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صلح با حزب اسالمی از
صداقت تا واقعیت
حفیظ اهلل زکی
موافقتنامه صلح با حزب اســامی را مــی توان یک گام مهم در
راستای امنیت و ثبات افغانســتان دانست .این حزب یکی از پر
نفوذ ترین احزاب سیاسی در افغانســتان بوده و در جنگ علیه
حکومت های کمونیستی در این کشور نقش ایفا کرده است.
اگر چه ایــن حزب با حکومت مجاهدین در دوران پس از پیروزی
اختالف پیدا کرد و همین اختالف ســبب شــد که این حزب به
تدریج به حاشــیه و انزوا رانده شود؛ اما تأثیر گذاری این حزب را
بر روندهای سیاسی نمی توان در هیچ یک از دوران های جنگ و
مقاومت نادیده گرفت.
حزب اســامی در دوره جدید سیاسی نیز مسیر مبارزه مسلحانه
علیه دولت را انتخاب کرد و در جنــگ ها و حتا برخی انفجارها
دســت داشــت؛ اما افراد مهم این حزب به گونه غیر رسمی در
ساختار حکومت جذب شدند و تا مقامات باالی حکومتی راه پیدا
کردند .طی این سال ها تعدادی از مشاوران رییس جمهور ،وزراء
و وکالی پارلمان از اعضای این حزب بوده و در تصمیم گیری ها و
سیاست سازی های دولتی سهم داشته اند.
در انتخابات گذشــته با این که حزب اسالمی ،هنوز علیه دولت
جنگ داشــت ،اما یک عضو آن کاندیدای ریاســت جمهوری در
افغانستان شد.
بعید به نظر می رســد که این افراد بدون هماهنگی و مشورت با
حزب اسالمی به دولت پیوسته باشند .بنابراین می توان گفت که
حزب اســامی در دوره جدید سعی کرده است یک بازی دوگانه
را در برابــر حکومت در پیش بگیرد .از یک طرف تالش کرد تا به
صورت غیر رســمی حضور خود را در نهادهای دولتی تقویت کند
و در تصمیم گیری های کالن ملی شــریک شود .از سوی دیگر به
عنوان جریان مخالف حکومت عمل کند و سیاســت های رسمی
خود را در رابطه با نظام سیاسی کشور از تریبون مخالفت با دولت
اعالم نماید.
در سال های گذشته چندین بار هیأت های حزب اسالمی به کابل
می آمد و بدون کدام مسأله ای هفته ها در کابل اقامت ورزیدند و
با افراد ،گروه ها و شخصیت های سیاسی دیدار و مالقات کردند.
رویه جنگی حکومت نیز در سال های اخیر معتدل شده بود و این
حزب کمتر در عملیات ها و انفجارها ســهم می گرفت .همه اینها
نشــان می دهد که حزب اسالمی برخالف آنچه وانمود می سازد،
با نظام سیاسی کنونی مشــکل فکری و ایدئولوژیک ندارد؛ بلکه
اختالفات سیاسی و براورده نشدن برخی انتظاراتی که این حزب
در شــمولیت خود در ساختار جدید سیاسی داشت ،سبب دوری
آن از عرصه سیاسی کشور گردید و آن را تا سرحد جنگ با دولت
فعلی کشانیده بود.
تجرید ،انزوا و به حاشــیه رفتن این گروه از عرصه های سیاسی
و نظامی یک واقعیتی اســت که نمی شود آن را انکار کرد .جذب
شــدن عناصر این گروه در درون دولت پیش از آن که از سیاست
های آن حزب در دولت دفاع کنند ،خود به زندگی در سایه نظام
فعلی عالقمند می شــدند .اعضای این حزب بــه مقامات باالی
دولتی دســت یافتند و هرکدام صاحب جایگاه و پایگاه سیاسی
و اجتماعی در کشــور گردیدند و این افراد دیگر حاضر نیستند
دوباره به زندگی قاچاقی در کشورهای خارجی بر گردند .بنابراین
حزب اسالمی مجبور بود که از بازی دوگانه ای که تا کنون در پیش
گرفته بود ،یکی را انتخاب کند :جنگ یا صلح؟
جنگ به نفع حزب اسالمی نبود؛ زیرا بیرق جنگ را در افغانستان
طالبان و پس از آن داعش باال نگهداشــته اند .حزب اسالمی نمی
توانســت مانند طالبان و داعش به خشونت و جنگ بی رویه و بی
حد و مرز در افغانســتان روی بیاورد؛ زیرا از یکسو با تفکر این
حزب در تضاد می باشد و از سوی دیگر نیروی جنگی و پشتوانه
های نظامی مانند گروه طالبان نداشتند .ولی صلح می توانست از
یک جانب جایگاه این حزب را در میان مردم و در ساختار حکومت
بهبود بخشــد و آن را از انزوا برهاند و از جانب دیگر از انشعاب و
چند دستگی درون حزبی جلوگیری نماید.

عواقب بیگانهستیزی و یگانگی دوست و دشمن
چندی پیش ،حامد کرزی ،رئیس جمهور
پیشین افغانســتان با بیبیسی فارسی
مصاحبه نمود و در ارتباط با تصرف بخش
های از خاک افغانستان توسط گروه طالبان
اظهار نظر نمود .او بــا صراحت گفت که
طالبان افغان اســت و حق دارد که بخش
های از خاک کشــور را کنتــرل نماید.
اظهــارات او واکنشهای مختلف را در پی
داشت .شهروندان کشــور در رسانههای
اجتماعی نسبت به اظهارات حامد کرزی
واکنــش نشــان داد .عبــداهلل عبداهلل،
رئیس اجرائیه حکومــت وحدت ملی در
واکنش به اظهارات حامد کرزی گفت :اگر
کنترل طالبان بر خاک افغانستان درست
است پس در  13ســال گذشته حکومت
مشروعیت نداشته است.
دیــروز حامد کرزی بار دیگر نســبت به
حمالت هوایی نیروهای آمریکایی واکنش
نشان داد و بیان داشت که حمالت هوایی
نیروهای آمریکایی تفاوت با حمالت قشون
سرخ شوروی نداشته است .ریشههای این
مسائل در کجاست؟ چرا حامد کرزی برای
ســالهای متمادی که در رأس حکومت
بود با گروه طالبــان جنگید و در جنگ با
گروه طالبان از ایاالت متحده آمریکا سود
جســت و اکنون با گروه طالبان احساس
نزدیکی می کند و میان آمریکا و شوروی
ســابق تفاوت قائل نیســت؟ در نوشتار
کنونی این مسئله را به بررسی می گیرم.
اهمیت بررســی این مسئله از آنجا ناشی
می شــود که اظهارات حامــد کرزی می
تواند احساسات جمعی را تحریک نموده و
بیگانه ستیزی را یکبار دیگر محور رفتارها
و کنش های شهروندان کشور قرار دهد.
ریشه مشکالت تا حدی زیادی بر می گردد
به مســئله تفکیک ما از دوست و دشمن.
تفکیک میان دوســت و دشــمن مبنای
بســیاری از مسائل اســت .شکل گیری
حکومت و ادامه حیــات آن تا حد زیادی
بســتگی به تعریف ما از دوست و دشمن
دارد .در وضعیت که ما تعریف روشــن از
دشمن نداشته باشــیم انسجام نیروها و
جهت دهی سیاســت و رفتارها با مشکل

رحیم حمیدی

مواجه خواهیم بود .زیرا ،دشــمن به عنوان
یک فاکتور مهم در انسجام نیروهای خودی
و دوست محسوب می شود.
حامد کرزی در طول دوره ریاست جمهوری
خود با این مشــکل مواجه بوده است .برای
او گروه طالبان هم دوست بوده است و هم
دشمن .در سال های نخست حکومت خود
با ســختی با گروه طالبان جنگید .او حتی
قبل از حمله آمریکا به افغانســتان در برابر
گروه طالبان مــی جنگید .در دوران پس از
کنفرانس اما ،او مســئولیت اصلی جنگ در
برابر گروه طالبان را داشت .برای سالهای
متمادی نیروهای امنیتی کشور با دستور او
گروه طالبان را مــورد پیگرد قرار می داد و
ســرکوب می کرد .با اجازه او ،نیروهای بین
المللی در افغانســتان علیــه گروه طالبان
حمالت را ســازماندهی و اجرا می کرد .در
واقع ،حیات حکومت او وابسته به سرکوب
گروه طالبان از سوی نیروهای امنیتی کشور
و نیروهای بیــن المللی بود .بدون همکاری
نیروهای بین المللی و به خصوص حکومت
ایاالت متحده آمریکا امــکان ادامه حیات
حکومت پسا طالبان ممکن نبود.

 13سال حیات و دوام حکومت حامد کرزی
وابسته به ســرکوب گروه طالبان و کمک
های جامعه جهانی و بــه خصوص ایاالت
متحده آمریکا امکان پذیر شد .در صورت
که گروه طالبان سرکوب نمی شد و بخش
های از خاک کشور در اختیار این گروه قرار
می گرفت و ایــاالت متحده آمریکا نیز به
حکومت افغانستان کمک نمی کرد اکنون
به جای حکومت وحدت ملی امارت اسالمی
طالبان را داشــتیم .بنابراین ،مشروعیت
دهی به حمالت گــروه طالبان و حمله بر
ایاالت متحده آمریکا مشــروعیت زدایی
از حکومت مرکزی و ناسپاســی از ایاالت
متحده آمریکا است.
حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین کشور
در ســال های اخیر حکومت خود تالش
زیاد نمود تا گروه طالبان را به میز مذاکره
بکشــاند .او گروه طالبان را از گروه های
تروریستی تفکیک کرد و آنها را برادران
ناراضی خطاب کرد .زندانی های زیادی این
گروه را از زندان ها آزاد نمود .با این حال ،در
کشاندن این گروه به میز مذاکره با شکست
مواجه شد .واقعیت مسئله اما ،این است که

گروه طالبان اصلی ترین دشــمن حکومت
حامد کرزی بود و اکنون نیز دشمن درجه
یک حکومت وحدت ملی گروه طالبان می
باشــد .زیرا ،گروه طالبان بیش از هر گروه
دیگر تهدید خلق نموده است و توانایی آن
را داشته است و دارد تا چالشهای اساسی
خلق نماید .از این جهت ،بهتر آن است که
در تعریف دشــمن و دوست تا حد زیادی
محتاط باشیم .بی توجهی به مسئله دوست
و دشمن احتمال فروپاشی نظام از درون را
نیز بیشتر می کند .زیرا ،مردم حمایت خود
را از حکومت که از دشمن شان حمایت می
کند ،سلب خواهد کرد.
حکومت قبلی اما ،تنها در مسئله دوست
و دشمن در سطح داخلی با بحران مواجه
نبوده است بلکه در سیاست خارجی خود
نیز با این مشــکل مواجه بوده اســت .دو
نمونه عینی آن سیاست حکومت در قبال
پاکســتان و ایاالت متحده آمریکا است.
پاکســتان به عنوان یک کشور همسایه ما
هیچ گاه با سیاست واحد از جانب حکومت
افغانســتان روبرو نبوده است .این کشور
برای حکومت افغانســتان یا دوست بوده

پولشویی

آمار مربوط به پول شويي
بــا آنكه با توجه به ويژگي خاص فرايند
پول شــويي  ،آمار و اطالعات مربوط به آن
در خارج از حوزه طبيعي آمارهاي اقتصادي
كشــورها قرار دارد با اين حــال آمارهاي
تقريبي و مقدماتي در اين باره همراه با ساير
ارقام اقتصاد زير زميني داده شــده است .
به عنوان مثال در مورد ارقام پول شــويي
صندوق بين المللي پــول ( )IMFبرآورد
كرده است كه حجم كل پول شويي در دنيا
مبلغي حدود  2تا  5در صد توليد نا خالص
داخلي دنيا است اين مقدار با توجه به ارقام
توليد ناخالص داخلي سال  1996بيانگر آن
است كه حجم پول تطهير شده در جهان در
سال مذكور در حدود  590ميليارد دالر تا
 1/5تريليون دالر آمريكا بوده است .
تنها حد پايين ارقام ياد شــده معادل
ارزش كل توليدات اقتصادي كشــوري به
اندازه اقتصاد اســپانيا اســت  .اين حجم
عظيم پول شويي مي تواند بيانگر تأثيرات
منفي بالقوه اي باشد كه بر اقتصادكشورها و
اقتصاد جهاني خواهد بود  .پولشويي موجب
فساد اقتصادي در جوامع مي گردد

قسمت سوم

 کارتون روز

پولشــويي يكي از عواملي است كه موجب
فســاد اقتصادي جوامع مي گردد و آنان را
ازپيشرفت وتوســعه اقتصادي باز مي دارد
همچنان كه در بســياري از كشورها شاهد
ضعف فعاليت اقتصادي به خاطر استفاده از
پول هاي نامشروع هستيم .
اما آنچه چهره پولشــويي را بيش از بيش
زشت جلوه مي دهد دستگاه هاي تبهكاري
و انجام عمليات بانك ها توسط آنهاست كه
گاه به عنوان جرياني خارج از نظام اقتصادي
موجب فلج شدن چرخه هاي پولي و مالي
كشورها مي شود .
راهكارهاي مبارزه با پول شويي :
آگاهي عمومي اجتمــاع از تخلفات مالي و
بسيج شدن وسايل ارتباط جمعي سياست
گذاري مناســب كشــور اجراي مقررات و
قوانين مشخص وتالش و جديت مسوولين
در اين زمينه مي تواند از جمله راهكارهاي
مبارزه با پول شويي باشد.
انواع پول شويي
با توجه به متنوع بودن روشــهاي كســب
ســود از اعمال خالف ،بالطبع شيوه هاي
تطهير پول نيز پيچيــده و متنوع خواهد
بود .به عبارت ديگر شيوه هاي پول شويي،
بــه عواملي چون نوع خالف انجام شــده،
نوع سيســتم اقتصادي و قوانين ومقررات
كشوري كه در آنجا خالف صورت گرفته و
نوع مقررات كشوري كه درآنجا پول تطهير
مي شود ،بســتگي دارد .از معموليترين و
مهمترين روشــهاي پولشويي اين است كه
پول شويان براي كاهش جلب توجه مجريان
قانون به عمليات پول شويي ،مقادير زيادي
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پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده
و يا بطور مستقيم در بانك سرمايه گذاري
كرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك،
ســفته و غيره خريده و در مكانهاي ديگر
سپرده گذاري مي كنند.
ازشيوه هاي ديگر تطهير پول مي توان به
سرمايه گذاري موقت در بنگاههاي توليدي
 تجاري قانوني ،ســرمايه گذاري در بازارســهام و اوراق قرضه ،ايجاد سازمانهاي
خيريه قالبي ،سرمايه گذاري در بازار طال
و الماس ،شــركت در مزايده هاي اجناس
هنري و كاالهــاي قديمي و انتقال پول به
كشورهاي داراي مقررات بانكي آزاد مثل
كشور سوئيس اشاره نمود .به صورتي كه
پول كثيف زماني كه در فعاليتهاي قانوني
وارد شده وسرمايه گذاري شود ،در طول
گردش و دست بدست شــدن با پولهاي
تميز مخلوط مي شــود ،بطوري كه ديگر
شناســايي آن ناممكن مي گردد .مراحل
عمليات پولشويي بطور معمول در  3مرحله
مكان يابي ( ،)Placementطبقه بندي يا
اليــه اليه كــردن ( )Layeringو ادغام
( )Integrationانجــام مي پذيرد .مكان
يابي به مرحله اي گفته مي شــود كه پول
نقد بطور فيزيكي وارد سيســتم مالي مي
شود .اين مرحله در هنگام سپرده گذاري
پولهاي غير قانوني در نهادهاي مالي اتفاق
مي افتد .طبقه بندي يــا اليه اليه كردن
مرحله اي است كه در طي آن درآمدهاي
نامشروع با يكســري فعاليتهاي مبادالتي
به منظور تغييــر وضعيت بين وجوه منابع
غير قانوني به اجــرا در مي آيد .به عنوان

مثال ،نقــل و انتقال وجوه بين بانكها جزء
اين مرحله محسوب مي گردد .در مرحله
ادغام  ،وجــوه غير قانوني با يكســري
فعاليتهاي تجــاري و قانوني به بدنه اصلي
اقتصاد تركيب مي گردد و در موسســات
تجاري قانوني ســرمايه گذاري مي شود
 .يكي از روشــهاي جديد پول شويي از
طريق سيســتمهاي پرداخت شــبكه اي
( )Cyberpayment Systemsمــي
باشــد .در اين سيســتم ها ،پرداخت از
طريق شبكه اينترنت ،شبكه هاي محلي،
ماهواره اي و يا از طريق موبايل صورت مي
گيرد .پول شويان ،بدليل شرايط خاص اين
شبكه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه
پول و بي نام بــودن نقل و انتقاالت وجوه
و گســترش اين نوع سيستم پرداخت در
سطح جهان ،مراحل گوناگون پولشويي را
از اين طريق انجام مي دهند.
اثرات پول شويي بر اقتصاد كالن
بــا توجه بــه فعاليتهاي غيــر قانوني و
بزهكارانه وســيع در دنيا ،حجم بزرگي از
پولهاي در جريان دنيا ،پولهاي كثيف مي
باشــند .در قطعنامه اي كه در ژوئن سال
 1998در مجمع عمومي سازمان ملل متحد
تصويب گرديد ،تخمين زده شد كه ساالنه
دســت كم  2ميليارد دالر پول تطهير مي
گردد .در نتيجه ،وجود اين حجم وســيع
پول كثيف ناشــي ازعمليات پول شويي
بالطبع اثرات زيادي درسطح اقتصاد كالن
خواهدگذاشــت .افزايش پول شــويي و
جرم و جنايت ســبب كاهش تقاضاي پول
و كاهش معيني در نرخ ساالنه  GDPمي

اســت و یا دشــمن .حامد کرزی در دوره
ریاســت جمهوری خود گاهی پاکستان را
کشــور برادر خطاب نموده است و گاهی
دشــمن .ایاالت متحده آمریکا به عنوان
بزرگترین حامی حکومت افغانستان نیز با
سیاست دوگانه حکومت کرزی مواجه بود.
حکومت وحدت ملی اگر چه وضعیت بهتری
نسبت به حکومت حامد کرزی دارد اما ،تا
حد زیادی دنباله رو سیاست حکومت حامد
کرزی بوده اســت .برای حکومت وحدت
ملی نیز گروه طالبان مخالف سیاسی است.
برای شــخص رئیس جمهور تنها برخی از
اعضای گروه طالبان دشمن مردم و حکومت
افغانستان اســت .به عبارت دیگر ،رئیس
جمهور غنی با حامد کرزی در این مســئله
وجه مشــترک دارد .نه حامد کرزی طالبان
را دشمن می دانســت و نه رئیس جمهور
غنی .با این حال ،نیروهای امنیتی بیشترین
درگیری و جنگ را با طالبان داشــته است
و دارد .یکی از دالیــل ناراضایتی مردم از
حکومت نیز همین مســئله است .مردم از
گروه طالبان متحمل خسارت جانی و مالی
می شــود اما ،حکومت این گروه را دشمن
نمی پندارد.
با این حال ،سیاست رئیس جمهور غنی در
مواجه با پاکســتان و ایاالت متحده آمریکا
بهتر از سیاســت رئیس جمهور کرزی بوده
اســت .آمریکا از نظر رئیس جمهور غنی
حامی استراتژیک حکومت افغانستان است.
با این حال ضرورت جدی وجود دارد که ما
در ترســیم و تعریف دوست و دشمن خود
دقیق باشــیم .ابهام در تعریف دوســت و
دشمن و دوست پنداشتن دشمن می توان
عواقب خطرناک داشــته باشد .فروپاشی
نظــام از درون خطرناک ترین آن اســت.
بیگانه ســتیزی نیز نتیجــه ای جز جنگ
داخلی را در پی نخواهد داشت .ما یکبار در
برابر شوروی ایستادیم و پس از خروج آنها
با همدیگر وارد منازعه شــدیم .تحریک
احساسات مردم در برابر آمریکا کار عاقالنه
نیســت و می تواند هزینه سنگین در پی
داشته باشد .همه این ها به خاطر عدم درک
اهمیت دوست و دشمن است.
شود .همچنين رشد فعاليتهاي زير زميني
بعلت رشــد پول شويي ،به دليل عدم ثبت
در  GDPسياســتهاي اقتصادي را تحت
تاثير قرار مي دهد .عالوه بر اين پول شويي
بر توزيع درآمد در ســطح جامعه نيز تاثير
مي گذارد .در سطوح وسيع ،فعاليتهاي غير
قانوني نهفته ،درآمد را از پس انداز كنندگان
بزرگ به سمت سرمايه گذاران و پس انداز
كنندگان كوچگ و يا از سرمايه گذاريهاي
شفاف به ســمت ســرمايه گذاريهايي پر
ريســك و با كيفيت پايين هدايت مي كند
و در نتيجه بر رشــد اقتصادي تاثير خواهد
گذاشت .همچنين پول شويي سبب آلودگي
مبادالت قانوني خواهد شــد .بدين صورت
كه اعتماد به بازارهــا و مبادالت قانوني به
دليل آلودگي ناشي از سطح وسيع اختالس
و كالهبرداري هــا مورد ترديد قرار خواهد
گرفت .همچنين يكــي از اثرات منفي پول
شويي ،فرار ســرمايه به صورت غير قانوني
از كشور مي باشد .بدين صورت كه پولهاي
خالف بــراي تطهير و ســرمايه گذاري به
كشورهاي توســعه يافته غربي منتقل مي
شوند.
روشهاي مبارزه با پولشويي
مبارزه با پول شــويي مقوله اي كه مجلس
هفتم بايد به آن توجه ويژه نمايد تا امنيت
و ثبات اقتصــادي را براي جامعه به ارمغان
آورد.
پولشويي معموال به عنوان فرآيندي پنهان
نما تعريف مي شود كه به منابع غيرقانوني
يا كاربرد و اســتفاده از درآمدهاي ناشي از
فعاليتهاي بزهكار و غيرقانوني مشروعيت
بخشــيده و متعاقب آن درآمدهاي مزبور
را لباس قانوني پوشــانده و قيافه درست و
مشروع به آن مي دهد.
بنابراين فريبــكاري و تقلب در اين فرآيند
قلب و مركز پولشويي است .در واقع تطهير
پول اقدامي براي استفاده قانوني از پولهاي
كثيف (حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني مانند
قاچاق موادمخدر ،اسلحه و )...است كه روند
طبيعي فعاليتهاي اقتصادي را مختل كرده و
به مخاطره مي اندازد.
مبارزه با پول شــويي امروزه بعنوان يك
مشي جهاني توسط همه كشورها در دستور
كار مجالــس و دولتهاي آنهــا قرار گرفته
اســت و به عقيده صندوق بين المللي پول
براي ايجاد شــرايط پايدار و شفاف سازي
اقتصادي مبارزه با پديده پول شــويي يك
امر الزم و ضروري است.
بطوركلي شــفاف نبودن امورمالي و فقدان
سيستم نظارتي قوي ،مهمترين عامل براي
رواج پول شويي اســت .فروش موادمخدر
تأمين كننده عمده منابع مالي اســت كه از
طريق پول شويي وارد چرخه اقتصادي مي
شود .عالوه بر آن امروزه فروش غيرقانوني
اســلحه ،قاچاق انســان ،فحشا ،اختالس
و ارتشــا فعاليتهاي تروريســتي و تقلبها
در امور مالي (بازار ســهام و سرمايه و)...
مجرايي هســتند كه تأمين كننده منابع و
ثروتهاي غيرقانوني است كه از طريق پول
شويي به تطهير پول مي پردازند.
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