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 26/۸۰/2۰2۰                                                                                 رهیالجز یقیتحق واحد

 شبه مترجم:

 

است  دهیقبرس را خر ییپاسپورت طال یرحمان ررحمانی: مرهیالجز  

 

خود،   ی قبرس را برا «یی، نه تنها »پاسپورت طالسی جرگهول رئیس ،یرحمان ررحمان یم »
  سی و نوو  تسیکسنت  االت یدر ا یگزنده ی کرده است که برا یداریهمسر و سه دخترش خر 

 گرفته است.  یگخانواد   ی هاپاسپورت  ز ین  ب یکارا
 

قبرس« افتاده است،  به نام »روزنامه    رهیالجز  یقیاز دولت قبرس که به دست واحد تحق  یادیمحرمانه ز  یسندها
  ی الدیم  2۰1۹تا اواخر    2۰1۷ها از اواخر  آن   یها جهان و خانواده  رتبه  ی ها تن از مقامات عالکه ده  دهد  ینشان م

  نه یدالر هز  ونیلیم  2.۵هر پاسپورت    یکه برا  یسانک  انی. در ماندده یقبرس را خر  «ییپاسپورت به اصطالح »طال
اسبق لبنان    ریوز  و برادر نخست  یدولت  یهاشرکت  رهیمد  أتیه  ی کشور، اعضا  ن یچند  مداراناستیاند، سکرده

 اند. شامل زین
 
در سطح   شوند،یم  ادی(  Politically Exposed Person)  ایمستعد به فساد    یاس یها که به نام افراد سمقام  نیا
 اریدر اخت  یها مسند بلند دولته آن خانواد  یاعضا  ایکه خود    شوندیشناخته م  یاز افراد  یبه عنوان گروه  یالمللنیب

 انجام فساد مستعد هستند. یجهت برا نیدارند و از ا
 
  یهافاش کرد که قبرس پاسپورت  رهیالجز  یقاتیروز پس از آن صورت گرفت که واحد تحق  کی  یافشاگر  نیا

 از قانون فروخته است.  یو افراد فرار  م یرا به مرتکبان جرا «یی»طال
 
اعالم کرد که اطالعات نشر شده، مورد   یاهیان یبا صدور ب  شنبهکیخبر وزارت داخله قبرس به روز    نیدنبال ا  به

  جاد یدر قبرس ا  ی گذارهیدر برنامه سرما  یاساس  راتییتغ  ریاخ  یهاسال   یو افزود که ط  ردیگیقرار م  یبررس
 کرده است.
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است. او نه  جرگه یولس  رئیس ،یرحمان ررحمانی کرده است، م یداریپاسپورت خر نیکه از ا یاز اشخاص یک ی
  تسیک سنت  االتیدر ا  یگزنده  یکرده است که برا  یداریخود، همسر و سه دخترش خر  یقبرس را برا  تیتنها تابع 

 . استگرفته  یگخانواد یهاپاسپورت زین  بیکارا  سیو نوو
 

نقل  و سوخت و حمل ی موفق که اداره قراردادها اریتاجر بس کیاست که اکنون به  ینظام نیشیجنرال پ یرحمان
مجلس   رئیسبه عنوان    یدارد، بدل شده است. انتخاب رحمان  اریمتحده را در اخت  االتیدولت افغانستان و ارتش ا

مجلس متهم    استیا به تقلب در انتخابات راو ر  ،مخالفان   رایافغانستان با دعوا و کشمکش همراه شد، ز  گانندهی نما
 کردند.

 
 گور یو ا تنامیدر کنگره و نیمیشهر هوش ندهیفم فو کوک، نما اند،دهیخر ییپاسپورت طال ن یکه از ا گریمقام د دو

 . باشندی م هیوزارت توسعه و اقتصاد روس نیشیروا معاون پ
 

س  لود،یبر  لور ارشد  غ  یگذاراستیافسر  سازمان  شفاف  یردولت یاز  فساد  الجز  ی المللنیب  تیضد  گفت:   رهیبه 
 را به دست دارند.«  گاندهند هیمبلغ هنگفت پول مال یدهایکووک و روا اغلب کل ،یمانند رحمان ی»اشخاص

 
کنند و   هیتک   یدولت  ی قراردادها  یرو  توانندی دارند، م  یرسدست  یها به منابع عمومگفت: »آن   رهیبه الجز  لودیبر

خود در   ایها  که آن   دهد  یباال را نشان م  یمال  سکیر  کی  نیرو ا  نیاز هم  رند،ی قرار گ  یریگ میتصمدر موقف  
 هستند.«  گرانیدر حال فاسد ساختن د ایاند و شده  لیفساد دخ

 
  ی که چرا کس   کندیرا مطرح م  ی جد  یهااما سوال   کندیاشخاص را ثابت نم  ن یاز ا  کی  چیه  یکاراسناد خالف   نیا

  ی داریدوم خر  یخانواده خود شهروند  ایخود    یبرا  خواهدیداده شده است، م  یدولت  گاهیکه در کشور خود به او جا
دالر را    ونیلیم  2.۵مقامات حداقل    نیچگونه ا  هک  شودیسوال مطرح م  نیمورد، ا  نیدر چند  ن،یکند. عالوه بر ا

 اند.هکرد نهیدر اقتصاد قبرس است، هز یگذارهیکه مشروط به سرما
 
  ی اری: »در بسدیگوی باره م  ن یدر ا  س،یانگل  کیامور استراتژ  یالمللنیب  توتیعضو ارشد انست  س،یویگولد د  گلین

 کسب کرد.«  یادیثروت ز توانیم یرقانونیاز کشورها، تنها با داشتن روابط غ
 
حفظ   کنند،یتالش م  یحتا سوم  ای  یدوم  تیبه دست آوردن تابع  یمقامات بعداً برا  کهن یا  ل یدل  س،یویگفته گولد د  به

 اند.گذشته به دست آورده  انیسال یاست که ط ییهاثروت
 
به دست    میدانیمشکل م  اریها را بسکه ما آن   یانواع ارتباطات  قیمبلغ پول را از طر  نیها اآن   یافزود: »وقت  یو

کشورها از  حاکم  ییآوردند،  از  برخور  تیکه  نقانون  جاها  ستند،یدار  م  یبه  انتقال   .« دهندیامن 

 صبح ۸با تشکر از وبسایت  
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