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شنبه  30تیر 1397
تیتر یک ادامه از صفحه اول
طب��ق گفته یکی از مقامات دولت یازدهم
به نگارنده ،خانم ابتکار ابتدا پیشنهاد کاهش  18درصدی حجم
انتشار گازهای گلخانهای را روی میز دولت میگذارد اما برخی
مقامات مسؤول معترض میشوند که با سپردن چنین تعهدی
باید همه کارخانههای کشور تعطیل شده و از نو ساخته شوند و
در نهایت موفق میشوند خانم ابتکار را به کاهش  12درصدی
راضی کنند .در این میان یکی از اعضای جلس��ه از خانم ابتکار
درباره این همه اصرار وی بر این ماجرا سوال میکند .خانم ابتکار
میگوید «آخر من به اوالند (رئیسجمهور سابق فرانسه) قول
دادهام!» دستگاههای نظارتی باید از خانم ابتکار سوال کنند اوال
رئیس جمهور فرانسه چه کاره عالم است و ثانیا شما چهکارهاید
و چه حقی برای خود قائل هستید که مسائل اساسی کشور را به
قول خود به فالن رئیس دولت اروپایی تقلیل میدهید؟
نقشآفرینی اروپاییها اما به این سطح محدود نمیشود .پس از
پایان تدوین پیشنویس موافقتنامه پاریس در سال  ،94فروردین
ماه  95یک کارگروه مشترک انرژی میان ایران و اتحادیه اروپایی
تشکیل میشود و آقای چیتچیان در دیداری که  29فروردین 95
با «میگوئل آریاس کانیته» کمیس��یونر آب و هوا و انرژی اتحادیه
اروپایی دارد ،سیاست ایران برای «قطع ارتباط توسعه بخشهای
()11
آب و برق از انتشار گازهای گلخانهای» را به وی اعالم میکند.
اروپاییها نیز وعده میدهند برای تاسیس نیروگاههای خورشیدی
و بادی در ایران سرمایهگذاری کنند.
«بیم» وزیر نیرو از اعمال تحریمهایی شدیدتر از تحریمهای
هستهای به دلیل انجام نشدن تعهدات ایران در توافقنامه پاریس،
پس از اجرای برجام با «امید» به س��رازیر ش��دن شرکتهای
اروپایی برای سرمایهگذاری در صنعت برق ایران همراه میشود.
وزارت نیرو برای تحقق هدف «قطع ارتباط توس��عه بخش برق
از انتشار گازهای گلخانهای» ،برنامههای مختلفی را با تکیه بر
سرمایهگذاری خارجی طراحی میکند که تبدیل نیروگاههای
گازی به سیکل ترکیبی با هدف افزایش راندمان بدون مصرف
سوخت و نیز تاسیس نیروگاههای بادی و خورشیدی مهمترین
آنهاست .علیرضا دائمی ،معاون وزیر نیرو به قدری نسبت به تولید
برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر در نتیجه س��رمایهگذاری
خارجی امیدوار اس��ت که  22دیم��اه  95در گفتوگو با ایرنا
از ام��کان صادرات برق به اتحادیه اروپایی س��خن میگوید« :با
تعهدات ایران در اجالس کاپ  21فرانس��ه و کاپ  22مراکش،
توس��عه اقتصاد س��بز به مفهوم افزایش تولید انرژی و کاهش
آالیندگیهای زیستمحیطی باید اجرایی شود .تعهد ایران در
کاه��ش گازهای گلخانهای کره زمی��ن در همایش بینالمللی
زیستمحیطی پاریس فرانسه مشهور به «کاپ  9( »٢١تا 20
آذرماه  )94در پاریس موجب شد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
در قالب الیحه برنامه شش��م توسعه گنجانده شود ...جمهوری
اسالمی ایران از ظرفیت بس��یار باالیی برای توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر بادی و خورشیدی برخوردار است و در صورت تامین
سرمایهگذاری مورد نیاز ،حتی توان تامین برق اتحادیه اروپایی از
()12
این طریق وجود دارد».

خاموشیها و فراموشیها
 10اس��فند  95چیتچی��ان در
نشست مشترکی با «جان لوکا گالتی»
وزیر محیطزیس��ت ایتالی��ا از احداث
بی��ش از  7هزار م��گاوات نی��روگاه با
کمک ایتالیا خبر داده و اعالم میکند:
«بعد از توافق موس��وم به «پاریس» و
مشارکت داوطلبانه ایران در این توافق،
برنامههای بسیاری از س��وی ایران در
راستای اجرای تعهدات این توافقنامه در
حال اجراس��ت»(( )13ادعای آغاز اجرای
تعه��دات ای��ران از  2020را به خاطر
بیاورید!) او همچنین نهم اردیبهش��ت
ماه  96در «نخستین گردهمایی تجاری
ایران و اروپا در حوزه انرژیهای پایدار»،
برگزاری این نشس��ت را نش��اندهنده
«اهتمام ویژه نهادها و سیاستگذاران
اتحادی��ه اروپایی و ای��ران برای کاهش
انتش��ار گازهای گلخانهای» دانسته و
به اروپاییها میگوید ب��ا اینکه وزارت
نیروی ایران هر کیلووات س��اعت را 2
س��نت به مش��ترکان خود میفروشد،
حاضر است هر کیلووات ساعت را به قیمت  11سنت (بیش از
 5برابر) از تولیدکنندگان انرژیهای نو خریداری کند و برای این
منظور حاضر است قراردادهای خرید تضمینی  20ساله منعقد
کند( )14امروز عزیزان وزارت نیرو باید به این پرسش پاسخ دهند
که وزارتخانهای که این ایام به س��رمایهگذاری ناکافی در حوزه
نیروگاهی اعتراف میکند اما آن را به کمبود مالی ربط میدهد
و در جوابیه خود مینویسد «عدم افزایش تعرفه برق متناسب با
نرخ تورم ساالنه و پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمام شده با قیمت
تکلیفی توس��ط سازمان برنامه و بودجه موجب شده طی چند
سال گذشته سرمایهگذاری مناس��ب و مطابق برنامه در حوزه
تولید برق و زیرساختهای انتقال و توزیع انجام نشود» ،چطور
حاضر بوده است به اروپاییها وعده خرید تضمینی  20ساله هر
کیلووات س��اعت به قیمت  11سنت و فروش به مشترکان به
قیمت  2سنت را بدهد؟ لذا آقایان به مردم حق بدهند که ادعای
کمبود منابع مالی یا قیمت پایین برق مصرفی مشترکان را به
عنوان دلیل سرمایهگذاری ناکافی دولت آقای روحانی در حوزه
تولید برق نپذیرند.
ب��ه هر صورت ،دهه��ا قرارداد با ش��رکتهای خارجی برای
ساخت نیروگاه خورشیدی و بادی در ایران امضا میشود .روزنامه
ایران به عنوان ارگان رس��انهای دولت در گزارش��ی مینویسد:
«بعد از اجرای برجام آلمان ،انگلیس ،ایتالیا ،س��وئد ،اس��پانیا،

دانمارک ،نروژ ،کرهجنوبی ،ژاپن ،چین و بسیاری از کشورهای
توسعهیافته جهان برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر
در ای��ران ابراز تمایل و مذاک��ره کردند به طوری که  40درصد
درخواستهای سرمایهگذاری در ایران طی یک سال اخیر فقط
مربوط به این بخش بوده و بسیاری از این مذاکرات نیز به قرارداد
منجر شده اس��ت» )15(.سیدمحمد صادقزاده ،معاون وزیر نیرو
نی��ز به این روزنامه میگوید« :در حال حاضر  4/1میلیارد دالر
تقاضای س��رمایهگذاری خارجی دریافت و در وزارت اقتصاد به
ثبت رسیده است .این حجم از تقاضا بینظیر است و در نتیجه
آن جهش عظیمی در ایجاد برق تجدیدپذیر کشور ایجاد خواهد
()16
شد».
توسعه ظرفیت نیروگاهی کش��ور از منبع سوخت فسیلی
متوقف میش��ود اما آن «جهش عظیم» در تولید برق از منبع
انرژیهای تجدیدپذیر و با س��رمایهگذاری خارجی که تا توهم
صادرات برق خورش��یدی به اروپا نیز پی��ش رفته بود ،بزودی
تبدیل به ناامیدی میش��ود .ش��رکتهای اروپایی نااطمینانی
از فرج��ام برج��ام را بهان��ه میکنن��د و وعدههایی ک��ه برای
س��رمایهگذاری در ایران داده بودند ،تبدیل به س��راب میشود.
س��ایت خبرآنالین نزدیک به دولت آقای روحان��ی از ابهام در
ساخت شش��مین نیروگاه خورش��یدی بزرگ جهان در ایران
توس��ط ش��رکت بریتانیایی کوئرکس خبر میدهد( )17و سایه

نقشه راه اقتصادی کشور را دریابیم
ادامه از صفحه اول
نگاه
 -2چنانک��ه رهب��ر معظم
انق�لاب تاکی��د فرمودهان��د ،اب��راز اقت��دار باید
«بهنگام»« ،صریح» و «قاطع» باش��د .در صورتی
که این مولفههای س��هگانه در «ابراز اقتدار ایران
اس�لامی» مورد توجه مسؤوالن کش��ورمان قرار
گیرد ،بیشترین تاثیر ممکن را به سود منافع ملی
خواهد داش��ت .نباید فراموش کرد در بسیاری از
آوردگاههای جهانی ،عمل یا عکسالعمل بهنگام
و صریح ما در مقابل دش��منان ،بیشترین نقش
را در عقبنش��ینی آنها از مواضع خود داش��ته و
نقش��ههای دش��منان را نقش بر آب کرده است.
نکت��ه مهمتر اینکه افکار عمومی دنیا تحت تاثیر
القائات و شیطنتهای تبلیغاتی محافل قدرت در
غرب و رس��انههای وابسته به آنها ،باید به صورت
مس��تمر و مداوم با «تصویر اقتدار ایران اسالمی»
مواجه شوند .این تصویر ،برخاسته از واقعیتی به نام
«استحکام ایران» در برابر توطئههاست و از این رو
ذهن و قلب انسانهای حقطلب در سراسر جهان
را تحت تاثیر قرار میدهد.
 -3نکت��ه مه��م دیگ��ری که در س��خنان رهبر
معظ��م انقالب مورد توجه قرار گرفته اس��ت ،به
برج��ام اروپایی و نقش تروئی��کای اروپا در حفظ
توافق هس��تهای با ایران بازمیگردد .واقعیت امر
این اس��ت که اروپا بویژه  3کشور آلمان ،انگلیس
و فرانس��ه از س��ال  2015میالدی (زمان انعقاد
برجام) تاکنون کارنامه سیاه و غیرقابل دفاعی در
قبال برجام داش��ته و حتی از ابتدای سال 2017
میالدی رسما با دولت دونالد ترامپ درباره تغییر
برجام و گنجاندن خواستههای ایاالت متحده در
توافق هستهای همپیمان شدند .بدیهی است در
حال حاضر اتحادیه اروپایی باید تضمینهای الزم

را به جمهوری اس�لامی ایران درباره حفظ توافق
هس��تهای ارائه دهد .در این می��ان ،این اتحادیه
تاکنون صرفا سعی کرده است به «تکرار تعهدات
بیپش��توانه خود» در قبال برج��ام پرداخته و از
ارائه تضمینهای عینی به کش��ورمان خودداری
کند .مایوسکننده خواندن بسته پیشنهادی اروپا
توسط رئیسجمهور نشاندهنده همین حقیقت
اس��ت .چنانکه اشاره ش��د ،تاکنون نیز شواهد و
مستنداتی دال بر اصالح رویکرد مقامات اروپایی
در قبال ایران و برجام وجود ندارد.
 -4ف��ارغ از هرگونه تضمین احتمالی که اروپا به
ایران درب��اره برجام ارائه دهد (ک��ه آن هم جای
ابهام و تردید دارد) ،تجربه  15س��ال اخیر نش��ان
داده اس��ت نمیت��وان روی «برج��ام اروپایی» به
عنوان یک «متغیر مس��تقل» حساب کرد .تاریخ
روابط بینالملل نشان داده بازیگران غربی تحت
تاثیر م��راودات و معامالتی که ب��ا یکدیگر دارند،
«بدیهیترین تعهدات» و حتی تضمینهای خود
را قربانی منافع بلندمدت و حتی کوتاهمدت خود
خواهند کرد .از سوی دیگر ،اشتباه دولت یازدهم
و دوازدهم در توهم «ثبات برجام» ،نباید در قبال
«برج��ام اروپایی» تکرار ش��ود .این بار دس��تگاه
دیپلماس��ی و سیاست خارجی کش��ورمان باید
نسبت به این موضوع دقت مضاعفی به خرج دهد
زیرا ملت و نظام ایران پذیرای هیچگونه اش��تباه و
سوءبرداشت دیگری در این باره نیست! در صورتی
که خدای ناکرده بار دیگر چنین خطایی تکرار شود
و برجام (آن هم برجام اروپایی) به متغیری مستقل
و قابل اتکا از س��وی دولتمردان ما تبدیل ش��ود،
شاهد افزایش تصاعدی هزینههای اقتصادی کشور
و نظام خواهیم بود .موضوعی که زندگی و معیشت
ملت ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

 -5تاکید رهبر معظم انق�لاب روی مولفههایی
مانن��د «ج��دی گرفت��ن سیاس��تهای اقتصاد
مقاومت��ی»« ،اقدام بهنگام و ع�لاج واقعه قبل از
وقوع» (همچ��ون تالطم ارزی و خاموش��یهای
اخیر) و «مبارزه واقعی با فساد» نشاندهنده نگاه
عمی��ق معظمله به حوزه اقتصاد و لزوم بازتعریف
ساختار اقتصادی کشور است .بدیهی است «نگاه
به خارج» و متعلقات آن از جمله «برجام اروپایی»
نمیتواند در آینده حک��م «نقطه ثقل اقتصادی
کشور» را ایفا کند ،چنانکه «برجام» نیز نتوانست
حکم این نقطه ثقل را ایفا کند .در این راستا الزم
اس��ت سیاست دولتمردان ما در «نگاه به بیرون»
اصالح ش��ده و متمرکز بر «ظرفیتهای درونی»
ش��کل گیرد .این ظرفیتها ،شامل ظرفیتهای
بالقوه و بالفعلی اس��ت که طی سالهای گذشته
به دلیل تمرکز غیرمنطقی بر «ظرفیتهای مبهم
خارجی» احصا نش��ده است .سخنان اخیر رهبر
حکی��م انقالب لزوم تکیه بر «اقتص��اد درونزا» و
تش��ریح اجزای آن را دوچن��دان میکند .در این
باره دولت نهتنها نباید نقش بازدارنده داشته باشد،
بلکه خود باید به اصلیترین بازیگر صحنه «احیای
اقتصاد درونزا» تبدیل شود.
در نهایت اینکه س��خنان رهبر معظم انقالب
اسالمی نقشه راه معینی در مواجهه با پدیدههای
بیرونی و داخلی مرتبط با اقتصاد کشور محسوب
میشود .مسؤوالن اجرایی کشور باید این «نقشه
راه» را تبدی��ل به ی��ک «اس��تراتژی اقتصادی»
کرده و ب��رای عملی ک��ردن آن برنامهریزیهای
سریع ،عملیاتی و ضروری انجام دهند .اصلیترین
پیششرط در اجرایی شدن این نقشه راه اقتصادی،
اص�لاح نگرشهای اقتص��ادی و پرهیز از تکیه بر
بیگانگان در اصالح موانع معیشتی مردم است.

تأملی بر یک جنجالسازی هدفمند
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
آنچه مسلم است اینکه «گذار
مطلق از آمریکا» و «برقراری روابط مشروط با اروپا»
باید مدنظر دستگاه دیپلماس��ی و سیاست خارجی
کش��ورمان قرار گیرد .بدیهی اس��ت بر خالف آنچه

وطن امروز

طرفداران وابستگی به غرب سعی در القای آن دارند،
منظور از «نگاه به شرق» وابستگی به کشورهایی مانند
چین و روسیه نیست ،بلکه ترسیم روابط عمیق و موثر
با این دو بازیگر مطرح نظام بینالملل بر اساس  3اصل
دائمی عزت ،حکمت و مصلحت در حوزه سیاس��ت

پیامک خوانندگان

خارجی و دیپلماس��ی کشورمان اس��ت .در هر حال،
الزم اس��ت مسؤوالن وزارت امور خارجه کشورمان با
توجه به درس بزرگ و البته پرهزینهای که از «اعتماد
به غرب» گرفتهاند ،این راهبرد موثر (نگاه به شرق) را
برای مردم و افکار عمومی تشریح کنند.
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ابهاماتی اینچنین بر سر سایر قراردادها
نیز به چشم میخورد .در شرایطی که
انتظ��ارات از تولید برق خورش��یدی با
سرمایه خارجی محقق نشده و در سوی
دیگر بر اس��اس سیاست «قطع ارتباط
توس��عه شبکه برق از انتش��ار گازهای
گلخانهای» ظرفیت نیروگاهی کشور با
توان و امکانات موجود داخلی از محل
سوختهای فس��یلی متناسب با رشد
مصرف افزایش نیافته است ،ایران وارد
تابستان گرم و خاموش  97میشود.
ما مخال��ف اس��تفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر نیستیم ،اتفاقا یکی از دالیل
اصلی اصرار جریان انقالبی بر ضرورت
صیانت از فناوری بومی هستهای -که با
هزینههای سنگینی به دست آمد -این
بوده که کشور در آینده به تولید برق از
منبع انرژی هستهای محتاج خواهد بود؛
هم بدین جهت که انرژی پاک است و
هم از این نظر که با اتمام ذخایر فسیلی
کشور ،یک فناوری جایگزین قابل توجه
اس��ت .به قول برادر عزیزم دکتر علی نادری «گفتند برای برق،
نف��ت داریم و انرژی اتمی نمیخواهیم! هس��تهای را بتنریزی
کردند تا برجام منعقد شود .چند تا توافق جانبی هم َسر دادند.
یکی ش��د معاهده پاریس با اجبار به کاهش  ۱۲درصدی تولید
برق با سوخت فسیلی .حاال دیگر نه هستهای داشتند نه برق».
فاصله گرفتن از س��وخت فسیلی و تولید برق از انرژیهای
تجدیدپذیر حتما خوب است اما نه به قیمت عقب ماندن تولید
از نیاز کشور و خاموشیهای گسترده! عقل سلیم حکم میکند
ما از فرصت بهرهمندی از ذخایر عظیم سوخت فسیلی استفاده
کرده و برای رسیدن به فناوری تولید برق از منابع تجدیدپذیر
سرمایهگذاری کنیم ،نه اینکه با تحمیل خارجی مصرف سوخت
فسیلی موجود خودمان را برای تولید برق محدود کنیم و امید
داش��ته باشیم غربیها بیایند اینجا برای ما نیروگاه خورشیدی
بس��ازند ،برق را به قیمت هر کیلووات س��اعت  11سنت به ما
بفروش��ند و ما به قیمت  2سنت به مش��ترکان بفروشیم و 9
س��نت باقیمانده را از محل درآمد صادرات سوخت فسیلی به
اروپا بپردازیم ...نفت و گاز صادر کنیم و با پولش برق خورشیدی
بخریم! آقایان اگر خیلی دوستدار محیطزیست هستند و دغدغه
گرم شدن زمین به واس��طه استفاده از سوختهای فسیلی را
دارند ،تالش کنند ارتباط بودجه دولت با درآمدهای نفتی قطع
شود و ایران نفت و گاز صادر نکند که دیگران بسوزانند و زمین
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را گرم کنند.
و اما سخن آخر؛ اینک که آثار موافقتنامه پاریس بر صنعت
برق کشور هویدا شده است ،هشدار باید داد آنچه تاکنون از این
تعهد خسارتبار برای مردم ما ملموس شده ،صرفا چند ساعت
خاموش��ی در روز است .در آینده نزدیک خسارت واقعی اجرای
تعهدات مرتبط با این موافقتنامه متوجه صنایع کشور خواهد
ش��د .باید توجه کرد اگر در این س��الها سیاست دولت «عدم
افزایش» اس��تفاده از سوختهای فس��یلی بوده است ،از سال
( 2020کمتر از  2س��ال بعد) فرآین��د «کاهش»  12درصدی
استفاده از این نوع سوختها آغاز شده و حرکت چرخ صنعت ما
را دچار اخالل خواهد کرد .بقای ایران در چنین موافقتنامهای
ممکن است به فنای بسیاری از روندهای صنعتی ما منجر شود.
.............................................................................................

پینوشت
http://dolat.ir/detail/269619 -1
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Pub�-2
lished%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20
Final%20Text.pdf
https://unfccc.int/news/iran-submits-its-climate--3
action-plan-ahead-of-2015-paris-agreement
 -4شاید تذکر این نکته الزم باشد که برخالف گفته خانم ابتکار

که تعهدات ایران از  2020آغاز میشود ،بررسی متن انگلیسی
تعهدات ایران نشان میدهد یک تفاوت کوچک میان تعهدات
ایران در موافقتنامه پاریس و برنامه مصوب هیات وزیران وجود
دارد و آن اینکه در برنامه ملی ،س��ال اجرا از  2020است اما در
تعهدی که به موافقتنامه پاریس داده شده ،سال اجرا را 2021
نوشتهاند .روشن نیست اشتباه تایپی است یا این تفاوت عمدی
است .با توجه به بازه زمانی  2020تا  2030موافقتنامه پاریس
و تصریح مقامات دولتی به س��ال  ،2020به نظر میرس��د این
اشتباه تایپی باشد.

https://www.khabaronline.ir/detail/600381/soci� -5
ety/environment
 -6صفحه توئیتر خانم ابتکار
http://www.irna.ir/fa/News/81647082/ -7
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID-8
=38122
http://www.irna.ir/fa/News/82251106 -9
http://www.irna.ir/fa/News/81880316 -10
http://dolat.ir/detail/278095 -11
http://www.irna.ir/fa/News/82382322 -12
http://barghnews.com/fa/news/20562/ -13
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=44335 -14
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/-15
BlockPrint/443002
 -16همان
https://www.khabaronline.ir/detail/778533/so�-177
ciety/environment

