
س�نتکام؛ ارتش نفت اياالت متح�ده امريکا با 
تصميم جمهوري اسالمي ايران و در واکنش به 
تروريستي خواندن سپاه پاسداران توسط امريکا، 
يک گروه تروريستي ش�ناخته شد تا معادالت 
نظامي – نفتي در منطقه دچار يک شوک شود. 
به گزارش »ج��وان«، س��نتکام ک��ه مخفف مقر 
مرکزي فرماندهي امريکاس��ت در س��ال 1983 و 
در دوران رياست جمهوري رونالد ريگان تأسيس 
ش��د. ريگان در دوران رياس��ت جمهوري خود با 
هدف پيروزي در جنگ س��رد و توس��عه نيروهاي 
نظامي امريکا در سراس��ر جهان اين فرماندهي را 
تأسيس کرد که بيشتر تمرکز آن بر کنترل مناطق 
نفتي و آبرا هه هاي استراتژيک بنا نهاده شد. البته 
هدف ديگر و مهم تر آن بود که مانع نفوذ شوروي و 
نقش آفريني نيروي دريايي و زميني اين کشور در 
مناطق مهم و استراتژيک شود لذا محدوده فعاليت 
اين ستاد خاورميانه ش��امل مصر، آفريقا و آسياي 
مرکزي و از همه مهم تر افغانستان و عراق و خليج 

فارس قرار داده شد. 
س��نتکام در جريان جنگ ايران و ع��راق در چند 
عمليات عليه ايران مش��ارکت داشت و حفاظت از 
نفتکش هاي کويتي و عربستاني را در جريان جنگ 
خليج فارس ب��ر عهده گرفت که ب��ه ادعاي منابع 
نظامي، بزرگ ترين اسکورت حفاظتي پس از جنگ 
جهاني دوم بود. در جريان جنگ نفتکش ها که ميان 
ايران و عراق صورت گرفت، ابتدا رژيم بعث با حمله 
به جزيره خارک به عنوان محل صادرات نفت ايران 
و س��پس نفتکش هاي خارجي و ايراني اين جنگ 
را اس��تارت زد و س��پس نيروهاي نظامي ايران با 
مين گذاري دريايي و انهدام چند نفتکش، عمليات 
عراق را تالف��ي کردند. اين کش��مکش ها موجب 
حمله نظامي س��نتکام به س��کوهاي نفتي ايران 
شد و درگيري ها شدت گرفت. نيروهاي اين مرکز 
فرماندهي در خليج فارس و عمليات هاي مختلفي 
شرکت داشتند که يک پاي اصلي دليل اين حضور، 
مسئله نفت بود؛ چه در دوران جنگ تحميلي، چه 
در جنگ نخست خليج فارس و چه در حمله دوم 
امريکا به عراق در س��ال 2003. سنتکام به عنوان 
يکي از شش فرماندهي امريکا، به طور دقيق مراقب 

شاهراه ها و مناطق نفتي است که رابطه مستقيمي 
با امنيت اقتصادي و انرژي امريکا دارد. 

  حفاظت از منافع
اگرچ��ه منطقه تح��ت فرماندهي س��نتکام بيش 
از 3هزار مايل وس��عت دارد و از مصر در ش��رق تا 
قرقيزس��تان در غ��رب را دربرمي گي��رد، قل��ب 
جغرافيايي و راهبردي آن در حوزه خليج فارس با 
حدود دوسوم منابع نفتي شناخته شده زمين  قرار 
دارد. اين منطقه شامل پنج توليدکننده عمده نفت 
جهان – ايران، عراق، کويت، عربس��تان سعودي و 
امارات متحد عربي – و بسياري از منابع بسيار مهم 

گاز طبيعي است. 
مأموريت اصلي فرماندهي مرکزي مبني بر حفظ 
امنيت جريان نفت خليج فارس به عنوان »عالقه 
حياتي« اياالت متحد به طور رس��مي در دکترين 
کارتر در 23 ژانويه 1980 اعالم شد. رئيس جمهور 
جيمي کارتر ب��ا اين باور که عالق��ه حياتي اياالت 
متحد به واسطه اشغال افغانستان توسط شوروي 
)که در دسامبر 19۷9 آغاز شده بود( و ظهور تقريباً 
همزمان حکومتي اسالمي در ايران تهديد مي شود، 
خطاب به کنگره گفت که واشنگتن از »هر وسيله 
ممکن، از جمله نيروي نظامي« براي حفظ جريان 

نفت اس��تفاده خواهد کرد ام��ا در آن زمان اياالت 
متحده نيروهاي زيادي در خليج فارس نداشت و 
توانايي آن براي استقرار نيروهاي کمکي در منطقه 

بسيار محدود بود. 
  نظر رؤساي جمهور امريکا 

عالوه بر آن، صالحيت اع��زام نيروهاي امريکايي 
به منطقه خليج فارس بين فرماندهي هاي اروپا و 
اقيانوسيه تقسيم ش��ده بود که اين موضوع، ايجاد 
هماهنگ��ي را مش��کل تر مي کرد. کارت��ر با هدف 
پشتيباني از بيانيه خود، نيروي عملياتي مشترک 
واکنش سريع را در پايگاه هوايي مک ديل مستقر 
کرد و مس��ئوليت عمليات جنگي خليج فارس را 
بر عهده آن گذاش��ت. سه س��ال بعد در اول ژانويه 
1983، رئيس جمه��ور رونالد ريگان ب��ا تغيير نام 
اين گروه به فرماندهي مرک��زي )چراکه »منطقه 
مرکزي« بين اروپا و آسيا را ش��امل مي شد( آن را 
ارتقا و در جايگاهي برابر با ديگ��ر فرماندهي هاي 

منطقه اي قرار داد. 
ريگان درباره سنتکام هم گفته بود: »چنين اقدامي 
براي نش��ان دادن تعهد اياالت متحد به محافظت 
از جريان نفت از طريق خليج فارس ضروري بوده 
است.« سه س��ال بعد در آگوس��ت 1990، جورج 

بوش از همان واژگان براي توجيه استقرار نيروهاي 
سنتکام در عربستان س��عودي با هدف جلوگيري 
از حمله احتمالي نيروهاي عراقي استفاده کرد. او 
در نطق تلويزيوني خود در  هش��تم آگوست اظهار 
داشت: »کش��ور ما هم اينک حدود نيمي از نفت 
مصرفي خود را وارد مي کند و از اين رو، ممکن است 
با تهديدي بزرگ عليه استقالل اقتصادي اش مواجه 
شود. بنابراين استقالل کامل عربستان سعودي از 

منافع حياتي اياالت متحد است.«
پس از آن، در جنگ خليج فارس بود که مشهورترين 
فرمانده س��نتکام به م��ردم امريکا و رس��انه هاي 
بين المللي معرفي شد:  ژنرال اچ. نورمن شوارتسکف، 
طراح شجاع و قدرتمند عمليات طوفان صحرا.  ژنرال 
شوارتسکف اعتبار خود را عمدتاً از طريق رزمايش 
مشهور »درود بر مريم مقدس« که منجر به محاصره 
و شکست سريع نيروهاي عراقي در کويت شد، به 
دس��ت آورد. در آن مقطع شوارتسکف – که تحت 
فرمان رئيس جمهور بود – عمليات نظامي را متوقف 
و آنچه را که »مه��ار عراق« نام گرف��ت، آغاز کرد. 
اجراي راهبرد مهار – شامل منطقه پرواز ممنوع در 
جنوب عراق و محاصره دريايي اعمال شده از سوي 
سازمان ملل در خليج فارس– نيروهاي سنتکام را 
تا 12 س��ال بعد و هنگام حمله به عراق در مارس 

2003 به خود مشغول کرد. 
  سنتکام و يک تروريست

شايد براي کساني که شناخت چنداني روي سنتکام 
ندارند اين پرسش ايجاد ش��ود که چرا جمهوري 
اس��المي ايران اين س��تاد فرماندهي را در ليست 
تروريستي قرار داده است؟ پاس��خ به اين پرسش 
ساده است، س��نتکام نزديک ترين نيروي نظامي 
امريکا به ايران است، از خليج فارس گرفته تا عراق 
و افغانستان و اطالق کلمه تروريست به اين ستاد 
فرماندهي به آن معناست که دولت ايران ديگر نوع 
نگاهش به سنتکام يک نيروي امريکايي نيست بلکه 
يک گروه تروريس��تي مثل داعش و القاعده است! 
گرچه رويارويي نظامي طرفين در خليج فارس با 
توجه به قدرت نيروي دريايي کشور بعيد است اما 
نبايد از ياد برد که نفت نق��ش مهمي را در معادله 

طرفين ايفا مي کند. 

با حم�الت عجيب و هدف�دار برخ�ي فعاالن 
محي�ط زيس�ت ب�ه موض�وع سدس�ازي و 
نق�ش آن در تغيي�ر اقلي�م و مصيبت ه�اي 
زيس�ت محيطي به وي�ژه درباره س�د گتوند، 
پژوهش هاي آب نش�ان مي دهد س�د گتوند 
نقش اصلي را در شور شدن آب کارون ندارد. 
به گزارش »جوان«، س��د گتوند عليا يکي از اولين 
س��دهاي پيش بيني ش��ده براي س��اخت از دوره 
دولت س��ازندگي اس��ت. حجم مخزن در حالت پر 
4/6 ميليارد مترمکعب است و ساالنه ظرفيت توليد 
بيش از 4/5 گيگاوات ساعت انرژي برقابي دارد. از 
اين لحاظ مي توان سد گتوند را يکي از بزرگ ترين 
سدهاي نيروگاهي کشور دانست. ساخت اين سد 
بزرگ ترين چالش تاريخ سد سازي کشور بوده است. 
تبخير سطحي از درياچه پشت سد ساالنه حدود 4 

درصد از کل حجم مخزن است. 
  شوري آب از چيست؟

شوري آب کارون سابقه طوالني دارد و عوامل دخيل 
بسياري موجود هستند و چالش شوري محدود به 
يک دهه اخير نمي ش��ود. در دهه 50 خورشيدي 
به دليل افزايش ش��وري ايستگاه هاي پايين دست 
کارون،  شرکت س��وئکو با توجه به اينکه مطالعات 
مربوط به منابع آب ترکيه و عراق را انجام داده بود 
در قالب مشاور بين المللي استخدام شد تا دليل شور 
شدن آب کارون را بررسي کند. نتيجه آن مطالعات 
نشان داد  که افزايش ش��وري آب رودخانه کارون 

در پايين دس��ت و نزديک به محل شارش به اروند 
و بهمنشير بود. سوئکو پيش بيني کرده بود کارون 
طي مدت مشخصي به دليل پروژه هاي آبي در دست 
احداث در ايران و عراق و ترکيه تنها منبع آب شيرين 

کشور در خوزستان خواهد بود. 
مطالعات شوري سوئکو در نهايت منجر به پيش بيني 
پروژه کنوني در دس��ت ساخت س��ازه هاي کنترل 
ش��وري در رودخانه هاي جنوب اهواز شد. سوئکو 
عامل اصلي ش��وري کارون را ورود آب شور دريا از 
طريق اروندرود مي دانست و کاهش ريزش کارون را 
عامل تقويت کننده شوري آب دانست. با آغاز جنگ 
تحميلي رس��يدگي به اين موضوع از اولويت خارج 
شد اما پس از پايان دفاع مقدس، مطالعات سوئکو 
به شکل محدود توسط مهاب قدس تکميل شد و از 

سال 6۷ عمليات اجرايي اين پروژه کليد خورد. 
  پژوهش ها چه مي گويد؟

نادر حس��يني زارع از پژوهش��گران حوزه آب طي 
پژوهش��ي در س��ال 85 ضمن بررس��ي داده هاي 
50 س��ال اخير رودخانه کارون، روند ش��وري آب 
را به کاهش آبدهي رودخانه به س��بب خشکسالي 
و افزايش برداش��ت در باالدس��ت و افزايش حجم 
آالينده هاي ورودي در مس��ير رودخانه به س��مت 
اهواز و توسعه کشاورزي در باالدست و پيشروي آب 
خليج فارس به بهمنشير گزارش کرد. اين پژوهش 
ضمن بررسي تأثير سرش��اخه هاي شور ورودي به 
کارون شوري ايستگاه سد شهيد عباسپور و گتوند 

را به ترتيب 560 و 935 ميکروزيمنس بر سانتي متر 
گزارش داد. اين پديده نشانگر افزايش ۷0 درصدي 
ميزان ش��وري به دليل ورود سرشاخه هاي شور در 

محدوده مورد نظر بود. 
پژوهش ديگري هم توس��ط دکتر منوچهر اکبري 
انجام ش��د که با بررس��ي تغييرات مکاني و زماني 
کيفي��ت آب کارون از ايس��تگاه گتوند ت��ا اهواز، 
سازندهاي نمکي کران چپ رودخانه و جريان هاي 
سطحي و زيرزميني و پساب بازگشتي کشاورزي و 
باال بودن سطح ايستايي آب هاي زيرزميني در پايين 
دست را از عوامل مهم شوري رودخانه دانسته بود. 

پژوهش ديگري هم با بررسي کيفيت آب رودخانه 
با لحاظ ورود پس��اب صنعتي و زهاب کشاورزي از 
س��ال هاي 8۷ تا 90 در ايستگاه هاي منتخب بيان 

کرد که در طول سال هاي خشک نسبت به 10 سال 
گذشته شوري آب به ش��دت افزايش يافته است. 
دکتر مهدي قمشي هم در سال 92 با بررسي ميزان 
تجمع نمک در مخزن سد گتوند و تأثير آن بر پايين 
دس��ت رودخانه گزارش داد که اثر سازندهاي سد 
گتوند در شوري پايين دست رودخانه 23 درصد و 
اثر زهاب هاي کشاورزي ۷1 درصد و اثر رودخانه دز 

بر شوري پايين دست 6 درصد است. 
   آدرس غلط 

طبق آخرين پژوه��ش مربوط به بررس��ي عوامل 
افزايش شوري رودخانه کارون در سال 95 توسط 
دکتر جمال محمدولي ساماني )استاديار گروه آب 
دانش��گاه تربيت مدرس( و هم��کاران وي، عوامل 
شوري بر اساس ميزان مشارکت در شوري کارون 
به ترتيب بر منابع انساني و منابع طبيعي و در نهايت 
منابع متفرقه مانند سد گتوند تأکيد دارد. به شکل 
جزئي تر زهکش هاي کش��اورزي مربوط به مراکز 
صنعتي و کش��ت و صنعت هاي موجود و ضايعات 
آنها با 48 درصد مهم ترين عامل آلودگي رودخانه 
است. البته بايد ورود کودهاي شيميايي و سموم به 
رودخانه توسط همين زهاب ها را مزيد بر مشکالت 

آلودگي رودخانه کارون دانست. 
 دليل ش��ور ش��دن 2 تا 3 ميليارد مترمکعب آب 
خروجي از اين کش��ت و صنعت ه��ا در واقع وجود 
نمک در پروفيل خاک استان خوزستان است. پس 
از فاضالب ها و زهاب هاي کشاورزي فاضالب هاي 
خانگي ب��ا 26 درصد عام��ل دوم آلودگي رودخانه 
کارون اس��ت. پ��س از فاضالب ه��اي خانگ��ي 
فاضالب هاي صنعتي ورودي به رودخانه 23 درصد 
از آلودگي هاي مربوط به رودخانه را شامل مي شود. 
پس از عوامل انس��اني، عوامل طبيعي بيش��ترين 
نقش را در افزايش ش��وري رودخانه کارون دارند. 
آالينده هاي طبيعي شامل رودخانه هاي نسبتاً بزرگ 
ش��ور که مجموعاً دبي ميانگين 30 مترمکعب بر 
ثانيه دارند که با دبي سال هاي اخير کارون از عوامل 
اصلي شوري کارون پس از عوامل انساني محسوب 
مي شوند. از عوامل ديگر طبيعي مي توان به آب هاي 
شور زيرزميني اشاره کرد. تراز آب زيرزميني در 40 
کيلومتري شمال اهواز نزديک به 1/5 متر است که 
در حد فاصل بين اهواز و خرمش��هر به 60 سانتي 
متر نيز مي رس��د. با کاهش تراز رودخانه آب هاي 
زيرزميني در رودخانه ش��ارش مي يابن��د و باعث 
افزايش شوري رودخانه مي ش��وند. از آالينده هاي 
متفرقه مي توان به س��د گتوند و پيشروي آب دريا 

اشاره کرد. 
طبق پژوهش هاي اساتيد دانشگاه شهيد چمران به 
عنوان قطب علمي مهندسي آب کشور، سد گتوند 
23درصد در شوري کارون نقش داشت. بر اساس 
همه گزارش هاي فني، اين س��د در شوري کارون 
عامل اصلي نيس��ت ولي طي چند س��ال گذشته 
همواره به عنوان عامل اصلي شوري رودخانه کارون 

معرفي شده است. 
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گزارشي درباره ورود سنتکام به فهرست تروريستي از سوی جمهوري اسالمي ايران
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تروريست هاي نفتي امريکا

گزارش2

ناکاوتاوپکدرگوشهرينگخونينبازار
از زمان تأس�يس اوپک در س�ال ۱9۶۰ مي�الدي تا کن�ون، بارها اين 
کارتل ب�ا بحران ه�اي ش�ديد داخلي روبه رو  ش�ده اس�ت. هرچند 
اوپک توانس�ته راه هايي براي عبور از مناقش�ات داخلي در س�ايه 
شعار کسب درآمد بيش�تر و لزوم توجه به شرايط ژئوپليتيک بيابد. 
اما در آستانه 60 سالگي، اوپک بيش از هميشه در موضع ضعف قرار دارد. 
در شرايط کنوني که اوپک با رهبري عربستان در بازار نفت فعاليت مي کند، 
با چالش هاي خارجي روبه روست و نمي تواند همچون گذشته، آنها را در 

داخل سازمان، حل و فصل کند. 
لغو نشست فوق العاده وزيران اوپک در ماه آپريل به دليل اختالفات موجود 

اعضا نشان داد که نفس هاي کارتل پير به شماره افتاده است. 
اين اميدواري وجود دارد که اوپک در کنار روسيه به عنوان شريک جديد 
رياض بتواند در شش ماهه دوم سال جاري با مديريت عرضه در بازار نفت 
نقش آفريني کاراتري انجام دهد اما حقيقت ديگر اينست که ائتالف اوپک 
و روسيه به نقطه حساسي رسيده است. من  معتقدم از هم اکنون نمي توان 
در مورد آينده اوپک و چالش هاي س��اختاري اين سازمان در بلندمدت و 
مسائلي نظير آينده همکاري با روسيه يا ميزان واگذاري سهم بازار آنها به 
توليدکنندگان امريکايي که به شدت در حال افزايش توليد خود هستند، 
با قاطعيت سخن گفت. روابط کنوني روسيه و  اياالت متحده در پايين ترين 
ميزان از زمان فروپاشي اتحاد جماهير ش��وروي قرار دارد. از سوي ديگر، 
مسکو تمايلي به تداوم  مشارکت در طرح کاهش توليد اوپک پالس ندارد. 
ايگور سچين، مديرعامل غول نفتي دولتي روسنفت و از دوستان نزديک 
والديمير پوتي��ن اعالم کرده ک��ه عدم انطباق ميزان توليد کش��ورش با 

سهميه هاي اوپک پالس، داليل زيادي دارد. 
عربستان و روسيه )البته رياض با س��همي بيشتر( سهم اصلي در کاهش 
توليد روزانه 1/2 ميليون بش��که اي ائتالف نفتي اوپک پالس داشته اند. 
قيمت نفت از 50 دالر در دسامبر سال گذشته به 68 دالر در هفته کنوني 
رسيده است. اگر مسکو از اين ائتالف خارج ش��ود، بر اساس اعالم شيوخ 
رياض، آنها تمايلي به بر دوش کش��يدن همه س��نگيني طرح فريز نفتي 
ندارند.  مشارکت روسيه و  عربستان در مديريت عرضه نفت خام از اواخر 

سال 2016 ميالدي تا کنون با موفقيت هاي زيادي همراه بوده است. 
نکته شايان توجه اين است که آنها تقريباً در همه زدوخوردها و جنگ هاي 
کنوني خاورميانه در دو جبهه مخالف قرار دارند. ش��رايط کنوني نش��ان 
مي دهد رقباي ژئوپليتيک مي توانند به ويژه در دوره تنگناهاي بودجه اي، 

متحداني باشند که هر دو  از يکديگر سود ببرند. 
اما کارشناسان بايد به اين نکته توجه کنند که اين دو  کشور در مورد مسائل 
ايران و س��وريه همراه با روابط نزديک رياض و واشنگتن نيز اختالف نظر 
دارند. روابط عربستان و روسيه از ديرباز بسيار پرتنش بوده و شرايط کنوني 
در سايه ايجاد ارتباطات شخصي نزديک پوتين و  محمد بن سلمان به وجود 
آمده است. بايد دانس��ت که اعضاي کوچک اوپک در سايه قدرت نمايي 
اين دو غول در بازار نفت احس��اس مي کنند به حاشيه رانده شده اند. آنها 
معتقدند از اواخر سال 2016 ميالدي تا کنون، تصميم گيري هاي اوپک نه 

در نشست هاي دوره اي اعضا که در رياض و مسکو گرفته مي شود. 
قطر که از سال 1961 ميالدي از اعضاي اوپک بوده است، از ابتداي سال 
جاري از اوپک خارج شد. اين تصميم در آخرين روزهاي سال گذشته و در 
نشست اوپک اعالم شد. بسياري از تحليلگران بازار معتقدند کشور عراق 
به عنوان دومين توليدکننده بزرگ که از سهميه هاي تعيين شده کنوني 

خشمگين است، گزينه بعدي احتمالي خروج از اوپک  به شمار مي رود. 
بغداد اعالم کرده اس��ت که کاهش عرضه اوپک را بايد پرداخت يارانه به 
صنعت نفت اياالت متحده و مش��وقي براي افزايش توليد و صادرات نفت 
توس��ط آنان به ش��مار آورد. آنها به يکي از بزرگ ترين مشکالت فراروي 
اوپک در بلندمدت اش��اره مي کنند که در بازار انرژي احس��اس مي شود: 
عدم پايداري تصميم هاي کارتل در بلندمدت. اي��ن نظر رهبران بغداد با 

واقعيت ها نيز انطباق دارد. 
پنج سال پس از شکست سنگين اوپک در جنگ  قيمت با توليدکنندگان 
امريکايي طالي سياه، صنعت شيل اياالت متحده همچنان در حال افزايش 

توليد و  تصاحب سهم بازار اوپک در بازارهاي جهاني است. 
اوپک همچنان  معتقد است توانسته رش��د توليد نفت در اياالت متحده 
را آهسته کند و مي تواند مجدداً سهم بازار از دست رفته خود را به دست 
آورد اما واقعيت اين است که صنعتگران نوآور، کارآفرين و  مخاطره جوي 
نفت شيل با وجود محدوديت خطوط انتقال و صادرات نفت توليد شده، 
موانع مختلف در تأمين سرمايه و فشار سرمايه گذاران براي کسب سود، 
توانسته اند به رشد خود ادامه دهند و همه برنامه هاي اوپک را نقش برآب 
کنند. توليدکنندگان نفت شيل امريکا اعالم کرده اند توليد سال 2019 
ميالدي آنها نسبت به سال پيش��ين 15درصد افزايش خواهد يافت. آنها 
توانسته اند در سال جاري با بهبود کارايي عمليات از ميزان سرمايه مورد 

نياز براي توليد نيز 5 درصد بکاهند. 
ميزان رشد ساالنه توليد نفت آنها بيش از کشور نيجريه بوده و هم اکنون 
بيش از 12 ميليون بشکه در روز طالي سياه توليد مي کنند.امريکايي ها 
با پيشي گرفتن از عربستان و روس��يه، رهبري بازار را در دست گرفته اند. 
ميانگين صادرات روزانه نفت آنها در ماه گذش��ته نيز 3ميليون بشکه در 
روز بوده اس��ت. پنج س��ال پيش، اوپک معتقد بود با آغاز جنگ قيمت، 
شاهد نابودي توليدکنندگان شيل و  خروج آنها از بازار خواهيم بود اما اين 
پيش بيني، اش��تباه از آب درآمد و آنها با بهبود کارايي عمليات و کاهش 
هزينه ها توانستند بازار نفت را به چالش بکشند. اين پيش بيني ها صدها 

ميليارد دالر نيز ضرر مالي براي اعضاي اوپک به همراه داشت. 
مؤسسه مشاوره انرژي ريستاد انرژي اعالم کرده است که در سال 2025 
ميالدي، توليد نفت اياالت متحده از مجموع توليد روس��يه و  عربس��تان 
س��عودي فراتر خواهد رفت. بر اس��اس اين گزارش، در شش سال آينده، 
ش��اهد عبور توليد نفت اياالت متحده از مرز 24 ميليون بش��که در روز 
خواهيم بود. اين پيش بيني بر اس��اس قيمت 58دالري نفت در آن سال 
ارائه شده است. اين اتفاق کابوسي براي رهبران کارتل پير اوپک خواهد 
بود. مجموع توليد کنوني اعضاي اوپک 30 ميليون بشکه در روز است. اين 
عدد برابر با يک سوم عرضه جهاني نفت خام است. در سال هاي اخير، سهم 
اوپک در بازار نفت همواره رو به افول بوده و  خريداران نفت خريد بيشتري 

از توليدکنندگان غيراوپک انجام  مي دهند. 
با تغيير در               سياس��ت هاي انرژي دولت ها و گذار به سوي انرژي هاي پاک، 
رشد تقاضاي سوخت هاي فسيلي در سال هاي اخير، کندتر از هميشه شده 
است. از سوي ديگر، اگرچه همکاري هاي روسيه و اوپک در مديريت بازار 
نفت با نتايج چشمگيري همراه بوده است، اما امکان تداوم  اين همکاري ها 
به مدت دو سال ديگر يا بيشتر، بسيار اندک اس��ت. در شرايط کنوني، با 
اعمال تحريم هاي سخت اياالت متحده عليه ونزوئال و ايران، فضاي کافي 
براي نفت توليد شده توسط امريکايي ها فراهم شده است. روس ها نيز پس 
از بحران شبه جزيره کريمه در سال 2014 ميالدي با تحريم هاي واشنگتن 
روبه رو شده اند. روابط مس��کو و واشنگتن در بدترين وضعيت در سه دهه 
اخير قرار دارد و  نمايندگان کنگره در نظر دارند تا در سال جاري تحريم هاي 

بيشتري عليه خرس ها، تصويب و اجرايي کنند. 
تصويب قانون نوپک نيز که به رهبران واشنگتن اجازه مي دهد اوپک را به 
دليل انحصارگري در بازار نفت مورد مجازات ق��رار دهد، اوپک  را بيش از 
هميشه به گوشه رينگ سوق خواهد داد. با وجود اجرايي نشدن اين قانون، 
شاهد اعتراض اعضاي اوپک  نس��بت به اين قانون و  پيامدهاي احتمالي 
آن هستيم. از سوي ديگر، حمالت توييتري دونالد ترامپ به اوپک  نيز به 

کابوس شبانه رهبران اين کارتل پير و بدون دندان تبديل شده است. 
فراموش نکنيد که توليدکنندگان امريکايي طالي سياه در پنج سال اخير 
بيشترين بهره را از تصميم هاي اوپک کسب کرده اند. آنها با دارا بودن هزينه 
سربار  توليد باال نمي توانند در قيمت هاي پايين با اوپک رقابت کنند لذا صنعت 

شيل مي تواند از سهميه هاي توليد اوپک، بيشترين سود را کسب کند. 
Forbes :منبع

نگاهي تاريخي به تحريم هاي نفتي

ابزاريبرايفشارسياسي
تحري�م نفت�ي يک�ي از ابزاره�اي مه�م اي�االت متح�ده امري�کا 
از زم�ان جن�گ جهان�ي تا ب�ه ام�روز ب�وده اس�ت. آنها ب�ه خوبي 
مي دانند ب�ه کارگي�ري تحريم هاي اقتص�ادي به ويژه نفت�ي از چه 
جايگاه بس�يار مهم�ي ب�راي کش�ور توليدکنن�ده و مصرف کننده 
برخ�وردار اس�ت، ب�ه همي�ن دلي�ل اس�ت ک�ه تبدي�ل ب�ه ي�ک 
موضوع اس�تراتژيک و سياس�ي ش�د و ت�ا امروز ه�م ادام�ه دارد. 
تاريخ نش��ان مي دهد امريکا نخستين کش��وري بود که با تحريم نفت به 
صورت همه جانبه سعي در پيشبرد اهداف سياسي خود داشت؛ اين کشور 
که پيش از آغاز جنگ جهاني دوم 80 درصد نفت مورد نياز ژاپن را تأمين 
مي کرد پس از اشغال منچوري و حمله نظامي ژاپن به چين در سال 193۷ 
صادرات نفت خود را به توکيو کاهش داد و در سال 1941 روند صادرات را 

به طور کلي متوقف کرد. 
ژاپني ها پس از مواجه شدن با  اين بحران، به سراغ شوروي رفتند اما به دليل 
نبود امکان صادرات نفت از اين کشور به توکيو، ژاپن با حمله دريايي به بندر 

پرل هاربور امريکا در تاريخ هفتم سپتامبر 1941 دست به انتحار زد. 
پيوند نفت ميان قدرت هاي بزرگ جهان را مي توان در سال 1938 ديد که 
شوروي نياز نفتي آلمان و هيتلر را تأمين مي کرد و بين سال هاي 1938 
تا 1941 بيش از 65 ميليون بش��که در اختيار آلماني  ه��ا قرار داد. برخي 
کارشناس��ان اين اتفاق را نقطه ضعف آلماني  ها قلمداد کردند که بيش از 
حد به شوروي وابسته شده بود به طوري که شکست روِمل در شمال آفريقا 
به دليل عدم تأمين نياز هيتلر به نفت بود. پس از اين اتفاق بود که هيتلر 
براي به دست آوردن منبع عظيم نفت، به منطقه قفقاز حمله کرد اما عرصه 
چنان بر نازي ها تنگ شد که جنگ جهاني دوم را با شکستي بزرگ به پايان 
رساندند. از همان روزها تا به امروز، نفت تبديل به يک کاالي استراتژيک 
شده اس��ت که هر دو ظرف معادله را مي تواند مغموم کند. طي چند دهه 
گذشته تحريم نفتي در قبال ايران، ليبي، بوليوي، ش��وروي، ونزوئال و... 
به عن��وان توليدکننده صورت گرفته و کش��ورهاي ژاپ��ن، امريکا، رژيم 
صهيونيستي، هلند و. . . نيز به عنوان کشورهاي مصرف کننده در ليست 

سياه توليدکنندگان قرار گرفته اند. 
کش��ور ايران چه پيش از انقالب و چه پس از س��ال 135۷ با تحريم هاي 
مختلفي مواجه شده است؛ پس از ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 
انگليسي ها تحريم هاي نفتي را در دس��تور کار قرار دادند و به کشورهاي 
خريدار نفت ايران هشدار دادند در صورت خريد نفت از دولت ايران، با آنها 
برخورد قانوني مي شود. لندن با اين استدالل که ملي شدن صنعت نفت 
ايران غيرقانوني است و هنوز نفت ايران متعلق به انگليسي هاست، شرايط را 
به قدري سخت کردند که ميزان صادرات نفت ايران با کاهشي 80 درصدي 

مواجه شد اما به مرور زمان روند صادرات نفت افزايش يافت. 
با وجود توقيف نفتکش  ايتاليايي رزماري در دريا توس��ط نيروي دريايي 
انگلستان، کشور ژاپن با وجود حساسيت هاي باال، از ايران نفت وارد کرد 
اما در نهايت با کودتا عليه محمد مصدق و بازطراحي ساختار قراردادي در 
نفت ايران، اين تحريم ها پايان يافت هرچند که تحريم هاي سخت تري پس 
از پيروزي انقالب لحاظ شد. نکته مهم در حوزه تحريم ها اين است که از 
ابتداي تحريم هاي نفتي تا به امروز، روند آن در حال تکميل شدن بوده و 
هر تحريم جديدي که وضع مي شود، پوشش دهنده روزنه هايي است که 
پيشتر در قوانين تحريمي وجود داشت اما به عقيده بسياري از کارشناسان، 
هوشمندانه ترين و دقيق ترين تحريم ها، تحريم نفت ايران توسط شوراي 
امنيت و امريکا بود که البته اين تحريم ها توسط ايران دور زده شد هرچند 

که هيچگاه نتوانست به ميزان پيش از اعمال تحريم ها بازگردد. 
  فقط تحريم و تحريم

هدف از تحريم نفتي ايران، يک هدف سياسي بود که تبديل به ابزاري براي 
همسو ساختن کشورها با امريکا شده است و هيچ کشوري مثل امريکا از 
اين ابزار در دنيا بهره نگرفته است. ايران، ليبي، عراق و ونزوئال چهار کشور 
اصلي هستند که امريکايي ها طي س��ه دهه اخير با تحريم آنها، سعي در 
تحقق اهداف سياسي خود داشتند که در برخي موارد با سرنگوني همراه 

شد و در برخي موارد با شکست. 
هرچه که هست نبايد فراموش کرد، مبدع تحريم هاي نفتي امريکاست و 
بيشترين منفعت برنده آن همين کشور است. دکتر برکشلي که روزگاري 
مسئوليت نمايندگي ايران در اوپک را بر عهده داشت درباره اين استراتژي 
خاطره جالبي نقل مي کند: » وقتي يک شخصيت سياسي در مقام مسئول 
بنگاه اقتصادي است بسيار متفاوت تر از جايگاه سياسي خود عمل مي کند 
و اين همان نقطه اي است که شما را غافلگير مي کند. تقريباً سه ماه پيش از 
انتخابات رياست جمهوري امريکا بود که دعوتنامه اي رسمي براي حضور 
در يک پيش همايش نفتي به دستم رسيد؛ رسم رايج در اين گردهمايي ها بر 
اين است که تعدادي از مديران سرشناس نفتي و کارشناسان و صاحب نظران 
دور يکديگر جمع شده و بدون ذهنيت درباره موضوعات جاري صنعت نفت 
جهان به ارائه نظرات و تبادل اطالعات مي پردازند. يک روز پيش از برگزاري 
اين همايش خود را به ونيز رس��اندم و در جلسه فردا شرکت کردم. در اين 
جلسه افراد سرشناس��ي مانند مرحوم لقمان دبيرکل اسبق اوپک، ديگ 
چني مرد شماره يک هاليبرتون، آقاي جمعه مديرعامل وقت آرامکو و. . . 
حضور داشتند. نحوه چينش صندلي ها به شکلي بود که ديگ چني کنار 
من نشسته بود و چون از قبل قصد داشتم درباره مسئله تحريم ايران صحبت 
کنم مصمم تر از گذشته خودم را آماده کردم. نکته مهم در اين جلسات منع 
يادداش��ت برداري بود که هيچ يک از حاضران حق نداشتند قلم و کاغذ به 

جلسه بياورند. مدل بحث هم مدل طوفان فکري بود. 
پيش از آنکه نوبت به من برسد ديگ چني نظرات خود را ارائه کرد و به موضوع 
تحريم ايران پرداخت. وي با حمله به بيل کلينت��ون و دموکرات ها آنها را با 
کلمات جالبي مورد خطاب قرار داد و منع سرمايه گذاري و حضور شرکت هاي 
امريکايي در ايران را به ضرر امنيت انرژي جهان مي دانست. چني با اقتدار و 
صراحت لهجه خاصي اين تحريم ها را نقد کرد و همه را تحت تأثير قرار داد به 
طوري که مديرعامل وقت آرامکو نيز متأثر شده بود. من هم در تعجب کامل 
بودم که چطور چني به اين شکل خواستار رفع تحريم ها و جدايي سياست از 
اصول اقتصادي مي شد. نوبت به من رسيد و طبق برنامه اي که از قبل تدارک 
ديده بودم به موضوع تحريم پرداختم و در نهايت قرار شد سمينار در پيش رو 
درباره »تحريم ها و آثار آن« برگزار شود. پس از پايان جلسه بالفاصله راهي 
وين شدم و اين موضوع را با مسئوالن در ميان گذاشتم؛ خروجي نظرات اين 
بود که در صورت پي��روزي جمهوريخواهان در انتخابات تحريم ها برچيده 
خواهد ش��د. پس از انتخاب جرج بوش به عنوان رئيس جمهور امريکا اين 
خوش بيني در حال تحقق بود زيرا بوش، ديگ چني را به عنوان معاون خود 
انتخاب کرد. مدتي گذشت و چني گروهي 30 نفره را مأمور بررسي امنيت 
انرژي کرد که يکي از خروجي هاي اين کارگروه، توجه بيشتر به نفت عراق 
و تنگ تر شدن تحريم هاي ايران بود. چني با آن همه طرفداري از ايران، از 
پشتيبانان اصلي تحريم عليه کشورمان شد و از قرار گرفتن نام ايران در محور 
شرارت دفاع کرد. آنجا بود که به همگان ثابت شد سياست بر اقتصاد ارجحيت 
دارد و ديگ چني با وجود عالقه به حضور ش��رکت هاي امريکايي در ايران، 

موضع جديدي را اتخاذ کرد. 
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