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نیروی  نشان می دهد که در جریان حدود سه هفته، 30  روزنامه 8صبح  یافته های 
امنیتی افغان به دنبال حمالت طالبان در والیت های هرات و بادغیس کشته یا زخمی 
شده اند. در حالی که طی روزهای اخیر زندانیان طالبان از بند رها شده اند، اما افزایش 

خشونت ها نگرانی هایی را به دنبال داشته است. 
والیت های زون غرب کشور طی روزهای گذشته گواه افزایش کم سابقه ی خشونت  و 
شدت گرفتن حمالت طالبان بوده است. طی دست کم سه هفته ی پسین، طالبان در 
والیت های هرات و بادغیس، حمالتی را بر مواضع نیروهای امنیتی انجام داده اند و در 

والیت غور نیز، حمالت شان عقب زده شده است.

اقتصاد، هم مانند ماشین ساده کار می  کند مگر بسیاری از دانشمندان این رشته، باالی سیستم کاری آن توافق نظر ندارند و به این لحاظ 
مشکالت زیاد در پروسه درک و اثرگذاری آن به وجود می   آید. اقتصاد شاید مغلق به نظر آید مگر هم مانند یک سیستم می خانیکی ساده 

فعالیت می  کند که متشکل از چندین پارچه ی ساده و معامالت است که بارها و بارها تکرار می  شود.
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استخدام  غیراصولی و مداخله  غیرقانونی 
در بخش مالیات و گمرک ها فسادزا است

ارزیابی  تازه میک؛

سرقت های  به  مربوط  جرایم  سال  چند  این  در 
و خالی کردن  موبایل  موترسایکل،  موتر،  مسلحانه 
افزایش  مالحظه ای  قابل  طور  به  مردم،  جیب های 
یافته و به طرف غیر قابل کنترل شدن روان است. 
مافیایی،  ماهیتاً  گروه ها  این  که  این  از  گذشته 
انفرادی، شوقی و یا میراثی هستند، باید بگویم این 

گروه ها با جنایات شان در پهلوی...

همه ی دولت ها معموالً بدون آن که اعترافی داشته 
باشند و گاه بدون این که خود آگاه باشند، دارای 
سیاست های قومی اند. روی همین محلوظ است که 
امروزه شاهد اصالحات مثبت زیادی در این زمینه 
در جهان معاصر هستیم. البته بدبختانه انفعال در 

این زمینه هنوز رایج است و...
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شیوه های منفی 
سیاست قوم گرایی

معمای تقاضا برای جرم نیروهای هوایی تجمع بزرگ 
سران طالبان را در سرپل 

هدف قرار دادند
مقام های محلی در والیت سرپل و  ۸صبح، کابل: 
ارتش در شمال اعالم کرده اند که یک نشست بزرگ 
سران طالبان در ولسوالی سوزمه قلعه ی والیت سرپل 

هدف حمله هوایی قرار گرفته است.
این حمله  که  کرد  اعالم  اردوی ۲0۹ شاهین  قول 
شام روز شنبه، هفتم سرطان اجرا شده است و یک 
»تجمع و جلسه رهبری« طالبان زون شمال را هدف 

قرار داده است.
ولسوالی سوزمه  روستای »کته قلعه«  در  این حمله 

قلعه اجرا شده است.
طبق اطالعات قول اردوی ۲0۹ شاهین، مال مزمل، 
این جلسه  نیز در  نام نهاد طالبان  وزیر دفاع  معاون 

حضور داشته است.
قول اردوی ۲0۹ شاهین تصاویر پیش از اجرای این 
حمله را نشر کرده است، اما از تلفات گروه طالبان در 

این حمله هوایی جزییات نداده است.
ذبیح اهلل امانی، سخنگوی والی سرپل نیز در صحبت 
با روزنامه 8صبح گفت که این حمله هوایی شام روز 
گذشته یک تجمع بزرگ طالبان را هدف قرار داده 

است.
او افزود که جزییات از تلفات طالبان در این حمله به 

دست نیامده است.
به گفته امانی، روستای کته قلعه ولسوالی سوزمه قلعه 
از چند سال به این سو در کنترل گروه طالبان قرار 
دارد و این گروه تمام وردودی های این روستا را به 

روی مردم بسته است.
سخنگوی والی سرپل گفت که آنتن های مخابراتی 
این روستا و  بین  ارتباط  و  نیز غیرفعال شده است 

مرکز قطع شده است.
گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.

گروه طالبان از رهایی 
۲۱ زندانی دولت در والیت 

تخار خبر داد
 ۲۱ رهایی  از  طالبان  گروه  کابل:  ۸صبح، 

زندانی دولت خبر داده است.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
زندانی دولت روز  در قطر گفته است که ۲۱ 
یک شنبه، هشتم سرطان، در والیت تخار از بند 

این گروه رها شده است.
براساس آن چه طالبان اعالم کرده اند، این گروه 
تاکنون بیش از ۶۵0 زندانی دولت را رها کرد 

است.
هزار  چهار  به  نزدیک  تاکنون  نیز  حکومت 

زندانی طالبان را رها کرده است.
تبادله زندانیان بین دولت و گروه طالبان بخشی 
از توافق نامه صلحی است که در دهم حوت بین 
امریکا و طالبان در دوحه، پایتخت قطر امضا 

شد.
این  زندانی  هزار  پنج  رهایی  از  طالبان  گروه 
مذاکرات  شروع  پیش شرط  عنوان  به  گروه 

بین االفغانی یاد می کند.
زندانی  هزار  پنج  صلح،  توافق نامه  براساس 
طالبان در ازای رهایی یک هزار زندانی نیروهای 

امنیتی از بند این گروه، رها می شوند.
گروه  زندانیان  رهایی  با  که  می رود  احتمال 
طالبان، مذاکرات بین االفغانی صلح در جریان 

ماه بعدی میالدی برگزار شود.

به  داخله  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
در  امریکا  خارجه  وزارت  ساالنه  گزارش 
مورد »قاچاق انسان« که در بخشی از آن 
کودکان  از  استفاده  است سوء  گفته شده 
امنیتی  نیروهای  بین  در  »بچه بازی«  و 

افغانستان وجود دارد، واکنش نشان داد.
روز  که  داخله  امور  وزارت  اعالمیه  در 
آمده  شد،  نشر  سرطان  هشتم  یک شنبه، 
است که این گزارش را خوانده و »به سلسله 
اصالحات قبلی اقدامات عملی« را در این 

مورد روی دست گرفته است.
گفته  اعالمیه  این  در  داخله  امور  وزارت 
استخدام  از  جلوگیری  هدف  به  که  است 
افراد زیر سن، ریاستی را زیر نام »امنیت 
با  مبارزه  ریاست  که  کرده  ایجاد  داخلی« 
فساد، طرز رفتار سلوک پولیس و جلوگیری 
جدی  گونه  به  را  کودکان  استخدام  از 

نظارت می کند.
داده  تذکر  داخله  امور  وزارت  اعالمیه  در 
و  هویت  شناسایی  برای  که  است  شده 
ایجاد  »اپس«  سیستم  پولیس  مشخصات 
شده است که یکی از اهداف آن، جلوگیری 
در صفوف  زیر سن ۱8  افراد  استخدام  از 

پولیس ملی می باشد.
طبق معلومات وزارت داخله، تا کنون 80 
این  ثبت  ملی  پولیس  منسوبان  درصد 

سیستم شده اند.
وزارت داخله اطمینان داده است که روند 
به  پولیس  نیروهای  صفوف  در  اصالحات 
گونه جدی ادامه دارد و رهبری این وزارت 

برای بهترشدن روند کاری تالش می کند.
گزارش  در  اما  امریکا  خارجه  وزارت 
گفته  انسان«  »قاچاق  درباره  ساالنه اش 
است که گزارش های پی هم درباره بچه بازی 
توسط نیروهای ارتش، پولیس و مسووالن 
محلی پولیس وجود دارد، اما هرگز کسی در 
پیوند به آن مورد پی گرد قرار نگرفته است.

در این گزارش گفته شده است که نهادهای 
در  بچه بازی  همواره  افغانستان  امنیتی 
صفوف نیروهای و استخدام کودکان را به 

عنوان سرباز انکار کرده اند.
طبق این گزارش، برخی از قربانیان قاچاق 
انسان مجبور به برقراری رابطه جنسی در 

بدل پی گیری پرونده ی شان می شوند.
که  است  گفته  امریکا  خارجه  وزارت 
افشای  برای  انسان  قاچاق  قربانیان  اگر 
قرار  تجاوز  مورد  کنند،  تالش  قاچاق بران 

می گیرند و یا هم بازداشت می شوند.
این گزارش هم چنان گفته شده است  در 
نبود  دلیل  به  غیردولتی  نهادهای  که 
را  انسان  قاچاق چیان  مناسب،  حمایت 
برای پی گرد عدلی و قضایی معرفی کرده 
نمی توانند و قربانیان نیز به ارتکاب »جرایم 

اخالقی« محکوم می شوند.
وزارت خارجه امریکا حکومت را متهم کرده 
امحای  برای  معیارها  حداقل  به  که  است 

قاچاق انسان دست نیافته است.
بچه بازی در کود جزای جدید جرم انگاری 
به  پیوند  تاکنون کسی در  اما  شده است، 

این جرم محاکمه نشده است.

از استخدام افراد زیر سن جلوگیری می شود

رهاییطالبانوافزایشخشونتها؛



چه تعداد از جنگ جویان طالبان در زندان مرکزی 
هرات زندانی هستند؛ اگر شما خبر شدید، به من 

هم خبر دهید.« 
سیدوحید قتالی، والی هرات، در صحبت با روزنامه 
نشان  امنیتی  نهادهای  یافته  های  8صبح می گوید 
می دهد که حدود ۹8 درصد طالبان رها شده در 

هرات، دوباره به میدان نبرد نرفته اند. 
تضمینی  هیچ  که  دارند  باور  هرات  مدنی  فعاالن 
برای این که طالبان رها شده دوباره به میدان های 
نبرد نروند، وجود ندارد. جواد عمید، فعال مدنی، به 
این باور است که نظارت درستی از عدم بازگشت 
وجود  نبرد  میدان های  به  طالبان  جنگ جویان 
برای  مشخصی  سازوکار  که  می افزاید  وی  ندارد. 
فراهم سازی  و  جامعه  با  شده  رها  طالبان  ادغام 
در  و  ندارد  وجود  آنان  برای  شغلی  فرصت های 
اوضاعی که جنگ، جنگ اقتصادی است و برخی 
افراد برای دریافت پول در برابر حکومت می جنگند، 
نبرد  میدان های  راهی  دوباره  آنان  است  ممکن 

شوند. 

30 کشته از دو طرف جنگ در سه هفته 
از  که  می دهد  نشان  8صبح  روزنامه  یافته های 
تاریخ بیست وسوم جوزا تا پنجم سرطان سال روان 
خورشیدی،  دست کم 30 تن از نظامیان افغان در 
والیت های هرات و بادغیس در نبرد با طالبان کشته 
به  بیست وسوم جوزا،  تاریخ  در  یا زخمی شده اند. 
در  ارتش  مرزی  نیروهای  بر  طالبان  حمله   دنبال 
ارتش  شهرک مرزی اسالم قلعه هرات، پنج سرباز 

کشته و شش تن دیگر زخمی شدند. 
کنار  ماین  انفجار  پی  در  آن،  از  پس  روز  چند 
جاده ای در بزرگ راه هرات - اسالم قلعه، چهار سرباز 
پولیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. در تاریخ 
سوم سرطان، به دنبال حمله ی طالبان بر نیروهای 
هفت  بادغیس  »باالمرغاب«  ولسوالی  در  امنیتی 
سرباز ارتش و سه سرباز پولیس کشته شدند و پنج 

سرباز دیگر زخم برداشتند. 
با این حساب در جریان حدود سه هفته، دست کم 
و  کشته  بادغیس  و  هرات  در  افغان  نظامی   ۱۹
نیز،  غور  والیت  در  شده اند.  زخمی  دیگر  تن   ۱3
گزارش هایی از حمالت طالبان بر مواضع نیروهای 
امنیتی در برخی ولسوالی وجود دارد، اما در مورد 
تلفات بر خاسته از آن، خبر دقیقی در دست نیست. 
در  امنیتی  مقام های  نبرد،  میدان   دیگر  سوی  در 
والیت بادغیس می گویند که در پاسخ به حمالت 
تهاجمی طالبان، مواضع جنگ جویان این گروه در 

خطر سیالب در کشور است.
به گفته ی او، این وزارت از همین اکنون آماده گی ها 

هواپیماهای  با  باالمرغاب«  و  »جوند  ولسوالی های 
نظامی و حمالت زمینی آماج قرار گرفته است. 

طی  محلی،  مقام های  ادعای  به  غور  والیت  در 
روزهای گذشته در ولسوالی  »ساغر« ۱4 جنگ جوی 
طالبان کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شده اند. افزون 
بر این طالبان در برخی ولسوالی های دیگر غور نیز 
بر مواضع نظامیان افغان حمالتی را انجام داده اند. 

سردرگمی نظامیان افغان بین جنگ و صلح 
به دنبال کاهش خشونت ها در پی آتش بس رسمی 
روزهای عید فطر و کاهش چشم گیر خشونت ها در 
میان جنگ جویان  آن  از  بعد  آتش بس غیررسمی 
طالبان و نظامیان افغان، نبرد میان دو طرف طی 

روزهای اخیر افزایش بی پیشینه داشته است. 
اعالم  گذشته  هفته ی  کشور  ملی  امنیت  شورای 
کرد که این هفته خونین ترین هفته ی نبرد میان 
حکومت و  طالبان طی دو دهه ی اخیر بوده و در 
جریان آن، ۲۹۱ نظامی افغان و 40 فرد غیرنظامی 

از سوی طالبان کشته شده اند. 
سیدوحید قتالی، والی هرات، در صحبت با روزنامه 
حمالت  اخیر  روزهای  طی  که  می پذیرد  8صبح 
تهاجمی طالبان بر نظامیان افغان افزایش یافته، اما 
مواضع شان  از  دفاع  با  امنیتی  نیروهای  مقابل  در 

پاسخ حمالت طالبان را داده اند. 
بررسی نهادهای امنیتی در زون غرب کشور نشان 
می دهد که طی دست کم سه هفته اخیر، حمالت 
تهاجمی، ماین گذاری کنار جاده ای و عملیات های 
نظامی طالبان برای هدف قرار دادن نظامیان افغان 

افزایش یافته است. 
وکیل احمد کروخی، مسوول کمیته امنیتی شورای 
ادامه  افغان در  والیتی هرات، سردرگمی نظامیان 
تضعیف  را، سبب  آغاز گفت وگوهای صلح  و  نبرد 
روحیه شان در نبرد با طالبان می داند. به عقیده وی، 
این سردرگمی نگران کننده است و باید سرنوشت 

گفت وگوهای صلح زودتر مشخص شود. 
بادغیس  والیتی  شورای  عضو  اخی زی،  فرید   
نیز، علت اصلی افزایش خشونت ها در این والیت 
در  بیش تر  امتیاز  کسب  برای  طالبان  تالش  را، 
گفت وگوهای صلح از طریق شدت دادن جنگ در 

کشور می داند. 
زون  در  والیتی  شورای  اعضای  و  مدنی  فعاالن 
رها  زندانیان  دوباره  بازگشت  نگران  کشور،  غرب 
آغاز  و  هستند  نبرد  میدان های  به  طالبان  شده 
کاهش خشونت ها  و  »بین االفغانی«  گفت وگوهای 

را، روزنه ای برای پایان جنگ می پندارند.

در  احتمالی  سیالب های  با  مقابله  و  مهار  برای 
فصل بارنده گی را روی دست گرفته و تهدیدهای 
سیالب در افغانستان پس از بررسی های وزارت، در 

»اطلس« تهدیدهای سیالب گنجانده شده است.
سرپرست این وزارت افزود، روند توزیع یک هزار تُن 
والیت  در  کار،  بدل  در  خانواده  برای ۷۵0  گندم 
وزارت  معلومات  اساس  بر  است.  شده  آغاز  هرات 
دولت در امور رسیده گی به حوادث، طی ماه های 
گذشته بسته های مواد غذایی و کمک های نقدی 
برای  گندم  تن  پنج هزار  و  خانواده   ۶۵0 برای 

نیازمندان توزیع شده است.

8صبح  روزنامه  یافته های 
در  که  می دهد  نشان 
جریان حدود سه هفته، 
30 نیروی امنیتی افغان 
به دنبال حمالت طالبان 
و  هرات  والیت های  در 
زخمی  یا  کشته  بادغیس 
شده اند. در حالی که طی روزهای اخیر زندانیان 
طالبان از بند رها شده اند، اما افزایش خشونت ها 

نگرانی هایی را به دنبال داشته است. 
والیت های زون غرب کشور طی روزهای گذشته 
گواه افزایش کم سابقه ی خشونت  و شدت گرفتن 
سه  دست کم  طی  است.  بوده  طالبان  حمالت 
و  هرات  والیت های  در  طالبان  پسین،  هفته ی 
بادغیس، حمالتی را بر مواضع نیروهای امنیتی 
نیز، حمالت شان  انجام داده اند و در والیت غور 

عقب زده شده است. 
به  که  دارند  ادعا  غور  والیت  محلی  مقام های 
دنبال درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان، 
والیت  این  در  طالب  جنگ جوی   ۱4 دست کم 
شورای  در  مردم  نماینده گان  شده اند.  کشته 
والیتی، سردرگمی موجود در آغاز گفت وگوهای 
تضعیف  را سبب  طالبان  و  میان حکومت  صلح 
روحیه ی نظامیان افغان در نبرد با طالبان عنوان 

می کنند. 

به  طالبان  بازگشت  عدم  برای  تضمینی 
جنگ نیست

مقام های  سوی  از  شده  ارایه  معلومات  بر اساس 
آزادسازی  روند  آغاز  هنگام  از  هرات،  محلی 
بیش تر  تاکنون،  والیت  این  در  طالبان  زندانیان 
از 80 زندانی از زندان مرکزی هرات رها شده اند؛ 
در مقابل طالبان شماری از نظامیان افغان را از 

بند رها کرده اند. 
روزنامه  به  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
از  شده  رها  زندانیان  آمار  که  می گوید  8صبح 
سوی آنان و حکومت به تفکیک هر والیت وجود 
ندارد، اما در تمام افغانستان ۶4۲ سرباز حکومت 
از سوی طالبان و بیش تر از 3۵00 زندانی طالب 

از سوی حکومت رها شده اند. 
هرات  مرکزی  زندان  مسووالن  و  محلی  اداره 
بند  در  هنوز  که  طالبان  زندانیان  آمار  ارایه  از 
میوند  می کنند.  خودداری  هستند،  حکومت 
صمدی، مدیر زندان هرات، در پاسخ به پرسش 
»نمی دانم  گفت:  مورد  این  در  8صبح  خبرنگار 

۸صبح، هرات: وزارت دولت در امور رسیده گی 
به حوادث می گوید که بررسی ها نشان می دهد، 
بیش  از یک میلیون و 300 هزار ساکن افغانستان، 
در فصل بارنده گی با خطر جاری شدن سیالب 

رو به رو هستند.
غالم بهاءالدین جیالنی، سرپرست این وزارت، روز 
نشست  در  حضور  با  سرطان،  هشتم  یک شنبه، 
تخریب  گفت،  هرات  والی  با  مشترک  خبری 
رودخانه ها،  حریم  زمین های  غصب  جنگل ها، 
تخریب بستر رودخانه ها و تخریب بخش هایی که 
زیرپوشش گیاهان است، مهم ترین عوامل افزایش 

 

با امضای توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان و شروع بحث ها 
درباره مذاکرات بین االفغانی، تصور این بود که اوضاع امنیتی کشور 
بهتر شود. یکی از شرط های امریکایی ها این بود که طالبان باید 
حمالت شان را قطع کنند؛ اما این حمالت در والیات بر مواضع 
نیروهای امنیتی ادامه یافت ، طوری که حکومت افغانستان ماه 
گذشته را یکی از بدترین ماه ها از لحاظ تلفات نیروهای امنیتی 
و صفحات  رسمی  اعالمیه های  در  طالبان  هرچند  کرد.  عنوان 
توییتری منسوب به آن ها خود را به آتش بس اعالم ناشده متعهد 
می دانند، اما واقعیت این است که افراد منسوب به این گروه بر 
حمالت شان بر نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داده اند. نیروهای 
امنیتی  نیز که پیش از این در حالت دفاع فعال قرار داشتند، 
اینک حمالتی را بر گروه طالبان انجام می دهند. نمونه آن حمله 
هوایی اخیر حکومت بر نشست سران طالبان در والیت سرپل 

است.
یافتند.  ادامه  نیز  شهرها  در  حمالت  و  ناامنی ها  آن،  کنار  در 
هرچند موج حمالت انتحاری در شهرها کاهش یافته است، اما 
موجی از ترور در شهرهای افغانستان ادامه یافته است. طالبان و 
هیچ گروهی مسوولیت این حمالت را بر عهده نگرفته است، اما 
از آن جایی که چنین حمالتی در سال های گذشته از جانب گروه 
طالبان و گروه های دیگری که علیه حکومت می جنگیدند انجام 
می یافت، دشوار است که این حمالت را از گروه هایی که علیه 

حکومت می جنگند جدا دانست. 
حمالت  شهرها  در  اینک  اما  یافته  ،  کاهش  انتحاری  حمالت 
ماین های مقناطیسی و ماین های کنار جاده ای رعب و وحشت را 

در دل شهروندان دوباره زنده کرده است.
حمله بر امام مسجد وزیر اکبر خان، حمله بر امام مسجد شیرشاه 
سوری در کارته چهار، حمله بر موتر حامل خانواده استاد ولوالجی 
کارمندان  و  سارنوالی  کارمندان  بر  حمله  مورد  تازه ترین  در  و 
کمیسیون مستقل حقوق بشر را می توان از این گونه حمالت به 

شمار آورد. 
حمله بر شفاخانه ۱00 بستر در دشت برچی یکی از بی رحمانه ترین 
حمالتی بود که تاکنون انجام یافته بود. مهاجمان در این حمله 

حتا بر مادران باردار و کودکان نوزاد نیز رحم نکردند.
پرسش این است که این حمالت را چه کسانی انجام می دهند و 

چرا حکومت نمی تواند جلو چنین حمالتی را بگیرد؟
کسی  هیچ  که  است  این  اخیر  حمالت  ویژه گی های  از  یکی 
مسوولیت این حمالت را برعهده نمی گیرد. نیروهای پولیس و 
به ویژه نیروهای کشفی باید برای جلوگیری از چنین حمالتی 
مردم  حمالتی  چنین  انجام  دهند.  انجام  را  تالش  بیش ترین 
ارمغان صلح  اگر  بی باور می سازد.  به پروسه صلح  را  افغانستان 
از  نباشد، سخن گفتن  قلب شهرها  پایان جنگ و حمالت در 
چنین صلحی امر بی معنا است. چنین حمالتی پروسه صلحی 
را که ما در آستانه جلسات آغازین آن هستیم، به شدت لطمه 
زده است. پیش شرط هرگونه مذاکره صلحی، باید اعالم آتش بس 
قطعی از جانب نیروهایی باشد که طرف های جنگ را تشکیل 
است  میان  در  مذاکرات صلح  آغاز  بحث  سو  یک  از  می دهند. 
و از جانب دیگر خبرهای افزایش حمالت طالبان در والیات و 
گزارش  بزرگ شهرها  در  سازمان یافته  ترورهای  ادامه  هم چنان 
می شود. برای شروع هرگونه صلحی، قطع جنگ باید به عنوان 
نشانه حسن نیت از جانب طرف های درگیر لحاظ شود. تنها و 
تنها با پایان جنگ و حمالت می توان نیت طرف ها را برای صلح 

فهمید.
از سوی دیگر تامین امنیت شهروندان وظیفه اولیه حکومت است. 
نهادهای امنیتی در بزرگ شهرها باید امنیت را تامین کنند. به 
جای گالیه و شکایت از این گروه یا آن گروه، وظیفه دولت است 

تا برای جلوگیری از هرگونه حمله ای آماده باشد.
و  از حمالت  تازه ای  موج  ما شاهد  کابل  در شهر  سوگ مندانه 
ترورهای سازمان یافته هستیم. این ترورها اگر جلوگیری نشوند و 
درباره آن ها تحقیقات همه جانبه صورت نگیرد، فاصله میان مردم 

و حکومت روز به روز بیش تر می شود. 
افغانستان  تاریخ  از  برهه ای  هیچ  در  ترورها  این  کنار  در 

جنایت کاران شهری تا این حد شجاع نبوده اند. 
پس از شام کابل دیگر امن نیست، جنایت کاران امان مردم کابل 
را بریده اند. آن ها در جاده ها راه مردم را می گیرند و به چپاول و 
آزار و اذیت مردم اقدام می کنند. در شماری از حوادث شهروندان 
بی دفاع زخم بر می دارند یا کشته می شوند. حکومت افغانستان و 
نهادهای امنیتی نیز سوگ مندانه در مهار این جنایات تا این دم 

ناتوان بوده اند.

سایه سیاه ترور و ناامنی 
در شهر کابل
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پس از اعالم وزارت امور خارجه 
ناتوانی  بر  مبنی  امریکا 
تکمیل  در  افغانستان 
شفافیت  شرایط  حداقل 
مستقل  کمیته ی  مالی، 
ارزیابی  و  نظارت  مشترک 
از  نیز  اداری  فساد  با  مبارزه 
وزارت  گمرک های  و  عواید  ریاست  در  چالش ها 
مالیه پرده برداشته است. بر اساس گزارش میک، 
مقامات، وکالی پارلمان و زورمندان در جمع آوری 
عواید و امور گمرک ها مداخله کرده و حتا بیش تر 
استخدام ها در ریاست های عواید و گمرکات وزارت 
مالیه نیز خالف اصول خدمات ملکی صورت گرفته 
ارقام  که  می دهد  نشان  نهاد  این  یافته های  است. 
تجارتی  شریک  کشورهای  وارداتی  و  صادراتی 
تفاوت  برابر  چندین  گمرک ها  ریاست  ارقام  با 
اداره های  که  کرده  تصریح  هم چنان  میک  دارد. 
مالیهگیری از نبود کارمندان مجرب و واجد شرایط 
مالیه دهنده گان  اسناد  مالیاتی  تفتیش  انجام  برای 
کارمندان  این  کار  نشدن  کنترل  و  میبرند  رنج 
مالیات می شود.  تبانی در جمع آوری  به  نیز منجر 
می گوید  گزارش،  این  از  استقبال  با  مالیه  وزارت 
که پس از بررسی های نتیجه ی کار میک، به حل 
که  است  حالی  در  این  پرداخت.  خواهد  مشکالت 
و ظرفیت  اداری  فساد  ناامنی،  پیرامون  نیز  سیگار 
نگرانی  ابراز  اعتمادها  بازیافتن  ضعیف حکومت در 
کرده و گفته این موارد سبب از دست رفتن اعتبار 

افغانستان در میان نهادهای بین المللی شده است.
کمیته ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه 
مورد  در  خود  گزارش  »میک«  اداری  فساد  با 
»آسیب پذیری های فساد اداری در ریاست گمرکات 
این  گزارش  اساس  بر  کرد.  همه گانی  را  عواید«  و 
نهاد، افراد بلندرتبه، زورمند و جنگ ساالر در امور 
می کنند.  مداخله  مالیه  وزارت  عواید  و  گمرک ها 
در این گزارش آمده است که مداخله ی غیرقانونی 
و  پارلمان  اعضای  والیات،  و  مرکز  در  مقامات 
میخواهند  و  بوده  تأکیدی  شکل  به  جنگساالران 
در مدیریت گمرک ها و مالیه مداخله کنند. به باور 
منتج  سرانجام  غیرقانونی  مداخله های  این  میک، 
شامل  که  میگردد  مداوم  فسادآلود  رفتارهای  به 
قاچاق فردی و طرح ریزی شده، تقاضا برای رشوه 
و پرداخت رشوه و اخاذی و تهدید به خشونت علیه 

مقامات گمرک ها و مالیه است.
میک هم چنان می گوید که استخدام ها در ریاست  
گمرکات و عواید وزارت مالیه خالف اصول خدمات 
استخدام ها،  اصل  اساس  بر  می شود.  انجام  ملکی  
پیشنهاد  امتحان،  کردن  سپری  از  پس  کارمندان 
یا  جمهوری  ریاست  ارگ  منظوری  سپس  و  شده 
روحانی،  میوند  می آورند.  دست  به  را  مربوط  نهاد 
رییس داراالنشای میک روز یک شنبه، هشتم جوزا 
در یک نشست خبری گفت که پس از بررسی ۱00 
دوسیه استخدام کارمندان در دو بخش گمرک ها و 
عواید، دریافته اند که اسناد مربوط به استخدام در 
اکثر این دوسیه ها موجود نبوده و تقرری ها تنها بر 
اساس پیشنهاد و منظوری صورت گرفته است. به 
گفته وی، کارمندان پس از شش ماه یا یک سال باید 
ارزیابی شده و در صورت پره نکردن توقعات، تنزیل 
با این حال اما میک می گوید که  یا منفک شوند. 
وزارت مالیه هیچ گونه راه کاری برای حل این موضوع 
نداشته و کارمندانی که با واسطه شامل می شوند، 
ادامه  تا زمان موجودیت واسطه شونده، به کارشان 

می دهند.
آقای روحانی افزود که بیش تر کارمندان، به ویژه در 
بخش عواید، به الیحه کاری شان آشنایی ندارند و به 
به  نیز بیش تر  ارزیابی های کارمندان  همین دلیل، 
شکل سلیقه ای صورت می گیرد. به باور او ، یک معیار 
کارمندان  برای  تحلیل ها  به  متناسب  و  مشخص 
در  آن  به  مطابق  بتوانند  آنان  تا  شود  تعیین  باید 
موردی  باشند؛  جواب گو  عواید  پیرامون  ارزیابی ها 
به  و  است  نداشته  تا هنوز وجود  به گفته وی  که 
همین دلیل، کارمندان ارزیابی های عواید را هر بار 
طبق میل شان ارایه می کنند. در این ارزیابی میک 

ارزیابی  تازه میک؛
استخدام  غیراصولی و مداخله  غیرقانونی در بخش 

مالیات و گمرک ها فسادزا است

آمده است که تبدیلی دیرهنگام یا حتا زودهنگام در 
برخی  از گمرک ها سبب آسیب پذیری در جمع آوری 
برخی  نهاد،  این  یافته  اساس  بر  است.  عواید شده 
و  نیستند  وارد  فنی  لحاظ  از  گمرک ها  رییسان  از 
آقای  می شوند.  انتخاب  صداقت   دلیل  به  بیش تر 
روحانی گفت که صداقت کارمندان می تواند شرطی 
برای حضورشان باشد، اما در صورت نداشتن آگاهی 
فنی، این افراد نمی توانند چگونه گی انجام فساد را 

تشخیص دهند.
میک هم چنان می گوید که ارقام صادرات و واردات 
ریاست گمرک ها و عواید با ارقام ارایه شده از طرف 
سایر کشورها تفاوت فاحش دارد که نشان می دهد 
یک بخش نامعلومی از واردات و صادرات به شکل 
غیرقانونی صورت می گیرد. بر اساس ارقام ارایه شده 
از سوی وزارت مالیه که میک به آن استناد کرده 
است، صادرات کشور به امارات متحده عربی در سال 
که  حالی  در  می رسد.  دالر  میلیون   3۱ به   ۲0۱8
حکومت امارات متحده عربی وارداتش از افغانستان 
را ۱۱۶ میلیون دالر گزارش داده است. با این صورت، 
ارقام واردات امارات متحده عربی از افغانستان چهار 
برابر ارقام صادراتی بوده که گزارش است. عالوه بر 
این، وزارت مالیه گفته است که واردات افغانستان از 
امارات متحده عربی ۲38 میلیون و ۶00 هزار دالر 
است، در حالی که حکومت امارات ارقام صادراتی اش 
دالر  میلیون   3۵۶ و  میلیارد  دو  را  افغانستان  به 
صادرات  ارقام  ترتیب  این  به  است.  داده  گزارش 
ارقام  از  بیش تر  برابر  نیز ۱0  عربی  متحده  امارات 
وارداتی است که وزارت مالیه به میک گزارش داده 

است.
کمیته ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه 
با فساد اداری در این گزارش خود گفته است که 
نبود مداوم برق، گذشتن تاریخ جواز و زیربناهای 
تاریخ گذشته )شامل تجهیزات سخت افزاری مهم، 
سرورها و تجهیزات شبکه ی اصلی که با ظرفیت ۹۵ 
درصد مورد استفاده قرار میگیرد و هنوز در سیستم 
سیستم  به  مربوط  تهدید های  از  است(  موجود 
»سیگتاس« بوده که خطر باالی ناکامی و مفقود 
شدن معلومات مالیه دهنده گان را به وجود می آوَرد. 
گفتنی است که سیستم سیگتاس از سال ۲0۱0 
 ۲۱ والیت،   3۲ در  تدریجی  گونه ی  به  بدین سو 
بزرگ،  مالیه دهنده گان  دفترهای  و  کابل  ساحه ی 
متوسط و کوچک تطبیق شده است. به گفته میک، 
این سیستم امکان اجرای ابتکارات مهمی هم چون 
ثبت نام و صدور شماره ی تشخیصی مالیه دهنده، 
جرایم،  محاسبه  محدود،  خودکار  سنجش های 
ردیابی معامالت، بایگانی الکترونیک و توزیع عواید 
بخش  و  ساخته  امکانپذیر  را  الکترونیک  مالیاتی 
عمده ی سیستم مالیاتی افغانستان نمی تواند بدون 

این سیستم فعالیت کند.
که  کرده  تصریح  ارزیابی اش  در  هم چنان  میک 
سیستم  و  گدامها  قبیل  از  گمرک ها  تسهیالت 
»اسیکودا« به انترنت وصل نیستند و از فقدان برق 
پشتی بان رنج میبرند که باالی کارهای الکترونیک 
گمرک ها اثر منفی میگذارد. این نهاد در ادامه گفته 
است که اسکنرها در بندرهای ورودی و خروجی و 

ترازوها در عمارت های گمرک ها غیرفعال اند. برخی 
از کارمندان در این ارزیابی گفته اند که اسکنرهای با 
نرخی گزاف خریداری شده، اما »به گونه ی عمدی 
پیش تر  شده اند«.  داشته  نگه  غیرفعال  یا  خاموش 
سیگار گفته بود که بیش از ۶۲ میلیون دالر کمکهای 
امریکا برای تجهیز گمرکات افغانستان با وسایل و 
تجهیزات پیش رفته هدر رفته است. بر بنیاد گزارش 
بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان، بیش از هشت 
اسکنر معیاری برای نصب شدن در نقاط مرزی و 
گمرکی خریداری شده تا اموال را بازرسی و از ورود 
مواد مخدر پیش گیری به عمل آید، اما بیش تر این 

اسکنرها پس از نصب غیر فعال ساخته شده اند.
نشست های  میک،  پژوهش های  نتیجه  اساس  بر 
یا  مالیه دهنده گان  و  مقامات  میان  رودررو 
نماینده گان شان نیز به اندازه ی کافی کنترل نشده، 
گفت وگوها از طریق یک طرزالعمل تصویب شده ی 
اداری توسط وسایل صوتی و تصویری ثبت نمی شود 
و هیچ اتاق مصاحبه  برای این نشست ها اختصاص 
داده نشده است. به گفته این نهاد، مردم به، از جمله 
اداره های  فنی  به محل  نمی توانند  مالیهدهنده گان 
مالیه دهنده گان دست رسی داشته باشند که منجر 
به تبانی یا فساد توسط مقامات مالیهگیری می شود. 
به  نداشتن  که دست رسی  است  باور  این  به  میک 
محل های فنی شامل جعل معلومات و اسناد میشود 
روند  در  می توانند  نیز  غیرمجاز  »نماینده گان«  و 
ارزیابی مالیه، اشتراک کنند. این گزارش می افزاید 
که اداره های مرکزی و والیتی مالیهگیری کارمندان 
مجرب و واجد شرایط به شکل خاص و الزم برای 
انجام تفتیش مالیاتی اسناد مالیه دهنده گان ندارند 
اسناد  از  مالیاتی  تفتیش  که  فعلی  کارمندان  و 
مالیهدهنده گان انجام میدهند، از دانش کمی درباره 
حاکمه ی  و  شده  تصویب  طرزالعملهای  و  رهنمود 

تفتیش مالیات برخوردار اند.
ارزیابی های آسیب پذیری  ادامه ی گزارش  میک در 
ریاست گمرکات و عواید وزارت مالیه، چندین مورد 
دیگر را نیز در گزارش اش گنجانیده و سرانجام ۷3 
سفارش را تشخیص و تشریح کرده است. مسووالن 
این  تخنیکی  کارشناسان  که  می گویند  میک  در 
نهاد کار پی گیری را آغاز کرده اند و این روند را با 
یک پالن تطبیقی جامع ادامه خواهند داد. گفتنی 
 ۲۲ میک،  سفارش های  مجموع  میان  از  که  است 
و  مالیه  وزارت  گمرک های  بخش  مربوط  سفارش 
۱۷ سفارت مخصوص بخش عواید این وزارت است. 
عالوه بر این، 34 سفارش دیگر نیز هر دو اداره را 
آن  تطبیق  مالیه مسوولیت  وزارت  اما  بوده،  شامل 
نتیجه  است که  بر عهده خواهد داشت. گفتنی  را 
ارزیابی های آسیب شناسی میک در روزهای گذشته 
با ارگ ریاست جمهوری نیز در میان گذاشته شده 
بود. ارگ در ادامه به اداره های مربوط دستور داده 
از  و  کنند  تطبیق  را  میک  سفارش های  که  است 

پیش رفت ها در این مورد گزارش دهند.
نشر  از  مالیه  وزارت  در  مسووالن  این،  با  هم زمان 
می کنند  تصریح  و  کرده  استقبال  میک  گزارش 
که رهبری این وزارت کار روی گزارش این نهاد را 
سخنگوی  مسجدی،  شمروزخان  است.  کرده  آغاز 

وزارت مالیه به روزنامه 8صبح گفت که به اداره  های 
و  قانون  تا در چارچوب  داده شده  مربوطه هدایت 
امکانات، موارد ذکر شده در گزارش میک را بررسی 
وی  چند  هر  کنند.  اقدام  آن  اصالح  برای  و  کرده 
می شود  سبب  فساد  و  دست برد  موضوع  که  افزود 
تا ارقام واردات و صادرات دقیق نباشد، اما به گفته 
در  تفاوت  درک  برای  وزارت  این  مسجدی،  آقای 
ارقام صادرات واردات نیاز به جزییات بیش تر دارد 
تا تشخیص شود که ارقام چگونه به دست آمده و 
مالیه  را شامل است. سخنگوی وزارت  کدام موارد 
افزود که به گزارش میک ارزش قایل اند و پرداختن 
کند.  را کمک  وزارت  این  می تواند  آن  جزئیات  به 
شمروزخان مسجدی تصریح می کند که وزارت مالیه 
تالش خواهد کرد تا به یافته های گزارش عمل کرده 

و برای حل موارد آسیب پذیر اقدام جدی کند.
میک در حالی گزارش  خود پیرامون آسیب پذیری 
فساد در ریاست گمرکات و عواید وزارت مالیه را نشر 
می کند که بر اساس گزارش شفافیت مالی وزارت 
نتوانسته  افغانستان  در ۲0۲0،  امریکا  امور خارجه 
حداقل شرایط را تکمیل کند. سفارت امریکا در کابل 
در واکنش به گزارش وزارت امور خارجه آن کشور، 
از حکومت و سایر نهادها خواسته که فساد اداری را 
شناسایی کرده و با آن مبارزه کنند. راس ویلسون، 
یک شنبه،  روز  کابل  در  امریکا  سفارت  سرپرست 
هشتم جوزا با نشر یک توییت گفته است که شفافیت 
و  بوده  خوب  حکومت داری  برای  اساسی  موارد  از 
کمک می کند که از فساد اداری جلوگیری شود. وی 
در ادامه تصریح کرده است: » گزارش شفافیت مالی 
امریکا تشریح کرده که  امور خارجه  ۲0۲0 وزارت 
کدام کشورها حداقل شرایط الزم را تکمیل کرده اند. 
واقعی  توانایی های  راه  فرا  مانعی  اداری هنوز  فساد 
سکتور  افغانستان،  حکومت  از  ما  است.  افغانستان 
تجارت خصوصی، رسانه ها، سازمان ها و جامعه مدنی 
می خواهیم که فساد اداری را شناسایی کرده، با آن 
مبارزه کنند و یک آینده پُر از فرصت ها و موفقیت ها 

را رقم زنند.«
بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان »سیگار« نیز 
است  گفته  و  کرده  نگرانی  ابراز  کنونی  شرایط  از 
تاخیر  و  دولت  ضعیف  ظرفیت  فساد،  ناامنی،  که 
کمک کننده گان  رفته  دست  از  اعتبار  تامین  در 
بین الملل منجر به از دست رفتن اعتبار شده است. 
به باور سیگار، احتمال دارد این موارد سایر حامیانی 
که در گذشته مشارکت داشتند را نیز از کار باز دارد. 
این حجمه از نگرانی ها پیرامون فساد اداری در حالی 
مطرح می شود که امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
جمهوری به تازه گی دستور گرفته تا بر ضد آن چه 
»موریانه های نظام مالی«  و بیش تر در محور ازدیاد 
عواید گمرکات خوانده، اقدام کند. پیش تر اسنادی 
در رسانه ها نشر شد که نشان می داد، ارگ ریاست 
جمهوری ۶8 تن از مسووالن وزارت مالیه را به دلیل 
فساد ممنوع الخروج کرده بود. گفتنی است که برخی 
از نهادهای خصوصی در گذشته از فساد اداری در 
ابراز نگرانی کرده و گفته بودند  جمع آوری مالیات 
فرهنگ  شدن  نهادینه  به  حکومت  بی توجهی  که 

رشوه ستانی و فساد اداری در کشور کمک می کند.

حسیب بهش



از  پایتخت  باشنده گان  از  شماری 
افزایش جرایم جنایی در شهر کابل 
باشنده گان  نگرانی می کنند.  ابراز 
این که  رغم  به  می گویند،  کابل 
کاهش  از  بارها  امنیتی  نهادهای 
جرایم جنایی در شهر کابل سخن 
گفته اند، اما گزارش ها نشان می دهد 
یافته  بی سابقه  افزایش  کابل  شهر  در  جنایی  جرایم  که 
افزایش جرایم  دلیل  به  که  تصریح می کنند  آن ها  است. 
جنایی نمی توانند با آرامش خاطر به فعالیت های شان ادامه 
بدهند. باشنده گان کابل نیروهای امنیتی را به ناتوانی متهم 
می کنند و می گویند که به دلیل کم کاری نیروهای امنیتی 
مجرمان در سطح شهر به گونه آزاد دست به قتل، سرقت 
و سایر جرایم جنایی می زنند. در همین حال وزارت امور 
اما  نمی کند،  رد  را  جنایی  جرایم  افزایش  هرچند  داخله 
می گوید که برای کاهش جرایم جنایی، برنامه های وسیع 
کابل  در شهر  زودی سطح جرایم  به  و  دارد  روی دست 

کاهش خواهد یافت.
گراف  اواخر  این  در  که  مدعی اند  کابل  شهر  باشنده  گان 
هم  هنوز  پایتخت  و  داشته  صعودی  سیر  جنایی  جرایم 
بستر امن برای فعالیت مجرمان است. باشنده گان پایتخت 
انتقاد می کنند و  افزایش جرایم جنایی در شهر کابل  از 
وعده ی  امنیتی  نهادهای  بارها  که  وجودی  با  می گویند، 
پیکار علیه مجرمان و دزدان را داده اند، اما هنوز هم جرایم 
تازه ترین  در  می افتد.  اتفاق  میزانش  باالترین  در  جنایی 
یک  جواهر  مسلح ضمن سرقت  دزدان  از  گروهی  مورد، 
طالفروشی در غرب کابل، یک طالفروش را کشتند و یک 

تن دیگر را زخمی کردند.
او  است.  کابل  غرب  در  طالفروشان  از  تن  یک  حسین 
یک شنبه  روز  صبح  هفت  ساعت  حوالی  که  می گوید 
به  با  و  وارد طالفروشی شده اند  دزدان مسلح  از  شماری 
او  بردند.  سرقت  به  را  طالهایش  دکان دار،  رساندن  قتل 
حادثه را این گونه شرح می دهد: »ساعت هفت و ۱۵ دقیقه 
می چید.  دکانش  در  را  طالهایش  همسایه ام  بود.  صبح 

به سرقت های مسلحانه  مربوط  این چند سال جرایم  در 
موتر، موترسایکل، موبایل و خالی کردن جیب های مردم، 
به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته و به طرف غیر قابل 
گروه ها  این  که  این  از  گذشته  است.  روان  شدن  کنترل 
ماهیتاً مافیایی، انفرادی، شوقی و یا میراثی هستند، باید 
رساندن  پهلوی  در  جنایات شان  با  گروه ها  این  بگویم 
زیان های مادی، خانواده های بسیاری را در سوگ فرزندان 
معموالً جوان شان نشانده و افراد زیادی را ناتوان یا مجروح 

ساخته اند.
متاسفانه عوارض و زیان های این جنایات تنها برای افراد 
ایجاد اضطراب و  با  مورد هدف نبوده بلکه کل جامعه را 
ترس، پریشان خاطر ساخته و احساس ناامنی شدیدی در 
آن ها به وجود آورده است که این، یعنی رفاه اجتماعی را 

که حق مسلم انسان است، به خطر انداخته است.
در  که  رونق  حال  در  و  ظهور  نو  بدبختی  این  عامل  اما 
آینده کم تر از تهدید داعش و طالب و القاعده نخواهد بود 

چیست؟
در جواب به این سوال باید بگویم که در کشور ما باعث 
هر یک از بدبختی ها و ناهنجاری ها عامل نه، بلکه عوامل 
هستند. به این معنا که نمی توانیم عامل واحدی را باعث 
افزایش جرایم مسلحانه و تروریستی در کشور بدانیم. فقر، 
بی ثباتی در حکومت، رشد مافیای، ضعف سیستم قضایی... 
عواملی اند که می  توانند در به وجود آمدن و رشد این جرایم 
موثر باشند. اما، در این مقاله صرفاً می  خواهم نظریاتم را در 
مورد سرقت های مسلحانه ی موبایل های بنویسم. امیدوارم 
چنین  مهار  و  رفتارها  تغییر  برای  سرآغازی  مقاله  این 

جنایات و ناامنی ها باشد.
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ناگهان صدای یک فیر آمد. دیدم که هفت نفر مسلح 
گارد امنیتی مارکیت را با مرمی زخمی کرده اند وارد 
مارکیت طالفروشی شدند. پنج تن از دزدان در پیش 
مارکیت  داخل  دوتن شان  و  ایستادند  مارکیت  درب 
آمدند و وارد اولین دکان طالفروشی شدند. به محض 
را  بعد طالهایش  زدند.  با مرمی  را  مالک دکان  ورود 

جمع کردند و با خودشان بردند.«
وی بیان داشت، با وجودی که یک پوسته امنیتی در 
فاصله ای حدود ۱00 متری این مارکیت قرار دارد، اما 
دزدان مسلح بدون کدام هراسی حدود هفت کیلو گرام 
طال را به سرقت بردند. او ارزش طالهای سرقت رفته را 
380 هزار دالر امریکایی عنوان کرد. پس از این حادثه 
هر چند پولیس به محل حاضر شده، اما نتوانسته است 
از  او  این حال  با  بازداشت کنند.  را  که دزدان مسلح 
نیروهای امنیتی انتقاد کرد و گفت: »نیروهای امنیتی 
بوده اند.  ناتوان  مجرمان  دستگیری  امر  در  متاسفانه 
نیروهای  اما  می گیرند  قربانی  مردم  از  همواره  دزدان 

امنیتی هیچ کاری نمی کنند.«
حبیب اهلل یک تن دیگر از طالفروشان است. او می گوید 
که جرایم جنایی در این اواخر در شهر کابل افزایش 
یافته است. وی می گوید، علی رغم این که بارها وزارت 

فروش  و  خریداری  ما  کشور  در  امروزه  متأسفانه 
گوشی های بدون سند )بدون کارتن( به یک امر عادی 
در  که  است  شده  بدل  مردم  توسط  کتله ای  رفتار  و 
همراه  موبایل های  این  از  درصد  حدود ۹0  در  اصل، 
بدون سند، دزدی شده اند. طوری که این رفتار هر روز 
در حال افزایش است، پس باید گفت که تقاضا برای 
گوشی های دزدی شده در حال افزایش است، اما نکته ی 
قابل مالحظه این است که این تقاضا برای خریداری 
گوشی های همراه دزدی شده توسط مردم )خرید برای 
گوشی های  برای  تقاضا  افزایش  بر  اصل  در  مصرف( 
برای  )خرید  فروشنده گان  توسط  دزدی شده  همراه 
موبایل های  واقعه های دزدی  افزایش  نهایتاً  و  فروش( 
همراه را در پی خواهد داشت. این سرقت های مسلحانه 
می   افتد،  اتفاق  کشور  بزرگ  شهر های  بیش تردر  که 
ساالنه جان ده ها تن را می  گیرد و صد ها تن دیگر را 

مجروح و یا حداقل متضرر می   سازد.
ولی اصل معما در این جا است که در اکثر موارد همین 
اشخاص متضرر یا اشخاصی که گوشی های همراه شان 
دزدی شده است، دوباره دست به خریداری گوشی های 
همراه دزدی شده دیگر در بازار می  زنند و این به نظر 

من همان »تیشه به ریشه ی خود زدن« است.

راه حل ها
مسوولیت دولت

از  یا پیش گیری  برای مهار  به صورت خالصه، دولت 
چنین دزدی های مسلحانه، با وضع مقررات روی صنف 
موبایل فروشان، می   تواند بسیار موثر عمل کند، طوری 
که تمامی موبایل فروشان مکلف شوند دیگر گوشی های 
فروش،  برای  را  ضمانت  بدون  حداقل  یا  سند  بدون 
خریداری نکنند، در غیر آن صورت یعنی موبایل های 

همراه بدون سند، توسط دولت ضبط شود.
تهدید  این  مهار  برای  می  تواند  دولت  که  دیگری  راه 
و  ثبت  دستگاه  تهیه  از  عبارت  گیرد،  دست  روی 
راجستر موبایل های همراه می   باشد. دولت می   تواند با 
اتخاذ چنین سیاستی کنترل کامل در موارد نوعیت، 
موقعیت و مالکیت موبایل ها و حتا شنود تماس ها در 

امور داخله از پیکار علیه مجرمان و سارقین خبر داده، 
اما فعالیت های این گروه ها نشان می دهد که هنوز هم 
پولیس در پیکار با مجرمان و دزدان موفق نبوده است. 
او با اشاره به سرقت طال توسط دزدان مسلح گفت که 
اکنون طالفروشان نمی توانند با خاطر جمع به خرید و 
فروش شان ادامه  بدهند. او گفت: »هر روز ما شاهد 
ام صبح  هستیم.  کابل  شهر  در  جنایی  جرایم  اتفاق 
دزدان مسلح در پیش روی پولیس سرقت کردند و نفر 
را به قتل رساندند. با این وضعیت ما چگونه می توانیم 
به کار و بارمان ادامه بدهیم. پولیس نتوانسته است که 
جرایم جنایی را کم بسازد و مجرمان را مورد پیگرد قرار 
دهد. اگر  فکری به خاطر کاهش جرایم جنایی نشود، 

ما دیگر نمی توانیم به آسانی فعالیت کنیم.«
کابل  غرب  طالفروشان  نماینده  جعفری،  محمود 
شکل  به  جنایی  جرایم  اواخر  این  در  که  می گوید 
سرمایه داران  و  یافته  افزایش  کابل  شهر  در  بی سابقه 
آقای  نمی کنند.  امنیت  احساس  بیرون  و  خانه  در 
امنیتی  نهادهای  از  بارها  جعفری تصریح می کند که 
امنیت  تأمین  برای  را  الی دو پولیس  خواسته اند یک 
مارکیت های طالفروشی به وظیفه بگمارند، اما نهادهای 
در  او گفت که  زده اند.  این خواست سرباز  از  امنیتی 

موارد کشفی امنیتی ملی داشته باشد. اما اتخاذ چنین 
سیاستی بدون شک مشکالت و حتا تهدید هایی را به 
همراه دارد؛ اوالً، تهیه ی دستگاه ثبت و راجستر مستلزم 
مصارف گزاف و تیم متخصصی است که برای دولت ما 
در شرایط کنونی نا مساعد به نظر می  رسد. ثانیاً، این 
سیاست برای مردم نیز مصارفی را چون مصارف ثبت 
و راجستر و مالیات به همراه دارد که باز هم با توجه 
به سطح فقر در کشور نامساعد و غیرعادالنه به نظر 

می  رسد.
مردم  چنان که،  دولت؛  بر  مردم  اطمینان  عدم  ثالثاً، 
سازمان  از  نقل  )به  فاسد  دولت  یک  نمی خواهند 
نظارت  اعمال شان  بر  نامقتدر  و  بین المللی(  شفافیت 
داشته باشد، به طور مثال، چه اطمینانی وجود دارد 
که از این دستگاه استفاده های مافیایی صورت نگیرد و 
شنود تماس ها به صورت شخصی و هدف مندانه نباشد.

مسوولیت مردم
چنان که قباًل ذکر شد، رفتار مردم به صورت کتله ای 
می   تواند بسیار موثر و به وجود آورنده جهش های بزرگی 
بردن چنین حاالتی  بین  از  در  نقش مردم  بناً  باشد. 
می   تواند به صورت بسیار موثرتر آشکار شود، طوری که 
مردم با درک اثرات منفی خریداری موبایل های همراه 
دزدی شده  محصوالت  روی  تقاضا  )فشار  دزدیده شده 
کتله ای  صورت  به  مسلحانه(  سرقت های  افزایش   -
تصمیم بگیرند تا دیگر موبایل های دزدی شده را تقاضا 

و خریداری نکنند.
صورت  به  کنید  فکر  موضوع  این  به  لحظه  یک  اگر 
بسیار ساده می   بینید که نبود تقاضای مردم برای خرید 
موبایل های دزدی شده باعث می  شود تا در قدم نخست، 
موبایل فروشان دیگر تمایلی به خرید چنین گوشی هایی 

بارها شاهد دزدی های مسلحانه  اخیر  طول  سال های 
در طالفروشی ها بوده، اما نهادهای امنیتی برای تأمین 
امنیت طالفروشان کدام اقدام نکرده است. او هشدار 
تأمین  خاطر  به  مناسب  راه کار  که  صورتی  در  داد، 
نشود،  سنجیده  سرمایه گذاران  و  طالفروشان  امنیت 
آنان قادر به فعالیت نخواهند بود. از جانب دیگر وی 
از راه کارهای وزارت امور داخله در مبارزه علیه جرایم 
جنایی انتقاد کرد. او گفت که وزارت داخله اعالم کرده، 
در هر ناحیه ای که جرایم جنایی اتفاق بیفتد، آمر حوزه 
را برکنار می کند. او اما افزود که این راه کار موثر نبوده، 
زیرا اکثر آمران حوزه ها تا به محیط آشنا و مجرمان را 
شناسایی می کنند، از سوی وزارت امور داخله برکنار 
باید  آمرین حوزه ها  به  پیشنهاد کرد که  او  می شوند. 
را  مجرمان  بتوانند  آن ها  تا  شود  داده  بیش تر  وقت 

شناسایی کنند و مورد پیگرد قرار دهند.
افزایش  چند  هر  داخله  امور  وزارت  حال  همین  در 
جرایم جنایی در پایتخت را انکار نمی کند، اما می گوید 
که برنامه های جامع روی دست دارد تا میزان جرایم در 
سطح پایتخت را کاهش دهد. طارق آرین، سخنگوی 
وزارت امور داخله به روزنامه 8صبح گفت که تالش های 
جرمی  شبکه های  تا  دارد  جریان  داخله  امور  وزارت 
تصریح  او  ببرد.  بین  از  و  شناسایی  را  کابل  شهر  در 
چون  وسیع  برنامه های  داخله  امور  وزارت  که  کرد 
بین  از  و  سالح ها  جمع آوری  چک پاینت ها،  افزایش 
زودی  به  و  دارد  روی دست  شبکه های جرمی  بردن 
تطبیق می کند. آقای آرین اطمینان داد که به زودی 
باشنده گان کابل شاهد یک تغییر مثبت در وضعیت 

شهر خواهند بود.
جمهوری  ریاست  اول  معاون  که  است  حالی  در  این 
فساد خبر  و  علیه جرایم جنایی  مبارزه جدی  از  نیز 
داده است. امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری 
بعد  سه  و  محور  سه  روی  را  کارش  که  است  گفته 
کرده  نارضایتی  ابراز  موجود  وضع  از  او  می کند.  آغاز 
و گفته است که وضعیت کنونی باید تغییر کند، زیرا 
مردم سزاوار ماحول بهتر اند. معاون اول رییس جمهور 
مهار  روی  را  کارش  زودی  به  که  است  کرده  تصریح 

جرایم جنایی آغاز می کند.

نداشته باشند، و بعداً این خود باعث می  شود تا دیگر 
این  یا  نداشته  وجود  موبایل ها  برای سرقت  انگیره ای 
انگیزه در حد بسیار زیادی کاهش یابد و سرانجام باعث 
می   شود سرقت های مسلحانه موبایل های همراه توسط 

دزدان، به گونه ی چشم گیری کاهش یابد.

نتیجه
مسلحانه  دزدی های  سال،  چند  این  در  متاسفانه 
برای  که  طوری  است،  افزایش  حال  در  روزبه روز 
مردم تلفات، جراحات، ضررهای مادی و معنایی مثل 
فشار های روانی، ترس، اضطراب، ناامیدی و... را در پی 
داشته است. از جمله این سرقت ها، دزدی موبایل های 
همراه می  باشد. طوری که شدیداً بازار آن به گرمی رو 
مرگ  کام  به  را  زیادی  افراد  متاسفانه  است،  رشد  به 
کشانده است. شنیدن خبر مرگ کسی فقط به خاطر 
ناراحت کننده ترین  و  دل خراش ترین  از  موبایل،  یک 
اخباری است که در این روز ها با آن مواجهیم. بناً برای 
مقابله با آن هر دو، دولت و مردم باید با هم و به صورت 
انجام  را  به کار شده و مسوولیت شان  همزمان دست 
دهند؛ این مسوولیت از طرف دولت می  تواند از طریق 
وضع قوانین بر مبنای نخریدن و نفروختن موبایل های 
می   تواند  مردم  طرف  از  و  شود  اعمال  سند  بدون 
و  نخریدن  برای  قوی  اراده ی  و  محکم  تصمیم گیری 
تقاضا نکردن موبایل های دزدی شده در بازار باشد. در 
غیر آن، ادامه ی خرید موبایل های دزدی، باعث ایجاد 

انگیزه و تشویق دزدان بر استمرار جرایم خواهد شد.

محمدشریف ظفر، لیسانس اقتصاد و مدیریت

عبداالحمد حسینی 

بررسی افزایش تقاضای مردم برای خریداری گوشی های موبایل بدون اسناد )دزدی( و تاثیر آن باالی افزایش جرایم

ولی اصل معما در این جا است که در اکثر 
موارد همین اشخاص متضرر یا اشخاصی که 

گوشی های همراه شان دزدی شده است، دوباره 
دست به خریداری گوشی های همراه دزدی 

شده دیگر در بازار می  زنند و این به نظر من 
همان »تیشه به ریشه ی خود زدن« است.



مگر  می  کند  کار  ساده  ماشین  هم مانند  اقتصاد، 
بسیاری از دانشمندان این رشته، باالی سیستم کاری 
آن توافق نظر ندارند و به این لحاظ مشکالت زیاد در 
پروسه درک و اثرگذاری آن به وجود می   آید. اقتصاد 
یک سیستم  هم مانند  مگر  آید  نظر  به  مغلق  شاید 
از  متشکل  که  می  کند  فعالیت  ساده  می خانیکی 
بارها و  پارچه ی ساده و معامالت است که  چندین 
بارها تکرار می  شود. این معامالت سه قوه اساسی را 
زمان های   -۲ مولدیت  رشد   -۱ می  دهند:  تشکیل 
کوتاه مدت بدهی 3- دوران طویل المدت بدهی که 
می  توانند اقتصاد را به چرخش درآوَرد. قرار گرفتن 
درک  و  پویایی  در  می تواند  هم،  کنار  قوه  سه  این 
اقتصادی، ردیابی موضوعات مرتبط و مطالعه شرایط 

فعلی و آینده بسیار موثر باشد.
یک اقتصاد، به صورت کلی مجموعه ای از معامالت 
خرید  چیزی  شما  که  زمانی  هر  می  شود.  دانسته 
می  کنید در حقیقت یک معامله را به وجود آورده اید. 
تبادله  معامله مشمول یک خریدار که در حال  هر 
)پول و یا کریدیت( با یک فروشنده در مقابل )اشیا، 
خدمات و یا دارایی های مالی( می  باشد. یک معامله، 
است  اقتصادی  ماشین  اساسی  جزء  حقیقت  در 
به  مرتبط  اقتصادی  پی آمد های  و  دوران  تمامی  و 

معامالت است.
بازار، شامل تمامی خریداران و فروشنده گان است که 
در حال معامله همان شی یا خدمت اند. به گونه ی 
مثال بازار مواد غذایی، بازار وسایط نقلیه، بازار مالی، 
از  متشکل  اقتصاد  که  غیره  و  نفت  بازار  طال،  بازار 
افراد،  بازارها،  است.  معامالت شان  و  بازار  میلیون ها 
پول  )تبادله  معامله  حال  در  همه  دولت ها  بانک ها، 
مالی(  دارایی های  و  خدمات  اشیا،  با  کریدیت  و 
که  می رسد  مصرف  به  پول  هم مانند  کریدیت،  اند. 
را  با کریدیت، مصرف مجموعی شما  مجموعه پول 
تحریک کننده  مصارف،  مجموعه  و  می  دهد  نشان 
مقدار  بر  مصارف  مجموعه  نسبت  است.  اقتصاد 

مجموعی، نشان دهنده قیمت یک جنس است.
که  است  حکومت  فروشنده،  و  خریدار  بزرگ ترین 
مرکزی  حکومت   -۱ است  مهم  بخش  دو  شامل 
بانک   -۲ پول(  مصرف کننده  مالیات،  )جمع کننده 
در  کریدیت  و  پول  مقدار  )کنترل کننده  مرکزی 
و  پول  مقدار  چگونه گی  مرکزی  بانک  اقتصاد(. 
افزایش  با  و  می  کند  کنترل  اقتصاد  در  را  کریدیت 
نرخ ربح و چاپ پول، مقدار پول و کریدیت را تنظیم 

می  کند.
کریدیت، بحث بسیار مهم در اقتصاد است. به گونه ای 
انجام  به  دست  اقتصاد  در  فروشنده  و  خریدار  که 
قرض دهنده  ترتیب  همین  به  و  می  زنند  معامالت 
)اکثر اوقات بانک ها( و قرض گیرنده )افراد و اشخاص 
را  کریدیت  به  مرتبط  معامالت  حکمی(  و  حقیقی 
انجام می  دهند. قرضه دهنده گان می  خواهند پول شان 
را بیش تر کنند و قرضه گیرنده گان معموالً قرضه اخذ 
می  کنند تا دارایی را خریداری کنند یا تجارتی را آغاز 
نمایند، پس کریدیت می  تواند هر دو را به اهداف شان 
برساند. قرضه گیرنده متعهد می  شود تا اصل پول به 
اضافه ربح آن را بپردازد. اگر نرخ ربح بیش تر باشد 
برعکس  اند  موجود  بازار  در  کم تر  قرضه گیرنده گان 
اگر نرخ ربح کم تر باشد قرضه گیرنده گان بیش تر در 

بازار خواهان اخذ قرضه می  شوند.
کریدیت زمانی ایجاد می  شود که قرضه گیرنده متعهد 
به پرداخت وجه در آینده شده و اعتبار قرضه دهنده 
نام  به  شده  ایجاد  کریدیت  این  و  کند.  حاصل  را 
بدهی یاد می  گردد. بدهی دارایی برای قرضه گیرنده 
هر  می  شود.  محسوب  قرضه گیرنده  برای  دین  و 
زمانی که قرضه گیرنده دوباره مقدار قرضه به اضافه 
ربح آن را پرداخت کند، این معامله بسته می  شود. 
الزم به یادآوری است که در بانکداری اسالمی ربح 
قروض پرداخت نمی گردد که این نوع قرض به نام 

قرض الحسنه یاد می  گردد.
پس سوال اساسی این است که کریدیت چرا این قدر 
دریافت  را  کریدیت  قرضه گیرنده  وقتی  است؟  مهم 
می  کند او می  تواند مصرف مجموعی اش را باال ببرد و 
قسمی که قباًل اشاره کردیم مصرف، به حرکت آورنده 
اقتصاد است. مصرف یک شخص عاید برای شخصی 
می  کنیم  مصرف  ما  که  را  افغانی  هر  است.  دیگر 
و  می  کند  دریافت  عاید  من حیث  دیگر  شخصی 
برعکس هر افغانی را که شما به دست آوردید شخصی 
دیگر آن را به مصرف رسانیده است. هر گاه بیش تر 
مصرف کنیم شخصی دیگر بیش تر حاصل می  کند. 
وقتی عاید فردی زیاد می  گردد قرضه دهنده گان زیاد 
کوشش می  کنند تا به آن فرد، قرضه دهند، زیرا که 
حاال او بیش تر شایسته و با اعتبار است. یک فرد با 
اعتبار می  تواند دو مشخصه داشته باشد ۱- توانایی 
باز پرداخت قروض ۲- وثیقه . مقدار بیش تر درآمد، 
قرضه گیرنده را قادر می  سازد تا قروضش را بپردازد و 
در صورت عدم توانایی پرداخت، دارایی ثابت )وثیقه( 
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چگونه اقتصاد را متاثر می  سازند

او نزد قرض دهنده سبب حل وفصل معامله می  شود. 
مشخصات فوق الذکر، قرضه دهنده گان را در قسمت 
دادن قرضه به افراد و اشخاص خاطر جمعی می  دهد.
شده  بیش تر  قرضه گرفتن  محرک  بیش تر،  درآمد 
نیز چون  انفرادی است و  افزایش دهنده مصرف  که 
بیش تر  درآمد  یک شخص  بیش تر  انفرادی  مصرف 
قرضه  پردرآمد  شخص  است.  دیگر  شخص  برای 
می  دهد  انجام  بیش تر  مصرف  و  کرده  اخذ  بیش تر 
این  و  است  عاید  دیگر  شخص  برای  او  مصرف  و 
چرخه های کوچک پهلوی هم منجر به رشد اقتصادی 
می  شود. این دلیلی است که ما دوران اقتصادی داریم 
و با گذشت زمان متوجه می  شویم که این چرخه های 
کوچک محرک مولدیت اقتصادی می  شوند. آن هایی 
که سخت کوش استند و زحمت بیش تر می کوشند 
استندرد زنده گی شان باال برود و نسبت به آنانی که 
با  طویل المدت  در  مولدیت  کرده اند.  تالش  کم تر 
اهمیت بوده و نوسانات کم تر دارد ولی کریدیت در 

کوتاه مدت پر اهمیت است.
بدهی، عامل نوسانات اقتصادی است زیرا بدهی به ما 
اجازه می  دهد تا بیش تر از مقداری که درآمد داریم 
مصرف کنیم و در زمان بازپرداخت قروض از مصرف 
خودمان بکاهیم. این خود به وجود آورنده نوسانات 
اقتصادی است دوران کوتاه مدت بدهی از ۵-8 سال 
را در بر می  گیرد در حالی که دوران درازمدت از ۷۵-

۱00 سال را در بر دارند.
امر  این  به  بدون کریدیت  اقتصاد  نظر داشت  در  با 
مهم پی می  بریم که یگانه راه افزایش مصرف انفرادی، 
افزایش درآمد است و افزایش درآمد خواهان مولدیت 
یگانه  بیش تر  مولدیت  پس  است.  بیش تر  تالش  یا 
شمرده  اقتصاد  نوع  این  در  اقتصادی  رشد  عامل 
دیگر  شخص  درآمد  شخص  یک  مصرف  می  شود. 
بیش تر  کار  باید  اقتصاد  این  در  افراد  تمام  و  شده 
کنند تا رشد اقتصادی به وجود آید. ولی در اقتصاد با 
کریدیت راه دیگر برای افزایش مصرف قرضه گرفتن 
این اجازه می  دهد که مصرف بیش تر شود و  است. 
)مصرف یک شخص  گردد  بیش تر  درآمد  به  منجر 
در  مولدیت  به  نسبت  و  دیگر(  برای شخص  درآمد 
کوتاه مدت سیر صعودی داشته باشد )این شرایط در 

درازمدت صادق نیست(.
وجود  به  قرضه  اخذ  سبب  از  اقتصادی  نوسانات 
می  توان  کردیم  اخذ  قرضه  وقتی  یعنی  می   آیند. 
زمان  در  ولی  سازیم  بیش تر  را  انفرادی مان  مصرف 
بازپرداخت آن باید از مصرف مان بکاهیم و این خود 
حالت های صعودی و نزولی را به وجود می   آوَرد. هر 
زمانی که قرضه می  گیرم یک دوران با نقاط صعودی 
و نزولی را به وجود می   آوریم. زمانی که این دوران 
به اوج می  رسد حالت مصرف اعظمی شما از منابع 
این  که  زمانی  برعکس  است  نمایش گری  را  قرضی 
و  قروض  بازپرداخت  حالت  کرده،  نزول  دوران 
پول  این چرخه ها  نشان می  دهد.  را  کاهش مصرف 
معامله ختم  پول  با  از کریدیت متمایز می  سازد.  را 
می  گردد ولی با کریدیت هر زمانی که وجه و ربح آن 

دوباره پرداخت شد معامله بسته می  شود.
در واقع آن چه را عموم مردم پول می  پندارند، قرضه 
امریکا  کشور  در  کریدیت  مجموعی  مقدار  است. 
مقدار  که  حالی  در  می  رسد  دالر  تریلیون   ۵0 به 
مجموعی پول سه تریلیون دالر است. کریدیت ماهیتاً 
بد نبوده و فقط زمانی مشکل زا می  گردد که مصرف از 
بازپرداخت بیش تر گردد. کریدیت زمانی موثر است 
که منابع به صورت موثر جاسازی گردیده و منجر 
کریدیت  اگر  مثال  گونه  به  شود.  بیش تر  درآمد  به 
اخذ گردد و جنسی خریداری شود که حاصل ندهد 
آن  با  و  اخذ شده  این حالت، کریدیت  مقابل  و در 
تجارت راه اندازی گردیده که مفادآور بوده هم بدهی 
را پرداخت کند و هم استندرد زنده گی مالکان آن 

را باال برد.
قیمت ها زمانی افزایش می   یابند که مقدار مصرف و 
درآمد بیش تر از تولید کاال و خدمات افزایش یافته 
تورم  می   یابند،  افزایش  قیمت ها  که  زمانی  و  باشد 
پولی به وجود می   آید. بانک مرکزی با افزایش تورم، 
افراد  قروض  وقتی  برعکس  می  بَرد.  باال  را  ربح  نرخ 
زیاد می  باشد آن ها دست به کاهش مصرف می  زنند 
و قسمی که قباًل اشاره گردید مصرف یک شخص، 
درآمد برای شخص دیگر است. پس مصرف مجموعی 
با کاهش مصرف مجموعی قیمت ها  کاهش می  ابد. 
پایین می   آید که این حالت به نام کساد یاد می  شود. 
کساد، کاهش فعالیت های اقتصادی را در پی دارد و 
در صورتی که ادامه می   یابد حالت رکود واقع می  گردد. 
سیاست بانک مرکزی در این حالت کاهش نرخ ربح 
خواهد بود. با این سیاست افراد بیش ترتشویق به اخذ 

قرضه می  شوند.
ماشین  یک  مانند  اقتصاد  که  می  شود  دیده  پس 
عمل می  کند یعنی در کوتاه مدت دوران شکوفایی و 
کسادی را که مرتبط به قروض می  گردد، می   پیماید. 
هر گاه کریدیت به صورت سهل موجود باشد، توسعه 
اقتصادی )حالت بهبود( را در بر دارد، برعکس هر گاه 
کریدیت به صورت آسان میسر نباشد، حالت کساد 
توسط  معموالً  )سایکل(  چرخه  این  و  می دهد.  رخ 

بانک مرکزی کنترل می  گردد.
هر گاه دقت گردد هر چرخه ۵ تا ۷ ساله کوتاه مدت، 
باالتر از چرخه ی بعدی ختم می  گردد )رشد بیش تر 
خواسته های  آن  دلیل  و  بیش تر(  قروض  با  توأم 
پرداخت  از  بیش تر  دارند  تمایل  افراد  است.  افراد 
این  به  و  بگیرند و مصرف کنند  قروض شان، قرضه 
درآمد  از  سریع تر  قروض  طویل المدت  در  دلیل 
طویل المدت  دوران  ایجاد  سبب  و  می  کند  افزایش 
از  بعد  کوتاه مدت  و  طویل المدت  دوران  می  گردد. 

رسیدن به نقطه اوج مخالف جهت ادامه می   یابند.
رکود اقتصادی در سال ۲008 م در امریکا رخ داد و 
در این حالت، افراد مصارف را کاهش دادند، درآمدها 
شد،  غایب  کریدیت  یافت،  کاهش  آن  اثر  از  نیز 
ارزش دارایی ها نزول کرد، بانک ها ورشکست شدند، 
بازارهای سهام سقوط کردند، فشار های اجتماعی به 
اوجش رسید، و همه چیز واژگون گشت. بازپرداخت 
بیش تر شد.  کریدیت  قیمت  و  گردیده  زیاد  قروض 
پس برای بازپرداخت قروض، قرضه گیرنده گان دست 
این در زمانی  به فروش دارایی های ثابت زدند مگر 
از  و  بود.  یافته  کاهش  افراد  درآمد  که  افتاد  اتفاق 
ثابت  دارایی های  این  ارزش  آن،  بیش تر  عرضه  اثر 
را  قرضه گیرنده گان  حالت  این  یافت.  کاهش  نیز 
کم تر قابل اعتبار برای اخذ قروض می  ساخت. مردم 
کم  درآمد  به  کم  مصارف  می  کردند،  فقر  احساس 
می   انجامید، ثروت کم باعث کریدیت کم و کریدیت 
کم منجر به قروض کم شده بود و قروض کم دوباره 
فقر  دایره  به مصارف کم خاتمه می  یافت. مردم در 
نرخ  آوردن  پایین  حالت  این  در  بودند.  مانده  گیر 
کوتاه مدت کسادی  در  نبود قسمی که  کارآمد  ربح 
بود که  پایین  تا حدی  نرخ ربح خود  بود.  اثربخش 
تقرب به صفر کرده بود. نرخ ربح در حالت رکود در 

۲008م در امریکا به صفر فی صد می رسید.
فرق بین کساد و رکود در این است که در حالت رکود 
قروض افراد بسیار زیاد گردیده و سیاست کاهش نرخ 
قرضه دهنده گان)معموالً  وقتی  نیست.  کارآمد  ربح 
را  پول های شان  دیگر  که  می  برند  پی  بانک ها( 
نمی توانند از نزد افراد اخذ کنند و دارایی های ثابت 
اشخاص ارزش خود را از دست داده است، این حالت 
صدمه بزرگ به آنان وارد کرده و آنان را از قرضه دادن 
منصرف می  سازد. متوقف گردیدن قرضه و اخذ آن، 

اقتصاد عدم شایسته کریدیت را ایجاد می  کند.
مصارف  کاهش  نظیر  سیاست های  رکود  حالت  در 

توزیع  قروض،  ساختار  مجدد  مهندسی  انفرادی، 
ثروت از غنی به فقیر و چاپ نمودن پول )از طرف 
بانک مرکزی( اتخاذ می  گردد. معموالً کاهش مصارف 
صورت  به  و  می  باشد  رکود  حالت  در  قدم  اولین 
طبیعی اتفاق می   افتد. زمانی که کاهش مصارف برای 
بازپرداخت قروض صورت می  گیرد و قرضه گیرنده گان 
دیگر قرضه جدید اخذ نمی کنند و افراد به این باور 
این  برعکس  مگر  می   یابد  کاهش  قروض  که  اند 
شرایط واقع می  گردد. کاهش مصارف سبب کاهش 
درآمد )مصرف یک فرد درآمد برای فرد دیگر است( 
نزول  قروض  پرداخت  از  سریع تر  درآمد،  می  گردد. 
می  کند و بازپرداخت قروض حالتی بدتر را به خود 
می  گیرد. کاهش مصارف، مسبب حالت برعکس تورم 
اقتصادی  فعالیت های  تا  و سبب می  گردد  می  گردد 

متوقف گردد و این منجر به بی کاری می  گردد.
زمانی که قرضه گیرنده گان نمی توانند قروض شان را 
بپردازند، شرایط مشقت باری برای قرضه دهنده گان 
حالت  این  در  می  شود.  ایجاد  بانک ها(  )معموالً 
پول های شان  کشیدن  به  دست  بانک ها  مشتریان 
می  گردد.  ورشکست  بانک ها  و  می  زنند  بانک  از 
بزرگ ترین ضربه کساد، حالت ذهنی افراد است که 
اصاًل  دارایی های شان  اعظم  قسمت  که  می  برند  پی 
دارایی ها  ارزش  کاهش  سبب  از  ندارد)  وجود  حاال 
قروض  بازپرداخت  مهندسی  قروض(.  بازپرداخت  یا 
سبب می  شود تا بانک ها و قرضه دهنده گان ورشکست 
از  مکمل  صورت  به  قرضه گیرنده گان  و  نگردیده 
پرداخت قروض انصراف نورزند، بلکه قروض به زمان 
مهندسی  گردد.  پرداخت  کم تر  ربح  نرخ  و  بیش تر 
مجدد قروض هم مانند کاهش مصارف انفرادی سبب 

حالت برعکس تورمی می  گردد.
آسیب  نیز  را  مرکزی  حکومت  شرایط  این  تمام   
معنای  به  کم  مصارف  و  درآمد  زیرا  می  رساند 
جمع آوری مالیات کم از افراد است و در عین زمان 
حکومت مرکزی باید مصارف شان را افزایش دهند، 
از  بسیاری  است.  یافته  افزایش  بی کاری  که  چرا 
و حاال  ندارند  اصاًل  یا  داشته  کم  بی کاران پس انداز 
نیاز به کمک مالی از جانب حکومت مرکزی دارند. 
این شرایط باعث کسر بودجه دولت به صورت مهیبی 
می  گردد زیرا مصارف بیش تر، ولی عاید کم تر گردیده 
است. برای تامین کسر بودجه حکومت مرکزی باید 
مالیات را افزایش دهد و یا قرضه اخذ نماید. طبیعتاً 
شرایط  این  در  ثروت مندان  بر  را  مالیات  دولت ها 
بیش تر می سازند که خود پدیده توزیع مجدد عاید 

است.
اجتماعی  شورش های  گردد  بیش تر  کسادی  اگر 
داخلی  شورش های  بر  مشتمل  که  دارد،  پی  در  را 
و  قرضه گیرنده  ممالک  بین  خصوصاً  بین المللی  و 
قرضه دهنده است. این حالت سبب تغییرات سیاسی 

و نظامی کشورها خواهد شد.
اقدام بعدی، نشر پول از جانب بانک مرکزی خواهد 
خرید  باشد.  تورم زا  می تواند  پول،  نشر  مگر  بود، 
دارایی های مالی سبب می  شود تا ارزش دارایی های 
ثابت احیا گردد و احیا شدن ارزش دارایی های ثابت، 
تا قرضه  اعتبار می  بخشد  را دوباره  افراد و اشخاص 
اخذ کنند. نکته مهم این است که بانک مرکزی تنها 
در  و  می  تواند  نموده  خریداری  را  مالی  دارایی های 
عین حال حکومت مرکزی می  تواند اجناس و خدمات 
را خریداری کند )نمی تواند پول نشر کند(. پس در 
این صورت هر دو باید مشترکاً کار کنند. با خریداری 
به  نحوه ای  به  مرکزی  بانک  دولتی  قروض  اوراق 
حکومت مرکزی پول قرض می  دهد. حکومت مرکزی 
را  بی کاری  می  تواند  دارد  که  خاص  پروگرام های  با 
کاهش داده و اجناس و خدمات را خریداری نموده و 
این پول ها را به چرخش اندازد. این کار درآمد افراد 
را افزایش داده در عین حال قروض حکومت مرکزی 
بار قروض عمومی  افزایش می   یابد. هر چند این کار 
را کاهش می  دهد مگر تعادل این دو حالت تورمی 
)inflationary( و برعکس آن )deflationary( کار 
نهایت پر چالش توام با خطر است که معموالً توسط 

سیاست گذاران اقتصادی صورت می  گیرد.
در نتیجه سه اصل مهم برای پالیسی سازان اقتصادی 
پیشنهاد  ذیل  قرار  اقتصادی  ثبات  حفظ  جهت 

می  گردد:
۱- نباید اجازه داده شود تا قروض سریع تر از درآمد 

افزایش یابند، زیرا بار قروض سبب رکود می  گردد.
۲- نباید درآمد سریع تر از مولدیت افزایش یابد، زیرا 

در طویل المدت حاالت غیر رقابتی به وجود می   آید.
3- تمام توان را باید به خرج داد تا مولدیت را افزایش 

داد.

مصارف و بدهی؛



قرن بیست میالدی شاهد 
جابه جایی های جمعیتی بسیاری 

بوده است. البته این یک مفهوم 
عام است که می تواند همه ی 

انواع جریان توده ای پناه جویان 
و تبعید شده گان یا کسانی را 

که از یک ترور، یک رژیم، یک 
دولت یا یک ارتش گریخته اند، 
در بر گیرد. البته قابل یادآوری 

است که از نوع سیاست ها در 
قالب سیاست های قوم گرایی 

منفی هم در طول تاریخ در اکثر 
نقاط این جهان پهناور داشته ایم 

که مثال های گوناگون آن را در 
تاریخ نوشته شده کشورهای 

مناطق گوناگون جهان داشته ایم.

دو شنبه
شماره 3385

9 سرطان 1399
29 جون 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم
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اعترافی  آن که  بدون  معموالً  دولت ها  همه ی 
آگاه  خود  این که  بدون  گاه  و  باشند  داشته 
باشند، دارای سیاست های قومی اند. روی همین 
محلوظ است که امروزه شاهد اصالحات مثبت 
زیادی در این زمینه در جهان معاصر هستیم. 
البته بدبختانه انفعال در این زمینه هنوز رایج 
هنوز  دولت ها  موارد  از  بسیاری  در  و  است 
اقوام هستند. سیاست های  برای  راحتی  تخت 
قومی در راه های منفی بسیاری گام گذاشته اند 
آن ها  قدیمی ترین  که  کرد  ادعا  نمی توان  که 
قومی  منفی  سیاست  کدام  بدترین شان  و 
و  بررسی شیوه ها  به  مقاله  این  است. در  بوده 
قومی  منفی  سیاست های  مختلف  طریقه های 
یا همان قوم گرایی منفی می پردازیم تا از یک 
جهت معرف اعمال و رفتارهای قومی در کشور 
ما باشد و از جانب دیگر تالشی باشد در راستای 
عده  آن  خصوص  به  جامعه  آگاهی  و  معرفی 
در  تازه گی  به  که  کشور  تحصیل کرده گان  از 
مقام های مختلف حکومتی وارد شده اند یا هم 
وارد می شوند تا بدین جهت از تطبیق عمدی 
درون  در  قومی  سیاست های  اشتباهی  هم  یا 
رشد  باعث  آمده  عمل  به  جلوگیری  حکومت 
فرهنگ عدم تبعیض و تعصب قومی در کشور 
گردد. اینک به شیوه هایی از این پدیده شوم که 
سیاست های منفی قومی در طول تاریخ در این 
جهان موجود بوده، می پردازیم و سکان هدایت 
فکری را بعد از مطالعه این مقاله به دست شما 
خواننده  گان عزیز می سپارم تا شما تشخیص 
بدهید که از کدامین این سیاست ها و تا کدام 
اندازه در داخل افغانستان استفاده شده یا هم 
استفاده می شود و هر روز مردم کشور ما از آن 
رنج می برند و یکی از عوامل عمده عدم توسعه 
افغانستان در حدود بیست سال پسین، همین 

نوعیت سیاست های قوم گرایی بوده است. 

1- قوم کشی و زبان کشی 
واژه قومی کشی که در سال های ۱۹۷0 م توسط 
مردم شناسی به نام روبر ژولن به کار برده شده 
است، عبارت از همان مجموعه روش هایی است 
که هدف آن ها از میان بردن فرهنگ یک قوم 
در  است.  دیگر  فرهنگ  با  آن  جای گزینی  و 
توضیح این نوع سیاست منفی قومی که یکی 
که  شود  گفته  باید  است،  قوم گرایی  انواع  از 
قوم  فزیکی  بردن  بین  از  و  نابودی  این جا  در 
جای  از  آن ها  حتا  و  نیست  قوم کشی  مورد 
بود و باش شان هم بیرون کرده نمی شوند و یا هم 
از لحاظ سرزمینی آن ها را جابه جا نمی کنند، 
بلکه فرهنگی را که می خواهند جای گزین آن 
بسازند، به نحوی ساخته و بافته خود  شان توأم 
با فرهنگ فاتحان یا استعمارگران است. به این 
ترتیب این پروسه در قدیم وقت کم تری را در 

شیوه های منفی سیاست
قوم گرایی

بر می گرفت تا تکمیل شود، ولی امروزه به دلیل 
موجودیت حقوق مساوی اتباع داخل کشورها، 
زمان گیرتر به نظر می رسد و به آهسته گی مورد 
تطبیق قرار می گیرد. البته با کامل شدن فرایند 
فرهنگ زدایی از یک قوم، در نهایت آن قوم به 
مثابه یک گروه متمایز و غیرمتجانس از سایر 
اقوام از بین می رود، زیرا به ناچار در مجموعه 
این،  از  نمونه هایی  می شود.  ادغام  بزرگ تری 
همان فرایند هایی است که در مورد سرخ پوستان 
امریکایی اتفاق افتاد. این جمعیت پس از آن که 
از نهادها، ادیان و زبان های شان محروم شدند، 
به شدت تحت استثمار افتصادی قرار گرفتند و 
تا اندازه زیادی به وسیله ازدواج های بین قومی 

در گروه های دیگر ادغام شدند.
که  است  قوم کشی  اشکال  از  یکی  زبان کشی 
معنای آن به از میان بردن زبان یک جمعیت 
خاص است. گاه دیده شده است که دولت های 
سیاست های  از  استفاده  جای  به  مدرن 
سرکوب گرایانه همانند ممنوعیت ها، مجازات ها 
و غیره که ممکن است به عنوان سیاست هایی 
در راستای مخالفت با حقوق بشر مورد انتقاد 
آموزش  به  دست  بگیرند،  قرار  دولت ها  سایر 
قومی  زبان  جز  به  دیگر  زبان  یک  اجباری 
می زنند  است،  دولت  رسمی  زبان  بالطبع  که 
محسوب  فرهنگی  توسعه  سیاست  نوعی  تا  
داد.  انجام  تبت  در  چین  را  آن چه  مثاًل  شود؛ 
البته مزایای آموزش اجباری می تواند به شکل 
یکسان به جمعیت های بومی -  اقوام بدون دولت 
یا اقلیت های مرزی- و هم چنین مهاجران برسد. 

2- جابه جایی جمعیت ها
جابه جایی های  شاهد  میالدی  بیست  قرن 
یک  این  البته  است.  بوده  بسیاری  جمعیتی 
انواع  همه ی  می تواند  که  است  عام  مفهوم 
تبعید شده گان  و  پناه جویان  توده ای  جریان 
یک  رژیم،  یک  ترور،  یک  از  که  را  کسانی  یا 
گیرد.  بر  در  گریخته اند،  ارتش  یک  یا  دولت 
البته قابل یادآوری است که از نوع سیاست ها 
قالب سیاست های قوم گرایی منفی هم در  در 
پهناور  جهان  این  نقاط  اکثر  در  تاریخ  طول 
داشته ایم که مثال های گوناگون آن را در تاریخ 
نوشته شده کشورهای مناطق گوناگون جهان 
مثال هایی  از  مطالعه  و  دانش  اهل  داشته ایم. 
ذهن  در  حتماً  است،  مفهوم  این  مصداق  که 
دارند. به طور نمونه تنها در پایان جنگ جهانی 
دوم، ۱۲ میلیون پناه جو به کشورهای آلمان و 
اتریش سرازیر شدند. اغلب این ها، آلمانی هایی 
بودند که از ترس ارتش اتریش گریخته بودند 
پولند،  به وسیله دولت های  آلمانی هایی که  یا 
اقلیت  یک  بودند.  شده  اخراج  و...  چکسلواکیا 
8۵0 هزار نفری از این رانده شده گان به وسیله 

سازمان بین المللی پناه جویان تحت سرپرستی 
تا   ۱۹4۷ سال های  فاصله  در  و  گرفته  قرار 
و  استرالیا  امریکا،  غربی،  اروپای  در   ۱۹۵۱
اسراییل سکان داده شدند. در هندوستان بیش 
تقسیم  فرایند  پناه جو در طول  میلیون  از ۱۵ 
کشور به هندوستان و پاکستان میان دو دولت 
اکثریت جابه جایی ها در  جدید جابه جا شدند. 
اروپا به دلیل تعلقات قومی و ملی و در هند به 

دلیل تعلقات دینی انجام گرفته است.

3- پاک سازی قومی و استعمار
عبارت  معنای  نخستین  قومی  پاک سازی 
آن  گاه  )که   ETNIKO ASCENJE صربی 
»تطهیر«  یا  »تصفیه«  دومش  معنای  در  را 
و  مفهومی  ابداع  یک  کرده اند(  ترجمه  قومی 
لغوی است که به سال ۱8۷8 یعنی زمانی باز 
گرفتند  تصمیم  صرب  مسووالن  که  می گردد 
در  را  روستا  از ۱00  بیش  آلبانی تبار  ساکنان 
بودند،  آورده  به دست  تازه گی  به  مناطقی که 
با  عمل کرد  این  و  واژه  این  کنند.  پاک سازی 
سرکرده گی  به  کروات  مستقل  دولت  تشکیل 
آنته پاوولیچ در دستور روز قرار گرفت که در 
فاصله های زمانی ۱۹4۱ تا ۱۹44 بوسنی ها را از 
ساکنان صرب آن تصفیه کند؛ کاری که به بهای 
تمام  تن  میلیون  به یک  نزدیک  قربانی شدن 
شد. هرچند عبارت پاک سازی قومی جدید بوده 
و به زبان صربی - کرواتی مربوط می شود، اما آیا 
ما همواره در طول تاریخ در حوزه های زیست ما 
با چنین عمل کردی روبه رو نبوده ایم؟ می توان 
این پرسش را مطرح کرد که در واقع خصوصیت 
پاک سازی نژادی نسبت به سایر اشکال جنگ، 
وحشت  و  ترور  ایجاد  طریق  از  استیال  و  فتح 
چیست؟ بی شک، این اختالف را نمی توان در 

روش ها جست.
پاک سازی قومی هدفی بسیار دقیق تر و پایدارتر 
را دنبال می کند: گرفتن سرزمین دیگری و به 
احتمال زیاد اموال و ثروتی که در این سرزمین 
یافت می شود، بدون افراد آن سرزمین. بنابراین 
پاک سازی قومی دست به نابودی یا بیرون راندن 
کامل این افراد می زند. پاک سازی قومی پیش 
از هرچیز ناشی از تمایل به توسعه سرزمینی و 
نام قدرت بیش تر،  به  استعمار کامل است که 
یا  بودن  ریشه دارتر  و  قدمت  بیش تر،  عظمت 
به زبان امروزی، توسعه یافته تر بودن و به زیان 
اقوامی که مزاحم، عقب مانده و از لحاظ تاریخی 
در  می گیرد.  انجام  می شوند،  شمرده  محکوم 
نهایت پاک سازی قومی پنداره دولت ملی را در 
خود حمل می کند، با این تفاوت که برای تحقق 
این امر از روش ها و شیوه هایی استفاده می کند 

که به دوره های باستان تعلق دارد. 
در  را  خود  توسعه  اروپا  که  دروانی  تمام  در 

سرزمین های مستعمره انجام می داد، دکتورین 
و  »ناکجا آباد«  مفهوم  دو  پایه  بر  را  عمومی 
»قلمرو تهی« استوار می ساخت که بنابر آن به 
همه  تملک سرزمین های  و  در آوردن  استعمار 
قباییل و اقوامی که نمی توانستند مالکیت خود 
مکتوب  سند  اساس  بر  سرزمین ها  آن  بر  را 
باعث  امر  این  می دانستند.  جایز  دهند،  نشان 
را  مردمی  بزرگ  گروه های  رفته رفته  که  شد 
به  و  برانند  بیرون  نیاکان شان  از سرزمین های 
این ترتیب نوعی پاک سازی قومی انجام دهند 
که بر پایه ی آن بسیاری از جوامع استعماری و 
دولت های مدرن جانشین آن ها به وجود آمدند. 

4- نسل کشی و جنایت علیه بشریت
بعد از ایجاد و تاسیس سازمان ملل متحد، این 
سازمان در سال ۱۹48 پیمان نامه ای را جهت 
به  نسل کشی  جنایت  با  مبارزه  و  پیش گیری 
انسجام  به  شده  وارد  ضربات  رساند.  تصویب 
گروه های ملی، قومی، نژادی و دینی موضوعاتی 
بود که این پیمان نامه در خود گنجانیده بود. به 
این ترتیب واژه »نسل کشی« جرم تلقی شد که 
در مقوله »جنایات علیه بشریت«  بنا بر تعریف 
منشور محکمه بین الملل نورنبرگ در 8 اگست 
باطل  دلیل  همین  به  که  گرفت  قرار   ۱۹4۵
ناشدنی بوده و تحت مرور زمان نظر به قواعد 
حقوقی قرار نمی گیرد و هرقدر هم که از مدت 
انجام جنایات یا جنایت علیه بشریت که یکی از 
آن ها نسل کشی است سپری شود، باز هم مورد 
پی گرد قانونی قرار می گیرد. این جنایات شامل 
از یک جمعیت،  یا بخشی  از بین بردن کامل 
تبعید یا پراکندن آن و تحمیل شرایط خاص بر 
آن که موجودیت فزیکی یا روانی یا تولید مثل 
طبیعی اش را به خطر اندازد، می شود. هرچند 
تحلیل  از  مستقیماً  نسل کشی  مفهوم  تبیین 
این  وجود  با  بود،  هیتلری شده  رژیم  جنایات 
پروفیسور لمکین که بنیان گذار واژه نسل کشی 
در سال ۱۹4۶ است، در این زمینه قتل عام ها 
و تبعید های ارمنیان به دست ترک ها در سال 
۱۹۱۵ را نیز مطالعه کرده بود. این حوادث در 
برنامه ریزان  برای  شناخته شده ای  سابقه  واقع 
از  نازی ها  و  می آمد  شمار  به  نهایی  حل  راه 
همان روش ها برای مخفی سازی و در نتیجه به 
دست آوردن فراموشی و فرار از مجازات استفاده 

کردند.

5- تبعید و نابودی کلی یا گزینشی
چارچوب  در  قومی  گروه های  نابودی  و  تبعید 
نسل کشی ها ممکن است شامل تمام مردم یا 
بخش های گزینش شده ای از آن ها شود. تبعید 
اما  عمومی  نابودی  بدون  بزرگ  جمعیت های 
نابودی گزینشی یا حتا به ساده گی با پراکندن 
نوعی  نیز  عمومی  بدرفتاری های  و  جمعیت 
نسل کشی به حساب می آید. در قالب راه حل 
هیتلری  رژیم  توسط   ۱۹4۲ سال  در  نهایی 
به  هم چنان  و  یهودی  میلیون  شش  حدود 
عنوان پست شمردن جمعیت کولی ها نزدیک 
به نیم میلیون کولی به کام مرگ روانه شدند. 
استبدادی  نظام  در  هم  تبعیدی  اقدام های 
بیش تر  که  استالین  رهبری  به  سابق  شوروی 
فنالندی ها را در بر می گرفت، در سال ۱۹40 
صورت گرفت که قبل از وارد شدن به  جنگ 
به  اقوام، که  به  یورش ها  این  بود.  جهانی دوم 
یا  هشدار  هیچ گونه  بدون  و  ناگهانی  صورت 
محاکمه ای انجام می شد و شرایط انتقال آن ها 
به تبعید گاه که بدون هیچ امکاناتی و در بدترین 
وضع ممکن انجام می گرفت، سبب می شد که 
بخش بزرگی از آن ها، شاید نزدیک به نیمی از 
ایشان، در این جابه جایی از بین بروند. پس از 
ماندن آن ها در  زنده  نیز  تبعید گاه  به  رسیدن 
شرایط بسیار سخت آن نقاط، بسیار مشکل بود. 
بنابراین در این جا می توانیم از نوعی نسل کشی 
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معینیت مالی واداری
ریاست تهیه وتدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

» دعوت به داوطلبی  روش باز ملی«
شماره دعوت به داوطلبی:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید 
تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تهیه و تدارک اجناس و وسایل کنترول حریق جنگل ضرورت 
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ریاست تهیه و تدارکات ، تعمیرمعینیت مالی و اداری وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری بدست آورده 
، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته 
از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱0:00  قبل از ظهر مورخ ۱3۹۹/4/30 به دفتر جلسات ریاست تهیه 
وتدارکات , منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل 

پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی  مبلغ /۵80,000 پنجصد هشتاد هزارافغانی بوده ، جلسه پیش 
آفرگشایی مورخ ۱3۹۹/4/۲0  ساعت ۱0:00 قبل از ظهر و جلسه آفر گشایی مورخ ۱3۹۹/4/30  

ساعت ۱0:00  قبل از ظهر در اطاق جلسات آفر گشایی ریاست تهیه وتدارکات تدویر می گردد.
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شیوه های منفی سیاست
قوم گرایی

6- انتقال و مبادله جمعیت ها
بنا بر موافقت نامه های منعقد شده میان دو یا 
چند دولت مبنی بر انتقال یا مبادله جمعیت، 
ظاهراً  که  است  جابه جایی  از  شکلی  کار  این 
منظم تر به نظر می رسد. این روش، منشأ شرقی 
جمعیت های  شرقی  امپراطوری های  در  دارد. 
و  حمایت  ارزش مند  دام های  هم چون  انسانی 
حفاظت می شدند. در زبان ترکی، واژه »رعایا« 
گوناگون  ملیت های  با  مردمانی  مجموعه  به 
امپراطوری  حکومت  درون  که  می شد  اطالق 
گروه هایی،  چنین  داشتند .  قرار  عثمانی 
با  که  می دادند  تشکیل  را  بزرگی  توده های 
نخبه گان عثمانی در تقابل بودند و »سورگون« 
اطالق  توده ها  جابه جایی  به  که  بود  واژه ای 
مدت ها  از  که  بود  روشی  همان  این  می شد. 
پیش در میان امپراطوری های بیزانس، مغول 
و عثمانی رایج بود و تحت نفوذ عثمانی ها در 
اروپای مدرن، یعنی بالکان و روسیه جنوبی، در 

قرن ۱8 نیز ظاهر شد.
بعدها، این عمل تبدیل به جابه جایی دوسویه یا 
تبادل اتباع شد. برای نمونه، پس از جنگ های 
جنگ  و   )۱۹۱3 بخارست،  )پیمان  بالکانی 
از  پس  یا  لوزان،۱۹۲3(  )پیمان  یونان- ترکیه 
و  در ۱۹۲۵  اتباع  جابه جایی  ویژه  پیمان های 
۱۹3۶ بین ترکیه، بلغارستان و رومانی، ۲۷0 
میلیون   ۱,3 و  ترک  هزار   ۵۵0 بلغار،  هزار 
امر  این  حقیقت  در  که  جابه جا شدند  یونانی 
خود نشان دهنده انتقال و مبادله جمعیت ها و 

یکی از شیوه های منفی قوم گرایی است. 

7- اردوگاه های کار اجباری
مفاهیم  و  روش ها  آفرینش  در  بیستم  قرن 
بسیار  انسان  با  ضدیت  و  وحشت  بی رحمی، 
با تحمیق گسترده  پربار بوده است؛ قرنی که 
توده ها همراه بوده، به ابداع روشی خاص برای 
 )۱۹۹8-۱۹۹۵( کیوبا  در طول جنگ  اسارت 
نامیده  اسپانیایی«  »ترور  که  فرایندی  در  و 
حفظ  برای  بود  تالشی  و  شد  ایجاد  می شد، 
اردوگاه ها  اما  اسپانیایی.  مستعمرات  آخرین 
نیز  بریتانیا  ارتش  به وسیله  این زمان  از  پس 
بعد در شوروی  کار گرفته شد. چند سال  به 
در سال ۱۹۲۲ تحت عنوان »تجدید آموزش 
رژیمی  اساسی  نهادهای  به  کار«  وسیله  به 
همه ی  دستگیری  بر  آن  پایه  که  شد  مبدل 
به مخالفت  و مردمان مظنون  و گروه ها  افراد 
و استفاده از کار اجباری آن ها بود. این نهاد و 
کارکرد های عملی این نهاد در راستای بازداشت 
و فرستادن به اردوگاه های کار اجباری در آلمان 
نیز توسط رژیم نازی تقلید شد و در عمل پیاده 
گردید و در سراسر حاکمیت این رژیم تعمیم 
یافت . بعد ها در رژیم های نازی و استالینی در 
آلمان و شوروی به شکل سرسام آور به میزان 
کار  مشغول  اردوگاه ها  این  در  افراد  از  باالیی 
بودند. تخصص این اردوگاه ها در نابود ساختن 
فراموش  البته  بود.  خاص  قومی،  گروه های 
نکنیم که در اردوگاه های عادی روسی و آلمانی 
نیز افراد به ساده گی از ناتوانی بر اثر کار زیاد، 
بدرفتاری و گرسنه گی هالک می شدند، نظیر 

وضعیتی که امروز هنوز در مجمومه ]اردوگاه[ 
کشورهایی  می شود.  دیده  الیوگای  چینی 
تبعید  برای  فرانسه در سال های ۱۹3۹  چون 
که  گفته خودشان جاسوسانی  به  نگهداری  و 
برای رژیم هیتلری کار می کردند و اردوگاه های 
نگهداری  جهت  که   ۱۹4۱ سال  در  امریکا 
نیز  آورد،  وجود  به  جاپانی- امریکایی  جمعیت 

از این روش استفاده کرده اند. 

جمع بندی
شیوه های مختلف سیاست های منفی قومی یا 
قوم گرایی منفی که به چند شیوه از آن در این 
مقاله اشاره داشتیم، بیش تر میراث هایی است 
که از دوران های مختلف تاریخی از یک جامعه 
عناصر  و  متعدد  بر دالیل  بنا  دیگر  به جامعه 
مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
منتقل گردیده است. این امر خود نشان دهنده 
این است که باید از دید جامعه شناسی عمومی 
بنیاد  و  اساس  که  قبیله  و  قوم  نظر  نقطه  از 
به  است،  ابتدایی  جوامع  ساخت و ساز های 
برای  اساسی  راه کارهای  و  قوم گرایی  موضوع 
زدودن و جلوگیری این نوع سیاست ها پرداخت. 
در عین حال به جهت این که این طرز سیاست 
منفی قومی از مجراهای مختلف به خصوص از 
طریقه های  سیاسی و اقتصادی به جوامع دیگر 
منتقل شده است و امروزه به شیوه ها مختلف 
دیدگاه  از  است،  تطبیق  حال  در  کشورها  در 
جامعه شناسی سیاسی نیز باید به آن پرداخته 
شود. بنابراین میراثی بودن این پدیده در اقصا 
توسط  پدیده  این  منتقل شدن  یا هم  جوامع 
استعمار به جوامع دیگر خود نشان دهنده این 
موضوع است که امروزه در مجموع نوع نسبت 
میان سیاست و قومیت در اکثر جوامع به بحران 
سیاسی و قومی مبدل شده است. در عین حال 
باعث استمرار و دوام دار شدن بحران های دیگر 
نیز شده است. از آن جایی که اکثر جوامع در 
شرق به خصوص در حوزه جنوب آسیا هنوز از 
ماهیت های قبیله ای متاثر اند، این موضوع باعث 
مباحث بحران زا و حتا باعث برخورد ها می شود؛ 
قومی  ناسیونالیزیم  احساسات  همان  از  چون 
ناشی  و  می شود  نگریسته  سیاست  پدیده  به 
قول  به  است.  آن  د ر  و عصبیت  احساسات  از 
پیوسته همراه  قبیله ای  ابن خلدون »زنده گی 
با حسی به نام عصبیت است«. بنابراین تعمیق 
و گسترش سیاست های قومی امری است که 
در  را  جوامع  جمعی  حیات  شیرازه  بدبختانه 
معرض خطرات جدی قرار می دهد و پیش رفت 
را در آن جامعه با تأخیر مواجه می سازد. پس 
باید در راستای سیاست های قومی در مجموع 
و سیاست های منفی قوم گرایی به طور خاص 
آن  از  جلوگیری  برای  و  شود  جدی  توجه 
اقدامات عملی به عنوان جامعه بیدار و آگاه از 
خطرات و عواقب چنین محلوظ منفی، صورت 
سیاست  های  گسترش  و  استمرار  از  تا  بگیرد 
و  عمده  عوامل  از  یکی  که  قومیت  بر  مبتنی 
مانع بزرگ سر راه ملت شدن و توسعه پایدار 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، 

جلوگیری به عمل آید.

تاریخ نشر اعالن: ۱3۹۹/04/0۹
تاریخ ختم اعالن: ۱3۹۹/04/۲۹
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میوند، صحت طفل اندراگاندی و  رابعه بلخی در کابل تحت شماره داوطلبی
تحت قرارداد بالمقطع اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و  قانون 
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در گزارش ساالنه وزارت خارجه امریکا در مورد تروریزم 
آمده است که پاکستان برای سرکوب گروه های تروریستی 
به ویژه گروهک های ضد هند و شبکه مخوف حقانی که 

در افغانستان فعالیت دارد، اقدام اندکی کرده است.
انتقاد  امریکا  وزارت خارجه  از گزارش ساالنه  اسالم آباد 
در  پاکستان  تالش های  گزارش  این  که  می گوید  کرده 
امر امضای توافق نامه با طالبان را به شکل بی انصافانه ای 
موافقت نامه طی  این  که  حالی  در  است،  گرفته  نادیده 
برای  را  زمینه  بهترین  افغانستان  در  جنگ  دهه  چهار 
دست یابی به صلح دایمی در این کشور مهیا ساخته است.

امیر رانا، مدیر اجرایی انستیتوت مطالعات صلح پاکستان 
و آگاه مسایل تروریزم و گروه های تروریستی، می گوید: 
برای  تا  پاکستان  برای  است  هشداری  گزارش  »این 

اعالمیه ای،  طی  پنج شنبه  روز  پاکستان  خارجه  وزارت 
گزارش ساالنه ایاالت متحده را نا امید کننده خواند.

به گفته رانا ، پاکستان بعضی از سران گروه های تروریستی 
مانند حافظ سعید، رهبر گروه لشکر طیبه را گرفتار کرده، 
ولی تا هنوز محل بود و باش سایر تروریستان چون موالنا 
مسوولیت  که  محمد  جیش  گروه  رهبر  اظهر،  مسعود 
حمله خونین باالی نیروهای هندی را در منطقه کشمیر 

زیر کنترل هند برعهده گرفت، نامعلوم است.
رانا می گوید: »ده ها عضو شبه قاره آسیای شبکه القاعده 
طی ماه های گذشته در ایالت پنجاب پاکستان دستگیر 
گردیده که هفته گذشته از سوی محکمه ضد تروریزم 
امر  این  که  شدند  طویل  حبس  به  محکوم  کشور  این 
با گروه های  مبارزه  امر  پاکستان در  تمایل  نشان دهنده 

شبه نظامی است«.
در اعالمیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که القاعده 
در منطقه از هم فروپاشیده است، ولی نقش پاکستان در 
امر فروپاشی این گروه که زمانی تهدید جدی برای جهان 

محسوب می شد، نادیده گرفته شده است.

جلوگیری از قرار گرفتن در لست سیاه سازمان پول شویی 
در  آن  مقر  که  تروریزم  مالی  تامین  دیده بان  و  جهانی 
پاریس است، شبکه های تروریستی و منابع تمویل مالی 

آن ها را هدف قرار داده از بین ببرد«.
پاکستان که در سال ۲0۱8 شامل فهرست خاکستری 
پول شویی  با  مقابله  برای  مالی  عملیاتی  نیروی  جهانی 
از گذاشتن یک سلسله  بود، پس  قرار گرفته   )FATF(
شرایط از سوی آن سازمان یک فرصت دیگر برای این 
گروه های  تروریستی  فعالیت های  توقف  برای  کشور 
پاکستان  اگر  شد.  داده  کشور  آن  در خاک  شبه نظامی 
وام گیری  شرایط  شود،  سازمان  این  سیاه  لست  شامل 

بین المللی این کشور به شدت محدود خواهد شد.
به  نسبت  واشنگتن  امسال  گزارش  »لحن  افزود:  رانا 
سال گذشته جدی تر است؛ این یک هشدار جدی  برای 
سرکوب  امر  در  را   خود  تالش های  تا  است  پاکستان 
گروه های تروریستی که در خاک آن کشور فعالیت دارند، 
بیش تر سازد و از وارد شدن نام  این کشور به لست سیاه 

جلوگیری کند«.

راستای  در  کشور  این  نقش  پاکستان  خارجه  وزارت 
امضای توافق نامه صلح ایاالت متحده با طالبان را سازنده 

می داند.
ساالنه  گزارش  یافته های  مورد  در  پاکستانی  مقامات 
ایاالت متحده به اسوشیتد پرس به شرطی که از آن ها نام 
برده نشود، گفته اند: ایاالت متحده از جانبی می خواهد 
تا پاکستان روابط خود را با طالبان افغان چون حقانی 
قطع کند، ولی از جانب دیگر می خواهد اسالم آباد از نفوذ 
خویش باالی رهبران طالبان باالی میز مذاکره استفاده 

کند.
رانا می گوید این رابطه ی چند دهه ی پاکستان با شبکه 
حقانی از سال ۱۹80 زمانی که اتحاد جماهیر شوروی 
در  را  امریکا  که  می باشد  کرد  حمله  افغانستان  باالی 
تحریک طالبان کمک کرده  با  پیش برد مذاکرات صلح 

است.
یا مذاکرات  بعدی مذاکرات صلح  گفته می شود مرحله 
بین االفغانی قرار است در ماه جنوری  در قطر، جایی که 

طالبان دفتر سیاسی دارند، برگزار شود.

پاکستان هنوز هم بستر امن هراس افگنی در جهان است
منبع : اسوشیتد پرس

نوشته : کتی گنون

برگردان : سید جمال اخگر

تاریخچه انتخابات در ایالت اکالهامای امریکا
ایالت اکالهاما در جنوب امریکا به مرکزیت شهر اکالهاما 
سیتی از تاریخ نوامبر ۱۹0۷ به عنوان چهل و ششمین ایالت 
به ایاالت متحده امریکا پیوست. طبق آخرین سر شماری 
جمعیت این ایالت 3.۹۵۶.۹۷۱ تن است. بردپیت، بازیگر 
و تهیه کننده امریکایی، گوردن کوپر، فضا نورد امریکایی و 
از شخصیت های  کانتری،  بروکس، خواننده سبک  گارث 

مشهور این ایالت می باشند.
از سال ۱۹0۷ تا به امروز که سال ۲0۲0 است، ۲8 دوره 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا در این ایالت برگزار شده 
است، که از این تعداد ۱0 دوره حزب دموکرات و ۱8 دوره 
ایالت  این  انتخابات در  برنده  امریکا  حزب جمهوری خواه 
شده اند. نکته ای که باید درباره این انتخابات به آن اشاره 
کرد، این است که جمهوری خواهان از سال ۱۹۶8 تا به 
امروز برنده هر ۱3 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده 

در این ایالت بوده اند.
کاندیدای  تعیین  برای   ۲0۱۶ سال  داخلی  انتخابات  در 
نهایی از حزب جمهوری خواه، تدکروز با 34.4 درصد آرا 
موفق به شکست دونالد ترمپ با ۲8.3 درصد آرا در این 

ایالت شد.
برنی  نهایی  کاندیدای  تعیین  برای  و  در حزب دموکرات 
سندرز با کسب ۵۱.۹ درصد آرا، موفق به شکست هیالری 

کلینتون با 4۱.۵ درصد آرا در این ایالت شد.
دونالد  ریاست جمهوری سال ۲0۱۶  نهایی  انتخابات  در 
ترمپ با کسب ۶0.۶ درصد آرا موفق به شکست هیالری 

کلینتون با 33.۷ درصد آرا در این ایالت شد.
از  هر کدام  امریکا  جمهوری  ریاست  نهایی  انتخابات  در   
کسب  به  موفق  الکترال  رای   ۵38 مجموع  از  کاندیداها 
الکترال  رای  و  است  انتخابات  برنده  بشود،  الکترال   ۲۷0
ایالت اکالهاما برای انتخابات ریاست جمهوری هفت است.

مراحل انتخابات ریاست جمهوری:
هر کس که در امریکا به دنیا آمده باشد و ۱4 سال متوالی 
در امریکا زنده گی کرده باشد و حداقل 3۵ سال سن داشته 
باشد، می تواند در انتخابات نامزد شود. ولی اگر شخصی 
پروسه  در  ابتدا  باید  شود،  نامزد  حزبی  طرف  از  بخواهد 
درون حزبی )انتخابات مقدماتی( آن حزب که طبق قوانین 
درونی آن حزب است، شرکت کند که در صورت موفقیت 

در آن پروسه، به عنوان نامزد آن حزب معرفی می شود.
هر ایالت در مجلس سنا دارای دو سناتور است که برای 
حداقل یک دوره شش ساله انتخاب می شوند و محدودیت 

سناتورهای اکالهاما هستند.
بار  یک  سال  دو  هر  امریکا  نماینده گان  مجلس  اعضای 
انتخاب می شوند و شرکت آن ها در این انتخابات نامحدود 
نماینده گان  تعداد  ایالت ها  جمعیت  به  توجه  با  است. 
ایالت ها متفاوت است و هر ۱0 سال با سرشماری آماری 

تغییر می کند.
برای شرکت در انتخابات مجلس نماینده گان نیاز به شرایط 

زیر است:
۱- حداقل ۲۵ سال سن؛

ایاالت متحده  تابعیت  بودن حداقل هفت سال  دارا    -۲
امریکا؛

3- سکونت در ایالت مورد نظر در زمان برپایی انتخابات.
این  تحت الحمایه  امریکا،  به  پیوستن  از  قبل  اکالهاما 
کشور بود و به همین علت از سال ۱8۹0 میالدی دارای 
نماینده در مجلس نماینده گان امریکا می باشد. اما تا قبل 
آن حق  نمایندگان  امریکا،  متحده  ایاالت  به  پیوستن  از 
رای نداشتند. از سال ۱8۹0 الی ۲0۲0 میالدی تعداد 88 
انتخاب شده اند که بعضی مانند  ایالت  این  برای  نماینده 
Frank Lucas  از حزب جمهوری خواه برای چند دوره 
متوالی از سال ۱۹۹4 تا کنون در این مقام می باشند. از 
این تعداد ۵۱ نماینده سهم دموکرات ها و 3۶ نماینده سهم 

دوره ای برای کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات ندارند.
برای شرکت در انتخابات سنا، نیاز به شرایط زیر است:

۱-  حداقل 30 سال سن؛
۲-  دارا بودن حداقل ۹ سال تابعیت ایاالت متحده امریکا؛
3-  سکونت در ایالت مورد نظر در زمان برپایی انتخابات.

از سال ۱۷8۹ تا سال ۱۹۱3 میالدی، سناتورهای هر ایالت 
توسط مجلس قانون گذاری همان ایالت انتخاب می شدند. 
از سال ۱۹۱3 و با تصویب اصالحیه هفدهم قانون اساسی، 
شهروندان  به  مستقیم  طور  به  سناتورها  انتخاب  وظیفه 

واگذار شد.
مردم  میالدی  یعنی ۲0۲0  تاریخ  این  تا  از سال ۱۹0۷ 
اکالهاما ۱۹ سناتور انتخاب کرده اند که از این تعداد ۱0 
تن دموکرات و ۹ تن جمهوری خواه بوده اند و بعضاً بیشتر 
از یک دوره در این مقام بوده اند که برای نمونه می توان 
بین سال های  از حزب دموکرات   J.w.Elmer از سناتور 
 Don Nickles ۱۹۲۷-۱۹۵۱ با چهار دوره و یا سناتور
الی ۲00۵  بین سال های ۱۹8۱  از حزب جمهوری خواه 
با چهار دوره سناتوری نام برد. جمهوری خواهان از سال 
مجلس  در  اکالهاما  ایالت  چوکی  دو  هر  برنده   ۱۹۹4
   James Lankford اکنون  امریکا می باشند. هم  سنای 
جمهوری خواه  حزب  از  دو  هر    James M.Inhofe و 

حزب  از  نماینده  یک  و  جمهوری خوا هان 
این  دقیق تر  بخواهیم کمی  اگر  می باشد.   Free Silver
گرایش  که  می کنیم  مشاهده  کنیم،  بررسی  را  انتخابات 
به  است.  کرده  تغییر  سالی  چند  از  هر  احزاب  به  مردم 
و  دموکرات  حزب  دو   ۱۹۲۷ سال  از  قبل  تا  مثال  طور 
جمهوری خواه نزدیک به هم در حرکت بودند، اما از ۱۹۲۷ 
و  نماینده   ۲۷ دموکرات ها  سال   40 مدت  به   ۱۹۶۷ تا 
جمهوری خواهان شش نماینده داشته اند. بعد از این تاریخ 
مردم این ایالت در انتخابات نماینده گان مجلس کم کم به 
سمت جمهوری خواهان چرخش کردند، به طوری که در 
۲0 سال اخیر از ۱3 نماینده انتخاب شده در این ایالت 
۱0 نماینده جمهوری خواه و سه نماینده دموکرات انتخاب 
شده اند. هم اکنون از پنج کرسی ایالت اکالهاما در مجلس 
نماینده گان آمریکا، چهار کرسی سهم جمهوری خواهان و 

یک کرسی سهم دموکرات ها است.
اما در مورد انتخابات فرمان داری ها، مردم اکالهاما از سال 
۱۹0۷ تاکنون ۲8 فرماندار انتخاب کرده اند که بعضی از 
این  از  بر عهده داشته اند.  را  این مسوولیت  اینها دو دوره 
تعداد ۲۲ تن دموکرات و شش تن جمهوری خواه بوده اند. 
برنده همه ی ۱۷  دموکرات ها  الی ۱۹۶3  از سال ۱۹0۷ 
دور انتخابات برگزار شده برای فرمان داری ها بوده اند؛ اما 
از سال ۱۹۶3 رقابت بین دو حزب نزدیک شد و از سال 
۲0۱۱ تاکنون که ۲0۲0 میالدی است، جمهوری خواهان 
تعیین  برای  شده  برگزار  انتخابات  دور  سه  هر  برنده 
فرمان دار بوده اند. فرمان دار کنونی Kevin Stitt از حزب 

جمهوری خواه است.

نتیجه گیری: 
در تاریخ انتخابات ایالت اکالهاما جمهوری خواهان دست 
باال را در انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت دارند. 
هم چنین دموکرات ها هم دست باال در انتخابات مجلس 
نماینده گان و فرمان داری ها دارند. در مورد سنا هم طبق 
آمار ارائه شده تقریباً برابر اند. ولی اگر بخواهیم بنا بر آمار 
نتیجه گیری کلی بکنیم، این ایالت بین ۱۵ الی ۲0 سال 
اخیر چرخش زیادی به سمت جمهوری خواهان داشته و 
هم اکنون به غیر از یک کرسی مجلس نماینده گان، بقیه 
چهار کرسی این مجلس و دو کرسی سنا و فرمان داری و 
برنده آرای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه این ایالت 

همه از حزب جمهوری خواه می باشند.

کیوان شکوری


