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مدعیانامروز»کرسنت«،متهماناصلیپروندهاند
»ایران«: وزیر نفت در گفت وگوی اختصاصی  با 

مصاحبه خاصی در باره »کرسنت«  کرده ام که بزودی پخش می شود/ فشار منتقدان کم وزن داخلی   تأثیری بر سرمایه گذاران خارجی ندارد

عطیه لباف

پله هـــای وزارت نفـــت را بـــاال می رویـــم و بـــه طبقـــه پانزدهم می رســـیم، 
بی صبرانه منتظر شنیدن صحبت هایش هســـتیم. بعد از احوالپرسی روبه 
رویمان می نشـــیند، خودش متواضع و حرف هایش شـــنیدنی است؛ انگار 
که تاریخ مصور صنعت نفت ایران باشـــد. رک و مختصر حرف می زند اما 
برای تمام گفته هایش ســـند دارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت کارکشـــته دولت 
یازدهم، در کارنامه خود 28ســـال ســـابقه وزارت دارد که فقط 12 ســـال آن 
مربوط به صنعت نفت اســـت. اما و اگر های زیادی در ذهنمان وجود دارد. 
عملکردش در دولت یازدهم ستودنی اســـت؛ اما گفت  و  گو با او را به قبل 
از دولت یازدهم می کشانیم. به دنبال زوایای پنهان پرونده بابک زنجانی، 
کاســـبان تحریم و قرارداد کرســـنت می رویـــم. دل پـــری دارد. به موضوع 
پرونده کرســـنت که می رســـد، می گوید »اگر بخواهم حقایق را بازگو کنم، 
خیلی چیزها روشـــن می شـــود. یک روزی هم شاید الزم باشـــد بازگو کنم. 
دهان ما را بســـته اند و دهان یـــک عده دیگر را باز گذاشـــته اند.« او با همین 
لحن صریح ادامه می دهد: »کســـانی که امروز پرونده کرســـنت را محکوم 
می کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.« اسم بابک زنجانی را که 
می آوریم،  می گوید: »این ها که می گویند ما تأیید نکردیم و ما نبودیم، همه 
اصل امضاهایشان هست«.   در بخش دیگری از صحبت هایش از مشکالت 
و نیازهـــای صنعت نفت می گویـــد. از اینکـــه چقدر بعـــد از برجام برخی 
از داخلی ها کارشـــکنی کردند. می گوید شـــرکت های داخلـــی می خواهند 
کـــه او جای اســـتاد راهنما و دانشـــجو را عوض کنـــد و کار را به دســـت آنها 
بســـپارد. تک تک پاســـخ هایش خواندنی و تأمل بر انگیز است، پاسخ هایی 
 صریح و جســـورانه که وزیـــر نفت از ناگفته هایش در گفـــت  و  گو با »ایران« 

روایت کرده است.

ë  وضعیـــت صنعـــت نفـــت در ابتدای
دولت یازدهم چندان مناسب نبود. با این 
شرایط چند سال می توانست دوام بیاورد؟

قطعاً نمی توانســـت زیاد دوام بیاورد. 
برای نمونه یک بی انضباطی شدید مالی 
نیـــز بر صنعـــت نفـــت حاکم و ســـاختار 
نیروی انســـانی آن نیز به هم ریخته بود. 
واگذاری هایی که به اسم خصوصی سازی 
انجام شـــده بود، عموماً غیردولتی سازی 
بود تا خصوصی ســـازی. در این صنعت 
نیروی انســـانی مـــازاد متورم شـــده بود و 
بـــه جـــای آن بســـیاری از مدیـــران از این 
صنعت رفتـــه بودند. لـــذا در ابتدا با یک 
ضعف مدیریتی شـــدید رو به رو شـــدیم. 
مهم تر آنکه نســـل جوان و تحصیلکرده 
هم که باید کار را یاد می گرفت، برای ورود 
بـــه عرصه مدیریتی آمـــوزش ندیده بود. 
جوانان رشد نکرده بودند و از طرف دیگر 
مدیران بازنشســـته اکثراً حاضر نبودند به 
صنعت بازگردند. این موضوع فاصله ای 
میـــان نیروی جـــوان با مدیـــران باتجربه 
صنعـــت ایجاد کـــرده بود. عـــاوه بر این 
مشکات بی شـــمار دیگری از تولید نفت 
و گاز گرفته تا پرداخت یارانه وجود داشت 

که فاجعه بود.
ë  انرژی ارشـــد  کارشناس  به عنوان  شـــما 

قطعـــاً بخـــش زیـــادی از این مشـــکالت 
را می دانســـتید. با چـــه انگیـــزه ای بازهم 
پذیرفتید که تصدی وزارت نفت را به عهده 

بگیرید؟
دقیقاً از عمق مشکات خبر نداشتم. 
وقتـــی که من از صنعـــت رفتم، برعکس 
آنچـــه تصور می شـــود، اصـــًا ارتباطی با 
وزارت نفت نداشتم. حتی فکر نمی کردم 
و در خـــواب هم نمی دیدم کـــه دوباره به 
این صنعت بازگردم. اصًا به فکرش هم 

نبودم.
تصویـــری که از این صنعـــت در ذهن 
من بود، بر اساس شرایط سال 84 خیلی 
بهتـــر از واقعیـــت بـــود. اما وقتـــی آمدم، 
ویرانی بســـیار عمیقی را دیـــدم. البته اگر 
شـــرایط را کامل می دانستم، بازهم قبول 
می کردم. آن زمان خیلی دچار احساسات 
شـــده بودم و دوســـتان فشـــارهای زیادی 
وارد کردنـــد. وقتی رئیس جمهوری از من 
خواست، دیگر نتوانستم نه بگویم. به هر 
حال خدا به ما کمک کرد و در این 4 سال 
با کمک همه مدیران، کارکنان و همراهان 
صنعت نفت که از آنها جداً تشکر می کنم، 
توانستیم صنعت را به یک وضعیت قابل 
قبولی بازگردانیم. من نمی گویم که مانند 
قبل ازســـال 84 همه چیز خوب شده اما 

قابل قبول است.
ë  شما در این چهار سال برای احیای تولید

و صادرات نفت خام تالش های بســـیاری 
کردید. اگر برجام نبـــود وضعیت ما امروز 

چگونه بود؟
طبـــق روال تحریم، تولیـــد در حداقل 
ممکن و صادرات نفت خام ما به سرعت 
به ســـوی نفت در برابر غـــذا می رفت. آن 
زمان خوش به حال مافیای نفت و دالالن 

بود.
ë  آقای روحانی و شما بارها اشاره کرده اید

که بعد از  برجام نان عده ای که »کاســـبان 
تحریم« بودند، آجر شـــد. اما بـــرای افکار 
عمومی ابعاد این موضوع خیلی باز نشده 

است. لطفاً دراین باره توضیح دهید.
خیلـــی روشـــن اســـت. پـــول نفتی که 
آن زمـــان می فروختیـــم، در یـــک ســـری 
از بانک هـــا ذخیـــره می شـــد و براحتـــی 
نمی توانســـت خارج شود. برای آنکه پول 
را به کســـی بدهیم که می خواستیم کاال و 
تجهیزات از آن بخریـــم، فرایندی به نام 
ریزش پول )کارمـــزد و هزینه های انتقال 
بانکی ســـنگین( اتفاق می افتـــاد؛ که این 
ریزش بین 5 تا 18 درصد بود. برای مثال 
زمانی کـــه می خواســـتیم از کـــره جنوبی 
پولمـــان را بیـــرون بیاوریـــم، 17 درصـــد 
ریزش داشـــت و در چیـــن 10 درصد. این 

5تا 18 درصد را چه کسی می خورد؟ یک 
زنجیره ای بود که این کارمزدها و درآمدها 
را نصیب خود می کـــرد. اگر میزان ریزش 
پول را میانگین 10 درصد در نظر بگیریم، 
وقتی این درصـــد را در یک میلیون و 200 
هزار بشکه نفت در روز که با نرخ متوسط 
60 دالر بـــه فروش می رفت، ضرب کنید؛ 
رقم بســـیار بزرگـــی به دســـت می آید. به 
ایـــن ترتیب حدود 3 میلیـــارد دالر یعنی 
12 هزار میلیارد تومان در ســـال به دست 
افراد خاصی می رسید. این درحالی است 
که مـــا در ایـــران خانواده هایـــی داریم که 
برای 400 هـــزار تومان یا حتی برای خرید 
یک قوطی شیرخشـــک زندگی شان فلج 
می شـــود. عده ای می خوردند و می گفتند 
تحریم نعمت است. بله، نعمت است، 
ولی برای چه کسانی؟ برای شما، نه برای 
مردم. بلـــه، مقاومت کردن یک مســـأله 
مهم است و ما در شرایط سخت مقاومت 
می کنیـــم. ما بـــرای کشـــورمان در مقابل 
دشـــمن کوتاه نمی آییم. هر فشاری که به 
ما بیاید، تحت آن سعی می کنیم مقاوم 
شویم؛ ولی نگویید تحریم نعمت است. 

نگویید خوب بود که ادامه پیدا می کرد.
ë  عقبـــه »کاســـبان تحریم« چه کســـانی

بودند؟
خیلی ها بودنـــد. وظیفه من نیســـت 
آنها را شناسایی کنم. ما این دکان را جمع 
کردیم، کاری بود که آقای روحانی کرد. در 
ادامه ما از فرصت ایجاد شـــده اســـتفاده 
کردیـــم تا اینکه دکان جمع شـــود و کار به 
روال طبیعی برگـــردد. وقتی می خواهیم 
پولـــی را از بانکـــی به بانـــک دیگر منتقل 
کنیم، چرا باید پول ما ریزش داشته باشد. 
بعد جنس را گران تر و از منابع غیررسمی 
بخریم. جنس قابی به ما بدهند یا آنکه 
چند بار برویم برای خرید. این ها کیستند؟ 
درســـت که نگاه کنیم، می بینیم عده ای 
هســـتند که از ایـــران رفته اند و شـــرکتی را 
راه انداخته انـــد. افرادی از خـــود ایرانی ها 
این کارها را کرده اند و جنس گران، دست 
دوم و بدل به ما فروختند. بعد هم قطعه 
یدکـــی اش را بـــه ما نمی دهنـــد، تعهدی 
هم برای تعمیر و نگهـــداری و راه اندازی 
ندارد. در این شرایط همه چیز باعث ضرر 

می شود.
ë  .منتقـــدان برجام چنـــد گروه هســـتند

عده ای معتقدند برجـــام برای منافع ملی 
زیان آور است. ســـوای این عده، تحلیلی 
وجود دارد مبنی بر اینکه »کاسبان تحریم« 
پشت پرده تبلیغات گســـترده ضدبرجام 
هســـتند؛ البته اهداف فردی و گروهی خود 
را با ادعای دلســـوزی بـــرای »منافع ملی« 
استتار کرده اند. شما که بارها در سخنان تان 
بـــه فعالیـــت »مافیا« اشـــاره کـــرده اید، 

ارزیابی تان چیست؟
اینها؛ علنی جلو نمی آیند. زیرکی شان 
این اســـت که افرادی را که ممکن اســـت 
دلســـوز هـــم باشـــند، تحریـــک می کنند. 
نمی گویم همه کسانی که انتقاد می کنند، 
دنبـــال منافع فردی هســـتند. امـــا قطعاً 
عده ای هســـتند کـــه تحریک می شـــوند. 
در ایـــران هم روش تحریـــک برخی افراد 
کاماً روشن اســـت. باید گفت »اسام به 
خطر افتاد«؛ یا »کشـــور به خطـــر افتاد«؛ 
»لیبرالیسم آمد«؛ »دولتی ها می خواهند 
امریکایی ها در کشـــور حاکم شـــوند؛ آنها 
می خواهند کشـــور را بفروشـــند« و... این 
حرف هـــا خیلی معـــروف اســـت؛ جدید 
نیســـت. ســـال هاســـت ایـــن تکنولـــوژی 

تبلیغاتی وجود دارد.
آقـــای احمدی نـــژاد در ســـال 84 کـــه 
منتخـــب  جمهـــوری  رئیـــس  به عنـــوان 
معرفـــی شـــد، گفـــت کـــه »می خواهـــم 
»مافیا« را از نفت بیـــرون کنم«. چند روز 
بعد درمحل مجلس سابق از من دعوت 
کـــرد- من هنوز وزیر بودم- پیش او رفتم. 
آنجا گفتم آقـــای احمدی نژاد چرا گفتید 
مافیا؟ به ما و همکاران مان توهین کردید. 

گفت که »نه، من به شـــما توهین نکردم. 
اگر کســـی بگوید در بازار فســـاد است، به 
وزیر بازرگانی توهین می شود؟« من گفتم 
میـــان ایـــن دو خیلی فرق اســـت. نفت و 
فروش آن چیزی جز وزارت نفت نیست؛ 
شـــما به ما توهین کرده اید. او منکر شد و 
گفت که »من با شما نبودم« و من هم در 
جوابش گفتم که حاال می گذرد. این حرف 
را من در سال 84 زدم. گفتم که می گذرد 
آقای احمدی نژاد. مـــن االن هیچ قدرت 
و زوری ندارم و شـــما همه قـــدرت و زور را 
دارید. اما باالخره اینقـــدر زور دارم که دم 
پل صراط یقه ات را بگیرم. این گذشـــت؛ 
خدا همه چیـــز را دید. در همین دنیا دید 
و نگذاشـــت به پل صراط برســـد. بعد به 
اسم مبارزه با مافیا چه کارها که نشد و من 
در این 4 ســـال چقدر خـــون جگر خوردم 
که بخشـــی از این مافیـــا را از نفت بیرون 
کنم. 4 ســـال خـــون جگر خـــوردم و هنوز 
هم ادعا نمی کنم که توانسته ام تمام کار 
را انجـــام دهم. زمانی به خیلی از کارهای 
انجام شـــده درصنعت نفت من قســـم 
می خوردم، اما یک زمانی رسید که دیگر 
به اندازه انگشتان دستم هم نمی توانستم 
قسم بخورم که این ها سالم است. خیلی 
کارهـــا کردیـــم و خیلی تاش شـــد، ولی 
رویه های غلط و شعارهای غلط، افکار به 
اسم اســـام و انقابیگری، افکار انحرافی 
را ترویـــج کردند. این ها چیزهایی اســـت 
که مـــردم باید بدانند. مهم ترین موضوع 
همین است. می گویند آقای احمدی نژاد 
700 میلیارد دالر پـــول را به هدر داد. من 
اعتقـــاد دارم اگر ایـــن 700 میلیـــارد دالر 
هم از بین رفته باشـــد ولی مردم فهمیده 
باشـــند کـــه این تفکـــر چقدر برای کشـــور 

خطرناک است، باز ما برده ایم.
ë  یکی از پدیده های بعـــد از انقالب، بابک

زنجانی است. همیشـــه در رسانه ها اشاره 
می شد که فعالیت های او مشکوک است، 
ولی به اقداماتش ادامه می داد. تا زمانی که 

دولت روحانی مستقر و پیگیر ماجرا شد و 
نهایتاً میلیاردر نفتی بازداشـــت شد و شما 
هم در روند پیگیری نقش مؤثری داشـــتید، 
با اتکا به یافته های خود چـــه ارزیابی ای از 

پرونده دارید؟
شـــدیم،  کـــه  بحـــث  ایـــن  وارد  مـــا 
البتـــه  دارد.  مســـأله  همـــه اش  دیدیـــم 
بـــه او فرصت هـــای خیلـــی طوالنـــی و تا 
اردیبهشـــت 93 داده بودنـــد. مـــن حس 
کردم ایشـــان خیلی آدم طلبکاری است. 
البته هرگز ایشـــان را ندیدم. این موضوع 
را از مـــدارک متوجـــه شـــدم. بـــه دنبـــال 
شـــکایت و پیگیری در قوه قضائیه ایشان 
بازداشت شـــد و چیزی هم به نفت نداد. 
حتـــی آن اموالی که داده انـــد و می گویند 
2هزار میلیارد تومان ارزش کارشناسی آن 
است، نمی شـــود به این قیمت فروخت 
و کســـی نمی خـــرد. تقریباً چیزی دســـت 
ما را نگرفته و هر روز هم از این شـــایعات 
درســـت می کنند که »من آمـــده ام پول را 
بدهم و کســـی تحویل نمی گیرد«. بابک 
زنجانی؛ پدیده عجیبی است و اصًا باید 
به این فکر کرد. همیشه در جامعه از این 
چیزها هست. اما چه شرایطی ایجاد شد 
کـــه این فرد توانســـت اینقدر رشـــد کند و 
تا اینجا بیاید؟ این مهم تر اســـت. چطور 
می گویند فضای کســـب و کار؟ چیزی که 
برای رشد اقتصاد یک کشور مطرح است 
و در دنیا می گویند باید فضای کسب و کار 
چگونه باشـــد تا این رشد اتفاق بیفتد. در 
آن شرایط فضای کسب و کار فسادآمیزی 
در کشـــور درست شد که بابک زنجانی ها، 
رشد کردند. طبیعی است که وقتی فضای 
کســـب و کار برای آنها مساعد باشد، برای 

بقیه فضای ضد کسب و کار می شود.
ë  می گفتنـــد که زنجانـــی در آن ســـال ها

حتی چک برگشتی داشته و در زندان بوده 
است، ولی در فاصله کوتاهی تبدیل به یک 

دالل پولدار و مطرح نفتی شد. چرا؟
بلـــه. این هـــا کـــه می گویند مـــا تأیید 

نکردیم و ما نبودیم، همه امضاهایشـــان 
هســـت. اصـــل امضاهایشـــان را ببینید. 
امضـــای اصـــل کســـانی کـــه می گویند ما 
اصًا امضا نکرده ایم. نه کپی اســـت و نه 

فتوشاپ. در اسناد وجود دارد.
ë  االن ابهام افکار عمومی این اســـت که

می گویند به هـــر حال اگر بابـــک زنجانی 
خطایی هم کرده، به تنهایی قادر نبوده این 
حجم گســـترده از تخلف را مرتکب شود و 
در واقع؛ به اتکای پشتیبانان خود در دولت 
قبل، چنین چپاول بی ســـابقه ای را انجام 

داده است...
بله. حمایتش کردند، به او امکان رشد 
دادند. این ها بزرگش کردند. گفتند اوست 
کـــه می تواند ایـــن کار را بکند، مرد همین 
است و بقیه هیچ نیستند. این ها درستش 
کردند و حاال زبان همه شان هم چند متر 

دراز است.
ë  زمانی که وارد پیگیری ماجرا شدید، تصور

می کردید ابعاد ماجرا اینقدر بزرگ باشد؟
اول  از  نبـــود.  غیرمنتظـــره  بلـــه. 

می دانستیم.
ë  ــک زنجانی دو دیدگاه ــ درباره نقش باب

ــه او متهم اصلی  ــ ــود دارد، یکی اینک ــ وج
زنجانی  ــه  ــ اینک دیگری  و  ــت  ــ اس پرونده 
ــوده و افراد مؤثرتر  ــ فقط جلوی ویترین ب
ــما  ــ از او در چپاول، فعال بوده اند. نظر ش

چیست؟
یک بار گفتم که باالخره مگر می شود 
یک نفر باشـــد؟ حاال اینکه زنجانی چقدر 
ویتریـــن اســـت یا چقـــدر پشـــت ویترین 
اســـت را نمی دانم. اما در هیچ جای دنیا 
نمی شـــود یک نفر این همه پـــول را ببرد. 

حتماً همکارانی هم داشته است.
ë  فرجـــام پرونـــده را چگونـــه پیش بینی

می کنید؟
امیـــدوارم پول ها را پـــس دهد. البته 
من بعید می دانم. اصـــًا پول در اختیار 
این فرد نیســـت کـــه پس دهد. ایشـــان 
می گوید پول آمـــاده دارم، ولی یک ذره 

باور نداریـــم. پول نیســـت...پول رفت... 
پول رفت... قابل برگشت نیست.

ë  وکیل آقای زنجانی می گوید شـــرکایش
آمادگی دارند بخشی از این پول را بپردازند.
اصًا شـــرکایی در کار نیست. یک نفر 
را می آورند در تاجیکستان و می گویند که 
می خواهـــد پـــول را پس دهـــد. اصًا مگر 
تاجیکســـتان چقدر پول دارد. ســـرتا پای 
گردش مالی اش چقدر است که 4میلیارد 
دالر بتوانـــد به مـــا بدهد. این هـــا عده ای 

هستند که بازی می کنند.
ë پول کجا رفته؟

رفتـــه اســـت دیگـــر... یـــک عـــده نیاز 
داشتند، برداشتند و بردند.

ë  .اگر خودمان را جـــای زنجانی بگذاریم
یک گزینه این اســـت که پـــول را نگه دارد 
تا اعدامش نکنند با ایـــن هدف که بماند و 

پول ها را بازگرداند...
هـــم  دلـــم  و  نیســـتم  قاضـــی  مـــن 
نمی خواهد یک انســـان اعدام شود. ولی 
دنبال این هستم که حق مردم از او گرفته 
شـــود. هر قدر بتوانند بگیرنـــد. ولی بعید 
می دانم پولی بدهد. به نظرم اصًا پولی 

ندارد که بدهد.
ë  قبول مورد  شـــما  فساد  ضد  شخصیت 

افکارعمومی اســـت. اما بحث هایی مثل 
کرسنت مطرح شـــده و مدعی هستند که 
زنگنـــه هم به نوعـــی آلوده مســـائل مالی 

است. چه پاسخی برای مدعیان دارید؟
مصاحبـــه خاصـــی دربـــاره کرســـنت 
کـــرده ام و بـــزودی پخش می شـــود. ما از 
هیچ فسادی حمایت نمی کنیم و در این 
پرونده هم هیچ فسادی اثبات نشده است 
که بگویند فان کس پول را از بهمان کس 
گرفت. خیلی داستان دارد که اگر بخواهم 
بازگو کنم، خیلی چیزها روشـــن می شود. 
یک روزی هم شاید الزم باشد بازگو کنم. 
دهان ما را بسته اند و دهان یک عده دیگر 

را باز گذاشته اند.
امـــا در کرســـنت، اصل داســـتان زیان 

و ضرری اســـت که بـــا ضعـــف و ناتوانی 
مدیریتـــی بـــه کشـــور در زمـــان دو دولت 
آقای احمدی نژاد وارد کردند. ما 4 ســـال 
اســـت تاش می کنیم که این ضرر و زیان 
را با تدبیر به حداقل برسانیم، نه با شعار 
دادن. من مصاحبه مفصلی در این مورد 
کرده ام و باالخره منتشر خواهم کرد. البته 
برای اینکه ضرری به منافع ملی نخورد، 
نصف این مصاحبه را هم خودمان حذف 

کرده ایم.
ولـــی کارهای خـــاف زیـــادی کردند. 
قـــرارداد کرســـنت، برای صـــادرات گاز به 
امارات بوده که ایـــن آقایان معتقدند که 
قیمت اش پایین بوده است. خب قیمت 
پاییـــن. اما طبق قـــرارداد، شـــرکت ملی 
نفت به عنوان طرف ایرانی می توانســـت 
برود و درخواســـت تجدید نظر در قرارداد 
بدهـــد و از نظر قراردادی محق بود. کاری 
که ترکیـــه انجـــام داد و ادعا کـــرد قیمت 
صادراتی ما باالســـت و با داوری قیمت را 
از زمان تجدیدنظر پایین آورد، نه حتی از 
زمانی که داوری رأی داد. ما می توانستیم 
در داوری بگوییم قیمت کم اســـت و حاال 
یک سال طول می کشید. بعد هم قیمت 
بـــه عقب برگشـــت داده می شـــد و ما گاز 
را صـــادر می کردیـــم. امـــا گازی که صادر 
نکردیـــم و بعد هم گفتنـــد که قیمت کم 
اســـت، حاال ببینید چه بایی سرش آمد. 
یا در مشعل ها سوزانده شد یا از زیرزمین 
امارات، ابوظبی مجانی برداشـــت و برد. 
یعنی تقریباً ابوظبی سهم ایرانی را خالی 
کـــرد و ایـــن کاری بـــود که آقایـــان کردند. 
گفتند گاز ارزان اســـت و ارزان نمی دهیم 
و فســـاد اســـت. خـــب آن هایی که فســـاد 
کردند، بگیریـــد و همه را اعدام کنید. ولی 
چرا به کشور ضرر می زنید. راهی باز شده 
برای صادرات گاز و شما به همان قیمت 
که ارزان هم هســـت بدهیـــد و بعد بروید 
تقاضـــای داوری و تجدیدنظر کنید و بعد 

قیمت جدید را اعمال کنید.
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یـــا مثـــًا در قـــرارداد بـــود کـــه اگر ما 
60 درصـــد مقـــدار گازی که به کرســـنت 
فروختیم، به هر خریدار دیگر در امارات 
در  جدیـــد  قیمـــت  آن  می فروختیـــم، 
قرارداد اعمال می شد. خب چرا نرفتید 
بفروشید؟ شـــما باید گاز را می فروختید. 
چـــرا  بفروشـــید؛  می توانســـتید  حتمـــاً 
نفروختیـــد که همان قیمـــت اتوماتیک 
به قرارداد کرســـنت اعمال شـــود؟ دلیل 
این کارهای عجیب و غریب، این اســـت 
که پرونده را از دســـت مســـئولش یعنی 
شـــرکت نفت گرفتند و بردند به دســـت 
چند نفـــر از افراد امنیتی دادند که آشـــنا 
نبودند. ســـعی کردنـــد از این بحث، یک   
آش بـــا یک وجـــب روغن بـــرای رقبای 
سیاسی شان که اصاح طلب ها هستند، 
بپزنـــد. آنها دنبـــال این چیزهـــا افتادند 
و اصـــل پرونـــده فرامـــوش شـــد. در این 
بحث های انتخابات آقای رئیسی درباره 
کرسنت چیزی گفتند، من نوشتم و گفتم 
شما را ارجاع می دهم از مشاور ارشدتان 
جناب آقای جلیلی بپرسید که در مرداد 
88 در نامه شـــان به آقـــای احمدی نژاد 
چه نوشـــتند و در مذاکرات آذر ماه 91 در 
شـــورای عالی امنیت ملی، چه گذشت؟ 
اگـــر مـــا حـــرف نمی زنیم، دلیلـــش این 
نیســـت که نمی دانیـــم. االن تمـــام این 
اطاعات برای ما محفوظ اســـت و الزم 
شـــود به طور اجمالـــی آنها را بـــه مردم 
خواهم گفت. کـــه ظاهراً چاره ای جز این 
نیست. کســـانی که امروز پرونده کرسنت 
را محکـــوم می کنند خودشـــان متهمان 
اصلی پرونده هستند. آنها باید پاسخگو 
باشـــند که به کشـــور ضرر زدنـــد. البته ما 
تاش می کنیم و ان شاءاهلل جلوی ضرر و 
زیان را با کارهایی که در داوری انجام داده 
ایم، می گیریـــم. اما آن هایی که اتهامات 
دروغ می زنند، باید بدانند که ما سندهای 
حرف هایی را که در شـــورای امنیت ملی 
زده اند و مکاتباتـــی را که کرده اند، داریم. 

این مدارک در دست ماست و اگر سکوت 
می کنیم فقط به خاطر حفظ منافع ملی 

است.
ë  نادیده گرفتن توان شرکت های داخلی

یکـــی از انتقاداتی اســـت که به شـــما وارد 
و  قراردادها  از  بســـیاری  اینکـــه  می شـــود. 
تفاهم ها با شرکت های خارجی بر اساس 
نیاز صنعت نفت نبوده و در داخل کشـــور 
نیز شرکت هایی با این توان وجود دارد. آیا 
واقعاً شما راغب هســـتید که برای توسعه 
صنعت نفت فقط از خارجی ها اســـتفاده 

کنید؟
از دوستانی که چنین ادعایی می کنند 
خواهـــش می کنـــم کـــه بروند و بـــه طور 
میدانی و دقیق ســـهم ســـاخت داخل در 
قراردادهایـــی را که با توتال فرانســـه، انی 
ایتالیـــا، پتروپـــارس و اســـتات اویـــل نروژ 
برای توسعه فازهای 1 تا 10 پارس جنوبی 
امضا کردیم، بـــا قراردادهای فازهای 35 
ماهه کـــه با بعضی شـــرکت های داخلی 
منعقد شـــد، مقایســـه کننـــد و ببینند که 
سهم ساخت داخل در کدام بیشتر است. 
من ادعا می کنم که در قراردادهای قبلی 
درصد واقعی ســـهم داخل بیشتر از این 
قراردادهای 35 ماهه بود. این فرق شعار 
و واقعیت اســـت. این موضوع در گزارش 
آقای حیـــدر مصلحـــی، وزیـــر اطاعات 
وقـــت که در ابتـــدای ســـال 92 آن را برای 
مقامات عالی کشـــور نوشـــته، هـــم آمده 
است. بنابراین مدعیان ساخت داخل در 
دوره آقای احمدی نژاد، از توتال و انی هم 
به شـــرکت های داخلی و تولیدات ایرانی 
ســـهم کمتری دادند. اما در ایـــن دوره ما 
بجز قرارداد توتال که این اواخر امضا شد، 
اصًا قراردادی نبستیم و فقط قراردادهای 
قبلـــی را ادامـــه داده ایـــم. فقـــط در مورد 
قرارداد پاالیشـــگاه ستاره خلیج فارس که 
انعقاد آن مربوط به این دولت هم نبود؛ 
شما مدت و قیمت قراردادهای مربوط به 
این پاالیشگاه را با شرکت خارجی و بعد با 

شرکت ایرانی مقایسه کنید.
من اخیراً در مجلس شـــورای اسامی 
اعام کـــردم که هـــر یک ســـال تأخیر در 
توســـعه 2 فاز پـــارس جنوبی بیـــش از 5 
میلیارد دالر به کشور خسارت وارد می کند. 
االن قـــراردادی داریم کـــه زمان متعارف 
توســـعه آن 4 سال بوده اما هنوز بعد از 12 
سال تمام نشده است. در این مدت مبلغ 
قـــرارداد باال رفتـــه، زمان طوالنی شـــده و 
کیفیت نیز پایین آمده است. ضرر تأخیر و 

ایرانی داشته باشد. تا در بخش باالدستی 
صنعت نفت ایرانی ها به مـــرور کار را یاد 
بگیرند و تکنولوژی روز دنیا در بخش های 
مهندســـی و مدیریت مخـــزن، مدیریت 
طرح هـــای کان و نحوه تأمیـــن مالی به 
آنها منتقل شود. در همه موارد ما درصد 
ســـاخت داخـــل را بیـــش از میـــزان آمده 
در قانون حداکثر ســـازی اســـتفاده از توان 
داخلی گذاشـــته ایم. راه حل های بســـیار 
جدیـــدی در نظر گرفته ایم. مثًا کســـانی 
که از ظرفیت های ایرانی استفاده می کنند 
تـــا 10 درصـــد گران تـــر می خریـــم. یعنی 
کســـی که تولید داخل دارد مـــا در ارزیابی 
بـــه آن امتیـــاز می دهیم. توتـــال هم این 
موضوع را قبول کرده اســـت. ما از حداکثر 
تجاربـــی کـــه داشـــتیم اســـتفاده کردیم. 
همکاری با دانشـــگاه ها بسیار جدی شده 
تا دانشگاه های داخلی با مراکز تحقیقاتی 
شـــرکت های خارجی همراه شـــوند. این 
موارد را من بارهـــا توضیح داده ام. گرچه 
پیچیـــده، دقیـــق و حرفه ای اســـت اما به 
هر حال یک عـــده بازار انحصـــاری برای 

خودشان می خواهند.
ë  برخـــی این رابطـــه تعریف شـــده میان

در  خارجـــی  و  ایرانـــی  شـــرکت های 
قراردادهای جدید نفتی را به نوعی پادویی 
برای شرکت های غربی تعبیر کرده اند. آیا 

این اتهام را وارد می دانید؟
روابط در قراردادهای اقتصادی غالب 
و مغلوب نـــدارد. در این قراردادها روابط 
از نـــوع امنیتی نیســـت. عـــده ای می آیند 
بـــرای مـــا کار کنند و مـــا هم بایـــد در کنار 
آنها کار کنیم تا یـــاد بگیریم. مانند روابط 
اســـتاد و دانشـــجو. اما این در دنیا تعریف 
شده نیست. دانشجو مقابل استاد دوزانو 
می نشیند تا یاد بگیرد. حاال شما می گویید 
که اســـتاد خارجی نمی خواهیـــم. این ها 
بعضی وقت ها به من می گویند که جای 

استاد راهنما و دانشجو را عوض کن.
ë  ریسک ســـرمایه گذاری خارجی در ایران

موجب  انگیـــزه ای  چـــه  نیســـت.  اندک 
شـــده تا شـــرکت هایی نظیر توتال مشتاق 
سرمایه گذاری در ایران شوند و حتی ریسک 
مجازات مســـتقیم و غیرمســـتقیم توسط 
امریکا بابت سرمایه گذاری کالن در ایران را 
بپذیرند و فشارهای تحریم های کاخ سفید را 

نادیده بگیرند؟
ایـــن موضـــوع را باید از شـــرکت های 
خارجی پرسید. اما فکر می کنم بازار ایران 
بســـیار جذاب اســـت و اگر عاقانـــه رفتار 

را چـــه زمانی امضا می کنیـــد و ما منتظر 
شما هستیم. به هر حال دو شرکت مهم 
نفتی دنیا یعنی توتال و شرکت ملی نفت 
چین در این قرارداد حضور دارند. سی ان 
پی ســـی آی یکی از بزرگترین شرکت های 
دنیاســـت و اهمیـــت حضـــور آن در این 

قرارداد کمتر از توتال نیست.
ë  آیا فشـــارهای داخلی تأثیری بر ذهنیت

خارجی هـــا در خصـــوص تزلـــزل امنیت 
سرمایه گذاری در ایران و روند تصمیم گیری 

آنها  دارد؟
گمان نمی کنم. آنهـــا وزن حرف ها را 
می فهمند. در مجلس خواســـتند رأی 3 
فوریتی بـــه توقف قرارداد توتـــال بدهند. 
اما 5 نفر امضا کننده بیشتر نیاورد؛ که اگر 
بازهم رأی گیری می کردند، فکر نمی کنم 
30 رأی مـــی آورد. شـــرکت های خارجـــی 
و کشـــورهای دیگـــر از ما تحلیل سیاســـی 
روشنی دارند و این طور نیست که نفهمند 

و بدون بررسی سرمایه گذاری کنند.
ë  چرا قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال

امضا شد؟
فقـــط فرانســـوی ها پیشـــنهاد دادنـــد 
و بـــا یک شـــرکت نمی شـــد بـــه مناقصه 
رفـــت. شـــرکت های داخلی هـــم که پول 
و تکنولوژی نداشـــتند. آنها اگر می توانند 
طرح هایـــی کـــه در دســـت دارنـــد تمـــام 
کنند. فکر نمی کنم طرح هایی که دســـت 
شـــرکت های داخلی است تا 2 سال دیگر 
هم تمام شـــود و تولیـــد آن به مدار بیاید. 
شـــرکت های داخلی ضعـــف مدیریتی و 
مالی دارند. همـــه می خواهند از صندوق 
توسعه ملی تأمین مالی کنند. اما صندوق 

توسعه هم پول کافی ندارد.
ë  محرمانـــه بـــودن ایـــن قـــرارداد یکی از

موضوعاتی اســـت که برخـــی منتقدان از 
آن به عنـــوان ابـــزاری برای فشـــار تبلیغی 
به دولت اســـتفاده کنند. شـــما اخیـــراً در 
مصاحبه ای دالیل محرمانه بودن قرارداد 
را توضیـــح دادید اما انتقادهـــا هنوز ادامه 

دارد...
این محرمانگی را خود مجلس تصویب 
ــــی که دست آقایان بود  کرده است. مجلس
ــر کار  ــ ــرد که روزی ما دوباره س ــ و فکر نمی ک
ــا ابد دولت  ــ ــان می کردند که ت ــ ــــم. گم بیایی
دست خودشان می ماند. من به نمایندگان 
در مجلس نیز گفتم که یک قانون تصویب 
کرده اید و اختیاراتی در اختیار وزیر گذاشتید 
ــان قانون هم تصویب کرده اید که  ــ و در هم
قراردادهای نفتی محرمانه است. از طرف 

افزایش زمان توسعه این فازها را چه کسی 
می دهد؟ جز ملت ایران؟ اما ظاهراً ملت 
ایران اصًا مهم نیستند و فقط منافع یک 
سری از شرکت های خاص اهمیت دارد.

به هر حـــال من نمی گویم کـــه تحریم ها 
مؤثر نبوده اســـت. اما نبایـــد همه چیز را 
در زیر ظلمت تحریم پنهـــان کرد و از آن 
گذشـــت. تحریم فقط به انـــدازه خودش 

تأثیر داشت.
ë  کافی تکنولوژی  داخلی  شرکت های  آیا 

برای توســـعه بخش باالدســـتی صنعت 
نفت دارند؟

بخـــش خصوصـــی واقعـــی و حتـــی 
نیمه دولتی کشـــور در ایـــن زمینه ادعایی 
نـــدارد. حتی می گویند که مـــا باید در کنار 
شـــرکت های توانمند خارجی کار کنیم و 
یاد بگیریم. به نظر من اینچنین ادعاهای 
بزرگ که برخی به زبان می آورند، ناشـــی 
از توانمنـــدی نیســـت؛ بلکه از ناآشـــنایی 
بـــا کار و ندانســـتن      برمی خیـــزد. وگرنه 
پـــول و تکنولـــوژی را شـــرکت داخلـــی از 
کجـــا می توانـــد فراهـــم کنـــد؟ عـــاوه بر 
آن پذیرفتـــن مســـئولیت یـــک طـــرح 10 
میلیارد دالری کار بســـیار ســـختی است. 
بخصوص اگر بخواهی از نتیجه تولید، پول 
ســـرمایه گذاری را بازپس بگیری. پذیرش 
این ریســـک کار بسیار سختی است و باید 
شرکت تسلط کامل داشته باشد. شرکتی 
باید کار را در دســـت بگیرد که ده ها طرح 
نظیر این را انجام داده و صدها مهندس 
درجه یک داشـــته باشد. بعضی ها با چه 
حسابی ادعا می کنند؟ به هر حال از کیسه 
مردم خرج کردن، کار بسیار آسانی است.

در مدل جدید قراردادهای نفتی ما نه 
تنهـــا راه را برای همه شـــرکت های ایرانی 
بازگذاشـــته ایم بلکـــه حضـــور حداکثری 
شـــرکت های ایرانـــی در طرح هـــا را الزام 
کرده ایم. در این قراردادها شرکت خارجی 
حتماً بایـــد از میـــان شـــرکت هایی که ما 
تعیین صاحیت کرده ایم، یک شـــریک 

کنیم، کســـی نمی توانـــد از آن صرف نظر 
کند. توتال هم این موضوع را عنوان کرد. 
رئیس این شـــرکت گفت که یک میلیارد 
دالر سرمایه گذاری در ایران رقمی نیست 
که مـــا به خاطـــرش از ایـــران صرف نظر 
کنیم و به ریســـکش می ارزد. یک میلیارد 
دالر تقریباً ســـهم توتال از فاز اول قرارداد 
است. ارزش کل قرارداد 4.8 میلیارد دالر 
اســـت که در فاز اول آن شرکت ها باید 2.4 
میلیارد دالر آورده داشـــته باشند و از این 
میـــزان 50.1 درصد ســـهم توتال اســـت. 
3 ســـال این فاز زمان می بـــرد و به اعتقاد 
توتال تا آن زمان تکلیف تحریم های ایران 
و این قرارداد معلوم خواهد شد. به اعتقاد 
توتال این رقم می ارزد که بواســـطه آن از 
بـــازار بزرگ انـــرژی ایران بیرون نباشـــند. 
بخصوص اینکه فرانســـوی ها همیشه در 
تاریخ نســـبت بـــه امریکایی ها اســـتقال 
داشـــته اند و از نظـــر سیاســـی حـــرف اول 
در اروپـــا را این کشـــور و انگلیس می زنند. 
بـــا این تفاوت که وابســـتگی فرانســـوی ها 
بـــه امریکایی ها نســـبت به انگلیســـی ها 
همواره کمتر بوده اســـت. این موضوع را 
فرانســـوی ها قبًا هم ثابت کـــرده بودند. 
 A در قـــرارداد میدان هـــای نفتی ســـیری
و E در دوره ریاســـت جمهـــوری مرحـــوم 
آقای هاشـــمی و قرارداد فـــاز 2 و 3 پارس 
جنوبی در دوره رئیـــس دولت اصاحات 

فرانسوی ها باز هم پیشتاز بودند.
ë  قرارداد توتال عالوه بـــر ابعاد اقتصادی

و فنـــی دارای پیام ها و پیامدهای سیاســـی 
و روانی نیز هســـت. بازخوردهای سیاسی 
و روانـــی این قرارداد را تا چـــه اندازه جدی 

می دانید؟
قطعاً بعد سیاســـی این قـــرارداد هم 
اهمیت ویـــژه ای دارد. حتی این موضوع 
را مقامـــات شـــرکت توتـــال هم بـــه زبان 
آورده انـــد. توتـــال می گوید که بســـیاری از 
شـــرکت های خارجی حتی شـــرکت های 
غیرنفتی از آنها سؤال کرده اند که قرارداد 

ــر دو را  ــ ــاب کردید. ه ــ ــــک وزیر انتخ دیگر ی
می توانید تغییر دهید که البته نمایندگان با 

من موافق بودند.
ë  منتقدان مدعی اند، بندهایی در قرارداد

توتال وجـــود دارد که منافع ملی را به خطر 
می اندازد. پاسخ شما چیست؟

اگر این بندها در قـــرارداد توتال وجود 
دارد در قراردادهای قبلی نیز بوده است. 
قانـــون همـــان قانـــون قبلی اســـت. چرا 
زمانـــی که ســـر کار آمدیـــد، در آن دوره 8 
ســـاله قراردادهای قبلی را کـــه آنها را هم 
ما امضا کرده بودیم، افشا نکردید. یا آنکه 
قراردادهـــای بعدی را کـــه خودتان امضا 
کردید. ضمن آنکـــه خودتان در مجلس 
خواستید که قراردادها محرمانه باشد که 

البته کار صحیح و عرفی هم بود.
ë  آیا قصد دارید در مناقصه میدان آزادگان

داخلی ها را هم شرکت دهید؟
در ایـــن مناقصه ها و در ســـطح اول و 
مدیریت کان طرح های توســـعه میدان 
نفتـــی، شـــرکت های ایرانـــی می توانند با 
شـــریکان خارجـــی صاحـــب صاحیت 
مشترکاً شرکت کنند. اما نه به تنهایی. االن 
حتی ژاپنی ها هم حاضر نیستند که رهبر 
طرح توســـعه آزادگان شـــوند. می گویند 
که ما در این ســـطح از فعالیـــت در حوزه 
باالدستی صنعت نفت توانمند نیستیم. 
شـــرکت هایی نظیر شـــل، توتال، بی پی، 
انـــی و همین طور شـــرکت های امریکایی 
می تواننـــد؛ اما بســـیاری از شـــرکت های 
نفتـــی دیگـــر تـــوان کافـــی ندارنـــد. فقط 
بحث پول نیســـت. برای ما در مورد طرح 
توســـعه آزادگان توانمندی شرکت رهبر 
کنسرسیوم اهمیت ویژه دارد تا زمان را از 

دست ندهیم.
ë  امریکایی شـــرکت های  از  بـــار  چندین   

دعوت کرده اید که در صنعت نفت ایران 
ســـرمایه گذاری کنند. آیا آنها پالس مثبتی 

برای پذیرش دعوت شما داشته اند؟
خیر. شـــرکت های امریکایی با آمدن 

دولت آقای ترامپ می ترسند که در ایران 
ســـرمایه گذاری کننـــد. از طـــرف ما هیچ 
محدودیتـــی بـــرای حضور شـــرکت های 
امریکایـــی در صنعت نفت ایـــران وجود 

ندارد اما آنها نمی توانند.
ë  شنیده شده برای احیای قرارداد کرسنت

اقداماتـــی نیز انجـــام دادید تا چـــه اندازه 
صحت دارد؟

ما به شـــرکت کرسنت پترولیوم اعام 
رسمی کردیم که آماده صادرات هستیم 
و تمام فرایندهای فنی و مهندســـی طی 
شـــده اســـت. طبق قرارداد اگر برداشـــت 
نکند، بایـــد از این به بعـــد از آنها مطابق 
بند take or pay آمده در قرارداد غرامت 
دریافت کنیم. برای اینکه خســـارت به ما 
اضافه نشود. طبق رأی داوری ماه هاست 
که اعـــام کرده ایم  آماده ایم، جلســـات 
فنـــی  بازرســـی  و  گذاشـــته اند  مختلـــف 
کرده اند. اخیراً تیمی آمد و فشار، کیفیت 
و همـــه جزئیـــات را ســـنجید که مطمئن 
شود ما می توانیم صادر کنیم. به هر حال 
جنوب خلیج فارس بـــرای ما بازار خیلی 
مهمی اســـت که نباید از آن      صرف نظر 
کنیم و باید به هر قیمتی به آن وارد شویم.

ë واکنش کرسنت چه بوده است؟
هیچ. چاره ای جز پذیرفتن آن ندارد.

ë  یعنی شـــما می فرماییـــد قـــرارداد احیا
می شود؟

داوری  نظـــر  از  کـــه  قـــرارداد  بلـــه، 
زنـــده اســـت. عمـــًا هـــم روال قانونی و 
بین المللـــی را پذیرفته و طـــی کرده ایم. 
 اگـــر هـــم کرســـنت اقـــدام نکننـــد بایـــد

 take or pay بدهند.
ë  برداشـــت شما چیســـت؟ تمایل دارند

وارد اجرای قرارداد شـــوند یا اینکه غرامت 
دهند؟

نمـــی دانـــم. ایـــن پرونـــده فعـــًا از 
نظـــر بخـــش خســـارت در داوری مطرح 
اســـت. دفاعیات مـــا و آنها اعام شـــده و 
جلســـات گذاشـــته شـــده، فکر می کنم تا 

قبـــل از پایان این ســـال میادی به نتیجه 
برســـد. چیزهایـــی کـــه می گوینـــد، فقط 
عددهـــای رســـانه ای اســـت و بزرگنمایی 
برخی داخلی هاســـت، حرف های همین 
داخلی هـــا بـــه نفـــع طرف هـــای خارجی 
اســـت. اصًا این اعداد و ارقامی که اعام 
می کنند، صحیح نیست. حتی یک سنت، 
جریمه نشـــده ایم و خســـارتی داده نشده 

است. هنوز در دست بررسی است.
کرســـنت در دفاعیـــه ای کـــه چند ماه 
پیش داد، نخســـتین حرفی که زد، استناد 
بـــه گزارش برخی مقامـــات ما مثل آقای 
زاکانی نماینـــده دوره قبلی مجلس بود. 
االن به اســـتناد گفته های مسئوالن ایرانی 
طـــرف دعوی معتقد اســـت ایـــن میزان 
خســـارت دیده اند. کرسنت به حرف های 
این ها در داوری اســـتناد کرد و این خیلی 
بد است. من همیشه خواهش می کنم به 
خاطر منافع ملی این اعداد فوق نجومی را 

نگویید. این ها را از کجا آورده اید؟ نگویید!
ë  درخواست شخصی از این افراد داشتید

که وارد این مقوالت نشوند؟
بلـــه من شـــخصاً و حضوری بـــا آقای 
زاکانی صحبت کردم و از ایشان خواهش 
کردم که این حرف های نادرست را مطرح 

نکنید.
ë  آزار دهنده ترین رخدادی که موجب شد

ــته، گاهی لب به گله  ــ ــال گذش ــ طی چهار س
بگشایید، چه بود؟ حتی یک بار گفتید برخی 

تک تیراندازها از لشکر خودی ما را زدند. 
فشـــارهای داخلی. البته علتش را هم 
نمی دانم. االن هم وضعیت نه تنها بهتر 
نشـــده، بلکه بدتر هم شـــده است. دیگر 
تک تیرانداز نیستند، با توپ و تانک من را 

هدف گرفته اند.
ë  شما بارها در خصوص پرداخت یارانه ها

با دولت بحث داشـــته ایـــد. یک بار حتی 
شـــنیده شـــد که شـــما قهر کردید. صحت 

دارد؟
دعوا و بحث بر سر پرداخت یارانه های 

نقدی زیاد بوده اســـت. حســـاب کنید که 
به ایـــن منظور ما ســـالی 30 هزارمیلیارد 
تومان به خزانه می ریزیم. یعنی هرچه از 
فروش بنزین، گاز و میعانات گازی و دیگر 
فرآورده هـــای نفتی به دســـت می آوریم 
مستقیماً به حســـاب خزانه می ریزیم. در 
حالی که تکلیف قانونی که ما را موظف به 
پرداخت فاصله قیمتی حامل های انرژی 
می کند، کمتر از این رقم اســـت. محاسبه 
کرده ایم، با دیوان محاســـبات کشـــور هم 
جلسه گذاشته ایم و به نظرم آنها هم قانع 
شده اند که رقمی که ما پرداخت می کنیم 
بیش از تکلیف قانـــون هدفمندی یارانه 

هاست.
ë  آیا پرونده نفتی کـــه در دولت قبل صادر

شـــد اما پول آن به خزانه واریز نشد را پیگیر 
هستید؟

شـــرکت ملی نفت و دیوان محاسبات 
کشـــور قـــرار اســـت امســـال تکلیـــف این 
پول هـــا را روشـــن کنند. به هر حـــال زمان 
تحریم ایـــن پول صـــرف واردات بنزین و 
دیگر فرآورده ها شد. البته نیاز داشتند اما 
اقدامشـــان قانونی نبود. در قانون بودجه 
امسال آمده که شرکت ملی نفت این پول 
را به عنـــوان هزینه در نظـــر بگیرد و دیوان 
محاســـبات کشور نیز بررســـی های الزم را 

انجام دهد. البته فکر می کنم بررسی ها به 
هیچ نتیجه ای نخواهد رسید.

ë  در مـــورد فـــروش نفت خـــام در دوران
تحریم دو سؤال مطرح است. اینکه چقدر 
از محموله هـــا و پول نفت فروخته شـــده 
دست دالالن باقی مانده است و دوم آنکه 
آیا در نقل و انتقـــاالت چمدانی پول در آن 

زمان وزارت نفت هم ضرر کرده است؟
بجز پرونـــده بابـــک زنجانـــی، مبالغ 
زیـــادی در دســـت دالالن باقـــی نمانـــده 
 اســـت. البتـــه شـــرکت هایی بودنـــد کـــه

 30 الی 40 میلیون دالر میعانات گازی یا 
فرآورده نفتی را بردند اما نتوانســـتند پول 
آن را بگیرنـــد و االن هـــم شـــرکت منحل 
شـــده اما رقم درشـــت بدهـــی مربوط به 
بابک زنجانی است. در مورد حمل و نقل 
چمدانی پول، وزارت نفت نقشی نداشت 

و ضرر هم نکرد.
ë  آیا برنامه ای برای افزایش سهم ایران در

بازار تجارت جهانی گاز داریم؟
بله. مـــا االن به ترکیه و عراق صادرات 
گاز داریـــم و ادامه هم خواهد داشـــت. تا 
پایان امســـال صادرات گاز بـــه بصره نیز 
آغـــاز خواهد شـــد. تجربه جهانی نشـــان 
می دهد که بهترین مشتریان گاز هر کشور 
همسایگانشـــان هســـتند و ما هـــم از این 

تجربه بهره می بریم.
بازار دیگر پاکســـتان اســـت که ما خط 
لولـــه را تا نزدیک مـــرز برده ایـــم اما آنها 
اقـــدام نکرده اند. ارمنســـتان هـــم بازاری 
اســـت که مقدار کمی صادرات گاز به آن 
انجام می شود. کشـــورهای جنوب خلیج 
فارس االن جذاب ترین بازار صادرات گاز 
برای ماست. ما می خواســـتیم با قرارداد 
کرســـنت یک پل ارتباطی با این کشـــورها 

برقرار کنیم اما نشد.
ë  آقای وزیـــر به عنوان آخرین ســـؤال، در

دوره بعد هم وزیر نفت می مانید؟
برای معلوم شدن پاســـخ این سؤال، 

کافی است چند روز صبر کنید.

نیم نگاه

ë  آقای احمدی نژاد در ســـال 84 که به عنوان رئیس جمهوری منتخب معرفی شـــد، گفت که 
»می خواهم »مافیا« را از نفت بیرون کنم«. چند روز بعد درمحل مجلس سابق از من دعوت 
کـــرد- من هنوز وزیر بودم- پیش او رفتم. آنجا گفتم آقای احمدی نژاد چرا گفتید مافیا؟ به ما و 
همکاران مان توهین کردید. گفت که »نه، من به شـــما توهین نکردم. اگر کســـی بگوید در بازار 
فســـاد اســـت، به وزیر بازرگانی توهین می شـــود؟« من گفتم میان این دو خیلی فرق است. 
نفت و فروش آن چیزی جز وزارت نفت نیست. او منکر شد. من هم در جوابش گفتم که حاال 
می گذرد. من االن هیچ قدرت و زوری ندارم و شما همه قدرت و زور را دارید. اما باالخره اینقدر 
زور دارم که دم پل صراط یقه ات را بگیرم. این گذشت؛ خدا همه چیز را دید. در همین دنیا دید 

و نگذاشت به پل صراط  برسد 
ë  می گوینـــد آقای احمدی نـــژاد 700 میلیارد دالر پـــول را به هدر داد. من اعتقـــاد دارم اگر این

700 میلیارد دالر هم از بین رفته باشـــد ولی مردم فهمیده باشـــند که این تفکر چقدر برای کشور 
خطرناک است، باز ما برده ایم 

ë  بابک زنجانی؛ پدیده عجیبی اســـت و اصـــاًل باید به این فکر کرد. همیشـــه در جامعه از این
چیزها هست. اما چه شرایطی ایجاد شد که این فرد توانست اینقدر رشد کند و تا اینجا بیاید؟

ë  ایشـــان می گوید پول آماده دارم، ولی یک ذره باور نداریم. پول نیســـت...پول رفت... پول
رفت... قابل برگشت نیست 

ë  من ادعا می کنم که در قراردادهای قبلی درصد واقعی ســـهم داخل بیشتر از این قراردادهای
35 ماهـــه بود. این موضوع در گزارش آقای حیدر مصلحی، وزیر اطالعات وقت که در ابتدای 

سال 92 آن را برای مقامات عالی کشور نوشته، هم آمده است
ë  االن حتی ژاپنی ها هم حاضر نیستند که رهبر طرح توســـعه آزادگان شوند اما یک عده بازار

انحصاری برای خودشان می خواهند و می گویند ما می توانیم! 
ë  کرســـنت در دفاعیه ای که چند ماه پیش داد، نخستین حرفی که زد، استناد به گزارش برخی 

مقامات ما مثل آقای زاکانی نماینده دوره قبلی مجلس بود . من همیشـــه خواهش می کنم به 
خاطر منافع ملی این اعداد فوق نجومی را نگویید. این ها را از کجا آورده اید؟ نگویید! 

ë ما می خواستیم با قرارداد کرسنت یک پل ارتباطی با این کشورها برقرار کنیم اما نشد


