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  :سرمقاله - 1

   عربستانبازيران به هند و مشكالت صادرات نفت اي

گذشته، مشكل پرداخت وجوه نفت توسط دولت هند به هاي   ايران و بازار جهاني نفت در ماهيكي از مسائل

گيري سختي قرارداده بود   تصميمة را در آستانن بدهي نفتي كشور هند مقامات ايرانيانباشته شد. ايران بود

در چنين شرايطي دولت عربستان به . رات نفت به هندوستان را ادامه بدهند يا متوقف نمايندكه آيا صاد

كه در صورت قطع صادرات نفت ايران به هند، عربستان سعودي  مقامات هندوستان اطمينان خاطر داد

  . مين خواهد نمودأكشور را ت اين خام مورد نياز  نفت

دهند و ديگري  ها پول نفت ايران را نمي چرا هندييكي اينكه اين موضوع از دو منظر قابل بررسي است 

  اينكه چرا  دولت عربستان وارد اين ماجرا شد؟

ها نخواهند وجوه مربوط به نفت برداشتي از ايران را پرداخت   اين نيست كه هندي، حداقل در ظاهر مسأله

ا از كشور ديگر تقاضا و خريداري كنند، چون چنين كاري با هيچ منطقي سازگار نيست كه كشوري كاالئي ر

هاي ايجاد شده بر سر راه  نقل و انتقاالت بانكي   به محدوديت مسألهبلكه. كند و وجه آن را نپردازد

المللي عليه ايران كه از چند سال پيش آغاز  هاي بين دور جديد تحريم. گردد ميالمللي بر عليه ايران باز  بين

مربوط به المللي  بينپولي  نقل و انتقاالت شود، عمدتاً ري و مديريت ميها پيگي  امريكائيگرديده و توسط

در ميان تعداد بيشمار . نمايد هاي روزافزوني را در اين رابطه اعمال مي يران را هدف گرفته است و محدوديتا

هستند كه المللي  هاي بين عاليت دارند تنها معدودي از بانكالمللي كه در سطح جهان ف هاي ملي و بين بانك

دنياي امروز در . دهند  هاي جهان انجام مي المللي و بين ديگر بانك نقل و انتقاالت ارقام بزرگ را در سطح بين

هاي بزرگ نيز تنها از طريق   مبادله است كه در مقياسة گذشته است و پول وسيل،دوران تجارت پاياپاي

 اقتصاد آن كشور  براي كشوري نباشند عمالًال وجوهها حاضر به نقل و انتق اگر بانك. شود ها جابجا مي بانك

هاي  تواند پرداخت تواند از درآمد صادراتي خود استفاده كند و آن را دريافت كند و نه مي نه مي. شود قفل مي
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هاي بانكي در  گيري محدوديت البته ممكن است جهت. خود را براي واردات كاالهاي مورد نظر انجام دهد

  به اين معنا كه مثالً، يك اقتصاد نباشد بلكه در جهت كنترل و هدايت آن باشدجهت قفل شدن كامل

هاي  و در مورد پرداختكشور مسامحه نشان دهد هاي يك  المللي در مورد بعضي پرداخت سيستم بانكي بين

  . گيري كند ديگر سخت

 نفت در برابر غذا و ": يك طرح تحريمي اقتصادي تحت عنوان،حسين در عراق در اواخر دوران حكومت صدام

 محدودي براي صادرات نفت ة سهمي،براساس اين طرح. توسط سازمان ملل عليه دولت عراق اجرا شد ،"دارو

رفت و تحت كنترل سازمان  هاي سازمان ملل مي شد و وجوه فروش نفت به حساب به دولت عراق داده مي

مين دارو و امكانات بهداشتي براي آنها أق و نيز تمين ارزاق و مايحتاج مردم عراأتوانست صرف ت ملل تنها مي

گيري آن تحريم آن بود كه دولت عراق نتواند از درآمد نفت براي پيگيري نيات و  در واقع جهت. شود

  . مين نيازهاي مردم از آن استفاده شودأهاي خود استفاده كند بلكه تنها براي ت برنامه

يك راه . مين مالي اهداف و مقاصد خود راه پيدا كرده بودأ و تمالبته رژيم صدام براي دور زدن همان تحري

 و از راه قاچاق يخام بيش از سهميه تعيين شده توسط سازمان ملل و فروش آن بصورت زيرزمين فروش نفت

به نظر اينك .  صادرات مجدد مواد غذائي و داروهاي وارد شده به كشور و نقد كردن آن بود:مدوراه بود و 

بار نه از طريق سازمان  بكارگرفته شده است اما اينبه نوع ديگري عليه ايران ه نوعي همان طرح رسد ب مي

وجوه المللي  هاي بين شود اما بانك مينفت در بازار جهاني فروخته . المللي  بلكه از طريق نظام بانكي بين،ملل

تر عمل كنند اما  ي به كشور  سهل ممكن است در مورد واردات كاالهاي مصرف.دهند آن را نقل و انتقال نمي

 ممكن است دولت در وارد كردن ،تر عمل كنند گيرانه اي سخت اي و واسطه ات كاالهاي سرمايهددر مورد  وار

 در مورد وارد كردن تجهيزات مربوط به گوشت و ميوه مشكل چنداني نداشته باشد ولي مثالًروغن و برنج و 

 صورت دولتي كه در اين. جنوبي مشكل داشته باشد  پارسي فازهاي مختلف ميدان مشتركها پروژه

 يك جامعه مولد را تضمين ةآيندزا كه  زيرساختي و اشتغال هاي اساسي و گذاري گرا باشد و سرمايه توسعه

 اما دولتي كه .هاي بانكي مشكل خواهد داشت ها و محدوديت كند، برايش مهم باشد، با اين تحريم مي
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مشكل چنداني با چنين مين نيازهاي مصرفي امروز مردم برايش مهم باشد أ تاًگرا نباشد و صرف توسعه

 اين است كه ،كنندگان آن ديگر چنين تحريمي از نظر وضعخصوصيت  .هائي نخواهد داشت تحريم

المللي درواقع يك تحريم كم سروصدا و خاموش است و در حالي كه دولت ملي نيز  هاي بانكي بين محدوديت

بررسي بعضي . شود كنندگان بسيج نمي  تحريم عليهخواند، افكار عمومي داخلي اثر مي ها را بي ريمدائما اين تح

 دهد كه  هاي مختلف عليه ايران، نشان مي  بررسي تحريمةاز مطالعات و مباحثات داخلي امريكا در زمين

  .گيري بوده است ثر بر تصميمؤ افكار عمومي ايرانيان براي آنها مهم بوده و حداقل يكي از پارامترهاي ممسأله

و انتقاالت   هنوز سيستم نقل ، رژيم عراق به اجرا گذاشته شدعليهشايد در زماني كه طرح نفت در برابر غذا 

هاي بانكي رژيم عراق  منسجم و تحت كنترل امريكا نبود كه بتواند همه جابجائي  مانند امروزالمللي نكي بينبا

هاي الكترونيك   اما امروز به مدد گسترش سيستم.خواست بگيردكه ام را را  به دقت رصد كند و جلو هركد

 عليه المللي خصوص اينكه با بوجود آمدن قوانين و مقررات بين  ه ب،تر است بانكي اين امكان بسيار فراهم

افت تا المللي بسيار توسعه ي افزارهاي رصد كردن نقل و انتقاالت بانكي بين ها و نرم شوئي، سيستم  پولةپديد

 اين امكانات نيز اينك در اختيار .بتواند نقل و انتقال پول را رصد كند و با پديده مذكور مقابله كند

  . ايران قرار داردعليه هاي بانكي كنندگان محدوديت وضع

جنوبي و ديگران اين است كه مشكلي براي پرداخت پول    ة حرف هند و كر،بنابراين باتوجه به آنچه ذكر شد

قصد مورد ها به بانك م راهي براي منتقل كردن اين پول از طريق بانكيا ران ندارند اما در حال حاضر نفت اي

منتقل شود ممكن آن پول ن نقل و انتقالي بسيار دشوار است و حتي اگر يا چني نظر ايران وجود ندارد و

كرد يعني در مقابل پول معامله پاي  بنابراين يا بايد با اين كشورها پايا. بلوكه گردداست در جاي ديگري عمالً

 ،در مورد پاياپاي كردن. خواهد شدو پيچيده خريداري نمود و يا كار مشكل  داخلي آنها كاال نفت از بازار

و بتوان مانند چين مشكل كمتر باشد ) و البته كم كيفيت(ممكن است در بازار بزرگ و با توليدات متنوع 

  .اما در مورد بازار محدودي مانند هند مشكل بزرگتر است. كردمين أتنجا آبخشي از نيازهاي كشور را از 
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توان توجيه كرد؟ ابتدا بايد دانست كه در مورد ظرفيت مازاد توليد نفت  گيري عربستان را چگونه مي موضع

رغم همه  سعودي علي عربستان. ترديدهاي جدي وجود داردنهم بصورت قابل تداوم، ن آمورد ادعاي عربستا

) ناشي از تحوالت اجتماعي اين كشور(اي خود، حتي در مورد جبران توقف توليد نفت كشور ليبي ادعاه

پس چرا در چنين شرايطي عربستان چنين اطمينان خاطري به . ثر و جدي انجام دهدمؤنتوانست اقدامي 

  دهد؟ ها مي هندي

 شده و بازار نفت با كمبود روبرودليل تحوالت ليبي، نفت اين كشور از بازارجهاني خارج  هدر شرايطي كه ب

ه است كه مورد رضايت كشورهاي صنعتي مصرف دها را در سطوح باالئي قراردا ست و اين كمبود قيمتا

نفت ايران از بازار جهاني به سادگي ممكن نيست و كردن  تحريم نفتي ايران و خارج  طبعاً،كننده نيست

هاي موجود در اقتصادهاي صنعتي  اي برساند كه بحران بقهسا سطوح بيه هاي جهاني نفت را ب تواند قيمت مي

كنندگان تحريم عليه ايران همان است كه دولت  در چنين شرايطي بهترين گزينه براي وضع. را تشديد كند

از سوي ديگر  بازار جهاني . ن محروم بماندآ از دسترسي راحت به پول  اما عمالً،ايران نفتش را صادر كند

هاي جهاني نفت  كل بازار و قيمتدر ارچه است و هرجا كمبودي بوجود آيد اثر آن به سرعت  يكپينفت بازار

مين كند و أاگر صادرات نفت ايران به هند قطع شود هند بايد اين نفت را از جاي ديگري ت. شود منعكس مي

نعتي تداوم رسد كه بهترين گزينه براي كشورهاي ص نظر ميه بنابراين ب. بازار دچار كمبود خواهد شد

گيري  گونه كه در ابتدا نيز ذكر شد، هنگامي كه نظام تصميم هماندرنتيجه . صادرات نفت ايران به هند است

خام به  گيري و تجديدنظر در مورد تداوم فروش نفت  تصميمة در آستان،بدهي هنددليل حجم عظيم  هكشور ب

ات نفت رر حاكميت ايران از تصميم به قطع صادگيران د اين كشور قراردارد، بهترين كار اين است كه تصميم

 يكي نگراني نسبت به از دست دادن يك .تواند به اين انصراف كمك كند دو عامل مي. به هند منصرف شوند

 مختصر گشايشي در دريافت عامل ديگر. بازار سنتي براي فروش نفت كه از ديرباز در اختيار ايران بوده است

 كه بود در چنين شرايطي دقيقاً.  كه اميدهائي را در اين زمينه بوجود آوردستابخشي از مطالبات از هند 

خود نگراني از دست دادن بازار هند را براي ايران بوجود آمادگي ند و با اعالم دش مقامات عربستان دست بكار 
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رگترين خدمت را هم كار بز مقامات عربستان با اين. كنند گيري را براي مقامات كشور دشوار  تصميمتا  ندآورد 

  .اند كننده و هم به كشور هند كرده به همه كشورهاي مصرف

ترين نحو براي   مناسب،اعمال تحريم اي از  چنين نحوهكه نفت ليبي از بازار خارج است  حداقل تا زماني

ازار  به باين كشور به تدريج با سرنگوني يك ديكتاتور ديگر در ليبي، نفت كشورهاي مسلط خواهد بود اما

ممكن است سناريوهاي جديدي براي ايران رقم و با بازگشت كامل اين نفت به بازار جهاني گردد  ميبر

   .بخورد

  .بايد گوش بزنگ بود و هشيار

 


