ﻗـﻮل زﻧﮕﻨـﻪ ﮐـﻪ "ﺗـﻮ زرد" از آب
درآﻣﺪ
][ad_1
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز » ،ﮐﺮﺳﻨﺖ« ﻧﺎم ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﮔﺎزی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ
اﻣﺎراﺗﯽ “ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم” اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮارداد در ﺳﺎل  2001ﻣﯿﻼدی
) 1381ﺷﻤﺴﯽ( در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان “ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ”،
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ “ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ” و وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ “ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ”
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺮان ﮔﺎز
ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻣﯿﺪان ﺳﻠﻤﺎن را ﺗﺎ  25ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺎراﺗﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،اﺟﺮای آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻗﺮارداد ،ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮهﻫﺎ و وﺟﻮد دﻻﻻن ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ارزانﻓﺮوﺷﯽ ﮔﺎز ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺷﮑﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺮارداد ﺑﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،در ﺳﺎل 1383) 2003
ﺷﻤﺴﯽ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﺮارداد را ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻻﻻن و ﺣﻀﻮر
واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻟﺤﺎﻗﯿﻪای ،ﺣﻖ
ﻟﻐﻮ را از اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﺻﻞ ﻗﺮارداد
رﺷﻮه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ در اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻞ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﻻﻻن و ﭘﺮداﺧﺖ
اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر،
ﮐﻨﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎراﺗﯽﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺪود  40ﺳﺎل در آﺑﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ً ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺎز در
ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ،ﺣﻀﻮر اﻣﺎراﺗﯽﻫﺎ در آﺑﻬﺎی اﯾﺮان در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺰاﯾﺮ
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺪت  25ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ »ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﮐﺎﻧﯽ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ “ﺣﻀﻮر

دﻻﻻن در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در  4ﻻﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ؛ ﺑﺨﺶ اول دﻻﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪازای ﻫﺮ  48ﺳﻨﺖ ﺑﻬﺎی ﻓﺮوش ﮔﺎز 8 ،ﺳﻨﺖ آن
را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﺳﻬﻢ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه دوم دﻻﻟﯽ
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﯾﮏ ﯾﺎ  1.5درﺻﺪ از اﺻﻞ ﻓﺮوش را ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد و
ﮔﺮوه ﺳﻮم ،ﻋﺒﺎس ﯾﺰدانﭘﻨﺎه ﯾﺰدی و ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﯽ را از
ﺳﺎل  79ﺗﺎ  81ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽﺟﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ
دﻻﻟﯽ را از ﺳﺎل  83ﺷﺮوع ﮐﺮد”.
در ﺳﺎل  ،2009ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ از اﯾﺮان در دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﺮان
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮔﺴﺘﺮده رﺷﻮه در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل
 2011ﻓﺴﺎد در اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد را در دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ .در
ﺳﺎل  2012ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﻀﺎی
ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز
ﺑﻮد ،دوﺑﺎره در وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﺣﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و آن را دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﻓﺴﺎد در اﻣﻀﺎی ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻗﺮار داد .روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺮﺳﻨﺖ در دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻪﻧﻔﻊ اﯾﺮان در
ﺣﺎل ﮔﺬر ﺑﻮد ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻌﻠﯽ
و ﺳﺎﺑﻖ ،از اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ و دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻓﺴﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪﻧﺎﺣﻖ
اﯾﺮان در ﺣﺎل ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪن ﺧﺴﺎرت ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.
آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  93ﺑﻮد ﮐﻪ »اﻟﯿﺎس ﻧﺎدران« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ از دﯾﺪارﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ زﻧﮕﻨﻪ ﭘﯿﺶ از ﮐﺴﺐ رأی
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ وزرات ﻧﻔﺖ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﺒﺮ داد.
ﻧﺎدران در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ“ :در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ در زﻣﺎن زﻧﮕﻨﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﮑﻪ
دﻏﺪﻏﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﺎر را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺠﺪدا در وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ در ﺟﻠﺴﺎت
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ را ﺑﻪ زﻧﮕﻨﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ و او ﻧﯿﺰ ﻗﻮل داد ﮐﻪ 15
روزه اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﺮده و ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ

اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  15ﻣﺎه از اﯾﻦ وﻋﺪه زﻧﮕﻨﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ
ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ادﻋﺎی ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺎ در ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻫﻢ از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ
داوری دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ رد ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ
وارد ﻓﺎز دﻋﺎوی ﺑﻌﺪی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﻣﺎ ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﮐﺮﺳﻨﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮات وزارت ﻧﻔﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺮﺳﻨﺪ ،ﻃﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺗﺮش را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ”.
ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  4ﺳﺎل از وزارت زﻧﮕﻨﻪ در وزارت ﻧﻔﺖ ،وی
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻏﺎع از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﻗﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ
در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ رأی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ ﻗﻮل ﺣﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از زﺑﺎن زﻧﮕﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ وی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورد.
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