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  چرا به پتروشیمی میانکاله مجوز دادید؟  .
پروژه میانکاله برخالف اســمش در تاالب میانکاله نیســت و حدود پنج کیلومتر 
با تاالب فاصله دارد. بله، اگر پروژه در تاالب میانکاله بود، ســازمان محیط زیســت 

می توانست جلوی آن را بگیرد...
 چطور می گویید به ســازمان محیط زیســت ربط ندارد وقتی پتروشیمی میانکاله   .

ســاالنه ۳۰۰ هزار تن نمک را به دریاچه بسته خزر تحمیل می کند و دشت میانکاله از 
نظر آب های سطحی وضعیت بحرانی دارد؟

سازمان محیط زیســت مســئول ۱۹ میلیون هکتار منطقه حفاظت شده است و 
هیچ پروژه ای نباید در مناطق حفاظت شــده اجرا شود. درباره منابع آبی هم وزارت 
نیرو مجوزهای الزم را می دهد و در سال ۹۸ سازمان محیط زیست با هماهنگی این 
وزارتخانه اعالم کرد که هیچ پاالیشگاه و پتروشیمی و کارخانه فوالدی نباید در درون 
سرزمین یعنی نواحی مرکزی فالت ایران ساخته شود و این صنایع باید کنار سواحل 
دریا یا آب های مرزی مســتقر شوند؛ بنابراین استقرار پتروشیمی میانکاله کنار دریای 
مازندران از نظر قانون مشــکلی نداشته است و می تواند آب مورد نیاز خود را طبق 

ضوابط ابالغی از دریا برداشته و شیرین کند و مورد استفاده قرار دهد.
 از نظر سازمان محیط زیست چطور؟  .

سازمان محیط زیست تابع قانون است.
 قانون می داند تحمیل ســاالنه ۳۰۰ هزار تن نمک پتروشیمی میانکاله به دریاچه   .

بسته خزر چقدر زیان دارد؟
مجوز سازمان محیط زیست به پتروشیمی میانکاله مشروط بود. ما به آنها گفته 
بودیــم زمین را مهیا کنید و مقدمــات کار را انجام بدهید اما تأییــد نهایی را زمانی 

می دهیم که پتروشیمی اصول استاندارد محیط زیست را رعایت کند.
 یعنی چه کار کند؟  .

از ۱۵ متری عمق دریا آب بردارد و برای مصارف خود شــیرین کند و آب لب شور 
را بــه ۲۵ متری عمــق دریا برگرداند. ۲۵ میلیون مترمکعب آب برداشــت کند و ۱۲ 
میلیون مترمکعب آب شور برگرداند. حتی سرعت برداشت آب ۱۵ صدم مترمکعب 
در ثانیه باشــد تا به تخم ریزی ماهی ها آســیب نرساند اما آنها مطالعات و مقدمات 
کار را فراهم نکردند. آنها شــش ماه زمان داشــتند تا با فراهم کردن این مقدمات و 

استانداردها مجوز بگیرند اما این کار را انجام ندادند.
 باالخره پتروشیمی میانکاله مجوز محیط زیست را گرفته بود یا نه؟  .

آنها مجوز وزارت نفت را داشــتند و محیط زیســت نمی توانست جلوی این کار 

را بگیرد.
 چرا نمی توانست جلوی این کار را بگیرد؟  .

چون قرار نیســت توسعه کشور متوقف شود. شــمالی ها که نمی توانند همیشه 
نقش خدماتی را برای مســافران شــمال بازی کنند؛ باید صنایع و کارخانجات بزرگ 

داشته باشند. 
 اما به نظر می رســد محیط زیست فدای توسعه شده، مصداق بارز آن بحران آب   .

فعلی است که محصول سدسازی و انتقال آب برای صنایع و کشاورزی است....
من معتقد به توســعه پایدار هســتم. محیط زیست و توسعه از هم جدا نیستند، 
شــما نــه می توانی جلوی توســعه را به بهانه حفــظ محیط زیســت بگیری و نه 
می توانی اجازه دهی توســعه، محیط زیست را فدا کند. پتروشیمی که ساالنه درآمد 
یک میلیــارد دالری دارد مهم  تر اســت یا اینکه در ۹۰ هکتار زمیــن دو تن علوفه در 
هکتار تولید شــود و ۱۵ تن گوشــت دام بدهد که ۶۰ هــزار دالر ارزش دارد؟ منطق 

اقتصادی و توسعه چه می گوید؟
 به نکته خوبی اشــاره کردید... شــمال ایــران با کمبود گاز مواجه اســت و بازار   .

محصوالت پتروشــیمی منطقه قفقاز در مشت روسیه اســت. توجیه اقتصادی آن 
کجای داستان است؟

ایــن موضــوع را وزارت نفت باید توضیــح دهد که طرح توجیهی پتروشــیمی 
میانکالــه چه بوده که به آن مجوز داده اســت؟ باالخره ســرمایه گذار پتروشــیمی 
میانکالــه هم دیوانه نیســت کــه صدها میلیــون دالر خرج کاری کنــد که توجیه 

اقتصادی ندارد.
 بله دیوانه نیست چون ممکن است منافع در تصاحب اراضی ملی باشد!  .

این مســئله را بایــد وزارت نفت جواب بدهد؛ چون آنهــا طرح توجیهی احداث 
پتروشیمی را تأیید کرده اند.

 مالک میانکاله زمین پتروشیمی را از کجا گرفته است؟  .
زمین را سازمان منابع طبیعی به او واگذار کرده است.

 ســازمان منابع طبیعی چگونه زمینی را واگذار کرده که قبال پروانه بهره برداری از   .
آن را به دامداران داده است؟

دامــداران پروانــه ندارند و به صورت غیرمجــاز آن منطقه را چــراگاه دام خود 
کرده اند.

 ۷۰ خانواده دامدار پروانه چرا در آن منطقه دارند. چگونه این اتفاق بدون اطالع   .
آنها رخ داده است؟

به فرض اگر پروانه چرا هم داشــته باشند، منابع طبیعی که این زمین ها را تا ابد 
در اختیار آنها قرار نداده اســت. پروانه چرا زمان مشــخص دارد، پنج ساله، ۱۰ساله، 
۱۵ساله و ... و پروانه چرا پروانه مالکیت نیست. مالکیت از آن سازمان منابع طبیعی 

است و می تواند آن را به هرکسی طبق ضوابط واگذار کند.
  نه این طور هم نیست! آن اراضی، زمین های حاصلخیز درجه یک هستند و مطابق   .

قانون زمین های حاصلخیز درجه یک و درجه دو نباید تغییر کاربری داده شوند ...
این موضوع را هم ســازمان منابع طبیعی باید پاســخ بدهد که چــرا این کار را 

کرده است!
 ســازمان منابع طبیعی برای چقــدر از زمین های ایران تصمیم گیرنده اســت و   .

سازمان محیط زیست برای چه مساحتی؟
از ۱۶۴ میلیــون هکتار مســاحت ایران حدود ۲۵ میلیون هکتــار زمین، مالکیت 
خصوصی دارد و ســازمان منابــع طبیعی تصرفی در آن نــدارد و درمجموع برای 
حدود ۱۴۰ میلیون هکتار زمین تصمیم گیرنده اســت که حدود ۲۰ میلیون هکتار آن 
مناطق حفاظت شــده است و عالوه بر سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست 
هــم برای این حدود ۲۰ میلیون هکتار تصمیم می گیرد. این حدود ۲۰ میلیون هکتار 
مناطق حفاظت شده به هیچ عنوان قابل واگذاری نیستند و تنها مرجعی که می تواند 
طبق قانون در مورد پارک های ملی و مناطق حفاظت شــده، تصمیم بگیرد شورای 

عالی محیط زیست به ریاست رئیس جمهوری است.
 اگــر به هیچ عنوان قابل واگذاری نیســتند، پس چگونه می شــود که کوه دماوند   .

به ســازمان اوقاف واگذار می شــود یا زمین حاصلخیز درجه یک برخالف قانون به 
پتروشیمی میانکاله می رسد؟

واگذاری کوه دماوند که تخلف بود و پس گرفته شــد اما در موارد استثنا، قانون 
این اجازه را به شورای عالی محیط زیست داده است تا درباره پروژه های توسعه ای 
در اراضی حفاظت شــده تصمیم بگیرد که آن هم ســاده نیســت و ۹ عضو کابینه و 

چهار کارشناس باید رأی بدهند و از برایند رأی این اعضا تصمیم الزم گرفته شود.
 مواردی که با آن می شــود قانون مناطق حفاظت شــده و اراضی ملی را نقض کرد،   .

چیست؟ مثال با این استثنائات می شود در زمین حاصلخیز درجه یک پتروشیمی ساخت؟
اراضی غیرقابل واگذاری را مطابق قانون نمی توان واگذار کرد و اســتثنائی که از 
آن حرف می زنیم، پروژه هاب عمرانی اســت. مثال به این معنی است که مثال دولت 
می خواهد به منطقه ای گاز برساند و خط لوله انتقال گاز را از جنگل عبور بدهد اما 

نمی تواند در جنگل تصرفی کند یا مثال جنگل را خشک کند.

 چرا درباره پروژه هایی مانند میانکاله و هورالعظیم محیط زیســت مانع نشــد و   .
ایستادگی نکرد؟

درباره مناطق حفاظت شــده محیط زیســت، گاهی به زور اســلحه وارد شده و 
مناطقی را گرفته اند و از دست سازمان محیط زیست هیچ کاری برنیامده است.

 چندی پیش خبر آمد که ویالهای متعلق به ارگان های نظامی در سواحل مازندران   .
تخریب شده، ممکن است آنها به بهانه پروژه های اقتصادی مانند پتروشیمی دوباره 

به سواحل برگردند؟
مناطق نهادهای نظامی در سواحل مازندران به دلیل تجاوز به حریم دریا تخریب 
شد. این سازه ها در فاصله کمتر از ۶۰ متری دریا ساخته شده بودند و بخش خصوصی 
وارد این حریم نشده بود و دولتی ها بودند. متولی این بخش وزارت نیرو بود اما خب 

تجاوز به منابع طبیعی، جنگل ها و دریا و ... به زور اسلحه اتفاق می افتد.
 ظاهرا برای مالک پتروشیمی میانکاله دو شماره ملی ثبت شده و داشتن دو شماره   .

ملی مصداق تخلف اســت. سازمان محیط زیســت موقع مجوزدادن، اسناد هویتی 
افراد را بررسی نمی کند؟

ایــن موضوع را وزارت نفت باید بررســی می کــرد. آنها به ما گفتنــد یک آقایی 
می خواهد پاالیشــگاه احداث کند و ضوابط مدنظــر وزارت نفت و توانمندی الزم را 
دارد و ما مسائل محیط زیستی پروژه را بررسی کنیم. هویت این آقا به ما چه ارتباطی 
داشت؟! اصال فرض بگیرید که صدام حسین می خواست بیاید در ایران سرمایه گذاری 
کند و کار تولیدی راه بیندازد، ما به اســم و هویت او چه کار داشتیم؟! او تولیدکننده 

بود و ما او را به عنوان تولیدکننده می شناختیم و مسائل فنی را بررسی می کنیم.
 با تمام این توضیحات دوباره می پرسم که پتروشــیمی میانکاله شرایط دریافت   .

مجوز محیط زیست را دارد؟
پــروژه مجــوز را از وزارت نفت گرفته بــود و زمین را هم منابــع طبیعی به آن 
اختصاص داده بود و ســازمان محیط زیست فقط باید ضوابط محیط زیستی استقرار 
آن را تأییــد می کرد که مالک میانکاله ظرف شــش ماه نتوانســت نواقص پروژه را 
برطرف کند و تأییدیه نهایی ســازمان محیط زیست را دریافت کند اما ما نمی توانیم 
مانع ســاخت پتروشیمی شــویم که مجوزهای قانونی را از نهادهای ذی ربط گرفته 
و مالک به محض دریافت مجوزهای مربوط به محیط زیســت می توانســت کلنگ 
پتروشــیمی را زمین بزند و سازمان محیط زیست در خارج از مناطق چهارگانه خود 
نمی تواند مانع توسعه باشد و فقط باید ضوابط توسعه را به توسعه گران عرضه کند 

و اگر آنان رعایت نکنند، آن وقت به صورت قانونی می تواند اقدام کند.

تحلیل عیسی کالنتری، رئیس سابق سازمان محیط زیست از جزئیات ماجرای مجوز  پتروشیمی میانکاله در گفت وگو با «شرق» 

پای همه نهاد های دولتی گیر است
از پشت میزش در اتاق طبقه سوم خانه کشاورز بلند می شود و روی کاناپه می نشیند، با پاهایی که روی هم انداخته و چهره و صدایی که دیگر سرحال نیست. آخرین روزهای کار در دولت حسن روحانی، 
تور خبری ناامن ســازمان محیط زیست به دریاچه ارومیه، حواشی زیادی برای عیسی کالنتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست رقم زد و مورد انتقاد گسترده جامعه خبری ایران قرار گرفت. آن قدر 
که کار به شکایت از او رسید؛ شکایتی که البته نتیجه نداد. رئیس سازمان محیط زیست دولت روحانی و وزیر کشاورزی دولت میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دوباره به خانه 
کشاورز برگشته است اما این بار خسته تر از همیشه به نظر می رسد. خودش می گوید درگیر «کنسر» یکی از اعضای خانواده است. او بعد از حواشی طوالنی که پشت سر گذاشته دوباره نامش با پتروشیمی 
میانکاله ســر زبان افتاد؛ پروژه ای نفتی که اگرچه گفته می شود متعلق به بخش خصوصی است اما به طور عجیبی چهره های شناخته شــده را رودرروی هم قرار داده است. مخالفان سرسخت آن نگاه 
محیط زیســتی دارند و مدافعان سرسخت آن نگاه توسعه ای و اقتصادی! مدافعان برای دفع مخالفان می گویند که سازمان محیط زیست دولت حسن روحانی به پروژه پتروشیمی میانکاله مجوز داده 
اســت و عیسی کالنتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست به «شرق» توضیح می دهد که جمعی از متولیان دولت سابق دست به دست هم داده تا پتروشیمی میانکاله مجوز بگیرد! او درباره واگذاری 
غیرقانونی زمین های حاصلخیز و درجه یک میانکاله به عبداهللا عبدی، مالک پروژه توضیحی ندارد و می گوید که مدیران وقت سازمان منابع طبیعی باید جواب بدهند. درباره ایراداتی که به اقتصادی بودن 
پتروشیمی میانکاله مطرح می شود پای مجوز وزارت نفت دولت سابق را وسط می کشد و درباره نگرانی های محیط زیستی برای تاالب میانکاله و گرفتاری به سرنوشت هورالعظیم نشانی کسانی را می دهد 
که به زور به محیط زیســت تجاوز می کنند. او سربسته به اختیارات شورای عالی محیط زیست و شــورای عالی امنیت ملی هم اشاره می کند که ریاست آنها بر عهده رئیس جمهوری است. هرچند خود 

کالنتری هم اعتقاد دارد توسعه اقتصادی نباید قربانی محیط زیست شود و به نظر می آید که پتروشیمی میانکاله حاصل یک تصمیم جمعی بوده است.

مرزهای تجاهل
گفت وگــوی اخیر مدیرعامل ایران خودرو با خبرنگار شــبکه افق شــگفت انگیز بود! 
شنیده بودیم تقیه شرط بقاست اما ندیده بودیم این میزان بی توجهی به شعور مخاطب 
شــرط بقا باشــد! گویی این مدیر عالی رتبه اصال از تاریخ خودروســازی در ایران و آنچه 
در بیش از شــش  دهه بر این صنعت گذشــته و آنچه در طول این مدت از ســوی این 
صنعت بر مردم رفته اســت و ده ها هزار نفری که زیر خاک فرستاده خبر ندارد! صنعت 
خودروســازی ایران هم زمان با کره جنوبی بنیان گذاشته شده و بیشتر زمان فعالیت آن 
نیز منطبق با حیات جمهوری اســالمی بوده است، اما حاال آن کجا و ما کجا!؟ از سویی 
مدعی هستیم که ما ملتی بااستعداد و مبتکریم با سرمایه های انسانی و طبیعی فراوان 
که از ممالک توســعه یافته و در حال توســعه در غرب و شرق عالم هیچ چیز کم نداریم 
و از ســوی دیگر، بعد از بیش از ۶۰ سال از تولید خودرویی با کیفیت و کم عیب عاجزیم. 
صنعت خودروســازی صنعتی های تک نیســت که نتوان از پس فناوری آن برآمد پس 
چرا با این همه ادعا هنوز اندر خم یک کوچه ایم؟ پس چرا هنوز نتوانســته ایم خودرویی 
قابل قبول برای مردممان بســازیم؟ پس چرا پنج خودرو ســاز بزرگ کشور که وسعت و 

امکاناتشان در مجموع از هر خودروسازی در جهان بزرگ تر و وسیع تر است این قدر مردم 
را رنجانده اند؟ چرا کره جنوبی امروز با ســه خودرو ساز خود خودروسازی سنتی را پشت 
ســر گذاشته و در حال تولید خودروهای هوشمند با انرژی پاک است؟ مگر او هم زمان با 

ما شروع نکرده است؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟
خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو می گوید: «چه کســی گفتــه که خودروهای ما گران 
اســت؟» و در پاسخ مجری که می پرســد: «نکند شــما هم مثل برخی از خودروسازان 
معتقدیــد بابت هر خــودروی تولیدی ضرر می دهید». با حالتی تــوأم با تعجب و تکبر 
می گوید: «مگر شــک دارید!» و مجری را و در حقیقت مــردم ایران را به ناآگاهی متهم 
می کنــد. عجب تظاهری؟ عجب کتمانی؟ و عجب ...! اگر دانش و درایتی در کار باشــد 
همین یک ســخن کافی اســت که چنین مدیری از کار برکنار شود، چون بدیهی است که 
بــا امثال او کاری پیش نخواهد رفت. در حالی که مدرن ترین خودروهای جهان گاهی با 
بهایی کمتر از یک ســوم بازار ایران در کشورهای همسایه عرضه می شود و در حالی که 
مردم نجیب ما حتی برای تهیه خودروهای معیوب شما درمانده اند، چگونه ادعا می کنید 

خودروهای تولیدی شما ارزان است و ضرر می دهید!؟ شاید هم درست می گویید، خرج 
و برج تان زیاد است و مجبورید محصوالت بی کیفیت تان را به بهای گزاف به مردم غالب 

و بعد هم سوراخ ها را ماله کشی کنید.
از ایشــان با این مضمون سؤال می شود که: «چرا کیفیت خودروهای شما نامطلوب 
است تا جایی که رهبر معظم انقالب اسالمی نیز از این موضوع گله کرده اند؟» در پاسخ 
می گوید: «وقتی رهبری تذکر دادند ما گفتیم ســمعا و طاعتا!» یعنی در ۶۰ سال گذشته 
هدف و اراده ای برای تولید خودروی باکیفیت و کم عیب نداشــته اید و نشسته اید تا تذکر 
بگیرید و به فکر بیفتید؟ بی احترامی به مردم تا کجا آخر؟ در همین ماه های اخیر چند نفر 

در اثر بازنشدن کیسه هوای خودروهای تولیدی شما جان باخته اند!؟
آقای مدیرعامل که در این گفت وگو تالش می کند نقش شــرکت های دانش بنیان را 
در خودروســازی پررنگ جلوه دهد و ارتباطی میان مدیریتش و شعار سال ایجاد کند، از 
این موضوع هم َطرفی نمی بندد جز اینکه با نکته ســنجی مجری درباره های تک نبودن 

خودروسازی این ترفند نیز خنثی می شود.

مثل روز روشن است که ایشان و اسالفشان صنعتی رقابتی را تبدیل به صنعتی دولتی 
و فشل کرده اند و بدون صالحیت بر منصب آن صنعت نشسته اند و برندهایی چون پیکان 
و ســمند را به جای ارتقا و بهبود مستمر از بین برده اند. البته خودروهای متنوعی تولید 
کرده اند اما دریغ از رقابت با کیفیت جهانی و دریغ از رضایت مشــتری بالفعل و بالقوه 
ایرانی که راهی جز خرید و استفاده از این خودروها ندارد. اینها در سرزمین هنرپرور ایران 
حتی از طراحی شکل ظاهری خودروی داخلی عاجز بوده اند به گونه ای که ظاهر برخی 
از این نــوع خودروها در خیابان یا جاده آدم را مشــمئز می کند. وقتی ظاهر یک خودرو 
ناخوشایند است احتماال باطن و موتور آن هم چنگی به دل نمی زند. حداقل در طراحی 

شکل ظاهری خودروهایتان سلیقه و ابتکار به خرج می دادید.
در یک کالم مدیریت صنعت، آدم های صاحب دانش و تجربه، اهل تحلیل و حساب، 
آزاده و بااراده و البته باخبر و آگاه از وضعیت جامعه می خواهد که وقتی سخن می گویند 
مبنایی و قابل باور باشد نه افرادی که بنا به مالحظات سیاسی و حاکمیتی در عین تکبر و 

تفرعن در چشمانمان نگاه کنند و بگویند ماست سیاه است.
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