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روایت نقاط عطف نفت ایران در قرنی که آخرین نفس هایش را می کشد
روزگار سپری شده طالی سیاه

ابراهیــم رضایی راد: از زمان پیدایش نخســتین چاه 
نفت در ایالت پنســیلوانیا، طالی ســیاه بــه یک کاالی 
کلیدی در اقتصاد و سیاست بین الملل تبدیل شده است؛ 
کاالیــی که در تمام دنیا به عنوان محرک اقتصادی مورد 
اســتفاده قرار گرفته و نوســان قیمتی آن اقتصاد دنیا را 
تحت تأثیر قرار داده و همچنان هم اثرگذار است. ایران 
هم از زمان کشــف نفت در مسجد سلیمان مورد توجه 
کشــورهای خارجی بوده و در داخل هم این طالی سیاه 
بر تمام تحوالت مهم اثرگذار بوده یا خود از ریشــه های 
نقاط عطف تاریخ این جغرافیا بوده است؛ اما در یک قرن 
گذشته نفت ایران چه روزگاری را طی کرده و دولت های 
مختلف چه تأثیری از آن پذیرفتنــد؟ قراردادهای مهم 
مانند دارســی از کجــا آمدند، در چه زمینــه  و  زمانه ای 
امضا شــدند و چه بر جای گذاشــتند؟ گزارش پیش رو 
روایتی از روزگار صدســاله نفت در ایران اســت که به 
بهانه سالروز ملی شــدن صنعت نفت ایران و همچنین 
ویژه نامه فردای «شــرق»، آماده شده  اســت؛ ویژه نامه 
نفت که قرار است ردپاهای نفت بر حوزه های مختلف 
را بکاود و در همین صفحه اقتصادی هم دوران پس از 
ملی شدن نفت و سیاســت  اقتصادی مدیریت کشور در 
دوران پساملی شــدن نفت بررســی خواهد شد؛ اما یک 
روز پیش از رسیدن به ویژه نامه، شاید بد نباشد که نقاط 

عطف نفت ایران در این قرن یادآوری و بررسی شود.
دوران امتیازات اســتعماری نفت؛ قرارداد دارســی و 

آرمیتاژ
اولیــن امتیاز تاریــخ نفت ایــران، قرارداد دارســی 
اســت. قرارداد دارسی در سال ۱۹۰۱ در زمان زمامداری 
مظفرالدین شــاه با ویلیام ناکس دارسی به امضا رسید. 
بر اساس این قرارداد، دارسی متعهد شد ساالنه ۲۰ هزار 
لیر وجه نقد و ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت 
ایران پرداخت کند. البته برخی منابع نقل کرده اند که ۱۶ 
درصد به حساب شخصی شــاه واریز می شد. در مقابل 
ایران نیز متعهد شــد امتیاز اســتخراج و بهره برداری از 
نفت در سراســر ایران به استثنای استان های شمالی را 
به مدت ۶۰ سال به دارســی واگذار کند. ناکس دارسی 
به علت مخارج باال و به نتیجه نرسیدن حفاری تا آستانه 
تعطیلی پروژه نیز پیش رفت. حفاری ها بعد از گذشــت 
هفت ســال از انعقاد قرارداد میان ایران و دارســی، در 
سال ۱۹۰۸ باالخره اکتشاف در مسجدسلیمان به نتیجه 
رســید و اولین چاه نفت ایران در این منطقه حفر شــد. 
میزان فروش هر بشــکه نفت در سال ۱۹۰۱ که قرارداد 
دارســی منعقد شد، ۰.۹۶ ســنت بود که در سال ۱۹۱۲ 
که صادرات نفت آغاز شــد، به رقم ۰.۷۴ سنت رسید. با 
تشدید اختالفات بر روی قرارداد دارسی، قرارداد آرمیتاژ 
اســمیت امضا شــد. قرارداد آرمیتاژ اســمیت به خاطر 
اختالف دولت ایران با انگلستان بر سر تعبیر و تفسیرها 
از امتیاز دارسی و اســاس این اختالف بر سر قطع لوله 
نفت در زمان جنگ به وسیله آلمانی ها بود. در نهایت با 
پرداخت یک میلیون لیره دعاوی حقوقی میان دو طرف 

درگیری پایان یافت.
 جنگ های جهانی؛ نقطه عطف نفت

حادثــه بعدی مهم را می تــوان جنگ های جهانی 
عنوان کــرد. ایران اگرچه در طــول جنگ های جهانی 
سیاســت بی طرفی خــود را دنبال و اعــالم کرد؛ ولی 
دچار مشــکالت و معضــالت فراوانــی مانند قحطی 
گســترده شــد که در تاریخ به «قحطی بزرگ» معروف 
اســت. نفت به ویژه در زمان جنــگ جهانی دوم توجه 

کشــورهای دنیا به عنوان یک عامل محرک در اقتصاد 
و همچنیــن نیروهای نظامی را بــه خودش معطوف 
کرد. آلمان نازی با پیشــروی در مناطق آسیای مرکزی 
و قفقاز به دنبال دســتیابی بــه منابع جدید نفت برای 
ادامه پیشــروی در جنــگ جهانی دوم بــود. طبیعی 
اســت که ایران به دلیل داشــتن منابع فراوان نفتی در 
آن زمان مــورد توجه متفقین و متحدیــن قرار بگیرد. 
ژرژ کلمانســو، سیاســت مدار فرانســوی گفته بود که 
ارزش یک قطره نفت با یک قطره خون برابر اســت که 
حکایت از اهمیت باالی نفت دارد. قیمت نفت جهانی 
در سال ۱۹۱۴ و آغاز جنگ جهانی اول ۰٫۸۱ سنت و در 
زمان پایان جنگ جهانی در سال ۱۹۱۸ به قیمت ۱٫۹۸ 
دالر رســید که جهش درخور توجهی است. استخراج 
و صادرات نفت ایران از ۲۷۴ هزار تن در ســال در سال 
۱۹۱۴ به ۱٫۳۸۵ میلیون تن در ســال ۱۹۲۰ رســید. در 
آغاز جنگ جهانی اول، ماهانه حدود ۲۵ هزار تن نفت 
و فراورده های نفتی از آبادان صادر می شــد. در ســال 
۱۹۲۸ ذخایر عظیم نفتی در هفتکل کشــف شــد. تنها 
در سال ۱۹۳۰ حدود یک میلیون تن نفت از آن منطقه 
استخراج شد. در همان سال ظرفیت تصفیه پاالیشگاه 

آبادان به پنج میلیون تن رسید.
در ســال های جنگ جهانــی دوم قیمــت نفت در 
حوالی یک دالر در حال نوســان بود و از ۱٫۲۱ دالر فراتر 
نرفــت. در جنــگ جهانی دوم متفقین بــه دنبال حفظ 
منابع و کشورهای دارای ذخایر نفت فراوان برای تأمین 
نیاز ادوات جنگی خود بودند. از همین جهت در ســال 
۱۹۴۰ تأسیســات جدیدی در پاالیشــگاه آبادان توســط 
متفقین شروع به کار کرد که برای تولید بنزین مورد نیاز 
نیروهای متفقین بود. به مرور زمان تأسیســات جدیدی 
در پاالیشگاه بندرعباس نصب شد که ساالنه یک میلیون 
بشــکه ســوخت جت تولید می کــرد که ایــن رقم در 
ســال های جنگ، یک رکورد محسوب می شد. در همان 
ســال ها اســتخراج از مخازن جدید از جمله آغاجاری 
برای تأمین نفت ســفید متفقین آغاز شــد. در کنفرانس 
نوامبــر ۱۹۴۳ در تهران بین جوزف اســتالین، فرانکلین 
روزولت و وینســتون چرچیل، اســتالین پیشنهاد مذاکره 
درباره استخراج و توزیع نفت خاورمیانه در دوران پس 
از جنــگ را داد کــه روزولت و چرچیل با این پیشــنهاد 
مخالفت کردند. در واقع روســیه بــه دنبال غارت نفت 
خاورمیانــه، به ویژه نفت ایران پــس از جنگ بود. ایران 
در ســال ۱۹۴۶ در حال بازیابی توان تولید ۱۹٫۱۹ میلیون 

تن نفت بود که در سال ۱۹۵۰ به ۳۱ میلیون تن رسید.
ملی شدن صنعت نفت: محقق شده دست نیافتنی

شــاید چندان باورپذیر نباشــد اما همین دیروز و در 
سالن شهید بهشتی وزارت نفت مجری یک برنامه نفتی 
از تحقق و عملی شــدن ملی شدن نفت در آینده نزدیک 
ســخن می گفت و این در حالی اســت که همین برنامه 
به مناسب سالروز ملی شدن نفت ایران بود. با این همه 
نهضت ملی شــدن صنعت نفت را می تــوان مهم ترین 
حادثــه تاریــخ نفت ایران دانســت؛ صنعــت نفتی که 
پس از ســال ها از یوغ استعمار انگلیس خارج و توسط 
دولت ایران اداره شــد. شــکل گیری نهضت ملی شدن 
صنعــت نفت با اعتراضات مــردم و گروه های مختلف 
سیاســی و اجتماعی به قرارداد دارسی، گس-گلشائیان 
و قرارداد ۱۹۳۳ موجــب به وجودآمدن موج انتقادات 
به واگذاری این نوع قراردادها به کشــورها یا اشــخاص 
خارجی شــد. سرانجام گروه های ملی گرا با رهبری دکتر 

محمد مصدق طرح ملی شــدن صنعت نفت را در ۲۴ 
اســفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب کردند و 
در ۲۹ اســفند همان سال توســط مجلس سنا مبدل به 
قانون شد. در همان ســال ها که انگلستان سهم اندکی 
از درآمد های نفتی را به ایران می داد، کشور عربستان به 
توافق ۵۰ -۵۰ رسیده بود. البته بعد ها انگلستان تالش 
کرد با شعله ورشدن موج اعتراض ها، پیشنهادی مشابه 
عربســتان ســعودی به ایران بدهد که مــورد موافقت 
دکتر مصــدق قرار نگرفت. پیروزی نهضت ملی شــدن 
صنعت نفت اثرات مختلفی بر اقتصاد ایران گذاشــت. 
تحریم های نفتی انگلستان و سایر کشورها سبب فروش 
نزدیک به صفر نفت ایران شد که فشار زیادی بر اقتصاد 
دولت ایــران وارد می کرد. گرچــه در مقاطعی بعضی 
کشورها مانند ایتالیا و ژاپن نفت ایران را خریداری کردند 
ولی ارقام چشمگیری نبود. در سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ 
۲۸ بشــکه در روز  اســتخراج نفت به طور میانگین تنها
بود که چهار درصد تولید نفت ایران در مقایســه با سال 
۱۳۲۹ بــود. دکتر مصدق تالش کرد بــا اقداماتی مانند 
فروش اوراق قرضه یا کاهش هزینه های دولت کســری 

بودجه از عدم فروش نفت را جبران کند.
 شوک اول نفتی؛ جنگ اعراب و اسرائیل

کاهش صادرات نفت توســط کشورهای تولیدکننده 
جهش قیمتی شــدید نفــت را به دنبــال دارد. پس از 
جنگ ســوریه و مصر که مورد حمایت کشورهای عربی 
بودند با اســرائیل، کشــورهای عربی تولیدکننده نفت، 
تصمیم گرفتند صادرات نفت به اســرائیل و کشورهای 
غربی مانند ایاالت متحده آمریکا و ژاپن را ممنوع کنند. 
در واقع این تحریم علیه کشــورهای حامی اســرائیل در 
جنگ یوم الکیپور بود. این حادثه که به شــوک اول نفتی 
مشهور اســت، موجب چهاربرابرشدن قیمت نفت شد. 
قیمت نفت قبل از تحریم نفتی ســه دالر بود که به ۱۲ 
دالر رســید. ابتدا اوپک تصمیم به افزایش ۸۰ درصدی 
قیمــت نفت خــام گرفت و پــس از مدتی بــا افزایش 
۳۰۰ درصدی قیمت نفت موافقت کرد. ایران از سیاست 
کشــورهای عربی پیروی نکرد و صادرات نفت خود به 
اســرائیل و کشورهای غربی را ادامه و تقویت کرد. شاید 
اگر ایران نیز در کنار کشــورهای عربی تولیدکننده نفت 
به تحریم کشــورهای غربی روی می آورد، قیمت نفت 
رشد سرسام آوری را تجربه می کرد. ایران تا قبل از جنگ 
اعراب و اســرائیل دو میلیارد دالر فروش نفت داشــت 
که این رقم به ۲۰ میلیارد دالر در ســال رسید که رقمی 

قابل توجه اســت. این افزایش درآمد موجب توســعه 
صنعت و گســترش بخش های مختلــف داخلی مانند 
پتروشــیمی و افزایش میزان توان تولید شــد. این شوک 
نفتی موجب تصمیم کشــورهای غربی مبنی بر کاهش 

مصرف و صرفه جویی آنها درخصوص نفت شد.
شوک نفتی دوم و سوم؛ انقالب اسالمی ایران و جنگ 

تحمیلی
انقالب اســالمی ایران در سال ۱۳۵۷ نیز شوک دیگر 
نفتــی بود که قیمت نفت را دچار تغییر و نوســان کرد. 
ایران که در ســال های قبل از انقالب به کشــوری بزرگ 
درخصوص صادرات نفت مبدل شــده بود، در روزهای 
منتهی به انقالب اســالمی ایران کاهش تولید را شاهد 
بودیم که در نهایــت در بهمن ماه تولیــد ایران به صفر 
نزدیک شــد که به دلیــل اعتصاب سراســری کارکنان 

پاالیشگاه های ایران بود.
حذف ناگهانی پنج میلیون بشکه نفت ایران از میزان 
تولیدات جهانی شرایط نابسامانی را ایجاد کرد که ایران 
بیشــترین ضرر را از این کاهش مقطعی صادرات نفت 
متحمل شــد. در واقع میزان تولید نفت ایران در ســال 
۱۳۵۷، هفــت درصد از تولید نفت دنیــا را به خودش 
اختصاص می داد که رقمی درخور توجه اســت. حذف 
تولیــد نفت ایران باعث شــد قیمت جهانــی نفت بین 
آوریل ۱۹۷۹ و آوریل ۱۹۸۰ بیش از دو برابر شــود. البته 
کشورهای عضو اوپک تالش کردند خأل نبود نفت ایران 
را بــا افزایش تولید خود جبران کننــد. کاهش و حذف 
ناگهانی تولید ایران از ســبد نفــت جهان موج افزایش 

قیمت نفت را به دنبال داشت که قیمت آن را به ۳۹٫۵ 
دالر رساند. در واقع قیمت دالر از ۱۴ دالر در سال ۱۹۷۸ 

به ۳۱ و ۳۶ دالر در سال ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ رسید.
جنگ تحمیلی میان ایران و عراق به شــوک ســوم 
نفتی معروف اســت. پس از پیروزی انقالب اســالمی و 
با سیاست گذاری میزان تولید نفت ایران در سال ۱۳۵۸ 
به ۲٫۴ میلیون بشــکه در روز رسیده بود. همان طور که 
قبال گفته شــد میــزان صادرات ایران قبــل از انقالب از 
پنج میلیون بشــکه به ۷۹۶ هزار بشــکه در سال ۱۳۵۹ 
رسید که کاهشــی قابل توجه بود. درآمد نفتی ایران در 
سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶ به ترتیب ۱۱٫۶ ،۱۲٫۴ ،۲۰ ،۲۰٫۵ 
،۱۶٫۵، ۱۳٫۹ ،۵٫۹ و ۹ میلیــارد دالر بود. اوپک در ســال 
۱۳۶۶ تصمیم گرفت قیمت نفت را کاهش دهد و از ۲۹ 
دالر تعیین شــده به قیمت ۱۸ دالر رسید. اگرچه برخی 
صاحب نظران نقش البی های کشــورهای حامی عراق 
در جنــگ تحمیلی درخصوص اقدام اوپــک را بی تأثیر 
نمی دانستند و هدف از این اقدام را ضربه به درآمدهای 

نفتی ایران و کاهش آن تلقی می کردند.
دوران  بــه  بازگشــت  آمریــکا؛  تحریم هــای 

پساملی شدن؟
براساس فعالیت های هسته ای و اتهامات کشورهای 
غربی به خصــوص ایاالت متحده آمریکا در ســال های 
اخیر تحریم های مختلفی علیه ایران توســط شــورای 
امنیت ســازمان ملل و ایاالت متحده آمریکا وضع شده 
است. تحریم هایی که شریان اصلی اقتصاد و درآمد های 
ایــران یعنی فروش نفــت را هدف خودش قــرار داده 
است. شــرایطی که موجب سخت شدن فروش نفت و 
دورزدن تحریم های نفتــی از طرق گوناگون مانند تهاتر 
نفتی شد. کاهش درآمد های نفتی تکانه های شدیدی بر 
اقتصاد ایران ایجاد کرده که موجب تورم افسارگسیخته 
در ســال های اخیر شــده اســت. برای مثال سال ۲۰۱۵ 
که توافق برجام امضا شــد، میزان صادرات نفت ایران 
۱.۸ میلیون بشــکه در روز بود که در سال ۲۰۱۷ به ۲.۲ 
میلیون و در ســال ۲۰۱۸ که منجر بــه خروج آمریکا از 
برجــام و تحریم های جدید توســط ترامپ بود و پس از 
آن در ســال ۲۰۲۰ طبق آمار IMF به ۵۰۰ هزار بشــکه 
و حتی طبق آمار غیررســمی به ۱۰۰ هزار بشکه روزانه 
کاهش پیدا کرد. از ســویی دیگر حــذف تدریجی نفت 
ایــران از بازارهــای جهانــی اگرچه در وهله نخســت 
اقتصاد ایران را تحت الشــعاع قرار می دهد ولی کمبود 
عرضــه و تولیدکننده ای بزرگ مانند ایران خریداران را از 
بــازاری بزرگ محروم می کنــد. تالش هایی درخصوص 

جبــران کمبود نفت ایران در ســال های اخیر با افزایش 
تولید کشــورهایی مانند عربســتان صورت گرفت. عدم 
موفقیت نســبی این اســتراتژی اینجا مشخص می شود 
که بحرانی مانند جنگ اوکراین و روسیه موجب نگرانی 
جهان از کمبود عرضه و افزایش قیمت نفت شد. طبق 
گزارش هــای رویترز و اویل پرایس در صورت بازگشــت 
ایران به برجام امــکان تولید حداکثــری نفت ایران در 
عرض شــش تا ۹ ماه وجود دارد که تولیدی دو تا ســه 
میلیون بشــکه در صورت لغو تحریم ها در دســترس و 
دور از ذهن نیســت و امکان تعادل بخشی به بازار نفت 

را دارد.
 پاندمی کرونا: روزگار افت قیمت نفت

قیمــت نفت خام برنت در نوامبر ۲۰۱۸ به ســرعت 
کاهش یافت و به ۵۸٫۷۱ دالر رســید، که دالیلی مانند 
افزایش تولید نفت روسیه و کشــورهای اوپک از دالیل 
کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بود. میانگین 
قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۱۹، ۶۴ دالر بود. اوایل 
ســال ۲۰۲۰ جهان درگیر پاندمی کرونا شــد. پاندمی که 
بر تمامی ابعاد اقتصاد دنیا خصوصا نفت تأثیر فراوانی 
گذاشته است. عالوه بر پاندمی کرونا جنگ قیمتی نفت 
میان روســیه و عربســتان، یکی دیگــر از دالیل کاهش 
 IHS قیمت نفت در ســال ۲۰۲۰ بود. براســاس گزارش
شوک تقاضای کووید ۱۹ نشان دهنده انقباض بزرگ تری 
نســبت به رکود بزرگ در اواخر دهه ۲۰۰۰ و اوایل دهه 
۲۰۱۰ بود. در واقع کاهــش تقاضا برای نفت به کمتر از 
۴٫۵ میلیون بشــکه در روز حاکــی از جدی بودن بحران 
تقاضا در جهان دارد. مــارس ۲۰۲۰ قیمت نفت به ۴۲ 
دالر کاهش پیــدا کرد. قیمت نفت درماه مارس مجددا 
۳۰درصد کاهش یافت که نشان دهنده بزر گ ترین کاهش 
یکباره قیمت نفت از زمان جنگ خلیج فارس در ســال 
۱۹۹۱ بود. بی بی سی گزارشی درباره تقاضای نفت منتشر 
کرد که که قیمت نفت ایاالت متحده منفی شــده، زیرا 
تقاضا برای سوخت در سطح جهان کاهش یافته است. 
در گزارش اکتبر۲۰۲۰ بلومبــرگ درمورد کاهش قیمت 
نفت با استناد به EIA از جمله عنوان شد که با افزایش 
تعــداد موارد ابتال به کرونا، تقاضا برای بنزین، به ویژه در 
ایاالت متحده به شــدت کاهش پیدا کرده است. اگرچه 
حمله حوثی ها به تأسیســات آرامکو یا جنگ اوکراین و 
روســیه نفت را دچار افزایش قیمــت کرد، ولی کرونا را 
می توان به جرئت شوک نفتی در ابعاد شوک های نفتی 
گذشته دانســت که برخالف شــوک های قبلی موجب 

کاهش قیمتی نفت شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، صابر عسکرپور را 
به عنوان عضو هیئت مدیره بانک مسکن منصوب 

و جایگزین مجتبی عزیزیان کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا، 
به نقــل از خبرگزاری جمهوری اســالمی ایران- 

ایرنا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، با استناد به مصوبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ مجمع 
عمومی بانک هــا، در حکمی صابر عســکرپور را 
به عنــوان عضو جدید هیئت مدیره بانک مســکن 

منصوب کرد.

 بدیــن ترتیــب، عســکرپور جایگزیــن مجتبی 
عزیزیان در هیئت مدیره بانک مســکن شــد. وزیر 
اقتصاد همچنین از زحمات مجتبی عزیزیان عضو 
ســابق هیئت مدیره بانک مســکن تقدیر و تشکر 

کرده است.

خبر ویژه

انتصاب صابر عسکرپور به عنوان عضو هیئت مدیره بانک مسکن


