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دو سال وحدت ملی
مهدی مدبر
منتقدان حکومت دو سالگی را پایان توافق نامه تشکیل حکومت
وحدت ملی می داننــد و می گویند عمر حکومت وحدت ملی دو
ساله بود که خالص شد ،این گمانه زنی ها درباره سرنوشت ریاست
اجرائیه بیشــتر مطرح اســت .اما رهبران حکومت وحدت ملی
همواره تاکید کــرده اند که توافق نامه حکومت وحدت ملی برای
یک دوره قانونی پنج ساله است.
تشکیل حکومت وحدت ملی هرچند که ما را از بحران نجات داد و
اکنون دو سال است که ما زیر چتر وحدت ملی زندگی می کنیم،
خود باعث خلق بحران های بی شماری شده است .بحران های که
باعث شــده است بسیاری از شهروندان کشور از حکومت وحدت
ملی رضایت نداشــته باشند و از رهبران حکومت به شدت انتقاد
کنند.
اختالفات درونی رهبران حکومت وحدت ملی باعث شــد که آنها
به بســیاری از وعده های که به مردم داده بودند عمل نتوانند و
همچنان بسیاری از مواد توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی،
عملی نگردد .امروز دقیقا حکومت وحدت ملی وارد سومین سال
آغاز به کار خود شد .دو سال پیش در  27ام ماه میزان با تحلیف
رئیس جمهور و رئیس اجرائیه ،حکومت وحدت ملی تشکیل شد.
سومین ســال کاری حکومت وحدت ملی در حالی آغاز می شود
که وضعیت داخلی کشور ،نسبت به دو سال پیش ،در بخش های
گوناگون بدتر شده اســت و شرایط زندگی برای مردم افغانستان
سخت و دشوار گردیده اســت .اصالحات نظام انتخاباتی ،تامین
امنیت ،تغییر قانون اساسی ،بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد شغل
از وعده هــای اصلی رهبران حکومت وحدت ملی بود ،اما نه تنها
در این زمینه ها بهبودی بوجود نیامده است ،بلکه ،وضعیت نسبت
به سالهای گذشته بسیار بدتر شده است.
حکومت وحدت ملــی در آغازین روزهای خــود پیمان امنیتی
با ایاالت متحده آمریکا را به امضا رســاند ،کاری که آقای کرزی
انجام نداد و در مقابل آن ایستادگی کرد .با امضای پیمان امنیتی
با آمریکا ،انتظار می رفت که وضعیت امنیتی کشــور بهبود قابل
مالحظه ی پیدا کند و امنیت و آرامش در کشــور حاکم گردد ،اما
هرچه بیشتر از عمر حکومت وحدت ملی گذشت ،وضعیت امنیتی
کشور ،بدتر شده رفت.
وضعیت اقتصادی کشــور نیز بدتر شده است و سرمایه گزاری ها
در بخش خصوصی کاهش قابل مالحظه یافته است .به دلیل کاهش
ســرمایه گزاری ها و کاهش فعالیت شرکت های صنعتی ،بیکاری
نیز افزایش یافته اســت و عده ی زیادی از شهروندان فاقد کار و
شغل ثابت اســت .وضعیت کاریابی در ادارات دولتی نیز تاسفبار
است ،فساد مثل سایر بخش ها ،در این زمینه نیز بیداد می کند و
بدون واسطه ،راه یافتن به ادارات دولتی برای هیچ یک از جوانان
تحصیل کرده ،ممکن نیست.
یکی از پیامدهای نا امنی ها ،شرایط بد اقتصادی و بیکاری ،موجی
از مهاجرت شهروندان کشور به کشورهای اروپایی بوده است .در
طی دو سال عمر حکومت وحدت ملی ،تعداد زیادی از شهروندان
افغانســتان به دلیل نبود زمینه کار و افزایش تهدیدهای امنیتی،
فرار را بر قرار ترجیح دادند و از مسیر دریا ها و بصورت غیرقانونی
خود را به کشورهای اروپایی رساندند و عده ی زیادی از آنها هنوز
در آنجا بی سرنوشت هســتند .تعداد زیادی از شهروندان کشور
در راه رســیدن به اروپا و فرار از جنگ و نا امنی ،جان شان را از
دست دادند.
اصالحات انتخاباتی ،توزیع تذکره هــای الکترونیکی و مبارزه با
فســاد اداری از دیگر وعده های رهبران حکومت وحدت ملی که
همواره درباره شان صحبت شده اســت ،اما تنها قانون انتخابات
اصالح و توشیح شده است و مرکز عدلی و قضایی برای مبارزه با
فساد ایجاد شده است ،اما عمال هنوز هیچ پرونده ی فساد اداری
بسته نشده است.
مردم افغانســتان حکومت وحدت ملی را دو سال با تمام فراز و
فرودهایش تجربه کردند ،هرچند که سیاســت رهبران حکومت
نتوانسته اســت وضعیت زندگی مردم را بهبود ببخشد ،اما مردم
افغانستان توانسته اند بیاموزند که تنها با وحدت و هماهنگی می
توانند از بروز بحران ها جلوگیری کنند و کشــور شان را از رفتن
به گذشته ،باز دارند.

نگاهی به عوامل بازگشت مجدد داعش و گروه طالبان
در ماه جون سال جاری نیروهای امنیتی
کشور عملیات موسوم به «قهر سیالب»
علیه گــروه داعش در والیت ننگرهار راه
اندازی نمودنــد و گروه داعش را وادار به
عقب نشــینی نمود .اکنون اما ،داعش در
حال بازگشــت و تصرف دوباره به مناطق
و پایگاه قبلی شــان است .عملیات قهر
ســیالب موفقیت آمیز بود .جنرال جان
نیکلســون ،فرمانده عمومــی نیروهای
بین المللی در افغانســتان نیز عملیات
قهر ســیالب را موفقیت آمیــز خواند و
بیان داشــت که بر اثر این عملیات حافظ
سعید ،رهبر منطقه گروه داعش و  11عضو
برجســته ای دیگر گروه داعش کشــته
شــدند .با وجود موفقیــت عملیات ماه
جون و جوالی اما ،مسئله وضعیت کنونی
و بازگشت دوباره داعش در پایگاه قبلی
شان است .مشکل در کجا است؟
یکی از مهمترین مسائل که باعث بازگشت
دوباره گروه های شورشی می شود ضعف
پلیس ملی اســت .در سال های گذشته
نیز ،پلیس ملی کشور قادر به ایجاد پسته
هــا در مناطقی کــه اردوی ملی تصرف
نموده اســت نبوده است .در واقع ،پلیس
ملی کشور و یا به عبارت دیگر وزارت امور
داخله توانایــی و ظرفیت کنترل مناطق
آزاد شده را ندارد .همین مسئله در سال
های گذشــته و اکنون باعث شده است/
می شــود که گروه های شورشی باردیگر
مناطق از دست رفته شان را دوباره بگیرد.
مقام های وزارت دفاع ملی نیز چندین بار
به این مسئله گوشزد نموده است .با این
حال ،در حکومت حامد کرزی و حکومت
کنونی کمتر به این مســئله توجه صورت
گرفته است.
مســئله اما ،تنها ضعف وزارت داخله و
پلیس ملی کشــور نیســت .مسئله اما،
فقدان هماهنگی میان وزارت دفاع ملی
و وزارت امور داخله نیز هست .زمانی که
یک منطقه به تصــرف نیروهای امنیتی
کشــور در می آید برای استقرار نیروی
جدید میان وزارت دفــاع ملی و وزارت
داخله هماهنگی وجــود ندارد .در واقع،

رحیم حمیدی

نه وزارت امور داخله آمادگی الزم را برای
ایجاد پسته ها و اســتقرار نیرو در مناطق
تصرف شــده می گیرد و نــه وزارت دفاع
ملی بعد از تصرف مناطــق با وزارت امور
داخله برای استقرار نیرو فرصت کافی می
دهد .بنابرایــن ،ضعف وزارت امور داخله و
نیروهای این نهاد و فقدان هماهنگی میان
دو نهــاد امنیتی باعث می شــود مناطق
تصرف شــده بار دیگر به دست گروه های
شورشی بیافتد.
مســئله دیگر اکماالت نیروها در مناطق
جنگی اســت .نهاد های امنیتی کشور در
سال های اخیر با مشــکل اکمال و تجهیز
نیروهای امنیتــی در مناطق جنگی مواجه
بوده است .در واقع ،در بسیاری از مناطق به
خاطر بی توجهی ،سهل انگاری و یا نادیده
گرفتن هشــدارهای نیروهای امنیتی در
میدان جنگ تجهیزات به موقع به نیروهای
امنیتی کشور نرسیده اند و نیروهای امنیتی
کشــور مجبور به عقب نشینی شده است.
این مسئله هم باعث از دست رفتن مناطق
شــده اســت و هم منجر به قربانی شدن
نیروهای امنیتی کشــور در میدان جنگ

شده اســت .در هلمند ،بغالن ،کندز و ...
نیروهای امنیتی کشور به محاصره دشمن
در آمده بودند و در عین حال ،تجهیزات و
امکانات اندک در اختیار داشتند .نهاد های
امنیتی کشور به هشدار های آنها توجه
ننموده بــود .در یک مورد ،گروه طالبان با
محاصره نیروهای امنیتی در سرخ کوتل و
بدخشــان نیروهای امنیتی را سالخی می
کند .بنابراین ،بی توجهی و سهل انگاری و
یا نادیده گرفتن هشدار ها در برخی موارد
عامل دیگر برای از دست رفتن مناطق تازه
تصرف شده است.
مســئله مهم دیگر اما ،کمبــود نیرو می
باشــد .وجود نیروی اشباح متاسفانه یک
واقعیت اســت .حکومت افغانستان و نهاد
های امنیتی کشــور با کمبود نیرو مواجه
می باشــد .در واقع ،وزارت دفاع ملی و
وزارت داخله تعداد نیروی شــان بسیار
کمتر از آماری اســت که بیرون می دهد.
حتی این دو وزارت آمار دقیق از نیروهای
خود که ترک وظیفه نموده اند ندارد و این
افراد برای ماه ها و حتی سال های متمادی
معاش خود را دریافــت می کند .گزارش

های متعدد در این مورد منتشر شده است
اما ،وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله
کمتر به این گزارش ها بها داده است .این
دو وزارت نه اصالحات به وجود آورده اند
که باعث کاهش فســاد شود و نه سیستم
ایجاد نموده است که بر اساس آن معاشات
سربازان را توزیع نماید.
مهمترین مســئله که تا هنوز کمتر به آن
پرداخته شــده اســت فروش تسلیحات
نیروهای امنیتی در بازار سیاه کشور است.
تسلیحات نیروهای امنیتی در بازار سیاه
اسلحه در سراسر کشور به وفور یافت می
شود .عامل این مسئله فقدان نظارت و یا
ضعف نظارت نهاد های امنیتی بر سربازان
کشور است .در مواردی ،افرادی که وظیفه
را ترک می کنند ،تسلیحات خود را نیز با
خود می برد و می فروشد .سربازان کشور
در بسیاری مناطق به خاطر دریافت مرمی
بیشتر فیر می کند و در گزارش خود بیشتر
از تعدادی که فیر نموده است درخواست
می کند .مرمی های اضافی می فروشد .این
یک مسئله جدی است که سال های زیاد
ادامه داشته اســت .با این حال ،نهاد های

پولشویی

 .روش هــاي متداول پول شــويان در اين
مرحله از عمليات بدين صورت است:
تأسيس شركت هاي سوري در كشورهايي
كه حق پنهــان كاري در آنها تضمين مي
شود .پس آنها قادر هستند طي يك معامله
قانوني آتي از پول شسته شده به خودشان
وام دهند .به عالوه ،براي افزايش سود خود،
خواستار كاهش ماليات بر بازپرداخت هاي
وام هســتند و در ازاي وامي كه مي گيرند
براي خود بهره قائل مي شوند.
فرســتادن فاكتورهاي غلــط صادراتي-
وارداتي كه كاالهــا را بيش از قيمت واقعي
نشــان مي دهد ،به پول شويان اجازه مي
دهد پول را از يك شركت يا كشور به جاي
ديگري جابجــا كنند ،درحالي كه فاكتورها
كه ظاهرا ً منبع پول را نشــان مي دهند در
مؤسسات مالي گنجانده مي شود.
روش ساده تر اين است كه پول (به وسيله
انتقال الكترونيكي) از بانك پول شويان به
يك بانك قانوني انتقال داده شــود ،زيرا از
بانك هاي دردســترس به سادگي مي توان
به عنوان پايگاه هاي مالياتي استفاده كرد.
موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ،

قسمت دوم

 کارتون روز

اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح
شــد .ليكن اين پديده اصوال“ همزمان با
پيدايش پول و رواج نظــام پايه پولي  ،مد
نظــر متفكران اقتصادي ـ سياســي قرار
گرفته است .
در حقيقت روند پول شــويي و دليل انجام
آن بســتگي به شــرايط اقتصادي جامعه
دارد  .معمــوال“ در جوامــع ديكتاتوري ،
سياستمداراني هســتند كه پولهاي كثيف
را بدست مي آورند  .بامطالعه تاريخ متوجه
مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم
از اين پديده دراهداف ســودجويانه خود
زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي
غير رسمي را داشــته اند  .اين شرايط در
كشــورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در
آن جريان دارد ،درآمدهاي نا مشروع و غير
قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه
براي سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول
شويي مي كنند.
براي مثال بعضي از دولت هاي پيشــين
كشورهاي كمونيســتي مثل رئيس جمهور
پولنــد  1/5ميليارد دالــر از طريق نقل و
انتقال غير قانوني پول بدســت مي آورد و
در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك
ميليارد دالر پول شويي داشته است .
بررســي نظام اقتصادي كشورها نشان مي
دهد كه هر چه از يك سيســتم اقتصادي
رقابتي متكي به مالكيت فردي دور شــويم
 ،شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به
وجود مي آيد و اين يك اصل كلي است .
ـ مراحل عمليات پول شويي
1ـ ايجاد پول غير قانوني
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معمــوال“ پول غير قانوني از ســوي
بنگاههاي غير مشــهور و غير رســمي و
اشــخاصي كه در رابطه با اين بنگاهها به
صورت غير قانوني فعاليــت دارند توليد
مي شــود .اين بنگاهها معموال“ از طريق
روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئوالن پر
نفوذ كاالهاي ارزشــمند و يا خدمات ويژه
اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش
تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت
مي كند و معموال“ با اســتفاده از روشهاي
برنامه ريزي شــده براي فرار از پرداخت
ماليات  ،پول غير قانوني را بيشــتر رواج
مي دهند.
در كشــورهايي كه توزيع با روش يارانه
اي صــورت مي گيرد و يــا از مراكز غير
قابل حسابرســي حمايت مي شود ،فضاي
مطلوبي براي رواج پول غير قانوني فراهم
مي شــود ورانت خــواران حداكثر بهره
برداري را از تفاوت قيمت مصوب و قيمت
آزاد به عمل مي آورند .
2ـ سند سازي مالي
معمــوال“ پول غيــر قانوني از طريق
بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير
متعهد به مقررات نظام بانكي و با استفاده
از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود
.امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص
با گسترش فن آوري الكترونيك  ،مشكل
است  ،ليكن همين فن آوري قادر است كه
درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ،
طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي
را به طور دقيق شناسايي كنند.
بديهي اســت اســتفاده از هر نوع فن

آوري جديد  ،در مراحل اوليه با مشكالتي
مواجه خواهد بود ،ليكن به تدريج كه جوامع
استفاده از فن آوري الكترونيك را قانونمند
مي كنند ،ابهامات در رابطه با فرآيند پول
شويي كاســته خواهد شد و برعكس تفكر
برخــي بانكداران  ،مي تــوان اميدوار بود
كه بتدريج با قبول مقررات بين المللي در
زمينه بانكداري الكترونيك  ،اين مشكل نيز
نسبت به وضعيت متداول كاهش يابد .
در اين خصــوص آنچه بايد مورد تأمل
قرار گيرد  ،بازســازي فضايي اســت كه
مؤسسات واســطه مالي مي توانند درآن
به صورت قانوني رشد كنند  ،بديهي است
در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم
از انحصارهاي بــزرگ دولتي  ،به خصوص
در زمينه مالي ،عرضــه كنندگان و تقاضا
كنندگان وجوه مالي به ناچار به بازار سياه
كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش
نهادهاي مالي غير متشكل و زير زميني ،
فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول
شويي به وجود خواهد آمد.
هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول
ـ جز حالتهاي استثنايي ـ بصورت مستقيم
برخورد شود  ،بلكه با تشويق و حمايت از
واسطه هاي مالي سالم و با بهره برداري از
مشــورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را
براي از بين بردن پول شويي فراهم كرد.
تضعيف پايگاههاي واســطه هاي مالي
غير متشــكل  ،همزمان بــا ايجاد فضاي
آزاد معامالتي  ،عمليات پول شــويي را با
مخاطراتي رو به رو خواهد كرد .در صورتي
كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي مالي

امنیتی کشــور کمتر به این مسئله توجه
نموده است .این مسئله به تداوم جنگ در
افغانســتان کمک می کند .فراموش نکنیم
که گروه طالبان و دیگر گروه های شورشی
بخش از نیازمندی تســلیحاتی خود را از
بازار سیاه افغانستان تأمین می کند .بازاری
که تجهیزات نیروهای امنیتی کشور را نیز
می فروشد .بنابراین ،ضروری و جدی است
که به این مسئله توجه جدی صورت گیرد و
تا حد ممکن از آن جلوگیری شود.
عامل دیگــر اســتراتژی و تاکتیک های
جنگــی نیروهای امنیتی اســت که نقش
اساسی در بازگشــت گروه های شورشی
دارد .اســتراتژی جنگ علیه داعش تا حد
زیادی توجه به جلب کمک های بین المللی
دارد تا از بین بردن داعش در افغانســتان.
براساس ســخنان جنرال جان نیکلسون
گروه داعش در حــدود  1200تا  1300نفر
نیرو در افغانســتان دارد .واقعیت امر این
اســت که نیروهای امنیتی کشور توانایی و
ظرفیــت از بین بردن این تعداد افراد را در
کمترین زمان ممکــن دارد .اما ،عده ای به
خاطر جلب کمک های بین المللی از میان
برداشتن آنها جلوگیری می کند .در عین
حــال ،تاکتیک های جنگــی ما برای یک
نیروی مجهز و تربیت شــده تعریف نشده
اســت بلکه بیشتر برای گروه های چریکی
تعریف شده اســت .تصرف یک منطقه و
بعد واگذاری آن بدتریــن تاکتیک ممکن
بــرای نیروهای امنیتی اســت که مقامات
سیاسی و نظامی کشور آن را «عقب نشینی
تاکتیکی» می خواند .این تاکتیک سودمند
نیســت .معموال گروه های چریکی از آن
اســتفاده می کند زیرا ،در موقعیت ضعیف
قرار دارد.
بنابراین ،بازگشــت گروه داعش و یا گروه
طالبان بســتگی به عوامل زیــادی دارد.
مهمترین عوامل را در باال متذکر شــدم.
نهاد های امنیتی کشــور باید به چالش ها
و مشکالت مذکور به صورت برخورد نماید
در غیر آن جنــگ کنونی نیروهای امنیتی
کشــور را خســته می کند و در نهایت با
بحران مواجه می سازد.
شــفافيت قابل قبولي برقرار كرد  ،نوعي «
اختالط مالي» پديد مي آيد كه فرآيند پول
شويي را تسهيل مي كند.
3ـ اختالط مالي
اختــاط مالي  ،پيچيــده ترين مرحله
از فرآيند پول شويي اســت  ،زيرا در اين
مرحله كه معموال“ مبادالت پولي از طريق
نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت
مي گيرد  ،به ســهولت سر نخ اصلي مبادله
 ،يعني عرضه كننــدگان پول در ابهام قرار
مي گيرند.
پيچيدگي اختــاط مالي زماني كه داد
و ســتد جنبه بين المللي پيدا مي كند به
مراتب افزايش مي يابد ،زيرا در بســياري
از كشــورها  ،مقررات بين المللي در رابطه
با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا
رعايت نمي شود.
از اين رو كســاني كه از طريق پول شويي
به مبــادالت مواد مخدر و يا قاچاق كاال مي
پردازند در واقــع با اختالط پولهاي آلوده ،
مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي سالم و
واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند  .گاهي
كساني كه به محافل تصميم گيري نزديك
مي شوند  ،با اســتفاده از رانت اطالعاتي
ثروت قابل مالحظه اي را بدست مي آورند
اين مســئله نيز بايد نوعي «پول شــويي
ضمني» تلقي شود .
در هــر حــال  ،وقتــي از طريق رانت
اطالعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير
منابع بانكها و مؤسســات اعتباري مخلوط
مي شــود  ،بالفاصله جناح سيا سي تحت
تأثير خود را تقويــت خواهد كرد و در اين
حال مبارزه با مســئله پول شويي تا حدود
زيادي دشوار خواهد شد .
4ـ تشويق پول شويي
فرض مي كنيم كه منابعي از طريق دزدي
و يا خريد و فــروش كاالهاي قاچاق و غير
مجاز  ،تحصيل كرده  ،با سپرده گذاري در
شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ،
بتواند از طريق روشهاي قانوني مثل ساير
افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد
انجام دهد  .تا زماني كه صاحبان غير قانوني
پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود
مبادرت مي ورزند  ،پول شويي يك مسئله
ساده اســت ( ،ليكن پس از اينكه صاحبان
غيــر قانوني پول برخورد قانون و شــكل
دادن آن به نفع خود دسترســي پيدا كند
ـ مثل كشورهاي آمريكاي التين ـ آنگاه با
مسئله پول شويي شتابنده مواجه خواهيم
بود  ).در هر حال موضوع پول شــويي در
ابتدا ممكن اســت مــوردي و تحت تأثير
عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد .
اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي اجتماعي
قابل رفع است  ،ليكن زماني كه پول شويي
به عنوان يك هدف سازمان يافته سياسي
مشروعيت پيدا كند  ،در آن صورت آتشي
فراگير  ،دامن همه جامعه را شعله ور خواهد
ساخت  .امروزه اين هجوم سرطان پولي كه
بالفاصله موجب تشكيل تومورهاي مختل
كننده اقتصادي مي شود ،تحت عنوان پول
شويي مطرح شده است .
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