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کارنامه ایران در بهرهگیری از دیپلماسی انرژی

یادداشت

«ایران» از چگونگی جهش تولید و صادرات نفت ایران به قله  2ساله خود گزارش میدهد

یک میلیون بشکه نفت ایرانی آماده ورود به بازار

فضای مجازی

عطیه لباف
خبرنگار

ایــن روزهــا خبرهایــی بــه گــوش
میرســد ،مبنــی بــر اینکــه تولیــد و
صــادرات نفت ایــران به اوج  2ســاله
خــود رســیده اســت؛ یعنــی از زمــان
بازگشــت تحریمهای امریــکا تاکنون.
دادههــا رســمی نیســتند و مقامــات
ایرانــی آنهــا را تأییــد نمیکننــد امــا
منابــع ثانویــه براســاس دادههایــی
نظیر ردیابی نفتکشها و آمار گمرک
مقاصد نفتــی ایران گزارش میدهند
که ســالجاری میالدی ،ارقام تولید و
صادرات نفت ایران روندی صعودی
را در پیش گرفته است.
برای مثال ،تازهترین گزارش اوپک
از میــزان تولیــد اعضــا در مــاه ژانویه
(بهمنماه  -اسفندماه) از تولید نفت
خــام ایــران در رقم  2میلیــون و 304
هزار بشــکه در روز گزارش میدهد که
افزایشــی  137هزار بشــکهای نســبت
بــه تولید روزانــه ماه مــارس دارد .اما
مقصد این افزایش تولید و صادرات،
کــدام کشــورها بوده و آیــا بازهم روند
صعودی ادامه خواهد داشت؟
ëëیــک میلیون بشــکه نفت ایــران در
راه چین
تــوان تولیــد نفــت ایران حــدود 4
میلیــون بشــکه نفــت در روز اســت و
البتــه بایــد توجــه کرد کــه تولیــد 2.3
میلیون بشــکه در روز نیز رقم اعالمی
منابع ثانویه اســت .با توجــه به اینکه
ایران هنوز در تحریم اســت و بخشــی
از فــروش نفــت در بــازار خاکســتری
انجــام میشــود ،نمیتــوان ایــن رقم
را میــزان دقیق صــادرات نفت ایران
دانست .با این حال این اجماع وجود
دارد کــه صادرات نفت ایران افزایش
یافتــه و مقصد بخش قابل توجهی از
این نفت نیز کشور چین بوده است.
وال اســتریت ژورنــال در ایــن باره
اعالم کرده تولید نفت ایران در دوران
تحریمها به لطف رشــد واردات چین
تقریباً به باالترین ســطح در دو ســال
گذشته رسیده است.
اگرچــه ارقــام بهطور رســمی ثبت
نمیشــود و مقامات ایران و چین نیز
اشــارهای به این مــراودات و مبادالت
ندارنــد؛ امــا حــاال خبرگــزاری اویــل
پرایــس نیــز در گــزارش خــود خبــر
میدهد :چین در این ماه قصد خرید
یک میلیــون بشــکه در روز نفت خام

ایران را دارد.
رویتــرز نیــز در گزارشــی بهنقــل از
منابــع تجــاری و تحلیلگــران اعــام
کــرده کــه در مــاه جــاری (آوریــل)
واردات نفــت خــام چیــن از ایــران
میتواند به یک میلیون بشــکه در روز
برسد که این تقریباً نیمی از صادرات
عربســتان ســعودی بــه چیــن خواهد
بود.
در گــزارش قبلی رویترز نیز اشــاره
شــده بود که چین در انتظار برداشتن
تحریمهــای تهــران توســط دولــت
بایــدن اســت تــا بــا باالتریــن حجــم،
خرید نفــت خام ایــران را دنبال کند.
در ایــن گــزارش آمده بــود ،حتی هند
نیــز برنامهریــزی بــرای خریــد نفــت
ایران را آغاز کرده است.
البتــه افزایــش واردات نفت چین
از ایــران تنها به خاطر سســت شــدن
تحریمهــای امریــکا نیســت؛ چراکــه
شــنیده میشــود ،اواخــر مــاه مارس،
واشــنگتن بــه چیــن هشــدار داد کــه
خریــد نفت از ایران را متوقف کند اما
این اتفــاق نیفتــاده اســت .در همین
حــال چیــن تنها کشــوری بــوده که در
دوران تحریم فعلــی امریکا ،واردات
نفت از ایران را متوقف نکرده است.
ســید مهــدی حســینی کارشــناس
ارشــد نفــت در این بــاره بــه «ایران»
میگویــد« :بــ ه نظر میرســد کــه تنها
دلیــل چیــن بــرای خرید نفــت ایران
این نباشــد که ایران بــه محمولههای
نفتــی خریــداری شــده تخفیــف
میدهــد؛ تصــور میکنم کــه چین در
حال بازی با کارت خرید نفت از ایران
است و میخواهد با این کار یک بازی
سیاسی نیز با امریکا انجام دهد».
ëëنفت ارزان یا نفت رقابتی؟
سیاســت صادرات نفت در دوران
تحریــم این اســت کــه بــازار را باید به
نوعــی رقابتــی کرد تــا خریــدار بتواند
چشــمهایش را روی فشــارهای
خارجــی ببنــدد .یکــی از راهکارها نیز
اندک تخفیف به مشتری نفتی است
کــه البتــه کــف مشــخصی دارد .حــاال
رسانههای بینالمللی مینویسند که
ایران بــا اســتفاده از ابــزار تخفیف در
حال توســعه بــازار نفت خود اســت؛
بویــژه زمانــی کــه قیمت نفــت از 66
دالر در بشــکه عبــور کــرده و از نظــر
مصرف کننده به ارقام باالیی رســیده
است.

در آخریــن جلســه معامالتی بازار
جهانــی نفــت خــام  -روز جمعــه-
معامــات آتــی هربشــکه نفــت خام
برنــت در نــرخ  66.77دالر و هــر
بشــکه نفــت خــام شــاخص  WTIدر
رقم  63.13انجام میشــد .رقمی که
برای خریداران چندان جذاب نیست
و از قیمتهــای پایینتــر اســتقبال
میکنند.
حســینی در این خصوص توضیح
میدهــد« :ایــن تخفیــف تنهــا بــرای
چیــن نیســت و تمام مشــتریان نفت
ایران از آن بهره میبرند .امری کامالً
مرسوم است و در دور قبلی تحریمها
نیــز مــا از آن اســتفاده میکردیــم.
براســاس اصول و قواعــد بازار در یک
ســطح معینی کشــور درگیــر تحریم،
تخفیف به مشــتریان خود میدهد تا
برای کسی که ریسک دور زدن تحریم
را میپذیــرد ،ایــن اقــدام منفعتی به
همراه داشته باشد».
این کارشــناس ارشد انرژی با بیان
اینکــه ایــن تخفیف به نوعی پوشــش
هزینهها و ریســک معامــات با ایران
اســت ،ادامه میدهــد« :در دور قبلی
تحریمها برای مذاکره با یک شــرکت
نفتــی معتبــر در منطقــه بــه یکــی از
کشــورهای همســایه رفته بودیــم تا از
آنهــا درخواســت کمک بــرای فروش
نفت کنیــم .مدیر این شــرکت معتبر
بــه ما گفت نفتی را کــه اکنون نزدیک
بــه  100دالر اســت میتوانید با همین
قیمــت ارائــه کنیــد و یــک بشــکه هم
نفروشــید اما حدود  90دالر در بشــکه
بفروشــید و ســهم قابــل توجهــی از
محمولههای نفتــی خود را به فروش
برســانید .اکنــون نیــز خبــری از نفــت
ارزان نیســت بلکه ایــن تخفیف برای
رقابت و حضور در بازار است».
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه
احتمــاالً قیمتهــای کنونــی نزدیک
به ســقف قیمت نفت در ســالجاری
میــادی خواهــد بــود؛ چراکــه اوپــک
پــاس بهدنبال احیــای نســبی تولید
خود خواهد بــود .بهطوری که معاون
نخستوزیر روســیه اعالم کرده است
که کشــورهای عضــو اوپک پــاس در
ماههای مه تا ژوئیه عرضه نفت خود
را بتدریــج احیــا میکنند و معنای آن
افزایــش عرضــه نفــت اســت .اگرچه
واکسیناســیون بــرای بیمــاری کرونــا
در حــال انجــام و تقاضــا نیــز در حال
رشــد اســت امــا افزایــش عرضــه نیز

بــزودی اتفــاق خواهــد افتــاد .حتــی
برخــی از تحلیلگــران از احتمــال
شکلگیری مجدد جنگ قیمتی میان
تولیدکنندگان خبر میدهند.
در ایــن راســتا ،ریســتاد انــرژی بــا
اشــاره به جهش اخیــر صادرات نفت
خام ایــران ،بویــژه به چیــن؛ افزایش
موجودی نفت در بازار؛ تالش روسیه
و برخــی از اعضای اوپک پالس برای
افزایــش تولیــد نفــت و مبهــم بودن
آینــده تقاضــای نفــت احتمــال داده
است که بزودی شاهد ضعف در بازار
نفت خواهیم بود.
در نگاهــی بلندمــدت تــر ،وود
مکنــزی نیــز گــزارش میدهــد کــه
احتماالً در اواخر دهه جاری میالدی،
قیمــت نفــت تحــت ســناریوگذار
انــرژی بــه  40دالر در بشــکه ســقوط
میکنــد و انتظار مــیرود که در 2050
قیمــت نفــت از  66دالر فعلــی بــه
بشــکهای  10دالر برسد ،چراکه تقاضا
از  100میلیــون بشــکه فعلــی بــه 35
میلیــون بشــکه در روز ســقوط خواهد
کــرد .ایــن ارقــام از فرصــت محــدود
تولیدکنندگان نفت خام برای کســب
سود و درآمد خبر میدهد.
ëëبزرگترینصادرکنندگاننفتبهچین
اما افزایــش واردات نفت ایران به
چین بر ســهم بازار کدام کشــورها اثر
گذاشــت؟ بررســیها نشــان میدهد
کــه ایــن افزایــش صــادرات بر ســهم
بــازار عربســتان ســعودی تأثیــری
نداشــته اســت چراکــه ایــن کشــور
بهعنوان بزرگتریــن صادرکننده نفت
بــه چیــن ،بــه پاالیشــگاههای دولتــی
و پاالیشــگاههای خصوصــی بــزرگ
نفــت میفروشــد .رویترز در گزارشــی
مینویســد :انتظــار مــیرود خریــد
نفــت چیــن از ایــران ادامــه پیــدا کند
زیــرا شــرکتهای خصوصی با فشــار
سیاســی چندانی بــرای رها کردن این
خرید جذاب روبهرو نیستند.
اطالعــات رســمی گمــرک چیــن،
نشــان میدهــد کــه واردات نفت خام
ایــن کشــور مــاه گذشــته روزانــه 11.69
میلیون بشــکه بوده که نسبت به سال
گذشته  21درصد افزایش داشته است.
البته گفته میشــود که این محاسبات
شامل نفت ایران نبوده است.
رویترز در گزارشی دیگر مینویسد
که افزایش عرضه نفت ایران به چین
بــازار نفت برزیــل ،آنگوال و روســیه را

تحــت تأثیر قرار داده و بخشــی از این
بازار نیز پیــش از تحریمها متعلق به
خود ایران بوده است.
دادههــا نشــان میدهــد کــه بــه
ترتیب روســیه ،عربســتان ســعودی،
عراق و عمــان  4صادرکننده رســمی
نخســت بــه چیــن بودهانــد و احتماالً
ایران پس از این  4کشور قرار میگیرد
کــه البته در دادههای رســمی نامی از
آن نیست.
ëëشــمارش معکوس بــرای ورود یک
میلیون بشکه نفت ایران به بازار
مشــخص نیســت کــه مذاکــرات
برجامــی ایــران و امریکا چــه زمانی

به نتیجه میرســد اما هــم چاههای
نفــت ایــران آمــاده افزایــش تولیــد
هستند و هم ایران ذخایر نفتی قابل
توجهــی بــرای عرضه نفت بــه بازار
دارد .اکنون یک چشــم بازار به نفت
ایران اســت و «مارکــت واچ» در این
باره مینویسد که یک میلیون بشکه
نفت ایران آماده بازگشــت فوری به
بازار جهانی نفت است.
حــاال بایــد منتظــر مانــد و دیــد
کــه آیا این بازگشــت به دوران رشــد
تقاضــا (بــه ســبب احیــای تقاضای
از دســت رفتــه در دوران همهگیری
کرونــا) برمیخــورد یــا زودتــر از آن
اتفاق میافتد.

ایــران یکــی از معــدود کشــورهای جهان به شــمار
مــیرود کــه دسترســی گســتردهای بــه منابــع
تجدیدناپدیــر و تجدیدپذیــر انــرژی دارد .از
ســوختهای فســیلی نظیــر نفــت و گاز گرفتــه تــا
علی شمس اردکانی تجدیدپذیرهایی مانند نور خورشــید و باد 360 .روز
کارشناسارشداقتصاد آفتابی در ســال ،همجواری با بزرگترین تونل بادی
انرژی
جهان و مناطق عظیم بادخیز در داخل ،دسترسی
بــه دریاها و منابع عظیم آب در کنار یک موقعیت
اســتراتژیک در خاورمیانه میتواند ظرفیتهای بالقوهای به شمار برود که اگر
به درســتی از آن اســتفاده و بالفعل شــود ،یک ابزار توسعه اقتصادی و اهرمی
در مذاکــرات بینالمللــی خواهــد بود .این سیاســت اســتفاده از منابع عظیم
انرژی در مراودات جهانی را اصطالحاً دیپلماسی انرژی مینامند .دیپلماسی
یــا همان گفتوگــو مانع از هرگونه برخــورد و درگیری خواهد شــد .به عبارتی
اگر از یک ابزار در سیاســت خارجی به درســتی استفاده شــود ،به نوعی که آن
ابــزار از برخوردهــا جلوگیری کنــد ،میتوانیم بگوییم که دیپلماســی اثر کرده
اســت و هزینههــای درگیریهای بینالمللی را که منجر بــه عقبماندگی در
رشــد اقتصادی نسبت به رقبا میشــود ،برطرف کرده است .اما آیا این منابع
عظیم انرژی که در دسترس ایران است ،توانسته از درگیریهای بینالمللی و
ضررهای ناشی از آن بکاهد؛ به گونهای که بتوان گفت که دیپلماسی انرژی اثر
کرده و از آن به درستی استفاده شده است؟
متأســفانه بخوبــی نتوانســتهایم از ایــن ابــزار و اهرم بهــره ببریــم .نمونه این
بهرهگیری از انرژی در توسعه روابط بینالملل و ایجاد یک زنجیره ناگسستنی
در سیاست خارجی را میتوان در کشورهایی مانند عربستان و روسیه مالحظه
کرد .اینکه چطور توانستهاند با انرژی چسبندگی اقتصادی ایجاد کنند ،اهمیت
بســیاری دارد .حتی ترکیه بدون دسترســی به منابع انرژی امروز نقشــی را در
جهان انرژی بازی میکند که از ایران کلیدی تر است .هر کشوری که نیازمند گاز
یا برق باشد ،ترکیه اعالم آمادگی برای تأمین آن میکند .ما در سند چشمانداز
توســعه کشور دیدهایم که سال  1404اقتصاد نخست منطقه خواهیم شد .اما
آیا رســیدن به این جایگاه بدون بهرهگیری از ابزارها و لوازم آن ممکن اســت.
بدون شــک خیر .همان طور که در وقت نماز ،وقت وضو هم میرســد ،اگر ما
به دنبال اول شــدن در منطقه هســتیم باید به ملزومات آن که توسعه روابط
بینالمللی ،تنشزدایی ،بهرهگیری از ظرفیتها و دیپلماسی انرژی است نیز
توجه داشته باشیم .اقتصاد اول منطقه باید در تمام سطوح اول باشد.
بــرای مثــال در زمینــه «اف ای تی اف» باید کســانی تصمیمگیر باشــند که به
روابط مالی و بینالملل و جریانات هژمونیهای مالی شناخت دارند و متوجه
هســتند که رفع این مانع چطور به تحقق چشمانداز  1404کمک خواهد کرد.
در این مسیر نمیتوان شمشیر داموکلس را نادیده گرفت.
سیاســت خارجی و سیاست انرژی که همان دیپلماسی خارجی و دیپلماسی
انرژی تلقی میشوند الزم و ملزوم یکدیگرند تا بتوانند ایران را به جایگاه برتر
در اهداف و برنامهها برسانند .در این مسیر یک بازیگر هوشیار بخوبی میداند
که نباید با رقبا ،مشتریان ،مؤثران و کنترل کنندگان بازارهای انرژی درگیر شود
و برای پیروزی دیپلماسی خود نیازمند یک سیاست مؤثر و دور از نزاع است.
استفاده از دیپلماسی انرژی برای ما ضروری است و در این مسیر باید بر اساس
م هاب انرژی
نظرات فرهیختــگان تصمیم بگیریم .اما چرا هنوز نتوانســتهای 
منطقه حتی در زمینه برق باشــیم؛ چرا توجهی بــه فرصت اندک باقیمانده
برای برتری از طریق حضور در بازار جهانی نفت نیستیم و اینکه چرا به اصالح
اقتصاد انرژی ،نحوه مصرف در داخل ،توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور
توجهی نداریم؛ همگی یک مسأله مهم را به نمایش میگذارد .اینکه توجهی
به اصول موفقیت و برتری و نحوه بهرهگیری از ابزارهای دیپلماسی انرژی در
کشور نداریم .به نظر کارشناسان بی اعتنا هستیم و درگیر روزمرگی شدهایم.
ما میتوانســتیم با توســعه صنعت برق چــه در بخش نیروگاههــای حرارتی
و تولیــد بــرق به جای هدرســوزی گاز و چــه در بخش تجدیدپذیرهــا ،اقتصاد
کشــورمان را به کشــورهای دیگر جهان گره بزنیم .اما در عمل آنچه در کشــور
رقــم خورده اســت یک سیســتم غلط مصرف انــرژی و حرکــت در لبه پرتگاه
خودکفایی اســت .متأســفانه در بهرهگیری از دیپلماسی انرژی نیز به بدترین
شکل و منفیترین حالت رفتار کردهایم .به گونهای که در دهههای اخیر حتی
ســهام پاالیشــگاههایی را که میتوانست ابزار دیپلماسی باشــد واگذار کردیم
و خریدار آن هم کشــوری مانند عربســتان بود .عربســتان بخوبی میداند که
چگونه از مشاوره کارشناسان برای بهرهگیری از دیپلماسی انرژی بهره ببرد .اما
در مرحله گذار انرژی و فرصت محدودی که تا  2050برای بهرهگیری از نفت
در دیپلماســی انرژی جهان داریم ،الزم اســت هرچه زودتر در سیاســتهای
انــرژی داخلــی تجدیدنظر کنیم و از ظرفیتها در بهبــود فضای بینالملل و
رسیدن به اهداف توسعهای بهره ببریم.

