
!جمهورى اسالمىی مشتر ک نروژ و ي  رسوا                 
 

.اسی کالن برداشته اندي س-ی مالیيک رسوايوژ پرده ازرسانه های کشور نر  
ک يک قرار داد يدر جریان عقد ) لياستات او( ن افشاگری، شرکت نفت نروژيبر طبق ا

ت در پروژه يلبا دولت جمهوری اسالمی برای فعا) ون دالریيلي م350(ارد کرونی يليم
ون يلي م35عنی يل مبلغ قرار داد ، ده درصد از ک"پارس جنوبی" و گازتوسعه منابع نفت

.رانی بنام شرکت هورتون رشوه داده استيک شرکت واسطه ايدالر را به   
شمار شاخکهای اختاپوس اقتصادی يکی از بيزدی، يت عباس يريرانی به مدين شرکت ايا

دی آن ي از پسران هاشمی رفسنجانی از مهر ه های کلکیيخاندان رفسنجانی است که 
چ يکا که هيران توسط آمريم ايشرکت نفت نروژ بر مبنای قانون تحر. محسوب می شود

ر ي در غ-ران دارديون دالر را با ايلي م20ش از يکمپانی حق عقد قرار داد نفتی ب
گری شرکت  از واسطه -کا واقع خواهد شديم آمرينصورت شرکت خاطی مورد تحريا

بان خود را از واکنش های ين کاله شرعی، هم گريهورتون استفاده کرد تا تحت پوشش ا
ن يکا رها کند و هم با استفاده از نفوذ خاندان رفسنجانی، بدون دردسر برنده اياحتمالی آمر

.مناقصه کالن شود  
 

 از رشوه مورد توافق به دشرکت نفتی نروژی با آنکه اعتراف کرده حدود چهل درص
ز شده، اما مهدی رفسنجانی طی سخنانی، هر نوع يرانی هورتون واريحساب شرکت ا

ن همه يبا ا. ب کرده استين رشوه خواری کالن را تکذيدست داشتن خود و برادرانش در ا
رانی يست طرفهای نروژی و ايل، معلوم نيبا توجه به اعتراف مقامات کمپانی استات او

بان خود را از چنگ افکار عمومی سمج، خالص يمله مشمئز کننده چگونه گرن معايا
از گردد، آنها معامالت سری و غارتگرانه ای يران بر مي آنچه به مردم اخواهند نمود؟ اما

ت نمی يست را برسميدن به منابع انرژی کشورمان نزی جز چوب حراج زين دست که چيا
دی ساکن نروژ ي تبعانيرانيز به ايفرصت را نن ير، ايی اخينکه رسوايضمن ا. شناسند

گری خود در مورد مماشات وزارت خارجه نروژ با جمهوری اسالمی و عدم دهد تا افشايم
.ران را ابعادی تازه بخشنديبرخورد فعال آن با بحران حقوق بشر در ا  
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