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  حقوقدان  -اميرفيض

 (باالرونده از سازمان محيط زيست جمھوری اسالمی به مديريت خانم معصومه ابتکار ،گاھيدآچنانکه 
ه لوده بآ اعالم کرده که بنزين توليد شده درواحد ھای پتروشيمی )مريکاآسفارت ھنی آھای ه نردديوار و

قای وزيرنفت ھم متعاقبا درتائيد نظرسازمان محيط زيست گفت که ديگر بنزين آو ،مواد سرطان زا ميباشد
  .پتروشيمی مصرف نخواھد شد

  ماجرا نزديک شد. ن به حقيقتآا نقد دراين ماجرا معلومات وابھاماتی ھست که شايد بتوان ب

   معلومات وابهامات 

 ٩٣ماه سال دي ٢۴درتاريخ  ،لت شيخ حسندو نفتقای بيژن زنگنه وزيرآکه  ،يکی اين است 
بنزين ھای < :وی گفت ،درمصاحبه باروزنامه فرھيختگان ازمصرف بنزين پتروشيمی دفاع کرد

> ولی اکنون درکمال تعجب نستن داآتوليد شده درپتروشيمی پاک بوده ومشکلی را نميتوان متوجه 
گردونه  زا سرطان زا معرفی و را نزين ھای توليدی پتروشيمیب ،ن مصاحبهآاز درفاصله کوتاھی

   .تتوليد ومصرف خارج ساخته اس

 ،) وزيرنفت که برامورنفت وبنزين تسلط ومسئوليت دارد امرکم اھميتی نيستتائيد وتکذيباين مسئله (
سال است دروزارت نفت  ٨قای زنگنه آ .) وامری عادی گرفتکشف علم برجھلکه بتوان مشمول قاعده (

توليد بنزين پتروشيمی   مريکا مطرح وآازسوی  درزمان ايشان مسئله تحريم بنزين ايران ،وزيربوده
به توليد بنزين  ،بود که دولت احمدی نژاد برای جبران اثرتحريم ھای بنزين ٢٠١٠درسال  ،غازشدآ

  .سال سرطالن به خورد مردم دادند ۴ورد  وبقول وزيرنفت آپترشيمی روی 

 جريان انداختن بنزين پتروشيمیبه  اين نکته نيزقابل توجه است که ھيچيک ازمديران فنی واداری که در
ونکته قابل توجه ديگر اينکه رئيس  دخالت داشته اند سرطان زائی بنزين پتروشيمی را تائيد نکرده اند

روشنی ه ب بطور رسمی معاون رئيس جمھوری ميباشد  و خانم معصومه ابتکار)سازمان محيط زيست (
شود که اعالم سرطان زائی بنزين پتروشيمی ازسوی معصومه ابتکارووزيرنفت يک ابتکاربسيار يمعلوم م

   .ن روبروخواھيم شدآ جالب خانم ابتکاراست برای ھدفی که درھمين تحرير با
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برای اينکه دشواراست برای کسی که بگويد بنزين پتروشيمی توليدی سرطان زا نيست  ،ابتکارجالب است
نرا قبول کند  الجرم يا ديگران سکوت ميکنند ويا به موضوع سرطانی آودرواقع مسئوليت سالمت بودن 
درحاليکه سکوت وياجانبداری ازسرطان زائی بنزين پتروشيمی ھيچگونه  ،بودن بنزين پتروشيمی ميدمند

   .ونوعی خيرخواھی محسوب است يجاد مسئوليت نميکندا

ابت ثوعلمی  فيزيکی ،ن يک امرفنیآين پتروشيمی و غيراستاندارد بودن مصرف لوده بودن بنزآمسئله 
اعالم تائيد و ونميتوان از ،رات متفاوت روبروشودبتواند با نظ هيک امرنظری ويا فلسفی نيست ک ،است

ظر ن و ن ويکباره تغييرعقيده اوآيمی برای مصرف وسالھا مصرف زنگنه به سالم بودن بنزين پتروش
  .مگراينکه واقعا ھدفی ويا اجباری دراين مسئله وجود داشته باشد  ،براحتی گذشت معصومه ابتکار

 وزيرنفت درکميسيون ھيچ حرفی < :گزارش عضو کميسيون انرژی مجلس است که گفته ،ابھام ديگر
ن آشيمی نزد وفقط درباره قيمت بنزين وارداتی صحبت کرد که بھای لودگی بنزين پتروآدرباره 

 ن بجایدررديف بودجه برای واردات بنزي<> واين توجه راداد که ارزان ترازتوليد پتروشيمی است
  .>شيمی رقمی منظورنشده ولذا مجلس بايد اعالم موافقت کندوربنزين پت

ميدھد که مانعی برای قای زنگنه نشان آس ازاين اعالم ونقل قول گزارش عضو کميسيون انرژی مجل
  .نبودن اعتبارقانونی است ،زين خارجی وجود نداشته ومانعنبوارد کردن 

صادرات  سوال راجع به اظھارات نخست وزير مالزی شاھد موضوع است ايشان درنيويورک درمقابل
 يرانازسوی دولت ا بنزينين به ايران عدم تقاضای خريد دليل توقف صادرات بنز< :ايران گفتبنزين به 

  .>نه تصميم دولت مالزی ،ازمالزی بوده است

 مارفتيم به < :ازقول بيژن زنگنه نقل شد که گفته بود ١ )حسن گريه شيخ ( قبلدرتحرير ،ديگر ابھام
> اين موضوع دررابطه با ممنوعيت مصرف بنزين پتروشيمی رابگيريم امارات که پول خودمان

  .درھمين تحرير مالحظه خواھيد کرد که جای توجه پيدا ميکند 

 ،قای زنگنه وزيرنفت ازمتھمان پرونده قرارداد کرسنت با امارات است که قراردادی آ ابھام ديگر
ن قرارداد بنام قرارداد ترکمانچای ياد ميکنند واکنون آاز ،سال تنظيم شده ومتخصصين ٢۵برای 

قراردارد فراموش نکنيم که   )راتبنابرشکايات اما(پرونده درجريان رسيدگی ايران ودادگاه الھه 
قای يزدان پناه که چند ھفته قبل جنازه اش به حالت فجيعی دربيابان ھای امارات پيدا شد شاھد آ

   .مھمی دراين پرونده بوده است

  .شاه کليد پرونده کرسنت دردوبی کشته شد>< :قای رسائی نوشتآدی به مديريت  ٩ھفته نامه  

 قای يزدان پناه گفته که مھدی ھاشمی وعباس يزدان پناه ازآ<ھمسر :راديو فردا گفت درھمين رابطه
دوران کودکی باھم بوده اند وبراساس اسناد موجود وی رابط شرکتھای نفتی ومھدی ھاشمی بوده وپول 

  کيھان تھران)(                                                      >اين شرکتھا به حساب وی منظور ميشده

خت س درمجلس  صالحيت ايشانبه نسبت  ،دولت روحانی                          ِ ای زنگنه به عنوان وزيرنفت  قآبھنگام معرفی 
ت امارات است ناعتراض شد وازجمله اعتراضات اين بود که <زنگنه عامل امضای قرارداد باکمپانی کرس
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برابرزيرقميت روز  ١۴که گازايران رابدون رعايت تشريفات مقرر قانونی ازطريق رشوه وواسطه ھا به 
  .>طرف خارجی واگذارکرده است به

  توضيح مختصري درباره قرارداد كرسنت

   :توضيح مختصری درباره بھای قرارداد مزبور بجاست زيرا سندی است برای برباد دادن حقوق ايران

پنجم بھای گازی است که ايران  سال است بھای گازايران دراين قرارداد يک ٢۵مدت قرارداد کرسنت 
دالر وبھای گاز  ٨۴بکالمی ديگربھای ھرھزارمترمکعب گازايران درقرارداد ترکيه ترکيه قرارداد بسته با

   .دالراست ١٨قرارداد گرسنت 

دالروبرای اوکراين  ٢٣٠گاھی ھم بجاست که درقرارداد فروش گاز روسيه به اروپا ھرھزارمترمکعب آاين 
   .دالرميباشد ١۵٠مھمی استفاده ميکند  که ازتخفيف

وحکومت اين مالھای بی شرف  را برباددهحقوق ايران خدا ميداند که چند صد ازاين قبيل قراردادھای 
   .نان قرارداد کرسنت استآ که يکی از نھا امضا کرده اند آغاصبانه 

ميليارد دالر موافقتنامه  ۴مده است که ھمان مبلغ آھم امروز که اين تحرير بازخوانی ميشود درخبرھا 
   .ادعای دولت وتيم ايرانی موافقتنامه ژنو به بانک مرکزی واريز نشده  است ژنو ھم برخالف

بدھکارکالن  ۵٧۵ی ايران ازھزارميليارد تومان مطالبات بانکھا ٨٢مده است که آدرخبرھای امروز باز
   .است

اين خبرھا ميرساند که وقتی دولتمردان جمھوری اسالمی با قراردادھای کرسنت واقسام ديگرکشورا 
   .اول ميکنند بدھکاران ھم جورديگری مملکت راميچاپندچپ

  :فارغ شد کهدرقبال اين اوضاع اسفبار نميتوان ازياد اين جمله تاريخی 

  .رد>ا ازبين بب<بعقيده من بھترين راه اين است که صبرکنيم تا رژيم ايران خودش بدست خودش خودش ر

  دنباله مطلب 

  ارسال نامه  ن  زمان دبيرشورای عالی امنيت بود باآ قای روحانی که درآ) ٢۵۴١( ١٣٨١درسال
ا درامضای قرارداد کرسنت خيانت قای زنگنه رآقای خاتمی که رئيس جمھوربود عمل آای برای 

   .خواند

با وجود مراتب وابھامات فوق غيرعادی است که زنگنه عليرغم مخالفت روحانی ووجود سوابق زير 
  .بعنوان و زيرکابينه روحانی معرفی شده وتثبيت ھم گرديده ،سوال

  ن سوابق به عنوان آ قای زنگنه درگروه اصالح طلبان جای دارد انتخاب ايشان باآباتوجه به اينکه
ھره ای دانست که عليرغم      ُ نرا م  آيک امرساده باشد ومقرون به عقل است که  دوزيرنفت نميتوان
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مريکا درجای خود آنه بايد مھره ای باشد تا دولت متمايل به بيژن زنگ ،مخالفت روحانی باايشان
  .قرارگيرد

  ١٣٧٨)٢۵٣٨( درسال مده کافی است که <آدرباره عظمت قرارداد کرسنت ھمين اشاره بدست 
قرارداد کرست وميگويد < همديرعامل شرکت شارجه ابوظبی به دفترخاتمی درتھران رجوع کرد

  .>بسته شود تا مشکل جزايرسه گانه حل شود

استناد  ٢۴/۴/٢٠١۴مورخ  ٢ آبروی کشور)( که درتحرير مريکائی دفنس نيوزآيعنی نوشته روزنامه  
داده بود با خبررجوع  اشد وخبرازتوافق ايران وامارات برسرجزاير سه گانه ايران درخليج فارس ر

ارتباط وارتباط دادن قرارداد کرسنت با دعوای برسرجزايرايران بی مديرعامل شرکت شارجه به خاتمی 
  .وتائيد رابطه بين معامله برسرجزاير ايران وقرارداد کرسنت استنيست 

 گاھی زنگنه استآ، ارتباط داستان بابک زنجانی با شرکت ملی نفت وازجمله ابھامات ديگر.   
 شدن جريان فساد درشرکت نفت ون شکارآتالش جمھوری اسالمی مبنی بر ،مھمترين ابھامات 

سه جلکه با دستورسيد علی پشتيبانی ميشود ( استوضارب  ت وزنجانیمعامالت بنزين وکرسن
  مجلس = ماخذ)

  استفاده از معلومات براي كشف مستورها

   .معلومات مقابل روزنه ھائی است که ممکن است بابررسی بيشتر به کشف مستوره ھا بيانجامد

  دومستوره

ی مصرف بنزين تھای نفه قای کشکولی مديرعامل شرکت پخش فراوردآبنابراظھار :مستور اول اينکه
 ۴٠ن درداخل توليد پااليشگاھی است وآدرصد  ۶٠ميليون ليتراست که  ۶۵دراسفند ماه سال گذشته 

    .درصد پتروشيمی ووارداتی است

داتی ايران ازلحاظ شرائط واستاندارد کسانی ازدست اندرکاران بنزين پتروشيمی مدعی اند که بنزين وار
دست کمی ازبنزين پتروشيمی ندارد زيرا شرکت نفت ودالالن مربوطه ارزان ترين بنزين بااستاندارد ھای 

  .پائين  رابه قيمت ارزان خريده وپای شرکت نفت  بقيمت بنزين بااستاندارد کافی حساب ميکنند

 ۴روشيمی زين پتم ابتکاروطرح مسئله سرطانی بودن بنرخانن با استفاده ازابتکاآفت وباند نفتی شرکت ن
درصد مصرف بنزين وارداتی رابگيرند تاازاين  راه به االفی  ۴٠ساله ميخواھند ازدولت اعتباروارد کردن 

روحانی کسب چنين اعتباری بسياردشواراست                                             ِ که معمول است برسند وچون با وضعيت مالی دولت  
ه اعالم سرطان زائی بنزين پتروشيمی است جای تاخير وتعلل برای مجلس ابتکارخانم معصومه ابتکار ک

  قايان آشده وھم به جيب  اسمی وبدين ترتيب ھم به سالمت مردم کمک  دباقی نميگذار
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  مستور دوم 

ی نقتی وبنزينی نسبت به ايران حساس ھا مريکا طرحی به کنگره ارائه داده که دامنه تحريمآدرماه گذشته 
غازشده بمراتب آ ٢٠١٠تر وشمول بيشتری خواھد يافت ولی توليد بنزين پتروشيمی که ازسال 

بنزين  بنابراينمد آنھم به ميان آبيشترازحدی است که انتظارميرفته بطوريکه چند ماه قبل صحبت ازصدور
   .ھای بنزينی ايران است شيمی ھرچه باشد مخل پيشرفت تحريمپترو

 ود وزيروھم خانم ابتکارقای وزيرنفت  که ھم خآخانم معصومه ابتکار وحمايت فوری وبالفاصله  ،ابتکار
سبب ميگردد که با توقف توليد  ،جمھوری اسالمی ھستندمريکائی آيعنی جناح زمره اصالح طلبان  از

مريکا به ايران برای تامين اھداف آسياست فشار ،مريکاآپتروشيمی وگسترش تحريم ھای نفتی  بنزين
   .ودده  باسرعت بيشتری پيش رشن کشور درايران که دربسته توافقنامه ژنوبسته بندی آسياسی ونظامی 

  

  

  

    

  

   

  

 


