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محمود شریف

شبكه الجزيره فاش كرد

«رییس پارلمان افغانستان برای خرید پاسپورت طالیی قبرس  2.۵میلیون دالر هزینه کرده
است»
 ٤سنبله  1٣٩٩روزنامه اطالعات روز
اطالعات روز :شبکه خبری الجزیره اخیرا گزارش کرده است که میررحمان رحمانی ،رییس
مجلس نمایندگان افغانستان برای خود و اعضای خانوادهاش «پاسپورت طالیی» قبرس را
خریداری کرده است.
براساس این گزارش که در آن الجزیره به اسناد محرمانهی دولت قبرس استناد کرده است ،آقای
رحمانی «پاسپورت طالیی» قبرس را برای خود ،همسر و سه دخترش خریدار کرده است .در
گزارش آمده است که رحمانی و خانوادهاش تابعیت کشورهای سنت کیتس و نویس را نیز دارند.
افزون بر رحمانی ،سیاستمداران چندین کشور دیگر ،اعضای هیأت مدیره چند شرکت دولتی و
برادر نخستوزیر لبنان نیز از ابتدای  2۰1۷تا اواخر  2۰1٩میالدی ،هر یک برای دریافت
«پاسپورت طالیی» قبرس مبلغ  2.۵میلیون دالر سرمایهگذاری کردهاند.
در گزارش آمده است که این مقامها بهعنوان افراد سیاسی و در سطح بینالمللی به عنوان
گروهی از افرادی شناخته میشوند که بیشتر در معرض خطر فساد هستند ،به این دلیل که خود
یا اعضای خانوادهیشان مقام دولتی دارند.
الجزیره گفته است که چهرههای سیاسی دارندهی «پاسپورت طالیی» قبرس اجازه مییابد تا
تابعیت اتحادیه اروپا را نیز بخرد.
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براساس گزارش الجزیره« ،پاسپورت طالیی» قبرس به دارندگان آن امکان دسترسی به
مسافرت رایگان ،کار و امورات بانکی را در سراسر اتحادیه اروپا فراهم میکند و به همین دلیل
در بسیاری از کشورها افراد زیادی هستند که آرزوی داشتن چنین پاسپورتی را دارند.
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/exclusive-cyprus-sold-passports-politicallyexposed-persons-200823204320183.html
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