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     70 اوپک؛ آغاز دهه 
 ۶ دهــــه پــــر فــــراز  و  نشیــــب پایــــان یــــافت ۶ دهــــه پــــر فــــراز  و  نشیــــب پایــــان یــــافت ۶ دهــــه پــــر فــــراز  و  نشیــــب پایــــان یــــافت ۶ دهــــه پــــر فــــراز  و  نشیــــب پایــــان یــــافت ۶ دهــــه پــــر فــــراز  و  نشیــــب پایــــان یــــافت

گفـــــت وگوهایــی بــــا  امیرحســـــین زمـــانی نیــــا- جـــواد یـــــارجانی- محمــد حسیــــن عـــادلی 
به همـــراه یادداشــت هایی از حجت اهلل غنیمی فـــرد- صفرعلــــی کرامتــــی- مهدی عســـلی- حشـــمت اهلل رضوی

ویــژه شصتـمین سال

تاسیـس اوپـک 
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دولت عراق در ســپتامبر ســال ١٩٦٠ میالدی 
کشورهای ایران، کویت، ونزوئال   و عربستان را برای 
مذاکره درباره کاهش قیمت نفت از سوی شرکت های 
نفتی به بغداد دعوت کرد. در نتیجه این مذاکرات، 
با هدف یکپارچه ســازی و هماهنگ کردن  اوپک 
سیاست های ناظر بر قیمت نفت تولیدی کشورهای 

عضو تأسیس شد.
نام  با  نفت  صادرکننده  کشــورهای  ســازمان 
اختصاری اوپک )OPEC(، متشکل از ١3 عضو از 
جمله کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، 
نیجریه، عربستان ســعودی، امارات، آنگوال، گابن، 

گینه استوایی، کنگو و ونزوئالست.
این سازمان در بازه زمانی سال های ١٩٦٠ تا ١٩٧٥ 
گسترش یافت. در این سال ها، قطر )١٩٦١(، اندونزی 
الجزایر   ،)١٩٦٧( امــارات   ،)١٩٦٢( لیبی   ،)١٩٦٢(
)١٩٦٩( و نیجریه )١٩٧١( به جمع اعضای بنیانگذار 
اوپک پیوستند. اکوادور و گابن از دیگر کشورهایی 
بودنــد که بعدها به عضویت اوپــک درآمدند، اما 
اکوادور در دسامبر ١٩٩٢ و گابن در ژانویه ١٩٩٥ از 

جمع کشورهای عضو اوپک خارج شدند.
البته اکوادور که عضویتش را از تاریخ 3١ دسامبر 
١٩٩٢ به حال تعلیق درآورده بود، دوباره در ســال 
٢٠٠٧ میالدی خواســتار عضویت در اوپک شــد؛ 
درخواست اکوادور در نشست فوق العاده اوپک در 
دســامبر ٢٠٠٧ در ابوظبی مورد بررسی و پذیرش 

وزیران نفت کشورهای عضو اوپک قرار گرفت.
اندونزی که در سال ٢٠٠8 میالدی از اوپک جدا 
شــده بود، در نشســت ١٦8 عادی وزارتی اوپک 
براساس تصویب وزیران نفت و انرژی این سازمان 
عضویت خود را دوباره فعال کرد. قطر نیز از ژانویه 
٢٠١٩ از اوپک خارج شد تا برنامه های بلندپروازانه 
خــود را در صنعت گاز عملی کنــد، اکوادور هم 
از ژانویه ســال ٢٠٢٠ میــالدی از عضویت در این 
ســازمان کناره گیری کرد. برآوردها نشان می دهد 
اعضای اوپک حــدود 3٠ درصد از نفت خام جهان 
را تولید می کنند و حدود دوســوم )8١.٥ درصد( 
ذخایر نفتی اثبات شــده جهان را در اختیار دارند. 
نخستین کنفرانس اوپک ١٠ تا ١٤ سپتامبر ١٩٦٠ در 
بغداد برگزار و بیانیه ای درباره خط مشــی و اهداف 
این سازمان صادر شد. شرایط الزم برای عضویت در 
اوپک تعیین و قرارداد تأسیس اوپک در ٢٤ سپتامبر 
همین ســال در بغداد، کاراکاس، ریاض و تهران نیز 

منتشر شــد. اعضای اوپک در چهارم دسامبر سال 
١٩٦٠ میالدی به منظور بحث درباره بودجه، اساسنامه 

و مقر اوپک یک کمیته فرعی تشکیل دادند.
با تشکیل اوپک، وزیران نفت و انرژی این سازمان 
اکنون هر سال در دو نشست عادی گردهم می آیند 
تا با بررسی تحوالت بازار جهانی نفت سیاست های 
تولیدی خود را تعیین کنند. اعضای اوپک همچنین 
در مواقع اضطراری به صالحدید کشــورهای عضو، 

نشست فوق العاده برگزار می کنند.
دبیرخانه دائمی اوپک از ٥٥ ســال پیش )سال 
١3٤٤ هجری شمسی( در وین پایتخت اتریش است. 
پیش از آن مقر دبیرخانه این سازمان در ژنو سوئیس 
بود. اوپک در ســال ٢٠١٦ میالدی تصمیم گرفت با 
بعضی از تولیدکنندگان نفت غیرعضو این سازمان 
نفت به رهبری روســیه، برای مدیریت بازار نفت و 
اعاده ثبات آن به توافق برسد و سرانجام »اعالمیه 
همکاری« بین اعضای اوپک و ١١ کشور تولیدکننده 
نفت غیرعضو این سازمان )بعداً با پیوستن گینه به 
اوپک ١٠ کشــور( به تأیید اعضا رسید. این بیانیه 
دوباره در ســال ٢٠١٧ تنفیذ و در سال ٢٠١8 هم با 
اصالحاتی اجرا شد. پس از شیوع ویروس همه گیری 
جهانی کووید-١٩ )کرونــا( و ناهماهنگی هایی که 
به رقابتی کوتاه مدت بین عربســتان و روسیه بر 
سر ســهم بازار منتهی شد در آوریل ٢٠٢٠ میالدی 
اوپک با روســیه و دیگر کشــورهای تولیدکننده 
 غیر عضو این ســازمان که بــه اعالمیه همکاری 
)Declaration of Cooperation( پیوســته اند 
در تصمیمــی تاریخی به کاهش روزانه ٩ میلیون و 
٧٠٠ هزار بشــکه از تولید خود از یکم ماه مه ٢٠٢٠ 
برای مدت دو ماه رأی داد سپس این رقم برای یک 
ماه دیگر تمدید شد.تولیدکنندگان غیرعضو اوپک 
هم اکنون به تأثیرگذاری این سازمان پی برده اند و 
در مواردی کــه بازارهای جهانی با بی ثباتی روبه رو 
می شود خواســتار اقدام های این سازمان با هدف 
برقراری امنیت انــرژی و ثبات در بازارهای جهانی 
نفت خام هستند، هرچند عده ای همچنان اوپک را 
یک کارتل نفتی می پندارند. اوپک در آغاز دهه ٧٠ 
سالگی  خود با ویروس همه گیر کرونا درگیر و تحت 
تأثیر آن تقاضای جهانی نفت با افت شدیدی روبه رو 
شده است، با این حال اعضای این سازمان همچنان 
حدود 3٠ درصد تولید نفت خام جهان و بیش از ٦٠ 

درصد از تجارت نفت دنیا را در اختیار دارند.

   سخن اول

اوپــک در یــک نگــاه

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در آغاز دهه ۷۰ سالگی اوپک:

اوپک باید از منافع و حقوق سازمان
 و اعضا حفاظت کند

 رویا خالقی
 امیر حســین زمانی نیا، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک معتقد اســت: اســتفاده از نفت به عنوان یک ابزار سیاسی برای فشار و 
تحریم کشــورهای تولیدکننده نفت، باید در کالم و عمل مورد مخالفت و تقبیح همه کشــورهای عضو اوپک قرار گیرد و اوپک با تکیه 
بر همکاری و مشــارکت، از منافع و حقوق سازمان و کشــورهای عضو حفاظت کند.امیرحسین زمانی نیا در آغاز دهه ٧٠ سالگی فعالیت 
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت،  نقش اوپک در بازار نفت را نقشــی نهادینه می داند که در طول ٦ دهه و در برخورد با حوادث 
و تحوالت مختلف سیاســی و اقتصادی شــکل گرفته و این سازمان را به بلوغ و اثرگذاری امروزی رســانده است. وی با ترسیم آینده 
نامبهم بــرای تقاضای نفت به دلیل همه گیری ویروس کرونــا در ارتباط با تداوم همکاری اوپک و غیراوپک معتقد اســت: تا زمانی که 
کشــورهای حاضر در این همکاری درک مشــترکی از چالش پیش روی خود و راهکارهای مقابله با آن دارند، ادامه همکاری آنها می تواند 
ادامه یابد.  نماینده ایران در هیئت عامل اوپک وقتی در مقابل پرسشــی در مقابل خروج ایران از اوپک قرار می گیرد، این گونه پاســخ 
می دهد: ایران یکی از کشــورهای بنیان گذار اوپک اســت که در طول ٦٠ سال گذشــته زحمات زیادی برای حفظ و ارتقای این سازمان 
در عرصه بین المللی نفت متحمل شــده اســت. به واقع و به دور از اغراق، ایران یکی از مهم ترین کشــورهای عضو اوپک اســت که با 
عضویت خود به این ســازمان اعتبار بخشیده است. ایران و اوپک از هم جدا نیستند و بیان برخی تفکرات و اظهارات در زمینه خروج از 
اوپک، مطلوب دشــمنان ما و در تضاد با منافع ملی کشور اســت و به اعتبار و چهره کشور در زمینه همکاری درون نهادهای بین المللی 
خدشــه وارد خواهد کرد. البته معیار اصلی ما، تأمین منافع ملی کشور اســت و ما از اوپک حمایت می کنیم تا جایی که منافع جمهوری 
اســالمی ایران به صورت متعادل با دیگر اعضا تأمین شــود. در غیر این صورت، عضویت در هیچ ســازمان بین المللی اجباری نیست.
بخوانیــد: ادامــه  را  اوپــک  عامــل  هیئــت  در  ایــران  نماینــده  زمانی نیــا،  امیرحســین  بــا  کامــل  گفت وگــوی 



 جایگاه اوپک را در شصتمین سالروز 
تأسیس این سازمان چگونه می بینید؟

شصتمین سالروز تأســیس اوپک با رخدادهای 
مهمی هم زمان شــده است که نقش و جایگاه این 
سازمان در تحوالت اقتصاد جهان و به شکل خاص 
در بازار جهانی نفت را بیش از گذشته نشان می دهد. 
آثار و پیامدهای رکود اقتصاد جهانی ناشی از شیوع 
ویــروس کرونا بر بازار نفت و انتظار تولیدکنندگان 
بزرگ نفت جهان از اوپک برای تصمیم گیری و اقدام 
متناسب با شرایط حاکم نشان می دهد این سازمان 
با تکیــه بر ابزارهای خود، نقش مهمی در برقراری 
و حفــظ ثبات و تعادل در بــازار و کمک به بهبود 
شــرایط به نفع تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و 
اقتصاد جهان ایفا می کند. به بیان دیگر، رخداد شیوع 
ویروس کرونا در سالی که مصادف با شصتمین سالروز 
تأسیس اوپک است، نقطه عطفی برای نقش آفرینی 
دوباره این ســازمان و اعضای آن از طریق همکاری 
درون خود و تعامل با تولیدکنندگان غیرعضو اوپک 
برای مقابله با یک چالش فراگیر بین المللی و تحقق 
هدف مشترک برقراری ثبات و تعادل در بازار و قیمت 

جهانی نفت است.

 اوپک در دهه ششم هم سیاست های 
سهم بازار را دنبال کرد )سال 2۰14 

و مقطع کوتاه مارس و آوریل 
2۰2۰( و هم سیاست های حفظ 

قیمت )دوره اجرای بیانیه 
همکاری(، ارزیابی شما از 

این چرخش های سیاستی و 
پیامدهای آن چیست؟

اوپــک همواره در طــول 6 دهه 
فعالیت خــود، همان گونــه که در 
اهداف یادشــده در اساســنامه آن 
آمده، سیاست ها و برنامه های خود را 
حول هدف برقراری ثبات و آرامش در 
بازار جهانی نفت تنظیم و اجرا کرده 

است. در این مسیر، ابزارهای در اختیار 
اوپــک گاهی از طریق تالش برای حفظ 
ســهم خود در بازار و گاه بــرای بهبود 
ســطح قیمت های نفت به کار گرفته شده 
اســت. اقدام ها و سیاســت های اوپک در 
ســال 2020 نیز خارج از قواعد گذشته 
سیاســت های اوپک نیست و به تناسب 
شرایط و نیاز بازار نفت برای رسیدن به 
ثبات و تعادل، اوپک از همه ابزارهای در 

اختیار خود بهره جسته است.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در آغاز دهه ۷۰ سالگی اوپک:

اوپــک باید از منـافع و حقـوق سازمـان و اعضـا حفـاظت کند

5- 4گفت و گو

همکاری اوپک 
و غیراوپک 

در چارچوب 
بیانیه همکاری 

موضوعی 
بی سابقه در 
تاریخ بازار 
جهانی نفت 

و اوپک است 
که تالش 

بسیاری 
برای تحقق 
و حفظ آن 

از سوی همه 
کشورهای 
حاضر در 

بیانیه همکاری 
انجام شده 

است

 آیا اختالف نظر روسیه و عربستان در ماه مارس 2۰2۰ که به جنگ قیمتی منجر شد، ممکن است بار دیگر شکل گیرد و سبب خروج روسیه از توافقنامه همکاری )DoC( شود؟ 
به نظر می رسد روسیه به دنبال کنترل تولید نفت شیل از طریق ابزارهای قیمتی است اما عربستان چنین راهبردی را دنبال نمی کند؟

باید توجه داشــت که همکاری اوپک و غیراوپک در چارچوب بیانیه همکاری موضوعی بی ســابقه در تاریخ بازار جهانی نفت و اوپک اســت که تالش بسیاری برای تحقق و حفظ آن از سوی 
همه کشــورهای حاضر در بیانیه همکاری انجام شــده اســت. بروز اختالف نظر و گاه دور شدن از فضای دوســتانه در چارچوب هرگونه همکاری بین المللی موضوعی طبیعی و قابل تصور است، 
زیرا کشورها براساس منافع ملی خود وارد این همکاری می شوند و تعریف و پیگیری منافع ملی نیز با ابزارها و شیوه های مختلف انجام می شود که گاه ممکن است به خاتمه چارچوب 
همکاری منجر شود. بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک  داوطلبانه است و هر یک از کشورهای حاضر در آن به ویژه غیراوپکی ها ممکن است از آن خارج شوند، یا تعهدهای آن را نپذیرند، 
همان گونه که درباره مکزیک نیز این موضوع مشاهده شد. با این حال تا زمانی که کشورهای حاضر به دنبال تحقق هدف مشترک برقراری ثبات و توازن در بازار نفت هستند، می توان 
به ادامه این همکاری خوش بین بود. درباره روســیه نیز شــرایط به همین شــکل است. روسیه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است و در حوزه بازار نفت، دیدگاه ها و 
منافع ویژه خود را دنبال می کند که به طور کامل هماهنگ با دیدگاه ها و منطبق بر سیاست های اوپک نیست. با این حال، مجموع اقدام های این کشور از زمان آغاز بیانیه همکاری 
اوپک تاکنون نشان دهنده عزم و اراده جدی این کشور در همکاری برای ثبات بازار جهانی نفت است و حضور مؤثر این کشور در کنار اوپک در زمینه مدیریت عرضه جهانی نفت، 

نقش مهمی در تداوم اجرای توافقنامه همکاری از نوامبر 2016 تاکنون دارد.

 مهم ترین نگرانی های اوپک را در بلندمدت چه می دانید؟
نگرانی از تضعیف تقاضای جهانی نفت، همواره یک نگرانی جدی پیش روی اوپک 
و اعضای آن بوده است. چه در بازه زمانی کوتاه مدت و چه در چشم انداز بلندمدت، 

موضوع امنیت تقاضا دغدغه ای مهم برای اوپک است.
 شــیوع ویروس کرونا و پیامدهای وسیع آن برای اقتصاد جهان، هرچند شیوع این 
ویروس احتماالً پدیده ای کوتاه مدت و گذراست، می تواند به بعضی از تغییر و تحوالت 
مهم مرتبط با الگوهای مصرف و تقاضای جهانی برای نفت منجر شــود که آثار آن در 

میان مدت و بلندمدت سبب نگرانی خواهد بود. 
ازســوی دیگر، تغییرات حادث در ســبد مصرف انرژی جهان و حرکت به ســمت 
به کارگیری منابع انرژی پاک به جای ســوخت های فسیلی در چشم انداز بلندمدت، 
دغدغه ای مهم پیش روی اوپک اســت که می تواند پیامدهای مهمی برای بازار نفت 
و کشــورهای عضو اوپک در زمینه رقابت برای حفظ سهم خود در بازار جهانی نفت 

و انرژی به دنبال داشته باشد.

پیش بینی های منابع مختلف نشان می دهد رشد تقاضای نفت به تدریج در حال کاهش است 
و به طور هم زمان، منابع نفت متعارف و نامتعارف به بازار نفت اضافه می شوند. به نظر می رسد به 

عصر فراوانی نفت وارد می شویم. به نظر شما قیمت های نفت تا چه زمانی پایین خواهد ماند؟
پیش بینی روند آینده قیمت نفت به اندازه پیچیدگی های موجود در بازار جهانی نفت دشوار و 
تقریباً ناممکن اســت، به ویژه در شرایطی مانند امروز که بازار جهانی نفت به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و کاهش مصرف جهانی نفت، با فشار ناشی از ضعف تقاضا و مازاد عرضه نفت به بازارهای 
جهانی روبه روست. در گذشته و در ابتدای دهه 2000 میالدی نیز صحبت از عصر فراوانی نفت 
و به اوج رســیدن مصرف نفت )Peak Oil( شــده بود، اما شاهد بودیم که روندهای جدیدی 
بــر بازار نفت حاکم شــد که تقاضا برای این ماده را تا بیش از 100 میلیون بشــکه در روز نیز 
افزایش داد. تا زمانی که اقتصاد جهان به شــرایط عادی پیش از شیوع ویروس کرونا باز نگردد، 
نمی توان چشــم انداز واقعی از آینده تقاضای جهانی نفت ارائه کرد. به نســبت وســیع تر، قیمت 
جهانی نفت متأثر از مؤلفه های سیاســی، امنیتی و اقتصادی متعددی اســت که تغییر در وضع 

هر یک از این مؤلفه ها، می تواند بر روندهای آینده و ســطح قیمت جهانی نفت اثرگذار باشــد.

 چالش های قیمت های پایین نفت برای کشورهای اوپک 
که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفت دارند، چیست؟ به 

نظر شما چه سیاست هایی باید از سوی این کشورها اتخاذ 
شود؟

از دست رفتن بخش قابل توجهی از درآمدهای ساالنه و کاهش 
قدرت مالی کشــورهای تولیدکننــده از جمله اعضای اوپک برای 
ســرمایه گذاری جدید در زمینه حفظ و افزایش توان برداشت از 
ذخایر خود، مهم ترین چالش کاهش سطح قیمت های نفت است 
که امروز همه تولیدکنندگان نفت را تحت تأثیر قرار داده اســت. 
راهکار مقابله با این شــرایط، کاهش هزینه های مازاد در اقتصاد، 
افزایش بهره وری اقتصادی در استفاده از منابع مالی و تنوع بخشی 
به منابع کسب درآمد بر مبنای توانمندی های اقتصاد ملی است که 
باید به عنوان اولویت سیاست های اقتصادی کشورهای صادرکننده 

نفت در شرایط کنونی مورد توجه قرار گیرد.
به نظر شــما همکاری هــای اوپک و غیرعضــو اوپک در قالب 
توافقنامه همکاری تا کجا می تواند ادامه یابد؟ اوپک در ســال های 
اخیر به دلیل کاهش تولید بارها سهم بازار قابل توجهی را از دست 
داده که بیشتر آن با تولید نفت آمریکا در بازار هم زمان شده است. 
حدود چهار ســال از اجرای توافقنامه همکاری می گذرد و در این 
مدت، بیش از 10 نشست مشترک وزارتی میان اوپک و غیراوپک 
برگزار شــده است. در ارتباط با تداوم همکاری اوپک و غیراوپک، 
تا زمانی که کشــورهای حاضر در این همکاری درک مشــترکی 
از چالــش پیش روی خود و راهکارهــای مقابله با آن دارند، ادامه 

همکاری آنها می تواند ادامه یابد. 

 به نظر شما ادامه این سیاست منجر به سقوط اوپک 
نخواهد شد؟

همکاری اوپک و غیراوپک پیامدهای مثبت فراوانی داشــته که 
در نقد رفتار و سیاســت های اوپک باید به همه آنها توجه شــود. 
کاهش بی ثباتی در بازار، تعدیل سطح ذخیره سازی های نفت به ویژه 
در دوره پیش از شــیوع کرونا و کمک به بهبود سطح قیمت ها و 
درآمدهای نفتی کشــورهای عضو، از جمله مهم ترین پیامدهای 
مثبت اجرای توافقنامه همکاری بوده است که باید به شکل کامل 
مــورد توجه قرار گیرند و بازتاب داده شــوند. اگر بیانیه همکاری 
وجود نداشت و اوپک به همراه تولیدکنندگان غیرعضو این سازمان 
سطح عرضه نفت را با برنامه و هدفمند تعدیل نمی کرد، با توجه به 
افزایش تولید نفت آمریکا تضمینی نبود که ســهم این سازمان از 
بازار همچنان مانند گذشته باشد. نقش اوپک در بازار نفت، نقشی 
نهادینه اســت که در طول 6 دهه اخیر و در برخورد با حوادث و 
تحوالت مختلف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته و این سازمان را 
به بلوغ و اثرگذاری امروزی رسانده است و به طور حتم این گذشته، 

چراغ راه آینده این سازمان نیز خواهد بود.

یکی از مهم ترین نگرانی های اوپک، اعمال سیاست های 
زیست محیطی و اقلیمی در جهان علیه تولید سوخت های 

فسیلی است. اهمیت این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟
اوپک از اواسط دهه 1980 میالدی با نااطمینانی ناشی از تأثیر 
عامل محیط زیســت بر بازارهای جهانی نفت روبه رو بوده و آن را 
در تصمیم های خود لحاظ کرده اســت. تصویب کنوانسیون تغییر 
اقلیم سازمان ملل متحد در سال 1992 میالدی سبب شد ارکان 
مختلف اوپک تحوالت سیاست های جهانی محیط زیست و اقلیمی 
را با حساسیت بیشتری دنبال کنند و در »راهبرد بلندمدت اوپک« 
به عنوان یکی از 10 چالش اصلی فراروی اوپک در نظر گرفته شود.

شصتمین سالروز تأسیس اوپک با رخدادهای مهمی هم زمان شده است که نقش و جایگاه این سازمان در تحوالت اقتصاد جهان و به شکل خاص در 
بازار جهانی نفت را بیش از گذشته نشان می دهد



به  این چالش که   
طرق و درجات مختلفی 

عرضه و تقاضای بلندمدت نفت 
را متأثر می کند، در 30 ســال گذشته با تقویت 
نهادهــا و معاهده های بین المللــی مرتبط، ابعاد 
گسترده تری پیدا کرده و به همان میزان، درجه 
تأثیرگذاری آن بر تحوالت بلندمدت قیمت نفت 
و در نتیجه، درآمدهای آینده نفتی کشــورهای 

عضو اوپک نیز افزایش یافته است.
در یک افــق بلندمدت تا پایــان قرن حاضر 
میالدی، بســته به میزان الزام و ســطح اعمال 
استانداردهای زیست محیطی علیه تولید و مصرف 
نفت، ضمانت اجرا و گستردگی جهانی آن و نیز 
سرعت توسعه فناوری انرژی های جایگزین، بازار 
جهانی نفت می تواند شرایط ناپایدار متفاوتی را در 
آینده تجربه کند. البته باید اشاره کرد که پیکان 
حمله سیاســت های زیســت محیطی، در درجه 
نخســت متوجه کاهش مصرف زغال سنگ است 
که در ســال 2019، حدود 27 درصد در ترکیب 

انرژی جهان سهم داشته است.

یک واقعیت حتمی در آغاز دهه هفتم 
عمر اوپک، موضوع گذار از انرژی است که 
شواهد قوی برای آن وجود دارد. به نظر 
شما کشورهای اوپک چگونه می توانند با 

این پدیده  روبه رو شوند؟ راهکار کشورهایی 
مانند ایران در این باره چیست؟ آیا امکان 

دارد حجم قابل توجهی از ذخایر نفتی کشور 
به شکل غیراقتصادی در زیر زمین باقی 

بماند؟
در چند ســال اخیر موضوع »گــذار انرژی« 
جهان به ســمت انرژی های ســبز در چارچوب 
موضــوع تغییر اقلیــم و اهداف توســعه پایدار 
)SDGs( بسط و شدت یافته است و مدافعان 
محیط  زیست در قالب مفهومی این مسائل، آن را 
تحلیل و به عنوان راه نجات بشر از تبعات گرمایش 
جهانی توصیه می کنند، اما واقعیت این است که 
موضوع »گذار انرژی« در چارچوب راهبرد کاهش 
وابستگی به نفت توســط سازمان همکاری های 
اقتصادی و توسعه )OECD( برای نخستین بار 
پس از شــوک دوم نفتی در دهه 1970 میالدی 
تحت عنوان توســعه انرژی های نو )تجدیدپذیر( 
یا سوخت جایگزین در قالب یکی از راهکارهای 
مقابله با سیاست های اوپک مطرح شد. از این رو، 

به ســمت انرژی های فاقد کربن )سبز(، ارتقای بهره وری انرژی و 
تغییر رفتار مصرف کننده است. هرچند میزان پیاده سازی چنین 
اقدام هایی که نیازمند میلیاردها دالر ســرمایه گذاری ســاالنه و 
فناوری است، در میان کشورها در سال های آینده متفاوت خواهد 
بــود، اما می توان تصور کرد جهــان با کمک فناوری های نوظهور 

گام های اساسی در تغییر صحنه انرژی جهان برخواهد داشت.

بسیاری در کشور خواستار خروج ایران از اوپک هستند. 
آیا وقت خروج ایران از اوپک فرا رسیده است؟

ایران یکی از کشورهای بنیان گذار اوپک است که در طول 60 
ســال گذشته زحمات زیادی برای حفظ و ارتقای این سازمان در 
عرصه بین المللی نفت متحمل شده است. به واقع و به دور از اغراق، 
ایران یکی از مهم ترین کشورهای عضو اوپک است که با عضویت 
خود به این ســازمان اعتبار بخشیده است. در مقابل، عضویت در 
یک ســازمان مهم بین المللی برای بیش از 6 دهه با همه فراز و 
نشیب های سیاسی و اقتصادی حادث، به جهت نقش آفرینی مؤثر 
جمهوری اســالمی ایران در همه تصمیم ها و سیاست های اوپک 
به تقویت وجهه بین المللی کشور کمک کرده است. ایران و اوپک 
از هم جدا نیســتند و بیان برخی تفکــرات و اظهارات در زمینه 
خروج از اوپک، مطلوب دشمنان ما و در تضاد با منافع ملی کشور 
است و به اعتبار و چهره کشور در زمینه همکاری درون نهادهای 
بین المللی خدشــه وارد خواهد کرد. البته معیار اصلی ما، تأمین 
منافع ملی کشور است و به نظر اینجانب، عضویت در اوپک و تقویت 
این سازمان به نفع کشور است. هم اکنون و در آینده که استفاده 
از منابع فســیلی تحت فشار قرار خواهند گرفت، به احتمال زیاد 
ارزش همبستگی اعضای اوپک بیشتر محسوس خواهد بود. باید 
گفت، مــا از اوپک حمایت می کنیم تا جایی که منافع جمهوری 
اســالمی ایران به صورت متعادل با دیگر اعضا تأمین شود. در غیر 

این صورت، عضویت در هیچ سازمان بین المللی اجباری نیست.

در بعضی از مقاطع تاریخی فعالیت اوپک، شاهد تحمیل اراده 
سیاسی و فشار و دخالت های مستقیم خارج اوپک بر بعضی 
از کشورهای عضو بوده ایم که متأسفانه با حمایت و همراهی 
بعضی دیگر از کشورهای عضو اوپک اجرا شده است. استفاده 

ابزاری سیاســی  از نفت به عنوان 
تحریم کشورهای  و  فشار  برای 
باید در کالم  تولیدکننده نفت، 
و عمل مورد مخالفت و تقبیح 
همه کشورهای عضو اوپک قرار 

گیرد و اوپک با تکیه بر همکاری 
و مشارکت، از منافع 

و حقوق سازمان و 
کشورهای عضو 

حفاظت  خود 
کند.  

به عنوان پرسش پایانی، برخورد اوپک 
را در شصتمین سالروز این سازمان با دو 
عضو بنیانگذار این سازمان یعنی ایران و 

ونزوئال چگونه ارزیابی می کنید؟

7- 6گفت و گو  ما از اوپک حمایت می کنیم تا جایی که منافع جمهوری اسالمی ایران به صورت متعادل با دیگر اعضا 
تأمین شود. در غیر این صورت، عضویت در هیچ سازمان بین المللی اجباری نیست.

کشورهای عضو اوپک پیش تر با این پدیده )هرچند در شکل محدود آن( روبه رو شده اند 
و برای مدیریت آن اقدام کرده اند. به طوری که اوپک در سیاســت های مدیریت بازار نفت 
همواره به این موضوع توجه کرده است که قیمت های باالی نفت می تواند زمینه افزایش 
ســرمایه گذاری و توســعه انرژی های جایگزین نفت خام را فراهم کند و سهم اوپک را در 
بازار نفت کاهش دهد. در واقع، اوپک از مزیت تولید ارزان نفت خود در مواجهه با پدیده 
»گذار انرژی« بهره برده است. از طرف دیگر، اوپک و کشورهای عضو با حضور در مجامع 
و ســازمان های بین المللــی ضمن تالش برای تعدیل سیاســت های بلندپروازانه اقلیمی، 
خواســتار توســعه فناوری هایی شده اند که به تولید و مصرف ســبز نفت کمک می کند. 
ضمن اینکه در چارچوب »حق توســعه« مصوب ســازمان ملل متحد، به مذاکرات خود 
برای انتقال و توسعه فناوری و متنوع سازی اقتصاد کشورهای وابسته به نفت در چارچوب 
مذاکــرات تغییر اقلیمی ادامه داده اند. در یــک ارزیابی کلی باید گفت راهبردهای اصلی 
اوپک و کشــورهای عضو اوپک برای مدیریت »گذار انرژی« در سال های آینده در همین 
سه مورد خالصه می شود: استفاده از مزیت ها، مدیریت عرضه جهانی نفت و حضور فعال 

در مذاکرات بین المللی اقلیمی. 
در عین حال باید اشاره شود که از حدود دو دهه قبل صحبت از پایان عصر نفت توسط 
برخی تحلیلگران نفتی مطرح شده و امروز صحبت از رسیدن به اوج تقاضای جهانی نفت 
در یک دهه آینده اســت اما مالحظه می شــود همچنان نفت باالترین سهم را در ترکیب 
انرژی جهان دارد و طبق تازه ترین پیش بینی دبیرخانه اوپک )اوت 2020(، نفت در ترکیب 
انرژی جهان تا ســال 204۵ میالدی همچنان با ســهم 27.۵ درصد بیشترین سهم را در 

میان حامل های انرژی خواهد داشت و سهم گاز طبیعی نیز به حدود 2۵ درصد می رسد. 
به عبارت دیگر، در 2۵ ســال آینده، نفــت و گاز در مجموع ۵2.۵ درصد انرژی مصرفی 
جهان را تشــکیل خواهد داد و سهم انرژی های تجدیدپذیر )عمدتاً خورشیدی و بادی( با 
وجود آهنگ ســریع رشــد، فقط 8.7 درصد خواهد بود. باید در نظر داشت اگرچه توسعه 
فناوری های انرژی های سبز در سال های اخیر سبب شده است توان رقابت آنها به ویژه در 
بخش تولید برق افزایش یابد و افق روشــنی برای این نوع انرژی در بخش برق مالحظه 
می شــود، اما مصرف نفت در بخش حمل ونقل به ویژه در بخش عمده ای از جهان که به 
فناوری های نو و منابع مالی الزم دسترسی ندارند، همچنان نقش غالب را حداقل تا سال 
20۵0  میالدی خواهد داشــت. از طرف دیگر، با توجه به مصارف غیرانرژی که نفت در 
صنایع مختلف و زندگی بشر دارد، تصور اینکه در نتیجه گذار به انرژی پاک، نفت به یک 
دارایی بالاستفاده )Stranded( تبدیل شود، به نظر پیش بینی بسیار بدبینانه ای است.
البته این صحبت ها به این معنا نیست که می توان درباره آینده نفت و درآمدهای نفتی 
کشور )هم از نظر بازار و هم از نظر قیمت( اطمینان خاطر داشت. تهدیدها و نااطمینانی های 
بســیاری درباره مصرف نفت در آینده به عنوان ســوخت ویژه بــا در نظر گرفتن اجرای 
سیاست های جهانی تغییر اقلیم وجود دارد و مصرف گاز طبیعی برای مصارف گرمایشی 
و حرکتی نیز تنها برای دوره گذار یا پل به ســوی ســوخت های پاک قابل اتکاســت. در 
واقع، نشانه های عصر جدید انرژی در اسناد برنامه مشارکت معین ملي )NDC( کشورها 
که در چارچوب موافقت نامه پاریس به دبیرخانه کنوانســیون تغییر اقلیم ســازمان ملل 
متحد)UNFCCC(  ارائه شده، قابل مشاهده است که سیر تکامل سیاست های انرژی 
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چالش های اوپک در ۶۰ سالگی
 صفرعلی کرامتی

نماینده ملی پیشین ایران در اوپک 
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( که 
در سال 1960 با ابتکار ونزوئال و همکاری کشورهای 
ایران، عربستان، عراق و اندونزی تشکیل شد در طول 
6 دهه گذشته با تحوالت اقتصادی و اجتماعی جهان 
و بروز و ظهور رشــد تولید نفــت از منابع متعارف 
کشــورهای غیر عضو اوپک نظیر رشد تولید دریای 
شــمال در اواســط دهه 70 قرن بیستم میالدی و 
رشــد تولید نفت از منابع نامتعارف )نفت شیل( در 
ســال های اخیر با چالش های بزرگی روبه رو بوده است. تنش سیاسی و نظامی بین 
کشورهای مؤثر این سازمان، نظیر جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران، 
تهاجم عراق علیه کویت در سال 1990 و تشدید مواضع خصمانه سیاسی عربستان 
سعودی علیه جمهوری اسالمی ایران در سال های اخیر سبب تشدید مشکالت این 
ســازمان در دوره های خاصی از عمر این ســازمان شده است. در 60 سال عمر این 
ســازمان شــاید دهه ۵0 را بتوان موفق ترین دوران عمر اوپک برشمرد، زیرا کاهش 
نســبی تولید نفت دریای شمال و روسیه با فروپاشی شوروی در این دوران با رشد 
اقتصادی اقتصادهای نوظهور به ویژه کشــورهای چین و هند ســبب افزایش جدی 
تقاضای نفت شــده بود. ازســوی دیگر، در دهه یادشده با کاهش نسبی تنش های 
سیاسی میان کشورهای مؤثر عضو اوپک و تقویت وحدت نسبی درونی این سازمان، 
کشورهای عضو اوپک به مهم ترین هدف خود که حداکثر کردن درآمد کشورها بود 
دســت یافتند. در دهه اخیر با افزایش چشمگیر تولید نفت از منابع نامتعارف )نفت 
شیل( و افزایش دوباره تنش سیاسی میان کشورهای بزرگ عضو، به همراه افزایش 

نگرانی های زیست محیطی، چالش های این سازمان افزایش یافته است.

مهم ترین چالش های اوپک در ۶۰ سالگی آن عبارت اند از:
1 -افزایش عرضه ازسوی کشورهای غیرعضو اوپک به ویژه از منابع شیل؛

2- کاهش وابستگی رشد اقتصادی به مصرف انرژی به ویژه مصرف سوخت های 
فسیلی؛

3 - ادامه سیاست های حمایتی کشورهای بزرگ صنعتی از پروژه های سوخت های 
غیرفسیلی و انرژی های تجدیدپذیر؛

4- افزایش نگرانی های زیست محیطی و تأثیر آن بر کاهش مصرف سوخت های 
فسیلی به  ویژه مصرف مواد نفتی.

در ماه های گذشــته با گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، اقتصاد جهان 
به ویژه زنجیره اقتصاد صنعت نفت در همه بخش های باالدســتی و پایین دستی 
دچار آســیب جدی شــده اســت، به طوری  که بسیاری از شــرکت های بزرگ 
ناگزیر به اخراج بســیاری از کارکنان خود، کاهش هزینه های ســرمایه گذاری و 

شده اند. عملیاتی شان 
شرایط یادشده سبب کاهش چشمگیر تقاضای نفت و مواد نفتی در سال جاری 
میالدی شــده است، به طوری  که دولت آمریکا بزرگ ترین دشمن سنتی اوپک در 

ماه مارس 2020، خواستار مداخله این سازمان در ایجاد ثبات در بازار نفت شد.
باوجود حمایت مقطعی آمریکا از اوپک، رشــد تولید نفت از ذخایر شیل آمریکا 
همچنان تهدید جدی علیه ثبات بازار و اهداف اوپک شــامل حداکثرکردن درآمد 

کشورهای عضو اوپک و ایجاد ثبات در بازار نفت است.
بــا توجه به چالش های فوق و آثار آنها بر ثبات بازار نفت و درآمدهای کشــورهای 
عضو اوپک در آینده، الزم است کشورهای عضو این سازمان ضمن متنوع کردن اقتصاد 
کشورشان و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، راهبرد مؤثرتری برگرفته از وحدت 
بیشتر میان کشورهای عضو برای همگرایی بیشتر با بسیاری از کشورهای تولیدکننده 

نفت غیر عضو اوپک و مقابله با چالش ناشی از منابع شیلی امریکا اتخاذ کنند.
روایت »یارجانی« از ۶ دهه فعالیت اوپک

 اوپک چگونه به بازیگر مهم 
در بازارهای جهانی بدل شد

 نگار صادقی
 جواد یارجانی، مدیرکل پیشــین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت که بیش از 3٠ ســال در نشســت های اوپک حضور 
داشــته است و پنج ســال هم در بخش انرژی دبیرخانه اوپک مسئولیت مدیریتی داشت، با نگاهی به کارنامه ٦٠ ساله اوپک معتقد است 
همچنان فواد روحانی، نخســتین دبیرکل اوپک یکی از تأثیرگذارترین دبیران کل اوپک در طول شــصت سال فعالیت این سازمان بود و 
توانســت اوپک را برای مذاکرات سخت و رویارویی با شــرکت های بین المللی نفتی آماده کند و بیژن زنگنه هم باسابقه ترین وزیر نفت 
در نشســت های اوپک. با این حال یارجانی با یادآوری خاطراتی از حضور هیئت های ایرانی در نشســت های اوپک نمونه هایی را یادآور 
می شــود که اتفاقًا هیئت ایرانی در میان اعضا تنها بودند و توانســتند با دســتان خالی از منافع ایران به بهترین نحو دفاع کنند. وی 
می گوید: »در ســال ٢٠١٦ در طول مذاکرات نفس گیر کارشناسی که حتی یکبار به دلیل فشار طرف های مذاکره، روانشاد حسین کاظم پور 
اردبیلی عزیز را روانه بیمارســتان کرد، با درایت و پایمردی به کار گرفته شــده نتیجه مطلوب مورد انتظار کشــور به بار نشست و ایران 
نه تنها از هرگونه کاهش تولید معاف شــد، بلکه اجازه یافت برای رســیدن به توان تولید پیــش از تحریم ها به تولید خود نیز بیفزاید.«
متــن کامــل گفت وگو بــا جواد یارجانــی، مدیرکل پیشــین امور اوپــک و روابط بــا مجامع انــرژی وزارت نفــت را بخوانید:

8یادداشت



در شصتمین سالروز تأسیس اوپک هستیم، در این مدت این سازمان فراز و فرودهای 
بسیاری را پشت سر گذاشته است. مهم ترین نقاط عطف این سازمان را در چه دوره هایی 

می دانید و فکر می کنید در چه دوره ای اوپک به شدت تضعیف شد؟
اوپک در دهه نخســت تاسیس خود نقش چندانی در بازار نفت نداشت و تنها پس از اتفاق های 
سیاســی دهه 1970 پس از جنگ »یوم کیپور« بین اعراب و اسرائیل که تحریم نفتی اعراب علیه 
حامیان اســرائیل را به دنبال داشت و قیمت های نفت نزدیک به چهار برابر افزایش یافت، اوپک به 
بازیگر مهم بازار جهانی تبدیل شــد. در سال های بعد متأثر از شرایط بازار نفت و تحوالت سیاسی 
و اقتصادی دنیا، اوپک دچار ضعف می شــود و دوباره قدرت خود را باز می یابد. اوج قدرت اوپک در 
سال 197۵ میالدی در زمان برگزاری نخستین نشست سران در الجزایر بود که بیانیه پایانی نشست 
درباره مشکالت اقتصاد جهانی و فقر در کشورهای جهان سوم، عزم کشورهای بزرگ غرب را برای 
از میان برداشــتن این سازمان پر قدرت از جهان به اصطالح سوم، جزم کرد. وقوع انقالب اسالمی 
در ایران و پس از مدتی حمله نیروهای صدام حسین به کشور بحران شدیدی را در بازار نفت ایجاد 
کرد که دیگر کشــورهای عضو با افزایش تولید نفت خود توانســتند تا حدی جای خالی دو کشور 
بزرگ صادرکننده نفت جهان را پر کنند. تا اواسط دهه 1980 میالدی با تغییر سیاست عربستان 
و اشباع بازار نفت، قیمت نفت به حدود هفت دالر برای هر بشکه رسید که از موارد ضعف اوپک به 
شمار می رود. سرانجام با تغییر سیاست عربستان قیمت ها در سطح 18 دالر برای هر بشکه تثبیت 

شــد. ماجراجویی صدام در اشغال کویت در اوایل دهه 1990 میالدی دوباره اوپک را دچار چالش 
بزرگی کرد که جنگ نخست خلیج فارس و اخراج نیروهای عراقی شرایط دشواری را برای اوپک در 
آن سال ها رقم زد. کاهش دوباره قیمت های نفت در اواخر این دهه که سبب بر سر کار آمدن دولت 
چاوز در ونزوئال شد و حمایت های بی دریغ چاوز از اوپک برخالف دولت های پیشین آن کشور، سبب 
ارتقای موقعیت سازمان شد.  برگزاری دومین نشست سران اوپک در کاراکاس نشانه سپاس اعضا 
از سیاست جدید دولت ونزوئال و اوج گیری موقعیت دوباره سازمان بود. افرایش قیمت های نفت به 
حدود 14۵ دالر به ازای هر بشکه در تابستان 2018 و ناتوانی اوپک در کاهش آن، کاهش قیمت ها 
به زیر 30 دالر برای هر بشکه را در زمستان آن سال رقم زد که این بار اوپک با کاهش شدید تولید 
خود توانست از سقوط بیشتر قیمت نفت جلوگیری و مقدمات افزایش تدریجی آن را فراهم کند. از 
دیگر مقاطع ضعف اوپک می توان به سال های 2014 تا 2017 اشاره کرد که قیمت های نفت را در 
اوایل سال 2016 میالدی به زیر 30 دالر برای هر بشکه کاهش داد. تنها توافق تولیدکنندگان عضو 

وغیرعضو اوپک در دسامبر 2016 توانست قیمت ها را در مسیر افزایش قرار دهد.

از نظر شما تأثیرگذارترین وزیران و دبیران کل اوپک چه کسانی بودند؟
در تاریخ 60 ســاله اوپک، وزیران و افراد بســیاری از کشــورهای مختلف به عنوان نماینده 
کشورشــان در نشســت های اوپک شرکت کرده اند که در حدود ســی و چند سالی که من به 
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اوپک در دهه 
نخست تاسیس 
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که تحریم نفتی 
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تناوب در این نشست  حاضر شدم، یا در پنج سالی که در بخش 
انرژی دبیرخانه اوپک مسئولیت مدیریتی داشتم، با ویژگی های 
بسیاری از آنها آشنا شده ام که به طور طبیعی تأثیر بعضی از آنها 
بر تصمیم های اوپک یا دیگران بیشــتر از بقیه بوده اســت. برای 
شــخص من شخصیت »پرز آلفونسو« وزیر نفت ونزوئال در زمان 
تأسیس اوپک که به حق از او به عنوان پدر اوپک یاد می شود و 
او را تنها از طریق کتاب و یادداشت هایش می شناسم، بسیار جالب 
بوده است. او حقوقدان و سیاستمداری از جنس دوستدار مردم و 
طبیعت بود که تالش های مستمرش برای ایجاد اوپک برای مقابله 
با زیاده خواهی های شرکت های نفتی چندملیتی در سال 1960 به 
بار نشست. وی در سال 197۵ میالدی در دوران بازنشستگی وقتی 
ولخرجی های دولتمردان کشورش را در واردات کاالهای مصرفی 
و بی توجهی به توســعه اقتصادی واقعی را دید، فریاد برآورد که 
چنانچه این روند در چند دهه آینده ادامه یابد، دوران تاریکی را 
برای کشــورم می بینم. او درآمد نفت را که آنچنان مانند موریانه 
همه ابعاد کشور ونزوئال را نشانه گرفته بود به »سرگین شیطان« 
تشــبیه کرد. متأسفانه پیش بینی او برای کشورش و برخی دیگر 
از کشورهای وابسته به صادرات یک ماده خام به واقعیت پیوسته 
است. در 60 سال گذشته تعداد وزیران نفتی که از عربستان در 
نشست های اوپک )بدون احتساب وزیر کنونی( شرکت کرده اند 
در حد انگشــتان یک دست است که از میان آنها شاید نخستین 

وزیر نفت آن کشور یعنی عبداهلل طریقی که به دلیل افکار ضد 
زیاده طلبی های شــرکت های نفتی چندملیتی از طرف آنها 
به لقب »شیخ ســرخ« نائل شده بود، از مدافعان سرسخت 
تشــکیل اوپک بود و به آرمان های اولیه آن ایمان داشــت. 
وی به طور عمده به دلیل افکار مترقیانه اش تنها دو سال در 

این مقام دوام آورد و بقیه عمرش را در بیروت و 
قاهره گاه به صورت تبعید خودخواسته گذراند.
احمد زکی یمانی، وزیر بعدی عربســتان 
که حقوقدان بود و در برهه بســیار مهمی 
از اوپک نقش آفرینی و از منافع کشورش 
دفاع کرد، بر بازار نفت بســیار تأثیرگذار 
بوده اســت. 2۵ سال دوران صدارت او 
و نحــوه برکناری وی در ســال 1986 
میالدی به دلیــل عدم تمکین از فرمان 

شــاه عربســتان برای امضای قیمت 18 
دالر برای نفت در نشســت اوپک و زندگی 

دور از کشورش در انگلستان به صورت تبعید 
خودخواسته و ریاست بر یک مرکز تحقیقاتی 
هنوز برای محققان می تواند جالب باشد. علی 
نعیمی نیز وزیر موفقی برای تصمیم ســازی 
برای اوپک همســو با منافع عربستان بود که 

پس از 21 سال خدمت خالصانه، در پی  ناموفق 
بودن در اجبار کردن ایران برای شرکت در برنامه 
 ،»production freeze تولیــد  »تثبیــت 

محترمانه از طرف شاهزاده بن سلمان که در عمل 
قــدرت را در آن کشــور در اختیار دارد به افتخار 

بازنشستگی اجباری دیرهنگام نائل شد.
دکتــر لقمان از نیجریه و دکتر علی رودریگرز 
از ونزوئال که هر دو رؤســای من در طول خدمتم 
در دبیرخانه اوپــک بودند، چه در مقام وزارت و 
چه در دوره هایی که مســئولیت دبیرکلی اوپک 
را در اختیار گرفتند، نشــانه هایی از شــخصیت 

انسان دوستانه بروز می دادند که در میان سیاستمداران حرفه ای 
دنیای امروز  کاالی کمیابی است.

در میان دبیران کل اوپک، بسیاری معتقدند که فواد روحانی 
نخستین دبیرکل اوپک از ایران که فردی با سواد، فرهیخته بود 
چهار سال بسیار تأثیرگذاری را برای پایه ریزی اوپک از سر گذراند، 
از جمله دبیران کل تأثیرگذار در اوپک بود. وی در این راه با توجه 
به اینکه در آن ســال ها کشــور ایران به دلیل ترکیب جمعیتی و 
ســابقه تاریخی، افراد توانا برای اداره دبیرخانه در اختیار داشت، 
توانســت با اســتفاده از این نیروها مانند استاد موحد که در آن 
زمان از کارشناسان نخبه شرکت ملی نفت ایران بودند، اوپک را 
برای مذاکرات سخت و رویارویی با شرکت های بین المللی نفتی 
آماده کنــد و این در حالی بود که طبــق کتاب خاطرات دکتر 
فواد روحانی که به تازگی چاپ شــده، در داخل کشــور بسیاری 
از جمله نخســت وزیر وقت یعنی اســداهلل علم مخالف پا گرفتن 
اوپک و همکاری با کشــورهای دیگر برای مقابله با شرکت های 
نفتی بودند و بر ســر راه فعالیت های شبانه روزی او سنگ اندازی 
می کردند تا جایی که علم متن نامه های سری دبیرکل اوپک به 

شاه را در اختیار سفیر انگلیس در تهران قرار می داد.
البتــه محمــد بارکیندو دبیــرکل کنونی اوپــک نیز که از 
شــاگردان دکتر لقمان اســت و از نشســت های کمیســیون 
اقتصــادی اوپــک از ســال های دور او را می شناســم نیز 
دبیرکل بســیار کاربلد و ورزیده ای است که افزون 
بر مسائل نفتی به توانایی های سیاست ورزی و شنا 
در رودخانه پر از موج و خروش اوپک آشناست که 
هم منافع سازمان و کشورهای پر نفوذ آن را حفظ 

کند و هم منافع شخصی اش را.

فکر می کنید اعضای اوپک در بزنگاه های 
مختلف تا چه میزان منافع جمعی را بر 
منافع فردی ترجیــح دادند؟ البته در 
دوران جنــگ تحمیلی شــاهد بودیم 
که تعدادی از اعضا از عراق حمایت 
کردنــد، یــا پس از آن هــم هنگامی 
که دو عضو بنیانگذار این ســازمان 
تحریم شــدند همچنان تعدادی از 
اعضا تالش کردند جای خالی آنها را 

در بازار پر کنند.
اعضای اوپک مانند بســیاری از کشورها 
در سازمان های بین الدولی در بسیاری از موارد 
برای حصول توافق دسته جمعی از بخشی از 
منافع کوتاه مدت خود می گذرند، اما این کار 
به این معنا نیست که منافع دسته جمعی را 
بر منافع ملی ترجیح داده اند، بلکه رسیدن به 
منافع ملی را تنها از این مسیر ممکن تشخیص 
داده اند. البته در تصمیم گیری های اوپک مواردی 
وجود دارد که در نگاه نخســت به نظر می رســد 
دنبال کننده تصمیم خاص، منافع ملی کشــورش 
را به خطر می اندازد، اما حقیقت آن اســت که آن 
دوره کوتــاه ضرر و زیان برای رســیدن به هدف 
بزرگ تری در آینده هســت. برای نمونه می توان به 
افزایش تولید اوپک در نشست نوامبر 1997 میالدی 
جاکارتا باوجود بحران مالی در آسیا و کاهش تقاضا 
برای نفت اشاره کرد که کاهش شدید قیمت نفت را 

اعضای اوپک مانند بسیاری از کشورها در سازمان های بین الدولی در بسیاری از موارد برای حصول توافق دسته جمعی از بخشی از 
منافع کوتاه مدت خود می گذرند، اما این کار به این معنا نیست که منافع دسته جمعی را بر منافع ملی ترجیح داده اند

روایت »یارجانی« از ۶ دهه فعالیت اوپک

اوپـک چگــونه به بـــازیگر مهــم 
در بــــازارهای جهــــانی بــدل شــد



به دنبال داشــت. بعدها مشخص شد که هدف 
اصلی عربستان در اصرار به افزایش تولید، خارج 
کــردن ونزوئال از برنامه افزایش تولید نفتش با 
کمک شرکت های غربی بود که این موضوع با 
انتخاب هوگو چاوز در سال بعد با اختالف کم از 
رقیب دست راستی خود عمدتاً به دلیل کاهش 
قیمت نفت محقق شد. در نوامبر سال 2014 نیز 
موافقت نکردن عربســتان با کاهش تولید نفت 
اوپک، قیمت های نفت را به شدت کاهش داد 
تا جایی که در اوایل 2016 قیمت نفت از حدود 
100 دالر در سال 2014 به زیر 30 دالر سقوط 
کرد که این موضوع بیشــترین زیان را متوجه 
ونزوئال کرد و اختالف های داخلی بین جانشینان 
چاوز را پررنگ تر و شرایط اقتصادی آن کشور 
را بحرانی تر کرد، بنابراین فکر می کنم در اوپک 
همه کشورها به دنبال منافع ملی هستند و اگر 
هم منافع دســته جمعی ترجیح داده می شود 

همسو با تأمین منافع ملی آنهاست.

باتوجــه به ســابقه شــما در اوپک 
و حضور در نشســت های پشــت درهای 
بسته، آیا مواردی بوده که به طور کامل از 
اجماع برای تصمیم گیری ناامید شوید و 
حتی فکر کنید که این نشست ها و مذاکرات 
پشــت پرده فایده ای ندارد و هر کشوری 

ساز خود را می زند؟
ناامیدی از اجماع در بسیاری از نشست های 
اوپک وجود داشــت و در صورت تداوم فعالیت 
اوپــک در آینده نیز احتمــال تکرار آن وجود 
دارد. در ســال های متمادی این احســاس در 
میان شــرکت کنندگان در نشست های وزیران 
اوپک به  ویژه زمان هایی که وزیران نشست ها را 
در پشت درهای بسته دنبال می کردند و دیگر 
اعضای هیئت ها ساعت های متمادی گاه تا پاسی 
از شــب نگران توافق نهایی باقی می ماندند که 
گاه حاصل هم نمی شــد وجود داشت، اما فکر 
می کنم ســهم هیئت ایرانی از این نگرانی ها به 
دلیل شرایط کشور در طول این سال ها بی شک 

بیشتر از دیگر کشورهای عضو بوده است.

13- 12گفت و گو از میان مهم ترین دستاوردهای آقای زنگنه مربوط به نشست اوپک در سال ۲0۱6 و نشست های کارشناسی متعدد پیش از آن است که  منجر به نتایجی شد که در نشست نهایی 
وزیران که آن هم بسیار سخت و فرسایشی بود نتیجه مطلوب مورد انتظارکشور به بار نشست و ایران نه تنها از هرگونه کاهش تولید معاف شد، بلکه اجازه یافت برای رسیدن به توان 

تولید پیش از تحریم ها به تولید خود نیز بیفزاید 

به اعتقاد شــما با توجه به این که 
ایران در 1۰ ســال اخیر در دو دوره زمانی ســهم 
خود را از بازار نفت از دست داده و هم اکنون نیز تحت تحریم های آمریکاست، آیا 

همچنان می توان این کشور را یکی از اعضای موثر اوپک قلمداد کرد؟ 
شــکی نیســت که قدرت در درون اوپک از مقدار ذخایر کشــورها ناشی نمی شود بلکه داشتن 
ظرفیت و توان تولید اضافی حرف نخســت را در مذاکرات اوپک می زند. البته اگر کشوری تحریم 
شــده باشــد حتی اگر توان تولید هم داشته باشد، توان تاثیرگذاری بر تصمیم های اوپک برای آن 
کشور از بین می رود. البته بسیاری بر این عقیده هستند که اگر به جای صادرات روزانه دو میلیون 
و ۵00 هزار بشــکه ای ایران پیش از تحریم ها، دنیا به نفت صادراتی ایران در سطح برای نمونه 4 
میلیون بشکه در روز وابسته بود، تحریم ها به سادگی شکل نمی گرفت. البته اگر حتی برای روزانه 
دو میلیون و ۵00 هزار بشــکه صادرات کشور، روابط راهبردی با کشورهای بزرگ مصرف کننده 
نفت به ویژه در آســیا مانند چین و هند و یا هر قدرت اقتصادی دیگر نفت در مقابل همکاری در 
ایجاد پروژه های بزرگ مانند راه آهن سراســری، کشاورزی مدرن با استفاده از آب شیرین کن ها 
و نظایر آن امضا شده بود و ما بابت انجام این پروژه ها در کشور به طرف های خود بدهکار بودیم، 
کشــور طلبکار به هر وســیله ممکن نفت ایران را  برای تسویه طلب هایش وارد می کرد. زمانی که 
اروپا در دور نخســت تحریم ها در زمان اوباما، واردات نفت از ایران را به صفر رســاند، شرکت انی 
ایتالیا به دلیل طلبی که از ایران برای پروژه های مختلف داشــت، توانســت مجوز واردات نفت از 
ایران را بگیرد. امید که با گذشت از این دوران سخت و با تجربه اندوزی از گذشته، شرایط تبدیل 

ثروت زیر زمین به ثروت روی زمین دوباره مهیا و این امر به سرعت آغاز شود.

آیا گمان می کردید روزگاری برســد که اوپک و روســیه و هم پیمانان آن با هم برای 
جلوگیری از افت شدید قیمت نفت به توافق برسند؟  

در طول سال هایی که در مقاطعی اوپک با معضل کاهش تقاضای جهانی و افزایش عرضه نفت 
و کاهش شــدید قیمت آن روبه رو می شــد، همواره از دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیا مانند 
روسیه، نروژ، مکزیک و عمان درخواست کمک می کرد تا در کاهش تولید با اوپک همکاری کنند 
که باوجود قول و قرارهای هر از چندگانه این کشورها، هیچگاه این همکاری ها قابل اتکا و پایدار 
نبودند. همکاری کشورهای غیر عضو اوپک با اوپک از آغاز سال 2017 به نظر جدی تر از گذشته 
هســت و تاثیر مثبتی بر ســطح قیمت ها گذاشته است که البته نقش اوپک را در تنظیم بازار کم 
رنگتر کرده که از آن گریزی نیست و بهایی است که اوپک و اعضای آن باید برای رسیدن به قیمت 
باالتر نفت بپردازد. البته آنچه برای ایران مهم اســت رفع تحریم ها از صنعت نفت ایران اســت که 

بتوانیم هر چه زودتر به جایگاه واقعی خود در بازار نفت و همینطور اوپک برگردیم.

شکی 
نیست که قدرت در 

درون اوپک از مقدار ذخایر 
کشورها ناشی نمی شود بلکه داشتن 

ظرفیت و توان تولید اضافی حرف نخست 
را در مذاکرات اوپک می زند. اگر کشوری 

تحریم شده باشد حتی اگر توان تولید 
هم داشته باشد، توان تاثیرگذاری بر 

تصمیم های اوپک برای آن
کشور از بین می رود

آقای زنگنه یکی از قدیمی ترین وزیران حاضر در اوپک اســت و بعید می دانم تا مدت ها کســی بتواند این عنوان را از آن خود کند، نقش او را در 
تصمیم گیری های اوپک چطور ارزیابی می کنید؟ پررنگ ترین خاطره ای که از او در این سال ها دارید به چه دوره ای مربوط می شود؟

بله همین طور است. آقای زنگنه در میان وزیران نفت ایران با حدود 1۵ سال وزارت، رکورددار سکانداری این وزارتخانه مهم است. تا پایان دولت آقای روحانی، 
چهار دوره وزارت ایشــان و 16 ســال حضور در نشســت های اوپک ان شاءاهلل با خیر و خوشی پایان می یابد. امید که در این دوران سخت که به اعتراف بیشتر ناظران 
بین المللی فلج کننده ترین تحریم ها کشــور را در تنگنا قرار داده، با هدف درس گیری از تجربه های موفق و ناموفق مســئوالن، در ارزیابی و اظهارنظرهای خود رعایت 
انصاف را بکنند و خداوند را بر همه اعمال خود ناظر بدانیم. چنانچه بخواهیم ارزیابی کلی از عملکرد آقای زنگنه در اوپک داشته باشیم، شکی نیست مذاکرات گاه 
نفس گیر با رقیبانی که اغلب با مشکالتی که ایران در این دوران با آنها روبه رو بوده بیگانه بوده و از بهترین مشاوران بین المللی برای فعالیت هایشان برخوردار بوده اند، 
نمی تواند همگی موفق و شیرین باشند، لکن با اطمینان می توان اعالم کرد عملکرد ایشان و تیم های همراه به ویژه با کمک یار همیشگی ایشان در نشست های اوپک 

یعنی زنده یاد حســین کاظم پور اردبیلی، احترام دوســت و مخالف را برانگیخته و دســتاوردهای بسیار مثبتی برای کشور داشته است. البته نباید فراموش کرد شیرینی دستاورد یک نشست موفق 
با اظهارنظر مغرضانه یک مخالف سیاســی می تواند به تلخ کامی مبدل شــود. از میان مهم ترین دســتاوردهای آقای زنگنه که اتفاقاً از جمله نمونه های »تنها بودن هیئت ایران« هم است، مربوط به 
نشست اوپک در سال 2016 و نشست های کارشناسی متعدد پیش از آن است. در طول مذاکرات نفس گیر کارشناسی که حتی یک بار به دلیل فشار طرف های مذاکره، روانشاد حسین کاظم پور 
اردبیلی عزیز را روانه بیمارســتان کرد، منجر به نتایجی شــد که در نشســت نهایی وزیران که آن هم بسیار سخت و فرسایشی بود، با درایت و پایمردی به کار گرفته شده نتیجه مطلوب مورد انتظار 
کشــور به بار نشســت و ایران نه تنها از هرگونه کاهش تولید معاف شــد، بلکه اجازه یافت برای رســیدن به توان تولید پیش از تحریم ها به تولید خود نیز بیفزاید که این موضوع راه را برای افزایش 

تولید و صادرات کشور از یکم ژانویه 2017 را باز کرد که متأسفانه خروج ترامپ از برجام و تحمیل تحریم های سخت جدید، شیرینی این موفقیت را به تلخ کامی مبدل کرد.

اوپک در دوران بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا، نشان داد هنوز می تواند سازمان 
اثرگذاری در بازار نفت باشــد. به نظر می رسد تا زمانی که نفت به عنوان یکی از منابع 

آینده باقی بماند، اوپک همچنان تامیــن انرژی جهان حداقل تا ٢٠-3٠ ســال 
قادر خواهد بود در ایجاد تعادل در بازار 

البته شرایط  نفت نقش آفرین باشد. 
بازار نفت پس از پایان بحران ناشی 
از شیوع ویروس کرونا و آینده تولید 
و صادرات نفــت دو عضو بنیانگذار 

اوپک یعنی ایران و ونزوئال در 
در  اوپک  نقش  تعیین 
بسیار  آینده  سال های 

مهم خواهند بود.

به نظر شما اوپک بازهم سازمان اثرگذاری در بازار نفت است و 
باتوجه به نقش انرژی های تجدیدپذیر همچنان می تواند یکی از 

بازیگران اصلی بازار نفت باشد؟



 حجت اهلل غنیمی فرد
رئیس پیشین دپارتمان مطالعات بازار نفت

 Organization of the Petroleum تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا
Exporting Countries که به اختصار به اوپک معروف اســت 1۵ سال پس از پایان 
جنگ جهانی دوم را می توان یکی از نشــانه های تالش برای مخالفت و مقاومت کشورهای 
مؤسس آن در مقابل رفتارهای زیاده خواهانه شرکت های نفتی بزرگ که در آن زمان به هفت 
خواهران معروف بودند، دانســت. در سال های پیش از تأسیس اوپک هر یک از کشورهای 
مؤسس یعنی ایران، ونزوئال، عراق، عربستان سعودی و کویت با تالطم های سیاسی و اجتماعی 

زیادی روبه رو شده بودند.
ونزوئال از طریق وزیر نفت انقالبی خود آلفونســو پرز از مدتی پیش در فکر تأسیس این 
سازمان بود و دو سال پیش از تأسیس اوپک توانسته بود به حکومت 10 ساله نظامیان پایان 
دهد. عراق در این زمان دو ســال از ســقوط نظام پادشاهی خود را پشت سر گذاشته بود و 
مشکالت داخلی در این کشور میان انقالبی ها باال گرفته بود و رئیس جمهوری در محافلی از 
تعلق کویت به کشورش صحبت می کرد. کمتر از دو سال پس از تأسیس اوپک به دنبال یک 
کودتای داخلی نخستین رئیس جمهوری عراق اعدام شد و حزب بعث به قدرت رسید که تا 
سقوط صدام حسین در بهار سال 2003 میالدی )1382 شمسی( بر این کشور مسلط بود. 
کویت یک دهه پیش و یک دهه پس از تأسیس اوپک با مخالفت هایی مبنی بر طرفداری از 
ملی گرایی عربی ازسوی شهرنشینان کشور و دوگانگی ساختار اجتماعی شهرنشینی و قبایل 
روبه رو بود. در زمان تأسیس اوپک نظام پادشاهی عربستان سعودی 28 ساله بود و پادشاه 
این کشور با یکی از برادران خود درگیری  بود که چهار سال پس از تأسیس اوپک از سوی 
برادرش از پادشاهی خلع شد و سرانجام در ایران که هفت سال از کودتای آمریکایی – انگلیسی 
علیه دولت ملی دکتر مصدق گذشته بود، با این حال ایران با وجود ملی شدن نفت شاهد 
حضور تعدادی زیادی از نیروهای خارجی شــرکت های بزرگ نفتی 
آمریکایی و اروپایی فعال در صنعت نفت خود بود. مشخصه مشترک 
این کشورها ضعف قدرت اقتصادی و مالی با وجود داشتن ذخایر 
عظیم نفتی بود. حضور شــرکت های بزرگ نفتی چه به صورت 
انفرادی یا تشــکیل شرکت های مشترک و ایجاد کنسرسیوم ها 
اعمال حاکمیت واقعی بر منابع نفتی را از اختیار این کشــورها 
خارج کرده بود.پس از جنگ جهانی دوم کشورهای مختلف 
به دنبال بازسازی زیرساخت های صنایع خود بودند و در این 
شرایط انتظار می رفت افزایش تقاضا بهبود قیمت را برای 
تولیدکنندگان نفت به همراه داشته باشد، در حالی که 
در عمل نه تنها قیمت هر بشکه نفت که کمتر از 2 دالر 
برای هر بشــکه بود افزایش نیافت، بلکه کاهش هم  
یافت. شرکت های بزرگ نفتی عامل در این کشورها 
هم پذیرای هیچ گونه انعطافی برای اصالح این روند 
نبودند، بنابراین با وجود چندگانگی ســاختار و گاه 
مخالفت های سیاسی کشورهای مؤسس با یکدیگر از 
مقدمات انجام شده در مصر به رهبری ونزوئال استقبال 
کردند و 14 سپتامبر 1960 )23 شهریور 1339( اوپک در 
بغداد به تأیید نمایندگان رسمی پنج کشور مؤسس رسید.
پیوستن دیگر کشورها از آسیا، آفریقا و آمریکای التین 
از یک ســال پس از تأسیس اوپک با قطر در سال 1961 
میالدی آغاز و کنگو هم در ســال 2018 به این سازمان 

ملحق شد. هر یک از این کشورها در دوره ای خاص و به دالیل مختلف 
سیاســی و اجتماعی به اوپک پیوستند و در برخی دوره ها هم جدا 
شدند یا اینکه عضویت خود را به حال تعلیق درآورده اند. تحوالت 
سیاسی سال های اطراف زمان تأسیس اوپک و تغییر نظام حکومتی 
در شماری از کشورهای یادشده سبب الحاق این کشورها به اوپک 
شد. مواردی نظیر عضویت اندونزی در سال 1961میالدی، 1۵ 
سال پس از استقالل از هلند بود. عضویت الجزایر در سال 1969 

میالدی، هفت ســال پس از استقالل از فرانسه رخ داد. عضویت 
نیجریه در ســال 1971 میالد 11 سال پس از استقالل از انگلیس 

بود. عضویت اکوادور در ســال 1973 میالدی، یک سال پس از آغاز 
دوره دوم حکومت نظامیان در این کشور بود که سابقه حضور اسپانیا را 

در کشــور خود داشت. عضویت گابن در سال 197۵ میالدی یعنی 1۵ سال 
پس از استقاللش از فرانسه به وقوع پیوست.

اما باید به این نکته اشاره کرد که تغییر نظام حکومتی در کشورهایی نظیر لیبی و ایران 
و فروپاشــی نظام سلطنتی به ترتیب در سال های 1969 و 1979 میالدی در این کشورها 
ســبب خروج این اعضا از اوپک نشــد، در صورتی که تعلیق عضویت و خروج از عضویت و 
عضویت دوباره بعضی از  از اعضا نظیر تعلیق عضویت اندونزی در ژانویه 2009 و بازگشتش 
در ژانویــه 2016 و تعلیــق دوباره در نوامبر 2016، خروج گابن در ژانویه 199۵ میالدی و 
عضویت دوباره اش در ژوئیه 2016، خروج قطر در ژانویه 2019، تعلیق عضویت اکوادور در 
دسامبر 1992 میالدی و بازگشت در اکتبر سال 2007 میالدی و خروج عضویت از ژانویه 
سال 2020 متأثر از شرایط تصمیمم گیری دولتمردان در این کشورها در زمان های مختلف 
به دالیل متفاوت از جمله نپرداختن حق عضویت در اوپک، کاهش مقدار صادرات نفت در این 
کشورها و اهمیت بیشتر صادرات گاز و به واردکننده خالص شدن یک عضو برمی گشته است. 
عضویت بعضی دیگر از کشورها نظیر آنگوال در سال 2007 که 32 سال پس از استقاللش 
از پرتغال بود، گینه استوایی که عضویتش در سال 2017 یعنی 49 سال پس از استقالل از 
اسپانیا رخ داد و کنگو که به عضویت اوپک در سال 2018 یعنی ۵8 سال پس از استقاللش 
از بلژیک انجام شد، بیشتر  با هدف حضور فعال تر این کشورها در صحنه بین المللی نفت بوده 
است. سوابق حضور مستقیم و غیرمستقیم نیروهای کشورهای خارجی عموماً اروپایی و آمریکا 
و اجحاف های طوالنی تاریخی علیه مردم این کشورها که دارای منابع غنی هیدروکربوری و 
به ویژه نفت بودند سبب شناخته شدن اوپک در جهان به عنوان سازمانی شده است که به دنبال 
جلوگیری از مطامع کشورهای استعماری پیشین و شرکت های چندملیتی کنونی است. به 

جرأت می توان اذعان کرد که اوپک تنها ســازمان بین المللی 
کشــورهای غیرتوسعه یافته جهان است که اعضای آن هر 
یک به شکلی جراحت هایی از دوران چپاول و زیاده خواهی 
کشورهای خارجی را از دیرهنگام تاکنون بر چهره تاریخ 
خــود دارند. اگرچه این به آن معنا نیســت که همه 13 
عضو کنونی این سازمان برای یک خط سیاسی در مقابل 
مطامع بیگانگان هستند یا در همه ابعاد تحلیل های کنونی 
بــازار نفت و پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت آن با 

یکدیگر هم نظر هستند.
اوپــک از دیرباز مورد بی مهری و بی توجهی بســیاری از 
تحلیلگران به ویژه در کشورهایی که ایجاد و حضور اوپک منافع 
آنها را به مخاطره انداخته، بوده اســت. کارتل نفتی نامیدن اوپک که 
ســازمان بین الدولی و به ثبت رسیده در سازمان ملل متحد است نه با تعاریف 
اقتصادی اصطالح کارتل مطابق است و نه در چارچوب قوانین بین المللی پشتوانه ای دارد. 
به صرف اینکه تعدادی از کشــورهای عضو اوپک در ســال 1973 میالدی  آن هم خارج از 
اوپک و تنها براساس توافق چندجانبه خود، تحریم نفتی علیه آمریکا و برخی کشورهای دیگر 
پشتیبان رژیم غاصب سرزمین های اشغالی فلسطین در جنگ معروف به اعراب و اسرائیل 
اعالم کردند و  قیمت نفت از حدود پنج دالر به 12 دالر برای هر بشکه رسید، اوپک را مقصر 
دانسته و آن را کارتل می نامند، در صورتی که مدارک متقنی بر منتفع شدن تولیدکنندگان 
نفت از دریای شمال در غرب انگلستان و آالسکا یا ایالت شمالی آمریکا وجود دارد که آنها با 
قیمت های پیشین در بازار برای تولیدکنندگان نفت در این دو منطقه صرفه اقتصادی تولید 
وجود نداشت. هم زمان با تولید نفت از این دو منطقه وابستگی مصرف کنندگان غربی به نفت 
تولیدی کشورهای اوپک که خواهان استقالل بیشتری بودند کمتر می شد، عاملی که سوابق 
تاریخی نشان می دهد این افزایش قیمت با تمهیدهای پیشین رخ داده است. کاهش نیافتن 
قیمت های نفت در آن زمان با وجود رفع تحریم صادرات نفت ازسوی کشورهای عرب عضو 
اوپک که تصمیم اولیه آنان نیز خارج از چارچوب و توافق های اوپک بود نشان می دهد این 

افزایش قیمت برای آن بود که بتوان از این مناطق نفت کافی تولید کرد.
دوران سخت پر نشیب و فراز برای اوپک و اعضایش در 60 سال گذشته به تحلیل جداگانه ای 
نیاز دارد، اما اوپک توانسته است دوران جنگ طوالنی میان دو عضو )جنگ تحمیلی صدام 
علیه ایران( و اشــغال یک کشور عضو از سوی عضوی دیگر )اشغال کویت توسط صدام( را 
پشت سر گذارد. نقل است نماینده صدام پیش از اشغال کویت در نشست رسمی می گوید 

که نماینده کویت باید از نشســت خارج شود، زیرا دیگر کشوری به نام کویت وجود ندارد. 
اگرچه این اقدام رخ نمی دهد، اما نماینده یادشده به طور خصوصی به رئیس نشست اعالم 

می کند از آنجا که مأموریت داشتم باید این جمله را در نشست می گفتم.
تفاوت برداشــت های سیاسی از وقایع سال های دو دهه پیش تاکنون به طور مشخص از 
سوی دو عضو مؤسس و بزرگ، این سازمان را در اتخاذ مواضع سختی نسبت به هم واداشته 
است، اما انصاف تاریخی حکم می کند به این نکته اشاره شود تا زمانی که نمایندگان این دو 
عضو در نشست های تخصصی شرکت کرده اند و با اشراف درباره مسائل بحث کردند و  دنبال 
راه حلی منطقی و معقول که منافع ملی همه اعضا را در برگیرد، بودند هیچ خللی در حصول 

نتیجه مطلوب به وجود نیامده است.
بدیهی است حضور در هر مجمعی با عضویت کشورهای مختلف به ایجاد تفاهم و همکاری 
مثبــت با همه اعضا نیاز دارد تا هیچ عضوی به طرفداری جانبدارانه عضو و یا اعضای دیگر 
تشــویق و راغب نشود.به همین دلیل اگرچه قدرت تصمیم گیری یک عضو در این سازمان 
وابسته به میزان تأثیر تولید و صادرات آن در صحنه بین المللی است، اما بی توجهی به نیاز 
همکاری با اعضای دارای رقم تولید و صادرات پایین در این سازمان می تواند هر عضوی را با 

ناکامی در پذیرفته شدن دیدگاه هایش روبه رو کند.
خارج از تصور نبوده است و نیست که آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر، نبود اوپک را ترجیح 
می دادند. سابقه 60 ساله این سازمان نشان داده که سعی وافر کرده است تا تصمیم هایش تنها 
اعضای خود را که تولیدکننده نفت هستند در نظر نگیرد، بلکه دیگر تولیدکنندگان و امکان 
سودآوری مناسب برای تأمین نیاز نسل های کنونی، آینده و مصرف کنندگان کشورها را هم 
در نظر گرفته است و به همین دلیل برخی اعضای اوپک جایگاه تعدادی از اعضای دیگر این 
سازمان را به روش های مختلف تضعیف کرده اند. کاهش عرضه نفت در حدود ۵ میلیون بشکه 
در روز هم اکنون به علت ایجاد جنگ داخلی در لیبی و اعمال تحریم های یکجانبه بی اساس 
گوشه ای از برنامه هایی است که متأسفانه بعضی از اعضای این سازمان به علت منتفع شدن 
بخشــی از سهم بازار این کشورها یا در مقابل آن سکوت کرده اند، یا به آن توجه نکرده اند، 
موضوعی که در آینده می تواند در صورت بروز اختالف میان اعضا با کشورهای یادشده شامل 
حال آنها نیز شود. یکی از موفقیت های اخیر اوپک همکاری با تعدادی از کشورهای تولیدکننده 
غیر عضو این سازمان بوده است. با وجود انتقادهایی که از انتخاب این کشورها چه از لحاظ 
مقدار تولید کنونی و احتمال کاهش طبیعی یا افزایش آن وارد بوده است، به این نکته باید 
توجه کرد که همکاری مناسب روسیه با اوپک که برخالف سنت دو دهه پیش این کشور 
است را باید ستود، اما اگر همه اعضای اوپک در مقابل تبدیل نشدن نفت به عنوان یک ابزار 
قدرت نمایی سیاسی همصدا می شدند و در مقابل مشکالت ایجادشده برای کشورهایی که به 
دالیل یادشده عرضه نفتشان به بازار جهانی به حداقل یا صفر رسیده است سکوت نمی کردند 
قدرت اوپک و شریکان جدید غیر عضو در تصمیم ها بسیار بیشتر از اکنون بود. این نکته به آن 
معنا نیست که با اقدامی مشترک از افزایش تولید نفت در دیگر کشورها که در این همکاری 
حضور ندارند جلوگیری شود. شاید این انتظار به همکاری های میان کشورهای عضو اوپک و 
سعی وافر در غیرسیاسی کردن نفت چه از سوی اعضا و چه از سوی مصرف کنندگان و دیگر 
تولیدکنندگان خارج از اوپک انتظاری است که باید از مقام  و مدیران نسل جدید در صنایع 
نفت کشورهای عضو داشت وگرنه ادامه تخاصم های نفتی می تواند زمینه ساز تأخیر پیشرفت 
اقتصادی همه کشورها شود، نه تنها کشورهایی که در معرض تهاجم حمله های سیاسی با 

ابزار نفت قرار گرفته یا می گیرند.
نکته پایانی اینکه برای تصمیم ســازی مناسب و درخور سازمانی با قدمت و سابقه اوپک 
ضروری است در کشورهای عضو گروه های علمی و متخصص در زمینه های مختلفی از نفت 
تا دیگر امور وابســته به این صنعت بزرگ مطالعه خــود را  روزآمد نگه دارند و برای آینده، 
تصــورات خود را با ارائه آمارهای قابل اتکا و تحلیل های اقتصادی عرضه کنند، هم زمان در 
اعزام کارشناسان خود به دبیرخانه اوپک دقت الزم شود که هرگونه بی توجهی به کیفیت الزم 
و مناسب در هر سطحی از سطوح مختلف کاری می تواند جایگاه کشورهای عضو را در این 
سازمان تقلیل دهد و در مجموع گزارش های این سازمان که برای تصمیم سازی در باالترین 
سطح ارائه می شود مورد توجه تصمیم گیران اصلی این سازمان قرار نگیرد و دیدگاه های تعداد 
اندکی از اعضا به جای نظر جمعی سازمان مورد استناد برای تصمیم ها باشد؛ موضوعی که 
می تواند سبب تهی شدن ظرفیت و سست شدن پایه های علمی و تخصصی گزارش های این 
سازمان و در نتیجه در میان مدت خالی شدن آن از ارائه دیدگاه های تأثیرگذار در بازار جهانی 
نفت شود. به امید آینده روشن و پر از افتخار برای اوپک و همه نیروهای دست اندرکار صنایع 
نفت در کشورهای اوپک و کشورهایی که برای بهبود آحاد بشر زمان خود را صرف می کنند.

15- 14یادداشت  نقل است نماینده صدام پیش از اشغال کویت در نشست رسمی می گوید که نماینده کویت باید از نشست خارج شود، زیرا دیگر کشوری 
به نام کویت وجود ندارد. اگرچه این اقدام رخ نمی دهد، اما نماینده یادشده به طور خصوصی به رئیس نشست اعالم می کند از آنجا که 
مأموریت داشتم باید این جمله را در نشست می گفتم

اگر اوپک 
همصدا می شد...

اوپک تنها سازمان 
بین المللی کشورهای 

غیرتوسعه یافته جهان است 
که اعضای آن هر یک به شکلی 
جراحتهایی از دوران چپاول و 

زیاده خواهی کشورهای خارجی را از 
دیرهنگام تاکنون بر چهره تاریخ

خود دارند
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 از ایــران تا نیجریه

 فواد روحانی2۳
 فواد روحانی در سال ١٩٠٧ میالدی )یکم آبان ماه ١٢8٥( 
در تهران چشم به جهان گشود. وی مدرک دکترای حقوق 
خود را از دانشگاه لندن دریافت کرد و در سال ١٩٦١ میالدی 
عنوان نخستین دبیرکل اوپک را به خود اختصاص داد و تا 

19سال ١٩٦٤ میالدی در این سمت انجام وظیفه  کرد.
61

اشرف لطفی
اشــرف لطفی از کویت متولد ســال 1919 میالدی در جفا 
فلسطین، مدرک لیسانس خود را از کالج صفاد فلسطین گرفته 
اســت. لطفی در سال 196۵ به سمت دبیرکل اوپک منصوب 

19شد و به مدت یک سال در این سمت خدمت کرد.
65

محمد صالح جوخدار
محمد صالح جوخدار سال 1932 میالدی در جده عربستان 
چشــم به جهان گشــود. وی تحصیــالت عالیه خــود را در 
دانشــگاه های کالیفرنیا و کالیفرنیــای جنوبی آمریکا به پایان 
رســاند. این مقام عربستانی در سال 1967 به مدت یک سال 

19دبیرکل اوپک بود.
67

 عمر البدری
عمر البدری از لیبی متولد ســال 1937 میالدی، لیســانس 
رشــته اقتصاد و علوم سیاسی خود را از دانشگاه دوبلین ایرلند 
دریافت کرده بود. وی در سال 1970 میالدی به مدت یک سال 

19به سمت دبیرکل اوپک منصوب شد.
70

 فرانسیسکو آر. پارا
فرانسیســکو آر.پارا متولد30 اوت سال 1929 میالدی در 
کاراکاس ونزوئال، مدرک لیســانس خود را در رشــته علوم 
سیاسی در ســال 1966 از مؤسسه مطالعات بین المللی ژنو 
ســوئیس دریافت کرد. آر.پارا سال 1968 به سمت دبیرکل 

19اوپک منصوب شد.
68

کشورهای  ســازمان  دشــتی-  امیر 
حیات  طول  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
٦٠ ســاله خود تاکنون ٢3 دبیرکل و در 
نیز داشته  برهه زمانی دو سرپرست  یک 
است. دبیرکل اوپک ازسوی وزیران نفت 
کشورهای عضو این سازمان و با تصویب 
در نشســت های وزارتی تعیین می شود، 
باالترین مرجــع اجرایی دبیرخانه اوپک 
باید فردی از کشورهای عضو این سازمان 
باشد، دوره دبیرکلی سه ساله است و برای 
یک دوره سه ساله دیگر با تصویب وزیران 

نفت و انرژی نیز قابل تمدید خواهد بود.
دبیرکل اوپک در ســمت مدیر اجرایی 
دبیرخانه با همکاری شــورای نمایندگان 
امور  عامل،  هیئت   در  عضو  کشــورهای 
اجرایی این سازمان را به  عهده دارد. اوپک 
در طول حیات ٦٠ ساله خود، تاکنون حضور 
٢3 دبیرکل را تجربه کرده است و در طول 
٦ دهه فعالیت این ســازمان در یک برهه 
زمانی در غیاب این مقــام اجرایی، پنج 
رئیس کنفرانس اوپک به عنوان سرپرست 
در دبیرخانه باالترین ســمت اجرایی را 

به عهده داشتند.
ســال  در  ایران  از  روحانــی  فــواد 
١٩٦١میالدی، یک ســال پس از تأسیس 
به عنوان  میالدی،  ســال١٩٦٠  در  اوپک 
و  انتخاب شد  اوپک  دبیرکل  نخســتین 
محمد سانوســی بارکیندو از ژوئن ٢٠١٦ 
دبیرکل  بیست وسومین  به عنوان  تاکنون 
اوپک نیز عهده دار این ســمت اســت. 

بارکیندو اهل نیجریه است.

کویت
راقایران

ع
ان

ست
عرب

 عبدالرحمان البزاز
عبدالرحمان البزاز در ٢٠ فوریه ١٩١3 میالدی در شهر بغداد 
پایتخت عراق به دنیا آمد. وی پس از گذراندن تحصیالت 
عالیه در دانشگاه بغداد و کینگز کالج لندن موفق به کسب 
مدرک دکترای حقوق شد. وی از سال ١٩٦٤ میالدی به مدت 

19یک سال دبیرکل اوپک بود.
64

ونزوئال

اندونزی

لیبی

الریچ سانجر
الریچ سانجر متولد 14 ژانویه سال 1927 میالدی در گورنتالو 
اندونــزی مدرک دکترای حقوق خود را از دانشــگاه بن آلمان 
گرفت. وی در ســال 1969 میالدی به ســمت دبیرکل اوپک 

19منصوب شد و به مدت یک سال در این سمت خدمت کرد.
69
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علی ام. جیده
علی ام.جیده از قطر متولد 1941 دوحه مدرک لیسانس اقتصاد 
و فوق لیسانس در رشته اقتصاد نفت را از دانشگاه لندن  دریافت 
کرد. وی در سال 1977 میالدی به مدت یک سال سکان هدایت 

دبیرکلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت را عهده دار بود..

 مارک اس.نان نگوئما
مارک اس.نان نگوئما 13 آوریل سال 1934 در المبارن گابن 
بــه دنیا آمد. وی با مدرک دکترای دانشــکده حقوق و اقتصاد 
دانشگاه پاریس، در سال 1981 میالدی به سمت دبیرکل اوپک 
19منصوب شد و تا سال 1983 میالدی در این پست حضور داشت.

81

منان سعید عطیبه
منان سعید عطیبه متولد مه سال 1946 میالدی در ابوظبی، 
موفق به دریافت مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه قاهره شد. 
عطیبه ســال 1983 میالدی به ریاســت اوپک رسید، اما به 
دلیل بعضی از مشــکالت، در شصت و هشتمین نشست عادی 
تــا زمان تعیین وضع انتصاب دبیرکل، سرپرســتی دبیرخانه را 

19هم به عهده گرفت.
83

19
79

19
77

 ندیم پاچاچی
دکتــر ندیم پاچاچــی 18 مارس ســال 1914 میالدی در 
بغداد چشــم به جهان گشــود. وی تحصیالت خود در سطوح 
فوق لیســانس و دکترا را در امپریال کالج لندن گذراند. ندیم 
19پاچاچی نیز از سال 1971 تا 1972 میالدی دبیرکل اوپک بود.

71

ام.او فید
ام.او فید در 31 مارس سال 1926 میالدی در 
اونــادو نیجریه به دنیا آمد، وی دوران تحصیالت 
خود را در کالج دولتی ایبادان دانشــکده معادن، 
دانشــگاه اکســتر و کالج امپریال علوم و فناوری 
دانشــگاه لندن گذراند. فید ســال 197۵ به عنوان 

19دبیرکل اوپک انتخاب شد.
75

 آرتورو هرناندز گریسانتی
آرتورو هرناندز گریســانتی متولد چهارم اوت 1928 میالدی 
در ریو کارائیب در ایالت سوکر ونزوئال، مدرک دکترای حقوق 
و علوم سیاسی خود را از دانشگاه مرکزی ونزوئال دریافت کرد. 
وی در نشست هفتاد و ششم وزیران نفت و انرژی این سازمان 
تا مشــخص شدن ســمت دبیرکل اوپک سرپرستی دبیرخانه را 

19عهده دار شد.
86

 سوبراتو
سوبراتو 19 سپتامبر 1928 در سوراکارتا اندونزی به دنیا آمد. 
وی دکترای خود را ســال 19۵8 از دانشــگاه اندونزی گرفت. 
وی سال 1984 رئیس دوره ای اوپک شد و در هفتاد و یکمین 
نشســت وزارتی از سوی اعضا به ســمت سرپرستی دبیرخانه 

19اوپک منصوب شد.
84

طرامارات
ق

الجزایر لیبی

نیجریه

گابن
اکوادور

رنه جی.اورتیز
رنه جی.اورتیز از اکوادور متولد 31 دســامبر 1941 میالدی 
کیتو، پایتخت اکوادور، مدرک فوق لیســانس خود را در ســال 
1971 میــالدی از دانشــگاه میامی در ایالــت فلوریدا آمریکا 
گرفت. اورتیز از ســال 1979 تا 1981 میالدی به مدت ســه 

سال دبیرکل اوپک بوده است.

کمال حسن معقور
کمال حسن معقور متولد سال 193۵ لیبی دوران تحصیالت 
عالیه خود را در دانشگاه قاهره فرانسه گذراند. وي سال 1984 
رئیس اوپک شــد و در نبود دبیرکل، اعضای اوپک در شصت 
و نهمین نشست عادی این سازمان رئیس اوپک را تا انتخاب 

19دبیرکل به سرپرستی این سمت منصوب کردند.
84

عبدالرحمان خنه
عبدالرحمان خنه متولد ششم مارس سال 1931 میالدی در 
کولو الجزایر مدرک دکترای داروسازی خود را در سال 1968 
از دانشــگاه الجزیره الجزایر دریافت کرد. وی در ســال 1973 
میالدی به سمت دبیرکل اوپک انتخاب شد و به مدت یک سال 

19در این جایگاه انجام وظیفه کرد.
73

اندونزی
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آلوارو سیلوا کالدرون
آلوارو ســیلوا کالدرون، متولد ســال 1929 بود. وی مدرک 
دکترای حقوق و علوم سیاسی خود را در سال 19۵6 میالدی 
از دانشگاه مرکزی ونزوئال دریافت کرد. کالدرون در سال 2002 
میالدی به سمت دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت 

منصوب شد.

علی رودریگز آرکوئه
علی رودریگز آرکوئه نهم ســپتامبر 1973 میالدی در شهر 
اجیدو ایالت مریدا ونزوئال چشم به جهان گشود، وی در دانشکده 
حقوق دانشگاه مرکزی ونزوئال و دانشکده اقتصاد دانشگاه لوس 
آندس به تحصیل پرداخت. وی از سال 2001 تا 2002 در سمت 

دبیرکل خدمت می کرد.

اندونزی- پورنومو یوسجیانتورو
پورنومو یوســجیانتورو در 16 ژوئن سال 19۵1 میالدی در 
سمارانگ اندونزی به دنیا آمد. وی دکترای رشته اقتصاد منابع 
را از دانشــکده معادن کلرادو آمریکا دریافت کرد. وی در سال 
2004 میالدی هم زمان با ســمت رئیس اوپک، دبیرکلی را نیز 

20به عهده داشت.
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کویت- شیخ احمد فهد االحمد الصباح
شیخ احمد فهد االحمد الصباح از کویت متولد 12 اوت 1963 
در لبنان به دنیا آمد. وی مدرک لیســانس علوم سیاسی خود 
را از دانشگاه کویت دریافت کرده است. وی در سال 200۵ به 

20سمت رئیس و دبیرکل اوپک انتخاب شد.
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نیجریه- الحاجی ریلوانو لقمان
الحاجی ریلوانو لقمــان،  نیجریه اي و متولد 
1938 میالدي اســت. وی از ژوئیه 1986 تا 

ژوئن 1988 به ریاســت اوپک انتخاب شد. 

19
86

 الحاجی ریلوانو لقمان
ریلوانو لقمــان از نیجریه ســال 199۵ بار 
دیگــر بــه اوپک بازگشــت و از این ســال تا 
 2000 به عنوان دبیرکل در این سازمان انجام 

وظیفه کرد.

لیبی- عبداهلل سالم البدری
عبــداهلل ســالم البــدری از لیبی متولــد 2۵ مه 
1940 میالدی در شــهر قامینیس مدرک لیسانس 
حســابداری خود را از دانشــگاه فلوریدای جنوبی 
آمریکا دریافت کرد. البدری در سال 1994 میالدی 

به سمت دبیرکل اوپک منصوب شد.

19
95

19
94

سوبراتو
سوبراتو 19 سپتامبر 1928 در سوراکارتا اندونزی به دنیا آمد. وی 
دکترای خود را ســال 19۵8 از دانشگاه اندونزی گرفت. وی پس 
از گذشت پنج سال )1988-1983( و بالتکلیفی سمت دبیر کل 
اوپک در سال 1988 به سمت دبیر کل اوپک منصوب شد. دوره 
دبیر کلی وی برای سه سال دیگر نیز تمدید شد، به طوری که وی 

19تا سال 1994 در این پست انجام وظیفه می کرد.
88

محمد سانوسی بارکیندو
محمد سانوسی بارکیندو سیاستمدار اهل نیجریه متولد سال 1944 
میالدی است، وی در سال 1981 میالدی موفق به دریافت لیسانس 
علوم سیاســی از دانشگاه احمدو بلو در شــهر زاریا نیجریه شد، وی 
همچنین دارای مدرک فوق لیسانس اقتصاد نفت از دانشگاه آکسفورد 
انگلیس و دکترای افتخاری علوم از دانشگاه فناوری مادبیو آداما نیجریه 
است. وی در دوم ژوئن 2016 به عنوان بیست و سومین دبیرکل اوپک انتخاب 

شد. وی هم اکنون عهده دار این سمت است.

20
16

عبداهلل سالم البدری
عبداهلل ســالم البدري، لیبیایي و متولد سال 1940 میالدي 
است. وي در سال 1996 بار دیگر به ریاست اوپک رسید. وی 
در ســال 1998 رئیس اوپک شد و در سال 2000 به عضویت 
هیئت مدیره مؤسسه سرمایه گذاری نفتی لیبی )تام اویل( درآمد. 
البدری از ســال 2007 تا ســال 2016 در سمت دبیرکل اوپک 

20انجام وظیفه کرد.
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ادموند مادئوا به داکورا
دکتــر ادموند مادئوا به داکورا متولــد 13 اکتبر 1943 در 
شــهر نمبه ایالت بایلســا نیجریه لیســانس خود را در رشته 
زمین شناسی از امپریال کالج لندن دریافت کرد. داکورا در سال 
2006 به ســمت ریاست اوپک و دبیرکل سازمان کشورهای 

20صادرکننده نفت رسید.
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نیجریه

لیبی

اندونزی

ونزوئال



اوپک در مذاکرات تغییر اقلیم؛ از دیروز تا امروز
 احسان تقوی نژاد

رئیس اداره مطالعات انرژی وزارت نفت
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( خیلی زود صدای ضعیف گام های 
گذار جهان انرژی از دوران مولکول به دوران الکترون را در درون مایه  مباحث مبهم 
و همراه با شک و تردید دهه ٧٠ درباره گرمایش جهانی و آثار آن بر اقلیم جهان 
شنید و اعضای خود و دیگر صادرکنندگان عمده نفت جهان را برای اقدام هماهنگ 
به منظور حفظ منافع خود در فرآیند مذاکرات اقلیم فراخواند. در جریان ٥٠ سال 
مذاکرات پیچیده تغییر اقلیم، اوپک و کشورهای عضو برای حفظ نفت در صحنه 
جهان انرژی با همه ظرفیت تالش کردند و اکنون با تقویت عوامل تسریع کننده 

در گذار به انرژی سبز، راه دشوار تری پیش رو دارند.
سازمان ملل متحد در ژوئن ١٩٩٢ »نشست زمین« را در ریودوژانیرو برزیل برگزار 

سه پیمان زیست محیطی از جمله »)چارچوب( کنوانسیون کرد که طی آن، 
تغییر اقلیم سازمان ملل متحد )UNFCCC(« امضا 
این کنوانســیون، حاصل گفت وگوهای  امضای  شد. 
بی وقفه و طوالنی بود که به ویژه پس از نشست جهانی 
زیست محیطی استکهلم در سال ١٩٧٢ پایه گذاری شد.
به لحاظ تاریخی، موضوع اثــر گلخانه ای و احتمال 
دخالت انسان در آن، نخستین بار در سال ١8٢٧ 
توســط ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی ژان  
باپتیســت ژوزف فوریه مطرح شد. حدود ٧٠ 
سال بعد، سوانته آرینوس دانشمند سوئدی 
در سال ١8٩٦ میالدی در مقاله ای با عنوان 
»اثر گلخانه ای گاز دی اکسید کربن بر گرمایش 
جهانی« آن را گسترش داد. ٩١ سال بعد در 
دسامبر ١٩8٧میالدی، مجمع عمومی سازمان 
ملــل متحد برای پی بردن بــه ابعاد علمی 
موضوع و رفع شبهات، در قطعنامه ای اولویت 
اصلی برنامه محیط  زیست سازمان ملل متحد 
اقلیم« تعیین  )UNEP( را »پژوهش در حوزه 
کرد و به دنبال آن، در سال ١٩88 میالدی این برنامه 
با مشارکت ســازمان جهانی هواشناسی، هیئت 
بین الدولی تغییر اقلیمی )IPCC( را به منظور انجام 

تحقیقات بین المللی علمی اقلیمی ایجاد کرد که امروز حتی جهت گیری گفت وگوها 
را تعیین می کند. هم زمان در سال ١٩88میالدی، شورای عمومی سازمان ملل 
متحد در قطعنامه  شماره  ٤3/٥3 تغییر اقلیم را »نگرانی مشترک بشر« خواند. 
درواقع، بیش از یک قرن و نیم زمان برد تا یافته های بشر به حدی برسد که وفاق 
نسبی جهانی را برای مقابله با این پدیده در قالب امضای »کنوانسیون تغییر اقلیم 

سازمان ملل متحد« به همراه داشته باشد.
از نظر راهبردی »کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد« را نمی توان یک 
معاهده زیست محیطی صرف دانست، بلکه پیمانی با ابعادی چندگانه و چندوجهی 
است که اجرای آن اقتصاد، معیشت، سیاست و حکمرانی و نظام انرژی کشورها 
را متأثر می کند. از این رو، از همان ابتدا، کشورها براساس اولویت های ملی خود 
مواضع متفاوتی نسبت به آن داشتند. ایاالت متحده آمریکا با اتخاذ هدف و تعیین 
برنامه  های زمانی مشخص مخالف بود. بیشتر کشورهای توسعه یافته از جمله آلمان، 
فرانسه و ژاپن، به کنوانسیون به  عنوان فرصتی برای به دست آوردن مزیت رقابتی 
در بلندمدت نگاه می کردند. کشورهای تولیدکننده  عمده نفت مخالف درج هرگونه 
تعهد عمده در کنوانسیون بودند. کشورهای در حال  توسعه صنعتی بزرگ نظیر 
هند و چین، نگران اعمال محدودیت بر توســعه  اقتصادی خود و کشورهای در 
حال توسعه دارای جنگل های انبوه مانند برزیل و مالزی، تضمینی می خواستند 
که کشورهای توسعه  یافته انتشار کربن خود را محدود کنند. دیگر کشورهای 
در حال توسعه از جمله ٤٢ کشور عضو اتحادیه کشورهای جزیره ای کوچک در 
حال توسعه )SIDS( که مخاطره های اقلیمی، تهدیدی برای موجودیت آنهاست، 

خواستار کنوانسیونی با تعهدهای قوی و دارای قدرت اجرایی بودند.
در اوج مباحث بررسی پیش نویس کنوانسیون تغییر اقلیم و دو ماه پیش از 
برگزاری »نشســت زمین«، اوپک نخستین نشست وزارتی مشترک خود را با 
کشورهای صادرکننده  مستقل نفت جهان )IPEC( برای بحث و بررسی مسائل 
زیست محیطی در ٢3 آوریل ١٩٩٢ )سوم اردیبهشت ١3٧١( در وین، مقر دائمی 
اوپک، برگزار کرد. اوپک به خوبی تهدید بالقوه معاهده های اقلیمی برای درآمدهای 
نفتی را درک کرده بود و رئیس کنفرانس اوپک در سخنان خود تأکید کرد »از 
نیمه دوم دهه ١٩8٠ میالدی نگرانی بین المللی محیط زیست به عنوان عنصری 
جدید در معادالت انرژی جهان وارد شده و ملت های تولیدکننده نفت را تحت 
فشار مضاعفی قرار داده است«. در بیانیه پایانی این نشست، ضمن ابراز نگرانی 
از تأثیر سیاست های اقلیمی بر اقتصاد کشورهای نفتی، به لزوم اتخاذ رویکرد 
مشترک توسط تولیدکنندگان نفت اشاره شده و مواضع اوپک را برای حضور در 
»نشست زمین« مشخص کرده که همچنان پایه  مواضع اعضای اوپک در مذاکرات 

جهانی اقلیم و توسعه پایدار است:
 لزوم انجام مطالعات دقیق بــرای کاهش تردیدهای علمی درباره دلیل و 

آثار بالقوه تغییر 
اقلیم؛

 تأکید بر لزوم جامعیت، انعطاف پذیری و کلی بودن کنوانسیون تغییر اقلیم 
سازمان ملل متحد؛

 نگرانی از تأثیر سیاست های پیشنهادی اقلیمی بر اقتصاد جهانی و ارزیابی 
نکردن دقیق آنها؛

 Response( لزوم اجتناب از تأثیر منفی اقدام های مالی یا هر اقدام جبرانی 
Measure( برای مقابله با تغییر اقلیم بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله 

کشورهای صادرکننده نفت؛
 تأکید بر افزایش آگاهی های عمومی درباره تغییر اقلیم و آثار آن؛

 آمادگی اوپک برای همکاری با کشورهای صنعتی و جامعه علمی برای تحقیق 
بیشتر درباره ماهیت، وسعت و زمان گرمایش جهانی؛

 لزوم کمک مالی و انتقال فناوری مناسب در زمینه محیط  زیست به کشورهای 
در حال توسعه؛

 ایجاد سازوکاری برای انجام تالش های هماهنگ در زمینه اهداف اقلیمی 
کشورهای تولیدکننده نفت.

سرانجام آنچه در میان افتراق نظر کشورها با عنوان »کنوانسیون تغییر اقلیم« 
در سال ١٩٩٢ به امضای کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید، »کلیات« یا 
»چارچوب« تعیین حدود تعهدها، تکالیف، وظایف و حقوق کشورها برای تنظیم 
پیمان های اقلیمی بعدی از جمله پیمان کیوتو در سال ١٩٩٧ میالدی و موافقت نامه 
تغییرات اقلیمی پاریس در سال ٢٠١٥ بود. البته کنوانسیون تغییر اقلیم، فراتر از 
کلیات و چارچوب، حاوی اصول، تکالیف و تعهدها و مهم تر از همه، رژیم حقوقی 
تمایزگرا میان کشورهاست که به درستی نقش و تعهدهای کشورهای توسعه یافته 
را به عنوان مسئول اصلی افزایش غلظت جهانی گازهای گلخانه ای در جو زمین 

تعیین کرده است.
پس از گذشــت نزدیک به سه دهه از امضای کنوانسیون تغییر اقلیم، هنوز 
وفاق جهانی در این باره کامل نشده و مذاکرات همچنان در قالب نشست های 
ساالنه کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم )COP( درباره یافته های جدید 
و الگوی اجرای تعهدهای »کاهش انتشار گازهای  گلخانه ای« و ارتقای »سازگاری« 
با تغییر اقلیم ادامه دارد. دوره  طوالنی و حضور هزاران دیپلمات در مذاکرات، 
نشان از اهمیت و تأثیر پروانه ای تعهدهای تغییر اقلیمی بر همه شئون اقتصادی 
و اجتماعی کشورها دارد. در این میان، اوپک به عنوان عضو ناظر کنوانسیون، 

بخشی از تاریخ این مذاکرات پیچیده جهانی چندجانبه بوده است. 

کانون  اوپک که  دبیرخانه 
تحقیقاتــی و فکری اعضای این 

سازمان اســت، در مراحل مختلف اجرای کنوانسیون و نیز تصویب اهداف 
توســعه پایدار )SDG( ، )مصوب ســال ٢٠١٥ مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد( حضور داشــته و با ارائه مشاوره به مذاکره کنندگان کشورهای عضو 
اوپک، تهیه گزارش های تحلیلی، الگو سازی آثار اجرای سیاست های اقلیمی 
و توســعه پایدار بر آینده نفت و برگزاری کارگاه های تخصصی بخشــی از 
فعالیت های اوپک برای تأثیرگذاری بر روند مباحث تغییر اقلیمی جهان بوده 
است. ایجاد »واحد مسائل محیط  زیست« در ساختار دبیرخانه اوپک در سال 
٢٠٠٧، کمک کرد که دبیرخانه به صورت نظام مند با اعضا همکاری داشته باشد 
و نشست های هماهنگی میان اعضای اوپک را پیش از نشست ساالنه جهانی 
تغییرات اقلیمی برگزار کند و سرانجام، مواضع پیشنهادی مشترک را برای 
تصویب در نشست های وزارتی اوپک ارائه دهد. در یک تحلیل کلی از روند 
آینده مباحث تغییر اقلیمی و نقش اوپک باید گفت رویکرد سیاســت های 
تغییر اقلیمی در سند مشــارکت معین ملی )NDC( کشورها در چارچوب 
موافقت نامه پاریس، ارتقای کارآیی انرژی و تغییر نظام انرژی از سوخت های 
پرکربن به کم کربن و سرانجام بدون کربن است. روند توسعه فناوری های انرژی 
تجدیدپذیر و کاهش هزینه های تولید آنها که در سال های اخیر شدت گرفته 
اســت، به پیشبرد این رویکرد کمک می کند. طبق برآورد سناریو جایگزین 
الگوی جهاني انرژي اوپک )٢٠١٧( دســتیابی به اهداف NDCs کشــورها، 
تقاضای جهانی نفت را تا سال ٢٠٤٠، بیش از ١١ میلیون بشکه در روز نسبت 
به سناریو پایه کاهش  می دهد. اتخاذ اهداف جاه طلبانه تر و افراطی می تواند 
روند کاهش تقاضای سوخت های فسیلی و افزایش سهم تجدیدپذیرها را در 
ترکیب انرژی جهان تشدید کند. این تبعات، فارغ از آثار منفی سیاست های 
احتمالی ضد تولید و تجارت محصوالت پرکربن اســت که آینده  بازار نفت و 
فرآورده های نفتی و در نتیجه درآمدهای نفتی و اقتصاد کشورهای عضو اوپک 

را به مخاطره می اندازد.
در چنین محیط مخاطره آمیــزی، موضع اوپک در مذاکرات جهانی اقلیم 
و توســعه پایدار، اتخاذ رویکرد متعادل و پرهیز از افراطی گری اقلیمی در 
حذف زودهنگام نفت از نظام انرژی جهان است و اینکه نفت به کمک توسعه 
فناوری هایی نظیر جذب و ذخیره سازی کربن )CCS( بخشی از راهبرد تأمین 

انرژی پایدار جهان باشد.

23- 22یادداشت در جریان 50 سال مذاکرات پیچیده تغییر اقلیم، اوپک و کشورهای عضو برای حفظ نفت در صحنه جهان انرژی با همه ظرفیت 
تالش کردند و اکنون با تقویت عوامل تسریع کننده در گذار به انرژی سبز، راه دشوارتری پیش رو دارند

اوپک در مذاکرات تغییر اقلیم؛ از دیروز تا امروزاوپک در مذاکرات تغییر اقلیم؛ از دیروز تا امروزاوپک در مذاکرات تغییر اقلیم؛ از دیروز تا امروز



 حشمت اهلل رضوی
کارشناس و تحلیلگر نفتی

  سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 60  ساله شد. زمان کمی نیست، اما چرا 
اوپک ایجاد شد و دستاوردهای آن برای پنج کشور بنیانگذار چیست؟

درباره چرایی تشــکیل اوپک دیدگاه ها کم و بیش یکســان  هستند. کاهش قیمت 
نفت توسط شرکت های نفتی چندملیتی یا همان هفت خواهران و واکنش پنج کشور 
صادرکننده نفت برای به دســت گرفتن کنترل تولیــد و قیمت گذاری نفت بارزترین 

دلیل تأسیس اوپک بود.
یک سال پیش از تأسیس اوپک، در سال 19۵9 میالدی، شرکت های نفتی چندملیتی 
قیمت های نفت را کاهش دادند و به این ترتیب درآمد کشورهایی که با عواید فروش نفت 

روزگار می گذراندند، کاهش یافت.
کاهش قیمت های نفت در اوت ســال 1960 میالدی نیز تکرار شــد و عزم کشورهای 
صادرکننده نفت را برای همکاری و ایجاد ســازمانی با هدف کسب درآمدهای عادالنه از 
فروش نفت جزم کرد. یک ماه پس از این کاهش، در سپتامبر سال 1960، اوپک ازسوی 

پنج کشور ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئال در نشست بغداد تأسیس شد.
به این ترتیب دلیل اصلی تشــکیل اوپک یک موضوع تنها فنی بود: »کنترل تولید و 

قیمت گذاری نفت.«
دو شخصیت در تأسیس اوپک نقش برجسته داشتند: آلفونسو پرز از ونزوئال و عبداهلل 

طریقی از عربستان.

اما تأســیس اوپک همچنین نتیجه تالش کشورهای در حال توسعه برای اعمال حق 
حاکمیت بر منابع طبیعی بود.

اوپک 1۵ ســال پس از پایان جنگ جهانی دوم بنیان گذاشــته شد. اگر به این سال ها 
برگردیم و روند تحوالت بین المللی را بررسی کنیم درمی یابیم که شمار قابل توجه ای از 
کشورهای پیش تر مستعمره، در این فاصله به استقالل سیاسی دست یافتند و تعداد اعضای 
ســازمان ملل متحد به طور روزافزونی افزایش یافت. تنها در دهه ۵0 میالدی بیش از 40 
کشور که عمدتاً کشورهای تازه استقالل یافته آسیا و آفریقا بودند، به عضویت سازمان ملل 
متحد درآمدند و بلوک قدرتمندی در سازمان ملل متحد به نام کشورهای در حال توسعه 

شکل گرفت.
این کشورها دریافتند که اگرچه به استقالل سیاسی دست یافتند، اما سلطه اقتصادی 

کشورهای پیش تر استعماری به قوت خود باقی است.
به این ترتیب اقدام هایی در سازمان ملل متحد برای اعمال حق حاکمیت بر منابع طبیعی 
آغاز شد. نتیجه این تالش ها اینکه مجمع عمومی در دسامبر سال 19۵8 »کمیسیون سازمان 

ملل متحد درباره حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی« را ایجاد کرد.
اوپک تقریباً دو سال پس از تشکیل این کمیسیون به وجود آمد. تشکیل این کمیسیون 
در واقع تبلور خواســت حاکمیت بر منابع طبیعی توسط کشورهای در حال توسعه بود. 
ازجمله اقدام های کمیسیون این بود که ملی کردن منابع طبیعی را به رسمیت شناخت؛ 
روندی که پیش از این در کشورهای در حال توسعه در جریان بود. پیش از این، ایران در 
سال 19۵1 میالدی صنعت نفت را ملی کرده بود و پنج سال بعد هم مصر در سال 19۵6 

میالدی کانال سوئز را ملی اعالم کرد.
تأسیس اوپک به عبارتی اقدام دسته جمعی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت 
برای اعمال حق حاکمیت بر منابع طبیعی و کوتاه کردن دست قدرت های استعماری بود.
به این ترتیب دو عامل کاهش قیمت های نفت توسط شرکت های نفتی چندملیتی و 
افزایش شمار کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل متحد و تصمیم مجمع عمومی 

برای حمایت از استقالل اقتصادی این کشورها از دالیل اصلی تأسیس اوپک بودند.
اما هم زمان با این تحوالت، رویداد اقتصادی دیگری در سال 19۵7 میالدی رخ داد 
که می تواند بر ایده تشکیل اوپک تأثیر داشته باشد. این رویداد اقتصادی اتفاقی نبود 
جز ایجاد جامعه اقتصادی اروپا )اتحادیه اروپای امروزی( که در ســال 19۵7 میالدی 
و ســه ســال پیش از تأسیس اوپک با عضویت 6 کشور اروپایی آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
هلند، بلژیک و لوکزامبورگ بر مبنای پیمان رم تأسیس شد و مانند اوپک از آغاز یک 

هدف فنی را تعقیب می کرد: کاهش تعرفه میان اعضا.
اما این دو نهاد اقتصادی در گذر زمان راه های متفاوتی رفتند و نگاه این مقاله به تحوالت 
شصت ساله اوپک از زاویه مقایسه دستاوردهای این دو نهاد اقتصادی است، نظریه پردازان 
تأسیس جامعه اقتصادی اروپا )اتحادیه اروپای امروزی( بر این باور بودند که همین هدف 
فنی یعنی کاهش تعرفه میان کشــورهای عضو را می توان تبدیل به نردبانی برای نیل به 

رفاه و صلح در اروپا کرد.
این نظریه پردازان، به ویژه ژان مونه فرانسوی، بر این باور بودند که با پیوند زدن اقتصاد 
آلمان و فرانسه و تسری مزایای ناشی از همکاری های اقتصادی می توانند ریشه جنگ را در 

اروپا بخشکانند و از بروز جنگ های خانمان سوز مانند آنچه در دو جنگ جهانی اول و دوم 
در این قاره روی داد، جلوگیری کنند.

از نگاه این تئوریسین ها که نظریه همگرایی در روابط بین الملل را سرلوحه تالش های 
خود قرار داده بودند، گسترش همکاری های اقتصادی در اروپا می توانست در بلندمدت به 
دیگر عرصه ها از جمله سیاسی، اجتماعی، پارلمانی، قضایی، پولی و مالی و حتی نظامی 

تسری یابد و بهبود زندگی و استقرار صلح را در اروپا به ارمغان آورد.
بر این اساس روند همگرایی در اروپا کلید خورد. به مرور تعداد اعضا از 6 کشور بنیانگذار 
به 27 کشــور افزایش یافت و در روند همکاری های اقتصادی، به تدریج گردش آزاد کاال، 

سرمایه، خدمات و نیروی انسانی در کشورهای عضو تحقق یافت.
مرزها تقریباً برداشته شد، رفت وآمد شهروندان کشورهای عضو در درون مرزهای اتحادیه 
تسهیل شد و یک واحد پولی مشترک به نام یورو رواج یافت. پارلمان اروپا و دادگاه اروپایی 
ایجاد شدند و در روند همگرایی،»اتحادیه اروپا« که دیگر تنها یک نهاد اقتصادی نبود، جای 

جامعه اقتصادی اروپا را گرفت.
همکاری ها از عرصه اقتصادی به همکاری ها در عرصه سیاسی و حتی نظامی گسترش 
یافت. خانم فدریکا موگرینی را در مذاکرات هســته ای به یاد دارید؟ وی نماینده سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا بود. در خیابان فردوسی تابلوی صرافی ها را دیده اید؟ یورو جای مارک 
آلمان و فرانک فرانســه را گرفته است. واژه شنگن را شنیده اید؟ برای سفر به کشورهای 

گوناگون اروپایی با ویزای واحد.
به این ترتیب اتحادیه اروپا با نردبان قرار دادن یک هدف فنی یا همان کاهش تعرفه راه 
طوالنی نیل به صلح و رفاه را قدم به قدم پیمود و این عمدتاً مدیون اندیشه های نظریه پردازان 

تئوری همگرایی در روابط بین الملل بود.
اکنون کمتر کسی تصور می کند که آلمان و فرانسه مزایای اقتصادی و رفاه ناشی از این 
همکاری ها را نادیده خواهند گرفت و برای تأمین منافع ملی یک بار دیگر با یکدیگر وارد 

جنگ خواهند شد.
بنیانگذاران اوپک

اما تاریخ روابط پنج عضو بنیانگذار اوپک برخالف روند 62 ســاله اتحادیه اروپا عمدتاً 
بر پایه کشــمکش استوار بوده و جنگ در اشکال گوناگون، یکی از ویژگی های بارز روابط 

کشورهای بنیانگذار اوپک است.
در 20 سال نخست تأسیس اوپک، در دوران فرمانروایی خاندان پهلوی در ایران، رابطه 

25- 24یادداشت

روزگار بنیانگذاران اوپک

تأسیس اوپک به عبارتی اقدام دسته جمعی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت برای اعمال حق حاکمیت بر منابع طبیعی و کوتاه کردن 
دست قدر ت های استعماری بود. به این ترتیب دو عامل کاهش قیمت های نفت توسط شرکت های نفتی چندملیتی و افزایش شمار کشورهای در حال 
توسعه در سازمان ملل متحد و تصمیم مجمع عمومی برای حمایت از استقالل اقتصادی این کشورها از دالیل اصلی تأسیس اوپک بودند



ایران و عراق سرشار از سوءظن و رقابت بود، خواه به دلیل حاکمیت نظام دوقطبی در جهان 
و سرریز آن رقابت ها به روابط منطقه ای یا خواه به دلیل ادعاهای ارضی عراق.

پیمان الجزایر در سال 197۵ اگرچه به اختالف های ارضی ایران و عراق پایان داد، اما 
پنج سال بعد، هم زمان با بیستمین سالروز تأسیس اوپک و یک سال پس از پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران، تجاوز عراق به ایران آغاز شد و جنگی هشت ساله درگرفت به قیمت از 
دست رفتن جان صدها هزار نفر، ویرانی تأسیسات نفت و دیگر زیرساخت ها و بر باد رفتن 
درآمدهای نفتی دو کشور. یکی از تبعات جنگ دودستگی در اوپک و تسری رقابت ها به 

درون این سازمان بود.
دو عضو دیگر بنیانگذار اوپک یعنی عربستان و کویت نیز در این کشمکش درگیر 
بودنــد و در طــول جنگ حداقل از عراق حمایت مالی کردند و بخش زیادی از ثروت 

نفت چهار کشور بنیانگذار اوپک هیزمی بود که در این درگیری ها سوخت.
سه سال پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، بنیانگذاران اوپک شاهد جنگی 
دیگر بودند. اوایل دهه 90 میالدی بود که عراق به کویت حمله کرد. جنگ پرهزینه 
دیگری رقم خورد که طی آن سه کشور بنیانگذار اوپک، یعنی عراق، کویت و عربستان 
متحمل هزینه های سنگینی شدند و طی آن چاه های نفت کویت به آتش کشیده شد.

تقریبــاً یــک دهه بعد، جنگ دیگری درگرفت. این بــار آمریکا با حمایت دو عضو 
بنیانگــذار اوپک یعنی عربســتان و کویت و با بهانه قرار دادن دارا بودن ســالح های 
کشتار دسته جمعی، به عراق حمله کرد و تحریم و ناامنی و بی ثباتی ثروت نفت عراق 

را تبدیل به نقمتی برای مردم این دیار کرد.
حاال عراق به تدریج از خاکستر جنگ و تحریم قد راست می کند تا بی اعتنا به اوپک 

تولید نفت را افزایش دهد و دوباره آینده ای بر پایه ثروت نفت بسازد.
رابطه ایران و عربستان نیز در دوران پیش از انقالب اسالمی در ایران، به همان اندازه 
بر پایه رقابت اســتوار بود، اما پس از انقالب اسالمی در ایران، رقابت های ایدئولوژیک 

به آن افزوده شد.
اکنون بیش از یک دهه است که ایران و عربستان در جنگ های نیابتی در منطقه 
درگیرند، از عراق گرفته تا ســوریه و لبنان و یمــن و هزینه های آن برای اقتصاد دو 

بنیانگذار اوپک.
از آنجا که ایران عمدتاً حریف قدرتمندتری اســت، عربستان و کم و بیش دو عضو 
بنیانگــذار دیگر اوپک، عراق و کویت، برای ایجــاد موازنه قوا به قدرت های خارجی، 

به ویژه آمریکا روی آورده اند.
مداخالت آمریکا زمینه ساز مشکل دیگری برای صدور نفت دو بنیانگذار دیگر اوپک 

شده است. در واقع سه عضو بنیانگذار اوپک، با این استدالل که خود را به تأمین نفت 
مورد نیاز مصرف کنندگان متعهد می دانند، برای موفقیت سیاســت های آمریکا برای 

تحریم و خروج نفت ایران از بازار با واشینگتن همکاری می کنند.
نتیجه ضمنی این تحریم ها افزایش نسبی قیمت نفت و مقرون به صرفه شدن تولید 
نفت در آمریکا بوده است. همین بهبود قیمت ها و امکان افزایش تولید در آمریکا، به 
آن کشور اجازه داد تا نفت تنها عضو بنیانگذار اوپک در حیاط خلوت آمریکا، ونزوئال 

را نیز به طور کامل تحریم کند.
اما تا آنجا که به ایران مربوط است، نداشتن راهبرد نفتی سنجیده و بلندمدت روی 

دیگر سکه موفقیت آمریکا در خروج نفت ایران از بازار بوده است.
شماری از دولت هایی که پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران بر سرکار آمده اند 
عمدتــاً از قیمت های باالی نفت دفاع کرده اند، زیرا قیمت های باالی نفت راحت ترین 
و ســهل الوصول ترین منبع تأمین بودجه بوده است و آنان را از مشارکت دادن جامعه 

در ساخت یک بنای استوار اقتصادی در کشور بی نیاز کرده است.
طرفداران قیمت های باالی نفت در ایران در مواردی از قیمت های نفت 2۵0 دالری 
و حتی 400 دالری ســخن رانده اند، بدون اینکه دریابند آمریکا برای نیل به امنیت 

انرژی از سیاست افزایش قیمت نفت استقبال می کند.
در یک تحقیق جامع شاید بتوان به این نتیجه رسید که سیاست دفاع از قیمت های 
باالی نفت در ایران در بلندمدت به سهم خود به رونق تولید در کشورهای غیر اوپک 

و تسهیل تحریم نفت کمک کرده است.
دفاع از قیمت هــای باالی نفت بود که تولید نفت در آمریکا را مقرون به صرفه کرد 
و به این کشور اجازه داد طی هشت سال، تولید نفت خود را 6 میلیون بشکه در روز 
افزایش دهد و با اطمینان خاطر و هماهنگی با ســه بنیانگذار اوپک به طور هم زمان، 

نفت ایران و ونزوئال، دو مؤسس دیگر اوپک را از بازار خارج کند.
اما آنچه پس از 60 ســال همچنان موجودیت اوپک را برجسته می کند فقر نظری 
برای تبدیل ثروت نفت به ابزاری اســت برای پرهیز از جنگ و نیل به رفاه شهروندان 

کشورهای عضو.
اوپک پس از 60 سال هنوز هم همان هدف فنی نخستین را دنبال می کند: »تولید 

نفت، سهمیه و قیمت.«
آیا در میان کشــورهای بنیانگذار اوپک نظریه پردازی پیدا می شود که »رؤیایی در 
ســر داشــته باشد« و با طرح یک ایده خالقانه زمینه را برای کاستن از کشمکش ها و 

استفاده بهینه از ثروت نفت فراهم کند؟

26یادداشت

ایران همواره دیپلماسی فعالی
 در اوپک داشته است

 نگار صادقی
 ٦٠ ســال از زمان تأســیس اوپک می گذرد. در نیم قرن اخیر وحدت اعضای اوپک کمرنگ تر از هر زمان دیگری شــده و به اعتقاد 
محمدحســین عادلی، دبیرکل پیشین مجمع کشــورهای صادرکننده گاز )GECF(، اکنون »سیاست« در رفتار برخی از اعضا به خوبی 
مشــاهده می شــود و آنها به جای حمایت از اعضایی که به دلیل تحریم ها به زور از بازار خارج شــده اند با کمال میل و گاهی استقبال 
می خواهند آن را جبران کنند و هیچ تمایلی برای همدردی با اعضای تحریم شــده وجود ندارد، اما با همه این مســائل آیا باز هم ایران از 
اعضای تأثیرگذار اوپک اســت؟ عادلی معتقد است اگرچه سطح تولید و ســهم بازار در عمل اساسی ترین عامل تقویت موقعیت اعضای 
اوپک اســت، اما دیپلماسی و نقش کشــور عضو محدود به سطح مربوطه نیست، بلکه به قدرت آن کشــور، تاریخ و ظرفیت آن از نظر 
منطقه ای و جهانی نیز برمی گردد. ایران برای داشــتن چنین نقشــی به اندازه کافی قدرتمند است و در جلب توجه برخی اعضای اوپک 
در دســتیابی به اتفاق نظر و دفاع از قیمت نفت در مقابل مســائل دیگری که ســهم بازار را تحت فشــار قرار می داد موفق بوده است.
گفت وگــو با محمدحســین عادلی، دبیرکل پیشــین مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز )GECF( را در ادامــه می خوانید.



در شصتمین سالروز تأسیس اوپک هستیم. 
از زمان پیدایش اوپک، این سازمان فراز و 

نشیب های بسیاری را تجربه کرده است. به 
نظر شما کدام دوره ها نقطه عطفی برای 

سازمان بوده اند و آیا اوپک توانسته است به 
اهداف برنامه ریزی شده خود برسد؟

بگذارید ابتدا از این فرصت استفاده کنم و شصتمین 
سالروز تأسیس این سازمان را به اعضای اوپک، به ویژه 
بنیانگذاران این نهاد بین المللی، تبریک بگویم که واقعاً 
در اقتصــاد جهانی و در صحنه هــای انرژی مؤثر بوده 
است. بعضی از اقدام های اوپک در دهه 70 ممکن است 
برجسته تر باشند. به طور مسلم تحریم نفتی سال های 
1973 و 1974 یکی از این موارد است که سبب افزایش 
قیمت ها و بی ثباتی بازار نفت شــد، همچنین در سال 
1979 میالدی در پی خروج نفت ایران از بازار به دنبال 
تحوالت پیروزی انقالب اسالمی، بازار با کمبود ناگهانی 
نفت روبه رو شد که به افزایش قیمت نفت انجامید. در 
دهه 80 میالدی قیمت نفت پایین آمد و کمی تثبیت 
شــد، اما در اواخر دهه 80 میالدی قیمت نفت به طور 
شدیدی کاهش یافت و این موضوع مشکالت اقتصادی 

را برای کشورهای تولیدکننده نفت ایجاد کرد. در دهه 
90 میالدی قیمت های پایین نفت به ثبات رســید، 
اما دوباره در سال 1998 میالدی دچار بحران مالی 
شدیم که بر بازار نفت نیز تأثیر منفی گذاشت. در 
سال 2000 میالدی قیمت نفت به تدریج در حال 
افزایش بود و در سال های 2008 و 2009 به اوج 
خود رسید و سپس تا سال میالدی 2014 تثبیت 
شد و دوباره ســقوط کرد و در محدوده طبیعی 
تثبیت شد، بنابراین اگر به نوعی بتوان رویدادهای 
اوپک را بخش بندی کرد، می توان گفت در دهه 
70 آنها نوعی عزم راسخ داشتند تا حاکمیت خود 
را بــر نفت کنترل کننــد و به بعضی از تحوالت 
چشمگیر در بازار نفت منجر شد. در دهه های 80 

و 90، البته بازار نفت به طور کامل رو به کاهش بود، 
زیرا کشــورهای مصرف کننده به طوری فعال در بازار 

ایفای نقش می کردند، سپس در سال 2000 میالدی 
قیمت ها دوباره افزایش یافت، اما از ســال 2014 بازار 
نفت دائم با نوسان های زیادی روبه رو بوده است. عوامل 
ایجاد ایــن چالش ها عبارت اند از مــازاد عرضه بازار، 
آگاهی زیست محیطی جهانی، افزایش گاز، انرژی های 
تجدیدپذیر، تنش بین بعضی از کشورها در خاورمیانه 
و افزایش رقابت میان همه کشورهای تولیدکننده انرژی 
مانند ایاالت  متحده آمریکا، روسیه و دیگر کشورهای 
عضو و غیرعضو اوپک، بنابراین عوامل زیادی وجود دارد 
که بازار نفت را تحت تأثیر قرار می دهد و آن را تا حد 

ممکن بی ثبات می کند.

همبستگی میان اعضای اوپک در حمایت از یکدیگر را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ برای نمونه، اعضای اوپک تا چه 

اندازه از ایران و ونزوئال که توسط ایاالت متحده آمریکا 
تحریم شده اند، حمایت کردند؟ و آیا از اساس حمایت از 

اعضا در بازار نفت در شرایطی که همه کشورها برای 
گرفتن سهمیه باالتر می جنگند، معنا دارد؟

همان طور که گفتم در دوره اولیه تأســیس ســازمان، اتحاد و 
همکاری میان کشورهای عضو بیشتر بود، اما در چند دهه گذشته 
با آثار خارجی کشورهای مصرف کننده و رقیبان اوپک، می بینیم 
که چنین وحدتی رو به زوال است. نه تنها رقابت وجود دارد، بلکه 
همچنیــن اکنون می توان دید که سیاســت به خوبی در موقعیت 
برخی اعضا ریشــه دوانده است، بنابراین می بینیم که وقتی تولید 
برخی اعضا مانند ایران و ونزوئال به زور از بازار بیرون رانده می شود، 
دیگر اعضا به آســانی و گاهی اوقات با کمال میل می خواهند آن 
را جبران و به ســهمیه های موقت خود اضافه کنند. هیچ تمایلی 
برای همدردی با اعضای تحریم شده و فشارهای ناعادالنه بر اعضای 
مشــترک اوپک وجود ندارد، بنابراین ممکن است گفته شود که 
وحدت بســیار ضعیفی وجود دارد و هیچ عضوی در زمان چنین 
چالش هایــی نمی تواند به حمایت دیگــر اعضا تکیه کند، اما یک 
موضوع اکنون به نوعی قانون تبدیل شــده اســت و آن این است 
که وقتی کشــورهای تحریم شده دوباره به بازار بازگردند، افرادی 
که پیش تر سهمشان را تصاحب کرده بودند باید سهم آنها را پس 
دهند. این نوعی همکاری است که انتظار می رود همچنان در میان 

اعضا وجود داشته باشد.

آقای زنگنه به عنوان یکی از وزیران نفت باتجربه 
اوپک، همیشه معتقد بوده است که سهم نفت اعضای 

اوپک که به هر دلیلی از بازار خارج شده اند، باید در میان 
دیگر اعضای اوپک و نه در میان غیراوپکی ها تقسیم شود 
تا زمانی  که آنها دوباره به بازار بازمی گردند بتوانند سهام 

خود را مطالبه کنند. تا چه حد معتقدید که در شرایط 
کنونی چنین ایده ای عملی و قابل اجراست؟

همان طور که اشــاره کردم، این یکی از زمینه هایی اســت که 
اعضای اوپک ممکن اســت با یکدیگر همــکاری کنند. تاریخچه 
اوپک نشان می دهد اعضایی از اوپک که سهم اعضای تحریم شده 
یا آســیب دیده را هنگام خارج شدنشان از بازار تصاحب کرده اند، 
هنگام عادی شــدن شرایطشان، این ســهم را بازگردانده اند. فکر 
می کنم دیدگاه آقای زنگنه به طور کامل عملی اســت و کمترین 
انتظاری اســت که یک عضو یا یک عضو مؤسس می تواند از بقیه 
داشته باشد. به نظر من اعضا برای ایجاد این گزینه باید با هم کار 
کنند و این راه حل عملی اســت. همه اعضایی که از سهم بازار از 
دست رفته عضو خارج شده از بازار، بهره مند شده اند، باید همکاری 
کنند و به عضو آسیب دیده کمک کنند تا در اسرع وقت به شرایط 
عادی برگردد. به نظر من این موضع بسیار معقولی است که آقای 
زنگنه اتخاذ کرده است و معتقدم ایران و دیگر اعضای اوپک باید 
بر چنین موضعی تأکید کنند و آن را به قاعده ای پذیرفته شده در 

میان کشورهای عضو اوپک تبدیل کنند.

اکنون که ایران در 1۰ سال گذشته دو بار سهم خود 
را در بازار از دست داده و هم اکنون با تحریم های ایاالت 

متحده آمریکا روبه روست، آیا هنوز هم می توان آن را 
به عنوان عضوی با نفوذ در اوپک برشمرد؟ این پرسش 

را با اشاره به گفته های چندباره آقای زنگنه که معتقدند 
موقعیت قدرت کشورها براساس توانایی تولید آنهاست 

ایران همواره دیپلماسی فعالی در اوپک داشته است
گفت و گو

اعضای سازمان تا چه اندازه در همگرایی دیدگاه ها و دستیابی به اهدافشان موفق بوده اند؟ آنها تا چه اندازه توانسته اند استقالل تصمیم های خود را در اوپک 
تأمین کنند؟

در واقع، در دهه نخســت تأســیس اوپک، سطح همکاری اعضا باالتر بود و بیشــتر آنها تا حدی به اهداف عالی سازمان که ارتقای سطح رفاه مردم خود و سرعت 
بخشــیدن به توسعه اقتصادی کشورشان بود، پایبند بودند، اما در حقیقت می توان گفت که بعد از دهه ٧٠ و دهه های 8٠ و ٩٠ برخی اعضای اوپک با یکدیگر همکاری 
نمی کردند و نوعی مداخله یا نفوذ از طرف کشــورهای مصرف کننده وجود داشــت و برخی اعضای اوپک تصمیم های خود را کاماًل با کشــورهای مصرف کننده هماهنگ 
می کردند. در این دوره بود که دو گروه در اوپک ظهور کردند. یکی از این گروه ها از کشورهایی تشکیل شده بود که مشتاق افزایش درآمد خود از طریق صادرات نفت به 
نفع مردم و اقتصاد خود بودند و گروه دوم از کشــورهایی تشــکیل شده بود که نگران مقدار عرضه نفت در بازار بودند. گروه نخست حامی قیمت نفت بودند، در حالی که 
گروه دوم برای ســهم بازار و ریختن نفت بیشــتر به بازار فشار آوردند. گروه نخست شامل ایران، الجزایر، ونزوئال، لیبی، نیجریه و عراق می شد، در حالی که پیروان گروه 
دوم عربستان سعودی و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند. به همین دلیل اوپک در رسیدن به اهداف خود چندان مؤثر و موفق نبود. در نتیجه تسلط گروه دوم در 
اوپک، قیمت های نفت در واقع کاهش یافت و نتوانســت با تورم قیمت صادرات کشورهای مصرف کننده که واردکننده نفت بودند، مطابقت داشته باشد. هم اکنون، تعریف 
»استقالل« اوپک بسیار دشوار است. ممکن است گفته شود که شرایط اقتصاد دنیا و انرژی جهان چنان پیچیده شده است که هیچ  بازیگری در واقع نمی تواند به تنهایی 
تصمیــم بگیرد که کل بازار را تغییر دهد، بنابراین، به نوعی توافق یا همکاری میان  بازیگران و فعاالن  عرصه بازار های جهانی الزامی اســت. روش های نو و راه هایی برای 
حفظ اســتقالل یا دستیابی به اهداف وجود دارد. به همین دلیل است که می بینیم کشورهای عضو و غیرعضو اوپک دور هم جمع شده اند و تصمیم هایی را با هم می گیرند 

تا به واقع به ثبات بازار نفت کمک کنند.

وقتی تولید برخی اعضا مانند ایران و ونزوئال به زور از بازار بیرون رانده می شود، دیگر اعضا به آسانی و گاهی اوقات با کمال میل می خواهند آن را جبران و به 
29- 28سهمیه های موقت خود اضافه کنند. هیچ تمایلی برای همدردی با اعضای تحریم شده و فشارهای ناعادالنه بر اعضای مشترک اوپک وجود ندارد



و نه براساس 
ذخایرشان، می پرسم. 

شایان ذکر است که ایران 
باالترین ذخایر مجموع نفت و گاز را در 

جهان دارد، اما تولیدش نسبت به ظرفیت 
موجود کم است و همچنین محدودیت 

شدیدی در صادرات نفت دارد.
به نظر من منطقی است که بگوییم تأثیرگذاری 
اعضا با ســطح تولید و ســهم بــازار آنها ارتباط 
مســتقیم دارد. هرچه عضوی از تولید و ســهم 
بیشتری برخوردار باشد، انعطاف  پذیری و قدرت 
مانور بیشتری در جهت دهی و تأثیرگذاری بر بازار 
نفت خواهد داشت، اما در این میان حدس می زنم 
که دیپلماسی نفتی یا ظرفیت برای ایفای نقش 
چیزی فراتر از سطح تولید است و برخی کشورها 
مانند ایران به طور ســنتی چنین ظرفیتی را در 
اوپک تجربه کرده اند. در واقع بگذارید شما را به 
تاریخ ببرم. ایران بی گمان برای بازارهای جهانی 
نفت در کشــورهای در حال توســعه الهام بخش 
بوده و آنها را بــه کنترل حاکمیت نفت و منابع 
طبیعی خــود ترغیب کرده اســت. این موضوع 
بــه زمان مصدق بازمی گردد کــه دکتر مصدق، 
نخســت وزیر ایران موفق شد از پس چالش های 
آن زمان برآید و در روند تقابل ایران و شــرکت 
نفت انگلیس در ســازمان ملل متحد و همچنین 
در دیوان بین المللی دادگســتری موفق شود. در 
آن زمــان و هنگامی که از ایاالت متحده آمریکا 
بازگشت به واقع الهام بخش جهانیان بود. مصدق 
در نشست ســازمان ملل متحد شرکت کرد و با 
موفقیت از موقعیت ایران دفاع کرد. وی در مسیر 
بازگشــت به ایران در مصر توقف داشت، در آنجا 
بســیار مورد اســتقبال واقع شد و همه مورخان 
موافق هستند که موقعیت ایران الهام بخش جهان 
سوم در گرفتن حاکمیت منابع طبیعی آنها بود، 
بنابراین با داشتن این پیشینه تاریخی، ایران یکی 
از اعضای بنیانگذار اوپک به شمار می آید و همیشه 
دیپلماسی بسیار فعالی را در این سازمان و بدون 
توجه به سطح تولید خود دنبال کرده است. ایران 
توانایی ایفای نقشــی مؤثر در اوپک دارد. اگرچه 
من معتقدم ســطح تولید و ســهم بازار در عمل 
اساسی ترین عامل تقویت موقعیت اعضای اوپک 
اســت، اما دیپلماســی و نقش کشورهای عضو، 
محدود به سطح تولید نیست، بلکه به قدرت آن 
کشور، تاریخ و ظرفیتش از نظر منطقه ای و جهانی 

است و این مســئله سبب ایجاد فضایی مقابله ای شده و بر ثبات 
بازار نفت و همچنین ثبات اقتصاد کشــورهای تولیدکننده نفت 
تأثیر منفی گذاشــته اســت. می بینیم که برای بیشتر کشورهای 
تولیدکننده نفت پس از سال 2014 میالدی چه اتفاقی رخ داده 
است. اعتقاد عمومی بر این است که در نتیجه فشارهای اعمال شده 
توسط ایاالت متحده، عربستان سعودی با عجله سطح تولید خود را 
افزایش داد و نفت را به طوری سیل آسا با قیمت های پایین تر به بازار 
عرضه کرد. این مســئله سبب سقوط قیمت نفت شد و بر اقتصاد 
همه کشورهای تولیدکننده نفت اثر گذاشت. نکته متناقض آن این 
بود که عربستان خود دچار کسری بودجه زیادی شد. معتقدم که 
هنوز هم بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس از کسری بودجه ای 
که از کاهش قیمت نفت پس از ســال 2014 میالدی آغاز شده 
رنج می برند، بنابراین می توان چنین هماهنگ سازی یا تناسبی را 

منطقی ارزیابی کرد.

به نظر من مهم ترین چالشی که اعضای اوپک اکنون با 
آن روبه رو هستند نبود هماهنگی و اتحاد کافی میان 

آنهاست، به نظر می رسد اعضای اوپک باید مراقب 
باشند تا از سیاست های مخرب و مقابله ای که دولت 
ترامپ به خاورمیانه وارد می کند، جلوگیری کنند و 
اجازه ندهند این سیاست ها به اوپک سرایت کند. 

می توان چالش های بسیاری را در این زمینه مشاهده 
کرد، بنابراین نخست همه اعضای اوپک باید دور هم 

جمع شوند و دریابند که آنها مسئولیت مشترکی دارند 
و باید هدف مشترکی را برآورده  کنند. آنها در قبال 

مردم خود مسئول هستند و اگر می خواهند شرایطشان 
بهبود یابد و از نظر اقتصادی پیشرفت کنند، باید 

به جای ایجاد چالش شدید برای یکدیگر که به نفع 
دشمنان است، دور هم جمع شوند. این شماره یک 

است. شماره دو این است که بازار نفت با چالش دیگری 
از خارج اوپک و دیگر نقاط جهان روبه روست. ایاالت 
متحده آمریکا تولید نفت و گاز خود را افزایش داده 
و از این دو ابزار برای پیشبرد سیاست های خارجی 
ماجراجویانه خود استفاده کرده که بسیار تهاجمی، 

زورگیرانه و یک جانبه است. چالش دیگری که نفت با 
آن روبه روست اینکه نفت یک سوخت فسیلی است 

و آینده متعلق به انرژی های کم کربن خواهد بود، 
بنابراین مسائل زیست محیطی و 
تغییرات آب وهوایی و همچنین 

انرژی های تجدیدپذیر نیز از 
دیگر چالش ها به شمار می آید. 

کاهش سهم سوخت های فسیلی 
در سبد انرژی جهانی 

یک واقعیت است از 
این رو اوپک باید با 

این چالش روبه رو 
و به تدریج با آن 

سازگار شود.

باتوجه به بیماری همه گیر ویروس کرونا 
و اینکه زمان بهبود تقاضای جهانی 

نفت مشخص نیست، تهدیدکننده ترین 
چالش های اوپک و متحدان آن چیست؟

31-30گفت و گو تعریف »استقالل« اوپک بسیار دشوار است. ممکن است گفته شود که شرایط اقتصاد دنیا و انرژی جهان چنان پیچیده شده 
است که هیچ  بازیگری در واقع نمی تواند به تنهایی تصمیم بگیرد که کل بازار را تغییر دهد

نیز برمی گردد. ایران برای داشتن چنین نقشی به اندازه کافی قدرتمند است.

مهم ترین نقطه عطف ایران در اوپک را مربوط به کدام سال ها می دانید؟ 
آیا می توان ادعا کرد که ایران در هفت سال گذشته در اوپک سابقه قابل قبولی 

داشته است؟
در حقیقت معتقدم اگرچه ایران طی چهار دهه گذشته فراز و نشیب هایی را در اوپک 
تجربه کرده است، اما در بیشتر اوقات ایران در جلب توجه برخی اعضای اوپک در دستیابی 
به اتفاق نظر و دفاع از قیمت نفت در مقابل مســائل دیگری که ســهم بازار را تحت فشار 
قرار می داد موفق بوده است، بنابراین می توان گفت ایران در تالش برای بهبود قیمت های 
نفت و درآمدهای نفتی تاحدودی موفق بوده و این مورد ازسوی بسیاری از اعضای اوپک 
و مردم این کشــورها پشتیبانی شده اســت، زیرا این موضوع گاهی اوقات سبب افزایش 
درآمد و کسب ثروت برای آنها شده است، از این رو توانایی بیشتری برای پیگیری تحوالت 
اقتصادی خود دارند، اما درباره عملکرد ایران در هفت سال گذشته می توان ادعا کرد که 
هفت ســال گذشته سخت ترین ســال ها برای اقتصاد ایران، به  ویژه بخش نفت ایران بوده 
اســت. می توان گفت ایران به واقع در پاســخگویی به این چالش ها و ایجاد فرصت هایی از 
این چالش ها بیش از هر زمان دیگری موفق بوده است. از نظر داخلی، اقتصاد ایران از هر 
زمان دیگری متنوع تر و مقاوم تر شــده است، اما درباره چالش های اوپک، ایران در احیای 
ســهم بازار خود و تبدیل آن به امتیاز بســیار موفق بود که به واقع کار بسیار دشواری هم 
بود. ایران چند سالی از بازار خارج شده بود و سهم خود را از دست داده بود، در حالی که 

دیگر اعضای اوپک سهم ایران را گرفته بودند. این ایران بود که باید از موقعیت خود دفاع 
می کرد تا ســهم بازار خود را به دســت آورد. این موضوع با دیپلماسی مؤثر آقای زنگنه با 
موفقیت انجام شد. بی گمان باید برای چنین دستاوردی از ایشان قدردانی کرد. می توانیم 
بگوییم که این موضوع اکنون به یک اولویت تبدیل شــده است که در آینده بسیار مفید 
خواهــد بود. هنگامی که پس از طی دوره کنونی دوباره بــه بازار برگردیم، این امتیاز را 
خواهیم داشت. آن دسته از اعضایی که سهم بازار ایران را به خود اختصاص داده اند، باید 
سهم ایران را پس دهند. این موضوع تنها برای ایران نیست، بلکه برای همه افرادی که با 

چنین شرایطی رو به  رو باشند صدق می کند.

آیا فکر می کنید روزی فرا برسد که کشورهای عضو و غیرعضو اوپک زیر 
پوشش اوپک پالس و به منظور جلوگیری از افت چشمگیر قیمت نفت به هم 

بپیوندند؟ آینده این توافق را چگونه می بینید؟
معتقــدم اقتصاد جهــان و دنیای انرژی آن قدر پیچیده و بغرنج شــده اند که به نوعی 
هماهنگــی میان همه بازیگران نیــاز دارند. اگرچه همه کشــورهای تولیدکننده نفت با 
یکدیگر رقابت می کنند، اما برای کمک به توسعه اقتصاد جهانی، می توان گفت کشورهای 
تولیدکننده نفت به هماهنگی سیاست های خود نیاز دارند بنابراین داشتن چنین همکاری 
منطقی و عاقالنه است، به ویژه که امروز بعضی از تولیدکنندگان چالش های بسیاری ایجاد 
کرده اند. به نظر من اکنون نفت حتی بیش از هر زمان دیگری سیاسی شده است. به ویژه 
باید به ایاالت متحده آمریکا اشــاره کنم که در حال بازی سیاســی در بازار نفت و انرژی 

اعضایی از اوپک که سهم 
اعضای تحریم شده یا آسیب دیده 
را هنگام خارج شدنشان از بازار 
تصاحب کرده اند، هنگام عادی 
شدن شرایطشان، این سهم را 

بازگردانده اند

 اکنون نفت 
حتی بیش 

از هر زمان 
دیگری 

سیاسی شده 
است. به ویژه 

باید به ایاالت 
متحده آمریکا 
اشاره کنم که 
در حال بازی 

سیاسی در 
بازار نفت و 
انرژی است

ایران بی گمان 
برای بازارهای 

جهانی نفت 
در کشورهای 

در حال توسعه 
الهام بخش 
بوده و آنها 

را به کنترل 
حاکمیت نفت 
و منابع طبیعی 

خود ترغیب 
کرده است



یادداشت

 محمد صالحی
تحلیل گر بازار نفت

٦٠  ســاله شــدن اوپک به خودي خود یک موفقیت و 
دستاورد به شمار می آید. سال ١٩٦٠ میالدی زمانی که این 
سازمان تأسیس شد، برخي پیش بیني مي کردند به دلیل 
اداره امور بخش باالدستي و پایین دستی نفت کشورهای 
عضو اوپک به دســت شرکت هاي بزرگ بین المللي، دوام 
نخواهد آورد. اوپک که ابتدا تنها با حضور پنج کشــور 
نفت خیز جهان با ذخایري حدود اندکي بیش از ٢٠٠ میلیارد 
بشکه تشکیل شد که این رقم در آن دوران سه چهارم کل 
ذخایر جهان را شامل می شد، اکنون به یک گروه متشکل از 
١3 کشور با ذخایري حدود ١.٢ تریلیون بشکه نفت که حدود 
8٠ درصد کل ذخایر نفت جهان را در بر می گیرد، تبدیل 
شده است. این کشورها اکنون به عنوان بخشي از جامعه 
جهانی انرژي به رسمیت شناخته مي شوند. تأسیس اوپک 
اقدامي شجاعانه و حاکی از آن بود که حتي کشورهاي در 
حال توسعه داراي حق حاکمیتي هستند. آنها ثابت کردند 
منابع طبیعي شان موضوعی فراتر از اسباب فراهم آوردن 
آســایش دیگران بوده و این مقوله اي است که ملت ها در 
اقصي نقاط جهان به آن ارج مي نهد. در ٦ دهه اخیر، این 
سازمان با فراز و نشیب هاي فراواني روبه رو بوده، اما اوپک 
کماکان نسبت به اهداف خود پایبند است، همواره از منافع 
کشورهاي عضو صیانت کرده، درصدد حفظ درآمد مستمر 
کشورهاي تولیدکننده، تضمین عرضه کافي و تنظیم نفت 
به مصرف کنندگان و در پي نرخ برگشت سرمایة عادالنه 
از طریق قیمت هاي قابل قبول بوده است. نقش اوپک در 
صحنه جهاني کماکان در حال گسترش است. اوپک از بدو 
منفي کشورهاي غربي مصرف کننده  تبلیغات  با  تأسیس 
عمده نفت مواجه بوده تا جایی که در برخی مقاطع زمانی، 
پرونده های حقوقی علیه این سازمان و کشورهای عضو آن 
شکل گرفته است. به ویژه در یک دهه اخیر، اوپک به اشتباه 
و در یک قضاوت کاماًل سیاسی، به عنوان کارتل و انحصارگر 
بازار نفت، عامل افزایش و نابساماني عرضه نفت در جهان 
معرفي شده است. باوجود فشار روانی وسیع علیه اوپک، 
این سازمان توانسته با تأمین به موقع عرضه نفت به ویژه در 
مواقع بحراني بازار نفت، شفاف سازي در تصمیم ها، اقدام ها 
و برنامه هاي ظرفیت سازي در بخش نفت، گام هاي مهمي 
را در اعتمادسازي جهاني بردارد و ثابت کند که حضور و 
نقش آفرینی اوپک، ضرورتی غیرقابل انکار برای ثبات بازار 
و قیمت جهانی نفت و تأمین منافع توأمان تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان انرژی در جهان است.
اوپک به ایجاد و ارتقای همکاري و گفت وگو و شفافیت 
در میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمکی بســزا 
کرده و در مذاکرات چندجانبه مختلف با اقتصادهای بزرگ 
جهان، سازمان و نهادهای بین المللی و تولیدکنندگان نفت 
غیر اوپک گام های قابل توجهی به سود منافع سازمان و 
کشورهای عضو برداشته است. از سوی دیگر، تعهد اوپک 
نسبت به توسعه و رفاه در کشورهاي عضو و جامعه جهاني 

اثبات شده است. با این حال، همه دستاوردهای یادشده 
به آن معنا نیست که دوران تأثیرگذاری اوپک پایان یافته 
است و این سازمان تنها باید به تاریخچه ای از دستاوردهای 
خود بسنده کند. ٦٠ سال گذشته براي اوپک حائز اهمیت 

بوده، اما این سازمان به آینده هم چشم  دوخته است.
»گذشــته موفق و آینده پایدار«، این شعار شصتمین 
سالروز تأســیس اوپک است. در حالي که اوپک کماکان 
براي هماهنگي و ثبات در بازار بین المللي نفت در راستاي 
و  تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، سرمایه گذاران  منافع 
اقتصادي جهاني تالش مي کند، این شــعار بر نقش آینده 
ســازمان تأکید می کند و در این مسیر، ورود به عرصه 
همکاری با تولیدکنندگان نفت غیراوپک، نقش مهمی در 
شکل گیری نقش جدید اوپک در عرصه بین المللی نفت و 
انرژی ایفا می کند. در آستانه شصتمین سالروز تأسیس، 
اوپک بیش از هر زمان دیگر در راســتای تحقق یکی از 
مهم ترین اهداف خود یعنی »حفظ ثبات قیمت در بازار از 
طریق عرضه مطمئن نفت و کمک به رشد و توسعه اقتصاد 
جهان« در حال حرکت است. تقارن زمانی شیوع ویروس 
کرونا و پیامدهای آن برای اقتصاد جهان با شصتمین سالروز 
تأسیس اوپک فرصت مناسبی بود و نشان داد این سازمان 
و اعضای آن، با ایســتادگی، اتحاد و همکاری میان خود 
در مواقع و شرایط مورد نیاز، می توانند در مقابل یکی از 

بزرگ ترین چالش های بین المللی قرن ٢١ از دستاوردهای 
٦٠ سال گذشته، در برقراری ثبات و آرامش 
به خوبی محافظت کنند  بازار نفت  در سطح 
که به طور حتم آیندگان از آن به عنوان نقطه 
عطفی در تاریخ اوپک یاد خواهند کرد. در 
سال هاي پیش رو به واسطه گسترش وابستگي 
اقتصادي جهاني و آگاهي روزافزون زیســت 
محیطي شاهد چالش ها و فرصت هایي خواهیم 
بود. افزون بر این، دوره پساکرونا نیز از حیث 
تقاضا و مصرف جهانی ســوخت های فسیلی 
به ویژه نفــت، دوره ای متفاوت از پیش خواهد 
بود که به واقع اوپک و اعضای آن را به دوره ای 
جدید و البته چالش برانگیز از عمر فعالیت خود 
ایجاب مي کند که  راهبردي  نگاه  وارد می کند. 
اوپک خود را تنها بــه برنامه ریزي هاي تولید، 
تعیین سقف و سهمیه تولید محدود کند، بلکه 
گسترش همکاری و همفکري و توسعه ارتباطات 
براي هماهنگي و وحدت رویه بیشتر میان اعضا 
بســیار ضروري است. تبادل اطالعات و دانش و 
فناوري در زمینه هــاي مختلف فني و مدیریتي 
و بهره گیــري از خدمات متقابــل و ظرفیت هاي 
بالقوه در شرکت هاي ملي نفت و دیگر بخش هاي 
صنعتي کشورهاي عضو، موفقیت این سازمان را در 
مقابله چالش هاي فرارو تضمین خواهد کرد. مدت 
زمان ٦٠ سال، دستاوردي استثنایي براي سازمان 
بین المللي کشــورهاي در حال توسعه است. بقاي 

اوپک در ٦ دهه اخیر بر اهمیت عزم و اراده کشــورهاي 
عضو این ســازمان براي حفظ منافع ملت هایشان تاکید 
می کند و ما به عنوان کشورهاي عضو کماکان مي خواهیم 
مطمئن باشــیم که اوپک به رشد خود ادامه می دهد و در 
مســیر بلوغ و بدل  شدن به بخش جدایي ناپذیر رسمي و 
به ویژه مورد قبول صنایع انرژي جهاني و به طور کل اقتصاد 
جهاني گام برمی دارد. اوپک کماکان خود را متعهد به کمک 
به کشورهاي عضو به منظور رویارویي با مقوله هاي مرتبط 
با انرژي که در آینده ممکن اســت با آن روبه رو مي داند. 
با این حال، اوپک نیز مانند هــر بازیگر دیگر در عرصه 
بین الملل، برای پایایی خود ناگزیر از پویایی است. پویایی 
به معنای انطباق با تحوالت عصر جدید و تغییر در برخی 
رویکردها که برای حفظ ثبات و انسجام سازمان ضروری 
است. خوشــبختانه در چارچوب برنامه ها و ارکان درونی 
سازمان، زمینه الزم برای پویایی و تحول در سیاست گذاری 
و رویکردهای اوپک وجود دارد و کشورهای عضو می توانند 
با استفاده از برنامه هایی مانند »راهبرد بلندمدت اوپک« 
برای شناخت و مقابله با چالش های پیش رو و نقش آفرینی 
موثر اوپک در دوره پس از ٦٠  سالگی، رویکردهای متناسب 
با شرایط و تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان 

اتخاذ کنند.

اوپـک، ۶۰ سالـگی و پـس از آن
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مروری بــر عملکرد اوپک در ۶ دهه فعالیت این 
سازمان

در 14 سپتامبر 1960 نمایندگان کشورهای بنیانگذار 
اوپک، یعنی دکتر فواد روحانی از ایران، خوان پابلو پرزه 
آلفونسو از ونزوئال، دکتر طلعت الشیبانی از عراق، احمد 
سید عمر از کویت و عبداهلل الطریقی از عربستان سعودی 
در کنفرانس تاریخی که در سالن الشعب بغداد برگزار شد، 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک را بنیان نهادند. 
بنیانگذاری اوپک پیامدهایی وسیع و به طورکلی مثبتی 
برای همه اعضای این ســازمان و بازار نفت داشته است. 
در آغاز امید زیادی به بقا و رشد این سازمان بین الدولی 
که توســط چند کشــور در حال توسعه ایجاد شده بود، 
نمی رفت، آن هم در بازار مهمی مانند بازار نفت که تحت 
ســلطه شــرکت های بزرگ نفتی بود. با این حال اوپک 
به تدریج جای خود را در بازار نفت باز کرد و نمونه بارزی از 
حاکمیت کشورهای در حال توسعه بر منابع ارزشمند خود 
ارائه داد. مذاکره سازنده اعضا با هدف رسیدن به اتفاق نظر، 
شــیوه معمول اعضای سازمان اوپک در 60 سال گذشته 
بوده و موفقیت های زیادی به همراه داشته است. یکی از 
دالیل این روحیه همکاری موفقیت آمیز اساسنامه روشن 
و کم و بیش بدون ابهام اوپک است که همه اعضا قائل به 
احترام به آن هستند. باور و احترام به اساسنامه اوپک سبب 
شده است روحیه اتفاق نظر و همکاری بنیانگذاران اولیه 
در همه نشست های وزارتی اوپک از همان روزهای اولیه 
تأســیس اوپک تاکنون حاضر باشد. در 60 سال گذشته 
نمایندگان کشورهای عضو به خوبی دریافته اند که انطباق 
چشم انداز و دیدگاه کشور متبوع با خیر جمعی سازمان 
سرانجام به نفع کشور آنها هم است و در عمل هم ثابت 
شده که عالیق کشــورهای عضو با رعایت خیر عمومی 

سازمان بهتر تأمین می شود.
برخی ســخنگویان دولت های غربی و نیز نویسندگان 
از اوپــک به کارتل نفتی یاد کرده اند اما اوپک هرگز یک 
کارتل اقتصادی به مفهوم واقعی نبوده است. سهم اوپک 
در تولید جهانی نفت در ســال های اخیر حدود یک سوم 
تولید کل و در بازار نفت کمتر از 4۵ درصد بوده است و 
اوپک برخالف کارتل های شناخته شده اقتصادی براساس 
تعیین قیمت نفت و تقسیم بازارها بین خود عمل نکرده 
است. در عین حال تالش اوپک بر آن بوده است که ثبات 
بازارهــای نفت با قیمت منصفانــه ای برای باارزش ترین 
حامل انرژی، یعنی نفت حفظ شود. قیمت عادالنه نفت 
از نظر اوپک قیمتی بوده اســت که ضمن جذب سرمایه 
الزم برای جلب ســرمایه گذاران و حفــظ ظرفیت های 
تولید و پاسخگویی به تقاضا به حدی باال نباشد که رشد 
اقتصــادی مصرف کنندگان نفــت را به طور منفی تحت 
تأثیــر قرار دهد. اوپک درواقع برای مقابله با کارتل نفتی 
کمپانی های معروف به هفت خواهران )شرکت های نفتی 
اکســان، شل، شــورون، موبیل، تگزاکو، بی پی و کلف( 

به وجود آمد. کارتلی که بازارهای نفت را در ســال های 
1920 تــا 1970 میالدی تقریباً به طور کامل در اختیار 
خود داشت. اعضای این بازارهای نفت را میان خود تقسیم 
کرده بودند و با تبانی قیمت نفت را تعیین می کردند. آنها 
تقریباً همه بازار نفت دنیا )خارج از بلوک اتحاد جماهیر 
شوروی سابق( از فعالیت های باالدستی و پاالیشگاهی 
و خرده فروشی را در اختیار داشتند و منابع نفتی باارزش 
کشــورهای مالک این حامل انرژی باارزش را با کمترین 
قیمت برداشت می کردند و بخش کمی از درآمدهای نفتی 
را به کشورهای صاحب این منابع می دادند. هنگامی که 
اوپک تشکیل شد، قیمت واقعی نفت رو به کاهش داشت، 
در حالی  که تقاضای جهانی نفت و تولید نفت این کشورها 
افزایش می یافت و این برای کشورهای دارای منابع نفت 

قابل قبول نبود.
در دوره حاکمیــت کارتــل هفت خواهــران نفتی بر 
بازارهای نفت، تولید نفت به طور عمده تحت قراردادهای 
امتیاز )Concession Contracts( تولید می شد. در 
آن دوره، همــه حقوق اســتخراج و بهره برداری از منابع 
نفتی به شرکت های نفتی داده می شد و کشورهای مالک 
منابع نفتــی تنها بخش کوچکــی از درآمد نفت تحت 
عنوان بهــره  مالکانه دریافت می کردند. این قراردادها در 
آن زمان در چارچوب روابط استعماری دولت های بزرگ 
غربی با کشورهای دارای منابع نفتی در خاورمیانه، آفریقا 
و آمریکای جنوبی بود و تالش های اوپک در دهه نخست 
شــکل گیری خود، یعنی دهه 1960 در واقع معطوف به 
بهبود شرایط سیاسی، حقوقی و مالی قراردادهای اکتشاف 
و استخراج نفت و آماده سازی زمینه برای ملی کردن منابع 
نفت در کشورهای عضو بود. ایران خود از پیشگامان این 
نهضت ضداستعماری و ملی کردن صنعت نفت خود در 
اوایل دهه 19۵0 میالدی بود و به عنوان یکی از بنیانگذاران 
اوپک در واقع سرمشقی برای دیگر کشورها به منظور ملی 
کردن صنعت نفت در آن کشــورها بود. این روند پس از 
تشکیل اوپک تشدید و ملی شدن صنعت نفت این کشورها 
در دهه 1970 میالدی تقریباً کامل شد. در این دهه صنایع 
نفت لیبی، الجزایر، عراق، ونزوئال، کویت و عربستان ملی 
شدند. بعید اســت بدون وجود اوپک چنان فرآیندی از 
ملی کردن صنعت نفت توسط کشورهای نفت خیز دنبال 

می شد. به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت ملت ها 
بر منابع طبیعی خود در اعالمیه سال 1962 سازمان ملل 
متحد نیز در واقع تأییدی بر فرآیند ملی شــدن صنایع 
نفت این کشــورها بود. بعضی از کشورهای دارنده منابع 
طبیعــی دیگر، مانند صادرکنندگان کاکائو و قهوه تالش 
کردند که آنها هم ســازمان هایی نظیر اوپک برای کاالی 
صادراتی خود تشــکیل دهند، اما هیچ کدام از آنها مانند 

اوپک موفق نبوده اند.
اثرگذارتریــن دوره اوپک تاکنون دهه 1970 میالدی 
بوده اســت؛ زمانی که اوپک در عمل به مهم ترین بازیگر 
بازار نفــت و تعیین کننده اصلی قیمت نفت بدل شــد. 
در دهه های بعد به دالیلی که به اختصار اشــاره می شود 
تأثیرگذاری اوپک بر بازار کاهش یافت. برای درک دلیل 
این وضع باید توجه کرد که تأثیر اوپک در بازار نفت )هر 
سازمانی شبیه آن؛ برای نمونه اثرگذاری مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز - GECF بر بازار جهانی گاز( تحت تأثیر 
سه متغیر مهم است: ســهم اوپک در بازار نفت، ضریب 
کشش قیمتی تقاضای جهانی برای نفت اوپک و ضریب 
کشش قیمتی عرضه تولیدکنندگان غیر عضو اوپک. در 
دهه 1970 میالدی هم سهم اوپک در بازار نفت بسیار باال 
بود )برای نمونه در سال 1973 میالدی که تحریم نفتی 
آمریکا و چند کشــور دیگر توسط کشورهای عرب عضو 
اوپک اجرا شــد سهم اوپک از بازار نفت حدود ۵6 درصد 
بود(، هم ضریب کشش قیمتی تقاضای جهانی برای نفت 
اعضای اوپــک خیلی کم بود، زیرا جایگزین زیادی برای 
نفت اعضای این ســازمان وجود نداشت و شدت انرژی و 
نفت در آن زمان به طور کلی بســیار باال و ضریب کشش 
قیمتــی عرضه غیر عضو اوپک بســیار پایین بود؛ به این 
معنا که فناوری های موجــود در آن زمان اجازه افزایش 
ســریع تولید نفت برای جایگزینی نفت اوپک را نمی داد، 
بنابراین تأثیرگــذاری اوپک در بازار نفت در دهه 1970 
میالدی بسیار باال بود. در دهه های بعد به دلیل باال بودن 
قیمت نســبی نفت به تدریج از یک طرف کارآیی مصرف 
انرژی و نفت افزایش یافت و ازسوی دیگر تولیدکنندگان 
دیگــری مانند نروژ، بریتانیا، کانادا و ... به تولیدکنندگان 
عمده تبدیل شــدند بنابراین سهم اوپک از بازار جهانی 

نفت کاهش یافت.

 مهدی عسلی
نماینده ملی پیشین ایران در اوپک

امسال ٦٠ سال از بنیانگذاری سازمان کشورهای صادرکننده نفت »اوپک« می گذرد. افزون بر مراسمی که به طور معمول در 
سالروز تأسیس این سازمان یعنی ١٤ سپتامبر در دبیرخانه اوپک برگزار می شود، امسال قرار بود مراسمی هم در بغداد، با 
حضور دبیرکل اوپک و هیئت همراه و مقام های ذی ربط عراقی در سالن الشعب بغداد یعنی جایی که تأسیس اوپک در ٦٠ سال 
پیش در سپتامبر ١٩٦٠ اعالم شد برگزار شود. افزون بر آن یک نشست کارشناسی نیز در ٢3 ژوئن از طریق ویدئوکنفرانس 
به میزبانی دبیرخانه اوپک برگزار شد. در این هم اندیشی که شمار قابل توجهی از مدیران و کارشناسان کشورهای عضو و 
نیز برخی صاحب نظران برجسته نفت و انرژی دنیا در آن شرکت کرده بودند، محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک، در 
سخنانی اوپک را سازمانی دانست که گذشته، حال و آینده را به هم مرتبط می کند. وی به مناسبت شصتمین سال، فعالیت 
دستاوردهای قابل توجه اوپک را برشمرد و به خدمات این سازمان به کشورهای عضو و نیز برقراری تعادل در بازار پرتالطم 
جهانی نفت و دستیابی به ثبات قیمت های این حامل مهم انرژی اشاره کرد. متعاقبًا کارشناسان و صاحب نظران نیز در این 
نشست ها به اهمیت و ضرورت حضور اوپک در بازار نفت، ابعاد مختلف اثرگذاری آن بر بازار نفت و چالش های پیش رو پرداختند. 
ما در اینجا در چارچوبی وسیع تر ضمن اشاره به عملکرد و تجربه های مهم این سازمان در مقاطع مهم دوران فعالیت خود، به 
دستاوردهای عمده آن و چالش های اصلی که اوپک هم اکنون یا به احتمال زیاد در آینده با آنها روبه رو خواهد بود می پردازیم. 
این بررسی استفاده از تجربه های ٦٠ ساله اوپک در همکاری آن با دیگر بازیگران مهم صنعت نفت، تأثیرگذاری تصمیم های 
اوپک بر اقتصاد جهانی، چالش هایی که اوپک با آن روبه روست و تحوالتی که آینده این سازمان را متأثر می کند شامل می شود.
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برخی 
سخنگویان دولت های 

غربی و نیز نویسندگان از اوپک 
به کارتل نفتی یاد کرده اند اما اوپک 

هرگز یک کارتل اقتصادی به مفهوم واقعی 
نبوده است. سهم اوپک در تولید جهانی نفت 

در سالهای اخیر حدود یک سوم تولید کل و در 
بازار نفت کمتر از 45 درصد بوده است و اوپک 

برخالف کارتل های شناخته شده اقتصادی 
براساس تعیین قیمت نفت و تقسیم 

بازارها بین خود عمل نکرده
است

اثرگذارترین دوره 
اوپک تاکنون دهه ۱۹۷0 

میالدی بوده است؛ زمانی که اوپک 
در عمل به مهمترین بازیگر بازار نفت 
و تعیین کننده اصلی قیمت نفت بدل 
شد. در دهه های بعد تأثیرگذاری 

اوپک بر بازار کاهش یافت



37- 36یادداشت

از اواخر دهه 1970 میالدی این نگرانی وجود داشت که 
کمبود نفت سبب افزایش شدید قیمت های آن شود. این 
نگرانی ها پس از انقالب ایران در سال 1979 میالدی که 
تولید و صادرات نفت ایران را به طور قابل توجه ای کاهش 
داد و نیز جنگ هشت ساله ایران و عراق در سال های دهه 
1980، کشورهای مصرف کننده نفت را وادار کرد به دنبال 
منابع جایگزین انرژی باشــند. در عین حال کشــورهای 
صنعتی ذخیره ســازی های نفت خام و فرآورده های نفتی 
خــود را که پس از تحریم نفتی اعراب ایجاد کرده بودند 
گسترش دادند تا مانند حایلی بین قطع یا کاهش ناگهانی 
تولید نفت ازســوی کشورهای صادرکننده و نفت موجود 
در بــازار ایجاد کننــد. در آن زمان فناوری ها هنوز اجازه 

اســتفاده از منابع نفت شیل را نمی داد، بنابراین استفاده 
از زغال سنگ برای تولید برق نیز افزایش یافت. در مقابل 
در اوایل دهه 1980 میالدی اوپک سیاست سهمیه بندی 
تولید میان اعضای خود را اعالم کرد تا از مازاد عرضه در 
بازار جلوگیری کند. سقف تولید سازمان در آن زمان حدود 

17 میلیون و ۵00 هزار بشکه در روز بود.
در اواسط دهه 1980 میالدی عربستان سعودی نقش 
موازنه گر بازار نفت را ترک کرد و در نتیجه سیاست کاهش 
تولید عربستان برای حفظ قیمت بازار کنار گذاشته شد 
و بــازار با مــازاد عرضه نفت روبه رو شــد که قیمت ها را 
به شــدت کاهش داد. سســتی بازار و قیمت های نفت تا 
اوایل دهه 1990 میالدی ادامه یافت، زیرا در اواخر دهه 

1980 میــالدی از یک  طــرف جنگ ایران و 
عراق پایان، در نتیجه تولید نفت ازســوی این 

دو کشــور افزایش یافت و از ســوی دیگر اتحاد 
جماهیر شوری سقوط کرد که نابسامانی هایی در 

تولید نفت بلوک شــوری سابق در پی داشت. 
قیمت نفــت در اواخر دهه 1990 میالدی بار 

قی دیگر به دلیل بحران اقتصادی در کشورهای جنوب  شر
آســیا و نیز سیاست اوپک برای حفظ سهم در بازار نفت 
به شــدت کاهش یافت و این کاهش تا زمانی که اعضای 
اوپک توافق کردند تولید خود را برای تعادل بازار تعدیل 
کنند، ادامه یافت. تصمیم نشســت وزیران نفت و انرژی 
اوپک در جاکاراتا در ســال 1998 میالد مبنی بر افزایش 
تولید برای حفظ سهم بازار اوپک آن هم در شرایط بحران 
اقتصادی در منطقه جنوب شــرقی آســیا که مهم ترین 
مصرف کنندگان نفت در آن قرار دارند به کاهش شــدید 
قیمت نفت انجامید و درس بزرگی برای اوپک داشت. این 

تجربه بعدها در مقاطع مهم دیگر استفاده شد.
در دهه 2000 میالدی تا ســال 2008 میالدی دنیا 
با رشــد فزاینده تقاضا برای نفت که عمدتاً به دلیل رشد 
سریع اقتصادی جهان و به  ویژه رشد اقتصادی کشور چین 
بود، روبه رو شــد. به همین دلیل اوپک با افزایش ظرفیت 
تولید تالش می کــرد از کمبود عرضه و افزایش بیش از 
اندازه قیمت ها جلوگیری کنــد. با آغاز بحران اقتصادی 
بین المللی در نیمه دوم ســال 2008 که به رکود بزرگ 
اقتصادی معروف شــد، تقاضا برای نفت و انرژی به شدت 
کاهش یافت و قیمت های نفت سقوط کرد. به همین دلیل 
نیز اوپک در یک نشست تاریخی در وهران الجزایر تصمیم 
به کاهش قابل توجه عرضه خود گرفت. این تصمیم موفق 
شد بازار نفت را به تدریج متعادل و قیمت ها را در نیمه دوم 

سال 2009 به سطحی منطقی برگرداند.
در ســال های اخیر و به  ویژه با اوج گیری انقالب نفت 
شیل و گاز شیل در آمریکا که آن را به یکی از بزرگ ترین 
تولیدکننــدگان نفت تبدیل کرد اظهارنظرهایی مبنی بر 
تضعیف موقعیت اوپک و حتی بی اثر شدن آن در بازارهای 
نفت منتشر و در مقاله ها و گزارش های مختلف بازتاب داده 
 شده است. برای نمونه در اکتبر سال 2013 میالدی یک 
مقاله مجله فارین پالســی تیتری به این مضمون داشت: 
»پایان اوپک )The End of OPEC(«، اما هفت سال 
از آن تاریخ گذشته و باوجود چرخه های نامطلوب بزرگ 
قیمت نفت در ســال های 2016-2014 به دلیل امتناع 
اوپک از کاهش تولید خود برای حفظ سهم بازار در مقابل 
افزایش تولید نفت در آمریکا و چرخه اخیر در سال 2020 
میالدی به دلیل شــیوع همه گیری ویروس کووید-19 و 
کاهش بی سابقه تقاضا برای نفت و قیمت آن در بازارهای 

جهانی، اوپک هنوز زنده و در بازار نفت تأثیرگذار است.
در همــه این ســال ها نقــش اوپــک در گفت و گو با 
مصرف کننــدگان مهم انرژی ماننــد چین و هند و دیگر 
سازمان های مهم بین المللی انرژی مانند آژانس بین المللی 
انــرژی )IEA(، ایجاد مجمع بین المللی انرژی )IEF( و 
ابتکار داده های انرژی )JODI( نیز قابل توجه بوده است. 
اوپــک در موضوع مهم کاهش و حذف فقر انرژی که در 
سطح جهانی از طریق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل 
متحد پیگیری می شــود نیز از طریق سرمایه گذاری های 

ن  ما ز ســا
خود  خواهــر 
صندوق توسعه 
 OPEC( اوپک 
Fund( که در سال 
توسط  میالدی   1976
اعضای وقت اوپک ایجاد شد، 
در کشورهای در حال توسعه همکاری داشته است. افزون 
بر آن، این سازمان از همان ابتدا در مذاکرات تغییر اقلیم 
ســازمان ملل متحدمشارکت داشته و موافقتنامه پاریس 
را حمایت و اعضای خود را برای کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای ترغیب کرده است. اوپک با توجه به آثار گازهای 
گلخانه ای مصرف انرژی های فســیلی، اعضای خود را به 
تنوع بخشــی به اقتصاد و صرفه جویــی در مصرف انرژی 
ترغیب کرده است. باید توجه داشت در کشورهایی که از 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز هستند 
قیمت سوخت های فسیلی به طور معمول پایین تر از سطح 

بین المللی بوده است.

 اســتفاده از تجربه های دهه های پیش در اعاده 
ثبات بازار نفت در چرخه های قیمتی اخیر

باید توجه کرد که سقوط اخیر قیمت نفت تنها تحت 
تأثیر شــیوع ویروس کرونا نبــوده، بلکه چند عامل مهم 
دیگر در ضعف بازار نفت مؤثر بوده است. نخست انباشته 
شدن بی سابقه ذخیره سازی های نفت خام و فرآورده های 
نفتی در کشورهای عمده مصرف کننده نفت، دیگر افزایش 
قابل توجه تولید نفت در آمریکا به  ویژه در میدان های نفتی 
حوضه پرمیــن )Permian Basin( در تگزاس و تا 
حدودی نیز باکن )Bakken Fields( در ایالت داکوتای 
شمالی و سرانجام افزایش تولید دیگر تولیدکنندگان نفت.  
برای نمونه در ســال 2019 میالدی برزیل، نروژ، کانادا، 
روســیه و آمریکا روی هم رفته بیــش از کل تولید اوپک 
نفت تولید کردند. در نتیجه با شــیوع ویروس همه گیری 
کووید-19 در اوایل سال 2020 و تعطیل شدن فعالیت های 
اقتصادی و به  ویژه مسافرت های بین المللی و بین شهری 
درون کشورهای صنعتی قیمت نفت به پایین ترین سطح 
از ســال 1991 میالدی به این ســو ســقوط کرد. این 
تغییرهای ساختاری همراه با شوک های غیرمترقبه مانند 
بیماری های همه گیــر چالش های بزرگی برای اوپک آن  
هم زمانی که برخی اعضای مهم آن مانند ایران و ونزوئال 
درگیر تحریم های ظالمانه بوده و شماری از اعضای دیگر 
مانند لیبی و عراق درگیر مســائل و ناآرامی های سیاسی 
داخلی هستند، ایجاد می کند. این وضع از یک سو سهم 
اوپک در بازار نفت را کاهش می دهد، از سوی دیگر کشش 
قیمتی تقاضا برای نفت این سازمان و کشش قیمتی عرضه 
غیر اوپک را باال برده اســت که هر سه این تغییرها برای 
کاهش اثرگذاری اوپک بر بازارهای نفت عمل می کند، 
بنابراین اوپک بهترین راه اعاده ثبات بازار را همکاری با 
تولیدکنندگان غیرعضو اوپک برای افزایش سهم بازار 

و قدرت اثرگذاری بر بازار تشخیص داده است.
طبیعــی اســت اوپک در 60 ســال گذشــته با 

تجربه هایی که از چرخه های مختلف قیمت، یعنی 
دوره هاییکه افزایش بیش از اندازه با ســقوط 

قیمت ها دنبال شــده، داشته بسیار آموخته است. چرخه 
قیمت نفت در ســال های 2016-2014 و به ویژه چرخه 
اخیر قیمت نفت ناشی از شیوع ویروس کرونا بزرگ ترین 
تالطم های قیمت نفت را سبب شد. اوپک در سال 2016 
میالدی یعنی سه سال پیش از پیدایش ویروس کرونا با 
بعضی از کشــورهای غیرعضو اوپک تولیدکننده نفت به 
رهبری روسیه، برای مدیریت بازار نفت و اعاده ثبات آن 
به توافق رسیده بودند. این توافق منتهی به صدور بیانیه 
مهمی شد که به »اعالمیه همکاری« میان اعضای اوپک 
و 11 کشور تولیدکننده نفت غیراوپک )بعدها با پیوستن 
گینه به اوپک 10 کشــور( معروف شد. این بیانیه دوباره 
در ســال 2017 تنفیذ و در سال 2018 هم با اصالحاتی 
اجرا شــد. پس از شیوع ویروس کرونا و ناهماهنگی هایی 
که به رقابت کوتاه مدتی که بین عربستان و روسیه بر سر 
ســهم بازار منتهی شد در آوریل 2020 اوپک با روسیه و 
کشورهای تولیدکننده غیراوپک که به اعالمیه همکاری 
)Declaration of Cooperation( پیوسته اند در 
تصمیمی تاریخی به کاهش عرضه روزانه 9 میلیون و 700 

هزار بشکه از تولید خود از یکم ماه مه 2020 تا دو ماه 
رأی دادند که سپس برای یک ماه دیگر تمدید 

شد. اوپک با اجرای این موافقت با کشورهای 

تولیدکننده غیراوپک موفق شــد از سقوط عمیق تر بازار 
نفت جلوگیری کند. با این  حال به دلیل مازاد عرضه عظیم 
1۵ تا 20 میلیون بشــکه ای نفت در بازار، قیمت ها برای 
مدت ها به کاهش ادامه داد. تصمیم به کاهش بی ســابقه 
تولید در حد 9 میلیون و 700 هزار بشکه در روز ازسوی 
کشــورهای عضو و غیرعضو اوپــک »اعالمیه همکاری« 
در ماه های مه و ژوئن امســال نتیجه تجربه های طوالنی 
اوپک در اعاده ثبات به بازارهای نفت اســت که اکنون با 
حضور کشــورهای غیرعضو اوپک عضو اعالمیه همکاری 
ظرفیت مانور و تأثیرگذاری بیشتری را یافته است. در این 
موقعیت استثنایی اوپک موفق شد حتی همکاری عملی دو 
تولیدکننده عمده نفت غیر اعالمیه همکاری یعنی کانادا 
و نروژ را هم جلب کند. این فعالیت ها سبب شد از سقوط 

کامل بازار نفت جلوگیری شود.
گزارشــی که دبیرکل اوپک در بیســتمین نشســت 
)ویدئوکنفرانســی( کمیته مشــترک وزیــران منتخب 
 )DoC( »اوپک و کشــورهای عضو »اعالمیــه همکاری

سقوط 
اخیر قیمت نفت تنها 

تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا 
نبوده، بلکه چند عامل مهم دیگر در 

ضعف بازار نفت مؤثر بوده است. نخست 
انباشته شدن بی سابقه ذخیره سازی های 

نفت خام و فرآورد ه های نفتی در کشورهای 
عمده مصرف کننده نفت، دیگر افزایش 

قابل توجه تولید نفت در آمریکا و 
سرانجام افزایش تولید دیگر 

تولیدکنندگان نفت

 تالطم های شدید قیمت 
نفت تبعات منفی دارد بنابراین 

وجود و تصمیم های اوپک 
برای حفظ ثبات بازار نفت 

ازسوی اوپک ارزش زیادی 
برای اقتصاد جهانی ایجاد 

می کند. ظرفیت مازادی که 
اوپک نگهداری می کند اهمیت 

به مراتب بیشتری نسبت به 
ظرفیت نفت شیل آمریکا در 
جذب شوک ها و حفظ ثبات 

بازار نفت دارد
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 JMMC, Joint Ministrial( برای رصد بــازار نفت
Monitoring Committee( کــه در پانزدهم ژوئیه 
2020 ارائه داد از اجرای 87 درصدی کاهش تعیین شده 
تولید در ماه مه و در عین حال پشتیبانی همه کشورهای 
شرکت کننده در توافق برای اجرای 100 درصدی توافق 
دوازدهــم آوریل 2020 خبر داد. همچنین مقرر شــد 
کشــورهایی که قادر به تطبیق تولید خود با رقم تعیین 
شده نبوده اند در ماه های آینده با تعدیل بیشتر تولید خود 
این عقب افتادگی از توافق را جبران کنند. با وجود افزایش 
بی سابقه روزانه 29 میلیون بشکه ای به ذخیره سازی های 
نفت کشــورهای صنعتی در ســه ماه آوریل، مه و ژوئن 
2020 ) در مجمــوع 270 میلیون بشــکه( زمینه های 
ثبات بازار نفت با افزایش نسبی تقاضا نسبت به سه ماه 
گذشــته و نیز کاهش تدریجی ذخیره ســازی های نفت 
روی آب پدیدار شده است. در هر حال از آنجا که تقاضا 
برای نفت اوپک امسال حدود روزانه 23 میلیون و 400 
هزار بشــکه برآورد می شود که حدود روزانه ۵ میلیون و 
900 هزار بشــکه کمتر از پارسال است، معلوم می شود 
که اوپک سیاست تعدیل تولید خود و کشورهای متعهد 
را تا زمانی که اقتصاد جهانی به شرایط عادی بازنگشته 

است ادامه دهد.

ضــرورت وجود اوپک و تبعــات بازار نفت بدون 
اوپک

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بازارهای نفت 
به این نکته اشــاره کرده اند که بدون اوپک بازار نفت در 
معرض تالطم ها و بی ثباتی بیشــتری می بود. از آنجا که 
تالطم های شدید قیمت نفت تبعات منفی دارد بنابراین 
وجود و تصمیم های اوپک بــرای حفظ ثبات بازار نفت 
ازســوی اوپک ارزش زیادی برای اقتصاد جهانی ایجاد 
می کنــد. ظرفیت مازادی که اوپــک نگهداری می کند 
اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به ظرفیت نفت شیل 
آمریکا در جذب شــوک ها و حفظ ثبات بازار نفت دارد، 
زیرا بخش بزرگی از نفت شیل آمریکا قادر به ادامه تولید 
در زیر قیمت های 40 دالری نفت نیست، اما اوپک به طور 
میانگین قادر به تولید نفت در قیمت های حدود 20 دالر 
به ازای هر بشکه است، بنابراین در اصل تولیدکنندگان 
غیرعضو اوپک قادر به تولید در قیمت های پایین نیستند، 
امــا اوپک قادر به ادامه تولید در این قیمت هاســت. در 
هر حال اوپک به منظور اســتمرار تولید در بلندمدت با 
حفظ ظرفیت مازاد تولید و حفظ قیمت در سطحی که 
برای دیگر تولیدکنندگان نیز امکان تولید و فروش نفت 
داشته باشــند به ثبات بازار نفت کمک می کند. از این 
نظر ظرفیت مازاد اوپک مانند حائل و ضربه گیری برای 
شوک های واردشده بر اقتصاد جهانی است و بدون اوپک 

این شوک ها به مراتب ویرانگرتر می بود.
در تجربه ســال های اخیر مالحظه می کنیم که تأثیر 
همکاری اوپک و کشــورهای تولیدکننده نفت غیرعضو 
 Declaration »اوپک در چارچوب »اعالمیه همکاری
of Cooperation قابــل توجــه بوده اســت، زیرا به 
تعادل بازار ســریع تر از گذشته کمک کرد. در عین حال 
نبایــد فراموش کرد که کاهــش قابل توجه عرضه نفت 
ازســوی اوپک در شرایطی که ظرفیت تولید ایجاد شده 
است در واقع افزایش مازاد ظرفیت تولید اوپک به شمار 

می آید. به عبارت دیگر، چنانچه اوپک وجود نداشــت با 
تداوم تولید کشــورهای عضو اوپک و کشورهای متعهد 
)شــرکت کنندگان در اعالمیه همــکاری( در حداکثر 
ظرفیت تولید، اکنون جهان شــاهد مازاد عظیم عرضه 
نفت نسبت به تقاضا و سقوط قیمت نفت به قیمت های 
بسیار پایین بود که نه تنها به ضرر تولیدکنندگان، بلکه 
برخالف منافع بلندمدت مصرف کننــدگان نیز بود. در 
حالــی که همان طور که گفته شــد گزارش های کمیته 
مشترک وزیران کشورهای رصد بازار اوپک و کشورهای 
شرکت کننده در اعالمیه همکاری حکایت از اجرای حدود 
90 درصدی تصمیم این گروه در کاهش تولید 9 میلیون 
و 700 هزار بشــکه ای در روز و تالش برای رساندن آن 
به 100 درصد دارد. باید توجه کرد در بازار جهانی نفت 
بازیگــری مانند اوپک هنگامی بازیگــری کلیدی باقی 
می مانــد که بتواند خود را با شــرایط متغیر در عرضه و 
تقاضای نفت تطبیق دهد. این مستلزم وسعت بخشیدن 
به چشم انداز سازمان و داشتن راهبردی برای باقی ماندن 
در فعالیت های باالدستی با حفظ برتری رقابتی تولید در 
مقایسه با تولیدکنندگان دیگر است. از طریق اجرای چنان 
راهبردهایی اســت که تصمیم های اوپک می تواند تأثیر 
بزرگی بر اقتصــاد جهانی و رفاه مصرف کنندگان انرژی 
در کشورهای دنیا داشته باشد. از آنجا که حفظ ظرفیت 
مازاد کافی اوپک برای ثبات بازار اساســی است، چالش 
بزرگ اوپک نه رکود اقتصادی و کمبود تقاضا، بلکه رونق 
اقتصادی و کمبود ظرفیت به خاطر نبود سرمایه گذاری 
الزم است. انرژی برای زندگی بشر و فعالیت اقتصادی و 
امنیــت ملی الزم الزامی و عرضه انرژی در یک محیط با 

ثبات و پایدار برای توســعه اقتصادی حائز اهمیت است. 
نفت هنوز باالترین ســهم را در میان حامل های انرژی 
دارد و بزرگ ترین کاالی تجاری در جهان است و اوپک 
می تواند با اتخاذ راهبردی مؤثر و واقع بینانه به ایفای نقش 

مهم خود برای ثبات بازار ادامه دهد.

چالش های آینده اوپک
 اوپــک برای تداوم اثرگذاری بر بازار نفت و انرژی و 
حتی حیات خود با چالش های بزرگی روبه روست. یکی از 
بزرگ ترین این چالش ها تغییرات اقلیمی ناشی از تولید 
و مصرف ســوخت های فسیلی است که به موجودیت و 
بقای اوپک ارتباط می یابد. به نظر می رسد در سال های 
آینــده جامعه جهانی به طــور اجتناب ناپذیری کاهش 
تولیــد و مصرف زغال ســنگ، نفت و حتی گاز طبیعی 
در بخش هــای حمل ونقل و ســاختمان را در اولویت 
سیاســت گذاری خود قرار دهد. بــا افزایش روزافزون 
نشانه های تغییرات اقلیمی حفظ محیط زیست اهمیت 
بیشــتری یافتــه و تالش های جهانی بــرای کارآمدتر 
کردن مصرف انرژی در وســایط نقلیه و ســاختمان ها 
و انتقال از مصرف حامل های انرژی های فســیلی مانند 
زغال ســنگ، نفت و گاز طبیعی به حامل های انرژی از 
منابع تجدیدشونده افزایش می یابد. برخی کارشناسان 
اظهارنظر کرده اند که اگر قرار باشــد افزایش میانگین 
دمای کره زمین در 30 سال آینده به کمتر از 1,۵ درجه 
سانتی گراد محدود شود الزم است مصرف سوخت های 
فســیلی و به ویژه زغال سنگ و تا حدود زیادی نیز نفت 
به شــدت کاهش یابد و حتی به صفر برســد. بسیاری 

از شهرهای کشــورهای پیشرفته در واقع از هم اکنون 
برنامه ریزی برای به صفر رســاندن مصرف انرژی های 
فســیلی در 30 ســال آینده را آغاز کرده اند. تغییرات 
اقلیمــی در وضعی که میانگیندرجه حرارت کره زمین 
بیشــتر از این مقدار باال برود می تواند به حدی ویرانگر 
باشد که بســیاری از نقاط کره زمین غیرقابل سکونت 
شــود. این وضع می تواند تبعات دامنه داری به  ویژه در 
بخش هایــی از کره زمین، ماننــد خاورمیانه که در آن 
درجه حرارت باالتــر از میانگین دنیا افزایش می یابد، 
داشته باشــد. از این رو برخی کارشناسان منابع نفتی 
 Last Generation( کنونی را نسل پایانی منابع نفت
Oil( خوانده انــد. ایــن واقعیت چالشــی بزرگ برای 
کشورهای اوپک به شمار می آید که روی هم رفته بیش 
از 7۵ درصــد منابــع نفت خام متعــارف را در اختیار 
دارنــد. از آنجا که هم اکنون حــدود 60 درصد درآمد 
دولت های عضو اوپک ریشــه در اســتحصال و صدور 
منابــع نفتی دارد عظمت چالش پیش رو برای اعضای 

اوپک روشن تر می شود.
این چالش ها گسترش و عمق بخشیدن به بحث های 
کارشناســی درباره چشــم انداز آینده اوپک را ضروری 
می سازد. به نظر می رسد یک راهبرد سه شاخه ای می تواند 

اوپک را در مواجهه با چالش یادشده کمک کند.
 سرمایه گذاری مناســب در ظرفیت های تولید نفت 
 Carbon( همراه با توسعه فناوری های حبس، ذخیره
capture and storage )CCS ( ( و استفاده از 

کربن منتشرشده در تولید و مصرف نفت و گاز؛
افزایش کارآیی انرژی و متنوع سازی اقتصاد کشورهای 

عضو اوپک برای افزایش صادرات غیرنفتی و 
کاهش وابستگی به نفت؛

 استفاده از نفت خام )و گاز طبیعی( نه 
برای تأمین سوخت و حرارت در حمل ونقل 
و ســاختمان ها، بلکه به عنوان مــواد اولیه 
برای تولید کاالهای نفت و گاز پایه در صنایع 

پایین دستی و به  ویژه صنایع پتروشیمی.
این راهبرد ضمن تثبیت اقتصاد کشــورهای عضو 
اوپک که همواره تحت تأثیر قیمت های متالطم نفت و 
چرخه های کاهش و افزایش آن قرار داشته اند می تواند 
زمان اســتفاده از منابع نفتی را حتی تا نیمه دوم قرن 
حاضر افزایش دهد. این به کشورهای عضو اجازه خواهد 
داد ضمن بهره برداری از منابع نفتی خود زمان بیشــتر 
برای از بین بردن وابستگی دولت به درآمدهای صادرات 

نفت خام داشته باشند.
 بنابراین اوپک باید پژوهش های خود را افزایش دهد 
و بر ابداع ها و ابتکارهای مرتبط با توســعه فناوری های 
سوخت های فسیلی کم کربن، فناوری های حبس، ذخیره 
و استفاده از دی اکســید کربن متمرکز شود. برای این 
منظور اوپک می تواند با مؤسسه های پژوهشی بین المللی 
انــرژی و اتاق های فکری فناوری های نو مرتبط با انرژی 
همکاری بیشــتری داشته باشــد، همچنین حمایت از 
ابتکارها و همکاری های دوجانبه و چندجانبه برای انجام 
پروژه های ابتکاری فناوری های نفت کم کربن و زنجیره 
ارزش نفــت و نیز شــرکت در مجامع جهانی و مباحث 
چندجانبه بین المللــی مرتبط با تعیین مقررات مربوط 
بــه بهره برداری از منابع انرژی مورد توجه قرار گیرد. در 
فرآیند انتقال انرژی عدم قطعیت های کلیدی نظیر بروز 
همه گیری هایی مانند ویــروس کووید-19 و آثار آن بر 
بازارهای نفت وجود دارد. در فرآیند انتقال انرژی سرعت 
عمل، گرفتن تصمیم های کارشناسی شده، حمایت های 
حساب شده دولت از بخش خصوصی و شرکت های فعال 
در فناوری های انرژی و نیز جهت گیری سرمایه گذاری ها 

مؤثر است.
 به طــور کلی عدم قطعیت ها، هم در بخش عرضه به 
دلیل تغییر سریع در فناوری های تولید و هم در بخش 
تقاضا به دلیل تغییر رفتار مصرف کنندگان و جایگزینی 
حامل های دیگر انرژی در حال افزایش اســت. از طرفی 
رقابت های سیاسی و اقتصادی در جهان بیشتر می شود 
که خود به عدم قطعیت ها دامن می زند، بنابراین اوپک 
ناگزیر اســت خود را برای آینده ای متفاوت آماده کند. 
اصالح اساسنامه اوپک برای گنجاندن مواردی که برای 
مواجهه با چالش های آینده ضروری است می تواند مفید 
باشــد. اوپک می تواند مأموریت های جدیدی برای خود 
تعریف کند، مانند کمک به کشورهای عضو برای متنوع 
کردن اقتصادهای خود و توسعه فناوری های الزم برای 
برداشــت نفت و گاز کم کربن و هدایت کشورهای عضو 
در جریــان انتقال انرژی. اوپــک می تواند پژوهش های 
هدفمنــدی را برای ارتقای ظرفیت و کارایی ســازمان 
در مواجهه با شــوک های بازار نفت انجام دهد و دانش 
مدیریت شرایط بحرانی، مانند آنچه را که شیوع ویروس 
کووید-19 ایجاد کرد، تقویت کند. به طور خالصه اوپک 
باید با دقت مخاطره ها )ریسک های( چالش های آینده را 

مدنظر داشته باشد.

اوپک باید پژوهش های خود 
را افزایش دهد و بر ابداع ها و 

ابتکارهای مرتبط با توسعه فناوری های 
سوخت های فسیلی کم کربن، 

فناوری های حبس، ذخیره
 و استفاده از دی اکسید

کربن متمرکز شود

همان شرایطی که برای تأثیرگذاری اوپک بر بازار نفت 
عنوان شد دربره اعضای این سازمان و بی گمان ایران نیز 
صدق می کند، یعنی سهم ایران در بازار جهانی نفت )و 
کل تولید اوپک(، کشش قیمتی تقاضا برای نفت ایران 
و کشــش قیمتی عرضه نفت تمام کشورهای دیگر از 
جمله اعضای اوپک غیر از ایران عواملی است که میزان 
اثرگذاری ایران در بازار نفت را تعیین می کند. با توجه 
به ظرفیت تولید روزانه نفت جهان )بیش از ١٠٠ میلیون 
بشکه( در مقابل ظرفیت تولید ایران )کمتر از ٤ میلیون 
بشکه( و نیز امکان جایگزینی نفت دیگر کشورها با نفت 
ایران و انعطاف پذیرتر شدن فناوری های تولید واضح 
است که ایران به تنهایی قادر به اثرگذاری بر بازار نفت 
جهان نیست و مشاهده کردیم که حذف نفت ایران از بازار 
جهانی به ویژه در شرایط رکود اقتصاد جهانی مسئله ای 
برای دنیا ایجاد نمی کند. از آنجا که در دهه های گذشته 
باوجود منابع عظیم ثابت شده نفت در ایران ظرفیت تولید 
نفت کشور به دلیل عدم سرمایه گذاری های مورد نیاز به 
اندازه کافی افزایش نیافت سهم کشور در کل تولید اوپک 
و کل تولید نفت جهان کاهش یافته است، به طوری که 
تحریم های ظالمانه و خارج کردن عملی نفت ایران از 
بازارها تأثیری بر بازارهای نفت نداشت و قیمت نفت را 
تحت تأثیر قرار نداد. به همین دلیل نیز اتخاذ یک راهبرد 
مناسب مانند راهبرد سه شاخه  یادشده در باال برای کشور 
ضروری اســت. ایران الزم است ضمن سرمایه گذاری 
برای توسعه ظرفیت های برداشت منابع نفت و گاز خود 
به تدریج از صادرات نفت خام به سمت تولید و فروش 
فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی روی آورد. از 
نظر نگارنده، ایجاد ظرفیت تولید حدود ٧ میلیون بشکه 
نفت در روز که تنها یک میلیون بشــکه آن به صورت 
نفت خام صادر شود و بقیه در بخش های پاالیشگاهی 
و پایین دستی به تولید فرآورده های نفتی با کیفیت باال 
و محصوالت فازهای باالتر پتروشیمی اختصاص یابد هم 
امکان پذیر و هم مطلوب است. به موازات آن الزم است 
کشور بر فناوری های ارتقای کارآیی و صرفه جویی در 
انرژی و نیز بر توسعه فناوری های حبس و نگهداری کربن 
اهتمام ورزد و سرمایه گذاری کند تا بتوان برای دهه های 
آینده از منابع عظیم نفت و گاز کشور استفاده کرد. به 
دالیل ساختاری مانند سابقه صنعتی شدن کشور، وسعت 
ایران، جمعیت جوان و تحصیل کرده تجربه های ایران 
در تجارت جهانی متنوع  کردن اقتصاد ایران نسبت به 
دیگر کشورهای اوپک امکان واقعی بیشتری دارد. کشور 
می تواند و الزم است با اصالح سیستم مالی و شیوه های 
مالیاتی خود کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی 
را تحقق بخشد تا از منابع نفت و گاز ایران برای توسعه 

اقتصادی کشور به مفهوم واقعی استفاده شود.

داللت های شرایط موجود و چالش های 
آینده صنعت نفت برای ایران



5-4گـــــزارش
 اوپک به جرأت یکی از دیرپاترین ســازمان هایی است 
که از ســوی کشورهای جهان سومی تشکیل شده است. 
طی ٦ دهه سپری شــده از عمر این سازمان، ناکامی ها و 
موفقیت های فراوانی رقم خورده و این سازمان توانسته از 
گردنه های هولناکی عبور کند اما در این میان بدون تردید 
دوره ٥٠ تا ٦٠ سالگی یکی از سخت ترین دوره ها بوده است. 
طی این دهه شاهد کاهش چشمگیر و همزمان قیمت های 
نفت و سهم بازار اوپک در بازار جهانی نفت بودیم. میانگین 
قیمت ماهانه سبد نفت خام اوپک در سپتامبر ٢٠١١ برابر با 
١٠٧ دالر و ٦١ سنت برای هر بشکه بود که در ماه اوت ٢٠٢٠ 
به ٤٥ دالر و ١٩ سنت به ازای هر بشکه رسید. تقاضا براي 
نفت خام اوپک نیز در سال ٢٠١١ میالدی روزانه 3٠ میلیون 
بشــکه بود که در سال ٢٠١٩ میالدی به ٢٩ میلیون و 3٠٠ 
هزار بشکه در روز رسیده است. البته کاهش تقاضاي نفت در 
سال ٢٠٢٠ میالدی به دنبال شیوع ویروس کرونا سبب شده 
است تقاضاي براي نفت خام اوپک به سطح بسیار پایین ٢3 
میلیون و ٤٠٠ هزار بشکه در روز نیز برسد. در این میان طی 
دهه یادشده تقاضاي نفت روزانه ١١ میلیون بشکه افزایش 
داشت که به طور کامل توسط کشورهاي غیراوپک )بخوانید 
آمریکا( جذب شد. تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک از 
سال ٢٠١١ تا ٢٠١٩ میالدی از ٥٤ به ٦٥.١ میلیون بشکه در 
روز افزایش داشته است. کنار هم قرار دادن این شاخص ها 
براي اوپک به خوبي نشان مي دهد که اوپک در دهه ششم 
عمر خود عملکرد ضعیفی را از خود به جای گذاشته است. 
گزارش چشم انداز میان مدت بازار نفت دبیرخانه اوپک نشان 
می دهد که روند کاهش سهم بازار اوپک در میان مدت ادامه 

خواهد داشت.
جدای از بحث های کاهش تولید اجباری برخی اعضای 
اوپک مانند ایران، ونزوئال و لیبی به دلیل تحریم های آمریکا 
و ناآرامی های داخلی که فرصت مناسبی را برای بعضی از 
کشورهای عضو و غیر عضو اوپک برای تصاحب سهم بازار 
آنها فراهم کرد، یکی از مهمترین دالیل روند اشاره شده در 
باال یک تغییر ساختاری عمیق در بازار نفت بوده که عالئم 
ظهور آن به وضوح در دهه ششم عمر اوپک ظاهر شد و آن 
چیزی نبود جز گذار از عصر کمیابی و ورود به عصر فراوانی 
نفت. موضوعی که به نظر می رسد هنوز به درستی از سوی 
کشورهای عضو اوپک درک نشده و راهبرد مناسبی برای 

مقابله با آن اتخاذ نشده است.
به نظر می رسد اوپک همچنان درگیر رویکرد قدیمی به 
بازار نفت در عصر کمیابی است که از دهه ١٩٧٠ میالدی بر 
بازار نفت حاکم بود. در این دوران همواره بحث بر سر کمبود 
عرضه نفت خام در جهان و رسیدن به اوج عرضه نفت بودیم. 
این باور در میان تولیدکنندگان نفت جهان وجود 
داشت که نفت به سرعت در حال تبدیل شدن 
به یک منبع کمیاب اســت بنابراین هر 
یک بشکه نفت خامی که امروز تولید 
نمی شد می توانست فردا تولید شود و 
با قیمت بیشتری فروخته شود. با این 
تفکر بیشتر تولیدکنندگان عرضه 
کردند.  را جیره بندی  نفت خــود 
بنابراین در بازار نفت شاهد آن بودیم 
که تولیدکنندگان کم هزینه و پرهزینه 
همزمان در بازار نفت فعال بودند و دلیل 
اصلی آن این بود که تولیدکنندگان نفت 

کم هزینه در فضایی رقابتی به دنبال حداکثر کردن ســهم 
بازار خود نبودند و تالش می کردند تا با جیره بندی عرضه 
قدرت خود را اعمال و منافع خود را حداکثر کنند. در این 
ســاختار فکری تصور بر این بود که ارزش نفت در حال 
افزایش اســت بنابراین نفت یک دارایی میان نسلی است 
و نسبت ذخیره ســازی به تولید، نشان از قدرت و عدالت 

میان  نسلی کشورها بود.
اما تحوالت دهه گذشته در بازار نفت ساختار فکری فوق 
را به طور جدی به چالش کشید. کاهش رشد تقاضای نفت 
جهان در سال های اخیر و انتظار تداوم آن به دلیل توسعه 
فناوری هایی مانند خودروهای الکتریکی و کاهش همزمان 
هزینه تولید انرژی های تجدیدپذیر به همراه افزایش فشار 
مجامع بین المللی برای اعمال استانداردهای محیط زیستی 
از یک ســو سبب شده است شرکت ها و کشورهای بزرگ 
نفتی جهان نگرانی شــدیدی درباره اوج تقاضای نفت در 
دهه های پیش رو داشته باشند. ازسوی دیگر مقدار عرضه 
نفت از منابع غیر مرســوم به ویژه در آمریکا طی یک دهه 
گذشته رشــد قابل توجهی را تجربه کرده است و انتظار 
می رود این روند در سال های آینده ادامه داشته باشد. این 
تغییرات ساختاری در بخش عرضه و تقاضای نفت سبب 
شده است تا دهه ششــم عمر اوپک همزمان با شکست 
تفکر ســنتی بازار نفت و عبور جهان از عصر کمیابی به 

فراوانی شود. 
یکی از پیامدهای مســتقیم این شــرایط باقی ماندن 
قیمت های نفت در سطوح پایین تر در بلندمدت است. در 
نظم نوین حاکم بر بازار نفت این احتمال که مقدار زیادی از 
نفت خام موجود در جهان نتواند استخراج شود به شدت 
افزایش می یابد و تولیدکنندگان نفت دارای هزینه کمتر، 
دارای این انگیزه خواهند بود که برای به دست آوردن سهم 
بیشتر از بازار نفت، تولیدکنندگان دارای هزینه تولید بیشتر 
را از بازار حذف کنند و بازار نفت را به سمت یک ساختار 
رقابتی هدایت کنند بنابراین در این ساختار این تصور وجود 
نــدارد که ارزش نفت در حال افزایش خواهد بود بنابراین 
نسبت ذخیره به تولید نفت کشورها نشان قدرت آنها نیست. 
چه بهتر که دارایی های شما در بانک باشد تا در زیر زمین. 
در این چارچوب جنگ برای سهم بازار میان تولیدکنندگان 
کم هزینه تشدید خواهد شد و میزان رانتی که این کشورها 
از محل فروش نفت به دست می آوردند محدود می شود و 
این موضوع به نفع کشورهای مصرف کننده خواهد بود که 

می توانند از قیمت های پایین تر نفت بهره برند.
البته پیگیری راهبرد به دست آوردن سهم بازار )تولید 
بیشــتر و قیمت کمتر( به جای راهبرد جیره بندی برای 
کشورهای صادرکننده نفت بسیار پرهزینه است. نخستین 
موضوع افزایش ظرفیت تولید برای این کشورهاســت که 
مستلزم صرف منابع قابل توجه مالی برای سرمایه گذاری 
در این بخش است. بحث مهم دیگر کاهش درآمدهای نفتی 
برای این دســته از کشورهاست که وابستگی شدیدی در 
تراز مالی و تجاری خود به درآمدهای نفتی دارند. کاهش 
درآمدهای نفتی برای این کشورها منجر به کسری بودجه و 
ناتوانی دولت ها برای ارائه خدمات سالمت و آموزش و تأمین 
اجتماعی خواهد شد. افزون بر این کاهش درآمدهای ارزی 
سبب می شود قیمت ارز و کاالهای وارداتی در این کشورها 
به شدت افزایش یابد و رکود و تورم و کاهش رفاه اقتصادی 
را به دنبال داشــته باشد. این مســائل می تواند ساختار 

بعضی  سی  سیا
از این کشــورها را 
کند  بی ثبات  به شدت 
اجتماعی  هزینه هــای  و 
قیمت نفت را افزایش دهد. 
اقتصادی  اصالحات  انجام 
اقتصادی  کردن  متنوع   و 
از طریق توســعه صنایع 
جایگزیــن و فعالیت های 
یک  شاید  تولیدی جدید 
راه حل گریز از این شرایط 
به شمار آید، اما باید توجه 
اقدام ها  این  که  داشــت 
بسیار زمان بر است و در کوتاه مدت و میان مدت اثربخش 

نخواهد بود.
به نظر می رسد راه حل بهینه برای کشورهای صادرکننده 
نفت در عصر فراوانی، افزایش تولید نفت و حرکت به سمت 
راهبرد سهم بازار )تولید بیشتر و قیمت کمتر( خواهد بود 
که تحقق آن مستلزم تالش برای انجام اصالحات اقتصادی 
مناســب، کارا و اثربخش در این اقتصادهاســت. در این 
میان برخی از کشــورها مانند روسیه و عربستان با درک 
شرایط حاکم بر بازار نفت گام های مناسبی را در این زمینه 
برداشته اند. روسیه در سال های اخیر با انجام اصالح نظام 
مالیاتی، پیاده سازی یک قاعده مالی و اجرای سیاست پولی 
هدف گذاری تورمی در شــرایط نرخ های ارز شناور تالش 
کرده است تا اصالحات اقتصادی مناسبی را برای افزایش 
تاب آوری در برابر کاهــش قیمت های نفت ایجاد کنند و 
به تدریج به ســمت سیاست های کسب سهم بازار حرکت 
کنند. عربستان نیز در سال های اخیر اصالحات اقتصادی 
مناسبی را اجرایی و تالش کرده است ضمن سرمایه گذاری 
برای تکمیل زنجیره تأمین نفت با تمرکز بر توسعه بخش 
پتروشیمی و گاز در ابعاد بین المللی خود را در برابر فرآیند 
گذار از سوخت های فسیلی ایمن کند، اما به نظر می رسد 
عربستان با توجه به وابستگی به آمریکا به عنوان یک قربانی 
اصلی راهبرد کسب سهم بازار چندان در این جهت حرکت 
نکرده است و بیشتر در مسیر حذف صادرکنندگان بزرگ 
بازار نفت مانند ایران و ونزوئال و ایجاد فضای بیشتر برای 

تولید و صادرات نفت آمریکا حرکت می کند.
کوتاه کالم آنکه بقای اوپک در دهه های آینده مستلزم 
درک صحیح تغییرهای ســاختاری عمیق ایجاد شده در 
بازار نفت در عصر فراوانی نفت است. کشورهای عضو این 
سازمان باید هر چه سریعتر برای اجرای اصالحات ساختاری 
و متنوع سازی اقتصادهای خود برنامه ریزی و اقدام کنند 
تا زمینه اجرای راهبرد به دست آوردن سهم بازار )افزایش 
تولید حداکثری( در زمان کوتاه تری مهیا شــود. غفلت و 
کم کاری در این باره نه تنها شرایط بسیار سختی را از منظر 
سیاسی و اقتصادی برای کشورهای صادرکننده نفت ایجاد 
خواهد کرد، بلکه سبب می شود بخشی از ذخایر نفت این 
کشورها برای اســتخراج غیر اقتصادی شوند و تا ابد زیر 
زمین باقی بمانند. شاید باز هم باید این جمله زکی یمانی، 

وزیر نفت پیشین عربستان را یادآوری کرد:
»عصر سنگ به دلیل کمبود سنگ به پایان نرسید و عصر 
نفــت نیز مدت ها پیش از آنکه جهان با اتمام نفت روبه رو 

شود به پایان خواهد رسید«.  

اوپک؛ 
 ورود 
به عصر 
فراوانی
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به نظر می رسد راه 
حل بهینه برای کشورهای 

صادرکننده نفت در عصر فراوانی، 
افزایش تولید نفت و حرکت به 

سمت راهبرد سهم بازار خواهد بود 
که تحقق آن مستلزم تالش برای 
انجام اصالحات اقتصادی مناسب، 

کارا و اثربخش در این 
اقتصادهاست

  در نظم نوین حاکم بر 
بازار نفت این احتمال که مقدار 

زیادی از نفت خام موجود در 
جهان نتواند استخراج شود 
به شدت افزایش می یابد و 
تولیدکنندگان نفت دارای 

هزینه کمتر، دارای این انگیزه 
خواهند بود که برای به دست 

آوردن سهم بیشتر از بازار 
نفت، تولیدکنندگان دارای 

هزینه تولید بیشتر را از بازار 
حذف کنند

 محمد امینی
تحلیل گر نفت



 محمد سانوسی بارکیندو
 دبیرکل اوپک 

جهان در ماه های مارس و آوریل ســال ٢٠٢٠ میالدی با بزرگ ترین شوک 
تقاضای نفت در حافظه زنده بشر روبه رو شد. در روزهای آوریل امسال، مقدار 
تقاضا برای نفت خام نسبت به سطح تقاضا در سال ٢٠١٩ میالدی روزانه ٢3 
میلیون بشکه کاهش یافت، قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی آمریکا برای 
تحویل در ماه مه در معامالت آتی بازار نفت بیستم آوریل منفی شد و به نظر 
می آمد اقتصاد جهانی در ورطه نابودی قرار گرفته باشد، همه تولیدکنندگان 

نفت جهان تحت تأثیر قرار گرفتند و هیچ کس در امان نبود. 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و تولیدکنندگان غیر عضو  اوپک 
در توافقنامه همکاری )DoC( با قاطعیت و سرعت برای مقابله با لرزه های به 
وجود آمده عمل کردند تا با بزرگ ترین و طوالنی ترین تعدیل های داوطلبانه 
تولید نفت در طول تاریخ صنعت نفت، دوباره ثبات را به بازار برگردانند، این 
اقدام حتی با حمایت گسترده ای جهانیان حتی ازسوی کاخ سفید روبه رو شد. 
این تصمیم به نفع همه تولیدکنندگان، از جمله شرکت های بزرگ نفتی و 
تولیدکنندگان مستقل در حوضه های پرمین، باکن و ایگل فورد ایاالت متحده 
آمریکاست. این اقدام همچنین حمایت مصرف کنندگان عمده جهان مانند 
هند را نیز در پی داشت و زمینه را برای بهبود و رشد در آینده با هدف تأمین 
سرمایه های الزم برای برآورده کردن نیازهای آینده مصرف کنندگان فراهم 
کرد. به دلیل تعدیل داوطلبانه تولید نفت، شاهد احیای اقتصادهای جهان، 
افزایش سفرها و بهبود اوضاع بازارهای جهانی نفت خام هستیم. با این وجود، 
اقتصاد جهانی هنوز شــرایط نامطمئنی دارد و انتظار نمی رود تقاضای برای 
نفت خام در بازارهای جهانی تا پیش از ســال ٢٠٢١ میالدی به سطوح ثبت 
شده در سال ٢٠١٩ میالدی برسد اما توافقنامه همکاری تولیدکنندگان عضو 
و غیرعضو اوپک نشــان از این دارد که هر اقدامی برای اطمینان از برقراری 

تعادل و ثبات بازار نفت در نظر گرفته می شود.
بنیان اقدام های قاطع اوپک و توافقنامه همکاری کشورهای عضو و 
غیرعضو این سازمان در سال ٢٠٢٠ میالدی را می توان در ٦٠ سال پیش، 
زمانی که اوپک در ١٤ سپتامبر ١٩٦٠ در بغداد تاسیس شد، جست وجو 

کرد.  ٦ دهه به تنهایی یک موفقیت مهم برای سازمانی در کشورهای 

در حال توسعه است و دستاوردی برای بازار کاالی بی ثبات یعنی نفت خام.
از اوایل دهه ١٩٧٠ میالدی شــاهد هفت دوره اصلی در بازارهای جهانی 
نفت بوده ایم، از جمله آخرین مورد در سال ٢٠٢٠، که هر کدام از این دوران 
با بی ثباتی شدید و ناگهانی همراه بود و بازار نفت و توسعه اقتصادی جهانی 
را تهدید کرده است.  در طول تاریخ اوپک همیشه یک اصل تکراری وجود 
داشته است که از دهه ها فراتر رفته و کار این سازمان را برای حمایت از ثبات 
پایدار بازار نفت هدایت کرده است و آن اصل »همکاری« نام دارد.  توافقنامه 
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک زمینه ای بوده است که براساس تالش های 
 )DoC( پیشین اوپک برای همکاری شکل گرفته و با تأیید منشور همکاری
در سال ٢٠١٩ میالدی چارچوبی مکمل برای آینده ایجاد کرده است. سیر رو 
به جلو که منشور همکاری را پشتیبانی می کند به این معناست که این منشور 
زمینه ای مهم برای کشــورهای حاضر نه تنها در کمک به حفظ ثبات پایدار 
بــازار نفت، بلکه در تکامل آینده نفت و همه انرژی ها در مقوله انتقال انرژی 
به شمار می آید. اوپک از همه ذینفعان می خواهد با هم کار کنند، راه حل های 
پایدار پیدا کنند و اقدام های مناســب را برای کمک به حفظ تعادل و ثبات 
در بازار نفت بیابند، اطمینان از تأمین تقاضای انرژی در آینده حاصل کنند 
و پاســخگوی چالش تغییرات آب و هوایی باشند.  چالش های انرژی سیاره 
ما به رویکردهای جامع و انعطاف پذیر نیاز دارد - هیچ منبع انرژی، درمانی 
برای تمام مشکالت نیست - و ما باید به دنبال پیشرفت بیشتر فناوری های 
پاک تر و کارآمدتر در همه انرژی های موجود باشیم. ما باید قدر تفاوت های 
ظریف در این بــاره را بدانیم و نیازهای مردم را در زمینه رفاه اجتماعی، به 

ویژه فقر انرژی، اقتصاد و محیط  زیست متعادل کنیم. 
با نگاه به آینده، اوپک بار دیگر بر اعتقاد راسخ خود به 

ارزش گفت وگو و همکاری گسترده تر و عمیق تر تاکید 
دارد. ما برای همکاری با همه ذینفعان همواره روی باز 
داریم، باید با هم صحبت کنیم و نه اینکه در مقابل 
هم باشیم. ما باید با هم تالش کنیم تا رشد، توسعه 
و شکوفایی پایدار را نه تنها برای نسل خود، 
بلکه بــرای فرزندان و فرزندان فرزندانمان 

تضمین کنیم. 

  دبیرخانه اوپک 
چهاردهم ســپتامبر ٢٠٢٠ روز بســیار ویژه ای برای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( اســت. روز جشن ٦٠ سالگی این سازمان. ٦ دهه 
پیش بعید به نظر می رســید که این سازمان به سطحی که امروز در عرصه 
انرژی جهانی دارد، برســد. در آن زمان در بغداد، پنج نماینده کشــورهای 
موسس اوپک، خوان پابلو پرز آلفونزو از ونزوئال، عبداهلل الطریقی از عربستان 
سعودی، طلعت الشــیبانی از عراق، فواد روحانی از ایران و احمد سید عمر 
از کویت در سالن الشــعب بغداد گردهم آمدند تا اوپک را تاسیس کنند. با 
توجه به شــرایط آن زمان، گردهم آمدن اعضای موسس این سازمان، در 
شرایطی که صنعت نفت تحت سلطه شرکت های بزرگ نفتی بود و این امر 
در ســاختار و رفتار آنها نیز منعکس بود؛ اقدامی قهرمانانه و پیشگامانه  
به شــمار می آمد. رویداد مهم »کنفرانس بغداد«، شاهد گردهمایی این 
پنج دوراندیش بود که با هدف همکاری و با نیاز به نوشــتن داستان خود 
دور هم جمع شــدند. پرز آلفونزو پس از این نشست گفته بود: »اکنون 
متحد شده ایم. در حال رقم زدن تاریخ هستیم.« ثابت شد که چقدر این 
ســخنان ژرف بودند. در دهه ١٩٦٠، اوپک با شجاعت، پایداری و کوشش 
خود اساســنامه ای را تدوین کرد که امروز هم پابرجاست. این اساسنامه 
در ٦ نوامبر سال ١٩٦٢ در قطعنامه شماره ٦3٦3 سازمان ملل متحد و در 
دبیرخانه سازمان ملل متحد )UN( ثبت شد و به تصمیم های برجسته ای 
مانند »بیانیه سیاست نفت در کشورهای عضو« در سال ١٩٦8 و گسترش 
عضویت در اوپک انجامید. شصت سال بعد، سازمانی که امروز ١3 کشور 
عضو دارد، اکنون به بخشــی جدایی ناپذیر از جامعــه جهانی انرژی و 
سیســتم چند جانبه تبدیل شده است. از این سازمان 
به طور گســترده درباره امور صنعت نفت مشورت 
گرفته می شــود. همچنان متعهد بــه تأمین منابع 
امن و ثابت، و بازدهی عادالنه برای سرمایه گذاران 
است. کشورهای عضو، بخش های داخلی نفت خود 
را در کل زنجیره ارزش اداره می کنند و این سازمان 
فعالیت های خود را به پرداختن به مســائل مربوط 
به کل بشریت گسترش داده است.  محمد سانوسی 

بارکیندو، دبیرکل اوپک در این باره گفته اســت: اغلب به شرایط آن روز در 
بغداد می اندیشم، به اینکه دوراندیشان موسس اوپک آینده اوپک و صنعت 
نفت را چگونه مجســم می کردند. آنچه واضح است این است که آینده ثابت 
کرد که اقدام آن روز امتحانش را در طول زمان پس داده است. اوپک هنوز 
همان اهداف اصلی نظم و ثبات در بازارهای جهانی نفت را دارد اما  نقش این 
ســازمان از نظر همکاری بیشتر با دیگر تولیدکنندگان، گفت وگو با ذینفعان 
صنعت و در نظر گرفتن نگرانی های انسانی مانند توسعه پایدار، محیط زیست 
و ریشه کن کردن فقر انرژی گسترده تر شده است. شصتمین سالروز اوپک 
فرصتی برای انعکاس و قدردانی از تالش همه کسانی که در طول تاریخ این 
سازمان بســیار تالش کردند تا اوپک را به این موفقیت چشمگیر برسانند. 
این افراد شــامل رؤســای دولت ها، وزیران، نمایندگان هیئت های عامل و 
دیگر کارشناسان سطح باالی خارج و داخل دبیرخانه، دبیرکل ها ، مدیریت و 
کارکنان همه رشته های مرتبط می شود. تعهد، پشتکار و فداکاری همه آنها 
با وجود فراز و نشیب های بسیار اوپک و کشورهای عضو آن، سبب پیشرفت 
این نهاد بین المللی شــده است. ١٤ سپتامبر فرصتی است تا بار دیگر اوپک 
از اتریش و شــهر وین، که از زمان انتقال اوپک به این شهر بزرگ و تاریخی 
در ٥٥ سال گذشته، میزبان گرم و سخاوتمند دبیرخانه بوده است، تشکر و 
قدردانی کند. عراق، شــهر بغداد و تاالر الشعب برای بزرگداشت ٦٠ سالگی 
اوپک برنامه هایی از قبیل موســیقی و فعالیت های فرهنگی را ترتیب داده 
است که برگزاری آن به بیماری همه گیر کرونا بستگی دارد. جزئیات بیشتر 

این برنامه به محض دسترسی اعالم می شود.
با نگاه به جلو، ســازمان آماده اســت تا با ورود به دهه ٧٠ سالگی، با 
چالش های بســیاری روبه رو شود. ما همچنان - هم به نفع تولیدکنندگان 
و هم مصرف کنندگان- بر بازار متعادل و پایدار نفت متمرکز هســتیم که 
به تازگی در توافقنامه همکاری و توافق کاهش تولید تاریخی سال ٢٠٢٠، 
ارتقای بیشــتر گفت وگو و همکاری از طریق 
راه حل هایی  و  ارائه گزینه ها  منشور همکاری، 
مانند  بشریت،  مهم  چالش های  از  بعضی  برای 
توســعه پایدار و کاهش فقر انرژی به نمایش 

گذاشته شده است.

یادداشت

آمادگی اوپک برای رویارویی باچالش های جدیداوپک و نگاه به آینده 
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اگرچه تأسیس رسمي سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
به ســال ١٩٦٠ میالدي باز می گردد، اما بســیاري از تحلیلگران در 
ریشه یابی طرح های اولیه تأسیس این سازمان به مالقات های رسمي 
ونزوئال در سال ١٩٤٩ میالدی از کشــورهاي ایران، عراق، کویت و 
عربستان اشــاره می کنند. منوچهر فرمانفرماییان که در این ایام 
مدیرکل اداره نفــت، امتیازات و معادن بود در کتاب »خون و نفت« 
که به سرگذشت زندگی اش اختصاص دارد، به ماجراي مالقات با این 
هیئت ونزوئالیی اشاره می کند. در این مطلب به خالصه ای از اتفاق های 
پیرامون این رویداد تاریخي به قلم نویسنده کتاب پرداخته شده است.
روزي در اواسط آبان ماه سال ١٩٥٩ میالدی، گلشائیان مرا به دفترش 
احضار کرد و تلگرافي را به دستم داد. تلگراف از سفیر حسین عالء 
بود که به عنوان نماینده ما در واشنگتن به تازگی به چهار ونزوئالیی 
که مایل بودند به صورت یک هیئت نفتي از ایران دیدن کنند، روادید 
داده بود. تلگراف حاکي از آن بود که عالء دستورهایی را درباره اینکه 

به آنها روادید ندهد نادیده گرفته بود.
براي مدتي سکوت برقرار شد. سپس گلشائیان با لحني تند و به 
اختصار گفت: من وقت ندارم آنها را بپذیرم. این سفیران از تعطیالت 

طوالني در خارجه برخوردارند و تصور می کنند ما هم همین طوریم.
من با جســارت گفتم: اما قربان، اینها کارشناس نفتی  هستند و 
حکم رسمي مأموریت دارند. به هیچ وجه نمی خواهید آنان را بپذیرید؟

در حالي که با دست اشاره می کرد که بروم، بی درنگ جواب داد: 
فقط براي چند دقیقه. شما از آنان مراقبت کنید.

باورم نمی شد ونزوئال براي بقیه کشورهاي تولیدکننده به صورت 
یک سرمشق درآمده بود. پرز آلفونسو به یک قهرمان تبدیل شده و 
معامالتي که وی انجام داده بود، با اینکه جزئیاتش براي ما نامشخص 

بود، آرزوهاي خود ما را بیان می کرد.
ما نمی دانستیم که ونزوئالیی ها مایل اند این جزئیات را در اختیار ما 
قرار دهند. معامالت شگفت انگیز آنها یک اثر منفي هم داشت: حاال 
نفت ونزوئال، نسبت به قیمت پایین نگه داشته شده نفت خام خاورمیانه، 
گران تر بود. این دیدار براي هر دو طرف مغتنم بود و من نگران بودم 
که گلشائیان از انتقام انگلیسی ها چنان احساس نگراني کند که یک 

بار دیگر راه احتیاط در پیش گیرد.
براي اســتقبال از گروه ونزوئالیی به فرودگاه رفتم. وزارت امور 
خارجه، برخالف تشریفات، کسي را نفرستاده بود و هیچ یک از خدمات 
مرسوم را که به طور معمول براي مقام های مهمان در نظر مي گرفت، 
به عمل نیاورده بود. من این کار را بی حرمتی می دانستم و بر آن شدم 
هر کاري که از دستم برمی آید انجام دهم تا دیدار آنان دلپذیر شود.

دکتر ادموندو لونگو کابلو ریاست هیئت را به عهده داشت. ایشان 
قائم مقام وزیر صنایع هیدروکربنی و معادن و مردي بود شــیطان 
با خنده های تند که تمایلش به ذکر اشــعار به اندازه من زیاد بود. 
همراهان هاش دکتر آي. مونزانتو، سفیر ونزوئال در رم، مردي جدي و 
با فرهنگ که معلوم بود حضورش در هیئت به دلیل این است که به 
آن جلوه اي دیپلماتیک بدهد و دکتر مونزالو کازادو، استاد حقوق نفت 
و معدن بودند که بعدها رئیس دادگاه عالي ونزوئال شد. نفر چهارم یک 
منشي بود که چمدان بزرگي را به زور می کشید. ونزوئالیی ها گفتند 
چمدان پر از اســنادي است که به دو زبان انگلیسي و عربي ترجمه 
شده، زیرا آنان امیدوار بودند در عربستان سعودي، کویت و عراق هم 

توقفي داشته باشند.
سر راهمان به هتل، دکتر لونگو کابلو توضیح داد که این تنها یک 
دیدار غیررسمی و دوستانه است. ونزوئال بر این عقیده بود که زمان 

آن فرارسیده که یک تبادل نظر غیررسمي میان کشورهاي تولیدکننده 
نفت آغاز شود. او گفت: شرکت ها مرتب با هم گفت وگو می کنند. ما هم 
باید همین کار را بکنیم. اکنون ما هیچ کدام تبادل اطالعاتي نداریم، 
انگار که جزایر تنهایي هستیم. این وضع باید تغییر کند. هر چه ما 

بیشتر از یکدیگر مطلع شویم، موقعیتمان بهتر است.
مونزانتو لحظه ای چشم از پنجره برداشت و گفت: این خیلي مؤثر 
است. پیش از این، هیچ ونزوئالیی  به طور رسمی به خاورمیانه فرستاده 
نشده بود. این نخستین تماس ما با جایي است که دارد به مرکز نفت 
خام دنیا تبدیل می شود. برخالف شــما که دور و برتان را برادران 
نفتي گرفته اند، ما در نیمکره غربي هستیم. بعد با شادماني خندید. 

ما آمده ایم که به خانواده ملحق شویم.
در طول راه به هتل دربند، هر یک از آنها به نوبت خاطرنشــان 
ساختند که به هیچ وجه نمی خواهند اسباب زحمت دولت ما یا شرکت 
نفت انگلیس و ایران شــوند. قدم نخست این بود که ببینیم در چه 
مواردي می توانیم با هم گفت وگو کنیم. دولت ونزوئال مایل بود درباره 
فعالیت های نفتی اش، هر اطالعاتي که به گمان ما می توانست برایمان 

مفید باشد، در اختیارمان قرار دهد.
پس از اسکان آنها در هتل و در مسیر بازگشت به اداره به آنچه آنان 
گفته بودند می اندیشیدم. اعراب خلیج فارس همسایگان ما بودند، اما ما 
همیشه آنها را دشمن قلمداد می کردیم تا اهل خانواده. تقریباً با صداي 

نفتي بلند خندیدم. بی گمان این برادران 
از هر اطالعاتي که با آنان مبادله 

می کردیم، علیه ما استفاده 
عراق  به  ویژه  می کردند. 

بی رحم بود، توي چند 
متر جا در ساحل شط 
فشــار  ما  به  العرب 
شــرکت  و  می آورد 
ایران  و  انگلیس  نفت 

نیز به بی اعتمادی بین ما 
دامن می زد. نمی توانستم 

آنان را شریک و همراه تصور 
منظوري  ونزوئالیی ها  اما  کنم 

داشتند. همه ما در یک طرف بودیم؛ 
همه ما در صنعت مشترکي سهیم بودیم. بدگماني ما نسبت به هم 
به خاطر نداشتن تماس، تشدید شده بود. پیش خودم از سفیر عالء، 
به خاطر آنکه از دستورات ما سرپیچي کرده بود تشکر کردم. چقدر 
همه ما را ترسانده بودند، چقدر داخل مرزهایمان تنها و هراسناک 
بودیم. آنچه ونزوئالیی ها پیشنهاد می کردند، انقالبي بود و دولت 

انگلیس را دیوانه می کرد.
وقتي به گلشائیان گفتم آنها رسیده اند، با ناراحتي گفت: خوب 

چه می خواهند؟ مي گویند براي چه به اینجا آمده اند؟
می خواستم سرش فریاد بزنم و بگویم: از رابط های انگلیسی ات 
بپرس! در عوض با مالیمت گفتم: دوستي. آنها مایل اند آنچه را که 
به دست آورده اند، به ما نشان دهند. آنها بحق خاطرنشان می کنند 
که ما منافع مشترکي داریم. به زحمت توانستم از او وعده مالقات با 

هیئت را براي نیم ساعت در روز بعد بگیرم.
آن شب ما گفت وگوهایی را آغاز کردیم که به یک ماراتن چهار 
روزه شــبیه بود و نخســتین مبادله آزاد اطالعات بین دو کشور 
تولیدکننده نفت به حســاب می آمد. این گفت وگوها نیروبخش و 

الهام دهنده بود و نخستین گام در آزادسازي صنعت نفت و بذري بود 
که ١٠ سال بعد به صورت سازمان کشورهاي صادرکننده نفت )اوپک( به 
ثمر رسید. چنین تصوري براي انگلیسی ها در حد کفر بود. گزارش های 
دیپلماتیک آنها در مورد این دیدار در بایگاني وزارت خارجه شان هنوز 

غیرقابل دسترس است و تا سال ٢٠١٠ نیز چنین خواهد ماند.
دکتر لونگو کابلو نسخه هایی از قانون هیدروکربن، قانون مالیات بر 
حق االمتیاز، قانون کار و امتیازنامه های ونزوئال را همراه آورده بود که 
همه به دقت به انگلیسي ترجمه شده بود. گفت: »هر چیز دیگري را 
که بخواهید ببینید، هر وقت که بتوانید به ونزوئال بیایید، در اختیارتان 
خواهد بود.« و با اشــتیاق برایم توضیح داد که نظام آنها چگونه کار 
می کند، ویژگی های معامله ٥٠/٥٠ چیست، در مذاکرات استدالل آنها 
چه بوده و موضوعات فرعي از چه قرار اســت. دکتر مونزالو کازادو، 
حقوقدان، درباره جنبه های حقوقي موضوع سخن گفت؛ پولشان را 
چگونه می گرفتند، نظام مالیاتي چگونه بود و حقوق و مسئولیت های 

هر دو طرف، یعني شرکت ها و دولت، چه بود؟
بارها و بارها شــرایط قراردادهاي خودمان را با دســتاوردهاي 
ونزوئالیی ها مقایسه کردم. وقتي امتیازنامه خودمان را به آنها نشان 
دادم، اظهار تأســف کردند و بیشتر مشتاق شــدند تا آنچه را که 

می توانستیم در عوض آن به دست آوریم، به ما نشان دهند.
کارگران آنها دستمزدي چهار برابر کارگران ما دریافت می کردند و 
هر هفته نصف روز کمتر کار می کردند، از مزایاي درماني و بازنشستگي 
برخوردار بودند و حتي می توانستند به اعتبار حقوقشان خانه قسطي 
بخرند. براي غذا، مسکن و لباس یارانه دریافت می کردند - برخالف 
وضع در آبــادان، که کارگرانش اغلب ژنده پوش بودند. درآمد نفتي 
ونزوئال براساس قیمت اعالم شده بین المللی بشکه ای ٢/٢٢ دالر بود. در 
حالی  که در قرارداد ١٩33 )١3١٢( ما، از قیمت اعالم شده هیچ ذکري به 
میان نیامده بود. تنها قیمت اعالم نشده ای که ما با آن برخورد داشتیم، 
موقعي بود که بنزین تصفیه شده را براي مصرف داخلي خودمان از 

شرکت نفت انگلیس و ایران بازخرید می کردیم.
ونزوئالیی ها از آنچه من می توانستم درباره مسائل نفتي مان به 
آنها بگویم، دچار تعجب شده بودند، زیرا تا آن هنگام، شرکت نفت 
انگلیس و ایران جزئیات را به کلی از ما مخفي نگه داشته بود. لونگو 
کابلو که دهانش طوري کار می کرد که انگار کلمات را قبل از بیرون 
دادن، زیرزبانش می چرخاند، گفت: »حاال می توانید تصور کنید که 

انگلیســی ها و آمریکایی ها با هم فرق می کنند. شرکت های آنها به 
هیچ وجه قابل مقایسه نیستند: شــرکتي که در کشور ما مشغول 
فعالیت است، متمدن است و حساب و کتابش هم معلوم، اما شرکتي 
که در کشور شما کار می کند پست و گدامنش است. ما می توانیم با 
هم گفت وگو کنیم، بی آنکه یکدیگر را بکشیم. آمریکایی ها روحیات 
و عالیق ونزوئال را درک می کنند، اما انگلیسی ها اهمیتي نمی دهند. 

آنان خیلي تغییرناپذیر، خیلي پنهان کار هستند!«
ناراحتي او براي من که نسبت به نحوه برخورد شرکت نفت انگلیس 
و ایران خیلي بی حس شده بودم، جالب بود. در حالي که چشم هایش 
برق مي زد، گفت: »اشتباه آنان این است که می خواهند در یک فنجان 
چاي طوفان به پا کنند. آنها فکر می کنند ما انقالبي هستیم و از این 
 رو تالش کرده اند ما را از کشــورهاي شما دور نگه دارند. آنها از این 
می ترسند که ما سعي کنیم موضع دسته جمعی مان را بهبود بخشیم. 
حق با آنهاســت! ما باید دیدگاه هایمان را به هم نزدیک کنیم.« بعد 
لبخندي ناگهاني و مضحک بر لب هایش نشســت. »خدا را شکر که 
سفیر عالء پیش قدم شد و براي ما روادید ایران را صادر کرد. خدا را 
شکر که شما را در برابر ما قرار داد! شما در مهم ترین کشور منطقه، 
ناجي این هیئت بوده اید. نمی دانیم در کشورهاي عرب چه خواهیم 

کرد. تا اینجا که حتي موفق به گرفتن روادید هم نشده ایم.«
جلسه روز بعد با گلشائیان خوب پیش نرفت. او اخموتر و سردتر 
از معمول با آنها برخورد کرد. از آنجا که انگلیســی نمی دانست، به 
فرانسه صحبت کرد، اگرچه می خواست مذاکرات با شرکت نفت را 
به طور خالصه شرح دهد، تمام حرف هایش همراه با نوعي عصبانیت 
بی شرمانه بود. من به ونزوئالیی ها گوشزد کرده بودم که مالقات باید 
دقیقاً در ظرف نیم ساعت تمام شود و در این 3٠ دقیقه دکتر لونگو 
کابلو همین طور ســرپا ایستاده بود. دم در به نظر می آمد گلشائیان 
خودش را جمع کرده، یکدفعه پرسید: »عجله شما براي چیست؟« 

انگار هیئت می خواست از دستش در برود.
دکتر لونگو کابلو جواب دندان شکنی به او داد. گفت: »عالیجناب، 
مدیرکل شما به ما اطالع داده که شما خیلي سرتان شلوغ است.« او 
می خواست پاسخ ترشرویي گلشائیان را بدهد: »ما یک گزارش کامل 
به او خواهیم داد و نیز تمام جزئیات دربارة اینکه چگونه حق االمتیاز 
دولت ما بیش از سه برابر آن چیزي است که شما دریافت می کنید!«

خوشــبختانه مالقات با گلشــائیان بدترین مورد بود. مالقات 
بعدي با دکتر پیرنیا بود و او آنهــا را با آغوش باز پذیرفت. او از 
پیشنهاد آنها در مورد تبادل نظر دائمي بین کشورهاي تولیدکننده 
نفت شگفت زده شد. گرچه او هم نسبت به اعراب تردید داشت، 
عالقه مند بــود که در این خصوص تالش کند. دکتر پیرنیا دربارة 
معامله ٥٠/٥٠ از دو کارشناس صمیمانه سؤاالتي کرد و آنها مواردي 
را مطرح کردند که ما تا آن موقع از آنها بی اطالع بودیم. او به یک 
نکته اشاره کرد: »ونزوئال تا آنجا پیشرفته که دانشگاه شما رشته 
حقوق نفت را تأسیس کرده.« بعد 
رو کرد به من و سرش را تکان داد. 
»راستي که ما راه زیادي در پیش 

داریم تا به اینجا برسیم.«
مثل همیشه، نحوه برخورد دکتر 
پیرنیــا مرا به فکر فــرو برد. اگر 
آمریکایی ها طرف صحبت ما بودند، 
ایران می شد.  پرزآلفونزوي  او هم 
متأسفانه هر بار که ما سر میز مذاکره 
با شــرکت نفت انگلیس و ایران 
می رفتیم، نه تنها چیزي نصیبمان 
نمی شد، بلکه معموالً زمینه را هم 
از دست می دادیم. انگلیسی ها در 

اســتعمارگري ید طوالیي داشتند. معموالً دست چند نفر را در باال 
می پیچاندند؛ در صورت لزوم، چند نفري را هم در خیابان مورد ضرب 
و شتم قرار می دادند و بعد غنائم را به کشورشان می بردند. آمریکایی ها 
فرق داشتند. به همین علت بود که در آن هنگام آن قدر موردعالقه 
بودند. برخورد آنها با کار در کشورهاي خارجي دقیقاً مثل برخوردشان 
با آن در کشور خودشان بود. در نتیجه، براي آنها ونزوئال در امتداد 
ایاالت متحده بود، با همان حقوق قانوني و همان راهکارهاي حقوقي. 
رفتارشان منصفانه بود. به همین دلیل بود که پرز آلفونزو توانست به آن 
دستاوردها نایل شود. بعدها آمریکا هم حیله گري هاي انگلیسی ها را یاد 
گرفت و به جای برخورد منصفانه، راه اعمال زور را در پیش گرفت. همه 
ما از این موضوع رنج  برده ایم. وقتي به عقب نگاه می کنم، به یاد می آورم 
که چطور آمریکایی ها و دیپلماسي مبتني بر عقل سلیم تجاري آنان 
را تحسین می کردیم. به یاد می آورم که امیدوار بودیم ما هم به زودی 
بتوانیم با شرکت های آمریکایي کار کنیم، چون آن وقت کسي مثل 

دکتر پیرنیا سرانجام امکان درخشش و جلوه نمایی را پیدا می کرد.
روز بعــد، وزارت امور خارجه به طور دیرهنگام تصمیم گرفت که 
هیئت نمایندگي ونزوئال را به رسمیت بشناسد و یکي از دوستانم، 
بهنام منوچهر مرزبان را به عنوان راهنماي آنان گمارد. وزیر امور خارجه 
حتي ترتیب بازدید آنها از کاخ را داد. آنها در باریابي به حضور شاه، 
از مبادله هیئت های دیپلماتیک سخن به میان آوردند. در آن موقع، 
نمی دانستیم که براي انجام این کار تقریباً ٢٥ سال زمان الزم است و 

من به عنوان اولین سفیر ایران به ونزوئال فرستاده خواهم شد.
در آخریــن بعدازظهر پیش از رفتن آنها، آنها را به موزه تهران 
بردم. محل گیرا و پرجاذبه ای بود. برنزها و ســفالینه های تخت 
جمشید و شوش، ســتون های سنگي، پیکره های کوچک آبگینه 
باستاني، نقاشی ها و خوشنویسی های بسیار ظریف و تذهیب شده، 
خاتم کاری ها و البته، فرش های مدهوش کننده، از جمله اشــیای 
دیدني موزه بود. با اینکــه مونزانتو در ایتالیا زندگي می کرد و با 
زیبایی های هنر رومي آشنایي داشت، هر سه نفر تحت تأثیر قرار 
گرفتند. ناگهان احساس کردم که حتي تصورش را هم نمی توانم 
بکنم که نشــو و نما یافتن در دنیایي فاقد پیشینه های تاریخي و 
یادمان های برآمده از گذشته های دور، چگونه می تواند باشد. براي 
هر یک از ما، به عنوان نمایندگان یک تمدن جدید، روبه رو شدن با 

توانگری های یک تمدن کهن، لحظه تکان دهنده اي بود.
صبح روز بعد، هدایایي را که از بازار تهیه کرده بودم، تقدیمشان 
کردم و با هم قرار گذاشــتیم که ارتباطمان را حفظ کنیم. آنها سوار 
هواپیما شدند، می دانستم که سفر آنها یکي از مهم ترین رخدادهاي 

زندگي من و زندگي کشورم بوده است.
آنها از ایران به عربستان سعودي پرواز کردند و در آنجا حتي 
به آنها اجازه داده نشد از هواپیما خارج شوند. لونگو کابلو بعدها 
به من گفت: »سعودی ها بدگمان بودند. گمان می کردند ما از کره 
دیگري آمده ایم.« در کویت که هنوز مستعمره انگلیس بود، »هنگام 
مالقات با شیخ، کنسول انگلیس ما را همراهي کرد. بدین ترتیب، 
ما نتوانســتیم در مورد نفت حرفي بزنیم.« در بغداد، نخست وزیر 
نوري سعید پاشا که از زمان هاي قدیم دوست صمیمي پدرم بود، 
از آنها استقبال خوبي به عمل آورد. در سوریه و مصر هم نیز همین 
رفتار با آنها شد. اما در بغداد، لونگوکابلو دچار آپاندیسیت شد و 
نتوانست در مورد نفت گفت گو کند. دو کشور دیگر، تولیدکننده 
نفت نبودند. در نتیجه، نظراتــي که بین ایران و ونزوئال در مورد 
تبادل متقابل اطالعات مورد بحث قرار گرفت، در همین محدوده 
باقي ماند و این تحرک و پویایي میان آنها، ١٠ سال بعد به تأسیس 

اوپک انجامید.
برگرفته از کتاب خون و نفت

ریشه هاي تشکیل اوپک در ایران
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  اگرچه تأسیس رسمي 
سازمان کشورهای صادرکننده 

نفت به سال ۱۹60 میالدي 
باز می گردد، اما بسیاري از 

تحلیلگران در ریشه یابی 
طرح های اولیه تأسیس این 

سازمان به مالقا ت های رسمي 
ونزوئال در سال ۱۹4۹ 

میالدی از کشورهاي ایران، 
عراق، کویت و عربستان اشاره 

می کنند

باورم نمی شد 
ونزوئال براي بقیه کشورهاي 

تولیدکننده به صورت یک سرمشق 
درآمده بود. پرز آلفونسو به یک 

قهرمان تبدیل شده و معامالتي که وی 
انجام داده بود، با اینکه جزئیاتش 
براي ما نامشخص بود، آرزوهاي 

خود ما را بیان می کرد



این جنگ پس از شکست مذاکرات اوپک و 
غیر اوپک در مارس 2020 و نپذیرفتن پیشنهاد 

کاهش تولید نفت عربستان ازسوی روسیه اتفاق 
افتاد. با کارشــکنی روسیه، توافق پیشین اوپک و 
غیراوپک پیرامون کاهش 1٫7 میلیون بشکه ای تولید 
نفت نیز تمدید نشد. با اعالم این خبر، قیمت های 
نفت در بازار جهانی 10 درصد ریخت و با همه گیر 
شدن بیماری کروناویروس 2019 هم 
این ریزش ها ادامه یافت تا اینکه قیمت 
نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا 
به 20 دالر و سپس حتی تا منفی 37 

دالر برای هر بشکه سقوط کرد.

 مدیر مسئول: کسری نوری، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
 سردبیر ارشد رسانه های روابط عمومی وزارت نفت:  پرستو یونچی

 دبیر تحریریه: امیر دشتی
تحریریه: رویا خالقی - نگار صادقی- کیانوش امیری-  فهمیه عارف نیا   

عباس حاجی هاشمی 

 فنی و هنری: سامان گودرزی، میالد رفاقتی، آیدا یاسینی
 عکس: سید حسن حسینی

ویراستار: داوود رمضانی
با سپاس از همکاری: حجت اهلل غنیمی فرد-  صفرعلی کرامتی-  مهدی 

 عسلی- حشمت اهلل رضوی- احسان تقوی نژاد -  محمد صالحی

بنیان گذاران اوپک

در نشست فوق العاده وزیران دارایی و نفت 
اوپک که در 21 اکتبر ســال1973 میالدی و 
در بحبوحه جنگ های اعراب و اســرائیل، در 
کویت تشکیل شــد، اوپک برای نخستین بار 
قیمت نفت را 70 تا 80 درصد نسبت به انواع 
نفت خام صادراتی افزایش داد و به موازات آن 
کشورهای عرب صادرکننده نفت )به استثنای 
عراق( فروش نفت به کشــورهای حامی رژیم 
صهیونیستی و در رأس آن ها آمریکا را تحریم 
کردنــد. قیمت نفت با ایــن تحریم از 
بشــکه ای ســه دالر به حدود 12 دالر 

رسید.

پذیرش نخستین افزایش یک جانبه قیمت 
نفت از طــرف کشــورهای صادرکننده نفت، 
که مطبوعات و رســانه های خبری غرب آن را 
نخستین »شوک نفتی« خواندند، زمینه را برای 
دومین شــوک نفتی فراهم کرد و در کنفرانس 
وزیران نفت و دارایی اوپک، که 22 دســامبر در 
تهران تشکیل شد، اوپک تصمیم گرفت قیمت 

نفــت را به حــدود دو برابر قیمت 
تعیین شــده در ماه اکتبر افزایش 
دهد، که در مقایسه با قیمت نفت 
در نیمه نخست سال 13۵2 نزدیک 

به چهار برابر بود.

اعضای اوپک در نشســت فوق العاده 
سال 2016 در الجزایر برای کاهش تولید 
روزانه  1,8 هزار بشکه نفت با 10 کشور غیر 
 )doc(اوپک در قالب توافق نامــه همکاری
دســت همکاری داد. این توافق که از ژانویه 
2017 اجرایی شــد ســبب شد  قیمت سبد 
نفتــی اوپــک از ۵2,4 دالر در ژانویه 2017 
به 63,17 دالر به ازای هر بشــکه در آوریل 

2018 برســد. گزارش ماهانه بازار 
نفت آژانــس بین المللی انرژی در 
با عنوان »ماموریت  آوریل 2018 
انجام شد« دال بر این موضوع است. 

  معافیت سه کشور
این  در  متحدانش  و  اوپــک  اعضای 
نشست متعهد شــدند در ماه های مه و 
ژوئن تولیــد روزانه خود را ٩ میلیون و 
٧٠٠ هزار بشــکه در روز کاهش دهند. 
خط پایه و مبنای محاســبه تولید برای 
همه کشــورهای حاضر در این توافق به 
جز عربســتان و روسیه ماه اکتبر سال 
٢٠١8 میالدی تعیین شــد، در حالی که 
و  روسیه  برای  تولید  محاســبه  مبنای 
عربســتان روزانه ١١ میلیون بشکه در 
نظر گرفته شده است. کشورهای ایران، 
لیبی و ونزوئال از توافق کاهش تولید که 
از یکم ماه مه ســال ٢٠٢٠ میالدی )١٢ 
اردیبهشــت ماه ٩٩( اجرا شد، مستثنا 

شدند.

تولیدکننــدگان عضو و غیرعضو ســازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به 
اوپک پالس 12 آوریل 2020 )24 فروردین ماه 
1399( در حالی در دهمین نشست فوق العاده 
از طریق ویدیو کنفرانــس  با یکدیگر مذاکره 
کردند که قیمت نفــت به دلیل جنگ قیمتی 
عربســتان سعودی و روسیه در ماه مارس سال 
2020 میالدی از 67 دالر روزهای نخســتین 
سال 2020 به کمتر از 20 دالر برای هر بشکه 
رسیده بود. 23 عضو اوپک در این فضا و کاهش 
بیش از 40 دالری قیمت نفت، دست همکاری 
به هم دادند و بر سر کاهش بی سابقه عرضه نفت 

با یکدیگر توافق کردند.

 واکنش بازار به توافق 
کشــورهای تولیدکننــده نفــت اوپک و 
غیراوپــک حاضــر در توافقنامــه همکاری 
 )Declaration of Cooperation(
برای یک بازه زمانی 6 ماهه دیگر از یکم ژوئیه 
تا 31 دسامبر سال 2020 روزانه 7 میلیون 
و 700 هزار بشــکه کاهش عرضه خواهند 
داشت، همچنین در بازه زمانی سوم از یکم 
ژانویه 2021 تا 30 آوریل 2022 به مدت 16 
ماه نیز کاهش عرضه روزانه ۵ میلیون و 800 

هزار بشکه تعیین شد.
قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی 
با اجرای توافق تاریخی کاهش تولید نفت از 
نخســتین روز ماه مه روند افزایشی گرفت و 
با تعهد کشورها به این توافق به باالتر از 4۵ 

دالر برای هر بشکه نیز رسید.

٢3 کشــور عضو اوپــک و متحدانــش ١٢ آوریل 
٢٠٢٠ بــر ســرکاهش روزانه ٩.٧ میلیون بشــکه 
ــد ــق کردن ــم تواف ــاه باه ــرای ٢ م ــد ب تولی

تـــوافـــق تـــاریخی
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