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سیدهادی میرباقری کارشناس حوزه انرژی تشریح کرد:

اقتصاد جهانی با نفت و گاز خلیجفارس گره خورده است

دان�ش نفت :نف�ت همچنان در صدر ق�رار دارد.

انرژی نیز م�ورد نیاز است.مش�روح گفتگوی «روزان»

انرژی فسیلی نفت پس از کشف و شناسایی و کاربری

ب�ا س�یدهادی میرباق�ری ،کارش�ناس حوزه ان�رژی را

به عنوان سوخت به بزرگترین منبع سوختی جهان بدل

میخوانید:

ش�د و از همان موقع ب�ود که چه جداله�ای مرگباری

در ط�ول تاری�خ ش�اهد ای�ن ب�وده ای�م که چه

برای آن اغاز نش�د .در طی  ۸س�ال دف�اع مقدس بوی

جنگهای�ی بر س�ر نفت راه افت�اده و چق�در این ماده

نفت از پس پرده توطئه دش�منان به مش�ام میرس�ید

به عنوان ابزار فش�ار و … اس�تفاده ش�ده؛ از نظر شما

و عاقب�ت صدام حس�ین با حمله ب�ه کویت نیت خود را

اهمیت این نوع از انرژیهای فسیلی در چیست؟

آش�کار کرد .جن�گ جهانی اول و دوم هرگ�ز از اهمیت
روزاف�زون این ماده درجهان بیتاثیر نبود .منابع عظیم
«نفت» امروز جایی قرار دارند که کش�ورمان در ش�مال
آن ق�رار گرفته و از آن بهره برداری میکند .از هر س�ه
بشکه نفت خام صادراتی ،همچنان یک بشکه متعلق به
خاورمیانه اس�ت؛ اما تغییرات قابل توجهی در معادالت
جغرافی�ای سیاس�ی (ژئوپلیتیکی) نفت ای�ن منطقه در
جریان اس�ت« :آمریکا مانند گذشته به نفت این منطقه
متکی نیست و انقالب صنعت گاز شیل این کشور باعث
ایجاد اس�تقالل نس�بی آن در حوزه انرژی شده است.
ایران که به خاطر تحریمها به انزوا فرورفته میتواند بار
دیگ�ر به رقیب قدرتمند منطقه ای در این بخش تبدیل
ش�ود .قیمتهای انرژی بی ثبات هستند .تقاضای چین
بطور قابل توجهی متناسب با شرایط منطقه خواهد بود.
لیبی و عراق بعنوان دو تولیدکننده بزرگ سابق ،گرفتار
بحران عمیق و تولید کمتر از پتانس�یلهای خود هستند
و راه حل س�ریعی پیش پای آنها قرار ندارد .عربستان
س�عودی در ش�رایط جدید ،خود را در موقعیت سختی
میبیند و س�ردرگمیهمپیمانان این کش�ور درخصوص
مس�أله داعش ،سوریه ،ایران و اس�تفاده از قیمتهای
(پایین) نفت برای حفظ س�هم بازار و موقعیت سیاسی
هر روز بیشتر میشود ».اینها تغییراتی است که مجمع
جهان�ی اقتص�اد اعلام کرده اس�ت .اما ای�ن تغییرات
ب�ه چ�ه معناس�ت؟ سیاس�تهای ان�رژی در انطباق با
سیاس�تهای کل�ی قدرتهای منطق�ه ای خواهند بود.
یک سیاس�ت رو به جلو در ح�وزه انرژی با پرداختن به
ش�رایط محلی و منطق�ه ای ،به همان ان�دازه که برای
امنی�ت ملی حیاتی اس�ت ،برای دسترس�ی بی وقفه به

اص��وال در طبقهبندی مناب��ع معدنی ،نفت به
عنوان یک منبع اس��تراتژیک طبقهبندی میش��ود.
نف��ت به عنوان یک کاالی تج��اری با راهبردهای
ملی ،سیاس��ت و قدرت جهانی عجین ش��ده است.
همانطور که در س��وال هم بدان اش��اره نمودید در
طول تاریخ نمونههای بسیاری را میتوان به عنوان
ش��اهد مثال این مس��ئله یافت .از جمله نقش برتر
موتورهای درون س��وز دربرابر اس��ب و لوکوموتیو
بخ��ار در جن��گ جهان��ی اول ،نقش اس��تراتژیک
چاهه��ای نفت قفقاز در جن��گ جهانی دوم و حمله
هیتلر به روس��یه ،ظهور جنبشهای ضد استعماری
در دوران جن��گ س��رد در پی جدال ش��رکتهای
ب��زرگ بینالملل��ی و کش��ورهای در حال توس��عه
ب��رای کنترل نف��ت و یا حتی بحران کانال س��وئز
در س��ال ۱۹۵۶نی��ز بیارتباط با مس��ئله نفت نبود.
در دهه  ۱۹۷۰قدرت نفتی ابعاد گس��تردهای یافت
و کش��ورهایی که تاچندی پیش در حاشیه سیاست
جهان��ی بودند با ثروته��ای حاصل از فروش نفت
ب��ه متن راه یافتند؛ در همین حین در کش��ورهایی
صنعتی که رشد اقتصادیشان بر پایه نفت استوار بود
بیاعتمادی عمیقی ایجاد ش��د که نخستین بحران
پس از جنگ سرد در سال  ۱۹۹۰یعنی حمله عراق
به کویت بر س��ر همین مس��ئله ایجاد شد .در حال
حاضر نفت به عنوان یک ابزار فش��ار در سیاس��ت
خارجه به کار میرود! کلمانس��و سیاستمدار مشهور
فرانوسی میگوید «:هریک قطره نفت ،ارزش یک
قط��ره خون س��ربازمان را دارد!» در همین راس��تا
کشورهای قدرتمندی نظیر آمریکا و انگلیس و …

در پ��ی نف��وذ و کنترل بر مناطق نف��ت خیز بودند.
بنابرای��ن مالکیت نف��ت درحال حاضر ب��ا تامین و
کسب سرمایه برابر است .ارزش نفت هم به عنوان
یک م��اده طبیعی تامین ان��رژی و هم منبع تامین
سرمایه محسوس است .به طور کلی هماکنون نفت
 ۴۵درصد و گاز  ۳۵درصد از انرژی جهان را تامین
میکنند .از این رو نفت و گاز در معادالت سیاس��ی
_ اقتصادی جهان نقش راهبردی دارند و در فرآیند
روابط بینالملل نیز تاثیر بهسزایی دارند.
نقش غیرقابل انکار نفت در معادالت منطقهای و

جهانی به خوبی محس�وس است .ایران به عنوان یکی
از بزرگتری�ن دارندگان _ به دلی�ل تحریم صادر کننده
نمیگوییم _ چقدر از این ظرفیت درست استفاده کرده
است؟

به طور کلی وابس��تگی ش��دید کش��ورهای
توس��عه یافته ب��ه نف��ت ،تهدیدهای راهب��ردی را
برای کش��ورهای دارن��ده این ذخای��ر در پی دارد.

تجربه نش��ان داده کش��ورهای فاق��د منابع انرژی
ب��رای تامی��ن مطمئن انرژی مورد نی��از خود از هر
وس��یلهای از جمل��ه اس��تعمار ،کودتا و یا تش��کیل
حکومتهای دس��ت نشانده در کشورهای نفتخیز
اس��تفاده میکنند .ش��اید به نظر برسد این روشها
قدیمیش��ده ،اما درحال حاضر با اس��تفاده از حربه
زور و خش��ونت ادام��ه دارد .برای مث��ال عدهای از
صاح��ب نظران و کارشناس��ان معتقدن��د که حمله
آمری��کا به عراق به دلیل آینده تاریک تامین انرژی
آمری��کا و تالش برای کنترل ب��ر منابع نفت و گاز
منطقه انجام شده است .در واقع ایجاد امنیت برای
عرضه ،آمریکا را به س��مت لشگرکش��ی به منطقه
و تالش برای ایجاد پایگاه نظامیمس��تحکم سوق
داده است.در کنار این مسئله ،آینده انرژی در جهان
ب��رای ما که در کش��وری نفتخیز زندگی میکنیم
فرصتهای��ی در پی دارد که در صورت هش��یاری
میتوانیم ضمن به��رهوری از آن ،از کنار تهدیدها

ذهنمان را بهروی راهحلهای تازه بازکنیم

هم به سالمت عبور کنیم .این فرصتها به عنوان
فرصتهای اقتصادی ،صنعتی ،تکنولوژی و سیاسی
و امنیتی ش��ناخته میش��وند .درآمد حاصل از نفت،
فرصتهای اقتصادی ایجاد میکند .نیاز کش��ورها
به نفت ایران ،روابط سیاس��ی را گس��تردهتر نموده؛
در عی��ن حال جلب توجه کش��ورهای پیش��رفته و
صاحب تکنولوژی آنها مجاب به س��رمایهگذاری
در ای��ن بخش میکند .تجربه نش��ان داده اس��ت
برای تضمین امنیت انرژی و کسب سود و با وجود
ش��رایط منطقه ،کشورها به س��رمایهگذاری در این
بخش عالقهمندند.مبادالت صنعتی ناش��ی از وجود
این ذخایز میتواند انتقال فناوری ،کسب تجربیات
مدیریتی و صنعتی در س��طح کالن و رش��د صنایع
جانبی را در پی داش��ته باش��د .البته در کشور ما داد
و ستد انرژی بیشتر در معادالت سیاسی موثر دیده
ش��ده و ش��اید کمتر به داد و س��تدهای صنعتی و
تکنولوژیک توجه گردیده است .البته در دوره جدید
مدیری��ت وزارت نفت به این مهم بیش از گذش��ته
توجه میشود.
فش�ارهایی که از افزای�ش و کاهش قیمت نفت

بر ایران از س�وی کش�ورهای عربی منطق�ه و به ویژه
عربس�تان وارد شده را شاهد بوده ایم .به نظر شما اگر
ای�ران بخواهد از این ظرفیت بهره مند ش�ود الزمه آن
چیست؟

امروز اقتصاد جهانی با نفت و گاز خلیجفارس
گ��ره خ��ورده اس��ت و مصرفکنن��دگان انرژی در
جه��ان به ان��رژی این منطق��ه وابس��تگی دارند و
همین مس��ئله باعث ش��ده که منطقه خلیجفارس
را ب��ه عن��وان یک��ی از عالی��ق ژئوپولوتیک خود
تعریف کنند .در این میان عربس��تان به دلیل روابط
س��ردی که با ای��ران دارد از این ذخای��ر به عنوان
ابزار فشار علیه کش��ورمان استفاده میکند؛ چراکه
ریاض همواره ایران را تهدیدی برای نفوذ و قدرت
خود در منطقه به ش��مار م��یآورد و به همین دلیل
عربس��تان در کاهش بهای نفت دس��ت دارد.کشور

عربستان به واسطه قیومیتی که بر سایر کشورهای
عربی منطقه دارد و در س��ایه انزوای ایران در طول
سالهای طوالنی تحریم تحمیلی ،توانست جایگاه
برت��ر را در تصمیمگیریه��ای اوپک کس��ب کند.
متاسفانه کش��ور ایران به عنوان یکی از بزرگترین
صادرکنندههای نفت خام در دنیا ،توازن مناسبی را
در بین کش��ورهای عضو اوپک یا غیر عضو برقرار
کرده بود ،جایگاه خود را از دست داد .بازپسگیری
این جای��گاه نیز منوط به تالش ف��راوان در جهت
افزایش تولید نفت و فرآوردههای نفتی از یک سو و
البیگری برای نفوذ در ساختار تصمیمگیری اوپک
و نهادهای مشابه دیگر از سوی دیگر است.
تواف�ق هس�تهای حاصل ش�ده چ�ه تاثی�ری بر

بهرهوری هرچه بیش�تر از این ظرفی�ت خدادای و ملی
خواهد گذاشت؟

توافق هس��تهای و اجرای مفاد آن بازگش��ت
ش��رایط عادی در ارتباط با کش��ورهای جهان را در
پ��ی دارد و این خود بازگش��ت ایران ب��ه بازارهای
جهان��ی را در پی دارد .اگرچه ممکن اس��ت درحال
حاضر بازاری اش��باع شده در انتظار ایران باشد ،اما
نفت ایران به تدریج جایگاه خود را باز خواهد یافت.
پیشبینی میش��ود افزایش صادرات نقت در کوتاه
مدت تا روزی  ۱میلیون بش��که رش��د کند که این
خود به معن��ی افزایش یک و نی��م میلیارد دالری
درآمد ماهان��ه خواهد بود .از طرف��ی لغو تحریمها
میتواند باع��ث افزایش س��رمایهگذاری خارجی و
همچنین سطح تکنولوژی کشورمان در حوزه نفت
و گاز ش��ود .در واقع چش��مانداز امیدبخش حضور
ش��رکتهای بینالمللی که به رشد دانش ،مدیریت
و س��رمایهگذاری کمک میکنند ،در بخش نفت و
گاز و پتروش��یمیوجود دارد .م��ا در حال حاضر در
صنعت نفت ،بس��تری در ح��دود  ۴۰۰میلیارد برای
س��رمایهگذاری داریم که با ارائه قراردادهای جدید
نفتی از س��وی وزارت نفت ،به نظر میرس��د برای
کشورهای غربی جذاب و وسوسهکننده باشد.
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