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  تجديد فاجعه كرسنت
  نادقوقح -ضيفريما

 تنسرک و دش تاراما اب هلماعم دراو سپس درک دقعنم هيکرت اب یدادرارق یمالسا یروھمج زاغآ رد
 یارب ار برای فروش گار منعقد شده بود تاراما نام قرارداد گازی است که بين جمھوری اسالمی و هک
  ١ .تسب لاس ۵٢

   .ن قرارداد مورد گفتگوست  دررديف کاراين تحرير  نيستآبحث اينکه چه مطالبی درباره 

ترکيه داد پس ازگذشت ساليانی جمھوری اسالمی قرارداد گازی با مبلغ کمتروتسھيالت بيشتری ازقرار
يه دولت ترکيه قرارداد امارات را مستند ساخت وبه جبران خسارات مالی عل  امارات منعقد ساخت اب

جمھوری اسالمی اقدام به طرح دعواکرد ويک ميلياردو نھصد ميليون دالر حکم خسارت گرفت که 
نطور که اعالم شده جمھوری آجمھوری اسالمی با تحويل گاز رايگان تصفيه حساب کرد واکنون 

  .مورد قرارداد ترکيه را به قيمت برابربا قرارداد امارات تحويل ميدھد زاسالمی گا

قوقی نشان ميدھد که فروش نفت ايران به ھند به قيمت رايگان که مقصود قيمت نفت اين ضابطه ح
بالقوه ای است که جمھوری اسالمی به ھند  زيک امتيان آاست بدون منظور کردن ھزينه ھای انتقال 

گيرد  که اين امتيار نميتواند قابل قبول کشورھای خريدار نفت ايران قرار )نھم ازکيسه خليفهآ(داده 
   .نھا ھم داده شودآمگراينکه عين اين امتياز به 

 ؛زاد نيستندآ يزان توليددرقيمت گذاری نفت ويا مک ازجمله جمھوری اسالمی پکشورھای عضو او
يِف بسيارقابل توجھی که به کشورھند داده است  تاثيری تصميم اخير جمھوری اسالمی درمورد تخف

  .ليه جمھوری اسالمی ازسوی خريداران نفت خواھد داشتت وايجاد شکايت عنھمانند قرارداد کرس

رقابت ھای  يکبار جمھوری اسالمی چوب عدم توجه به مسئله قيمت در ؛زمودن خطاستآزموده را آ
 ميليارد دالر خورده است ونميبايستی دگرباره  به ھمان چاله قدم ميگذاشت  مگر٩/١ جھانی را بمبلغ

افع وحق حساب شخصی مقدم بر منافع ايران منظور بود حاليه اينکه ھمانطور که درقرارداد امارات من
ھم درقرارداد فروش نفت به ھند منافع پشت برده اجازه توجه به عواقب چنين قراردادی را نداده 

   .است

 

                                                            
بيژن  در زمان وزارت يرانشرکت ملی نفت ا با کرسنت پتروليوم اماراتی است بين شرکت یقرارداد قرارداد کرسنت - ١

منجر به تفاھم  )١٣٨١( ٢٠٠١ آغاز شد و در نھايت، سال ١٩٩٧منعقد شد. مذاکرات اوليه اين قرارداد از سال  زنگنه
 ، گازخليج فارس کشی درميالدی، با لوله ٢٠٠۵بود که از سال  بر اساس مفاد اين قرارداد، مقرر شدهمشترک شد. 
ميليون  ۶٠٠يون فوت مکعب (به قول برخی منابع ميل ۵٠٠، به ميزان روزانه )ابوظبی مخزن مشترک با( ميدان سلمان
  ک-ح .صادر شود امارات به )بفوت مکع

  


