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مقدمه
س��ازمان اوپک چندین سال  بود که به خاطر 
اختاف��ات پیچیده برخ��ی اعض��ا از اتخاذ 
تصمیم��ات راهب��ردی برای اثرگ��ذاری بر 
بازار نفت عاجز شده بود. اختافات سیاسی 
طوالن��ی بین ایران و عربس��تان س��عودی از 
مهمترین مس��ائلی ب��وده که به مثاب��ه مانعی 
ب��زرگ پیش روی این س��ازمان عمل کرده 
اس��ت. در نشس��ت فروردی��ن 1395 که به 
میزبان��ی قطر برگزار ش��د، عربس��تان ضمن 
اصرار بر مواضع گذش��ته خوی��ش از ایجاد 
توافق، ممانعت ب��ه عمل آورد. در حالی که 
روس��یه به عنوان تولیدکننده بزرگ نفت در 
خارج از اوپک، ضمن استقبال از طرح فریز 
نفت��ی با مستثنی ش��دن ای��ران از آن موافقت 

داشت، عربستان زیر بار آن نرفت. 
در مهرم��اه گذش��ته، اعض��ای اوپ��ک 
طی نشس��ت الجزیره با کاه��ش 1/2 میلیون 
بش��که ای تولید نفت اوپک در روز موافقت 

کل��ی کردند. طرح آنها این ب��ود که میزان تولی��د روزانه اوپک به 
ح��دود 32/5 میلیون بش��که در روز کاهش یابد، ام��ا تصمیم گیری 
در م��ورد اینکه هر کش��وری چه میزان نفت تولید کند، به نشس��ت 
نوامبر 2016 موکول ش��د. طرح مذکور سرانجام طی نشستی که در 
30 نوامبر )10 آذر 1395( در وین برگزار ش��د، به نتیجه رس��ید. این 
نشس��ت که یکصدوهفتادویکمین نشست س��ازمان بود، در حالی به 
نتیجه رس��ید که از س��ال 2008 تاکنون چنین اجماعی بر سر کاهش 

تولید ایجاد نشده بود. 
طب��ق توافق، قرار ش��د تولید کلی اوپ��ک در روز 1/2 میلیون 
بش��که کاهش یابد. س��هم تولید اعضا نیز مشخص شد که بر اساس 
آن عربس��تان با پذیرش کاهش تولید 486 هزار بشکه ای در روز به 
بیش��ترین میزان کاهش تولید تعهد داد. عاوه بر 13 کش��ور عضو 
اوپک، 12 کش��ور غیرعضو اوپک نی��ز پذیرفته اند برای کمک به 
کاهش مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی، روزانه به میزان 562 
هزار بش��که از تولید نفت خود بکاهند. روسیه در مقام تولیدکننده 
ب��زرگ غیرعض��و پذیرفته که روزان��ه به تنهایی 300 هزار بش��که 
کاهش تولید داش��ته باشد. در این میان، س��ه کشور ایران، لیبی، و 
نیجریه از طرح کاهش تولید اوپک مس��تثنی شدند. ایران مجاز شد 
به میزان 90 هزار بش��که در روز افزایش تولید داش��ته باش��د. قرار 
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اس��ت توافق اخیر اوپک از ابتدای س��ال 2017 به مدت شش ماه به 
اجرا گذاشته شود. 

واکنش بازار به توافق اخیر جالب توجه بود. سیر افزایشی محسوسی 
در بهای نفت ایجاد شد، به نحوی که تاکنون نزدیک به 15 درصد بر 
قیمت نفت افزوده ش��ده اس��ت. بنابراین، با اینکه هنوز چند هفته ای تا 
آغاز سال 2017 زمان باقی مانده، کشورهای صادر کننده نفت از نتیجه 
توافق بهره مند ش��ده اند. اهمیت توافق اوپ��ک از زوایای مختلفی قابل 

توجه است که در این گزارش به اهم آنها اشاره می شود.

روند توافق اوپک
کاهش قیمت نفت طی دو س��ه سال اخیر، فشار س��نگینی بر اقتصاد 
عربس��تان تحمیل کرد. البته سیاست نفتی عربس��تان در زمره عوامل 
اصلی س��قوط قیمت نفت بود. س��ران این کشور برای اعمال فشار بر 
رقبا از جمله ایران و روس��یه به دامپینگ نفتی اق��دام کردند. به رغم 
س��قوط مکرر قیمت نفت، سیاس��ت مداران عربستان به جنگ قیمتی 
روی نف��ت ادام��ه دادند، به طوری که بهای نف��ت به حدود 30 دالر 
در هر بش��که تنزل کرد. زمین گیرکردن اقتصاد ایران یکی از اهداف 
اصلی عربستان بود. اما در عمل اتفاقاتی افتاد که باعث شدند ریاض 
از سیاس��ت جنگ قیمتی بر سر نفت عقب نش��ینی کند. از یک سو، 
اقتصاد ایران با ش��رایط روز هماهنگ ش��د، بدون اینکه وارد اوضاع 
بحرانی شود. از س��وی دیگر، سیاست های ماجراجویانه عربستان در 
منطقه از جمله حمله نظامی پرهزینه به یمن باعث شد کسری بودجه 

این کشور گسترش بیشتری یابد.
در سال اخیر، کسری بودجه عربستان به نزدیک 90 میلیارد دالر 
رس��ید که این وضع در تاریخ چند دهه ای عربس��تان کم س��ابقه بوده 
است. مجموع بدهی های داخلی و خارجی این کشور در سال 2016 
بیش از 50 میلیارد دالر گزارش شده است. در چنین شرایطی، ذخایر 
مالی عربس��تان به نحو چش��مگیری میل به کاهش دارد. در حالی که 
در پایان س��ال 2014 میزان این ذخایر بیش از 730 میلیارد دالر بود، 
اخیراً نزدیک به 200 میلیارد دالر کاهش نش��ان می دهد. این شرایط 
س��بب شده اند عربس��تان برای کنترل روند افزایش تولید نفت انگیزه 

بیشتری پیدا کند. 
البته ریاض در پیگیری این سیاس��ت تنها نبوده است. کشورهای 
صادرکننده نفت خصوصاً آنهایی که وابستگی بیشتری به درآمدهای 
نفت��ی دارند، با قدرت از سیاس��ت فریز یا کاهش تولید نفت حمایت 

کردند. روسیه در مقام تولیدکننده بزرگ و 
غیراوپکی نفت عاوه بر حمایت از سیاست 
مذکور، تاش کرد برای اجرایی شدن آن با 
دوس��تان خود گفتگو کند. وساطت روسیه 
عاملی بود که باعث شد عربستان از اصرار بر 
ضرورت توقف تولید نفت ایران عقب نشینی 
کرده و با ش��رایط ایران مبن��ی بر ضرورت 
بازگشت به سطح تولید دوره پیش از تحریم 
کن��ار بیاید. هدف اولیه روس��یه این بود که 
ب��ا فعال کردن اوپک به کاه��ش تولید نفت 
بر بازار اثر گذاش��ته و از قِبَ��ل آن به اقتصاد 
درگیر با تحریم خویش سامان بخشد. اما در 
نهایت مجبور ش��د به جای پیگیری سیاست 
سواری مجانی با اوپک همکاری جدی تری 
کرده و در حد قابل توجهی به کاهش تولید 

تن دهد.
عراق در مقام دومی��ن تولیدکننده نفت 
اوپک نیز در ابتدا سیاس��تی ش��بیه به روسیه 
در پی��ش گرفته بود. در حال��ی که روس ها 
به بهانه های��ی چون رکود و تحریم در صدد 
بودند از برنامه کاهش تولید مس��تثنی شده یا 
حداقل س��هم ناچیزی تقب��ل کنند، عراقی ها 
نی��ز بحران امنیت��ی و جنگ ب��ا داعش را به 
بهانه ای برای کسب امتیازات ویژه در جریان 
تصمیم گی��ری دس��ته جمعی ب��رای کاهش 
تولی��د تبدیل کرده بودند. اما اس��تدالل آنها 
نی��ز آن چنان که باید نتیج��ه نداد و عراق نیز 
مجبور ش��د نهایتاً به ح��دی از کاهش تولید 
متعهد ش��ود. عراق ب��ا کاه��ش تولید 210 
هزار بش��که ای در روز، سهمیه تولید روزانه 
خ��ود را به رق��م چهار میلی��ون و 351 هزار 
بش��که کاهش داد. بهانه گی��ری دولت هایی 
مثل روس��یه و ع��راق عواملی بودن��د که به 
نادیده گرفته شدن خواسته های ایران کمک 
می کرد. اس��تدالل عربستان این بود که برای 
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به نتیجه رس��یدن سیاس��ت کاهش تولید باید 
همه دولت های صادرکنن��ده از جمله ایران 

همکاری کنند.
طبیعتاً برای عربستان کنارآمدن با شرایط 
ایران آس��ان نبود. کش��وری که چند س��ال 
پی��ش از طریق دامپینگ نفت��ی در صدد بود 
اقتصاد ایران را به بحران سوق دهد، تصمیم 
گرف��ت توافقی را بپذیرد که بر اس��اس آن 
ای��ران می تواند مقداری بر س��طح تولیدش 
بیافزاید. س��ران این کشور شاهد رشد سریع 
تولید نفت ایران بودند. آنها ترجیح دادند به 
جای بی عملی و انفعال، ایران را متعهد کنند 
تا حداقل برای افزایش تولید خویش سقف 
معینی تعیین کند. طب��ق توافق، در حالی که 
س��همیه تولید عربس��تان با کاهش 486 هزار 
بش��که ای به رقم 10 میلیون و 58 هزار بشکه 
در روز تن��زل می یاب��د، س��همیه تولید ایران 
با افزایش 90 هزار بش��که ای به س��ه میلیون 
و 797 ه��زار بش��که در روز افزایش خواهد 
یافت. البت��ه این رقم ها به ص��ورت میانگین 
محاس��به می ش��وند. ایران می تواند در شش 
ماه نخست سال 2017 در برخی روزها تولید 
بیشتری داش��ته باش��د، اما میانگین شش ماه 
نباید از رقم سه میلیون و 797 هزار بشکه در 

روز فراتر رود. 

ایران و توافق اوپک
سیاس��ت نفتی ایران در سال های اخیر تحت 
تأثی��ر یک عام��ل مه��م و تکان دهنده یعنی 
تحریم ه��ای بین المللی قرار داش��ته اس��ت. 
تحریم ه��ای بین الملل��ی از یک س��و، مانع 
س��رمایه گذاری ش��رکت های خارجی برای 
اس��تخراج نف��ت ایران ش��دند و از س��وی 
دیگر، صادرات نفت استخراج ش��ده کشور 
را به ش��دت مح��دود کردند. تح��ت تأثیر 

این رویداد، اقتصاد ش��دیداً وابسته به نفت ایران با فشارهای سنگینی 
مواج��ه گردی��د. در این اثنا، ی��ک عامل مهم دیگر ب��ه تحریم های 
بین المللی اضافه شد که به مش��کات اقتصادی کشور عمق بیشتری 
بخش��ید و آن کاهش چش��مگیر بهای نفت در بازارهای جهانی بود. 
متغیرهای مختلفی از جمله استخراج فزاینده نفت شیل در این کاهش 
بها دخالت داش��تند. ام��ا متغیری که برای دولت ای��ران بیش از همه 
آزاردهنده تلقی می ش��د، تصمیم عربستان سعودی به دامپینگ نفتی 
از طریق اس��تخراج و تزریق بی رویه نفت به بازارهای جهانی بود. در 
ش��رایطی که اقتصاد ایران به تبع تحریم های گس��ترده در تنگنا قرار 
داشت، سیاست نفتی عربس��تان عملی خصمانه قلمداد می شد که در 

عمل همان آثار تحریم ها را به دنبال داشت. 
پس از آغاز دور اخیر مذاکرات هس��ته ای که ب��ه انعقاد توافق 
جامع هس��ته ای منجر ش��د، در برنامه های نفتی ایران گش��ایش های 
جدید ایجاد گردید. دولت مصمم ش��د ضم��ن افزایش صادرات، 
زمینه ه��ای جدیدی برای تس��هیل س��رمایه گذاری در صنعت نفت 
خ��ود فراهم کند. در بخش س��رمایه گذاری، مش��وق های جدیدی 
طرح ش��دند تا جذابیت بیشتری برای ش��رکت های خارجی فراهم 
کنن��د. تخفیف ه��ای مالیاتی به س��رمایه گذاران خارج��ی، اعطای 
فرصت طوالنی به س��رمایه گذاران خارجی برای حضور در صنعت 
نفت کش��ور و اعطای حق انتخاب وسیع تر به شرکت های خارجی 
برای همکاری با ش��رکت های داخل��ی از امتیازات مهمی هس��تند 
که برای تش��ویق س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در نظر گرفته 
ش��ده اند. در عین حال، در امر صادرات نفت نیز تسهیات جدیدی 
ایجاد ش��ده اس��ت. با توجه به نگرانی بانک ها و صاحبان کشتی ها 
از تجارت ب��ا ایران- که فرایند افزایش ص��ادرات را تا حدی کند 
می کرد- ش��رکت ملی نفت ایران امتیازاتی مثل پیشنهاد پرداخت با 
تأخیر را به خریداران اصلی داده اس��ت. این سیاس��ت ها آثار قابل 
توجهی داش��تند و باعث شدند فرایند بازس��ازی جایگاه نفت ایران 

در بازارهای جهانی با موانع کمتری پیش برود.
برنام��ه دولت ایران این بوده که تولید نفت کش��ور را حداقل به 
س��طح زمان پیش از تحریم برساند. ایران به میزان تولیدی در حدود 
چهار میلیون بش��که در روز نظر داش��ته است. بر این اساس، تا زمانی 
که به این هدف نرس��ید، از همکاری با سیاست فریز و کاهش تولید 
اوپک خ��ودداری کرد. ایران با وجود اس��تقبال از اق��دام اوپک به 
توقف روند افزایش تولید نفت، اعام کرد که به برنامه افزایش تولید 
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تا بازگشت به وضع پیش از تحریم ها ادامه خواهد داد. مواضع برخی 
اعضا مثل عربس��تان مبنی بر ناممکن بودن طرح فریز بدون همکاری 
ایران به انعطاف ایران منجر نشد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، 
پیش از آغاز اجرای برجام به صراحت اعام کرد که افزایش تولید و 
صادرات ایران متوقف نخواهد شد، حتی اگر قیمت نفت به 20 دالر 
در هر بشکه برس��د. این دقیقاً همان موضعی بود که قبًا توسط علی 
النعیمی، وزیر نفت عربستان اتخاذ شده بود. وی در اواخر سال 2014 
که سیاس��ت کشورش حمایت از ادامه افزایش تولید بود، اعام کرد 
ک��ه تولید اوپک کاهش نخواه��د یافت، حتی اگر قیمت نفت به 20 

دالر در هر بشکه برسد. 
ای��ران زمانی حاضر ش��د برای تولید خود س��قف معینی تعریف 
کرده و با اوپک همکاری کند که تولید نفتش به سطح نسبتاً مطلوب 
خود رس��ید. در س��ال 1395، ایران موفق ش��د می��زان تولیدش را به 
فرات��ر از مرز 3/5 میلیون بش��که در روز افزایش ده��د. با اینکه رقم 
بشکه ای تولید به دوره پیش از تحریم صادرات نفت ایران بازگشته، 
اما با احتساب افزایش تولید کشورهایی چون عربستان و عراق هنوز 
با س��هم درصدی خود در س��ال های پیش از تحری��م فاصله دارد. با 
اینکه وزیر نفت ایران قبًا اعام کرده بود که برای رس��یدن به سهم 
درصدی خود در اوپک )2. 14درصد معادل 4 تا 4/1 میلیون بش��که 
در روز( تاش خواهد کرد، اما فعًا بر آن اس��ت به رقم توافق شده 
در نشس��ت اخیر اوپک یعنی س��ه میلیون و 797 هزار بشکه در روز 

بسنده کند.

بی تردی��د، یکی از دالیل مه��م سرس��ختی موفقیت آمیز ایران 
برای بازپس گیری س��هم خویش در اوپک گش��ایش های ناشی از 
مذاکرات هس��ته ای بود. اما باید در نظر داشت که کاهش وابستگی 
ای��ران به درآمدهای نفتی، نقش مهمی در بی تفاوتی این کش��ور به 
رون��د کاهش قیمت نفت داش��ت. در حالی ک��ه درآمد نفتی ایران 
در س��ال 1391 نزدی��ک به 75 میلیارد دالر بود، در س��ال 1394 به 
نزدیک 26 میلیارد دالر کاهش یافت. همچنین در حالی که حدود 
40 درصد بودجه دولت در سال 1391 از طریق نفت تأمین می شد، 
در س��ال 1395 به زیر 30درصد تنزل کرد. ضمن اینکه س��هم نفت 
در تولی��د ناخالص داخلی ایران کاهش یافت��ه، بخش مهمی از این 
درآمدها در کوتاه مدت غیرقابل وصول اس��ت. این در حالیست که 
وابس��تگی اقتصاد عربس��تان سعودی به نفت بیش��تر است. وابستگی 

ب��ه درآمدهای  بودجه ای دولت عربس��تان 
بخ��ش نف��ت بی��ش از 80درص��د گزارش 
شده است. همچنین حدود 45درصد تولید 
ناخالص داخلی این کش��ور به نفت وابسته 
است. اگرچه عربستان با حدود 650 میلیارد 
دالر تولی��د ناخالص داخل��ی ثروتمندتر از 
ایراِن ب��ا تولید ناخالص داخلی حدوداً 420 
میلیارد دالری اس��ت، اما وابستگی ایران به 
نفت در قی��اس با عربس��تان پایین تر بوده و 
همین موضوع به مزیت ایران در مذاکرات 

نفتی اخیر تبدیل شد.

آینده و آثار احتمالی توافق اوپک
پیش از ورود به موضوع آثار توافق بایس��تی 
در نظر داش��ت که هن��وز نمی توان در مورد 
اس��تحکام و دوام تواف��ق اخیر نظ��ر قاطعی 
ارائه داد. در جریان تحریم نفتی کشورهای 
عرب عض��و اوپک در س��ال 1973 با اینکه 
عربس��تان و عراق در جمع تحریم کنندگان 
قرار داش��تند، اما بعداً معلوم شد که به شکل 
مخفیانه به نق��ض تحریم اق��دام می کردند. 
رویه برخی کش��ورهای دیگ��ر مثل کویت، 
قطر و امارات در گذشته این بوده که تمایل 
چندانی به حمایت از کاهش تولید نداشته اند. 
اینکه ای��ن بار تا چه حد و در چه ش��رایطی 
به رعایت س��قف توافق پایبند خواهند بود، 
روش��ن نیس��ت. در ش��رایط کنونی که هم 
غیردوستانه ای  سیاس��ی  مناس��بات  عربستان 
با ای��ران دارد و هم برخ��ی اعضا مثل عراق 
وابستگی ش��دیدی به صادرات نفت دارند، 
احتمال ش��کنندگی و نقض توافق را نباید از 

نظر دور داشت.  
نکته دیگری که بر آسیب پذیری توافق 
می افزاید، این اس��ت ک��ه اعضای غیرعضو 
اوپک نیز متعهد ش��ده اند ک��ه روزانه 562 
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ه��زار بش��که از تولیدات خوی��ش بکاهند. 
برخی از آنها از جمله روس��یه با مش��کات 
اقتص��ادی ج��دی درگیرند. ع��دم پایبندی 
روس��یه به کاه��ش 300 هزار بش��که تولید 
می توان��د بهان��ه الزم را برای س��ایر اعضا 
جه��ت خروج از تواف��ق فراهم آورد. حتی 
اگر اعضای اوپک یا همکاران غیرعضو به 
نحو صریح از توافق خارج نش��وند، تضمین 
محکم��ی برای اس��تمرار تقی��د طرف ها به 
مف��اد توافق وجود ندارد. هم��ه طرف ها از 
اینک��ه توافق منج��ر به افزای��ش قابل توجه 
بهای نفت ش��د، خرس��ند به نظر می رسند. 
اما این خرس��ندی به معن��ی رضایت آنها از 

قیدوبندهای خود توافق نیست.
با این ح��ال، ارزش و آث��ار توافق اخیر 
را نباید نادیده گرفت. به نظر می رس��د نفس 
تحقق توافق اوپ��ک در 30 نوامبر ولو اینکه 
در آینده از استحکام کافی برخوردار نباشد، 
نش��ان می دهد که ضرورت ه��ای اقتصادی 
باع��ث ش��دند تنش ه��ای سیاس��ی م��ورد 
کم توجه��ی قرار گیرند. توافق اوپک از این 
حیث که دست ایران در تولید بیشتر نفت را 
تا حدی محدود خواهد کرد، ممکن اس��ت 
از س��وی برخ��ی ایرانی ها م��ورد انتقاد قرار 
گیرد، اما در صورت اجرایی شدن محاسنش 
بیشتر از محدودیت هایش خواهد بود. ایران 
ضمن اینکه به سهم خویش در اوپک بسیار 
نزدیک شده، از منافع ناشی از افزایش بهای 
نفت بهره می برد. افزایش بهای نفت دس��ت 
دول��ت را در تأمین نیازه��ای خویش بازتر 
خواهد کرد و می تواند به بهبود رفاه عمومی 

بیانجامد.
تواف��ق اوپک به لحاظ سیاس��ی نیز آثار 
احتمال��ی مثبتی برای ایران به دنبال دارد. دو 
پیامد مثبت عبارتند از اینکه اوالً، با موفقیت 

دیپلماسی نفتی و بهبود جایگاه ایران در اوپک اعتبار سیاسی و قدرت 
چانه زن��ی ایران در عرص��ه بین المللی افزایش می یاب��د و ثانیاً، توافق 
اوپک می تواند به فرایند حل و فصل مش��کات سیاسی بین ایران و 
عربستان کمک کند. این توافق برای بسیاری از ناظران تداعی کننده 
توافق هس��ته ای بود. در هر دو، ایران با سرسختی و اصرار بر حقانیت 
خوی��ش طرف مقابل را به عقب نش��ینی یا تعدیل مواضع واداش��ت. 
توافق نفتی مثل توافق هس��ته ای نفوذ و توانمن��دی دیپلماتیک ایران 
را به نمایش گذاش��ت. انعکاس گس��ترده این رویداد در رسانه های 
جهانی بار دیگر افکار عمومی جهان را به وزن و جایگاه باالی ایران 
در منطق��ه و س��ازمان اوپک جلب کرد. در حالی ک��ه جایگاه ایران 
در اوپک طی دوره تحریم به ش��دت افت کرده بود، تحوالت اخیر 
باعث ش��دند ایران مجدداً به یک بازیگر اساسی در سازمان مذکور 

تبدیل شود.
می توان توافق بین تهران و ریاض بر س��ر تولی��د نفت را به مثابه 
نش��انه ای برای کاهش تنش سیاس��ی بین دو کشور تفسیر کرد. برای 
تصمیم گیران عربستان محرز اس��ت که این توافق هم از نظر سیاسی 
و ه��م اقتصادی به نفع ایران اس��ت، هر چند که ای��ن به معنی باخت 
طرف عربس��تانی نیست. اگر سعودی ها ایران را به مثابه دشمن درجه 
یک خود تلقی می کردن��د، نباید تن به توافقی می دادند که به بهبود 
قدرت اقتصادی و نفوذ سیاس��ی آن کمک کند. این نش��ان می دهد 
که نگاه خصمانه آنها به ایران مقداری تعدیل ش��ده اس��ت. ش��کی 
نیست که ریاض می تواند با عقب نشینی از توافق مجدداً اوضاع را به 
ضرر طرف ها از جمله ایران س��وق دهد. به نظر می رسد نحوه تعامل 
دو کش��ور طی ماه های آتی تأثیر زیادی بر سرنوش��ت توافق بر جای 
خواهد گذاش��ت. هرچه دو طرف برای پیشبرد سیاست عادی سازی 
روابط اراده جدی تری نش��ان دهند، مان��دگاری توافق اوپک نیز از 
تضمین محکم تری برخوردار خواهد بود، اما بازتولید تنش سیاس��ی 
توافق نفتی را ش��کننده تر خواهد کرد. بنابراین، همکاری دو کشور 
در اوپک فرصتی است که می تواند به بهبود مناسبات سیاسی فیمابین 

کمک کند.

نتیجه گیری
نشس��ت و توافق اخیر اوپ��ک در وین از چند جه��ت حائز اهمیت 
اس��ت. دو واقعی��ت مه��م عبارتند از اینک��ه اوالً، اعض��ای اوپک 
توانس��تند پس از 8 س��ال اخت��اف و ناکامی مجدداً بر س��ر کنترل 
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تولی��د و عرض��ه نفت به تواف��ق برس��ند، و ثانیاً، آنها موفق ش��دند 
تع��داد قابل توجهی از تولیدکنن��دگان غیراوپک را نیز به همکاری 
با اوپک بر س��ر کاهش تولید نفت بکش��انند. دولت ایران که پس 
از موفقیت در دیپلماسی هس��ته ای  خود توانست تهدید تحریم های 
بین الملل��ی را مهار کند، دیپلماس��ی نفتی خوی��ش را نیز با موفقیت 
پی��ش برد و رقبا را به پذیرش ش��رایط خاص ایران واداش��ت. البته 
بای��د تأکید کرد در این توافق، ایران و عربس��تان س��عودی به یک 
نوع بازی برد- برد رس��یدند. عربستان با اینکه نزدیک به نیم میلیون 
بش��که از تولید روزانه اش خواهد کاس��ت، اما س��همیه تولیدش در 
مقایسه با س��ال های پیش از تحریم ایران نه تنها کاهش نیافته، بلکه 
افزایش دارد. این کشور توانس��ت ضمن کنترل تولید نفت، رقبا را 
به پذیرش سهمیه جدید خود در اوپک متقاعد کند. ایران نیز موفق 
ش��د جایگاه گذشته خویش را در اوپک احیا کرده و تولیدش را به 
میزان مطلوب افزایش دهد. وجه دیگر برد دو کش��ور این است که 
آنها توانس��تند تعدادی از اعضای غیرعضو اوپک را به همکاری با 
سیاس��ت نفتی خویش سوق دهند. همکاری کشورهایی مثل روسیه 

هم برای عربستان سودمند است و هم ایران.
منفعت مش��ترک کلی��ه طرف های تواف��ق اقتض��ا می کند همه 
آنه��ا ب��رای حفظ تواف��ق همکاری کنند. عقب نش��ینی ه��ر یک از 
آنها می تواند به خروج س��ایر طرف ها از موازین منجر ش��ود. برخی 
تحلیل گی��ران به دو دلیل برآنند که احتم��ال پایداری توافق ضعیف 
است. اول اینکه نیاز اساسی برخی اعضا به درآمد بیشتر ممکن است 
آنها را به تولید بیشتر از حد توافق شده سوق دهد و دوم اینکه فضای 
سیاس��ی حاکم بر روابط قدرت های اصل��ی توافق کننده آنچنان که 
باید، مس��اعد نیس��ت، به نحوی که هر اتفاق کوچکی ممکن است 
بر انگیزه همکاری دولت ها اثر منفی بگذارد. دلیل دوم ش��اید مهم تر 
و مؤثرت��ر از اولی باش��د، چراکه قوام و دوام معاه��دات بین المللی 
قویاً تحت تأثیر نحوه مناس��بات سیاسی میان طرف های معاهده قرار 
دارد. البته سیاس��ت و اقتصاد اثرگذاری متقابل دارند. منافع ناشی از 
همکاری بر س��ر تولید نفت ممکن است دولت های ایران و عربستان 
را ب��ه تعدیل مواضع سیاس��ی س��وق داده و به عادی س��ازی روابط 

سیاسی شان کمک کنند.
نکته پایانی اینکه جنگ قیمتی میان اعضای اوپک طی سال های 
اخیر نتیجه ای جز زیان متقابل در پی نداشت. در صورتی که تنش های 
سیاسی میان اعضا در سال های گذشته مهار می شدند، توافق نفتی نیز 

مدت ها قبل محقق ش��ده بود. برای اعضای 
اوپک محرز اس��ت که کارامدی س��ازمان 
بر همکاری درون س��ازمانی، مستلزم  عاوه 
جلب همکاری هرچه بیش��تر تولیدکنندگان 
غیرعضو است. اما مسئله این است که هرچه 
تعداد طرف های مذاکره و همکاری بیش��تر 
ش��ود، حفظ توافق نیز سخت تر خواهد شد. 
اعضای اوپک ضمن اینکه الزم اس��ت برای 
جلب هم��کاری هرچ��ه بیش��تر غیرعضوها 
ت��اش کنند، باید س��ازوکار مؤثرتری برای 
حفظ کارای��ی در صورت ب��روز تنش های 
سیاس��ی احتمالی بین تولیدکنندگان داش��ته 
باش��ند. در غیر ای��ن صورت، نف��ت نه تنها 
عام��ل همگرایی نخواهد ب��ود، بلکه ممکن 
اس��ت به صورت س��اح سیاسی کشورهای 
تولیدکننده علیه همدیگر مورد استفاده قرار 
گیرد. فقدان چنین س��ازوکاری عامل مهمی 
اس��ت که بر ناکارای��ی و ناکامی اوپک در 
هشت س��ال اخیر اثرگذار بوده است. نتیجه 
ای��ن ناکارایی در واقع نوعی باخت همگانی 
بود. بنابراین، اعضا بایستی از تجربه سال های 
گذش��ته برای س��امان دهی مجدد و تقویت 

کارایی سازمان استفاده کنند.


