
 

 

 
 

 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 فساد مالی و اقتصادی در افغانستان

 بازخوانی رسوایی مالی بانک کابل

 

 احمد سیف

 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 فساد مالی و اقتصادی در افغانستان 2 

 اشاره

سال از اشغال نظامی  02 تان در دستان طالبان بعد از گذشتافغانسی دوبارهسقوط 

ی گیری دوبارهو قدرت وضعیت کنونی لی علهای زیادی دربارهاین کشور پرسش

های ارتجاعی تردیدی نیست که نقش امپریالیسم و قدرتپدید آورده است.  طالبان

مند ای بسیار پررنگ است، اما یک عامل را نباید نادیده گرفت و آن فساد نظاممنطقه

های ی اشغال در دولتساله 02مالی و اقتصادی است که در سرتاسر دوران 

ی حاضر بازخوانی یک نمونه از قالهی این کشور حاکم بوده است. منشاندهدست

انحطاط حاکمان آن در دوران اشغال خوبی گویای بهفسادهای مالی در این کشور که 

 . نقد اقتصاد سیاسیاست

  

نیافته در کنار هزار و یک مشکل اقتصادی و عنوان یک اقتصاد توسعهافغانستان به

نهادینه شده هم در عذاب بوده از فساد گسترده و تقریباً  داشته و دارداجتماعی که 

ی نسبی اقتصاد افغانستان را انجام شد اگر اندازه« بانک کابل»است. اختلاسی که در 

الص تاریخ صورت گرفته است. تولید ناخ ترین اختلاسی است که درنظر بگیریم، بزرگ در

 کل   میلیارد دلار بود و 20داخلی افغانستان درسالی که این اختلاس علنی شد، تنها 

از  %8مبلغی که اختلاس شد هم نزدیک به یک میلیارد دلار. به سخن دیگر، بیش از 

تولید ناخالص داخلی کشور به این ترتیب، به سرقت رفت. علاوه بر این مورد خاص، باید 

دست آمده از فساد در سال گذشته میلیاردها دلار منابع به 02یادآوری کرد که در 

سال گذشته روی آرامش ندیده به دوبی رفته و از کانال  02افغانستان، کشوری که در 

المللی به جریان افتاده است. های مالی موجود در دوبی در نظام مالی بینزیرساخت

آمد زهکشی این منابع عظیم از افغانستان به دوبی روشن و بدون ابهام است. یکی پی

مالاً احت –المللی بین یی جامعهاز دلایلی که با وجود سرریز شدن میلیاردها دلار از سو

ایجاد  اقتصادی و یبرای کمک به توسعه -تری استمناسب یالمللی واژهاشغالگران بین

ثبات اقتصادی، افغانستان به هیچ یک از اهداف خود نرسیده گستردگی فساد مالی و 

نون اکند که یک کمالی و اقتصادی با یک اقتصاد همان می آن است. فساد اقتصادی در

گر، کشد. از سوی دیسرانجام بیمار را می شودوقتی که با آن مقابله نمی :بدن عفونی در
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 2طالبان هستیم یسال اشغال نظامی، شاهد قدرت گرفتن دوباره 02پس از نزدیک به 

مسبب  -داخلی افغانستان که درکنار فساد -هم  رسد که امپریالیسم امریکاو به نظر می

ته اعلام کند، پذیرف آن را بدون این که رسماً ،ها در این کشور استیدیگر بدبخت یعمده

گذرد این کشور می چه برطور کلی ناامن است بلکه آناست. نه فقط خود افغانستان به

 ای هم افزوده است.ناامنی منطقه بر

هایی از این موضوع بد نیست روایت رسوایی بانک کابل را برای بررسی گوشه

 ررسی کنیم. اختصار ببه

آغاز شد که مسئولان  0222این باورند که رسوایی بانک کابل از  شماری از ناظران بر

 ، نزدیکدهیوامبانک و شماری از دولتمردان کژدست افغانی با ایجاد یک طرح قلابی 

 و دلارها را از افغانستان به در بردند.  نددلار اختلاس کرد به یک میلیارد

های زیادی برای بازیابی این اموال ذشته است. اگرچه کوششده سال از آن تاریخ گ

شد ولی هنوز چند صد میلیون دلار آن به دست نیامده است. اگرچه با بخشی از این 

به صورت رشوه و یا  هنگفتی همدلارها در دوبی مستغلات خریده شد ولی بخش 

 معاملات مالی مشکوک از دست رفت. 

تری دارد. به عبارت دیگر، نک کابل تاریخ درازدامنواقعیت امر اما این است که با

های فساد مالی و اقتصادی که سرانجام به صورت این اختلاس بزرگ درآمد حتی زمینه

صادر شود و حتی به پیش از سقوط  0220 پیش از آن که جواز تأسیس این بانک در

 گردد. بر می 0222طالبان در 

نام سرخان به گردد که یک جوان افغانبرمی 2882ی دههدر واقع کل این ماجرا به 

کرد  وانتقال ارز ایجادبرای نقل« حواله»فرنود در مسکو دانشجو بود. فرنود یک سیستم 

ی کنیم که دایرهرسیم مشاهده میمی 2882 یهای پایانی دههو وقتی به سال

افغانستان  یانه ووانتقال پول بین روسیه، آسیای مهای او گسترش یافته و به نقلفعالیت

مشغول است. برای این که این مباحث در چارچوب مطلوبی قرار بگیرد ابتدا مختصری 

توضیح بدهم. این درواقع یک نظام موازی برای  (Hawala) «حواله»ی درباره

                                                      

 سلطه کامل طالبان براین کشور نوشته شده است.این مقابله پیش از سقوط کابل و  2
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ی تر، درمورد کشورهایوانتقال پول بین کشورهای مختلف است و یا اندکی مشخصنقل

نیروی کار است. فرستادن بخشی از پول و درآمد به دست شان است که صادرات عمده

در معمولاً گیرد که انجام می« حواله» یاستفاده از شیوه با آمده به داخل یک کشور

هندوستان ایجاد شد و اما  ابتدا این نظام در، کند. از قراربیرون از نظام رسمی عمل می

 عنوانکنند. اگرچه گاه از آن بهمیامروز در بسیاری از کشورهای جهان از آن استفاده 

برند ولی این ادعا همیشه درست نیست چون کسانی که نام می« داری زیرزمینیبانک»

وقت که بتوانند از نظام مالی رسمی برای  این نوع مبادلات درگیرند درواقع هر در

کند ک میهای مشابه تفکیرا از نظام« حواله»چه کنند. آنپول استفاده می وانتقالنقل

و نه قواعد قانونی که به « اعتماد»که نظامی است برمبنای است اول، این  یدر وهله

ای لهای از مناسبات فامیلی و قبیگسترده طوربهتصویب مجلسی رسیده باشد، و در ثانی، 

 شود. شود که این هم به مقدار زیادی به عامل اول مربوط میآن استفاده می در

به  ایطور فیزیکی از نقطهشود تا بدون این که پولی بهاعث میعمل ب در« حواله»

واقع یکی از  وانتقالات پولی صورت بگیرد. دردیگری منتقل شود، نقل ینقطه

انتقال پول از یک »  :شود، این استاستفاده می« حواله»هایی که برای نظام تعریف

  «.جا بشودهدیگر بدون این که پولی جاب ینقطه به نقطه

اکسی ت یفرض کنید عبدالله یک شهروند پاکستانی است که در نیویورک راننده

هاست کنیم او که با ویزای دانشجویی به امریکا رفته بود الان سالفرض می ،است. بعلاوه

. فرض کنید کندگشت ولی برنگشت و در نیویورک زندگی میکه باید به پاکستان بر می

خواهد برای برادرش کرده است که می اندازپسدلار  0222که او از رانندگی تاکسی 

 کند بفرستد تا برای مادرشان یک خانه بخرند. که در کراچی زندگی می

شاید گفته شود بهتر است عبدالله با مراجعه به بانک این کار را بکند. ولی چه در 

پول از  این مورد و چه درموارد مشابه احتمالاً چنین کاری عملی نیست. برای ارسال

در بانک حساب داشته باشید و در این روایت فرضی ما نه معمولاً طریق بانک، باید 

های تواند حساب باز کند. از سوی دیگر، ارسال پول از کانالعبدالله حساب دارد و نه می

تواند های مالی گاه میرسمی هم هزینه دارد و هم این که بوروکراسی سازمان

شود، یکار گرفته مهای که به، بعید نیست نرخ مبادلهتز آن گذشپاگیر هم باشد. اودست

جو برای یافتن راهی برای ارسال پول، وجست پول نباشد. سرانجام در یبه نفع فرستنده
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وقت یمهطور نکه او هم مثل عبدالله راننده تاکسی است ولی به رسدعبدالله به اقتدار می

سال پول را بدهد. عبدالله و اقتدار برسر نرخ مبادله تواند ترتیب ارکند و میرانندگی می

دهد. دلار را در نیویورک تحویل اقتدار می 0222کنند و برآن اساس، عبدالله توافق می

دلار و  0222خواهد که به ازای از وابستگان کاری و تجاری خود در کراچی می -اقتدار

 روپیه تحویل برادر عبدالله بدهند.  اند، درکراچی،ای که توافق کردهبراساس نرخ مبادله

عین حال  اگرچه بدون مخاطره و ریسک نیست ولی در« حواله»استفاده از نظام 

این است که درمقایسه با استفاده از « حواله»منافع متعددی هم دارد. اولین نفع 

 ارسال پول هزینه کمتری دارد. از نظر زمان مورد نیاز برایمعمولًا های رسمی، کانال

ر انجام تاین مبادله سریع« حواله»رسد که با استفاده از تکمیل این مبادله، به نظر می

کنید درگیر بوروکراسی عریض برای ارسال پول استفاده می« حواله»گیرد. وقتی از می

ند. ماپای کاغذی هم باقی نمی هیچ رد « حواله»در استفاده از معمولاً شوید. و طویل نمی

شود که بعد بتواند برای کسی سیدی یا پروفرمایی هم صادر نمیهیچ رمعمولاً 

کمتری دارد این است که  یاحتمالاً هزینه« حواله»دردسرساز شود. یکی از دلایلی که 

شما دراینجا با یک سازمان پرهزینه طرف نیستید. البته توجه دارید که دراین روایت 

 . به سخن دیگر، دارم به این نکته اشارهتاکسی نباشد یتواند یک رانندهما، عبدالله می

 کند. راه را برای سوءاستفاده باز می« حواله»کنم که استفاده از می

گفتم. با این توضیح برگردم به روایتی که داشتم ازیک دانشجوی افغانی در مسکو می

 رهای به نسبت گسترده فرنود از این که او با این کامقامات روسی با توجه به فعالیت

مقامات روسی، فرنود از  کند به او مشکوک شدند. با جدی شدن ظن  می« شوییپول»

دوبی  در 2881دوبی مشغول کار شد. اولین کمپانی خود را در  روسیه گریخت و در

بانک مرکزی امارات متحده به او جواز صرافی داد،  2888وقتی در  ایجاد کرد و

بی دو های فرنود درمرکز ثقل فعالیت« صرافی شاهین»هایش هم قانونی شد. فعالیت

 ایجاد بانک کابل به فعالیت مشغول بود.  تر ازبود که چندسالی پیش

ترین اش به صورت یکی از عمدهزمان زیادی طول نکشید که فرنود و صرافی

پولی بین دوبی و افغانستان درآمدند و با ارتباطاتی که در پیوند با  یهای مبادلهکانال

وجه در سرتاسر خاورمیانه، آسیای  وانتقالنقلتوانست به داشت، فرنود می« الهحو»نظام 
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مرکزی، چین و اروپا و حتی امریکا دست بزند. فرنود با شراکت با یا استخدام افراد 

پس از  چهآن ای برای پیشبرد اهداف خود ایجاد کرد. درگسترده یگوناگون شبکه

 خصوص در پیوند با اندکیامریکا پیش آمد و به یوسیلههاشغال افغانستان ب و 0222

ای های بالقوهگران برای ایجاد نهادهای تازه، فرنود و شماری دیگر فرصتشتاب اشغال

پیدا کردند. یکی از کارهای  هنگفتبرای سودآوری و رسیدن به درآمدهای پولی 

ایجادشده بود که از سوی طالبان  را منظم چاپ پولان این بود که نظام غیرگراشغال

ایجاد بانک مرکزی، برای فرنود یک  به صورت بانک مرکزی افغانستان درآوردند. با

را گسترش دهد. مدت زمان زیادی  خود« صرافی شاهین»فرصت طلایی پیش آمد تا 

از ایجاد بانک مرکزی افغانستان نگذشته بود که این بانک دست به صدور جواز برای 

های ساکن دوبی برای اندکی از افغان فرنود و شماری خصوصی زد. هاتأسیس بانک

 رافغانستان د دریافت چنین جوازی اقدام کردند و جواز اولین بانک تجاری خصوصی در

تأسیس بانک، فرنود از  اقدام خود برای کسب جواز به نام ایشان صادر شد. در 0220

شویی هیچ اطلاعی پولمقامات روسی به خود به اتهام  روسیه و ظن  های خود درفعالیت

 به بانک مرکزی نداد. 

داشت تا یک بانک خصوصی ایجاد کند؟  اولین پرسش این است که چرا فرنود اصرار

های دیگران برای فعالیت یسپردهرسد که از همان آغاز هدف او استفاده از نظر میبه

تا  اقع ابزاری بودو بازار مستغلات دوبی بود. از سوی دیگر، ایجاد بانک در سوداگرانه در

او که به نفع مشتریان فاسد ولی قدرتمند و پولدار خود انجام  یشویی گستردهپول

 ها پنهان بماند. کوشش فرنود برای اخذ جواز تأسیس بانک درکنارداد از دیدهمی

شرایط  تا دادبه او امکان می« حواله»او در مدیریت نظام  یچندین ساله یسابقه

ز ای اکه بخش عمده بود دانست اینچه فرنود مییش ایجاد کند. آنمطلوبی برای خو

و همین طور ارسال درآمد کارگران به کشورهای مبداء عمدتاً با استفاده « حواله»نظام 

گیرد و به این منظور ضروری است تا کسی چون المللی انجام میاز نظام بانکی بین

دیریت تحت م یهمؤسسعنوان مثال د. بهالمللی هم وصل باشفرنود به نظام بانکی بین

دلار برای ارسال به افغانستان وجه  0222تواند از صد افغانی ساکن دوبی هرکدام او می

ی بگیرد و بعد با ارسال یک حواله« ارسال یهزینه»ازای هرکدام هم قبول کند و به

ی رچه که دایرههزار دلاری به طرف خود در کابل این وجه را منتقل کند. ه 022بانکی 
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ال ارس یچون احتمالاً هزینه - کنندگان استنفع ارسالتر باشد هم بهفعالیت بزرگ

ت. شو هم کسی چون فرنود هم درکل درآمد بیشتری خواهد دا –پردازند تری میکم

خواهند نفری نفر باشد که می 022نفر، صحبت از  222عنوان مثال اگر به جای به

ند خواهترشدن این حلقه هم به نفع کسانی است که میبزرگدلار بفرستند،  0222

الی که ح پذیرد. درپول بفرستد و هم کسی چون فرنود که مسئولیت انتقال پول را می

 ینظر هزینه هزار دلار از 022هزار دلاری به جای  022بانکی  یفرستادن یک حواله

نفر هزینه ارسال بگیرد.  022تواند از توجهی ندارد ولی فرنود میارسال تفاوت قابل

ها ها وابسته بود و این بانکهم به بانک« صرافی شاهین»ها در دوبی همانند دیگر صرافی

های دلاری هم دادند تا حسابها امکان میهای عامل به صرافیهم به صورت بانک

وبی، دداشته و هم انتقالات دلاری را مدیریت کنند. با پیوسته بودن به نظام بانکی در 

. از المللی هم دسترسی داشتو نظام مالی و بانکی بین سویفتصرافی شاهین به نظام 

ارتباط بودند و همین شبکه  ای از تجار هم با فرنود دری گستردهسوی دیگر، شبکه

گذاشت. به این اختیار فرنود می شویی از طریق تجارت درامکانات زیادی برای پول

فغانستان جواز تأسیس بانک برای فرنود را صادر کرد، صرافی ترتیب، وقتی بانک مرکزی ا

خود در کابل به صورت یک  یشدهقانونی ایجاد طوربه گیری از بانکِشاهین با بهره

یک  ا درهایش رعضو بسیار تأثیرگذار در نظام بانکی منطقه درآمد. اگرچه فرنود فعالیت

کنون به صورت یک بانک به ثبت خوابگاه دانشجویی در مسکو آغاز کرده بود، ولی ا

های عامل همین طور بانک و سویفترسیده و قانونی با دسترسی به نظام پرداخت 

 های اعتباری و شماری خدمات مشابه درخدمات کارت یدهندهدلاری، به صورت ارایه

گر برای های دیدوبی درآمد. با تأسیس بانک کابل، فرنود دیگر به بانک افغانستان و در

فرنود،  یهای قانونی و غیر قانونی خود نیاز نداشت. برای کسی با سابقهیریت فعالیتمد

ا به آلی بود تداشتن صرافی شاهین دردوبی و بانک کابل در افغانستان ترکیب ایده

انعطاف و نه و مقررات قابل که قواعد شویی خود ادامه بدهد. مضافاًهای پولفعالیت

شدت برای به افغانستان به و فقدان این مقررات در دوبی گیرانه درچندان سخت

ی با دوب قانونی مفید بودند. فقدان مقررات مؤثر دری غیرهاسرانجام رسانیدن فعالیت

کابل و فساد مالی نهادینه شده درمیان دولتمردان  نشناس درمسئولان مسئولیت



 فساد مالی و اقتصادی در افغانستان 8 

که کما این ؛دکن تری ایفاافغانستان ترکیب شد تا فرنود هم در این میان نقش مهم

 گونه شد. این

تان انسغاف گران درهایی که اشغالهای بانک کابل هم با پولاز سوی دیگر، فعالیت

 بازی درتوانست برای سفتهکردند رونق داشت. به این ترتیب، منابعی که میهزینه می

 شد. بیشتر می بگیرد هر روز اختیار فرنود قرار بازار مستغلات دوبی در

برداری کردند. بانک فرنود هم از او نسخه زیادی طول نکشید که رقبای افغان زمان

یکی از همکاران فرنود به نام میرویس عزیزی  0221افتتاح شد. در  0220سال  کابل در

نادی اس هم از بانک مرکزی افغانستان جواز تأسیس بانک خصوصی عزیزی را گرفت. در

مانی که رسوایی بانک کابل علنی شد، رییس ز شویم درخبر میشده است با که افشا

ی درباره« تفحص»ی امریکا درخواست دارخزانهبانک مرکزی افغانستان از وزارت 

داد که از طریق های کابل و عزیزی کرد چون شواهد موجود نشان میهای بانکفعالیت

رچه ود. اگی شده بگذارسرمایهبازار مستغلات دوبی  این دو بانک صدها میلیون دلار در

 رسد در پیوند با بانکطور کامل منتشر نشد ولی به نظر میاین تفحص به ینتیجه

در دوبی هم در سال  مشاهده نشد. یک صرافی دیگر افغانعزیزی فعالیت مشکوکی 

بانک »گونه بود که از بانک مرکزی افغانستان تقاضای تأسیس بانک کرد و این 0222

سرعت به صورت یک مجرای اساسی یس شد و بهتأس 0222 در« وحدت افغانستان

ی از خواست پولپول بین کابل و دوبی درآمد. تقریباً هرکسی که می وانتقالنقلبرای 

کابل به دوبی بفرستد، حتی فرنود و همکاران او از امکانات بانک وحدت افغانستان 

 کردند. استفاده می

ای افغانستان و دولت مرکزی هولی یک واحد مالی پیوسته با امریکایی 0228در 

ل شویی مشغوطور بسیار وسیع به پولبه« بانک وحدت افغانستان»مدعی شدند که 

منابع ناشی از قاچاق مواد مخدر، و فساد  وانتقالنقل است و شک اولیه هم عمدتاً بر

ظن توجه را به رسوایی بانک کابل ن سوءایی دربارههای بیشتر مالی بود. ولی بررسی

 ون شد. رهنم

هایی که در کابل انجام گرفت روشن کنم ولی با بازرسینظر مییات صرفئجز از

ختلاس فساد مالی و ا یشد که بانک کابل نزدیک به یک میلیارد دلار را که عمدتاً نتیجه

میلیون دلار به امارات متحده منتقل  022در برده است. از این مبلغ، بود از افغانستان به
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شد. وقتی سرانجام به  ای پالم جمیرعمارت ویلایی در جزیره هشتد شد و صرف خری

ان مأموریات را برای ئجز یسراغ فرنود رفتند، به دلایلی که اشاره خواهم کرد، او هم همه

چه روشن های غیرقانونی از پرده برون افتاد. آنکل فعالیت اجرای قانون روایت کرد و

 یم مناسبات نزدیکی بین بانک کابل و شبکهرسیمی 0228که وقتی به  است شد این

یعنی بانکی  -از بانک کابل  0228شود. جالب این که فرنود در انصاری جدید ایجاد می

گیرد و با آن پول شرکت میلیون دلار وام می 222 - که خودش تأسیس کرده بود

با  عبارتی،کند. به کند که بین کابل و دوبی پرواز میهواپیمایی پامیر را احداث می

از  های مشکوکپول وانتقالنقلشویی و های پولایجاد این شرکت هواپیمایی فعالیت

ی انصاری جدید یا به خاطر کابل بسیار ساده و آسان شد. کسانی که از سوی شبکه

 توانستند با استفاده از هواپیماییاختلاس از اموال بانک کابل، حامل پول نقد بودند می

رافی سهولت به صاز اختلاس بانک کابل به دست آورده بودند به که مثلاً پامیر وجوهی را

انصاری جدید هم برای مشتریان خود اقدام به  یشاهین در دوبی برسانند. البته شبکه

کرد. این شبکه در دوبی دو دفتر صرافی داشت، صرافی العدل و حمل وجه نقد می

ای نزدیک انصاری جدید به گونه یشبکه ی بین فرنود وکمپانی عمومی برگ سبز. رابطه

. گرفتمدت میبود که هرگاه فرنود به وجه نقد نیاز داشت از صرافی العدل وام کوتاه

های انصاری جدید امکان داد تا در بانک کابل حساب یعوض فرنود هم به شبکهبه

ران بانک دااختلاف بین فرنود و دیگر سهام 0222اواخر تابستان  رسمی باز کنند. در

فرنود  یالله فیروزی بود که ابتدا رانندهان، خلیلدارسهامکابل شدت گرفت. یکی از این 

 د درچه فرنوفت و رییس بانک کابل شد. آنیامقام  یبود ولی بعد از سوی فرنود ارتقا

دیگر در کابل، صدها  یعمده دارسهامکه فیروزی و چند بود ها عیان کرد این بازپرسی

و بالا  ندهای قلابی اختلاس کردمردم را در پوشش وام هایسپردهدلار از میلیون 

بدون مشورت با او با دریافت رشوه با میزان بیشتری  - کشیدند. و حتی افزود که فیروزی

چنین به بازپرسان اطلاع داد که پس از های قلابی موافقت کرده است. او هماز این وام

سرنشین آن، شرکت پامیر  98پامیر و کشته شدن سقوط یک فروند هواپیمای شرکت 

آید که فرنود به این دلیل توجهی روبرو شد. به نظر محتمل میبا مشکلات مالی قابل

 یکابل بدون مشورت با او و یا بدون اجازه عصبانی شده بود که فیروزی و دیگران در
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ن قضایا از سویی ماه پس از روشن شدن ای چندطی کردند. او از اموال بانک سرقت می

خود  هایسپردهگذاران به شعب بانک برای بیرون بردن سپردهدر سرتاسر افغانستان، 

عنوان رییس هیئت هجوم بردند و بانک مرکزی افغانستان هم فرنود و فیروزی را به

 گران افغانستانمدیره و مدیر عامل بانک کابل برکنارکرد. دولت افغانستان و اشغال

بحران مالی بانک کابل را جمع کنند. بانک کابل در سرتاسر افغانستان  یکوشیدند دامنه

ای بود که سربازان، نیروی پلیس و کارمندان دولت، حقوق صد شعبه داشت و ابزار عمده

کردند. برآورد شد، دریافت مینیروهای اشغالگر پرداخت می یوسیلههخود را که ب

اش قبول کرده بود که بخش عمده سپردهدلار  یک میلیارد شود که بانک کابل حدودمی

رشکسته و های بازرگانی مشابه وبا اختلاس در مستغلات دوبی، شرکت پامیر، یا فعالیت

های دولت کرزای برای مقابله با فساد و دلیل خرابکاری، به0222 هزینه شده بود. در

 یکهیکا برای تحریم شبمانده کمک خواستن از امرشویی در افغانستان، تنها راه باقیپول

 داریم که یکی از فقیرترین اتفاق افتاد. البته خبر 0222 یفوریه انصاری جدید بود که در

شد برای نجات نظام بانکی خود که با اختلاس  کشورهای جهان، افغانستان، درعمل ناچار

نجات » یمیلیون دلار برنامه 802بانک کابل به مرز فروپاشی کامل رسیده بود، 

می که اعتماد عمو بود را اجرا کند. یکی از مشکلات اساسی که پیش آمد این« قتصادیا

طور کامل از بین رفت و مردم عادی ترجیح افغانستان تقریباً به به نظام بانکداری در

 داری نمایند.های خود نگهها را به صورت نقد در خانهسپردهدادند که می

ورت هایی که صاحیا شد و براساس بررسی« لبانک جدید کاب»بانک کابل به صورت 

 ه کردهئای ارانفر متقاضیان قلابی وام، بدون این که وثیقه 022گرفت معلوم شد که 

 90ها، صرف خرید سپردهمیلیون دلار از  212علاوه، هباشند، مبالغ کلانی وام گرفتند. ب

 د سند مالکیت داشتند.اغلب آنها به نام فرنو قرارقیمت در دوبی شد که ازویلای گران

برادر  -میلیون دلار که به محمود کرزای 00های قلابی وامی بود به مبلغ یکی از این وام

استفاده از وام بانک، مقداری سهام  داده شد و او هم با -جمهور وقت حامد کرزایرییس

 حتیداران درآمد و درعمل بدون این که صورت یکی از سهامبانک را خریداری کرد و به

 بانک شد.  دارسهامیک سنت از پول خود را صرف کند سومین 

سال زندان محکوم  0شویی به فرنود و فیروزی به خاطر اختلاس و پول 0229 در

 ای درزندان درگذشت. منتظرهغیر طوربهفرنود  0228 شدند. در
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چنان از پرده برون افتاد و آن  0222تر گفتم که بحران بانک کابل در سپتامبر پیش

عظیم بود که حتی کشورهای خارجی هم تداوم کمک به افغانستان را مشروط به حل 

جمهوری رسید کوشید به ریاست 0220 این بحران کرده بودند. وقتی اشرف غنی در

در کنفرانسی در  0220دسامبر  این مشکل را حل کند و نظر به این که قرار بود در

ین ا قبولی برای ارایه درآن موقع نتایج قابل لندن شرکت بکند مایل بود که حداقل تا

های سیاسی و نداشتن ظرفیت کافی برای کنفرانس داشته باشد. با این همه محدودیت

ین ا ی آنها که دردفتر دادستان کل باعث شد که کار مفیدی در تفحص درباره عمل در

ت رت نگرفت. دولمند شده بودند صوآن بهره از فساد گسترده مشارکت کرده و یبرنامه

سرقت رفته به دولت برگردد و به اش را بر این گذاشت تا اموال بهغنی هدف اصلی

توجهی شد. اگرچه برای بازیافت صدها میلیون بزهکاری و مجازات مفسدان کم یجنبه

به این سو موفقیت  0220شود ولی از سپتامبر چنان فعالیت میشد هم« گم»دلاری که 

این اموال به دست آمده است. افراد پرقدرتی که در این اختلاس تری در یافتن کم

دولت  کنند واند اجتناب میچه به سرقت بردهاند از بازپرداخت آنمشارکت داشته

نه احتمالًا  نه توان دارد که این اموال به سرقت رفته را بازبیابد و مرکزی هم ظاهراً

 ا به سرانجام برساند.ای رسیاسی کافی هست که چنین برنامه یاراده

در آن حساب داشتند و  انک کابل بیش از یک میلیون افغانزمان فروپاشی ب در

گذاشته بودند. وقتی ابعادی از اختلاس  سپردهدلار هم به  میلیارد 2.9اندکی بیشتر از 

طول چند روز  شان آغاز شد و درهایسپردهگذاران برای نجات سپردهعلنی شد یورش 

فروپاشی کامل بانک زمانی  لیون دلار از بانک بیرون آورده شد. ازمی 022حدود 

میلیون دلار  800تزریق  نجات مالی و یجلوگیری شد که دولت افغانستان با یک برنامه

 مداخله کرد. 

 یهالله فیروزی بازیگران عمدصاحب امتیاز بانک شیرخان فرنود و رییس بانک خلیل

دانیم این که بانک یک نظام حسابداری اهد موجود میچه از شواین اختلاس بودند. آن

کار گرفته بود. یکی که واقعی بود و دیگری هم برای این که بتواند سر هدوگانه را ب

های قلابی و همین طور دومی شاهد وام ان نظارت بانک مرکزی کلاه بگذارد. درمأمور

آن گزارش  یی هم درهای قلابی داراکمپانی قلابی بودیم. همین طور شماری خرید
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 موارد دیگر واقع منابع را به سرقت برده بودند. در گران درشد درحالی که اختلاسمی

 زدند و حتی وقتیشویی دست میبا ادعای پرداخت پول برای خرید نفت و گاز به پول

 ایشدت متورم و غیرواقعی بود. بخش عمدههای وارده بهگرفت، قیمتخریدی انجام می

 شویی شد. ها از طریق صرافی شاهین که درمالکیت فرنود در دوبی بود پولاز پول

بیش از ده سال از ورشکستگی بانک کابل گذشته است و گذشته از این اختلاس 

به  -اشرف غنی یدوره حامد کرزای و چه در یدوره چه در –عظیم، برخورد دولت 

ه فروپاشی بانک کابل تتمه طور کلی باین مورد فساد مالی واقتصادی گسترده و به

که به دولت و به نظام قضایی وجود داشت از بین برد. از میان قدرتمندان  رااعتمادی 

ای جمهور پیشین حامد کرزیا وابستگان به قدرت که درگیر اختلاس بودند، برادر رییس

ی اشفروپ یکرزای برخورد به مقوله یدوره و برادر معاون او فهیم هم شراکت کردند. در

های غیر قانونی و کارانه، دستورهای فریبهای دروغ، فعالیتبانک کابل با وعده

به  هاییبرانگیز توأم بود. اگرچه در بازیابی وجوه موفقیتهای حقوقی پرسشفرایند

گران حاضر به پرداخت نشده بودند ترین اختلاسدست آمد ولی چون شماری از بزرگ

 است.  در کل عمل چندان موفقی نبوده

تنها دو روز پس از ادای سوگند یک فرمان حکومتی صادر کرد و در آن به  ،غنی

متهمین باید دستگیر و محاکمه شوند. از کشورهای  یدادستان کل دستور داد که همه

تقل من ان به آن کشورهاگررابطه با این اختلاس دیگر هم خواسته شد که اگر اموالی در

ها که ورشکستگی بانک چنین به آنپس داده شود. هم شده است باید به افغانستان

بدهکاران بانکی را فرابخوانند و از وزارت  یکردند دستور داد تا همهکابل را مدیریت می

جا مانده از بانک کابل به بخش های سالم بهمالیه خواسته شد تا برای واگذاری دارایی

 د.کنخصوصی اقدام 

لندن از این اقدامات تجلیل کرد خود غنی هم با  کنفرانس 0220البته در دسامبر 

ای از ادعاها غیر واقعی بود و باره سخن گفت. ولی متأسفانه بخش عمدهمبالغه در این

برخورد به اختلاس بانک کابل در دوره غنی بسیار شبیه به  یتوان گفت که شیوهمی

گرفت. آنها که جام نمیدرستی انحامد کرزای بود. کارها به یانجام این کار در دوره

 در یزهایی کهچ نگرفتند. آن ارتباط سیاسی داشتند حتی مورد بازجویی هم قرار

 :د از این قرارندادافغانستان مشکل اساسی را تشکیل می
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 بازیپارتی -

 جانمندی ضعیف و بیقانون -

 نظام قضایی غیر مؤثر و غیر مفید -

 ضعف نظارتی  -

کارهای بانک کنترل کامل  ی، فرنود بر همهتأسیس شد 0220وقتی بانک کابل در 

های دیگر شد، بخشی از به بعد، نظر به این که خود درگیر فعالیت 0228داشت ولی از 

کنترل را به فیروزی واگذار کرد. این کارهای دیگر، تأسیس شرکت هواپیمایی پامیر، 

اردات مصالح چنین وخرید و فروش مستغلات در دوبی، واردات نفت از ازبکستان و هم

ت اشد، پرداخت پول و دادن امکان ساختمانی از چین بود. وقتی کنترل به فیروزی واگذار

صدها هزار  0228نفوذ افغانستان آغاز شد. در سال به اشخاص پرقدرت و نیروهای با

 آور بانک کابل ادامه یافتی فسادهاانتخابات به نفع کرزای هزینه شد. فعالیت دلار در

ابل کردند در بانک کشد چون بسیاری از کسانی که برای دولت کار می و حتی بیشتر

ضمن مدیران بانک با اعطای جوایز هفتگی به  داشتند. در اندازپسحساب جاری و 

گذاری در بانک کابل شده بودند. به خاطر دوری سپردهگذاران، مشوق مردم به سپرده

طور هبانک کابل را تقریباً ب رل خود برهای دیگر فرنود کنتاز کابل و درگیری در فعالیت

برادر  -فیروزی کوشید با کمک محمود کرزای 0228سال  کامل از دست داد. در

داران بانک جمهور که هر دو از سهامبرادر معاون رییس -جمهور و قاسم فهیمرییس

بانک  هایوقتی فرنود دریافت که کنترل برفعالیت .کابل شده بودند فرنود را برکنار کند

های غیر قانونی بانک کابل پرداخت فعالیتی دربارهدست داده است، به افشاگری  را از

کا چنین به سفارت امریاین راستا از واشنگتن پست تقاضای یک مصاحبه کرد و هم و در

فساد در بانک کابل علنی شود.  یها را داد که باعث شد مقولهرفت و گزارش فعالیت

اعلام  0222و سرانجام در آوریل  0222شت که بانک کابل در مدت زمان زیادی نگذ

« ابلبانک جدید ک»ای شد تحت نام اش تشکیل بانک تازهورشکستگی کردکه نتیجه

های بانک کابل که به فساد آلوده نشده است به آن منتقل شود. شد دارایی که قرار

تر بانک پرداختند، کمفساد دراین  یوقتی بازرسان و دیگر مسئولان به وارسی دامنه

 برنخورده باشند. آنافغانستان بود که به « نخبگان»نامی در میان 
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ک ی فساد در بانکار بود در برخورد به مقوله البته تا زمانی که دولت کرزای برسر

کاری شد. اگرچه فرنود و فیروزی هردو محاکمه شده و به زندان شدت کمکابل به

یا احزاب یا  هادیگر اعضای باند فاسد که به گروه ابرخورد ب محکوم شدند ولی در

های سیاسی وابسته بودند کار مؤثری انجام نگرفت. آنها که به فساد متهم شخصیت

اده های قلابی استفکدام از کسانی که از وامکلی سه گروه بودند ولی هیچ طوربهشدند 

 ها نبودند.گروه در میان این -به استثنای خود فرنود و فیروزی -کرده بودند

طور اساسی فرنود و فیروزی بودند که اتهامات آنها شامل در گروه اول به -

 شویی و جعل اسناد بود. اختلاس، پول

شان همدستی درکل این درگروه دوم کارمندان بانک کابل بودند که اتهام -

 بود. جریان جعل اسناد جریان و در

دیگر ناظران قانون بود که گروه سوم هم شامل بانک مرکزی افغانستان و  -

عدم برخورد با موارد قانون شکنی بود. از اتهامات  شان کوتاهی در اجرای قانون و دراتهام

 معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان اختلاس هم بود.  رییس و

نسبت کوتاه، ی بهدادگاه عالی در افغانستان پس از یک محاکمه 0229در مارس 

شویی هم متهم تصمیمات خود را اعلام کرد. اگرچه فرنود و فیروزی به اختلاس و پول

ن شاشده بودند ولی دادگاه آنها را تنها به سوءاستفاده از اعتماد محکوم کرد و جریمه

سال زندان بود. مسئولان دیگر  0پرداخت مبلغی که به سرقت رفته است،  هم علاوه بر

 سال زندان محکوم شدند.  0سال و  0مسئولان بانک مرکزی به ترتیب به بانک کابل و 

البته به فرایند محاکمه انتقادات زیادی شد. هیچ شاهدی فراخوانده نشد، و بین 

شماری از موارد مجازات  سنگینی اتهام و مجازات هیچ نسبت معقولی وجود نداشت. در

تر، گین و حتی ناعادلانه. از همه مهممواردی بسیار سن عکس دربسیار ناکافی بود و به

شویی خودداری کردند چون اگر این اتهام را بررسی وارسی اتهام پول مقامات قضایی از

چه ی دادگاه برای بازگشت آنأر توانست با تکیه برکردند بعد دولت افغانستان میمی

 ند.کاز کشور خارج شده بود اقدام 

ریاست جمهوری، اشرف غنی با یک فرمان  تنها چند روز پس از 0220در اکتبر 

قاضی به بازبینی پرداختند و با توجه  0حکومتی خواستار بازبینی شد و گروهی شامل 

 ها از قبل اتخاذ شدهتصمیم یرسد که همهای که کارها انجام گرفت به نظر میبه شیوه
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فرنود و  نظر سرانجامجا هم هیچ شاهدی فراخوانده نشد. دادگاه تجدیداین بود. در

شویی و اختلاس محکوم کرد و برای هر کدام ده سال زندان فیروزی را به جرم پول

میلیون  092.0میلیون دلار را به دولت برگرداند و  990.9یین کرد. فرنود قرارشد عت

میلیون دلار را برگرداند و  281.1دلار هم جریمه بپردازد و به همین نحو فیروزی هم 

او تعیین شد. قضات نسبت به مقامات بانک مرکزی  یجریمه میلیون دلار هم 292.0

تر برخورد کردند. مقامات بانک مرکزی به و مسئولان دیگر دولتی اندکی سخاوتمندانه

ماه تعیین شد.  1یک سال حبس محکوم شدند و مجازات زندان دیگر مسئولان هم 

اش هریمحسابرسی مالی که حتی محکوم هم شده بود ولی ج یهمؤسسرییس پیشین 

دلار جزای نقدی بود درحالی رییس بخش مالی  912 حدود -افغانی 00222پرداخت 

آنها که متهم شده بودند ولی از کشور ی دربارهبانک مرکزی از اتهام وارده تبرئه شد. 

 هیچ تصمیمی اتخاذ نشد.  -ازجمله رییس پیشین بانک مرکزی -گریختند

یافتن، ضبط دارایی کسانی که در  که در دادگاه عالی به دادستان کل دستور داد

این افراد  یبگیرد و ازجمله کارهتوان خود را ب یغارت بانک کابل دست داشتند همه

که همسرش یکی از وکلای  -توان به محمود کرزای، قاسم فهیم و عبدل غفار داویمی

د، اشاره کرد. ولی ضبط شسفیر افغانستان در نروژ  0221 پرقدرت پارلمان بود و در

نین چموقت بود، یعنی تازمانی که بدهی به بانک پرداخت شود. دادگاه هم ها عملاً دارایی

عنوان کسانی که از وام استفاده نامی که فرنود به 002ی دربارهدستور داد تا دادستان 

 کرده اند بیان کرده هم تفحص کند. 

اد شرکت با فس برای این که درکنفرانس لندن، غنی بتواند با شواهد مبنی برمقابله

الی ع یوانترین دادگاه کشور هم خواسته شد که فرایند را بررسی کند و دکند، از عالی

یید کرد ولی در أضمن بررسی دلایل قضات محکومیت و مجازات فرنود و فیروزی را ت

مجازات مسئولان بانک اندکی تخفیف داد. آنها که به یک سال زندان محکوم شده بودند، 

نفر  002ی دربارهتفحص  ماه تخفیف یافت. در 9ماه گروه دیگر به  1زندان ماه و  1به 

 002 معلوم شد که این جماعت حدود از وام گیرندگان نکات جالبی روشن شد. اولاً 

ها توان به این ناماند و از جمله اسامی کسانی که مطرح شد میمیلیون دلار وام گرفته

و معاون اول  -جمهور، یونس کانونیرییسمعاون پیشین  -مارشال فهیم :اشاره کرد
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شین، پی ییاما کرزای، وزیر مالیه -حمید کرزای یلرشید دوستم، برادرزادهاعبد -کنونی

لمای رسول، و معاون اول رییس بانک مرکزی زپیشین  یامورخارجه زاخولول، وزیر عمر

و رییس  شاه پیشین افغانستان، شاهزاده مصطفی ظاهر یخان افضل هداول، و نوه

  .ان نظارت بر قانون اساسی، گول رحمان قاضیسازم

شدت نفر به 002ی دربارههای دادگاه عالی در تفحص به اشاره بگویم که فعالیت

شان را شان در لیست بود بدهیتن از کسانی که نام 10ناکافی و غیر مؤثر بود. 

ادامه  نفردیگر تفحص 00ی دربارهشد  میلیون دلار، و قرار 02 در کل حدود -پرداختند

میلیون دلار بدهی داشتند ولی در پیوند با بقیه کار  20.0ها هم بیش از که این -یابد

 خاصی انجام نگرفت. 

 گذاران به بانک برای به درسپردهکه رسوایی بانک کابل علنی شد،  0222در سال 

میلیون دلار از این  822خود هجوم آوردند و بعد معلوم شد که بیش از  یسپردهبردن 

های قلابی از بانک خارج شده است. دولت افغانستان با ها به صورت این بدهیهسپرد

 8و قرارشد که این مبلغ در طول  میلیون دلار به ذخایر بانک مداخله کرد 800تزریق 

میلیون دلار از این  988خبرداریم که هنوز  0221اکتبر  سال آینده بازپرداخت شود. در

 است.مبلغ تزریق شده بازپرداخت نشده 

ای صادر کرد و بدهی به بانک کابل بیانیهی دربارهعالی  یواند 0220 یفوریه در

 008.0میلیون دلار بدهی دارد و بدهی فیروزی هم  028.0معلوم شد که فرنود هنوز 

میلیون دلار،  22.0محمود کرزای،  :میلیون دلار بود. بدهی دیگران هم به این شرح بود

میلیون دلار و بدهی  92.8ار و عبدل غفال داوی هم میلیون دل 01.2قاسم فهیم، 

تر بود. مشتریان معمولی که وام گرفته ولی در بازپرداخت دیگران هم از این مبالغ کم

گذرم و یات میئزجاز  .میلیون دلار بدهی داشتند 00.2کمبود داشتند هم هنوز 

رسد ه. به نظر میسرقت رفتهای بهپردازم به سیاست دولت غنی برای بازیافت پولمی

رفته، های به سرقت که از همان ابتدا، غنی با کم برآوردن مشکلات بازیافت پول

ای که برای این منظور تشکیل شان نبود. کمیتهقادر به انجام هایی داد که عملاً وعده

شد  شروع به کارکرد. از همان ابتدا کمیته با دو مشکل روبرو 0220داد از اوایل سال 

از کسانی که متهم بودند قدرت سیاسی زیادی داشتند و در ثانی یکی این که شماری 

به نام متهمان به ثبت  سرقت رفته خریداری شدهایی که با اموال بهشماری از دارایی
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تشویقی را در پیش گرفت تا متهمان  ییک برنامه 0220 سنرسیده بود. غنی در مار

س این برنامه بدهکارانی که را به بازپرداخت اموال به سرقت برده تشویق کند. براسا

د تری خواهنپایین یند نرخ بهرهکنشان را بپذیرند و برای بازپرداخت آن اقدام بدهی

و برای پرداخت بقیه هم  بدهی را بپردازند %02بدهکاران خواسته شد که  پرداخت. از

این برنامه  سال هم بقیه پرداخت شود. در 0بندی کنند تا بین یک تا قسطآن را 

 شان از سوی دادگاه ضبط خواهدام شد که بدهکارانی که توافق نکنند اموالچنین اعلهم

 01.1و در کل  تن از بدهکاران قرارداد امضا کردند90شد. پس از اجرای این برنامه 

جا پرداخت. دولت برای بدهی خود را یک یمحمودکرزای همه میلیون دلار پرداختند.

این فرصت تمام شد، معلوم شد که  وقتی ماه فرصت داده بود و 9اجرای این برنامه 

میلیون  101.8اند که در کل بازپرداخت امتناع کرده بدهکار عمده از امضای قرارداد20

این بدهکاران بدهی خود به بانک را  0222سال  دلار بدهی داشتند. جالب این که در

لار میلیون د 90.8لغفار داوی که ایید کرده بودند. به غیر از فرنود و فیروزی، عبدأت

دادگاه  میلیون دلار بود. 0.0اش فرزند حاکم بلخ که بدهی -بدهی داشت و خالد نور

رس ند و دردستشان از افغانستان فرارکردفرمان بازداشت آنها را صادر کرد ولی اکثریت

 ند. بودن

 829حداقل  0222تا  0222 یهای انجام گرفته خبرداریم که در فاصلهاز بررسی

آنها ساکن  گران درکشور دیگر که اختلاس 08طور غیرقانونی از کابل به ر بهمیلیون دلا

میلیون دلار به امارات متحده فرستاده شد و  022.2ند فرستاده شد. دراین میان بود

 میلیون دلار هم به چین ارسال شد. 222.8میلیون دلار به لیتونی و  292.2

 990تر است و برای مثال مراتب عمدهها از دیگران بهنقش فرنود در این اختلاس

میلیون دلار هم برای  020.1میلیون دلار به حساب بانکی صرافی شاهین ارسال شد و 

میلیون دلار برای شرکت  10.2خرید نفت و گاز به ترکمنستان و ازبکستان رفت و 

صرافی شاهین به چین  یوسیلههمیلیون دلار ب221.0هواپیمایی پامیر هزینه شد. 

میلیون دلاری بود که به یکی از  89ترین رقمی که منتقل شد، ده شد و بزرگفرستا

تحت مالکیت فرنود در چین ارسال شد. کوشش برای بازیافت این اموال از  هایکمپانی

آمیز نبوده است چون از سویی تنظیمات حقوقی برای دیگر کشورها تاکنون موفقیت
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یرد و از سوی دیگر، متأسفانه شماری از گخوبی انجام نمیاجرا گذاشتن این تقاضا بهبه

ه گونگذرم ولی کارها آنیات میئکنند. از جزقدر کفایت همکاری نمیها بهاین دولت

چه هم در دولت کرزای و هم در دولت غنی مشترک گیرد. آنکه لازم است انجام نمی

ت ستان اسفساد مالی و اقتصادی در افغان یبرخورد منفعلانه هردو دولت به مقوله بود

های دو دولت دراین برنامه اش مشارکت شماری از دولتمردان در هرکه احتمالاً علت

ی بعضی از کسانی دربارهمشخص  طوربهعنوان مثال دولت غنی اختلاس کلان است. به

شان از سوی فرنود به مقامات قضایی تسلیم شد، کار خاصی انجام نداد. برای که اسامی

 بیشتر داد ولی قاسم فهیم که حتی دادگاه هم دستور وارسی مثال، محمود کرزای و

های اساسی انجام نگیرد البته تازمانی که این بررسیآنها کاری انجام نشد.  یهدربار

 مالی هم چنان ناشناخته باقی خواهد ماند. یابعاد این فاجعه

باعث  مشده در افغانستان، ضعف چشمگیر نهادهای دولتی هگذشته از فساد نهادینه

داریم اندکی پس از این که دولت  آمدهای تاکنونی چندان مطلوب نباشد. خبرشد پی

ش بگیرد پی تشویق بدهکاران به بازپرداخت بدهی را در یغنی تصمیم گرفت یک برنامه

جمهور به زندان بگرام رفتند و با فرنود و فیروزی ملاقات کردند. مقامات از سوی رییس

ازد پردات اعلام کرد که حتی یک سنت هم نمیقدراین ملاگزارش شده است که فرنود 

هایش را بپردازد به شرط این که بتواند به اموالش ولی فیروزی پذیرفت که بدهی

 اشزنم که دادگاه اموالش را آزاد کند. یکی از دلایلحدس می -دسترسی داشته باشد

ای دیگری به ثبت هآنها را بشناسد چون به نام یتواند همهاین بود که دولت نمی

 0220 یژوییه دولت به تقاضای فیروزی منفی بود ولی در یاند. پاسخ اولیهرسیده

جمهور خواهش کردند که فیروزی به زندانی در کابل منتقل خانواده فیروزی از رییس

 ای راها برنامهشود. پاسخ دولت این بودکه همین که فیروزی برای بازپرداخت بدهی

به زندانی در کابل انجام خواهد گرفت و اضافه شد همین که مشخص کند انتقال او 

همین بدهی را بپردازد از زندان آزاد خواهد شد. فیروزی هم طرحی برای بازپرداخت 

مزارشریف و همچنین درآمد  تهیه کرد که از جمله چندین آپارتمان در کابل و در

 ها بود.این پرداخت یهجملداران آن است ازوزی یکی از سهامکه فیر -شرکت گروه گاز

تجارتی شرکت گروه  زه دولت غنی نه فقط دستور داد جواشویم کچنین باخبر میهم

ات دولتی وابسته خواسته شد تا با مؤسسگاز تمدید شود بلکه از وزارت مالیه و دیگر 
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قرارداد خرید گاز  -دارانش همین فیروزی استکه یکی از سهام –شرکت گروه گاز 

 امضا کنند. 

ه ی کیهازمین ساز مسکن قرارداد امضا کرد که درانبوهفیروزی با شرکت  ،رضمند

اش به بانک از سود حاصله صرف پرداخت بدهی %02در مالکیت اوست شهرکی بسازد و 

 کابل بشود.

واحد مسکن در  8822ساختن  یشویم که برنامهبا خبر می 0220نوامبر  در

ردان براین باور بودند که کوشش برای نزدیکی کابل آغاز شد. اگرچه شماری از دولتم

دیگر امور ارجحیت دارد ولی  ای است که بربازیافت اموال به سرقت رفته هدف عمده

 گرفت. وقتی این داستان بالا رارقمورد انتقاد  میان عموم، این رفتار دولت شدیداً در

ئولیت سکوشید از خود سلب م اطلاع بوداین ادعا که از کل این برنامه بی گرفت، غنی با

و دستور داد کل این برنامه بازنگری شود.  . بعلاوه مشاور حقوقی خود را برکنار کردکند

 رسد که بازنگری هم انجام گرفت و روشن شد که به احتمال زیاد غنی دربه نظر می

 این جریان راست نگفته است. 

های وقتی بانک کابل ورشکست شد، دولت افغانستان تصمیم گرفت که دارایی

های خوب به یک بانک دیگر منتقل تفکیک کند و دارایی« بد»از دارایی  را« خوب»

ت درچند دول بعددولتی بود. البته خبرداریم که  تماماًکه « بانک جدید کابل»به نام  شد

که بانک جدید کابل را به بخش خصوصی واگذار کند ولی توفیق نداشته  همورد کوشید

 92اند قرارشد به بهای د را برای فروش عرضه کردهاست. در بار سومی که بانک جدی

که  شتالبته این کار مراحل مختلفی دا میلیون دلار به بخش خصوصی واگذار شود و

 بانک کابل چه دردارم برای جلوگیری از تکرار آن د. تا جایی که خبرشوباید انجام ب

 0221سال  گذشت، تصمیم گرفته شد که بانک جدید کابل حق وام دادن ندارد. در

دریافت کرد و درآمد  سپردهمیلیون دلار  088شعبه داشت و  28خبرداریم که بانک 

 بود.  میلیون دلار بود که عمدتًا کارمزد 02.0اش برای یک سال هم خالص

ی های زیاداگرچه دولت غنی دربرخورد به این مورد فساد مالی بسیار گسترده وعده

در این اختلاس عظیم مشارکت داشتند، بعید داد ولی با توجه به ترکیب کسانی که 

ه که آن گون توانستمیاست، بدون تغییرات اساسی و ساختاری در کشور، هیچ دولتی 
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 متهمین را مورد تعقیب قرارداده و یا آنها را مجازات نماید. در یشایسته است همه

ون توجهی که دراین سرقت ازاموال عمومی درگیر بودند، از معامیان این شمار قابل

جمهور، وزرا، استانداران و مقامات ارشد بانک مرکزی و شماری از بازیگران رییس

سیاسی کافی برای بررسی  ی. ارادهگیردرا دربر میافغانستان  قدرتمند سیاست در

بازیگران قدرتمند در این اختلاس بزرگ و بعد مجازات آنها که درآن  همشارکت این هم

د، شمیای پیدا که حتی اگرچنین اراده ضافاًرسد. ممشارکت داشتند، به نظر بعید می

 . به گمان من، این انتظارشتظرفیت کافی برای اجرا و تکمیل کل فرایند آن وجود ندا

هایی که درعرصه سیاسی و حتی ظرفیت داخلی و چالش یکه افغانستان با همه

ن اختلاس ای تفحص حقوقی کاملی از کسانی که در وانستتمی بود اقتصادی با آنها روبرو

ها انتظار . تنبودبینانه بودند انجام داده و متخلفین را به مجازات برساند، غیر واقع رگیرد

که دولت افغانستان به رهنمودهایی که از بود توان داشت این ای که میبینانهواقع

FATF شویی خود را بهبود بخشد دریافت کرده عمل کرده ومقررات و قوانین ضد پول

مندی امور ازهیچ کوششی فروگذار نکند برای نظارت بر قانونایجاد سازمانی  و بعلاوه در

ترین درسی که مسئولان دولت تا گرفتار موارد مشابهی نشود. به نظر من بزرگ

که مقررات و قوانین را به  بوداحتمالاً این  گرفتندمی افغانستان باید از این اختلاس

ای آن بکوشند که هم ربرای اج های لازمای تنظیم نمایند و برای ایجاد ظرفیتگونه

تر و اش پیش از آن که دیر بشود، سادهو افشا و شناختن شدمی انجام اختلاس دشوارتر

 تر شود. سهل

 سادفی دربارههای اندکی متفاوت نیست اشاره کنم که منابع مختلف داستان بد

خوانیم می 0220سایت رادیو اروپای آزاد در  گویند. درمالی و اقتصادی در افغانستان می

تولید ناخالص  %0شود که معادل میلیون دلار بیان می 822جا میزان اختلاس این که در

نفر بود که یکی  28ای از وام قلابی که داده شد در کل به داخلی کشور بود. بخش عمده

جمهور جمهور وقت، محمود کرزای بود. البته برادر معاون رییساز آنها برادر رییس

ای که انجام گرفت اگرچه هردو از م هم درگیر بود ولی در محاکمهمحمد قاسم فهی

داران بانک بوده در اختلاس هم مشارکت داشتند، ولی هیچ اتهامی متوجه آنها سهام

توجهی ، بانک کابل مبلغ قابل0228جمهوری نشد. خبر داریم که درانتخابات ریاست

یگر، درشماری از این منابع، ادعا برای انتخاب مجدد حامد کرزای هزینه کرد. از طرف د
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محاکمه در محافل سیاسی اخذ شد نه در ی دربارهشود که حتی تصمیم نهایی می

سازی بانک کابل کمک کردند با هیچ محکمه. جالب است حسابدارانی که به حساب

د های نقمسافران شرکت هواپیمایی که درواقع حامل پولبرخی نشدند،  مجازاتی روبرو

دارانی که وام بدون بهره گرفتند و حتی وام را پس ندادند یا حتی سهامبه دوبی بودند 

 .ن ماندنداام مجازات در آنها هم از محاکمه و

وبم چنین اختلاس در دادگاه کابل که قرار است زیر شویم که، باخبر می0220 در

 د، کل محاکمات تنهاکنو مجازات عظیمی را بررسی کرده و متخلفین را شناسایی 

  2.دوروز طول کشید وحتی شماری از متهمان دردادگاه حاضر نبودند

متهمان  ویکی از -ای که جالب است این که فیروزی رییس پیشین بانک کابلنکته

ورشکستگی  هم دراختلاس و -عمر زخیلوال -مدعی شد که وزیر موقت مالیه -اصلی

در . هم باید زندانی شود جای این که در کابینه دولت بنشیند اوبانک نقش داشته و به

خوانیم که فرنود و فیروزی هرکدام به ده سال زندان محکوم شدند و فرنود میگزارشی 

میلیون دلار جریمه هم محکوم شد. اگرچه محمود  092زندان به پرداخت  علاوه بر

« منجمد» کرزای و یا حسین فهیم محاکمه نشدند ولی دادگاه دستور داد اموال آنها 

 0.شود

اطلاعات بیشتری به دست داد. از  0222تحلیلی افغانستان در گزارشی در  یبکهش

 :های قلابی گرفتندکسانی که از بانک کابل وام

  میلیون دلار 020فرنود 

  میلیون دلار 11.8فیروزی 

  میلیون دلار 28حاجی عبدالحسین فهیم 

  میلیون دلار 98.2گلبهار حبیبی 

  میلیون دلار 92عبدالغفار داوی 

                                                      

report/24783476.html-fraud-bank-https://www.rferl.org/a/kabul 2 

0 https://tolonews.com/afghanistan/ferozi-accuses-zakhilwal-playing-
key-role-kabul-bank-scandal 

https://tolonews.com/afghanistan/ferozi-accuses-zakhilwal-playing-key-role-kabul-bank-scandal
https://tolonews.com/afghanistan/ferozi-accuses-zakhilwal-playing-key-role-kabul-bank-scandal
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 میلیون دلار 00ود کرزای محم 

  میلیون دلار 20حاجی ابراهیم 

  میلیون دلار 20صوفی نصار احمد 

  میلیون دلار 22حاجی طاهر ظاهر 

  میلیون دلار 8داود نصیب  

شود داران بانک بودند. گفته میحبیبی و داودی بقیه جزو سهام -ه غیر از دو تنب

 ای هم اخذ نشد.اغلب موارد هیچ وثیقه که در

محکومیت زندان فرنود و فیروزی  گزارش کرد که یک قاضی افغان 0220ترز در روی

 890خوانیم که اگرچه بانک چنین میاین گزارش هم سال افزایش داد. در 20را به 

و  شود که فرنودسوم آنها بازیابی شد. گفته میمیلیون دلار زیان کرد ولی تنها یک

لار بودند. بعلاوه دلیل اصلی این که برادر میلیون د 822مسئول اختلاس  ماًأفیروزی تو

کرزای گرفتار نشد این بود که حامد کرزای یک فرمان حکومتی صادر کرد که هرکس 

گرداند از محاکمه و مجازات معاف خواهد بود. اگرچه ه اموال به سرقت برده شده را بازک

 199تکلیف که  دهدبرادر کرزای با این بهانه بخشیده شد ولی شواهد موجود نشان می

حمود شود که مچنان ناروشن است. گفته میمیلیون دلار از بدهی افراد به بانک کابل هم

میلیون دلار را برگرداند  29.0میلیون دلار بدهکار بود ولی تنها  00.0کرزای اگرچه 

روشن نیست که چه شد و  2.میلیون دلار از بدهی او باقی مانده است 8یعنی هنوز 

 شد که با وجود عدم پرداخت کل بدهی، او بخشیده شد.چگونه 

گزارشی در نیویورک تایمز  0220ابعاد فساد در افغانستان درنوامبر  یزمینه در

آید. روایت این است که دولت افغانستان با نگاه اول به نظر عجیب می منتشر شدکه در

میلیون دلاری،  80 گذاریگذار بخش خصوصی توافق کرده است تا با سرمایهیک سرمایه

کننده است این که طرف چه دراین روایت اندکی گیجمسکونی بسازد. آن واحد 8822

ه ام قاضی مجازات او را بدولت در این برنامه کسی جز فیروزی نیست که پیشتر گفته

                                                      

2 https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-bank-
idUSKCN0IV1X020141111 

https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-bank-idUSKCN0IV1X020141111
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-bank-idUSKCN0IV1X020141111
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فیروزی » آید کهیمز به نظر این گونه مینیویورک تا یسال افزایش داده بود. به گفته 20

به  0220اشرف غنی که در «. رودها به زندان میپردازد و شبسازی میپولدرروز به 

جریان اختلاس بانک کابل را دنبال کند ولی به نظر  وعده داد که حتماً ریاست رسید،

زد، تا مفسدان بسا و با رسد که تنها یک سال بعد، به این نتیجه رسید که با فسادمی

زنامه ی طالبان مقابله کرده باشد. اگر ادعای رواین نشریه با پیشرو یشاید بتواند به گفته

راست باشد، این بدترین نوع مقابله با طالبان و با فساد است. خبرداریم که حتی رییس 

مش استعفا داد چون به ادعای او وارسی فساد در افغانستان از مقا یهمؤسسغیر افغانی 

اشاره کرد که در یک سال و از جمله « دولت افغانستان در مبارزه با فساد جدی نیست»

 .داری علیه فساد و در مقابله با مفسدان صورت نگرفته استگذشته، هیچ اقدام جان

رفت، بانک کابل نیاز داشت تا به مردم عادی به سرقت می یسپردهنظر به این که  

های بیشتری جلب کند تا این نظام فاسد زهکشی سپردههر شکلی که ممکن بود، 

که هرماهه چیزی  بود کرد این. یکی از کارهایی که بانک کابل میادامه یابد سپرده

داشت  سپردهدلار  222کرد. هرکس که حداقل شبیه به یک لاتاری برگزار می

وایز جتوانست درآن شرکت کند و جوایز اعطایی هم به صورت آپارتمان، اتوموبیل و می

ها ررسیجریان ب بعد در برای سرقت بیشتر، بیشتر یسپردهنقدی بود. گذشته از جلب 

واقع بوسیله فرنود و فیروزی  شد، درهایی که به برندگان اهدا میروشن شد آپارتمان

 .شدفروخته می شان در بازاربه بانک کابل به سه یا چهاربرابر بهای

 درعمل به این معنا -هرچه که ادعای دولت غنی باشد -همکاری دولت با فیروزی

ستان را غارت کند به شرطی که بخشی از آن را درکشور که اگر کسی اموال افغان بود

است. این به نظرمن مؤثرترین شیوه برای « پذیرفتنی»گذاری کند، این غارت سرمایه

گسترش فساد مالی واقتصادی در کشور است. به گزارش نیویورک تایمز از کل 

از آن بازیافته تر از نیمی کم میلیون دلار تنها 888ای که به سرقت رفت، یعنی سرمایه

 که یدانند. فیروزبازیافته را تنها یک سوم می یالبته منابع دیگر، میزان سرمایه -شد

 ییک مصاحبه میلیون دلار جریمه هم محکوم شد در 292زندان به پرداخت  علاوه بر

ستان توافق او با دولت افغان سازی بخشی ازخانه یتلفنی گفت که مشارکت در این برنامه

رود ولی درطول روز ها به زندان میکه براساس این توافق او شب است. فیروزی افزود
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نهایت منابع کافی برای  های مختلف دری در پروژهگذارسرمایهرود تا با اش میبه اداره

هایش را درصد از بدهی 22چنین گفت که فراهم نماید. او هم بازپرداخت بدهی خود

اقساط پرداخت شود. جالب ل آینده بهسا 2پرداخته است و قرار شد که بقیه درطول 

دازد اش را بپرکند که خیلی زودتر بدهیگوید که این پروژه به او کمک میاست که می

میلیون دلار سود  922کنم که دراین پروژه من می بینیپیش»گوید که و حتی می

بپردازم.  ماه آینده 20تا  29طول  هایم را درتوانم بدهیو به این ترتیب، می خواهم برد

میلیون دلار درآمد اضافی به صورت مالیات خواهد  20ضمن این پروژه برای دولت  در

 رود. درد و از آن ساعت به بعد به زندان میرککار می 0هر روز تا ساعت او «. داشت

نونی های غیرقاشویم که فرنود در روسیه به خاطر فعالیتر میبخچنین بااین گزارش هم

ستگیری المللی دبین تحت تعقیب بود و دولت روسیه حتی از پلیسپول  وانتقالنقل در

تر هم گفته شد وقتی برای دریافت جواز او را طلب کرده بود. ولی همان طورکه پیش

باره اطلاع رسانی کرد و نه بانک کابل اقدام کرد، نه او به مقامات بانک مرکزی در این

ای دارد. یکی از نکات خواهد چه سابقهدانستند آن که جواز بانکی میاین که آنها می

ها مشخص شد این که، یکی از کسانی که به نام او وام گرفته جالب که دراین بررسی

سال سن  2درصد سهام هم بود ولی تنها  9آقای فهیم بود که صاحب  یشد، برادرزاده

 شت.دا

ز وکه اگرمفسدان مالی چون فیروزی هن است چنان ناروشن است اینای که همنکته

 بزنند چرا دولت دستی کلان گذارسرمایهبه  ستندتوانند که میشتبه حدی پول دا

  اموال به سرقت رفته عمومی را از آنها باز بستاند؟ نستتوانمی

ای که رییس بانک کابل بود به به نظرم پاسخ این پرسش ساده است. در دوره

متأسفانه در  2.اینداش بیبرای خود ایجاد کرد که حالا به کمک« رابطه»ای اندازه

تب مرانقش به« رابطه»دانیم که زندگی می یی چون افغانستان، به تجربهیکشورها

 دارد. « ضابطه»تری در مقایسه با مهم

                                                      

2 https://www.nytimes.com/2015/11/05/world/asia/afghan-
businessman-convicted-in-kabul-bank-fraud-is-still-free-to-make-
money.html 
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رییس سابق بانک مرکزی افغانستان با این ادعا که  - فطرت 0222البته در 

 ارم ولی درند یات خبرئجز از 2اش در افغانستان امن نیست به امریکا گریخت.زندگی

دادگاه رییس پیشین بانک مرکزی هم به مشارکت دراختلاس متهم شده بود. از دلایل 

گران اصلی این مرحله اشغال ها که درگیری این مسئله از سوی امریکاییعدم پی

 ندارم.  افغانستان بودند، خبر

 در 0222ای در کنم سفیر سابق امریکا درافغانستان در مصاحبهبا این همه فکر می

او  بانک کابل به دست داد. ینسبت جامعی از تجربهیک عبارت ساده و کوتاه تصویر به

بود و افزود « یک طرح عظیم غارت»کابل گذشت  یزدهبانک فساد چه درگفت آن

احتمالاً بانک کابل را اصولا نباید یک بانک به حساب آورد چون یک طرح عظیم غارت »

اران گذسپردهیعنی چگونه از  -"طرح پونزی"یم گویبود و چیزی است که ما به آن می

و  اقتصاد افغانستان یتر هم اشاره کردم که با توجه به اندازهپیش«. شان را بدزدیمپول

ام، اختصار بررسی کردهحجم اختلاسی که صورت گرفت، اختلاس از بانک کابل که به

 0تاریخ بشر است. ها درترین اختلاساحتمالاً یکی از بزرگ
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