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 سرمقاله: -1

 هائي از آخرين اجالس اوپك درس

سال  ماه  جدهم خرداد پك در ه جالس او مين ا جاه ونه صدو پن يك

يژه  حوالي و ضاع و ا تريش در او شور  ا ين ك شهر و جاري در 

به که جن سيد  تايجي ر به ن شد و  گزار  ست بر  ۀهايي از آن شاي

تحليل است. جو اين اجالس كه به رياست سرپرست وزرات نفت 

تشكيل شد، ظاهرًا و از جهاتي خاطرات دوران طوفاني ايران 

ميالدي را تداعي و زنده كررد، امرا  0891اوپك در نيمه دهه 

ها تفاوت سائل آن روز با م گر  هاتي دي جه  از ج بل تو هايي قا

دو جنرا  در اوپرش شرکل نيز . در آن دوران پرکشمکش  .داشت

فد كي طر ند، ي ته بود قرار گرف کديگر  بل ي ته و درمقا ار گرف

كي  يران و ي يت ا به محور مت  فظ قي براي ح يد  سقف تول كاهش 

منظور  طرفدار رها كردن قيمت و برداشتن محدوديت توليد به

يت  با محور فت،  هاني ن شتر از بازارج سهم بي ست آوردن  بد

 ها خواهيم پرداخت.در نوشتة زير به تفاوتسعودي.  عربستان

ستان  ير ۀدر آ جالس اخ ها و اطال ا خرين آمار شان ، آ عات ن

ميداد كه: ميزان توليد واقعي اوپك با احتساب كشور عراق 

 4/0ميليون بشكه در روز رسيده است كه حردود  9/89به حدود 

هاي توليد و  ميليون بشكه آن ناشي از تخلف از سهميه 5/0تا 

ير  ست. وز سازمان ا فت  يد ن صوب تول سقف م خرين  شتر از آ بي

ف جديد توليد اوپك به نفت عربستان در تالش  آن بود كه سق

ميليررون بشرركه در روز افررزايش يابررد، كرره در  3/31حرردود 

شش داده مي اين جود پو فات مو ها تخل نه تن كه  صورت  شد، بل

رفرت.  ميليون بشركه نيرز از آن فراترر مي 5/0ميزان توليد 

يين  سقف تع ير  خالف تغي يز م شورها ن سياري از ك يران و ب ا

جالس بدون نتيجه و بدون شده قبلي توليد بودند.  نهايتًا ا

توافقي جديد پايان يافت كه معناي آن تداوم همان توافقات 
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)حداقل ظاهري( عربستان و  يي قبلي است. نتيجه اجالس نارضا

ضاي يز نار بدنبال  ي ن فت را  نده ن صنعتي واردكن شورهاي  ك

 داشت.

هاي بازار  با توجه به شرايط فعلي اقتصاد جهان و پيچيدگي

توان قضاوت نمود كه موضع ايران موضع غلطي  جهاني نفت نمي

به گرايش جه  با تو ضع  ين مو ته ا ست.  و الب هاي  بوده ا

ست شور سيا يز خارجي ك يد ن ست جد براي سرپر لي  ظر داخ ، از ن

وزارت نفت كه ممكن است نياز به راي اعتماد مجلس داشته 

شد، مي يدگي  با شان دادن پيچ براي ن ما  شد. ا بت با ند مث توا

مفيرد اسرت كره  ،تقويت نقش مارو از آننفتي  و ديپلماسي 

 در اجالس اوپك توانست  که مي حداقل دو سناريوي فرضي ديگر 

  گردد.بررسي ، گيري ايران باشد مبناي موضع

سناريو    هر دو  ضر  بر آن من فرض در  حال حا كه در  ست  ا

دالر براي كشورهاي صرنعتي پييرفتره  91تا  01محدوده قيمتي 

دالر  011ترر از  فزون بيشتر از آن و خصوصاً نه ا ام ،شده است

شكه ين  ،در ب فت ا خروج ن بي و  شور لي حران ك بدنبال ب كه 

ياد داشته باشيم  هكشور از بازار اتفاق افتاده است. اگر ب

كه قيمت جهاني نفت، مهمترين شاخص اقتصادي بودن يا نبودن 

مه حامل سرمايه بر روي ه ست گياري  نرژي ا ندوكا . هاي ا و  ك

المللرري نفررت و انرررژي و مواضررع مررديران و  هرراي بين همايش

با  كارشناسان كشورهاي صنعتي، نشان ميدهد كه آنان خصوصاً 

هراي توليرد  كره كمبرود ظرفيت 8119ترا  8114هاي  تجربه سال

دالر  91تا  01هاي  انرژي در جهان  خود را آشكار نمود، قيمت

سرراز  ينهدر بشرركه نفررت را حررداقل قيمترري ميداننررد كرره زم

هاي انرژي شود تا جهان  گياري كافي براي توليد حامل سرمايه

يدي نباشد. اما قيمت بيشتر  در آينده شاهد بحران هاي جد

دالر را مضر براي اقتصراد جهراني، خصوصرا در شررايط  81از 

 ركود حاكم بر اقتصاد ميدانند.
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ك مه، ي ين مقد فاوت  ي از دوبا ا ضي سناريوي مت براي فر

ضعگيري ا پش يران مو بل  ميدر او طه مقا كامال در نق ست  توان

و به قول معروف ايران يك خال باالتر  ،آنچه انجام شد باشد

توانست  ايران مي  ي فرضيدر اين سناريواز عربستان بزند. 

و حداقل  ،در اين موضع قرار بگيرد كه اصوال تا اطالع ثانوي

سقف  ،تا وقتي كه توليد نفت ليبي به بازار بر نگشته است

 همره اعضرابرداشرته شرود و کلري برهتوليد سازمان اوپرك 

به با اين سناريو، خواهند توليد كنند.  آزادانه هرچه مي

ممكن بود قيمت نفت در ابتدا براي چند  فرض پييرفته شدن 

وجود هم اما اين احتمال  ،در بشكه سقوط كند يروز چند دالر

زايش شرديد روز تا يرك مراه افر 81كه پس از حدود  داشت مي

 ،داشته باشد. شايد طر  اين سناريو قدري عجيب به نظر آيد

اما من قبال در يكصدمين شماره اقتصاد انرژي)شماره اسفند 

سازمان اوپك دايه دلسروزتر » ( در يادداشتي تحت عنوان0391

. اساس آن توضيح اين ام در اين مورد توضيح داده «از مادر

كه اوپكي بود شرايطي  يِد ها ف كه در  مازاد تول يت  قد ظرف ا

ستند، افشا شدن و آشكار شدن اين  محدوديت  قابل تداوم ه

پيير خواهد نمود  بازار نفت را بسيار حساس و آسيبتوليد، 

چك و  شكل كو هر م كه  هد داد  شرايطي قرارخوا نرا در  و آ

بودي  ند قيمتبهركم كه  توا هد چرا فزايش د شدت ا به  ها را 

بازار مي مل  كه ظرف عوا ند  ين كدان بران ا براي ج تي  بود مي

 وجود ندارد. 

شرايط فع كه  هد  شان ميد شواهد ن سياري از  يز ب پك ن لي او

اوپك يا ظرفيت مازاد توليد ندارند و  چنين است و اعضاي

شامل نفت ند  هم دار گر  با  خام يا ا سنگين و  سيار  هاي ب

باال گوگردي  بات  با تركي كه  بازار نميه ست  خورد و  درد 

جايگز نمي ند  به توا شود. تجر بي  سولفور لي كم  سبك  فت  ين ن

 ،هاي خود اوپك به سهميه يبندي اعضا نشان داده است كه پاي

صاً  وليا  .بسيار كم است ،هاي باالي نفت در شرايط قيمت خصو
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-مريظرفيت بيشتري وجرود امروز اگر توان با قوت گفت که  مي

ميليرون  4/0ميزان تخلف اوپك بسيار بيشرتر از  قطعاً  ،داشت

عربستان به که است يش شاهد اين ادعا آن  .كه فعلي بودبش

يد مازاد تول يت  شترين ظرف شتن بي مدعي دا نوان  ماه  ،ع در 

مارس بطور يكجانبه براي جبران توليد ليبي ميزان توليد 

هزار بشكه افزايش داد اما پرس از دومراه  911خود را حدود 

هد اين نشان ميد . توليد نفتش به همان ميزان كاهش يافت

افزايش يا قابل تداوم نبوده است و يا نفت توليد آن  كه 

نداشته است.  يبوده است، مشترهم نامرغوب  شده كه عمدتاً 

گر اين هم دي سيار م ته از  شاهد ب حدود دو هف شت  با گي كه 

المللي انرژي در سوم تيرماه  اجالس سازمان اوپك آژانس بين

اتژيك اعضرا را ميليون بشكه از ذخائر استر 11اعالم كرد كه 

قدام  ين ا خت. ا هد ري بازار خوا به  كرد و  هد  آزاد خوا

سابقه دو واقعيت مهم را نشان ميدهد: يكم اينكه وضعيت  بي

اقتصاد كشورهاي صنعتي در مرز بحران جدي قرار گرفته است 

مت  بودن قي باال  شي از  حران نا شديد ب ني از ت با نگرا كه 

ائر استراتژيك )كه ذخاي جز دست بردن به  جهاني نفت، چاره

ست( ندارند و دوم اينكه آژانس ا اهميت آن از نام آن پيدا

ين  ندارد. ا جود  پك و شتري در او يت بي كه ظرف ست  گاه ا آ

درحالي است كه وزير نفت عربستان بعد از اجالس اوپك اظهار 

ب كه  بود  شته  فزايش  هدا خود را ا فت  يد ن به تول طور يكجان

هد داد گر  .خوا عاي ا بود و  تواناد عي  ستان واق عًا عرب واق

نين  به چ ست  نس د عا آژا شت طب بازار را دا شكل  فع م توان ر

 اقدامي نمي زد.

شت فوق مواره در  در ياددا كه ه بودم  ضيح داده  ليكر تو ا

ندارد و در  جود  پك و يد در او مازاد تول يت  كه ظرف شرايطي 

تواند تاثير فيزيكي بر بازار داشته باشد،  واقع اوپك نمي

تاثير رواني مثبت بر سمت كوشد كه اوپك را به  ن ميعربستا
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صرف شورهاي م فع ك به ن يق  بازار،  هد و از طر سوق د كننده 

ست و  يت ني شكلي در ظرف كه م هد  نان د بازار اطمي به  پك  او

هد داد.  فزايش خوا خود را ا يد  پك تول شد او گر الزم با ا

اگر اين تحليل درست باشد كه در حال حاضر نيز  ،بنابراين

كه ظرف لي دارد  چه دلي ندارد،  جود  پك و شتري در او يت بي

اوپك با تعيين و محدود كردن سقف توليد به اصطال  هم چوب 

شورهاي  تراض ك مورد اع هم  ني  ياز را، يع هم پ خورد و  را ب

صنعتي قرار گيرد و هم با كنترل رواني بازار مانع افزايش 

سيخت شود؟  قيمت ةافسارگ تي در فرها  سيح يك ديپلما ند   آي

شد كه موضع مورد بحث در اين سناريو را با مقامات  ، ميقوي

گر  من ا باور  به  مود.  ها را آز طر  و آن سعودي م ستان  عرب

فت مي سخت مخال ضعي  نين مو به چ سبت  شان ن مين  اي ند، ه كرد

مي شان  فت ن ستند مخال يد ه مازاد تول يت  قد ظرف كه فا  ؛داد 

ه سادگي كردند نمي شد كه عكس ان را ب گرچه اگر موافقت مي

 نتيجه گرفت.

دالر فراترر  011كره قيمرت از  8119تا  8114هاي  در دوره سال

رفته بود و اوپك فاقد ظرفيت مازاد توليد بود، وزير نفت 

كرد و اين  عربستان دائما فقدان ظرفيت مازاد را تكييب مي

كرد كه كه مشكل بازار مشكل عرضه نيست و  حرف را تكرار مي

بار ايران و  اين . بورس استازارهاي ب بازي در  مشكل سفته

بعضي ديگر كشورها اين حرف را تكرار كردند و عربستان در 

فت قرار گر گري  ضع دي كه  .مو ست  مل ا بل تا گران  قا گر دي ا

 بود؟ ميكردند موضع عربستان چه  اين حرف را تكرار نمي

، اين استدالل در مورد فقدان از کارشناسان ممكن است بعضي 

مازاد يت  كا  ظرف ند و ات ضر را نپيير شرايط حا يد در  تول

صورت سناريوي دومي در  در اين .كردن به آن را ريسك بدانند

مورد موضع ايران قابل طر  بود. ايران ميتوانست به عنوان 

شنهاد  نه پي يرد،  نه را بگ نب ميا پك جا جالس او ست ا ريا
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عربستان و نه دست نزدن به سقف قبلي توليد، بلكه افزايش 

يعنري همرين  ،ميليون بشركه در روز 9/89 رقم ليد بهسقف تو

مروز،  عي ا لف سقف واق يزان تخ كردن م قع وارد  به  و در وا

نين  ستعداد چ كه ا هد  شان ميد شواهد ن پك.  يد او سقف تول

صورت ايران هم در جهت  توافقي در اجالس وجود داشت. در اين

بود كرده  كت  پك حر حدت او شورهاي  ؛ و به ك سبزي  چراغ  هم 

صرف بود م شان داده  خود  ؛كننده ن براي  صت را  ين فر هم ا و 

جاد مي سؤ اي مورد آن  كه در  كهكرد  يدي  يت » ال كل يا ظرف آ

نه؟ يا  جود دارد  شتري و يق «بي عات دق ب اطال ست هتري  آورد و  د

تري را اتخاذ كند. در  هاي بعدي مواضع دقيق ند در اجالسبتوا

ود چراكه اين سناريو ريسك سقوط قيمت نيز چندان زياد نب

و درعمل، در واقع تنها ميزان توليد واقعي كه به هرحال 

جاز مي ست م تادن ا فاق اف حال ات صورت شد در يز .  در آن  ن

 كاهش يابد.  يدو سه دالرها  قيمتتنها ممكن بود چند روزي 

سياري از  سخ ب كه پا هد  شان ميد شد ن ته  چه گف قت در آن د

سؤس حداقل  خابؤاالت و  يدي اول، در انت صحيح و  ال كل ضع  مو

دقيق و دورانديشانه بسيار تعيين كننده بوده است. ظرفيت 

 تك اعضاي قابل تداوم توليد نفت تكو اضافه ظرفيت واقعي 

نوع  چه  شامل  ها  يت آن ضافه ظرف ست؟ ا يزان ا چه م پك   او

هائي است؟ چرا عربستان سعودي بعد از دوماه افزايش  خام نفت

ك يدش را  باره تول به دو يد يكجان ميتول هد؟ اهش  چرا   د و 

 گيرد كه به ذخائر استراتژيك دست ببرد؟ آژانس تصميم مي

 ترو موثر تر به  حضوري فعال االت ؤبه پاسخ اين سيابي   دست

در اينجاست كه اهميت  کند.  کمش ميدر مجامعي مانند اوپك 

نده در  يين كن شورهاي تع نرژي و ك هاني ا حوالت ج كردن ت صد  ر

سي نفتي و تعامل فعال ميان دستگاه آن و نيز اهميت ديپلما

به همين دليل شود.  ديپلماسي كشور و دستگاه نفت روشن مي

اين در خارج از  همة کشورهاي نفتي هاي  نمايندگي است که 
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االت و ابهامات دستگاه ؤاز مسائل نفتي و س کوشند ها ميكشور

مع قي را ج عات دقي شند و اطال لع با فت مط به  ن ند و  آوري كن

 آنها تر و حضور  دقيق اين کشورها مواضع  ، تارستندمركز بف

شدموثرتر  نوان با حوالت، بع کردن ت صد  مورد ر نين در  . همچ

نمونه بارها اين اعتقاد خود را به مسئولين ذيربط منتقل 

موده ظر  ن يژه از ن گاهي و با جاي ما  ند  شوري مان که ک ام 

قه يژه در منط موقعيتي و با  گاز و  فت و  خائر ن عه ذ  اي مجمو

موسوم به قلب انرژي جهان، بايد داراي يش بانش اطالعاتي 

هان باشد  تيمي که اين  با از کليه ميادين هيدروکربني ج

بانش اطالعاتي را  روزآمد نگاه دارند و بتوانند گزارشات 

و هاي بلندمرردت  الزم را ارائرره نماينررد. داشررتن سياسررت

ميان مستلزم چنين سازوکارهائي است. تعامل قوي غيرمقطعي 

قدرت تاثيرگياري  نفت و سياست خارجي در بسياري از موارد 

ضالت بين حل مع براي  فت  هاني ن بازار ج پش و  لي  در او المل

 .دهد را افزايش ميکشور 

بل ت پش قا جالس او ين ا مورد ا که در  گري  ته دي بود أنک مل 

خوردن عربستان ست  جالس شک ين ا ظاهر ،سعودي در ا به  لو   ،و

  ان با اعتراض اجالس را ترک کرد و آنبود. وزير نفت عربست

را بدترين اجالس اوپش دانست و عصبانيت خود را آشکار کرد 

هد  فزايش خوا يدش را ا به تول طور يکجان که ب کرد  عالم  و ا

ميالدي )کره  0891داد. در جريان تعارضات اوپش در نيمه دهه 

شد و  هاي اوپش بسيار طوالني مي قبال به آن شاره شد( کنفرانس

که اجالستال بود  براين  بد ش  ست يا توافقي د به  در آن . ها 

مان عربستان بل ز يد قا مازاد تول يت  توجهي  سعودي داراي ظرف

توانست شرايط بازار نفت را متحول کند  بود و به تنهائي مي

است. در آن  اما امروز عربستان چنين قدرتي را از دست داده

ت قاطع و محکم فارس عضو اوپش بصور دوره چند کشور عرب خليج

ساير اردوي  در  تي  ند و ح ستان بود عرب عرب شورهاي   ،ک

يم نهررائي رعايررت منيررز در تصرر ،ماننررد الجزايررر و ليبرري
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ستان را مي تي  عرب ستان ح ير عرب جالس اخ ما در ا ند. ا کرد

هاي خليج شوراي همکاري خود در  حدين  ست مت فارس را  نتوان

و بود تان اين هم نشانه ضعف سياسي عربس . کامال بسيج کند

هم نشانه تضعيف موقعيت امريکا در منطقه که عربستان آنرا 

 کند.  نمايندگي مي

بازار و  شرايط  سيت  هان و حسا صادي ج شرايط اقت سيت  حسا

در کنار تحوالت عظيمي که در مهمترين  ،هاي جهاني نفت قيمت

مناطق نفتي جهان رخ داده و در حال رخ دادن است، موقعيت 

سازمان ا گاه  موده و جاي حول ن يز مت پش را ن صتي و و فر

کرده  جاد  ستثنايي اي ستا مه  .ا يت الز ين موقع سي ا بازشنا

 حضور مقتدرانه و تاثيرگيار در اين سازمان است.

 

  

 

 


