
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 انهیگرا کجانبهی یها استیو شکست س ینفت دجنگیفاز جد

 (2)کایآمر

 :استی در بخش های زیر قابل دسترس های خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  مقدمفرشته  پژوهشگر:  

 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 

 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                                    عنـــوان 

 

 
 2 .................................................................................................................................. نکات برجسته

 3 ........................................................................................................................................... مقدمه

 3 .................................................................................................................................... اهیدوشنبه س

 4 .................................................................................................................... گریزی به دو بحران نفتی

 4 ................................................................................................................. ۱۹۷۳بحران نفتی . 1

 4 .......................................................................................................... ۱۹۷۹سال  یبحران انرژ. 2

 5 .................................................................................. 2020دو بحران نفتی گذشته با بحران نفتی وجه تمایز 

 6 ........................................................................................................................... بازیگران نفت و گاز

 7 ................................................................................................................. جهان ینفت ریذخا نیبزرگتر

 10 .......................................................................................................... ونزوئال و پاالیشگاه های خاموش

 11 ............................................................................. یدر جنگ نفت یاعمال یاستهایواشنگتن از س یاصلهدف 

 11 ........................................................................................................................ یسیاستِ سلطه انرژ

 13 ................................................................................................................................... یجمع بند

 14 ..................................................................................................................................... کالم آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 تعاليبسمه 
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دولت ترامپ در بحث انرژی در قبال کشورهای  "سیاست سلطه انرژی"اعمال  -

 سنتی تولید کننده نفت

اخالل گران برای  "کوتاه مدت"و  "بلند مدت"نتايج متفاوت دوشنبه سیاه در  -

 بازار انرژی 

وجه تمايز دو بحران نفتی گذشته با  ؛"يکجانبه گرايی"و  "تحوالت منطقه ای" -

 2020بحران نفتی 

 وجود بازيگران متعدد در حوزه نفت و گاز -

ضعف  ريکا؛ دلیل اصلیهای کشورهای تولیدکننده نفت به آموابستگی پااليشگاه -

  اين کشورها

 های اعمالی در جنگ نفتی، هدف اصلی واشنگتن از سیاست"سلطه انرژی" -

 "نامتعارف بودن"،  "نامرغوب بودن" :در حوزه انرژیسه چالش بزرگ آمريکا  -

 ، "ی از آنبردارمحدود بودن مدت زمان بهره"و 

-گاهعدم وابستگی پااليش آغازگر ،ونزوئالفرآورده نفتی ايران با اقتصادی تبادل  -

 های کشورهای بزرگ تولید کننده نفت به آمريکا

 "گفتمان مقاومت فعال"استراتژی جديد جمهوری اسالمی ايران در جنگ نفتی:  -
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 مقدمه 

اولین شننناور ما س خننوخت ارخننالی ان اهران ب  مره  ” فورچون“اخیر با ورود نفتکش  ”رقابت و جنگ نفتی“ 

ضوع ب  ن انی بانآب شد.  و خرن ینی ونزوئال، وارد فان جدهدی  خت افراطی آ رهکا ب   ی های  گردد ک  دولت را

رهاخننت دونالد ارا ب با رفت ایره  ونزوئال ها کاهش  وقت ایره  ها برای کاخننتن ان  یزان ا فاس ان ننانی  رد  

کارشننناب ب ند یاه  خننان ان بتداشننت جتانی ادال  کردک بود ک   ” اهک رهان“ونزوئال  خالفت کرد. قبس ان آن 

 د وهروب کروناخت و ان نظر ابتال و قربانی بیش ان  ناطق دهگر آخیب دهدک اخت.آ رهکای جنوبی کانون جده

نفتکش با بیش ان هک  ی یون  فروند 5جمتوری اخنننال ی اهران یس ان آن ا ا اهن اما ی  اجرا نبود چرا ک   

با اهن اقدا  ن  انتا در صدد صادراس  اترانیب و ونزوئال ارخال کرد. در واقت ئبشک  بنزهن و خوخت ب  مونک کارا

ارهن مد رخنننیدک بود، برآ د ب ک  اقتدار اهران را های آ رهکا ب  یاهیندلیس بیران کرونا و ااثیر ایره  نفت ک  ب 

  ب  نماهش گذاشت. "بانار نفت اخالل گران"در  واجت  با ورود 

کنند اا ابزارهای قدرس کشنننورهای خننننتی الش  یا نفت ها در ورط  کنونی برای کنترل بانار جتانیآ رهکاهی

تا شوند. خود جاهگزهن آن ،اهن کشورهابا ان  یدان ب  در کردنِ الم  ی بگیرند اا اولید کنندک نفت را در درص  بین

ص ی  شورهای اولیدکنندک نفت و  ،در بیث انرژیبا اهن اقدا اسِ نا تعارف دولت ارا ب ب  واقت هدف ا در قبال ک

نفت و   هخود را بر یا یها درصد بودج ۶۰ان  شیبک  واشنگتن  چی ت؟وهژک کشورهاهی ک  با آنتا ناوه  دارد،  ب

نفت خا  ان بانار نفت جتان چ  ب  ارث خواهد  دکنندکیاول کهشدن ب   سهیس ان ابد، بندندی  ینفت یدرآ دها

 .رخدب  نظر  یضروری  ،اهن مونک  ؤثر در،  روری بر برخی رخدادها و دوا س ساالؤقبس ان یاخخ ب  اهن خبرد؟ 
 

 اهیدوشنبه س

دهد،  نیکرونا را ا ننک وعیشنن یاقتصنناد راسیبانار در  ورد اأث یهاینتوان ننت نگران کاهک  دولت آ ر نهان ا یس

رون  اینفت دن یبانارها را ب  ثبت رخاندند. یخهاار یخقوط ان،هو در یا ادا   هافتختا   یهاشاخص  یخقوط اول

در  سهایو یبرا کاهنفت آ ر متیشد و ق خهدر اار خابق یب یادکه) اول اردهبتشت(، شاهد ید آورهس 2۰دوشنب  

اا  نف فت شیدالر ی 3۷ ی اک  ی  ک  اولر نا  بدهن  ع ندی.  تا آ ادک ایو هیکاهآ رگان دکن  گانهرا سهن  ان

 ."رد کنند"الح طها را ب  اصاا  یمول کردند  ییرداخت بودند، ب ک  یول  انهب   شتر ینفت یها یمول 

ضعیتی باهد ب  اولید رونان  مدود  برای شک  نفت آ ر ونی ی  12ییش آ دن چنین و شارک کرد. اهن اولید  کاهب ا

کاهش دادک اخت ک   یو ه  در جتان ب  مد کاهنفت را ه  در آ ر یدر مالی ادا   داشت ک  شیوع کرونا اقاضا

را ان  ی شنننترینفت  اناد و ب کاهآ ر ولت عموال د ،ی واقع نیآن وجود ندارد. در چن یبرا یب  دبارای  شنننتر

 اشباع شدک بود.نیز  کاهآ ر یخانرکیذخ یا ا انبارها کند،یو انبار   خردی گان دکنندیاول

شنندک و دمال  رهبشننک  نفت  اناد در جتان ب  بانارها خننران ونی ی  3۰ اک های گذشننت ، رونان   یط یطرف ان

 یباق دکدکننیاول یرو شیانتا دو راک ی تیوضننع نهکشننورها نبود. در ا گرهدر د کاهآ ر یدیب  نفت اول یاجیامت

ندی  ب   شنننتر یو مت گانهفروش را" اهو  "دیقطت اول" ؛ ا یاداش  ب  هم"یدادن  ان  یبخشننن سیدل نی. 
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 البت  .رندیبگ سهنفت را ایو نههر بشننک  یاداش دادند اا ا یدالر ب  انا 3۷ انهب   شننتر هیکاهآ ر گاندکنندیاول

و  افته شهدالر افزا 2۶ یب   نف هامتیدالر، دوبارک ق 3۷ یب   نف کاهنفت آ ر متیبعد ان افت ق یچند خنننادت

 دالر رخید.  2۰ یباال ب  در  اک ژوئن سهایو یآن برا متیمتی ق

با وجود اهنک  صنعت انرژی آ رهکا هک دا س اص ی در مماهت ان اقتصاد اهن کشور هموارک باهد در نظر داشت ک  

خت و  شغس و  1۰ا ضمین  ی ۸ ی یون  صد اولید ناخالص داخ ی آ رهکا را ا شور ب  ا ا کند در واب تگی اهن ک

 1.نفت در  قاه   با کشورهای اویک کمتر اخت

 

 به دو بحران نفتی  گریزی
 

 

 

 ۱۹۷۳ یبحران نفت. 1

خخ اهن بیران  خرائیس در جنگ  کاهب  دخالت و کمک های نظا ی آ ر یدر واقت یا خال پوریک و هب  رژه  ا  در 

کردند اا  سیرا اأخنن سیاخننرائ رژه   ید  ینظا  نیکمپ  هرون یس ان اهن دخالت،  صننر و خننور ۶بود.  1۹۷3

شدک در جنگ  ی رنها خت دادک  خال  ۶ان د خت بب  رکرا دوبا 1۹۶۷رونک در  اک جون  خخ ب  ااورندید  نه. در یا

کانادا، ژاین،   ینفت را د   هو ایر تی منود 2OAPEC یصادرکنندک نفت درب یخان ان کشورها یدمس، ادضا

 دال  کردند.   کاهه ند، انگ  تان و آ ر

. هافت شهدالر افزا 12دالر ب  مدود  3 یانفت ان بشننک  متی، ق1۹۷4در  ارب خننال  یها هایر افتنه انهیا با

 یجتان یهااختیخ یرا رو یاری دس و ب ند دس ب و دواقب کوااک راسیاأث یشوک نفت یب  دبارا اهبیران نفت 

 خواندک شد. "یشوک نفت" نیبا نا  نخ ت بعدهاگذاشت ک   یاقتصاد جتان زیو ن

  ۱۹۷۹سال  یبحران انرژ. 2

نفت یس ان وقوع انقالب  دیکاهش اول ج یدر نت کاه تیدک آ ر االسهدر ا "یبیران نفت" نیدو ها  1۹۷۹بیران 

ومشت گ تردک بادث  افت،ه کاهش درصد 4فقط مدود  یک   نابت نفت جتان نهرخ داد. ب  رغ  ا رانهاخال ی ا

و  افته شه اک افزا 12 یدر هر بشنننک  ط الرد 3۹٫5۰نفت خا  ب   متیباالار برود. ق ارینفت ب ننن متیشننند ق

و اوانن  یجتان اختیخ 1۹۷3خال  یظاهر شد، همانند بیران نفت هانهدر یمب بنز گرهد کباره یطوالن یهاصف

 خود را ان دخت داد. ریقرار گرفت و اویک اأث ریایت اأث گرهقدرس بار د

شد و اول باًهران اقرهنفت در ا دیو دراق، اول رانه، ب  دنبال جنگ ا1۹۸۰در   شد دی توقف  اهش ک داًهنفت دراق 

 ۶۰اا  ۹۰ده   یهادر خننال تهخننال  کرد و در نتا  ننتینفت شننروع ب  نزول ب یهامتی، ق1۹۸۰. بعد ان افته

                                                           
1 -https://www.eghtesadonline.com/9/438916- 

 .شوندیو  صر    هخور یکشورها نیاویک و همچن یدرب یشا س ادضا - 2

 1973بحران نفت سال  1979بحران انرژی سال 

https://www.eghtesadonline.com/9/438916-
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صد صادرکنندگان نفت  ثس  کز متقی افت دچار در  را گ ترش دادند؛ اایاد دیو ونزوئال اول  ،هجرین ک،هشد. 

شد و نفت در دکنندکیاول  ب سهابد یشورو ریجماه خران یاهبرار جتان  خمت بانار  خکا ب   د. ش رهشمال و آال

قبس ان بیران  طهب  شرا ۸۰ده   یهاان ینفت اا   متیبادث شد ک  ق کاهآ ر ۸۰ده   یهاخال یبیران اقتصاد

 برنگردد. 
 

  2020تمایز دو بحران نفتی گذشته با بحران نفتی  وجه

صننناد اقت یبرا یاای نطق  م نهار ت  نک هاخنننت، ب  ادتبار ا یفراوان نفت رهان ذخا یک  غن فاربجیخ   نطق 

 یهاواشنگتن اوافق ی یس نفوذ غرب بودک و مت چرخد،یآن    هبر یا کاهو جتان اخت و چرخ اقتصاد آ ر کاهآ ر

صاد صاد یرا برا یو نظا  یاقت ضع اهن خود در یدفاع ان  نافت اقت خت. و ضا کردک ا  نطق   نهدر ا تی نطق  ا 

خ "فراکینگ"در بیث  کاهآ ر یاکنولوژ شرفتیی نک ه نوال بود اا ا نیبر هم ،یاای ت  و م اریب   2۰14ال در 

داد و  رییکشننور را اغ نها یاخننیخنن یهایو ب  ابت آن، اخننترااژ کهو اخننترااژ یاقتصنناد یهاان  عادل  یاریب نن

 یاک نفت ان  رن بش متیاخاب ق نهآوردند و بر ا یرو سیش تاختخراج نف یب  اکنولوژ کاهآ ر ینفت یهاشرکت

 دالر دبور کرد. 1۰۰

غان اخت، آ ینین  یها هنوع نفت در ال نهان ا یادهن رکیذخ یک  ماو کاهدر آ ر سیبود ک  انقالب نفت ش نجاها ان

شت نزد شاف ا کهب   کهشد. با گذ ختخراج آن هز یژاکنولو شرفتینوع نفت، و ی نهده  ان اکت هر  دیاول ن ها

ش شک  نفت  خاب  نهشدک بود. بر ا ینیب شیی زین الرد 1۰امتمال کمتر ان  یو مت افتهکاهش  جهب  ادر سیب ا

و   ینفت خا  در کنار روخنن یجتان یدر نفت خودکفا شنند و ب   نبت رقابت در بانارها ریدو خننال اخ یط کاهآ ر

 شد. سهدضو اویک ابد یکشورها

ضوع در بیران نفت نها خ نیب ریاخ ی و ی  یانب را یانجیبار نقش   نینخ ت یبرا کاهک  آ رو درب تان   یرو

در بانار صنننادراس نفت جتان  یده ت  و جد گرهخود را ب  دنوان بان کاهآ ر هیگوکا ال  شنننخص اخنننت.  کرد،

 نفت خا  خقوط کرد. یجتان متیصورس گرفت ک  ق ین ان کاه داخ   آ ر نها ا ا کندی  ی عرف

 دو بیران نفتی ان اهن رو ب  نظر  ی رخد  ت  ارهن وج   میزک بیران های قب ی با بیران اخیر در اهن باشد ک ؛

؛ ا ا بیران اندبودک  "ایوالس  نطق  ای در ن ان و  کان  شننخص روهدادها و"برآهندی ان  1۹۷۹و  1۹۷3خننال 

با   "تاولید انبوک نف"در  "هکجانب  گراهی کاخ خفید" ا ا، اشدهد کنندک آن بودچند شیوع کرونا  هر 2۰2۰نفتی 

شی نا تعارف" ضر  دا  ی  ت "نفتی نا رغوب"و  "رو  ر آ رهکا اما ار بود. بیرانی ک  هر چند در کوااک  دس ب  

 "یاخیخالح خ" کهب  دنوان  ان آن هموارکک  اهن کشور آهندک انرژی شراهطی  ط وب را برای چ  ب ا شد ا ا 

 ، در یی خواهد داشت.کنداختفادک  ی

شود،  کاهدر آ ر سینفت ش دیاول یورخبب کاهش نرخ بترک اواندی  یجتان ینفت در بانارها یاگرچ  کاهش بتا

ب   یابیدخنننت یارا ب را برا اواندیخنننو   کهان  راهدارد، ن یادهن یاهدولت ارا ب  زا یبرا دیاول شهافزاا ا 

د. خواهد شنن نجر  کاهآ ر یخننو ان یجتان یب  کنترل بانارها گرهد یدهد و ان خننو یاره اشیانتخاباا یهاوددک



 

۶ 

 

داشت   یجتان یکنندک صرف را در بانارها صرف کهوج  قصد ندارد همچون گذشت  نقش  چیب  ه کاهدولت ا ر

در جتان  صون نگ   یانرژامتمالی  یهابیران ن  انتا اهن کشور را انو صادراس  دیباشد، ب ک  ورود ب  درص  اول

ود با ور کاهواشنننگتن بدل شننود. ب  دنوان  ثال ا ر یکنترل شننرکا و رقبا یابر یب  دا   اواندی  ، ب ک داردی 

و درب ننتان  نیچ  ،یروخنن ،هیارویا یکشننورها یانرژ یهااخننتیبر خنن اواندی  بانار صننادراس نفت  ب ریچشننمگ

 1.باشد رگذاریااث و دهگر کشورهای نفتی یخعود

 

 بازیگران نفت و گاز

شورها اهفا  صاد ک نفت و گان ب  دنوان  تمترهن  نابت انرژی در جتان ا رون نقش اعیین کننننننندک ای در اقتننننن

کند و همین  ت  خبب شدک اا کشورها ب  دنوان ابنزاری بنرای نفنوذ و گن ترش قدرس ان آن اختفادک کنند.  ی

نقنننش نفنننت و گنننان را بننن  دنوان هک ابزار در خیاخت خارجی در مالی ک  برخی ان کشورهای اولید کنندک 

آن ب  دنوان خالح  ان" بانار انرژی اخاللگران"و ب  دبارای  "اانک واردان"، ان طرفی کردک اندخننننوهش نتادهننننن  

 کنند.     ی اختفادکخیاخی 

  ؛چونک انرژی بانهگران  تعددی نهر چند در مو
 

 
نهادک "و با روهکرد  "خننیاخننت هکجانب  گراهی"ااخاذ با همچنان واشنننگتن در صنندد اخننت ک   ا ا ،دارندوجود 

اهن کشننور اخننت، اهن درصنن  را ان آنِ خود کردک و خنن ط  خود را بر اهن بانار  خننیاخننتک   داتاخننت  "خواهی

   تولی کند.  

                                                           
1 - https://www.shana.ir/news/282230 

کشورهاي نفتي

نهادهاي بين المللي نفتي 

اوپک

سازمان همکاري اقتصادي و توسعه

آژانس بين المللي انرژي

1نفتيشرکت هاي بين المللي 



 

۷ 

 

 بزرگترین ذخایر نفتی جهان

 
 

 ونزوئال -1

شف ذخاهر دظی    خ  های نفتی»ونزوئال با ک شاب  آنچ  در کانادا هافت  ی«  ا صدر   شود، اوان ت خود را ب  

گی دنونزوئال  یزان چ ننب ”اوروندی“فترخننت دارندگان نفت جتان برخنناند. قیرهای نفتی  وجود در رودخان  

خ  های نفتی اهن نامی  ب  روش خ  های نفتی کانادا دارد، لذا  ا ختخراج کمتری ن بت ب   ا های  عمول قابس ا

 ا ب یار ک  هزهن  ار و رامت ار قابس دختیابی اخت.ه تند ک  در  قاه   با ذخاهر نفتی کاناد

 عربستان  -2

د ک  اهن شننوارهن ذخاهر نفتی دنیاخننت. البت  گفت   یاهن کشننور با فاصنن   نهادی ان ونزوئال، دهگر  الک بزر 

 کشور ذخاهر کشف نشدک ب یاری دارد. گفتنی اخت نفت درب تان ب یار قابس دخترب اخت.

 کانادا -۳

 ی یارد بشننک  نفت در اختیار داشننت ک   قدار نهادی ان آن در قالب ذخاهر  ۹/1۷2، کانادا 2۰14اا اواخر خننال  

نودی  نبت نفت «  اخنن  های قیردار»ها «  اخنن  های نفتی»اخننت.  ”آلبراا“در اخننتان «  اخنن  های نفتی»

خت ک  ها ب خنگ غیر تعارف ا صورس  خ  های آناد و ها ب   خفتصورس  ا خ ، گس  های  شدک ای ان  خ وط  ا

 شود.هافت  ی1رب، آب و قیر

 

                                                           
 نفت ب یار خنگین و با گرانروی ب یار باالار ان نفت  عمول - 1

ایرانکاناداعربستانونزوئال

امارات متحده عربيروسيهکویتعراق

آمریکانيجریهليبي



 

۸ 

 

 ایران -4

  بدهن  عنا ک ،جمتوری اخننال ی اهران یس ان ونزوئال و درب ننتان، بیشننترهن ذخاهر نفتی قابس دخننترب را دارد 

ختخراج کنونی اا  خت. اهران با  یزان ا خادک ا ختخراج آن ب یار  شت و بر خالف 1۰۰ا  خال دهگر نفت خواهد دا

 یدان نفتی  خت ف قرار دارد ک   15۰درب ننتان ک  ذخاهر آن در چند  یدان بزر  یخش شنندک، نفت اهران در 

 ب یاری ه  دارای نفت خا  و گان طبیعی اخت.

 عراق -5

خال خیاخی طی  ختخراج صورس هر چند در دراق ب  دلیس نا ب ا انی های  های گذشت ، کاوشی  عنادار برای ا

 های نفتی صورس گیرد.اخت ک  با وجود ثباس ن بی، اوخع  هاهی برای نهر خاختنگرفت ، لیکن ا ید 

 کویت  -6

 ۷۰قرار دارد و بیش ان « کوهتی –خننعودی » ی یارد بشننک  ان ذخاهر نفتی کوهت در نامی  بی طرف  5بیش ان 

 ، دو ین  یدان نفتی بزر  جتان ب  دخت  ی آهد.”برقان“ ی یارد بشک  نفت ان  یدان نفتی 

 روسیه -۷

شار ان  نابت طبیع خر خت  شوری ا خی  ک خی  با  ی نفترو خت. رو خیبری ا و گان ک   ت  ارهن آن در  نطق  

  ننکو در  ها و هخ های قطب شننمال درصنندد افزاهش اخننتخراج اهن  نابت انرژی اخننت.ها در  یان آبکاوش

خر اه ۱شمالگان خو  ذخاهدر مال  خت ک  هک  شدک ا خت. اخمین ندک  شمالگان گذاری ا ر نفت و گان دنیا در 

 .قرار دارد

 امارات متحده عربی  -8

ب  دخنننت  ی آورد. اهن  یدان یس ان  یدان های نفتی «  یدان نفتی ناکو »ا اراس بیشنننترهن نفت خود را ان 

ان درصد  4۰شود. اقرهباًدر کوهت، خو ین  یدان نفتی بزر   نطق   ی وب  ی ”برقان“در درب تان و  ”غوار“

صس  ی ختخراج نفت ما خال اولید ناخالص داخ ی ا اراس ان ا شف نفت ان  شد  1۹5۸شود. ک ااکنون،  وجب ر

 هم  جانب  اهن کشور شدک اخت. 

 لیبی -۹

ارهن ذخاهر نفت آفرهقا را دارد ک  در خطح جتانی دهمین کشور جتان با رقابتی انگاانگ با نیجره ، بزر لیبی  

 اخت. 

                                                           
 شود.ن شمال گان ب   ناطق شمالی کرک ن ین گفت   ی 1



 

۹ 

 

خوخت های ف ی ی دارد ا ا بی ثباای های اخیر و ایره  های نفتی ان دوا س لیبی یتان یس باالهی  شتن  در دا

 باندارندک در اهن راک اخت.

 نیجریه -۱0

هر چند لیبی ذخاهر نفت بیشنننتری ن نننبت ب  نیجره  دارد ا ا اهن کشنننور بزرگترهن اولید کنندک نفت آفرهقا و 

خت. دوا س  انند  خی اس دهمین اولید کنندک بزر  جتان ا صامب اأ خول  های نفتی، آد  رباهی و ا اخرهب 

صنعت نفت مدود  خت.  شدک ا خط طالبان،  وجب کاهش اولید نفت و گان نیجره   صد  14نفتی او صاد در ان اقت

 اهن کشور را اشکیس  ی دهد. 

 آمریکا -۱۱

 ، ب ننیار افزاهش یزان ذخاهر نفتی آ رهکا طی چند خننال گذشننت  ب  دلیس ااخاذ روش های نوهن اخننتخراج نفت

خی    شت   ی ر نبود. آ رهکا ب  و خت ک  در گذ ختخراج نفت و گان  ناطقی ا خت. آ رهکا اکنون قادر ب  ا هافت  ا

اوان ننت برای اولین بار یس ان خننال  2۰12در خننال « مفاری جتت دار»و « شننک ننت هیدرولیگی»روش های 

تی اهن کشننور در  قابس ذخاهر کشننورهاهی  انند  ی یارد بشننک  دخننت هابد. با اهن مال، ذخاهر نف 3۶ب   1۹۷5

 1ونزوئال، درب تان و کانادا ب یار ناچیز اخت.

 میلیارد بشکه کشور ردیف

 4/2۹۸ ونزوئال ۱

 3/2۶۸ درب تان خعودی 2

 1۷1 کانادا ۳

 ۸/15۷ اهران 4

 2/144 دراق 5

 1۰4 کوهت 6

 2/1۰3 روخی  ۷

 ۸/۹۷ ا اراس  تیدک دربی 8

 3۶/4۸ لیبی ۹

 ۰۷/3۷ نیجره  ۱0

 52/3۶ آ رهکا ۱۱
 https://www.ajibtarin.com  آ ار اختخراج شدک:

                                                           
1-https://www.ajibtarin.com/statistics/29893  



 

1۰ 

 

 و پاالیشگاه های خاموش ونزوئال

ر های آ رهکا د ی  اهن کشننوایره  ،، اولین دارندک نفت، باهد ب  نکاای اشننارک کرد ک   ت  ارهن آنونزوئال بارکدر

  اخت. 

 یرآورف یبرا انی واد  ورد ن شتریا ا در گذشت  ب شودیکشور صادرکنند نفت  ی وب   کههر چند ک  ونزوئال 

ان کار  سیدل  شنندک اوخننط ونزوئال ب دیاول نهبنز .شنندی  نیاا  هیکاهآ ر یهانفت خا  ونزوئال اوخننط شننرکت

 کاهآ ر یها  هایر سیدل ب ینفت یباشد و شرکت های  ینهیاکتان یا یدارا ون،یالخیآلک یوامدها شتریافتادن ب

نفت در  یها شنننگاکهو دمال یاال کنندی  یب  صننننعت نفت ونزوئال خوددار ینفت یان ارائ  خد اس و فرآوردک ها

ادن ان کار افت ک  بادث کاهآ ر یو  ال ینفت نیخنننگ یها  هایر سیدل ان کار افتادک اند. در مال ماضننر ب زوئالون

 1۰د شدک اخت؛ فقط مدو کاهآ ر ی ال  ت یخ یو مت کاهونزوئال ب  بانار نفت آ ر یقطت دخترخ و ها شگاکهیاال

 .ردیگیقرار   یرداربشک  در رون ونزوئال  ورد بترک ب ونی ی  1.3 تظرفی ان درصد

زوئال ب  ون رایک  اخ هیهازوریکااال زاسیاجت نیب  ونزوئال و همچن السیو آلک رانها ینفت یها فرآوردک صادراس ا ا

 2ندک یراک اندان یشتریخود را با اوان ب یها شگاکهکشور کمک خواهد کرد اا یاال نهب  ا در ب ند دس 1صادر شد

خت، اول ک  آن جتت ان و صادرکنندک نفت ا ضو اویک و  خا نهبنز دید  فرآوردک ها را  جددا آغان خواهد کرد. رهو 

خت  دهد. شهخود را افزا یدیخوخت اول تیفیکخواهد اوان ت ک  با باال بردن اکتان، همچنین  اهن در مالی ا

 . کشور را برطرف خواهد کرد نها یانهاین  دس،در کوااک ب  ونزوئال  یارخال نهبنز نی یمول  خنگک  

ونزوئال را ب وک  کردک و بر  ی ال یاما  م نناب ها کاهک  آ ر اشننارک کرد دهبا زین ی ال یها  هایر خصننو  در

و  یرقانونیجمتور غ سیرئ اریرا در اخت کاهبانک ونزوئال در آ ر یکنترل م ننناب ها یالم   نیب نیخالف قوان

شاندک خود  خت ن خت. ان طرف د "دوهخوان گا" یعنهد خ زین هیارویا یبانک ها گرهقرار دادک ا ختیان   اکهآ ر ا

 ونزوئال را ب وک  کردک اند. ی ال یکردک و اراکنش ها تیابع

 گر،هد ییرداخت  ال  ت یهرگون  خ اهو  فتیخود، خوئ یهاونزوئال ب  م اب یدد  دخترخ با اوج  ب  نهبنابرا

نش اراک کاهه  انجا  شود، آ ر یکار نیاگر چن یکند و مت دهاقدا  ب  خر یا ن ین  چیاواند در هیکشور نم نها

 قرار خواهد داد! دوهخوان گا اریها را در اخت

 جمتوری اخننال ی اهراناخننت،   هایت ایر زیب  ونزوئال کمک کند و خود ن اواندیک    یرو انتا کشننور نها ان

 چیه کاهآ ر یها  هدو کشننور وجود ندارد و دمال ایر نیب یب  اراکنش  ال انین ی عا    ا نیدر چن راهاخننت. ن

  3ندارد. اسیدم  نها یور بر یریااث
 

                                                           
با  نهبنز دیجتت اول انیو لوان  و قطعاس  ورد ن  تیب  ونزوئال انتا با خود خوخت ب  ونزوئال نبردند، ب ک  کااال یادزا  یک  نفتکش ها ن تهکت   ت  ان - 1

 شود. یها خارج   برالیان دخت ل یکشور ادزا  شدک اخت. صنعت نفت ونزوئال ب  نود نهاانکرها ب  ا نها
زوئال را در ون یغرب یقطعاس اوخط شرکتتا  یو خاخت و ات یو نگتدار ریواند اا انیصار اعما ی  یرانه تخصصان ا دانشکارشناخان بر اهن باورند ک   - 2

  قاو ت کنند. کاهآ ر یان ان ریغ یمتاهاا در  قابس ایر ردیگ یقرار   ای خت ف دن یدانش ان ا رون در خد ت کشورها نهبشکند. ا
3 -www.naftnews.net  
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 های اعمالی در جنگ نفتیهدف اصلی واشنگتن از سیاست

 یجذاب برا یشننهنما ران،هان اختالفاس با ا یجدا رانهبر ا یدر ادمال فشننار مداکثر کاهجمتور آ ر سیاقدا  رئ

باشنند چرا ک  او در االش اخننت اا در دور دو  انتخاباس ی  زین کاهدر آ ر ی ننتیونیصننت  هقدرامند رژ یهایالب

 کندیدفاع   رانهدر برابر ا سیخرائا  هرژ تیجمتور قدرامند اخت ک  ب  اصطالح ان ا ن سیرئ کهنشان دهد ک  

خته بارناس انتخاباس ر نیرا در دو  ی تیونیصت  هقدرامند رژ یهایالب تهمما گون نهو ا  کاهآ ر یجمتور ا

 کند.ب  خمت خود ج ب  2۰2۰در 

ها هدف ان ایره  نفتی د ی  اهران را ان هک خننو ب  صننفر رخنناندن صننادراس نفت کشننور ان ب  آ رهکاهی هرچند

یس در برابر اهران ادال  کردند،  ا ا  نظور کاهش درآ دهای دولت و ان دهگر خنننو دفاع ان ا نیت رژه  اخنننرائ

واشنننگتن اهداف دهگری برای مکاهت ان آن دارد ک   های اخیروهژک در خننال های ادمالی اهن کشننور بخننیاخننت

 یروراند. ایره  نفتی کشورهاهی  انند اهران، روخی  و ونزوئال در خر  ی

شنگتن هدف راهبردی اری  هر چند آ رهکا قوهاً دو هدف باال را در دختور کار خود دارد، لیکن      اخت ک  وا

خ ط  بر انرژی جتان و کنترل  اوانکا را  یکند. لذا ان اهن  نظر  تمترهن هدف آ رهرا در  قول  انرژی دنبال  ی

ارنهابی کرد. ا ا دخنننتیابی ب  اهن اهداف رامت ها و خطوط اجارس نفت، آن بر اا ین نفت و گان جتان، قیمت

نی ت، چون اصمی  برای خشکاندن درآ د نفتی کشورهای بزر  اولید کنندک نفت چون اهران، روخی  و ونزوئال، 

ه  هاهی را ، نگرانیبرخننانداواند ب   نافت واردکنندگان نفت خا  چون ارویا و چین، آخننیب جدای ان آن ک   ی

 1. داشت  و خواهد داشتبرای واشنگتن ب  همراک 
 

 سلطه انرژیسیاستِ 

 1۰۰ ی یون و  3،  یزان اولید نفت رونان  خود را 2۰1۹اا  2۰1۷آ رهکا ظرف دو خننال هعنی در فاصنن   جوالی 

 ی یون بشنننک  در رون و  11ارهن اولیدکنندک نفت یس ان روخنننی  با بیش ان اهش داد و بزر هزار بشنننک  افز

  ی یون بشک  در رون، شد. ۹درب تان با بیش ان 

خیا  صو  در بانارهای آ شس خود ب  خ صادراس برای فروش نفت  در واقت آ رهکا ب  دنبال هافتن بانارهای جدهد 

خننت    صننر اخننت اااری برخوردار اخننت، بنابراهن، ارا ب هی ان رشنند خننرهتبود ک  در  قاه نن  با بانارهای ارویا

س آ رهکاهی یهای نفت شننها را ب  شننرکتو آن دادکدر آخننیا را ب  خود اختصننا   و روخننی  صننادراس نفت اهران

 2.بدهد

ای کشورهدنوانِ خیاختی اخت ک  دولت ارا ب در بیث انرژی در قبال روخی  و دهگر  "خیاخت خ ط  انرژی"

شنگتن ناوه  دارند، ادمال  ی خفیدکند. بزر  نفتی ک  با وا ختا در هک کاخ  ج  چارچوب ک ی ار با او در اهن را

                                                           
    /https://www.irna.ir/news/83757696برگرفته از: -1 

2- https://www.irna.ir/news/83757696 

https://www.irna.ir/news/83757696/%D8%A7
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صادی االش نهادی  ی صس مماهت گراهی اقت صادی آ رهکا، ه  برای افزاهش و اهجاد کند اا ان بخشب  ا های اقت

ارج ان آ رهکا مماهت کند. در بیث انرژی ارا ب قوانین گذاری در خاشنتغال در داخس آ رهکا و ه  برای خنر اه 

شرکت شورهای  تید و  ربوط ب   صادراس نفت و گان را ب  ک های نفتی آ رهکاهی را اخفیف دادک اا بدهن ارایب 

اهن اقدا  در واقت انقالبی در ن ین  اخننتخراج نفت و گان، ب  نا  نفت و گان شننیس ها شننرهک آ رهکا افزاهش دهد. 

شت و اکنولوژی های  ربوط ب  آن،  1ایصخرک صادی ک  قبالً ه  وجود دا ختخراجِ غیر اقت شیوک ا خت. در اهن  ا

ود. شای ن ین، نفت و گان بیرون کشیدک  یهای صخرکاوخع  ه  ییدا نکردک بودند، ان طرهق ازرهق آب و ان اله 

قبس ان افزاهش اخیر قیمت نفت، ب   اهن   ننه   ن  انتا  ضننراس نه ننت  ییطی ب ننیار نهادی دارد، همچنین اا

صادی نیز  ی وب  یدلیس هزهن  خود چندان نهاد  شد.های ب یار باال غیراقت ص   هزهن  و  شیس فا لذا در نفت 

و کاهش شننندهد بتای نفت، گفت  شننند ک  برای خی ی ان  2۰15نی نننت. ب  همین دلیس بعد ان بیران نفتی 

صرشرکت شیس  خر اه های اولید کنندک نفت و گان  صادی ندارد. ا ا آ رهکاهی ها دمالً با   گذاری جدی وف  اقت

 دو خننال ییشاا جاهی ک  ب  بزرگترهن اولید کنندک نفت در جتان ابدهس شنندک اند.  در اهن مونکگ ننتردک در 

در  .کند ی یون بشنننک  نفت اولید  ی 12بیش ان اا رونان  ک و ه  اکنون اولین  یمول  نفتی خود را صنننادر کرد

کنند ک  ب  هکی ان صادرکنندگان اص ی اند و االش  ی ورد گان ه  آ رهکاهی ها االش  شابتی را در ییش گرفت 

 2گان ابدهس شوند.

 ؛داردبر  یجتان را ب  طور  وانی برای اختیال بر ذخاهر انرژی  گا  قا اس آ رهکاهی قبس ان آن هموارک دو 
 

 
شی  دار و بیث برانگیز  شد ک  بترک بردای ما خو  اهن اقدا  ه  ان ن انی آغان  ختور کار فراکینگ: "گا   در د

  . قا اس آ رهکاهی قرار گرفت

 نگرانی اصلی واشنگتن در حوزه انرژی ۳

بود ک   خال آهندک قادر خواهند 1۰طبق برآوردهای صورس گرفت  اولیدکنندگان گان شیس در آ رهکا صرفاً اا  . ۱

خال دهگر قادر خواهد بود ک  گان ارویا را اأ ین کند.  5۰گان را اأ ین کنند در مالی ک  طبق برآوردها روخی  اا 

                                                           
 (fracking) فراکینگ»ها  «شک ت هیدرولیکی» وخو  ب  روش  وجود دارد، با روشی رخوبی های صخرک ک  در خنگ ها وونفت  گان اختخراج اهن  - 1

 صورس  ی گیرد. ا«
، 31/4/۹۸، "اقابس روخی  و آ رهکا در مونک انرژی ارویا "با  وضوع  نش ت کارشناخی؛ با مضور جناب آقای دکتر  یرطاهر کارشناب   ائس راهبرد - - 2

 ادارک یژوهش وامد  رکزی خبر وجود در 

تسخير ذخایر نفتي به اصطالح متحدین خود مانند عربستان

اعمال تحریم هاي گوناگون عليه کشورهاي مستقل از آمریکا چون ایران، روسيه، ونزوئال 

استخراج هاي نامتعارف و ذخيره کردن نفت نامرغوب از طرق گوناگون و ایجاد اختالل در بازار 



 

13 

 

البت  گفتنی اخننت ک  اهن آ ار بر اخنناب برآوردهای کنونی اخننت و چ  ب ننا در آهندک ذخاهر نفت وگان جدهدی 

 هک خو اخت ک   برآوردها ماکی ان آنگذاری اخت. اه در مال خر  شمالگانوهژک آنک    کو در  ب ؛کشف شود

باهد در نظر داشننت ک  روخننی  ه   ددی اهن ذخاهر اخننت و با  ذخاهر نفت و گان دنیا در شننمالگان قرار دارد و

های بزر  دنیا برای اخننتخراج نفت و گان در اهن  نقط ، االش جدی دارد. لذا چ  ب ننا ذخاهر همکاری کمپانی

 آهندک نیز یابرجا باشد.     خی ی بیش ان ینجاک خال  کو انرژی 

. اهران و درب ننتان ب  دلیس افزاهش نفت شننودگفت   ی "نفت و گان نا تعارف"گان و نفت صننادراای آ رهکا، ب  . 2

کنند. در مالی ک  در های نفتی، نفت اخننتخراج  ید. هعنی بطور طبیعی ان مونکنخننبک، نفت و گان  تعارف دار

شیمیاهی فرآهند ن شیس هک فراهند  شود و هک  –فت و گان  صخرکفیزهکی طی  و گان  ها )نفتنفت و گانی را ان 

 اخت.  ”نا رغوب“گوهند چرا ک   ”نا تعارف“آهد ک  ب  آن ای( ب  دخت  یصخرک

صادر  ی. ۳ خت ک  نفت و گانی ک  در آ رهکا اولید و  شدک ا شخص  خت.ه  اکنون   خمی ا خولفید  شود، 

  1برابر بیشتر ان مد  شخص شدک اخت. 3۰۰مدود  آن ب یار باال و اا هیدروژن

 

 جمع بندی

شنگتنهکجانب  گراهان  های ایره یس ان  شکس قابس اوجتی  ک  اتراند ی   وا شور را ب   صادراس نفت ک  یزان 

عاس خننننگینی را بر   ت اهران وارد کرد، مالکاهش داد کابب  نوبت  ک و اب اا کارا ید   اهن در ایررب رخننن

ن ونارس های خارجی دارک کنترل داراهیا .قرار بگیردظالمان  های ایره  داری آ رهکا )اوفک( بخش اجاری خزا

اهن دو ینوی ایره  ها د ی   .3روخننی  را ب  د ت همکاری با بخش نفتی ونزوئال ایره  کرد 2نفت شننرکت روب

ال بر اختی"کنند، در واقت ماکی ان آن اخت ک  ارا ب برای رخیدن ب  کشورهاهی ک  در بانی آ رهکا شرکت نمی

ص  "انرژی های جتانیبانار خی در اهن در خا ضوداس ا خت و  و خنتی بانار "؛ همچون، ب یار دجول ا بانهگران 

 .انگاردنادهدک  ی را "  ائس نه ت  ییطی"و  "دورنمای اوخع  قیمت ها"، "وضت بانار جتانی نفت" ؛"انرژی

، کندهاهی ک  آ رهکا د ی  روخننی  در ن ین  های ا نن ییاای و انرژی ادمال  یان دهدگاک  قا اس   ننکو، ایره 

در اهن ن ین  اأکید  ونهر ا ور خارج  روخننی « خننرگهی الوروف»دارد.  ه جدای ان دالهس ادالنی، دالهس دهگری 

شنگتن د ی    کو با هدف بیرون راندن رایره » دارد ک : وخی  ان بانارهای ا  ییاای و انرژی در جتان های وا

صاد و انرژی ارویا   تیک  ار کند اا ... گیردصورس  ی شتر جای یای خود را در اقت صد دارد هر چ  بی آ رهکا ق

                                                           
 ییشیننش ت کارشناخی؛  -1 

نفت نقض قوانین اجارس آناد اخت های ضد روبای، شرکت   ی نفت ونزوئال، ادال  کرد ک ؛ ایره ابویدییییس ان اهن اقدا  ا رهکا،  گفتنی اخت -2 

ب  د ت  الم  ی ان آ رهکااهن شرکت همچنین ادال  کرد ک  در دادگاک جراه  بین .و در راختای االش آ رهکا برای کنترل بانار نفت جتانی صورس گرفت  اخت

 .ها شکاهت خواهد کرداهن ایره 

  
3 -https://donya-e-eqtesad.com/86-62/3627580 

https://donya-e-eqtesad.com/86-62/3627580-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%86%D9%81%D8%AA
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الشعاع قرار بدهد و روخی  را ان بانار انرژی های  شترک روخی   و ارویا را در بخش انرژی ایتبدهن ارایب یروژک

 .1«ون براندارویا بیر

خترااژان رونماهی " نجر ب   رهکا، آاهن هکجانب  گراهی و نهادک خواهی  شورهای هدفبرای  "جدهد هایا  شدک، ک

و  دنهای آ رهکا داشت  باشآلترناایوهای گوناگونی در قبال   ائ ی چون ایره اا با ااخاذ اهن راهبردها ه   ،اخت

نفت فروند  5. اقدا  جمتوری اخننال ی در ادزا  دنبکاهدر درصنن  بین الم  ی گانی های نفتی و ه  ان واب ننتگی

 یهاارخننال کمکاردهد بی 2.در واقت رونماهی هکی ان اهن اخننترااژی هاخننتکش اهرانی ب  میاس خ وس آ رهکا، 

را نشننان خواهد داد. ابعاس آن گذر ن ان ان اافاقاس  ت  خواهد بود ک   یخننر کهآغانگر  ،ب  ونزوئال رانها ینفت

 ابعاای ک  برای  خالن بانار انرژی خوشاهند نخواهد بود. 

 

 کالم آخر 

ان مونک انرژی نفت و گو ورود ب  جرگ  اولیدکنندگان  ان نفت ب  دنوان خالح اختفادک کردکآ رهکا خالتاخت ک  

  :اند دو  ت  را فرا وش کردک قا اس کاخ خفید ا ا هن ن ین  بودک و ه ت. ا در با هدف اأثیرگذاری مداکثریه  

، خنن  چالش بزرگی "برداری ان آن یدود بودن  دس ن ان بترک"و  "نا تعارف بودن"،  "نا رغوب بودن" .1

 با آن  واج  ه تند.انرژی نفت و گان اخت ک  آ رهکاهی ها در ن ین  

در درصنن  انرژی نفت و گان کشننورهای نفتی، نتادهای بین الم  ی نفتی، خننان ان همکاری اقتصننادی و  .2

خع  و ... ه تند ک  هر کدا   با نهادی خواهی و  قاب     بانهگران قدری در  واجتابدهس ب  اوانند  یاو

 ثیرگذار باشند.ش  اأبیش ان یی "گفتمان مقاومت فعال"و با ااخاذ اخترااژی  داانک واردان بانار شون

                                                           
1 -https://www.irna.ir/news/82714924  

خود را خا وش نکردک اند،اهن ییا  روشنی دارد،آ رهکاهی ها اا کنون دخت ان یا خطا   GPSهیچ هک ان اانکر های نفتی اهران ب   قصد ونزوئال خا ان  - 22

 خت.ایره  های هک جانب  آ رهکا در  قاب   و  واجت  با "گفتمان  قاو ت"با اهران  نکردک اند،

 

https://www.irna.ir/news/83500326/%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/82714924

