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ب��ا خ��روج یک جانبه ی آمری��کا از توافق 
هس��ته ای با وجود اینکه تحلیل گران معتقدند 
به دلیل عدم توقف خرید نفت ایران از سوی 
اروپایی ه��ا، تحریم ه��ای جدی��د به اندازه ی 
قب��ل بد نیس��ت، ام��ا ش��رکت های اروپایی 
نمی خواهند در توییت��ر ترامپ مورد خطاب 

قرار گیرند.
س��یتی گروپ،  کان��ادا،  رویال بان��ک 
سوشیت جنرال، میتسوبیشی و تحلیل گران در 
همه ی این بانک ها، به این احتمال که با روی 
کار آمدن پومپئ��و و جان بولتون تحریم های 

مجدد علیه ایران تقویت شده فکر می کنند.
با توج��ه به ش��خصیت های درگیر در این 
ماجرا، چشم انداز هیجان انگیزی وجود ندارد. 
اما بیشتر بانک ها در سناریوهای انرژی خود 
بازگش��ت تحریم ها را محتمل ترین س��ناریو 
می دانن��د. با این حال به طور چش��م گیری از 
تأثیر ای��ن تحریم ها بر توزیع نف��ت در بازار 

دچار سردرگمی شده اند.
بر اس��اس گ��زارش بلومبرگ، سوش��یت 
جنرال با خطر 500 هزار بشکه در روز مواجه 
می ش��ود و بقیه با کمتر از 350 هزار بشکه در 
روز. تحریم های قبل��ی، تولید نفت ایران را تا 
2/1 میلیون بش��که در روز کاهش داده بود و 
حاال این سؤال طرح است که چرا تحلیل گران 

بیش از چیزی که باید بدبین نیستند؟
بر اساس این گزارش تحلیل گران معتقدند 
بدین دلی��ل که ق��رار نیس��ت اروپایی ها بار 
دیگ��ر خرید نف��ت از ای��ران را ممنوع کنند 
تحریم های جدید به اندازه ی قبل بد نیس��ت. 
اروپا در س��ال گذشته تقریباً 500 هزار بشکه 

در روز نفت خ��ام از ایران خریداری کرده و 
با خش��م ترامپ علیه توافق هس��ته ای در آن 
سوی آتالنتیک اشتراک نظر ندارد. در اروپا 
توافق هس��ته ای این اطمین��ان را ایجاد کرده 
که ایران به قدرت هس��ته ای تبدیل نمی شود 
و این توافق هرگز قرار نبوده به سیاست های 
دیگر ایران نظیر سیاس��ت توسعه ی موشک 
فعالیت های��ش در خاورمیان��ه  و  بالس��تیک 

بپ��ردازد. با وجود اینکه بازگش��ت تحریم ها 
می توان��د بیش از چی��زی ک��ه تحلیل گران 
انتظ��ار دارند حجم نفت خ��ام توزیعی ایران 
در ب��ازار را کاه��ش دهد اما خ��روج رئیس 
جمهور آمریکا از توافقی که او آنرا بد ترین 
توافق تاریخ می داند می تواند تأثیر محدودی 
بر مهم ترین منبع درآمد خارجی کش��ورمان 

داشته باشد. پس کار او ارزش کمی دارد.

تحلیل واكنش بازار به خروج آمریکا از برجام

سردبیر 

سخن نخست

 1    تأثیر تحریم های آمریکا و اروپا بر تولید نفت ایران تا 2/1 میلیون بشــکه در روز از ســال 
2۰12 تا امروز

 2    خرید های عمده ی کشورهای اروپایی از ایران
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به گزارش بلومبرگ این اقدام یک جانبه ی 
رئیس جمهور غیرقابل پیش بینی آمریکاس��ت 
که در 280 کاراکتر توئیتر از سوی او مطرح 
شده اس��ت. فرآیند سیاس��ی واقعی می تواند 
آشوب گر باشد. طبق معمول افراد مختلف از 
دولت حرف های متفاوتی می زنند و درجات 
متفاوتی از دش��منی را دارند. کسانی که در 
تج��ارت نفت ایران درگیرن��د از اینکه کجا 

ایستاده اند خبر نخواهند داشت.
بر اساس این گزارش بانک ها و بیمه هایی 
که ب��ه هر نوعی با آمری��کا در ارتباطند باید 
بیش��ترین احتیاط را داش��ته باشند. هیچ کس 
توئیت ه��ای  خط��اب  م��ورد  نمی خواه��د 
رئیس جمه��ور قرار گیرد. تص��ور کنید اگر 
بانک ه��ا اعتبارده��ی به خرید ه��ای نفت از 
ای��ران را ادام��ه دهن��د یا بیمه ها ب��ه ضمانت 
نفت کش ها و کش��تی های ای��ران ادامه دهند 

چه اتفاقی در توئیتر ترامپ خواهد افتاد.
بلومبرگ توئیت��ی فرضی از دونالد ترامپ 
طراحی کرده و نوشته: ترامپ در توئیتر خود 
خواهد نوشت: ش��رمت باد! بانک X فروش 
نفت ایران }....{ را تأمین مالی کرده اس��ت! 
ما این بانک که حامی رژیم }....{ است را با 
لگد از بازار آمریکا بیرون خواهیم انداخت! 
باید بین کار کردن با کشوری بزرگ یا رژیم 
ایران یکی را انتخاب کنید. شما انتخاب خود 
را کردید! نمی توانید هر دو را داش��ته باشید! 

همین االن باید اقدام کرد!
ای��ن رس��انه در ادام��ه نوش��ت: هیچ کس 
نمی خواهد هدف این توئیت باش��د. اما حتی 
شرکت های مالی که جریان های مالی فروش 
نفت ایران به اروپا و آس��یا را تسهیل می کنند 
هم بای��د در نادی��ده گرفتن ای��ن تهدیدات 

شجاع باشند.

بلومبرگ در این گزارش به تجارب دوران 
اوباما اش��اره کرده و نوشت: این سوابق نشان 
داد چطور باید عمل کرد. در س��ال 2012 او 
تحریم های��ی را علیه آن دس��ته از بانک های 
خارج��ی که تأمی��ن مالی مب��ادالت مالی با 
بانک مرکزی ایران و دیگر مؤسس��ات مالی 
این کشور را تس��هیل می کردند وضع کرد. 
بر اس��اس این تحریم ها اگر خرید نفت این 
شرکت ها از ایران به طرز چشم گیری کاهش 

نمی یافت در هر ش��ش ماه تح��ت تحریم ها 
قرار می گرفتن��د. این تحریم ه��ا خرید نفت 
آس��یایی ها را کاهش داد. ای��ن بار در غیاب 
همکاری اتحادیه ی اروپا این تحریم ها شامل 

حال اروپایی ها نیز خواهد شد.
بلومبرگ با تأکید بر اینکه اروپا باید تعلیق 
تحریم ها علی��ه ایران را حفظ کند نوش��ت: 
هیچ کس نمی دان��د چه چیزی این مرد را در 
کاخ سفید راضی خواهد کرد. با این اوصاف 

 3    خرید نفت شــش کشــور آسیایی و اتحادیه ی اروپا در ایران در سه دوره ی قبل از تحریم ها، 
طی تحریم و بعد از برداشته شدن تحریم ها در برجام
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اینکه او برنامه ی کاهش صادرات ایران را در 
سر داشته باشند چندان احمقانه نیست.

  درباره ی اث��ر لغو برجام بر عرضه ی نفت 
اجماعی وجود ندارد. عرضه ی بیش از یک 
میلی��ون بش��که در روز در هجده م��اه آینده 
از بی��ن خواهد رفت. بدتر اینکه کاخ س��فید 

ممکن است واقعاً برنامه ای نداشته باشد.
اکونومیس��ت ب��ا اش��اره ب��ه ضرب االجل 
برجامی ترام��پ و تالش اروپ��ا برای حفظ 
برجام نوش��ت: به گفته ی ناظران بین المللی و 
خود تیم ترامپ، ای��ران مفاد برجام را نقض 
نمی کند. دش��وار اس��ت چیزی اصالح شود 
که کارآمد اس��ت. کنگره منتظر س��ه کشور 
به نظر  اس��ت.  برجام  اروپای��ی امضاکننده ی 
می رس��د یافتن اصالح مدنظر ترامپ، ظرف 

چند هفته یا ماه آینده نامحتمل است.
ریچ��ارد نفیو کارش��ناس مس��ائل تحریم 
ک��ه در زمان دول��ت باراک اوبام��ا آخرین 
تحریم ه��ای نفتی ای��ران را طراح��ی کرده 
طی گفتگویی با اکونومیس��ت گفته احتماالً 
ترام��پ تعلی��ق تحریم های ای��ران را تمدید 
نخواهد کرد. این امر احتماالً بالفاصله برجام 

را خواهد ُکشت.
با لغو برجام عالوه بر بازگشت تحریم های 
رفع ش��ده، ترامپ ممکن اس��ت تحریم های 
جدیدی علیه کش��ورمان اعم��ال کند. حتی 
اگر او این کار را نکن��د آمریکا به دنبال این 
خواهد بود که واردات نفت ایران در س��ایر 
کش��ور ها را به طرز چشم گیری کاهش دهد. 
آخرین باری که تحریم های نفتی علیه ایران 
اعمال ش��د واردکنن��دگان اروپایی، همه ی 
واردات نفتشان از ایران را قطع کردند. اوباما 
از س��ایر واردکنندگان خواست که واردات 
نف��ت از ای��ران را 20 درص��د کاهش دهند. 

به گفته ی اکونومیس��ت ترامپ ه��م کمتر از 
این نخواهد خواست.

پس از بازگش��ت تحریم ها، کاخ سفید به 
خریداران نفت کش��ورمان مهلت��ی )حداقل 
180 روز( خواه��د داد تا خرید نفت از ایران 
را کاهش دهند. کاهش ملموس ممکن است 
در نوامبر 2019 آغاز شود. نفیو می گوید پس 
از آن ممکن است صادرات ایران 400-500 
هزار بش��که در روز کاهش یابد که این رقم 
می تواند تا یک میلیون بشکه نیز افزایش یابد.

ب��ا این ح��ال محدودیت ها فراوان اس��ت. 
چین که اکنون در آس��تانه ی جنگ تجاری 
با آمریکاس��ت احتم��االً هم��کاری نخواهد 
کرد. هند هم ش��اید هم��کاری نکند. این دو 
کش��ور روزانه بیش از یک میلیون بش��که از 
ای��ران نف��ت وارد می کنند. اگر قرار باش��د 
کره ی جنوبی و ژاپن هم واردات نفتش��ان از 
ای��ران را 20 درصد کاهش دهند، 100 هزار 
بشکه در روز از سوی آنها کاسته خواهد شد. 
موضع اروپا مه��م خواهد بود. نفیو می گوید 
اگر اروپا واردات نفت از ایران را 50 درصد 
کاهش دهد صادرات نفت کش��ورمان 330 

هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
برخی معتقد نیس��تند که کس��ی با آمریکا 
هم��کاری کن��د. رابی��ن میلز مدی��ر اجرایی 
ش��رکت مش��اوره ی قم��ر ان��رژی می گوید 
مق��دار  ب��ه  )متعل��ق  اساس��ی  تحریم ه��ای 
عرضه ی نفت( که در آخرین بار اعمال ش��د 
تحریم های��ی بودن��د که اتحادی��ه ی اروپا بر 
انتقال و بیمه اعمال ک��رده بود. اکنون به نظر 
می رس��د که اروپا مایل نیس��ت دوباره همان 

مسیر قبلی را طی کند.
دیوید رامین جلیلوند در مقاله ای که برای 
انرژی آکسفورد نوشته  انس��تیتوی مطالعات 

معتقد اس��ت: تا وقت��ی که تهران ب��ه برجام 
پای بند بماند به نظر نمی رسد اتحادیه ی اروپا 
تحریم ه��ای مالی و ان��رژی اش را علیه ایران 

بازگرداند.
از دیدگاه او بعید اس��ت که خروج آمریکا 
باعث کاهش سریع صادرات نفت ایران شود. 
البته این بدان معنا نیست که اقدام ترامپ بی اثر 
خواهد بود. ابهامی که او درباره ی ایران ایجاد 
ک��رده، از قبل ب��ر طرح های س��رمایه گذاری 
در ایران اثر گذاش��ته است. با وجود هیاهوی 
گشایش پس��اتحریمی ایران، تهدید بازگشت 
ب��ا  ای��ران  قرارداد ه��ای  تحریم ه��ا،  س��ریع 
ش��رکت های غربی را به فقط ی��ک توافق )با 

شرکت توتال فرانسه( محدود کرده است.
ترام��پ در اعم��ال تحریم ها علی��ه ایران 
محدودیت هایی دارد. به نظر می رس��د دولت 
ب��رای اجرای سیاس��ت تحریمی اش  ترامپ 
آماده نیس��ت. تع��داد کمی از کارشناس��انی 
ک��ه در دوره ی اوبام��ا رژی��م تحریم ه��ا را 
ایجاد کردند س��ر جای خ��ود باقی مانده اند. 
تالش های س��ابق، بر برنامه ریزی و دس��تگاه 
راس��تی آزمایی متک��ی بود. نفی��و می گوید 
آخری��ن باری که تحریم ها علی��ه نفت ایران 
اعم��ال ش��د حت��ی ش��مردن بش��که ها کار 

طاقت فرسایی بود.
به گفته ی اکونومیست بدترین سناریو برای 
ترامپ اینس��ت که ت��الش او ب��رای تحریم 
صادرات نفت ای��ران، قیمت نفت را افزایش 
دهد اما نفت ایران در بازار به فروش برس��د. 
در آن حال��ت تهران ش��اید به دلی��ل افزایش 

درآمدش از ترامپ تشکر کند.
نفی��و درباره ی طرح کاخ س��فید درباره ی 
ایران گفت: این آقای��ان فکر نمی کنند. آنها 

در جهان اجرای تحریم ها بی تجربه هستند.


