دوشنبه  24شهریور 1399
سال بیست و ششم
شماره 7443

یادداشت

و چنین اســت که این بازی منطقهای کودکان خرســک باز ،با رهبری
معاویــه بــن ســلمان و عمروعاص بــن زاید ،چــوب آغاز افــول اوپک را
در شــصت ســالگی آن بر طبل و ســرای جهان میکوبند .بــه گفته قرآن
کــه گویا وهابیهــا نمیخواهند آن را بفهمند« :تلــک االیام نداولها بین
الناس»
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بار تأسیس اوپک بر شانه های یک ایرانی

ت سالگی افول میکند؟
آیا اوپک در شص 

بســیاری از پدیدههــا و موجــودات زنــده در
شــصت ســالگی دوران پیــری و افــول را آغاز
میکننــد .ســازمان کشــورهای صادرکنندگان
نفــت هم امروز شــصت ســاله میشــود .این
علی شمس
ســازمان در ســپتامبر  1960میــادی ،پــس از
اردکانی
چند ســال مذاکره بین ایــران ،ونزوئال و عراق
کارشناس ارشد
و عضویت شــش کشــور در عرصه جهانی به
اقتصاد انرژی
وجــود آمــد و در طول حیــات خــود بهعنوان
موفقترین ســازمان جهان ســومیها معروف شــد و در غرب با خوراک
فکــری صهیونیســتی آن را «کارتــل نفتــی و انــرژی» و بــا مفهــوم منفی
معرفــی میکردنــد 10 .ســال طول کشــید تا جهــان کمکم این ســازمان
نوپا را جدی بگیرد و اعضای آن به ســیزده کشــور برســد .در این فاصله
اوپک صدرنشــین اخبار جهانی شد و در دهه  1970به هژمونی مطلق و
هفتادساله امریکایی -انگلیسی برجهان انرژی تا حدی پایان داد.
دوران شــکوفایی اوپــک مــرده ریــگ عصــر تکنولــوژی در پدیــده
موتورهــای درون ســوز بود که با ســوخت فرآوردههای نفتی ،که از ســال
 1857تولیــد آنهــا تجــاری شــده بود رونــق یافــت .تولید انبــوه اتومبیل
بنزینســوز از آغاز قرن بیســتم جــای پایدار برای ســوختهای نفتی در
دادوســتدهای جهانــی ایجاد کرد کــه خود به ایجــاد کارتلهای نفتی در
امریــکا و ســپس دو کارتــل دیگر نفتــی در اروپــا انجامید .با تولیــد انبوه
اتومبیــل بــرای یک قرن رشــد ســاالنه تقاضا بــرای فرآوردههــای نفتی
تضمین شــد و بزرگترین انباشتهای سرمایه در تاریخ اقتصاد جهان
درصنایــع انرژی را رقــم زد .جایگزینــی تدریجی ســوختهای نفتی در
نیروگاههای برق حرارتی و کشــتیها و خطوط راهآهن رشــد تقاضا برای
فرآوردههای نفتی را در این یکصدساله دائماً میافزود.
با آغاز قرن بیســتم ماشــینهای بخار زغال سنگ سوز بتدریج جای
خود را به موتورهای درونسوز دادند که این رویکرد در میدانهای نبرد
نخستین جنگ جهانی رخنمون شد ،چندان که رئیسجمهوری نامدار
فرانســه مســیو کلمانســو ،معروف به شــیر اروپــا در روزهــای پایانی این
جنــگ به رئیسجمهوری امریکا ،نوشــت« :آقای رئیسجمهوری به ما
نفت برسانید ،امروز یک قطره نفت ،درمیدانهای نبرد سرنوشت ساز،
با یک قطره خون برابر است».
در دهــه هفتــاد قرن بیســتم ،اوپــک ارزش جایگزینی ســوختها در
افزایــش قیمت نفت را نشــان داد .تا آن زمــان هژمونی نفتی امریکایی
قیمــت بنزیــن را فقــط مرتبــط بــا هزینههــای تولیــد آن میدانســت و
محاســبه میکــرد .در ایــن روش قیمتیابــی هزینه تولید نفــت را فقط
در عملیات اکتشــاف ،اســتخراج ،تصفیه و توزیع آن میدیدند و بدیهی
اســت که هزینــه و ارزش جایگزینی ذخیرههای طبیعــی نفت را منظور
نمیکردنــد و آلودگــی ناشــی از افزایش گازهای گلخانــه و تهدید حیات
روی زمین و هوا را هم به حساب نمیآوردند.
در ایــن دوران هژمونــی امریــکا بهدنبــال بازســازی و رشــد ســریع
اقتصــادی در کشــورهای صنعتــی و نیمــه صنعتــی بــا تأمین ســوخت
نفتی ارزان و فراوان بود .امریکا با کنترل بیشــتر کشــورهای نفت خیز که
صنعتــی نبودند و مصــرف زیادی برای نفت خود نداشــتند از صادرات
عمده آنها یاری میگرفت تا نفت را به کشورهایی مثل ژاپن و اروپاییها
بفروشند و بهای آن را در کنترل دالر بگذارند.
تشــنگی نفتــی دنیــای صنعتــی پــس از دومیــن جنگ جهانی رشــد
پرشــتابی داشــت .عدم انطباق جغرافیایی ذخایر نفتی صادرکنندگان؛
دنیــای صنعتــی ،مصــرف کننــده بــه انتقــال ســرمایه و تکنولــوژی
بهکشــورهای نفــت خیز برای تولید هرچه بیشــتر نفــت انجامید .بهاین
شــکل انتقالها تا نیمه قرن بیستم در ازای بخشی از بهای واقعی نفت
تا نیمه دوم قرن بیستم ادامه یافت.
در همین زمان اوپک بهوجود آمد و در نقش ثبات آفرینی در میزان
عرضه و قیمت نفت تاحدی توانست روند انباشت سرمایه بینالمللی
را معکوس کند ولی امریکا با فشار بر طرفین معامالت نفتی که فقط با
دالر نفت را بخرند و بفروشــند هژمونی دالری در داد و ســتدهای جهان
به ارقام بیسابقهای رساند.
متأســفانه بــا ذهنیت نوکیســه های حاکــم بر کشــورهای صادرکننده
نفت و بویژه در خلیج فارس ،که غربیها آنها را نو-ووریش میخوانند،
صاحــب پتــرو دالرها میشــدند که بــه اندازه کافــی از آن برای توســعه
صنعتی نمیتوانســتند اســتفاده کنند و در کشــورهای صادرکننده نفت
خــام پترو دالرهــا به تولیــد و ایجاد اشــتغال کافی تبدیل نشــد .هرچند
پتــرو دالرهــا اوج هژمونــی غربیهــا را در بازارهای جهانی میشکســت
ولی با ایجاد حاشــیه نشــینی برای مردم و توسعه فســاد در حکومتها
در کشــورهای صادرکننــده نفــت نیــز بــه جنبشهــای توســعه خواهانه
منجــر میشــد .جنبشهای ملی شــدن نفت در مکزیــک (دهه ،)1930
در ونزوئــا (دهه  )1940و در ایران (دهه  )1950به همگرایی کشــورهای
عمده صادرکننده نفت و ایجاد اوپک انجامید.
از آنجــا کــه اوپک زاییده یک فرآیند  60 ،50ســاله در اقتصاد جهانی
بوده اســت نــزول و افول آن نیز وابســته به ظهور و رشــد تکنولوژیهای
جدیــد بویــژه در تولید برق ،حملونقل و فرآیندهای صنعتی اســت که
خود نیز به یک دوره زمانی مشابه نیاز دارد.
ســعدی نشســته بر دل مهری به روزگار
بیــرون نمیتــوان کــرد اال بــه روزگاران
بــا آغــاز قــرن بیســتویکم و افزایــش آگاهــی و اجمــاع جهانــی در
ط زیســتی مصــرف ســوختهای فســیلی و
ارزیابــی آثــار منفــی محیــ 
نهضتهای کاهــش پراکنش گازهای گلخانهای و خطرات آن بر حیات
بویــژه بــر ریههای انســان و ســایر جانداران و بــر آب ،زمیــن و جنگل به
تکنولوژیهای کاهنده مصرف ســوختهای غیرفســیلی روی آوردهاند؛
که با نزول سرمایهگذاری در موتورهای درون سوز رخ نمون شده است.
در نتیجــه بــرای نخســتین بار ،پساز  140ســال رشــد مداوم ســاالنه
مصرف ســوختهای نفتی ،افزایش تقاضا در ســال  2018متوقف شــد.
ولی همزمان غیراوپکیها توانستند تولید خود را از اوپکیها بیشتر کنند؛
اما این دولت مســتعجل بود چون با فرارســیدن پاندمی کرونا در نیمه
دوم ســال  2019شــاهد کاهش مصرف ســوخت در ســال  2020هســتیم
که فشــار آن را اوپکیها و غیراوپکیهــا همزمان تجربه میکنند ،چندان
کــه تولید نفــت غیرمتعارف در امریــکا کاهش یافته اســت .این کاهش
شــدت تقاضا برای فرآوردههای نفتی به تثبیت نسبی قیمتهای نفت
و فرآورده در ســطحی پایینتر از متوســط قیمتها در سالهای پیش از
 2015شده است.
از ســوی دیگر ،با کاهش درآمدهای پترو دالر ،ولخرجی نوکیسهها ته
کشــیده اســت ،ولی مثل اینکه اوپکیها دیر پیمیبرند که بر ســر مرغی
کــه تخم طال میگــذارد ،نباید منازعه کرد؛ چندان کــه نباید نگهداری از
تخــم طال را فرامــوش کرد .وعــده خداوند در قرآن کریم حق اســت که
میفرماید منازعه نکنید که شکســت میخورید و ناتوان میشــوید «و ال
َت َ
ب ُ
ناز ُعوا َفَت ْف َشُلوا َو َت ْذ َه َ
ریح ْ
کم».
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نخســتین دبیــرکل ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت خــام (اوپــک) فــؤاد
روحانی ،یکی از مشاهیر برجسته یکصد
ســال اخیــر ایــران بــود .روحانــی در 30
مهــر  1286خورشــیدی ( 23اکتبر 1907
میــادی) در تهــران متولــد شــد و در 10
بهمــن  30( 1382ژانویــه  )2004در 96
سالگی در لندن درگذشت.
فــؤاد روحانــی ،تنهــا دبیــرکل ایرانی
ایــن ســازمان  60ســاله بــود کــه در طول
خدمت خود طی سالهای  ۱۹۶۱تا ۱۹۶۴
میالدی ،دســت نوشــتههایی را به یادگار
گذاشــت کــه کاملترین مجموعــه آن را
میتــوان در کتــاب «ناگفتههایــی درباره
سیاســت نفتی ایران در دهه پس از ملی
شــدن و یادداشــتهای فــؤاد روحانــی،
نخســتین دبیــرکل ســازمان کشــورهای
صــادر کننــده نفــت (اوپــک)» یافــت.
کتابی که در سالهای اخیر با ویراستاری
و پژوهشــگری مشــترک غالمرضــا
تاجبخش و فرح نجمآبادی منتشــر شد
و به بررسی سیاستهای نفتی ایران یک
دهــه پس از ملی شــدن صنعــت نفت،
خاطــرات و خدمات روحانی بــه ایران و
دیگر کشورهای عضو اوپک میپردازد.

ëëشروع به کار دبیرکل ایرانی
در فوریه سال  1961در کنفرانس دوم
کشــورهای عضو اوپک در کاراکاس ،فؤاد
روحانی قائم مقــام رئیس هیأت مدیره
و مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با
حفظ ســمت بــه اتفــاق آرا بــه دبیرکلی
ســازمان انتخاب شــد .انتخــاب روحانی
بــه دلیل شــخصیت برجســته و دانش و
تجربیــات طوالنــی او در صنعــت نفــت
و برخــورداری ایران از تشــکلی ســازمان
یافته در میان اعضا بود.
فؤاد روحانی پس از اتمام تحصیالت
ابتدایــی و متوســطه در مدرســه تربیــت
تهــران ،بــه خدمــت در صنعــت نفــت
ایران که در آن تاریخ در انحصار شــرکت
ســابق نفت ایران و انگلیس بود درآمد و
بزودی به خاطر هوش سرشار و تسلط به
زبانهای خارجی طرف توجه واقع شــد.
او به  3زبان فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی
تســلط کافی داشــت و با زبان کالســیک
التیــن ،ایتالیایــی و عربی نیز آشــنا بود و
فوق لیســانس ( L.L.Mحقوق) با درجه
ممتاز از دانشگاه لندن داشت.
ظــرف دو ماه پس از انتخاب روحانی
بــه دبیرکلی ،او بــا تمهید مقدمات برای
تأســیس دبیرخانــه و تحصیــل اجــازه
از دولــت فــدرال ســوئیس به ژنــو رفت.
در جلســه فوریه ســال  1961شــهر ژنو به
خاطر بیطرفی کشور سوئیس و استقرار
تعــداد قابل مالحظهای از ســازمانهای
بینالمللی در این شــهر بــه عنوان مقرر
دبیرخانه ســازمان انتخاب شد .روحانی
در مصاحبــهای کــه  30ســال بعــد بــه
مناســبت ســی امیــن ســالگرد تأســیس
اوپــک بــا مســئول انتشــارات و تبلیغات
اوپک در وین داشــت خاطــره این ایام را
چنیــن نقل کرده اســت« :در اوایل ســال
 1961کــه بــه ژنــو رفتــم ،در آنجــا دفتری
نداشــتم .کنســولگری ونزوئــا در ژنــو
دفتری موقــت در اختیارم گذاشــته بود.
کارم را در همیــن دفتــر شــروع کــردم و
حــدود یک مــاه در ایــن محل بــودم .به
شــهر برن رفتم و با مذاکره با وزارت امور
خارجه ســوئیس اجازه گرفتم دبیرخانه
اوپــک را در شــهر ژنــو دایــر کنــم ولــی با
اعطای مصونیــت دیپلماتیک به اوپک
موافقت نکردند »...محل دبیرکل اوپک
در ســاختمانی نزدیک پل مــون بالن در
مرکز شهر ژنو قرار داشت و پس از قریب
به یک سال به طبقه همکف ساختمانی
نزدیــک بــه مرکــز اروپایی ســازمان ملل
متحــد در ژنــو منتقــل شــد .امــا بعدهــا
بــرای تحصیــل مزایــا و مصونیتهــای
دیپلماتیــک مقــر این ســازمان بــه وین
پایتخــت اتریــش منتقــل شــد .درســت
در ژوئــن  1965کــه توافقی میان اشــرف
لطفــی ،دبیرکل وقت با برونو کرایســکی

وزیر امور خارجه وقت اتریش انجام شد.
فــؤاد روحانــی در تمــام طــول مدت
دبیرکلی ،سعی کرده تا تصویری معتدل
و معقول از اوپک برای جهان ترسیم کند
و این موضوع در سال  1962به صراحت
در اطالعیه وزارت خارجه انگلیس اشاره
شده است .یادداشتهای روحانی شامل
مســائلی اســت که در فاصلــه چهارمین
کنفرانــس (خــرداد  )1341و نشســت
مشــورتی فروردیــن  1343کــه هــر دو در
ژنو برگزار شــد ،اتفاق افتاد .مذاکراتی که
با شــرکتهای نفتــی و کشــورهای عضو
اوپک انجــام داد ،زمینهای را فراهم کرد
کــه سیســتم امتیــازی – کــه بیــش از 70
ســال بر روابط بین شرکتهای پرقدرت
و کشورهای صاحب نفت در این منطقه
حکمفرمــا بــود -در طول مدتــی کوتاه –
حدود  13سال پس از پیدایش اوپک -به
کلــی از بین برود و او را باید از پایهگذاران
این تغییرات دانست.
ëëمرور آغاز اوپک با دبیرکل ایرانی
کتاب خاطــرات روحانی از 20فصل و
 3پیوست تشکیل شده که به دقت حتی
به حواشــی این پیدایش که در سالهای
اخیر برمال شده ،میپردازد.
ویراســتار در مقدمــه کتــاب دربــاره
چگونگــی دســتیابی بــه یادداشــتهای
فؤاد روحانی مینویسد« :اوراق شخصی
روحانــی در اوایــل ســال  1385یعنــی
نزدیک به ســه سال پس از درگذشت آن
زندهیــاد در یــک کارتــن ســنگین وزن در
امریکا به دستم رسید( ».ص )14
در فصــل نخســت میخوانیــم کــه
«بنــا بــه دعــوت طلعــت شــیبانی ،وزیر
نفــت عــراق ،در روز  14ســپتامبر 1960
( 23شــهریور )1339نمایندگانــی از
طــرف چهــار کشــور عمــده صادرکننــده
نفــت ،عربســتان ســعودی ،ونزوئــا،
کویــت و ایران بــه بغداد رفتنــد و همراه
بــا نمایندگان عــراق برای بررســی نحوه
مقابلــه دســتهجمعی بــا اقدامهــای
خودســرانه شــرکتهای نفتی دست به
کار شدند و بدین ترتیب سازمانی به نام
«ســازمان کشــورهای صــادر کننده نفت
(اوپک)» موجودیت یافت( ».ص )39
کتــاب دربــاره تأثیــر «قطعنامههــای
ســهگانه اوپــک» مینویســد کــه «پس از
تأسیس اوپک ،شــرکتهای بینالمللی
نفتی که منافع خود را در خطر میدیدند
در همه کشــورهای عضو اوپک دست به
اقداماتــی مبنی بر «صالح اندیشــی» اما
تــوأم با تطمیع و تهدیــد و ارعاب زدند تا
آنها را از ادامه شــرکت در اوپک منصرف
کنند .این اقدامات بویژه متوجه ایران بود
چون از یک طرف ایران بعد از ملی شدن
نفت بیــن کشــورهای تولید کننــده نفت
اهمیت خاصــی داشــت و از طرف دیگر
دبیر کل اوپک ،ایرانی بود( ».ص )66
فصل چهارم با عنوان «ادامه تالش
کشــورهای عضــو اوپــک» در مقابــل
اقدامهای کشورهای صادر کننده نفت با
اشاره به حضور دیپلماتهای امریکایی
آورده اســت« :ســفیر ایــاالت متحــده
امریــکا در تهــران ،جولیــوس هولمــز،
در گــزارش  7فوریــه 18(1963بهمــن
 )1341به واشــنگتن ،از مذاکــرهای پرده
برمــیدارد کــه شــاه ایــران در  4فوریــه
 18( 1963بهمــن  )1341بــا او داشــته و
خطوط اصلی سیاســت ایــران در اوپک
را بــه طور شــفاف برای او تشــریح کرده
است .هولمز در این تلگراف مینویسد:
«شاه میخواست مرا مطمئن سازد که
ایران به دنبال ماجراجویی نیست ،زیرا
درس تلــخ دوران مصــدق را بــه خاطر
دارد( ».ص )81
مذاکرات فؤاد روحانی با شرکتهای
نفتــی در فصــل پنجــم آمــده و نوشــته
شــده« :شــرکتهای نفتی پس از حدود
یک ســال مقاومت در برابر خواستههای
عضــو اوپــک بــرای گفتوگــو دربــاره
اجــرای قطعنامههــای اوپــک بــه رغــم
کوشــشهایی کــه بــا توســل بــه راههــا و

ترفندهــای مختلــف بــرای منصــرف
ســاختن کشــورها به کار بردند ،سرانجام
راه دیگری جز این ندیدند که درباره انکار
موجودیــت اوپــک و بیاعتبــار دانســتن
مصوبات آن کوتاه بیایند( ».ص )99
در فصــل نهــم بــا عنــوان «جلســه
مشــورتی بیــروت در آذر  »1342بــه
رویکــرد اوپــک و اخطــار به شــرکتهای
نفتــی پرداختــه اســت .در ایــن بخــش
میخوانیــم« :بالفاصلــه پــس از پایــان
گرفتن جلســه مشورتی اوپک در بیروت،
مصوبات آن ســریعاً در صدر مهمترین
اخبــار خبرگزاریهای عمــده جهان قرار
گرفــت و زنــگ خطــر را در محافل نفتی
جهــان بــه صــدا درآورد .دبیــرکل اوپک
پیــام صریــح و روشــنی از جانــب همــه
کشــورها عضــو بــرای شــرکتهای نفتی
فرستاده بود .پیشــنهاد شرکتها مردود
شــده و او دیگر مجاز نیســت با شرکتها
مذاکره کند( ».ص )155
در اکثــر فصلهــا به حضــور زیرکانه
وزیــر انگلیــس و قــرار گرفتن مســئوالن
کشــور بــر ســر یــک دوراهــی بیــن
شــرکتهای غربــی و کشــورهای عربی
دیــده میشــود .روحانــی بارهــا اشــاره
کرده که «مقامات میدانستند که اگر به
خواست شــرکتهای غربی تن بدهند،
مقدمــهای بــرای اخــال در روابــط بــا
کشــورهای عربی عضو اوپک و گسستن
از آنها تلقی میشــد ».ایــن موضوع در
فصل یازدهم با عنوان «ایران بر ســر دو
راهی» آمده است.
عنــوان فصــل ســیزدهم «مواضــع
شــرکتهای نفتــی و دولتهای ذینفع
در آســتانه کنفرنس ریاض» است که به
نقش اوپــک در تهدیــد امتیازهای نفتی
در خاورمیانــه پرداختــه و آورده اســت:
«شرکتهای نفتی دولتهای انگلستان
و امریــکا در روزهــای پایانی ســال 1963
آشــکارا نگران تصمیماتی بودنــد که در
جلســه تکمیلــی کنفرانس پنجــم اوپک
در ریــاض علیــه شــرکتها گرفته شــود.
وزارتخانههــای امــور خارجــه امریــکا و
انگلیــس بــرای مقابلــه احتمالــی با این
(وضع وخیم و خطرناک) و اقداماتی که
در صورت ضرورت باید بهطور مشــترک
انجــام گیــرد ،بهطــور مرتب تبــادل نظر
میکردند( ».ص )203
در فصــل پانزدهم کتــاب «مذاکرات
هیــأت ســه نفــری اوپک بــا شــرکتها»
آمــده و بــه رفــت و آمدهــای رضــا فالح
اشــاره دارد و در ادامــه بــه رویکرد «علم
در عرصه نفت» روحانی اشاره شده و در
فصل هفدهم میخوانیــم« :از خواندن
یادداشــتهای فــؤاد روحانــی بخوبــی
استنباط میشــود که چه روزهای سختی
را در روزهــای آخــر خدمــت در اوپــک
پشت سر گذاشته است .در حالی که هیچ
یــک از کشــورهای عضــو حاضــر نبودند
پیشنهادهای شرکتها را بپذیرند ،ایران
تصمیــم گرفته بود پیشــنهاد را بپذیرد و
از دبیرکل هم انتظار داشــت کشــورهای
عربســتان ســعودی ،کویــت و قطــر را به
پیــروی از نظریــه ایــران متقاعد ســازد».
(ص )252
کارشــکنیها و تــاش بــرای خروج
حداقــل ایران از ســازمان بــه اندازهای
بــود کــه در فصــل هجدهــم کتــاب به
صراحــت با اشــاره بــه مقالــه روزنامه
االهــرام مصــر نوشــته شــده اســت:
«حسنین هیکل سردبیر مقاله االهرام
چاپ قاهره در مقالهای نوشــت زمینه
تشــکیل یــک ســازمان نفتــی اعــراب
اواپک فراهم شده تا در صورت خروج
ایران از اوپک ســازمان مزبور جانشین
آن شود( ».ص )267
امــا بــا وجــود ایــن ایــران هنــوز یکــی
از اعضــای ســازمانی اســت کــه فــراز و
فرودهــای زیــادی را تجربه کرده و شــاید
روحانی تنهــا دبیرکل این ســازمان بوده
که در ســختترین شــرایط کاری اوپک و
دوران شــکلگیری آن همواره تأکید کرد:
«سیاست را نباید وارد بازار نفت کرد».

جلسه هیأت مدیره اوپک 12 ،شهریور  3( 1341سپتامبر  / )1962از چپ به راست :احمد سیدعمر (کویت) ،الجروشی (لیبی) ،فؤاد روحانی (ایران)،
فیصل الحسینی (رئیس روابط عمومی) ،نمیر جودت (عضو دبیرخانه) ،هشام ناظر (عربستان سعودی) ،اومبرتو پینالوزا (ونزوئال) ،حسن کامل (قطر)
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گزارش «ایران» از

 60سال با سیاست ن

عطیــه لبــاف  60 /ســال پیــش چنیــن روزی  14 -ســپتامبر  -1960نمایندگان پنج کشــور
تولیدکننــده نفــت یعنی ایران ،عــراق ،کویت ،عربســتان ســعودی و ونزوئال در ســالن
الشــعب بغداد گرد هــم آمدند تا ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت یعنــی اوپک را
تشــکیل دهند .پــس از آن ،اوپک به طور رســمی شــروع به «هماهنگی و یکپارچهســازی
سیاســتهای نفتی کشــورهای عضــو و تعییــن بهترین روش بــرای حفاظــت از منافع
آنهــا ،به صورت فــردی و جمعی» کرد و اگرچــه در برخی از برههها ضعیف شــد اما هنوز
هم ســر پای خود ایســتاده اســت و بــا  13عضو کنونــی خود برای ثبات بخشــی بــه بازار

نفت ،تمام تالشــش را میکند .در این  60سـ
با یک هدف واحد دســت به اجماع زدهاند و
و صاحبنظــران بازار نفت و انرژی قرار گرفته
ادامه مسیر باید چه کارهایی انجام دهد .در ا
خارجــی این عرصه نظرات و خاطرات خود
در شــماره امروز که همزمان با  60سالگی اوپک
کارشناسان میگویند ،این سازمان  60ساله د

اوپک ،محور بازار جهانی نفت
 14ســپتامبر  ، 2020شــصتمین
ســالگرد تشــکیل ســازمان
کشــورهای صادرکننــده نفــت یا
همــان اوپــک است؛ســازمانی
ممدوح سالمه
کــه نزدیــک بــه دو ســوم قــرن با
اقتصاددان
تحریم ،درگیری و حتی جنگ به
بینالمللی نفت
کار خود ادامه داده است.
اوپــک یک ســازمان بیــن دولتی اســت که  60ســال پیش
در بغداد توســط پنج عضــو بنیانگذار (ایران ،عــراق ،کویت،
عربســتان ســعودی و ونزوئال) تأســیس و دفتر مرکــزی آن از
ســال  1965از ژنو به وین اتریش منتقل شــد .در ســال ،2019
اوپک  42درصد از تولید جهانی نفت و  71.8درصد از ذخایر
اثبات شــده نفت جهان را به خود اختصاص میداد که تأثیر
عمــده ای بــر بــازار جهانی نفــت و قیمتهایــی دارد که قبالً
توســط کارتل موســوم به «هفت خواهــران» در جهان یعنی
بزرگترین شرکتهای نفتی چندملیتی کنترل میشد]1[.
مأموریت اعالم شــده این ســازمان «هماهنگی و یکســان
ســازی سیاســتهای نفتی کشــورهای عضو آن و اطمینان از
ثبــات بازارهای نفــت به منظور تأمیــن کارآمــد ،اقتصادی و
منظم نفت بــرای مصرف کنندگان ،ایجاد درآمد ثابت برای
تولیدکنندگان و بازگشــت عادالنه ســرمایه برای کسانی که در
صنعت نفت سرمایهگذاری میکنند» ،بود]2[.
این ســازمان همچنین ارائه دهنده بخش قابل توجهی از
اطالعــات در مورد بازارهای بینالمللی نفت اســت .اعضای
فعلی اوپــک الجزایر ،آنگوال ،جمهوری کنگو ،گینه اســتوایی،
گابن ،ایران ،عراق ،کویت ،لیبی ،نیجریه ،عربستان سعودی،
امارات و ونزوئال هستند.
تشــکیل اوپک نقطــه عطفی به ســمت حاکمیت ملی بر
منابــع طبیعی اســت و تصمیمات اوپک نقش برجســتهای
در بــازار جهانــی نفــت و روابــط بینالملــل دارد .ایــن تأثیــر
میتواند بویژه هنگامی قابل مالحظه باشد که جنگها یا بی
نظمیهای داخلی منجر به اختالل در عرضه نفت به مدت
طوالنی شــود .در دهه  ،1970محدودیت در تولید نفت منجر
بــه افزایش چشــمگیر قیمت نفــت ،درآمد و ثــروت اعضای
اوپک ،البته همراه با پیامدهای طوالنی مدت و گسترده برای
اقتصاد جهانی شد .در دهه  ،1980اوپک تعیین سهمیه تولید
را بــرای کشــورهای عضــو خود آغاز کــرد .به طور کلــی ،وقتی
سهمیهها کم شــود ،قیمت نفت افزایش مییابد .این اتفاق
اخیراً در تصمیمات ســالهای  2016 ،2008و  2020ســازمان
بــرای تعدیل مــازاد عرضه رخ داده اســت .نکتــه دیگر آنکه،
ســبد مرجع اوپــک از ســال  2000معیار مهمی بــرای قیمت
نفت بوده است.
ëëاوپک چقدر تأثیرگذار است؟
اوپــک فــراز و فــرود تقاضــای جهانــی نفــت را از نزدیــک
دنبال کرده اســت .بــا وجود این ،بزرگترین چالشــی که اوپک
در طول تاریخ با آن مواجه بوده ،بیماری همهگیری کووید19
اســت ،رویدادی که بــه عنوان مخربترین اتفــاق تقریباً یک
قــرن گذشــته به اقتصــاد جهانی ضربــه زده اســت ،در تاریخ
ثبت خواهد شــد .در واقع تأثیر آن هم از بحران مالی -2009

 2008میــادی و هــم از ســقوط قیمــت نفت در ســال 2014
بسیار بزرگتر است ]3[.نشانههایی وجود دارد که ضربه آن
میتواند حتی بزرگتر از رکود بزرگ  1929باشد.
امــروزه ،اقتصاددانــان و تحلیلگــران دربــاره تأثیرگذاری
اوپک بحث میکنند .پنداشت همگان بر این است که اوپک
جهــان را در اختیار دارد .این ســازمان میتواند قیمتها را با
تغییــر در میــزان عرضه به شــکلی که میخواهد دســتکاری
کنــد .اما این نگاه عمدتاً غلط اســت .در اکثر موارد ،اقدامات
این گروه از تغییرات بنیادی در عرضه و تقاضای نفت عقب
مانده اســت؛ بــه جای اینکه آنهــا را هدایت کند ،واکنشــی به
آنها بوده اســت .در واقع اوپک مانند یک کارتل ماهر به نظر
میرسد ،اما فقط سوار بر امواج است.
تصمیــم گیــری در داخــل اوپــک در بیشــتر اوقــات کامالً
پیچیــده اســت .دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه سیاســتهای
نماینده عربســتان ســعودی بعضاً با ســایر اعضای اوپک در
رابطه با قیمت و وضعیت عرضه کامالً متفاوت است.
از اوایل دهه  ،1980عربستان سعودی سه بار تصمیمات
جداگانــه ای از منافع اوپک گرفته که به صورت ناموفق بوده
است.
در اوایــل دهــه  ،1980شــیخ احمــد زکــی یمانــی ،وزیــر
پیشکســوت ســابق نفت عربســتان ،ناگهان نیاز عربستان به
ســهم بــازار را آشــکار کــرد و این کشــور از حالــت تولیدکننده
شــناور خارج شــد .او بــازار را غــرق در نفت کرد و باعث شــد
قیمت نفت به حدود  10دالر در هر بشــکه ســقوط کند .بعداً
معلوم شد که نیاز عربستان به سهم بازار فقط پوششی
بــرای توطئــه ســیا و ســعودی ( )CIA-Saudiبرای
تســریع در ســقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق
بود که دولت ریگان یک مســابقه تسلیحاتی
پرهزینه را آغاز کرد و عربســتان سعودی با
روانه کردن سیلی از نفت در بازار ،قیمت
را کاهــش داد تــا نقشــهها علیه شــوروی
موفق آمیز باشــد .عربســتان ســعودی
با ورشکســتگی خود بــه خدمات ایاالت
متحده پایان داد}4{.
پس از ســقوط قیمت نفــت خام در
ســال  ، 2014نفــت  54درصــد از ارزش
خــود را از دســت داد و هیــچ نشــانه ای
وجود نداشت که در صورت کاهش نیافتن
مقــدار قابل توجه تولید اوپــک ،روند نزولی
قیمتها در همان ســطح متوقف شــود که به
یک بــاره قیمت به زیر  30دالر در بشــکه کاهش
یافت.
عربستان سعودی به جای موافقت با پیشنهاد کاهش
تولیــد ،اوپــک را نادیده گرفــت و بازار جهانی نفــت را بازهم
غــرق در نفت کرد .شــواهد موجود نشــان میدهــد برخی از
تبانیهای سیاســی بین عربســتان ســعودی و ایاالت متحده
پشــت پــرده این حرکت ســعودی ،بــه منظور کاهش شــدید
قیمت نفت بود تا ایران و روسیه را تحت فشار قرار دهند.
اما عربســتان ســرانجام مجبور شد اســتراتژی خود را کنار

