
المللیبهروایتاسنادبین«مهدیهاشمی»خواریرشوه  

 
 21:11 - 1122, 21اوت , شنبهچهار

 .المللی به روایت اسناد بین« مهدی هاشمی»خواری  فرجام پرونده رشوه.بازنشر یک گزارش

های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد،  ای که هاشمی از غول ها دالر رشوه آیا از میلیون

 گونه بروند؟ قراردادهای ترکمنچای سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این

ساله وی در ارتباط با جرایم اختالس،  ۸۱به زندان اوین وارد شد تا حبس  ۸۹۳۱مرداد  ۸۱مهدی هاشمی بهرمانی روز 

یکی از جرایم اصلی هاشمی بوده است که بیشتر به دریافت وجوه کالن   «اخذ رشوه». ارتشا و جرایم امنیتی آغاز شود

هاشمی میلیون ها دالر از . رگ نفتی به منظور کارچاق کنی برای آنان در داخل ایران مربوط می شوداز شرکت های بز

استفاده کرده و قراردادهای چرب و شیرین نفتی برای این « نفوذ خود»های استات اویل و توتال گرفته بود تا از  شرکت

 شرکت ها در وزارت نفت ایران جفت و جور کند

نی این رشوه دهی به روایت اسناد بین المللی است که سال گذشته در خبرگزاری فارسمنتشر شد گزارش حاضر، بازخوا

طی یکی دو سال اخیر، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های . و اکنون همزمان با حبس هاشمی، مجددا بازنشر می شود

کرده اند که خوانندگان محترم می عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر 

بالتردید، مهدی هاشمی در ماجرای این رشوه دهی . توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا،اینجا و اینجا مطالعه فرمایند

نیازی به رشوه  اگر استات اویل و توتال روال عادی و قانونی انعقاد قرارداد را طی می کردند،. تنها مجرم ماجرا نیست

مهدی هاشمی قرار گرفته و « مورد نفوذ»لذا در این میان کسانی نیز وجود دارند که . به مهدی هاشمی نبود دهی

ها دالر رشوه ای که هاشمی از غول های نفتی  آیا از میلیون. اند قراردادهایی غیرعادی با توتال و استات اویل منعقد کرده

کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت 

 .گونه بروند؟ قوه قضائیه بی شک این پرونده را مسکوت نخواهد گذاشت ترکمنچای

 اسناد پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل -الف

سند اول، بیانیه . د دارد، سه سند مهم وجو«مهدی هاشمی»در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به 

: منتشر شده و در آن آمده است( ۸۹۱۱مهر  ۶۸) ۶۱۱۲اکتبر  ۸۹رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ 

شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه »

 .«و گاز ایران کسب کندداده تا امتیازاتی را در زمینه نفت 

 



مایک گارسیا »: اکتبر است که در آن آمده است ۸۹، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ سند دوم در این رابطه

دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعالم کردند که استات اویل، یک 

اخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرد

 .«دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است

 

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت 

دادگستری استات اویل طی توافقی با وزارت »: ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است« آقای بانفوذ»رشوه به 

میلیون دالر به دلیل  ۸۱۰۱، پرداخت جریمه ای به مبلغ (USAO)و دادستانی حوزه جنوب نیویورک( DOJ)امریکا

و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه ( US Foreign Corrupt Practices Act)تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی 

با هدف دستیابی به قرارداد ( هجری شمسی ۱۶ و ۱۸) ۶۱۱۹و  ۶۱۱۶دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های 

در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده . «پارس جنوبی، متقبل شده است ۱و  ۷، ۲توسعه فازهای 

برای کسب امتیاز توسعه   با پرداخت رشوه قصد داشته ۶۱۱۹و  ۶۱۱۶های  گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال

 میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند ۱و  ۷، ۲فازهای 

 

 اسناد پرونده رشوه دهی شرکت توتال -ب

 .ده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته استپرون

اعالم کرد که ( ۸۹۳۶خرداد  ۱) ۶۱۸۹می  ۶۳طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 

دولت ایران، با های  شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام

تا  ۸۳۳۱طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های . میلیون دالر جریمه موافقت کرده است ۹۳۱پرداخت بیش از 

میلیون دالر رشوه پرداخت  ۲۱از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود   (۸۹۱۹تا  ۸۹۷۹)میالدی  ۶۱۱۱

تحت عنوان  ۸۳۳۱میلیون دالر از این مبلغ در سال  ۸۲. ا به دست آوردکرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز ر

و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری « خدمات مشاوره»ارائه 



همچنین در سال  بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال. پرداخت شده است Eو  Aاز میدان های نفتی سیری 

 .میلیون دالر رشوه پرداخته است ۱۱برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی  ۸۳۳۷

 

پس از بیانیه . سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست

به عنوان میلیون دالر  ۹۳۱۰۶وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت 

 .جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد

 


