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 کند؟کدام بازرگان افغان برای سپاه قدس پولشویی می
 

 های زنجیره ای از شرکت است و مجموعه مالک شبکه تلویزیونی آرزو زادهنبی
 .کند در افغانستان را اداره می ای
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 های تجاری در افغانستان، روسیه و آسیای میانه استای از شرکتمدیر مجموعهزاده، کمال نبی
 آرزو نیوز -

 

(، اعالم کرد یم ۲۵) جوزا - خرداد ۴یکا روز چهارشنبه، داری ایاالت متحده آمر وزارت خزانه
که یک شبکه قاچاق نفت و پولشویی مرتبط به سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران را تحریم کرده 

 زاده، یک بازرگان افغان، نیز دیده می شده، نام کمال نبی های تحریم ان افراد و شرکتاست. در می
ها میلیون دالر نفت ایران به  زمینه فروش صد شده گزارش، شبکه و افراد تحریم شود. بنا بر این

در اختیار سپاه  هایی در کشورهای مختلف را فراهم کرده و پول حاصل از فروش نفت را شرکت
 اند. هللا لبنان قرار داده زبو ح قدس

های مستقر در روسیه که در انتقال  مریکا، از یکی از شرکتاداری  در گزارش وزارت خزانه
 RPP« )سیسیپی الآرپی»اختصاری  اند، با نام ر از روسیه به ایران نقش داشتهالها د میلیون
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LCCالدین که از او با نام کمال -زاده نبیآمده است که مدیر پیشین این شرکت، کمال  ( نام برده شده و
ها های اطالعاتی روسیه، در پرداخت میلیون در همکاری با مقام شود،نیز یاد می -زاده غالم نبی

بق سا معاون اقتصادی سپاه قدس و وزیر نفت نقش داشته است. رستم قاسمی، دالر به سپاه قدس
که  ها دالر از روسیه به ایران منتقل کرد ، میلیون۲۰۲1ریل سال اپجمهوری اسالمی ایران، در 

 سی انجام شد.سیپی الاین کار از طریق شرکت آرپی
  

ای از  ها است که مجموعهدار سفارت افغانستان در مسکو بود و سال زمانی کار زادهکمال نبی
جرایی کند. بر اساس فرمان ا در روسیه، آسیای میانه و افغانستان را مدیریت می های تجارتی شرکت

سی و چند سیپی الشرکت آرپی زاده، برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم، کمال نبی 1۳۲۲۴
شرکت تجارتی دیگر که با شبکه قاچاق نفت و پولشویی برای سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران 

 های آمریکا اضافه شدند.به فهرست تحریم ارتباط دارند،
و یکی از چند چهره ثروتمند و بانفوذ در افغانستان به حساب  مزارشریف است ساکن زادهکمال نبی

 های روسیه، ازبکستان، ایران و چند کشور دیگر روابط پیچیده و گسترده آید. او با سران دولت می
در روسیه و آسیای میانه مستقرند. او مالک شبکه تلویزیونی  های تجاری او شرکت ای دارد و بیشتر

 کند. در افغانستان را اداره می یی های زنجیره ای از شرکت ت و مجموعهآرزو در افغانستان اس
 

آمده  نیز اشاره شده و« کابل بانک»سقوط  نقش او در مریکا، بهداری ا در گزارش وزارت خزانه
میلیون  ۸۰۰نک است که به زیان با یکی از طراحان کالهبرداری از کابل زاده است که کمال نبی

های اخیر، همواره اتهام دخالت  در سال زاده ولت پیشین افغانستان منجر شد. نبیاین بانک و د ریالد
ای از قدرتمندان که قصد غارت ثروت او  شبکه بانک را رد کرده و گفته بود داشتن در سقوط کابل

 اند. را دارند، پای او را به این پرونده کشانده
ندرت به  به بانک در پرونده سقوط کابلبه دلیل متهم بودن  زاده در چند سال اخیر، کمال نبی

های  را از اتهام کرد و بیشتر در روسیه اقامت داشت. او چند بار تالش کرد خود افغانستان سفر می
با فروپاشی دولت پیشین  بانک در نهایت واردشده برهاند، اما پرونده متهمان کالهبرداری از کابل

 بسته شد. افغانستان
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