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سیر تحوالت 40 ساله تحریم ها و 
گزینه های مختلف تقابل

سخنرانی مهندس سید مهدی حسینی در میزگرد باشگاه نفت و نیرو ایرانیان

در آخرین روزهای اردیبهشت 1401، »باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان«، در یک اجتماع 
مجازی، میزبان شماری از اعضا و عالقمندان به مسائل و تحوالت انرژی ایران و جهان بود و مهندس 
سید مهدی حسینی، کارشناس ارشد انرژی و از مدیران پیشین وزارت نفت، طی سخنانی به تحلیل 
و بررس���ی موضوع »س���یر تحوالت ۴۰ س���اله تحریم ها و گزینه های مختلف تقابل« پرداخت. آنچه 
در ادامه می آید، س���خنان س���ید مهدی حس���ینی، پرس���ش برخی از حاضران و پاس���خ های سخنران این 
نشس���ت مجازی، به پرس���ش های مورد اش���اره اس���ت. ذکر این نکته ضرورت دارد که این س���خنرانی در 
واقع، مکمل مباحث جلس���ه ای اس���ت که یک ماه پیش از آن، در فروردین 1401 در »باش���گاه نفت و 
نیرو« برگزار شده، و ازجمله دکتر امیرحسین زمانی نیا در نشست فروردین ماه، به موضوع تحریم ها 

و تأثیر آن بر صنعت نفت و گاز ایران، پرداخته بود.
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 یک روز ما قدرت 
اول اوپک، و 
سال های سال تا 
همین سال های 
اخیر، قدرت دوم 
اوپک بودیم. 
امروز بعد از 
تحریم، در رتبۀ 
پائین تری حتی 
از کویت قرار 
گرفته ایم؛ قدرت 
پنجم یا ششم 
هستیم. طبیعتاً 
نباید انتظار 
داشت که آنها به 
ما خیلی میدان 
بدهند که بتوانیم 
کار خاصی انجام 
بدهیم. ضمن 
اینکه ما ظرفیتی 
نداریم که کار 
خاصی هم انجام 
بدهیم

مه���ار  سیاس���ت  ی���ادآوری 
دوجانبه آمریکا

مهن��دس س��ید مه��دی حس��ینی، 
س��خنانش را با یادآوری جلس��ه قبل 
)فروردین ماه 1401( آغاز کرد و گفت: 
جلسه قبل، بحث خیلی خوبی دربارۀ 
مذاکرات برجام و وین طرح ش��د که 
آقای دکتر زمانی  نیا و برخی اعضای 
دیگر باشگاه، نظرشان را مطرح کردند. 
در ارتباط با این بحث ها، مناسب دیدم 
که یک بررسی اجمالی درباره ویژگی 

تحریم ها داشته باشیم:
1- تحریم ها را بشناسیم و بدانیم که 
چ��ه ابع��اد و چه زوایایی دارند و ما را تا 

کجا می رسانند؟
2- میزان آس��یب پذیری کشور ما در 

این وضعیت تحریمی چیست؟
3- چه باید بکنیم؟

اگر بخواهیم تحریم ها را بشناس��یم، 
ابتدا می باید روابط کش��ور با آمریکا و 
غرب را بررسی کنیم. مسائل تحریمی 
ازحدود 40 س��ال گذشته، شروع شده 
و از زمانی که مس��أله اش��غال سفارت 
آمریکا در س��ال 1358 اتفاق افتاد تا 
ام��روز ک��ه گرفتار کرونا هس��تیم، با 
ف��راز و نش��یب هایی ادامه دارد. یک 
بخش های��ی از ابع��اد آن در مقاطعی، 
آس��ان تر، و در مواقعی، سخت تر شده 

است.
امروز باید ببینیم که در چه ش��رایطی 

قرار گرفته ایم و با این شرایط، چگونه 
می خواهیم زندگی مان را تنظیم کنیم 
و پیش ببریم؟ و دست به چه اقدامی 
بزنی��م که درس��ت باش��د؟ بنابراین، 
صحبت هایم را در چند بخش خالصه 

کرده ام:
یکی اینک��ه، ببینیم تحریم ها از ابتدا 
ت��ا کنون ش��امل چه م��واردی بوده، 
و چ��ه تحوالت��ی را در این 40 س��ال 
گذرانده اس��ت؟ بعد در تقابل با اینها، 
چه س��ناریوهایی را می توانیم پیش رو 
داش��ته باش��یم؟ بای��د چ��ه اقدامات 
بین المللی انجام دهیم؟ و در ش��رایط 
مختل��ف که تحریم ه��ا بمانند یا لغو 
ش��وند، در داخل کشور، چه کارهایی 

بکنیم که به صالح مان باشد؟
اگ��ر بخواهیم تحریم ه��ا را از ابتدای 
انقالب )از بحران س��فارت آمریکا( تا 
امروز دس��ته بندی کنیم، به 6 دس��ته 

تقسیم می شوند:
اولین آنها، توقیف اموال و دارایی های 
ایران توسط آمریکا بود که بعد از حادثه 
س��فارت آمریکا اتف��اق افتاد که این 
تحری��م، چندین بار هم تمدید ش��ده 
است. در سال های بعد، به فرمان های 
ریاست جمهوری آن کشور و یا با وضع 
قوانین، همه یا بخش هایی از آن را احیا 

و تمدید کرده اند.
در دوره جنگ تحمیلی، تحریم هایی 
را علی��ه ایران و ع��راق تحت عنوان 

بخش اول       روایت
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»مه��ار دو جانبه1« دو کش��ور، 
اعمال نمودند. اولین قرارداد نفتی 
ک��ه بعد از انقالب منعقد کردیم، 
با ش��رکت آمریکایی »کاناکو« 
ب��ود و به دنبال آن، دولت آمریکا 
ب��ا ی��ک موضع گیری ش��تاب 
زده، ابت��دا با ی��ک فرمان رئیس 
جمهوری و بعد با تالش »سناتور 
دامات��و«، »قانون تحریم ایران و 
لیبی2«  تصویب شد. لیبی هم آن 
موقع، مشکل پرونده بین المللی 
س��اقط کردن هواپیما ) پرواز پان 
آمریکن- الکربی( را داشت. بعد 
از آن است که به ادعای آمریکا، 
تحریم »حمایت از تروریس��م« 

را داریم.
 بع��د، تحریم های هس��ته ای و 
تحریم های س��ازمان ملل است 
که پس از آن، یک دوره بس��یار 
کوتاه برگش��ت را داریم: برداشته 
ش��دن تحریم ها بعد از برجام. و 
بعد دوباره تحریم ها بازگشت که 
امروز، ما در این ش��رایط به س��ر 

می بریم.
اولی��ن تحریم، ش��امل توقیف 
ام��وال و دارایی ه��ای ایران در 
آمری��کا بود که به دنبال گروگان 
گیری در نوامبر سال 1980 اتفاق 
افت��اد و بع��د از اینکه گروگان ها 
آزاد ش��دند، ش��اهد بودی��م که 

بیش��تر توقیف ها حل شدند، اما 
ادعاهایی شرکت ها و مؤسسات 
آمریکایی علیه ایران داشتند که 
تقریباً به 4700 مورد می رس��ید، 
ک��ه اینه��ا به یک دی��وان ویژه 
دع��اوی ای��ران و ایاالت متحده 
در الهه ارجاع ش��د و این دیوان، 
با س��ه ش��عبه شروع به رسیدگی 
می کنن��د که در این مورد، در 20 
س��ال، حدود 2/5 میلیارد دالر به 
آمریکایی ها خس��ارت پرداخت 
کرده  و در مقابل، یکی- دو مورد 
دریافتی داش��ته ، که سال 1991، 
حدود 278 میلیون دالر و در سال 
2016 حدود یک میلیارد و 300 
میلیون دالر دریافت کرده ایم. اما 
هنوز هم 1/9 میلیارد دالِر بانک 
مرک��زی ما در دس��ت »س��یتی 

بانک« نیویورک است.
ح��دود 50 میلی��ون دالر، اموال 
دیپلماتی��ک ما را توقیف کردند. 
س��اختمان 36 طبقه شرکت آی.  
اس.  آ. متعلق به بانک ملی ایران 
را ضبط نمودند. س��اختمان بنیاد 
علوی در نیویورک به ارزش حدود 
یک میلیارد دالر، در سال 2009 
توقیف شد که در سال 2017 در 
اختی��ار دولت آمریکا قرار گرفت. 
حدود 10 باب ساختمان دیگر هم 
متعلق به ایران در سراسر آمریکا 

در ایالت های تگزاس، کالیفرنیا، 
ویرجینیا، مریلند و نیویورک است 
که در توقیف هستند. این تحریم 
اولیه ای اس��ت که مس��یر خود را 

طی می کند.
درب��ارۀ این س��اختمان هایی که 
فع��اًل در توقیف آنه��ا قرار دارد، 
دادگاه اله��ه، کار خ��ود را پیش 
برده، و البته ماجرای دادگاه الهه، 
یک داستان بسیار مفصلی است. 
چون ش��خصاً درگی��ر آن بودم، 
می دان��م چه اتفاقات��ی در الهه 
افت��اد؛ خصوصاً در رابطه با نفت 
و قراردادهای نفتی که ش��ورای 
انق��الب آنه��ا را کاَن لَ��م یُکن 

کردند.
تحری��م دوم��ی که داش��تیم در 
آغاز جنگ اس��ت، تحت عنوان 
»مه��ار دو جانبه« ایران و عراق 
که در س��ال 93-1992 بود. این 
تحریم ه��ا را با اس��تناد به قانون 
دف��اع مل��ی اعم��ال کردند. این 
قان��ون، یک��ی از گرفتاری ها در 
بح��ث مذاکرات برجام اس��ت، 
چ��ون وقت��ی قانون ش��د، لزومًا 
دولت نمی تواند آنها را بردارد. باید 
مجل��س و کنگره ب��ا هم بتوانند 

مسأله را حل کنند.
آن ه��ا هم با اس��تناد به قوانین، 
کارش��ان را پی��ش می برن��د. در 

فصلنامه صنعت نفت و انرژی         شماره 25         بهار 1401

6



 ما هر چه 
می توانیم باید 
لوله های گاز، 
خطوط انتقال 
برق، ارتباطات 
جاده ای، 
ریلی و ... را با 
همسایگان مان 
توسعه بدهیم 
و یک »هاب 
منطقه« از نظر 
خدمت رسانی، 
انرژی رسانی و 
خدمات فنی - 
مهندسی شویم. 
برای کشورهای 
مختلف می توانیم 
این کارها را انجام 
بدهیم. این 
بخش را با عراق، 
با سوریه، ترکیه، 
امارات، کویت و 
کشورهای دیگر 
مانند عربستان و 
عمان انجام دهیم

این مورد هم، قانون دفاع ملی 1993 
آمریکا  محمل و واسطۀ کار آنها بوده 
و تحریم هایی که گذاشتند، شامل این 
موارد است که هر شرکت آمریکایی یا 
شرکت دیگری که بخواهد سالح های 
پیش��رفته یا تکنول��وژی آنها را - که 
فهرس��ت آن موجود است - به ایران 

صادر کند، تحریم و تنبیه می شود.
این س��الح ها، ش��امل موشک های 
کروز، هواپیماهای با س��طح مشاهده 
پایی��ن، رادارها، هواپیماهای جنگی، 
ماهواره ه��ای نظامی، س��الح های 
الکترومگنتیک، س��الح های لیزری، 
سیس��تم های جمع آوری اطالعات، 
سیس��تم های کنت��رل و ارتباط��ات، 
سیس��تم های الکترونی��ک با کاربرد 
جنگ��ی، سیس��تم های ب��ا مصارف 
دوگان��ه مثل بعض��ی از کامپیوترها و 
بعضی از نرم افزارها می ش��وند که در 
زمان ریاس��ت جمهوری کلینتون، از 
این قانون سوءاس��تفاده هایی هم شد 

که توضیح می دهم.
س��ومی، تحریم ایلس��ا اس��ت. اولین 
ق��رارداد نفت��ی باالدس��تی بع��د از 
انقالب، در یک پروسه کاماًل قانونی 
ب��ا برگزاری مناقصه بین المللی انجام 
ش��د. ابتدا بگویم که شورای انقالب، 
تمامی قراردادهای نفتی ایران را اعم از 
باالدستی، پایین دستی و پیمانکاری را 
با یک نشست و برخاست، منتفی کرد 

که ما با پدیده عجیب و غریب »دعاوی 
حقوقی مطالبات« و دعاوی درخواست 
خسارت مفصل از سوی آمریکایی ها 
روبرو شدیم. از آن به بعد، دیگر هیچ 
قراردادی با ش��رکت های آمریکایی و 
حتی با ش��رکت های اروپایی نداشتیم 
و م��ا با همان تکنولوژی و توانمندی 
که آن روزها داش��تیم، ش��روع به کار 

کردیم.
در تح��والت اقتص��ادی بعد از جنگ، 
به رغ��م اینکه در ده��ه 1370 دوران 
بازس��ازی ها شروع شده بود، نیازهای 
شدیدی به منابع مالی و فناوری های 
م��درن- که از آن بی بهره بودیم- در 
هم��ه صنای��ع و بویژه در صنعت نفت 
احس��اس می ش��د. در آن سال ها بود 
که کش��ور با یک بحران بسیار بسیار 
سنگین اقتصادی روبرو بود و آن هم 
سررسید فاینانس هایی بود که انجام 
داده بودی��م، ب��دون اینکه پروژه های 
ما به بهره برداری رس��یده، و درآمدی 

کسب کرده باشد.
بعد از انقالب و بعد از جنگ، تنها مسیر 
باز برای ما فاینانس بود. فاینانس های 
زی��ادی گرفتیم ول��ی پروژه هایی که 
برایشان فاینانس کردیم، در زمان مقرر 
به اتمام نرسید. تمامی فاینانس ها در 
موعد سررسید، با مشکل بازپرداخت 
روبرو بودند و باالخره کسانی از دولت 
و از بانک مرکزی رفتند و با کشورهای 
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طرف حساب، صحبت کردند که 
مهلت بدهند و زمان آنها را تمدید 

کنند.
آن وق��ت در طراح��ی ب��رای 
ق��رارداد نفت��ی گفتی��م: اواًل، 
قراردادهای نفتی را برای توسعه 
باالدستی مان، چه در نفت و چه 
در گاز، الزم داری��م. دوم، اینک��ه 
قرارداد با آن تجربه، باید طوری 
تنظیم گردد که هرگونه پرداخت 

موکول به اتمام پروژه، درآمدزایی 
و حتی درآمد کافی طرح ها بشود؛ 
که بخش��ی از درآمد را هم برای 
کشور خودمان برداشت کنیم. از 
محل بخش باقیمانده اش سهام 

را بپردازیم.
به نظرم، این کار بسیار بزرگی بود 
که تحت عن��وان »قراردادهای 
بای ب��ک« انج��ام ش��د. ابت��دا 
ذی��ل این ن��وع ق��رارداد، برای 

س��ه میدان، مذاک��رات طوالنی 
 »E« کردیم: میدان های سیری
و »A« و میدان »بالل« که برای 
س��یری E و A، یک موافقتنامه 
با شرکت دولتی ژاپن )جاپکس( 
امضا کردیم و دیگری با شرکت 
خصوص��ی ایده میتسوبیش��ی 

ژاپن.
پ��ای امضای قرارداد که رس��ید، 
ژاپنی ه��ا عقب نش��ینی کردند و 

قانون جامع تحریم ها یا  »سیسادا«  مجموعه ای از سیاست های تحریمی علیه ایران بود که عالوه بر اینکه تحریم های قبلی را توسعه داد، تحریم 
را به تجارت ال. ان. جی ما رس�اندند. حوزه کش�تیرانی و بیمه را وارد آن کردند. کس�انی هم که به ما تجهیزات پاالیش�گاهی می دادند و آمریکا هم از 

آنها برای ذخایر استراتژیک اش نفت می خرید، آنها را هم تحریم کرد  
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بعده��ا متوجه ش��دیم که تحت 
فش��ار آمریکا ب��وده که منصرف 
ش��دند. فش��ار آمری��کا، این بود 
که ژاپن تکنولوژی پیش��رفته به 
ایران صادر نکند و ش��اید حدود 
100 م��ورد دیگر ازجمله کار در 
باالدس��تی نفت ایران را ممنوع 
کردن��د. به این ترتیب بود که آن 

قراردادها امضا نشد.
مناقص��ه بین الملل��ی برگ��زار 

کردیم و جالب اس��ت که در آن 
مناقص��ه، آمریکایی ها، ژاپنی ها 
را عقب راندند، ولی خودش��ان به 
میدان آمدند! ش��رکت آمریکایی 
»کاناکو« برنده شد و ما بعد از یک 
مذاکرات بسیار بسیار طوالنی - 
ش��اید بی��ش از یک س��ال - در 
س��ال 74 قرارداد را با آنها امضا 

کردیم.
چون من هم در مذاکرات حضور 
داشتم، از کاناکو خواسته بودم که 
برای مذاکره با ما، حتماً با دولت 
آمری��کا هماهنگ کنند و هر بار 
ه��م که برای مذاک��ره به ایران 
می آمدند، از آن ها می پرسیدم چه 
کار کردید؟ پاسخ می دادند که به 
وزارت خارج��ه رفتیم، صحبت و 
هماهنگی کردیم، مش��کلی هم 
نداری��م. اما چه اتفاقی در آمریکا 
افت��اد، نمی دانیم؛ ولی به موجب 
سوءاس��تفادۀ آق��ای کلینتون از 
تحری��م »مه��ار دو جانبه« و به 
اس��تناد آن، م��ا را ب��ا یک فرمان 

رئیس جمهوری3  تحریم کرد.
 ی��ک قانون دیگری ه��م دارند 4
ک��ه آن را ه��م ب��ه کار برد و بعد، 
ب��از فرمان دیگری5  صادر کرد و 
س��رمایه گذاری در بخش نفت و 
انرژی ایران ممنوع شد. بعد هم 
با تالش س��ناتور داماتو در سال 

1996، یعنی یک سال بعد، شکل 
قانون��ی به خود گرفت که همان 
»قانون ایلس��ا6«  شد که سرمایه 
گ��ذاری بیش��تر از 20 میلیون را 
ممنوع کرد. یعنی تقریباً همه چیز 

ممنوع شد.
آق��ای کلینتون در س��ال 1997 
می��الدی هم فرمان دیگری7  را 
صادر کرد که صدور کاال به کشور 
ثالث با هدف ارسال به ایران هم 
ممنوع ش��د؛ ولی خود ایلس��ا هم 
تحوالت��ی را داش��ته اس��ت. در 
س��ال 2006 لیبی بعد از این که 
حاضر ش��د برای آن کاری کرده 
بود خسارت بدهد، آن کشور را از 
تحریم خارج کردند و این تحریم، 
به »آیس��ا8«  یعنی فقط تحریم 

ایران تبدیل شد.
تحول دیگری که در آیس��ا شده، 
این است که در سال 2015 هم 
آن را ب��رای م��دت 10 س��ال تا 
س��ال 2026 تمدید کردند، یعنی 
امروزه به آیس��ا عمل می ش��ود. 
بعد آیس��ا یک پلتفرمی شد برای 
بقی��ه تحریم های��ی که از این به 
بع��د، علی��ه ایران گذاش��تند. از 
جمله آنها تحریمی تحت عنوان 
»سیس��ادا9«  اس��ت که در آن، 
عالوه بر اینکه تحریم های قبلی 
را توس��عه دادن��د، تحری��م را به 
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تجارت آل. ان. جی ما رس��اندند. 
ح��وزه کش��تیرانی و بیمه را وارد 
آن کردند. کس��انی هم که به ما 
تجهیزات پاالیشگاهی می دادند 
و آمری��کا هم از آنها برای ذخایر 
اس��تراتژیک اش نفت می خرید، 
آن ه��ا را هم تحری��م کرد که از 

آنها، ذخایر استراتژیک نخرند.
همه چیز درباره تحریم آیسا

در تعری��ف آیس��ا، چیزهایی که 
باز اضافه ش��د، بخش های 201 
قان��ون کاهش تهدی��د ایران و 
حقوق بش��ر س��وریه است. این 
قان��ون را س��ال 2012 تصویب 
کردن��د که ذیل فرم��ان رئیس 
جمهور مورخ 2011 قرار گرفت. 
تحری��م حمل و نقل نفت ایران، 
شامل همۀ مواردی می  شد که ما 
می توانس��تیم تا حدودی تحریم 
را دور بزنی��م. این ه��ا را کش��ف 
می کردن��د و راه را می بس��تند. 
تحری��م حمل و نقل نفت ایران، 
تحریم بیمه شرکت نفت، شرکت 
نفتک��ش ای��ران، تحری��م بیمه 
خری��د و تس��هیل اوراق دولتی 
و اوراق بده��ی ای��ران، تحری��م 
بیمه سفارش��ات و نقل و انتقال 
کاال و خدمات مربوط به س��پاه و 
مؤسساتی که در لیست مؤسسات 

تحریم شده داشتیم.

درب��اره آن مؤسس��ات تحری��م 
ش��ده، بعداً در سال 2013، آقای 
اوبام��ا فرمان دیگری را صادر، و 
به تحریم ها اضافه کرد که حتی 
معام��الت اتوموبی��ل تا کامیون 
هم ممنوع ش��د. معامالت نفتی 
کاغ��ذی را هم ک��ه در بورس ها 
انج��ام می ش��ود، و نیز معامالت 
ریالی و دیجیتالی، تهیه سنگ های 
قیمت��ی، جواهرات همه را برای 
ای��ران ممنوع کردند. این ها فکر 
می کردند ما پول ها را به صورت 
طال و جواهر می آوریم، لذا اینها 

را مشمول تحریم کردند.
حساب های ریالی، معامله با ریال 
توس��ط بانک ه��ای آمریکایی و 
خارج��ی تحری��م ش��د. درباره 
افرادی که در لیست تحریم آنها 
ق��رار گرفتن��د، گفتند اگر با اینها 
معامله بشود، اموال و دارایی شان 
توقیف خواهد ش��د. علت اینکه 
اینه��ا را ب��ا جزئیات می گویم، به 
دلی��ل اینکه بدانی��د وضعیت ما 
در چه ش��رایطی اس��ت و با چه 
محدودیت هایی روبرو هستیم و 
چقدر فشار سنگین است و ما باید 
برای آنها فکرهایی داشته باشیم. 
چگونه حرکت کنیم و حرکت مان 

را چطور تنظیم نماییم.
البته باید بگویم خرید گاز از ایران را 

مشمول تحریم نکردند. این یک 
نکته است. اما احداث خط لوله گاز 
برای صادرات و نیز آل. ان. جی 
در تحریم اس��ت. نمی دانیم گاز 
چگونه تحریم نشد؟ ما در میدان 
»ش��ا دنیز« در خزر با آذربایجان 
شریک هستیم با یک کنسرسیوم 
اروپایی که اتفاقاً یکی از کارهای 
دوره خدمت خود من اس��ت. ما 
در ش��ادنیز، 10 درصد ش��ریک 
هس��تیم، ابتدا این سهم را برای 
بخ��ش خصوصی که ش��رکت 
اویک OIEC بود در نظر گرفتیم 
ولی بعداً سهام را به شرکت نیکو 
NICO دادی��م. بیمه های دولتی 
که برای فاینانس می کنند، مثل 
کوفاس و هرمس شامل تحریم 
نیس��ت، اما خود فاینانس شامل 
تحریم اس��ت. یعنی در حقیقت، 
اصل و ریش��ه این نوع فعالیت ها 

را مانع شدند.
علت اینکه برخی موارد استثنائی 
را تحری��م نکردند، به نظرم این 
اس��ت که آن بیمه ها، بیمه های 
دولتی هس��تند و دولت ها اصواًل 
قرار نبوده است که شامل تحریم 

باشند.
تحریم بعدی مربوط به ادعاهای 
حمایت ایران از تروریس��م است 
که آنهم خیلی گس��ترده اس��ت. 
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 یک پیشنهادی 
در بخش 
دیپلماتیک دارم، 
اینکه ما سازمان 
همکاری های 
خاورمیانه وغرب 
آسیا را به وجود 
بیاوریم. ما 
سازمان های دیگر 
را داریم. در آن 
طرف، سازمان 
شانگهای وجود 
دارد. سازمان 
کشورهای 
اسالمی را داریم. 
من اعتقادم بر این 
است که در این 
شرایط، می توانیم 
برای اینکه قدرت 
سیاسی مان را 
به بلوک سیاسی 
تبدیل کنیم، 
نه فقط ایران 
به تنهایی، 
همسایگان 
خاورمیانه مان 
را جمع کنیم، 
آن ها را تشویق 
کنیم و یک 
چنین سازمانی را 
تشکیل بدهیم؛ 
که ممکن است 
قدرت سیاسی و 
دیپلماتیک ما را 
هم افزایش بدهد

تحریم را بر سالح های مختلف کشتار 
جمعی، موشک ها و انتقال سالح هایی 
که در آنها به کار رفته است، گذاشتند. 
این ها تحریم ایران است. یک قانون 
ضد تروریسم و قانون جرائم قتل دارند 
ک��ه از جمله مواردی اس��ت که علیه 

ایران به کار برده می شود.
قانون منع گسترش سالح توسط ایران 
در مارس 2000 برقرار ش��د و بعد هم 
قانون منع تولید و اش��اعه سالح های 
کش��تار جمعی اس��ت که ایران، کره 
ش��مالی و س��وریه را در ی��ک قانون 
گذاش��تند. تحریم فروش تکنولوژی 
سالح های کشتارجمعی، سالح های 
پیشرفته متعارف و مشارکت در معدن 
کاری اورانیوم هم ممنوع شده است. 
ب��ه اینها بای��د اضافه ش��ود، تحریم 
دسترس��ی ایران به سیستم های مالی 
و دالر و همچنی��ن تحریم بانک های 
خارج��ی ای ک��ه با مؤسس��ات تحت 

پوشش ایران معامله کنند.
در نوع پنجم تحریم ها، به تحریم های 
س��ازمان مل��ل می رس��یم. قطعنامه 
1737، غنی سازی اورانیوم را ممنوع 
ک��رد که ش��امل س��اخت رآکتور آب 
سنگین اراک شد و ایران را ملزم کرد 
ک��ه نظارت های آژان��س بین المللی 
انرژی را تحت پروتکل الحاقی رعایت 
کند و اجازه بدهد که نظارت ها اعمال 
ش��ود و دارایی های اشخاص ایرانی و 

مؤسس��اتی ک��ه در لیس��ت ضمیمۀ 
قطعنامه آورده بودند، مس��دود ش��د و 
کش��ورها از مس��افرت آن اشخاص 
جلوگی��ری می کردن��د. همچنی��ن 
انتقال مواد هس��ته ای، موشک، اقالم 
ب��ا مص��ارف دوگانه، بج��ز مواد مورد 
استفاده در رآکتورهای آب سبک، به 

ایران ممنوع شد.
البت��ه بعداً ک��ه برجام امضا گردید. در 
قطعنام��ه 2231 ، 10یک کمیس��یون 
مشترکی برای اجرای آن تعیین شده 
بود که بر تحریم ایران نظارت بکند و 
به این کمیس��یون اختیار داده شد که 
اس��تفاده از س��فارش اقالم و مصارف 

دوگانه را موردی تصویب کنند.
این یکی از دس��تاوردهای برجام بود 
که انجام شد. قطعنامه بعدی به شمارۀ 
1747، صدور سالح را به ایران ممنوع 
می کند که بعد قطعنامه 2231، بعد از 
اینک��ه برج��ام را می پذیریم، با مجوز 
ش��ورای امنیت، این محدودیت را 5 
سال می گذارند. در حقیقت محدودیت 
را برداشته، فقط یک اجازه از شورای 
امنیت برای 5 س��ال گرفته ش��ده که 
این 5 س��ال هم اآلن گذش��ته است و 

ما امروزه محدودیت نداریم.
قطعنامه بعدی که قطعنامه سنگینی 
ب��ود، قطعنام��ه 1929 اس��ت. ای��ن 
قطعنام��ه، فعالیت های اکتش��افی و 
معدنی ایران برای اورانیوم را در خارج 
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از کش��ور هم اج��ازه نمی دهد. قبلی، 
مربوط به داخل کش��ور ب��ود که امور 
معدن کاری، تکنولوژی های مربوط 
به هس��ته ای، س��اخت موشک های 
بالس��تیک اصلی، همه اینها را ممنوع 
ک��رد. تعامالت بانک��ی با بانک های 
ایران��ی بویژه بان��ک ملی و صادرات 
را در ای��ن قطعنام��ه ممن��وع می کند 
و محدودیت ه��ای دیگ��ری را ه��م 
می گذارد ب��رای وام های بین المللی 

که ما بخواهیم دریافت کنیم.
مسأله مهم تر این است که از کشورها 
می خواهد که محموله های و کاالهای 
وارداتی و صادراتی ایران را ممنوع کنند 
و اجازه بازرس��ی به کشورها را هم داد. 
قطعنامه 2231، این محدودیت را ادامه 
داده است، اما خاصیتی که داشت، این 
بود که کمیته نظارت متش��کل از 15 
عضو ش��ورای امنیت که آن را پایش 
می کردند، پانل کارشناس��ان بودند که 
گزارش می دادند. این پانل کارشناسان 
هم منحل گردید و موضوع نظارت، به 

آن شکل، کنار گذاشته شد.

برج���ام و س���اختار تحریم های 
ضد ایران

 به برجام11  و قطعنامه 2231 می رسیم. 
این قطعنامه 16 ژانویه 2015، بعد از 
برج��ام صادر می ش��ود که به موجب 
خود برجام، مورد تأیید شورای امنیت 

س��ازمان ملل قرار می گیرد و ما را از 
ذیل فصل 7 منش��ور ش��ورای امنیت 
خارج می کند که به نظر من، دستاورد 
بسیار بسیار مهم برجام بود که ما بدون 
هی��چ درگیری و جنگ و گرفتاری، از 
آن خارج شدیم و تحریم های سازمان 
ملل لغو می شود و کار پانل کارشناسان 
خاتمه می یابد، ولی به هر حال، از ایران 
می خواهد که برای 8 س��ال از تاریخ 
تصوی��ب برجام ک��ه 18 اکتبر 2015 
بوده، از ساخت موشک های بالستیک 
که برای حمل کالهک های هسته ای 
طراحی ش��ده است، خوداری کند. به 

 نفت و گاز و 
پتروشیمی های 
ما، نیاز به 
تکنولوژی های 
مدرن دارد که 
به دلیل تحریم ها 
به آنها دسترسی 
نداریم. ضریب 
بازیافت ما در 
نفت، 23-24 
درصد و ضریب 
بازیافت عربستان 
50 درصد، و عمان 
عقب افتاده، و 
حول و حوش 40 
درصد است. نروژ 
هم که 60 درصد را 
هدف گیری کرده 
است، چرا آنها 
آن گونه هستند؟
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این ترتیب، ما تا سال 2023 این 
محدودیت را به موجب قطعنامه 

2231 داریم.
قطعنامه 2231، محدودیت هایی 
که برای موش��کی ما گذاش��ته 
اس��ت، بسیار بس��یار آسان تر از 
محدودیت هایی اس��ت که ما در 

قطعنامه 1929 داشتیم. 
ب��ه ای��ن ترتیب که اگر ما تخلف 
ه��م بکنی��م، رس��یدگی هایی 
می ش��ود ام��ا در آن، جریمه ای 
تعیین نشده است. این هم، یکی 
از دس��تاوردهای قطعنامه 2231 

برای ما اس��ت. در سال 2015 از 
تحریم ه��ای س��ازمان ملل و در 
س��ال 2016، از هم��ه تحریم ها 
خارج می ش��ویم، ولی متأسفانه 
پس از انتخاب ترامپ به ریاست 
جمهوری آمریکا، در سال 2018، 
خ��روج آمریکا از برجام را داریم، 
از 8 ماه می 2018 که آنها خارج 
می شوند، یک ضرب االجل 180 
روزه ب��ا دو ب��ازه زمانی 90 روزه 
مج��دداً تحریم های یک جانبه 
آمری��کا برمی گ��ردد که ما امروز 

هم، همان محدودیت را داریم.

لیس��تی از قوانین دارم که ببینید 
هم��ه چیز قوانین اس��ت؛ قانون 
آیس��ا، قانون دف��اع ملی، قانون 
کاه��ش تهدی��د ای��ران، قانون 
آزادی ای��ران و منع گس��ترش 
س��الح، بخش ه��ای محوری 
30 س��اله که بانک ها را بیش��تر 
م��ورد ه��دف ق��رار م��ی داد و 
قوانی��ن و فرمان های ریاس��ت 
جمهوری، همه برگش��ته است. 
 همه اینها امروزه علیه ما اعمال 

می شود.
حاال ما باید چه بکنیم؟

کار بزرگی تحت عنوان »قراردادهای بای بک« انجام شد. ابتدا ذیل این نوع قرارداد، برای سه میدان، مذاکرات طوالنی کردیم: میدان های سیری 
»E« و »A« و میدان »بالل« که برای س�یری E و A، یک موافقتنامه با ش�رکت دولتی ژاپن )جاپکس( امضا کردیم و دیگری با ش�رکت خصوصی ایده 

میتسوبیشی ژاپن.
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روی��������کرده���ای ض�����روری 
دی�پ��لماس���ی در ش������رایط 

تحریم
م��ن یک تعریفی از دیپلماس��ی 
دارم، انش��اءاهلل که تعریف غلط 
نباش��د و ب��ه کار بیای��د. وقت��ی 
می گوییم دیپلماسی، یعنی چه؟ 
ما با دیپلماس��ی می خواهیم چه 
بکنی��م؟ و چ��ه اب��زاری داریم؟ 
می گویم: »دیپلماس��ی عبارت 
اس��ت از »اس��تفاده از هم��ه 
ظرفیت ها و مزیت های نس��بی 
کش��ور اعم از اقتصادی، قدرت 
دفاع��ی، دان��ش و فن��اوری، 
جای��گاه ژئوپلیتیک، همین طور 
ترتیب��ات و اقدام��ات بین المللی 
انگیزه ه��ای  به کارگی��ری  و 
اقتصادی- سیاس��ی گروه های 
قدرت در کش��ورهای هدف، که 
گروه ها و البی هایی هس��تند که 
آنها را باید درنظرداش��ته باشیم، 
بلوک های سیاس��ی مورد نظر با 
اهدافی همچون توس��عه روابط 
دو و چن��د جانبه، حل اختالفات 
فی مابین، بی اثر نمودن اقدامات 
کش��ورهای متخاص��م و نهایتًا 
تأمی��ن حداکثری منافع و امنیت 
ملی و مشارکت در ایجاد فضای 
همکاری در س��طح منطقه ای یا 
جهانی«. چنین تعریفی برای کل 

دیپلماسی دارم.
اگر این تعریف درست باشد، با این 
ذهنیت، بقیه حرف هایم را خواهم 
گفت و آن وقت باید ببینیم که در 
ای��ن محدوده، باید چه کار کرد؟ 
چه سناریوهایی را ممکن است در 
پیش داشته باشیم و داشته ایم و 

باید چه کارهایی می کردیم؟
تحریم ها با آن وسعت و گستره ای 
که عرض کردم، همه چیز را هدف 
قرار دادند و به هر حال، با قدرت 
توانستند بخش های خیلی خیلی 
زیادی از آن را اعمال کنند. حاال 
برای مقابله با آن، ممکن اس��ت 

چند سناریو پیش رو باشد.
ی��ک س��ناریو، این اس��ت که با 
آمریکا مذاکره کنیم که البته من 
معتقد هستم که همزمان می باید 
ب��ا کش��ورهای منطقه خصوصًا 
عربس��تان مذاک��ره کنیم. اگر ما 
مسائل منطقه ای را به درستی حل 
نکنیم، این روی بقیه کارهای ما 
سایه می اندازد که اآلن می بینیم 
خوشبختانه این اتفاق افتاده است 
که با عربستان و بقیه کشورهای 
منطقه درحال مذاکره هس��تیم 
ت��ا بتوانی��م روابط م��ان را هم با 
آنه��ا تنظی��م کنیم. حاال اگر این 
س��ناریو را در نظر بگیریم، لوازم 
این س��ناریو چه چیزهایی است؟ 

یعنی چه کارهایی باید بکنیم؟
اواٌل، بای��د مجموع��ه ش��رایط 
در  را  بین الملل��ی  و  سیاس��ی 
محاسبات مان و در منازعات مان 
بیاوریم. درنظر گرفتن مجموعه 
ش��رایط، یک اصل است، بویژه 
که تحریم داشته باشیم. از میزان 
موفقیت م��ان در مذاک��رات باید 
ارزیابی داش��ته باشیم. بعد توجه 
کنیم برای اینکه بتوانیم مذاکرات 
را موف��ق جل��و ببریم، چه ابزاری 
را در اختی��ار داری��م؟ ابزار را باید 
بشناسیم. چه ابزاری می توانیم به 
کار بگیریم؟ ولی اگر دست-مان 
خالی باشد، یا ابزارمان ضعیف، یا 
غیرکارآمد باشد، یا ابزارش را در 
اختیار نداشته باشیم و ارزیابی مان 
این باش��د که موفق نمی شویم، 
طبیعتاً تا آن موقع که به آن مراحل 
نرس��یدیم، مذاک��ره، نمی تواند 

مذاکره موفقی باشد.
س��ناریوی دیگ��ر این ک��ه اگر 
مذاک��رات انجام نش��ده وقتی ما 
ب��ه مذاکره دعوت می ش��ویم و 
ب��رای مذاک��ره نمی روی��م، چه 
اتفاقات��ی می افتد؟ یک س��ری 
معایب و یک سری مزایا خواهد 
داش��ت. ش��اید م��ا مزایایش را 
بتوانیم این طور تحلیل کنیم که 
وقتی شما در مقابل یک مذاکره 
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می ایس��تید، یعنی می گویید من 
منافع��م در این نیس��ت که اآلن 
با آمریکا مذاکره کنم، ش��ما یک 
اس��تحکام مواضع��ی را نش��ان 
می دهی��د؛ یعنی روی اعتقادتان 
ایس��تاده اید، صرف نظر از اینکه 
درس��ت یا غلط اس��ت، باالخره 
ش��ما روی مواضع تان محکم اید 
و اگ��ر قرار باش��د آنها به مذاکره 
عالقه مند باشند، در میان مدت، 
می توانن��د تغییر مواضع بدهند و 
بیایند یک راه هایی را بیابند برای 

اینکه با شما مذاکره کنند.
این ط��ور موضع گیری ها از نظر 
نف��وذ و حمایت مردمی، معمواًل 
جایگاه خوبی دارد. عده ای از آن 
حمایت می کنن��د و بخش های 
آگاه جامعه هم متوجه می ش��وند 
که مثاًل اینجا مش��کل داریم که 
م��ا برای مذاکره نرفتیم و آنها را 
با مش��کالت آشنا می کنیم. ولی 
یک س��ری معایب هم دارد. این 
معایب کدام اس��ت؟ صرف نظر 
از اینکه تعامالت درس��ت پیش 
نمی رود، چون مذاکره نمی کنیم، 

مشکل باقی مانده است.
با اینکه امروزه کش��وری نیست 
که بتواند دور خودش دیوار بکشد 
و بگوی��د فق��ط با امکانات خودم 
زندگ��ی می کن��م، به هیچکس 

دیگره��م احتیاج ندارم اما چون 
درباره تحریم صحبت می کنیم، 
امکان��ات ما ب��ه امکانات داخلی 
کش��ور مح��دود اس��ت و نتیجه 
این، یک رکود اقتصادی بزرگ، 
کاهش اش��تغال، رش��د منفی یا 
بس��یار ضعیف اقتصادی خواهد 

بود.
الاق��ل برای میان مدت و کوتاه 
م��دت تا وقتی ک��ه بتوانیم یک 
زیرس��اخت هایی را ایجاد کنیم 
و البته با مس��ائل اجتماعی روبرو 
می شویم که ممکن است طرف 
مقاب��ل هم از مس��ائل اجتماعی 
اس��تفاده خودش را ببرد. باالخره 
نارضایتی ه��ا هم ممکن اس��ت 
اتفاق بیافتد. اگر در این ش��رایط 
ق��رار گرفتیم، به امکانات داخلی 

خودمان را محدود می کنیم.
لوازم موفقیت ما در این ش��رایط، 
چه چیزهایی اس��ت؟ اول، اینکه 
با مردم مان شفاف صحبت بکنیم 
و آنها را در این تصمیم مشارکت 
بدهیم. بدانند که چه اتفاقی دارد 
می افتد و توجیه بشوند. مسؤوالن 
ما س��عی کنند نظر مردم را جلب 
کنند ک��ه حرف های صادقانه از 
آنها شنیده شود و مرتب هم باید 
ش��رایط را پای��ش بکنیم. موقع 
مناس��ب ب��رای تصمیم گیری را 

تش��خیص دهیم ک��ه چه موقع 
تجهیز شده ایم؟ چه زمانی آماده 
هس��تیم؟ چه زمان��ی، منافع ما 
ایجاب می کن��د که مذاکرات را 

شروع کنیم و جلو ببریم؟
حال��ت دیگ��ر، این اس��ت که ما 
دست مان پر است و موقعیت مان 
ه��م براب��ر اس��ت و می خواهیم 
مذاکره کنیم. سناریوی قبلی، آن 
است که این طوری باید زندگی 
کنی��م، به هر حال همین زندگی 
است که امروزه داریم و بسیاری از 

مشکالتش را هم می بینیم.
سناریوی بعدی، موقعیتی است 
ک��ه ما مذاکره ب��ا موقعیت برابر 
داریم، برای اینکه این کار را شروع 
می کردیم و یا شروع بکنیم. شاید 
این مراحل را باید طی می کردیم، 
اگر می خواهیم آن را انجام بدهیم  
- چون ما اخیراً هنوز هم مذاکره 
مستقیم با آمریکا انجام ندادیم - 
م��ن معتقدم که این مراحل باید 

انجام بشود:
اول، اینک��ه م��ا به ای��ن مرحله 
از ش��ناخت رس��یده باش��یم که 
می توانی��م وارد ای��ن س��ناریو 

بشویم.
دوم، آنکه ش��رایط  مان را ارزیابی 
کنی��م، از طری��ق تماس ه��ای 
واس��طه های  و  غیرمس��تقیم 
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مطمئنی که می توانیم از آنها استفاده 
کنیم، و اطالعاتی را به دست بیاوریم. 
ببینی��د یک مذاکره موفق، مذاکره ای 
اس��ت که ش��ما بدانید طرف مقابل، 
ک��ف انتظاراتش چیس��ت؟ اگر از آن 
عبور کردید، ش��ما موفق نیس��تید و 
مذاک��ره قطع می ش��ود. می خواهید 
امتی��ازات بیش��تر بگیری��د، ولی کف 
انتظ��ارات را که بدانید، دیگر بیش��تر 
ب��ه او نمی دهی��د. می جنگید تا به آن 
کف برس��ید. پس شناخت کف انتظار 
از طریق تماس های غیرمس��تقیم تا 
حدود زیادی می تواند مشخص شود. 
انتظارات و بررس��ی می��زان احتمال 

موفقیت را باید ارزیابی کنیم.
ای��ن انتظ��ارات را آنها هم دارند؛ آیا ما 
می توانیم برآورده اش کنیم؟ براساس 
ای��ن انتظ��ارات، می توانی��م میزان 
احتم��ال موفقیت م��ان را دربیاوریم. 
ش��اید منطقی باش��د ک��ه مذاکرات، 
غیرمس��تقیم و از طریق واسطه های 
مطمئن شروع شود. به نظرم مذاکرات 

غیرمستقیم فعلی ایراد دارد.
معتق��دم ک��ه آن واس��طه ها لزوم��ًا 
واسطه های مطمئنی در بردن و آوردن 
پیغام ها نیس��تند. منافع خودشان هم 
در قضایا دخالت دارد. ش��اید بهتر بود 
این واس��طه ها افراد دیگری بودند. به 
هر حال شروع مذاکرات غیرمستقیم 
از طریق واسطه ها کار غلطی نیست، 

کار درستی است. منتها واسطه را باید 
درست انتخاب کرد و اگر نتایج مثبت 
بود، هیچ دلیلی ندارد که ما مذاکرات 

مستقیم را انجام ندهیم.
باید وارد مذاکرات مس��تقیم بشویم و 
کارها را جلو ببریم. برای اینکه موفق 
هم بشویم، در گروه های 1+5، غیر از 
آمریکا، بقیه آنها متعهد به برجام بودند 
و اآلن هم می گویند پایبند هس��تیم. 
الاقل مدعی هس��تند که آن را قبول 
دارند. ما باید با اینها مذاکراتی را انجام 
بدهیم و نظر آنها را جلب و حمایت آنها 
را تقویت کنیم که به این روند کمک 
کنند. از کشورهای دیگر، کشورهای 
دوس��ت و متحد هم یارگیری کنیم و 

جلو برویم.
چه ضرورت هایی برای این فرایندها 
درنظ��ر خواهد بود؟ م��ا چه ابزاری را 
الزم داری��م؟ اول از هم��ه، اعتقادم بر 
این است که ضمن اینکه هیأت های 
م��ا می رون��د و مذاکره می کنند - من 
تجربه شخصی ام را عرض می کنم - 
ما تجربه بسیار موفقی در بهره برداری 
از مشاوران حقوقی، مالی، اقتصادی، 
سیاس��ی و اجرایی داری��م؛ در همان 
دعاوی که در الهه و دادگاه های دیگر 
داشتیم، خصوصاً مشاوران حقوقی را 
بسیار بسیار مفید می دانستم، و از آنها 

مکرر استفاده کردیم.
به هر حال، می شود از مشاورین داخلی 

 روسیه از اروپا 
بریده و سراغ 
بازارهایی می رود 
که شریک 
تجاری ما هم 
هستند. این از 
نگاه رقابت برای 
ما، یک فرصت 
طالیی است که 
اگر تالش کنیم 
که موانع برجام 
را برداریم و بعد 
توسعه ظرفیت 
بدهیم. بویژه که 
بازارهایی را به 
دست آوریم که 
روسیه از دست 
می دهد، چه در 
نفت و چه در گاز
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و بر حس��ب مورد، از کارشناسان 
خارج��ی اس��تفاده ک��رد. اب��زار 
بین الملل��ی را م��ا نباید فراموش 
کنی��م. دقت کرده اید که ما یک 
س��رفه می کنیم، آمریکایی ها به 
ش��ورای امنی��ت می روند. یک 
جای��ی ی��ک موش��ک آزمایش 
بش��ود، فوراً به ش��ورای امنیت را 
خبر می کنند. به راحتی این طرف 
و آن طرف می روند و فضاسازی 

می کنند.
ب��ه نظر من، ای��ن ابزار در اختیار 
ما هم هست. ما از سازما ن هایی 
مثل س��ازمان مل��ل برای جلب 
حمایت آنها از این مذاکرات بهره 
بگیریم. من معتقدم سازمان ملل 
هم عالقه مند اس��ت که مسائل 
ما حل بش��ود؛ من از حکمی که 
در دادگس��تری الهه دادند، می 
گویم که عالقه مند هس��تند که 

این مشکالت حل شود.
بنابراین، ما باید از س��ازمان ملل 
و سازمان های زیرمجموعه اش 
اس��تفاده کنیم. ابزارهایی که در 
مذاکرات مؤثرهستند، را تقویت 
کنی��م. از هم��ه مهم تر، باید بین 
مسؤوالن کش��ور، یک همدلی 
وجود داش��ته باش��د و از آنچه که 
انجام می شود، حمایت کنند و ما 
چندان ش��اهد نزاع های داخلی 

کش��ور برای این گونه مس��ائل 
نباش��یم. بحث کردن، گفت وگو 
کردن، هم فکری کردن، یکدیگر 
را نقد کردن خوب است، اما باید 

با هم رفیق باشند.
اب��زار ما چه چیزهایی اس��ت؟ از 
ابزارهایی که ممکن اس��ت مؤثر 
باش��د و در محاس��بات م��ا باید 
بیاید، یک��ی، بحث توان دفاعی 
و بازدارندگی اس��ت که ما داریم، 
خیلی هم خوب اس��ت و این باید 
در محاسبات مدنظر باشد و بدون 
شک در محاس��به آمریکایی ها 

قطعاً جای دارد.
مزیت ه��ای نس��بی که ما داریم 
ه��م، اهمی��ت زی��ادی دارد. ما 
مناب��ع غن��ی نف��ت و گاز داریم، 
موقعی��ت ژئوپلیتی��ک خاص و 
15 همس��ایه داری��م ک��ه به کار 
م��ا می آیند. مجموع��ه مزایای 
نسبی که ما داریم، این ها را باید 
تقوی��ت کنیم. منطقه ما باالخره 
یک وزنه ای اس��ت که ما باید از 

آن بهره ببریم.
روی نیروی انس��انی و توان فنی 
علمی کش��ور ما خیلی حس��اب 
می کنن��د ک��ه ما یک کش��وری 
هس��تیم ک��ه نی��روی انس��انی 
تحصیل ک��رده داریم. من بارها 
با اروپایی ها که صحبت کرده ام، 

نقاط قوت و مزیت های ما را می 
گویند که نیروی انس��انی ایران 

است.
من همیشه به حکم اولیه دیوان 
دادگس��تری الهه اهمیت دادم و 
ب��رای اس��تفاده از آن مقید بودم 
که بررسی های کارشناسی الزم 
را انجام دهم، لذا کار کارشناسی 
زیادی انجام دادم، گزارش های 
متع��ددی ه��م نوش��تم، روی 
کنوانس��یون های مختل��ف کار 
ک��ردم. کنوانس��یون وین، روی 
قرارداده��ای گذش��ته م��ا، من 
پیم��ان م��ودت را، بیانیه الجزایر 
را خوان��دم ک��ه ب��ا آمریکایی ها 
داش��تیم. کنوانس��یون وین که 
ناظ��ر ب��ر روابط بین کش��ورها 
و معاه��دات بین الملل��ی ب��ود را 
خوان��دم. قواعد ش��ورای امنیت 
در رأی گیری هایشان را خواندم 
و به موج��ب آنها، گزارش هایی 
تهیه کردم. این گزارش ها را برای 
مقامات کش��ور هم فرستادم که 
حاال مورد توجه ش��ان قرار گرفته 
ی��ا نگرفته اس��ت، بماند. ولی به 
ه��ر حال، ظاه��راً خوانده بودند 
چون جلس��اتی هم بر آن اساس 
گذاش��تند. اما پیشنهادی که من 
داش��تم را ش��اید خیل��ی صالح 
ندانس��تند یا من خب��ر ندارم که 
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استفاده کرده باشند.
این حکم دادگاه الهه برای همه 
اعضای سازمان ملل الزم االجرا 
اس��ت. هم��ه اعضا ب��ه صورت 
اتوماتیک عضو دیوان هس��تند 
و احکام��ی ک��ه س��ازمان ملل 
می دهد، قطعی می باش��د و باید 
به آن تمکین کنند. تحریم ها به 
موج��ب این حک��م، نباید برقرار 
باش��ند. این خیل��ی نکته جالبی 
اس��ت. حکم می گوی��د که اواًل، 
تحریم های بشردوستانه مطلقًا 
نباید باش��د که ن��ام هم می برد، 
شامل چه مواردی هستند. حتی 

هواپیمای��ی و پرواز و اینها را هم 
در آن ذکر کرده اس��ت. در مورد 
تحری��م کلی هم که با عهدنامه 

مودت در تضاد است.
حک��م دیوان، این را می گوید که 
م��ا از مواضع وکالی آمریکایی 
قانع نش��دیم که تحریم به مردم 
ایران، آس��یب نمی رس��اند بلکه 
آس��یب می رس��اند. در بند دیگر 
می گوی��د بنابرای��ن، طرفین که 
ش��امل آمریکا هم می شود، نباید 
دست یه اقدامی بزنند که شرایط 
را از آن چی��زی که امروز اس��ت 
- ک��ه آن روز م��ا تحریم نبودیم 

-  بدت��ر کنند. بنابراین تحریم را 
به ای��ن ترتیب، کنار می گذارد و 
آمریکایی ها که تحریم را به رغم 
حک��م، برقرار کردند، یک نقض 
آش��کار حکم دیوان دادگستری 
تلقی می شود که ما می توانیم از 

آن استفاده کنیم.
چه کس��ی ضامن اجرایی احکام 
است؟ شورای امنیت. من اعتقاد 
داشتم که آمریکایی ها که مرتب 
به شورای امنیت می روند، به رغم 
این حکمی اس��ت که در دس��ت 
ما اس��ت و می توانیم به ش��ورای 
امنیت شکایت کنیم و دست باال 

هر چه می توانیم باید لوله های گاز، خطوط انتقال برق، ارتباطات جاده ای، ریلی و ... را با همسایگان مان توسعه بدهیم و یک »هاب منطقه« از نظر 
خدمت رسانی، انرژی رسانی و خدمات فنی - مهندسی شویم.
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را هم داشته باشیم.
یک عده از دوستان می گفتند که 
اگر به شورای امنیت هم مراجعه 
و شکایت کنیم، آمریکا آن را وتو 
می کن��د، چه خاصیتی دارد؟ من 
عرض کردم که آمریکا نمی تواند 
وتو کند. من پروس��ه رأی گیری 
ش��ورای امنیت را که نگاه کردم، 
کس��ی که خودش ط��رف دعوا 
باش��د، رأی او خوانده نمی شود! 
اصطالح ابستین Abstain را در 
آنجا به کار برده اس��ت. بنابراین، 
آمری��کا نمی تواند آن را وتو کند. 
ی��ک م��ورد را ب��ا حقوقدان ه��ا 

صحب��ت می کردم ک��ه گفتند، 
آمریکا در مورد نیکاراگوئه، چنین 
کاری کرده است که آن هم نقض 
ب��وده، و نباید این کار را می کرده 
اس��ت. یک استثنا هم نمی تواند 
قاعده باش��د. قاعده بر این است 
که راَیش ممتنع تلقی می ش��ود. 
بنابراین نمی توانس��ت وتو کند. 
حت��ی اگ��ر ت��ن نده��د، یکی از 
دوستان می  گفت ممکن است که 
آمریکا تحویل نگیرد مثل جاهای 

دیگر، ولی چند مزیت دارد:
اول اینک��ه، آمری��کا در موض��ع 
متمرد سازمان ملل قرار می گیرد. 

خود این یک نکته است.
دوم آنک��ه، کش��ورها محم��ل 
حقوقی پیدا می کنند برای اینکه 
ب��ا ما همکاری کنند و تحریم ها 

را نادیده بگیرند.
می گویند حکم شورای امنیت و 
قطعنامه هایش الزم االجرا است. 
ببخشید آمریکا! شما بیخود به ما 
ای��راد می گیرید، از فالن کش��ور 
ایراد می گیرید. نخیر من مجبورم 
دس��تورات شورای امنیت را اجرا 
کن��م. محمل حقوقی دارد برای 
اینک��ه این کار انجام گردد و من 
ای��ن را ی��ک موفقیت سیاس��ی 
می دانستم، اگر انجام می دادیم. 
اگر اآلن هم به مشکل بربخوریم، 

اعتقادم این اس��ت ب��رای آنکه 
دس��ت باال را داشته باشیم، به جا 
است که ما این شکایت را انجام 

بدهیم.
 اگر مذاکره انجام نشده، یا قطع 
بشود- ممکن است رسماً اعالم 
گردد که قطع شد - چه اتفاقاتی 
می افت��د؟ کاه��ش چش��مگیر 
ص��دور نفت و درآمد ارزی، قطع 
رواب��ط بانکی و س��ویفت ادامه 
پی��دا می کن��د، ممنوعیت نقل و 
انتق��ال مال��ی، معامالت ارزی و 
دیجیتال��ی، تحریم حمل و نقل 
کش��تیرانی، تحری��م بیمه، عدم 
دریافت کاال، فناوری پیش��رفته، 
و ای��ن موانع باعث می ش��ود که 
در داخل کشور، یک گسستی در 
روابط بازرگانی و اقتصادی ما در 
بخش دولتی، بخش خصوصی، 
کارفرماه��ا و پیمان��کاران پیش 

بیاید.
همی��ن اآلن ه��م م��ا ش��اهد 
گسس��ت هایی هستیم و توسعه 
ظرفیت ه��ای تولی��دی بزرگ 
اس��ت که احتی��اج به منابع مالی 
و تکنولوژی دارند و طبیعتاً رکود 
اقتص��ادی، ت��ورم و غیره ممکن 
است تش��دید شود. این مسائلی 
اس��ت که ب��رای ما پیش خواهد 
آمد. در این شرایط، اگر قرار باشد 
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ک��ه زندگی کنیم چ��ه کارهایی باید 
انج��ام بدهیم؟ راهکارهای مختلفی 
در برابرم��ان قرار دارد: یکی، اقدامات 
بین المللی اس��ت که اشاره کردم. اول 
از همه، این اس��ت که ما از آمریکا به 
خاطر نقض حکم دیوان دادگاه الهه 
و قطعنام��ه مصوب ش��ورای امنیت، 
ش��کایت کنی��م و وارد ی��ک دعوای 
دیپلماتی��ک ب��ا آمریکا بش��ویم. اما 
موفقی��ت م��ا با توجه ب��ه مواردی که 
عرض کردم، بس��یار بس��یار نزدیک 

است.
ی��ک نکته ای که به نظرم می رس��د 
- بن��ا ب��ه تجربه خ��ودم - البی های 
قدرتمند اقتصادی در خود آمریکا که 
در قدرت هس��تند و می شود اینها را با 
جذابیت هایی که بخش های مختلف 
اقتص��ادی ما دارد، در همکاری که با 
آنها در بخش خصوصی شان می توانیم 
داشته باشیم، شکارشان کنیم و اینها را 
به چالش بخوانیم. آیا می ش��ود یا نه؟ 
من عرض می کنم که می شود. چون 
م��ا ای��ن کار را یک بار کردیم و موفق 

هم بودیم.
ام��ا اجازه بدهید ای��ن مورد را بگویم 
که چه بود. ما وقتی که تحریم ایس��ا 
ش��دیم، در حقیق��ت تحریم را نادیده 
گرفتیم. تحریم را که نادیده گرفتیم، 
و قرارداده��ای متع��ددی ب��ای بک 
را ب��ا هم��ه کش��ورها امض��ا کردیم. 

کش��ورهایی که مهم هس��تند. مثاًل 
در آس��یا ب��ا ژاپ��ن، با چی��ن، با کره، با 
مالزی – قدرت های اقتصادی آس��یا 
- و در اروپا با ایتالیا، فرانس��ه، اسپانیا، 
هلند، انگلیس، دانمارک - یعنی همه 
اروپایی ه��ای توانمند- قرارداد امضا 
کردیم. این باعث ش��د که البی نفتی 
آمریکای��ی که الب��ی قدرتمندی هم 

هست، به شدت ناراحت شد.
در یک کنفرانسی که در لندن برگزار 
می ش��د، ش��رکت کردم و سخنرانی 
داش��تم، آن موقع بود ک��ه ما قرارداد 
س��روش و نوروز را امضا کرده بودیم. 
من در سخنرانی راجع به قرارداد اشاره 
کردم که س��روش و نوروز را ما امضا 
کردیم، یادم نیس��ت مدیرعامل کدام 
یک از ش��رکت های بزرگ آمریکایی 
در پنل بعدی سخنرانی داشت و ایشان 
در صحب��ت اش ای��ن را گفت که این 
تحریم ایلس��ا، علیه ایران نیست، که 
بگوییم ایران آن را نادیده گرفته، و این 
تحریم در حقیقت، علیه شرکت های 
آمریکایی اس��ت و این اصطالح را به 
کار برد که من می خواهم این یک جا 
ثبت ش��ود. اصطالحی که ایش��ان به 
کار برد، کس��انی که با این قراردادها 
خیلی مواف��ق نبودند، مخالف بودند، 
بحث داشتند، این را باید به یاد داشته 
باشند. جمله او این بود: »هر قراردادی 
که ایران امضا می کند، مثل میخی بر 

 یک دوره ای 
نفت گران شده 
بود و ما پولدار 
شده بودیم، در 
مجلس گفتم 
جذب سرمایه 
خارجی یک اصل 
اقتصادی است، 
یکی از مقامات 
گفت ما بدهکار 
می شویم. گفتم 
اگر شما اسم 
سرمایه خارجی 
را بدهکاری 
می گذارید، امروز 
آمریکا و چین 
بدهکارترین 
کشورها دنیا 
هستند؛ چون 
بیشترین سرمایه 
خارجی را جذب 
کرده اند! ولی 
ببینید وضع شان 
چگونه است. 
سرمایه گذاری 
یعنی استفاده از 
درآمدهای خارجی 
برای توسعه امروز 
و آتیه کشور
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تابوت تحریم آمریکا است!«
ش��ما دقت کنید ک��ه چقدر این 
مفه��وم دارد: 1- تحری��م مرده 
اس��ت؛ 2- آن را در تاب��وت 
گذاش��ته ایم. و ای��ران می��خ به 
تابوتش می کوبد. یعنی وضعیت 
تحریم آمریکا بر ایران را این قدر 
دردن��اک تصویر می کرد. این به 
نظ��ر من، یکی از موفقیت های 
بزرگ کشور محسوب می شود 
که تحریم آمریکا را به این شکل 
زمی��ن زده بود! چه اتفاقی افتاد؟ 
اتف��اق عمل��ی که افتاد در داخل 
آمری��کا که گزارش مکتوب آن 

را هم دارم.
ای��ن عدده��ا را خ��وب به خاطر 
بس��پارید: تعداد 470 ش��رکت، 
بانک، مؤسسه مالی و اعتباری، 
ی��ک ائتالفی12  را علیه تحریم 
ای��ران و لیبی یعنی علیه ایس��ا 
تشکیل داده بودند. 470 شرکت 
و مؤسس��ه و بانک آمریکا، یک 

البی بسیار بسیار قوی بود.
من ی��ک ارزیابی هایی راجع به 
البی ه��ای قدرتمند آمریکایی 
هم داش��تم که متأس��فانه اآلن 
در ذهنم نیست؛ ولی البی های 
نفتی را با البی اس��لحه، مقایسه 
کرده بودم و البی نفتی را از نظر 
حجم معامالت قوی تر از اسلحه 

یافتم، پس این البی قوی است. 
این ها یک ائتالف تشکیل داده 
بودند و شروع به فعالیت کردند. 
فعالیتش��ان به کجا رس��ید؟ در 
دو س��الی که فع��ال بودند، من 
خ��ودم در کنگ��ره جهانی نفت 
س��ال 2000 در کان��ادا بودم که 
همان موقع انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا در جریان 
ب��ود که نتیجه اش انتخاب جرج 
دبلی��و بوش، و آقای دیک چنی 
هم معاون اول شد. سال 2000 
یعن��ی س��ال 1379 زمان آقای 

خاتمی بود.
همین آقای دیک چنی مدیرعامل 
شرکت هالیبرتون، یک شرکت 
نفتی آمریکایی، آن موقع در آنجا 
سخنرانی داشت. من خودم پای 
سخنرانی اش بودم که ببینم چه 
می  گوید و ایشان آن موقع اعالم 
کرد که تحریم ایران برای چه؟ 
ما تحریم ها را باید برداریم. عین 
جمله ایش��ان یادم نیست، ولی 
ب��ه ی��اد دارم ک��ه مفهوم بحث 
ایشان این بود که باید تحریم ها 

برداشته بشود.
م��ن یقین داش��تم و یقین دارم 
که اگر س��ال 2001 یعنی بعد از 
اینک��ه جرج دبلیو بوش انتخاب 
ش��د و آق��ای دیک چنی معاون 

اول او ش��د، وقایع 11 س��پتامبر 
اتفاق نیفتاده بود که کاًل فضای 
سیاس��ی دنی��ا را به یک فضای 
آشوب و تند تبدیل کند، آمریکا 
تحریم ها را برداش��ته بود. در آن 
مقطع این نظر معاون اول رئیس 
جمه��ور بود که باید تحریم ها را 
برداشت. بنابراین، فشار البی ها، 

می تواند مؤثر باشد.
من معتقدم که می ش��ود که آن 
البی ه��ا را ب��ه کار گرفت و این 
تجربه ما اس��ت. البته ما اقدامی 
نکرده بودیم، ما فقط قراردادمان 
را بسته بودیم، ولی نتیجه اش این 
بود که اینها این طور سازماندهی 
کرده بودند و داشتند این مواضع 

را می گرفتند.
این قرارداد دوره بای بک است، 
اولی��ن قرارداد م��ا با کاناکو بود. 
ولی اولین قراردادی که عملیاتی 
ش��د، قرارداد س��یری بود که با 
کاناکو بس��تیم و بعد نقض شد و 
ب��ا توتال که برنده دوم مناقصه 

بود، قرارداد امضا شد.
کار دیگ��ری ک��ه بای��د بکنیم، 
گسترش روابط با همسایه های 
کش��ورمان اس��ت. م��ا هر چه 
می توانی��م بای��د لوله های گاز، 
خطوط انتقال ب��رق، ارتباطات 
ب��ا  را   ... و  ریل��ی  ج��اده ای، 
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همس��ایگان مان توسعه بدهیم 
و ی��ک »هاب منطق��ه« از نظر 
خدمت رس��انی، انرژی رس��انی 
و خدم��ات فن��ی - مهندس��ی 
شویم. برای کشورهای مختلف 
می توانی��م این کاره��ا را انجام 
بدهی��م. این بخش را با عراق، با 
س��وریه، ترکیه، امارات، کویت و 
کشورهای دیگر مانند عربستان 
و عمان انجام دهیم. ما 15 کشور 
همسایه داریم که بسیاری از اینها 
به ما نیاز دارند و روی انگیزه های 
اقتصادی - سیاس��ی بسیاری از 
قدرت ها هم می توانیم کار کنیم 

و کار می کنیم.
م��ا روی اتحادی��ه اروپا باید کار 
کنیم. چین، ژاپن، روس��یه، کره، 
هند و ترکیه، قدرت هایی هستند 
ک��ه م��ا باید در ای��ن دوره ای که 
قطع مذاکرات ش��ده است، روی 
انگیزه های سیاسی - اقتصادی 

آنها کار کنیم.
در داخ��ل کش��ور چ��ه اقداماتی 
بای��د انجام دهیم؟ در طرح های 
توس��عه ای مان، باید روی موارد 
زودب��ازده برویم. طرح هایی که 
10 سال و 8 سال طول می کشد، 
در ش��رایط اقتص��ادی خاص ما 
مفیدند ولی خیلی مفید نیس��تند. 
چ��ون ما ب��ه طرح های زودبازده 

احتی��اج داری��م که ما را به درآمد 
می رس��اند. روی طرح هایی که 
اش��تغال زا هس��تند، کار کنی��م. 
طرح های��ی که ارزان هس��تند و 
کمترین وابستگی ارزی را دارند. 
یعنی ما یک دسته بندی از تمام 
پروژه هایی که کشور می خواهد 
روی آن سرمایه گذاری کند، انجام 
دهیم و تأمین مالی کنیم. من یک 
طرح دارم که نمی دانم می ش��ود 
آن را ارائه داد. به دولت گذش��ته 
دادم که طرح انتشار اوراق پیش 
فروش نفت است. این کاری که 
دارن��د در بورس های بین المللی 
می کنند، م��ا در بورس خودمان 
انجام بدهیم. چهارچوب هایش 
را درآوردی��م که چطور باش��د و 
چگون��ه باش��د و طرح هایی که 
باالترین نرخ بازگش��ت سرمایه 
را داش��ته باش��ند. این ها دس��ته 
بن��دی پروژه هایی اس��ت که ما 
باید انجام بدهیم. در مورد میدان 
نفتی، در باالدستی، میدان های 
مختلف داریم که من معتقدم ما 
با میدان های ساده باید کارمان را 
جلو ببریم نه پیچیده، میدان های 
کوچک ت��ر که منابع مالی خیلی 
زی��ادی نخواه��د و بتوانی��م از 
نیروهای داخلی اس��تفاده کنیم؛ 
ن��ه آن میدان هایی که میلیاردها 

دالر می خواهد، که شاید راه هایی 
داشته باشد که تقسیم کنند.

م��ن اولویت ه��ا را م��ی گویم؛ و 
معن��ی اش این نیس��ت که آنها 
را فرام��وش کنی��م، ول��ی اینها 
اولویت ه��ا اس��ت. ت��ا جایی که 
می ش��ود، شرکت های داخلی را 
تجمیع و بزرگ کنیم که پراکنده 
کار نکنند، ت��ا بتوانند هم افزایی 
داشته باشند. کنسرسیوم هایی را 
تأس��یس کنند، البته دردسرهای 
خودش را هم دارد. چون معمواًل 
م��ا ع��ادت نداریم ب��ا هم خوب 
کار کنی��م؛ ش��ریک های خوبی 
نیستیم، ولی باید انگیزه را ایجاد 

کنیم که خوب کار کنند.
پروژه ه��ای نفت��ی، م��ا را زودتر 
ب��ه پول می رس��انند ت��ا گازی. 
معنی اش این نیس��ت که گاز را 
فراموش کنیم، باید اولویت را به 
نفت بدهیم. امروز اولویت گاز هم 
داری��م، به خاطر کمبودهایی که 
در داخ��ل ب��ا آن مواجهیم، و نیز 

پروژه های توسعه ای که داریم.
یک عده، می آیند و می گویند که 
بیاییم کار اکتش��افی بکنیم. من 
اعتقاد ندارم که در این شرایط، ما 
بخواهیم منابع مالی و فنی مان را 
صرف اکتشاف کنیم. بهتر است 
پروژه هایی که اکتشاف کرده ایم 
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و آماده توسعه هستند و ظرف دو 
- سه سال ما را به پول می رسانند، 
اولویت را به این سری از پروژه ها 

بدهیم.
در پایی��ن دس��تی ه��م م��ن 
پاالیش��گاه های میعانات گازی 
را در اولویت قرار می دهم. برای 
اینکه پاالیش��گاه میعانات گازی 
به ما فرصت می دهد که گازمان 
را بیش��تر تولید کنیم؛ اگر نتوانیم 
میعان��ات را پاالیش بکنیم. چون 
میعانات خوبی نیستند و نمی توانیم 
آنها را به راحتی صادر کنیم. گاز ما 
هم کم خواهد شد، و نمی توانیم 
گاز کاف��ی تولید کنیم. بنابراین، 
اگر می خواهیم پاالیشگاه بزنیم، 
باید اولویت را در قیاس با نفت به 
میعانات گازی بدهیم. در بخش 
پایین دستی و صنایع پتروشیمی 

البته جای خودش را دارد.
بخ��ش مع��ادن و صنایع معدنی 
ه��م ج��ای خوب��ی اس��ت که 
س��رمایه گذاری کنیم. خصوصًا 
بخش های اشتغال زا و درآمدزایی 
آنه��ا و در س��ایر بخش ه��ا و 
کاره��ای زیربنایی که ارز زیادی 
نمی خواهند؛ مثل جاده سازی که 
ارز زی��ادی نمی برد، ولی نیروی 
کارگری زیادی را به کار می گیرد 

و اشتغال زیادی ایجاد می کند.

توسعه بخش حمل و نقل عمومی 
و تأسیسات شهری ما چیزهایی 
اس��ت ک��ه عموم��اً ارز خیل��ی 
زیادی نمی خواهد و بخش های 
کارآفرینی، کشاورزی، صنعتی و 
دامپروری و نساجی هم هست.

من یک تئوری هم دارم که باید 
روی تئ��وری ام خیل��ی کار کنم. 
فقط یک ذهنیت و ایدۀ خام است. 
ح��اال که دولت پول ندارد، منابع 
ن��دارد، چه کار می تواند بکند؟ در 
توس��عه بخش های کشاورزی، 
صنعتی و دامپروری، ش��اید یکی 
از منابع��ی که می تواند دولت به 
بخ��ش خصوصی بدهد و انگیزه 
ایجاد کند که اینها سرمایه گذاری 

کنند، زمین است.
اآلن دولت پول ندارد ولی هزاران 
هکت��ار زمین در اختیار دارد. این 
زمین ه��ا اگر واگذار بش��وند، در 
مقابل اینکه حتماً طرف توس��عه 
بدهد، حتماً کارخانه و دامپروری 
بزند، حتماً کشاورزی کند، باغات 
دای��ر کن��د و ... و بعد مال خودش 
بش��ود. ب��ه نظر م��ن، این طرح، 
می تواند یکی از راهکارها باش��د. 
البت��ه باید روی این ایده بیش��تر 

کار شود.
کار دیگری که می توانیم بکنیم، 
روی »اس پ��ی وی«13 مط��رح 

شده در تحریم کار کنیم. اس پی 
وی گذاشته بودند برای اینکه در 
بعضی بخش های اتحادیه اروپا 
بتوانند کمک کنند که البته خیلی 
خوب کار نکرد. به نظرم، این یکی 
از مواردی است که ما می توانیم 
روی آن کار کنی��م؛ حت��ی آن را 
به کش��ورهای دیگر، گسترش 
بدهیم. چرا فقط برای اروپا باشد؟ 
به چین، هند، کره و کش��ورهای 
دیگر هم می توانیم توس��عه اش 
بدهیم. می شود روی آن کار کرد. 
یک پیشنهاد دیگری که در بخش 
دیپلماتیک دارم، این است که ما 
سازمان همکاری های خاورمیانه 
وغرب آسیا را به وجود بیاوریم. ما 
سازمان های دیگر را داریم. در آن 
طرف، س��ازمان شانگهای وجود 
دارد. سازمان کشورهای اسالمی 
را داریم. من اعتقادم بر این است 
که در این شرایط، می توانیم برای 
اینک��ه قدرت سیاس��ی مان را به 
بلوک سیاس��ی تبدیل کنیم، نه 
فقط ایران به تنهایی، همسایگان 
خاورمیانه مان را جمع کنیم، آن ها 
را تش��ویق کنی��م و ی��ک چنین 
س��ازمانی را تشکیل بدهیم؛ که 
ممکن اس��ت قدرت سیاس��ی و 
دیپلماتی��ک ما را ه��م افزایش 

بدهد.
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با پایان یافتن س��خنان مهندس 
سید مهدی حسینی، آقای احمد 
داووی ضم��ن تش��کر از مطالب 
ارائه ش��ده، اعالم کرد که برخی 
از حاضران در نشس��ت مجازی، 
س��ؤاالتی پیرام��ون مباح��ث 
مطروح��ه دارن��د، و در ادام��ه، 
مهن��دس حمید رضا عراقی، این 
پرس��ش را مط��رح نم��ود که آیا 
مسائل پیش آمده میان اوکراین 
و روس��یه، تأثی��ری در روندهای 
مذاک��ره ما و کش��ورهای غربی 
پدی��د م��ی آورد؟ و آیا ای��ران را 
در مذاک��ره قوی ت��ر یا ضعیف تر 

می کند؟
مهندس سید مهدی حسینی در 

پاسخ به این سؤال گفت:
جواب دادن به این سؤال، باتوجه 
ب��ه مالحظات و ش��رایط، خیلی 
س��خت اس��ت. ای��ن نظری که 
می گویم، ش��اید درس��ت و شاید 
غلط باش��د، ولی من همیش��ه با 
توج��ه به عملکردی که روس��یه 
داشته است، بر این اعتقاد بوده ام 

که روسیه به درستی، ما را هم در 
زمین��ه گاز و ه��م در زمینه نفت، 
رقی��ب می داند. باالخره در مورد 
ذخایر گازی یا ما اول هس��تیم یا 
روس��یه است. باالخره یکی، اول 

و دیگری، دوم است.
روس��یه به ش��دت، ه��م از نظر 
اقتص��ادی و ه��م سیاس��ی، به 
صدور گازش وابس��ته اس��ت که 
اروپا را در کنترل خودش داش��ته 
باش��د و بتوان��د باالخره کارهای 
سیاس��ی اش را پی��ش بب��رد. 
بنابراین، برای روسیه بسیار مهم 
خواهد بود که اگر رقیب دیگری 
پیدا ش��ود که بخواهد سهمی از 

بازار او را بگیرد.
حتی در مورد نفت هم، همین طور 
فک��ر می کنم. روس��یه در بخش 
نفت، بس��یار موف��ق عمل کرده 
است. با وجود اینکه ذخایر روسیه 
دو- سوم ذخایر ما است، ظرفیت 
تولیدش را تا 11 میلیون بش��که 
هم باال برد و مرجعی ش��د که در 
اوپ��ک پالس کنار عربس��تان، 

دول��ت بزرگ تأثیرگ��ذار بر بازار 
شد.

از ای��ن ط��رف ه��م می داند که 
پتانس��یل ما چقدراس��ت، با این 
حس��اب که ما 50 درصد بیش��تر 
از او ذخی��ره قاب��ل برداش��ت 
داری��م. البت��ه مخ��ازن ایران و 
تکنولوژی ه��ا متفاوت اس��ت، و 
خصوص��اً خیل��ی تأکید دارم که 
اگر م��ا تکنولوژی های بیش��تر 
و مدرن ت��ری را ب��ه کار بگیریم، 
می توانیم نفت بیش��تری را تولید 
کنیم و ذخایر قابل استحصال مان 
را از این 150 میلیارد بشکه نفت 
ک��ه داری��م، حتی به 200 تا 250 
میلیارد بشکه برسانیم و به قدرت 
عربس��تان هم نزدیک بش��ویم. 
چون ما 600 میلیارد بشکه نفت 
درجا داریم اما تکنولوژی مدرنی 

نداریم.
ضریب بازیافت ما 4-23 درصد 
است. ضریب بازیافت عربستان 
50 درص��د اس��ت. ش��ما ببینید 
فاصله ما چقدر است. او می گوید 

پرسش و پاسخ
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م��ن 270 میلیارد بش��که قابل 
برداش��ت دارم، شما 150. ما اگر 
این تکنولوژی ها را به کار ببریم، 
می توانیم بیشتر تولید کنیم. حاال 
اگ��ر 150 میلیارد بش��که هم در 
نظ��ر بگیریم، ولی روس ها 100 
میلیارد بش��که ذخیره درجا دارند 
و با توجه به این واقعیت ها، آن ها 
هم می-توانند نگران این باشند 
که احیاناً ما بازارشان را بگیریم.

تجربه ش��خصی که در مورد فاز 
4 و 5 دارم ک��ه ب��ا »گازپ��روم« 
می خواس��تیم کار پ��روژه را جلو 
ببریم، مجموع فعالیت هایی که 
آنه��ا انجام دادند، این احس��اس 
تقوی��ت ش��د ک��ه آنه��ا خیلی 
عالقه مند نیس��تند که ما گازمان 
را به این سرعت توسعه بدهیم.

از ن��گاه رقاب��ت ب��ر ب��ازار، این 
احس��اس را دارم، ام��ا جن��گ با 
اکراین، قطعاً این آثار را بر روسیه 

خواهد داشت.
اواًل، من اعتقادم این اس��ت که 
جنگ طوالن��ی خواهد بود. من 
طرفدار این تز نیس��تم که جنگ 
زود تمام می ش��ود. حاال شکل و 
ش��مایل آن ممکن است عوض 
بشود؛ ولی این اختالف، درگیری 
و گرفتاری که او می خواهد ناتو را 
به زانو دربیاورد و ناتو می خواهد او 

را به زانو دربیاورد، طوالنی می شود 
و آثار اقتصادی که بر کشورهای 
مختلف و 27 کشور حوزه اتحادیه 
اروپا دارد و غیره، که اگر اینها را 
جمع بزنی��م، معتقدم این جنگ 
و اختالف��ات برای اینکه به یک 
تفاهم درست و پایدار برسد، زمان 
زی��ادی را خواهد برد و ادامه پیدا 
می کند و روسیه مجبور است که 
به بازارهای دیگر دسترسی پیدا 
کند؛ کما اینکه اآلن هم، س��هم 
ما را در بازار چین گرفته اس��ت؛ 
البته با تخفیف های خیلی باالی 
30 الی 35 دالر در هر بشکه که 
می دهد. ضمن اینکه آن طور هم 
که ما تحریم ش��دیم، او تحریم 

نشده است.
بنابرای��ن، روس��یه از اروپا بریده 
و س��راغ بازارهای��ی می رود که 
ش��ریک تجاری ما هم هستند. 
ای��ن از نگاه رقابت برای ما، یک 
فرص��ت طالیی اس��ت که اگر 
تالش کنی��م که موانع برجام را 
برداری��م و بعد توس��عه ظرفیت 
بدهی��م و ظرفیت م��ان را ت��ا 
آنجایی که می ش��ود برس��انیم، 
که من اعتقادم بر این اس��ت که 
ب��ه لحاظ تکنیک��ی، امکان دارد 
بتوانی��م به 7-6 میلیون بش��که 
در روز برس��انیم؛ بمان��د که باید 

ابزارش فراهم بشود. طبیعتاً برای 
ما یک فرصت طالیی اس��ت که 
ه��م س��راغ بازارهایی برویم که 
روس��یه از دست می دهد، چه در 

نفت و چه در گاز.
برای گاز قضیه س��خت تر است؛ 
ب��رای اینکه مصرف داخلی مان 
آن ق��در ب��اال رفته که ش��انس 
صادرات ما کم ش��ده اس��ت. من 
در مورد صادرات گاز، اعتقادم بر 
این است که اولویت 1، 2 و 3 ما، 
کشورهای همسایه  هستند و خط 
لول��ه، ارزان ترین راه صادرات ما 

است و آنها را وابسته می کند.
کاری ک��ه روس ها با اروپایی ها 
کردن��د، م��ا ه��م می توانی��م با 
امارات، کویت، عمان، پاکستان 
و دیگر کشورهای همسایه انجام 
بدهیم، که باعث استحکام امنیت 
ما نیز خواهد شد؛ ولی این را هم 
فرام��وش نکنی��م و به بازارهای 
دورتر هم گاز بدهیم و اثرگذاری 
در بازار داش��ته باش��یم. آن هم 
می ش��ود. من اعتقادم این است؛ 
اما اولویت نخس��ت، خط لوله ها 

است.
با اروپا هم می توانیم در چهارچوب 
آل. ان. ج��ی کار کنی��م. ما یک 
کارخان��ه نیمه تمام آل. ان. جی 
داریم. کار درس��ت، آن است که 
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کارخانه آل. ان. جی را تمام کنیم 
و به اروپا هم بدهیم.

اما حاال اگر به مذاکرات برگردیم، 
معتق��دم ک��ه روس ها با توجه به 
مالحظات��ی که ع��رض کردم و 
ب��ا توج��ه به جنگی که ادامه پیدا 
می کند، چش��م ان��داز همکاری 
زی��ادی را از روس ها برای حل و 

فصل مسأله برجام نمی بینم.
مهندس عراقی: من س��ؤالم این 
است که جنگ روسیه و اوکراین 
در مذاکرات برجام ما چه تأثیری 
دارد؟ اگ��ر مذاکره م��ا به نتیجه 
نرسد، تمام تخفیفاتی که روسیه 
به بازار ما می دهد، بازار ما را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. یعنی وقتی 
که چین، اآلن با 30 دالر تخفیف 
می خرد، ما با 20 دالر تخفیف به 
چین می فروش��یم، فردا چین از 
روس��یه می خرد و از ما نمی خرد 
یا می گوید شما هم باید تخفیف 
بیشتر بدهید. ما اگر نتوانیم بازار 
رقابت��ی را از آنها بگیریم، این جا 
ه��م ضرر می کنیم. س��ؤال من 
همی��ن بود ک��ه اثرات این حمله 
در مذاکرات چیس��ت؟ آیا قدرت 
ما برای مذاکره با آمریکا بیشتر، 

یا کمتر شده است؟
مهندس حسینی در پاسخ مجدد 
به سؤال مهندس عراقی تصریح 

ک��رد: من همین را می خواس��تم 
بگوی��م که چ��ون روس ها دیگر 
انگی��زه ای ندارن��د و مای��ل هم 
نیس��تند که ما بخواهیم توس��عه 
بدهیم، طبیعتاً در این قضیه، من 
انتظار ندارم که همکاری الزم را 
خصوصًا در این شرایط خاص با 
ما انجام بدهند. یک موردی هم 
اعالم کردند که چیز خوبی نبود 
و نش��ان دادند ک��ه کار برجام را 
به حل مس��أله خودشان مشروط 

کرده اند.
من اعتقاد ندارم که آنها خیلی به 
م��ا در این قضیه کمک خواهند 
ک��رد و فرمای��ش ش��ما کام��اًل 
درس��ت اس��ت. بنابراین در این 
ش��رایط، احتمااًل همین طور که 
فکر می کنیم یک فرصتی است، 
ولی ما آسیب خواهیم دید. دقیقًا 
نمی دان��م که م��ا چقدر تخفیف 
می دهی��م، ولی قطعاً تخفیف ما 
زیر 20 دالر اس��ت. این طور که 
من می ش��نوم، وقتی صحبت از 
30 تا 35 دالر می ش��ود، احتمااًل 
م��ا هم بای��د تخفیف را بدهیم و 

ضرر خواهیم کرد.
در ادامه بخش پرس��ش و پاسخ 
این نشست، سؤال دکترصبحیه 
مطرح ش��د، مبنی بر اینکه آنچه 
راج��ع به ه��ر کدام از حالت های 

مذاکراتی و پیامدها و پیشنهادات 
از س��وی س��خنران اشاره شد، با 
ن��گاه حاکم و با فضای کش��ور، 
مقداری متفاوت اس��ت. چگونه 
می ت��وان راهب��رد حاکمی��ت را 
ب��ه س��مت توس��عه اقتصادی و 

اجتماعی کشور کشاند؟
س��ید مهدی حسینی در پاسخ به 
این سؤال گفت: اگر حاکمیت را 
می ش��ود به یک طرفی هدایت 
ک��رد، اص��اًل م��ن در آن جایگاه 
نیستم. آنچه که من گفتم، بیشتر 
س��ناریو بود که چه سناریوهایی 
محتمل هستند و در هر سناریویی، 
توصیه هایی که داشتم، ارائه دادم 
که چه کارهایی می شود کرد. اگر 
مذاکره کنیم، چه می ش��ود؟ اگر 
مس��ائل حل نشود، چه می شود؟ 
بخواهی��م داخلی کار بکنیم، چه 

کار کنیم؟
بیشتر بحث من، بحث سناریوها 
بود. اما نگاه به گستره تحریم ها، 
اگ��ر ق��رار باش��د خیل��ی خیلی 
درازمدت باش��د، مهم است. کما 
اینکه 40 س��ال باالخره ما را به 
اینجا رس��انده اس��ت، نه فقط ما 
بلکه هر کس��ی در ایران بخواهد 
بگوید که شرایط اقتصاد ما خیلی 

خوب است، نه، چنین نیست.
البته ما موفقیت هایی داشته ایم، 
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ن��ه اینک��ه نداش��ته باش��یم، ما 
توانس��تیم در همی��ن ش��رایط، 
از  بخش��ی  نس��بی،  به ط��ور 
صنایع مان را گس��ترش بدهیم، 
به طور نس��بی، گازمان را توسعه 
بدهیم، به طور نسبی، نفت-مان 
را توسعه بدهیم، درآمدهایمان را 
زی��اد کنیم، در اوپک یک مقدار 
این روزها اثرمان کمرنگ شده، 
ام��ا در مجم��وع، اگر بگوییم که 
وضع اقتصادی خوبی داریم، همه 
ازجمل��ه حاکمیت قبول دارند که 

شرایط خوبی نیست.
م��ا دچار رکود اقتصادی ش��دید 
هس��تیم، رش��د اقتصادی ما در 
تمام این دوره 40 س��اله ش��اید 
در ی��ک مقطع خاصی فقط به 8 
درصد رسید و مواقع دیگر، خیلی 
پایین بوده و حتی در دوره شیوع 
اپیدمی کرونا، منفی ش��ده است. 
اعداد وارقام اآلن در ذهنم نیست، 
ولی حدسم این است که در این 

دوره منفی بوده است.
پس ش��رایط خوبی نداریم. الزم 
نیس��ت کس��ی این ش��رایط را 
ب��ه حاکمیت برس��اند. حاکمیت 
می داند که باید به طرف توس��عه 
اقتصادی برود. ابزار این توس��عه 
اقتصادی چیست؟ وسایلش کدام 
است؟ نگاه فکری و فرهنگی آن 

چیس��ت؟ این نکاتی بود که طی 
آن، بخش��ی از این سناریو را من 
تا جایی که به ذهنم می رس��ید، 

گفتم.
پ��س از این پاس��خ، آقای احمد 
داودی یادآوری کرد که پیشنهاد 
ش��ده اس��ت نشس��ت آینده در 
خصوص طرح جناب حس��ینی 
درخص��وص تأمی��ن مال��ی از 
طریق انتشار اوراق پیش فروش 
نفت باش��د. به همین دلیل یک 
سؤالی در همین رابطه نسبت به 
س��خنان آقای حسینی به نظرم 
رس��یده است. اش��اره کردید که 
اوراق پی��ش فروش نفتی، یکی 
از راهکارها است. سؤال این است 
که فروش اوراق قرضه از س��وی 
ش��رکت نفت را چط��ور ارزیابی 
می کنی��د؟ آی��ا می تواند کمکی 
باش��د؟ چون برآورد  می شود که 
اش��خاص ایران��ی مقادیر خیلی 
زی��ادی امکانات ارزی در داخل 
و در خ��ارج دارن��د ک��ه می تواند 
فع��ال ش��ود. اوراق مش��ارکتی 
ک��ه ما همیش��ه ریالی منتش��ر 
می کنیم، اگر ارزی منتشر کنیم، 
ام��کان جذب و تش��ویق آنها به 
سمت توسعه بخصوص در نفت 
وج��ود دارد، و ش��رکت نفت هم 
پش��توانه قراردادش باش��د. نظر 

شما چیست؟
مهندس حس��ینی در پاس��خ به 
این پرسش تأکید کرد: قطعاً این 
ام��کان دارد. ما باید باور داش��ته 
باش��یم ک��ه حجم زی��ادی ارز و 
همچنین طال، اآلن در پس��توها 
و در خانه ه��ا موجود اس��ت. اگر 
کس��ی اطمینان خیلی زیادی به 
بورس داش��ته باش��د، این موارد 
موفق می ش��ود؛ اما این اطمینان 
در س��ال های اخیر یک مقداری 
سلب شده، و اصاًل نسبت به اوراق 
سلب شده است. اگر این اطمینان 
را ما بتوانیم ایجاد بکنیم که طرف 
بداند کف آن چیزی را که می آورد 
حفظ می شود، این طرحی که من 
دارم، اگر الزم ش��د، با جزئیاتش 

توضیح می دهم.
اص��ل آن همی��ن بود که ما کف 
انتظار طرف را که حداقل ارزش 
روز آن پول��ی ک��ه می گ��ذارد، 
ارزی ک��ه می گ��ذارد، یا طالیی 
که می فروش��د به پ��ول تبدیل 
می کن��د و اوراق می خرد، حفظ 
می ش��ود. چون م��ا داریم اوراق 
نفت می فروشیم و این نفت را به 
قیمت روز به او س��هم می دهیم. 
ای��ن را با تضمینی که ش��رکت 
نفت می کند که خیال شان راحت 
باش��د، عملی است. من معتقدم 
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ک��ه این طرح، می تواند بخش��ی 
از ارزها و طالها را که در خانه ها 
است به بازار بیاورد، که مشروط 
به چند کار است: 1- باید تضمین 
ش��ود؛ 2- ضمانت شرکت نفت 
هم پش��توانه اش باشد؛ 3- تبلیغ 
کارآم��د و مؤث��ر روی آن انجام 

گردد.
مزی��ت بع��دی که م��ن برایش 
قائل هس��تم، این است که یک 
تمرینی ب��رای بورس ما خواهد 
ب��ود ک��ه وارد ب��ازار »کاغذی« 
بش��ود؛ چون ما قرار نیس��ت که 
نفت تحویل کس��ی بدهیم، ولی 
اگر هم خواستند به آنها می دهیم؛ 
یعن��ی باید بتوانی��م بدهیم، ولی 
م��ن فک��ر نمی کنم با اوراقی که 
بخواهیم بدهیم، کسی بخواهد 
بیای��د، در اندازه ه��ای کوچک 2 
هزار بش��که ای ک��ه غیرممکن 
اس��ت بخواهد ریس��ک کند، او 
بیش��تر ارزش��ش را می خواهد، 
پولش را می خواهد، تضمین اش 
را می خواهد و این کار به نظر من، 

امکان پذیر است.

اهم�یت اوپک در 
سیاست های نفتی ایران

در ادامه، آقای داودی سؤال یکی 
از اعضا را قرائت کرد که پرسیدند، 

آیا رقبایی مثل امارات و عربستان 
یا به ش��کلی عراق، امکان ورود 
ای��ران ب��ه تحوالت س��ازنده و 
بلندمدت با بازیگران بین المللی 
را می دهند؟ هر کدام ش��ان یک 
روند و نکاتی دارند. آیا این امکان 
را برای ما باقی می گذارند یا اینکه 

ناکام می شویم؟
مهندس حس��ینی هم در پاس��خ 
به این پرسش گفت: معتقدم که 
ب��ازاری ک��ه در آن، بحث عراق، 
ام��ارات و عربس��تان می ش��ود، 
رقاب��ت م��ا در بازار نفت اس��ت. 
برداش��ت بنده از این س��ؤال این 
اس��ت، ما دو تا مطلب را باید در 
نظر بگیریم: بازار، بازار عرضه و 
تقاضا است. درباره این عرضه و 
تقاضا، معتقدم که عملکردی که 
اوپ��ک از ده��ه 60 تا به حال، در 
باالنس کردن و تنظیم این بازار 
که بسیار بازار متالطمی هم بوده، 
داشته، عملکرد بسیار موفقی در 

مقاطع مختلف بوده است.
ش��وک اول نفت��ی در ده��ه 70 
میالدی، ش��وک دوم نفتی آخر 
ده��ه 70 میالدی ک��ه انقالب 
ای��ران بود، ش��وک س��وم نفتی 
س��ال 86، جنگ ه��ای خلی��ج 
ف��ارس، جنگ نف��ت و اتفاقات 
زی��ادی ک��ه در دنیا افتاد، بحران 

اقتصادی آسیای شرقی، بحران 
اقتصادی آمریکای جنوبی، حتی 
بحران اقتصادی اروپا و اسپانیا و 
یون��ان، هم��ه اینها بر بازار نفت، 
آثار بسیار بسیار سنگینی داشتند. 
اما می بینیم در این حوزه، اوپک 
بس��یار خوب عمل کرده و سعی 
می کند ثبات را به بازار برگرداند. 
یکی از فاکتورها در بازار، نرخ آزاد 

خود اوپک است.
م��ا به میزان اینکه بتوانیم تولید 
کنیم، در اوپک مؤثر هستیم. پس 
ب��ه دنبال ای��ن برویم که میزان 
قدرتمان را در داخل اوپک پالس 

اضافه کنیم.
ی��ک روز ما ق��درت اول اوپک، 
و س��ال های س��ال ت��ا همی��ن 
سال های اخیر، قدرت دوم اوپک 
بودی��م. امروز بع��د از تحریم، در 
رتبۀ پائین تری حتی از کویت قرار 
گرفته ایم؛ قدرت پنجم یا شش��م 
هستیم. طبیعتاً نباید انتظار داشت 
که آنها به ما خیلی میدان بدهند 
ک��ه بتوانی��م کار خاص��ی انجام 
بدهی��م. ضمن اینکه ما ظرفیتی 
نداری��م که کار خاصی هم انجام 
بدهی��م. چ��ه کار می خواهی��م 
بکنیم؟ کدام بازار را می-خواهیم 
بگیریم؟ مگر ما جنس داریم که 
بخواهی��م برویم بازار را بگیریم؟ 
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چون رقابت در بازار است.
بنابرای��ن کاری ک��ه باید بکنیم، 
همه چیز در گرو توسعه است. ما 
اگر به نفت توسعه کافی بدهیم، 
ب��ه گاز توس��عه کاف��ی بدهیم، 
س��رمایه گذاری های هنگفت و 
منطقی انجام بدهیم و دوباره به 
همان جایی برسیم که بودیم. این 

شرایط خاص خودش را دارد.
ام��روز می ش��ود گف��ت ک��ه 
مدیربازاره��ای نفت دنیا اوپک 
است. درست است آمریکایی ها 
یک دوره »ش��یل« را آوردند، و 
ب��ا آن ی��ک مقدار ب��ازار را متأثر 
کردند، درست است که در دریای 
شمال و انگلیس و نروژ یک سری 
کارهایی کردند، این ویژگی های 
بازار است. در خلیج مکزیک یک 
کارهای��ی کردند. خود روس��یه 
تولی��دش را باال برد. به رغم همه 
اینها، شاهد این هستیم که اوپک 
و اوپک پالس توانس��تند بازار را 

تنظیم کنند.
ما هر چقدر در این سازمان بتوانیم 
مؤثر باش��یم، می توانیم بیش��تر 

خودمان را به بازارعرضه کنیم.
آقای داودی: یعنی شما پاسخ به 
این س��ؤال یا ابه��ام را از طریق 
تقویت مدیریت ایران در اوپک، 
آنهم از طریق باال بردن ظرفیت 

می دانید؟
مهندس حسینی: وقتی شما 4-5 
میلیون بشکه تولید روزانه داشته 
باشید، بازار را تحت تأثیر دارید.

در ادامه نشست، سؤال مهندس 
پیوندی مطرح ش��د، کارشناس 
صنعت پتروشیمی پرسیده است 
که »بهانه ترامپ برای خروج از 
برجام این بود که روح برجام اجرا 
نشده است. آن طور که در رسانه ها 
گفته ش��ده است و شنیده ها این 
ب��ود که ای��ن روح برجام - تعهد 
نانوشته برجام - حول ایران برای 
حضور شرکت های آمریکایی در 
صنایع نفت و گاز ایران بوده است، 

نظرتان راجع به این چیست؟«
س��ید مهدی حس��ینی در پاسخ 
ب��ه پرس��ش مهن��دس پیوندی 
گف��ت: حاال اینکه در ذهن آقای 
ترامپ چه می گذش��ته اس��ت و 
منظورش از روح این بوده است، 
که ش��رکت های آمریکایی باید 
می بودن��د، این را خ��دا می داند؛ 
ام��ا این یک واقعیتی اس��ت که 
طبیعت��اً آنه��ا عالقه من��د بودند 
ک��ه ش��رکت های آمریکای��ی 
بیاین��د، منته��ا ب��ه م��ا فرصت 
ندادن��د، ما هیچ ممنوعیتی برای 
آم��دن ش��رکت های آمریکایی 
نداش��تیم. ای��ن را خدمت ت��ان 

بگویم که هیچ ممنوعیتی برای 
شرکت های امریکایی نداشتیم. 
اگ��ر آمریکایی ها می آمدند با ما 
مذاکره می کردند، قطعاً ما با آنها 
صحبت می کردی��م. کما اینکه 
موق��ع مذاک��رات برجام، س��یل 

این گونه مراودات سرازیر شد.
م��ن ک��ه در نف��ت مس��ؤولیتی 
نداش��تم، ولی آقای زنگنه گفته 
بودن��د ک��ه من در ارتباط باش��م 
ب��ا خارجی ها، واقع��اً تمام وقتم 
درگیر ش��ده بود. تعداد زیادی از 
ش��رکت های اروپایی آمدند؛ اما 
اگر آمریکایی ها هم می خواستند 
بیایند، ما هیچ مانعی نداش��تیم. 
منته��ا این ارتب��اط بود. یعنی ما 
نمی دانس��تیم آمریکایی ه��ا چه 
فک��ری می کنن��د. آمریکایی ها 
منتظ��ر بودن��د که برج��ام امضا 
بش��ود. چ��ون در فاصل��ه ای که 
برجام داش��ت مذاکره می ش��د، 
آمریکایی ها تماس داشتند، یعنی 
این طور نب��ود که این ارتباطات 
نباشد؛ اما الزم بود که برجام امضا 
بشود که بحث تحریم آنها را اذیت 
نکند. مذاکره برجام طوالنی شد. 
م��ا موقعی بحث آی پی س��ی14 
)م��دل جدی��د قراردادهای نفت 
ای��ران( را می کردیم، خیلی هم 
پر س��ر و صدا انجام دادیم. برای 
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همی��ن ب��ود که ای��ن البی را راه 
بیندازیم. در پس ذهنمان این ها 
هم بود. آن موقع آنها عالقه نشان 
دادند، پیغام ها فرستادند که ما هم 
عالقه مند هستیم. ما هم نگفتیم 
نه، تا اینکه برجام امضا ش��د. بعد 
از برجام، ش��رکت های اروپایی 
طبیعت��اً اولویت داش��تند، چون 
اینه��ا آمدن��د. اروپایی ها آمدند، 
ژاپنی ها آمدند و با ما جلو رفتند. 
ب��رای همین آزادگان، با ژاپنی ها 
تقریب��ًا تمام کرده بودیم که این 

تحریم را گذاشتند.
من معتقد هس��تم که مش��کل 
قضیه فقط روح برجام نبود. آقای 
ترامپ که قول عجیب و غریبی 
در دوره انتخاب��ات داده ب��ود که 
می خواست سر آن قولش بایستد، 
در صحبت های��ش گفته بود که 
ای��ن قرارداد، یک قرارداد غلطی 
است و نباید اجرا شود. بیشتر آن 
اس��ت، نه اینک��ه بگوییم ترامپ 
نگران شرکت های نفتی بود. من 
ای��ن تحلیل را ندارم، ولی اینکه 
ش��رکت های نفت��ی آمریکایی، 
خودش��ان به این عالقه داشتند، 
تردیدی ندارم. دلیل اش هم این 
موردی بود که خدمت تان گفتم 
ک��ه در مورد ب��ای بکی که یک 
ع��ده ه��م می گویند ک��ه جاذبه 

نداش��ت، کم بود و ...؛ که دیدیم 
470 شرکت آمریکایی، ائتالف 
ضد تحریم تش��کیل می دهند. 

تحلیل من این است.
در ادامه نشست سؤال دیگری از 
سوی آقای دکتر صبحیه مطرح 
شد، مبنی بر اینکه امکان توسعه 
نفت کشور و سایر صنایع بد�ون 
همکاری های بین المللی خیال 
خامی بیش نیست، با این گزاره، 

موافقید؟
س��ید مهدی حس��ینی در پاسخ 
به این س��ؤال گفت: من راجع به 
اینکه خیلی خیال خام باش��د، با 
ایش��ان هم فکر نیستم. باالخره 
هر کش��وری ب��ه قول فرنگی ها 
ت��ا یک جایی می تواند خودش را 
باال بکشد. ما هم می توانیم تا آن 
حد خود را بکش��یم. تالش هایی 
بکنی��م، نوآوری های��ی داش��ته 
باش��یم، اما من فرمایش ایشان 
را قب��ول دارم که اگر قرار باش��د 
صحب��ت از یک جهش باش��د - 
در م��ورد بحث نف��ت و گاز دارم 
صحب��ت می کن��م - نفت و گاز 
و پتروش��یمی های م��ا نی��از به 
تکنولوژی ه��ای مدرن دارد که 

نداریم.
م��ن ای��ن را باره��ا گفت��م، در 
صحبت های��م اش��اره کردم که 

ضریب بازیافت ما در نفت، 24-
23 درص��د و ضری��ب بازیاف��ت 
عربس��تان 50 درص��د، و عمان 
عقب افتاده، و حول و حوش 40 
درصد اس��ت. ح��اال نروژ که 60 
درصد را هدف گیری کرده است، 
چ��را آنها آن گونه هس��تند؟ یک 
مقدار بحث های زمین شناس��ی 
است، که زمین شناسی عربستان 

با ما متفاوت است.
این ها را هم داریم، اما یک بخش 
دیگرش، بحث تکنولوژی است. 
من وقتی که مدیر اکتشاف در نفت 
شدم، مثاًل لرزه نگاری ای که ما 
داشتیم، لرزه نگاری دو بعدی بود. 
همان موقع دنیا، لرزه نگار س��ه 
بعدی داش��ت. آن ها که اهل فن 
هستند، می دانند تفاوت لرزه نگار 
س��ه بعدی و دو بعدی در بهبود 
ش��رایط ما، کاهش ریسک های 
ما، کاهش هزینه های ما، کاهش 
اشتباهات ما در انتخاب لوکیشین 
چاه-های ما چقدر مؤثر است؟ ما 
نداشتیم، رفتیم آوردیم و صاحب 
لرزه نگار سه بعدی شدیم. امروز 
دنی��ا لرزه نگار چهار بعدی دارد، 

ما هنوز نداریم.
م��ن بارها این مث��ال را در موارد 
مختل��ف زده ام. در حف��اری، ما 
آن موق��ع فقط حفاری عمودی 
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داش��تیم، فقط عمودی راس��ت 
روی کرس��ت می��دان و م��وارد 
مختل��ف می رفتیم. س��ال 76 یا 
75 یعنی 25-24 س��ال قبل من 
ی��ک بازدیدی از دریای ش��مال 
 BP داش��تم، آن موقع دیدم که
یک دکل حفاری را در خش��کی 
گذاشته و افقی در دریا رفته است. 
از آن مسؤول دکل که آنجا برای 
م��ا توضیح می داد، پرس��یدم که 
چقدر در دریا پیش رفتید؟ ما فقط 
عمودی داریم، گفت آن کشتی را 
می بینید، اآلن سر مته آنجا است؛ 
آن دور ایس��تاده بود. گفتم عدد 
بگویید، گفت 11 کیلومتر! این ها 

11 کیلومتر افقی رفته بودند.
امروز ما افقی داریم. اما من رکورد 
باالی 3 کیلومتر هنوز نشنیده ام. 
ام��روز حفاری ه��ای چند جانبه 
اس��ت که ضری��ب بازیافت را به 
شدت باال می برد. چون الیه های 
نفتی زیرزمین، الیه اس��تخر که 
نیس��ت، ش��ما پم��پ بگذارید 
خ��ودش ب��اال بیای��د، الیه های 
مختلف و رگه های مختلف است. 
ه��ر چقدر بتوانی��د مته را در این 
رگه ها دنبال کنید، میزان س��طح 
تماس مخزن با چاه ش��ما بیشتر 
می ش��ود و نفت بیشتری بیرون 
می کشد، خیلی ساده است. امروز 

همزم��ان مته های مختلف این 
الیه ه��ا را دنبال می کنند. ما این 
را نداری��م. از ای��ن مثال ها خیلی 

می شود آورد.
بنابراین، یکی از فاکتورهای مهم 
تکنولوژی است که اگر بیاوریم، 
چند تا کار کرده ایم: یکی، اینکه 
ظرفیت مان را باال می بریم. دوم، 
ضری��ب بازیافت مان را افزایش 
می دهیم. ضریب بازیافت را شما 
دست کم نگیرید. تکرار می شود، 
آدم فکر می کند خیلی چیز عادی 
است. من مثال زدم، گفتم فرض 
کنید ما از لحاظ زمین شناس��ی 
عربس��تان نیس��تیم، کربنات��ی 
هس��تیم، ام��ا این 23 درصدمان 
را نمی آیی��م 50 درص��د بکنیم. 
می توانی��م 10 درص��د روی آن 
بگذاریم یا نه؟ خیلی ساده است، 
10 درص��د 600 میلیارد بش��که 
نفت یعنی 60 میلیارد بشکه نفت. 
60 را در متوسط 100 دالر ضرب 
کنی��م، ببینیم چند تریلیون دالر 
ثروت مل��ی زیرزمین می ماند و 

درنمی آید. مسأله مهمی است.
هیچک��س حق ندارد جلوی ما را 
بگیرد که این ثروت ملی زیرزمین 
بمان��د. ب��ه هر قیمتی ما باید این 
تکنولوژی را بیاوریم، من اعتقادم 
این اس��ت. پس اول، تکنولوژی 

اس��ت؛ دوم، ه��م طبیعت��اً م��ا 
سرمایه های عظیمی الزم داریم. 
اآلن هم��ه جا س��ؤال می کنند، 
90 میلی��ارد، 100 میلیارد، 150 
میلیارد دالر نیاز است، یا اینها را 

داریم یا نداریم؟
بخشی از آن را می توانیم بیاییم 
اوراق نفت��ی بی��ن خ��ود مردم 
توزی��ع کنی��م و پول های مردم 
و ایرانی��ان خ��ارج وخارجی ها را 
ج��ذب کنی��م و این کار را انجام 
دهی��م. می گوین��د اگ��ر اعتماد 
بکنند، می آیند. فضایش درست 
بش��ود، اعتم��اد می کنند. اما آن 
چی��زی که من دارم در موردش 
صحبت می کنم، اگر قرار باش��د 
جهش��ی بکنیم، قطعًا به سرمایه 
نیاز خواهیم داش��ت، و س��رمایه 
خارج��ی یک اص��ل اقتصادی 

است.
من همیش��ه به دوستان گفته ام 
که اگر ما الگوی اقتصادی داشته 
باش��یم، یک کشور ایدئولوژیک 
مثل چین حتی می تواند یک الگو 
برای ما باشد. زمان مائوتسه تنگ 
من دانشجو بودم، یادم می آید که 
اگر می خواستند یک کشور فقیر 

نام ببرند، می گفتند چین.
اما بعد از مائو تحوالتی شد و روش 
در بخش اقتصادی تغییر کرد، و 
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Dual Containment .1
Iran and Libya sanctions act .2

3. فرمان شماره 12957 به استناد قانون شرایط اضطراری اقتصادی.
.Ieepa 4. به نام

5. فرمان شماره 12959.
 )Iran and Libya Sanctions Act: ILSA( 6. الیحه تحریم ایران و لیبی
از لوایح کنگره بود که بر ش��رکت هایی که با ایران و لیبی کار کنند، تحریم 
اقتصادی اعمال می کرد. این قانون در ایران، به نام پیش��نهاد دهنده آن در 

سنا، سناتور »آلفونسو داماتو« به قانون داماتو مشهور شده  است.
7. با شماره 13059.

 Iran Sanction(  8. این تحریم در سال 2006، به الیحه تحریم ایران یا آیسا
Act: ISA( تغییر نام داده شد، چرا که دیگر به لیبی اعمال نمی شد، و تا 31 

دسامبر 2011 تمدید شد.
 omprehensive Iran Sanctions, Accountability, and 9. سیس��ادا
Divestment Act: CISADA(( قان��ون جام��ع تحریم ه��ا، ک��ه طبق آن، 
مس��ؤولیت پذیري و محرومی��ت ای��ران را مي توان اصلي تری��ن پایه  قانون 
تحریمي ایران در حوزه مربوط به مس��ائل هس��ته اي دانس��ت. قانون سیسادا 
ابعاد گسترده تري از صنعت نفت ایران را مورد هدف قرار مي داد. این قانون 
در 24 ژوئن س��ال 2010 بدون رأي مخالف در س��ناي امریکا به تصویب 
رس��ید و در اول ج��والي همان س��ال با امضاي ب��اراک اوباما رئیس جمهور 
آمریکا رسمیت پیدا کرد؛ که به موجب آن، تمامي اشخاصي را که در بخش 
صنایع پتروش��یمي ایران اقدام به س��رمایه گذاري به اندازه 20 میلیون دالر 
یا بیش��تر مي کنند، مش��مول تحریم مي ش��وند به عالوه، افرادي که با هدف 

کمک رس��اني ب��ه ای��ران براي انجام فعالیت هاي نگهداري یا توس��عه تولید 
محصوالت پتروش��یمي تصفیه ش��ده براي این کشور کاال، خدمات، فناوري 
یا اطالعاتي با ارزش متعارف یک میلیون دالر یا بیشتر در بازار فراهم آورند، 
ه��دف تحری��م قرار خواهند گرفت. همچنین هر فردي که به ایران گازوئیل 
با ارزش یک میلیون دالر صادر کند یا کاالها یا خدماتي براي این کش��ور 
فراه��م کن��د ک��ه به توانایي این کش��ور ب��راي واردات گازوئیل کمک کند، 

مشمول تحریم خواهد شد.
10. قطعنامه 2231 شورای امنیت، پس از 12 سال گفتگو در مورد فعالیت های 
هس��ته ای ایران با اعضای گروه 1+5 در تاریخ 23 تیرماه 1394 توس��ط تیم 
مذاکره کننده از مسؤوالن وزارت خارجه به ریاست وزیر امور خارجه محمد 
جواد ظریف، کش��ور ایران موفق به توافق هس��ته ای با گروه 1+5 گردید. 
پس از آن، این توافق در تاریخ 29 تیرماه 1394 در ش��ورای امنیت به رأی 
گذاش��ته ش��د که با تصویب آن در آن ش��ورا، تبدیل به قطعنامه 2231 گردید 
که همراه با تصویب آن، هر 6 قطعنامه پیش��ین که علیه ایران صادر ش��ده 
و به تحریم های وس��یع در رابطه با موضوع هس��ته ای علیه این کش��ور منجر 

شده بود را ملغی کرد.
 Joint Comprehensive Plan of 11. برنام��ه جام��ع اق��دام مش��ترک

.) )Action
Coalition .12

13. اس پ��ی وی )Special purpose vehicle(، س��ازوکار و کان��ال ویژه 
مالی با اهداف خاص اس��ت که برای تس��هیل امور مالی و تضمین مبادالت 

سخت طراحی شده است.
)Iran Petroleum Contracts(IPC .14

به رغم حفظ ایدئولوژی خودش، 
امروز چین، یکی از ثروتمندترین 
و شاید ثروتمندترین کشور شده 
است. بنابراین، معنای همکاری 
و جذب سرمایه خارجی - کاری 
ک��ه چین ک��رد - معنایش این 
نیست که شما به ایدئولوژی تان 

آسیب برسانید.
اص��اًل ما می توانی��م جمهوری 
اس��المی بمانی��م، ب��ا ق��وت و 
ق��درت، ام��ا ب��ا م��ردم دنیا کار 
کنیم. با آنها زندگی کنیم. امروز 
این یک اصل اقتصادی اس��ت. 

ارزیابی که از کشورهای مختلف 
درب��ارۀ موفقیت می کنند، یکی 
از پارامترهای اصلی، این اس��ت 
که ببینند چقدر سرمایه خارجی 
جذب کرده است. یک وقتی در 
مجل��س بح��ث درگرفت، نفت 
گران ش��ده بود و ما پولدارش��ده 

بودیم،
در مجلس گفتم جذب س��رمایه 
خارج��ی یک اص��ل اقتصادی 
اس��ت، یکی از مقامات گفت ما 
بدهکار می شویم. گفتم اگر شما 
اسم سرمایه خارجی را بدهکاری 

می گذارید، امروز آمریکا و چین 
بدهکارتری��ن کش��ورها دنی��ا 
هس��تند؛ چون بیشترین سرمایه 
خارجی را ج��ذب کرده اند! ولی 
ببینید وضع ش��ان چگونه است. 
س��رمایه گذاری یعنی استفاده از 
درآمدهای خارجی برای توسعه 

امروز و آتیه کشور.
ایش��ان گف��ت اگر خودمان پول 
داش��ته باش��یم چ��ه؟ گفتم آقا 
ببخش��ید، من جوابش را ندارم. 
در هر صورت، س��رمایه خارجی 

باید جذب بشود.
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ب��خ��ش دوم

 سال طالیی 
)تحلیلی درباره پیش بینی سود چشمگیر 
بخش باالدستی نفت و گاز در سال 2۰22( 

 چشم انداز بازار جهانی گاز 
در افق 2۰5۰ 

 کوشش برای ثبات سازی 
)تحلیلی پیرامون چشم انداز بازار جهانی نفت پس از اجالس اوپک پالس( 

 چالش های جدید و ژئوپلیتیک 
سرمایه گذاری در صنعت نفت 

w w w . i r a n i a n e n e r g y c l u b . i r

نفت  و گاز 



سال طالیی
پی�ش بیني كس�ب بیش�ترین س�ود 
حوزه باالدس�تي در سال 2022 میالدي

شرکت های اکتشاف و تولید در 
مسیر شکستن سود رکورد قبلی 
در س��ال جاری هستند، چرا  که 
قیمت ه��ای باالی نفت و گاز و 
افزای��ش تقاضا، باعث موفقیت 
مالی آنها می شود. پژوهش  هاي 
مؤسسه »ریستاد انرژی«، نشان 
می ده��د ک��ه مجم��وع جریان 

نقدی آزاد شرکت های اکتشاف 
و تولید در س��ال جاري به 834 
میلیارد دالر افزایش می یابد که 
70 درصد نس��بت به س��ود 493 
میلی��ارد دالری در س��ال 2021 
افزایش دارد. این شاخص مالي 
به دنبال همه  گیری کووید-19 
و سقوط قیمت نفت به  دنبال آن، 

در سال 2020 میالدي به حدود 
126 میلی��ارد دالر کاهش یافته 
بود؛ ام��ا با رونق اقتصاد جهانی 
و افزای��ش تقاضای س��وخت، 
میزان جریان نقدی آزاد در سال 
گذش��ته، به حدود 500 میلیارد 
دالر افزایش یافت که باالترین 
س��ود برای صنعت باالدس��تی 

oilprice.com :منبع
مترجم: رامتین مجد
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اس��ت. ش��رایط مالي فعلی این 
شرکت  هاي باالدستی، در بهترین 
شرایط خود قرار دارد. با این حال، 
در س��ایه رویدادهاي کنوني که 
س��ود و جریان نقدی را در س��ال 
2022 میالدي به رکورد دیگری 
می رساند، روزهای خوب امسال، 
حتی بهتر می شوند. عامل اصلی 
کمک کننده به این سرمایه  های 

مال��ی، قیمت  های باالی نفت و 
گاز اس��ت. با متوسط قیمت نفت 
برنت که در سال 2022 میالدي 
به حدود 111 دالر در هر بشکه، 
قیمت ه��ر میلیون فوت مکعب 
گاز در پایان��ه »هن��ری هاب«، 
4/2 دالر و قیم��ت 25 دالري 
ه��ر میلی��ون فوت مکعب گاز در 
اروپ��ا، تخمین زده مي ش��ود که 

مجم��وع جریان نقدی آزاد برای 
ش��رکت  های عمومی باالدستی 
در سال جاری، از مرز 834 میلیارد 

دالر فراتر خواهد رفت.
در نم��ودار )1(، مجم��وع جریان 
نقدی آزاد شرکت  هاي اکتشاف 
و تولی��د دنی��ا و قیمت نفت برنت 
در 40 سال اخیر، نشان داده شده 

است.

نمودار 1. مجموع جریان نقدی آزاد شرکت  هاي اکتشاف و تولید دنیا و قیمت نفت برنت در 40 سال اخیر

انتظ��ار می رود ک��ه درآمدهاي 
نقدي حاصل از عملیات صنعت 
نفت در س��ال ج��اری، افزایش 
یابد و برای اولین بار از آس��تانه 
1 تریلی��ون دالر عب��ور کند. اگر 
پی��ش بینی درآمد 1/1 تریلیون 

دالری صنعت نفت و گاز در سال 
2022 می��الدي محقق گردد، 
جهش��ی 56 درصدی نس��بت 
به  می��زان 719 میلی��ارد دالری 
س��ال 2021 رق��م می  خورد که 
باالترین میزان از س��ال 2014 

میالدي تاکنون، خواهد بود.
وج��وه نقد حاص��ل از عملیات، 
معم��واًل ب��رای تأمی��ن مال��ی 
س��رمایه  گذاری  های جدی��د و 
هزینه  های مالی مانند پرداخت 
بدهی و س��ود س��هام اس��تفاده 

بخش دوم       نفت  و گاز 
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می  شود. در سال 2020 میالدي، 
وج��وه نقد حاص��ل از عملیات، 
تقریب��اً 200 میلی��ارد دالر ی��ا 
ح��دود 35 درصد کاهش یافت 
که نش��ان می دهد، ش��رکت ها 
پ��ول کمتری برای تأمین مالی 
فعالیت های جدید و پرداخت به 
صاحبان س��هام خود داشته  اند و 
درنتیجه، س��رمایه گذاری ها نیز 
در سال 2020 میالدي کاهش 
یافت و تقریباً با 100 میلیارد دالر 
یا حدود 30 درصد کاهش روبرو 

گردید.
با وجود رشد چشمگیر نقدینگی 
حاص��ل از عملی��ات، انتظ��ار 
نمی رود که سرمایه گذاری ها در 
س��ال جاری، رشد قابل توجهی 
داش��ته باش��ند. به  نظر مي  رسد، 
ش��اهد افزایش این ش��اخص از 
258 میلیارد دالر در سال 2021 

میالدي، به 286 میلیارد دالر در 
سال جاري باشیم.

ب��ه  س��رمایه  گذاري  نس��بت 
درآمدها در دهه گذشته، نوسان 
داش��ته، و به  طور متوسط، حدود 
72 درصد بوده است. با این حال، 
انتظار می رود که امسال نسبت 
پیش بینی شده،  سرمایه گذاری 
26 درص��د کاه��ش یاب��د که 
پایین ترین میزان، از اوایل دهه 

1980 میالدي تاکنون است.
نسبت س��رمایه  گذاری اندک و 
افزای��ش جریان نقدي، نش��ان 
می  دهد که شرکت  های اکتشاف 
و تولی��د، پ��ول نقد قابل  توجهی 
برای پرداخت بدهی یا تقس��یم 
سود سهام به سهامداران خواهند 
داش��ت. بخش عمده  ای از سود 
س��ال گذش��ته، صرف کاهش 
بده��ی ش��د که ش��اخص  هاي 

مال��ي صنعت باالدس��تی را در 
وضعیت مالی بس��یار خوبي قرار 
داده اس��ت. درنتیج��ه، بخش 
قابل  توجه��ی از س��ود کالن 
پیش بینی شده در سال جاری، 
احتمااًل به سهامداران پرداخت 

خواهد شد.
 

جاي���������گاه ش������ركت  های 
اكتشاف و توليد در بازار

تقریباً همه ش��رکت های بزرگ 
اکتش��اف و تولید در سال 2022 
میالدي، نسبت سرمایه گذاری 
به   درآمد را بین 20 تا 30 درصد 
خواهند داش��ت. در نمودار )2(، 
نس��بت سرمایه  گذاري به درآمد 
ش��رکت  هاي صنعت نفت و گاز 
و جایگاه شرکت  هاي بزرگ دنیا 
در س��ال 2022 میالدي، نشان 

داده شده است.
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شرکت »اکسیدنتال پترولیوم« 
ایاالت متحده، کمترین نس��بت 
را دارد که حدود 20 درصد است، 
در حال��ی که انتظار می رود غول 
آمریکای��ی »اکس��ون موبیل«، 
ش��اهد بیش��ترین افزایش قابل 

توج��ه در میزان جریان نقدي در 
س��ال 2022 میالدي و به میزان 

18 میلیارد دالر باشد.
شرکت مستقل »هس« با نسبت 
س��رمایه گذاری حدود 45 درصد 
در میان این ش��رکت ها به  دلیل 

برنامه ه��ای این ش��رکت برای 
افزایش سرمایه گذاری در کشور 
گویان و بخش اصلی نفت شیل 
آمریکا در »سازند باکن«، شرایط 

متفاوتي دارد.

نمودار 2. نسبت سرمایه  گذاري به درآمد شرکت  هاي 
صنعت نفت و گاز و جایگاه شرکت  هاي بزرگ دنیا در بازار در سال 2022 میالدي
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چشم انداز بازار جهانی 
گاز در افق 2050

GECF :منبع
مترجم: محسن داوری

مجمع کشورهای صادرکننده گاز )جی ئی سی اف(، 
در بهار امس��ال، گزارش چش��م انداز بازار جهانی 
گاز در افق 2050 میالدي را منتش��ر کرد. در این 
گزارش، چش��م انداز بلندمدت این مجمع در مورد 
سیستم جهاني انرژي، با تمرکز بر نقش گاز طبیعي 

ارائه شده است.
همچنین شرایط کنونی بازار گاز طبیعی و تحوالت 
آینده این س��وخت، مورد بررس��ی قرار گرفته، که 
در ادام��ه، مهم  تری��ن بخش  ه��اي ای��ن گزارش 
 110 صفحه  اي، به خوانندگان نش��ریه ارائه ش��ده 

است.

رش���د جمعي���ت و شهرنش���ينی، دو عامل 
تأثيرگذار بر بازار جهانی انرژی

جمعی��ت دنی��ا از 7/8 میلی��ارد نفر در س��ال 2020 
میالدي به 9/7 میلیارد نفر در سال 2050 میالدي 
افزای��ش خواهد یافت. بخش اعظم این دو میلیارد 
نفر، در ش��هرها زندگي خواهند کرد. آفریقا و آس��یا 
- اقیانوس��یه، میزبان 90 درصد این رش��د جمعیت 

خواهند بود.
در نمودار )1(، س��هم مناطق شهرنش��ین از جمعیت 
دنیا در س��ال  هاي 1950، 2020 و 2050 میالدي، 

نشان داده شده است.
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نمودار 1. سهم مناطق شهرنشین از جمعیت دنیا در سال های 1950، 2020 و 2050 میالدي

نمودار 2. رشد تولید ناخالص داخلي دنیا در افق سال 2050 میالدي

در س��ه دهه ف��رارو، میزان تولی��د ناخالص داخلی 
دنی��ا دو براب��ر خواه��د ش��د. نرخ رش��د س��االنه 
اقتصاده��ای جهان��ی 2/7 درصد پیش بینی ش��ده 
اس��ت. س��ه - چهارم این رشد، به  دلیل بهره  وری و 

 یک - چهارم بقیه، مرتبط با رش��د جمعیت خواهد 
بود.

در نمودار )2(، رشد تولید ناخالص داخلي دنیا در افق 
سال 2050 میالدي، نشان داده شده است.

کش��ورهای آسیایي، پرچمدار رش��د اقتصاد دنیا با 
سهمی 60 درصدی در 30 سال آینده خواهند بود.
در نمودار )3(، رش��د تولید ناخالص داخلي مناطق 

مختلف دنیا در افق س��ال 2050 میالدي، نش��ان 
داده شده است.
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نمودار 3. رشد تولید ناخالص داخلي مناطق مختلف دنیا در افق سال 2050 میالدي

نمودار 4. پیش بیني قیمت نفت خام در افق سال 2050 میالدي

پيش بيني قيمت انرژی
میانگی��ن قیم��ت هر بش��که نفت در س��ال 2020 
می��الدي، 41 دالر ب��وده که همه  گی��ري کرونا در 
این بخش، تأثیر زیادي داشته است. با بهبود شرایط، 
میانگین قیمت در سال 2021 میالدي، به 60 دالر 
رسید. براساس این گزارش، میانگین قیمت نفت در 

سه دهه آینده، 60 دالر تعیین شده است.
مالی��ات کربن، توس��عه انرژي  هاي پ��اک و بهبود 
کارآی��ي مصرف انرژي، عوام��ل تأثیرگذار در این 

پیش بیني هستند.
در نم��ودار )4(، پی��ش بیني قیمت نفت خام در افق 

سال 2050 میالدي، نشان داده شده است.
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نمودار 5. پیش بیني قیمت گاز طبیعي پایانه  هاي کلیدي دنیا در افق سال 2050 میالدي

نمودار 6. تقاضاي انرژي اولیه مناطق مختلف دنیا در افق سال 2050 میالدي

قیمت گاز طبیعي در دهه گذشته، با فراز و فرودهاي 
زیادي روبرو بود؛ اما در سه دهه آینده، شاهد تثبیت 

قیمت گاز خواهیم بود.

در نم��ودار )5(، پی��ش بین��ي قیم��ت گاز طبیع��ي 
پایانه  هاي کلیدي دنیا در افق سال 2050 میالدي، 

نشان داده شده است.

تقاضای جهانی انرژی
تقاضاي جهاني انرژي با توس��عه شهرنش��یني، رشد 
جمعیت و بهبود استانداردهاي زندگي، در دهه  هاي 
فرارو، افزایش خواهد یافت. تقاضای جهانی انرژی 

اولیه در سه دهه آینده، 29 درصد افزایش خواهد یافت 
و به 1788 میلیون تن معادل نفت خواهد رس��ید. در 
نمودار )6(، تقاضاي انرژي اولیه مناطق مختلف دنیا 
در افق سال 2050 میالدي، نشان داده شده است.
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گاز طبیعی به عنوان س��وخت هیدروکربنی، دارای 
سریع ترین رشد تقاضا در جهان شناخته شده است 
که در دهه گذشته، 26 درصد افزایش یافته است. در 
سال 2050 میالدی، گاز طبیعی به پرمصرف ترین 

سوخت فسیلی دنیا تبدیل می  شود. 
در س��ه ده��ه آین��ده، تقاضای جهان��ی انرژی، 29 
درص��د افزایش خواهد یافت. آس��یا و اقیانوس��یه، 
پیش��رو در رشد تقاضای گاز طبیعی هستند. میزان 
تجارت گاز در افق سال 2050 میالدی، 45 درصد 

افزایش خواهد یافت و به 1815 میلیارد متر مکعب 
می  رسد.

گاز تا س��ال 2050 با س��هم 27 درصدی به سوخت 
ش��ماره یک در ترکیب انرژی اولیه جهانی تبدیل 
خواهد شد و همراه با انرژی های تجدیدپذیر، بستر 

تولید برق را تشکیل خواهد داد.
در نم��ودار )7(، تقاض��اي انواع منابع انرژي مناطق 
مختلف دنیا در سال  هاي 2020 و 2050 میالدي، 

نشان داده شده است.

آس��یا در س��ه دهه فرارو، مهم ترین بازار آالن جی 
خواهد بود و چین به زودی با پیشی گرفتن از ژاپن، 
به مهمترین خریدار آالن جی دنیا تبدیل می  گردد. 
در س��ه دهه آینده، هند نیز با پیش��ی گرفتن از ژاپن 
و ک��ره جنوب��ی، ب��ه دومین خری��دار آالن جی دنیا 

تبدیل می  شود.
در نمودار )8(، تغییرات تقاضاي گاز طبیعي مناطق 
مختلف دنیا در افق س��ال 2050 میالدي، نش��ان 

داده شده است.

نمودار )7(. تقاضاي انواع منابع انرژي مناطق مختلف دنیا در سال  هاي 2020 و 2050 میالدي
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در نم��ودار )9(، تغیی��رات تقاض��اي گاز طبیع��ي 
بخش  هاي مختلف دنیا در افق سال 2050 میالدي، 

نشان داده شده است.
نمودار 8. تغییرات تقاضاي گاز طبیعي مناطق مختلف دنیا در افق سال 2050 میالدي

نمودار 9. تغییرات تقاضاي گاز طبیعي بخش های مختلف دنیا در افق سال 2050 میالدي
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رش��د س��االنه میزان تولید گاز طبیعی 1/2 درصد 
خواهد بود. آمریکای شمالی و اوراسیا، بزرگ ترین 
تولیدکنندگان گاز دنیا خواهند بود. در خاورمیانه، با 
سهم 17 درصدی از تولید گاز دنیا بویژه کشورهای 

قطر، ایران و عربستان سعودی، پرچمدارهای رشد 
تولید گاز در این منطقه خواهند بود. در نمودار )10(، 
سهم مناطق مختلف دنیا در تولید گاز طبیعي در افق 

سال 2050 میالدي، نشان داده شده است.

در نمودار )11(، س��هم انواع منابع تولید گاز طبیعي 
)پروژه های کنوني و پروژه های جدید( در افق سال 

2050 میالدي نشان داده شده است.
نمودار 10. سهم مناطق مختلف دنیا در تولید گاز طبیعي در افق سال 2050 میالدي

نمودار 11. سهم انواع منابع تولید گاز طبیعي )پروژه  هاي کنوني و جدید( در افق سال 2050 میالدي
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در نم��ودار )12(، س��هم تولید ان��واع میادین تولید 
گاز طبیعي )آب  هاي عمیق، خش��کي و س��احلي( 

 در افق س��ال 2050 میالدي، نش��ان داده ش��ده 
است.

در نم��ودار )12(، س��هم تولید ان��واع میادین تولید 
گاز طبیعي )آب  هاي عمیق، خش��کي و س��احلي( 

 در افق س��ال 2050 میالدي، نش��ان داده ش��ده 
است.

در نمودار )13(، سهم تولید انواع گاز طبیعي متعارف 
و غیرمتعارف در افق س��ال 2050 میالدي، نش��ان 

داده شده است.

نمودار 12. سهم تولید انواع میادین تولید گاز طبیعي )آب  هاي عمیق، خشکي و ساحلي( در افق سال 2050 میالدي

نمودار 13. سهم تولید انواع گاز طبیعي متعارف و غیرمتعارف در افق سال 2050 میالدي

بخش دوم       نفت  و گاز 
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براساس این گزارش، میزان صادرات آالن جی در 
سال 2030 میالدی، از خط لوله فراتر خواهد رفت 

و به 1150 میلیارد متر   مکعب می  رسد.

در نمودار )14(، س��هم خطوط لوله و ال ان جی در 
صادرات گاز طبیعي در افق س��ال 2050 میالدي، 

نشان داده شده است.

در نم��ودار )15(، چش��م ان��داز افزای��ش ظرفی��ت 
طرح  هاي تولید ال ان جی دنیا در افق س��ال 2050 

میالدي، نشان داده شده است.

نمودار )14(. سهم خطوط لوله و ال ان جی در صادرات گاز طبیعي در افق سال 2050 میالدي

نمودار 15. چشم انداز افزایش ظرفیت طرح  هاي تولید ال ان جی دنیا در افق سال 2050 میالدي

46

فصلنامه صنعت نفت و انرژی         شماره 25         بهار 1401



در نم��ودار )16(، می��زان س��رمایه  گذاري مناطق 
مختل��ف دنی��ا در صنعت گاز طبیعي در افق س��ال 

2050 میالدي، نشان داده شده است.

نمودار 16. میزان سرمایه  گذاري مناطق مختلف دنیا در صنعت گاز طبیعي در افق سال 2050 میالدي

بخش دوم       نفت  و گاز 
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کوشش برای ثبات سازی
چشم انداز بازار جهانی نفت پس از بیست و نهمین نشست اوپک پالس

نویسندگان: شارون چو و الیزابت لو
مترجم: ایلیا یوسفی 
Bloomberg :منبع

بیست و نهمین نشست وزيران نفت »اوپک پالس« ، بازار طالي سياه را تحت تأثیر قرار داد و قیمت 
نفت پس از این تصمیم، با افزايش روبرو شد. این ائتالف، با افزایش تولید 648 هزار بشکه در روز 
برای ماه  های جوالی و اوت موافقت کرد که حدود 50 درصد، بیشتر از میزان رشد تولید در ماه  های 
اخیر بود؛ اما تردیدهایی در مورد توانایی این گروه برای عملي كردن کامل اين افزایش وجود دارد، 
چراك���ه ای���ن افزای���ش س���هميه  ها در مي���ان اعض���ای آن، توزیع ش���ده و بس���یاری از اعض���ا با چالش  هاي 
مختلفي براي افزایش تولید، روبرو  هستند. قيمت نفت، ششمین رشد ماهانه متوالی خود را ثبت 
کرده اس���ت كه طوالنی ترین رش���د در یک دهه اخیر بوده و به  نظر می رس���د که این رش���د، با افزایش 

کسری عرضه، همچنان ادامه خواهد داشت.
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تحليلگران بازار چه مي  گويند؟
در ادامه، اظهارات برخي از تحلیلگران 
برجسته درباره تصمیم اوپک پالس 
و پیامده��اي آن ب��رای قیمت نفت را 

مرور مي  کنیم. 

• گروه انرژی راپیدان 
 »ب��اب مک نال��ی«، رئی��س »گروه 
ان��رژی راپی��دان«  در واش��نگتن و 
از مقام��ات پیش��ین کاخ س��فید در 
گفتگ��و ب��ا تلویزی��ون »بلومبرگ« 
گف��ت: »تصمیم اوپک پالس برای 
ای��االت متحده مفید اس��ت، چراکه 
عرض��ه جهان��ی را افزایش داده و در 
عین ح��ال، مقداری ظرفیت اضافی 
را حف��ظ می کن��د ک��ه می توان��د در 
صورت تأثیر تحریم های روس��یه، به 
ثب��ات ب��ازار کمک کند«.  وي افزود: 
»افزایش س��همیه  ها، به جهش 350 
هزار بشکه  ای در تولید روزانه واقعی 
منج��ر خواهد ش��د و معتقدم که این 
تصمیم، یک اقدام ظریف اس��ت که 
اوپک، روسیه و دولت بایدن را راضی 

می  کند«.

• بانک جی پی مورگان چیس
براس��اس اع��الم »ناتاش��ا کانوا«، 
تحلیلگ��ر »ج��ی پی م��ورگان«  در 
یادداش��ت خود: »آخرین توافق برای 
افزایش سهمیه  های تولید در ماه  های 

ج��والی و اوت، ب��رای ایجاد تفاوت 
در تراز جهانی نفت، کافی نیس��ت«.  
براس��اس این گزارش، رش��د کنوني 
اعالم ش��ده تولید، نمي  تواند افزایش 
تقاض��ا را در اوج فص��ل س��فرهاي 
تابستاني و کاهش قرنطینه در چین، 
جبران کرده و شاهد ریسک در بازار 
خواهی��م بود. ای��ن بانک، پیش بینی 
قیمت 114 دالر در هر بش��که برنت 
برای س��ه ماهه دوم س��ال جاري را 
حف��ظ کرده و میانگین قیمت ها را در 
س��ال جاری، 104 دالر در هر بشکه 

می داند.

• گلدمن ساکس گروپ
»دیمی��ن کوروالی��ن« و »کال��وم 
ب��روس«، تحلیلگ��ران »گلدم��ن 
س��اکس گروپ«  در یادداش��ت خود 
نوش��ته اند که آخرین تصمیم اوپک 
پ��الس، به  معناي افزایش 200 هزار 
بشکه  ای تولید در روز در سطح تولید 
تابس��تانی خواه��د بود. ب��ه هر حال، 
روس��یه همچنان س��هم خود را حفظ 
کرده و بس��یاری از کشورها از هدف 

تولید خود عقب مانده  اند. 
ب��ا توجه به ممنوعی��ت واردات نفت 
روسیه از سوی اروپا و عدم پیشرفت 
مذاکرات با ایران، این بانک، همچنان 
معتقد است که ریسک عرضه اوپک 
پالس برای نیمه دوم س��ال جاری، 

 افزایش 
سهمیه ها، به 
جهش 350 هزار 
بشکه ای در تولید 
روزانه واقعی 
منجر خواهد شد 
و معتقدم كه 
این تصمیم، يك 
اقدام ظريف است 
که اوپک، روسیه 
و دولت بایدن را 
راضی می کند

بخش دوم       نفت  و گاز 
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وجود خواهد داشت. گلدمن بار دیگر، 
پیش بینی خود را برای 125 دالر در 
هر بش��که نفت در نیمه دوم امسال، 

تکرار کرده است.

• آي ان جي گروپ
»وارن پترس��ون«، رئیس استراتژی 
کاال در »آي ان ج��ي گ��روپ«  در 
مصاحب��ه ای گفت: »ای��ن افزایش 
عرض��ه ب��ر روی کاغ��ذ، قابل   توجه 
به  نظر می  رس��د، اما بعید اس��ت که 
این گروه، واقعًا بتواند به این اهداف 
تولید برس��د. احتمااًل تولید روس��یه 
در ماه ه��ای آینده، به  دلیل تحریم ها 

کاه��ش  یاب��د، در حالی که، ظرفیت 
تولید مازاد محدودی در میان ائتالف 

اوپک پالس وجود دارد«. 
ای��ن بان��ک، پیش بینی خود را برای 
قیمت نفت برنت به 122 دالر در هر 
بشکه در نیمه دوم سال جاري حفظ 

کرده است.

• سیتی گروپ
»فرانچس��کو  و  ل��ی«  »اری��ک 
مارتوچی��ا«، تحلیلگ��ران »س��یتی 
گروپ«  در یادداش��تی نوش��ته  اند: 
»تصمی��م اوپک پ��الس در عمل، 
می  تواند به معنای رشد تولید روزانه 

 فریدون 
فشارکی«  رئیس 
»مؤسسه مشاوره 
فکتس گلوبال 
انرژی«  می گوید: 
»غیرمنطقی 
است که انتظار 
داشته باشیم، 
اوپک میلیون ها 
بشکه نفت را آزاد 
کند تا از تحریم 
نفت روسیه 
توسط بسیاری از 
خریداران، بویژه 
در اروپا حفاظت 
کند
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1-  اوپ��ک پ��الس، ب��ا ه��دف همراهی دیگر تولیدکنن��دگان نفت با اوپک، 
در تنظیم بازار و کنترل قیمت ها ش��کل گرفته اس��ت. با افزایش کش��ورهای 
صادرکننده نفت غیراوپک، اوپک مجبور ش��د برای حفظ بهای نفت خام با 
این کشورها شامل آذربایجان، بحرین، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، 
عمان، سودان جنوبی و سودان و در صدر آنها، روسیه، کنار آید. برخی اعضای 
اوپک، به تعلیق مش��ارکت روس��یه در توافق تولید نفت فکر می-کنند، زیرا 
تحریم های غرب و ممنوعیت نسبی اروپا، توانایی روسیه برای تولید بیشتر 

نفت را تضعیف کرده است.
2- گ��روه ان��رژی راپی��دان )Rapidan Energy Group's(، ب��ا مطالع��ه 
سیاس��ت های کالن و ژئوپلیتیکی، همچنین اصول بازار و سیاس��ت اوپک 
پ��الس، ب��ه معامله گران، مدیران مالی ش��رکت ها در مدیریت ریس��ک ها و 

فرصت های انرژی مشاوره می دهد. 
3- ِجی  پی مورگان چیس )JPMorgan Chase(، شرکت خدمات مالی و 
بانکی آمریکایی چندملیتی است، که سابقۀ آن به سال 1799 بازمی گردد. که 
بعدها با ادغام بانک ها و شرکت خدمات مالی بسیاری ازجمله »چیس منهتن 

بانک« تشکیل شده ، و شعبه مرکزی آن، در منهتن  نیویورک قرار دارد.
4- گلدمن ساکس )Goldman Sachs(، شرکت بانکداری و خدمات مالی 
آمریکایی چندملیتی است که از سال 1869 به فعالیت  در خدمات بانکداری 

سرمایه گذاری و دارایی متمرکز می باشد.

 International Netherlands Group: ING( 5- گ��روه آی اِن ج��ی
Groep(، یک شرکت چندملیتی بانکداری و خدمات مالی معتبر بین المللی 

است، که شعبه مرکزی آن در شهر آمستردام، هلند قرار دارد.
 . س��یتی گروپ )CitiGroup(، ش��رکت خدمات مالی و بانک سرمایه گذاری 
آمریکایی چندملیتی اس��ت، که ش��عبه مرکزی آن در منهتن نیویورک قرار 
دارد و س��ابقۀ آن به س��ال 1812 و تأس��یس سیتی بانک بازمی گردد و امروزه، 
با 16 هزار ش��عبه فعال در 140 کش��ور، مالک بزرگترین ش��بکه ارائه خدمات 
مالی و بانکداری در جهان  با بیش از 260 هزار پرس��نل که به بیش از 200 

میلیون مشتری، خدمات می دهد.
6- فریدون فشارکی، متولد ایران، دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه »ساری« 
انگلستان دریافت کرده و یک دوره را در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه 
هاروارد به  پایان رس��انده و تحلیلگر بازارهای انرژی آس��یا، اقیانوسیه و بویژه 
خاورمیانه از اوایل سال 1980 است. وی در اواخر دهه 1970 به عنوان مشاور 
انرژی نخس��ت وزیر ایران در کنفرانس های اوپک ش��رکت کرد. او نویسنده 
بیش از 100 مقاله و تألیف و ویرایش بیش از 30 کتاب و تک نگاری بوده و 
عضویت در شوراها و هیأت های مشورتی جهانی و ریاست انجمن بین المللی 

را در کارنامۀ خود دارد. 
7- یک گروه مشاوره پیشرو در بازارهای نفت و گاز شرق. 

132 ه��زار بش��که در روز توس��ط 
عربس��تان س��عودی، امارات متحده 
عربی، کویت و عراق باشد. قیمت ها 
در هفته  هاي گذشته افزایش یافتند، 
زی��را بازارها اقدام اتحادیه اروپا برای 
مسدود کردن واردات نفت روسیه را 
م��ورد توجه قرار داده و قرنطینه های 
چین برداشته شده و فصل سفرهاي 
تابستانی ایاالت متحده آغاز گردیده 

است«.

• مؤسس��ه مش��اوره فکتس گلوبال 
انرژی 

رئی��س   ، فش��ارکی«  »فری��دون 
»مؤسس��ه مش��اوره فکتس گلوبال 
ان��رژی«  در یک مصاحبه تلویزیونی 

با »بلومب��رگ« گفت: »غیرمنطقی 
اس��ت که انتظار داشته باشیم، اوپک 
میلیون ها بشکه نفت را آزاد کند تا از 
تحریم نفت روس��یه توسط بسیاری 
از خری��داران، بویژه در اروپا حفاظت 
کند. اگر اوپک 1/5 میلیون بشکه در 
روز، عرض��ه را اضاف��ه می  کرد، هیچ 
ظرفیت مازاد تقاضا در یک تا دو ماه 

آینده وجود نداشت«. 
وي افزود: »اگر عرضه نفت ایران که 
می  توان��د بالفاصله قیمت  ها را 10 تا 
15 دالر در هر بش��که کاهش دهد، 
به  دلی��ل توافق هس��ته  ای بازگردد، 
تحری��م نف��ت روس��یه، قیمت  ها را 
همچن��ان ب��االی 100 دالر در ه��ر 

بشکه نگاه خواهد داشت«.

 تردیدهایی در 
مورد توانایی اوپک 
برای عملي كردن 
کامل اين افزایش 
وجود دارد، چراكه 
این افزایش 
سهميه ها در ميان 
اعضای آن، توزیع 
شده و بسیاری 
از اعضا با چالش 
هاي مختلفي براي 
افزایش تولید، 
روبرو  هستند

بخش دوم       نفت  و گاز 
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در 120 س��ال گذش��ته، ژئوپلیتیک نفت، نقشی محوری 
در روابط بین الملل داش��ته اس��ت. در واقع، می  توان ادعا 
ک��رد ک��ه اکثر جنگ  ها و درگیری  هاي قرن بیس��تم که 
ش��اهد آنها بوده  ایم، مربوط به کنترل و مالکیت میادین 

نفتي بوده است.
در گ��ذار ان��رژی کنون��ی، افزایش ظرفی��ت طرح  هاي 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر که به  صورت گس��ترده تولید و 
اس��تفاده می ش��ود، می تواند وضعیت موجود را جایگزین 
کند؛ اگرچه مهمترین چالش در دس��ترس بودن آنها در 
حال حاضر، به  دلیل محدودیت منابع مرتبط با مواد معدنی 
که برای فناوری  های انرژی تجدیدپذیر مورد نیاز هستند، 

مي  باشد. 
عرضه نفت در سطح جهان به 100 میلیون بشکه در روز 
رسیده است که این افزایش ناگهانی، باعث می  شود که 
بازار بین  المللی با نوس��ان  هایي در تقاضا و عرضه روبرو 
باش��د. بنابراین، ژئوپلیتی��ک نفت به  عنوان یک موضوع 
نگران کننده با وقوع فرایند گذار انرژی، به  تدریج از بین 

خواهد رفت.

چالش های 
جدید و ژئوپلیتیک 
سرمایه  گذاری در 

صنعت نفت

نویسندگان: ژیل شوتارد و الکساندر کاترانگی
ترجمه: رامتین مجد

marketsherald.com:منبع

بخش دوم       نفت  و گاز 

53



»الکس��اندر کاترانگ��ی«، بنیانگذار 
»مؤسس��ه لیکورن گلف« به  عنوان 
یک ش��رکت باس��ابقه در عربستان 
سعودی که به چندین دولت در مورد 
استراتژی  های س��رمایه  گذاری آنها 
مش��اوره می  ده��د، مي  گوید: »گذار 
انرژي، فرایندی است که در مقیاس 
جهانی، از سوخت های فسیلی به  سوي 
انرژی های تجدیدپذیر در حال انجام 
اس��ت. تحلیلگران و بازیگران صنایع 
انرژی کنوني، شدت، سرعت و عمق 
این انتقال را دست کم می گیرند. در 
مقاب��ل، منافعی که به س��وخت های 
فسیلی تعلق می گیرد، تأثیر کمتری از 
بخش مالی دارد، زیرا آنها می دانند که 
در حال حاضر، چه اتفاقی می افتد«.

 انتق��ال ان��رژی در گذش��ته نیز روي 
داده اس��ت. مث��اًل حرک��ت ای��االت 
متحده به  سوي مصرف زغال سنگ 
و کنار گذاشتن چوب در فاصله قرن 
19 و 20 میالدي و توس��عه پرشتاب 
انرژی هس��ته  ای توسط فرانسوی  ها 
در ده��ه 1980 می��الدي را برای آن 
مي  ت��وان ذک��ر کرد. تحول در بازار تا 
تغییرات در فناوری، عامل انجام این 

گذارها بوده  اند.
در عص��ر حاضر نی��ز پویایی در بازار 
انرژي، مش��هود اس��ت. در سیس��تم 
جهان��ی انرژی ام��روز، گذار کنونی، 
در گام نخس��ت، ب��ا نگرانی در مورد 

تغیی��رات آب و ه��وا و همچنی��ن 
شناس��ایی اهمیت حرکت به س��مت 
اقتصاد کم کربن آغاز ش��ده اس��ت. 
نگرانی ه��ای فزاینده ای نیز در مورد 
کیفیت هوای ش��هرها وجود دارد که 
ب��ر تغییرات اقلیمی به عنوان محرک 
سیاست های دولت در حمایت از گذار 

انرژي تأثیر دارد. 
س��ایر عوام��ل نظیر توس��عه س��هم 
کاه��ش  و  برق��ي  خودروه��اي 
هزینه  ه��ای انرژی  های تجدیدپذیر 

نیز نقش آفرین هستند. 
»ژیل ش��وتارد«، کارشناس صاحب 
ن��ام نف��ت و گاز بین  المللی که یکی 
از مدی��ران اجرایی چندین ش��رکت 
ب��زرگ کاال از جمل��ه »مارک ریچ«، 
»گلنک��ور« و »ویتول« بوده اس��ت، 
تأکی��د می  کند: »اگ��ر تولید برق کم 
کرب��ن و انرژی  ه��اي تجدیدپذی��ر 
با س��رعت بیش��تری اتف��اق بیفتد، 
پیامدهاي آن ب��رای صادرکنندگان 
ژئوپلیتیک نفت و بازار نفت، بس��یار 

قابل توجه خواهد بود«. 
مث��اًل یک��ی از دالیلی که بس��یاری 
از کش��ورهای صادرکنن��ده نفت در 
کاه��ش وابس��تگی ب��ه درآمدهای 
هیدروکربنی و گسترش اقتصاد خود 
ناکام می مانند، آس��یب پذیری آنها در 
براب��ر کاه��ش تقاضای گاز و نفت در 
ب��ازار بین المللی اس��ت ک��ه هنوز در 

 ما با دو مدل 
از جامعه روبرو 
خواهیم شد: 
کشورهای 
تولیدکننده 
سوخت های 
فسیلی که به  دلیل 
مدل اقتصادی 
منسوخ خود 
مبتنی بر نفت 
در حال فقیر 
شدن هستند و 
کشورهایی که به 
سرعت قادر به 
ایجاد یک اقتصاد 
جدید مبتنی بر 
هوش و فناوری  اند

54

فصلنامه صنعت نفت و انرژی         شماره 25         بهار 1401



سراسر جهان وجود دارد.
قیمت نفت خام از میانه س��ال 2014 
میالدي به  صورت اس��می و واقعی، 
س��قوط کرده اس��ت. در حال حاضر، 
70 درصد از انواع انرژی  های فسیلی 
برای تولید حمل و نقل هوایی، زمینی 
و دریایی در سراس��ر جهان، استفاده 
می  شود که یکی از عوامل اصلی رشد 
اقتصادی خارق  العاده  ای بوده که بشر 
در طول 150 س��ال گذش��ته تجربه 

کرده است. 
برای ادامه روند کنوني به  عنوان سنگ 
بنای توسعه ما برای نسل  های آینده، 
اکنون در محیطی با انتشار کربن کم 
که گرمایش جهانی به شدت محدود 
می  ش��ود، مصرف نفت و گاز، باید با 
استفاده از ارزش افزوده بسیار باالتر، 

محدود شود.

پيِك اويل فرا رسيده است؟
 اینک این س��ؤال مطرح می  شود که 
پی��ِک اویل و یا اوج تقاضاي نفت در 
چ��ه زمانی روي می  دهد؟ آیا مصرف 
نفت به سرعت کاهش خواهد یافت 
و ی��ا به آرامی کاهش می  یابد؟ برای 
بسیاری از ارزیابی  های ژئوپلیتیکی، 
این موضوع در گذار انرژی، از اهمیت 

حیاتی برخوردار خواهد بود. 
اگرچ��ه نف��ت برای عملک��رد فعلی 
اقتص��اد جهانی ضروری اس��ت، اما 

همچنان س��هم عمده  ای در انتش��ار 
گازه��ای گلخان��ه  ای دارد و در حال 
حاض��ر، 32 درص��د از ترکیب انرژی 

جهان را تشکیل می  دهد. 
ب��رای انجام تعه��دات توافق پاریس 
ب��رای کاهش انتش��ار کرب��ن تا 45 
درصد تا سال 2030 میالدي، بهره-
برداری از هیدروکربن  ها باید کاهش 
یابد. برای دستیابی به   این هدف، اکثر 
کش��ورها به سمت تنوع بخشیدن به 
ترکیب انرژی خود حرکت می  کنند. 
ما از مالیات زیست  محیطی به  عنوان 
کاهش انتش��ار دي اکس��ید کربن از 
بخش خ��ودرو صحبت می  کنیم. به 
عن��وان مثال، فرانس��ه مجموعه  ای 
از اقدام��ات نظارت��ی و قانون��ی را با 
ه��دف پایان دادن به بهره  برداری از 

هیدروکربن  ها اتخاذ کرده است. 
قان��ون 13 ژوئی��ه 2011 می��الدي، 
بهره  ب��رداری از ذخایر هیدروکربنی 
غیرمتعارف یا شکس��ت هیدرولیک 
را ممنوع می  کند و قانون 30 دسامبر 
2017 می��الدي، ب��ه بهره  برداری از 
هیدروکربن  ه��ا در فرانس��ه تا س��ال 

2040 میالدي پایان می دهد. 
آژان��س بین الملل��ی ان��رژی، تأکید 
می کن��د که ما به رهبری قدرتمند از 
س��وی سیاستگذاران نیاز داریم، زیرا 
دولت ها روشن ترین مسؤولیت برای 
اقدام و شکل دادن به آینده را دارند. 

 در سیستم 
جهانی انرژی 
امروز، گذار 
کنونی، در 
گام نخست با 
نگرانی در مورد 
تغییرات آب و 
هوا و همچنين 
شناسایی اهمیت 
حركت به سمت 
اقتصاد کم کربن 
آغاز شده است
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بنابراین، کشورها باید الگوهای 
تولی��د و مص��رف جدید را برای 
مح��دود ک��ردن رد پ��ای کربن 
)نظیر ممنوعیت پالستیک  های 
یک  بار مصرف(، ترویج کنند، اما 
همچنین س��هم اختصاص داده 
ش��ده به انرژی  های تجدیدپذیر 
مانند خورشید و باد را در ترکیب 
ان��رژی تا س��ال 2030 میالدي 

افزایش دهند. 
عالوه بر این، مؤسسات بانکی و 
سرمایه  گذاران به  دالیل متعدد، 
احتمال بیش��تری برای کاهش 
س��هم خود از سرمایه  گذاری در 
پروژه  های هیدروکربنی خواهند 

داشت. 
باید دانست که عالقه فزاینده  ای 
به فناوری  های جدید برای انتقال 
ان��رژی پایدار وج��ود دارد. بازار 
در ح��ال حاضر، بیش��تر بر روی 
این پروژه  ه��ای پایدار تا تأمین 
مالی پروژه  ه��ای هیدروکربنی 
متمرکز است. به  عنوان مثال در 
فرانس��ه که از صنعت هیدروژن 
س��بز حمای��ت می کند، تصمیم 
گرفته اس��ت ت��ا 7 میلیارد یورو 
از هم-اکن��ون تا س��ال 2030 
می��الدي، ب��رای اس��تقرار این 
صنع��ت ک��م کربن در سراس��ر 

کشور تزریق کند. 

در سطح جهانی، از زمان انقالب 
صنعتی، رشد اقتصادي، مبتنی بر 
توانایِی داشتن انرژی بوده است. 
با حاکمیت لیبرالیسم، ما با برخورد 
فک��ری میان دموکراس��ی  ها و 
رژیم  ه��ای اس��تبدادی مواجه 
هس��تیم. خالص ش��دن از شر 
سوخت  های فسیلی برای برخی 
از کش��ورهایی ک��ه آن را قبول 
ندارند، مشکل است. مواد خام به 
عناصر تأثیرگذار در مذاکره  هاي 

سیاسی تبدیل شده است. 
جوام��ع م��ا اکن��ون بای��د روی 
فناوری  ه��ای جدید برای تولید 
ان��رژی، س��رمایه  گذاری کنند. 
در واق��ع، تولی��د درآمد از طریق 
فناوری، آس��ان  تر از تولید انرژی 

فسیلی است.
م��ا ب��ا دو م��دل از جامعه روبرو 
کش��ورهای  ش��د:  خواهی��م 
تولیدکننده سوخت های فسیلی 
ک��ه به  دلی��ل م��دل اقتصادی 
منس��وخ خ��ود مبتنی ب��ر نفت، 
در ح��ال فقیر ش��دن هس��تند و 
کشورهایی که به سرعت قادر به   
ایجاد یک اقتصاد جدید مبتنی بر 
 فناوری و بویژه هوش مصنوعی 

هستند. 
جن��گ در اوکرای��ن، ما را بر آن 
داش��ت ت��ا به  س��رعت در مورد 

عملک��رد مدل ه��ای اجتماعی 
خ��ود تجدید نظر کنیم. خطرات 
برای کش��ورها بسیار زیاد است، 
زیرا آنها باید حاکمیت خود را از 
طریق استقالل استراتژیک، در 
حال��ی که بر اجرای راهبردهای 
پای��دار اتکا می  کنند، به  دس��ت 
آورن��د. این همان چیزی اس��ت 
ک��ه »برونو لومر«، وزیر اقتصاد 
فرانس��ه گفت، زمانی که تأکید 
کرد، کربن زدایی فرانس��ه، یک 
اولویت ملی است. ما به یک طرح 
تاب آوری برای کشورهایی که 
نی��از به اس��تقالل بیش��تری از 
وابس��تگی خارج��ی دارند، نیاز 

داریم.
پی��ش از درگیری  ها در اوکراین، 
ضرورت س��رعت بخش��یدن به 
کرب��ن زدایی کش��ورها با هدف 
دس��تیابی به انتش��ار کربن صفر 
تا س��ال 2050 میالدي به  وجود 
آمده بود، اما کاهش وابس��تگی 
به تأمین  کنندگان خارجی، مانند 
روس��یه، تنها این گذار به سوي 
کربن زدایی را تسریع می  کند. 

در این شرایط، سیاست  های جدید 
دولت به  س��مت سرمایه  گذاری 
انبوه در تحقیق و توس��عه برای 
کرب��ن زدای��ی در ب��ازار انرژي 

حرکت خواهد کرد.
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ب��خ�ش سوم

در این پرونده می خوانید:

  جهان در آستانه تغییر بزرگ 
)تحلیل محمد آقایی تبریزی از تبعات جنگ اوکراین ( 

  قطر برنده بزرگ جنگ اوکراین 
)تحلیلی از بلومبرگ( 

  پیدایش نظم جدید در تجارت جهانی نفت 
)تحلیل اویل پرایس(

 طرح 10 ماده ای برای كاهش وابستگی 
اتحاديه اروپايی به گاز روسيه 
)آژانس بین المللی انرژی(

w w w . i r a n i a n e n e r g y c l u b . i r

پـر و نـده



مهندس محمد آقایی تبریزی، کارش��ناس برجسته 
انرژی کش��ورمان در س��خنانی، تجاوز روس��یه به 
اوکراین و تأثیرات این رویداد بر چش��م انداز انرژی 
جه��ان و نی��ز تبعات احتمالی آن در روندهای انرژی 

ایران را تحلیل کرد.
او در س��خنانش، ب��ه بی��ان مقدماتی مهم در ارتباط 
ب��ا ای��ن تحلیل و قبل از ارائ��ه آن موضوع پرداخت 

و یادآور شد:
در مقدمه، نخس��ت باید این نکته را موردتوجه قرار 

دهی��م ک��ه در اتفاقی که رخ داده با یک »تجاوز« از 
ناحیه روس��یه، روبرو هس��تیم و نباید این موضوع را 
به اس��امی و عناوین دیگ��ری تقلیل داد. همچنین 
مجموعه ای از »دخالت های آشکار« آمریکا و غرب 
وج��ود دارد ک��ه صرفاً ن��ه فقط در مقطع این تجاوز، 
بلکه در متن اقدامات حداقل 10 سال گذشته در این 
منطقه و کشور اکراین، به وسیله آمریکا و اروپایی ها 
و متحدان آن ها در جریان اس��ت؛ یعنی با دو پدیده 
تجاوز و دخالت روبرو هستیم، که باعث شده است 

جهان در آستانه تغییر بزرگ
 تحلیل مهندس محمد آقایی تبریزی

جن�گ در اوكرای�ن و تأثی�ر آن بر تحوالت ان�رژی در ایران و جهان
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درجه وابستگی 
کشورها و 
پاالیشگاه های 
آن ها به نفت 
روسیه متفاوت 
است به 
همین دلیل 
موضع گیری های 
آن ها در ارتباط با 
قطع گاز و نفت 
روسیه به اروپا نیز 
متفاوت است و 
همچنان استمرار 
نیاز اروپا به گاز 
و نفت روسیه 
وجود دارد و حذف 
کردن این موضوع 
برای آن ها بسیار 
مشکل است

ما ش��اهد ی��ک صحنه درگیری بین 
»ح��ق وتو داران« باش��یم که از دل 
جن��گ جهانی دوم بی��رون آمده اند. 
به تعبیری در ش��رایط کنونی، برای 
اولی��ن ب��ار بعد از جنگ دوم جهانی با 
»ن��زاع جدی می��ان حق وتو  داران« 

روبرو هستیم.
آقایی تبریزی در مقدمه دوم افزود که 
ما در طول بیش از 50 سال گذشته، 
مجموعًا با 7 ش��وک و بحران نفتی 
در دنیا و آثار برآمده از آن در ایران و 

جهان، روبرو بوده ایم.
شوک اول نفتی در سال 1973 و در 
مقطع جنگ چهارم اعراب و اسرائیل 

اتفاق افتاد.
شوک دوم نفتی در سال 1979 رخ داد 
که در مقطع عنفوان انقالب اسالمی 

ایران بود.
ش��وک س��وم نفتی در سال 1986 و 
مطاب��ق با س��ال 1365 ما و در نیمه 
دوم جن��گ تحمیلی ع��راق برعلیه 
ایران اتفاق افتاد. درباره این ش��وک 
خوب اس��ت بدانیم که این ش��وک، 
یک ش��وک بین این 7 ش��وک است 
که باعث کاهش ش��دید قیمت نفت 
ش��د؛ به طوری ک��ه در اردیبهش��ت 
س��ال 1365 در زمان دولت مهندس 
میرحس��ین موس��وی قیمت فروش 
نف��ت ای��ران در دوران جنگ به 5/7 
دالر به ازای هر بش��که رسید و ریشه 

آن، تکیه عربستان سعودی بر روش 
»س��هم ب��ازار1«  بود که به تحریک 
آمریکا رخ داد و عماًل جلسه اوپک را 

در آن سال به نحوی بر  هم زد.
آق��ای زکی یمانی وزی��ر نفت وقت 
عربس��تان س��عودی ب��ا هم��کاری 
آمری��کا، بی��ان کننده ای��ن تز بود و 
عم��اًل ش��رایطی پدی��د آورد که هر 
کس��ی هر چقدر می خواهد، نفت به 
بازار بفرس��تد و عم��اًل در آن مقطع، 
ناهماهنگ��ی عجیبی در اوپک پیش 
آورد و روی نظام هماهنگی در ساختار 

اوپک، تأثیر گذاشت.
ش��وک بعدی، بع��د از جریان جنگ 
کریمه اتفاق افتاد و با ش��روع توسعه 
نفت ش��یل در آمریکا و تحریم های 
ایران در دولت اوباما، مصادف ش��ده 
بود که باعث افزایش ش��دید قیمت 
نفت خام ش��د. اگر چه نفت ش��یل در 
آغاز مرحله رش��د بود و نمی توانست 
کمب��ود بازار را جبران کند، اما نهایتًا 
کار به جایی رس��ید که رئیس جمهور 
آمریکا )اوباما(، به عربستان رفت و با 
پادشاه این کشور توافقی کرد و آن ها 
حداکث��ر تولی��د را انجام دادند تا با دو 
کشور در این زمینه برخورد شود؛ اول 

ایران و دوم روسیه.
وی ادامه داد: شوک پنجم هم زمان با 
تحریم نفتی شدید دوم ایران در سال 
2018 توسط ترامپ رخ داد و با تحریم 

بخش سوم       پ�رون�ده 
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ونزوئال هم زمان ش��د و ش��اهد اوج گیری تولید نفت 
شیل بودیم. عماًل تولید نفت شیل برای اینکه بازار 
داش��ته باش��د، به این تحریم نیاز داشت که با خارج 
نمودن بازار ایران و ونزوئال، به بازار سازی نفت شیل 
خود و اقتصادی کردن قیمت نفت شیل با افزایش 

قیمت بازار جهانی نفت، کمک کنند.
شوک ششم، با وقوع اپیدمی بیماری کرونا بود که به 
دلیل کاهش GDP )تولید ناخالص داخلی( کشورها، 
تقاضای جهانی نفت را تا حدود 25 درصد کاهش داد. 
یعنی میزان تقاضای جهانی نفت از حدود روزانه 100 
میلیون بشکه نفت خام به حدود 75 میلیون بشکه در 
روز رسید. باوجود وضعیت کرونا، تمام فشار آمریکا 
روی عربستان و حتی اوپک پالس و روسیه بر این 

قرار گرفت که این ها تولید خود را کم کنند.
وی تصری��ح ک��رد: باید توجه داش��ت که در بحران 
کرونا، تولید نفت و نیز تولید نفت شیل آمریکا، نه تنها 
کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش داش��ت و این روند 
با فش��اری که آمریکا بر کش��ورهای اوپک و اوپک 
پالس آورد، میسر شد تا در حدود 10 میلیون بشکه 
از تولید نفت خود کم کنند و سقوط شدید قیمت نفت 
خام به وجود نیاید و حتی قیمت نفت خام همچنان 
افزاینده باقی بماند و به ویژه نفت ش��یل نیز س��طح 

تولید خود را حفظ کند.
بحران هفتم، بحران اوکراین اس��ت که به افزایش 
شدید قیمت نفت منجر شده و به تازگی تا مرز 120 

دالر در هر بشکه رسیده است.
 مهندس آقایی تبریزی در ادامه مقدمه های تحلیل 
خود گفت: مقدمه س��وم و مهم دیگر، این اس��ت که 
اص��واًل در ب��ازار نفت و گاز در درجه اول، مؤلفه های 
اقتصادی، قیمت ها را تعیین می کنند و این مؤلفه ها، 

عرضه و تقاضا، ذخیره س��ازی و تجارت نفت خام و 
نهایتًا پیش بینی آثار فن آوری و سرمایه گذاری های 
توس��عه ای در نفت و گاز در میان مدت یا درازمدت 
اس��ت، که موجب می گردد بر مؤلفه های بازار و بر 
قیم��ت اثر بگذارن��د، بخصوص در خریدهای آینده 
و اصطالح��ًا »فیوچر« که معمواًل س��هم بزرگی از 

خریدهای بازار را تشکیل می دهند.
این ها مؤلفه های اقتصادی و اولیه بازار است و عمومًا 
اگ��ر دق��ت نماییم، اکثراً ای��ن مؤلفه ها تعیین کننده 
قیمت نفت خام و گاز در دنیا است؛ ولی در همه این 7 
شوک نفتی که عرض کردم، مؤلفه های ژئوپلیتیکی 
و مهم تر از آن، مؤلفه های سیاسی، چتر تأثیر جدی 
خود را بر مؤلفه های اقتصاد بازار می گسترانند و تأثیر 

را باقی می گذارند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: هم��ه قضایایی که در بحث 
مرب��وط ب��ه اوکراین و جن��گ اوکراین و ارتباط آن 
ب��ا ان��رژی و قیم��ت نفت خام و گاز مطرح اس��ت، 
صرفًا مؤلفه های بازار و در ارتباط با این قضیه های 
مؤلفه های اولیه بازار نیست. مؤلفه های ژئوپلیتیک 
ان��رژی و مهم ت��ر از آن، مؤلفه های سیاس��ی در این 
قضیه، اثرگذار هستند. در صدر مؤلفه های سیاسی، 
»تقابل های هژمونیک2« اس��ت که در این تحلیل 

توضیح خواهم داد.
 وی، در مقدمه چهارم اضافه کرد، جریاناتی که در 
دنی��ا می گ��ذرد به ویژه در 6 ماه اخیر و بخصوص در 
3 ماهه اخیر و به صورت خاص در یک ماه گذشته، 
جریاناتی بسیار سریع هستند و هر لحظه ممکن است 
اتفاقات جدیدی رخ بدهد و ما باید شاهد آن باشیم؛ 
چون نهایتًا ما در یک نقطه عطف بس��یار مهمی از 

تاریخ بشر و تاریخ تنازعات بشر، به سر می بریم.
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شوک ششم 
نفتی، وقوع 
اپیدمی بیماری 
کرونا بود که حتی 
تقاضای نفت را 
به دلیل کاهش 
GDP و تقاضای 
جهانی تا حدود 
25 درصد کاهش 
داد. یعنی میزان 
تقاضای جهانی 
نفت از حدود 
روزانه 100 میلیون 
بشکه نفت خام 
به حدود 75 
میلیون بشکه در 
روز رسید

او پ��س از ذک��ر این م��وارد به عنوان 
مقدم��ه، به تش��ریح تحلی��ل خود از 
وضعیت انرژی در س��ایه وقوع جنگ 

در اوکراین پرداخت و گفت:
اولین مطلب در 6 قس��مت مرتبط به 
این تحلیل، وضع صحنه سیاس��ی در 
مقطع جنگ اوکراین و مس��ائل قبل 
و بعد آن اس��ت. الزم اس��ت اینجا این 
نکته را عرض کنم که این جنگ، نیاز 
دو طرف بود؛ نه صرفًا نیاز یک طرف و 
این جنگ هژمون ها به نقطه عطفی 

رسیده، که نیاز دو طرف بود.
ب��ه گفت��ه مهن��دس محم��د آقایی 
تبریزی، آمریکا قبل از جنگ اوکراین 
از نظر ژئوپولتیک سیاس��ی در دنیا و 
غرب، در ش��رایطی به سر می برد که 
تقریب��اً ضعیف تری��ن وضعیت او در 
3-2 دهه اخیر و بعد از جنگ جهانی 

دوم ب��ود. به دلی��ل وضعیت داخلی و 
تنازع��ات داخلی خود و اعتباراتی که 
در سطح بین الملل از دست داده بود، 
موجب��ات تضعیف هژمونی آمریکا در 
سطح دنیا فراهم شده بود. به ویژه در 
اروپ��ا و همچنی��ن بحث های مربوط 
ب��ه تضعی��ف دالر و تضعیف اقتصاد 

آمریکا.
در مقاب��ل، برخی اقتصادها، ش��دیداً 
رو ب��ه رش��د بودند مث��ل چین و هند 
و مجموعه رو به رش��د »بریکس3« 
. پ��س تنازع��ات داخل��ی آمری��کا، 
اختالف��ات با اروپ��ا، تنازعات داخلی 
اروپا و کش��مکش آمری��کا با چین و 
روس��یه، به تضعیف هژمونی سنگین 
آمریکا نس��بت به س��ه دهه اخیر این 
کشور منجر شده بود و آمریکا شدیداً 
نیاز داش��ت تا اتفاقاتی بیفتد و مجدداً 
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این هژمونی را بازگرداند.
وی خاطر نش��ان کرد: آمریکا با هماهنگی غرب و 
متحدین با منافع مشترکش، راه خروج از مشکالت 
را این ط��ور انتخ��اب کرد که پوس��ت خربزه ای را با 
همکاری غرب زیر پای روسیه گذاشت! و برای این 
کار، دخالت ها را که از بیش از 10 سال پیش شروع 
ک��رده بودن��د، به اوج خود رس��اندند و قدرت طلبی 
»هژم��ون تج��اوز کار روس��یه«، فریب این بازی را 
خورد و با این بازی و اینکه نهایتًا تصور کرده بود که 
می تواند اوکراین را به راحتی ببلعد، وارد جنگ شد و 
ارزیابی غلطی از این وضعیت خود داشت و دست به 
تجاوز زد تا بتواند به تقویت هژمونی خود کمک کند. 

منظور من از تقابل هژمونی ها همین است.
ای��ن تحلیلگ��ر در ادامه تحلیل خ��ود تصریح کرد: 
موضوع دیگر این اس��ت ک��ه دخالت های غرب در 
قضی��ه اوکراین که در بحث انرژی بیش��تر توضیح 
می ده��م، مس��أله ای ب��ا تاریخچ��ه ای بیش از 10 
س��اله در م��ورد اوکراین اس��ت. حتمًا ب��ه یاد دارید 
ک��ه در مقطع تظاه��رات خیابانی و زمانی که بحث 
انقالب ه��ای اصطالحًا »مخملی« اوکراین مطرح 
می ش��د، وزی��ر امور خارجه وق��ت آمریکا در مقابل 
چش��م جهانیان ب��رای مردم اوکراین، س��خنرانی 
می کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا به نفع انقالب 
مخملی سخنرانی می کرد و نهایتاً به تحریک جبهه 
ضد روس��یه در اوکراین منجر ش��د. حتی تعدادی از 
جمهوری خواهان بس��یار مط��رح در مجلس وقت 
آمریکا می آمدند و در خیابان های اوکراین، دس��ت 
به سخنرانی های مهیج می زدند و تشویق و ترغیب 
وجود داشت. این بخش تبلیغاتی بود و بخش اجرایی، 
حمایتی، مالی و امپراطوری رس��انه ای غرب که در 

خدم��ت ای��ن سیاس��ت قرار گرفت، تمام��ًا بر علیه 
هژمون روسیه فعالیت کردند. طی ده سال گذشته 

در اوکراین، از همه این جوانب عمل کردند.
درحالی که تجاوزها و اش��غالگری های مش��ابهی 
توس��ط غرب در 30 س��ال گذش��ته اتفاق افتاده بود 
ولی جنگ اوکراین، اولین جنگ تخاصمی است که 
تقابل جدی نظامی بین دو هژمون را مطرح ش��ده 
است. هژمون غرب به سرکردگی آمریکا، با هژمون 
شرق با تجاوز روسیه، در مقابل هم قرار دارند. این 
صحنه را نه در جنگ ایران و عراق می بینید که تمام 
قدرت های وقت دنیا، همه به حمایت صدام در عراق 

آمده بودند و تخاصم بین حق وتو داران نبود.
در جنگ صربستان هم، اگرچه با سکوت و بعضًا با 
نارضایتی روسیه همراه بود ولی به تخاصم دو قدرت 
نینجامید و نه در جنگ عراق که توسط آمریکا انجام 
ش��د و نه در جنگ افغانس��تان، و نه در جنگ یمن و 
نه در اش��غالگری ها و تجاوزات و حمالت اس��رائیل، 

هیچ یک مقابله آمریکا و روسیه نبود.
وی گف��ت: تبلیغ��ات 4 ماه اخیر را می بینید که آنچه 
در سطح بین الملل رخ می دهد، هدف گیری آمریکا 
در ارتباط با نوعی بازیابی هژمونی آمریکا در سلطه 
غرب و برقراری مجدد ویژگی مورد نیاز خود است؛ 
یعنی بازگرداندن مجدد هژمون آمریکا. وقتی صحنه 
را نگاه می کنیم، شاهد این نتایج هستیم. این مطلب 
مهمی در صحنه شناس��ی و جنگ هژمون ها اس��ت 

که باید به آن بپردازیم.
وی در قسمت دوم از 6 قسمت تحلیل خود، به بیان 
ویژگی های کش��ور اوکراین پرداخت و افزود: این 
کشور، سرزمینی غنی و نیز دارای منابع نفت و گاز 
غیرمتعارف است. بعد از آمریکا که به انقالب تولید 
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و توس��عه نفت و گاز غیرمتعارف در دنیا دامن زد و 
بیش از نیمی از تولید انرژی آمریکا، تولید نفت و گاز 

غیرمتعارف و حاصل 10 سال اخیر است.
یکی از مهم ترین کشورهایی که دارای منابع نفت و 
گاز غیرمتعارف دنیا است، اوکراین می باشد. بالطبع 
وارد ش��دن آمریکا در 10 س��ال اخیر و در جریانات 
انقالب مخملی، برای اهداف مشخصی مانند ورود 
برای توسعه نفت و گاز شیل در اوکراین بود؛ چراکه 
این توسعه، کمک می کرد تا اروپای غربی و اروپای 
تازه خارج شده از سیستم اتحاد جماهیر شوروی از 
طریق اوکراین، تغذیه ش��وند و وابس��تگی به منافع 
نفت و گاز روس��یه را از این طریق و از طریق دیگر 

فعالیت ها، به حداقل برسانند.
وی ادامه داد: قس��مت س��وم و مطلب دیگر، برخی 
ویژگی های منابع نفت و گاز در دنیا است. در مورد 
گاز، با دو پدیده توسعه و تولید و انتقال روبرو هستیم. 
یکی به وسیله خط لوله و دیگری به وسیله ال. ان. جی 
است. سردمدار انتقال گاز با خط لوله در دنیا، کشور 
روسیه است و با خطوطی که به مناطق مختلف دنیا 
و با دسترس��ی هایی که به اروپا دارد و همچنین از 
روسیه به چین و شرق آسیا و ... مزیتی برای روسیه 

به وجود آورده است.
آمریکایی ها این مزیت را ندارند و در مقابل، آمریکا 
از مزیت دیگری برخوردار اس��ت که روس��یه ندارد و 
آن ه��ا مزی��ت آالن جی اس��ت. گاز مایع تولیدی در 
آمریکا بخصوص با افزایش تولید نفت و گاز شیل، 
امکان تولید و صادراتی آالن جی را که مزیتی نسبی 
برای آمریکا بود، به مزیتی رقابتی تبدیل کرد. این 
در مقابل مزیت رقابتی روس��یه از بُعد انتقال گاز با 
خط لوله، قرار گرفت. حاال این دو مزیت، در تقابل 

باهم قرارگرفته اند.
موضوع مهم بعدی، وضعیت »خط نورث اس��تریم 
دو« اس��ت؛ خ��ط لول��ه ای ک��ه روس ه��ا روی آن 
س��رمایه گذاری کرده ان��د و باید تا آلمان می رفت و 
گاز را تا اروپا می رساند و کمکی به توسعه اروپا بود. 
ای��ن خ��ط لوله با س��رمایه گذاری بالغ بر 10 میلیارد 
دالر انجام ش��د و دولت های آمریکا چه جمهوری 
خ��واه و چ��ه دموکرات، همواره با این خط لوله س��ر 
ناس��ازگاری داش��تند. دلیل این مخالفت، واضح بود 
چون آمریکا در توس��عه گاز دنیا، به دنبال هژمونی 
ال ان  جی بود نه توس��عه خط لوله که مزیت رقابتی 

روس ها است.
در نهای��ت در جری��ان مرب��وط به جن��گ اوکراین، 
بحث های��ی را که از مدت ها پیش مطرح می کردند 
و می گفتند، این خط لوله را تحریم می کنیم، مرتب 
اذیت می کردند و مش��کالتی به وجود می آوردند و 
در نهایت، با وقوع جنگ اوکراین، کاًل آن را تحریم 
کردند و موجب شدند که اروپا، از نورت استریم دو، 

چشم پوشی کند.
آقای��ی تبری��زی در ادامه تحلیل خود افزود: موضوع 
قابل اش��اره دیگر، وضعیت تأسیس��ات اسکله های 
اروپا و س��رمایه گذاری آمریکا بعد از توس��عه نفت 
و گاز ش��یل در توس��عه صادرات ال ان  جی، این بود 
که هم در اروپا، هم در آفریقا و هم در ش��رق آس��یا، 
توسعه تأسیسات اسکله های وارداتی گاز شیل اتفاق 
افتاد که به سرعت اضافه شدند و حتی استرالیا را به 
کمک گرفتند و نهایتًا، با وجود توس��عه هایی که در 
توس��عه ال ان  جی در سیبری در طرف روسیه انجام 
شد، شتاب توسعه های ال ان  جی سیبری، هرگز قابل 
رقابت با شتاب، حجم و سطح توسعه های تأسیساتی 
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و توسعه ال ان  جی در آمریکا نبود.
آمریکایی ها در تأسیسات اسکله های اروپا و مناطق 
دیگ��ر، س��رمایه گذاری کردند تا بتوانند توس��عه و 
افزایش تولید گاز ش��یل را نهایتًا از طریق ال ان  جی 
به اروپا، آفریقا و ش��رق آس��یا برسانند. قسمت اروپا، 
بیش��تر ب��ه ای��ن دلیل بود که بتوانند نی��از اروپا را به 
گاز روس��یه کاهش بدهن��د و همچنان این برنامه، 

ادامه دارد.
ب��ه گفت��ه محمد آقایی تبریزی، واقعیتی وجود دارد 
که برای آمریکایی ها تلخ است و متأسفانه در 6 ماه 
اخیر رخ داده و ثابت ش��ده اس��ت و آن اینکه، توان 
تولید بیش��تر برای نفت ش��یل در آمریکا، آن طور که 
در ابتدا فکر می کردند و توسعه و سرمایه گذاری در 
این بخش را دامن زدند، شتاب تولید مطابق شتاب 
سرمایه گذاری توسعه نبود. این یک بحث فنی است 
و من بیش��تر از این وارد جزئیات نمی ش��وم و فقط 

خالصه را عرض می کنم.

در نهایت، شتاب تولید نفت شیل در آمریکا، تقریبًا 
خیلی کند شده است. اآلن تقریبًا در یک سال اخیر، 
می��زان تولی��د نفت آمریکا که بیش از 50 درصد آن 
نفت ش��یل اس��ت، از سطح 11/9 میلیون بشکه در 
روز، تجاوز نکرده، و باعث ش��ده اس��ت، آمریکا در 
تحریم هایی که برای روسیه برقرار کرده بودند، نیاز 
به این داشته باشند که غیر از توسعۀ نفت ِشیل که 
بیشتر از این جواب نمی داد، به کشورهای دیگر مانند 
اوپک فشار بیاورند تا کاهش تولید روسیه را جبران 

کنند و قیمت ها هم خیلی افزایش نیابند
او در ادامه افزود: مسأله بعدی، واقعیت نیاز اروپا به 
گاز و نفت روس��یه اس��ت. نیازی است که همچنان 
ج��اری و س��اری اس��ت و ام��کان تحریم کامل آن 
به راحتی میسر نیست و با توجه به اختالف نظرهایی 
در اروپ��ا به دلیل نیازش��ان به ای��ن منابع، حتی اگر 
آمریکا فشار بیاورد، نمی تواند این اختالف نظرها را 

به راحتی حل کند.
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ب��ه اعتق��اد مهندس آقایی تبریزی، علت اصلی این 
است که درجه وابستگی کشورها و پاالیشگاه های 
آن ها به نفت روسیه، متفاوت است و به همین دلیل، 
موضع گیری های آن ها در ارتباط با قطع گاز و نفت 
روسیه به اروپا نیز متفاوت بوده، و ریشۀ آن، نیازهای 
آن ها است. در هر صورت، همچنان استمرار نیاز اروپا 
به گاز و نفت روس��یه وجود دارد و نادیده گرفتنش 

برای آن ها، بسیار مشکل است.
وی ادامه داد: چهارمین قس��مت که باید موردتوجه 
قرار گیرد، مسأله وضعیت عرضه و تقاضای نفت در 
جهان اس��ت. کشورهای جهان در حال حاضر، بالغ 
بر 100 میلیون بش��که نفت در روز تولید می کنند و 
بخصوص بعد از کاهش محدودیت های ناش��ی از 
اپیدمی کرونا، این عدد به این میزان نزدیک ش��ده 
است، به طوری که پیش بینی های آژانس بین المللی 
انرژی، اوپک و مراجع مستقل، این است که در طول 
س��ال 2022، به طور متوسط، در حدود یک میلیون 
بشکه البته با تفاوت ارزیابی ها، میزان عرضه کمتر 

از تقاضا است.
این اختالف س��طح تولید و مصرف، به عنوان معیار 
بازار در ارتباط با قضایای مربوط به افزایش قیمت، 
بی تأثیر نبوده اس��ت. این مطلب مهمی اس��ت که 
به عنوان مؤلفه اولیه بازار اس��ت؛ حتی اگر بخواهید 
اوپک را در نظر بگیرید، تولید نفت اوپک، حدوداً 29 
میلیون بش��که در روز اس��ت که در مجموعۀ اوپک 
پالس، عمدتًا تولید کننده های اصلی آن، روسیه و 
عربس��تان هستند، به عالوه مجموعۀ غیراوپکی ها 
ک��ه آمریکایی ها هم جزء آن هس��تند، در مجموع، 
حداکثر 100 میلیون بش��که را با همۀ نفت ِش��یل 
آمریکا تولید می کنند که از این میزان، حدوداً 11/9 

میلیون بشکه نفت آمریکا است، 10/9 بشکه نفت 
روسیه بود که در این 6 ماه اخیر، حداکثر یک میلیون 
بشکه به دلیل تحریم ها کم شده، و حدوداً 9 میلیون 

بشکه نفت عربستان است.
این ش��رایط جنگی و تحریم هایی که آمریکایی ها 
و غربی ها - حتی با اعمال محدودیت س��وئیفت - 
روی روس��یه برقرار کردند، باعث ش��د که بسیاری 
از مش��تری های روس��یه در اروپا، از دس��ت بروند و 
از ط��رف دیگ��ر، به دلیل نیاز ش��دید برای پر کردن 
خألیی که بین عرضه و تقاضا و به ویژه با تحریم های 
روس��یه وجود داشت، آمریکایی ها برای جلوگیری 
از افزایش ش��دید قیمت ها، نیاز به جبران داش��تند تا 
میزان تقلیل های عرضه، بین یک و دو میلیون بشکه 
عرض��ه در جه��ان را بخصوص بعد از جریان تحریم 
روسیه، بتوانند به ترتیبی از مناطق دیگر جبران کنند. 
کشورهایی که در مرحلۀ اول رفتند تا جبران کنند، 

کشورهای اوپک بود. چه اتفاقی افتاد!
آقای بایدن حدود دو ماه پیش با محمد بن سلمان و 
بعد با ولیعهد وقت امارات که اآلن بعد از فوت رئیس 
امارات، رئیس امارات ش��ده اس��ت، تماس می گیرد 
ک��ه هیچ کدام ج��واب تلفن های بایدن را نمی دهند 
و وقت��ی مش��اور امنی��ت ملی بایدن ب��رای دیدار به 
عربستان می رود و حتی به استراحتگاه آقای محمد 
بن سلمان، که شاید بتواند در آنجا با ایشان صحبت 
کن��د، آن ق��در او را تحویل نمی گیرند که محمد بن 
س��لمان با لباس ورزش��ی به اتاق مالقات می رود! 
این خیلی مهم اس��ت و بحث س��اده ای نیس��ت که 
اتفاق افتاده است؛ به طوری که چندین بار فشارهای 
آمریکا به عربس��تان و امارات برای اینکه در اوپک 
پالس ماهیانه با اجالس هایی که گذاشته می شود، 
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میزان تولید نفت عربس��تان و امارات را باال ببرند، 
بی جواب ماند.

نهایتًا، اوپک پالس، حداکثر در این ماه های گذشته، 
حتی بعد از جنگ اوکراین، بیشتر از حدود 400 هزار 
بش��که تولید نفت را اضافه نکردند. حتی آخرین بار 
در اوایل ماه مه که جلسه اوپک پالس برگزار شد، 
به رغم فشارهای بسیار سنگین بایدن به عربستان 
و امارات برای افزایش تولید، 432 هزار بشکه اضافه 
کردند؛ به طوری که آمریکایی ها حتی مجبور شده اند 
اخی��راً نماینده وی��ژه ای از طرف آقای بایدن - غیر 
از مش��اور امنیت ملی - به عربس��تان بفرس��تند که 
اخیراً وارد عربس��تان ش��د و مذاکراتی با محمد بن 

سلمان انجام داد.
ب��ه گفته این کارش��ناس انرژی ای��ران، حاصل آن 
اتفاقات، این شده است که در این 6-5 ماه و حتی بعد 
از جنگ اوکراین، هیچ گاه عربستان و اوپک پالس 
به امر آمریکا برای افزایش تولید مورد انتظارش��ان، 
تمکین نکرده اند و این مطلب خیلی مهمی است. این 
امر باعث شده که نهایتًا، آمریکا مذاکرات با ونزوئال 
را در این 3-2 ماه اخیر، دامن بزند و نش��انه هایی از 
برقراری مجدد واردات نفت ونزوئال به کش��ورهای 
مصرف کننده غربی و کاهش تحریم های ونزوئال، 

دیده می شود.
او افزود: این موارد هم در زمره نتایج جنگ اوکراین 
است. این میزان تقاضا و عرضه، باعث شده است که 
اخیراً قیمت نفت در بازارهای دنیا به مرز 120 دالر 
برس��د؛ یعنی در بازار »دبلیو تی آی4« ، »برنت4« ، 
دبی و عمان و در سقف سبد اوپک، متوسط قیمت، 
حدوداً 115 و 120 دالر اس��ت که چنین چیزی در 

این سال های گذشته سابقه نداشته است.

در مورد گاز هم، به همین ترتیب اس��ت. قیمت گاز 
در آمریکا حدود یک سال پیش 4 دالر به ازای هر 
میلیون BTU بود ولی اآلن به حدود 8 دالر رسیده 
اس��ت؛ به دلیل اینکه بخش��ی از نیازهای داخلی را 
آمریکا به اروپا صادر می کند و در اروپا، به دلیل کمبود 
گاز قیمت به 4 برابر این میزان در آمریکا یعنی باالتر 
از 30 دالر برای هر میلیون BTU رسیده است و این 
نکتۀ بس��یار مهمی اس��ت. بنابراین، رسیدن به 120 
دالر برای قیمت هر بش��که نفت خام برای آمریکا، 
وضعیت نگران کننده ای اس��ت؛ بخصوص نگران 
کنن��ده از این باب��ت که برای آمریکایی ها در داخل 
آمریکا، قیمت بنزین را ناشی از این افزایش قیمت 
نفت خام، به حدود دو برابر رسانده است؛ به ویژه در 
این فصل رانندگی و تعطیالت تابستانی در آمریکا 
که مصرف بنزین را در آمریکا رو به فزونی می گذارد 
ک��ه برای دولت آمری��کا، به دلیل نارضایتی که بین 
مردم ایجاد می کند، بس��یارنگران کننده است. این 
امر در تجربه های گذشته نیز بسیار مهم و با اثرات 

اجتماعی سنگین در آمریکا بوده است.
این تحلیلگر برجس��ته انرژی در ادامه و در قس��مت 
پنجم مطالب خود، خاطر نش��ان کرد: اگر اتفاقاتی 
که در جنگ افتاده است را خالصه کنیم، اضافه بر 
تجاوزات روس��یه، یکی از آن ها توس��عۀ کمک های 
تس��لیحاتی غرب به اوکراین اس��ت. اصاًل س��ابقه 
نداش��ته که این میزان تس��لیحات، از طرف غرب به 
اوکرای��ن وارد بش��ود، بخص��وص اتفاقی که در این 
یک ماه اخیر افتاده است. یک برندی از ضد هوایی، 
موش��ک های ضد هوایی و س��الح های ضد تانک 
که با برند س��وئد تولید ش��ده اس��ت که به شدت در 
کارخانه های تسلیحاتی آمریکا و اروپا، این تولیدات 
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افزایش پیدا کرده و عمدتًا برای ارسال به اوکراین 
است، همان سالحی که باعث شده تا حدودی روی 
معادل��ه جنگ از نظر نظامی تأثیر بگذارد؛ به طوری 
که وقتی این ها پرتاب می ش��وند و روی تانک ها و 
زره پوش های روسیه نشانه گرفته می شوند، وقتی 
حت��ی از نزدیک آن ه��ا عبور می کنند، چون آنجا را 

نشانه گرفته اند حتمًا آنها را از بین می برند.
مطلب مهم دیگر در این قس��مت پنجم، اس��تفادۀ 
سرش��ار روسیه، شرکت های آمریکایی، انگلیسی و 
اروپایی از رشد قیمت نفت و گاز است. افزایش قیمت 
گاز بخصوص نفت، درآمد ش��رکت های آمریکایی، 
ش��رکت های چند ملیتی نفتی و اروپایی را با توجه 
به  افزایش قیمت، بسیار افزایش داد و این را هدیۀ 
جنگ اوکراین می دانند اما در مورد روس��یه هم، به 
همین ترتیب بود. روسیه با وجود این افزایش قیمت 
نفت خام و با وجود کاهش ش��دید تولید نفتی اش، 

ناش��ی از گرفتاری های صادرات، درآمد روس��یه نیز 
افزایش پیدا کرد و این مطلب بس��یار مهمی اس��ت. 
درآمد آن کش��ور نس��بت به درآمد یک س��الۀ قبل از 
جنگ، به صورت ماهیانه افزایش پیدا کرده و علت 

آن، افزایش قیمت نفت خام بوده است.
وی تصریح کرد: اینجا می خواهم به مطلب دیگری 
اش��اره کنم که اس��تفادۀ شرکت های اسلحه  سازی 
غ��رب ب��ود. ای��ن منافع هنگفت که ش��رکت های 
اس��لحه س��ازی غرب به دست آوردند، درست مانند 
اس��تفاده های ش��رکت های نفت��ی غربی ب��ود و از 
توس��عه اس��لحه سازی، درآمد بسیار گسترده کسب 
کردند. آنچه که کارخانجات اسلحه س��ازی غرب از 
درآمدهای سرش��ار ارس��ال اسلحه در جریان جنگ 
اوکرای��ن بردند، ش��بیه همان اتفاقی اس��ت که در 
زم��ان ترام��پ، با فروش 550 میلیارد دالر اس��لحه 
کارخانجات اس��لحه  س��ازی آمری��کا و غرب برای 
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ارسال به کشورهای حاشیه خلیج فارس و در صدر 
آن عربستان و 350 میلیارد دالر اسلحه برای ارسال 
به کشورهای ژاپن و کره جنوبی به وقوع پیوست؛ که 
هر دو در س��ال اول ریاس��ت جمهوری ترامپ اتفاق 
افت��اد. ای��ن اتفاق، درس��ت در همین واقعۀ اوکراین 
از طریق ش��رکت های اس��لحه س��ازی غرب اتفاق 

می افتد. پس سود را هژمونی آمریکا می برد!
محم��د آقای��ی تبری��زی در ادامه تحلی��ل خود، به 
تعام��الت چین و روس��یه ب��رای خرید نفت ارزان از 
روسیه پرداخت و گفت: روسیه در این اتفاق که در 
جریانات جنگ اوکراین افتاده اس��ت، در حدود 25 
درصد قیمت و یا در حدود 30 دالر نفت خود را تخفیف 
داده و میزان ذخیره سازی چین با نفت روسیه، بسیار 
افزایش پیدا کرده است. حاصل این اتفاق ها چنین 
ش��د ک��ه چین و هند، با تعامالت��ی که انجام دادند، 
به میزان زیادی نفت روسیه را خریداری می کنند و 

به تعبیری روی دست ایران بلند شده اند.
به این مطلب عنایت کنید، برای بعضی ایرانیانی که 
در دوران 30 الی 40 س��ال گذش��ته، همواره مطرح 
می کردند که ما نباید گاز خود را به اروپا صادر کنیم 
و نباید روی دس��ت روس ها بلند ش��ویم، این درس 
عبرتی خواهد بود! امروز می بینید که ما در ش��رایط 
نگران کننده ای هستیم و تولید و صادرات ما کاهش 
پیدا می کند، چون روس ها با صادرات بیشتر به چین 
و هند، روی دس��ت ما بلند ش��ده اند. این پارادایمی 
اس��ت که با بی توجهی های گذش��ته ما از آن بهره 

نمی بریم.
او در ادامه گفت: مطلب دیگری که در این قسمت 
پنجم، باید به آن اشاره کنم، وحدت نسبی موردی 
بین روسیه، عربستان و اسرائیل در این مقطع است 

و این به موازات وحدت روس��یه، چین، ایران، هند، 
آفریقای جنوبی، برزیل و بریکس و حتی پاکستان 
است؛ یعنی کسانی که حول محور شانگهای جمع 
می شوند و این اتفاقی است که افتاده و نهایتاً صف 
بندی های دنیا را نشان می دهد و این صف بندی ها 
را در رأی گیری های س��ازمان ملل می بینید؛ حتی 
کس��انی که رأی ممتنع می دهند، همین کش��ورها 
هس��تند و حت��ی وقت��ی ترکیه به نف��ع آمریکا رأی 
می دهد، در بیرون جلسه، طور دیگری حرف می زند. 
ترکیه در چند سال اخیر، نفاق بزرگ خود را در ارتباط 
با ما و در همدس��تی با آمریکا، اس��رائیل و عربستان، 

کاماًل نشان داده است.
مهن��دس آقای��ی تبریزی، تحلیل خ��ود را این گونه 
ادام��ه داد ک��ه: در ای��ن وضعیت و در تقابل هژمونی 
ها، عماًل »ش��به جنگ جهانی س��وم« را می بینید. 
حرف ه��ای اخی��ر ترامپ را هم در این مطلب، مورد 

توجه قرار دهید.
 وی در قسمت ششم و پایانی تحلیل خود افزود: ما 
در جریان جنگ اوکراین، ضررهای زیادی داشتیم 
ک��ه یک��ی از ضررها درمورد زیان ایران در صادرات 

نفت خام است.
در کنار این زیان، وی افزود که باید به بحث وضعیت 
مذاکرات کنونی احیای برجام که مدتی است متوقف 
شده، هم اشاره کنم که در تأثیر با تقابل های جهانی 
هژمونی های شرق و غرب در مسأله اوکراین است. 
جریانات مربوط به آمدن امیر قطر به ایران و رفتن 
رئیس جمه��ور م��ا به عم��ان و دریافت پیام هایی از 
آمریکا، زمینه را فراهم کرده بود که برجام با توافقی 
به جمع بندی برس��د ولی عمده جریانی که در این 
رابطه به دلیل ماهیت تجاوزگری و اشغالگری و نیاز 
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مستمر به دشمن تراشی و دمیدن در آن، بیشترین 
ضرر را می کرد، اس��رائیل و هژمونی صهیونیس��م 
بوده و هس��ت و از طرفی، بحث هایی مطرح اس��ت 
و توافقاتی بین ایران و عربس��تان با وس��اطت هایی 

در جریان بود.
همچنی��ن تواف��ق در مورد جنگ یمن که همه این 
موارد، به ضرر سیاست های اسرائیل و صهیونیسم 
بود و به شدت در مجلس آمریکا و در بین جمهوری 
خواه��ان آمری��کا نفوذ دارند و در این مورد، بایدن و 
ترامپ دست کمی از هم ندارند و این خوش خیالی 
اس��ت که فکر کنیم در ارتباط با ما، »بایدنیس��ت« 
ها بهتر از »ترامپیس��ت« ها هس��تند. هر دو به ویژه 
درم��ورد ما، بازیچه دس��ت صهیونیس��ت ها بوده و 
صهیونیست ها در این دشمنی ها و در این جریانات 

مربوط به آمریکا ذی نفوذ هستند.
در ماج��رای لغ��و ی��ک طرف��ه بازی فوتب��ال بین 
ای��ران و کان��ادا، جز رد پای صهیونیس��م، هیچ چیز 
دیگری نیس��ت. به این مسأله عنایت داشته باشید! 
مذاکرات داش��ت به نتیجه ای می رسید که اسرائیل 
و صهیونیس��م، وارد قضیه ش��د. ترور فرمانده ارشد 
سپاه در مقابل خانه اش، به هم زدن بازی به صورت 

ناجوانمردانه و ظالمانه بود.

جریان توقیف کش��تی ایرانی در یونان، نوعی بازی 
به هم زدن بود. همه این ها اتفاقاتی است که ما باید 
در این رابطه هش��یار باش��یم. ما می باید درس های 
زیادی از جریان جنگ اوکراین بگیریم. بخصوص 
در ارتباط با انرژی های تجدیدپذیر و ما باید به طور 
جدی به این امر، توجه کنیم و شتاب دادن به توسعه 
اکتشافات و تولید نفت و گاز خودمان را در نظر داشته 
باشیم. و به کاهش مصرف بی رویه انرژی و کاهش 

مؤثر شدت انرژی در داخل توجه کنیم!
ما باید در سیاست های عمومی و سیاست های انرژی، 
»پارادایم شیفت6«  بدهیم؛ بخصوص با توجه بیشتر 
به پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر در کشور، و روی 
توس��عه هم زمان انرژی های تجدیدپذیر درکشور، 
جواب های بیش��تری بدهیم. با تشکر از توجهی که 

مبذول فرمودید.

•توضی�ح ض�روری: ای��ن مطل��ب در تاریخ 9 
خرداد 1401 توسط مهندس محمد آقایی تبریزی 
ارائه ش��ده اس��ت، به همین دلیل خوانندگان گرامی 
ض��رورت دارد ت��ا احتمال تغییر برخی اعداد و ارقام 
را در فاصله ارائه س��خنرانی تا زمان انتش��ار نش��ریه 

)پایان خرداد 1401( در نظر داشته باشند.

market share .1
2. ِهِژمونی )Hegemony(، نفوذ، فرادس��تی و یا س��لطه یک دولت یا گروه 
ب��ر ام��ور و رواب��ط دیپلماتی��ک یا بر دولت و یا گروهی دیگ��ر، چنانکه گروه 
مس��لط، درجه ای از رضایت گروه تحت س��لطه را به دس��ت  آورد و با »تس��لط 
داش��تن ب��ه دلی��ل زور ص��رف« فرق دارد. در معنی کلی، نفوذ و تس��لط یک 

جمع یا نهاد بر یک جامعه.
3. بریکس )BRICS(، نام گروهی به رهبری قدرت های اقتصادی نوظهور، 
از به  هم پیوس��تن حروف اول کش��ورهای عضو: برزیل، روس��یه، هند، چین و 
آفریقای جنوبی تشکیل شده  و نمایانگر نیمی از جمعیت جهان است و حدود 

30 درصد قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارد.

)West Texas Intermediate(WTI .4
5 . نفت خام برنت )Brent Crude(، شامل سبد نفت  خام 4 چاه نفت بریتانیایی 
و نروژی سبک و شیرین در دریای شمال و  از مهمترین مراجع قیمت گذاری 
نفت  خام در بازار جهانی و مهم ترین مرجع قیمت در منطقه آتالنتیک و حدود 
دو- سوم نفت مبادله شده در بازار جهانی بر آن اساس است.،WTI، سبد اوپک، 

نفت خام دوبی و عمان، از دیگر مراجع قیمت گذاری نفت هستند.
. پارادایم، مجموعه  ای از باورها و نگرش ها و حتی مفروضات بین  االذهانی 
موردقبول کارشناسان و نخبگان یک حوزه، که بعد، آثار خود را در مثاًل وضع 
قوانین، مقررات و کاربردها می  گذارد. پارادایم شیفت )Paradigm Shift( به 

معنای تغییر این باورها است که به »افق گشایی« هم تعبیر شده است.
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همزم��ان با ف��رود هواپیماها به دوحه، مس��افران 
می  توانند در میان ش��ن  هاي صحرا، به اس��تادیوم 
جدید 80 هزار نفری که میزبان فینال جام جهانی 
در ماه دس��امبر اس��ت، برون��د و بازی  های جهانی 
فوتبال را از نزدیک، به تماش��ا بنش��ینند. همچنین 
ممکن است آنها شاهد تصویر چشمگیر دیگری نیز 
باش��ند: تانکرهای غول پیکری که در خلیج فارس 
صف کشیده  اند تا گاز طبیعی مایع شده )ال ان جي( 
را بارگیري کنند. فوتبال و س��وختی که به  صورت 
فزاینده  ای برای زندگی ش��هروندان، ضروری  تر از 
قبل ش��ده، حتی ممکن اس��ت اشتراکات اندکي با 
یکدیگر داشته باشند، با این حال، آن ها در کنار هم 
قرار می  گیرند تا قطر را در صحنه جهانی به بازیگري 
تأثیرگذار تبدیل کنند. میزباني جام جهانی، مي  تواند 

اعتب��ار بین  المللی ش��یوخ قط��ري را افزایش دهد. 
بدی��ن ترتی��ب، ارتقاي جای��گاه قطر به  عنوان یک 
تأمین  کننده گاز طبیعي، نویدبخش تبدیل این شبه 
جزیره کوچک به بازیگر بزرگتری باشد که همیشه 
آرزوی آن را داشته است. افزایش شدید قیمت نفت   
خام در سایه جنگ در اوکراین، تولیدکنندگان نفت 
خاورمیانه مانند عربستان سعودی و کویت را تقویت 
کرده، اما منافع مالی و ژئوپلیتیکی که قطر پس از 
حمله والدیمیر پوتین و اجبار اروپا به کاهش واردات 
انرژی از روسیه، به  دست مي  آورد، آن ها را به برنده 

کلیدي جنگ تبدیل کرده است.
تع��دادي از بلندپایه  تری��ن مقامات اتحادیه اروپا در 
هفته  های اخیر، با یک پیام روش��ن، به دوحه پرواز 
کرده ان��د: ما در س��ریع  ترین زم��ان ممکن، به گاز 

قطر، برنده بزرگ 
جنگ اوکراین

نويسندگان: پل واالس و سیمون فاکسمن
مترجم: محسن داوری

bloomberg.com :منبع
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ش��ما نیاز داریم. آلم��ان به صاحبان 
کسب  و  کارها گفته است که مذاکرات 
مربوط به تأمین گاز مورد نیازشان را 
آغ��از کنند. این فوریت در این هفته، 
پ��س از قط��ع گاز صادراتي روس��یه 
به دو کش��ور لهس��تان و بلغارستان، 

شدیدتر شد.
براس��اس محاس��بات »بلومبرگ«، 
ق��رار بود ص��ادرات ان��رژی قطر در 
س��ال جاری برای اولین بار از س��ال 
2014 میالدي تاکنون و بر اس��اس 
روند س��ه ماهه اول امس��ال، به بیش 
از 100 میلیارد دالر برسد. این اتفاق، 

به قطري  ه��ا اجازه می  دهد تا ثروت 
بیشتری را در بازارهای سهام جهانی 
و پی گرفتن اهداف سیاست خارجی 
خوی��ش، عمدت��ًا از طریق صندوق 
دارای��ی 450 میلی��ارد دالری خود، 

خرج کند.
در همی��ن حال، دولت قطر، کس��ب 
20 میلی��ارد دالر گ��ردش مالي را از 
برگ��زاری جام جهان��ی انتظار دارد. 
در نم��ودار )1(، می��زان درآمده��اي 
صادراتي قطر در 8 سال اخیر و پیش 
بیني درآمدهاي سال 2022 میالدي، 

نشان داده شده است.

نمودار 1. میزان درآمدهاي صادراتي قطر 
در 8 سال اخیر و پیش بیني درآمدهاي سال 2022 میالدي

 با پايان تحریم 
اقتصادی و رشد 
قیمت گاز اروپا به 
باالترین حد خود، 
درآمدهاي آنها در 
سال گذشته بیش 
از چهار برابر شده 
است. بازگشت 
تقاضاي انرژي 
پس از همه  گیری 
کرونا و سپس 
تهاجم روسیه به 
اوکراین، دو عامل 
كليدي در تغيير 
مهره  هاي بازي 
هستند
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 شرايط كنوني، 
شروع چیزی است 
که می تواند یک 
»ابر چرخه« گازی 
باشد. اين اتفاق، 
درست زمانی 
حادث می شود که 
رونق ساخت وساز 
جام جهانی که 
اقتصاد اين كشور 
را در سال های 
اخیر به جلو پيش 
راند، به پایان 
می رسد

صادرات هیدروکربن  ها و محصوالت 
حاص��ل از آنه��ا، بی��ش از 90 درصد 
صادرات قطر را تش��کیل می  دهد. در 
س��ایه اتفاقات سال 2022 میالدي، 
قط��ر در ح��ال حاض��ر، ب��ه یکی از 
ثروتمندترین کشورهاي دنیا تبدیل 
ش��ده و نف��وذ ژئوپلیتی��ک آنها را به 
صورتي تقویت کرده که یک س��ال 
پیش براي اکثر کارشناس��ان، دور از 

ذهن به نظر می  رسید.
ول��ع س��یري ناپذیر اروپ��ا برای گاز 
طبیع��ی مایع یا ال ان جی، پس از آن 
ص��ورت گرفت ک��ه قطر، یک پروژه 
30 میلی��ارد دالری را ب��رای افزایش 
60 درصدی ظرفیت تولید و صادرات 
خود در دورنماي سال 2027 میالدي 

آغاز کرد.
با راه اندازي این پروژه، فاصله شیوخ 
دوح��ه ب��ا ایاالت متحده و اس��ترالیا 
به  عن��وان رقب��اي اصلي قطر در این 
زمینه - افزایش چش��مگیري خواهد 
یاف��ت. تقاضای اضاف��ی، به  معنای 
رقابت بیش��تر بین خری��داران برای 
قرارداده��ای بلندمدت، و به احتمال 
زیاد، ش��رایط بهتر برای قطر خواهد 

بود.
پیش از شروع جنگ اوکراین، برخی 
از تحلیلگ��ران، تردی��د داش��تند که 
تقاضاي کافی برای توجیه این طرح 

رؤیایی توسعه وجود داشته باشد.

»کارن یان��گ«، کارش��ناس ارش��د 
مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفت: 
»این یک فرصت باورنکردنی است. 
قطر یکی از مهمترین صادرکنندگان 
گاز، و احتمااًل بازار آن در س��ال  های 

آینده، بسیار قدرتمند خواهد بود«.

تغیی���ر ب���زرگ در خزان���ه ثروت 
قطر

این ش��رایط، یک دستاورد برای قطر 
و جمعی��ت کمت��ر از 3 میلیون نفري 
آن اس��ت. عربستان سعودی، امارات 
متح��ده عرب��ی و متحدانش، بیش از 
س��ه سال تالش کردند تا این کشور 
را به  دلی��ل نزدیک��ی بی��ش از حد به 
گروه های اس��الم گرای منطقه ای و 
ای��ران، از نظ��ر اقتصادی نابود کنند. 
همه گی��ری کرونا، قیمت گاز طبیعي 
را ب��ه پایین ترین میزان کاهش داد و 
به گفته بس��یاری، روند اجتناب ناپذیر 
تغییر مصرف کنندگان از سوخت های 
فسیلی به انرژی پاک تر و تجدیدپذیر 

را تسریع کرد.
در همین حال، فعاالن حقوق بش��ر، 
قط��ر را به  دلی��ل رفتارش با کارگران 
خارج��ی ک��ه زیرس��اخت  های جام 
جهانی را مي  س��ازند، مورد انتقاد قرار 
می  دهند. به گفته سازمان بین  المللی 
کار، حداق��ل 50 نف��ر از آنها، تنها در 
س��ال 2020 میالدي، جان خود را از 
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 صادرات 
هیدروکربن ها 
و محصوالت 
حاصل از آنها، 
بیش از 90 
درصد صادرات 
قطر را تشکیل 
می دهد. در سايه 
اتفاقات سال 
2022 ميالدي، 
قطر در حال 
حاضر، به یکی 
از ثروتمندترین 
کشورهاي دنيا 
تبدیل شده است

دست داده  اند.
ب��ا پای��ان تحریم اقتصادی و رش��د 
قیمت گاز اروپا به باالترین حد خود، 
درآمدهاي آنها در سال گذشته بیش 
از چهار برابر ش��ده اس��ت. بازگشت 
تقاض��اي انرژي پ��س از همه  گیری 
کرون��ا و س��پس تهاجم روس��یه به 
اوکرای��ن، دو عام��ل کلیدي در تغییر 

مهره  هاي بازي هستند.
در جلس��ه امیر ش��یخ »تمیم بن حمد 
آل ثانی« در کاخ س��فید با جو بایدن 
در اواخ��ر ژانوی��ه و هفته  ه��ا پیش از 
ش��روع جنگ کرملی��ن در اوکراین، 
آن ه��ا در مورد تضمی��ن ثبات منابع 

انرژی جهانی، گفتگو کردند.
بایدن، قطر را به  عنوان »متحد اصلی 
غیر ناتو« معرفی کرد که تا حدودی 
نتیجه کمک دوحه به ایاالت متحده 
برای خروج از افغانس��تان تلقی شد؛ 
اگرچه گاز در خط مقدم مذاکرات آنها 
بود. این ش��رایط، با تنش میان کاخ 
س��فید و رهبران عربس��تان سعودی 
و ام��ارات، به  دلی��ل امتن��اع آنه��ا از 
افزایش تولید نفت و کمک به کاهش 

قیمت  ها، در تضاد است.
در نمودار )2(، درآمد سرانه شهروندان 
قطري در س��ه دهه اخیر، نشان داده 

شده است.

نمودار 2. درآمد سرانه شهروندان قطري در سه دهه اخیر
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براساس گزارش سیتی گروپ، اقتصاد 200 میلیارد 
دالری قطر، امسال 4/4 درصد رشد خواهد کرد که 
بیشترین رشد از سال 2015 میالدي تاکنون است، 
و تولی��د ناخال��ص داخلی به    ازای هر نفر، به نزدیک 

80 هزار دالر، افزایش می  یابد.
به گفته »زیاد داوود«، اقتصاددان ارش��د بازارهای 
نوظه��ور در »بلومبرگ اکونومیکس«: »ش��رایط 
کنوني، ش��روع چیزی اس��ت که می تواند یک »ابر 
چرخه« گازی باشد. این اتفاق، درست زمانی حادث 
می شود که رونق ساخت وساز جام جهانی که اقتصاد 
این کش��ور را در س��ال های اخیر به جلو پیش راند، 

به پایان می رسد«.
او افزود: »این اتفاق، زمان مناسبي برای قطر است 
ک��ه می  توان��د محرک جدیدی برای رش��د در دهه 

فرارو باشد«.

قطر با این منابع مالی چه خواهد کرد؟
اکن��ون ای��ن س��ؤال مطرح می  ش��ود ک��ه قطر با 
س��رمایه  های بادآورده خود که با فروش س��وخت 
ال ان ج��ی، روان��ه خزانه می  ش��ود، چه خواهد کرد. 
بسیاری معتقدند که این پول برای تقویت صندوق 
ث��روت دولت��ی قط��ر اس��تفاده خواهد ش��د. اداره 
سرمایه  گذاری قطر در حال حاضر، یک سرمایه  گذار 
بزرگ در شرکت  های »برکلي« تا »فولکس واگن« 
و همچنین امالک و مس��تغالت نیویورک و لندن 
اس��ت و حرکت آنها به س��مت شرکت های فناوری 

را تسریع مي  بخشد.
قطر، همچنین می  تواند از این صندوق، برای پیشبرد 
اهداف منطقه  ای خود اس��تفاده کند. ماه گذش��ته، 
دولت متعهد ش��د 5 میلیارد دالر س��رمایه  گذاری در 
مصر انجام دهد. این بخش��ی از طرح کش��ورهای 
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حاشیه خلیج فارس برای حمایت از این کشور شمال 
آفریق��ا ب��ود که از زمان آغاز جنگ اوکراین، به  دلیل 

افزایش قیمت مواد غذایی، آسیب دیده است.
س��رمایه گذاری های قبلی خارجی دوحه، همیش��ه 
سودآور نبوده است. آن ها در دهه گذشته، میلیاردها 
دالر براي خرید سهام شرکت نفت »روس نِفت1«  
اختصاص دادند، که هم  اکنون، ارزش س��هام آنها 

در روسیه، پایین آمده است.
حمایت از مصر ش��امل 8 میلیارد دالر پس از قیام 
بهار عربی در س��ال 2011 میالدي بود؛ زمانی که 
اخوان  المسلمین دولت را در دست گرفت که رهبری 
وي کوت��اه م��دت بود. با برکن��اری رئیس جمهور 
»محمد مرسی« توسط ارتش مصر در سال 2013 
میالدي، حمایت قطر از او، تحت رهبری »ش��یخ 
حمد«، پدر »ش��یخ تمیم«، انتقاد کشورهای عرب 
خلی��ج ف��ارس را برانگیخت و یکی از دالیل تحریم 

آنها در سال  هاي بعد بود.
پس از به دست گرفتن حکومت غزه توسط »حماس«، 
شیخ حمد همچنین در غزه سرمایه  گذاری کرد؛ اما 
حماس توسط ایاالت متحده به  عنوان یک سازمان 
تروریستی معرفی شد و آنگاه از انقالب سوریه برای 

سرنگونی »بشار اسد« حمایت کرد.

حركت به سوی ثروت چشمگير
نقش  آفرین��ي قط��ر در تأمی��ن گاز طبیعي جهان، 
مسیري طوالنی بوده است. ذخایر گاز طبیعي آنان، 
عمدتًا در ابرمیدان بزرگ فراساحلي »گنبد شمالی« 
قرار داشته که تا آب  های ایران امتداد دارد و شرکت 
ش��ل در س��ال 1971 میالدي، آن را کش��ف نمود؛ 

اگرچه شل به  سرعت توسعه آن را رها کرد.

گاز طبیع��ي در آن س��ال  ها ارزش کم��ی داش��ت، 
بخصوص اگر آنقدر از بازارهاي صادراتي دور بودند 

که نمی  شد آن را با خط لوله صادر کرد.
در ده��ه 1990 می��الدي، منابع مالی قطر با فش��ار 
روبرو بود، زیرا تولید نفت و قیمت آن کاهش یافت. 
»عب��داهلل بن حمد  العطیه«، وزیر انرژی قطر در آن 

زمان، معتقد بود گاز طبیعي، سوخت آینده است.
مصرف این سوخت در حال افزایش بود و مهندسان، 
هزینه س��اخت طرح  هاي تولید ال ان جی را کاهش 
داده بودن��د. ب��ا کاه��ش دماي گاز ت��ا 161 درجه 
سانتیگراد زیر صفر، این سوخت مایع شده و امکان 
ارسال آن به سراسر جهان فراهم می  گردد. تا سال 
2012 میالدي، این کش��ور به  دلیل رش��د تقاضا در 
ژاپن و تایوان به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل 
ش��د. با این حال، قطري  ها نتوانس��تند بازار اروپا را 
به  دلیل رقابت روس��یه و عرضه گاز ارزان، تس��خیر 

کنند.
العطی��ه در مصاحب��ه  ای گف��ت: »در س��ال 1997 
می��الدي به آلمان رفتم، با مقامات آلمانی مالقات 

کرده و براي فروش گاز قطر گفتگو کردیم«.
آن ها پاس��خ دادند: »ما فکر نمی  کنیم به ال ان جی 
جي شما نیاز داشته باشیم، زیرا گاز زیادی از روسیه از 
طریق خطوط لوله دریافت خواهیم کرد که ارزان  تر 

است«.
استدالل العطیه مبنی بر اینکه آنها به تأمین  کنندگان 
زی��ادی نی��از دارن��د، س��رانجام زمانی که روس��یه 
مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم 
تاکنون را آغاز کرد و با تهدید پوتین مبنی بر انتقام 
از تحریم  های غرب با توقف صادرات گاز، به اثبات 
رس��ید. اتحادیه اروپا در تالش برای منزوی کردن 
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با این حال، چش��م انداز آینده روشن 
اس��ت. »مورگان اس��تنلی2«  انتظار 
دارد چرخش اروپا از انرژی روسیه، به 
افزایش 60 درصدی مصرف جهانی 

ال ان ج��ی ت��ا س��ال 2030 میالدي 
منجر شود.

»گلدم��ن س��اکس3«  پی��ش بینی 
می  کن��د که قیمت نقط��ه  ای گاز در 

 ولع سيري ناپذير 
اروپا برای گاز 
طبیعی مایع یا 
ال ان جی، پس از 
آن صورت گرفت 
که قطر، یک پروژه 
3۰ میلیارد دالری 
را برای افزایش 6۰ 
درصدی ظرفيت 
توليد و صادرات 
خود در دورنماي 
سال 2۰27 
ميالدی آغاز کرد

روسیه، جریمه های تجاری سنگینی 
را اعمال کرده، اما تاکنون، نفت و گاز 

طبیعي را مستثنی کرده است.
در ح��ال حاض��ر، قط��ر نمی  تواند به 
ان��دازه کافی ب��رای تأمین نیازهای 
اروپ��ا که حدود 40 درصد گاز خود را 
از روسیه تأمین می  نماید، تولید کند. 
ش��رکت »قطر ان��رژی«، با ظرفیت 
کامل در حال برداش��ت است و بیش 

از 80 درصد محموله  های آن به آسیا 
م��ی  رود. بس��یاری از این محموله  ها 
براس��اس قرارداده��ای بلندم��دت 
فروخت��ه می  ش��وند ک��ه دوحه گفته 
است، برای انتقال منابع به اروپا، آن 

را لغو نمی  کند.
در نم��ودار )3(، قیم��ت جهان��ي گاز 
طبیعي و هزینه سر به سر تولید قطر، 

نشان داده شده است. 

نمودار 3. قیمت جهاني گاز طبیعي و هزینه سر به سر تولید قطر
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آسیا و اروپا، حداقل تا سال آینده به 25 دالر در هر 
میلیون واحد حرارتی بریتانیا )بي. تي. یو( برس��د. 
این عدد بیش از شش برابر قیمت سر به سر پروژه 
عظیم توسعه بلوک  هاي جدید میدان گنبد شمالي 
قطر است. بانک  های آمریکایی نیز به صورت مشابه 
در مورد نفت که بیشتر قراردادهای عرضه فعلی قطر 

به آن مرتبط است، خوش بین هستند.
اتحادی��ه اروپا، راهبردی چندجانبه را برای واردات 
بیش��تر ال ان جی و گاز خط لوله از خارج از روس��یه 
آغاز کرده است. آلمان که وزیر اقتصاد آن »رابرت 
هابک« برای دیدار با امیر قطر در اواسط ماه مارس 
به دوحه سفر کرد، متعهد شده است که اولین پایانه 
واردات ال ان جی خود را بس��ازد. کش��ورهایی مانند 

استونی نیز به دنبال امکانات جدید واردات هستند. 
کنفرانس سیاست خارجی دوحه در ماه مارس امسال 
با حضور تقریبًا 4 هزار نفر از جمله »جوزپ بورل4« 
، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا برگزار شد. »ولودیمیر 
زلنسکی«، رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی 
ویدیویی در این کنفرانس گفت: »قطر می تواند، از 
اس��تفاده روسیه از انرژی به  عنوان »سالحی برای 
باج گی��ری از جهان« جلوگیری کند«. این جمله با 
تش��ویق طوالنی روبرو ش��د. »آلن حبیب«، مدیر 
خاورمیانه در ش��رکت آي س��ي آي اس می  گوید: 
»تهاجم روس��یه به اوکراین و عدم قطعیت عرضه 
گاز به اروپا، صحنه بازی را به  نفع دوحه تغییر داده، و 

بهترین راه پیش بیني آینده، ساختن آن است«.

1- روس نِفت )Rosneft(، ش��رکت نفت و گاز روس��ی اس��ت، که 69 درصد 
از س��هام آن متعلق به دولت روس��یه و 19 درصد از س��هام آن نیز در اختیار 

شرکت بریتانیایی بی پی بوده است. 
2- مورگان استنلی )Morgan Stanley(، شرکت خدمات مالی آمریکایی 
است، که در سال 1935 با مشارکت »هنری استارجیس مورگان« )نوه بانکدار 
آمریکایی جی پی مورگان( و دیگران تأسیس شد که مالک شبکه ای عظیم 

و کارکنان بسیار در کشورها زیادی است. 
3- گلدم��ن س��اکس )Goldman Sachs(، ش��رکت بانک��داری و خدمات 
مالی آمریکایی چندملیتی است که در سال 1869 توسط بانکدار آمریکایی 

آلمانی تبار؛ مارکوس گلدمن، در شهر نیویورک تأسیس شد.
4- مس��ؤول سیاس��ت خارجی و نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی 

اتحادیه اروپا. 
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اکن��ون بزرگترین تغیی��ر در جریان تجارت نفت، از 
زم��ان تحری��م نفتی اع��راب در دهه 1970 به  وقوع 
پیوس��ته اس��ت و حتی احتمال دارد شرایط هرگز به 
حال��ت ع��ادی باز نگردد. حمله روس��یه به اوکراین 
و تحریم صادرات نفت مس��کو، مس��یرهای تجارت 
جهانی نفت را تغییر داده است. طی نزدیک به پنج 
ده��ه گذش��ته، البته بجز م��ورد تحریم  های ایران و 
ونزوئال در سال  های اخیر، نفت، کم و بیش، آزادانه 
از هر تأمین کننده  ای به هر مشتری در جهان، انتقال 
پیدا می  کرده است.  تجارت آزاد انرژی، اکنون پس 
از حمله روس��یه و تحریم  های غرب که متعاقب آن 
به  وقوع پیوس��ت، عماًل به پایان رسیده است، بویژه 
آنکه بدانیم اروپا برای قطع وابستگی خود به انرژی 

روسیه به هر قیمت، عزم خود را جزم کرده است.

جنگ سرد جدید در بازار نفت
ی��ک پ��رده آهنی جدید، اکنون جریان نفت را دچار 
اختالل کرده اس��ت، چراکه اروپا برای تأمین نفت 
به آمریکا، خاورمیانه، آفریقا و اساس��ًا هر کش��وری 
جز روس��یه روی م��ی  آورد. اتحادیه اروپا، به  تازگی 
بسته تحریمی را تصویب کرد که طبق آن، واردات 
نفت خام روسیه از طریق دریا طی مدت شش ماه 
و س��ایر محصوالت نفتی روس��یه ظرف هشت ماه، 

متوقف می  شود.
در اقدامی بس��یار گس��ترده  تر در بس��ته تحریم  ها، 
اتحادی��ه اروپا همچنین ش��رکت  های اروپایی را از 
بیم��ه و تأمی��ن مال��ی حمل و نقل نفت روس��یه به 
کش��ورهای ثالث، پس از یک دوره ش��ش ماهه، 

منع می  کند.

پیدایش نظم جدید در تجارت جهانی نفت
 جنگ در اوكراین، باعث بزرگترین تغییر در جریان نفت از دهه 1970 شده است

نویسنده: تتسوانا پاراسکوا
مترجم: سمیه الماسی
Oilprice.com :منبع
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 تخمین می  زنیم 
که ممکن است 
حدود 2 تا 3 
میلیون بشکه در 
روز از صادرات 
نفت روسیه، یا 
حدود یک - چهارم 
تولید نفت این 
کشور، تا پایان 
سال 2022 از بازار 
جهانی محو شود

براس��اس گزارش  ه��ا، بریتانی��ا و 
اتحادیه اروپا، اخیراً توافق کردند که 
به  طور مشترک، دسترسی روسیه به 
بیمه نفتی را قطع کنند. انگلس��تان، 
مرکز اصلی شرکت  های بیمه  است؛ 
به  طوری که 95 درصد از بازار جهانی 
بیم��ه حم��ل و نقل نفت را پوش��ش 

می دهد.
انتظار می رود که این اقدام، ارس��ال 
محموله ه��ای نف��ت روس��یه ب��ه 
کشورهایی را که مایل به خرید نفت 
این کش��ور و عمدتًا در آسیا هستند، 
دش��وارتر کند، و می تواند خریداران 
در هن��د و چی��ن را وادارد ک��ه حتی 
تخفیف ه��ای بیش��تری برای نفت 
خام روس��یه درخواس��ت کنند. نفت 
اورال روس��یه، این روزها با بیش از 
30 دالر تخفیف نسبت به نفت برنت 
فروخته می  ش��ود. اروپا انتظار دارد تا 
پایان سال جاری، واردات 90 درصد 
از نفت روس��یه را به نس��بت قبل از 
جنگ، ممنوع کرده باش��د. تحریم و 
خود تحریمی در حال حاضر، ترافیک 
نفتکش  ه��ای جهانی را مختل کرده 
اس��ت. تانکرهای حامل نفت روسیه 
به جای س��فر دو یا س��ه هفته  ای از 
بنادر بالتیک این کشور به هامبورگ 
یا روتردام، اکنون دو یا س��ه ماه سفر 

می  کنند تا به هند و چین برسند!
ب��رای نفت��ی ک��ه به اروپ��ا می  رود، 

نف��ت خام خاورمیانه در مقایس��ه با 
مس��یرهای کوتاه  تر به هند و چین، 
اکن��ون مس��افت  های طوالنی  تری 
را ت��ا بن��ادر اروپای��ی ط��ی خواهد 
کرد.»زولت��ان پوزس��ار«، یک��ی از 
مقام��ات س��ابق وزارت خزانه داری 
آمری��کا به »وال اس��تریت ژورنال« 
گفت: این تغییرات در جریان نفت، به 
افزایش هزینه های بیمه، حمل و نقل 
و تأمین مالی بیشتر برای محموله ها 
منجر می شود. پوزسار در این گفتگو 
ادام��ه داد: تج��ارت گران  تر انرژی 
به  دلی��ل پایان تجارت آزاد که صرفًا 
بر اساس سیگنال  های بازار از عرضه، 
تقاضا و قیمت  ها بود، می  تواند سایر 
کااله��ا را در مرک��ز بح��ران بعدی 

اقتصاد جهانی قرار دهد.

برنده و بازنده این بحران
مطمئنًا، روس��یه به  طور فزاینده ای، 
از انتق��ال کش��تی به کش��تی برای 
بارگی��ری نفت خام از نفت کش های 
کوچک تر به ابرنفت کش ها استفاده 
می کن��د. همچنین انتظار می رود که 
این کش��ور، بخشی از محموله های 
نف��ت خ��ام خود را ب��ا الگوبرداری از 
روش ای��ران صادر کند؛ روش��ی که 
این کش��ور، از زم��ان اعمال مجدد 
تحریم های آمریکا بر صادرات نفت 
خ��ود در س��ال 2018، آن را ب��ه  کار 

بخش سوم       پ�رون�ده 

79



گرفته اس��ت. باید اشاره کرد که اروپا 
قبل از جنگ، مش��تری ش��ماره یک 
نفت روس��یه بود. در این میان، هند 
که به  طور سنتی، عمدتًا از خاورمیانه 
نفت می  خرید، خرید نفت روس��یه را 
افزای��ش می  دهد و از نفت خام ارزان 
این کشور، بهره می  برد. انتظار می  رود 
که تولیدکنندگان در خاورمیانه به  نوبه 
خود، همانند تولیدکنندگان آفریقایی 
و آمریکای��ی، نفت بیش��تری به اروپا 
عرضه کنند. هند و چین، اصلی  ترین 
شانس برای ادامه فروش نفت روسیه 
هس��تند. اگرچه روسیه به  طور علنی، 
ابراز اطمینان می  کند که »بازارهای 
جدیدی« برای سبد صادرات انرژی 
خ��ود خواهد داش��ت، اما تحلیلگران 
تردید دارند که تمام نفتی که به اروپا 
صادر می  شد، به  دلیل مسائل متعددی 
ازجمل��ه باال رفت��ن هزینه، بتواند به 

خریداران آسیایی عرضه شود.
ب��رای اروپ��ا، انتخاب عرضه نفت در 
حال حاضر، سیاسی است و این کشور 
مایل به پرداخت حق بیمه برای تهیه 
نفت غیر روسی خواهد بود. این امر، 
گزینه  های عرضه را س��خت  تر، و به 
ادام��ه روند افزای��ش قیمت نفت در 

ماه  های آینده، کمک می  کند.
اخی��راً از س��وی ش��رکت رتبه بندی 
»فیچ1« ، درباره تحریم اتحادیه اروپا 
بر واردات نفت از طریق دریا از روسیه، 

اظهار شده است:
»ای��ن ممنوعیت، تأثیر قابل توجهی 
بر جریان تجارت جهانی نفت خواهد 
داشت، به  طوری که حدود 30 درصد 
از واردات اتحادی��ه اروپ��ا، نی��از ب��ه 
جایگزین��ی از س��ایر مناطق ازجمله 
خاورمیانه، آفریقا و آمریکا دارد. الزم 
به ذکر اس��ت که عربس��تان سعودی 
و امارات متحده عربی، به  ترتیب، در 
ح��دود 2 و 1 میلی��ون بش��که در روز 

ظرفیت، مازاد تولید دارند«. 
ب��ا ای��ن حال، ما معتقدی��م که تغییر 
مس��یر همه حجم نفت و محصوالت 
نفتی روس��یه، ممکن اس��ت به  دلیل 
زیرس��اختی،  محدودیت ه��ای 
محدودیت ه��ای خ��ود خری��داران 
مانن��د  لجس��تیکی،  ع��وارض  و 
محدودیت ه��ای احتمال��ی در ارائه 
بیم��ه برای محموله های حامل نفت 

این کشور، امکان پذیر نباشد.
در نتیجه، تخمین می  زنیم که ممکن 
اس��ت ح��دود 2 تا 3 میلیون بش��که 
در روز از ص��ادرات نف��ت روس��یه، یا 
ح��دود ی��ک   - چهارم تولید نفت این 
کش��ور، تا پایان س��ال 2022، از بازار 
جهانی محو شود. در این نظم جدید 
جهانی برای جریان تجارت نفت، دو 
موض��وع کلی��دی وجود دارد که بازار 
و سیاس��تگذاران در آمریکا و اروپا در 
کوتاه مدت، به آن توجه خواهند کرد. 

 اتحادیه اروپا 
به  تازگی بسته 
تحریمی را 
تصویب کرد که 
طبق آن، واردات 
نفت خام روسیه 
از طریق دریا، طی 
مدت شش ماه و 
سایر محصوالت 
نفتی روسیه، 
ظرف هشت ماه 
متوقف می  شود
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یک��ی از ای��ن موضوعات، آن اس��ت ک��ه آیا جهان 
ظرفیت مازاد کافی برای جایگزینی واردات روسیه 
از اتحادیه اروپا را دارد و دارندگان ظرفیت مازاد از 
جمله عربس��تان س��عودی و امارات، چقدر مایل به 

استفاده از این ظرفیت خواهند بود؟

طبق قرارداد اوپک پالس، تولید هدف عربس��تان 
س��عودی برای ماه جوالی 10/833 میلیون بشکه 
در روز است، اما این کشور، به  رغم ادعای ظرفیت 
12 میلیون بش��که در روز، به  ندرت تولید پایدار 11 

میلیون بشکه در روز را آزمایش کرده است.
1 . شرکت فیچ )Fitch( یک شرکت امریکایی و جزو سه شرکت برتر رتبه بندی اعتباری در جهان، در کنار شرکت های استاندارد »اند پورز« و »مودیز« می باشد.

نقشه خطوط لوله نفت و گاز روسیه به سوی کشورهای اروپایی – رنگ سبز خطوط لوله نفت و رنگ قرمز نشان دهنده خطوط گاز است. 
www.researchgate.net:منبع
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اقدامات اجرا شده در سال جاری، می تواند واردات 
گاز از روسیه را تا بیش از یک - سوم کاهش دهد. این 
اقدامات همزمان با اینکه باعث کاهش وابس��تگی 
به گاز روسیه می شود، از سوی دیگر، میزان انتشار 

گازهای گلخانه ای را هم کاهش می دهد.
ات��کای اروپ��ا به گاز طبیعی وارداتی از روس��یه، بار 
دیگ��ر ب��ا تهاجم روس��یه به اوکرای��ن در 24 فوریه 

به موضوعی داغ بدل ش��ده اس��ت. در سال 2021، 
اتحادیه اروپا به  طور متوس��ط، روزانه بیش از 380 
میلیون متر مکعب گاز از روسیه از طریق خط لوله 
و حدود 140 میلیارد متر مکعب در کل س��ال وارد 
ک��رد. همچنی��ن حدود 15 میلی��ارد متر مکعب به 
صورت گاز طبیعی مایع )LNG( از سوی روسیه به 
اتحادیه اروپا تحویل داده شد. مجموع 155 میلیارد 

 طرح 10 ماده ای برای کاهش اتکای 
اتحادیه اروپا به گاز طبیعی روسیه

www.iea.org :منبع
مترجم: شهربانو جمعه پور
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 تسریع 
سرمایه گذاری در 
فناوری های پاک 
و کارآمد، یک 
راه حل مهم است، 
اما نباید فراموش 
کرد که به  منظور 
کاهش گاز 
وارداتی، استقرار 
حتی بسیار سریع 
این فناوری ها، 
پروسه ای زمان بر 
است

متر مکعب وارداتی از روس��یه، حدود 
45 درصد از واردات گاز اتحادیه اروپا 
در سال 2021 و تقریبًا 40 درصد از 
کل مصرف گاز اروپایی ها را به خود 

اختصاص داده است.
اروپ��ا ب��ه مرور زمان برای رس��یدن 
ب��ه اه��داف جاه طلبانه خود در زمینه 
هدف کربن صفر، مصرف و واردات 
گاز را کاه��ش می ده��د، با این حال، 
بحران این روزها، سؤاالت خاصی را 
در مورد واردات از روسیه و اقداماتی 
که سیاستگذاران و مصرف کنندگان 
می توانن��د برای کاهش واردات گاز 
روسیه انجام دهند، مطرح می کند.

تجزیه و تحلی��ل آژانس بین المللی 
انرژی، مجموعه ای از اقدامات فوری 
را پیش��نهاد می کند. از این اقدامات، 
می توان برای کاهش وابس��تگی به 
گاز روس��یه و در عین حال، افزایش 
انعطاف پذیری کوتاه مدت شبکه گاز 
اتحادی��ه اروپا و به حداقل رس��اندن 
مش��کالت ب��رای مصرف کنندگان 

آسیب پذیر، استفاده کرد.
مجموعه ای از اقدامات در برنامه 10 
ماده ای ما، شامل تأمین گاز، سیستم 
برق و بخش های دیگر، می تواند به 
کاهش بیش از 50 میلیارد مترمکعبی 
واردات گاز روس��یه توس��ط اتحادیه 
اروپا طی یک سال منجر شود. برای 
رسیدن به این اهداف، البته نیاز به پر 

کردن مجدد تأسیسات ذخیره سازی 
گاز اروپا در سال 2022 حس می شود. 
صادرات کم روسیه، باعث شد که این 
س��طوح ذخیره سازی، به پایین ترین 

حد خود برسد.
این طرح 10 ماده ای، با جاه  طلبی های 
آب و هوای��ی اتحادیه اروپا و قرارداد 
س��بز این اتحادیه س��ازگار اس��ت و 
همچنین به نتایج به  دس��ت آمده در 
نقش��ه راه آژان��س بین  المللی انرژی 
تا س��ال 2050 هم اش��اره می کند. 
براساس این نقشه راه، اتحادیه اروپا 
به  طور کامل، از واردات گاز روسیه تا 
قبل از سال 2030 بی  نیاز می شود.

م��ا همچنین احتم��االت دیگری را 
ه��م برای اروپا در نظ��ر می گیریم، 
به  طوری  که براساس این احتماالت، 
انتظ��ار می رود که آنها برای محدود 
ک��ردن ات��کای کوتاه م��دت به گاز 
روس��یه، حتی بیش��تر و سریع تر گام 
بردارن��د؛ اقدامی که به  معنای کندتر 
شدن سرعت کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای اتحادیه اروپا اس��ت. اگر 
اروپ��ا این گام های اضافی را بردارد، 
واردات گاز روس��یه در کوتاه م��دت، 
می تواند به 80 میلیارد متر مکعب یا 

بیش از نصف کاهش یابد.
ای��ن تجزیه و تحلیل ها، برخی دیگر 
از مس��ائل را هم برجس��ته می کند. 
به  عنوان مثال، تسریع سرمایه گذاری 
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در فناوری ه��ای پاک و کارآمد، یک 
راه حل مهم است، اما نباید فراموش 
کرد که به  منظور کاهش گاز وارداتی، 
اس��تقرار حت��ی بس��یار س��ریع این 

فناوری ها، پروسه ای زمان  بر است.
هرچه سیاس��تگذاران اتحادیه اروپا، 
سریع  تر به  دنبال دور شدن از تقاضای 
گاز روسیه باشند، پیامدهای بالقوه آن 
از نظر هزینه های اقتصادی یا انتشار 
کوت��اه م��دت گازه��ای گلخانه ای، 
بیش��تر خواهد بود. شرایط، همچنین 
بسته به جغرافیا و ترتیبات عرضه، در 
سراس��ر اتحادیه اروپا، بسیار متفاوت 

است.
کاهش وابس��تگی به گاز روسیه، کار 
س��اده ای نخواهد بود، بلکه مستلزم 
ت��الش سیاس��تی هماهنگ و پایدار 
در بخش ه��ای مختل��ف، در کن��ار 
گفتگو های قوی بین    المللی در حوزه 
بازارهای انرژی و امنیت آن اس��ت. 
پیوندهای متعددی بین انتخاب های 
سیاستی اروپا و توازن گسترده  تر بازار 

جهانی وجود دارد.
تقوی��ت هم��کاری بین الملل��ی ب��ا 
صادرکنندگان خطوط لوله و ال ان جی 
جایگزی��ن ب��ا س��ایر واردکنندگان و 
مصرف کنن��دگان عم��ده گاز، امری 
حیاتی خواهد بود. ارتباط شفاف بین 
دولت ه��ا، صنعت و مصرف  کنندگان 
نیز ی��ک عنصر ضروری دیگر برای 

اج��رای موفقی��ت آمیز ای��ن برنامه 
است.

برنامه 1۰ ماده ای
1. ع�دم ق�رارداد جدید تأمین گاز 

با روسیه
قراردادهای واردات گاز با »گازپروم« 
ک��ه بیش از 15 میلی��ارد متر مکعب 
در س��ال را پوش��ش می دهد، تا پایان 
سال 2022 منقضی خواهد شد، این 
قرارداد معادل عرضه حدود 12 درصد 
از گاز این ش��رکت ب��ه اتحادیه اروپا 
در س��ال 2021 اس��ت. به  طورکلی، 
قرارداده��ای گازپروم ک��ه نزدیک 
به 40 میلیارد متر مکعب در س��ال را 
پوش��ش می دهد، قرار است تا پایان 

این دهه، منقضی شوند.
این امر، افق کوتاه مدت روشنی را برای 
اتحادیه اروپا فراهم می کند تا به  طور 
قابل  توجهی، منابع و قراردادهای گاز 
خ��ود را به س��مت منابع دیگر ببرد و 
س��بد واردات��ی خود را متن��وع کند. 
ای��ن اتحادیه، می تواند از گزینه های 
واردات��ی که دارای زیرس��اخت های 
بزرگ انتقال ال ان جی و خطوط لوله 

هستند، استفاده کند.
اثرگ��ذاری: اس��تفاده از قراردادهای 
درازمدت منقضی ش��ده با روس��یه، 
حداق��ل س��طوح دریافت یا پرداخت 
ق��راردادی را ب��رای واردات روس��یه 

انرژی هسته ای، 
بزرگ ترین منبع 
الکتریسیته 
کم  انتشار در 
اتحادیه اروپا 
است. با این 
حال، در سال 
گذشته، چندین 
رآکتور برای تعمیر 
و نگهداری و 
بررسی های ایمنی 
بیشتر، از مدار 
خارج شدند. 
به کار انداختن 
دوباره این 
راکتورها، می تواند 
به افزایش تولید 
برق هسته ای 
اتحادیه اروپا تا 
20 تراوات ساعت 
برای سال 2022، 
منجر شود
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کاهش می دهد و تنوع عرضه بیش��تری را امکان 
پذیر می کند.

2. جایگزینی گاز روسیه از منابع جایگزین
در تکمیل نکته باال، باید گفت که تحلیل ما نشان 
می دهد که تولید در داخل اتحادیه اروپا و واردات گاز 
از طریق خطوط لوله غیرروسی از جمله از آذربایجان 
و نروژ، می تواند در س��ال آینده، تا 10 میلیارد متر 
مکعب نسبت به سال 2021 افزایش یابد، که البته 
با فرض افزایش میزان اس��تفاده اس��ت. در کل، این 
هدف مبتنی بر مفروضات استفاده بیشتر از ظرفیت 
واردات، برنامه تعمیر و نگهداری تابستانی کمتر و 

سهمیه یا سقف تولید بیشتر است.
اتحادی��ه اروپ��ا، با توجه به دسترس��ی گس��ترده به 
ظرفیت اضافی گازی سازی مجدد، پتانسیل کوتاه 
مدت بیشتری برای افزایش واردات ال ان جی دارد. 
از طرفی، تجارت ال ان جی، ذاتًا انعطاف پذیر بوده، و 
بنابراین، متغیرهای مهم در کوتاه مدت، در دسترس 
بودن محموله های اضافی، بویژه محموله هایی که 
محدودیت قراردادی با مقصد نداش��ته و در رقابت 
برای عرضه با واردکنندگان دیگر، بویژه در آس��یا 
است. اتحادیه اروپا از نظر تئوری، می تواند جریان 
ورودی کوت��اه م��دت ال ان جی خود را تا حدود 60 
میلیارد متر مکعب در مقایس��ه با س��طوح متوس��ط 
در س��ال 2021 افزای��ش ده��د. با ای��ن حال، همه 
واردکنندگان برای عرضه در یک محیط یکس��ان 
رقابت می کنند، بنابراین، در صورت فقدان عوامل 
مرتب��ط ب��ا آب و هوا یا س��ایر عوامل محدود کننده 
تقاض��ای واردات در مناط��ق دیگ��ر، ای��ن رقابت، 
به  معن��ای بازار بس��یار مح��دود ال ان جی همراه با 

قیمت های بسیار باال خواهد بود.
با در نظر گرفتن قیمت های کنونی و آتی به  عالوه 
تع��ادل عرض��ه و تقاضای ال ان ج��ی، ما در برنامه 
10 م��اده ای خود، افزای��ش 20 میلیارد مترمکعبی 
واردات ال ان ج��ی اتحادی��ه اروپا در س��ال آینده را 
لحاظ کرده ایم. خرید به موقع ال ان جی را می توان 
با گفت  وگ��وی مطمئن با صادرکنندگان ال ان جی 
و س��ایر واردکنندگان، افزایش ش��فافیت و استفاده 
کارآم��د از ظرفیت ه��ا در پایانه  های گازی س��ازی 

مجدد، این ماده تسهیل کرد.
افزای��ش ظرفی��ت خطوط انتقال گاز غیرروس��ی و 
تحویل ال ان جی، مس��تلزم تالشی هماهنگ برای 
مقابله با نشت متان در سراسر اروپا، است؛ جایی  که 
میزان ساالنۀ نشت ناشی از عملیات نفت و گاز، 2/5 

میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود.
پتانس��یل مح��دودی برای افزای��ش عرضه بیوگاز 
و بیومت��ان در کوت��اه م��دت به  دلیل زم��ان انجام 
پروژه ه��ای جدی��د وج��ود دارد. با ای��ن حال، این 
موفقیت امیدوارکننده در زمینه تولید با کربن پایین، 
دس��تاوردهای مهم میان مدت��ی را برای تولید گاز 

داخلی اتحادیه اروپا، ارائه می دهد.
همین مالحظات در مورد تولید هیدروژن کم کربن 
از طریق الکترولیز، که مشروط به پروژه های جدید 
الکترولیز و تولید جدید بر  خط با کربن کم است، هم 
اعمال می ش��ود. افزایش تولید گازهای کم کربن 
برای دس��تیابی به اهداف کاهش انتش��ار گازهای 
گلخان��ه ای اتحادی��ه اروپا در س��ال های 2030 و 

2050، موضوعی حیاتی است.
اثرگ��ذاری: تأمین حدود 30 میلیارد متر مکعب گاز 

اضافی از منابعی غیر از واردات از روسیه.
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3. معرف�ی حداق�ل تعهدات ذخیره س�ازی گاز 
برای افزایش انعطاف پذیری بازار

ذخیره س��ازی گاز، نقش کلیدی در پاس��خگویی به 
نوس��انات تقاضای فصل��ی و همچنین رویدادهای 
غیرمنتظ��ره، مانن��د افزایش تقاضا یا کمبود عرضه 
را دارد؛ اتفاقاتی که می تواند باعث افزایش قیمت ها 
شود؛ و ارزش امنیت تأمین گاز توسط منبع ذخیره 
شده در زمان تنش های ژئوپلیتیکی، هم بیشتر خود 

را نشان می دهد.
همان  طور که نتایج مزایده های اخیر در زمینه باال 
ب��ردن ظرفی��ت ذخیره س��ازی گاز در اتحادیه اروپا 
نشان می دهد، اختالف قیمت های فصلی فعلی در 
بازاره��ای گاز این قاره، انگیزه کافی برای افزایش 
ذخیره سازی قبل از فصل گرما در بازۀ 2022-23 

ایجاد نمی کند.
در ای��ن بی��ن، اتخاذ یک رویک��رد هماهنگ برای 
ب��ر عه��ده گرفتن حداقل تعهدات مربوط به ذخیره 
س��ازی ب��رای اپراتوره��ای تجاری در ب��ازار واحد 
گاز اتحادی��ه اروپ��ا، همراه با مکانیس��م های قوی 
تخصیص ظرفیت مبتنی بر بازار، اس��تفاده بهینه از 
تمام ظرفیت ذخیره سازی موجود در اتحادیه اروپا 

را تضمین می کند.
تجزیه و تحلیل ما، براساس تجربه سال های اخیر، 
نشان می دهد که تأمین حداقل 90 درصد ظرفیت 
ذخیره سازی تا 1 اکتبر، می تواند جوابگوی مناسبی 

برای بازار گاز اروپا در طول فصل گرما باشد.
با توجه به سطح ذخیره   سازی تخلیه شده امروزی، 
تزریق گاز در سال 2022 باید حدود 18 میلیارد متر 

مکعب بیشتر از سال 2021 باشد.
هماهنگ��ی منطقه ای س��طوح ذخیره س��ازی گاز 

و دسترس��ی ب��ه آنه��ا، می  توان��د عنص��ر مهمی از 
همبس��تگی میان کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا 
باش��د و امنیت عرضه گاز آنها را پیش از زمس��تان 

آینده، تقویت کند.
اثرگ��ذاری: اگرچ��ه اس��تفاده از مناب��ع ذخیره، بر 
تقاضای گاز به  منظور پر کردن مجدد انبارها در سال 
2022 می افزای��د و قیم��ت گاز را افزایش می دهد، 
اما همزمان باعث افزایش انعطاف پذیری سیس��تم 

گاز می شود.

بخش برق
4. تس�ریع در اس�تقرار پروژه های جدید بادی 

و خورشیدی
در س��ال 2022، ب��ا افزای��ش رک��ورد تولید انرژی 
خورشیدی، بادی و بازگشت به شرایط آب و هوایی 
مطل��وب، انتظار م��ی رود که دریافتی اتحادیه اروپا 
از ای��ن مناب��ع تجدیدپذیر، ت��ا بیش از 100 تراوات 
در س��اعت1  افزایش یابد، رقمی که افزایش بیش 
از 15 درصدی در مقایس��ه با آمار س��ال 2021 را 

نشان می دهد.
یک سیاس��ت هماهنگ برای تس��ریع در افزایش 
ظرفیت  تولید انرژی های تجدیدپذیر، می تواند 20 
تراوات س��اعت دیگر را برای س��ال آینده به ارمغان 
آورد. بیش��تر ای��ن پروژه های بادی و خورش��یدی 
فتوولتائی��ک، در مقی��اس ش��هری خواهد بود که 
می ت��وان ب��ا رف��ع تأخیرها و صدور مج��وز، تاریخ 
تکمیل آنها را به  پیش برد؛ که ش��امل شفاف سازی 
و ساده س��ازی مس��ؤولیت ها در می��ان نهاده��ای 
مختل��ف صدور مجوز، ایجاد ظرفیت اداری، تعیین 
ضرب االجل های مش��خص ب��رای فرایند صدور 
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مج��وز و دیجیتالی کردن برنامه های کاربردی هم 
می شود.

استقرار سریع  تر سیستم های فتوولتائیک خورشیدی 
روی پش��ت ب��ام، می تواند هزین��ه مصرف  کننده را 
کاه��ش ده��د. همزمان، در دس��تور کار قرار دادن 
یک برنامه کمک هزینه کوتاه مدت که 20 درصد 
از هزینه های نصب این تجهیزات را پوشش دهد، 
هم می تواند س��رعت س��رمایه  گذاری در مقایسه با 
پی��ش بینی موردی پای��ه آژانس بین  المللی انرژی 
ک��ه ب��ا هزینۀ حدود 3 میلیارد یورو برآورد ش��ده، را 

دو برابر کند.
این امر، خروجی س��االنه سیس��تم  های خورشیدی 
پش��ت ب��ام را ت��ا 15 ت��راوات در س��اعت، افزایش 

می دهد.
اثرگذاری: 35 تراوات در س��اعت، تولید اضافی از 
پروژه های تجدیدپذیر جدید در س��ال آینده، بیش 
از رش��د پیش بینی  ش��ده برای دریافت انرژی از این 

منابع است. چنین تولیدی، می تواند مصرف گاز را 
تا 6 میلیارد متر مکعب در سال کاهش دهد.

5. به حداکثر رساندن تولید از منابع کم انتشار 
قابل ارسال موجود: انرژی زیستی و هستهای

ان��رژی هس��ته ای، بزرگ ترین منبع الکتریس��یته 
کم  انتش��ار در اتحادیه اروپا اس��ت. با این حال، در 
سال گذشته، چندین رآکتور برای تعمیر و نگهداری 
و بررس��ی های ایمنی بیش��تر، از مدار خارج شدند. 
ب��ه کار انداخت��ن دوباره ای��ن راکتورها، می تواند به 
افزای��ش تولی��د برق هس��ته ای اتحادیه اروپا تا 20 

تراوات ساعت برای سال 2022، منجر شود.
اگرچ��ه، آغاز دور جدیدی از تعطیلی رآکتورها، این 
بهبود در تولید را کاهش می دهد، و بر این اساس، 
قرار اس��ت تا چهار راکتور هس��ته ای تا پایان س��ال 
2022 تعطیل ش��وند و پنجمی در س��ال 2023، به 

کار خود پایان دهد.
به تأخیر انداختن موقت این تعطیلی ها، به  گونه ای 

در گ�زارش اخی�ر آژان�س بی�ن الملل�ی انرژی تصریح ش�ده اس�ت که افزایش اس�تفاده از زغال س�نگ یکی از راهکارهای موق�ت برای کاهش میزان 
وابس�تگی اتحادیه اروپا به گاز روس�یه اس�ت، 120 تراوات س�اعت اضافی در تولید زغال س�نگ می تواند تقاضای گاز را تا 22 میلیارد متر مکعب در 

یک سال کاهش دهد.
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انجام ش��د که اطمینان حاصل شود، عملکرد ایمن 
نیروگاه ه��ا، می تواند تقاض��ای گاز اتحادیه اروپا را 

تقریبًا 1 میلیارد متر مکعب در ماه کاهش دهد.
ن��اوگان ب��زرگ نیروگاه ه��ای انرژی زیس��تی در 
اتحادی��ه اروپ��ا، با ح��دود 50 درصد از ظرفیت کل 
خود در س��ال 2021 کار می کرد؛ در حالی که این 
نیروگاه ها، اگر مش��وق های مناس��ب و منابع پایدار 
انرژی زیستی الزم برایشان ایجاد شود، می توانند تا 
50 تراوات ساعت، برق بیشتر در سال 2022 تولید 
کنند. اثرگذاری: 70 تراوات س��اعت برق اضافی از 
منابع موجود کم  آالینده تولید می ش��ود که مصرف 
گاز ب��ه منظ��ور تولید برق را 13 میلیارد متر مکعب، 

کاهش می دهد.

6. اتخ�اذ تدابی�ر کوتاه  م�دت ب�رای محافظت 
از مصرف  کنن�دگان آس�یب  پذیر ب�رق در براب�ر 

قیمت های باال
با شرایط امروز بازار، قیمت های باالی گاز در اتحادیه 
اروپ��ا، باعث باال رفتن قیمت های عمده فروش��ی 
برق می ش��ود، به  گونه ای که می تواند همزمان، به 
سودهای بادآورده برای شرکت های تولید برق نیز 
منجر شود. چنین رخدادی، پیامدهای قابل  توجهی 
ب��رای مقرون به  صرفه بودن تولید برق و همچنین 
برای انگیزه  های اقتصادی به-منظور برق  رس��انی 
گس��ترده  تر ک��ه خود عنصر کلی��دی انتقال انرژی 
پاک است، دارد. ما تخمین می زنیم که هزینه های 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا برای کاهش تأثیر 
بحران قیمت انرژی بر مصرف  کنندگان آسیب پذیر 
در ح��ال حاض��ر، ب��ه تعهد مالی ح��دود 55 میلیارد 

یورویی، نیاز داشته باشد.

زمانی که قیمت گاز باال باشد، افزایش هزینه های 
برق تا حدی اجتناب ناپذیر است، اما بازارهای عمده 
فروشی کنونی، پتانسیل سود خوبی برای بسیاری از 
تولیدکنندگان برق و شرکت های مادر آنها را ایجاد 
می  کند. این سودها، همه بیش از هزینه های مربوط 

به عملیات یا بازیابی سرمایه آنان است.
ب��ا ای��ن اوصاف، باید گفت که ش��رایط فعلی بازار، 
می تواند به سود بیش از 200 میلیارد یورو در اتحادیه 
اروپ��ا ب��رای گاز، زغال س��نگ، انرژی هس��ته ای، 
ان��رژی برق آبی و س��ایر انرژی ه��ای تجدید پذیر 
در سال 2022، منجر شود. در همین راستا و برای 
کنت��رل افزایش س��ودهای بادآورده ش��رکت های 
تولی��د ب��رق، می توان از قوانی��ن مالیاتی بهره برد. 
س��پس این دریافت ه��ای مالیاتی، باید دوباره بین 
مصرف کنندگان برق توزیع شود تا باال رفتن قیمت 
قبض ها را جبران کند. سیاست وضع قوانین مالیاتی 
ب��ر س��ودهای بادآورده، قب��اًل در ایتالیا و رومانی در 

سال 2022 اتخاذ شده است.
اثرگذاری: وضع مالیات، هزینه قبوض انرژی برای 
مصرف کنندگان را کاهش می دهد، حتی زمانی که 
قیمت گاز طبیعی همچنان باال است و تا 200 میلیارد 
یورو، برای کاهش اثرات بر گروه های آسیب پذیر، 

در دسترس قرار می گیرد.

7. تسریع در تعویض دیگ  های گاز با پمپ  های 
حرارتی

بخش های مصرف نهایی
پمپ های حرارتی، روش��ی بس��یار کارآمد و مقرون 
به  صرف��ه ب��رای گرم ک��ردن خانه ه��ا، جایگزینی 
بویلرهایی که از گاز یا س��ایر س��وخت های فسیلی 
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 خرید به موقع 
ال ان جی را 
می توان با گفت 
وگوی مطمئن با 
صادرکنندگان 
ال ان جی و سایر 
واردکنندگان، 
افزایش شفافیت 
و استفاده کارآمد 
از ظرفیت ها در 
پایانه  های گازی 
سازی مجدد، این 
ماده تسهیل کرد

اس��تفاده می کنن��د، ارائ��ه می  دهد. 
تس��ریع در اس��تقرار ای��ن پمپ های 
پیش بین��ی    ش��ده ب��ا دو برابر کردن 
نرخ نص��ب فعلی پمپ های حرارتی 
اتحادی��ه اروپا، باعث صرفه جویی 2 
میلی��ارد متر مکعبی دیگر در مصرف 
گاز در سال اول خواهد شد؛ اتفاقی که 
البته مس��تلزم سرمایه گذاری اضافی 
15 میلی��ارد یورویی اس��ت. در کنار 
چهارچوب ه��ای سیاس��تی موجود، 
حمایت هدفمند از س��رمایه گذاری، 
می تواند باعث افزایش وسعت ایجاد 
تأسیس��ات پم��پ حرارتی ش��ود. در 
حال��ت ایده  آل، ای��ن به بهترین وجه 
با ارتقاء واحدهای مس��کونی ترکیب 
می  ش��ود ت��ا بهره وری ان��رژی را به 
حداکثر برس��اند و هزینه های کلی را 
کاهش ده��د. جایگزینی دیگ ها یا 
کوره های گاز با پمپ های حرارتی نیز 
گزینه ای جذاب برای صنایع اس��ت، 
اگرچه امکان دارد، استقرار آنها بیشتر 
طول بکشد. تغییر از گاز به برق برای 
گرمایش ساختمان ها، می تواند بسته 
به موقعیت، تأثیر مشابهی در افزایش 
تقاضای گاز برای تولید برق داش��ته 
باشد. با این حال، هر افزایشی، بسیار 
کمتر از مقدار کلی گاز ذخیره ش��ده 
خواهد ب��ود. چنین تغییری به  همراه 
نوس��انات فصلی، تقاضا را از بازار گاز 

به بازار برق منتقل می کند.

اثرگذاری: چنین اقدامی، مصرف گاز 
ب��رای گرمایش را به  میزان 2 میلیارد 
مت��ر مکع��ب در یک س��ال، کاهش 

می دهد.

8. تسریع بهبود بهره  وری انرژی 
در ساختمان  ها و صنعت

به��ره وری انرژی، اب��زار قدرتمندی 
برای انتقال ایمن انرژی پاک اس��ت. 
با این حال، اغلب برای نتیجه دهی، به 
زمان نیاز دارد. در این طرح، با تمرکز 
بر اقداماتی که می توانند به س��رعت 
تفاوت ایجاد کنند، نحوه افزایش نرخ 

پیشرفت را در نظر می گیریم.
در ح��ال حاض��ر، تنها حدود 1 درصد 
از س��اختمان های اتحادیه اروپا، هر 
س��ال بازسازی می ش��وند. گسترش 
س��ریع این بازسازی ساختمان های 
مس��کونی و غیرمس��کونی از طریق 
ارتق��اء اس��تانداردهای الزم، عمدتًا 
از طری��ق عایق س��ازی بهبود یافته، 
امکان پذیر خواهد بود. این امر، باعث 
صرفه  جوی��ی بی��ش از 1 میلیارد متر 
مکع��ب در مصرف گاز در مدت یک 
سال می شود و همچنین مزایایی در 
زمینه اش��تغال زایی به  همراه خواهد 

داشت.
البته چنین هدفی، نیازمند تالش های 
موازی برای بهبود زنجیره تأمین مواد 

و توسعه نیروی کار است.
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ای��ن افزای��ش ن��رخ کوتاه م��دت 
مقاوم سازی س��اختمان ها و استقرار 
پمپ حرارتی، تغییرات در بخش��ی از 
چهارچوب های سیاستی اتحادیه اروپا 
را تسریع می کند. پیش بینی می شود 
تا سال 2030، دستورالعمل بهره وری 
انرژی اتحادیه اروپا و دس��تورالعمل 
عملک��رد ان��رژی س��اختمان ها، در 
چهارچ��وب طرح »55 فیت فور2« ، 
تقاضای گاز در س��اختمان  ها را تا 45 
میلیارد متر مکعب در سال در مقایسه 

با امروز کاهش دهد.
بس��یاری از خانواره��ا برای کاهش 
هزینه قبوض انرژی و بهبود آسایش 
خود، کنترل های گرمایش هوشمند 
یا همان ترموس��تات های هوشمند را 
نصب می کنند و این یک فرایند ساده 
است که می توان آن را به سرعت در 
دستور کار قرار داد. نصب ترموستات 
برای حدود یک میلیون خانه در سال، 
تقاضای گاز برای گرم کردن خانه ها 
را تا 200 میلیون متر مکعب در سال 
ب��ا هزینه کلی 1 میلیارد یورو کاهش 
می ده��د. خری��د این دس��تگاه ها را 
می توان از طریق برنامه های موجود 
مانن��د پرداخت یاران��ه به خانوارها یا 
طرح ه��ای تعهد آب و برق تش��ویق 
کرد. بررس��ی های نگهداری ساالنه 
دیگ ه��ای گاز را می ت��وان ب��رای 
اطمین��ان از تنظی��م دیگ های آب 

گ��رم در خانه ه��ا، در دمایی که باالتر 
از 60 درجه سانتی گراد نباشد، تنظیم 
کرد. کمک به کارآمدتر شدن مشاغل 
کوچ��ک ، باع��ث صرفه  جوی��ی در 
مصرف انرژی می ش��ود و همچنین 
به محافظت از آن مش��اغل در برابر 
نوسانات هزینه ای هم، کمک می کند. 
بس��یاری از کشورهای اتحادیه اروپا 
برنامه ه��ای مؤث��ری ب��رای ارائ��ه 
ممیزی و مش��اوره بهره  وری انرژی 
به ش��رکت های کوچک و متوس��ط 
دارند که می توانند انرژی را به  سرعت 
و به  ط��ور مؤثر ذخیره کنند. افزایش 
مقیاس آنها برای ارائه به 5 درصد از 
مشاغل کوچک، باعث صرفه  جویی 
آن��ی ان��رژی به میزان س��االنه 250 

میلیون متر مکعب می شود.
اثرگذاری: کارآمدتر ش��دن مشاغل 
کوچ��ک، مص��رف گاز ب��رای گرما 
را نزدی��ک به 2 میلی��ارد متر مکعب 
دیگ��ر در ط��ول یک س��ال کاهش 
می ده��د، هزینه قبض  های انرژی را 
کم می کند، رفاه و آس��ایش و رقابت 

صنعتی را هم افزایش می دهد.

موق�ت  به  تنظی�م  تش�ویق   .9
ترموستات توسط مصرف  کنندگان

بس��یاری از شهروندان اروپایی، قباًل 
ب��ه روش ه��ای مختل��ف از طریق 
کمک ه��ای مالی یا در برخی موارد، 

 سهم بیشتری از 
این کاهش بالقوه 
در تقاضای گاز، 
از طریق حرکت 
گاز به سمت زغال 
سنگ امکان پذیر 
است: 120 تراوات 
ساعت اضافی در 
تولید زغال سنگ، 
می تواند تقاضای 
گاز را تا 22 میلیارد 
متر مکعب در یک 
سال کاهش دهد
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با کمک مس��تقیم به پناهندگان اوکراینی، نس��بت 
به حمله روس��یه به اوکراین پاس��خ داده اند. تنظیم 
کنترل ه��ای گرمایش در س��اختمان های اروپایی 
ک��ه با گاز گرم می ش��وند، راه دیگ��ری برای اقدام 
موقت خواهد بود و در مصرف انرژی، صرفه جویی 
می کند. میانگین دمای گرمایش س��اختمان ها در 
سراسر اتحادیه اروپا در حال حاضر، باالی 22 درجه 
سانتی گراد است. تنظیم ترموستات برای گرمایش 
س��اختمان ها همچنین باع��ث صرفه  جویی فوری 
ان��رژی گاز به  میزان س��االنه حدود 10 میلیارد متر 
مکعب برای هر درجه کاهش می شود و هزینه های 

انرژی را کاهش قابل  توجهی می دهد.
ایج��اد کمپین هایی برای آگاهی بخش��ی عمومی 
و س��ایر اقدام��ات مانند بازخ��ورد مصرف یا اهداف 
ش��رکتی، می توان��د چنی��ن تغییراتی را در خانه ها و 
ساختمان های تجاری تشویق کند. مقررات مربوط 
به کنترل دمای گرمای دفاتر نیز می تواند یک ابزار 

سیاستی کارآمد باشد.
اثرگذاری: تنظیم ترموستات برای کاهش گرمایش 
س��اختمان ها، تنها به  میزان 1 درجه س��انتی گراد، 
تقاض��ای گاز را ت��ا ح��دود 10 میلیارد متر مکعب در 

سال، کاهش می دهد.

10. افزای�ش تالش�ها برای تنوع بخش�یدن و 
کرب�ن زدای�ی مناب�ع انعطاف  پذیری سیس�تم 

قدرت
ی��ک چال��ش کلیدی سیاس��ت اتحادی��ه اروپا در 
س��ال های آینده، همچن��ان تغییر تقاضا برای برق 
اس��ت. در ح��ال حاض��ر، گاز، منب��ع اصل��ی چنین 
انعطاف پذیری اس��ت و به این ترتیب، ارتباط بین 

امنیت گاز و برق، حتی با کاهش کلی تقاضای گاز 
اتحادیه اروپا در سال های آینده، عمیق تر می شود. 
بنابراین، دولت ها باید تالش ها را برای توس��عه و 
استقرار راه های قابل اجرا، پایدار و مقرون  به صرفه 
برای مدیریت نیازهای انعطاف پذیر سیس��تم های 

انرژی در اتحادیه اروپا، افزایش دهند.
برای رسیدن به این هدف، مجموعه ای از گزینه ها از 
جمله ایجاد شبکه های پیشرفته، باال بردن بهره  وری 
انرژی، افزایش برق  رسانی، پاسخ به تقاضاها، تولید 
گازه��ای گلخان��ه  ای اندک و فناوری  های مختلف 
ذخیره سازی انرژی در مقیاس بزرگ و بلند مدت در 
کنار منابع کوتاه مدت انعطاف  پذیر مانند باتری  ها، 

همه و همه می تواند مفید باشد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا، باید اطمینان حاصل 
کنند که عالمت های مناس��بی از قیمت بازار برای 
حمایت از موارد تجاری برای این سرمایه گذاری ها، 
وج��ود دارد. اقدام��ات انعطاف  پذی��ر برای کاهش 
تقاضای برق صنعتی و گاز در ساعات اوج مصرف، 
ب��رای کاهش فش��ار بر تقاض��ای گاز و برای تولید 

برق، بسیار مهم است.
گازهای کم کربن با منشأ داخلی از جمله بیومتان، 
هی��دروژن کم کربن و مت��ان مصنوعی، می  توانند 
بخش مهمی از راه حل باش��ند، اما به تالش بس��یار 
بیشتری نیاز است. اثرگذاری: یک فشار کوتاه مدت 
عمده بر نوآوری های جدید، می تواند به مرور زمان، 
پیوندهای قوی بین عرضه گاز طبیعی و امنیت برق 
اروپا را از بین ببرد. عالمت   های قیمت برق در زمان 
واقع��ی، می تواند تقاضای انعطاف پذیرتر را فعال و 
وارد ب��ازار کن��د و به نوبه خود، نیازها در اوج عرضۀ 

گران و پرمصرف گاز را کاهش دهد.

بخش سوم       پ�رون�ده 
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سخن پایانی
اگ��ر اتحادی��ه اروپ��ا بخواهد اتکا به گاز روس��یه را 
سریع کاهش دهد، راه های دیگری نیز با مبادالت 
قابل  توجه در دس��ترس اس��ت: ناوگان زغال سنگ 
اروپا یا اس��تفاده از س��وخت های جایگزین، عمدتًا 

سوخت های مایع در نیروگاه های گازی موجود.
با توجه به اینکه جایگزین های گاز، باعث افزایش 
انتش��ار گازهای گلخانه ای اتحادیه اروپا می شوند، 
آن ه��ا در ط��رح 10 ماده ای که در باال توضیح داده 
شد، گنجانده نشده اند. با این حال، آن ها می توانند 
حجم زیادی از گاز را نس��بتًا س��ریع جابه  جا کنند. ما 
تخمین می زنیم که حرکت موقت از گاز به س��مت 
زغال س��نگ یا نفت، می تواند قبل از اینکه انتش��ار 
کلی انرژی اتحادیه اروپا افزایش یابد، تقاضای گاز 
برای انرژی را تا 28 میلیارد متر مکعب کاهش دهد. 
سهم بیشتری از این کاهش بالقوه در تقاضای گاز، 
از طریق حرکت گاز به س��مت زغال س��نگ امکان 
پذیر اس��ت: 120 تراوات س��اعت اضافی در تولید 

زغال سنگ، می تواند تقاضای گاز را تا 22 میلیارد 
متر مکعب در یک سال کاهش دهد. عالوه بر این، 
فرصت های��ی برای کار ب��ا بیومتان وجود دارد، که 
تقریب��ًا یک - چه��ارم نیروگاه های گازی اتحادیه 
اروپا، قادر به اس��تفاده از س��وخت های جایگزین  اند 
که تقریبًا همه، به  شکل سوخت های مایع هستند. 
بهره گی��ری از این قابلی��ت، می تواند 6 میلیارد متر 
مکعب دیگر، تقاضای گاز طبیعی را در سال، بسته 
به انگیزه های مالی کافی برای تعویض س��وخت و 

در دسترس بودن آن، کاهش دهد.
اگر این گزینه حرکت از گاز به زغال سوخت به  طور 
کام��ل اج��را گردد و عالوه  بر اجرای کامل طرح 10 
م��اده ای ک��ه در ب��اال توضیح داده ش��د، این گزینه 
به  درستی اعمال شود، به کاهش ساالنه 80 میلیارد 
متر مکعب - یا بسیار بیشتر - واردات گاز اتحادیه 
اروپا از روسیه منجر خواهد شد. این اتفاق، همچنان 
به کاهش متوسط در انتشار کلی گازهای گلخانه  ای 

منتهی می گردد.

1 . Terawatt-hour )TWh(
2. 55 فیت فور )fit for 55(، بسته ای است که توسط اتحادیه اروپا طراحی شده است تا انتشار گازهای گلخانه ای اتحادیه اروپا را تا سال 2030، تا 55 درصد 

کاهش دهد.
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بخش چهارم

  تغییر چهره پاالیشگاه های نفت 
)اینفوگراف(

  پاالیشگاه های آینده، کاراتر، یکپارچه و پایدار 

w w w . i r a n i a n e n e r g y c l u b . i r

صنعت 
پا الیش 



تغییر چهره پاالیشگاه های نفت

کارشناسان معتقدند صنعت پاالیش به سوی صنعت پتروشیمی حرکت می کند
محصوالت پتروشیمی و شیمیایی تولید شده از نفت یک سوم تقاضای جهانی نفت را در سال 2030 میالدی 
تش���کیل خواهن���د داد. ای���ن ن���رخ در س���ال 2050 می���الدی از م���رز 50 درص���د فراتر خواهد رف���ت. تقاضای جهانی 
محصوالت پتروشیمی در دو دهه اخیر دو برابر شده و ارزش تجاری این محصوالت از فوالد، سیمان و آلومینیوم 
فراتر رفته اس���ت. ایاالت متحده در س���ایه انقالب منابع ش���یل 40 درصد ظرفیت جهانی پتروش���یمی های دارای 

خوراک اتان را در اختیار دارد.

بازار سوخت حمل و نقل همچنان سهم قابل توجهی در تقاضای جهانی نفت خواهد داشت
با وجود رشد تقاضای پالستیک در چند دهه آینده، در سایر بخش ها چشم انداز تقاضای نفت در افق سال 
2035 می���الدی نزول���ی خواه���د ب���ود. بدین ترتیب رش���د صنعت پتروش���یمی نمی تواند می���زان تقاضای کنونی را 
حفظ نماید. خودروهای برقی یکی از چالش های تقاضای سوخت خودروها خواهند بود. اما باید قیمت این 
خودروها به کمتر از 25000 دالر کاهش یابد. پیش بینی می شود در سال 2040 میالدی، 36 درصد خودروهای 

جدید عرضه شده در دنیا برقی باشد.
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پاالیشگاه های فعال، کاراتر از گذشته شده اند
پاالیشگاه های بزرگتر و کاراتر جایگزین پاالیشگاه های کوچک تر شده اند. براساس اعالم اداره اطالعات انرژی 
ایاالت متحده با وجود کاهش بیش از 50 درصدی تعداد پاالیشگاه های این کشور در چهار دهه اخیر، مجموع 
ظرفیت این واحدها یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. آمریکا در سال 2020 میالدی و برای نخستین 

بار پس از سال 1953 میالدی به یک صادرکننده خالص نفت و فرآورده های نفتی تبدیل شد.

ظرفیت تولید پاالیشگاه ها در آستانه یک رکورد است
ظرفیت پاالیش کنونی در واحد های پاالیشگاهی ایاالت متحده 18.8 میلیون بشکه در روز و یک درصد بیش 
از س���ال 2018 میالدی اس���ت. رکورد پیش���ین ظرفیت پاالیش���گاه های این کش���ور در س���ال 1981 میالدی و 18.6 

میلیون بشکه در روز ثبت شده بود.

ما پاالیشگاه های کمتری خواهیم داشت
از س���ال 1981 میالدی تاکنون، بیش از نیمی از پاالیش���گاه های ایاالت متحده تعطیل ش���ده اند. بدین ترتیب 
تعداد پاالیش���گاه ها از 319 واحد به 135 واحد کاهش یافته اس���ت. در اروپا و آس���یا نیز ش���اهد روند مش���ابهی 

هستیم.
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WIRED :منبع
مترجم: محسن داوری

 پاالیشگاه  های 
آینده؛ 
کاراتر، 

یکپارچه و 
پایدار
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 بسیاری از 
پاالیشگاه ها با 
تالش بی پایان 
برای به  دست 
آوردن ارزش 
بیشتر از هر 
قطره نفت، 
به  دنبال پایداری، 
يكپارچگي و 
ادغام با واحدهاي 
پتروشیمی 
هستند؛ اما 
مسیری که آنها 
طی می  کنند، برای 
هر پاالیشگاه، 
منحصر به 
فرد است و با 
سرمایه  گذاری 
مرحله  ای در 
یک دوره زمانی، 
مشخص می  شود

با وجود اش��تهای ش��دید آمریکایی  ها برای مصرف 
نف��ت، بی��ش از نیمی از پاالیش��گاه  های آمریکایی 
از س��ال 1981 می��الدی تاکنون، تعطیل ش��ده  اند. 
ب��ا توقف فعالیت پاالیش��گاه  های ب��ا کارآیی کمتر، 
پاالیش��گاه  های بزرگت��ر و کارآمدت��ر، این بازار را به 

خود اختصاص داده  اند.
امروزه، ایاالت متحده در مقایس��ه با 30 س��ال پیش، 
حدود 5 درصد بیش��تر نفت خام )حدود 18 میلیون 
بشکه در روز( پاالیش می  کند. در حالی که بسیاری از 
پاالیشگاه های فعلی، به سرمایه گذاری براي افزایش 
ظرفیت ادامه داده  اند، ایاالت متحده 17 سال را بدون 

ساخت پاالیشگاه جدید پشت سر گذاشته است.
اما در س��ایه تولید نفت ش��یل، ش��اهد ساخت شش 
پاالیشگاه جدید برای پاالیش منابع جدید نفت خام 
س��بک و ش��یرین بوده  ایم. در س��ه دهه اخیر، فرایند 
افتتاح یک پاالیشگاه جدید بویژه به  دلیل نیاز به  تولید 
سوخت های پاک تر، نیاز به تغییر سریع محصوالت 
و برنامه ری��زی ب��رای انطباق ب��ا تقاضای تدریجی 
سوخت حمل ونقل پیش بینی شده در دهه  هاي آینده، 
پیچیده تر شده است. به عالوه، پاالیشگاه های نفت، 
باید چالش بازنشستگی نیروهای کار ماهر خود را در 

محیط پیچیده کنوني مدیریت کنند.
با وجود کاهش تقاضا برای سوخت های هیدروکربنی 
مانن��د گازویی��ل و نفت کوره، ش��رکت های انرژی 
همچنان به ساخت مجتمع های بزرگتر و کارآمدتر 

با صرفه جویی در مقیاس، ادامه می دهند.
این نیروگاه  ها در مناطقی از جهان ساخته می  شوند 
که تقاضای س��وخت به  دلیل رش��د جمعیت و تولید 
ناخالص داخلی، همچنان در حال رشد است. بیشتر 
آنها برای ادغام با تولید محصوالت پتروشیمی ساخته 
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می  ش��وند تا بتوانند در کوتاه  مدت، به بازدهی باال و 
انعطاف  پذیری بیش��تر برای پاسخگویی به تقاضای 

پتروشیمی در بلندمدت دست یابند.
پاالیشگاه  هایی که عمدتاً محصوالت پتروشیمی تولید 
می  کنند، احتمااًل در بلندمدت، درشمار سودآورترین 
پاالیش��گاه  ها خواهند بود. در واقع، پاالیشگاه  هایی 
که فقط محصوالت پتروش��یمی تولید می  کنند، به 

روشني، داراي اولویت و سودآوري هستند.
»کی��ت ک��وچ«، مدی��ر ارش��د پش��تیبانی فروش و 
راه  حل  ه��ای پروژه یکپارچه در ش��رکت »هانیول«  
مي  گوید: »ش��ما می  توانید سوخت را به قیمت 550 
دالر در هر تن بفروشید، یا آنها را بیشتر به محصوالت 
پتروش��یمی تبدیل کرده و حدود 1400 دالر در تن 

دریافت نمایید«.
بس��یاری از پاالیش��گاه ها با ت��الش بی پایان برای 
به  دست آوردن ارزش بیشتر از هر قطره نفت، به دنبال 
پایداری، یکپارچگي و ادغام با واحدهاي پتروشیمی 
هس��تند. اما مس��یری که آنها طی می  کنند، برای هر 
پاالیش��گاه منحصر به فرد اس��ت و با سرمایه  گذاری 

مرحله  ای، در یک دوره زمانی مشخص می  شود.
در ه��ر مرحل��ه، »پاالیش��گاه آین��ده«، ب��ا میزان 
کارآم��دی اس��تفاده آن از مناب��ع حیاتی، برای جذب 
رشد سنجیده می شود. به گفته کوچ، میزان استفاده 
مؤثر یک پاالیش��گاه از کرب��ن و هیدروژن )اجزای 
هیدروکربن  ها( و همچنین خدمات ش��هری و آب، 
به  عالوه س��طح انتش��ار گازه��ای گلخانه  ای، یک 
معیار کلیدي است. این پنج عامل کارآیی، به تعیین 
ششمین مورد یعني استفاده مؤثر از سرمایه، کمک 
می  کند. هر ش��ش متغیر، مطابق با اس��تراتژی  های 

تجاری پاالیشگاه  هاي سودآور هستند.

راندمان تأسیسات، نشان  دهنده میزان مصرف انرژی 
برای بهره  برداری از پاالیشگاه است. بهره  وری آب که 
برای تنظیم دما در پاالیشگاه استفاده می  شود، بسیار 

مهم بوده، زیرا تقریباً همیشه کمیاب است.
ک��وچ مي  گوید: »ما دیگر نمی توانیم آب را به  عنوان 
ی��ک اب��زار مفید در نظر بگیریم. م��ا آب را به  عنوان 
یک منبع کمیاب برای کاهش اثرات زیست محیطی 
پاالیش��گاه ها و پتروش��یمی ها در نظر می گیریم و 
جامع��ه، نیازه��ای عمرانی، صنعتی و کش��اورزی را 

متعادل می کند«.
 همچنین پاالیشگاه  ها به  دلیل مقررات سختگیرانه 
و مس��ؤولیت زیس��ت  محیطی، باید به انتش��ار کمتر 
گازهاي آالینده گلخانه  اي دس��ت یابند. درنهایت، 
بودجه سرمایه گذاری  شده در کارخانه، باید بازدهی 
جذابی ایجاد کند تا سودآوری باال حفظ شده و سرمایه 
مطمئن برای سرمایه گذاری های آتی، فراهم باشد.

برای حفظ س��ودآوری پایدار، پاالیش��گاه آینده، باید 
به  س��رعت به ش��رایط متغیر بازار واکنش نشان دهد 
و با تغییر حاشیه سود، از یک فهرست محصول، به 
محصول دیگر تغییر مکان دهد. به  عنوان مثال، نفتا 
)ماده خام برای ساخت بنزین( ممکن است به  جای 
آن، ب��رای تولی��د م��واد اولیه پتروش��یمی که قیمت 
باالتری دارند، هدایت شده و پس از کاهش تقاضا و 

قیمت، دوباره به آن بخش بازگردد.
ش��اید مهم تر از همه، این باش��د که پاالیشگاه  های 
آین��ده، به ص��ورت کاماًل دیجیتالی اداره مي  ش��وند. 
میلیون ه��ا نقطه داده را می توان از یک پاالیش��گاه 
جمع آوری کرد، اما این داده ها تاکنون تنها به عنوان 

رکوردی از عملکرد این تأسیسات بوده است.
فناوری های جدید نیروگاه متصل مبتنی بر رایانش 
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ابري که تنها در س��ه س��ال گذش��ته معرفی شده اند، 
می توانند داده های عملکرد کارخانه را با یک الگوي 
دیجیتال براساس مدل های اختصاصی و دانش فني 
مقایسه کنند. بدین ترتیب، عملکرد واقعی پاالیشگاه 
با بهترین روش��ی که باید کار کند، مقایس��ه می شود. 
ش��کاف های عملک��رد برای ارائ��ه توصیه هایی که 
می توانن��د دالی��ل اصلی عملک��رد ضعیف را تعیین 

کنند، تجزیه و تحلیل می شوند.
اقدام��ات اصالحی، می  تواند بهینه  س��ازی فرایند و 
قابلیت اطمینان عملیاتی را بهبود بخش��د، مصرف 
انرژی و انتشار گازهای گلخانه  ای را به حداقل برساند، 
محصوالت جانبي را کاهش دهد و استفاده بهتری از 
آب داشته باشد. همچنین می تواند شکاف های ناشی 
از خستگی و فرسودگی پرسنل را پر کرده و در عین 
حال، توانایی های کارکنان فني پاالیش��گاه را تا حد 

زیادی بهبود بخشد.
نرم افزارهاي کنترل دیجیتال در اکثر موارد، عملکرد 
ضعیفی را که قباًل غیرقابل شناسایی بود، آشکار کرده 
و در برخی موارد، حتی می  تواند مش��کالت را قبل 
از وق��وع، پیش  بینی، و ب��ه صورت بالقوه، میلیون  ها 
دالر در روز از طری��ق جلوگی��ری از تلفات، ضایعات 
و هدر   رفتن تولیدات پاالیشگاه  ها صرفه  جویی کند. 
کارمن��دان حت��ی می توانن��د از راه دور و خارج از اتاق 
کنترل پاالیش��گاه، به این داده ها دسترس��ی داشته 

باشند.
کوچ افزود: »هدف اتصال دیجیتال، این اس��ت که 
ت��ا حد امکان، اطالعات بیش��تری ب��رای کارگران 
پاالیش��گاه فراه��م گردد. این بدان معنا اس��ت که 
اپراتورهای کارخانه، می توانند به دیدگاه جدیدي از 
سرویس های مبتنی بر رایانش ابري که داده ها را در 

برابر مدل های اثبات ش��ده برای استفاده کارآمدتر از 
پاالیشگاه و درنهایت، مزیت رقابتی، تجزیه و تحلیل 

و پردازش می کنند، تکیه نمایند«.
ک��وچ مي  گوی��د: »متأس��فانه حتی پیش��رفته ترین 
پاالیش��گاه   های امروز نیز برای آینده آماده نیس��تند، 
زیرا اطالعات معمواًل به شکلی ارائه نمی شوند که در 
هر دقیقه از روز، بیشترین کارآیی را داشته باشند. یک 
پاالیش��گاه معمولی، دارای سه شیفت تیم عملیاتی 
است و هر کدام نظر خود را در مورد بهترین عملکرد 
دارند. یک شیفت، مجموعه ای از شرایط عملیاتی را 
برای یک واحد فرایند در یک پاالیشگاه ایجاد می کند 
و شیفت بعدی، کار را بر عهده می گیرد و بالفاصله 
شروع به تغییر می کند. حق با چه کسی است و کدام 

رویکرد از نظر اقتصادی بهترین می  باشد؟«
ک��وچ اف��زود: »می توان��م بگویم که امروز، بیش��تر 
پاالیشگاه ها با چالش مدیریت بهینه روبرو هستند، 
زی��را راه��ی ب��رای تعیین بهتری��ن تنظیمات برای 
دستیابی به بهینه سازی اقتصادی از تجهیزات خود 

در زمان واقعی ندارند«.
تعدادي از ش��رکت  هاي پیش��رو در دیجیتالي شدن، 
تالش کرده  اند تا معیار واحدي برای کارآیی در دوره 

فعالیت تیم  ها ایجاد کنند.
همان  طور که پاالیشگاه  ها، راه  های جدیدی را برای 
دستیابی به کارآیی جستجو می  کنند، بازارهای آنها 
نی��ز در حال تغییر هس��تند. تقاض��ای جهانی برای 
محص��والت پتروش��یمی در حال افزایش اس��ت و 
پیش بینی می شود که به  دلیل تقاضا برای رزین های 
پالستیکی، فیلم ها و الیاف پوشاک، به رشد تقریبی 
ساالنه 4 درصد، ادامه دهد. در حالی که پتروشیمی  ها، 
معم��واًل ب��ه تولیدکنندگان با حاش��یه باالتر پاداش 
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می  دهند. آن ها همچنین به واحدهای 
فراین��دی اضاف��ی و پیکربندی  های 
پیچیده  تر نسبت به تولید سوخت نیاز 

دارند.
پاالیش��گاه های س��نتی ک��ه امروزه 
س��وخت تولید می کنند، می توانند در 
ی��ک س��ری از س��رمایه گذاری های 
استراتژیک به سمت تولید پتروشیمی 
سودآورتر حرکت نمایند، که در فواصل 
زمانی برنامه ریزی شده برای مدیریت 
بهت��ر جری��ان نق��دی و کمک به این 
پاالیش��گاه ها برای توس��عه بازارها و 
ایج��اد درک کامل تر از صنعت، انجام 

می شود.
کوچ معتقد اس��ت: »این موضوع که 
ادغام پتروشیمی  ها برای یک شرکت 
خاص مناس��ب اس��ت یا خیر، باید با 
برنامه  ریزي بررسي گردد. بسیاری از 
این پاالیشگاه ها، صرفاً در بازار پاالیش 
باقی می مانند، زیرا این شگردی است 
که آنها می دانند و آن را به  خوبی انجام 

می دهند«.
 اما او خاطرنش��ان می  کند که فش��ار 
فزاینده  ای از س��وی س��رمایه  گذاران 
و هی��أت مدیره  ه��ا ب��رای توس��عه 
طرح  ه��ای تج��اری در صورت��ی که 
تقاضای منطقه  ای برای محصوالت 

آنها شروع به کاهش کند، وجود دارد. 
به  عنوان مثال، پاالیش��گاه  هایی که 
به  صورت س��نتی، بازارهای صادراتی 
را تأمین می  کنند، متوجه خواهند شد 
ک��ه تقاضای ای��ن بازارها را، تولیدات 
پاالیشگاه  های داخلی جدید مستقر در 
آن بازارهای صادراتی پاسخ می  دهند 
و آن پاالیش��گاه  ها سرگردان خواهند 
شد، چراکه تنها قادر به تولید محصولی 
خواهن��د ب��ود که اکن��ون نمی  توانند 
بفروشند و دیگر قادر به جذب بودجه 
مورد نیاز برای انتقال به پتروش��یمی 
نیس��تند. در ای��ن ش��رایط، ادغ��ام با 
پتروش��یمی ها ممکن است برای هر 
پاالیش��گاهی مناسب نباشد، اما شما 
باید برنامه ای داشته باشید تا تغییرات 

بازار را به  وضوح رصد کنید.
مهم نیس��ت که تقاضا برای س��وخت 
به  دلیل موتورهای کارآمدتر، وس��ایل 
نقلیه الکتریکی یا هیبریدی، رانندگي 
اشتراکی، برخی فناوری های جدید یا 
همه موارد باال کاهش یابد، مهم این 
است که چه زمانی این اتفاق می افتد 
و آیا پاالیشگاه شما آماده تغییر است 

یا خیر؟
به عصر کارآیي،  یکپارچگي و پایداري 

خوش آمدید.

 پاالیشگاه  های 
آینده، به  صورت 
دیجیتالی اداره 
مي-شوند. 
میلیون ها نقطه 
داده را می توان 
از یک پاالیشگاه 
جمع آوری کرد، اما 
این داده ها تاکنون 
تنها به عنوان 
رکوردی از عملکرد 
این تأسیسات 
بوده  اند. 
فناوری های جدید 
نیروگاه متصل 
مبتنی بر رايانش 
ابري که تنها در 
سه سال گذشته 
معرفی شده اند، 
می توانند 
داده های عملکرد 
کارخانه را با یک 
الگوي دیجیتال 
براساس مدل های 
اختصاصی 
و دانش فني 
مقایسه کنند

1 . هانی ول اینترنشنال )Honeywell International( شرکت خوشه ای آمریکایی چندملیتی )تأسیس سال 1906( و جزئی از »فهرست فورچون 500« است، 
که انواعی از کاال و خدمات فنی و سامانه های هوافضا و انواع توربوشارژرها را به مشتریان، شرکت های بزرگ و دولت ها ارائه می دهد.
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ب��خش پنجم

  مصاحبه نشریه 
آفشور تکنولوژی با 
سایمون میلر مدیرعامل 
شرکت رووکو پیرامون 
پیشرفت فناوری کار 
در آبهای عمیق 

w w w . i r a n i a n e n e r g y c l u b . i r

فـنا و ر ی 
و انـر ژی



انقالب در فناوری 
اعماق دریا

پرسش و پاسخ »آفشور تکنولوژی1«  
با »سیمون میلر2«  مدیر عامل شركت »رووكو3« :

افزایش 20 میلیون دالری بودجه برای توسعه 
ابزارهای دیجیتالی زیر دریا، موضوع اتوماسیون 

فراساحلی را پیشرفته تر می كند.

offshore-technology.com :منبع 
مترجم: پرهام عبدلی 
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در م�������اه آوری�����������ل، ش��������رکت 
»وارس���ت۴« ، متخص���ص حوزه 
رباتی���ک اب���ری، اع���الم ک���رد ک���ه 
این ش���رکت، بودجه 2۰ میلیون 
دالری را ب���رای توس���عه فن���اوری 
هوش مصنوعی خود اختصاص 
داده اس���ت. بودج���ه ف���وق در 
به منظ���ور ساده س���ازی  واق���ع، 
نظ���ارت و مدیریت پلت فرم های 
فراس���احلی به کار گرفته خواهد 
ش���د. این ش���رکت مدعی اس���ت 
ک���ه برنامه جدی���دش، می تواند 
مدیری���ت  رون���د  در  انقالب���ی 
زیرس���اخت های دریای���ی ایجاد 
عن���وان  ب���ه  »رووک���و«،  کن���د. 
شرکت خواهر وارست، با تأکید 
ب���ر بررس���ی های زیردریای���ی در 
باده���ای فراس���احلی و همچنین 
میدان ه���ای  انداخت���ن  کار  از 
نف���ت و گاز، به دنب���ال تج���اری 
س���ازی این فناوری اس���ت. ما با 
آق���ای »س���یمون میل���ر«، مدیر 
عام���ل ش���رکت »رووک���و«، در 
م���ورد اینک���ه اختص���اص ای���ن 
بودجه برای ش���رکت چه معنایی 
دارد و اینک���ه چگون���ه فن���اوری 
توس���عه یافته توس���ط وارست و 
به کار گرفته ش���ده توسط رووکو 
می توان���د نح���وه اجرای عملیات 
دریای���ی را تغیی���ر دهد، صحبت 

کردیم.
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اس���کارلت ایوان���ز: در م���ورد این فناوری به 
من بگویید، چه مشکالت یا شکاف هایی 
در صنعت فراس���احلی وجود دارد که این 

فناوری به دنبال رفع آن است؟
سیمون میلر: ما به طور سنتی، در مورد بازرسی وسایل 
نقلیه زیر آبی از راه دور5  مشکل داشتیم و فناوری فوق، 

به دنبال حل این مشکالت است. 
هنگامی که به فیلم های ضبط شده زیر دریا تکیه می کنید، 
به افرادی نیاز دارید که بنشینند، این فیلم ها را ببینند و 
سپس ناهنجاری ها را در زیرساخت ها تشخیص دهند، 
اما با سیستم های فتوگرامتری سه بعدی توسعه یافته 
توس��ط وارس��ت، به دنبال توسعه و بهبود این فرایندها 
بوده ای��م.  ای��ن فناوری، تنها محدود به تصویربرداری 
نیست، بلکه ما از طریق آن، به دنبال تبدیل تصاویر به 
مدل های ابری سه بعدی و نقطه ای واقعی هستیم. اگر 
از جنبه عملی به این فناوری نگاه  کنید، چیزی که به شما 
ارائه می دهد، راهی است که به وسیله آن، می توانید یک 
مجموعه داده بزرگ را بردارید و در زمان واقعی ظاهر 
کنید تا بتوانید آنچه را که در ساحل اتفاق می افتد، هدایت 
کنید. شما همچنین این امکان را خواهید داشت تا آن 
داده ها را بایگانی کنید. یکی از مشکالت این صنعت 
که برای مثال در بادهای فراساحلی دیده می شود، آن 
است که زیرساخت ها، معمواًل بیش از عمر طراحی شده 
خود، کار می کنند. آنچه که سیستم های فتوگرامتری 
سه بعدی قادر به انجام آن هستند، این است که ببینند 
و بفهمند حین کار، واقعاً چه تغییراتی در وسایل درون 
این ابزار می افتد. آن ها به وسیله داده های به دست آمده، 
قادر خواهند بود تا به تعمیر و نگهداری بهتر وس��ایل 

بپردازند.

ایوانز: چگونه این امر، باعث صرفه جویی 
در هزینه و زمان می شود؟

میلر: ایده اصلی پشت این فناوری، آن است که شما 
به وس��یله آن، بتوانید تعداد خدمه مورد نیاز در محیط 
کار را به حداقل برس��انید. در طول همه گیری کرونا، 
ما به عنوان یک ارائه دهنده پروژه فراساحلی، وظیفه 
داش��تیم تا با کم کردن تعداد کارکنان، س��المت آنها 
را تضمین کنیم. بنابراین از منظر س��المت و ایمنی، 
کاهش تعداد افراد در یک کشتی، یک مزیت واقعی 
است. با این فناوری، ما به دنبال آن هستیم تا ببینیم 
ربات ها چگونه با انتخاب های درست،  از دارایی های 
م��ورد نظ��ر ما حفاظت می کنند و به انس��ان ها اجازه 
می دهند تا از راه دور- یعنی در خشکی- بر کار نظارت 
داشته باشند. درنهایت، ما می خواهیم این وسایل زیر 
آب را، از ابزاری نیمه خودکار که نیاز به نظارت دارند، 
ب��ه اب��زاری کاماًل خودکار تبدیل کنیم. با خروج افراد 
از کش��تی ها، طبیعتاً اندازه این وس��ایل نقلیه کاهش 
می یابد و متعاقب آن، شاهد کاهش ردپای کربن هم 
خواهیم بود. این یک نوع رویکرد، مرحله ای اس��ت. 
در ابت��دا، ش��ما ب��ا ف��از یک رو به رو هس��تید. این فاز 
شامل توسعه فناوری، برای نظارت از راه دور و سپس 
استقالل کامل می شود. در ادامه، اگر مایل باشید، باید 
به جنبه های بهداش��تی، ایمنی و محیطی که پس از 

آن به وجود می آیند، نظر کنید.

ایوان���ز: در ح���ال حاضر، این فناوری در چه 
مرحله ای قرار دارد؟ آیا در مرحله خودکار 

سازی کامل هستید؟
میلر: اس��تقالل و نظارت، موضوعی مهم اس��ت. ما 
در مرحله ای هس��تیم که ابزارهای زیر دریایی از راه 
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دور را داری��م و در ح��ال کار ب��ر روی 
آنها هستیم تا این ابزار را از نقطه الف 
ب��ه نقطه ب برس��انیم. به بیان دیگر، 
به دنبال اس��تقالل کام��ل این ابزار یا 
خودکار سازی ش��ان هستیم. امسال، 
یک��ی از پروژه ه��ای مزرعه بادی که 
به صورت س��االنه به آن سر می زنیم، 
می تواند شاهد استقرار کامل ابزار های 
زیردریایی از راه دور باش��د؛ ابزارهایی 
ک��ه امکان رس��یدگی کامل را فراهم 

می کند.
من فکر می کنم که در ماه ژوئن، شاهد 
اولین نظارت به وسیله ابزار نیمه خودکار 
در اط��راف ی��ک س��ازه مزرعه بادی 
باش��یم؛ س��پس در پایان سال، توسعه 
س��اختارهای پیچیده تری را بررس��ی 

خواهیم کرد.

ایوان���ز: این فناوری در صنعت 
ن����ف���ت و گ������از، چ���ه کارب���ردی 

دارد؟
میلر: دسترس��ی به زیرساخت، محدود 
به درجه عمقی است که ماشین هایی 
که ما مس��تقر می کنیم، قادر به انجام 
آن هس��تند. چالش اصلی پیش روی 
م��ا، بحث فش��ار آب در اعماق زیرین 
دریا است. با این حال، شما می توانید از 
وسایل نقلیه زیر آب از راه دور استفاده 
کنید که می توانند در عمق 4 تا 5 هزار 
متری مس��تقر ش��وند.  در حال حاضر، 

تی��م م��ا در حال کار بر روی رس��اندن 
این فناوری یعنی ابزار دوربین، فناوری 
فتوگرامتری س��ه بعدی و غیره به دید 
عمق 3 هزار متری اس��ت. ما قباًل در 
دریای شمال روی برخی از پروژه های 
مربوط به نفت و گاز، کار کرده ایم. یکی 
از مزایای فناوری ما در حوزه نفت و گاز، 
جنبه بایگانی آن است. سازه های نفت 
و گاز، ممکن است در طول عمر خود، 
دست به دست شده باشند و امکان دارد 
که شرکت نهایی، سوابق خدماتی برای 
آن زیرساخت خاص را در زمان از کار 
انداختن، نداش��ته باش��د.  کاری که ما 
توانسته ایم خیلی سریع با پروژه هایی 
که مستقر می کنیم، انجام دهیم، این 
اس��ت که در زمان واقعی، آنچه را که 
در بس��تر دریا قرار دارد، به صورت س��ه 
بعدی بازآفرینی کنیم تا بدین ش��کل، 
به اطالع رسانی پروژه های از رده خارج 

کمک شود.

 کاری که ما 
توانسته ایم 
خیلی سریع با 
پروژه هایی که 
مستقر می کنیم، 
انجام دهیم، این 
است که در زمان 
واقعی، آنچه را که 
در بستر دریا قرار 
دارد، به صورت 
سه بعدی 
بازآفرینی کنیم 
تا بدین شکل، 
به اطالع رسانی 
پروژه های از رده 
خارج کمک شود
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ایوان���ز: تأثی���ر آخرین بودجه تعیین ش���ده 
چیست؟ برای چه استفاده خواهد شد؟

میلر: ما یک نقشه راه بسیار قوی در مورد این فناوری 
داریم. ش��رکت ما توانس��ته تا بسیاری از محصوالت 
وارست را در ساحل مستقر کند، توسعه دهد و حتی به 
مرحله تجاری سازی برساند.  بنابراین، با این بودجه 
جدید 20 میلیونی، ما شاهد توسعه بسیار گسترده تر 
این فناوری خواهیم بود. ما نه فقط به دنبال فعال کردن 
فناوری روباتیک زیر دریا هستیم، بلکه همزمان، به 
زمی��ن به عن��وان یک بازار هم، ن��گاه ویژه ای داریم. 
نکته اصلی برای ما این اس��ت که مرز خودکارس��ازی 
تجهی��زات را ی��ک قدم جلوتر ببریم. بنابراین ما روی 
کش��تی های سطحی مستقل و وسایل نقلیه زیرآبی 
خ��ودکار، س��رمایه گذاری کرده ای��م و ی��ا به-دنبال 
توسعه عملیات های همزمان هستیم. سرمایه گذاری 
از دیدگاه رووکو، تنها محدود به س��اخت تجهیزات 
جدید نمی شود، ما همزمان به دنبال عمومی سازی و 
گسترش جهانی  این تجهیزات هم هستیم. تیم های 
ما برای انجام پروژه های پیچیده تر با دیدگاه جهانی 
تالش می کنند که شامل توسعه کسب و کار، فروش، 
بازاریابی و تیم های تجاری که با تیم عملیات دریایی 

تقویت شده اند، نیز می شود.

ایوان���ز: آی���ا می توانی���د در م���ورد نق���ش 
دیجیتالی شدن در صنعت فراساحلی در 

حال پیشرفت، صحبت کنید؟
میل��ر: من فکر می کنم آنچ��ه به زودی در دیجیتالی 
س��ازی خواهید دید، این اس��ت که پلتفرم ها باید با 
یکدیگر ارتباط برقرار کنند. به عنوان مثال، شاید ما با 
شرکت هایی رو به رو شویم که به زیرساخت های باال 
و دیجیتالی کردن طرح های پلت فرم ها، نگاه ویژه ای 
داشته باشند. کتابخانه های دیجیتال نیز نقش مهمی 
ایفا خواهند کرد. من فکر می کنم پلت فرم داده ای که ما 
در حال کار بر روی آن هستیم، نمونه ای واقعاً ارزشمند 
از این طرح ها هستند که سوابق دقیق و آگاهانه ای از 
آنچه در سراسر جدول زمانی پروژه اتفاق افتاده، ارائه 
می دهند.  من فکر می کنم که بتوانیم هر کاری را که 
از منظر زمین های فراساحلی انجام می دهیم، ضبط 
و ذخیره کنیم، این اقدامی بی نهایت مهم است. اما 
نکته اصلی برای من، باز هم بحث خودکار کردن کامل 
تجهیزات است. از نظر تغییر چهره صنعت، من واقعًا 
معتقدم که این امر، به اتوماسیون ربات ها، چه در زیر 

دریا، چه زمین یا هوا، کاماًل مربوط می شود.

1 . Offshore Technology
2. Simon Miller 
3. Rovco 
4. Vaarst
5. Remotely operated underwater vehicle )ROV(
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1. بدترین حادثۀ اتمی آمریکا و نخس��تین فاجعۀ راکتورهای هس��ته ای دنیا در 28 مارس 1979 در »تری مایل آیلند« در ایالت پنس��یلوانیای آمریکا، که بخش��ی 
از هس��تۀ اصلی نیروگاه ذوب ش��د و باعث نش��ت 3 میلیون کوری گاز رادیو اکتیو گردید که حدود 140 هزار نفر از اهالی منطقه، خانه های خود را ترک کردند. 

پس از آن، ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا برای مدتی متوقف شد.
2.حادثه ای هسته ای که در 26 آوریل 1986 در اوکراین شوروی رخ داد، که یکی از دو بحران هسته ای که براساس مقیاس گر رویدادهای بین المللی رادیولوژیک، 
در گروه ش��مارۀ 7 )باالترین مقیاس(، به معنی »انتش��ار عمدۀ مواد رادیواکتیو با اثرات گس��تردۀ بهداش��تی و زیس��ت محیطی که نیازمند اقدامات برنامه ریزی شدۀ 

فوری و طوالنی مدت در جهت مقابله است«.
3. مجموعه حوادثی که از تاریخ 11 مارس 2011، در پی زلزلۀ 9 ریش��تری و س��ونامی، و در اثر از کار افتادن ماش��ین آالت نیروگاه هس��ته ای فوکوش��یما، و نش��ت 
مواد رادیو اکتیو به وقوع پیوس��ت، که بعد از حادثه چرنوبیل، بزرگ ترین فاجعۀ اتمی و از نظر پیچیدگی، در مقام نخس��ت فجایع اتمی جهان اس��ت؛ چراکه تمام 

رآکتورهای نیروگاه با مشکل مواجه شد.

پس از شکافت هسته توسط بشر یا به عبارتی، کشف 
انرژی هس��ته ای، اولین استفاده از آن، ساخت بمب 
اتم��ی ب��ود. مطالعات بعدی ب��رای تولید برق از آن، 
سال ها بعد انجام شد. در دسامبر 1953، »پرزیدنت 
دوایت دی آیزنهاور«، سخنرانی سرنوشت ساز خود 
ب��ا عن��وان اتم  برای صل��ح را ایراد کرد. او در جریان 
این س��خنرانی پر ش��ور، خواس��تار به کارگیری این 
فناوری برای مقاصدی غیر از جنگ ش��د. آیزنهاور 
خط��اب به س��ازمان مل��ل گفت: »در پ��س زمینه 
تاری��ک بمب اتمی، آمری��کا صرفاً به دنبال نمایش 
قدرت به وس��یله اتم نیس��ت، بلکه می خواهد امید به 
صلح را زنده کند«. با گذشت تقریباً 70 سال از این 
س��خنرانی، تنش بین کاربرد نظامی و صلح آمیز از 
فناوری هسته ای، همچنان بحث روز جهان است. 
از دهه 1950 تا 1970، آمریکا به طور چش��مگیری 
تولید انرژی هسته ای خود را افزایش داده است. اما 
حادثه جزیره »تری مایل آیلند1«  و همچنین حادثه 
ذوب رآکتور »چرنوبیل2« ، چشم انداز بهره گیری از 
صنعت هسته ای را تغییر داد و این ترس را برانگیخت 
که انرژی هسته ای، نمی-تواند به طور ایمن کنترل 
شود. از دهه 1980، ظرفیت و تولید انرژی هسته ای 
در آمریکا تا حد زیادی ثابت مانده اس��ت. به گفته 
اداره اطالع��ات انرژی دول��ت، امروزه رآکتورهای 
انرژی هسته ای کشور، تنها 19 درصد برق کشور را 

تولید می کند. در زمان های اخیر، حادثه »فوکوشیما 
دایچی3«  در ژاپن و نیز در اوایل سال جاری، تصرف 
نیروگاه های هس��ته ای در اوکراین توسط نیروهای 
متجاوز روس، بر نگرانی های عمومی در این حوزه 
افزوده است. اما به رغم داستان منشأ پر فراز و نشیب 
آن و تأثیر روانی این حوادث بر افکار عمومی، انرژی 
هسته ای دوباره نگاه ها را به خود جلب کرده است!
این جلب توجه، تا حد زیادی به این دلیل است که 
انرژی هس��ته ای یک انرژی پاک اس��ت و هیچ گاز 
گلخانه ای آزاد نمی کند. در همین حال، جهان بیشتر 
ش��اهد اثرات تغییرات آب و هوایی از جمله افزایش 
دم��ای جهانی، افزایش آلودگی، آتش س��وزی های 
جنگلی و طوفان های شدیدتر و مرگبار بوده است. 
»آنتونی��و گوترش«، دبیرکل س��ازمان ملل متحد، 
چندی قبل در استکهلم گفت: »ما باید اکنون مسیر 
خود را تغییر داده و به جنگ بی معنا و انتحاری خود 
علیه طبیعت پایان دهیم«. یک چیز وجود دارد که 
تمام پیش��رفت ما را تهدید می کند و آن بحران آب 
و ه��وای اس��ت. گوت��رش تأکید کرد که اگر اقدامی 
عاجل نکنیم، سیاره ای قابل زندگی نخواهیم داشت. 
دانشمندان اخیراً گزارش دادند، احتمال اینکه بتوانیم 
به ط��ور موق��ت، محدودیت 1/5 درجه س��انتیگراد 
تواف��ق پاری��س را در پنج س��ال آینده اجرایی کنیم، 

50 درصد است.
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از آنجای��ی ک��ه سیس��تم های ان��رژی جه��ان از 
سیس��تم های مبتن��ی بر هیدروکربن ها به س��مت 
سیس��تم های مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر در 
حال تغییر هستند، طبیعی است که تغییر عمیقی هم 
در کشورهایی که تأمین کننده انرژی ما هستند، رخ 
دهد. هیدروکربن ها در ذخایری یافت می شوند که 
در واقع، حاصل ارگانیسم های زنده میلیون ها سال 
پیش هس��تند. این ارگانیس��م ها تحت فرایندهای 
زمین  شناسی خاص، مخصوصًا شرایط آب و هوایی 

ویژه، به منابع سوخت فسیلی تبدیل می شوند. 
در بین انواع این س��وخت ها، زغال س��نگ، به دلیل 
اینکه در جنگل های باتالقی دوران های دور شکل 
می گیرند، می توان تقریبًا آن را در همه کشورهای 
جنگلی باستانی جهان یافت. نفت و گاز اما به دلیل 
تجزی��ه پالنکتون ها در کف اقیانوس، گس��تردگی 

جغرافیای��ی کمت��ری دارند و بنابراین ارزش��مند تر 
هستند. در مقابل اما، انرژی تجدیدپذیر را می توان 
از ن��ور خورش��ید و باد در سراس��ر ک��ره زمین تولید 
نمود. تولید این نوع انرژی، نه به فرایندهای زمین 
شناسی خاص بلکه به الگوهای آب و هوایی بستگی 

دارد. 
این خبر بسیار خوبی برای مصرف کنندگان است که 
در تئ��وری، می توانن��د برق ارزان و تجدیدپذیر را در 
هر کجا که هستند تولید یا خریداری کنند، اما برای 
دولت های نفتی که کش��ورهای اصلی تولیدکننده 
نفت و گاز به حساب می آیند و اقتصاد آنها بیش از 
حد، به صادرات س��وخت های فسیلی وابسته شده، 

خبر بدی است. 
این کشورها تا امروز، موفقیت اندکی در متنوع سازی 

سبد صادراتی خود داشته اند.

دوراهی فسیل یا هیدروژن 
 آیا هیدروژن پاسخی  برای مشکالت كشورهای نفتی است؟

 www.energymonitor.ai  :منبع 
مترجم: شهربانو جمعه پور 
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 بسیاری از 
صادرکنندگان 
سوخت های 
فسیلی بویژه 
کشورهای 
صحرایی و با 
اقلیم خشک 
در خاورمیانه و 
شمال آفریقا، 
همزمان دارای 
پتانسیل عظیمی 
در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر 
هستند

با این حال، ممکن اس��ت هنوز راهی 
برای حرکت یک کش��ور تولیدکننده 
ان��رژی، به س��مت هدف کربن صفر 

وجود داشته باشد.
برخ��ی از فراینده��ا بویژه در صنعت 
یا اش��کال خاصی از حمل و نقل، به 
منابع انرژی با چگالی باال نیاز دارند، 
اما برخی دیگر، ممکن اس��ت به یک 
منبع انرژی پایدار نیاز داشته باشند که 
به راحتی بتوانند آن را ذخیره و جابه جا 
کنن��د. هی��دروژن گازی ب��ا انرژی 
متراکم که در هنگام س��وختن، فقط 
بخار آب تولید می کند، این امکان را 
دارد ک��ه ی��ک نجات دهنده بالقوه به 

حساب آید.
آژانس بین المللی انرژی1  پیش بینی 
می کن��د که تقاضای هی��دروژن در 
س��ناریوی کربن صفر تا سال 2050 
شش برابر شود و تقاضا در بخش های 
صنعتی، برق و حمل ونقل، رشد قابل 
توجه��ی تجرب��ه کند. کارشناس��ان 
می گوین��د ک��ه ای��ن رون��ق تقاضا، 
هیدروژن را از یک محصول معمولی 
داخلی س��اخته ش��ده از گاز طبیعی از 
طری��ق فرایندی به نام اصالح متان 
بخ��ار، ب��ه یک کاالی جهانی تبدیل 

خواهد کرد.
خود این اتفاق، می تواند یک فرصت 
اقتصادی بزرگ به حساب آید. ارزش 
دالری ف��روش فعل��ی هیدروژن در 

بازار، تقریبًا رقمی معادل 179 میلیارد 
را نش��ان می دهد که در حال حاضر، 
از ارزش تجارت س��االنه گاز طبیعی 
مای��ع2  در یک س��ال معمولی، فراتر 

رفته است. 
براس��اس گزارش آژانس بین المللی 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر، انتظ��ار 
م��ی رود که ارزش ف��روش این نوع 
انرژی تا سال 2050، به بیش از 600 

میلیارد دالر برسد. 
در ای��ن بی��ن، دولت های نفتی یعنی 
کشورهایی که بخش بزرگی از تولید 
اقتصادی خود را به درآمدهای حاصل 
از ص��ادرات نف��ت و گاز گره زده اند، 
باید در به دس��ت آوردن جایگاهی در 
ای��ن بخش جدید، مزیتی برای خود 
جستجو کنند. آن ها در واقع، می توانند 
از زیرس��اخت های ان��رژی موجود، 
نی��روی کار ماه��ر و رواب��ط تجاری 
مستقرش��ان، اس��تفاده بهینه کنند. 
ذخایر گاز، به این معنی است که آنها 
توانای��ی باالیی برای تولید هیدروژن 
آب��ی کم کرب��ن را دارند، هیدروژنی 
که با تقس��یم مولک��ول متان در گاز 
طبیعی و جذب کربن از طریق جذب 
و ذخیره آن3  ساخته می شود. بسیاری 
از صادرکنندگان سوخت های فسیلی 
بویژه کشورهای صحرایی و با اقلیم 
خشک در خاورمیانه و شمال آفریقا، 
همزمان دارای پتانس��یل عظیمی در 
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ح��وزه انرژی ه��ای تجدیدپذیر هس��تند که به آنها 
ام��کان می ده��د که هیدروژن تجدیدپذیر س��بز را 
با اس��تفاده از الکترولی��ز با انرژی تجدیدپذیر برای 

تقسیم مولکول های آب تولید کنند.
 »ون دی گراف«، استاد سیاست انرژی در دانشگاه 
»گن��ت« بلژی��ک، در م��ورد مزیت این کش��ورها 
می گوید: »می توان گفت که این کش��ورها، دو بار 

در التاری زمین شناسی برنده شده اند«.

شک به انرژی هیدروژن آبی
البته باید اشاره کرد که آنچه در تئوری عالی است، 
لزوم��ًا در عم��ل موفق از آب در نمی آید، مثاًل برای 
ش��روع، تردیدهای جدی در مورد اصل اقتصادی 

بودن هیدروژن آبی وجود دارد.
مق��دار ان��رژی مورد نیاز فناوری جذب کربن، قابل 
توجه است، به این معنی که مقدار زیادی از گازی که 
می تواند به هیدروژن تبدیل شود، در عوض به سمت 
تأمین انرژی فرایند جذب، هدایت می ش��ود، که بر 
مقدار هیدروژنی که می تواند تولید شود و همچنین 

بر سود ناشی از تولید آن، تأثیر می گذارد.
»دانی��ل کویگین« از اندیش��کده »چتم هاوس4«  
می گوید: »فرایند جذب و ذخیره کربن در تولید این 
ن��وع هیدروژن، یک چال��ش بزرگ بوده و احتمااًل 
بسیار باالتر از آن چیزی است که بسیاری از حامیان 
این نوع انرژی، مایل به افشای آن هستند. بر همین 
اس��اس »مش��اور وود مکنزی« پیش بینی می کند 
که از هم اکنون تا سال 2050، تنها کاهش اندکی 
در هزینه ه��ای جذب و ذخیره کربن وجود داش��ته 

باشد«.
کویگی��ن همچنین می افزاید که قیمت های باالی 

فعلی گاز پس از حمله روس��یه به اوکراین، قیمت 
تولید هیدروژن آبی را نیز افزایش می دهد. در چنین 
شرایطی و با توجه به افزایش هزینه تولید هیدروژن 
آبی، بعید است که بتواند با هیدروژن سبز که نسبتًا 
ارزان تر است، رقابت کند، زیرا هزینه آن، تنها تحت 
تأثیر سوخت های فسیلی است و متعاقبًا هزینه آنها، 

قیمت برق را هم افزایش می دهد.
وی در پایان خاطرنش��ان می کند: »حتی اگر مانند 
عربس��تان س��عودی، دسترسی مس��تقیم به نفت و 
گاز داشته و در معرض نوسانات قیمت جهانی هم 
نباش��ید، هنوز هم تمایل بیش��تری به فروش گاز 
طبیعی نس��بت به هیدروژن آبی خواهید داش��ت؛ 

چراکه می تواند سود بیشتری داشته باشد«. 
انتظار می رود که هیدروژن س��بز با بهبود فناوری 
و کاهش قیمت الکترولیزها، به میزان قابل توجهی 
ارزان تر شود. این رقابت، باعث می گردد که براساس 
آن، »کوباد باوناگری«، رئیس »اس��تراتژی جهانی 
بلومب��رگ« پیش بینی کند، دارایی های هیدروژن 
آب��ی در اصل، می توانند به فیل های س��فید تبدیل 

شوند.
همچنین در مورد امکان س��نجی هیدروژن آبی از 
نقطه نظر آب و هوایی هم، تردیدهایی وجود دارد. 
»گرگ موتیت« از »مؤسس��ه بین-المللی توس��عه 
پایدار5«  کانادا، توضیح می دهد که هیدروژن آبی، 
همه کربن را به خود جذب نمی کند. هم در استخراج 
و هم در حمل و نقل گاز طبیعی، گازهای گلخانه ای 
فراری و نش��ت زیرس��اختی وجود دارد و با توجه به 
اینکه بودجه کربن ما محدود اس��ت، نمی توانیم  از 

پس آن برآییم.
یک مطالعه از یک کارخانه زغال س��نگ با جذب 
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کربن و یک کارخانه جذب مستقیم هوا، نرخ جذب 
کمتر از 11 درصد در 20 سال، و 31-20 درصد در 
طول 100 س��ال را نش��ان می دهد. این نرخ جذب 
پایین، نتیجۀ هم انتش��ارهای زنجیره تأمین و هم، 
انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با تغذیه تجهیزات 
جذب کربن است.  البته این تحلیل، یکی از چندین 
تحلیل است که نشان می دهد، هیدروژن آبی، فقط 
کمی از هیدروژن خاکستری، بیشتر دوستدار محیط 
زیست است. با این حال، فرصتی برای دولت های 

نفتی در هیدروژن سبز وجود دارد.
کویگین می گوید: »هیدروژن س��بز از منظر چرخه 
حیات، تقریبًا بدون کربن است، تولید آن به تعادل 
انرژی های تجدیدپذیر در سیستم کمک می کند و از 
کاهش مداوم هزینه های تجدیدپذیر بهره می برد«. 
او می افزاید که منابع خورشیدی در آفریقا و خاورمیانه 
یعنی محل قرارگیری بسیاری از دولت های نفتی، 
به قدری عالی است که اگر کشورها زودتر در این 
مسیر حرکت کنند، فرصتی برای دستیابی به مزیت 

رقابتی برایشان وجود دارد.
بس��یاری از دولت های نفتی، استراتژی هایی برای 
اس��تفاده حداکثری از مزیت جغرافیایی خود برای 

هیدروژن سبز دارند.
عربس��تان سعودی، بزرگ ترین صادرکننده نفت و 
گاز جهان از نظر حجم، پروژه سوخت سبز هلیوس6  
خود را در ژوئیه 2020 اعالم کرد؛ پروژه ای که شامل 
یک نیروگاه عظیم هیدروژن س��بز و آمونیاک سبز 

به ارزش 5 میلیارد دالر می شود. 
این دو نیروگاه، به طور کامل، از انرژی خورشیدی 
و باد تغذیه می ش��وند. برنامه فوق که قرار اس��ت در 
س��ال 2025 اجرایی ش��ود، در واقع، بخشی از یک 

استراتژی ملی 36 میلیارد دالری هیدروژن خواهد 
ب��ود که پش��توانه اصلی آن، صن��دوق ثروت 500 

میلیارد دالری ریاض است. 
ای��ن صندوق طی دهه ها با اس��تفاده از درآمدهای 
نفتی ایجاد ش��د و ریاس��ت آن برعهده محمد بن 

سلمان، ولیعهد و رهبر اصلی سعودی ها است.
سایر دولت های نفتی، با استراتژی های هیدروژنی 
شامل عمان است که چندین پروژه هیدروژن سبز 
در مقیاس گیگاوات را در دس��تور کار قرار داده که 
بزرگ ترین آن ها قرار است با انرژی 25 گیگاواتی 

خورشیدی و بادی تأمین شود.
در همی��ن حال، دول��ت کانادا هم می گوید که این 
کشور در موقعیت خوبی برای تبدیل شدن به »یک 
صادر کننده پیشرو جهانی سوخت پاک« قرار دارد. 
کانادا به دنبال آن اس��ت تا س��ال 2050، به یکی از 
سه تولید کننده برتر جهانی هیدروژن پاک تبدیل 
شود. نروژ، که حدود یک - چهارم گاز اروپا را تأمین 
می کند، همچنین دارای امیدهای چشمگیری برای 
توس��عه هیدروژن س��بز و آبی، با برنامه ریزی برای 

ذخیره کربن در زیر بستر دریای شمال است.
بدون دسترسی منحصر به فرد

ای��ن طرح ها، جاه طلبانه و هیجان انگیز هس��تند و 
برخالف محدودیت های دولت های نفتی، هیدروژن 
س��بز را می توان در هر جایی تولید کرد. البته باید 
خاطرنش��ان س��اخت، در جهانی که تولیدکنندگان 
نفت اوپک، مدت ها است که بقیه جهان را از طریق 
دستکاری قیمت ها تحت فشار می گذارند یا جهانی 
که پس از تهاجم روسیه به اوکراین، امنیت انرژی 
آن ب��ه ط��ور ناگهانی به یک اولویت کلیدی تبدیل 
شده، کشورها تمایلی به اتکای بیش از حد به یک 
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مورد خاص ندارند. 
بر خالف س��وخت های فس��یلی که 
اس��تخراج می ش��وند، هیدروژن در 
واقع، یک محصول تولیدی است که 
ب��ه قول »ون دو گراف« هر کس��ی 
می توان��د آن را تولی��د کند. ما انتظار 
داریم که این بازار، اهرم ژئوپلیتیکی 
کمتری نسبت به آنچه امروز در نفت و 
گاز می بینیم، به صادرکنندگان آینده 
ارائه دهد. دس��تور کار جدید اتحادیه 
اروپ��ا - ک��ه عماًل اس��تراتژی جدید 
امنیت انرژی این اتحادیه می باش��د  
- شامل تولید ده میلیون تن هیدروژن 
در خود این اتحادیه و ده میلیون تن 
اضافی از طریق واردات تا سال 2030 
است. در این استراتژی، برای واردات 
نف��ت خ��ام هم، پی��ش بینی صورت 

گرفته است.
کش��ورهای نفتی اروپایی با پتانسیل 
ب��اال، ب��رای تولی��د انرژی ه��ای 
تجدیدپذی��ر ه��م می توانن��د تولید 
هی��دروژن س��بز داخل��ی در اروپا را 
کاهش دهند، اما این مزیت، منحصر 
به کشورهای نفتی نیست و بسیاری از 
کشورهای با پتانسیل تجدیدپذیر باال 
که در حال حاضر تولیدکننده نفت و 
گاز نیستند، استراتژی های هیدروژن 

بلندپروازانه ای دارند.
براس��اس برخ��ی معیاره��ا، ش��یلی 
کش��وری با بیشترین پتانسیل تولید 

انرژی خورش��یدی است. این کشور، 
اس��تراتژی هیدروژن سبز خود را در 
س��ال 2020 طراحی کرد. هدف این 
برنامه، تولی��د ارزان ترین هیدروژن 
جه��ان تا س��ال 2030، 5 گیگاوات 
ظرفیت الکترولیزر تا س��ال 2025 و 

25 گیگاوات تا سال 2030 است.
 استرالیا اگرچه یک تولیدکننده نفت 
و گاز اس��ت، اما براس��اس بسیاری از 
معیارها، یک کش��ور نفتی به حساب 
نمی آید. این کش��ور هم در نظر دارد 
تا س��ال 2030، به یک بازیگر بزرگ 
جهان��ی در تولید و تجارت هیدروژن 
س��بز تبدیل ش��ود. این کشور، قباًل 
ب��ا بازاره��ای پر س��ود آینده از جمله 
آلمان، ژاپن و سنگاپور، قراردادهایی 
منعقد کرده است. نظرسنجی آژانس 
بین المللی انرژی های تجدیدپذیر از 
78 کارش��ناس که به مناسبت انتشار 
گزارش ژئوپلیتیک هیدروژن 2022 
آژانس انجام ش��د، نشان داد که اکثر 
کارشناس��ان، اس��ترالیا را به عن��وان 
کش��وری با بیش��ترین احتمال برای 
تبدیل ش��دن ب��ه تولیدکننده اصلی 
داده ه��ای  هی��دروژن، می دانن��د. 
جداگان��ه از »گلوبال دیتا«، ش��رکت 
مادر انرژی مانیتور، همچنین نش��ان 
می دهد که استرالیا، بیش از هر کشور 
دیگری، کارخانه های هیدروژن سبز 

در حال توسعه دارد.

 آژانس بین المللی 
 ،)IEA( انرژی
پیش بینی می کند 
که تقاضای 
هیدروژن در 
سناریوی کربن 
صفر تا سال 
2050 شش برابر 
شود و تقاضا 
در بخش های 
صنعتی، برق و 
حمل ونقل، رشد 
قابل توجهی 
تجربه کند
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شک نسبت به تقاضای هیدروژن
ب��ا وجود اس��تراتژی های خوش بینانه و مدل های 
کرب��ن صفر که رش��د عظیم مص��رف هیدروژن را 
پیش بینی می کنند، عدم قطعیت های اساس��ی در 

مورد میزان تقاضای هیدروژن وجود دارد.
»آرجون فلورا« از »مؤسسه اقتصاد انرژی و تحلیل 
مالی« می گوید: »هیچکس واقعًا نمی داند که تقاضا 
ب��رای هیدروژن چقدر خواهد بود. چالش های فنی 
و اقتص��ادی زی��ادی وج��ود دارد که قبل از اینکه به 
واقعی��ت تبدیل ش��ود، بای��د بر آنها غلبه کرد. اولین 
قدم باید جایگزینی تمام تولید هیدروژن خاکستری 
امروزی باش��د، که در حال حاضر، به مقدار زیادی 
برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر نیاز دارد، مشابه 
مقداری که هم اکنون، هر سال در سراسر اتحادیه 

اروپا تولید می شود«.
فل��ورا همچنین به نق��ش هیدروژن در بخش های 
گرمایش و حمل ونقل اش��اره می کند که در نتیجه 
البی های صنایع سوخت فسیلی برای هیدروژن آبی، 
نقش مهمی در آینده کربن صفر بازی می کند. این 
البی ها به آنان اجازه می دهد تا برخی از مزیت های 

سوخت های فسیلی خود را حفظ کنند. 

تنوع ایجاد کنید
با این وجود، اکثریت موافقند که تقاضای هیدروژن 
افزایش خواهد یافت، حتی اگر میزان واقعی آن در 
حال حاضر، نامشخص باشد. در این شرایط، فرصتی 
هم برای دولت های نفتی وجود خواهد داشت تا در 
اقتص��اد جدید هیدروژنی، جای پای خود را محکم 
کنن��د. ب��ا این ح��ال، نباید خودمان را فریب دهیم و 
فکر کنیم که فرصتی که هیدروژن نشان می دهد، 
نزدیک به فرصت اقتصادی ارائه شده توسط نفت 

و گاز در قرن گذشته است. 
اکنون، عاقالنه ترین اقدام، این اس��ت که کشورها 
در هیدروژن سبز به عنوان بخشی از یک استراتژی 

متنوع سازی گسترده تر سرمایه گذاری کنند.
موتیت از مؤسسه بین المللی توسعه پایدار می گوید: 
»با این قیمت های باالی نفت و گاز، اولویت کلیدی 
برای دولت های نفتی در حال حاضر، می باید اولویت 
دادن به سرمایه گذاری در راه های متنوع سازی سبد 
انرژی باشد. این شرایط دوام نمی آورد و آنها باید از 
درآمد فعلی خود، نهایت استفاده را ببرند تا از بازدهی 
طوالنی مدت برای خود اطمینان حاصل کنند، چه 
با س��رمایه گذاری در گردش��گری، هیدروژن یا هر 
صادرات دیگری که به یک کشور اجازه می دهد تا 

به نقاط قوت بیشتری دست یابد«.

1. آژانس بین المللی انرژی )International Energy Agency: IEA(، یک سازمان مستقل بین دولتی است که در چهارچوب »سازمان همکاری اقتصادی 
و توسعه« )OECD( در سال 1974 در پی بحران نفتی سال 1973 بنیان گذاری شده و دبیرخانۀ آن در پاریس قرار دارد.

)Liquefied natural gas(LNG .2
)Carbon Capture and Storage(CCS .3

4 . چتم هاوس )Chatham House(، یک سازمان غیردولتی و مرکز پژوهشی در شهر لندن است که به تحلیل چالش های استراتژیک می پردازد؛ که از آن، 
به عنوان اندیشگاه سیاست خارجی بریتانیا یاد می شود.

)International Institute for Sustainable Developmen(IISD .5
Helios .6
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   ec.europa.eu  :منبع 
مترجم: شهربانو جمعه پور 

راهکاری 
برای رونق 
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اروپا و تأثیر آن بر شکل گیری مشاغل پایدار؛
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بیش از 75 درصد از علت انتشار گازهای گلخانه ای اتحادیه اروپا، به تولید و استفاده از انرژی های 
تجدیدناپذیر برمی گردد و بنابراین، کربن زدایی سیستم انرژی برای رسیدن به هدف بلندمدت آب و 
هوایی این اتحادیه تا سال 2050، امری به-غایت مهم است. انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر برای 
پاک س���ازی و سالم س���ازی سیس���تم انرژی اتحادیه اروپا، ضروری اس���ت. در عین حال، افزایش س���هم 
انرژی ه���ای تجدیدپذی���ر در ترکی���ب ان���رژی با ایجاد فرصت های ش���غلی جدی���د در بخش های مختلف، 
به نفع شهروندان خواهد بود. به همه این موارد اشاره شده، می باید هدایت گفت وگوها بین جوامع 

و ارائه فرصت هایی برای ایجاد استانداردهای برابرتر و فراگیرتر در بخش انرژی هم افزود.
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یک بازار در حال رشد
ه��دف اتحادی��ه اروپ��ا در ح��وزه 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر برای س��ال 
2020، دس��تیابی ب��ه س��هم حداقل 
20 درص��دی از ای��ن ن��وع انرژی در 
ترکیب کلی سبد انرژی این اتحادیه 
بود. در س��ال 2018، هدف جدید 32 
درص��دی برای س��ال 2030 تعیین 
ش��د. با دس��تیابی به توافق موس��وم 
به توافق س��بز اروپا، کمیسیون حتی 
هدف خود را باالتر از این هم قرار داد 
و در ژوئیه 2021، پیش��نهاد کرد که 
ه��دف انرژی های تجدیدپذیر برای 
همه کشورهای اتحادیه اروپا، به 40 

درصد افزایش یابد. 
در 18 مه س��ال 2022، کمیس��یون 
در ط��رح جدی��د خ��ود موس��وم به 
»انرژی ه��ای تجدید پذی��ر اتحادیه 
اروپ��ا« ی��ا »بازس��ازی ان��رژی در 
اتحادی��ه اروپا1« ، پیش��نهاد کرد که 
می��زان ف��وق ب��ه 45 درصد افزایش 
یاب��د تا مرحله خروج اتحادیه اروپا از 
وابس��تگی به سوخت فسیلی روسیه، 
س��رعت بگیرد. این پیشنهاد اکنون 
توس��ط پارلمان اروپا در دس��تور کار 

قرار دارد.
در حال حاضر، بیش��تر مش��اغل در 
بخ��ش انرژی اتحادیه اروپا، به منابع 
انرژی متعارف مانند نفت، گاز، زغال 
س��نگ و هس��ته ای مرتبط است. با 

این ح��ال، فناوری های انرژی پاک 
در ح��ال تبدیل ش��دن به یک محور 
اقتصادی پویا برای سرمایه گذاری و 
اش��تغال هستند که به ایجاد مشاغل 
جدی��د در بخش ه��ای مرتبط مانند 
س��اخت و ساز و تولید منجر می شود. 
برخی از بخش ها و مناطق در اتحادیه 
اروپ��ا به زمان نی��از دارند تا به مراکز 
جدید تولید انرژی تجدیدپذیر تبدیل 
شوند، و در صورت امکان، باید برای 
انتقال مهارت ها به این مناطق تالش 
ش��ود. این  فعالیت ها در حال حاضر، 
در مناطق زغال سنگ اتحادیه اروپا 

اتفاق می افتد. 
کمیس��یون اروپا امروزه برای کمک 
و حمای��ت از انتق��ال عادالنه مناطق 
متکی به زغال سنگ، هم در اتحادیه 
اروپا و هم در بالکان غربی و اوکراین، 
برنامه ه��ای مبتکرانه ای در دس��تور 
کار دارد. ب��ا توجه به هدف بلندمدت 
اتحادی��ه اروپا مبنی بر بی طرفی آب 
و هوای��ی و تعه��د اخیر اتحادیه برای 
رهایی از وابس��تگی به سوخت های 
وارداتی، بخش ان��رژی تجدیدپذیر 
اتحادیه اروپا به طور قطع، رشد خواهد 
ک��رد، و حتی انتظ��ار می رود که این 
رش��د، بسیار سریع تر از آنچه در ابتدا 
برنامه ریزی شده بود، اتفاق بیافتد. 

در سال 2020، گردش مالی صنعت 
مرتب��ط با انرژی های تجدیدپذیر در 

 تا سال 
2050، نیمی 
از شهروندان 
اتحادیه اروپا، 
می باید بتوانند 
تا نیمی از انرژی 
تجدیدپذیر این 
اتحادیه را تولید 
کنند
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کش��ورهای اتحادی��ه اروپا، به ح��دود 163 میلیارد 
یورو رس��یده، که نش��ان دهنده رشد ناخالص حدود 
13/7 میلیارد یورویی در مقایس��ه با س��ال 2019  
است. در میان منابع انرژی تجدیدپذیر، فتوولتائیک 
خورش��یدی، ب��اد و ان��رژی زیس��تی، صنایعی بالغ 
به ش��مار م��ی رود و کارفرمای��ان مهمی در س��طح 
جهانی و اتحادیه اروپا به حس��اب می آیند. در س��ال 
2020، ح��دود 24 درص��د از کل اش��تغال اتحادیه 
اروپا در بخش انرژی های تجدیدپذیر، به پمپ های 
حرارتی با 318 هزار شغل و پس از آن 22 درصد در 
سوخت های زیستی با 283 هزار شغل و 21 درصد 
در انرژی بادی با بیش از 280 هزار شغل اختصاص 
می یابد. در مجموع 1/3 میلیون نفر به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم در این بخش مشغول به کار بوده اند. این 
ارقام همه افزایش ناخالص 65 هزار شغل معادل 5/2 
درصد از 2019 تا 2020 را نشان می دهد. 4 کشور 
برتر از نظر اشتغال در بخش انرژی های تجدیدپذیر 
کل اتحادیه اروپا، به ترتیب، عبارتند از: آلمان با بیش 
از 242 هزار شغل یعنی معادل 18 درصد، فرانسه با 
بیش از 164 هزار  ش��غل معادل 13 درصد،  اس��پانیا 
ب��ا 140/5 هزار ش��غل مع��ادل 11 درصد و ایتالیا با 

9نزدیک به 100 هزار شغل معادل 8 درصد.

انرژی ه���ای  ح���وزه  در  فع���ال  مش���اغل 
تجدیدپذیر؟

در س��ال های آینده، افراد بیشتری وارد بخش های 
شغلی مرتبط با فناوری های انرژی های تجدیدپذیر 
خواهند ش��د، اما این مش��اغل چه هس��تند؟ برای 
برجسته ساختن تولید انرژی تجدیدپذیر و مزایای 
آن در س��طوح اقتصادی، اجتماعی و صنعتی، اداره 

کل انرژی کمیس��یون، مجموع��ه ای از توصیفات 
ویدیوی��ی از اف��رادی که تجربه کار در تأسیس��ات 
مختلف انرژی تجدیدپذیر در سراسر اتحادیه اروپا 
را دارند، به اشتراک می گذارد. در ماه مه سال 2022، 
مجموع��ه ای به نام »مردم با انرژی« پخش ش��د. 
این مجموعه شامل مصاحبه ای ویدیویی با »مایرید 
ه��وگان« می ش��ود، فردی که ب��ه عنوان مهندس 
زیستی در یک کارخانه توربین بادی در ایرلند کار 
می کند. این مجموعه، با نشان دادن مشارکت زنان، 
ب��ر اهمی��ت یک بعد براب��ر و فراگیر برای موفقیت 
در انتق��ال ان��رژی تأکید می کند. در س��ال 2019، 
کارگران مرد، 80 درصد از کل نیروی کار در بخش 
انرژی اتحادیه اروپا را تشکیل می دادند. کمیسیون 
اروپایی برای کاهش ش��کاف جنس��یتی و کمک به 
تن��وع نی��روی کار در این بخ��ش، در اکتبر 2021، 
پلتفرمی بدین منظور تولید کرد که براس��اس آن، 
ش��رکت های فع��ال حوزه ان��رژی، متعهد به ایجاد 
برابری جنسیتی بین کارکنان خود شدند. ویدیوی 
بعدی که در پایان ماه ژوئن پخش شد، مصاحبه با 
یک برقکار در یک مزرعه خورش��یدی در لهس��تان 
بود. نمونه های دیگر شامل شهردار شهری در سوئد، 
تکنسین یک نیروگاه برق آبی در اتریش، کشاورز 
ایتالیایی که بیوگاز تولید می کند و کارگر س��کوی 
دریای��ی در نزدیک��ی جزایر قناری بودند. همه افراد 
مصاحبه شده، اشتیاق، جاه طلبی ها و امیدهای خود 
را در مورد تأسیسات مختلف انرژی های تجدیدپذیر 
در سراس��ر اروپا به اش��تراک می گذارند، با این امید 
که این تأسیس��ات، به ایجاد یک سیس��تم انرژی 
پ��اک و ایمن برای همه ش��هروندان اتحادیه اروپا 

کمک کند.
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انرژی ه���ای  تولیدکنن���دگان 
تجدیدپذیر

برای اولین بار در بس��ته انرژی پاک 
ب��رای همه اروپایی ها، که در س��ال 
2019 تصوی��ب گردی��د، به اقدامات 
جمعی اش��اره ش��د که به شهروندان 
اج��ازه می دهد تا فعاالن��ه در فرایند 
حرکت به سمت انرژی پاک شرکت 
کنند. این س��ازمان، بر نقش آنها در 
افزایش استقبال محلی از پروژه های 
ان��رژی تجدیدپذیر و مش��ارکت آنها 
در مص��رف و تولی��د انرژی ه��ای 
تجدیدپذی��ر تأکی��د و ب��ه نوعی آنها 
را به مصرف کنن��دگان انرژی پاک، 
تبدیل کرد. تا س��ال 2050، نیمی از 
ش��هروندان اتحادیه اروپ��ا، می باید 
بتوانن��د تا نیمی از انرژی تجدیدپذیر 

این اتحادیه را تولید کنند. 
عالوه بر تبدیل شدن به تولیدکننده، 
اف��راد، ای��ن پتانس��یل را دارند که با 

افزای��ش به��ره وری انرژی، کاهش 
مبل��غ قبوض برق در ش��رایط فعلی 
ک��ه قیمت ه��ا ب��اال اس��ت و ایجاد 
فرصت های ش��غلی محلی، مزایای 
مس��تقیمی را برای ش��هروندان خود 

فراهم کنند. 
در عی��ن ح��ال، آن ه��ا ب��ه ج��ذب 
در  خصوص��ی  س��رمایه گذاری 
پروژه ه��ای انرژی پ��اک محلی هم 
کم��ک می کنن��د. در آوریل 2022، 
کمیس��یون، ابت��کار »مخزن جوامع 
انرژی« را مطرح کرد که براس��اس 
آن، مقرر شده تا در ژوئن 2022 ابتکار 
عملی تحت  عنوان »مرکز مش��ورتی 
جامعه انرژی روس��تایی« راه اندازی 
شود. این پروژه های جوامع انرژی، به 
انتش��ار بهترین شیوه ها و ارائه کمک 
فنی برای توس��عه ابت��کارات جامعه 
انرژی در سراسر اتحادیه اروپا، کمک 

قابل توجهی خواهند کرد.

 کمیسیون در 
طرح جدید 
خود موسوم 
به »انرژی های 
تجدید پذیر 
اتحادیه اروپا« یا 
»بازسازی انرژی 
در اتحادیه اروپا« 
، پیشنهاد کرد 
که میزان فوق به 
45 درصد افزایش 
یابد تا مرحله 
خروج اتحادیه 
اروپا از وابستگی 
به سوخت فسیلی 
روسیه، سرعت 
بگیرد

1. Reconstruction of power in the European Union )REPowerEU(
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ب�خش هفتم

  تحول ناگزیر در ژئوپلیتیک انرژی 

  ترکیه، پرچمدار تغيير ژئوپلیتیک 
انرژی در سواحل مديترانه

w w w . i r a n i a n e n e r g y c l u b . i r

ژئوپلیتیک 
و انرژی



توس��عه بخ��ش انرژیهای تجدیدپذی��ر، مجموعه 
وسیعی از منابع انرژی جدید را در بازارهای مختلف 
جهان��ی ایج��اد میکند. با این اوصاف، کش��ورهای 
سنتی نفت خیز ممکن است دیگر بر صنعت انرژی 
جهانی تسلط نداشته باشند، زیرا کشورهای مختلف 
بر اساس نقاط قوت جغرافیایی خود، در حوزه انرژی 
س��بز س��رمایه گذاری می کنند. با ایجاد ش��رکای 
تجاری جدید و س��رمایه گذاری بیشتر در بازارهای 
انرژی، چش��م انداز ژئوپلیتیکی به طور قابل توجهی 

در دهه های آینده تغییر خواهد کرد.
بنابه گفته ای از سوی آژانس بین المللی انرژی های 
تجدیدپذی��ر )ایِرنا(1 ، انتقال به س��مت انرژی های 
تجدیدپذی��ر، موجب تغیی��رات ژئوپلیتیکی خواهد 
ش��د. تا پیش از این، قدرت سیاس��ی به دس��ت آمده 
از ب��ازار ان��رژی، همواره حول منابعی مثل نفت، گاز 
یا زغال س��نگ در یک منطقه خاص متمرکز ش��ده 
ب��وده و ام��روزه، پیش بینی می ش��ود که این الگو، 
دچار تغییر شود. از آنجایی که کشورها شرکت های 

تحول ناگزیر در ژئوپلیتیک انرژی 
 انتقال انرژی چه تبعاتی بر ساختارهای سنتی نفت و گاز خواهد داشت؟

نویسنده: فیلیسیتی براداستاک
 Oilprice.com :منبع
مترجم: ماریا صرافیان 
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 تغییر در 
ژئوپلیتیک در 
پاسخ به انتقال 
انرژی طی 
دهه های آینده، 
اجتناب ناپذیر 
است. در حالی 
که بسیاری 
از کشورهای 
توسعه یافته 
در حال 
سرمایه گذاری در 
صنایع انرژی های 
تجدیدپذیر خود 
هستند، ممکن 
است، چندین 
بازار جدید در 
سراسر جهان 
ظهور یابند که 
پیوندهای تجاری 
نو و استقالل 
انرژی بیشتری 
ایجاد کنند

نفتی خود را توسعه داده اند، می توانند 
از عملیات در س��ایر مناطق نفت خیز 
جهان سود ببرند. با این حال، انتقال 
انرژی، به این معنی است که دولت ها 
و شرکت های فعال در عرصه انرژی، 
دیگ��ر مجب��ور نخواهند بود تا زمانی 
که به س��مت جایگزین های س��بزتر 
حرک��ت می کنند، تنها بر تولید منابع 

محدود تمرکز کنند.
این گذار، به بسیاری از کشورها، این 
ش��انس را می دهد که براساس نقاط 
قوت جغرافیایی خود، یک بازار انرژی 
ق��وی ایجاد کنند. ب��ه عنوان مثال، 
کش��ورهای جنوب کره زمین به دلیل 
میانگین تعداد روزهای خورشیدی که 
در هر س��ال تجربه می کنند، احتمااًل 
از فن��اوری خورش��یدی، بهت��ر بهره 
ببرند؛ در حالی که، کش��ورهایی که 
میانگین س��رعت باد باالتری دارند، 
از توربین های بادی بهره مند خواهند 
شد و کشورهای دارای خط ساحلی، 
ممکن اس��ت بتوانن��د صنعت انرژی 

جزر و مد خود را توسعه دهند.
کش��ورها به دنبال ش��رکای تجاری 
جدی��دی خواهند بود که براس��اس 
پتانسیل موجودشان همکاری کنند. 
عالوه بر این، بس��یاری از کشورهای 
دیگر، ممکن است بتوانند درنهایت، 
استقالل انرژی خود را به دست آورند 

و دیگر به واردات متکی نباشند. 

ای��ن امر، همچنی��ن می تواند نیاز به 
دیپلماس��ی ان��رژی را کاهش دهد؛ 
موضوعی که بارها و بارها مطرح شده 
اس��ت. به عنوان مثال، آمریکا اگرچه 
گاهی مایل به اعمال فش��ار سیاسی 
بر کش��ورهایی مثل ونزوئال، ایران و 
یا حتی عربستان است، اما وابستگی 
به نفت و گاز، اجازه نمی دهد که این 

فشارها به طور کامل اعمال شود.
یک��ی از راه های��ی که کش��ورهای 
نفت خی��ز موج��ود، می توانند در دهه 
آین��ده از قدرت خود اس��تفاده کنند، 
انتق��ال س��رمایه گذاری به س��مت 
توسعه یک بخش انرژی تجدیدپذیر 
قوی و اس��تفاده مجدد از بس��یاری از 
زیرس��اخت های فعل��ی برای تولید و 
حرکت به سمت انرژی سبزتر است. 
ب��ه عنوان مث��ال، خاورمیانه و اروپا، 
به ش��دت ب��ر تولید هیدروژن س��بز 
متمرکز هستند و قصد دارند با استفاده 
از خطوط لوله گاز موجود، برای انتقال 
این نوع انرژی به شرکت های طرف 

تجاری خود، اقدام کنند.
ب��ا این حال، چالش ها همچنان باقی 
خواهن��د مان��د. بیش از 30 کش��ور و 
منطق��ه، اس��تراتژی هایی را ب��رای 
توس��عه صنعت هی��دروژن طراحی 
کرده اند، که پتانس��یل آن را دارد که 
30 درص��د هی��دروژن در مرزه��ا را 
ت��ا پایان دهۀ جاری تجاری س��ازی 
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 کند، اما از آنجایی که بین هیدروژن و 
ال   ان جی، شکاف چگالی وجود دارد، 
انتقال هیدروژن در فواصل طوالنی، 
امری دشوار خواهد بود و باید آن را به 
شکل مایع درآورد، امری که به غایت 

هزینه بر است.
اکن��ون چندین دولت توس��عه یافته 
در ح��ال تأس��یس صنایع هیدروژن 
س��بز هستند تا اطمینان حاصل کنند 
که برای س��وخت و سایر مصارف در 
آماده س��ازی برای رسیدن به انتشار 
کربن و اهداف تغییر آب و هوا در دهۀ 
آینده، منبع انرژی جایگزین مطمئنی 
دارند.  با این حال، فناوری هیدروژن 
س��بز، هنوز بس��یار گران تر از س��ایر 
جایگزین های تجدیدپذیر اس��ت؛ به 
این معنی که ممکن است کشورهایی 
ک��ه از نظ��ر اقتصادی کمتر توس��عه 
یافته اند، به س��مت منابع تجدیدپذیر 
در دسترس تر مانند انرژی خورشیدی 

و بادی، حرکت کنند.
ارتباطات منطقه ای، می تواند بس��یار 
وس��یع تر ش��ود، زی��را کش��ورهای 
همس��ایه، سیس��تم های شبکه خود 
را در سراس��ر مرزهایش��ان گسترش 
می دهن��د تا برق خود را به اش��تراک 

بگذارند. 
ب��ا فناوری های موجود، مقدار زیادی 
الکتریسیته، زمانی که در مسافت های 
طوالنی حمل ش��وند، از بین می رود؛ 

در حال��ی که توس��عه سیس��تم های 
انتقال ولتاژ فوق العاده، ممکن اس��ت 
روش های حمل و نقل را توسعه دهد. 
ب��ا این اوصاف، ش��بکه های جهانی، 
احتمااًل به س��مت منطقه ای ش��دن، 

تغییر خواهند کرد.
عالوه بر تغییراتی که در کش��ورهای 
تولی��د کننده ان��رژی به وجود خواهد 
آم��د، وضعی��ت ژئوپلیتیک��ی نیز با 
توج��ه به صنایع مرتبط، تغییر خواهد 
ک��رد. تقاضا ب��رای قطعات مرتبط با 
تجهیزات ان��رژی تجدیدپذیر مانند 
پنل های خورش��یدی، توربین های 
ب��ادی و باتری ه��ای لیتی��وم یونی، 

به شدت افزایش خواهد یافت. 
کش��ورهایی مانن��د چی��ن که دارای 
قابلیت های تولیدی قوی در این حوزه 
هس��تند، بسیاری از این تجهیزات را 
فراهم و یک ساختار وابستگی مداوم 

ایجاد می کنند.
براس��اس این تغیی��ر اجتناب ناپذیر 
ژئوپلیتی��ک، کارشناس��ان، اکن��ون 
نگران هس��تند که نیاز به دیجیتالی 
ش��دن بیش��تر برای آین��ده صنعت 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر خطرناک 
باشد و ضعف هایی را در ساختار آنها 
ایج��اد کند. یک حمله س��ایبری به 
خطوط لوله آمریکا در س��ال گذشته، 
آس��یب پذیری های سیس��تم انرژی 
فعلی را آش��کار کرد، اما آینده انرژی 

فناوری هیدروژن 
سبز، هنوز بسیار 
گران تر از سایر 
جایگزین های 
تجدیدپذیر است؛ 
به این معنی 
که امکان دارد، 
کشورهایی که 
از نظر اقتصادی 
کمتر توسعه 
یافته اند، به سمت 
منابع تجدیدپذیر 
در دسترس تر 
مانند انرژی 
خورشیدی و بادی، 
حرکت کنند
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در س��طح جهانی، بس��یار به هم پیوسته خواهد بود؛ 
ب��ه ای��ن معنی که دولت ها و ش��رکت های انرژی، 
اکنون باید برای ایجاد سیستم های دیجیتال امن، 

با یکدیگر همکاری کنند.
»لئو سیمونوویچ«، معاون و رئیس حوزه سایبری و 
امنیت دیجیتال در »شرکت انرژی زیمنس«، اخیراً 
در یک انجمن انرژی اظهار داشت که قلب انتقال 
انرژی، دیجیتالی شدن است. او در این باره ادامه داد: 
»طی چند سال آینده، 2 میلیارد دستگاه در بخش 
انرژی، اضافه خواهد شد. هر یک از این دستگاه ها، 
می تواند منبع بالقوه آس��یب پذیری باشد که توسط 

بازیگران بد، مورد سوءاستفاده قرار گیرد«.

تغییر در ژئوپلیتیک در پاس��خ به انتقال انرژی طی 
دهه ه��ای آین��ده، اجتن��اب ناپذیر اس��ت؛ در حالی 
که بس��یاری از کش��ورهای توس��عه یافته، در حال 
س��رمایه گذاری در صنای��ع انرژی های تجدیدپذیر 
خود هس��تند، و ممکن اس��ت چندین بازار جدید در 
این زمینه، در سراسر جهان ظهور یابند که پیوندهای 
تجاری نو و استقالل انرژی بیشتری ایجاد کنند. با 
وقوع این تغییرات، دولت ها و ش��رکت های انرژی، 
باید خطر توس��عه این مش��ارکت های جدید و ایجاد 
یک سیس��تم انرژی جهانی دیجیتالی تر را در نظر 
بگیرند، تا بدین ش��کل، خطر حمالت احتمالی به 

این بخش را کاهش دهند.

1.  . International Renewable Energy Agency )IRENA(
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تهاجم به اوکراین، بزرگ ترین حمله نظامي در قاره 
اروپ��ا پ��س از جنگ جهانی دوم و تهدیدی کلیدي 

برای امنیت انرژی قاره سبز بود. 
روس��یه، بزرگ ترین صادرکننده نفت و گاز جهان، 
روابط مس��تقیم انرژی با اکثر کشورهای اروپایی و 
دولت ه��اي چین، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و دیگر 
کش��ورها دارد. روسیه از زمان حکومت شوروی، از 
این صادرات به عنوان اهرم سیاس��ی استفاده کرده 
است؛ اما حمله به اوکراین، روسیه را به یک بازیگر 

تبدیل کرد. 
مشتریان انرژی فقط نگران تحریم ها نیستند. اکثر 
آنها، در حال تجدیدنظر در مورد اتکا به واردات خود 

از مس��کو هس��تند. آن ها می بینند که شرکت های 
بزرگ��ی مانند بریتیش پترولیوم، ش��ل و اکس��ون 
موبیل، روس��یه را ترک می کنند و به صورت بالقوه، 
پس از چندین دهه سرمایه گذاری، میلیاردها دالر 

دارایی باقی می گذارند.
ش��رکت های انرژی غربی با خروج از این کش��ور، 
بخش انرژی روسیه را از سرمایه و تخصص بسیار 
مورد نیاز، محروم خواهند کرد؛ حتی ایتالیا، پرداخت 
وام برای پایانه جدید صادرات گاز طبیعی در قطب 

شمال روسیه را متوقف کرده است. 
در این راستا، در درازمدت، جنگ اوکراین، اروپا را 
از سوخت های فسیلی، بویژه نفت و گاز روسیه، به 

 ترکیه، پرچمدار تغییر 
ژئوپلیتیک انرژی در سواحل مدیترانه

نويسنده: امین باقری
مترجم: فریبا احسانی 
www.mepei.com :منبع
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س��وی دیگر منابع انرژی س��وق خواهد داد؛ اما در 
کوتاه مدت، جایگزینی نفت روسیه، برای مشتریان 

اروپایی دشوار خواهد بود.
در میان گزینه های موجود برای نفت روس��یه، س��ه 
گزینه جذاب وجود دارد. در گام نخس��ت، ش��رکای 
غربی در اوپک مانند عربستان سعودی و امارات قرار 
دارند؛ اما اوپک به سرعت اعالم کرد که کمبودی 
وج��ود ن��دارد و حتی در گ��زارش ماهانه خود، این 
کارتل، موضعي دور از انتظار گرفت و اذعان کرد که 

جنگ تهدیدی برای تشدید تورم جهانی است. 
با این حال، حتی سفر بوریس جانسون، نخست وزیر 
بریتانیا به امارات متحده عربی و عربستان سعودی 
برای تولید بیشتر نفت نیز نتوانست آنها را در برابر 
فشارهای ایاالت متحده، ژاپن و کشورهای اروپایی 

برای افزایش رشد تولید راضی کند. 
ب��ه همی��ن دلی��ل، اخیراً ش��اهد موفقیت بیش��تر 
عملیات های »انصاراهلل یمن« در عربستان بودیم 
که تا همین اواخر با همکاری آمریکا، عمومًا شکست 
مي خورد. بنابراین، فشار غیرمستقیم بر ریاض برای 

افزایش تولید، ممکن است شرایط را تغییر دهد.
برآورده��ا نش��ان می ده��د که اوپک ب��ه رهبری 
عربس��تان س��عودی بین 3/7 تا 5 میلیون بشکه در 
روز، ظرفیت مازاد تولید نفت در اختیار دارد. افزایش 
1/5 میلیون بش��که ای تولید طالي س��یاه در روز، 
می تواند 40 درصد دیگر از وابستگی اروپا به روسیه 

را جبران کند.
اروپا بیشتر به نفت روسیه وابسته است. با این حال، 
گزینه های��ی برای کمک ب��ه کاهش بحران وجود 
دارد، زی��را ش��رکت های آمریکایی، ال ان جی خود 
را از طریق اقیانوس اطلس ارس��ال می کنند. با این 

حال، حداکثر ظرفیت صادرات ایاالت متحده برای 
جایگزینی عرضه روس��یه، محدود اس��ت که بتواند 

جایگزین مطمئنی برای گاز آن کشور باشد. 
همچنین برنامه هایی برای رش��د عرضه در مناطق 
دیگ��ر، در دس��تور کار اس��ت و قط��ر قصد دارد که 
ظرفی��ت خ��ود را تا س��ال 2027 میالدي، به میزان 
قابل توجه��ی افزایش دهد. ذخایر گاز تازه توس��عه 
یافته در ش��رق آفریقا، گینه نو و ش��رق مدیترانه، به 

پایانه های صادرات ال ان جی اضافه خواهد شد. 
در چنین ش��رایطی، ادامه جنگ اوکراین، به تقویت 
توافقنام��ه س��بز اروپا برای تضمی��ن امنیت انرژی 
بلندم��دت از طری��ق کربن زدای��ی به منظور خنثی 
س��ازی گرمایش جهانی منجر ش��ده اس��ت. این 
ط��رح، هم��ه حوزه های مهم اس��تفاده از انرژی، از 
س��اختمان ها و بهره وری گرفته تا بازارهای برق را 
ب��ا تأکی��د زیادی بر روی تغییر به منابع بدون کربن 

و کم کربن پوشش می دهد.

نقش ترکیه در تغییر ژئوپلیتیک انرژی
ترکی��ه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در چهارراه 
خاورمیان��ه، آس��یای مرک��زی و اروپ��ا و در تالش 
برای پیوستن به اتحادیه اروپا به عنوان یک کشور 
ترانزیتی و تس��هیل کننده صادرات گاز طبیعي، به 
نظر می رس��د که از پتانس��یل خود، به عنوان یک 
شریک استراتژیک انرژی استقبال می کند؛ که در 
این شرایط، یکی از قوی ترین دالیل برای پیوستن 

به اروپا است. 
در این راس��تا، انتقال گاز دریاي کاس��پین به ایتالیا، 
یکی از ابعاد همکاری گازی آذربایجان، ترکیه و اروپا 
است. با همکاری ترکیه و آذربایجان، امکان انتقال 
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گاز از می��دان گازی »ش��اه دنیز« در 
دریای کاسپین و از سواحل جمهوری 

آذربایجان به اروپا وجود دارد. 
ترکی��ه از انتق��ال گاز آذربایج��ان به 
ایتالیا، به عنوان آغاز فصل جدیدی در 
نق��ش ترکیه در تأمین انرژی اروپای 
قاره-ای استقبال می کند. این انتقال 
ک��ه از طری��ق خ��ط لول��ه »ترانس 
آدریاتیک« آغاز ش��د، از س��ه بخش 
)قفق��از جنوبی، ترانس آناتولی و خط 
لوله ترانس آدریاتیک( تش��کیل شده 
است. خط لوله گاز ترانس آدریاتیک، 
به طول 878 کیلومتر از یونان، آلبانی 
و دری��ای آدریاتیک، به جنوب ایتالیا 
م��ی رود؛ و انتظ��ار آن اس��ت که این 
پروژه، س��االنه 8 میلیارد متر مکعب 
گاز به ایتالیا، 1 میلیارد متر مکعب در 
سال به یونان و 1 میلیارد متر مکعب 
در س��ال به بلغارستان ارسال کند که 
نقشی اساسی در امنیت و تنوع انرژی 

اروپا خواهد داشت.
س��هامداران پ��روژه، عبارتن��د از: 
بریتیش پترولیوم، س��وکار و اس��نام 
)هر کدام 20 درصد سهم(، فلوکسي 
)19 درص��د(، ایناگس )16 درصد( و 

آکسپو )5 درصد(.
چال��ش نهایی، رقاب��ت در مدیترانه 
ش��رقی است. از آنجایی که سیاست 
مدیترانه شرقی ترکیه، به چالش های 
فراگیر و تغییر اساس��ی در موازنه قوا 

می پردازد، به ط��ور فزاینده ای برای 
این کش��ور، حیاتی می شود. به همین 
دلی��ل، از طری��ق مذاکرات آش��کار 
و پنه��ان بوی��ژه با مصر و اس��رائیل، 
به دنبال انتقال هرگونه انرژی از شرق 
مدیترانه به اروپا، تنها از طریق ترکیه 
است.  با این حال، ما به هزینه باالی 
انتقال گاز استخراج شده از اسرائیل به 
قبرس جنوبی و جزیره کرت و سپس 
از آنجا به یونان و ایتالیا از طریق یک 
خ��ط لوله گاز طبیعی به طول 1900 
کیلومتر )که 1300 کیلومتر آن از زیر 

دریا می گذرد(، توجه می کنیم. 
به عالوه، این پروژه، نیاز به اجتناب از 
ورود به آب های سرزمینی ترکیه دارد 
و بنابراین، مسیریابي باید در آب های 
عمیق انجام شود. در نتیجه، احتمال 
موفقی��ت ترکیه بیش��تر اس��ت، زیرا 

روابط بهتری دارد.
ب��ه صورت کلی، فرایندهای تغییر در 
بخش انرژی ناشی از جنگ اوکراین، 
ترکیه را بر آن داشته است که سیاست 
خارج��ی خود را برای تأثیرگذاری بر 
بخش ه��ای ترانزی��ت و حمل و نقل 
انرژی در مناطق مختلف جغرافیایی، 
با تعیین اس��تراتژی های کوتاه مدت 
و بلندم��دت، و ایجاد اتحاد و ائتالف 
دنبال کند؛ اگرچه اکثر این راهبردها، 
نیازمند در پیش گرفتن تدابیر موقت 

بر اساس منافع ملی است.

 ترکیه از انتقال 
گاز آذربایجان به 
ایتالیا، به عنوان 
آغاز فصل جدیدی 
در نقش ترکیه 
در تأمین انرژی 
اروپای قاره ای 
استقبال می کند. 
این انتقال که 
از طریق خط 
لوله »ترانس 
آدریاتیک« آغاز 
شد، از سه بخش 
)قفقاز جنوبی، 
ترانس آناتولی و 
خط لوله ترانس 
آدریاتیک( 
تشکیل شده 
است
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