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ــــــــــسرمقاله

از همبستگی ملی
تا میثاق شهروندی
حفیظ اهلل زکی

مشــروعیت دولت به انجام درســت وظایف و مسؤلیت هایش
بســتگی پیدا می کند .یک دولت ممکن اســت از لحاظ قانونی
مشروعیت نداشته باشد ،اما پس از ارایه خدمات بهتر و ایجاد نظم
و امنیت بیشتر مورد حمایت مردم قرار بگیرد .برعکس حکومت
های هستند که از طریق انتخابات آزاد بر مسند قدرت تکیه می
زنند؛ اما از این نمی توانند خدمات مناســب را برای مردم ارایه
کنند و وضعیت اقتصادی ،سیاســی و امنیتی را بهبود بخشند،
موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورند.
در واقع فلسفه دولتداری در این است که دولت ها زمینه خدمات
اساسی را به گونه یکســان و برابر برای شهروندان فراهم سازند.
تأمین خدمات عادالنــه در زمینه های گوناگون در واقع اطاعت و
فرمانبرداری از دولت را توجیه کرده و مردم را به اطاعت از قانون
و حمایت و همکاری با حکومت تشویق می کند.
درافغانستان حکومت ها پیش از آن که به زندگی و خواست مردم
بیندیشند و توسعه ،پیشــرفت و آبادانی کشور را مدنظر داشته
باشند؛ در فکر تحکیم پایه های قدرت خود از راههای غیر قانونی
بوده اند .تمامی تصمیم گیری ها و سیاست ها به صورت آمرانه از
باال بر مردم تطبیق شده است.
از همین رو پدیده زور و اجبار در افغانستان به یک فرهنگ تبدیل
شده است .یک دسته ،گروه و یا حلقه سیاسی زمانی می تواند در
این کشــور نقش ایفا کنند که در قدرت سهیم باشد و در مراکز
تصمیم گیری نفوذ داشــته باشد .سایر افراد و حلقه های سیاسی
به گونه های مختلف یا ســرکوب و از بین برده می شوند و یا در
فرایندهای ملی مورد بی توجهی قرار می گیرند.
نگاه انحصارگرایانه به قدرت ،ســبب می شــود که افراد و گروه
های ناراضی و حتا مردم ،تنها راه نجات را در حذف و ســرنگونی
حکومت جستجو کنند.
موارد زیادی از شــورش های مســلحانه ،جنگ های تمام عیار،
نافرمانی ها ،اعتراض ها ،قیام ها ،کودتاها و حیله ها و نیرنگ های
سیاسی ،نشأت یافته ازغلبه فرهنگ زور و تملک قدرت به صورت
انحصاری و یکجانبه در کشور بوده است.
در جنگ های داخلی و پس از آن ،عالوه بر تالش حکومت ها برای
حفظ سلطه سیاسی شان ،نوعی بی باوری در حفظ ثبات سیاسی
نیز حکمفرما بود .حکومت ها مطمین نبودند که در شرایط جنگی
بتوانند از نظام سیاســی موجود دفاع کنند ،به این خاطر سران
حکومت از موقعیت های پیش آمده به نفع انباشت ثروت و تحکیم
قدرت شخصی شان بهره می جستند .دوره ظهور و تبارز شارالتان
های سیاسی که از قدرت شــان در راه ترویج و گسترش فساد،
تقویت فرهنگ غارت و چپاول سرمایه های ملی استفاده کردند.
این احساس متأســفانه در دوره جدید سیاسی نیز وجود داشت.
مقامات حکومتی از ســیل کمک های جامعه جهانی برای توسعه
و آبادانی کشور و رفاه شــهروندان نه تنها بهره نبردند که آن را
در چرخه هولناک فساد قرار دادند و تا توانستند از آن در جهت
تأمین منافع شخصی شان استفاده کردند .از اینرو با کاهش کمک
ها ،افغانستان یکباره در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار گرفت و
سایه ســیاه فقر و بیکاری بر زندگی مردم افغانستان مسلط شد.
شکاف اجتماعی عمیق تر شــد و فاصله میان طبقه زیردست و
باالدســت جامعه به فاصله زمین و آسمان رسید .درپانزده سال
گذشته مردم عادی کمتر از دســتاوردهای کمک جامعه جهانی
بهرمند شده اند.
برنامه همبستگی ملی اگرچه نسبت به برنامه های دیگر در نحوه
ارایه خدمات اساسی برای مردم از مزایای زیادی برخوردار بود؛ اما
ضعف سیستم نظارتی ،نبود شفافیت در مصرف بودجه و کیفیت
پروژه و حاکمیت فســاد در تخصیص و تطبیق پروژه های ملی ،از
مؤثریت این برنامه نیز به شدت کاسته بود.
اکنون که برنامه میثاق شهروندی جایگزین برنامه همبستگی ملی
شده و قرار است این برنامه تمام مناطق کشور و تمامی شهروندان
را در شــهرها و روســتاها تحت پوشــش بگیرد؛ این خواست
برجسته می شــود که دولت در این برنامه مسأله عدالت ،برابری
و برخورداری متوازن تمامی شهروندان را از مزایای برنامه میثاق
شهروندی مورد توجه قرار دهد و سیستم نظارتی را تقویت کرده
و با فساد باهر نوع آن مبارزه جدی نماید.

گروه طالبان؛ از ورود به کابل تا مخالفت با حکومت جدید
رحیم حمیدی
در  26ســپتامبر  1996گــروه طالبان
وارد کابل شــد .ارگ ریاست جمهوری را
گرفت .دکتر نجیب و بــرادرش را اعدام
نمــود .طالبان تا ســال  2001میالدی بر
بخش زیادی از قلمرو افغانستان حکومت
کرد .در سال  2001میالدی ایاالت متحده
آمریکا بر افغانستان حمله نمود و امارت
اسالمی طالبان را سقوط داد .پس از سقوط
امارت اسالمی طالبان جریان های مختلف
سیاسی و گروه های قومی در کنفرانس بن
گردهم آمدند و بر شــکل دهی حکومت
و نظام جدید سیاســی توافــق نمودند.
حکومت موقت ،انتقالی شکل گرفت .پس
از آن دو دوره حامد کرزی به عنوان رئیس
جمهور منتخب حکومت کرد و پس از آن
جای خود را به اشرف غنی داده است .در
این دوره گروه طالبان اما ،دست از جنگ و
خشونت نکشید .نظامیان را هدف قرار داد
و در برابر نیروهای امنیتی کشور جنگید.
نتیجه آن قربانی شــدن هزاران شهروند
کشــور و ویرانی کشور اســت .با وجود
مقاومت و سرســختی گروه طالبان اما،
حکومت سیاست روشن در قبال این گروه
ندارد .گروه طالبان یا مخالف سیاسی و یا
برادر ناراضی خوانده می شود .آیا وقت آن
نرسیده است که نسبت به سیاست خود
در قبال گروه طالبان تجدید نظر نمایم؟
سردرگمی سیاست حکومت در قبال گروه
طالبان از دوره دوم حکومت حامد کرزی،
رئیس جمهور پیشــین افغانستان شروع
شد .در دوره دوم حکومت او تالش ها به
منظور کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره
شروع شد .برای این منظور شورای عالی
صلح در سال  1389تأسیس شد .با وجود
تالش های حکومت اما ،گروه طالبان حاضر
به گفتگو و مذاکره نشد .در دوره حکومت
حامد کرزی ،پاسخ گروه طالبان به دعوت
حکومت افغانستان انتحار ،انفجار و حمله
بر مواضع نیروهای امنیتی کشور بود.
در سال های پایانی حکومت حامد کرزی
گروه طالبان دفتر قطر را تأســیس نمود.
با این حال ،گشــایش دفتر سیاسی گروه
طالبان در قطر نیــز کمکی به روند صلح

ننمود .براساس تحلیل ها و گزارش ها این
دفتــر مرکزی برای تجمــع کمک ها برای
گروه طالبان شده است .بنابراین ،دفتر قطر
بیش از آن که کمک بــه روند صلح کرده
باشد در شعله ور کردن آتش جنگ بیشتر
کمک نموده اســت .جدا از گشایش دفتر
طالبان حکومت افغانســتان برای کشاندن
گروه طالبان به میــز مذاکره تعداد زیادی
از اعضــای گروه طالبــان را از زندان های
کشــور آزاد نمود .این مسئله نیز کمکی به
روند صلح ننمود بلکه صفوف جنگی گروه
طالبان را تقویت نمود .زیرا ،افراد آزاد شده
از زندان ها دوباره به صفوف گروه طالبان در
میدان جنگ پیوستند.
با آمــدن رئیس جمهور غنی تالش ها برای
گفتگو و مذاکره در ســطوح مختلف شدت
یافت .رئیس جمهور غنی به جای استفاده
از منابــع داخلی تالش نمود پاکســتان را
متقاعــد نماید تا گروه طالبــان را به میز
مذاکره بکشاند .برای این مهم نشست چهار
جانبه دایر با اشتراک ایاالت متحده آمریکا،
چین ،پاکســتان و افغانســتان دایر نمود.

نشســت چهار جانبه چهار دور در سطح
مقامات بلند پایه چهار کشور برگزار شد.
در دور چهارمین این نشست چهار کشور
از گروه طالبــان و دیگر گروه های مخالف
مسلح دولت افغانستان خواست تا نماینده
های با صالحیت خــود را به محل مذاکره
بفرستد .گروه طالبان اما ،دعوت هر چهار
کشــور را رد نمود .حکومت پاکستان اما،
فشار بیشتر بر گروه طالبان نیاورد .مقامات
این کشــور گفته بود که اگر گروه طالبان
حاضر به گفتگو و مذاکره نشود این کشور
رهبران این کشــور را از پاکستان اخراج
می کند .پاکستان اما ،به تعهد خود عمل
ننمود .این مســئله منجر به سردی روابط
میان کابل-اســام آباد شد .در دور پنچم
نشســت چهار جانبه حکومت افغانستان
مقامات بلند پایه حکومتی را نفرستاد.
گروه طالبان در این مدت اما ،حمالت مهیب
و دهشتناکی را در سراسر افغانستان انجام
داد .در ماه ثور بر محافظین رجال برجسته
حمله نمود و بیش از  300کشته و زخمی بر
جای گذاشــت .به دنبال آن رئیس جمهور

غنی به پارلمان کشور سخنرانی نمود اما،
یکبار دیگر برخی از اعضای گروه طالبان را
دشمن مردم و حکومت افغانستان خواند.
انتظار می رفت که رئیس جمهور غنی بعد
از آن حمله گروه طالبان را دشمن شماره
یک مردم و حکومت افغانستان بخواند.
در آغاز ســال جاری گروه طالبان حمالت
بهاری خود را تحت نــام عملیات عمری
آغاز نمود .این گروه تا این جای کار موفق
شده اســت تهدیدات جدی خلق نماید.
هلمند و کندوز را در آســتانه سقوط قرار
دهد .تعدادی از ولســوالی ها را در والیت
های مختلف تصرف نماید .براساس گزارش
وزارت امور داخله گروه طالبان  9ولسوالی
را در اختیار خــود دارد .گمان ها اما ،این
است که گروه طالبان تعدادی بیشتری از
ولسوالی ها را در اختیار داشته باشد.
در یک و نیم دهه گذشته ،گروه طالبان جدی
ترین گروه مخالف مسلح دولت بوده است
که تهدیدات جــدی برای نیروهای امنیتی
کشور خلق نموده است .سال گذشته ،این
گروه در صدد ایجاد حکومت موازی بودند

و در صدد آن بود تا از شرکت های مخابراتی
مالیات جمع آوری نماید .شبکه القاعده به
عنوان یک شبکه تروریستی بین المللی توان
و قدرت نظامی به اندازه گروه طالبان نداشته
است .هیچ گروه دیگر به اندازه گروه طالبان
از مردم افغانستان قربانی نگرفته است .هیچ
گروهی در افغانستان به اندازه گروه طالبان
در ویرانی افغانســتان سهم بیشتر نداشته
است .طالبان به شمول شــبکه حقانی که
اکنون در ساختار گروه طالبان جای گرفته
است بیشــترین نیروهای امنیتی کشور را
سالخی نموده است .با وجود همه این ها اما،
حکومت افغانستان سیاست خود را در قبال
گروه طالبان به صورت صریح تعریف ننموده
اســت .این گروه همچنان مخالف سیاسی
پنداشته می شود .مخالف سیاسی که تنها
ابزار شــان تفنگ ،انتحار ،انفجار و حمله بر
مواضع نیروهای امنیتی کشــور است .این
گروه تا هنوز بــرادران ناراضی خوانده می
شود .برادر ناراضی که مردم ملکی را هدف
قرار می دهد و از غیر نظامیان به عنوان سپر
دفاعی استفاده می کند.
حکومت طول این مدت اما ،به خواســت
مردم نیز بی توجهی نموده اســت .مردم
خواهان گفتگو و مذاکره است .اما زمانی که
گروه طالبان حاضر به گفتگو و مذاکره نمی
شود و به سالخی خود ادامه می دهد مردم
نیز خواهان آن نیست که حکومت برخورد
تســاهل گرایانه با این گروه داشته باشد.
مردم خواهان آن است تا این گروه سرکوب
و منکوب شــود تا جان نیروهای امنیتی و
شهروندان این کشور حفظ شود.
بنابراین ،امروز سالروز ورود گروه طالبان به
کابل اســت .این گروه در همان روز نخست
ورود خود بــه کابل رفتارهای خالف حقوق
بشری از خود نشــان دادند .پس از دوره
امارت اســامی نیز این گروه کاری غیر از
جنگ ،قتل ،انتحار و انفجار ننموده اســت.
آیا وقت آن نرســیده اســت که حکومت
افغانســتان تعریف از دوست و دشمن ارائه
نماید .آیا کســانی که نیروهای امنیتی و
مردم ملکی را هدف قرار می دهد ســزاوار
آن است که برادر خطاب شود؟

پولشویی
مقدمه
پول شــويي ،تطهير و قانوني جلوه دادن
عوايــد حاصل از رفتارهــاي مجرمانه مي
باشــد .امروزه پول شــويي به دليل رشد
چشــمگير جرايم و اعمال خالف در سطح
جهان ،رشد بسياري يافته است بطوريكه به
يكي ازمعضالت حاد اقتصاد جهاني تبديل
شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد
تهديد قرار داده است .به همين دليل عزم
جامعه بين المللــي بر مبارزه با آن متمركز
شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به
اين امر بكار برده انــد .در ايران نيز مدتي
اســت كه توجه ها به سمت آن جلب شده
اســت .در اين مقاله به شناسايي موضوع و
راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.
پول شــويي يك فعاليت غيرقانوني است
كه در طي انجــام آن ،عوايد و درآمدهاي

قسمت اول

 کارتون روز

ناشي از اعمال خالف قانون ،مشروعيت مي
يابد .به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از
اعمال خالف به پولهاي تميز تبديل گرديده
و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.
اين عمل ،يك روش معمول و منطقي براي
بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني
براي مجرمان مي باشد .پول شويان كساني
هســتند كه يا خود اعمال خالف را انجام
داده و پولهاي ناشــي از آن را تطهير مي
كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خالف
را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي
و اقتصادي كشور وارد ميكنند.
خالفــكاران از طيف وســيع اعمال غير
اخالقــي و غير قانوني ماننــد قاچاق مواد
مخــدر ،تقلبات ،ثروتهــاي قابل مصادره،
گروگانگيري ،قمار و همچنين اهداي پول به
سازمانهاي تروريستي و حتي تقلبات مالي
در اينترنت و يا ديگر ابزار اطالع رســاني
سودهاي كالني را بدست مي آورند .وچون
ردپاي ايــن افراد در معامالت مالي و بانكي
به صورت زنجيروار در وجوه پس انداز شده
آنها آشــكار مي گردد ،بنابراين مجرمان
از ابزارهــاي مالي ماننــد چكها ،كارتهاي
اعتبــاري ( )credit cardو كارتهــاي
هوشمند ( )smart cardاجتناب كرده و
به اســتفاده از پول نقد رو مي آورند .پول
نقد نيز به علت عدم مزيت نسبت به ساير
ابزارهاي مالي مانند حجم باال ،مشكالت در
حمل و نقل و كاهش قدرت خريد در طول
زمان به ناچار به پول شويان داده مي شود
تا در طي مراحلي به شبكه اقتصادي كشور
وارد گردد.
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پول شويي چيست؟
پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد
هاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي
اينكه از حالت غير قانوني خارج شــوند و
مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند ،به
وسيله پول شويي تطهير مي شوند .
پول شــويي به مجموعه عملياتي گفته
ميشــود كه شخص يا اشــخاص حقيقي
يا حقوقي براي مشــروعيت بخشيدن به
درآمدهاي نامشــروع آن عمليات انجام
مي دهند  .انــواع پولهايي كه مي تواند به
صورت نا مشــروع در جامعه مطرح باشد،
به ســه گروه پولهاي كثيــف و يا پولهاي
آغشــته به خون  ،پولهايي سياه و پولهاي
خاكستري تقسيم مي شود .
به ســه گروه پولهاي كثيــف و يا پولهاي
آغشــته به خون  ،پولهايي سياه و پولهاي
خاكستري تقسيم مي شود .
پولهاي خاكســتري  ،درآمدهاي حاصل از
فروش كاال و يا انجام دادن كارهاي توليدي
است ،ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند
و دولت از آنها بي اطالع است كه معموال“
براي فرار از ماليات اين كارها را انجام مي
دهند .
پولهاي سياه پولهاي حاصل از قاچاق كاال
اســت  ،به طوري كه درآمدهاي حاصل از
قاچاق كاال و شــركت در معامالت پر سود
دولتي كه خارج از عرف طبيعي در صورت
مي گيرد ،باعث پيداش اين پول مي شود
پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ،
مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .
اگر درخصوص اين سؤال كه «پول شويي

چيست؟» از مردم نظرسنجي كنيد ،پاسخ
اكثر آنها اين است چيزي نمي دانند .چنين
پاسخي از ســوي مردم يكي از مشكالت
دولت در مقابله با اين جرم اســت .به نظر
مي رســد جرمي بدون قرباني است .پول
شويي هيچ يك از وضعيت هاي ناگواري كه
همراه بــا دزدي يا هرگونه ترس از جنايت
خشــونت آميز كه بر اذهان اثر مي گذارد
را ندارد .اما مي توان گفت پول شويي فقط
پس از ارتكاب جرم هاي مشهوري ازقبيل
دزدي ،سرقت يا معامله قاچاق مواد مخدر
روي مي دهد .عــدم ا طالع مردم از پول
شويي عادي اســت ،كه همين امر مسئله
را به مشكلي نامحسوس و درنتيجه صعب
العالج مبدل مي سازد.
پول شويي فرآيندي اســت كه ازطريق
آن مبلغ زيــادي پول را كــه به صورت
غيرقانوني از قاچــاق مواد مخدر ،فعاليت
هاي تروريســتي يا جرايم سنگين ديگر
كسب شده ،به صورت قانوني جلوه دهند.
پول شويي در تسهيل دست يابي به اهداف
قاچاقچي مواد مخدر ،تروريســت ،جرايم
ســازمان يافته ،دالالن داخلــي ،ماليات
گريزان و همچنين افراد بسيار ديگري كه
مي خواهند توجــه مقامات را از چگونگي
كسب ثروت هاي بادآورده خود از فعاليت
هاي غيرقانوني دور كنند ،نقش اساســي
دارد.
مراحل پول شويي:
اولين مرحله در چرخه پول شويي ،سرمايه
گذاري است .پول شويي تجارتي نقدينگي
اســت كه مبالغ عظيمي پول را از فعاليت

هاي غيرقانوني ايجاد مي كند (براي مثال:
خريد و فــروش خياباني مــواد مخدر كه
پرداخــت ها به صورت نقــد در مبالغ كم
صورت مي گيرد) .پول ها وارد سيستم مالي
يا اقتصاد خرد شــده يا به صورت قاچاق از
كشور خارج مي شوند.
هدف پول شويان ،خارج كردن پول از محل
كسب شده اســت تا بدينوسيله از رديابي
مقامات رســمي دور بماند و درنتيجه آن
را به صورت هــاي ديگر همانند چك هاي
مسافرتي ،سفارشات پستي و غيره تبديل
مي كنند.
اليه بندي كردن :در روند اليه بندي كردن،
اوليــن تالش براي پنهان ســازي يا تغيير
شغل منبع مالكيت ســرمايه ها از طريق
ايجاد اليه هــاي پيچيده معامالت مالي مي
باشــد كه مانع رديابي حسابرسي مي شود
و نوعي بي هويتي ايجــاد مي كند .هدف
اليه بندي ،جدانمودن پول هاي غيرقانوني
از منبع جرم است كه عمدا ً با ايجاد شبكه
اي پيچيده از معامالت مالي با قصد پنهان
ســازي از هرگونه روند حسابرسي همچون
منبع و مالكيت وجوه صورت مي گيرد.
نمونه بارز اين مســئله اين اســت كه با
جابجايي پول ها به داخل و خارج حســاب
هاي بانكي خارج از كشــور كه متعلق به
سهام بي نام شركت هاي سوري مي باشد،
اليه بندي هايي ازطريق انتقال ســرمايه
به طور الكترونيكي صــورت مي گيرد .با
اين فــرض كه بيــش از  500000انتقاالت
الكترونيكي صورت مي گيــرد و نمايانگر
بيش از يك تريليــون دالر انتقال وجوه به
طور روزانه از طريق الكترونيكي اســت كه
اغلب آن قانوني اســت .اطالعات واضح و
كافي درمورد هريك از انتقاالت الكترونيكي
مبني بر اينكه دريابيم پول رد و بدل شده
كثيف است يا تميز وجود ندارد.
بنابراين روشي عالي براي پول شويان تلقي
مي گردد كــه مي توانند پول كثيف خود را
جابجا نمايند .ساير روش هايي كه از سوي
پول شويان مورداســتفاده قرار مي گيرد
عبارت اســت از معامالت پيچيده با سهام،
كاال و معامــات كارگزاران بازارهاي آتي با
فرض حجم خالص معامالت روزانه و ميزان
بااليي از منابع بي نام موجود شانس رديابي
معامالت بسيار ناچيز مي باشد.
ادغام كــردن :آخرين مرحله در چرخه پول
شويي ،ادغام كردن است .مرحله اي كه پول
با سيستم مالي و اقتصادي قانوني ادغام شده
و با تمامي دارايي هاي ديگر در اين سيستم
يكسان مي شود .پول شويان پول پاك شده
را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مي نمايند
كه از راه قانوني بدست آمده است .با انجام
اين مرحله ،تشــخيص قانوني يا غيرقانوني
بودن ثروت بسيار مشكل است.
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