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عقربه های ساعت درحالی شتابان به سوی ساعت 
صفر و آغاز قمار هس��ته ای دونالد ترامپ رئیس 
جمه��ور آمریکا پی��ش می رود ک��ه جدی ترین 
هش��دار ب��ه واش��نگتن توس��ط رئی��س جمهور 

کشورمان و از قلب اروپا صادر شد.
با وجود مخالفت های اتحادیه ی اروپا قرار اس��ت 
آمریکا به صورت یک جانبه و مغایر با قطعنامه ی 
2231 س��ازمان ملل متحد، تحریم های خود علیه 
ای��ران را طی دو مرحله به اجرا بگذارد. در همین 
خصوص واش��نگتن اعالم کرده ک��ه در زمینه ی 
معافی��ت از تحریم های ایران، برای کش��ورها یا 

شرکت ها استثنایی قائل نخواهد شد.
وزارت خزان��ه داری آمری��کا اع��الم ک��رده که 
بازگش��ت تحریم ها بع��د از دوره های 90 و 180 
روزه )15 م��رداد و 13 آب��ان م��اه 1397( انجام 
خواهد ش��د که متعاق��ب آن تحریم های بانکی، 
ممنوعی��ت برقراری روابط تجاری ش��رکت ها با 
ایران و تحریم های نفتی به اجرا گذاشته خواهند 

شد.
اصرار آمریکا بر تحریم ایران در ش��رایطی است 
که همه ی شرکای کشورمان در برجام قاطعانه بر 
اجرای این معاه��ده ی بین المللی تأکید و خروج 

آمریکا را به شدت تقبیح کرده اند.
آمری��کا ب��ا فرس��تادن هیأت های��ی ب��ه اروپ��ا و 
خاورمیان��ه از طری��ق تهدید و تطمی��ع، درصدد 
رس��یدن به اهداف نامش��روع خ��ود به ویژه قطع 
ص��ادرات نف��ت ای��ران برآمده و ای��ن در حالی 
است که کش��ورمان با صادرات روزانه حدود 2 
میلیون بش��که نفت دومین تولیدکننده ی بزرگ 
اوپک اس��ت ک��ه قطع صادرات نفت، بی ش��ک 
اقتصاد جهانی را با ش��وک و بی ثباتی در عرضه 
و نوس��انات قیمت مواجه خواهد کرد. از سویی 
طبق گفته ی کارشناس��ان، درخواست آمریکا از 

عربستان برای جبران این مقدار عرضه ی نفت نیز 
به علل مش��کالت فنی و قیمت تمام شده عملی و 

اجرایی نخواهد بود.
حال در آستانه ی اجرایی شدن تهدیدات آمریکا 
ب��رای تحریم ایران، رئیس جمهور کش��ورمان با 
س��فر به قلب اروپ��ا و دیدار با مقامات س��وئیس 
و ایرانیان مقیم این کش��ور پی��ام معناداری برای 

ترامپ ارسال کرده است.
روحانی در جم��ع ایرانیان س��وئیس در واکنش 
به تهدی��دات ترام��پ در خصوص قط��ع کامل 
ص��ادرات نفت ایران گفت: یکی از آمریکایی ها 
گفت��ه بود می خواهیم نگذاری��م ایران اصاًل نفت 
صادر کند. قاعدت��اً او نمی تواند معنی این حرف 

را تحلیل کند.
رئیس جمه��ور که ترامپ را مخاط��ب قرارداده 
بود تأکید کرد که معنی حرف وی در خصوص 
قطع ص��ادرات نفت ایران یعن��ی اینکه نفت کل 
منطق��ه صادر نخواهد ش��د. روحانی تأکید کرد: 
مگر امکان پذیر اس��ت نفت ایران صادر نشود اما 
نفت منطقه صادر ش��ود؟ اگر معنی این حرف را 

بفهمد روشن اس��ت که چه می گوید. اما قاعدتاً 
نمی فهمد و می گوید م��ن نمی گذارم ایران یک 
قطره نفت صادر کند. اگر شما توانستید این کار 

را بکنید و نتیجه اش را ببینید که چیست.
روحانی با توسل به همین استدالل، تهدید مقامات 
آمریکایی درخصوص اینکه می خواهند صادرات 
نفت ایران را به صفر برسانند گزافه گویی خوانده 
و خاطر نش��ان کرد که آنها هیچ وقت قادر نیستند 

این تهدید را عملی کنند.
در همین حال آلن برس��ه رئیس جمهور سوئیس 
درنشس��ت خبری مش��ترک با روحان��ی گفت: 
از نظرحقوقی موضع س��وئیس درب��اره ی برجام 
به هیچ وجه تغییر نکرده و از دید ما برجام همچنان 
پابرجاست. با وجود رفتارهای بعضاً کج دار و مریز 
کشورهای اروپایی، سه شنبه 12 تیرماه سخنگوی 
وزارت خارجه ی چین در تازه ترین اعالم مواضع 
خود در قب��ال تحریم های آمریکا تأکید کرد که 
پکن مخال��ف تحریم های یک جانب��ه ی آمریکا 
علی��ه ایران به ویژه در بحث فروش نفت اس��ت و 

با این تحریم ها همراهی نمی کند.

اراده ی معطوف به قدرت؛ تنها سیاست مقابله با قدرت
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لوکان��گ او با اش��اره ب��ه اینکه رواب��ط چین با 
ایران دوس��تانه است خاطر نش��ان کرد که مهم تر 
از هم��ه ی اینه��ا چین مب��ادالت و همکاری های 
ع��ادی ب��ا ای��ران را در چارچ��وب تعه��دات و 
قوانین بین المللی حفظ می کن��د. تهدید مقامات 
آمریکایی علی��ه ایران و گزافه گویی های آنها در 
زمینه ی قطع کامل صادرات نفت ایران در حالی 
است که ش��اهراه انرژی تنگه ی هرمز با موقعیت 
اس��تراتژیک اقتص��ادی، سیاس��ی و جغرافیای��ی 
یک��ی از مهم ترین آبراه ه��ا و معابر انرژی جهانی 
محس��وب می ش��ود و تهدید آن می تواند جهان 
را با مخاطره روبرو کند. امری که بی ش��ک اگر 
افراد عاقلی در کابینه ی آمریکا پیدا ش��وند هرگز 
به ترامپ توصیه نخواهند کرد که به این سمت و 

سو حرکت کند.
بر اس��اس آمار اداره ی اطالعات انرژی آمریکا، 
روزان��ه 17-16/5 میلی��ون بش��که نفت خ��ام از 
منطقه ی خلی��ج  فارس به مقصد ژاپ��ن، آمریکا، 
اروپای غربی و دیگر کش��ورهای آسیایی صادر 
می ش��ود که تمام��ی آنها از تنگ��ه ی هرمز عبور 
می کن��د و این به جز حجم عظی��م فرآورده های 
نفتی، گاز مایع و مایحتاج کشورهای منطقه است 
که از این تنگه عبور می کند. بنابراین طبق سخنان 
رئیس جمهور کشورمان، منطقی نخواهد بود که 
آمریکا با همکاری برخی کشورهای منطقه ای و 
فرامنطق��ه ای ما را تهدید به قط��ع صادرات نفت 
کند اما انتظار داش��ته باش��د ک��ه جریان عرضه و 
دریافت نفت برای دیگ��ران به صورت معمول و 

طبیعی ادامه داشته باشد.
اگر بخواهند با تحریم و اس��تفاده از نفت به عنوان 
س��الح علیه کش��ورمان اقدام کنند طبیعی است 
که تهران حق پاس��خ مش��روع و مقابل��ه به مثل را 
برای خود محفوظ بدارد. اگرچه کشورمان هیچ 
عالقه ای به گام نهادن در این مس��یر و به مخاطره 

افتادن اقتصاد جهانی ندارد.
در همی��ن خصوص خبرگزاری رویترز س��خنان 
روحانی در س��وئیس را این گونه بازتاب داد که 

فش��ار واش��نگتن برای توقف جریان نفت ایران 
ممکن اس��ت بر ص��ادرات نف��ت منطقه ی خلیج 

فارس تأثیر منفی بگذارد.
خبرگزاری فرانس��ه نیز گزارش داد: روحانی در 
ادامه ی س��فر دوره ای اروپای��ی خود برای جلب 
حمایت از توافق هس��ته ای 2015، طرح واشنگتن 
را ب��رای توق��ف ص��ادرات نفت ای��ران، رویا و 

خیال پردازی خواند.
در نشس��ت اتری��ش نیز که به درخواس��ت ایران 
انجام شد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان به همراه همتایان خود از فرانسه،  آلمان، 
چین، روسیه و انگلیس درباره ی بسته ی پیشنهادی 
اروپا و اینک��ه چگونه آنه��ا می توانند به صورت 
عملی منافع اقتص��ادی ایران در برجام را تضمین 
ک��رده و ضمانت های اجرایی ارائ��ه دهند بحث 
و گفت وگ��و کرد که در واقع ب��ه نوعی تکلیف 
برجام و تحریم های آمریکا مشخص خواهد شد.

به هر حال با وجود تحریم های جدید آمریکا علیه 
ایران، شرکت هایی که در زمینه ی حمل نفت ایران 
فعال هس��تند ممکن است مثل اوایل دهه ی جاری 
دسترس��ی خود به سیستم مالی آمریکا را از دست 
بدهند.  عالوه برآن به گفته ی مؤسسه ی کشتیرانی 
برامار ای س��ی ام، در دور جدید تحریم ها، ممکن 
اس��ت این شرکت  از کس��ب و کار پرسود حمل 
نفت ش��یل از میدان واقع در تگ��زاس و چاه های 
خلیج مکزیک نیز محروم ش��وند. در اواخر سال 
2015، یعنی چند ماه پس از انعقاد توافق هسته ای 
می��ان ایران و قدرت های جهان��ی، دولت آمریکا 
ممنوعیت صادرات نف��ت را لغو کرد که موجب 
شد ارس��ال محموله های نفتی کشورمان از طریق 
دریا به ارقامی بی سابقه برسد. پس از آنکه دولت 
ترامپ از توافق هس��ته ای ایران خارج شد جهش 
صادرات نف��ت آمریکا، توجه تانک��رداران را به 
این مسأله جلب کرده که آیا به حمل کردن نفت 

ایران ادامه دهند یا از این بازار خارج شوند؟
آن��وپ س��ینگ، تحلیل گ��ر مؤسس��ه ی برام��ار 
ای س��ی ام در این ب��اره گفت: اگر ش��ما اپراتور 

یک تانکر جوان و مدرن باش��ید که می تواند در 
بنادر آمری��کا پهلوگیری و بارگیری کند تمایلی 
ب��رای حض��ور در بازار ای��ران نخواهد داش��ت. 
کش��تی هایی که محموله های نفتی ایران را حمل 
می کنند احتماالً برای دو س��ال از تجارت نفتی با 
ایران محروم خواهند ش��د و اکنون که صادرات 
نفت آمریکا افزایش یافته، این مس��أله از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.
کش��تی داران بین المللی در شرایطی باید در مورد 
ماندن یا خ��روج از بازار حمل محموله های نفتی 
ای��ران تصمیم گیری کنن��د که آنها در تالش��ند 
پس از س��ال ها م��ازاد عرض��ه ی جهانی خدمات 
تانکری و کم بودن حاش��یه ی سود، این صنعت 
را احی��اء کنن��د. آنه��ا همچنین به دلیل تش��دید 
مقررات دولت ها جه��ت کاهش آالیندگی های 

زیست محیطی با افزایش هزینه ها مواجهند.
هرچند آمریکا در حال حاضر در بین بزرگ ترین 
مشتریان برخی از ش��رکت های خدمات تانکری 
نیس��ت اما تعداد معدودی از شرکت ها می توانند 
به بازاری که صادرات نفت و فرآورده های نفتی 
آن به س��رعت در حال افزایش است پشت کنند. 
اکنون ک��ه آمریکا نفت خام و فرآورده های نفتی 
بیشتری برای صادر کردن دارد تانکرهای بیشتری 
از کالس های مختلف در حال س��رازیر ش��دن به 

بنادر این کشور هستند.
مثاًل چین، بزرگ ترین واردکننده ی نفت جهان، 
در س��ه ماهه ی نخس��ت س��ال 2018 حدود 3/9 
میلی��ون تن نفت خام از آمری��کا خریداری کرده 
که هش��ت برابر بیش��تر از واردات این کشور از 
آمریکا در س��ه ماهه ی نخست سال 2017 است. 
کره ی جنوب��ی هم در فوریه خری��د نفت خود از 
آمریکا را نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر 

کرده است.
س��ینگ افزود: طی دو هفته ی گذش��ته و بعد از 
تصمیم ترامپ به خروج از برجام، برخی مالکان 
کش��تی ها قراردادهای اج��اره ی خود برای حمل 

نفت ایران را فسخ کرده اند.


