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ه ب یهبرنامخصوص بهو « تحریم»ی لازم است اندکی درباره بحث اصلیپیش از 

 کمی توضیح بدهم. « تحریمدور زدن »اصطلاح 

 

 مدیریت تحریم
شود عمده از سوی کسانی اعمال می ورطبه ،خصوص در زمان کنونی ماحریم، بهت

کلی در سیاست جهانی دارای قدرت و نفوذ هستند.  طوربهی و المللبینبازارهای  که در

ده یا مصر کشوری را تحریم کر کره جنوبیشویم که مثال با این خبر روبرو نمی عنوانبه

ند توانل، نمیعم ای تمایل هم داشته باشند دربه چنین برنامه چون حتی اگر، باشند

کنم که تحریم در شرایط واقع به این نکته اشاره می ند. درکنها را اعمال آن محدودیت

 های خود از آناختیار صاحبان قدرت است که برای پیشبرد سیاست کنونی ابزاری در

م شنویاش میی که دربارهیهاتحریم یکنند. به همین خاطر است که عمدهاستفاده می

 22اروپا که شامل  یشود و یا از سوی اتحادیهیا از جانب امریکا اعمال می خوانیمو می

 های شورای امنیت سازمان ملل روایت دیگری دارد که دری است. تحریمیکشور اروپا

 یمورد امریکا، یک عامل دیگر که به صورت وسیله نخواهم پرداخت. دربه آن جا این

دارد این  ی برای اعمال تحریم قراریمریکاپردازان ابسیار مؤثری در خدمت سیاست

عمل واحد پول جهانی  در عین حال و در -دلار - است که واحد پولی امریکا« واقعیت»

پذیرش وجود این واقعیت  جا باید بین مطلوب دانستن این واقعیت واین هم هست. در

ی باشد، انتفکیک قائل شد. به سخن دیگر، حرفم این نیست که دلار باید واحد پول جه

در برتون وودز امریکا  4411بلکه به این نکته اشاره دارم که پس از توافقاتی که در 

نفت به دلار  مثال بازار عنوانبهدست آمد، دلار به صورت واحد پول جهانی درآمد. به

فروش نفت به دلار انجام  نه همه ولی اغلب مبادلات خرید و شود و اگرگذاری میقیمت

ی بسیاری از بازارهای دیگر. از سوی دیگر، واقعیت مین روایت است دربارهگیرد و همی

واقع بیانگر یک نگرش  موارد در یهمه در همیشه و« تحریم»امر این است که توسل به 

ن ییم، ایهای امریکا تمرکز نماروی تحریم به سیاست است. یعنی اگر بر« تهاجمی»

جا نای در –تر است مراتب از آن ضعیفه بهک را قدرت، اقتصاد دیگریدولتِ بسیار پر
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دهد. اشاره کنم که پیش از ایران، برای چندین مورد یورش و تهاجم قرار می -ایران

 دهه کوبا مقصد این تهاجم بود و هنوز هم هست. 

جا اندکی توضیح لازم دارد. از دو سو، دو تحول دیگر در در این« تهاجم»منظورم از 

 یتر کرده است. از سویی با مقولهرا اندکی پیچیده« تحریم» یها، مقولهاین سال

ی مللالبینبیشتر شدن نقل و انتقالات  هرچهآمدش روبرو هستیم که پیشدن جهانی

از  کشورها کوشش برای کنار گذاشتن یک کشور یا تعداد معدودی از است و طبیعتاً

تری به بار خواهد مراتب مخربآمدهای بهی، پیالمللبیناین سیر رو به رشد مبادلات 

ه گفت« کردنمالی»آورد. تحول دیگر هم آن چیزی است که در ادبیات اقتصادی به آن 

کردن بخش مالی و پولی  بیشتر پیدامراتب بهشود و دراین جا هم منظورم قدرت می

جا هم روشن است همین که شما این شرایط امروزین است. در اقتصاد در یاداره در

د اگر نتوانن - اقتصاد آمدهایش بررا از سیر این مبادلات کنار بگذارید، پی کشوری

 بسیار چشمگیر خواهد بود. به این ترتیب، پرسشی -کنند تیریرا مد «میتحر» یدرستبه

 شود چه باید بکند؟تحریم مواجه می که وقتی کشوری بااست آید این که پیش می

ایران  تحریم است درحالی که در« مدیریت» چه باید انجام بگیرد،آن ،به گمان من

 تحریم متمرکز شده است. در« زدن دور»سال، تمام توجه به  14این نزدیک به  در

 تحریم، یعنی پرداختن« مدیریت» باید اندکی توضیح بدهم. منظورم از پیوند با هردو

مالی  هایاش در مقابل فشارپذیری و تحملبرای این که ضربه یبه ساختار اقتصاد داخل

و اقتصادی خارج از نظام بیشتر شود و یا حتی بتواند آن فشارهای بیرونی را خنثی کند. 

های اقتصادی معقول و مناسب برای تقویت پیش گرفتن سیاست جا با دراین درواقع در

حریم ت« دور زدن»کنید. درحالی که اثر میآمدهایش را بیاقتصادی، تحریم و پی یبنیه

اند. یا اگر جمله واضعان تحریم برای شما گذاشتهبه قواعدی که از دنیعنی عمل کر

شود که واردات به کشور ها باعث میتر به دست بدهم، فرض کنید، تحریممثال مشخص

ی مؤثر با آن این است که چه کنیم تا وابستگ یانداز بیفتد. به نظر من راه مقابلهبه دست

توان تولیدی داخلی است،  اش افزودن برهم لازمه تر بشود و اینما به این واردات کم

ر ها و یا عناصر حتی بزهکانه این که تنها با صرف پول بیشتر و حتی استفاده از گروه

به قیمت بیشتر. با هیچ ترفندی این کار  وول ،چنان به واردات ادامه بدهیمبخواهیم هم
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ه در است. مورد دیگری ک کنندگانزمین تحریم تحریم نیست بلکه بازی در« مدیریت»

د و تر باشمدیریت تحریم مهم است این که سیاست خارجی کشور باید از همیشه فعال

کنند باید عمل کند. باز کنندگان ادعا میخلاف جهتی که تحریم در و دقیقاً  ترشفاف

کند های خود علیه مردم ایران ادعا میاجازه بدهید مثال بزنم، امریکا در اعمال تحریم

کند. دولت هم جهان حمایت مالی می های تروریستی درکه جمهوری اسلامی از گروه

 احتمالاً  FATFدرعمل با پشت گوش انداختن قواعد مربوط به عضویت در سازمان 

کنند. تهیه می« مواد اولیه»برای تداوم آن اتهامات  شان این باشد عملاًبدون این که نیت

ت نظام هم تصویب قوانین لحکند و شورای مصتهم میشویی مامریکا ایران را به پول

ری گیبندی و یا نتیجهداند. ممکن است با جمعنمی« مصلحت»شویی را به ضد پول

 یا حتی ممکن است آن نگرند موافق نباشیم وکسانی که از بیرون به این قضایا می

این کار توان از گمان راست است که میبندی حتی درست هم نباشد، ولی بیجمع

کرد  گیرینتیجهگونه این FATFدولت در عدم تصویب قوانین مربوط به عضویت در 

کند. جدی عمل نمی طوربهشویی جدی نیست و که دولت ایران در مخالفت با پول

ها از گذشته بود ولی تر هم اشاره کردم اگرچه بخشی از این تحریمطور که پیشهمان

نژاد درست شروع شد و دراین دوره دولت آقای احمدی 4315ها از روند افزایشی تحریم

گرفت عمل کرد. از سویی مدعی بودند که این چه که باید انجام میدر جهت عکس آن

وجه این چنین نبود و از سوی دیگر به بهای نابودی هیچاند که به«پارهکاغذ»ها تحریم

جا با یک این ی شد. درتولید داخلی، دولت حتی مشوق واردات کالاها و خدمات مصرف

اند، که ها کاغذ پارهداشتند که تحریم راستی باوربه اگر مشکل دوگانه روبرو هستیم. اولاً

. نداشتند بود گیریشکلروشن است درک درستی از مشکلی که برای ایران درحال 

که در آن صورت برای  پایه تنها برای مصرف داخلی بود،هم این ادعای بی ، اگرثانیاً

ند. کردند که چنین نکرده بوددیگری عمل می یآمدهای تحریم باید به شیوهتخفیف پی

صادی های اقتکردند، یعنی سیاستمی« مدیریت»را « تحریم»واقعیت این است که باید 

کردند تا توان تولید اقتصاد بیشتر شود و اقتصاد ایران وابستگی ای تدوین میرا به شیوه

، به یک نژاداحمدین از ایران داشته باشد. درحالی که دولت تری به دنیای بیروکم

واقع کنندگان، با صدماتی که به توان تولیدی اقتصاد زد، بهزمین تحریم تعبیر با بازی در

ی در شرایط - نژاداحمدیباید یادآوری کنم که آقای ها را تشدید کرد. آمدهای تحریمپی
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لی خا»اش ازکه وزیر بازرگانیفت گبازار سخن می عنوان تنها ابزار کنترلاز واردات به

ه ظاهراً به د. پرسشی کادخبر می «های تولیدی کشوردرصد از ظرفیت 35تا  34بودن 

ای برای استفاده از این ظرفیت عاطل تولیدی چه برنامه که است آن توجه نشد، این

تن از میزان ظرفیت ند؟ و یا برای کاسستدانند؟ آیا دلیل عاطل ماندن آن را میشتدا

 این که آیا این ظرفیت مازاد تولیدی در ی بعدی؟ نکتهای داشتندآیا برنامهمانده، عاطل

 و یا در بخش خصوصی؟ بودبخش دولتی 

 

 ساختار تشکیلاتی اقتصاد مافیایی 
کرده بود، نقش  ریزیبرنامه نژاداحمدیای که دولت اقتصاد به شیوه یبرای اداره

شود. ک زنجانی و یا همتای مفسد او رضا ضراب بسیار اساسی و عمده میکسانی چون باب

های مخصوص خود هم نیازمند است. ناگفته پیشبرد این سیاست معیوب به زیرساخت

 کنندگانتحریمزمین  گیرد که دراین قرار می روشن است که وقتی عزم دولت بر

جاد هم ای« وجه نقد»به  یابیدستهای لازم برای باید زیرساخت کند، طبیعتاً« بازی»

ای همسئل شوند، ظاهراًمی« مفقود»ها شود، این که در این فرایند بخشی از این نقدینه

 دولتمردان را به اندازه کافی جلب نماید.  ینبود که توجه

می تحریی ضدهاشویی و فعالیتی که درگیر موارد متعدد پولیهایکی از کمپانی

دوبی به ثبت رسیده و مالکان آن محمد ضراب، رضا  د که درهاندان بوبود کمپانی 

ه ی است کیهاعلاوه، از کمپانیهضراب، کامیلیا جمشیدی و حسین جعفرزاده بودند. ب

های شود یکی از کمپانیداشت. گفته می ست تحریم ایالات متحده هم قرارفهردر 

با تحریم امریکا علیه  های مشابه است که برای مبارزهای از کمپانیموجود در شبکه

نیابت از سوی دولت ایران ایران ایجاد شده و صدها میلیون دلار مبادلات داشته که به

 ی. این کمپانی متهم است که در فاصلهاندداشتهشویی هم مشارکت پول بوده و در

های موجود مبارزه با تحریم کرد که در را متقاعد امریکاییی هابانک 2445تا  2444

 42از طریق سیتی بانک  میلیون دلار، 04طریق جی پی مورگان چیس  ایران از علیه

میلیون دلار از طریق  24میلیون دلار، و  45هم  HSBCمیلیون دلار، از طریق 

های ایران را میلیون دلار از طریق ولز فارگو از پول 4.2چارترد و سرانجام  داستاندار
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ات مالی اطلاعات بیشتری نداریم و در نتیجه ی این تبادلجا کرده است. دربارههجاب

 به کارهای هابانکهاندان و یا این زدن تحریم، کمپانی  دور دانیم که آیا علاوه برنمی

 اند یا خیر.غیرقانونی دیگر هم دست زده

یگری نیازهای دبرد سیاست معیوب، پیشاین کمپانی و اشخاص ویژه، پیش علاوه بر

 هم داشت. 

گزارش  2441 ، در«هاتحریمدور زدن »برای  نژاداحمدیاست دولت پیوسته با سی

شد که یک بانکدار ترک به اتهام کمک به ایران برای مقابله با تحریم امریکا علیه ایران 

ها دادگاه محاکمه و محکوم شد که با سندسازی مدعی شده بود که این پرداخت در

ساله  12اکان آتیلا هته شد که محمد دادگاه گف برای خرید مواد غذایی بوده است. در

ی داشت با جعل سند به ایران کمک یترکیه مقام بالا در بانکلکهابانک دولتی  که در

کرد تا با فروش نفت و گاز خود به طلا، آن را به صورتی جلوه دهد که انگار ایران 

یف تهیه دادگاه به حدی ظر یگفتهد. این طرح بهکنخواهد مواد غذایی خریداری می

اجرای آن مشارکت داشتند. گفته شد  هم در امریکاییی هابانکشده بود که شماری از 

که آتیلا، به اتهام توطئه برای فریب امریکا، توطئه برای زیرپا گذاشتن قدرت اضطراری 

شویی محاکمه و محکوم شد. بانکداری و توطئه برای پول امور اقتصادی، فساد در

این توطئه  آتیلا در هاکانها محمد کمه گفت که برای سالدادستان در جریان محا

ونی به قانغیرها دلار مبادلات مشارکت داشت که با استفاده از نظام مالی امریکا میلیون

 نیابت از سوی دولت ایران انجام داد.

بود که تاجر  تبارساله یک ترک ایرانی 31متهم دیگر این پرونده، رضا ضراب، 

مله جغیر علنی دادگاه به هفت اتهام از ییک جلسه ر دربماه اکت در ثروتمند طلاست و

ویی شهای امریکا علیه ایران و فساد بانکی و پولگذاشتن تحریم توطئه برای زیرپا

ه ترین شاهد دادستان علیاصلیآتیلا، ضراب  یشود که در محاکمهاعتراف کرد. گفته می

حالی که ضراب  در دستگیر شد 2442 سمار آتیلا در او بود که دردادگاه شهادت داد.

 دستگیر شده بود. 2440 سمار در

تون کار گرفته شد، حاتم خاهیکی دیگر از عواملی که برای پیشبرد سیاست دولت ب

های نسبت کوچک در بازار خرید وفروش پول بود که دریکی از محلهما یک فعال بهعن

پانی تبار، یک کمولی این سوئدی ایرانیواقعیت امر  استکهلم فعالیت داشت. در یحومه
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که از طریق کنگ داشت گدر هنبا مسئولیت محدود  HMEAنام شده بهثبت

های مالیاتی، از سنگاپور گرفته تا پاناما، بهشت کاغذی در هایاز کمپانیای زنجیره

، اخاتون نعمترین مشتری شویی کرد. بزرگصدها میلیون دلار برای دولت ایران پول

وانتقال پول نفتی که ایران به چین او در نقل 2441تا  2442و درطول  ولت ایران بودد

 کردها که اشاره شد کمک میکمپانی یکرد. این زنجیره فروخت نقش مهمی ایفامی

های ها پنهان بماند. به فعالیتازای نفت ایران از دیدههای خریداران چینی بهتا پرداخت

 ی از آن را بررسی خواهیم کرد. یهاگردیم و گوشهمیما بر عن دیگر خاتون

تمی های ای که برای کنترل برنامهالمللبین یکنندههای فلجتحریمدور زدن برای 

کوشید که صادرات نفت خود را حفظ کرده و به شد، ایران البته میایران اعمال می

ی از مبادلات طریقی به پول آن دسترسی داشته باشد و به همین دلیل بخش مهم

ی المللبینآمدهای آن این بود که بزهکاران تجارتی ایران زیرزمینی شد که یکی از پی

با کمک به ایران ثروت کلانی اندوختند. جریان غیرقانونی پول برای آنها که حاضر بودند 

 ای به بار آورد.این کار را بپذیرند درآمدهای افسانه یمخاطره

ن جریا باره شهرت یافت درر میامی دستگیر شد به یکد 2440رضا ضراب وقتی در 

شویی و نقل و انتقال پول به نفع های بانکی و پولاتهام تقلب در فعالیت ، اومحاکمه

 -ی نخبگان ترکیه شانهبههای دراز ضراب که شانهدولت ایران را پذیرفت. برای سال

تجملی بسیار چشمگیری ای خود زندگی با درآمد افسانه داشت –جمله اردوغان از

 داشت.

عمومی  انظار معروف ترک بود در یدرحالی که ضراب و همسرش که یک خواننده

ک ی اطلاعی نداشت با وصف این که کارهایش در خاتون نعمابودند، کسی از زندگی 

ی که یآمدها را داشت. تا جااستکهلم تقریبا همان پی یاتاقک کوچک در حومه

 با هیچ اتهامی روبرو نشده است. خاتون نعما، خبرداریم برخلاف ضراب

مله جی مالی، ازهاای از وکلا و پژوهشگران دیگر به بررسی گزارشها زنجیرهبرای ماه

چنین لک و همها بانکی که از ضراب، یهاهای بانکی، گزارش بازپرسیحسابصورت

ند تا ک کرده بودشد، پرداختند یعنی گروهی که به ضراب کم آتیلا هاکانبانکدار ترک 

 خاتون نعماای از جا نشانههیچ د ولی درکناو میلیاردها دلار از اموال ایران را جابجا 
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 برخ خاتون نعما یامریکا از وجود شبکه نیست و حتی روشن نیست که آیا دادگاه در

داشت یا خیر. حتی وقتی از دادگاه همین نکته پرسیده شد، دادگاه به آن پاسخ نداد. 

 کاری بودند و درمالی درگیر پنهان یکه چندین شبکه دهندموجود نشان می اسناد

این کمپانی  خاتون نعماهم اشاره شده است.  HMEA -خاتون نعماجا به کمپانی این

تر از یک ماه پس از این که اوباما با امضای یک فرمان تنها کم 2442مارچ  را در

کرده بود، به ثبت رسانید. البته امید این بود  حکومتی مبادلات بانکی با ایران را ممنوع

 2445 ییهیژو که این فشار دولت ایران را به میز مذاکره بکشاند که این چنین شد و در

د ش اروپا برجام را امضا کردند که قرار یانگلیس و اتحادیه ایران، امریکا، چین، روسیه و

هم لغو شوند. حتی در طول مذاکره ها های اتمی ایران تحریمبه ازای محدودیت فعالیت

های پنهانی ادامه داد. چین به مبادلات خود با ایران با استفاده از دلار از طریق شبکه

 یاش مدعی است که سرمایهاگرچه در اسناد رسمی - خاتون نعمای کمپانی درباره

ولی دلار امریکا( است  4344تر از کنگ ) کمگهزار دلار هن 44اش تنها ثبت شده

میلیون دلار را برای  154این کمپانی حداقل  2441و  2442دانیم که در طول می

 کرد. جاهدولت ایران جاب

های نفتی بود و پیوند با کمپانی میلیون دلار در 444شود که حداقل گفته می

 هایها هم از طریق کمپانیتحریمدور زدن وانتقال برای میلیون دلار نقل 434حداقل 

 ی صورت گرفت. المللبینبه بزهکاران وابسته 

 اقتصاد ایران در سال ،کنندههای فلجتحریم یهنکته این است که ازجمله در نتیج

داشت. تولید ناخالص داخلی کشور به خاطر  در موقعیت بسیار بدی قرار 2442

آمد آن درآمدهای دولت هم درصد کاهش یافت و در پی 2.1نفت  محدودیت در صدور

چنان ادامه دارد و پول ملی ایران ارزش د. فروپاشی ارزش ریال که آغاز شد همش ترکم

 وانتقال پول خود درتحریم و نقلدور زدن گذشته خود را بازنیافته است. ایران برای 

ها که جمله آنینی رو آورد ازهای زیرزمی به شماری از این شبکهالمللبینبازارهای 

ولت گویند حتی دشدند. متخصصان میافته مدیریت میی بزهکاران سازمان یوسیلهبه

 ی که خبریآید. تا جاهایش چه آمده یا چه میپول برسرواقع بهداند که ایران هم نمی

 واقع های ضدتحریمی باشد. درداریم هیچ بخش دولتی نیست که مسئول سیاست

ین ا کنند ومی این حوزه فعالیت های خویش درهای مختلف با توجه به قابلیتسازمان
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یافته نیست. البته با دو کشور عمده، یعنی چین و روسیه، ها متمرکز و سازمانفعالیت

ی یداد درازمدت امضا کرده ولی هنوز نه این قراردادها نهایی شده و نه اجرارقرا ایران دو

 -هابه خاطر تحریم -ایران رسد که چین از وضعیت ناهنجارشده است. به نظر می

کند تا بتواند نفت ایران را با تخفیف خریداری کرده و درواقع فضای خالی می استفاده

ی چون یهامالی را که با خروج بازیگران غربی پدیدار شده است پر کند. کمپانی

HMEA کارانه عمل کند. درحالی که دنیا مخفی دهند تا این نظام عمدتاً امکان می

وانتقال ود، فعالان بخش خصوصی برای نقلگر قرارداد درازمدت ایران و چین بنظاره

ایران از این معاملات که  دولتمردان در شود بعضی ازها وارد عرصه شدند. گفته میپول

اند شود بار خود را بسته و ثروتمند شدهعلنی است و نه جزئیاتش اعلام می نه رسمی و

 که با بازیگرانشویی عمدتا واحدهای کوچک هستند ات درگیر قاچاق و پولمؤسسولی 

دهند. خبرداریم که تنها در ها را سامان میبندند و فعالیتایران قرارداد می دولتی در

میلیون دلار را بین کمپانی نفت ایران و چین  444حداقل  HMEA ،2443 ییهیژو

 ردوبدل کرده است.

 های چینی دراین مبادلات لیو کواینتینگ است که رئیس کمپانی نفتییکی از طرف

کند. وقتی نفت ایران ژوجینانگ فعالیت می یژوشان جینرون است که در منطقه

رسد برای ردگم کردن منشاء آن قبل از ورود به بندرگاه، نفت به یک نفتکش دیگر می

گبو ی یو سنوسیلهگروه هرون است که به یشود. این کمپانی درواقع شعبهمنتقل می

یکی از ثروتمندان چینی نام  عنوانبهاز او فوربس  2441شود که درسال کنترل می

 دارهامسبرده است. البته در چند کمپانی دیگر وابسته به گروه هرون، لیو کیانتینگ یک 

 HMEA 04ی بست که برای کمپانی المللبیندانیم که کمپانی است. درضمن می

البته  های گروه هرون است.اش دریکی از ساختمانمیلیون دلار ارسال کرده آدرس

فت فعالیتی ن یبه یک مالک دیگر منتقل شد که در عرصه ی بست بعداًالمللبینکمپانی 

 ندارد. 

میلیون دلار  10درچند مورد حداقل  HMEAاز سوی دیگر خبر داریم که کمپانی 

یکی از جزایر  –لابوآن  یکه در منطقه المللبینبه کمپانی نفت  2443 ییهیژو در

ریق ط دانیم که مالک نهایی این کمپانی، ازده پرداخته است. میبه ثبت رسی -مالزی 
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یک کمپانی به ثبت رسیده در کوالالامپور شرکت ملی نفت ایران است. دو تا از اعضای 

 2442 ساین کمپانی، یعنی مازیار مدرس صادقی و مجید مالک درمار یهیأت مدیره

 HMEAاز ثبت کمپانی  روز چهارافتتاح کردند که تنها  کنگهنگای در شعبه

 گذشت. هردو مناسبات بسیار نزدیکی با شرکت ملی نفت ایران دارند. می

در خارج از سوئد و تا حدودی در  خاتون نعمادانیم که حاتم با تمام این اوصاف می

نیا در بغداد به د خاتون نعمادهد که ناشناخته مانده است. اسناد نشان می لیتونی کاملاً

کند. او تابعیت عراقی دارد استکهلم زندگی می یکوچک در حومه یخانهدر یک  آمد و

 خاتون نعمادانیم که در دوبی هم آپارتمان خریده است. در مدت زندگی درسوئد و می

، امارات متحده، لیتونی و استونی کنگهنگسوئد، ایران،  وکارهای متعددی درکسب در

به نام کمپانی  2444د به ثبت رسید، درسال درگیر بوده است. اولین کمپانی که در سوئ

جمله سفارت جمهوری اسلامی در بود که برای مشتریان از HMواردات و صادرات 

در مشارکت با دیگران  2440داد. در سال پول انجام می یمبادلهاستکهلم خدمات 

های بلیتفروش  در را به ثبت رساند که که عمدتاً HMی المللبینکمپانی مسافرت 

 یمقامات سوئدی به شیوه 2445کرد. درسال ی ملی ایران فعالیت مییمسافرتی هواپیما

گرفت مشکوک انجام می HMحسابداری غیر معمولی که در کمپانی واردات و صادرات 

این کمپانی توانست بدون دردسر به کارش ادامه بدهد تا این  2442شدند ولی تا اواخر 

د. های غیرقانونی متهم شنام فرانک کائور به فعالیت اش بهکه از سوی شریک بازرگانی

کائور یک شرکت ساختمانی داشت که در استونی به ثبت رسیده بود ولی در سوئد 

و به همین خاطر متهم شده بود که به  -به ثبت نرسیده بود -حضور قانونی نداشت

دی انی سوئهای ساختمی شرکتوسیلهبرداری مالیاتی بهای برای کلاهصورت وسیله

و  HMEAی بردارکلاه یجزئی از این برنامه عنوانبهشود که درآمده است. گفته می

ه با ک کردندعل میجهای قلابی حسابصورت خاتون نعماهای متعلق به دیگر کمپانی

 شویی بود. در خدمت پول کنگهنگدر  یکمک بانک

تباط او با دولت ایران شواهدی از ار خاتون نعمابازرسان سوئدی در تفتیش منزل 

 در سازیبه اتهام حساب خاتون نعماجدی دنبال نشد.  طوربهبه دست آوردند که البته 

 برای ده ماه به زندان رفت. دادگاه محکوم شد و
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نی، لیتو مالیاتی بود در فرار یدرحالی که تمرکز بازرسان سوئدی تنها بر مقوله

یعنی قبل از بازرسی منزل  2443اه مه م تر بود. درتقحص بسیار گسترده یدامنه

 UAB Hamejaدر ویلنیوس یک کمپانی به نام  خاتون نعمادر استکهلم،  خاتون نعما

د. چند ماه بعد، توجه بازرسان لیتونی به این جلب شدکه تعدادی به ثبت رسان

اقع و وانتقالات بانکی صورت گرفته که در پیوند با صادرات پسته از ایران بود که درنقل

 UAB Hamejaای صادر نشده بود. تنها چند هفته پس از ثبت پسته -جعلی بود

میلیون  4.11کرد. در طول دو ماه،  لیتوانی یک حساب بانکی باز بانک سیالیو در در

 ی یک کمپانی فرانسوی، دریافت کرد.وسیلهمیلیون دلار به 4دلار از جمله 

 روبرو خاتون نعماشواهدی از سوی  ولی مأموران دولتی که مشکوک شده بودند با

ت پسته به فرانسه حمل کرده اس کنگهنگشدند که یک کشتی به نام یونی گلوب از 

شان را برطرف کند. ولی برای مأموران ظنجزئیات بیشتر کوشید سوء و خلاصه با ذکر

 نگ لنگر انداخته و نه در فرانسه،کدولتی روشن شد که کشتی یونی گلوب نه درهنگ

دردادگاه محکوم  خاتون نعمارا به جعل سند متهم کردند.  خاتون نعماموران دولتی مأ

 شد ولی توانست از لیتوانی فرارکند. 

های سازی و انجام فعالیتشویی، حساببه پول خاتون نعما 2445دردسامبر 

 ماه مه غیرقانونی تجاری و استفاده از اسناد جعلی متهم شد. پس از آزادی از زندان در

 وقت برایکرد ولی هیچ دادگاه اتهامات را رد را به لیتوانی تحویل دادند. او در او 2441

ران های پژوهشگی در لیتونی هم به پرسشینگشت. مقامات قضاها بازپاسخ به پرسش

را صادر کرده  خاتون نعمادستور بازداشت  2444اروپا در  یپاسخ ندادند. البته اتحادیه

 کند. کجا زندگی می وشن نیست که او دراست. در حال حاضر ر

 کنگهنگمنحل شد ولی شواهد موجود در  2442در سپتامبر  HMEAکمپانی 

یک کمپانی دیگر  یرئیس هیأت مدیره 2441ماه مه  در خاتون نعمادهد که نشان می

ار امارات تبی یک شهروند ایرانیوسیلهبه نام کمپانی تجارت الکترا و شرکا شد که به

 2444 سال در گاه به لیتونی بازنگشت وهیچ خاتون نعماحده به ثبت رسیده است. مت

 دستور بازداشت او از سوی اتحادیه اروپا صادر شد.
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منحل شدند  2444و  2442 یدر سوئد در فاصله خاتون نعماهای کمپانی یهمه

به محل  منحل شد. وقتی مأموران دولتی 2444 و شرکا هم در و کمپانی تجارت الکترا

چه سرزدند مشاهده کردند که خیلی چیزها تغییرکرده است. به جای آن خاتون نعماکار 

ها به ثبت ثبت شرکت کند که دردر آنجا کار می« صرافی برادران»که بود اکنون 

 گرداند. آن را می خاتون نعمانرسیده ویکی از برادران 

دیر هنوز م خاتون نعماینیم که بنگریم میایران می ها دراما وقتی به ثبت شرکت

 شان هم شبیه نام کمپانی اوایران است که نام عامل چندین کمپانی به ثبت رسیده در

رسد که بیشتر از همیشه ی. به نظر میالمللبینآرین  HMسوئد است، برای مثال  در

نی اعامل دو کمپ دانیم که او معاون مدیرو از شواهد می کندبا شرکت ملی نفت کار می

چنین به ثبت رسیده و هم 2444بخش خدمات نفتی است، که یکی از این دو در  در

ست ا کند و قرارآزاد انزلی فعالیت می یمنطقه شرکتی است که در یعضو هیأت مدیره

 در پیشبرد تجارت ایران و چین فعال باشد. 

ه است ک با یک ایرانی دیگر هم شریک شده خاتون نعما ،های خودعلاوه برکمپانی

 یدرباره خاتون نعماای دارد. جالب این که در دادگاه درایران فعالیت بسیار گسترده

نام برد که  آذرنکو احسان از دوست و شریک تجارتی خود HMEA« مالک واقعی»

اه ای که در لینکداین گذاشته نگنامهرا هم دارد. وقتی به زندگی تابعیت دومنیک اتفاقاً

ترین کار تجارتی هم عمده HMEAهای او ایران است و شرکت لیتکنیم پایگاه فعامی

 را بنا« فانوس قرمز»های مالی به نام درتهران شرکت فعالیت 2441سال  اوست. در

شورای امنیت  در همان روزی که در دقیقاً« فانوس قرمز»کمپانی  2444نهاد. درسال 

 به ثبت رسید. کنگهنگ ای علیه ایران تصویب شد، درنامهسازمان ملل قطع

واقع بخشی  و فانوس قرمز در HMEA دهند که کمپانیشواهد موجود نشان می

شدند ده در چین کنترل میای بودند که از سوی چندین کمپانی به ثبت رسیاز شبکه

کردند و در نهایت هم درکنترل ایرانیان مقیم خارج بودند که دیگر دادوستد میو با یک

 -اشند. اغلب تابعیت کشورهای اروپایی را داشتنددرارتباط بدیگر کیرسد با به نظر نمی

هم  آذرنکورسد که پاسپورت ر میظو به ن -تر استها کمبه آن هابانکظن که سوء

 همین نقش را داشته است. 
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کند یکی از شرکای کمپانی شهرزاد عربی است، یک ایرانی که در چین زندگی می

ها رکتثبت ش یاست. لیستی که برای شرکت به اداره شریک دیگرهم ژنگ شائو پنگ و

دانیم که کمپانی چنین از شواهد میآپارتمانی است. هم ییک مجموعه داده شده در

نفتی  یهای نه چندان ناشناختهبا شرکت HMEAفانوس قرمز حتی پیش از تشکیل 

 نیم که درداهای چین میثبت شرکت یاساس اسناد اداره مبادلات داشته است. بر

 آزاد تجارتی ژانگجیاگنگ یمنطقه ان فانوس قرمز درمؤسس 2444 سمار

Zhangjiagang  یک شعبه برای مدیریت واردات محصولات پتروشیمی باز کردند

 رد به او امکان داد تا خاتون نعمااست. پاسپورت سوئدی  آذرنکواش دار اصلیکه سهام

حداقل این چیزی است  -ا ایفا کندر آذرنکونقش جانشینی  HMEAفرایند تشکیل 

ود، ششان افشا میانگاری، رابطهاسناد دادگاه آمده است ولی به دلیل یک سهل که در

 است.  Ehsan Hatamآدرس شان در جی میل شامل 

کی شده است. اسناد بانهای مختلف این دو ردوبدل میتواتر پول نقد بین کمپانیبه

هزار  500 خاتون نعماکمپانی دیگر  HMEAثبت دهد که دو ماه پیش از نشان می

ان ایر در -دلار به کمپانی فانوس قرمز پرداخت کرده است. هر دو کمپانی فانوس قرمز

 1001چین کمپانی  در آذرنکوماه بعد  1منحل شدند ولی  2441اگوست  در – و چین

Group Limited نوانعبهدر قشم  4444هم صرافی  2442 و در را به ثبت رسانید 

 گروه ایجاد شد.  4444شریک 

دوبی ذکر  آدرس محل اقامت خود را در آذرنکوو  خاتون نعماشواهد رسمی  در

 واقع در کجا هستند، نامعلوم است. اند ولی این که بهکرده

فروش نفت  از خرید و HMEAفعالیت شرکت  یتوجه این که دایرهقابل ینکته

 دهد که اینست. بررسی اسناد موجود نشان میتر ابین ایران و چین بسیار گسترده

های مختلف مبادله و دادوستد داشته است از سرزمین های دیگر درشرکت با شرکت

م ی امریکا مورد تحریوسیلهبه ی که بعداًیهاالبته شرکت -سوئیس گرفته تا دوبی

هم های چینی و هندی که متچنین به کمپانیهم HMEAدانیم که قرارگرفتند. می

به جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار تجارتی هستند هم پول ردوبدل کرده است. منشاء 

های ثبت شده در بهشت HMEAهای کاغذی ی که درمیان کمپانییهااصلی پول
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خشی ها باند روشن نیست ولی تردیدی وجود ندارد که اینی ردوبدل شدهیمالیاتی آسیا

های یدانیم که از کمپانی هستند. میالمللنبیشویی پول یبسیار گسترده یاز شبکه

 434رجین انگلیسی حداقل ی، سنگاپور، جزایر وکنگهنگکاغذی به ثبت رسیده در 

های های بی نام و نشان با استفاده از حسابمیلیون دلار دریافت کرده است. این کمپانی

ای از نند و شبکهزها دست میبانکی در چین، تایلند و سنگاپور به این نقل و انتقال

 در شرق چین هم در آن درگیرند.  Yiwu از شهر هم پیوسته که عمدتاً داران بهسهام

ان مکچنین صد میلیون دلار را به نیابت از دیگر منابع هم نقلها همهمین شبکه

شویی در آذربایجان متهم شده بودند ی پولیی که در رسوایهابرای مثال کمپانی - دادند

اند. دهکرمستقیم با رضا ضراب کار می طوربه ی کهیهادر پیوند با کمپانی چنینو هم

ی وسیلههشویی بود که ببسیار پیچیده برای پول یشویی آذربایجان یک شبکهباند پول

میلیارددلار  2.4گرفت و حداقل های کاغذی به ثبت رسیده در بریتانیا انجام میکمپانی

 انجام داد.  2441ا ت 2442 یشویی در فاصلهپول

 یدولت و اعضای خانواده رتبه دربسیاری از این دادوستدها به مقامات عالی

پارلمان اروپا  ها هم به حساب کسانی درپیوسته بودند و بخشی از پول جمهوررئیس

 کردند. رفت که به نفع آذربایجان فعالیت می

های بی دلار به شرکتمیلیون  15حداقل  HMEAدانیم که شواهد می و از اسناد

های به فعالیت شود وی ضراب کنترل میوسیلهنام و نشان در ترکیه و درامارات که به

، توان به آنها اشاره کردموردی که می شویی ضراب وابسته بودند، فرستاده است. دوپول

 دلار میلیارد یکاست که بیش از  Atlantic Capital General Tradingیکی 

 Hanedan Generalی ایرانی منتقل کرده است و دیگری هم هابانکرا به 

Trading  کلی  طوربهمیلیون دلار را انتقال داد.  254 امریکاییی هابانککه از طریق

حساب داشته  کنگهنگبانکی در  یشعبه هفتحداقل  در HMEAدانیم که می

 است.

خدمت سفارت  ه درپذیرفته است ک خاتون نعمابراساس اسناد دادگاه در سوئد، 

مشتریانش هم ترین داده است و عمدههای بانکی انجام میایران در استکهلم فعالیت

کار گرفته شده بود تا هتهران ب یک کمپانی سوئدی بود که از سوی وزارت راه در

درستی ایران نصب کند. با تمام این اوصاف به های شنود و جاسوسی دردستگاه
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دولت ایران چگونه بود و تا کجاها پیش رفت. زمان  با تون نعماخادانیم که روابط نمی

تأسیس این شرکت و همین طور تغییری که در میزان مبادلات آن انجام گرفت، نشان 

برای مقابله با تحریم روزافزون به ثبت رسیده بود. اسناد بانکی نشان  دهد که احتمالاًمی

های زیرزمینی از شبکه HMEA لاوه برهای نفتی ایرانی و چینی عدهد که کمپانیمی

پس ار امضای  -2440دیگر هم برای نقل وانتقالات استفاده کرده بودند. وقتی در سال 

شد  زیرزمینی غیرفعال یها تخفیف یافت، بخشی از این شبکهبخشی از تحریم -برجام

 جمهور شد، نه فقطها زیاد طول نکشید چون وقتی ترامپ رئیسولی تخفیف تحریم

ع شد. تری هم وضکنندهبیشتر و فلجمراتب بههای ها برگشت بلکه تحریمتحریم یهمه

 نفت ایران بود و رئیس دولت امریکا شرکت نفت دولتی چین که خریدار 2444سال  در

ونقل نفت هم به همین روال مورد آن را تحریم کرد. دو شرکت حمل یهیأت مدیره

و « فانوس قرمز»رسیم، می 2424 یبه فوریهگرفتند. وقتی  تحریم امریکا قرار

دادند همه منحل شدند. البته ها ادامه میهای دیگری که درچین به این فعالیتکمپانی

 هایبا محدودیت داد و طبیعتاً لیست سیاه قرار هم ایران را در FATF، 2424اوایل  در

یابد. هم افزایش می های زیرزمینیشود نیاز ایران به این شبکهبیشتری که ایجاد می

های زیرزمینی بتوانند به فعالیت خویش ادامه بدهند، تردیدی نیست این شبکه حتی اگر

 بیشتری بپردازد. مراتب به یدهد باید هزینهکه ایران برای مبادلاتی که انجام می

این  ایران در ی«نماینده»ترین بزرگ اغراق نیست اگر گفته شود که احتمالاً

سفر  در 2440 سمار 44 . دربودساله( ن 33ی مافیایی کسی جز رضا ضراب )دارسرمایه

به فلوریدا، او را درفرودگاه دستگیر کردند. به همراه او دادستان ایالتی نیویورک علیه او 

شویی و ساله( به اتهام پول 05ساله( و حسین نجف زاده ) 24و کامیلیا جمشیدی )

ی اتهامات شود که ضراب در دادگاه همهگفته میکمک به دولت ایران اعلام جرم کرد. 

ها هرچه که آن رسد که با مقامات دادگاه به توافق رسید که عملاًبه نظر میرا پذیرفت )

دلاری  میلیارد 24شویی خواهند را بگوید( ولی پیش از آن متهم بود که در پولمی

ارتباط  نژاداحمدیرضا ضراب با کسانی در دولت  پدر مشارکت داشته است. از قرار

سیار ب یداشت و با استفاده از این ارتباط، صرافی او به صورت یک فعالیت بزهکارانه

های پر از طلا و پول نقد، جعل سند، و گسترده درآمد که درفرایند کاری خود، چمدان
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الک ه گسترده از بانک دولتی یپرداخت رشوه به مقامات دولتی در ترکیه و استفاده

 این شویی خود دست زد. ممکن است گفته شود که ضراب درهای پولالیتبرای فع

ای به غیر از کمک به دولت و مردم ایران نداشته است ولی فراموش نکنیم میان انگیزه

حق کمیسیون  %1های خود فعالیت یدانیم که او برای همهکه براساس شواهد می

 %1دلار نقش داشته و  میلیارد 24شویی گرفته است. به این ترتیب، اگر در پولمی

کنیم که با هر معیاری میلیارددلاری می 4.0جا صحبت از درآمد گرفته باشد ما دراین

 توجهی است. رقم قابل

داند و روشن مشکل کار این است که هیچ کس میزان واقعی ثروت ضراب را نمی

 دارد و چهواند نگهتیکا چه میزانش را میامر نیست که پس از محاکمه و محکومیت در

یک مصاحبه در  دراو شود و یا ضبط خواهد شد. میزانش هم صرف پرداخت جریمه می

هزار دلار درآمد دارد که البته  224گفت که از صدور طلا و فروش مبلمان سالی  2440

دیگر مدعی شد که او  ییک مصاحبه در 2441در  ترسال پیش گفت. دوراست نمی

ها شتا( که دارم این یادد2424کند. درحال حاضر )سپتامبر می روزی یک تن طلا صادر

 2441سال  دلار است اگر فرض کنیم در 4144نویسم بهای طلا اونسی بیش از را می

چه ضراب ادعا کرده اونس بوده است درآن صورت آن دلار برای هر 4444بهای طلا تنها 

شود و درآمد او از حق میدلار  میلیارد 42اش حدود است یعنی مبادلات سالانه

میلیون دلار درسال خواهد بود. البته که انجام این  404گرفت هم کمیسیونی که می

درآمدش  هم دارد حتی ضراب خودش مدعی شد که نیمی از« هزینه»جور کارها، 

اش پس از پرداخت این شود که درآن صورت، درآمد سالانهمی« هاهزینه»صرف این 

میلیون دلار که  4.3شود روزی بیش از یون دلار خواهد بود، که میمیل 114ها، هزینه

 هزار دلار تفاوت بسیاری دارد.  224ای معادل با درآمد سالانه

ی از اموال ضراب به حالت توقیف درآمد. یهاامریکا، گوشه البته پس از دستگیری در

ص برای مسابقات اسب مخصو 0، او مالک 2441سال  داریم که در شواهد دادگاه خبر از

 21میلیون دلار به صورت اشیای هنری،  44اتوموبیل مجلل داشت و بیش از  42بود، 

واحد  3واحد مسکونی به نام اوست و  24سلاح گرم هم از اموالش به دست آمد. بعلاوه 

دارد. لیستی که دادگاه منتشر کرد  مالکیت شرکت یا اعضای فامیل او قرار دیگر در

 اند.مالت به ثبت رسیده م هست که درکشتی ه هفتشامل 



 

 
 

 احمد سیف 07

که برجام امضا 2445ای به خرید کشتی تفریحی دارد. درژوئیه ویژه یضراب علاقه

خوری درترکیه داشت هوااش درساحل بادروم متری 04ضراب روی کشتی تفریحی  شد

 ه او امکانتر بخرد که باندیشید که یک کشتی تفریحی بسیار بزرگبه این می و کردمی

گسترده یک  یدریا را هم بدهد. یکی از همکاران ضراب دراین برنامه در سیروسیاحت

ت اس متخصص غواصی است و ادعا شد که قرار قرارگلیسی بود به نام آدام وود که ازان

به ضراب دراین راستا کمک کند ولی بعد روشن شد که مسئولیت وود بسی بیشتر بود. 

شویم و هم خبر میهم با 344 صوصی، چالنجراین اسناد از مالکیت یک جت خ از

زار اش برگکشتی تفریحی یهای کلانی که درعرصهکنیم که در میهمانیمشاهده می

شد. مطبوعات ترکیه در دلار هر بطری هم صرف می 244ی به بهای یشد، ودکامی

اش را خریداری کرده گزارش کردند که ضراب دومین هواپیمای جت شخصی 2445

کردند. آدام وود در حال حاضر به بریتانیا برگشته  میلیون دلار ذکر 51هایش را است و ب

است البته بگویم که درپیوند با ضراب او به هیچ اتهامی متهم نشده است. به پژوهشگران 

4OCCRP باره مصاحبه کند ولی بعد بهانه آورد که وقت این عده داد با آنها درو

 ت. ندارم و این مصاحبه انجام نگرف

نترنتی خود منتشر کرد لاف زده است که یی که درصفحات ایهاضراب در پست

 Royalمربوط به کمپانی خود یاولین عشق من دریاست و این را درصفحه

Holdings  که یک سال پیش از بازداشت خود به ثبت رسانید نوشته است. تنها چند

خریداری کرد. همکاران یاب سوئدی را هفته پیش از بازداشت، ضراب یک کشتی مین

ای به دریاپژوه نامدار فرانسوی جک کوستو داشته و ویژه یگویند که ضراب علاقهاو می

اشد رساند به همان نامی بیاب را در مالت به ثبت میحتی کوشید وقتی که کشتی مین

 که کشتی کوستو بود که این کار عملی نشد و با اندکی تغییر با افزودن یک ایکس به

هم  یابرسد که ضراب برای خرید این مینر مینام کشتی به ثبت رسید. به نظ آخر

خواست شود ضراب برای انجام تغییراتی که میمیلیون دلار پرداخته باشد. گفته می 45

 یکیدر نزد یبارگاه کشت کیطور  نیو هم یائیتالیمتخصصان ا یاب بدهددر مین

 اش درفلوریدا این برنامه انجام نشد. را در نظر داشت که با دستگیری استانبول
                                                      
1 Organized Crime and Corruption Reporting Project 



 ی رضا ضرابنمونه –( 2داری مافیایی )ایران و سرمایه 08 

 رانی آرزدآضراب، کشتی یشدهوود رئیس کمپانی تازه تأسیس 2440 یژانویه در

مالتا شد ولی پس از بازداشت ضراب، او برکنار و برادر ضراب، محمد با نام مستعار  در

شن صراف رئیس این کمپانی شد. یادآوری کنم که محمد ضراب هم درامریکا تحت 

ی در یچنان آزاد است. خبرداریم که در نمایشگاه کشتی و زیردریاتعقیب است ولی هم

ی یکه ضراب و وود با هم در آن شرکت کرده بودند ضراب حتی یک زیردریا 2445

اش بود ولی اکنون حذف شده است نترنتییا یوود که در صفحه یرزومه در .خرید

کند و برای ضراب کار می« هایمدیردارای» و« مدیر پروژه» عنوانبهخوانیم که او می

تر، ی کوچکیکشتی و زیردریا 0دو کشتی تفریحی،  یاش از جمله شامل ادارهوظایف

سه خانه  مسکونی است که هر یاتوموبیل و سه خانه 43یک هواپیمای جت شخصی، 

اری از اند. البته پس از بازداشت ضراب شمدر سواحل بادروم در سواحل دریای اژه واقع

های سری او کشف رمز شد و معلوم شد که ضراب به او مأموریت داده است که میلای

 تمام هوایشواهدی داریم که ضراب هم به برای دخترش یک قیم خصوصی پیدا کند. و

آور ضراب های حیرتهای وود که خبر از ولخرجیوود را داشت. البته شماری از پست

دانست که رسد که وود نمیاستفاده شد ولی به نظر میداد در دادگاه علیه ضراب می

عازم میامی  2440 سمار 44زودی دستگیر شود. وقتی که در هاش بقرار است رئیس

ها و غیره نوشت و ی تعداد زیاد چمدانبودند وود در حساب اینستاگرام خود درباره

 داشت خواهد شداش بازدانست که چند ساعتی بعدتر همراه رئیسآشکار است که نمی

 که شد. 

برانگیز است درواقع مسافرت ضراب به امریکاست. واقعیت این آن چه اندکی پرسش

شویی برای ایران است خبرداشتند که او درگیر پول 2443ها از سال امریکاییاست که 

ترکیه علنی شد  دهی داخلی دررشوه گیری وو آن هم پس از آن که یک جریان رشوه

 ها کشید.روزنامه شان بهو بحث

ها او را بازداشت کنند تا امریکاییخواست که یک نظریه این است که ضراب می

د ایران زندانی است پیدا نکن سرنوشتی مشابه سرنوشت همکارش بابک زنجانی که در

عین حال  دانیم که سرانجام سرنوشت زنجانی چه شده است ولی دراگرچه نمی

ی ایران دهد که او هیچ نگرانی دربارهود نشان میخصوصی بین ضراب و و یمحاوره

 نداشته است. 
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هزار دلار پول نقد با خود داشت و گفته  443زمان بازداشت در میامی، ضراب  در

ورلاندو ا در« دنیای دیزنی»شد که دلیل سفرش به امریکا این بود که دخترش را به می

 ببرد.

 ضراب در 2441قل کردند و درسال ضراب را به نیویورک منت 2440اول آوریل  در

گاه داد در لک شهادت داد و آتیلاها بانکسای ؤیکی از ر -دادگاه علیه محمد حکان آتیلا

 شود کههای امریکا محکوم شد. گفته میتحریمدور زدن به جرم کمک به ایران برای 

 بانک یکی از شهود اصلی دادستانی باشد. یمحاکمه قراراست ضراب در

که اگرچه ضراب به شماری از اتهامات خود است یار محتمل است این چه بسآن

اعتراف کرده است ولی درعین حال با مقامات دولت امریکا هم درگیر معامله شده تا 

 ازای شهادت علیه دیگران در مجازات او تخفیف داده شود.به

ت ضراب کجاس 2424یا  2424کنند که درسپتامبر اعلام نمی امریکاییمقامات 

دادگاه علیه آتیلا  زندان نیست. چندین ماه پس از این که در دانیم که او درولی می

شود دوست همسر تن او را دریک رستوران با یک خانم که گفته میمنه شهادت داد در

یکی از بدین ترتیب، از حضور او نداریم.  شاهدیاند. از آن به بعد هیچ اوست دیده

 شده است! « مفقود» یایی ایران عملاًداران مافترین سرمایهبزرگ

 

 ی رضا ضرابپیشینه
 42ی که ضراب انجام داد باید اندکی به عقب برگردیم. یوبم کارهابرای دریافت زیر

های ضراب نقش داشت با سال پس از آغاز این پروژه یک شهروند ترک که درفعالیت

OCCRP خروج مقدار  ه درجمل. شخصی به نام آدم کاراهان که ازگو نشستوبه گفت

 توجهی طلا از ایران به ترکیه نقش داشته است. قابل

شد تا میلیاردها دلار پول « استخدام»برمی گردد که کاراهان  2441این داستان به 

را به صورت طلا و پول نقد از ایران خارج کند و به ترکیه برساند و بعد در ترکیه این 

کا علیه های امریبرسد که درمقابل تحریم ه به نظرگونمنابع وارد نظام بانکی بشود و این

م ها هتوانند از پس تعهدات خویش برآیند. منبع این پولهای ایرانی میایران، بنگاه

توانست رفت چون مستقیم از سوی ایران نمینفت ایران بود یعنی نفتی که به فروش می
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احبه به این مص وارد شود. او دری بشود قرار شد به این ترتیب المللبینوارد نظام بانکی 

شوی ایرانی به نام یک پول -« هامدیر این فعالیت»گفت که  OCCRPپژوهشگران 

ه او کند که ببه او گفت که نگران مقامات ترکیه نباش. از ضراب نقل می -رضا ضراب 

 اورب ابتدا وقتی که کاراهان در و« ها هم دراین برنامه مشارکت دارنددولتی»گفت که 

 ود. خلاف نگفته بدانیم که ضراب سخنی بهنکرد، ضراب به او گفت خواهی دید. الان می

تانی سی اتهامات رشوهسال پس از آغاز این برنامه پلیس استانبول که درباره پنج

 های ضرابهمان حرف کرد دقیقاًحص میفرتبه دولتی تگسترده از سوی مقامات عالی

 را زد. 

، خود ضراب هم 2442جنوبی نیویورک در  یگاهی در منطقهداد از طرف دیگر، در

ک شد با استفاده از بان سخن گفت که قرار« یالمللبین یتوطئه»ها از یک ییدر بازجو

رای های امریکا را که بشویی کند تا بتواند تحریمهالبانک برای دولت ایران پول دولتی

 دور بزند.  اتمی ایران اعمال شده بود یمحدود کردن برنامه

که ضراب مدعی شد که  است چه که مورد حیرت قضات دادگاه بود اینآن

ه ها انجام بگیرد. علاوداد که این فعالیت طیب اردوغان دستوررجب جمهور ترکیه، رئیس

های کلان جمهور، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه ظفر کاگلیان هم به دریافت رشوهبر رئیس

 متهم شد. 

سالگی ثروت  34ضراب در  سال ادامه یافت باعث شد تا هشتبرای این برنامه که 

کارانه از حجم معاملات، دادستان در یک برآورد محافظه کلانی به دست بیاورد. در

شویی صورت دلار پول میلیارد 24حدود  2445و  2444نیویورک مدعی شد که بین 

 گرفته است.

بود. در گزارشی که یکی از کرد خیلی خوب درآمد ضراب به خاطر کاری که می

های مشکوک بانکی برای وزارت فعالیت یدرباره کارمندان بانک استاندارد چارتر

 ضراب حدوداً  2440اواخر  داری امریکا فرستاد از قول کاراهان آمده است که درخزانه

 %1سهم ضراب بود و  %1به نقل از او آمده است که  گرفت و البته بازکارمزد می 1%

 کهاست این گزارش روشن نشد این  چه درشد. آنهم به دولتمردان پرداخت می بقیه

در آن  در ایران هم کسانیآیا سهم دولتمردان ترک این میزان بوده است یا این که 
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چه کاراهان مدعی شد حقیقت داشته باشد درآمد . اگر فرض کنیم که آناندداشتهسهم 

 شود.ار میمیلیون دل 144ضراب برای سه سال حدود 

ستانی و فساد تفحص دولت ترکیه علیه رشوه 2443خبریم در سال به دلایلی که بی

مالی متوقف شد و حتی پلیس و دادستانی که برای مدت کوتاهی ضراب را به زندان 

 فرستاده بودند مجازات شدند. 

 2440های میامی، اردوغان در سال دانیم که پس از دستگیری ضراب درالبته می

دانیم که شویان را از مجازات احتمالی خلاص کند و میهم کوشید تا پول 2442 و

ای را در واشنگتن آغاز کرد تا سروصدا را بخواباند. و گری بسیار گستردهلابی یبرنامه

 از ترامپ خواستار آزادی ضراب شد که اتفاق نیفتاد. باز خبر داریم که اردوغان شخصاً

ت ضراب به اتهامات متعددی محاکمه و محکوم شد ولی دادگاهی که انجام گرف در

دگاه دا کلان در یازای تخفیف در مجازات علیه دیگر متهمان این پروندهپذیرفت تا به

های او بود که محمد فت که براساس شهادتتوان گیقین میبه شهادت بدهد. تقریباً

ار مدتی بعد که قر قرارازمحکوم شد و  هالک یکی از مدیران بانک دولتی - حکان آتیلا

خود بانک آغاز شود، رضا ضراب یکی از شواهد اصلی دادستان این  یاست محاکمه

 پرونده است. 

خود مدعی شد  یمصاحبه کاراهان که برای چند سالی بخشی از این برنامه بود، در

داستان را دردادگاه بیان کرده است. او معتقد است که این  که ضراب تنها بخشی از

شود ادامه یافت و هم چه که ادعا میتر شروع شده بود و بیش از آنتوطئه مدتی پیش

چه در بیشتر از آن اربسی - بودند و هم کشورهای دیگری ی بیشتری درگیرهاآدم

 آتیلا افشا شد.  یمحاکمه

و یکی از نزدیکان اردوغان که  نژاداحمدیاگر ادعای کاراهان راست باشد محمود 

 . اندداشتهاین فساد مشارکت  ر عضو دولت است دردرحال حاض

مأمور حفاظت  عنوانبه 2440از سال  -شوییقبل از شروع پول –ابتدا  کاراهان در

از توان میاند کردهی این که درآن زمان چه میبرای ضراب را آغاز کرد و درباره کار

که او طلا  2443و  2441مثال گفت بین  عنوانبههای قاچاق متعددی نام برد. فعالیت

ونقل پول نقد بین ایران، روسیه، و امارات متحده حمل کرد و دربه دوبی حمل می
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های کاغذی به ثبت علاوه به دستور ضراب به نام خودش کمپانیهمشارکت داشت و ب

ای خهنس یشویی از آنها استفاده بشود. دراین مصاحبه کاراهان با ارایهرسانید تا در پول

ره هایش هم بههای بانکی، پاسپورت و تصویر و اسناد دیگر، برای اثبات حرفساباز ح

 گرفت. 

آغاز  2444شویی ضراب از های پولدادستان دادگاه نیویورک مدعی شد که فعالیت

سال زودتر در جریان بود  شده است ولی کاراهان مدعی است که این کارها حداقل دو

ی داد. اما دربارهی دولتمردان ترک اطمینان خاطر میهیعنی زمانی که ضراب به او دربار

 دانیم. اش چه میخود ضراب و گذشته

تهران به دنیا آمد ولی دراستانبول بزرگ شد و به  در [4302] 4413 ضراب در

مدرسه رفت چون خانواده او زمانی که او کودکی بیش نبود به استانبول مهاجرت کرده 

دست به مهاجرت زدند و این بار زندگی و  4444دیگر در بودند. فامیل ضراب یک بار 

 شان را به دوبی منتقل کردند.تجارت

راه بیندازد ترکیه بهدر شان را یی تجاراو سه سال بعد به استانبول بازگشت تا شعبه

 داد و رئیس بانک مرکزی نوشت خبر نژاداحمدیای که به و حدود ده سال بعد در نامه

ی الکترونیک یفعالیت در بازار ارز دارد. نسخه یسال تجربه 54گی آنها که تجارت خانواد

ا برای مقابله ب« جهاد اقتصادی»پیوند با  این است که در دادگاه رو شد. ادعا بر نامه در

ای که به رئیس کل نوشته است. در نامه نژاداحمدیهای امریکا او این نامه را به تحریم

ملی واخلاقی  یضراب این را وظیفه یخانواده»خوانیم بانک مرکزی نوشته است می

هرگونه فعالیتی که باعث بشود  خود را در مشارکت در یداند که علاقهخود می

تاریخ این نامه دسامبر «. داردارزی ضد تحریم اجرا شود، اعلام  های پولی وسیاست

خدمت است. کاراهان  یامریکا پیشنهاد ارایه دادستان دادگاه در است که از دید 2444

نادرستی تفسیرکرد و به اعتقاد او نه این اش ادعا کرد که دادستان نامه را بهدر مصاحبه

دهند و که پیشنهاد ارایه خدمت کرده باشند بلکه به تداوم خدمتی که ارایه می

 اند.سرتاپایش به فساد آلوده بود اعتراف کرده

ه او توانست به رئیس کل بانک مرکزی ال شد که چگونؤدادگاه از ضراب س وقتی در

 و «یکی ازدوستان پدرم این ملاقات را تنظیم کرده است»نامه بنویسد او پاسخ داد که 
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 گفت این درکه کرد، پاسخ او جالب است  سؤالی معاملات بازار ارز او درباره وقتی از

 واقع درتخصص پدر من است. 

دانیم. ایشان حسین ضراب هستند چه می« متخصص بازار ارز» این پدر یدرباره

مراسم  در 2442اکتبر  یک تاجر با دولت ایران روابط بسیار نزدیکی دارد. در عنوانبهکه 

 یحومه در« شرکت صنایع کاوه تیکمه داش»نام شرکت خانوادگی ضراب به حافتتا

 یشود این برنامه، یعنی اهداشماری از دولتمردان محشور بود و گفته می تبریز با

 یتصویب شد. کاراهان در مصاحبه نژاداحمدیی وسیلهتأسیس به ضراب به یپروانه

یک سفر به تهران با رضا ضراب شرکت داشته و  در 2444 خود گفته است که در

ت. گوها چیزی نگفوی گفتارفته بودند ولی از محتو نژاداحمدیاتفاق برای ملاقات با به

ای دقیقه 24 یاق انتظار ماند و رضا ضراب یک جلسهات رسد که کاراهان دربه نظر می

ها کاراهان برداشت من این است که او هم در این برنامه یداشت. به گفته نژاداحمدیبا 

مشارکت داشت. و افزود نوع تجارتی که ما درگیر بودیم بدون رشوه غیر ممکن بود. 

راهان نتوانستیم جزئیات هرجا ضراب باشد، رشوه هم هست. البته مستقل از ادعای کا

 ید کنیم. أیگوید را تی ملاقات درتهران میچه او دربارهآن

شرکت پدر و  4 نگریم حداقل درها درایران میثبت شرکت یادارهوقتی به شواهد 

برای حمایت از  2441آنها هستند. اغلب آنها در سال  یپسر عضو هیأت مدیره

، اند. البته اعضای دیگر فامیلاش به ثبت رسیدهصنایع فولاد کاوه تیکمه د یکارخانه

 خواهر و مادر ضراب هم درهیأت مدیره حضور دارند.

ی ایجاد کرده است یوکارهاکه حسین ضراب کسب است رسد اینه به نظر میچآن

 شویی خود سروسامان بدهد. برایهای پولتا پسرش با استفاده از آنها بتواند به فعالیت

ترکیه به ثبت رسید که بعد معلوم شد برای موجه  رانی درکشتیمثال یک کمپانی 

ایران صادر  در یها فاکتور جعلی برای مواد غذایی در وجه بانکشوییجلوه دادن پول

ترکیه هم اعضای فامیل حسین  رانی درداران این شرکت کشتیکرده است. سهاممی

 ضراب بودند.

شود رضا ضراب تنها عضو بوط میهای شخصی امریکا مری که به تحریمیتا جا

حسین ضراب  2443آوریل  ضراب نیست که موردتوجه امریکا قرار گرفت. در یخانواده
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 4.4شان با ایران های مالیبه خاطر فعالیت« صرافی النفیس»و کمپانی او دردوبی 

رسد که حسین ضراب در جریمه شدند ولی به نظر می میلیون دلار از سوی امریکا

 برچه کرد خ تر از پسرش عمل کرد. این که دقیقاًمل به این موارد بسیار موفقالععکس

ندارم غیر از این که مدعی شد که النفیس یک کمپانی کوچک است، به هر حال در 

 میلیون دلار کاهش یافت. 2.3میزان جریمه به  2441سال 

شواهدی ای که دادگاه به حسین ضراب نوشت همین نکات آمده است ولی نامه در

تا آوریل  2442 یگوید. بین ژانویهاست داستان دیگری می OCCRPاختیار  که در

شرکت مدیریت  اندلار مبادلات مالی را برای هزار میلیارد 3.51النفیس بیش از  2442

 آمدند. ر مشکوک میظوبدل شده هم به نهای ردای از پولکرد و بخش عمده

میلیون دلار از سوی دو کمپانی  424ود حد 2444و اوایل  2444 برای مثال در

سای آنها در خدمت رضا ضراب بودند برای صرافی النفیس ارسال شد. وقتی ؤترک که ر

گونه کرد به او گفته شد که این کمپانی هیچ سؤال های یکی از کمپانیکاراهان درباره

 یمهمحاک شود. درهای ایران ازآن استفاده میفعالیتی ندارد ولی برای نقل وانتقال پول

است  ریدانیم که آیا هنوز داامریکا از صرافی النفیس نام برده شد و نمی رضا ضراب در

کوشید تا جد میدهد که النفیس بهیا تعطیل شده است. اسناد دادگاه نشان می

دادگاه ارایه  دارد. دراسنادی که درهای خود را مخفی نگاه نی فعالیتهای غیرقانوجنبه

ایران  ای به ایران و یا شرکتی درگونه اشارهاسناد رسمی هیچ م شد که درشد معلو

ها البته اسنادی است که و این اندنیست و کارمندان شرکت ترک آنها را پاک کرده

اش شد. اگرچه حسین ضراب در نامهمتعلق به بانک ملت صادر می یهمؤسسنفع یک به

 دوبی در ادعا کرد که النفیس به غیر ازبه دادگاه وقتی خواستار کاهش جریمه شد 

کنیم سایت کمپانی مادر صرافی النفیس مشاهده می کشور دیگری فعالیت ندارد ولی در

پیوند با میزان فعالیت النفیس حتی  روسیه، ترکیه، و در چین هم شعبه دارد. در که در

 ست از ابتدایخوانیم که اعلام کرده ااشارات دادستان بخش جنوبی نیویورک هم می در

 یامریکایبانک  ششبانکی از سوی  یدلار از طریق حواله میلیارد 3.42بیش از  2442

 به نفع النفیس صورت گرفته است. 

دهد که حسین امریکا نشان می شود که شواهد دادگاه درجا جالب میقضیه از آن

ا های بیشتر یگاه نپرداخته است ولی شاهد ادعاتر را هیچکم یضراب حتی این جریمه
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 اول نیستیم. این یبیشتر به خاطر عدم پرداخت جریمه یاتهامات بیشتر و یا جریمه

زیاد دارد و این هم یکی از آنهاست.  هاسیاهکاریداری مافیایی از این دنیای کدر سرمایه

مذاکرات برجام و سرانجام  گیری امریکا احتمالاً این باورند که علت عدم سخت شماری بر

ق برجام بوده است. من بااین نگاه موافق نیستم و به گمان من این ادعا یک جایش تواف

 لنگد. می

های چنان به فعالیتوزارت دادگستری امریکا حسین ضراب هم یبا وجود جریمه

کمپانی کاوه برای  2443 ییهیدهد. در ژواش در ایران ادامه میتولیدی و تجارتی

قرار است علاوه بر پردازش فلزات گرانبها در واردات و پالایش طلا را تأسیس کرد که 

 -امیرفتح رازی –جا صادرات آنها هم ایفای نقش کند. شریک حسین ضراب در این

وکار مرتبط با جواهرات درترکیه هم هست که درواقع شریک رضا ضراب در یک کسب

 به ثبت رسید.  2443در سال 

تغییراتی انجام بگیرد یک  2441علیه ایران درهای امریکا پیش از آن که در تحریم

 -تا از تجارت فلزات گرانبها دادی وجود داشت که به ایران اجازه مییموقعیت استثنا

 گذارینام« گاز برای طلا» یپروژه عنوانبه چه که بعداً استفاده کند. آن -طلا  عمدتاً 

 فرستاد و بخشترکیه می جا آغاز گشت. شرکت ملی نفت درآمدهای گاز را بهشد از آن

که از  شدداری میلک نگهها بانکیک حساب ویژه در های ایران درای از پولعمده

های ضد تحریم نقش مؤثری داشته است. آتیلا که سوی امریکا متهم است در فعالیت

ر ها دخاطر این فعالیتاین بانک بود، مدتی درامریکا به یرتبهیکی از مقامات عالی

ار سهام ترین بازترکیه بازگشت، به ریاست بزرگه وقتی که پس از زندان ب بود وزندان 

ود و ب توانست خریدار طلاشود که ضراب هرکجا که میاستانبول منصوب شد. گفته می

چمدان به  کردند این طلاها را دربعد کاراهان و دیگرکسانی که برای ضراب کار می

دادند. این طلاها در طلای جهان است انتقال می ترین بازارهایدوبی که یکی از بزرگ

که به خاطر را چه توانست آنو با این دلارها ایران می شددوبی به دلار فروخته می

 های امریکا و حتی سازمان ملل قادربه خرید نبود، خریداری کند.تحریم

به  تن طلا را 244نفره بود که حداقل  22کاراهان مدعی است که او عضو یک تیم 

دوبی منتقل کردند. همراه با بیشتر شدن نیاز ایران به ارز، تجارت طلای ضراب هم 
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تن طلا به بهای  4.5او  2443 یژانویه گسترش یافت. او به پلیس ترکیه گفت که در

میلیون دلار را مدیریت کرد و خریدار نهایی آن هم بابک زنجانی بود. این طلاها از  05

فرودگاه  و چون هوا بد بود هواپیمای حامل آن مجبور شد درآمد یک معدن در غنا می

شده  برخه پلیس ترکیه از ورود این طلا بادیگری به زمین بنشیند و این گونه بود ک

 دهد که یک کمپانی کاغذی به ثبت رسیده در بریتانیا درنشان می هابانکبود. اسناد 

رواقع همان ماهی است که این د غنا پرداخت داشت و مورد به این معدن در چهار

بابک زنجانی برای طلا انجام گرفت. خبر داریم که این کمپانی کاغذی انگلیسی  یمعامله

 با چند کمپانی تحت کنترل ضراب هم مبادلاتی داشته است.

روابط بین ضراب و زنجانی یکی از مسائل بسیار پیچیده و درعین حال ناروشن این 

ها داد، ضراب زنجانی را منبع این طلاویورک شهادت میدادگاه نی جریان است. وقتی در

حال،  تن طلا را از غنا به کمپانی او فرستاده بود درعین 4.5ذکر کرد که زنجانی این 

مهم جلوه بدهد و در دادگاه گفت که هیچ شراکتی با زنجانی کوشید که این روابط را غیر

 یهمه اعتقاد او ضراب و زنجانی در نداشته است. کاراهان با این روایت همراه نیست. به

کت دوبی شر های بین این دو درگوید که او درملاقاتبودند و میدیگر یککارها شریک 

شان به زبان ترکی و فارسی بود، کاراهان در فهمیدن این داشته است. ولی چون جلسه

 ازی چه چیزی صحبت کرده بودند مشکل داشت. وقتی غذا خوردیم ضراب که درباره

زنجانی تقاضای پول کرد که زنجانی هم موافقت کرد و زنجانی پول را به ترکیه 

فرستاد. البته در یک مصاحبه درایران، زنجانی پذیرفت که ضراب را ملاقات کرده می

دلاری  میلیارد 2.2ام ولی زنجانی به جرم اختلاس است. اگرچه جزئیات را دنبال نکرده

د با این امید که او این پول را بدهد و رسبه نظر میمحکوم شده است ولی  به اعدام

درکدام ویلا در لواسان این که الان او اش را نجات بدهد هنوز اعدام نشده است. زندگی

 !کند خبر ندارمزندگی می

ای که دادستان در امریکا ارایه داده است پس از دستگیری ضراب یهیبراساس شکوا

ک هال ترکیه است به بانک دولتی یل حاضر وزیر مالیهداماد اردوغان که درحا 2443 در

شویی ضراب نشود. با این همه، به دلایلی که حداقل های پولدستور داد که مانع فعالیت

امریکا علیه داماد اردوغان هیچ  اسناد رسمی دادگاه در من روشن نیست در بر

اش حسین آقا یکدادگاه گفته شد که ضراب و شر ای صادر نشده است. دریهیشکوا
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این بانکی است که داماد اردوغان قبل  -حساب دولت ایران دربانک اکتیف یجونی همه

را خالی کردند و بعد با بانک مرکزی و بخش صرافی  -کرداز این که وزیر بشود اداره می

بانک ملت تماس گرفته و اعلام کردند که حاضرند برایشان کار کنند ولی آنها نتوانسته 

 های امریکا به ایران برگردانند. تحریمدور زدن ها را بدون این پولبودند 

اگرچه داماد اردوغان در دادگاه نیویورک با اتهامی روبرو نشد ولی نقشی که در 

. او امریکاست پلماسی بین ترکیه وید ثیر درأت یدهندههای ضراب داشت نشانبرنامه

 و اردوغان بود.  یکی از کسانی است که درواقع رابط بین ترامپ

واین که شخص آقای ترامپ با  اندداشتهاین که در ترکیه چه مقاماتی مشارکت 

 یاش کوشید تا به حامیان برنامهظالمانه و ضد ایرانی های شدیداًسیاست یوجود همه

تفصیل در جای شویی ضراب و خود ضراب کمک کند، موضوعی است که باید بهپول

 دیگر بررسی شود. 

یه بود. ترک رانی او درها شرکت کشتیانتقال پول اصلی ضراب برای نقل و یهوسیل

د که رسرانی فعال بود ولی به نظر میهای کشتیظاهر درفعالیتبهاین شرکت اگرچه 

داریم که  لک خبرها بانکشویی بود. از حساب بانکی این کمپانی در اش پولکار اصلی

داشته است و براساس  دلار درآمد میلیارد 2.5حدود  این کمپانی 2443ماه اول  چهاردر 

اش در پیوند با تجارت طلا و مواد غذایی بوده این اسناد آمده است فعالیت چه که درآن

 است.

این کمپانی چندین صورتحساب چندین  2443اول اگوست  داریم که در خبر

ارگیل صادر کرد و زده، روغن نمرغ یخ یمیلیون دلاری برای حمل روغن زیتون، سینه

 یاش تنها چند هفته پیش از آن که امریکا سوراخ قانونی موجود در برنامهکارهای اداری

ای خواست مبادلهاش علیه ایران را ببندد انجام گرفت. پس از آن هرگاه ضراب میتحریم

ا کهای امرید که تحریمکنمکان میشد که دارد مواد غذایی نقلانجام بدهد، او مدعی می

 گونه انتقالشد. البته در دادگاه نیویورک ضراب اعتراف کرد که هیچشامل آنها نمی

 گرفت. ها برای نقل وانتقال پول انجام میگرفت بلکه صورتحسابمحصولی صورت نمی

اش با فساد ی رابطهشد، دربارهدرامریکا محاکمه می 2440وقتی ضراب در سال 

 در OCCRPیادی گفته نشد. ولی پژوهشگران روسیه مطلب ز اقتصادی در مالی و
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یک گزارش تازه نشان دادند که حتی پیش از آن که ضراب با دولت ایران کار بکند، 

زارها ه قرار داشته است. این تجارت بسیار پرسود در شویی ضرابی پولشبکه درروسیه 

که در  روشن است و دراین جا هم با کاراهان حوضوسند بانکی که به دست آمده به

 قاچاق دلار به روسیه ایفای نقش کرده است مصاحبه شده است.

دوبی بود به نام کمپانی  ضراب در بیست و چند سالگی مالک یک کمپانی در

شود گذاری باشد که گفته میکه قرار بود یک کمپانی سرمایه Bellaگذاری بلا سرمایه

های مالیاتی را و بهشت وانتقال مشکوک بین روسیهدلار نقل میلیارد 4.25حدود 

 فرار یگسترده یدهد که یک برنامهچند مورد شواهد نشان می دهی کرد. درسامان

ی دوب دهند که کمپانی ضراب درهم وجود داشت. این اسناد بانکی نشان می یمالیات

 های مالیاتی که درگیر تجارت برده درهای کاغذی دربهشتچنین از کمپانیهم

ه ی دریافت کردیهاکردند، پولو یا برای دولت سوریه نفت قاچاق می آذربایجان بودند

 بود ولی خبرری امریکا از وجود این کمپانی بادهد که دادگستاست. شواهد نشان می

سال پس از  2.5ای نشد. البته ضراب و آتیلا، به این کمپانی اشاره یجریان محاکمه در

عوض کرد و  ذاری بلا هم نامش راگمحاکمه و محکومیت ضراب، کمپانی سرمایه

 دهد. خبرهای خود ادامه میشود و به فعالیتی عموی ضراب مدیریت میوسیلهبه

ی بستگان ضراب در ترکیه، مقدونیه وسیلههای مشابه بهداریم که سه کمپانی با نام

 اند.شمالی، و ایتالیا به ثبت رسیده

با  - کلی طوربه - ضراب ینوادهدهد که خادوبی نشان می وجود این کمپانی در

دن دور زرقیق و قابل  رقانونی که در دوبی وجود دارد و با مقررات بسیا ءاستفاده از خلا

 دهد که دردهند. شواهد نشان میبه مبادلات صدها میلیون دلاری خود ادامه می

داشته  کها دلار مبادلات مشکودوبی میلیون استاندارد چارتر، کمپانی ضراب در یشعبه

شان روسیه ءاین پول نه این که از ایران آمده باشد، بلکه منشا یاست و بخش عمده

 بود. 

روسیه به درآمد نقدی نیاز داشت. چون  2441که در  است دانیم اینچه میآن

 اقتصادی، سقوط بهای بانک مرکزی روسیه گزارش کرد که با توجه به وضعیت ناگوار

 دلار سرمایه از روسیه فرار میلیارد433.0طول یک سال  نفت و نزول ارزش روبل، در

گذارانی بود که کارشان مشکل ای از این پول در دست سرمایهکرده است. بخش عمده
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تر حفظ شان در اقتصادی اندکی باثباتحقوقی نداشت ولی بیشتر مایل بودند که ثروت

شد که یک ایرانی شود ولی بخشی از آن هم به حساب کمپانی ضراب در دوبی واریز 

ساله بود و شریک اماراتی او به نام احمد علی حسن طاهر که مالک صرافی الازهر  25

ی که ضراب در ترکیه داشت یهادهد که کمپانیدوبی بود. شواهد بانکی نشان می در

کردند. اگرچه سایت صرافی الازهر جا میهها میلیون دلار را ازطریق صرافی الازهر جابده

مله جایرانی هم نام برده شده است، از چند بانک کند ولی در آرشیو آن، ازر نمیدیگر کا

بانک ملت که از سوی امریکا تحریم شده بود. برخلاف دیگر شرکای ضراب، حسن طاهر 

به ثبت  2442ها روبرو نشد. شرکت بلا که در سال امریکاییبا هیچ اتهامی از سوی 

جا کرد که هیارددلار را از کشورهای مختلف جابمیل 4.25سال بیش از  1رسید در طول 

رسید روی کاغذ به نظر می از روسیه بود. حداقل بر 2441سال  حدود نصف این مبلغ در

دهد. بخش که پرداخت به کمپانی بلا به خاطر کالاها و خدماتی است که ارایه می

ب موارد هم تنها به اغل ثبت شده بود و در« کالاهای مصرفی» عنوانبهها ای از آنعمده

چه که و هیچ اطلاع دیگری نیست. ولی آن هاشاره شد« پروفرما»یا « قرارداد» یواژه

 شوییپول یفعالیت گسترده که کمپانی بلا درواقع دراست دانیم این اکنون می

ها میلیون دلار را به مسکو قاچاق کرده مشارکت داشت. کاراهان که مدعی است ده

شویی بود و کمپانی بلا فعالیت دیگری نداشت. هدف ثبت فقط پول گوید هدفاست می

این کمپانی به گفته کاراهان انتقال پول بود ودرگیر هیچ فعالیت تجارتی دیگری نبود. 

کاراهان صورتحساب بانکی شماری کمپانی کاغذی به ثبت رسیده درترکیه را به 

شد داران نام برده میز سهامیکی ا عنوانبهارایه داد که از او  OCCRPپژوهشگران 

انکی های بکرد. این صورتحسابها را ضراب کنترل میگوید که همه این کمپانیولی می

 فتهکلی کاراهان در پیوند با  طوربهی بود که به کمپانی بلا شده بود. یهاپرداخت

الیت گونه فعکند که هیچ کدام هیچکرد و ادعا میترکیه فعالیت می کمپانی کاغذی در

وانتقال پول بودند. جالب است اشاره ای برای نقلواقعی تجارتی نداشتند و تنها وسیله

دادگاه در امریکا، سوگند یاد کرد که هیچ گاه برای روسیه  ضراب در 2442کنم که در 

ه را شویی برای روسیکلی ضراب هرگونه مشارکت در پول طوربهشویی نکرده است. پول

 گوید که اود. البته در تقابل با شهادت ضراب دردادگاه، کاراهان میدادگاه انکار کر در
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میلیون دلار  چهارکردند. یک دفعه مرتب پول به روسیه قاچاق می طوربهو دیگران 

د که گویمیلیون دلار، ما به دفعات به روسیه سفر کرده بودیم. او می هشتبعد  یدفعه

کرد و حتی به پژوهشگران  ه سفربار به روسی 24حداقل  2444و  2444درسال 

ران گوید یک بار که مأموکند. او حتی میید میأیپاسپورتش را نشان داد که ادعایش را ت

دلار  1000متوجه پول قاچاق شدند او ناچار شد  Sheremetyevoدرفرودگاه 

رشوه بپردازد تا برایش گرفتاری بیشتر پیش نیاید. کاراهان حتی نام یکی از همکاران 

د در این قاچاق پول از ترکیه را هم اعلام کرد. طرف ضراب در روسیه یک شهروند خو

قانون »با استفاده از  OCCRPآذربایجانی بود به نام ودادی بادالف و اطلاعاتی که 

دهد که سه کمپانی کاغذی به ثبت از امریکا به دست آورد نشان می« آزادی اطلاعات

میلیون دلار را به  12بادالف در آن آمده بود بیش از رسیده در ترکیه که نام کاراهان و 

 344کمپانی بلا پرداخت کرده بودند. برآورد کاراهان این است که در کل بیش از 

 2442دانیم که خود ضراب، حداقل دو بار در میلیون دلار نقد به روسیه قاچاق شد و می

 به روسیه سفرکرده بود. 2444و 

ر اش دتازگی پس از بازداشتب در پیوند با روسیه بهکارهای ضرا یاگرچه محدوده

ولی  - گرفت افشا شد قرار OCCRPیعنی پس از این که اسنادی در اختیار  - امریکا

ن دولتی ای مسئولوسیلهاسنادی که به یکی از هم در 2443شود حتی در گفته می

حجم  ود هم ازوارسیدن اتهام پرداخت رشوه به مقامات دولتی تهیه شده ب ترکیه در

شویم. مسئولان دولتی ترکیه در این سند از خبر میروسیه با های قاچاق او درفعالیت

اند. روسیه برای نقل و انتقال پول خواندند سخن گفته چه که نظام قدیمی ضراب درآن

 های کاغذیی روسی برای ارز با ایجاد کمپانیهابانکی به نیازهای یگوبرای پاسخاو 

رفت. گنقل و انتقال پول مبادرت کرده و براساس یک نظام قدیمی کارمزد میمتعدد به 

برای این که بتوانند درآمدهای به دست آمده در خارج از روسیه را به روسیه همچنین 

شویی کرد. البته مدتی بعد پولمنتقل کنند از طریق دوبی و پس آن گاه ترکیه اقدام می

ضراب به اتهام پرداخت  2443دسامبر  اضافه شد. درها برای ایران هم به این فعالیت

شویی برای ایران در ترکیه دستگیر شد. ضراب رشوه به مقامات دولتی در پیوند با پول

 دادگاه نیویورک گفت که مدتی در زندان بود و سرانجام باپرداخت رشوه از زندان در در

او برای  یپروژه هم در این دادگاه ادعا کرد که اردوغان ترکیه آزاد شد. ضراب در
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وجود کمپانی از  شویی برای ایران مشارکت داشت. مأموران پلیس ترکیه ظاهراًپول

نبودند و به هزارها سند بانکی دیگر که دردادگاه نیویورک علیه  خبرگذاری بلا باسرمایه

 ضراب از آنها استفاده شد هم دسترسی نداشتند. اگرمأموران پلیس ترکیه اطلاعات کافی

کند که با همان اطلاعات ناکافی بسیاری از ادعاهای ید میأییت OCCRPنداشتند ولی 

های کاغذی به ثبت این بود که از تعدادی کمپانی« نظام قدیمی»شان درست بود. آن 

اده شل استفچنین سیروسیه و یا درجزایر ورجین انگلیسی، یا بلیز، و هم رسیده در

سال صدها میلیون دلار به کمپانی  چهارطول  ها درکردند و این کمپانیمی

 2441سال  در دلار میلیارد 4.25ای از گذاری بلا واریز کرده بودند. بخش عمدهسرمایه

وسیه ر های کاغذی به ثبت رسیده درهای بانکی این کمپانیمستقیم از حساب طوربه

یده ل به ثبت رستر فقط برای نقل و انتقال پومنتقل شده بود که تنها چند ماه پیش

ازای خرید کالا منتقل ها بهدهد که این پرداختبودند. اسناد بانکی موجود نشان می

این  یشد ولی همان طور که ضراب دردادگاه نیویورک اعتراف کرد، همهمی

جه ای که مورد توشد. نکتهی نقل مکان نمییواقع جعلی بودند و کالا ها درصورتحساب

به خاطر دریافت رشوه به آنها توجه نشد این که  یا احتمالاً -گرفتمأموران پلیس قرار ن

چرا درگیر واردات کالاهای مصرفی است. از  -جا بلادر این -گذارییک کمپانی سرمایه

آمد. و این های مالیاتی شناخته شده میها از بهشتآن گذشته در اغلب موارد پول

گیرد ولی توجه کافی به عده انجام نمیقابه دهد که کارهاوضوح نشان میمجموعه به

های روسی درگیر در این انتقالات یکی آنها مبذول نشد. کمپانی

Investconsulting LLC  ینیمه در و به ثبت رسیده بود 2442بود که در سال 

میلیون دلار با کمپانی بلا مبادله داشت. کمپانی دیگر  430بیش از  2441اول سال 

به ثبت رسید و بلافاصله  2441آوریل  بود که در Ariya LLCروسی به نام 

میلیون دلارحجم مبادلات  44ماه  چهارطول  اش با کمپانی بلا شروع شد و درمبادلات

بود. ظاهرا توجه کسی هم « وسایل خانه»بین این کمپانی و کمپانی بلا برای خرید 

وش وسایل خانه چرا در خرید و فر -بلا –گذاری جلب نشد که یک کمپانی سرمایه

دیران که م مهم دیگر این که این پول از یک بانک روسی آمده بود یمشارکت دارد. نکته

 تر به اختلاس از اموال دولتی روسیه متهم شده بودند. ارشدش تنها چند ماه پیش
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هم  Interregional Investment Bankاین بانک  یدر هیأت مدیره

که شریک  Kruglyakov یم. ایگور کروگلیاکوفکنملی مشاهده میأتهای قابلنام

ی هاترین کمپانیاست که رئیس یکی از بزرگ Chemezov تجاری سرگی چیمزوف

چیمزوف را تحریم کرده است و  2441پیکر روسی است. البته دولت امریکا از غول

لات میر پوتین است که با هم در تشکییدانیم که او یکی از دوستان بسیار نزدیک ولادمی

تجارت اسلحه از  کردند. یک کمپانی دولتی که درکار می 4414 یدهه در در بکاگ

اش رئیس 2442که تاسال  Rosoboronexportروسیه فعالیت دارد، به نام 

ت. هاساین نقل و انتقال بانک روسی درگیر در یچیمزوف بود یکی از مشتریان عمده

یه یکی پس از دیگری با استفاده از نظام روس های تازه به ثبت رسیده دراین کمپانی

 ند. کرد به حساب بانکی کمپانی بلا در دوبی واریز ها میلیون دلاربانکی هرکدام ده

وسیه ر شویی درهای پولخوانیم که ضراب با استفاده از شبکهگزارش دیگری می در

 جا کرده است.هها دلار برای ایران جابو آذربایجان میلیون

فقط برای این به ثبت رسید که بتوان به  Hanedan هاندانغذی کمپانی کا 

 254گاه از طریق این کمپانی کاغذی بیش از و پس آن نامش یک حساب بانکی باز کرد

ضراب که روابط بسیار نزدیکی با اردوغان شود گفته میمیلیون دلار پول جابجا شد. 

ای که همسر اردوغان نجمن خیریهها دلار به امیلیون 2440تا  2443 یدر فاصله شتدا

 کمک مالی کرده است. Togem-Derتأسیس کرده به نام 

امریکا بازداشت شود درترکیه به فعالیت مشغول بود.  تا پیش از آن که ضراب در

یرقانونی گروه ضراب منتشر کرد های غی فعالیتپلیس ترکیه در گزارشی که درباره

ب علیه ایران یک سوراخ وجود داشت که جمله مدعی شد که درنظام تحریم غراز

ی ضراب و هم دستانش مورد استفاده قرار گرفت. برای استفاده از آن، گذشته وسیلهبه

ها میلیون دلار به جیب زدند بلکه به چند تن از وزیران وقت ترکیه از آن که خود ده

بود که به های کلان پرداخت شد. این سوراخی که در قواعد تحریم بود این هم رشوه

ایران اجازه داده شده بود تا برای فروش نفت و گاز خود بتواند طلا دریافت کند. شواهد 

دهد که اردوغان کوشید تا جلوی تفحص پلیس ترکیه از گروه ضراب موجود نشان می

ه رسد کشود که هواپیمایی از غنا میجا شروع میرا بگیرد ولی موفق نشد. جریان از آن

وه ها دلار رششود میلیوناش معلوم نیست. گفته میلاست ولی صاحبتن ط 4.5حامل 
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کارگزار این فعالیت رضا ضراب بود که در ترکیه او را رضا صراف ترین پرداخت شد. مهم

انجام گرفت ضراب مدعی شد که  2441ای که درآوریل مصاحبه نامند. درهم می

های کمبود ترازپرداخت کاهشه قانونی است و حتی گفت که او ب هایش کاملاًفعالیت

خوانیم که متهمان درگیر رشوه، ترکیه هم کمک کرده است. درگزارش پلیس ترکیه می

ها هم در پیوند با تحریم ایران از سوی غرب انجام این یتقلب و قاچاق طلا بودند و همه

 های غرب علیه ایران تشدید شد. از سویی ترکیه برای، تحریم2442سال  گرفت. در

توجهی داشت به نفت و گاز نیاز داشت و از سوی دیگر اقتصاد خود که نرخ رشد قابل

شد که با وجود  مین مالی نیازهای وارداتی خود به ارز محتاج بود. قرارأایران هم برای ت

رک ت فت و گاز بخرد و بهایش را به لیرخود ن یها ترکیه بتواند از همسایهاین تحریم

ها ی قابل معاوضه نبود. این پولالمللبینترک دربازارهای  که لیر نظر به این -بپردازد

 داری شود. لک نگاهها بانکبود در یک حساب بانکی دولت ایران در  هم قرار

تحریم غرب  دلار نفت و گاز خرید. در میلیارد 44ترکیه از ایران بیش از  2442 در

بانک ترکیه بتواند طلا خریداری  علیه ایران، به ایران اجازه داده شد که با پولش در

 نماید. 

فت. سرعت افزایش یاشود پس از آن بود که صدور طلا از ترکیه به ایران بهگفته می

بیش  2442تنها یک تن بود ولی در  2444ی که ازترکیه به ایران صادرشد در یکل طلا

شود که در شد. گفته می دلار به ایران صادر میلیارد 0.5تن طلا به ارزش  425.1از 

دلار به دوبی صادرشد که گفته  میلیارد 1.0تن طلا به ارزش  15چنین همان سال هم

 شود ضراب وگفته میهمچنین برای صدور به ایران صورت گرفته بود.  شود عمدتاًمی

ی وسیلهبه دهندگان اصلی این تجارت طلا بودند که عمدتاًهمکارانش در واقع سازمان

دادند. برای تسهیل خود در دوبی این کار را انجام می یسیدههای به ثبت رشرکت

وزیر وقت  -جمله ظفرکگلیاناری از وزیران در دولت ترکیه، ازکارها ضراب به شم

مان چنین سلیی و همیاروپا وزیر امور -وزیرداخله، و اگه من باگیس -معمر گولر -اقتصاد

 ت کرده است. هالک رشوه پرداخ بانک یرئیس هیأت مدیره -اصلان
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اتهامات را  یبرکنار شدند و یا استعفا دادند و هر سه هم همه یا هاهر سه وزیر بعد

ای را گونه قانون یا قاعدهبانک هم به همین نحو مدعی شد که هیچکهالکردند و  رد

 زیرپا نگذاشته است و هیچ کدام هم با هیچ اتهامی روبرو نشدند. 

 ازارب یساختمانی در محله های پرداختی درپول براساس گزارش پلیس ترکیه ولی

 314قیمت به کگلیان به بهای گران یبزرگ انجام گرفت. اهدای یک ساعت سوئیس

هزار دلار را در یک قوطی شکلات دریافت کرد به همراه یک  544هزار دلار، باگیس هم 

گری به دی ی سینی نقرهتلفنی که ضبط شد، ضراب درباره یاورهحظرف نقره. دریک م

 نیاید. کن خیلی گران در گفته است سعی

چنین کگلیان درصدی از چنین ادعا شده است که اصلان و همگزارش هم در

کردند که با توجه به حجم عظیم آن به صورت های مربوط به ایران را دریافت میفعالیت

اصلان  یخانه پلیس در بازرسی از 2443دسامبر  ها میلیون دلاری در آمد. درده یرشوه

های کفش قرارداشت کشف کرد. اصلان مدعی میلیون دلار پول نقد را که در جعبه 1.5

ند. ااسلامی پرداخته یکارها برای احداث یک مدرسهوشد که این پول را شماری از کسب

اش معلوم باشد گفته بودیم تن طلا از غنا که بدون این که صاحب 4.5واردات  ازتر پیش

ای بین ضراب و وزیر اقتصاد خوانیم که آنها به متن محاورهگزارش پلیس میالان در 

دهد که اقدامات لازم انجام گرفت تا پلیس فرودگاه آن را اند که نشان میدست یافته

 ضبط نکند و پس از چند روز ترخیص شد. 

ت شنجانی پیش از بازدازچیده است. بابک یداستان این طلای وارداتی از غنا اندکی پ

های وابسته به خود اعلام کرد که خریدار اصلی طلا از غنا او بود خود، در یکی از سایت

قانونی بود. درهمان سایت زنجانی ادعا کرده است که ضراب را چند  و این کارها کاملاً

به همین نحو ضراب هم در  اندداشتهبار ملاقات کرده است ولی با هم فعالیت مشترک ن

زیونی گفت که زنجانی را دوبار ملاقات کرده است ولی نه با او دوست تلوی ییک مصاحبه

 است و نه شریک تجاری. 

که وجود داشت بست. یعنی ایران دیگر  را امریکا این سوراخی 2443 ییهیدر ژو

 ییک مصاحبه توانست با پول نفت و گاز خود طلا بخرد پس از آن ضراب درنمی

تجارت طلا درگیر نیست بلکه به تجارت مواد غذایی  تلویزیونی گفت که او هم دیگر در

ها با محدودیت روبرو البته خرید و فروش این اقلام براساس تحریم -و دارو رو کرده است
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 میلیارد 4.0ضراب حجم معاملات بیش از  یگفتهماهه بهچهار ینبود. در یک فاصله

 دلار بود. 

ا گونه مواد غذایی جابجاز موارد هیچخوانیم که دربسیاری البته در گزارش پلیس می

شد جعلی بودند و باید توجه هالک ارایه می ی که به بانکیهاحسابنشد بلکه صورت

 شد که نشد. مسئولان جلب می

که دریک صورتحساب ادعا شده است گزارش پلیس آمده این  یکی از نکاتی که در

داکثر ظرفیت کشتی مورد هزار تن کالا قرار است جابجا بشود ولی ح 454است که 

د که گفته ش یهزار تن بود. در صورتحساب دیگر پنجی فقط یاستفاده برای این جابجا

 554ای به ایران صادر شود ولی بهای آن را هر کیلو تن شکر خام قهوه 5قرار است 

  کرده بودند که بیش از صد برابر بهای آن در بازار بود. دلار ذکر

اب دردادگاه نیویورک به صورت یک شاهد ظاهر شد گزارش شد که ضر 2442 در

ترین مقامات دولت ترکیه را به دریافت رشوه متهم کرد. او اگرچه در ابتدا رتبهکه عالی

 اتهام خود را رد کرد ولی با پذیرش آن موافقت کرده است علیه حکان آتیلا رئیس بانک

ول ط اقتصاد ترکیه کگلیان در دادگاه گفت به وزیر دادگاه شهادت بدهد. او در هالک در

میلیون دلار رشوه داده است تا بتواند به کارهای غیرقانونی  54بیش از  2443و  2442

ی یوزیر مسائل اروپا -دادگاه از همدستی با باگیس چنین درخود ادامه بدهد. ضراب هم

 خبر -کند هالک کار قبل از آن که با بانک - در دولت ترکیه و همین طور بانک اکتیف

مبادله  44داد. او دردادگاه مدعی شد که هربار که لازم بود پولی جابجا بشود حداقل 

هم دردادگاهی در ترکیه او  2443های مختلف انجام بگیرد. در حساب لازم بود که در

با همین اتهامات روبرو شد و در آن دادگاه حتی اردوغان هم متهم شده بود که در فساد 

ی برکناری سه وزیر به همین دلیل بود که علاوه بر است. احتمالاً مالی مشارکت داشته

یه دست ی ترکینظام قضا رگسترده د یشان ذکر شده بود، اردوغان به یک تصفیهکه نام

های عمومی را برکنار کرد. او حتی فراتر مأمور پلیس، قاضی، و دادستان انزد و هزار

واقع پوششی برای انجام یک کودتا  در ی فساد مالیرفت و مدعی شد که تقحص درباره

دهد که نشان می OCCRPهای بود که درنهایت فتح الله گولن پشت آن بود. بررسی

 ابتاخت زدن نفت و گاز  –ایران و شرکت ملی نفت از مبادلات ضراب  بانک ملت در
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 مند شده بودند و دراین بررسی روشن شد که ضراب با استفاده از پولشویانبهره -طلا

 زده است.در روسیه و آذربایجان به این کار دست می

شد ها از آن استفاده میی که برای مخفی کردن منشاء این پولیهایکی از کمپانی

تر به آن اشاره کردم. گزارشگران مطبوعاتی که پیش هاندان در دوبی بودکمپانی 

نه اعضای کابی رسماً در نیویورک وقتی او دردادگاهمعتقدند که توافق ضراب با دادگاه 

بعید نیست به تیره شدن روابط بین آنکارا اردوغان را به دریافت رشوه متهم کرده است 

 چنان ادامه دارد. و واشنگتن منجر شود. این داستان هم

 

قانون آزادی »با استفاده از  OCCRPبرای اطلاع اضافه کنم که پژوهشگران 

که در را بانکی و دیگر اسناد  یهزار مبادله 254توانستند اسناد مربوط به « اطلاعات

ی که یهاو منبع گزارش ضراب مورد استفاده قرار گرفت به دست بیاورند یمحاکمه

 ی ضراب نوشته اند این مجموعه اسناد بوده است. درباره
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 یداخل اتینشر به روایتضراب رضا  گزارش مختصری از -پیوست 
بک با نیروابط ب یه بررسب یمبسوط یدر نوشته سنایا تیسا 4345 نیدرفرورد

 سیو رئ نژاداحمدیدولت  ریسه وز میخوانجا می نیپردازد. دراو رضا ضراب می یزنجان

محموله نفت و  نیو چند تومان اردیلیهزار م 4ای نامه یبا امضا یوقت بانک مرکز

شود بازداشت می یزنجان 4342 ید . درهنددقرار می یزنجان اریدراخت یگاز اناتیمع

ه بازنگردانده است. البت یزیکه از دولت گرفته چ یمبالغ نیااز است که  نیم او هم ااتها

 ییجاهشویی و جاببه اتهام پول هیضراب هم در ترک ،یاز بازداشت زنجان شیماه پ چند

ای که اژه .رشدیدستگ یمتعلق به زنجان -نتیارز و طلا به مقصد شرکت سور یرقانونیغ

 اردریلیم یبابک زنجان یدر پرونده»که  دیگوبود می هیضائقوه ق یدر آن زمان سخنگو

ا شد. البته از رض ییو بازجو قیاند که از آنها تحقنام برده یادیمتهمان از افراد ز ینفت

برده در خارج از کشور است. مطرح هستند، اما نام شانیضراب هم نام برده شده و ا

 یبرا وانتیکه دفاع کند، نم ستینو خودش هم  شودیگفته م یکس هیعل یمطلب یوقت

صادر نشده، اما نام او در پرونده برده  یقرار زیضراب ن یبرا جهیاو قرار صادر کرد. در نت

 .«شده است

 بود. در مطلعضراب  یهم ازکارها رانیکه دولت ا میشویم خبردار جانیا تاپس 

 یهاتیشویی و فعالبه اتهام پول هیجمله رضا ضراب در ترکنفر از 53درکل  4342آذر 

اب در رضا ضر»گزارش کرد که  هیترک یهااز روزنامه یکیشوند. یم ریدستگ یرقانونیغ

 ؛ینبود جز بابک زنجان ینام کس نیکرده است. ا اشخود را ف سیخود نام رئ یهااعتراف

بته ال« شد بیو رضا ضراب( تکذ یهر دو نفر )بابک زنجان یکه البته از سو یارتباط

https://www.occrp.org/en/the-fincen-files/by-suitcase-and-by-wire-how-reza-zarrab-smuggled-russias-money
https://www.occrp.org/en/the-fincen-files/by-suitcase-and-by-wire-how-reza-zarrab-smuggled-russias-money
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 هیبه ترک یپاسپورت جعل کیبا  یبود زنجان شد که قرار یمدع یگرید یروزنامه

 .سفر انجام نگرفت نیضراب ا یریبا دستگ یسفرکرده با ضراب ملاقات کند ول

تاجر ساکن  کیدو هم  نیکرده است و رابط اکار می یزنجان یقرار ضراب برا از

عد ها سه ماه زندان بود و بضراب تن هیدرترک یریدستگ یبود. درپ« م.ش.ز»به نام  یدوب

 را انکار نیمابیارتباط ف یاشاره کردم که هم ضراب و هم زنجان ترشیآزاد شد. اگرچه پ

 ونیلیم 42 یمورد زنجان کیروشن شد که در یزنجان هدادگا انیدرجر یاند ولکرده

که متعلق به رضا ضراب است پرداخت کرده است.  «نیرالتیصف» یکارمزد به صراف وروی

کارمزد  وروی ونیلیم 42درآن صورت، پرداخت  ستیانکارشان راست بوده باشد که ن گرا

 حیباره توضنیا شد در قرار یاز جلسات دادگاه زنجان یکی چرا صورت گرفته است؟ در

 در بلومبرگ در یهمه از گزارش نی. با اریخ ایکار را کرد  نیا ایبدهد که خبرندارم آ

« سارا»و صادرات به نام شرکت واردات  کیکه  میدار خبر منتشرشد، 2441 یهیژانو

 «یامنا» یمعدن یشرکت طلا نی. ادیشرکت در غنا خر کیتن طلا از  4.5 ،یدر دوب

بسته  34اش گمرک اعلام کرده بود که محموله انبه مأمور «یامنا»نام داشت. 

راب گفته بود. ض یآن امارات متحده عرب ییاست و مقصد نها یمعدن یطلا یهانمونه

ک است که مال یبه نام بابک زنجان یرانیتاجر ا کی، محموله نیا یینها داریبود که خر

نا( غ تختی)پا کرادر آ یاز فرودگاه «اسوالی»شرکت  یمایاست. هواپ نتیشرکت سور

پرواز، مجبور شد در فرودگاه  ریآلود بودن مسمه لیساعت پرواز به دل کیپس از 

ف محموله را کش نیدر فرودگاه ا هی. مأموران گمرک ترکدیایب آتاتورک استانبول فرود

 .کردند فیرا توق مایو هواپ

 یتقلب یطلا «یامنا»ادعا کرد شرکت « سارا»: شرکت دیافزایدر ادامه م بلومبرگ

 و هیو تجز یامارات با بررس یصنعت شگاهیآزما یبه آنها فروخته است. پس از مدت

 نیا یهیدرصد پا 44 نکهیبر ا یمبن کندیرا منتشر م یشده گزارشانجام یهالیتحل

شرکت  یصرفاً ادعا نیدرصد داشته است. البته ا 45 کلیمحموله سرب بوده و روکش ن

 .در دادگاه است. از راست و دروغش خبر ندارم یزنجان یو ادعا یامارات

که تحت  هیدر ترک یکه سه شرکت صور میدادگاه خبردار ضراب در اناتیجر از

نقل و  وروی اردیلیم 12حدود  2442تا  2444 یهارضا ضراب هستند، در سال تیالکم

است  یمبلغ، پول نیدرصد ا 14اند که مختلف انجام داده یاز کشورها یرقانونیغ انتقال
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ها، رضا ضراب با از پرونده یکی. در اندردهاز کشور خارج ک یرقانونیصورت غکه به

در  2443 یهیارتباط داده شده است. در ژانو یک زنجانمتعلق به باب نتیسور نگیهلد

 نیکشف شد که دوسوم ا ییمایتن محموله طلا در هواپ 4.5 هیفرودگاه آتاتورک ترک

 بدونمحموله  نیشود. ا رانیدر ا نگیهلد نتیشرکت سور لیمحموله قرار بوده تحو

ته شد. الب یوبد یراه هیدر ترک یاسیافراد س یو با پرداخت رشوه به برخ یسند چیه

شد که من اتهامات وارد  یاست. او مدع یخواندن اریباره بس نیضراب در ا یدگاههاید

و من را از تختخواب  ختندیصبح به خانه من ر 5:34. مأموران ساعت رمیپذیشده را نم

صحنه  نیاز ا یلمبرداریدر حال ف لمبرداریف 24. کردندو بازداشت  دندیکش رونیب

« فرد»این که چی کسی علیه یک  .بود شده یسازمانده یین کودتابودند. بازداشت م

ن روش ما کند، بر« کودتا»خواست گونه مقام و موقعیت سیاسی ندارد میهیچ که ظاهراً

 نیست. 

 هیشهروند ترک 2442 - 2440: من از سال دیگویدر ادامه م تباریرانیتاجر ا نیا

 یلادیم 4411لله آکسو بود. من از سال کشور عبدا ری. در آن زمان وزشومیمحسوب م

ام. تهکشور گذاش نیخود را در ا یو زندگ یو تمام اعتبار شخص کنمیم یزندگ هیدر ترک

 ا بگذارم؟پ ریکشور را ز نیا نیبپردازم و قوان یرقانونیغ تیچطور ممکن است من به فعال

در زمان  هیترک نیبرادر من هم طبق قوان یشهروند نی: همچندهدیادامه م او

 زیقرار گرفت. شرکت برادر من در سال گذشته جوا رشیگولر مورد پذ یوزارت آقا

که اجازه دهند تا  خواهمیکرد و من م افتیصادرکننده در نیبهتر عنوانبهرا  یمتعدد

 .ردیاز سر بگ ورکش نیخود را در ا تیاو فعال ن،یطبق قوان

شده اظهار مطرح یهارد اتهامضمن  زیدر مورد اتهام قاچاق طلا از غنا ن ضراب

 .دیابیرا در قیاسناد فروش طلاها حقا یبا بررس دیتوانی: مکندیم

 و رانیدو کشور ا انیوجه م یرقانونیو انتقال غ ییشوبا رد اتهام پول نیهمچن او

دلار است.  اردیلیم 3.5 هیو ترک رانیا ی: حجم مبادلات سالانهکندیخاطرنشان م هیترک

 اند؟پول را بر من وارد کرده وروی اردیلیم 12انتقال  چگونه اتهام

 نیبوده است و همچن هیکشور ترک نیمن براساس قوان یهاتیمام فعالتافزود:  یو

 .اندکردهیآن را رصد م یدولت یهایتمام بازرس
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 یمن قانون یبازرگان ی: تمام کارهادیگویواردشده م یهااتهام یتمام با رد   ضراب

ام. من دوست انجام داده هابانک قیرا از طر یتجار یهاتیمن تمام فعالاند و بوده

 من یهاتیندارد. فعال یشده در مورد او به من ارتباطو مسائل مطرح ستمین یزنجان

 یعاهااد نیا یاتهام قاچاق را به من نسبت داد. البته وقت توانیبوده و نم یکاملاً قانون

ادعاها روشن  نیا یشود، نادرستمی سهیمقا کایامراش دردادگاه ضراب با اعترافات

را  اتهامات یهمه باًیتقر کایگفته است درامر هیچه که در ترکشود. چون برعکس آنمی

مقامات  هیعل که اگر دهیرس« توافق»به  یرسد با مقامات قضائبه نظر می یول رفتیپذ

  .خواهد شدروبرو  یبا مجازات کمتر شهادت بدهد، احتمالاً  هیدولت ترک

است که با  یمدع رانیمجلس درا یاز وکلا یکیگوناگون ضراب،  یوجود ادعاها با

 و ستندیو رضا ضراب جدا از هم ن یبابک زنجان م،یکه در دست دار یتوجه به اطلاعات

نزد رضا ضراب است.  گردد،یبه دنبال آن م رانیکه ا یبخش اعظم اموال بابک زنجان

 یدگیپشت سر اوست که در روند رس یقو یایماف کیها نبوده و تن یپرونده زنجان نیدر ا

اند اموال بارها گفته یرانیمسئولان ا کهنی. با توجه به اکنندیم جادیبه پرونده مانع ا

 نیاحتمال ارتباط ب کهنیهم با اشاره به اباز کنند،ینم دایدر خارج از کشور را پ یزنجان

 یهااز پول یبخش دیضراب، کل رسدینظر م به ست،یو ضراب دور از ذهن ن یزنجان

ی درباره لیوک نیاست. البته ا یآن در دادگاه خال یپرونده باشد و جا نیشده در اگم

  .نداد شتریاطلاعات ب« او پشت سر یقو یایماف» نیا

داد  انجام یوقت بانک مرکز سیرئ یبا بهمن یمفصل یمصاحبه سنایا 4340 درآذر

 نیشود، امصاحبه روشن می نیا چه دراست. آن یرینظیب یهکه در نوع خود مصاحب

ز ندارد. خبرنگار ا یتمام یبه راست رانیپردازان دراسیاست یشیاند شانیکه پراست 

مشخص،  سؤال نیپاسخ به ا یبه جاو او  پرسدی رابطه با ضراب میدرباره یبهمن

 نیرتوانستم بدت یانک مرکزبنده در ب یسالههفت استیدر زمان ر»بافد که داستان می

همان طور که «. کار من است میبحران و تحر تیریکنم چون مد تیریرا مد هامیتحر

چه . آنگرید زیآن چ« زدن دور»است و  زیچ کی میتحر تیریگفته ام مد گرید یدر جا

 دو نیآن بود و ادور زدن  یکه کوشش برا میتحر تیرینه مد میها داشتسال نیدر ا

 دیصحت ندارد. تاک یزیچ نیچن»دهد که پاسخ می سؤالند. سرانجام به تفاوت دار

 زین نژادیاحمد یداشتم. فکر نکنم آقا یارتباط چیو نه ه نه جلسه شانیبا ا کنمیم
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بنده »گذارد که خود سنگ تمام می یبرا یبهمن گریبار د کیو «. داشته است یملاقات

 یهنیگز که یطیکشور آن هم در شرا خیل تارشکل در طو نیرا به بهتر هامیتوانستم تحر

 یخارج تاسیها را به سمیتحر دیخبرنگار تشد یوقت«. کنم تیریبود مد زیم یرو ینظام

 از خودش شیدهد به ستامی حیترج یدهد بازهم بهمنربط می نژاداحمدی زیمناقشه آم

 تیریرا مد هامیروجه توانستم تح نیکه به بهتر کنمیم دیکأمن باز هم ت»ادامه بدهد 

ازهم ب« نشدند. یطیشرا نیو چن تیوضع رییمتوجه تغ یکه مردم حت یاکنم به گونه

 جهمردم متو ای که ظاهراًدوره نیهم کند که درو اشاره می دیگومی طنتیخبرنگار ش

 شیتومان افزا ونیلیم 24به  ونیلیم 0از  دیپرا یبها ینشده بودند، ول تیروضعییتغ

تنها اشاره کند که و جواب ندهد  نکته اصلاً نیدهد که به امی حیرجت ی. بهمنافتی

 یی زنجاندرباره یدرصد بود. خبرنگار از بهمن 34.4تورم  زانیم 4344سال  انیدرپا

. نداشت یبا ما کار یزنجان یآقا»معناست، که یب یراستبه یپرسد و جواب بهمنمی

 یزنجان یکه آقا دیخریم یت را کسنف دیبا عتاًیطرف حساب او وزارت نفت بود. طب

 نژاداحمدی یوزرا یکه وقت دیگومی یربطیو بعد داستان ب «فروختیما م یبرا

امضا کرده بودند  راتن از وزرا هم نامه  1و  ردیقرار بگ یزنجان اریخواستند که ارز در اخت

ارز  دیواهخو اگر می میندار یما ارز»است که من در آن نامه نوشتم که  یمدع یبهمن

با ارزدادن  یبهمن یروشن شد که آقا جانی. پس تا ا«دیاز ارز وزارت نفت بده دیبده

 -دولت رگید بیداشتند که از ج ای نداشتند فقط اصرارمسئله یچون زنجان یبه مفسدان

پرسد و ی جلسه با ضراب میدرباره یارز داده شود. خبرنگار از بهمن نیا -توزارت نف

 یدرباره» د،یگومعما طرح کند. می کیپاسخ  یدهد که به جامی حیترج یبهمن یآقا

ار برگز یاجلسه نیچن که اصلاً ..جلسه مشترک. یبر برگزار یرضا ضراب مبن یادعا

وشن ر ب،یترت نیبه ا« جلسه است. یارهم کار من برگز ینشده است؛ به فرض برگزار

ه دهد کمی یجا خال یهم بهمن یی زنجاننداشتند. درباره ایکه جلسه داشتند  ستین

و بعد  «میکردیم تیریرا مد میبه ما ندارد. ما فقط تحر یارتباط یبابک زنجان دهیدپ»

 ای که به خاطرشبه نظر تنها نکته دیگوکشور سخن می یازهایاز ن یوقت است جالب

ود ب اجیآن پول نقد احت یحج بروند و برا خواستندیحجاج ممثلاً »است که  نیا دیآمی

هم  الیی کاهش ارزش ر. درباره«به ما ممنوع بود. هایکه در آن دوره پول دادن خارج
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 طیدر آن شرا دیخواستیم ایآ»فروش نفت ما کم شد و  میدارد به خاطر تحر ینظر جالب

دهد که هم نمونه می خود «میتحر تیریمد» یوهیاز ش« تومان برسد؟ 544دلار به 

نیحال ا م؟یصد تن طلا را در خزانه گذاشت چند یچ یبرا دیکنیفکر م»جالب است 

ران و بح تیریکار را مد نیبماند. بنده نام ا میآن را وارد کشور کن میتوانستچطور  که

 یرا بگذارد که من کار هامیبه آن نام دور زدن تحر ی. ممکن است کسگذارمیم میتحر

 «.مندار هایلفاظ نیبه ا

 لیوتح یخال یخزانه کیادعا کرد که  دیرس استیه رب یروحان یبماند که وقت حالا

آن  در ورود طلا کار ندارد که احتمالاً یوهیبه ش یجالب است که بهمن یگرفته است ول

شود می یبکشد و بعد جالب است که مدع انیضراب را به م یصورت ناچار است پا

از مصاحبه  که یکند. اندکمی یاظاست دارد لف میتحردور زدن  نیا دیهرکس بگو

کنند  تیخواستند ما را اذ یوقت»شود. گذرد به قول معروف دم خروس آشکار میمی

را  یمواد ضرور ریتا دارو، گندم و سا میحداقل ارز پنج سال بعد را داشته باش میبتوان

لکه ب ستین میتحر «تیریمد»هرچه باشد نامش  نیاام درجای دیگر گفته «میوارد کن

با  دیآشنا بود با میتحر تیریبا مد یاست. اگر بهمن کنندگانتحریم نیدر زم یباز

 نینکرد تا چکمک می یاقتصاد داخل یدیکردن توان تول شتریب رایب یپردازسیاست

 ینیو بعد به کمک مفسد میکنکه ارز جمع می نینه ا ابدیکاهش  -به واردات -یازین

را  رمرغیآدم تا ش جانبا جعل سند و مدرک از  میکنمی یو ضراب سع یچون زنجان

ه . البت«میتحر تیریمد» م،یگذاراسمش را می یو بعد با تبختر و ناآگاه میوارد کن

 کی. خبرنگار میرسآن می یفانتز یهابه بخش میرومی شیکه در مصاحبه پ یاندک

لو دو په گریبار د کی یپرسد و بهمنی ملاقات با ضراب میدرباره شانیاز ا گریبار د

را  حیتوض نینداشتم. تنها ا یاکه با رضا ضراب جلسه میگویمن م»که  هددجواب می

ورود و خروج ارز را کنترل کند  تواندیم یچه کس یبانک مرکز سییکه جز ر دهمیم

دار انهخز یبانک مرکز سییچون ر ستین یگریکس د عتاًیطب د؟یو جلسه برگزار نما

 ا ضراب ملاقات کرده است یا خیر؟یعنی اینجا هم روشن نیست که ب «کل کشور است.

و  میتحر تیریمد یمن مدع»شود که آغاز می هگوننیمصاحبه ا یبخش فانتز یول

 یکه به رکود اقتصاد یو اروپا در زمان کایهمان هم آمر یبحران کشور هستم که برا
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 کار در سال نی. امیبرخورد کردند از ما دعوت نموده تا به آنجا رفته و به آنها طرح ده

 «.کشورها از رکود خارج شدند نیانجام شد و با طرح ما ا 2441

 یتیاست. با توجه به وضع رونیاز توان من ب یمضحک بهمن یادعا نیا دنیوارس

ده ش یبهمن یها دست به دامان آقاییها و اروپاامریکایی م،یداشت رانیکه دراقتصاد ا

از آن که مضحک باشد رسوا کننده  شتریادعا ب نیبودند تا آنها را از رکود خارج کند. ا

 دیاجرا نکرد رانیها را درااستیس نیپس چرا هم دیبودتان را بلد است. اگر شما درس

به  ها وتیبه انکار واقع دیاکند و تنها بسنده کرده دایپ فیآن تخف یکه رکود تورم

و  یک جهانکه بان نیدهند. انمی رییرا تغ تیواقع یاند ولبندهیکه اگرچه فر یسازآمار

ه بدهند ک ییراهنما شانیرفته و به ا کایکردند تا به امر« دعوت» شانیفدرال رزرو از ا

 یدنباله . درشودالبته که باعث انبساط خاطر می «میچطور از رکود و بحران خارج شو»

نفت  مینتواینم میشد میاگر تحر»که  دیآهم بر می یرفتار زنجان هیمصاحبه به توج نیا

موارد را  نیاز ا یلی. خمیآن را به فروش برسان ستمیخارج از س دیو با میشرا بفرو

 شتریو ب ترشیب دیگوسخن می شتریب «میتحر تیریمد»ی درباره یوقت«. گفت توانینم

ه ک میخوانراستا می نیداند. درهمباره نمی نیدر ا یزیچ یراستشود که بهروشن می

نه،  ای میفروختینفت کشور را م دیبا ایکه آ رسمپیال را مؤس نیا شتریب حیتوض یبرا»

 قیرنفت از ط دینفت را بفروشند و با توانستندینم هایدولت میدر زمان تحر عتاًیطب

 یطیراش دیکنند با مینفت را تحر زیاگر الان ن . قطعاً رفتیبه فروش م یبخش خصوص

 یانون بابک زنجهمچ یموضوعات یتیوضع نیدر چن عتاً ی. طبشمیندیفروش آن ب یبرا

ت اس نیرسد از جمله ابه نظرشان هم نمی یکه حت شانی. جواب پرسش ا«دیآیم شیپ

 یه دلارهاکه ب یبه اقتصاد دنیرس یبرا دیخوب با ینفت را بفروش یتواننمی یکه وقت

نفت  یکه به هرشکل و صورت نیکرد نه ا ریزیبرنامهصورت وابسته نباشد  نیبه ا ینفت

خام خود  الیو به خ میکنسابق وارد می وهیبعد با دلارها به همان ش و میفروشرا می

هم چون  یموضوعات» طیشرا نی. و البته که درامیکنمی «تیریمد»را  میتحر میدار

 «.دیآمی شیپ یبابک زنجان

 یبرا یرانی. منابع ارانیا یداخل تایرضا ضراب در نشر تیبه روا میو اما برگرد 

 کاملاً  یخانواده کیرضا ضراب  یخانواده»ز ضراب داشتند که ا یدفاع یها موضعمدت
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اند داشته تیفعال شیبوشغل تجارت کم رامونیخانواده پ یهستند و کل اعضا یمذهب

 یمللالنیشرکت ب یبه تأسیس و اداره توانیمپدر رضا ضراب  یهاتیکه از جمله فعال

 ی(، کارخانههیاستانبول ترک)در  یرانیکشت تیواردات و صادرات، تأسیس و فعال

 که کرد اشاره …( و ی)در دوب ی(، صرافیشرق جانیداش آذربا کمهی)در ت یفولادساز

که  میشوبا خبر می«. تاجر ساخته شود کیاز رضا ضراب هم  شودیامر باعث م نهمی

 .داش هم رضا ضراب است کمهیکارخانه فولاد کاوه ت رهیهیأت مد سیرئ

هالک بانک  هیعل کایدرامر یزارش کرد که دادستانگ سنایا 4341 مهر در

 یرداربکلاه ،شوییصادرکرد که درآن بانک با شش فقره اتهام شامل پول فرخواستیک

بانک به  نیسابق ا رانیاز مد لایهاکان آت متهم شد. مهمت رانیا یهامیو نقض تحر

محکوم شد که پس از ماه زندان  32به  رانیا یها از سومیتحردور زدن اتهام کمک به 

  .آزاد شد سبماه ح 21

لک از ها بانکراست باشد  4344 نیفرورد خیبه تار سنایا تیسا در تیروا نیا اگر

متوجه  یهالک بانک، اتهاماتی در پرونده»تبرئه شد. از قرار  رانیشویی به نفع ااتهام پول

 راک،یو برات آلبا یدادگستر ریبوزداغ، وز ه،یترک جمهورسیاردوغان، رئ بیرجب ط

مهمت شمشک، معاون سابق  نیچنشده است. هم دوغانو داماد ار ییدارا ریوز

ند هست یکسان گریاز د هیترک یخارجه ریو مولود چاووش اوغلو، وز هیترک ریوزنخست

 یگدیرس ندیترامپ متهم شده است که درفرا« شودمی دهیپرونده د نیشان در اکه نام

 .نباشد هیرابطه با ترک یست تا شاهد خرابدادگاه مداخله کرده ا

 دردادگاه مفاسد یانیبه نقش جول یمطلب طولان کیدر سنایا تیسا 4341 آذر در

  .پرداخت یاقتصاد

به ترامپ در سال  اشیاز دسترس یانیگزارش کرد، جول ترشیپست پ واشنگتن

 به دنبال هیکجمهور ترسییاردوغان، ر بیکه رجب ط یاستفاده کرد تا دو اقدام 2442

-یرانیتاجر ا کی یحقوق میت یاز سو یانیجول 2442سال  لیها بود، انجام شوند. اواآن

متهم  انریا هیواشنگتن عل یهامیبه نقض تحر کایبه نام رضا ضراب که در آمر یاهیترک

ی ضراب گفت، او مورد علاقه اردوغان بود و درباره اریله بسأمس نیشده، استخدام شد. ا

راب، ض یدر پرونده یاست. طبق اسناد دادگاه کایآمر نیقوان یاجرا یاسیس« نگروگا»

حل و » حتمالی ادرباره 2442 هیبا اردوغان در استانبول در فور داریدر د یانیجول
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 2442 شود درگفتگو کرد. گفته می «دو دولت نیماب یراه حل قیپرونده از طر نیفصل ا

 -لرسونیاز ت م حضور داشت ترامپ علناًه یانیجول دکهینشست در کاخ سف کیدر

 -یانیموکل جول یتبرئه یکند که درازا جادیا یطیخواست تا شرا -اش رامورخارجهیوز

ود و آن همراه نب دهیا نیبا ا لرسونیت گرفته شود. از قرار هیاز ترک یازاتیامت -رضا ضراب

از  یکی عنوانبه رسماً یانیجول 2441 دانست. درمی یفریپرونده ک کیرا مداخله در 

 ترامپ درآمد یمشاوران حقوق

 یمقامات ترک»گزارش شده است که  سنایا تیراست باشد درسا تیروا نیا اگر

هادت ش ورکیویدر ن یبانکدار ترک کی هیدستور بازداشت رضا ضراب، تاجر طلا که عل

 .«اندداده بود را صادر کرده
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