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اوپک یکی از مهم ترین س��ازمان های بین المللی در عرضه ی انرژی است. 
در سال های گذشته اکثر صادرات نفت جهان توسط کشورهای عضو اوپک 
انجام ش��ده اس��ت. بنابراین  در ش��رایط حاضر، اعضای اوپک از مهم ترین 
کشورهای اثرگذار در زمینه ی امنیت عرضه ی انرژی هستند و به دلیل گره 
خ��وردن امنیت عرضه ی انرژی با امنی��ت تقاضای انرژی، در نگاه بلندمدت 
و کالن، نقش آفرینی اوپک در بس��یاری مواقع جهت حفظ امینت عرضه ی 
انرژی اس��ت. کشورهای عضو اوپک در سراس��ر جهان و در قاره های آسیا، 
آفریق��ا و آمری��کا قرار دارند و صادرات آنها از طری��ق خطوط دریایی، تمام 
نقاط جهان را پوش��ش می دهد ]8[. انرژی، خونی حیاتی است که در رگ 
اقتصاد کشرومان جریان دارد و برای زندگی ما بسیار ضرورری است. خونی 
که حتی با ورود رایانه ها و ابداعات فن آورانه حیاتی تر هم ش��ده است ]3[. 
س��ازمان اوپک نقش مؤثری در سیاست گذاری جهانی انرژی )نفت( دارد و 
عربس��تان سعودی و جمهوری اسالمی ایران از اعضای شاخص این سازمان 
هس��تند. ایران و عربستان در دهه های گذش��ته رفتارهای متفاوتی داشته 
و در رقابت و همکاری بوده اند. این دو کش��ور با داش��تن عوامل همگرایی 
و واگرای��ی، از منافع مش��ترکی به نام درآمدهای نفت��ی برخودارند که برای 
آنها بسیار حیاتی اس��ت. تشکیل و ادامه ی حیات اوپک و همکاری اعضای 
این س��ازمان نیز به همین نیاز اس��تراتژیک مربوط می شود. بر این اساس، 
مسأله ی اصلی مقاله ی حاضر تأثیر همکاری های درون اوپک بر روابط ایران 
و عربس��تان و سایر کشورهای حاشیه ی خلیج فارس در آینده است. فرض 
شده که گس��ترش روابط سازنده بین این دو کشور در چارچوب اوپک، در 

آینده قابل تسری به سایر حوزه ها خواهد بود.

1- چارچوب نظری - اقتصاد سیاسی بین الملل
مبان��ی نظ��ری به عنوان س��اختار انس��جام بخش ه��ر پژوه��ش و ابزار 
تعییین کنن��ده ی افق دید هر پژوهش گر، مؤلفه ای اساس��ی برای توصیف، 
تبیین، تحلیل و پیش بینی به نظر می رسد. نفت ماده ای پیچیده و چندبعدی 
اس��ت و شدت تنیدگی سیاس��ت و اقتصاد –  قدرت و ثروت در اطراف این 
ماده )مالکان نفت، صاحبان صنایع نفت، س��رمایه گذاران و ترانزیس��تورها( 
قابل رصد اس��ت. بر این اس��اس نظریه ی مناسب برای تحلیل این پژوهش، 

نظریه ی اقتصاد سیاسی بین الملل است.
در علم اقتصاد سیاس��ی بین الملل س��ه مکتب اصل��ی را می توان از هم 
تفکی��ک کرد. اقتصاد سیاس��ی رئالیس��تی )ملی گرایانه(، اقتصاد سیاس��ی 
لیبرالیس��تی و اقتصاد سیاس��ی مارکسیس��تی )انتقادی( که در ادامه این 

مکاتب به  طور اجمالی بررسی خواهند شد.

1-1- رئالیسم اقتصادی
اقتصاد رئالیس��تی با توجه به فرض هایش چگونگی تأثیر تغییر در توزیع 
ق��درت بین الملل بر ش��کل و ن��وع اقتصاد بین الملل را بررس��ی می کند. از 
معروف ترین رویکردهای رئالیستی که بدین پرسش پاسخ می دهد نظریه ی 
ثبات هژمونیک اس��ت. طبق این نظریه، ایجاد و استمرار اقتصاد جهانی باز 
و لیب��رال نیازمند رهبری قدرتمند اس��ت. از نظر گیلپین وظیفه ی هژمون 
ایجاد و بقای رژیم لیبرال، تأسیس سیستم پولی بین المللی و حمایت مالی 

از سیستم جهت ثبات آن در شرایط بحران مالی است ]14[.
س��وزان اس��ترنج یکی از نظریه پردازان عرضه ی انرژی معتقد اس��ت که 
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اوپک در کنفرانس 14-10 بغداد در 1960 با حضور ایران، عربستان، عراق، کویت و ونزوئال با هدف هماهنگی 
و وحدت بخشی به سیاست های نفتی، دستیابی به منافع مشترک فردی و جمعی اعضاء و ایجاد تعامل سازنده با 
سایر بازیگران بازار جهانی نفت تأسیس شد. چهار عضو مؤسس این سازمان از کشورهای حاشیه ی خلیج فارس 
هستند که  با برخورداری از ذخایر اثبات شده ی فراوان نفت خام و توان تولید زیاد نقشی اساسی در تصمیم سازی، 
تصمیم گیری و سیاس��ت های اوپک در بازار جهانی نفت دارند. جمهوری اس��المی ایران و عربس��تان سعودی دو 
عضو مؤسس و مؤثر اوپک هستند که کیفیت تعامل این دو کشور در انسجام درونی اوپک نقش آفرین بوده است. 
به دلیل وابس��تگی شدید این کشورها به در آمدهای نفتی، همکاری برای دستیابی، حفظ و ارتقاء منافع مشترک 
اصل اساسی اعضای اوپک است. بر این اساس، مسئله ی اصلی مقاله ی حاضر تأثیر همکاری های درون اوپک بر 
روابط ایران با عربستان و  سایر  کشورهای حاشیه ی خلیج فارس در آینده است. فرض شده که گسترش روابط 
سازنده ی این دو کشور و سایر کشورهای حاشیه ی خلیج فارس در چارچوب اوپک، درآینده قابل تسری به سایر 

حوزه ها خواهد بود.
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تئوری های رئالیس��تی در اقتصاد سیاس��ی بین الملل بیش از حد بر عوامل 
سیاس��ی و س��اختارهای سیاس��ی تأکید کرده اند. در حالی که نظریه های 
اقتص��اد بین الملل از بی توجهی و بی تفاوتی نس��بت به مؤلفه ی قدرت رنج 
می برند. وی معتقد اس��ت که ساختار بین الملل عوض شده و این تغییرات 
را چنی��ن بیان می کند: 1- بی نظم��ی فزاینده در اقت��دار دولت 2- اقتدار 
روبه رش��د تج��ارت 3- اقتدار دیگ��ر نهادهای ملی 4- اقتدار س��ازمان های 
بین الدول��ی و غیردولت��ی ]1[. به طور کلی می توان گفت اقتصاد سیاس��ی 
بین الملل رئالیس��تی توجه خود را بر سیس��تم دولت - ملت در سازماندهی 
اقتصاد جهانی متمرکز می کند. رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین الملل معاصر 
را می توان به نوعی وارث رویکرد مرکانتیلیسم4 در سده های گذشته دانست. 
مرکانتیلیس��ت ها اقتصاد بین الملل را بیش��تر از آنک��ه عرصه ی همکاری و 
منفع��ت متقابل بدانند عرصه ی منازعه بر س��ر منافع مل��ی متضاد قلمداد 
می کنند. بر مبنای مرکانتیلیس��م، اهمیت رش��د اقتصادی به دلیل تأثیر آن 
بر قدرت و توان جنگی دولت هاس��ت. سیاس��ت های مرکانتیلیس��تی به دو 
شکل عمده تحقق یافته؛ نخست، شکل تدافعی یا مالیم که در آن دولت ها 
به دنب��ال منافع اقتصادی ملی خود هس��تند؛ چراکه بخش مهمی از امنیت 
ملی آنهاست و دوم شکل خشن یا شرور که در آن دولت ها تالش می کنند 
اقتصاد بین الملل را در جهت سیاست های توسعه طلبانه ی خود جهت دهند.
بر این اساس اوپک به عنوان س��ازمانی برخواسته از سیستم دولت-ملت 
با اراده ی دولت های ملی به همکاری سیاس��ی اقتصادی در زمینه ی امنیت 

عرضه ی نفت در بازارجهانی نفت می پردازد.

1-2- لیبرالیسم اقتصادی
دی��دگاه لیبرالیس��تی ابت��دا در حوزه ی عل��م اقتصاد مطرح ش��د. آدام 
اس��میت )1790-1723( و دیوید ریکاردو )1823-1772( به عنوان اولین 
نظریه پردازان این رویکرد ش��ناخته می ش��وند. در رویکرد لیبرال سه فرض 
اساس��ی مطرح می شود: نخس��ت آنکه افراد بازیگران اصلی اقتصاد سیاسی 
و واحد مناس��ب تحلیل هس��تند. دوم آنکه بازیگران عقالن��ی بوده و برای 
به حداکثر رس��اندن س��ود خود تالش خواهند کرد و س��وم آنک��ه افراد با 
مبادل��ه ی کاالها با یکدیگر، س��ود را ب��ه حداکثر می رس��انند. به طور کلی 
می توان گفت که رویکرد لیبرال به اقتصاد سیاس��ی بین الملل، در اصول و 
مبانی اقتصادی توس��عه یافته در انگلستان، آمریکا و اروپای باختری تجسم 
یافت. این رویکرد در طول زمان های گذش��ته در چارچوب اشکال متفاوتی 
از جمله کالس��یک، نئوکالس��یک، مکتب کینزی، مکت��ب اتریش، اقتصاد 
پولی، انتظارات عقالیی و ... ظاهر ش��ده اس��ت. لیبرال ها بر حسب اولویت 
قائل ش��دن برای برابری انسان ها، گرایش به دموکراسی اجتماعی و تجویز 
مداخله ی دولت به بهای برابری اجتماعی با هم متفاوتند. اما تمامی اشکال 
آن به بازار و مکانیسم قیمت ها به عنوان کارآمدترین ابزار جهت سازماندهی 
روابط اقتصادی داخلی و بین المللی متعهد هس��تند. اعضای اوپک با تنظیم 
مقدار تولید نفت با توجه به تقاضای بازار جهانی نفت و منافع بازیگران این 

عرصه )تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران( نقشی اساسی در 
بازار جهانی انرژی و اقتصاد جهانی دارند.

1-3- مارکسیسم
طی دهه های 70 و 80 میالدی نوعی بازاندیشی در تفکرات مارکسیستی 
به  وجود آمد که بر اس��اس آن به دولت نه مثل مارکسیس��م کالس��یک در 
چارچوب ابزار تولید، بلکه در چارچوب نظام بین الملل توجه می شود. از نظر 
والرش��تاین، مبتکر نظریه ی نظام جهان��ی، در طول تاریخ نظام های جهانی 
متفاوتی و جود داش��ته و نظام جهانی کنونی فقط یکی از آنهاست. اما این 
نخستین نظام جهانی در طول تاریخ بشر است که به چنین موفقیت بزرگی 
نائل ش��ده اس��ت. از این دیدگاه، تنها نظام جهانی م��درن، اقتصاد جهانی 
سرمایه داری است. وی نظام اقتصاد جهانی متحدی مرکب از سلسله مراتبی 
از کش��ورهای مسلط را فرض می کند که توسط نیروهای اقتصادی گرد هم 
آمده و توس��عه نیافتگی را برای کش��ورهای پیرامون وابسته ایجاد کرده اند. 
با وجود تفاوت نظریه ی فوق، وی نیز تعارضات ذاتی نظام س��رمایه داری را 
می پذیرد و معتقد اس��ت که س��رانجام، همین تعارضات منجر به فروپاشی 

آن خواهد شد.
ب��ا توجه به مجم��وع مباحثی که ذکر ش��د اصول حاکم ب��ر اقتصاد 
سیاسی بین الملل چه در چارچوب نظری و چه در عمل نشأت گرفته از 
لیبرالیس��م اقتصادی است که رهبر و هدایت کننده ی نوع جدید آن )که 
بعد از جنگ جهانی دوم بر نظام بین الملل حاکم ش��د( ایاالت متحده ی 
آمریکاس��ت. این کش��ور اگرچه بعد از بحران ه��ای اقتصادی دهه ی 70 
از لحاظ اقتصادی دچار ضعف ش��د و موقعیت مس��لط خود را از دست 
داده ام��ا هنوز با توجه به قدرت برتر اقتصادی و همچنین قدرت نظامی 
بالمنازعش مهم ترین کش��ور اثرگذار در عرصه ی سیاس��ت بین الملل و 
اقتصاد سیاسی بین الملل به شمار می رود که فروپاشی شوروی در دهه ی 
90 نیز به قدرت مانور این کشور افزود. ایاالت متحده به عنوان مهم ترین 
حامی سیستم سرمایه داری، هر جا کشوری علیه این سیستم عمل کرده 
یا قواعد مسلط آنرا نادیده گرفته به خود به عنوان پلیس بین الملل اجازه 
داده که با کش��ور به اصطالح یاغی برخورد کند آمریکا در این راس��تا از 
روش های مختلفی از جمله تهدید و حمله ی نظامی گرفته تا تحریم های 
اقتص��ادی، چه در چارچوب س��ازمان ملل و چه خارج از آن بهره گرفته 
تا حکومت این کش��ورها را وادار به تغیی��ر رفتار کند یا به طور کلی آنها 
را براندازد ]17[. کش��ور ما نیز از جمله کش��ورهایی اس��ت که مشمول 
برخورد خصمانه ی آمریکا ش��ده اس��ت. ایران به عنوان کشوری انقالبی 
با ایدئولوژی اس��المی خود یکی از کش��ورهایی است که در طول چهار 
دهه ی گذش��ته توسط آمریکا با انواع و اقس��ام روش های خصومت آمیز 
مورد تهاجم واقع شده است. تقابل آمریکا با ایران در روابط این دو کشور 
هم به خوبی هویداس��ت که این موضوع در مباحث بعدی بررسی خواهد 

شد. قبل از آن کلّّیت روابط ایران و عربستان مرور می شود.
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2- نگاهی به روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی
روابط ایران و عربس��تان در طول بیش از هش��تاد س��ال، شاهد فراز و 
فروده��ای گوناگونی بوده که در فرآین��د همگرایی و واگرایی قابل تحلیل 
است. به نظر می رسد روابط سیاسی دو کشور از 1924/1303 آغاز شد که 
مصادف با دوران سلطنت پهلوی اول و افتتاح سفارت ایران در عربستان 
اس��ت. روابط دو کشور در دوره ی رضا ش��اه طی چهار دوره قابل بررسی 
اس��ت. دوره ی اول آغ��از بدگمانی و تردید دولت ای��ران به ماهیت رژیم 
جدید در ش��به جزیره که از 1304 تا 1308 به طول انجامید. دوره ی دوم 
با به رسمیت شناختن رژیم جدید روابط آغاز شد. در دوره ی سوم روابط 
به بهبود و برقراری مناس��بات سیاسی راهبردی میان دو کشور انجامید 
و دوره ی چهارم دوران تزلزل روابط اس��ت که با نزدیک ش��دن سال های 
بحرانی و پرآش��وب قبل از جنگ جهانی دوم آغاز شد و با  برکناری رضا 

شاه به پایان رسید ]2[.
می توان مدعی ش��د که این دو کش��ور پس از انقالب اسالمی در مسیر 
رواب��ط خود گاه بر س��ر مس��ائل منطقه ای، فرهنگ��ی و مذهبی در مقابل 
یکدیگر ایس��تاده اند و گاه بر سر منافع مش��ترک با هم همکاری کرده اند. 
بر این اس��اس نگاهی به ویژگی های ایران و عربستان که در قالب مسائلی 
مانند نقش دو کشور در جهان اسالم، موضوع حج، بازار نفت، حضور فعال 
هر دو کش��ور در مجامع بین المللی، منطقه ای و اس��المی، موقعیت ویژه ی 
جغرافیایی در منطقه ی خلیج فارس و برخورداری از اقلیت ش��یعه و سنی 
تبل��ور می یابد که حکایت از اهمیت ایران و عربس��تان برای یکدیگر دارد. 
گرچه این ویژگی ها در وهله ی اول به مثابه نقاط اش��تراک دو کشور تجلی 
می یاب��د و بعضاً به عن��وان عوامل پیونددهنده ی روابط فرض می ش��ود. اما 
واقعیت آنس��ت که تلقی و اهداف متفاوت تهران و ریاض از عناصر فوق و 
چگونگی استفاده از هر یک از ویژگی های مذکور جهت تأمین منافع ملی، 
منطقه ای، بین المللی و جهان اس��الم، خود می تواند بخش عمده ای از این 
نقاط اش��تراک را به نقاط افتراق تبدیل کند. در کنار این عناصر، اختالف  
نظر ایران و عربس��تان که متأثر از عواملی مانند نوع و س��اختار حکومت، 
مفهوم امنیت و اجرای الگوی مش��خص امنیت منطقه ای، روابط با آمریکا، 
تفک��ر وهابیت و تکفیر ش��یعه، حمایت عربس��تان از صدام در طول جنگ 
تحمیل��ی عراق علیه ایران و کش��تار مکه، تلقی عامل ناامنی عربس��تان از 
نق��ش ایران در دو دهه ی گذش��ته در منطقه و انتق��اد از حضور ایران در 
س��وریه است و نیز سیاس��ت های متفاوت ایران و عربستان در افغانستان، 
عراق، لبنان و فلس��طین نش��ان می دهد که توس��عه و گسترش روابط دو 
کش��ور بر بستری از تناقضات و رقابت های پیچیده استوار است که حرکت 
در مس��یر آن ظرافت و دقت بس��یاری می طلبد. برای اثبات درستی بحث 
همین بس که با تضعیف روابط آمریکا و عربس��تان طی س��ال های اولیه ی 
پس از 11 س��پتامبر 2001 و اشغال عراق و افغانس��تان، ائتالف آمریکا و 
کشورهای عربی منطقه که تا آن زمان علیه ایران شکل گرفته بود تضعیف 
گردید ]4[. اتفاق مهم دیگر در خصوص روابط دو کش��ور برنامه هسته ای 

بود. با وجود نگرانی عربس��تان از برنامه ی هسته ای ایران، روابط دو کشور 
تا زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد کماکان حسنه ماند. اما پس از 
ریاست جمهوری احمدی نژاد روابط سیاسی دو کشور رو به تیرگی گرائید. 
پس از آن نیز بعد از وقوع تحوالتی در منطقه که به بهار عربی معروف شد 
حرکاتی در میان ش��یعیان بحرین علیه حکومت این کش��ور شکل گرفت 
که عربس��تان آنرا به ایران نس��بت داد و ما را به تحریک ش��یعیان بحرین 
متهم کرد. البته کش��ورمان همواره این اتهام را رد کرده است. در مهر ماه 
1390 ایران به تالش کش��ورمان ترور س��فیر عربستان در واشنگتن متهم 
ش��د. آمریکا اعالم کرد که طرح نیروی قدس س��پاه پاسداران ایران برای 
ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان در واشنگتن را خنثی کرده است. در این 
خصوص یک ایرانی ساکن و تبعه ی آمریکا زندانی شد ]۵[. ماجرای تعرض 
به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و حمله ی عربس��تان به یمن در سال 
2016 روابط دو کش��ور را بیش از پیش تیره و تار کرد. در زمان ریاس��ت 
جمهوری روحانی ادامه ی حمالت این کش��ور به یمن و دوس��تی ایران با 
انصاراهلل این رابطه را به فاز جدیدی از بی اعتمادی کشاند. در آخرین مورد 
تقابل این دو کش��ور نیز می توان به تحریم های نفتی آمریکا اشاره کرد که 
عربس��تان قول همکاری نفتی با آمریکا و فروش مازاد به ایاالت متحده را 
تأیید کرد. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می ش��ود که هر دو کشور از 
اعضای اوپک هستند؛ در حالی که عربستان در تقابل با ایران و برای ضرر 

به اقتصاد کشورمان اقدام به افزایش تولید نفت کرده است ]9[.
بحران س��وریه نیز بر تقابل روابط دو کش��ور افزود. عربستان از بازی در 
زمین س��وریه به دنبال تقویت موقعیت خود به عنوان مدافع اهل سنت علیه 
ایران ش��یعی و همچنین افزایش ق��درت ژئوپلیتیکی خ��ود در خاورمیانه 
به خصوص در منطقه ی  خلیج فارس بوده است. این کشور وقوع تحوالت در 
س��وریه را به عنوان فرصت مهمی برای خروج خود از بحران تلقی می کند. 
در مجموع می توان گفت كه عربس��تان به وضوح در س��وريه به ميدان آمده 
تا اين كش��ور را از مدار نفوذ  ايران خارج کنند. عربس��تان براي تحقق اين 
امر از يك اس��تراتژي جامع در سه عرصه ی بین المللی، منطقه ای و ميداني 
اس��تفاده می کند و در عرصه ی بین المللی ت��الش می کند ایاالت  متحده را 
براي حمله به س��وريه و تغيير رژيم متقاعد سازد و از سوي ديگر در تالش 
است با ارائه ی پیشنهاد هایی به طرف روسي، آنها را مجاب نماید از حمايت 
از نظام س��وريه خودداری کنند. در سطح منطقه ای عربستان سعی می کند 
با ايجاد اتحادی تاکتیکی با قطر و تركیه، جبهه ای را در مقابل ايران تشكيل 
ده��د تا بتواند روند اتفاقات منطقه ای پس از س��قوط ص��دام و قدرت یابی 
ايران را معكوس كند. در واقع اين اتحاد در مقابل اتحاد ميان ايران، عراق، 
س��وريه و حزب اهلل قابل تعریف اس��ت. اینکه اكنون روابط ایران با عربستان 
در بدترین ش��رایط 40 سال گذشته است؛ اینکه با اغلب همسایگان مشکل 
داری��م برمی گردد به ذهنیتی که از خودمان و جه��ان داریم. بنابراین باید 
 از طرز فکر ایده آلیس��تی به س��مت واقع گرایی پیش بروی��م ]13[. روابط و 
نظ��ام بین الملل بر اس��اس منافع مل��ی دولت ها و تأثی��ر قدرت های بزرگ 
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راهب��ری می ش��ود. بنابراین برخورداری از دیپلماس��ی فع��ال تعامل گرای 
هوشمند سازنده به همسویی کشورمان با دیگر کشورها به خصوص اعضای 

اوپک ساعی خواهد بود.

3- نق�ش ای�االت متح�ده در تقابل ایران با عربس�تان و کش�ورهای حاش�یه ی 
خلیج فارس

ایاالت متحده ی آمری��کا یک چهارم تولیدات نفت و گاز جهان را مصرف 
می کن��د؛ در صورتی که جمعیت این کش��ور فقط تش��کیل دهنده ی 4/30 

درصد از کل جمعیت جهانی است.
بنابرای��ن مص��رف هیدروکربن ه��ا در عین حال که یک��ی از نقاط ضعف 
نادر دولت آمریکاس��ت اما از ارکان قدرت آن کش��ور نیز هست. در حقیقت 
وابستگی آمریکا طی بیست و پنج سال اخیر در حال افزایش است. با توجه 
به اهمیت تاریخی برای آمریکایی که هرگز نیاز به هیدروکربن ها را تکذیب 
نکرده باید گفت که این کش��ور در قلب اس��تراتژی نفت قرار داش��ته و در 
واقع ترسیم کننده ی خط قرمز آنس��ت ]6[. بنابراین ایاالت متحده با تکیه 
بر سیاس��ت هژمونیستی نفتی خود بر اس��اس ضرورت سلطه بر منطقه ی 
خلیج فارس و اوپک بر روابط درون سازمانی اثرگذار بوده است؛ به طوری که 
قبل از انقالب اس��المی بر اساس تئوری دو س��تونی نیکسون، ایران ستون 
نظامی )ژاندارم منطقه ای( و عربستان ستون اقتصادی بوده است. اما پس از 
انقالب مقابله ی آمریکا با جمهوری اسالمی و حمایت این کشور از عربستان 

باعث کاهش انسجام درونی اوپک شده است.
عامل دیگری که موجب تنش در مناس��بات دو کش��ور ش��ده، مشارکت 
عربستان در بازی غرب در قبال ایران و به طور کلی، همراهی این کشور در 
طرح اعمال فشار بر کش��ورمان از سوی آمریکا و اتحادیه ی اروپاست. یکی 
از موضوعات مطرح شده در این خصوص، موضوع تحریم نفتی ایران است. 
کش��ورهای غربی، برخی از کشورهای تولیدکننده ی نفت در سطح منطقه 
مانند عربس��تان، امارات و قطر را تش��ویق به افزایش تولید نفت کرده اند تا 
جامعه ی جهانی با نگرانی کمتری غرب را جهت تحریم نفتی ایران همراهی 
کند. بر این اس��اس، عربس��تان به طور علنی اعالم کرد که آمادگی افزایش 
تولید نفت جهت جبران کمبود نفت ایران در بازار را دارد. سیاست همکاری 
عربس��تان با غرب در تحریم ایران در همان چارچوب ش��رایط منطقه ای و 
تضاد دیدگاه ها و منافع دو کش��ور در خصوص وضعیت جدید منطقه جای 
می گی��رد. به طور کلی می توان گفت که ای��االت متحده به عنوان مهم ترین 
حامی نظام س��رمایه داری نمی تواند ایران انقالبی را با ایدئولوژی اس��المی 
آن هم در منطقه ی فوق استراتژیک خلیج فارس تحمل کند. از این رو تمام 
تالش این کشور در سال های بعد از انقالب معطوف به فشار بر ایران جهت 
تغییر رفتار کشورمان در عرصه ی بین المللی و حتی در برخی دوره ها تغییر 
نظام سیاس��ی آن بوده است. البته این دیدگاه می تواند در خصوص نگرش 
ایران در قبال آمریکا نیز درس��ت باشد. با توجه به وابستگی شدید آمریکا و 
قدرت های مس��لط به منابع نفتی منطقه ی خلیج فارس و مداومت سیاست 

هژمونیستی نفتی این کشور در منطقه، مرور مقدار و اولویت بخشی سیاست 
و اقتصاد در روابط بین المللی در منطقه ضروری به نظر می رسد.

3-1-  نقش سیاست و اقتصاد در روابط بین الملل
آنچ��ه از دریچه ی آم��ار و ارقام می توان فهمید اینس��ت که اقتصادهای 
پیش��رفته ی صنعتی هنوز نقش مسلطی بر اقتصاد سیاسی بین الملل دارند. 
در این زمینه تقریباً دوس��وم تجارت بین الملل و س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارجی بین ش��ش کشور آلمان، ژاپن، انگلس��تان، فرانسه، ایتالیا و آمریکا 
به عنوان بزرگ ترین اقتصادهای دنیا و کش��ورهای عضو س��ازمان توسعه و 
همکاری های اقتصادی دست به دس��ت می ش��ود ]1۵[. در شرایط حاضر در 
خصوص اینکه در وضعیت جدید چه کس��ی نقش مسلط دارد، دیدگاه های 
متفاوتی وجود دارد. برخی این نقش را برای سازمان های بین المللی قائلند؛ 
در حالی که برخی دیگر با توجه به قدرت برتر نظامی آمریکا هنوز به رهبری 
این کشور در شرایط موجود اعتقاد دارند. در شرایط جدید با وجود تضعیف 
موقعی��ت هژمونیک آمریکا در بع��د اقتصادی، هنوز این کش��ور مهم ترین 
کنش گر تأثیرگذار در عرصه ی سیاست بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل 
اس��ت. ایاالت متحده و به طور کلی کشورهایی که در سیاست بین الملل از 
قدرت برت��ر برخوردارند با هرگونه تغییر انقالبی که موقعیت برتر آنها را به 
خط��ر بیاندازد مخالفت کرده و با آن ب��ه مقابله می پردازند. اصوالً آمریکا با 
کشورهای انقالبی که اهداف ایدئولوژیک دارند و با سرمایه داری بین المللی 
مخالفتد، مقابله کرده اس��ت.  ایاالت متحده در س��ال های گذشته به سبب 
دخالت ه��ای خ��ود در این مورد حت��ی مجبور به درگی��ری در جنگ های 
مختلفی شده است. موضوع دیگری که ایاالت متحده نسبت به آن حساس 
بوده ش��کل گیری هژمون های منطقه ای مستقل یا مخالف آمریکاست. این 
موضع گیری در خصوص مناطق غنی و اس��تراتژیک به روشنی دنبال شده و 
اهمیت بیشتری دارد. از این رو واشنگتن تالش کرده با استفاده از اتحادهای 
منطقه ای و همراهی با کش��ورهای دوس��ت منطقه، تحریم های اقتصادی، 
اعالمیه های رس��می عمومی، تهدید نظامی، ژست ها و فشارهای سیاسی بر 
این نوع حکومت ها فش��ار وارد کرده تا آنه��ا یا از موضع ضدآمریکایی خود 
دست بردارند یا در موضعی تدافعی در مقابل این کشور قرار گیرند. در این 
بین اس��تفاده از ابزار تحریم اقتصادی علیه کشورهای به اصطالح یاغی یکی 
از ارکان اصلی سیاست خارجی آمریکا در طول سال های گذشته بوده است. 
رهیافت تحریم ها ارتباط مس��تقیم ب��ا به کارگیری قدرت اقتصادی دارد. بنا 
به تعریف رابرت گیلپین، تحریم اقتصادی یعنی دستکاری روابط اقتصادی 
جهت اهداف سیاسی است. از دهه ی 90 میالدی به بعد از تحریم اقتصادی 
به عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی با هزینه ی کمتر یاد می شود 
]18[. از دی��د طرف��داران تحریم، پایه ی نظری ابزار اقتصادی در سیاس��ت 
خارجی بس��یار محکم اس��ت. در تحریم اقتصادی، کش��ور تحریم کننده  از 
جریان تجارت آزاد کاال و س��رمایه که اس��اس لیبرالیس��م اقتصادی است 

جلوگیری می کند.
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4- گسترش روابط ایران با عربستان در چارچوب اوپك
ایران و عربس��تان دو عضو مؤس��س و مؤثر اوپک هس��تند. این دو کشور 
با ذخایر اثبات ش��ده ی نفت خام فراوان و توان تولید زیاد نقش��ی اساس��ی در 
تصمیم س��ازی، تصمیم گیری و سیاس��ت های اوپک دارن��د. اعضای اوپک را 
می ت��وان هم ش��ریک و هم رقی��ب یکدیگر درنظر گرف��ت. از لحاظ تاریخی 
گروهی از اعضا طرفدار قیمت هس��تند، ذخایر کم یا جمعیت زیاد )یا هر دو 
ویژگی( را دارند، منافع درآمدی خود را در افزایش قیمت نفت خام دانس��ته 
و بنابرای��ن طرف��دار قیمت زیاد هس��تند. این گروه به گ��روه بازها معروفند؛ 
کش��ورهای ایران، الجزایر، ونزوئال، لیبی و تا حدی عراق را می توان جزء این 
گروه نامید. ایران رهبر گروه بازها تلقی می ش��ود. در مقابل، کش��ورهایی که 
ذخای��ر بیش��تر یا جمعیت کمتر )یا هر دو ویژگ��ی( را دارند مایلند از طریق 
افزایش س��هم بازار، جریان درآمدی خود را در طول زمان افزایش دهند. این 
گروه به گروه کبوترها معروف است. کشورهای حاشیه ی جنوبی خلیج فارس 
در این گروه قرار دارند و عربستان رهبر گروه کبوترها تلقی می شود. کبوترها 
بیش��تر مورد پذیرش غرب هستند. در عمل سیاست های اوپک بین تمایالت 
این دو گروه در نوسان بوده است. بر این اساس می توان عربستان را مهم ترین 

کبوتر و ایران را مهم ترین باز اوپک تلقی کرد ]9[.
عربس��تان از کش��ورهای مؤس��س اوپک اس��ت و از زمان تأسیس این 
س��ازمان نقش رهبر و جهت دهنده به سیاست های اوپک را بر عهده دارد. 
به همین دلیل در اکثر مواقع کش��ورهای عضو اوپک بدون همراه س��اختن 
عربس��تان نمی توانند نظرات خود را پیش ببرند. این کشور عالوه بر نقش 
تأثیرگذار در اوپک، میزبان دبیرخانه ی شورای انرژی نیز هست. این عوامل 
نقش مهمی در توانمندی اقتصادی و دیپلماتیکی عربستان دارند. هرچند 

انس��جام اوپک شاید بتواند به گسترش روابط ایران و عربستان در مباحث 
عموم��ی کم��ک کند. اما اصوالً بازار جهانی ان��رژی فقط به تولید و فروش 
نفت و گاز محدود نمی شود و در این خصوص سواپ۵ نفت و گاز و ترانزیت 
آن ش��اید از اهمیت بیش��تری برخوردار باش��د. کش��وری مانند عربستان 
اجازه ی هیچ گونه س��رمایه گذاری مستقیم خارجی را در صنعت نفت خود 
نمی دهد و تمامی فعالیت ها در این بخش توسط شرکت ملی آرامکو6 انجام 
می ش��ود )به استثنای بخش پتروشیمی که اجازه ی سرمایه گذاری خارجی 
در فعالیت های مربوط به این بخش داده ش��ده است(. عربستان بیشترین 
تولید نفت در جهان را در اختیار دارد. از سوی دیگر کاهش سرمایه گذاری 
در صنع��ت نفت ای��ران و به تبع آن کاهش تولید و ص��ادرات آن، منجر به 
افول نقش کشورمان در اوپک نیز شده است. در حالی که ایران در 1974 
حدود 6 میلیون بش��که نفت تولید می کرد اما پس از آن و به خصوص بعد 
از انقالب اسالمی هرگز نتوانست تولید خود را به 6 میلیون بشکه برساند. 
تولید روزانه ی نفت ایران 4/2 میلیون بش��که و صادرات کش��ورمان حدود 
2/7 میلیون بش��که در روز اس��ت. این مقدار صادرات تنه��ا برابر نیمی از 
ص��ادرات ایران در 1974 اس��ت. به موازات کاهش تولید نفت ایران س��هم 
کشورمان از تولید اوپک از 19/8 درصد در 1974 به 9/8 درصد در 200۵ 

کاهش یافته است. ]11[.
حدود 9۵ درصد تولید ناخالص ملی عربستان از منبع نفت است. ذخایر 
عظیم و ت��وان فوق العاده ی تولید روزانه ی این کش��ور در اوپک و حتی در 
بین تمام��ی تولیدکنندگان نفت جهان، قدرتی به آنها داده که می تواند در 
زمین��ه ی افزایش و کاهش تولید نفت این کش��ورها و همچنین بهای نفت 
در بازار جهانی تعیین کننده باش��د و بسیاری از کش��ورهای تولیدکننده و 

 1   ویژگی های اعضای اوپک در سال 2017

ردیف
ویژگی               

کشورها
ذخایر اثبات  شده ی نفت خام

)میلیارد بشکه(
نفت خام تولیدی

)هزار بشکه در روز(
ظرفیت پاالیشی 

)هزار بشکه در روز(

صادرات
نفت خام )هزار 
بشکه در روز(

تولید ناخالص ملی 
)میلیارد دالر(

درآمد سرانه
)دالر(

جمعیت )هزار نفر(میانگین سنّی )سال(بیکاری )درصد(

12.200159651633170.374825.211.72940800الجزایر1
8.3841633801577124.213484.62016.527490آنگوال2
کنگو )22 ژوئن2018(3

8.273532188386103.65262.695.827.716520اکوآدر4
12812.496/114866.922.21881-1.100129گینه ی استوایی5
-2.0002102418914.629442.0319.618.6گابن6
158386819012125439.516946.8612.130.180040جمهوری اسالمی ایران7
147.22344696403802197.725545.914.819.837884عراق8
101.50027047622010120.1333545.62.0833.5441کویت9

48.36381738079250.987314.6217.727.66385لیبی10
37.45315364461811375.772412.4118.817.9177072نیجریه11
25.244600433466167.6163505.810.131.42490قطر12
266.260996028866969683.8320760.1630.232139عربستان سعودی13
97.800296711242379382.5841197.171.7233.59835امارات متحده ی عربی14
302.809203518911597389.41240026.428.33033ونزوئال15

source :https://tradingeconomics.com& http://www.worldometers.info - BP Statistical Review of World Energy 2018 
* مقدار ذخایر اثبات  شده ی نفتی، تولید روزانه، ظرفیت پاالیشی روزانه و مقدار صادرات روزانه ی نفت مأخوذ از امور اوپک وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران است 
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مصرف کننده را تحت فش��ار قرار ده��د ]7[. امکانات اقتصادی مطلوب طی 
س��ال های طالیی دالرهای نفتی، اجازه ی هر ن��وع رؤیاپردازی را می داد و 
دولت با حض��ور همه جانبه اش نه فقط در نقش حام��ی مردم بلکه در مقام 
شکل دهنده ی سرزمین ظاهر شد. اما همین عامل تثبیت کننده یعنی رژیم 
سعودی با نوسان قیمت نفت در پروژه های بلندپروازانه اش دچار اشکال شد 
و به دنبال آن وفاداری های قبیله ای با عدم حمایت رؤسای قبایل کم رنگ تر 
ش��د. به همین دلیل چالش درونی این کشور یکی از عوامل تهدید انسجام 

اوپک است.
همچنی��ن کاهش قیمت نفت اقتصاد کش��ور نفت خیز ای��ران را نیز با 
کاه��ش درآمده��ای نفتی روبرو می کند و کش��ورهای عربی حاش��یه ی 
خلیج ف��ارس مانند عربس��تان نیز این موض��وع را به خوب��ی می دانند. از 
آنجا که ایران کش��وری با منابع عظی��م نفت و گاز بوده و بخش عمده ی 
درآمده��ای ارزی خ��ود را از فروش نف��ت و فرآورده ه��ای نفتی تأمین 
می کن��د، هرگونه کاهش یا افزایش غیرع��ادی جهانی بهای نفت تأثیری 
ش��گرف بر افق های اقتصادی و صنعتی این کش��ور خواهد داشت. شاید 
بتوان گفت که عربس��تان به نوعی رهبری کشورهای عربی عضو اوپک را 
برعهده دارد و بر کس��ی پوشیده نیس��ت که ایران و عربستان در سده ی 
اخیر رقیبان اس��تراتژیک یکدیگر به حس��اب می آمده اند و بعد از انقالب 
این رقابت ش��کل ایدئولوژیکی نیز به خود گرفته است؛ بنابراین عربستان 
ب��رای تضعیف قدرت ایران در منطقه در دهه های اخیر بارها قیمت نفت 
را در اوپک به ضرر ایران شکس��ته و در ای��ن راه به مقابله ی اقتصادی با 
ایران پرداخته که البته دیگر کش��ورهای حاشیه ی خلیج فارس نیز از این 
کش��ور پیروی کرده اند؛ چنان که در تازه ترین اخبار عربس��تان به عنوان 
بزرگ تری��ن صادرکنن��ده ی نفت جهان و اوپک قیم��ت نفت خام خود را 
ب��رای تحویل در 2018 میالدی در بازاره��ای جهانی با تخفیف ویژه ای 
عرضه می کند. مرور تحوالت تاريخي مناسبات ايران با عربستان، طي سه 
دهه ی  اخير نش��ان مي دهد اختالفات اين دو كشور بيشتر حول مسائلي 
نظير حج، حمايت ايران از نهضت هاي آزادي بخش، مس��أله ی  فلس��طين 

و تعامل با غرب رخ داده و س��اير اختالف��ات نظير درگيري هاي پيرامون 
مس��ائل نفتي و اوپك در س��طوح پائين تري قرار دارند كه مي توان آنها را 
رویه ای بر آتش خفته ي فكري-اعتقادي دو كشور دانست ]10[. با وجود 
وقایع واگرایانه میان این کشورها، الزامات و ضرورت های ملی، منطقه ای 
و بین الملل��ی و اهمیت نف��ت به عنوان یکی از انرژی ه��ای تجدیدناپذیر، 
همسویی، همکاری و توسعه ی روابط حسنه در آینده در چارچوب اوپک 
و ضرورت های اقتصادی برای ایران و عربس��تان و جهان مفید فایده بوده 
و ضامن امنیت انرژی در بازار جهانی انرژی خواهد بود. آژانس بین المللی 
انرژی پیش بینی می کند در 2030 سوخت های فسیلی 80 درصد ترکیب 
انرژی اصلی جهان را تشکیل خواهد داد. این پیش بینی با وجود رنسانس 
در قدرت سایر انرژی های جایگزین، نشان از سلطه ی سوخت های فسیلی 

)نفت، گاز و زغال سنگ( دارد ]8[.
ب��ا وجود مس��تندات ف��وق، بر اس��اس الزام��ات و ضروت ه��ای کنونی 
طرفی��ن برجسته س��ازی مس��ائل نفت��ی به عن��وان عامل پیون��د ضروری 
 به نظ��ر می رس��د. جای��گاه و ویژگی ه��ای اعض��ای اوپ��ک در نمودارهای 

شکل های-2و1 نشان داده شده است3.

الف( سهم ذخایر نفتی اعضای اوپک و رتبه بندی  آنها
طب��ق برآوردهای کنون��ی 81/89 درصد از ذخایر اثبات ش��ده در جهان 
در کش��ورهای عضو اوپک قرار دارد و اکثریت ذخایر نفت این س��ازمان در 
خاورمیانه 6۵/36 درصد از کل اوپک اس��ت که مقدار 34/7 آن به ایران و 

عربستان تعلق دارد )شکل-1(.

ب(درصد سهم ذخایر اوپک
 در س��ال های اخیر کش��ورهای عضو اوپک به صورت مؤثر مثاًل با اتخاذ 
بهترین ش��یوه ها در صنعت، تحقق اکتش��افات گس��ترده و افزایش ضریب 
بازیافت، به ذخایر نفتی خود افزوده اند. در نتیجه ذخایر نفت اثبات ش��ده ی 

اوپک در حال حاضر در 1214/21 میلیارد بشکه است )شکل-2(.

 1  ســهم ذخایر نفتی اعضــای اوپک از ذخایر نفت خام جهانــی و رتبه بندی اعضای 
 2  درصد سهم ذخایر اوپکاین سازمان
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 نتیجه گیری
اوپک بر اس��اس وظایف اساس��ی خود متضمن عرضه ی مطمئن، کارآمد و 
پایدار عرضه ی نفت بوده و امنیت پایدار انرژی طی مدت ۵8 س��ال گذش��ته 
به این س��ازمان وابسته بوده است. اوپک از طریق تعامالت مثبت و سازنده ی 
درون س��ازمانی و برون س��ازمانی در ثبات بخش��یدن به اقتصاد جهانی و بازار 
جهان��ی انرژی )نفت( نقش آفرین بوده اس��ت. این س��ازمان ب��ا تنظیم مقدار 
تولی��د نفت با توجه ب��ه تقاضای بازار جهانی نفت و منافع بازیگران این عرصه 
)تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و س��رمایه گذاران( در کنترل قیمت جهانی 

نفت نقش آفرین است.
عربس��تان تأثیرگذارترین کش��ور مؤس��س اوپک، رهبر گ��روه کبوترها 
)طرفداران سهم زیاد از بازار جهانی نفت( و برادر بزرگ کشورهای حاشیه ی 
خلیج فارس با برخورداری از 260/266 میلیارد بش��که ذخایر اثبات شده ی 
نفتی و جمهوری اسالمی ایران رهبر گروه بازها )طرفداران قیمت های زیاد 
نفت( و عضو مؤس��س و مؤث��ر اوپک با برخورداری از 160 میلیارد بش��که 
ذخایر اثبات ش��ده ی نفتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری درون منطقه ای 

در چارچوب این سازمان نقش مهمی ایفا می کنند.
عادی س��ازی رواب��ط و همکاری ایران و عربس��تان در چارچ��وب اوپک بر 
رفت��ار طرفداران دو کش��ور در منطق��ه ی خلیج فارس در آین��ده مؤثر خواهد 
ب��ود. نتیج��ه ی این اقدام بر اس��اس رهیاف��ت اقتصاد سیاس��ی بین المللی و 
ش��یفت پارادایمی مؤلفه ی سیاس��ی به اقتصادی در عصر جهانی، بهره گیری 
از دیپلماس��ی ان��رژی بر مبنای دیدگاه تعامل هوش��مند س��ازنده ی همس��و 
ب��ا الزامات و ضرورت ه��ای ملی، منطقه ای و بین الملل��ی خواهد بود. بنابراین 
ب��ا علم به واقعیت ه��ای ملموس روابط و نظام بین المل��ل کنونی و تنش های 
ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، برجسته س��ازی منافع اقتصادی مشترک و به تبع 
آن مناف��ع منطقه ای و هم ج��واری در چارچوب اوپ��ک و بهره گیری از روش 
مهندسی معکوس در روابط این کشورها، می توان خالقیت و نگاه جدیدی به 
روابط فی مابین داش��ت. طرح مهندس��ی معکوس بیانگر تسری بخشی حداقل 
مشترکات )انسجام اوپک( به س��ایر بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
جهت غلبه بر عوامل واگرایی )مس��ائل هویتی و ایدئولوژیکی( و تقویت آن از 

طریق تعامل هوشمند است.
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