
 1393، دی و بهمن 89چشم انداز ایران شماره 

كاهش فاحش قيمت نفت؟!
وگو با پرفسور محسن مسرت  ت گف

 با توجه به چهار رونببد عمببده در بببازار نفببت جهبباني سببؤالتي را بببا
هايم كه پاسخ ايشان در ذيل ببببه  پروفسور محسن مسرت مطرح كرد

يشود.  خوانندگان تقديم م
تانببد از: نخسببت، جريببان طرفببدار امنيببت  اين چهار روند عمده عبار
 عرضه نفت ارزان در خليببج فببارس، خاورميببانه و جهببان بببه رهبببري
يطلببببي عربسبببتان فكنندگان نفبببت؛ دوم، هژمون  امريكبببا و مصبببر
 سبببعودي در زمينبببه نفبببت و ايبببدئولوژي و اينكبببه مايبببل نيسبببت از
تهبباي يكنببد بببا نف نكننببدگي اسببتراتژي عببدول كنببد و سببعي م  تعيي
كبودن امنيببت  غيرمتعارف در خود امريكا رقابت كند؛ سوم، استراتژي
ههبباي مقبباومت در برابببر  اسببرائيل بببراي امريكببا و فشببار بببه جبه
يخواهنببد يها كببه نم  اسرائيل و امريكا و چهارم، جريان محيط زيست

طبيعت تخريب شود و سلمت زندگي به خطر افتد. 

 آيا علت كاهش قيمت نفت به اين دليل است كه عربسببتان احسبباس
يكند با توجه به توليدات امريكا در زمينه نفت غيرمتعارف و حببتي  م
ّيببز و پتانسببيل اسببتراتژيك  صادرات آن ممكن است عربستان را از ح
 در منطقه عدول دهد و بنببابراين عربسببتان سببعي دارد بببراي حفببظ

نكنندگي خود قيمت نفت را تا    دلر يا كمتر كببباهش70سياست تعيي
 دهد تا بتواند در خود امريكا با نفت امريكا رقابت كند و بازار خود را

از دست ندهد؟ 

یتواند یکی از توجیهففات اقتصففادی کففاهش قیمففت نفففت  ضمن اینکه این نظریه م
ًل وابسففته  باشد، عربستان سعودی تا کنون از نظر سیاسی به ایالت متحففده کففام
مپیمففان آن کشففور در یتففوان گفففت بعففد از اسففرائیل مهمففترین ه  بوده اسففت و م
ًلموجودیت رژیم این کشور به نیت ایالت متحده گره خففورده  منطقه بوده و اصو
ً غیرممکففن اسففت کففه عربسففتان جففرأت یرسففد و تقریبففا هنظر م  است. لذا بعید ب
 رقابت جدی با امریکا در بازار انرژی جهانی را داشته باشد، ضمن اینکففه تصففمیم
سجمهففوری یهففای فسففیلی داخلففی در دوران رئی  امریکا برای افزایش تولیففد انرژ
 جرج دبلیو بوش پسر، یک اقدام استراتژیک در حفففظ الگففوی سففوخت فسففیلی و
نهففا یهففای تجدیدپففذیر در بففازار جهففانی بففود. نئوکا هطففرف انرژ  علیه تغیير الگو ب
هگری هعنوان اهففرم سففلط هخصوص نفت ب یهای فسیلی ب هخوبی به اهمیت انرژ  ب
یهففای تهففای انرژ  واقف هسففتند و لففذا بففرخلف اتحففادیه اروپففا و چیففن کففه ظرفی
یها را ههای این نوع انرژ  تجدیدپذیر را در دهه اول این قرن گسترش دادند، برنام
 کنار گذاردند و از پروسه پروتکل کیوتو خود را کنار کشیدند و به گسففترش تولیففد
یداننففد کففه بففا نهففای امریکففا م تهففای متعففارف پرداختنففد. نئوکا لسففنگ و نف  زغا
هزودی حربه فسیلی خود یهای خورشیدی در سطح جهان، امریكا ب  گسترش انرژ
هبففر  را از دست خواهد داد. در آینده هم این سیاست آنها پابرجا خواهد ماند. علو



مآور درآمففد خففود های با توجه بففه کففاهش سرسففا کهای سیاسی، چنین انگیز  ریس
عربستان، توجیه اقتصادی هم ندارد. 

لهاي خبباص خببود بببه هاي هم معتقدند عربستان و امارات از كانا   عد
هاند كه تفاهم بيببن امریكببا و ايببران قطعببي  اين اطلعات دست يافت
مهاي نفتي ايران برطرف خواهد شد، از  خواهد بود و از آنجاكه تحري
نرو عربستان و امارات سعي دارند با كاهش قيمببت نفببت، ايببران  اي
 را از درآمدهاي سرشار محروم كنند و از اين طريق جبهببه مقبباومت

در منطقه را تضعيف كنند. نظر شما درباره این تز چیست؟

 اینکه عربستان حتی به تنهايی هم این ظرفیت رقابتی را دارد که از اهففرم تولیففد
هزدن بففه ایففران  اضافی و قیمت نفففت بففرای مانورهففای سیاسففی و ازجملففه ضففرب
 استفاده کند، شکی نیست. این کشور درست همین رویه را علیففه عففراق نیففز در
هکار برد و رژیم اسبق عففراق را بففه تجففاوز  دوران اختلف شدید با صدام حسین ب
 به کویت تحریک كرد؛ اما درباره اینکففه انگیففزه عربسففتان، جلففوگیری از افزایففش
مهففا اسففت، تردیففد زیففادی وجففود  قدرت ایران پس از تفاهم احتمالی و قطع تحری
هزدن به ایففران بففه خففود عربسففتان و یرغم صدم  دارد، زیرا کاهش قیمت نفت عل
یزنففد. علوه بففرآن بففا تعویففق هويژه به صنایع نفت متعارف امریکا نیز صففدمه م  ب
 مففذاکره بففرای شففش مففاه دیگففر، معلففوم شففد کففه فرضففیه ایففن ادعففا مبنففی بففر
یپایه بوده و هنوز هم اینکه تفافق حاصل شففود، های هم ب یبودن توافق هست  قطع

مورد سؤال است.

نهاي امريكا از جنگ بببا سببوريه هاي هم معتقدند از آنجا كه نئوكا  عد
هانببد و از طريببق هانببدازي كرد هاند، بحران اوكرايببن را را  مأيوس شد
 سرد سببعي دارنببد روسببيه، چيببن و پيمببان  احياي چالش ديرينه جنگ
ههاي مختلببف تضببعيف كننببد؛ لببذا عربسببتان در  شانگهاي را در صببحن
 هماهنگي با امريكا دست به چنين كاهش قيمببتي زده تببا امريكببا ببباز
 هم به نفت ارزان دستيابي بيشتري داشته باشد و از اين راه بتوانببد
يها مقببابله كنببد، چببرا كببه تخريببب طزيسببت تهبباي محي  بببا مقاوم

طزيست در توليد نفت غيرمتعارف خيلي زياد است. محي

هاند. هنظر بنده در این ادعا، چهار مسئله جدا از هم به یکدیگر اتصففال داده شففد  ب
هراه انداختن درگیری نها از پیروزی در سوریه و درنتیجه ب  یکی ارتباط یأس نئوکا
 در اوکراین. به باور بنده درگیری اوکراین ربط مستقیمی بففا درگیففری در سففوریه
هگری مطلففق  ندارد، اگر چه ریشه هر دو این مناقشات یکی است و آن هم سلط
هخصففوص، هففم در منطقففه خاورمیففانه در قبففال  ایالت متحده در سطح جهانی و ب
هاصففطلح مزاحففم و هففم در اروپففا در قبففال روسففیه و در راسففتای تهففای ب  دول
مکردن اتحادیه اروپا اسففت. دوم، همکففاری عربسففتان سففعودی و امریکففا بففرای  را
 مقابله دولت این کشور با مخالفان محیط زیست پیامففدهای تخریففبی تولیففد نفففت
 غيرمتعارف. در اینجا ربط کاهش قیمت نفت با انگیزه زیست محیطففی در داخففل
 امریکا نامفهوم است و اگففر ارتبففاطی هففم موجففود باشففد، درسففت عکففس چنیففن
دکننففدگان نفففت یتواند منطقی باشد، زیرا با کاهش قیمففت نفففت تولی های م  نظری
یرونففد و لففذا ههای حفاظت محیط زیست طفففره م  غيرمتعارف در امریکا از هزین



یشففود. سففوم، انگیففزه تضففعیف پیمففان  مقاومت مردم بیشففتر از پیففش تحریففک م
هنظرم در خود متضاد است، زیرا کاهش قیمت نفففت  شانگهای که چنین ادعايی ب
یزند؛ اما از طرف دیگر به نفففع چیففن اسففت کففه  از یک طرف به روسیه صدمه م
یپففردازد. چهففارم، اسففتفاده  بابت خرید نفت در بازار جهانی مبلغ بسیار کمتری م
یتوانسففت نتر. ایففن نظریففه زمففانی م  امریکا از راه دسترسی مجدد به نفت ارزا
تهای نفتی امریکا هنففوز در زمینففه اسففتخراج نفففت و گففاز  منطقی باشد که شرک
هگذاری کلن نکرده باشند؛ اما در حال حاضر هففر نففوع کففاهش  غيرمتعارف سرمای
 قیمت نفت به سیاست جدید این کشور که قصد دارد در مصرف انففرژی خودکفففا

یکند. شود، صدمه وارد م

 ایببالت متحببده در حببال حاضببر قصببد دارد هببر چببه زودتببر مناقشببه
های با ایران را خاتمه داده و پس از رسیدن به خودکفايی نفتی  هست
مآرام خببود را از ایببن منطقببه زشدن از نفببت خاورمیببانه، آرا ینیا  و ب
 بیرون بکشد، زیرا دیگر نیازی به این منطقه نداشببته و قببادر خواهببد
 بود تمرکببز اسببتراتژیک خببود را متببوجه حببوزه پاسببیفیک كنببد و ایببن
 درحالی است که عربستان سعودی و اسرائیل برعکس مایل هسببتند
 که امریکا در منطقه بماند و مانند سابق ضامن موجودیت آنها باشد.

هدنبال این هدف است که قیمت نفت به    دلر برای70لذا عربستان ب
 هببر بشببکه سببقوط کنببد تببا تولیببد نفببت غيرمتعببارف در امریکببا از
ًا در حوضببه  سودآوری بیفتد و امریکببا نتوانببد خودکفببا شببود و اجبببار

نفتی خاورمیانه بماند. 

هریزی شده است: اول اینکه امریکا تاکنون بففه واردات  این نظریه بر دو فرض پای
ًا وابسته بوده و دوم اینکه اهمیت خاورمیانه برای امریکففا  نفت از خاورمیانه شدید
 همین وابستگی ایففن کشففور بففه نفففت منطقففه اسففت. ایففن دو فففرض طرفففداران
ًا در یهففای کارشناسففی دارد و تقریبفف  بسففیاری در افکففارعمومی و حففتی در ارزیاب
یشود و این در حالی است که باید هکار برده م هها ب شهای رسان  بسیاری از گزار
ًا تردید كرد. چنففانچه بففه سففاختار واردات نفففت ایففالت  به صحت این فرضیات جد

یبینیم که این کشور حدود    درصد از نفت وارداتی خففود80متحد مراجعه کنیم، م
 را از کشففورهای کانففادا، مکزیففک، امریکففای مرکففزی، روسففیه و آفریقففای غربففی
یرغففم اینکففه ایففن منطقففه یکند و برعکس وارداتففش از خاورمیففانه، عل  دریافت م

یکففرده20مهمترین حوضه نفتی جهان است، تاکنون در حففول    درصففد نوسففان م
 است. بنابراین این نظریه که امریکا به منابع نفففت خاورمیففانه وابسففته اسففت، بففا
 واقعیات در تضففاد اسففت. علوه بففرآن امریکففا در صففورت تمایففل هففر لحظففه هففم
هکلففی از یتواند واردات نفت خود را از سففایر کشففورها کمففی افزایففش داده و ب  م
یتوانففد درسففت ینیاز شود. بنابراین فففرض دوم ایففن تففز نیففز نم  منابع خاورمیانه ب

هترین دلیففل تففوجه بیففش از    سففاله امریکففا بففه خاورمیففانه، رفففع60باشد که عمففد
ادادن به اهمیت  نيازهاي نفتی خود این کشور بوده است. این تز در حقیقت کم به
هعنوان اهرم هژمونی ایالت متحده است.  واقعی کنترل منابع نفتی خاورمیانه ب

 اهمیت منابع نفتی خاورمیانه در درجه اول نه برای رفع نيازهففاي مصففرف انففرژی
 داخلی خود این کشور، بلکه برای اهمیففت اسففتراتژیک ایففن منففابع بففرای مصففرف
 رقیبان اقتصادی و سیاسی آن یعنی اتحادیه اروپا، ژاپففن و در ایففن اواخففر چیففن و



مهای منطقه از عکردن رژی  هندوستان است؛ لذا کنترل منابع نفتی خاورمیانه و تاب
هگری امریکا در سطح جهففان  خود، در گذشته همواره به قدرتمندترین اهرم سلط
هگر و قدرت اول جهان، تبففدیل هخصوص در قبال رقیبان کلن این کشور سلط  و ب
 شده است. از این طریق ایالت متحده  قادر است با تکیففه بففه دسففتاویز نمففودن
تهای خود را به کشورهای تابع دیکته کنففد و آنهففا را  حربه «امنیت انرژی» سیاس
مکردن نیفتند؛ لذا تصففادفی هففم ضاندا هفکر عر  مجبور كند در مقابل قدرت اول ب
 نیست که امریکا بففا تکیففه بففه اصففل هژمففونی «کمففترین تففابعیت انففرژی از سففایر
 کشورها و بیشترین تابعیت برای رقبا» همیشه کوشش کرده است، تابعیت خفففود
یثبففات بففه حففداقل و هخصوص منففابع منففاطق ب  را از منابع انرژی سایر کشورها ب
نهای احتمالی نشففود.  تنوع در نوع منابع را به حداکثر برساند که خود درگیر بحرا
هعلففت اینکففه خففود منففابع فسففیلی ندارنففد و در یکه کشففورهای رقیففب ب  درحففال
ًا نقش هژمونی امریکففا و ایجففاد  هرصورت تابع واردات از خاورمیانه هستند، اجبار
 امنیت برای نيازهاي انففرژی خففود را داوطلبففانه قبففول كننففد. علوه بففر آن کنففترل
 منطقه خاورمیانه در چند دهه گذشته در راستای ادامففه و ثبففات تجففارت نفففت بففه
همنظور جذب منابع مالی جهان به امریکا دوچندان شده  دلر و ثبات پول جهانی ب
 است. بنابراین اين تز که ایالت متحده قصففد دارد خففود را از منطقففه خاورمیففانه
 کنار بکشد، توهمی بیش نیست و اینکه عربستان قصد دارد از این هففدف امریکففا
شهای یتواند باشد. برعکس کلیه کوشففف هجز داستان نم  جلوگیری كند نیز چیزی ب
یکند کففه ادامففه نفففوذ خففود را در خاورمیففانه  ایالت متحده در این راستا حرکت م
نهففای امریکففايی کففه هففدف اصففلی آن  ابففدی كنففد. طففرح خاورمیففانه بففزرگ نئوکا
تهففای تهای قوی منطقه و ایجاد منطقه بزرگ با شمار زیففادی دول  شکستن قدر

کوچک است، چیزی دیگری جز این راهبرد نیست.
یمانببد ادعببای اینکببه کبباهش قیمببت نفببت در حببال حاضببر  بنابراین م

هاند.  انگیزه سیاسی ندارد، بلکه دليل اقتصادی موثر بود
 این سؤال به توضیحات اولیه نياز دارد. پس از عبور بازار جهانی نفت از موقعیت

هانحصاری به بازار آزاد از    به بعد، نوسانات قیمت نفت در سطح بففالی2004نیم
رعمففده انعکففاس فعففل و انفعففالت150 تففا 100بین  هطو   دلر بففرای هففر بشففکه ب

مهای بازار، یعنففی رقففابت آزاد بیففن عرضففه و تقاضففا از یففک سففو و انففواع  مکانیس
لسففنگ، نفففت و گففاز غيرمتعففارف بففا لهففای انففرژی از قبیففل نفففت، گففاز، زغا  حام
یهای تجدیدپذیر گهای فسیلی و انرژ نها و سن  استفاده از فناوری فراکینگ از ش
 از سوي دیگر بود. ما در این دوره شاهد این واقعیت نیففز بففودیم کففه بففا افزایففش
یهففايی کففه تففاکنون سففودآور نبودنففد بففه سففطح سففودآوری  قیمت نفت، انواع انرژ
 رسیدند و وارد بازار شدند. در ایالت متحده تولید نفت و گاز با استفاده از تکنیک
هسففرعت گسففترش یففافت و در اختیففار بففازار  فراکینگ (نفت وگففاز غيرمتعففارف) ب
ه بففر  داخلی این کشور قرار گرفت و سبب اضافه تولید در بازار جهانی شد. علو
 آن دو کشور عراق و لیبی نیز دوباره به جمع صادرکنندگان نفت اضافه شففدند. از
یهای تجدیدپذیر نیز سودآور شففدند و سففهم ایففن نففوع انففرژی در  طرف دیگر انرژ
ًا هخصوص کشور آلمان و همچنین در چین رو به افزایففش یففافت و الزامفف  اروپا و ب
 مازاد تولید در بازار را تشدید كففرد. در نففتیجه قیمففت سففطح بففالی نفففت، از چنففد

  تففا اواخففر همیففن2014 دلر در تابسففتان 110طرف زیر فشار قرار گرفففت و از 
  دلر برای هر بشکه به شدت سففقوط كففرد. اینکففه80 تا 70سال به رقمی میان 

یشففود و  قیمت یک کال در شرایط تولید اضافی در بازار سففبب کففاهش قیمففت م
یکند که تولید اضافی به صفر برسففد و عرضففه و  این روند تا هنگامی ادامه پیدا م



ًل طبیعی است و ایففن مکانیسففم در بففازار  تقاضا به حالت توازن درآیند، امری کام
یکند. ایجففاد تففوازن عرضففه و  همه نوع کالهای تجدیدپذیر به همین منوال عمل م
 تقاضا برای کالهای تجدیدپذیر عادی است، زیرا درصورت کاهش قیمت، بخشففی
هجای سود و ادامه حیات، متضرر شده و از دایففره تولیففد خففارج  از تولیدکنندگان ب
یشوند؛ اما در بازارهای مواد طبیعی و ازجمله در بازار جهففانی انففرژی و نفففت  م
هکنندگان کلن نفففت در بففازار جهففانی، یعنففی  این امکان هم وجففود دارد کففه عرضفف
هخصوص عربسففتان سففعودی بففا کففاهش عرضففه، تففوازن بیففن  کشورهای اوپک و ب

  نگففه150 تففا 100عرضه و تقاضا را حفظ كرده و قیمت نفت را در سطح بالی 
رکردن درآمففد- در ایففن روش یعنففی کففاهش  دارند. از منظر قانون اقتصادی حداکث
 عرضه و حفظ قیمت - حتی ضروری هم است. بففرای نمففونه اگففر اوپففک تولیففد و

  میلیون بشکه کففاهش دهففد و از25 میلیون بشکه به 30عرضه روزانه خود را از 
هاش2014 دلر تابستان 110این طریق قیمت نفت    را حفففظ کنففد درآمففد روزان

نطور که در اجلس آخر نوامففبر 3.3  2014 میلیارد خواهد بود. اما اگر اوپک هما
یرغففم اضففافه تولیففد در همففان  در وین تصمیم گرفت، عرضففه روزانففه خففود را عل

ًا بففه سففطح 30سطح   80 میلیون بشکه حفظ کند و در نتیجه قیمففت نفففت الزامفف
هاش بففه    میلیففارد دلر یعنففی2.4دلر سففقوط كنففد، در ایففن صففورت درآمففد روزان

همقدار  یتواند بففا هففدف حففداکثرکردن درآمففد،27ب یيابد. اوپک م   درصد کاهش م
  میلیففون بشففکه در روز هففم برسففاند و از ایففن20عرضه خود را حففتی بففه سففطح 

  دلر و درآمد روزانه خود را بففه200 یا 150 دلر به 110طریق قیمت نفت را از 
 چهار میلیارد دلر هففم افزایففش دهففد. بففا چنیففن سیاسففتی کشففورهای اوپففک در دو
یدهند و دوم یبرند: اول اینکه درآمد خود را افزایش م  سطح متفاوت استفاده م
یکننففد؛ لففذا یتر م  اینکه، در عین حال عمر ذخایر نفففت و گففاز خففود را نیففز طففولن

یتوان گفت که تصمیم اوپک در حفظ عرضففه در سففطح    میلیففون بشففکه در30م
چگففونه تففوجیه اقتصففادی نففدارد و در حقیقففت در دو  روز و ریسک کاهش درآمد هی
یآورد. بنففابراین دليففل واقعففی  زمینه به منافع کشورهای اوپک زیان شدید وارد م
خنشففینان  این تصمیم اوپک یا در حقیقففت تصففمیم عربسففتان سففعودی و سففایر شی
یزننففد، بایففد در حففوزه  عربی در خلیج فارس را که در حال حاضر حففرف اول رام

توجو كرد.  سیاسی جس
 اگر انتقادهای بال را بببه تزهببای گونبباگون و رایببج قبببول کنیببم ایببن
یتوانببد بببه  سؤال مطرح است که کدام انگیزه کاهش قیمببت نفببت م

کتر باشد؟  واقعیت نزدی
هطورجدی در تضففعیف روسففیه و ایففران  در حال حاضر عربستان و امریکا هر دو ب
 منافع مشترک بسیار قوی دارند. عربستان رقیب سیاسی ایران در منطقه اسففت
یکند. امریکا هم با کففاهش هزدن به ایران خود داری نم  و از هر کوششی در صدم
یکنففد. چنففانچه ایففن اطلع مهففا بففه ایففران را دوچنففدان م  قیمت نفت، فشففار تحری

  دلر بففرآورده136 دولت روحانی، قیمت نفففت 1394درست باشد که در بودجه 
تهای بففازار حففدود    دلر یففا کمففتر بففرای هففر80 تففا 70شده بوده، با توجه به قیم

های روبرو خواهد شد که ایففن مشففكل  بشکه، دولت با کسری بودجه قابل ملحظ
هشففدت افزایففش خواهففد داد. دشففمنی عربسففتان بففا  بحففران اقتصففادی ایففران را ب
یکنففد، نیففز بففر کسففی پوشففیده نیسففت.  روسففیه، کففه از رژیففم اسففد پیشففتیبانی م
مهففای خففود نطور هم امریکا با کاهش قیمت نفت به فشارهای موجففود تحری  همی
یافزایففد و هوجففود آمففده اسففت م  علیه روسیه که در ارتباط با درگیری اوکرایففن ب
هاش حففدود یدهد. بنابراین روسیه هم کففه بففودج  روسیه را در تنگنای جدی قرار م



  درصد به درآمدهای نفتی وابسته است، در سال آینده کسففری بففودجه کلنففی50
 خواهد داشت، زیرا این کشور هم در محاسففبات بففودجه سففالنه، قیمففت نفففت را

كها107   دلر برآورد كرده است. روسیه برای جلوگیری از فرار سرمایه سود بان
  درصد افزایش داد. با وجود این اقدام سیر نزولففی روبففل قطففع17را به بالتر از 

 نشد. علوه بر ایففران و روسففیه، کشففورهای ونففزوئل، بولیففوی و اکففوادور هففم کففه
مزمففان بففا ایففران و  امریکا با همگی آنهففا بففه نففوعی درگیففری سیاسففی دارد نیففز ه
یبیننففد. عربسففتان در همکففاری بففا امریکففا  روسیه از کاهش قیمت نفت صففدمه م
 برای استفاده از حربه نفففت علیففه سففایر کشففورها یففا بففرای جلففوگیری از بحففران
 اقتصادی سابقه طولنی دارد و قادر است در فرصت کوتاه، تولید و عرضه نفففت
 خود را در بازار جهانی هم با انگیزه جلوگیری از افزایش و هم بففا انگیففزه کففاهش
 قیمت نفت، گسترش دهد. برای نمونه در دوران اشففغال کففویت از جففانب دولففت

  و1990 و حمله نظامی امریکففا و متحففدانش بففه عففراق در 1989عراق در سال 
  درصففد صففادرات20حذف صادرات نفتی هر دو کشور عراق و کویت کففه حففدود 

همقففدار هسففرعت تولیففد خففود را ب یداد، عربسففتان سففعودی ب  اوپففک را تشففکیل م
 کسری هر دو کشور عراق و کویت افزایش داد و در نتیجه قیمففت نفففت نففه تنهففا

  دلر برای هر بشففکه در دهففه20 دلر به سطح 40افزایش نیافت، بلکه از سطح 
  کاهش شدیدی هم پیدا كرد. بدین منوال عربستان و امارات بار دیگففر بففه1990

 ایالت متحده ثابت کردند که به فرمانبری از کشور محافظ خففود پایبنففد هسففتند و
نکردن نفت بففرای جلففوگیری از خطففر جففدی رژیففم صففدام بففرای  هم اینکه با ارزا
مهایشان از غرب قدردانی كردند؛ اما استدللی که در حففال حاضففر  موجودیت رژی
یتواند صحت این نظر بنده برای توجیه کاهش قیمت را مورد سؤال قرار دهد،  م
یبیننففد،  این است که امریکا و عربستان هر دو نیز از کاهش قیمت نفت صدمه م
 زیرا از یک سو درآمففد نفففتی عربسففتان ماننففد درآمففدهای نفففتی ایففران و روسففیه
یيابففد و از سففوي دیگففر بخففش وسففیعی از منففابع نفففتی غيرمتعففارف در  کاهش م
هکنندگان در بازار جهففانی یتواند سودآور باشد و از دایره عرض  امریکا نیز دیگر نم
لبودن ایففن نظریففه، بففاز هففم انگیففزه سیاسففی یرغم مستد یشود. اما عل  خارج م
 امریکا و عربستان در کاهش قیمففت نفففت بففا هففدف ضففربه بففه ایففران و روسففیه،
یتواند منطقی باشد، مشروط بففر اینکففه عربسففتان و امریکففا منففافع درازمففدت  م
 ژئوپولیتیکی خود را نسبت به صدمات واردشده به خودشان مهمتر ارزیففابی کننففد
 و درگیری بسیار شدید امریکا و عربستان با ایران و روسیه و عواقب استراتژیک
ًا از اهمیت دوچنداني برای هففر دو کشففور برخففوردار یتواند واقع  مورد نظر آنها م
ههای غربی شففایع شففده بففود کففه اوبامففا در  باشد. در هرصورت در بعضی از رسان

  توافق دولت سففعودی را بففرای اجففرای2014سفر خود به عربستان در تابستان 
طرح کاهش قیمت نفت جلب کرده بود.


