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10 ׳7ענ

 לאיחוד הנפט ייצוא וחידוש אידאן על הסנקציות הסרת
בשנה לפחות דולרים מיליארדי לאיראן הדרימו האירופי

 הוסרו, הסנקציות
 זורם מנכס והכסף
הסרור למימון

ציפורי אלי
ואות ■גילו

 רק להסתפק יכולים אינם טרור ארגוני *

I . ורצהנית. קיצונית פנאטית, באידיאולוגיה 
 החמצן את צריכים הם אלה, בכל מאחיזה לבד

 למימון כסף צריכים הם - הזאת לאידיאולוגיה
 כלי רכישת למימון משכורות, לתשלום שוטף,

 כדי הזה, מהכסף שיותר כמה צריכים והם נשק.
 להרחיבו. ואף זמן לאורך שלהם הטרור את לממן

 לטרור גם ובוודאי לחמאם לדאעש, נכון זה
 טרוריסט, כל מאחורי איראן. שמובילה המדינתי
 ובראשונה בראש יש טרור, ארגון כל ומאחורי

 לא בצינורות שזורם כסף כלכלי, פשע ארגון
 בעולם. גדולים בנקים דרך גם וחוקיים, חוקיים

 מקורות ישנם ועדיין היו לדוגמה, לדאעש,
 מיסוי" "מערכת תרומות, הכוללים כלכליים

 מעסקים וסחיטה כופר דמי על המבוססת
 שדות על השתלטות מפעלים, של שוד ואזרחים,

 פשע לארגון אותו הפכו אלה כל ועוד. נפט
 לפחות. דולרים מיליוני מאות שמגלגל כלכלי
 מתחיל ברצועה שלטונו בעזה. זאת עושה חמאס

 הטרור. מטרות את שמשרת כלכלי משלטון
 ארגון בראש העומדת לייטנר, דרשן ניצנה עו״ד

 בשנת תיארה טרור, במימון הנלחם הדין" "שורת
 הפיננסית: השיטה את ב״גלובם" במאמר 2014

 באנגליה, בצרפת, צדקה" מ״ארגוני תרומות
 בסוריה, שגויסו כספים לצד ועוד, בארה״ב
 לגדה בחופשיות הועברו הסעודית, ובערב באיראן

ירדניים בנקים באמצעות עזה ולרצועת המערבית

 צ׳יינה אוף בנק השתתף אף בהמשך ואירופיים.

 כספים הברחות ישנן כן כמו הכספים. בהעברת
 ואת הארגון את לממן כדי והכול - המנהרות דרך

השהידים. משפחות
 ארגוני ידי על שנשלטים האזרחים כמובן,

 משלמים טרור המממנות ממשלות או הטרור
 לשבויים הפכו הם כלכלית. מבחינה המחיר את

 תנאי גואה, אבטלה הטרור: דיקטטורת של בפועל
 כל באיראן. כמו בנסיקה, אינפלציה גרועים, מחיה
 דיכוי, ייאוש, למעגלי האזרחים את מכניסים אלה
 לשלטון. מאשימה(גם) אצבע והפניית תסיסה ואז

באיראן. היטב זאת לראות אפשר שוב,
 כלכלית מלחמה גם היא כן, אם בטרור, המלחמה

 שניתן. כמה עד המימון צינורות את לחנוק ניסיון -
 הכספים הלבנות את הרמטית לסגור אי־אפשר

 או בנקים להעניש אפשר אבל שלה, וההברחות
 איראן: של במקרה שהיה כמו הכסף, קווי את לסגור
 הנפט יצוא את הגבילו סנקציות שנים במשך

 הפקק, את ששחרר הגרעין הסכם עד מהמדינה,
 הכסף. זרימת את והגביר הסנקציות, את כלומר
 שממן כסף - מיד שנראה כפי גדול, בכסף מדובר

הצבאית. האיראנית הפעילות את

 מאגרי - רבים טבע משאבי יש לאיראן
t . כהן, ג׳ינה של בעזרתה טבעי. וגז נפט 

 ולשוק בפרט הטבעי הגז לתהום מומחית
 אלה נושאים על המרצה בכלל, העולמי האנרגיה

 מרתקים נתונים כמה כאן מציג אני בטכניון,
 איראן, של והנפט היצוא שוקי התפתחות על

 יש האלה בנתונים הכסף. נתיבי את המסמנים
 הממשלה וראש ישראל טענות את להצדיק
 לפחות הגרעין, שהסכם כך על נתניהו בנימין

 והזרים האיראנים את שירת כלכלית, מבחינה
שחלק (!),נוספים דולרים מיליארדי עשרות להם



באיראןנפטהפקתמתקן
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איראן:שלהפנטיצואעלהנתוניםהנה

ביום.חביותמיליוןל־8.3מגיעההתפוקה

חביות100,ב־סססאותהלהגדיליהיהניתן

א־פ"קשלהקיצוציםכאשרביוםנוספות
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ובפועל2015באמצענחתםהגרעיןהסכם
מחירמ־6102.האיראניהנפטיצואעלהשפיע

יותר(2016)מתחילתתקופהבאותההנפט
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לשיאהגיעמאיראןהגולמיהנפט־צוא
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ייבאוקוריאהודרוםיפןסין,והאסיאתים.

2011ב־2ביוםחביותמיליון1.4יחדמאיראן
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20172016

ישדולר(,ל־07כיום)מתקרבלחביתהנפט

2.6שללשיא)הגיעיוםפרהממוצעהיצוא

שלהםשהמכפלותכךביום(,חביותמיליון
מיליארדיעשרותשללהכנסותמביאות

,2017שגתאתניקחאםנפט.מיצואדולרים

נפטחביתשלהממוצעהנפטמחירשבהלמשל,

בחשבוןנביאואםדולר51כ־עלעמדהאיראנית
שנוספונפטחביותמיליוןשלבתוספתשמדובר

,2015באמצעהסנקציותמהסרתכתוצאהליצוא
קרובשלעצומההכנסותבתוספתמדוברהרי

אםהפיננסי,ה"מחיר"זהדולר.מיליארדל־02

וזההסנקציותהסרתשלכך,לזהלקרואאפשר

הטרור.למימוןגםדרכואתשמוצאה"מחיר"

הגרעין,הסכםתחילתעם,2016מינואר
האירופי.לאיחודלזרוםחזרהאיראניהנפט

ורומניה,צרפתואחריההראשונה,הייתהספרד
בממוצעהגיעהאיחודשלהיבואויוון.איטליה
הואוב־7102ב־6102,ביוםחביותאלףל־882

מספרביום.הביות570,ל־סססעצמואתהכפיל

11ל־1עלהאיראנינפטשייבאוהאיחודמדינות

זההאירופי,לאיחודיצואאפסשלמרמהכלומר,

אדירהפרשביום.חביותאלףל־006קרובהגיע

כסף.להרבהכמובןשמתורגם
קוריאהודרוםסיןיפן,אסיה:מדינותלגבי

נפטיבואאתפחותלהפחיתכעתצפויות

ביום,חביותאלף620היוםמייבאתסיןמאיראן.

איראן.שלביותרהגדולההלקוחהוהיא
לפיאיראן,עלמחודשותסנקציותיוטלואם

אתכנראהיצמצמולאזריםמשקיעיםהערכות,

כאלהשסנקציותמעריכיםמומחיםהשקעותיהם.

מהתפוקה.ביוםחביותאלף500־250יפחיתו

התפוקהאתהפחיתוהקודמותהסנקציות

)!(.ביוםחביותבמיליון

התקציבשנתשלהראשוניםהחודשיםבעשרת

איראןבמארס(:ב־13)הסתיימה2018־2017
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שהמדינהמצייןהאיראניהתעשייהמשרד

הראשוניםהחודשיםב־16.5bcm11ייצאה

הגזשווי.(20.2.2018־20.3.2017)השנהשל

לכ־5.2חודשים11באותםהגיעהמיוצאהטבעי
ביחסל־%03קרובשלעלייהדולר,מיליארד

כן.לפנישנההמקביליםהחודשים1 הל־1
של8.5bcmאיראןייצאהחודשים11באותם
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שוויבמונחיב־%2.2ירדהנוזליהגזיצואדולר.

שנתית.בהשוואהכמותבמונחיו־%1.51

המדינההאיראנית,הממלכתיתהגזחברתלפי

לטורקיה,לעיראק,16.8bcmכעתמייצאת
ייצאהאיראןב־7102ולארמניה.לאזרביג׳אן

9.2bcm7.7)לעומתלטורקיהגזbcm6102ב־

ב־bcm.)5102ו"8.7

לכ־802הגיעובאיראןהמקומייםהביקושים
bcm.בשנה

שחררהגרעיןהסכםדבר:שלסיכומוי^י

•J*יצואשלהכספיהפקקאתרבהבמידה

צינוראתשמהווהפקקאותוהאיראני,הנפט

הטרורולמטרותהאיראניתלדיקטטורההמימון

מופנההנפטיצואמכספיגדולדיחלקשלה.

גםוכמובןחיזבאללהחמאם,כמולארגונים

פנימה.יופנהשהואבמקוםבסוריהלהתבססות

איראן,אזרחישלולתסכוללייאושהסיבהזו
אתחסםהאיראנישהשלטוןלכךבתורםשהובילו

השבוע.טלגרםאפליקציית
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