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  ایران، تاسیس اوپک و نخستین دبیر کل ایرانی آن

  مجید تفرشی : نویسنده

در ابتدا قرار بود که متن کامل این . مقاله در اصل به سفارش و خواسته دوست روزنامه نگاری نوشته شداین : اشاره

ولی به دالیلی خارج از اراده . منتشر شود مقاله به ھمراه اسناد ضمیمه آن، مدتی قبل در روزنامه اعتماد، چاپ تھران

مھر  ٢۶درآورد و نھایتا امروز دوشنبه " آرمان روابط عمومی"یا مشورت با نگارنده، سر از روزنامه /و حتی بدون آگاھی و

، نسخه سانسور شده، ناقص و بدون اسناد ضمیمه آن، که قرار بود برای نخستین بار منتشر ٢٠١١اکتبر  ١٧/ ١٣٩٠

  .شوند، در صفحه ھفت آن روزنامه چاپ شده است

بوده " ھای ایرانی مصایب ھمکاری با رسانه"ضوع ھا بود که به دالیلی چند، مترصد تکمیل مطلبی در مو راستش مدت

  .شاید انتشار مقاله ایران و تاسیس اوپک، انگیزه و موجبی شود برای تسریع در تکمیل و انتشار آن مقاله دیگر. ام

   

  ایران، تاسیس اوپک و نخستین دبیر کل ایرانی آن

ھای بزرگ نفتی، دریافت بیشترین سھم از  از ابتدای استخراج نفت در کشورھای مختلف جھان سوم توسط کمپانی 

پس از آغاز و فراگیر شدن موج ملی شدن صنایع نفت در ایران و . منابع ملی انرژی خود، ھدف اصلی این کشورھا بود

دیگر کشورھای نفت خیز، مساله توزیع و فروش نفت خام و دیگر فرآورده ھای مرتبط با سوخت فسیلی به بھترین 

  .مت ممکن، دغدغه مھم جدید این کشورھا شدشکل و باالترین قی

در نیمه نخست قرن بیستم و پس از ملی شدن تدریجی صنایع نفت در بیشتر کشورھای جھان سوم، بازار نفت دچار 

برنده اصلی این آشفته بازار، شرکتھای بزرگ چند ملیتی عامل و توزیع کننده نفت در . تشتت و آشفنگی زیادی بود

کشورھای تولید کننده نفت به تدریج دریافته بودند که ھماھنگی و . ده آن ھم صاحبان این منبع ملیجھان بودند و بازن

ھایی برای  ھای نفت، بھترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنھا از طریق طراحی شیوه یکپارچه سازی سیاست

ن نوسانات خسارت بار و غیرضروری و فراھم کردن المللی نفت به منظور از بین برد تضمین ثبات قیمت نفت در بازار بین

  .درآمد ثابت و کارآمد، مقرون به صرفه و ھمیشگی برای آنان است

ایران که تجربه بیش از چھار دھه تاراج نفت خود توسط بریتانیا و پس از آن تجربه ملی شدن صنعت نفت در اوایل دھه 

ھای بزرگ نفتی  نی متعھد به قرارداد کنسرسیوم با کمپانیپنجاه میالدی را داشت، در شرایطی نامتعادل و بحرا

سھم نفتی به مراتب  ١٩٣٣این قرارداد گرچه در مقایسه با قرارداد دارسی و قرارداد . اروپایی و آمریکایی شده بود

 کرد، ولی این وضعیت ھمچنان از وضع مطلوب و آرمانی استخراج و فروش نفت به صورت بیشتری را عاید ایران می

دیگر کشورھای صاحب نفت نیز بیش و کم مثل ایران از نداشتن اقتدار . کامال مستقل و ملی شده فاصله زیادی داشت

  .کامل بر صنایع نفت و چرخه تولید و توزیع و قیمت گذاری آن ناراضی بودند

جھانی صنعت ھای و وسیع اساسی در مناسبات  جنگ دوم جھانی که به پایان رسید، به مرور گسترش و دگرگونی

المللی نھادند و با  در این دوره، کشورھای جدیدی به عنوان دارندگان و صادرکنندگان پا به صحنه بین. نفت نیز رخ داد
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تقاضای نفت و در نتیجه تولید آن به سرعت رو به افزایش . شرکت ھای پای برجای صاحب امتیاز به رقابت برخاستند

ل توسعه، بین سیاستمداران و بیش از پیش در بین تمام افراد جامعه ابراز گذاشت ودر کشورھای تولید کننده درحا

به موازات این تحوالت، آمریکا نیز مقام برجسته خود در صادرات مواد . عالقه روزافزونی به مسائل صنعت نفت آغاز شد

اد و برانگیختن آگاھی درباره از سوی دیگر، اندیشه لزوم ایج. نفتی را از دست داد و به مرور به مصرف کننده تبدیل شد

موضوعات نفتی از یک سو و بر کنار نگاھداشتن مسائل نفتی از محیط سیاسی از سوی دیگر در کشورھای نفت خیز 

  .تقویت شد

میالدی، به مدت حدود بیش از ده سال، ونزوئال تنھا کشوری بود که به طور ١٩۶٠تا اوایل دھه  ١٩۴٠از اواخر دھه 

د کشورھای نفت خیز جھان و اتخاذ سیاستی واحد در زمینه قیمت گذاری و تعیین سیاستھای جدی بر ضرورت اتحا

المللی نفتی، به خصوص ھفت کمپانی اصلی بازار نفت  طبیعی بود که شرکتھای بزرگ بین. کرد کالن نفتی تاکید می

  .ین تولید کنندگان نفت نداشتندشد، تمایلی به چنین اتحادی در ب ھا به عنوان ھفت خواھران نفتی یاد می که از آن

ھای نفتی به سرعت  در سالھای پس از جنگ جھانی دوم، نیاز جھان به خصوص اروپا و آمریکا به نفت و دیگر فراورده

المللی نفتی مصمم شدند برای تامین این نیازھا به موازات افزایش تولید نفت در  شرکت ھای بزرگ بین. فزونی یافت

. وسعه منابع نفتی خاورمیانه که ذخایر آن فراوان و ھزینه ھای عملیاتی در آنجا کم بود بپردازندونزوئال، سریعا به ت

شرکت ھای بزرگ نفتی امیدوار بودند که افزایش تولید خاورمیانه، اعالم خطری برای ونزوئال باشد که در آن ھنگام 

  .ھای عامل تحمیل کرده بود تعھدات مالی سنگینی بر شرکت

دید باعث تغییری در روش دولت ونزوئال در امر نفت نشد و برعکس آن کشور را مصمم کرد که با کشورھای اما این تھ

ای که اھمیت آن رو به فزونی بود، رقیبان بالقوه  صادرکننده نفت درخاورمیانه از در اتحاد و دوستی درآید تا در منطقه

سیاست برقراری تماس و ترتیب مبادله منظم اطالعات  ١٩۴٩ونزوئال از سال .نفتی را به متفقانی دراز مدت تبدیل کند

در این مدت دیگر کشورھای نفت خیز نیز به لزوم . با کشورھای تولید کننده نفت خام در خاورمیانه را در پیش گرفت

  .تشکیل جبھه متحدی برای پشتیبانی از منافع خود آگاھی یافتند

گیری واحد در برابر  نفت خیز، تالش کشورھای عربی برای اتحاد و تصمیم تا آن زمان، تنھا ابتکار برای اتحاد کشورھای

، به ابتکار عبداهللا طریقی نماینده سعودی و پرز ١٩۵٩با این ھمه، در آوریل سال . المللی بود ھای بزرگ بین شرکت

درباره   بار به طور جدی  آلفرنسو نماینده ونزوئال ، در حاشیه برگزاری اولین کنگره نفتی عرب در قاھره، برای نخستین

امکان ایجاد سازمانی که تمام کشورھای تولیدکننده عرب و غیرعرب در آن شرکت کنند تبادل نظرھایی شد و 

  .ھا شرکت کردند نمایندگان کشورھای مھم تولیدکننده در این مشاوره

ھای  به امضای روسای ھیئتای شد که  گوھای فشرده و خصوصی، تدوین و تھیه قرارداد محرمانه و نتیجه این گفت

مباحثات مطرح شده در این دیدارھا و . نمایندگی کشورھای اصلی صادرکننده نفت، از جمله ایران و ونزوئال رسید

  .قرداداد محرمانه، تدوین مبانی نخستین ھسته ایجاد سازمان کشورھای صادرکننده نفت بود

اعالمیه مشترکی صادر کردند و در  ١٩۶٠و طریقی در ماه مه پس از دستیابی به این توافق مھم ولی اولیه، آلفونسو 

با . آن با اصرار از ھمه کشورھای تولید کننده خواستند که برای تامین دفاع از منافعشان سیاست مشترکی اتخاذ کنند
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با ھای بزرگ نفتی، در اقدامی تحریک آمیز و بدون مشورت  ، شرکت١٩۶٠این حال، پنج ماه بعد، یعنی در آگوست 

مثال در مورد ایران،در طول ھیجده ماه، بھای نفت خام در . کشورھای تولید کننده نفت، قیمت نفت خام را کاھش دادند

در مجموع کشورھای تولیدکننده در خاورمیانه کاھش . درصد، کاھش یافت ١٣سنت، یعنی تقریبا حدود  ٢۶ھر بشکه 

این اقدام، ھشدار مھمی به . ارت به آنان در آن سال شدمیلیون دالر خس ٩٣جمعا موجب  ١٩۶٠قیمت در ماه اوت 

ھای آنان درباره بیرون ماندن از حوزه تصمیم گیری درباره ذخایر و  کشورھای نفت خیز بود و به شدت بر نگرانی

  .ھای ملی حودشان افزود سرمایه

چند کشور دیگر نیز به طور جدی در ، ایران و ١٩۶٠بر اساس یک گزارش محرمانه وزارت خارجه بریتانیا، از ابتدای دھه 

گیری طرح و ابتکار ونزوئال برای تاسیس یک سازمان متحد متشکل از کشورھای صادر کننده نفت افتاده  اندیشه پی

و با کاھش ناگھانی بھای نفت خام در خاورمیانه، نمایندگان پنج کشور اصلی صادر  ١٩۶٠در اواخر تابستان . بودند

در تاریخ دھم تا چھاردھم سپتامبر در بغداد گرد ھم آمدند ) اق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئالایران، عر(کننده نفت 

و پس از مذاکراتی طوالنی، در روز پایانی این نشست، به طور رسمی تصمیم به تاسیس سازمان کشورھای صادر 

  .گرفتند) اوپک(کننده نفت 

 ٣٨درصد از ذخایر نفتی جھان را در دست داشتند،  ۶٧ی ھم در سال ایجاد این سازمان، پنج عضو مؤسس آن بر رو

درصد نفت مورد داد وستد بازار بین المللی را فراھم  ٩٠درصد از جمع کل نفت جھان را تولید می کردند، و در حدود 

که  به منظور تعیین سنگینی وظیفه ای که اوپک برعھده گرفته بود ـ این نکته را باید مخصوصا افزود. می ساختند

درصد از میزان کل نفت خامی را که در سراسر جھان استخراج می شد  ۵٠شرکت ھای مزبور جمعا درست بیش از 

این دو قطعنامه در اولین کنفرانس تصویب . منشور یا اساسنامه اوپک در دو قطعنامه بیان شده است. تولید می کردند

ور عضو موسس رسید و سپس به تصویب رسمی و به امضای نمایندگان پنج کش ١٩۶٠سپتامبر سال ١۴شد و در 

  .ھای این کشورھا نیز رسید نھایی دولت

  :ھای اصلی سازمان اوپک که در قطعنامه پایانی نخستین کنفرانس آن آمده از این قرار اعالم شد برخی از ھدف

  .خیرھای ا ھای قبل از کاھش کوشش از ھر راه برای برگرداندن قیمت جھانی نفت خام به سطح قیمت .١

  .ھا در سطح ثابتی نگاه و جلوگیری از نوسان قیمت غیرضروری اتخاذ تدابیر الزم برای کنترل ھا قیمت .٢

  .ضرورت تعیین قیمت جھانی نفت خام، بر اساس وضع بازار و با مشاورت کشورھای صادر کننده .٣

پسش گرفتن سیاست کنترل میزان تولید برای حفظ مطلوب پیدا کردن راھکاری برای تامین ثبات قیمتھا و در  .۴

  قیمتھا

انجام مطالعات و اقدامات الزم برای تامین درآمد ثابت برای کشورھای تولید کننده، در جھت تامین نفت مورد  .۵

  .نیاز مصرف کنندگان و پرداخت حق الزحمه عادالنه ای به سرمایه گذاران و توزیع کنندگان

ھای نفتی  منظم بین اعضای اوپک به منظور یکنواخت سازی و اتحاد در سیاست سازمان دھی ارتباط    .۶

کشورھای عضو و تعیین بھترین راه برای حفظ منافع کشورھای صادر کننده نفت، مزبور چه تک تک و چه با 

  .ھم
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دیدگاه . تاسناد موجود نشان دھنده آن است که در مذاکرات اولیه برای تاسیس اوپک، دو دیدگاه عمده وجود داش

ھای بزرگ نفتی و  ایران که صرفا از تاسیس اوپک قصد اقتصادی و افزایش درآمد از طریق کاھش وابستگی به شرکت

احقاق حق تولید کنندگان و صادر کنندگان در تعیین بھای جھانی نفت را طلب داشت و خواھان رویارویی سیاسی با 

خواست از نفت،  لق به عراق بود که عالوه بر اھداف اقتصادی، میدیدگاه دیگر متع. غرب و شرکتھای بزرگ نفتی نبود

در واقع در آن زمان حکومت عراق درگیر یک . به جای یک کاال، به عنوان یک حربه بالقوه سیاسی علیه غرب بھره جوید

م قاسم به نظر محمد نجیب الربیعی رییس جمھور و عبدالکری. المللی نفتی بود ھای بین مناقشه جدی با کمپانی

ھای نفتی، در اقدامی با نیات سیاسی و به فرمان رھبران کشورھای خود  نخست وزیر نظامی آن کشور، شرکت

  .عرصه را بر عراق تنگ کرده بودند

و مذاکرات آن را   المللی حاکم بر بازار نفت و کشورھای آنان با دقت و دلواپسی تاسیس اوپک را ھای بزرگ بین شرکت

ھا ممکن نبود و از سوی دیگر  از یک سو در این شرایط مخالفت با نشکیل اوپک برای این شرکت .کردند گیری می پی

رویارویی با این روند به ضرر بازار جھانی نفت بود و موجب خسارت تولید کنندگان و شرکنھای نفتی می شد و به 

ه دو طرف به درستی به این در این وضعیت بود ک. داد سرعت شرایط را به سوی یک بازی دو سر باخت سوق می

نتیجه رسیدند که نه وضع کنونی بازار جھانی نفت قابل تحمل است و نه اقدامات خودسرانه و نابخردانه عراق کمکی 

  .کند به بھبود وضع موجود می

اب بنابراین بر اساس صالحدید کشورھای موسس اوپک، بھترین راھکار، تغییر تدریجی وضعیت بغرنج آن ھنگام، با انتخ

پس از مذاکراتی سخت و طوالنی، . المللی بود یک دبیرکل ورزیده، تحصیل کرده و دارای وجاھت و اعتبار بین

ای که برای ایفای چنین نقش تاریخی و مھمی برگزیده شد، دکتر فواد روحانی مدیر و حقوق دان  ترین چھره شاخص

ترین فرد برای ثبت نام خود   اق کویت و ونزوئال واجد شرایطبرجسته ایرانی بود که در بین دیگر افراد مطرح از سعودی، عر

رسما کار خود را در مقر نخستین  ١٩۶١ژانویه سال  ٢١روحانی از روز . در تاریخ به عنوان نخستین دبیرکل اوپک بود

حانی، واقعیت این است که اگر نبود قدرت اداری، اجرایی و علمی و سوابق ممتد شغلی رو. اوپک در ژنو آغاز کرد

ولی نھایتا ھمه اعضا به . رفتند کشورھای عربی ھرگز زیر بار انتخاب یک دبیرکل ایران، آن ھم در ابتدای کار اوپک نمی

این نتیجه رسیدند که در آن زمان، تجربه حقوقی و قدرت مذاکره و چانه زنی روحانی بیش از شعارھا و فریادھای 

  .ق ملی و افزایش درآمد نفتی کشورھا منجر شودکشورھای تندروی عرب می تواند به احقاق حقو

از سویی شرکتھای بزرگ نفتی حاضر نبودند . شرایط بازار جھانی نفت در آن زمان بسیار دشوار و پیچیده بود

کشورھای تولید کننده و صاحب منابع نفتی را در شبکه توزیع و قیمت گذاری انرژی سھیم و صاحب رای کنند و از 

رفت که اگر چاره معقولی برای این امر  ی نفتی از این وضع بسیار ناخشنود بودند و بیم آن میسوی دیگر، کشورھا

  .شد، دولتھای رادیکالی چون عراق نظرات تند خود را تحمیل کرده و بازار نفت را به اغاشاش بکشانند گرفته نمی

سود کشورھای نفتی و بازار انرژی  طبعا در شرایطی که نه وضع موجود و نه دورنمای قابل پیش بینی ھی کدام به

ھای برحق صادر کنندگان  نبود، اھمیت تاریخی کار فواد روحانی در به کرسی نشاندن تدریجی و مسالمت آمیز خواسته

  .شود نفت، بدون ایجاد اخالل در چرخه توزیع و درآمدھای نفتی آن کشورھا، بیشتر آشکار می
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یکی از . فواد روحانی، مسایل جدی مختلفی فراروی کشورھای عضو بود ھای آغازین تاسیس اوپک و دبیرکلی در ماه

  .این موارد نحوه تعامل اوپک با اتحاد جماھیر شوروی به عنوان یک تولید کننده تاثیرگذار و خارج از اوپک نفت بود

روپایی و دو از ابتدای مذاکرات برای تاسیس اوپک، دیدگاه موسسان این سازمان این بود که کشورھای نفت خیز ا

با این ھمه، تاثیرگذاری غیرقابل انکار . ابرقدرت عمده جھان به عنوان عضو وارد این مجموعه تازه تاسیس نشوند

  .کرد شوروی در بازار انرژی، اوپک را ناگزیر به ارتباط و تعامل با مسکو می

نه بازار انرژی در چھار زمینه مشترک بر اساس یک گزارش سری تھیه شده توسط وزارت بازرگانی بریتانیا، اوپک در زمی

رسیدن به ثبات قیمت گذاری نفتی، تشکیل یک جبھه متحد در برابر شرکتھای بزرگ نفتی، : با شوروی ھم گام بود

  .ھماھنگی در تعیین میزان تولید و تحقیق درباره معیارھای قیمت گذاری جھانی نفت

توانست  شور متحد خارج از اوپک از جھات مختلف میجذب شوروی، چه به عنوان عضو کامل و چه به عنوان ک

  .ھایی مانع تحقق این ھدف شد دستاوردی مھم برای آن سازمان تلقی شود، ولی بروز دشواری

کشورھای عضو اوپک از یک سو نگران بودند که ورود شوروی به این سازمان موجب تبدیل برخورد با مقوله نفت از 

شرکتھای نفتی و آمریکا، اوپک را بخشی از مقوله جنگ سرد دو ابرقدرت ارزیابی  شده و" ابزار سیاسی"به " کاال"

  .کنند

مشکل دیگر که بی ارتباط با مشکل نخست ھم نبود این بود که برخی از اعضای اوپک نگران بودند که شوروی با ورود 

کوچک نفت خیز شنیده نشده و  خود به این سازمان، آن را به نفع اردوگاه شرق قبضه کرده و مجددا صدای کشورھای

  .ھای آنان به جایی نرسد خواسته

آنان با تاسیس سازمان کشورھای عرب . البته این معضل به نوعی درباره کشورھای نفت خیز عرب نیز وجود داشت

با صادر کننده نفت در تالش بودند تا رھبری و اداره واقعی اوپک را در دست خود بگیرند، ولی دست کم در آن زمان 

  .تالش ایران و ونزوئال و درایت فواد روحانی، این تالش به جایی نرسید

در دانشگاھھای آکسفورد و لندن حقوق خواند و . در تھران به دنیا آمد) میالدی ١٩٠٧( ١٢٨۶فواد روحانی در سال 

در ایران را در طول روحانی کار حقوقی نفتی خود . سالھا بعد، دکترای حقوق خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرد

آغاز ) Anglo Iranian Oil Company/ AIOC(سالھای جنگ جھانی دوم از بخش حقوقی شرکت نفت انگلیس و ایران 

او پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، از جمله متخصصان شاخص ایرانی بود که به خوبی توانست جای . کرد

ھای مشاورت ارشد حقوقی در شرکت ملی  را پر کرده و به مقامکارشناسان و مدیران بریتانیایی خارج شده از ایران 

به عضویت ھیات مدیره شرکت نفت درآند و سپس قائم مقام شرکت ملی  ١٩۵٠روحانی در دھه . نفت ایران برسد

به عنوان نخستین دبیرکل اوپک انتخاب شد و سه سال و نیم در این سمت باقی  ١٩۶١او در آغاز سال . نفت ایران شد

  .دمان

، ١٩۶١ژانویه  ٢١فواد روحانی بالفاصله پس از انتخاب به دبیر کلی اوپک در دومین نشست آن سازمان در کاراکاس در 

روحانی در تطقی فصیح در اولین . با فروتنی خود را مفسر مقاصد کشورھای عضو اوپک مواضع خود را اعالم کرد
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ایم تا با گروھی رویارویی کنیم، یا  این سازمان گرد ھم نیامده ما در: "سخنرانی خود به عنوان دبیرکل اوپک اعالم کرد

برای چرخه منظم صدور نفت به مصرف کنندگان مشکل ایجاد کنیم، یا از موقعیت قوی و انکارناپذیر خود در این امور 

ع طبیعی ھای خود از مناب ما این جا ھستیم تا با اتخاذ سیاستھای ھماھنگ، از منافع عالی ملت. استفاده کنیم

  ."سرزمین خود حفاظت کنیم

طرف ، چنان که در متون رسمی درباره تاریخ اوپک نیز تصریح شده، باید گفت که سازمان اوپک و  در یک ارزیابی بی

با . ھای مدیریتی و تخصصی روحانی ھستند ھا و درایت کشورھای عضو آن مدیون قدرت مذاکره و چانه زنی، تالش

که تولید و صادرات نفت خام از مرحله سنتی و اولیه به دوره مدرن و با حضور و مشارکت و کوشش او و ھمکارانش بود 

روحانی توانست ضمن حفظ و ارتقای حقوق مادی و معنوی کشورھای . تصمیم گیری صاحبان منابع نفتی وارد شد

  .صادرات نفت نیز جلوگیری کندالمللی و و وقفه در چرخه تولید و  عضو اوپک، از رویارویی خصومت بار با شرکتھای بین

، به خصوص در ١٩٧٩تا  ١٩۶۴در پانزده ساله میان کناره گیری فواد روحانی و سقوط نظام سلطنتی در ایران از 

این امر از یک سو ناشی از عدم . ھای آن مسلط شود ایران توانست بر اوپک و سیاست گزاری ١٩٧٧تا  ١٩٧٣سالھای 

و جھش ناگھانی بھای  ١٩٧٣عراب علیه غرب در جریان جنگ اعراب و اسراییل در سال ھمراھی ایران در تحریم نفتی ا

جھانی نفت خام بود و از سوی دیگر ناشی از گشترش و عمق یافتن مناسبات راھبردی با اروپا و آمریکا به عنوان متحد 

  .اصلی غرب در مناطق خاورمیانه و خلیج فارس بود

در این مدت ایران به دالیل مختلفی نتوانسته . رکلی فواد روحانی در اوپک می گذردسال از پایان دوران دبی ۴٧اکنون 

از آن زمان به بعد سه عراقی، سه کویتی، یک سعودی، سه ونزوئالیی، پنج . یک بار دیگر به این جایگاه دست یابد

گابونی به سمت دبیر کل اوپک  ای، یک قطری، یک اکوادوری و یک اندونزیایی، سه لیبیایی، یک الجزایری، چھار نیجریه

در سالھای پس از پیروزی انقالب اسالمی در چندین نوبت ایران تا آستانه احراز مجدد این سمت . انتخاب شده اند

را برای احراز این سمت معرفی کرد، ولی ) از جمله حسین کاظم پور اردبیلی در چند مرحله(پیش رفت و نامزدھایی 

  .اق مانع این انتخاب شدندالبی عربی با حمایت از عر

روحانی نیز با . پس از اتمام دوره دبیرکلی فواد روحانی در اوپک، عبدالرحمان البزاز عراقی به دبیرکلی اوپک انتخاب شد

به عنوان استاد میھمان مطالعات ایران  ١٩۶۴حفظ سمت کامال تشریفاتی و بی اثر مشاور نخست وزیر، در اواخر سال 

موضوعاتی که او تدریس می کرد تاریخ تصوف، ادبیات، و تاریخ ایران و به . ه کلمبیا در آمریکا رفتو اسالم به دانشگا

او به دلیل سابقه کامال موفقش در اوپک، پس از چندی . ولی چھار ماه بعد به تھران احضار شد. خصوص تاریخ قاجار بود

پیمان / دی.سی.آر(ای  پیمان عمران منطقه به به ندت سه سال به عنوان نخستین مدیر کل سازمان تازه تاسیس

شغلی که به اعتقاد خود او، برخالف دبیر کلی اوپک کاری . منصوب شد) ای ایران،ترکیه و پاکستان ھمکاری منطقه

  .حاصل بود بی

روحانی با نفت، اوپک و تاریخ آن گره خورده، ولی پژوھشگران و عالقمندان درست است که بیشتر شھرت و اعتبار فواد 

روحانی عالوه بر زبان مادری فارسی، . ھا ھم آشنایی دارند به تاریخ، ادبیات و علوم انسانی با کارنامه او در دیگر زمینه

  .ھای انگلیسی، ایتالیایی، عربی و فرانسه آشنایی کامل داشت به زبان
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  :ھای مختلف از این قرارند ر او در زمینهبرخی از اثا

، پاسخ به ایوب نوشته کارل گوستاو یونگ )١٣۴٠(الھی نامه فریدالدین عطار نیشابوری، از فارسی به فرانسه : ترجمه

، روان شناسی و دین نوشته )١٣٣۵(، جمھور افالطون از فرانسه و انگلیسی به فارسی )١٣۵٠(از آلمانی به فارسی

، کلیات زیبا شناسی نوشته بندتو کروچه از ایتالیایی به )١٣۵٢(یسی و فرانسه به فارسی یونگ از انگل

، پارسیان )١٣٧۵(، ھنر و زیبایی شناسی نوشته آرتور شوپنھاور از انگلیسی و فرانسه به فارسی )١٣۴۴(فارسی

  )١٣٨٧(نوشته اسخیلوس از انگلیسی به فارسی 

  )١٣٣٩(ھای ایران و اروپا  نسخه خطی از کتابخانه ٢١مراجعه به تصحیح الھی نامه عطار با : تصحیح ادبی

ترجمه فارسی از منوچھر روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت / به انگلیسی) ١٣۵٠(تاریخ اوپک : تالیفات تاریخی

، زندگی سیاسی مصدق در متن نھضت ملی )١٣۵۶(، صنعت نفت ایران بیست سال پس از ملی شدن )١٣۵٢(ایران 

این چھار کتاب بسیار باارزش و مرجع تک جلدی را به نوعی می توان اثری پیوسته و چھارگانه در باب ). ١٣۶۶( ایران

تاریخ صنعت نفت ایران قلمداد کرد که فواد روحانی در چھار دوره مختلف از زندگیش از چھار منظر مختلف موفق به 

  .ھا شده است تحقیق و نگارش آن

المعارف  ھای شغلی و حرفه ای، از او به عنوان یک دایره از نزدیک می شناختند، سوای ارزشآنانی که فواد روحانی را 

عالقه و شھوت پایان ناپذیر او به کتاب و مطالعه و نوشتن، زبانزد فرھیختگان ایرانی و غیرایرانی . کنند متحرک یاد می

  .اند و نقل کردهمرتبط با او بود و در این زمینه داستانھای زیادی از زندگی خصوصی ا

المللی منتشر شد، نوشته شده که یک  ھایی که پس از درگذشت روحانی در نشریات مختلف بین در یکی از یادمانده

بار که روحانی در حال مطالعه و تحقیق در منزل مسکونیش بود، آتش سیگار به روی کالھش افتاد و خانه را به آتش 

ای که آتش سوزی در حال گسترش به ھمه جا بود،  د و تا آخرین لحظهکشید، ولی روحانی ھمچنان غرق مطالعه بو

  .متوجه این حادثه نشده بود و نزدیک بود جانش را در این ماجرا از دست دھد

او ضمن آن که نوازنده ماھر تار و پیانو بود، یکی از اعضای موسس انجمن . دکتر روحانی ھنرمند و ھنرشناس ھم بود

در تھران بود که در راه گسترش و آشتی موسیقی کالسیک ایرانی و غربی تالش  ١٣٣٠ھه فیالرمونیک تھران در د

  .کرد می

در این . او پس از چند سال اقامت در ژنو، در شھر لندن ساکن شد. ایران را ترک کرد ١٣۵٨دکتر فواد روحانی در سال 

، )٢٠٠۴ژانویه  ٣٠( ١٣٨٢در دھم بھمن ماه  سالگی ٩۴روحانی نھایتا در سن . مدت او چندین کتاب تالیف و ترجمه کرد

  .پس از تحمل چند سال بیماری آلزایمر در یک آسایشگاه سالمندان در لندن درگذشت

رسد که در طول این مدت، حتی با وجود  اکنون بیش از پنجاه سال از تاسیس اوپک سپری شده، ولی به نظر می

ومی آن، به تدریج از قدرت و نفوذ ایران در این سازمان کاسته ریاست تشریفاتی کنونی وزیر نفت ایران بر نشست عم

  .شده است
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البته در مقابل، جمعی نیز معتقدند که به دلیل دگرگونی و تغییرات شگرفت بازار انرژی، اساسا خود اوپک نیز از اھمیت 

ھای کوتاه مدت، چندان و جایگاه نیم قرن قبل خود برخوردار نیست و کشورھای عضو، به دالیل سیاسی و نفع طلبی 

با این ھمه حتی امروز نیز کمنر . بینند خود را متعھد به وحدت سیاست و رویه با دیگر ھموندان خود در این سازمان نمی

  .کسی منکر تداوم اھمیت اوپک ولو با کاھش قدرت و دامنه نفوذ است

 


