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 پول شوئی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود شویی به دالیل نامعلوم تصویب نمی قانون مبارزه علیه پول
 

تر پرداخته  ها به مسایل مهم دیگر کم های انتخابات و نتایج نهایی آن چنان داغ شده که در رسانه ها خبر این روز
نورهللا دالوری رئیس  اخیرا  شویی است که  شود. یکی از این مسایل مهم قانون مبارزه علیه تطهیر پول یا پول می

افغانستان در  داد که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری این قانون به تصویب نرسد، بانک مرکزی افغانستان هشدار
 .ها شامل خواهد شد کشور فهرست سیاه شماری از 

های زشتی را بر ثبات اقتصادی و  آور باشد، بدون شک پیامد نبود این قانون در حالی که برای یک عده ممکن سود
 .سیاسی افغانستان در پی داشته است

 

 شویی های پول مفهوم و راه
 

شود  می گفته یهای به روند پول شوییکردن پول از پول ناپاک است.  یا به عبارت ساده شستن پول یا پاک پول شویی
اه" یا "سی پول هایکنندگان مالیات و سایر متخلفان،  زورمندان، فرار بران، تروریستان، قاچاق که در آن مافیای پول،

ثال م نمایند. به گونۀ میمشروع تبدیل  قانونی را به پول پاک یا به پول قانونی از طریق معامالت غیر یرهای غ پول
های  گذاری در بخش آید با سرمایه مشروع مانند عواید قاچاق، مواد مخدر و غیره به دست می که از طرق نا پولی

گذاری  ها دوباره سرمایه گرفته و بعد از فروش، این داراییمشروع مانند خرید زمین، خانه، موتر و غیره صورت 
 .شود شود که به این ترتیب پول سیاه به پول "سفید" تبدیل می می

بندی است. مراد از  یا الیه Layering های بارز آن گیرد، ولی یکی از شیوه به طرق مختلف صورت می پول شویی
های کوچک  شود تا حجم آن به الیه ل پول سیاه توسط تعداد زیادی از افراد معامله میاو بندی چهار موضوع است: الیه

یاه . سوم پول سمی شوددوم پول سیاه به مبالغ کوچک و معامالت کوچک تقسیم  ستد شود.  و تر داد بین اشخاص بیش
و باالخره پول سیاه به مراجع مختلف  شودمی مختلف واریز  بانک هایداران و  به حواله خاصتا  های متعدد به  به نهاد

 .ودمی شسیاه به پول سفید تبدیل  پول هایکه به این ترتیب  می شودمتعدد ارسال  بانک هاییا  حواله داراناز طریق 
 رفتۀ جهان از جمله برتانیه های پیش تر محسوس است، ولی کشور مانده بیش های عقب در کشور پول شوییهرچند 

، مجموع معامالت مشکوک در این کشور در برتانیه مستثنی نیستند. بر اساس گزارش سازمان جرایم سازمانهم از آن 
در  31تر از  یک رشد بیش 111۲هزار معامله رسیده که نسبت به سال  311به بیشتر از  1113-1111جریان سال 

 .دهد صدی را نشان می
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 تطهیر پول در افغانستان
 

 یکی از جرایم جدی در به مثابۀ پول شوییتطهیر پول یا  رفتۀ جهان مسالۀ های پیش در بسیاری از کشور حالیکهدر 
ه. به همین وارد شد تازه تقریبا  ، این اصطالح در ادبیات اقتصادی افغانستان می شودقوانین و لوایح اقتصادی شان تلقی 

گذرد، هنوز هم  م نزدیک به یک دهه میپول و تمویل تروریز زه علیه تطهیراز تسوید قانون مبار آنکهدلیل با وجودی 
 ۲۷و  فصل  ۲توسط بانک مرکزی در  13۳3به منصه تطبیق و اجرای کامل گذاشته نشده است. این قانون در سال 

 .ماده تسوید و تصویب شد
 

 به وزارت عدلیه و شورای یک سال قبل این قانون نیازمند تغییرات شد که هشت ماه پیش بعد از یک سلسله تعدیالت
 .است ولی با وجود تعدیالت متعدد این قانون هنوز هم نهایی نشده وزیران ارسال شد،

ایی شده این قانون نه گذشته گفت که وسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه هفتۀبعد از اظهارات اخیر نورهللا دالوری، سید ی
ز دیگر به پارلمان افغانستان فرستاده خواهد شد. ولی هنوز روشن پشتوی آن کار جریان دارد و تا ده رو و روی ترجمۀ

 .این قانون تا چند روز دیگر به پارلمان ارسال و چه وقت تصویب آن نهایی خواهد شد نیست که واقعا  
ثر ا متأرشد که ممکن این قانون آنها این قانون شاید به خاطر منافع یک تعداد از اراکین دولت با تأئیددر  تأخیریک علت 

گوید که مافیای اقتصادی امروز حکومت افغانستان  دانش یک تن از وکالی پارلمان در این مورد می "حبیبه"سازد.  می
های پایین نظام هم تعدادی در این دخیل استند. به نظر او  را در چنگالش گرفته و به پارلمان هم دامنه کشیده و در رده

 .فیا را در هم بشکندتوانست این ما این قانون می
می ای در سطح دولت  مشروع برای عده م نه تنها مانع خلق عواید نال تروریزقانون مبارزه علیه تطهیر پول و تموی

 :که پیامد فراتر از آن را هم در قبال داردبل شود

 

 تاثیر باالی نظام بانکی و مالی .1
 

ا اخیر ماه که گفته شد اگر ت افغانستان تاثیر مستقیم دارد. به قول آقای دالوری قسمی این قانون باالی نظام بانکی و مالی
. به قول دالوری می شودها شامل  جون سال جاری تصویب این قانون نهایی نشود، افغانستان در فهرست سیاه کشور

  است. افغانستان بانک هایالمللی برای بین بانک هایمراد از فهرست سیاه قطع همکاری 
در  افغانستان تصویب نشود، پول شویینورهللا دالوری هشدار داده که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری قانون مبارزه با 

 .فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد
ها و  های دارند که از طریق آن پرداخت تجارتی در بانک کشورهای خارجی حساب بانک هایاو اضافه کرد که 

یر آن ثها بسته خواهد شد که تأ تمام این حساب گیرد. در صورت نبود همچو قانون، المللی پولی صورت میانتقاالت بین
بانک تجارتی افغانستان  ۷های  است که تا کنون حساب ناپذیر است. قابل یادآوری بر نظام بانکی نوپای کشور جبران
 .است در خارج به این خاطر بسته شده

 

 تاثیر باالی ثبات اقتصادی و سیاسی .2

ر کنار تر از ده سال گذشته داست. متاسفانه در بیشثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان هم به این قانون گره عمیق خورده
اقتصاد رسمی دولت، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد "سیاه" به ویژه اقتصاد مواد مخدر هم رشد کرده که نه تنها برای ثبات 

 .استکه برای ثبات سیاسی هم خطر جدی را متوجه ساختهصادی بلاقت
یابد. رو درآمدهای داخلی دولت افزایش نمیچون اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی است، پس تابع مالیات نیست. از این

ه را تقویت کرد کند که این خود قدرت نظامی آنهاعالوه بر آن اقتصاد مواد مخدر برای شورشیان وجوه پولی را تهیه می
 .کندو در نهایت امنیت و ثبات سیاسی را تضعیف می

 گوید کهبران مواد مخدر در نبود این قانون دست بلند دارند. احمد مسعود استاد دانشگاه کابل در این رابطه میقاچاق
ا کنند تا در آنجی ارسال میخرند و دوباره آن را فروخته و بعد پول را به دوبها با درآمد پول کوکنار مسکن میبعضی

 ؟می شودگونه تامین برای جنگ افغانستان اسلحه بخرند. پس ثبات سیاسی چی
 

 ها و امنیتتاثیر باالی کمک .3
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د ست و تر داد های کوچک بین اشخاص بیش تا حجم آن به الیه می شودپول سیاه توسط تعداد زیادی از افراد معامله 
 .شود

است. آقای دالوری در این رابطه گفت که  های خارجی هم گره عمیق خورده با اعطای کمک شوییپول قانون منع 
 تدسشده در کنفرانس توکیو همه به داشتن این قانون بستگی دارد که در صورت نبود آن، به های وعده  اعطای کمک

 .دشوار خواهد بود ها آوردن این کمک
 

که با حضور نیروهای  می شودمین أدات ناخالص داخلی آن از مخارجی تصد تولی فی ۷۲ست که ا افغانستان کشوری
. بر است ها روی امنیت متمرکز بوده جهانی در افغانستان ارتباط مستقیم دارد. سهم اعظم این کمک ۀجامعالمللی و بین

میلیارد  ۷۲شده به افغانستان، ده های وع کمک دالرملیارد  ۷1، از مجموع 1111و  1111اساس ارقام موجود بین سال 
 .است آن تنها باالی بخش امنیت به مصرف رسیده دالر

 

هانی گر جامعه جداده که ا المللی بحران هشدارد. گروه بیندر نبود این قانون افغانستان یک کشور مصون نخواهد بو ء  بنا
 .تری خواهد بود های بیش ثباتی و ناآرامی این کشور شاهد بی افغانستان را ادامه ندهد، دویپرداخت مخارج ار

 

های ناشی از فقدان این قانون، ضرور است تا دولت و پارلمان افغانستان هرچه عاجل در  با توجه به خطرات و نگرانی
وب خ پذیر نسازند. این مشکل از سوی دیگر فرصتی تر از این آسیب نهایی شدن این قانون اقدام کنند تا کشور را بیش

ی م چزروریهای تطهیر پول و تمویل ت برای دو نامزد مطرح انتخاباتی نیز است تا نشان دهند که در برابر نگرانی
 .هایی را روی دست دارند برنامه

 
 )با تشکر از سایت فارسی/ دری بی بی سی(
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