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 [هنقشه های بزرگ ایران و روسی] تامین نفت و گاز

 

دی به ارزش روسیه و ایران همکاری ها را تقویت می کنند. شرکت دولتی گازپروم و شرکت ملی نفت ایران قراردا

 میلیارد دالر امضا کردند ۴۰

تند و روسیه و ایران که هر دو تحت تاثیر تحریم های ائتالف غربی قرار دارند، در حال نزدیک شدن به یکدیگر هس

 .میخواهند همکاری های خود را در بسیاری از زمینه ها تقویت کنند

رزش اای امضا کردند که نامهو شرکت ملی نفت ایران تفاهم های دولتی گازپرومشنبه هفته گذشته نمایندگان شرکتسه

 .میلیارد دالر است ۴۰کل آن به گفته طرف ایرانی 

 .این قراردادها بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ ایران را فراهم می کند

 .اما اینکه تا چه حد آنها واقعاً اجرا خواهند شد، فقط آینده می تواند آنرا نشان دهد

 .یستندنتفاهم نامه ها عمال چیزی بیش از یک اعالمیه غیر الزام آور و اغلب بسیار کلی از در مورد قصد احتمالی 

ه به کعالوه بر این، هر آنچه تا کنون از این توافق مشخص شده است، بر اساس گزارش های خبرگزاری ایرانی شانا 

 .شرکت ملی نفت ایران است وزارت نفت مربوط است و اظهارات محسن خجسته مهر، رئیس

 .از سوی دیگر، طرف روسی به طرز محسوسی سکوت اختیار کرده است

ن نفتی و میادین گازی کیش، پارس شمالی و پارس توسعه شش میداخواهد در های ایرانی، گازپروم میطبق گزارش

 .مشارکت کند جنوبی در خلیج فارس

 .طر استطبیعی جهان است که دو سوم آن در قلمرو امارت ق پارس جنوبی بخش ایرانی از بزرگترین ذخایر گاز

طوط لوله های گاز طبیعی مایع، ساخت خپروژه« تکمیل»توان به نامه میهای ذکر شده در این تفاهماز دیگر پروژه

 .اشاره کرد« معامالت سوآپ»برای صادرات گاز طبیعی و 

یران در ارا از طریق دریای خزر به شمال ایران می رساند و  روسیه نفتدر عمل، می تواند توافق به این شکل باشد: 

 .ازای آن نفت از ذخایر خود در خلیج فارس به مشتریان آسیا با هزینه روسیه منتقل می شود

 .ایران قراردادهای مشابهی با قزاقستان دارد

ه ریزی رمایه گذاری های برنامجوالی با گازپروم یک چهارم کل س ۱۹تفاهم نامه امضا شده در به گفته خجسته مهر، 

 .را شامل می شود ۲۰۲۵شده در بخش انرژی ایران تا سال 

یکا شرکت های مختلف روسی برای چندین پروژه به ارزش کل چهار میلیارد دالر آمر به گفته وی، قراردادهایی با

 .هستند« اتیدر مرحله عملی»این در مورد توسعه هفت میدان نفتی است که در حال حاضر .وجود دارد

 .با این حال، بیشتر طرح های همکاری پیش بینی شده هنوز امنیت اجرایی الزم را ندارند
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های زیادی برای همکاری با گازپروم رئیس شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری شانا اعتراف کرد که در گذشته تالش

 .آمیز نبوده استصورت گرفته است، اما موفقیت

 .وارد روابط عمیق استراتژیک شده اند« به دلیل تغییر شرایط بین المللی»یران اما امروز روسیه و ا

 .در حال پیشرفت است« با چشم انداز ایجاد زیرساخت بلندمدت»همکاری بین آنها 

 .ایران دارای سومین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر گاز جهان است ۲۰۲۰بر اساس برآوردهای سال 

 .ری استنها یا حتی حفظ و تجدید امکانات موجود، مستلزم سرمایه گذاری صدها میلیارد دالاستفاده از ظرفیت کامل آ

گذاران خارجی، ویژه سرمایهکنند، بههایی که با صنعت انرژی ایران همکاری میها و بانکتمامی شرکت ۱۹۹۶از سال 

ای جدی در بازار مالی آمریکا آسیب ه تحت تحریم های شدید آمریکا قرار دارند و شرکت هایی که با آنها کار کنند

 .میبیند

مینه برای امضا شد، امضای این توافق نامه با آمریکا هیچ سود عملی در این ز ۲۰۱۵توافق وین )برجام( که در ژوئیه 

ریکا در اجرایی شد و توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آم ۲۰۱۶ایران به همراه نداشت: این توافق در ژانویه 

 .یکجانبه فسخ شد ۲۰۱۸می 

ها را در این مدت کوتاه داشتند، های خارجی که جرأت بستن قرارداد با ایران یا حتی بحث در مورد آنشرکتمحدود 

 .بالفاصله دوباره از ایران بیرون پریدند

 .شرکای تجاری روسیه و چین نیز عقب نشینی کردند. چین در این زمینه بسیار محتاط است

ط آیا روسیه اکنون جسورانه تر عمل خواهد کرد و خطرات را در مواجهه با جنگ اقتصادی که توسمشخص نیست که 

 .اتحاد غرب به راه انداخته می شود، می پذیرد یا خیر

پوشی  میلیارد دالر به هر حال یک بعد دیگر از حجم قرارداد را نشان میدهد که براحتی قابل چشم ۴۰در هر صورت 

 .نیست
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 نوشته کنوت ملنتین

 منتشر شده در یونگه ولت

 ترجمه مجله هفته
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