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  نفت، تنھا به صدور کاال به ايران بسنده نمی کندروسيه به ازای
  

 

© Collage: Voix de la Russie            صدای روسيه مونتاژ عکس از  

  

پوتين اعالم کرد که روسيه به ھيچ عنوان ھمکاری ھايش را با اروپا و روز پنجشنبه، رئيس جمھور روسيه، والديمير 

ئی و خاور نزديک گسترش افريقای جنوبی، کشورھای امريکااياالت متحده متوقف نخواھد کرد، ولی مناسباتش را با 

 ستد تقويت او در مقابل مجلس فدرال به گسترش حضور روسيه در مناطقی ياد کرد که در آن روند داد و. خواھد داد

 عکس موانع تجاری را برای مبادالت در هجائی که سياست و اقتصاد از با يکديگر ادغام نمی کنند، و ب« شده است، 

  .»زمينۀ فن آوری و مالی از ميان بر می دارند تا مردم بتوانند به شکل آزادنه سرمايه گذاری کنند 

ھای جھان برای سرمايه گذاری ھای خارجی و طرح ھای رئيس جمھور اعالم کرد که درھای روسيه برای تمام کشور

  .مشترک باز است

» جای کااله نفت ب« در اينجا به معنای قرارداد با ايران که به نام .  آغاز شود٢٠١٤تحقق اين طرح ھا می تواند از سال 

اعالم کرد که  Alexeï Ouljukaevرئيس وزارت گسترش مناسبات اقتصادی روسيه آلکسی اولجوکائف . شھرت دارد

او اين موضوع را در سفری که » .من ھيچ مانعی نمی بينم که اجرای عملی بتواند پيش از پايان سال جاری آغاز شود« 

  .در اين ھفته به تھران داشت اعالم کرده بود
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ای نفت ، وزارتخانۀ او فھرست کاالھائی که می تواند به ازAlexandre Novakبه گفتۀ وزير انرژی الکساندر نوواک 

شرکت ھای ما با شرکت ھای ايرانی فھرست محصوالتی که « : نوواک گفت . به ايران صادر شود تدارک می بيند

ولی موضوع تنھا به محصوالت غذائی خالصه نمی شود، بلکه ...مبادله خواھند شد را تنظيم می کنند، به انضمام غالت

  .»ساخت سامانه ھای الکتريک نيز در برنامه ھست

محصوالتی که با نفت مبادله می شود، نه تنھا مواد غذائی بلکه ساخت سامانه ھای  ی نيست که روسيه در فھرست اتفاق

ی بوشھر را به ئدر اين سال ھای گذشته، روسيه نه تنھا ساخت مرکز ھسته . انرژی مشترک را نيز در نظر گرفته است

ی بدان نياز دارد ئا که ايران برای به کار انداختن مرکز ھسته پايان رسانده، بلکه مواد اوليه و ھمچنين ايزوتوپ ھائی ر

  .را نيز تأمين کرده است

  :حسن بھشتی پور گفت » پرس تی وی « مفسر شبکۀ ايرانی به زبان انگليسی 

. به عنوان گشايشی برای گسترش مناسبات اقتصادی روسيه و ايران است» نفت به ازای کاال « از ديدگاه من قرارداد « 

ر جمھوری اسالمی با اميد به چشم انداز تداوم و گسترش مناسبات اقتصادی با روسيه نگاه می کنند که با سرمايه د

ول و ؤی در ايران، توانست به عنوان يک ھمکار بازرگانی مسئی و غير ھسته ئگذاری موفق در بخش انرژی، ھسته 

  .مطمئن باز شناسی شود

پتانسيل جدی برای تحقق موفقيت آميز مبادالت بازرگانی دو جانبه برخوردار اقتصاد دو کشور، ايران و روسيه، از 

در اينجا بايد يا دآورشوم که در . حاال، اين قرارداد بايد وارد مرحلۀ عملی گردد. »نفت به ازای کاال « است، به انضمام 

ولی بررسی . ن طرح باشدحال حاضر مجازت ھائی که ھر دو کشور متحمل شده اند می تواند مانعی در اجرای اي

ول ايرانی و روسی که به شکل خردمندانه و به موقع انجام ؤموشکافانه، محاسبات تمام مخاطرات توسط مقامات مس

مجازات « چنين تدارکاتی به آنھا اجازه خواھد داد که . گرفت، و در ھمآھنگی در باالترين سطوح صورت پذيرفته است

  ».را دور بزنند» ھا 

ولی اگر خواست . جود داردمناسبات اقتصادی روسيه و ايران که به تازگی شروع شده، مشکالت بسياری والبته، در 

 و پی گيری وجود داشته باشد، می توانند به حل آن نائل بيايند، به ويژه در حال حاضر که وضعيت خيلی پيچيده متقابل

  .ای پيرامون روسيه و به ھمين گونه ايران تنيده شده است

 ١٠مقامات دولتی ايران می گويند که فدراسيون روسيه و جمھوری اسالمی می توانند مبادالت بازرگانی خود را تا 

  .سختی کار کند تا به اين سطح از مبادالت برسدبه روسيه آماده است . ر افزايش دھندال ميليارد د١٥برابر و حتی تا 

   

 : منبع

-non-Iran-en-livrera-Russie-la-petrole-du-echange-En/05_12_2014/ru.ruvr.french://http

/3700-marchandises-des-seulement 

  

 پی نوشت توسط حميد محوی 

  مبارزهدر گاھنامۀ ھنر و

چيزی  زير فشار مجازات ھای بين المللی ھستند، در واقع » ھر دو کشور « به طوری که مفسر پرس تی وی گفته است 

له أولی در واقع مس. نيمبيشتر از يک بازی زبانی برای طرح مسائل نيست، ولی می توانيم چنين موردی را از او قبول ک

ه مناسبات بين يک ابر قدرت و يک کشوری است که در چنبرۀ استعمار له بأبلکه مس. مناسبات دو کشور نيستبرسر 

د سالۀ دين و فرھنگ عرب يعنی حاکميت دستگاه صو چھار  و استعمار ھزار  استعمار غرب(مضاعفی به سر می برد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

م يعنی کشوری که با وجود استعمار مضاعف به تنھائی حتی قادر به ساختن يک دوچرخه ھ). دين اسالم در ايران

که می بينيم کشوری که دارای بزرگترين منابع نفتی بود و ھست، و دومين ذخيرۀ گاز طبيعی جھان را نيز  چنان. نيست

ی ا ش را از يک کشور ديگر و آن ھم نه از ھر کشوری بلکه ئبرای مراکز ھسته » مواد اوليه « در اختيار دارد، بايد 

دو چندان می کند، از يکسو وابستگی را طه ای وابستگی انرژی ايران چنين راب. از يک ابر قدرت خريداری و تھيه کند

 .تکنولوژيک و از سوی ديگر وابستگی به مواد اوليه

ی ايران شوم، ولی فکر می کنم که ما بايد عليه تمام رسانه ھا و ئلۀ ھسته أ قصد ندارم در اينجا وارد بحث مسالبته من

ه زاد يعنی اپوزيسيون ھای پنتاگونی اعالم جرم کنيم که ما را اين ھمه با عليه جمھور اسالمی به انضمام نوکران خان

رسانه . ی نداريمئپرت و پال گوئی ھايشان سردرگم کرده اند، به شکلی که ما اطالع دقيقی از چگونگی مذاکرات ھسته 

ھا با منافع متنوعی ھر يک چون که گروه  چرا ؟ . نقيض استو آيه ھای ضد  ھا به قرآن شباھت پيدا کرده و انباشته از

به سھم خود و به نوعی به تبانی ما نيازمند ھستند، به ھرج و مرج نيازمند ھستند، به ھمين علت، از آخوندی که با 

. مامه اش مظھر حضور خدا روی زمين و آسمان است تا اپوزيسيون مزدور خائن ھر روز حقيقت را ذبح می کنندع

  !بگذريم 

چای گوئی بايد از آرشيوھا ترکمننظر می رسد، عھدنامه ھای گلستان و ه ام بسيار معنی داری بن» نفت به ازای کاال«

، نامی که برای »نفت به ازای مواد غذائی«در عراق نامش بود . بيرون آورده شود و نفسی تازه در آن دميده شود

ته در رسانه ھای غربی در مورد عراق، نام الب . قرارداد با ايران انتخاب کرده اند کمی آبرومندانه تر به نظر می رسد

در . نفت به ازای خوراکی مثل اين که بخواھند به سگ غذا بدھند. قرارداد را به شکل تحقير آميز تری مطرح می کردند

تمام تمدن غرب روی نفت بنا . ن کردييژيک نمی توان تعيحالی که قيمتی برای نفت اين مادۀ معجزه آسا و واقعاً سترات

 و با اتمام زودازود نفت اين تمدن نيز محکوم به نابودی خواھد بود و بخش عظيمی از جمعيت جھان نيز در فقدان  شده

ايرانی ھا بايد سانتی متر مکعب نفتی را که در اختيار . ، منت می گذارند»نفت به ازای کاال«. آن از بين خواھند رفت

مھوری اسالمی و دستگاه دين اسالم و طبقۀ بورژوازی کمپرادور ج. ولی چنين نيست، و نخواھد شد. دارند حساب کنند

به يک ( برای ادامۀ حياتشان نفت را احتماالً در اشکال ھمان امارات اسالمی در عراق و شام به فروش می رسانند 

 باقی و ھمواره اگر نه تمام درآمدھای نفتی دست کم بخش عظيمی از آن در ھمان بانک ھای غرب) چھارم قيمت بازار

خواھد ماند و يا در بھترين حالت تبديل خواھد شد به کاالھای بنجل و در نتيجه می توانيم به پيامدھای چنين وضعيتی 

  .فکر کنيم

 

  


