
 

 
ن   ن کامل گزارش سمت  ی قرارداد مخفیانه بارهدر  «پرایس اویل» در یمون واتکینن
ن جمهوری خلق ایران و جمهوری اسالیم ساله میان  ۲۵  چت 

 ۲۰۲۰ ژوئیه ۶

  ل  با وانگمالقاتی را  وزیر امور خارجه جمهوری اسالیم ایران محمد جواد ظریف ۲۰۱۹در آگوست 
دِی های همکاریی راه نقشه داشت تا  کشور ایشاندر   همتای چینی خود  میان  ساله ۲۵جامِع راهبر

ی که  ی رسیده بود را  یبه امضا ۲۰۱۶پیشبی در سال آن  یتوافقنامه ایران و چی   تقدیم وی کند. طرفی 
ان باالتی از مشخ در آن هنگام ی   ی این موافقتنامه به عموم ارائه داده نشد روز شده ه ب های کلیدِی صه مب 

ی طریحاز وجود در همان هنگام  «اویل پرایس»اما   .  برداشت پرده  چنی 

ی جمهوری اسالیم ایران نژاد محمود احمدی ی گذشتههفته  ی بار  رئیس جمهور پیشی  در  برای اولی 
ایم شنیده » کرد و ابراز داشت: هاتی از این معامله اشاره  به بخش سفری که به استان گیالن کرده بود، 

ساله با یک کشور خاریحر منعقد کنند و  ۲۵خواهند یک قرارداد جدید که در حال مذاکره هستند و یم
ی خواست و اراده ملت ایران با  .هیچکس هم خبر ندارد هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفیی

ملت ایران آن را به  های خاریحر منعقد شود و برخالف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و طرف 
 «. رسمیت نخواهد شناخت 

جزئیات و  شتهروابط نزدییک را با وزارت نفت جمهوری اسالیم داارشدی که اطالعاتی طبق منابع 
ملزم به نه تنها این موارد پنهاتی کردند،   ترسیمرا ساله  ۲۵ی ی این معامله پنهان نگاهداشته شده 

ی  اجراتی بودن خواهند بود  ی به آن اضافه کرده که تبعات  بلکه چی  امنینی  عنرص نظایم جدیدی را نب 
ی در بر خواهد داشت.  ایقابل مالحظه جهاتی  پنهاتی به امضاء رسیده در سال  ییک از جزئیات را نب 

ی  وشییم  برای را  میلیارد دالر  ۲۸۰مبلغ   گذشته آنست که چی  ش صنایع نفت، گاز و پبی ایران  در  گسبی
ی به دست  و  شده کاماًل تزریق این معامله   سال اول   ۵یط  این مبلغ  گذاری کند. رسمایه  این تفاهم نب 

ی  با موافقت هر دو طرفآمده که    ۱۲۰ ،افزون بر این مبلغفراهم گردد.  سال ۵هر مبالغ بیشبی
ی زیربناهای ه گذاری برای ب از رسمایه  دیگر دالر میلیارد  ی در  ، ترابریتولیدیروز ساخیی و حمل و نقل نب 

گذاشته شده و با پیشها در این نوع پروژه سال اول این معامله   ۵هم یط آن نظر گرفته شده که 
 سال در آینده است.  ۵افزایش در طول هر موافقت هر دو طرف قابل بازبینی مجدد برای 

، جمهوری اسالیمگذاری در قبال این رسمایه  ی کت  ایران ها از سوی چی  چینی این اختیار را های  به رسر
ی گزینه دهد تا یم هر در رابطه با برای ورود به مزایده ی منتخب از سوی جمهوری اسالیم ایران اولی 

وشییمپروژه  ، گازی و یا پبی ی باشند.   در ایرانای متوقف شده و یا تکمیل نشده  جدید  ی نفنی تحت چنی 
ی قادر خواهد بود تا  قراردادی وشییم را نفت، گاز، و فرآورده چی  کم  دست مند بودن از بهره با های پبی

ان از تخفیفاز جمهوری اسالیم  فروش در قیمتتضمینی درصد تخفیف  ۱۲ ی با   خریداری کند. این مب 
ی قیمت  ه سبمحا درصد تخفیف   ۸تا  ۶بوده و افزون بر این،  ماه ۶یط قابل مقایسه های کاالی میانگی 

ی بیشبی  ی تمام شود در قیمت نفت جهاتی تواند یم ظیمات در مخاطراتی که برای تننب  به   ،به زیان چی 
ان     در نظر گرفته شده.  ساراتخ عنوان جبر

ی  معاف در ازاء خرید این کاالها مبالغ بدیه خود این اختیار را خواهد داشت تا دو سال از پرداخت  چی 
ی به جمهوری اسالیم نوع پول پرداخنی  در ضمن. باشد  )پول کشورهای  خاریحر نرم با ارز  از سوی چی 

ی در بازار دادوستد جهاتی دارند(  خواهد بود که این کشور با در حال توسعه که از اهمیت کمبی



 

به دست  آفریقاتی و بلوک شوروی سابق ی های خود در دیگر کشورهای در حال توسعه گذاری رسمایه 
ی »ییک از منابع آگاه ایراتی ابراز داشته:  آورده.  کشورهای در حال توسعه نرم   تبدیل ارز با در نظر گرفیی

ی  دارند، جمهوری اسالیم ای را با هاتی که روابط دوستانه بانک توسط جهاتی  مهمارزهای  به ییک از  چی 
ی را از  در مجموعوده که بدرصد تخفیف بیشبی  ۱۲تا  ۸خواهان  در خرید نفت،  درصد تخفیف  ۳۲چی 

وشییم از جمهوری اسالیم گاز و فرآورده  « کند. یمبرخوردار های پبی

ی در پروژه  ساله ۲۵ییک دیگر از مفاد کلیدی در این قرارداد   ایران است که بناتی زیر های دخیل بودن چی 
د   کشور   نای کلیدِی ژئوپولیتیکی  در تطابق کامل با پروژه قرار  که قرار است چندین نسل را در بر بگب 

در این . است  (One Belt, One Road) « ، یک راهکمربند یک  » معروف یپروژههمان  این ؛دارد 
وی ارزان کنوتی کار در ایران  ی در نظر دارد تا از نب  توسط هاتی را بهره گرفته و کارخانه راستا، چی 

کت  .  بنا کند اند، در ایران شده  اندازیکشور خود راه با همان سیاقی که در   چینی  یکننده تولید های رسر
از طریق  رسمایه و مدیریت چینی به دست آمده، ریزی، برنامه که با   ها محصوالت نهاتی این کارخانه

ی راه  عرضه خواهند شد.  غرتر به بازارهای  های تازه بنا شده توسط چی 

ی ساله، ۲۵ی طرح پیشنهادی این معامله و پس از تدوین سال گذشته  معاون رئیس   اسحاق جهانگب 
 های اطالعاتی این کشور و سازمان اسالیم  البنقاهمراه با مقامات ارشد سپاه پاسداران  ی ایرانجمهور 

برقی  قرارداد و اعالم کرد که ایران  داد  ایران ارائه جمهوری اسالیم رهبر  ایعیل خامنه این طرح را به 
ی   ۹۰۰آهن شدن راه  ی به امضاء رسانده تهران ـ مشهد کیلومبی ی اضافه کرد  را با چی  که . جهانگب 

ش این شبکه رسیــــع از تهران به قم و اصفهانآهن هرا خط هاتی برای احداث برنامه  به شمال  و گسبی
ی  یز نب  یز، بودند.  تنظیمدر حال  غرتر کشور از طریق شهر تبر ، گازی و تبر مرکز چندین تأسیسات نفنی

وشییم بوده و  یز ـ آنکارا،   لولهبه عنوان مبدأ شاهراه پبی ی   ۲۳۰۰ محور راهگاز تبر  ابریشم جدید کیلومبی
ی غرتر استان رومچی )مرکز اشهر که   دهد را تشکیل یم (  جیانگشی  ی را به تهران، قزاقستان،  در چی 

ستان ی  کند. سپس از طریق ترکیه به اروپا وصل یمو ترکمنستان، و ، ازبکستان قرقب 

و در خاورمیانه را بطور کیل برهم یم  توازن ژئوپولیتیکعنرص دیگری که  اینبار  به این معامله   زند نب 
رهبر جمهوری  ایعیل خامنه  ی پیشهفته »گفت:   «پرایس ویلا»به  ایراتی ییک از منابع اضافه شده. 

ی های نظایم جدید رسی جنبه یکتوافق کرد تا  اسالیم از سپاه پاسداران عنارصی همان  با پیشنهاد   نب 
وهای امنینی  اسالیم ایران  د. به این قرارداد اضافه شو   که در جوش دادن این معامله دخیل بودند،و نب 

نده  های نظایماین جنبه  وی هواتی و دریاتی همکاریی در برگب  ی  های نب  ی بوده که روسیه نب  ایران و چی 
کت همان گروه از نشسنی  ی دوم ماه آگوستدر هفته در آن بازی خواهد کرد.  نقشر کلیدی با رسر

  اقی مانده به توافق برسند. ب تا بر رس جزئیات ترتیب داده شدهو همتاهای چینی و رویس مقامات ایراتی 
ها و  ده نها، جنگ افکن بمب  نوامبر امسال  ۹ریزی شده پیش رود، از اگر موارد همانطور که برنامه

یس های  چینی و رویس به پایگاه هواپیماهای ترابری  این  نامحدود خواهند داشت. هواتی ایران دسبی
عباس،   تأسیسات فعیل در همدان، بندر در کنار  برداری دوگانهبهره  با جدید تأسیس امکانات با  فرآیند 

 « آغاز خواهد شد. چابهار و آبادان 

، بمب  طبق اطالعات به دست آمده از منابع  TU-22M3توپولوف از نوع  های مورد نظر افکنایراتی
ی توسط  روز شده هبو رویس    ۲۴۱۰) کیلومبی   ۶۸۰۰ مسافتپرواز به که قابلیت   خواهد بود  چی 

( کیلومبی با محموله 
ی

یهای جنیک ی مورد های جنگنده جت  . را خواهد داشت بدون نیاز به سوختگب 
خواهند بود.   SU-57 خلبانسوخوی تکتر و مدل تازه  SU-34 صوت مافوق سوخوی  از نوع  نظر 

توپولوف  هایافکن بمب برای حمله به اهداف سوری با  ۲۰۱۶ سال  آگوستماه در  کهآنشایان توجه 
TU-22M3  ی سوخوی های جنگنده جت  وSU-34،  در  قرار گرفت. در اختیار روسیه پایگاه همدان

ی حال، شناورهای نظایم چینی و رویس قادر خواهند بود تا  قرار است  ای کهتأسیسات تازه  از عی 



 

 شوند، ساختهچابهار، بندر بوشهر و بندر عباس کلیدی   بنادر در برداری دوگانه با بهرهها توسط چینی 
  استفاده کنند. 

، این اقدامات همراه با   ش قابلیت طبق اطالعات به دست آمده از منابع ایراتی افزاری  های جنگگسبی
ونیک ی و روسیه خواهد بود.  الکبی ونیکالک افزار جنگ این شامل سه بخش ساخت چی  ، یعنی بخش  بی

ونیک ی دشمن از سالح(، استفاده ی هشدار زودهنگام در صورت مشاهده )شامل  پشتیباتی الکبی
ونیک ونیکاختالل و پارازیت( و های تولید سامانه )شامل   حمالت الکبی شامل )  حفاظت الکبی

ی منابع، آنچهبنا بر شود. ( یمسازیخنن  های سامانه  سازی سیستم خنن  ی اول برای له حدر و  همی 
C4ISR  که    استساخت روسیه  ۴۰۰-ضد موشک اس ی پدافندِی سامانه ،  به کار گرفته شده بود ناتو

ات چینی  ی از احتمال برای مقابله با حمالت »رویس در ایران را تشکیل خواهد داد:  ـبخشر از تجهب 
 « و یا ارسائیل. الت متحده اایجانب 

ی احتمال     «۴-راسوخا»کو « ۲-سوخاکرا»های سیستم به کارگب 
ی

تواناتی جابجا  که هر دو به سادگ
ونیک افزار ساختار جنگبه مثابه بخشر از  شدن را دارند، ی  الکبی استفاده از اند. گرفته شده   در نظر نب 

ی  حمالت هواپیماهای مقابله با آنها در کارآتی قابلیت   ،این دو سیستم در سوریه  و  بدون رسنشی 
تولید اختالل در کار  قادر است تا با  «۲-کراسوخا»سیستم . ه بود را به اثبات رساند  تجسش

های  مانند موشک  رادارهای در حال پرواز و دیگر  (AWACS) «آواکس» هواپیماهای جاسویس
  «۴-کراسوخا»ست که سیستم کارآتی داشته باشد و این در حالی  کیلومبی   ۲۵۰تا رسحد  هدایت شونده

 بلکه را دارد  «آواکس »منظوره بوده که نه تنها قابلیت مقابله با تولید اختالل چند ی سامانه یک 
ی کارکرد داشته باشد. تواند در برابر یم  رادارهای زمینی نب 

،  شایان توجه آنکه ونیک افزار جنگ یک سیستم کامل طبق اظهارات منابع ایراتی   که هر سه جنبه  الکبی
ونیکافزارهای جنگ از  د، یمرا در بر یم الکبی .  اشته باشد دتن پرسنل نظایم  ۱۰۰تنها  نیاز بهتواند گب 

ی منابع، بخشر از این همکاری ی  شامل رد و بدل کردن پرسنل نظایم  نظایمهای  بنا به اظهارات همی  بی 
ی و روسیه یمایر  تن از مقامات ارشد سپاه پاسداران انقالب اسالیم  ۱۱۰تا   نهساال شود. ان، چی 
چینی و رویس به ایران مستشاران تن از  ۱۱۰ و در مقابل توانند برای کارآموزی به پکن و مسکو رفتهیم

ونیکی جنگسامانه هم شایان توجه است که   باز  بروند.   ۱۹تیپ  تواند به راحنی بهیم  ایران افزار الکبی
ونیکجنگ اتژیک در مرکز  افزارهای الکبی ک جنوتر روسیهفرماندیه اسبی در  (Rassvet) ارتش مشبی

ه ب  شود. این مرکز فرماندیه متصلدر جنوب روسیه  ی رود ُدن[]در کناره شهر روستوفنزدییک  
ییک از »گفت:   «اویل پرایس »ایراتی به ییک از منابع های چینی متصل است. سامانه خودی خود به  

ونیک ساخت های تولید اختالل سیستم  تم سچابهار نصب شود. این سیقرار است در  هروسیالکبی
جاتی تا  متحده عرتر و عربستان سعودی را کاماًل از کار بیاندازد  تا پدافند هواتی امارات خواهد بود قادر 

حمالت پهپادی یا موشیک از طرف در مقابل  هنگامزوداخطار برای حدود دو دقیقه زمان  آنها فقط هک
   «ن خواهند داشت. اایر 

ی و روسیه به دست یازاجمهوری اسالیم ایران به آن امید بسته تا در آنچه  آورد،   همکاری با چی 
ی نماینده  از جانب ژانگ جونی پیش هفته  در   به عنوان عضو دائیم این کشور در سازمان مللی چی 

  هایبه تحریم »ایاالت متحده گفت: تقابل با ایاالت متحده آمریکا نشان داده شد. او خطاب به 
قانوتی خود  جانبه یک ، ترک توافق برجامد... دلیل یپایان دهعلیه ایران ی غب  که در    اصیل بحران کنوتی

ی  توسط ایاالت متحده آمریکا و از  ،به آن دست یافته شد  ۲۰۱۸سال  ی  جانبه ی یکهاتحریم رسگب 
ی با  «علیه ایران است.  این کشور  توسط  ایران ی تحریم تسلیحاتی ادامه فشار آمریکا بر او همچنی 

تمایم  ث تضعیفاین باع»و گفت:  مخالفت کرد به پایان برسد که قرار است در ماه اکتبر سازمان ملل  
ی برجامبوده است  اقداماتی  به تأیید شورای امنیت رسید   . توافق برجامشد   که رصف پایدار نگه داشیی



 

قانوتی های یکبه تحریم ایاالت متحده  تأکید داریم تا  ما  ی قانوتی دارد. و جنبه  صدور  و جانبه و غب 
شورای   ۲۲۳۱ی به مسب  درست و توجه به برجام و قطعنامه و  پایان دادهخود  یخودرسانه احکام 

 « امنیت سازمان ملل متحد باز گردد. 

ی و روسیهبدون چون چرا از جانب به حمایت جمهوری اسالیم دستیاتر  ییک از دالیل کلیدی مخفی  چی 
ی نگاه  ی که سال پیش این کشور با   ای استبخشر از معامله داشیی ی و ه توافق ر رس آن ب ب چی  رسید. چی 

ایاالت دائیم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. سه عضو دیگر،  دو عضو از پنج عضو  روسیه
میلیارد دالر و یا   ۴۰۰گذاری و رسمایه  جدا از این حمایتهستند.  بریتانیا و فرانسه متحده آمریکا 

، دلیل دیگرِ  ی ی نفوذی تن دادن به  بیشبی از جانب چی  ی از سو چنی  ی   ی چی  و روسیه، آنست که چی 
ی داده تا تمایم نفت، گاز و فرآورده وشییم تضمی  ان که ایران نیاز داشته باشد،  را های پبی ی تا هر مب 

 خریداری کند. 

ی نویسنده این گزارش تاجر بازار ارز و گزارشگر و نویسنده* های ی مسائل امور مال و دارای کتابسیمون واتکیبی
ی   ال و همچنی  پرفروش در این عرصه است. او مدیر بخش فروش و معامالت تجاری بازار بورس از جمله در بانک مونبی

ن  ی  و نویسنده اصیل »بب 
ی

یه هفتیک یات مهم  مدیر نرسر ی برای بسیاری از نرسر نشنال« بوده است. واتکیبی س مونیتور اینبی
های مهم مال  ی نفت و گاز و ارز و بورس گزارش تهیه کرده و به عنوان مشاور با بسیاری از صندوقاقتصادی در زمینه 

 .مال منترسر کرده استاز جمله در لندن و مسکو و دوتر همکاری کرده است. وی پنج کتاب درباره تجارت و بازارهای  

 نبع: لینک م*

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/China-Inks-Military-Deal-With-Iran-Under-

Secretive-25-Year-Plan.html 
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