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معاون اول رئیسجمهوری آییننامه اجرایی عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی را
ابالغ کرد .هیأت وزیران در نشست  ۱۲خردادماه به پیشنهاد وزارت نفت (با همکاری
وزارتخانههای نیرو و امور اقتصادی و دارایی و ســازمان برنامه و بودجه کشــور) و به
استناد بند (ک) تبصره ( )۱ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور ،آییننامه
اجرایی بند یادشده درخصوص عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی را تصویب کرد.
به موجب این آییننامه ،شرکت ملی گاز ایران مکلف است در سال  ،۱۴۰۰با در نظر
داشتن تراز تولید و مصرف گاز طبیعی ،زیرساختهای فیزیکی و نرمافزاری الزم را
برای عرضه و انجام معامله تا سقف حداکثر  ۱۰میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در
بورس ایجاد کند.همچنین بهمنظور تجاریسازی و افزایش سهم بخش خصوصی
در حوزه انرژی ،دیگر عرضهکنندگان که صالحیت آنها به تأیید شرکت گاز و بورس
میرســد ،در ســال  ۱۴۰۰میتوانند گاز طبیعی را از یکی از منابع گازهای بازیافتی از
مشعل واحدهای عملیاتی ،گاز صرفهجوییشده در قالب گواهیهای صرفهجویی
در بازار بهینهسازی مصرف انرژی و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی ماده ()۱۲
قانــون رفــع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشــور ،تأمیــن و در بورس
ت ملی گاز ایران و بورس انرژی ایران همچنین موظفاند
انرژی عرضه کنند.شــرک 
در اجــرای این آییننامه ،هر ســه ماه یک بار گزارش عملکــرد درباره معامالت گاز
طبیعی را به وزارت نفت ،ســازمان برنامه و بودجه کشــور و وزارت امور اقتصادی و
دارایی ارائه کنند/.شانا

 ۱۰درصد مصرف جهانی برق برای رمزارزها
در ایران است

وزیر نیرو گفت :ما ماینرهایی داشتیم که انرژی مصرفی آنها  ۳۰۰مگاوات بود اما با
بررسیهای جهانی مشخص شــد  ۱۰درصد مصرف جهانی برق برای رمزارزها در
ایران اســت.رضا اردکانیان در پایان جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت:
برق موضوع مهم این روزهاســت ،ما امسال با وجود پیشبینیهایی که داشتیم با
چند وضعیت غیرمتعارف رو به رو شدیم که یکی از آنها افزایش دما بود.
وزیر نیرو با اشــاره به اینکه گرمای زودرس ،کاهش در برق آبیها و رمزارزها باعث
مشــکالتی شــد ،ادامه داد :کاهش باران و خشکسالی باعث شــد که کاهش برقابی
داشــته باشــیم .از  ۷۳هزار مــگاوات ظرفیت گرمایی ،ما یــک کاهش توان خروجی
داشــتیم.وی افزود :بیــش از  ۳۰۰هــزار توافقنامه با مصرفکننــدگان برق به امضا
رســاندیم تا از بــرق ارزان و رایــگان در زمان اوج مصرف اســتفاده کنند .تالشهای
شــبانهروزی در حــال انجام اســت ،صادرات را کاهــش دادیم و حتی ســعی داریم
بــر اســاس قراردادها به صفر برســانیم و واردات را هم انجام دهیــم.وی ادامه داد:
خدایی نکرده اگر شــبکه عمومی برق کشور در معرض فروپاشی قرار بگیرد ،ناچار
به خاموشــی هســتیم و این اتفاق هر  ۱۲الی  ۱۳سال در کشــورهای دنیا میافتد اما
بحمداهلل امسال در کشور  ۱۷سال بعد از سال  ۸۳این اتفاق نیفتاده است/.ایلنا

برنامهریزی برای داخلیسازی  ۳.۴میلیارد دالری
در سال ۱۴۰۰

رئیــس مرکز ســاخت داخــل ماشینســازی و تجهیــزات وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت گفت :امســال همچون سال گذشــته برنامه داخلیسازی سه میلیارد و ۴۰۰
میلیــون دالری بهمنظــور جایگزینی کاالهای ســاخت داخل با کاالهــای وارداتی در
دســتور کار اســت«.محمدمهدی هادوی» افزود :مطابق برنامهریزی انجام شــده،
مقرر اســت در مدت ســه ســال (ســالهای  ۹۸تا  )۱۴۰۰در مجموع  ۱۰میلیارد دالر
توسعه داخلیســازی و جایگزینی کاالهای ساخت داخل با کاالهای وارداتی انجام
شود .برای تحقق این مهم ،برنامهها به تفکیک استانهای مختلف کشور مشخص
و ابالغ شــد .از ابتدای اجرای این برنامه از ســال  ۹۸تاکنون  ۶میلیارد و  ۶۰۰میلیون
دالر داخلیســازی محقق شده است و با برنامه در نظر گرفته شده برای امسال ،به
نظر میرسد به تحقق برنامه  ۱۰میلیارد دالری اشاره شده نزدیک شویم/.ایرنا

خرید گندم از  ۲میلیون تن فراتر رفت

شــرکت بازرگانــی دولتی ایران از خریــد تضمینی دو میلیون و  60هــزار تن گندم تا
18خرداد ماه در  21استان خبر داد.
ســیدمحمد تقی طباطبایی مدیر روابط عمومی این شرکت گفت :خرید تضمینی
گنــدم در کشــور از میانــه فروردیــن آغاز شــده و تاکنون بــه ارزش بیــش از  103هزار
میلیارد ریال محصول خریداری شده است .بیش از  86هزار میلیارد ریال ،معادل
 86درصد از پول گندمکاران تاکنون به حساب آنان واریز شده است.
وی خاطرنشان کرد :میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
طباطبایــی از خریــد  96هزار تــن دانه روغنی کلزا به ارزش بیــش از  10هزار میلیارد
ریــال خبر داد و گفت :در راســتای اجرای مصوبه کارگروه تنظیــم بازار و برای حفظ
آرامش بازار کاالهای اساسی ،توزیع  100هزار تن برنج وارداتی و  100هزار تن شکر در
کشور در ماه جاری آغاز شده است که این کاالهای توزیع شده عالوه بر  240هزار تن
کاالی اساسی توزیع شده در ماه مبارک رمضان بوده است.
وی در خصوص تأمین گندم و آرد کشــور نیز خاطرنشــان کرد :از اول خرداد تاکنون
حدود  500هزار تن گندم از طریق ســامانه به فروش رفته اســت و برای تأمین آرد
مــورد نیــاز واحدهــای تولید نان  430هــزار و  776تن نیز آرد در کشــور توزیع شــده
است /.شرکت بازرگانی دولتی ایران

تغییر برنامه زمانبندی آزادسازی مابقی پهنههای اکتشافی

دفتــر اکتشــافات وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت در اطالعیــهای از تغییر برنامه
زمانبنــدی مابقــی پهنههــای مطالعاتی کار شــده کشــور خبــر داد .بر اســاس این
اطالعیه تاریخ آزادســازی پهنههای اکتشــافی در استانهای سیستان و بلوچستان،
آذربایجــان غربــی ،ایالم ،زنجــان و خراســان رضوی در تاریــخ  13تیــر 1400؛ زمان
آزادسازی پهنههای اکتشافی در استانهای سمنان ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری،
هرمــزگان و قزویــن در تاریــخ  15تیر 1400؛ تاریخ آزادســازی پهنههای اکتشــافی در
استانهای خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،جنوب استان کرمان ،کرمان و قم در
تاریخ  16تیر  1400خواهد بود.
همچنین زمان آزادســازی پهنههای مذکور در اســتانهای البرز ،آذربایجان شرقی،
کهگیلویه و بویراحمد ،همدان و اصفهان به تاریخ  20تیر ماه  1400و تاریخ آزادسازی
پهنههای اکتشافی در استانهای فارس ،منطقه آزاد ماکو ،گیالن ،گلستان و مرکزی
به تاریخ  22تیر ماه  1400تغییر پیدا کرده است /.وزارت صمت

اخبار

آییننامه اجرایی عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی
ابالغ شد
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«ایران» از اثرپذیری صنعت ازعدم الحاق به «افایتیاف» گزارش میدهد

شرایط برای بازگردانی سریع تولید نفت ایران
آماده است

مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران گفت :برنامهریزی دقیقی برای بازگردانی تولید
نفــت به رقم پیش از تحریــم در بازههای زمانی یکهفتهای ،یکماهه و ســهماهه
انجام شــده اســت و در صورت رفع تحریمها ،بخش عمده تولید نفت کشــور طی
ک ماه احیا میشــود.فرخ علیخانی افــزود :پس از اعمال دوبــاره تحریمها علیه
یــ 
ایران و تدوین ســناریوی کنترل تولید ،به موازات ،تدوین ســناریوی بازگردانی تولید
هم در دستور کار قرار گرفت و برای احیای تولید در بازههای یکهفتهای ،یکماهه
و سهماهه برنامهریزی شد.
علیخانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به هزینهکرد  ۸۰۰میلیون دالری برای
احیای چاههای نفتی در پســابرجام ،هزینههای الزم برای بازگردانی ظرفیت تولید
نفت به مقدار پیش از تحریم در این مقطع زمانی چقدر برآورد میشود ،اعالم کرد:
به هر حال طبیعی است احیای چاهها و بازگردانی تولید هزینههایی خواهد داشت.
وی خبر داد :برنامه ما به بازگردانی ظرفیت پیشــین تولید محدود نیســت و در گام
دوم ،بــرای افزایش دوباره ظرفیت تولید نفت نیــز برنامهریزی کردهایم .میانگین
تولیــد روزانــه نفت ایران در پســابرجام روزانه ســه میلیون و  ۳۸۰هزار بشــکه بود و
شــرکت ملی نفت ایران برنامهریزی کرده اســت در صورت رفــع تحریمها ،در گام
نخست ،تولید پیش از تحریمها را برگرداند و در گام بعدی ،افزایش ظرفیت تولید
به بیش از  ۴میلیون بشکه را عملیاتی کند /.وزارت نفت
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سوگیریهای سیاسی ،تولید را زمینگیر کرد
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

فعــاالن اقتصــادی میگوینــد تحریــم باعــث
شــد صنعت کشور بســیار شکننده شــود اما تیر
آخــر را عدم الحــاق ایران بــه افایتــیاف زد.
بهدلیــل نزدیــک بــودن بــه انتخابــات 1400
خیلــی از فعاالن اقتصــادی ترجیــح میدادند
از ســختیهایی کــه گذراندند و البتــه االن هم با
آنها درگیر هســتند ،صحبتی بــه میان نیاورند و
مصاحبههای خود را به بعد از انتخابات موکول
کنند؛ ولی آنها خارج از مصاحبه رســمی اظهار
کردنــد کــه تحریــم و افایتــیاف بزرگتریــن
ســدهایی بودند کــه روبهروی تولید ایجاد شــد.
ســد اول توســط ترامپ رئیسجمهوری امریکا
ایجــاد شــد و ســد دوم را سیاســتگذاران داخلی
رقــم زدند که همین امر ســبب زمینگیر شــدن
تولید و صنعت کشور شد.
از ســال  88همــواره بحــث ســر ایــن ماجرا
بــود که ایــران به گــروه ویژه اقــدام مالی ملحق
شــود یا خیر؟ اگر الحاق شــود چــه مزیتهایی
دارد و اگــر بــه آن پشــت کنــد چــه اتفاقهایــی
در انتظــار اقتصــاد ایــران اســت؟ قبــل از هــر
چیــزی باید گفت که افایتیاف یک ســازمان
فراملــی اســت که بــرای مقابلــه با جــرم مالی
سیاستها و استانداردهایی را طراحی و ترویج
میکنــد .ایــن اســتانداردها پولشــویی ،تأمیــن
مالــی تروریســم و ســایر تهدیدهــای سیســتم
مالــی بینالمللــی را هــدف قــرار میدهــد.
بــه هر ترتیــب زمانی که  4الیحــه اف ای تی اف
به مجلس رفت لوایح «اصالح قانون مبارزه با
تروریسم» و «اصالح قانون مبارزه با پولشویی»
بــه تصویــب رســید امــا لوایح الحــاق ایــران به
پالرمــو و  CFTبــا وجــود تصویــب نماینــدگان
مجلــس (دی  )98در شــورای نگهبان رد شــد.
پــس از کــش و قــوس فــراوان ایــن دو الیحه به
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام رفــت و در
آنجا هــم به آن بیتوجهی شــد .این امر باعث
شــد که ایران در لیســت ســیاه گروه ویــژه اقدام
مالی قرار گیرد.
ëëتمامبخشهاگرفتارشدند
فریال مســتوفی عضو هیــأت نماینــدگان اتاق
بازرگانی تهران در پاســخ به این سؤال «ایران»
کــه نپیوســتن ایران بــه اف ای تــی اف چقدر به
صنعــت کشــور آســیب زد  ،گفــت« :نپیوســتن
ایران به اف ای تی اف نه تنها به بخش صنعت

بلکه به تمام بخشهای اقتصادی صدمه وارد
کــرد و خیلــی از مجموعههــا را تهدیــد و گرفتار
کــرد .اف ای تی اف یک اســتاندارد بینالمللی
اســت که بین بانکهای دنیا وجود دارد و همه
بانکها به این مقوله اعتقاد دارند ،لذا اقتصاد
هر کشــوری که بــه این اســتاندارد مالی و بانکی
ملحق نشود ،منزوی خواهد شد و امکان مبادله
پولی از آن گرفته میشود».
او ادامــه داد 192«:کشــور بــه اف ای تــی اف
ف ای
پیوســتهاند ،همین امر نشان میدهد که ا 
تیاف مســأله سیاســی و جناحی نیســت بلکه
موضــوع اقتصــادی اســت کــه کشــورها دنبــال
کردهاند .متأســفانه در کشــور ما افایتیاف به
یک موضوع سیاسی تبدیل شده است لذا عدم
پذیرش این امر از سوی ایران باعث شده که در
مبــادالت پولی و بانکی چالشهای جدی برای
صنعت و تجارت کشور پیش بیاید».
ëëچینوروسیههمحاضربههمکارینیستند
مســــــــتوفی خاطرنشـــــــــــان کــــــــــرد« :اگــر
تحریمهــای امریــکا برداشــته شــود و دوبــاره
بــه برجــام برگردیــم بــه طــور قطــع بــه خاطر
عــدم الحاق بــه افایتیاف باز هــم نمیتوان
مبادلــه پولی با کشــورها داشــت؛ ایــن موضوع
در مــورد کشــورهایی کــه ادعا میکنند دوســت
هستند(روســیه و چیــن) هــم صــدق میکنــد.
از آنجــا کــه چین و روســیه بــه کنوانســیونهای
بینالمللــی پیوســتهاند حاضــر بههمــکاری با
ایران نیســتند .لذا چــارهای جز الحــاق ایران به
یاف وجود ندارد.
یت 
فا 
ا 
در غیــر اینصــورت نمیتــوان در فضــای
بینالملل فعالیتی داشت».
رئیس کمیســیون بــازار پول و ســرمایه اتاق
تهــران گفت«:یکــی از مهمتریــن دالیلــی کــه
باعث میشود بانکهای خارجی با کشورهایی
که عضو افایتیاف نیســتند ،همکاری نکنند،
کاهــش ارز ســهام اســت .هیــچ بانکــی قبــول
نمیکنــد که ریســک مبــادالت خــود را افزایش
دهد ،چــرا که جدا از جریمهای کــه امریکا برای
چنیــن بانکهایی لحاظ میکند ،ارزش ســهام
آن بانک ریزش پیدا میکند.لذا بانکها چنین
ریسکی را قبول نخواهند کرد و همین امر باعث
منزوی شدن اقتصاد ایران میشود».
حال که در روزهای انتخابات به سر میبریم
و نگاه فعاالن اقتصادی به کاندیداهای ریاست
جمهــوری اســت که چــه نگاهی نســبت به اف

ای تی اف دارند ،علی ربیعی ســخنگوی دولت
 ۱۱خرداد در یک نشســت خبــری اظهار کرد که
فصــل انتخابــات بــرکات زیــادی دارد از جمله
اینکه برخی از افراد که در ســالهای اخیر حتی
حاضــر نبودنــد فشــار تحریــم را در وضعیــت
اقتصادی کشــور به رسمیت بشناسند و سالها
بــا پذیــرش کنوانســیونهای  FATFمخالفــت
میکردند حال امروز پیشــگامتر از دولت دنبال
رفع تحریمها هستند.
ëëاصل مهمتر از فرع است
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیســیون
صنایــع اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
نپیوستن ایران به اف ای تی اف چقدر به تحریم
صنعتــی ایــران کمک کرد بــه «ایــران» ،گفت:
«اگرمــی خواهیــم در بــازی جهانی بــازی کنیم
باید به قواعد آن هم پایبند باشیم؛ لذا ضرورت
دارد کــه این امر مورد توجه سیاســتگذاران قرار
گیرد و بــرای تحقق و تصویب کنوانســیونهای
بینالمللی افایتــیاف اقدامــات الزم انجام
شود».
او ادامــه داد«:مهمتریــن دلیلی که باعث شــد
صنعت کشور بشدت آسیب ببیند ،تحریم بود.
بر این اساس عوامل فرعی متعددی هم وجود
داشــت که در فعالیــت تولیدکننــدگان اختالل
ایجــاد کرد؛ یکــی از این عوامل نپیوســتن ایران

به افایتــیاف بود .اعتقــاد دارم چالشهایی
که برای صنایع ایجاد شــد نشــأت گرفتــه از اف
ای تــی اف نبــود بلکه تحریم بــود .در این میان
باید پذیرفت که اگر میخواهیم در بازار جهانی
حضــور داشــته باشــیم و روابــط بــا کشــورهای
مختلــف را حفــظ کنیــم بایــد بــه افایتیاف
ملحق شویم».
رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران تصریــح
کــرد« :تــا زمانــی کــه تحریم برداشــته نشــود و
سیاســتگذاران بــرای ایــن امــر تــاش نکننــد
پیوستن به افایتیاف یک امر فرعی و جانبی
خواهد بود».
ëëریسکهارابیشترنکنید
عبدالوهاب ســهل آبادی رئیس خانه صنعت
و معــدن دربــاره اینکــه چقــدر صنایع کشــور از
نپیوســتن ایــران بــه اف ای تــی اف تأثیر منفی
گرفتنــد بــه «ایران» ،گفــت« :دالیــل متعددی
باعــث شــده کــه تولیدکننــدگان کشــور نتوانند
برنامههــای خــود را اجرایــی کننــد کــه یکــی از
آنهــا عدم الحــاق ایــران بــه افایتــیاف بود؛
اگــر ایــن موضوع در کشــورمان بــه یک مبحث
سیاســی تبدیل نشــده بود با تصویب آن امکان
جابهجایی پول با برخی از کشورها وجود داشت
امــا معطلــی در ایــن خصــوص که باعث شــد
ایران در لیست سیاه قرار گیرد مانع بزرگی برای

تولیدکننــدگان در امر خرید مواد اولیه و فعاالن
اقتصادی در تجارت شــد و از ســویی دستاویزی
بــرای برخــی از کشــورها شــد کــه بــا ایــن بهانه
نمیخواستند با ایران همکاری کنند».
او ادامه داد« :ولی مهمترین دلیلی که باعث
شــد صنعــت کشــور لطمه ببینــد تحریــم بود؛
تحریم بهگونهای بــه تولید صدمه زد که برخی
از صنایــع امکان ادامه تولید را نداشــتند؛ با این
اوصاف و در شرایطی که سختترین تحریمها
دربــاره اقتصــاد ایــران اعمال میشــود توصیه
میکنــم کــه سیاســتگذاران حداقــل پیوســتن
ایران بــه افایتــیاف را دنبال کنند تــا ایران از
لیست ســیاه مبادالت پولی و بانکی خارج شود
در غیر این صــورت هر گونه جابهجایی مالی با
ریسکهای فراوان روبهرو خواهد بود».
ســهل آبــادی افــزود« :تــا زمانــی کــه بــه
افایتیاف ملحق نشویم ،نمیتوانیم ریسک
مالــی در کشــور را کاهش دهیم ،بر این اســاس
اگر تمام تحریمهای ایران برداشته شود و برای
تمــام شــرکتهای خارجــی و ســرمایهگذاران
فــرش قرمــز پهــن شــود بــاز هــم هیــچ فردی
ریسک حضور و سرمایهگذاری در ایران را قبول
نخواهد کرد چرا که عــدم پذیرش افایتیاف
بزرگتریــن مانــع بر ســر راه هر گونــه فعالیت
توســعهای در ایــران و همکاری با شــرکتهای
خارجی است».

گذشته ایران و عربستان ،چراغ راه آینده اوپک
سیدمحمدرضاترینسان

کارشناس اقتصاد سیاسی بینالملل

زمانــی کــه در ســپتامبر  ،1960نماینــدگان
دولتهــای ایــران ،عــراق ،کویــت ،عربســتان
و ونزوئــا در بغــداد گردهــم آمدنــد تــا
بــرای جلوگیــری از کاهــش مجــدد و
مســتمر قیمتهــای اعــان شــده نفــت
توســط کمپانیهــای بــزرگ صاحــب امتیــاز
چارهاندیشــی نمایند ،کمتر کسی فکر میکرد
که این کشورهای جهان سومی و توسعه نیافته
بتواننــد یکــی از بزرگتریــن کارتلهــای
اقتصــادی در دنیــا را تشــکیل دهنــد و نه تنها
بتواننــد بیش از شــصت ســال به حیــات خود
ادامه دهنــد بلکه بهعنوان یکــی از مهمترین
بازیگــران عرصــه اقتصاد سیاســی بینالملل
نقــش آفرینی کنند .درآمدهــای نفتی که طی
چنــد دهــه اخیر ،بــه مهمترین منبــع قدرت،
مشــروعیت و موجودیت این کشــورها تبدیل
شــده بــود باعــث کنشــگری فعــال ســازمان
کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) بهعنوان
یکی از مهمترین بازیگران بینالمللی گشــت
کــه به منظــور عکس العملی سیاســی به این
محرک اقتصادی برآورد میشد.
امــروزه بــرای ســنجش موقعیـــت و قـــدرت
دولــتهــــا و بــــازیگران جهــــانی ،بســــیاری از
قابلیتهــا و منابع آنها ردهبندی میشــود و
این امر ،نوعی پرســتیژ و اعتبار بـینالمللـــی
محســوب میگردد که مزایا و دســتاوردهایی
نیــز دارد و از طــرف دیگــر با توجه به نقشــی
که نفت و انرژی در معادلـــه ثروت و قـــدرت
بـــه طـــور اساســی و مســتقیم دارد ،جایگـــاه
کشورها ،سازمانها و شرکتهـــای نفتـــی در
مقایســه بــا یکدیگر را تعییــن میکند که این
رتبهبنــدی در معـــادالت اقتصــاد سیاســی
جهـــانی بســیار قابــل اعتناســت .حــال بهتر
میتــوان فهمیــد کــه جایــگاه نهــادی اوپک
و اعضــای این ســازمان که با داشــتن کمتـــر
از 5درصد از جمعیـــت جهـــان 90 ،درصـــد
ظرفیــــت مــــازاد تولیــــد را دارنــــد برایشــان
چه اعتبار و پرستیژی بـــه همراه میآورد .در
تـــاریخ اوپـــک گاهی از پرز آلفونسو از ونزوئال
و شــیخ عبــدااهلل طریقـــی از عربســـتان و تـــا
حـــدودی از فـــؤاد روحانی از ایــران بهعنوان
افــراد تأثیرگــذار نـــام بــرده میشــود امــا
اگرچــه این افـــراد همگـــی دارای تخصص و
تجربههــای نفتــی بودهانــد ،اما همگــی آنها
بخشــی از حکومت و حاکمیـــت کشـــورهای

خــود بودهانــد و تجربیــات و مالحظــات و
ارتباطـــات سیاسی وسیع ملی-بینالمللـــی
داشـتهانـــد که در تأســیس و تداوم و توســعه
اوپــک اثرگذار بوده اســت.اوپک کــه در دهه
نخســت خــود آنچنان موفــق نبود توانســت
در دهــه  ۱۹۷۰میــادی اوج بگیــرد و کنتــرل
مســتقیم منابــع خــود را در اختیــار داشــته
باشد .اوپک از طریق یک نظام قیمتگذاری
ثابت ،قیمتگذاری نفت را عهده دار شد.
البته تحوالت سیاسی اوایل دهه  ۷۰میالدی
تا حــدی اهمیــت اقتصادی -سیاســی نفت
و بــه تبــع آن تواناییهــای بالقوه کشــورهای
عضــو اوپــک و از همــه مهمتــر وابســتگی
کشــورهای جهــان به طــور عام و کشــورهای
صنعتــی به طور خاص را به نفت خاورمیانه
و خلیــج فــارس آشــکار کــرد و کشــورهای
مصرفکننــده عمــده بویــژه امریــکا را در
برابر اقدامهای کشــورهای صادرکننده نفت
غافلگیر کرد .همچنین در این دوره که نوعی
ازهــم گسســتگی در صنعــت جهانــی نفــت
بــه وجــود آمــده بــود ،از جملــه قیمتهای
باالتــر و نوســان زیــاد ،توســعه بازارهای تک
محصولــه ،کاهــش شــدید مصــرف نفت در
کشــورهای صنعتــی از طریق بهبــود کارایی،
فنــاوری و افزایش تولید از مناطق غیر اوپک
و متنوع شــدن محرکهای مالــی .در نتیجه
افزایــش ایــن تحــوالت ،کشــورهای صاحب
نفــت فرصت یافتند تا از یک طرف با فشــار
بیشتر بر شرکتهای بینالمللی نفتی سهم
بیشــتری از صنعت نفــت خــود را در اختیار
داشــته باشــند و از طرفــی دیگــر بــا افزایش
قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی گامهای
مثبت دیگــری در جهت تأمیــن منافع ملی
خــود بردارنــد .ایــن رونــد تــداوم داشــت تــا
اجـالس دوم در کاراکـاس که اوپک وارد سده
بیســـت و یکـم و آغـاز هـزاره سوم شد و پـا در
آغـاز پنجمـین دهـه عمـــرشگذاشـت .ایـن
دوره بـــا انفجـــار برجهای دوقلوی ســـازمان
تجـــارت جهـــانی در ســپتامبر  2001توأم شد
که بازتـاب وسـیع و عمیقی به جای گذاشت.
در همان روز اول بـــا تیرگـــی و ابهامـاتی کـه در
فضـــای اقتصـــاد و سیاست پدیدآمده قیمت
نفت به بشکهای  30دالر صـعود کـرد و انتظـار
مـیرفـت شـوک جدیدی در دنیای نفت پدید
آید .امـا از یـــک سو ذخـایر اسـتراتژیک بـه کـار
گرفتـــه شـــد و از سوی دیگـــر اوپک اعالم کرد
آمــاده اســت تا مشــکالت عرضــه را ســــامان

دهــــد ،اینجا بود که ایاالت متحده با همراهی
ناتــو چند ماه بعد به افغانســتان حمله کـــرد
و طالبـــان برانـــدازی شد .عکسالعملی بـــه
ایـــن وســـعت و ســـرعت کمســابقه بــود .دو
سال بعد در مـــارس  2003و در آســـتانه عیـد
نـــوروز  1382عـراق نیـز بـا مقدمه چینیهایی
که از قبـــل صـورت گرفتـــه بود ،به بهانه تولید
ســاحهای کشتار جمعـــی و حفـــظ امنیـــت
منطقـهای و جهـانی مـورد حملـه قـرار گرفـت
و صـــدام و حـزب بعـث براندازی شدند .از آن
روز بود که امریکا حلقهای نظامی -سیاسی در
خاورمیانه برپا کرد که در بعضی اوقات حدود
 250هزار نیـــروی نظـامیاش در اینجا حاضر
بودنــد .ناتو نیز که با وجود فروپاشــی شــوروی
فلســـفه وجـــودیاش را از دســـت داده بود ،با
دستاویزهای مختلـــف نـه تنهـــا منحـل نشد،
بلکه دنباله خـود را در قفقـاز و آسـیای مرکـزی
و دریـای خـزر بـه پـیش مـیبـرد .بنابرایـن قابـل
فهم اســت کــه حضور و نفــوذ درایــن منطقه
ژئوپلیتیـــک و نفتـــی میتوانـــد دو منظـــوره و
حیاتی باشد :رویکـــرد اســـتراتژیکی و رویکـرد
تاکتیکی.
در رویکـــــرد اول امریــکا بهعنــوان بزرگترین
واردکننــده و مصـرفکننـــده نفـــت جهــان،
طبیعی است کـــه بـرای آینـــده امنیـت انرژی
خود بخواهد سـهم تضـمین شـدهای از منابع
انرژی را داشته باشد امـا در رویکـرد دوم کنتـرل
امریکا بـر منابع انرژی این منطقه ،ابزار مؤثر و
کارآمـدی است برای بهرهبرداری از نیاز رقبای
بزرگ آن کشور به ایـــن منـابع و حفـظ برتـری
امریکا.
به این ترتیب امریکا و نـاتو عمالً در بزرگترین
کانون انرژی جهان ،حضور نظـــامی سیاســی

خــود را رســـمیت دادنـــد .قیمـــتهای نفت
بــدون زیادهخواهــی اوپــک بتدریج شــروع به
رشــد کرد و در سال  2008به مرز بشکهای 150
دالر رســــید و ســپس رو بــه کــاهش گذاشت و
نزدیک  100دالر پـــایین آمـد و در پی تحـوالت
سیاســـی شـــمال آفریقا و خاورمیانه در ســال
 2011مجدداً از بشـــکهای  100دالر بـاالتر رفت.
حـــوادث لیبـــی نیز نگرانی مصـرفکننـــدگان
را از امنیـــت عرضـــه نفــت افزایــش داد .در
ایـن شـــرایط بود که اوپک با مسئولیتپذیری
و بـــا اتکـــای به ظرفیت مازاد خـــود توانســـت
مایـــه آرامـــش بازارنفــت و انــرژی باشــد امــا
اوپــک در جایــی دیگر نیز بــود که منافــع بازار
و مصرفکننــدگان را بــر منافــع اعضــای
خــود ترجیــح داد و آن زمانــی بــود کــه ایاالت
متحــده با فرســتادن پرونــده ایران به شــورای
امنیــت تحریمهــا علیــه ایــران را افزایش داد
و با گســترش آن به صنعت کشــتیرانی ،تولید
نفــت ایــران را بهصــورت قابــل مالحظــهای
کاهــش داد .در مــاه اوت  ۲۰۱۲اوپــک بــا تأیید
پیشــیگرفتن عــراق از ایــران در زمینــه تولیــد
نفت ،اعالم کرد که ایران نســبت به ماه ژوئیه
پیــش از آن  ۱۱۷هزار بشــکه نفــت کمتر تولید
کرده و تولید روزانه آن به  ۲میلیون و  ۸۱۷هزار
بشکه سقوط کرده است.
مباحــث هستیشناســانه سیاســت خارجــی
جمهــوری اســامی ایــران در آن روزهــا کــه
بهســمت اقدامــات کنشــگرانه درمنطقــه
میرفــت ،رقابتهای طرف مقابل در اوپک
را توســعه داد کــه این نشــانهها به وضوح در
رصــد عملکــرد عربســتان ســعودی در آن
ســالها نمایان اســت؛ بهعنوان مثــال زمان
افزایــش بهــای نفــت در مــاه فوریــه ،۲۰۱۲

عربســتان در چند نوبت برخالف رویه اوپک
افزایــش ناگهانــی در تولیــد خود پدیــد آورد
و پیــش از ایــن و در نوامبــر ســال  ۲۰۱۱نیــز
عربستان ســعودی به رکورد بیشترین میزان
اســتخراج ماهانــه نفــت خــام در ســه دهــه
گذشــته دســت یافتــه بــود و در همیــن حال
علــی النعیمــی وزیــر وقــت نفت عربســتان
سعودی مدعی شد کشــور متبوعش توانایی
افزایش  ۲۵درصدی نفت خود را نســبت به
میــزان فعلــی دارد؛ ادعایی که در ســالهای
گذشته به اثبات رسید.
از آنجــا کــه همیشــه گفتهانــد گذشــته چراغ
راه آینــده اســت باید بدانیم که ایــران امروز
تجارب روشنی برای بکارگیری آنها در آینده
مشارکت خود در اقتصاد سیاسی بینالملل
دارد و ظرفیتهــای گســتردهای از زوایــای
پنهان دیپلماسی برایش پیدا شده که چرایی
رفتن ایران بهسمت برجامهای منطقهای و
ســازمانی را توجیهپذیرتــر میکند .تجربه به
مــا میگویــد شــاید مهمترین آنهــا رفتن به
ســمت یک دیپلماســی فعــال اقتصادی در
رسیدن به یک برجام دیگر در سازمان اوپک
و منطقــه باشــد ،چراکــه اوپـــک طـــی عمــر
بیش از شصت ساله خـــود بـــا وجـــود ابعـاد
و اهـــداف اقتصــادیاش ،با مســائل بســیار
خطیـــر سیاســـی بینالمللـی رویـــارویی و از
ایـــن رهگـــذر فرصتها و تهدیدهایی جدی
را تجربه کرده ،ولی پـــا برجـــا مانـــده اسـت.
لیست مواجهـــه سیاسی اوپک بســـیار بلنـد
بـــاالست کـه از سالها قبل از تأسیس آن در
ســـپتامبر  1960آغاز میشــود اما با گذشــت
زمان و پختگی و جـاافتـــادگی این تشکیالت
و با پشت سرداشتن دههها اعتبار و تجربـــه،
حاشـیه امـنی بـــرای خود ایجـاد کرده است.
کارنامــه و موقعیت کارگــزاری این کارتل در
اقتصاد سیاسی بینالملل ،نشان از آن دارد
که عملکرد بهینه سازمان اوپک میبایست
تابعــی از حفظ فاصله مناســب تصمیمات
آن بــا قــدرت و سیاســت باشــد .بنابرایــن
ارزیابــی فرصتها و تهدیدهای این نســبت
در بیش از نیم قرن گذشــته میتواند یکی از
دستمایههای مهم برای تدوین راهبردهای
کارآمد در راســتای ماندگاری و کارایی اوپک
و اعضــای آن بخصــوص میهــن عزیزمــان
ایــران در ســپهر عمومــی اقتصــاد سیاســی
بینالملل باشــد و در دستورکار دولت آینده
قرارگیرد.

