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باشنده گان غزنی نماینده گان شان 
را در پارلمان گم کرده اند

با این شکاف اقتصادی، اصول حاکم بر استخدام در ادارات دولتی
چه می توان کرد؟
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مشخص  آدرس  مجلس  در  والیت  این  نماینده گان  که  می گویند  غزنی  باشنده گان 
وکالت شان در دست رس  و حتا در جریان  ندارند  برای شنیدن مشکالت مردم شان 
نبوده اند. این باشنده گان ادعا می کنند که وکالی  غزنی در پارلمان به جای نماینده گی  
از ملت، مصروف تجارت های شخصی بوده اند. نماینده گان غزنی ضمن تایید ادعای 
مردم، می گویند که نمی توانند بنا بر مشکالت امنیتی به آن والیت سفر کنند. این 
وکال تصریح می کنند که یک آدرس مشخص در اختیار موکالن شان قرار داده اند و 
مردم می توانند به گونه حضوری یا برقراری تماس تلفنی، مشکالت شان را در کابل 
با نماینده گان شان در میان بگذارند. باشنده گان غزنی اما تصریح می کنند که وکالی 
غزنی به گونه کامل در دست رس نیستند و شماره هایی که در اختیار موکالن شان قرار 
داده اند نیز خاموش است. این در حالی است که بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، 
نماینده گان مردم باید در جریان رخصتی های پارلمانی میان مؤکالن شان حضور یافته 

و از مشکالت  مردم با خبر شوند.

در علم حقوق اشخاص به دو نوع دستهبندی می شوند: اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی )حکمی(. ادارات دولتی از جمله اشخاص 
حقوقی محسوب می شوند. این ادارات بدون اشخاص حقیقی و نیروی بشری به تنهایی ماهیت و توانایی انجام کاری را ندارند و در 

حقیقت این افراد هستند که با نیروی کاری و توانایی های خود، کار ادارات دولتی را به پیش می برند. 

سلطنت مصاحبان )۱۹۲۹-۱۹۷۳( نمونه ی بارزی از 
حکم رانان محافظه کار در امر دولت سازِی افغانستان 
خیزش های  از  جلوگیری  برای  دولت  این  است. 
شاه  سلطنت  که  مسلحانه  شورش های  و  مردمی 

امان اهلل را به نابودی...

 Bretton( هفتادوشش سال از نشست برتن وودز
هم چنان  دالر  هژمونی  اما  می گذرد،   )woods
باالی اقتصاد جهان پا برجا است. دولت ها، تاجران، 
سرمایه گذاران، موسسات مالی و افراد عادی همه 
در معامالت اقتصادی شان دالر را ترجیح می دهند. 
با وجودی که دالر از طرف کدام نهاد بین المللی به 

صورت رسمی ارز جهانی شناخته...
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چرا دالر امریکا قدرت مند ترین 
ارز رایج جهان است؟

دشواری توسعه سیاسی در افغانستان:
تقابل دولت مرکزگرا و جامعه 

مرکزگریز

نماینده هندوهای افغانستان:
 بازمانده گان حمله  ی درمسال 

برای گرفتن شهروندی هند 
کشور را ترک نکرد ه اند

۸صبح، کابل: نرندرسنگهـ خالصه، نماینده هندوها 
بازمانده گان  که  می گوید  نماینده گان  مجلس  در 
حمله به درمسال سیک ها در کابل، به قصد گرفتن 

شهروندی هند، کشور را ترک نکرده اند.
روز  نماینده گان  مجلس  در  هندوها  نماینده 
یک شنبه، پنجم اسد، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
گفت که شماری از بازمانده گان حمله بر درمسال 

»گورو هری رای صاحب« به هند رفته اند.
او افزود که این  افراد برای »تداوی و زنده گی« خود 
برای شان  کشور  این  دولت  و  است  رفته  هند  به 
تابعیت  برای گرفتن  اما  درازمدت می دهد،  ویزای 
نرفته اند. او شمار این افراد را ۱۰ تا ۱۱ نفر عنوان 

کرد.
از  پس  افراد  این  که  گفت  خالصه  نرندرسنگهـ 
دوباره  شوند،  تأمین  امنیت  افغانستان  در  که  این 
برخواهند گشت و »شهروندی افغانستان« را ترک 

نمی کنند.
که  داد  توضیح  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
مشکالت افغانستان برای همه قابل درک است، اما 

هندوها بیش تر در معرض آسیب قرار دارند.
دولت  که  بودند  داده  گزارش  رسانه ها  پیش تر 
حمله  بازمانده   ۱۱ شهروندی  اعطای  روند  هند 
بررسی  را  صاحب«  هری رای  »گورو  درمسال  بر 

می کند.
نیدان سنگ، مسوول حفظ و  افراد،  این  در میان 
مراقبت عبادت گاه های هندوها که چندی پیش در 
ولسوالی سمکنی پکتیا ربوده شده بود، نیز شامل 
هند  در  سو  این  به  سال ها  از  او  چند  هر  است. 

زنده گی می کند.
در همین حال، سفارت هند در کابل اعالم کرده 
از هندوها روز یک شنبه  است که هشتمین گروه 
این  افغانستان را به مقصد هند ترک کرده است. 
از  سفارت گفته است که زمینه سفر یک بخشی 
هندوها و سیک های افغانستان را که عالقه داشتند 

به هند بروند، تسهیل کرده است.

وزارت امور داخله قرار گرفتاری 5751 
متهم و مظنون را عملی نکرده است

فرهنگ معافیت؛ 
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طالبان کلینیک حیوانی 
ولسوالی »باالمرغاب« را 

منفجر کردند
والیت  محلی  مقام های  هرات:  ۸صبح، 
بادغیس می گویند ساختمان کلینیک حیوانی 
سوی  از  والیت  این  »باالمرغاب«  ولسوالی 
»مخالفان مسلح دولت« منفجر و تخریب شده 
اسد،  اول  چهارشنبه شب،  رویداد  این  است. 
امنیتی  بد  دلیل وضعیت  به  اما  افتاده،  اتفاق 
دست رسی  مخابراتی،  شبکه های  مشکالت  و 
انجام بررسی های بیش تر از سوی  به محل و 

مقام های محلی دشوار است.
مالداری  و  آبیاری  زراعت،  تایب، رییس  تواب 
بادغیس، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید 
این ساختمان با کارگذاری مواد منفجره، کاماًل 
تخریب شده است. به گفته ی او، طالبان با حفر 
را  انفجاری  مواد  زیر ساختمان،  به  تونل  یک 
جاسازی کرده و پس از انفجار، ساختمان ویران 

شده است.
گروه طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان 

نداده است.
کلینیک حیوانی ولسوالی باالمرغاب، در سال 
میلیون  هزینه ی هشت  با  ۱۳۹۴ خورشیدی 
افغانی، نزدیک یک مرکز نظامی ارتش ملی در 
این ولسوالی ساخته شده بود. در نبردها میان 
طالبان و نظامیان افغانستان، نیروهای امنیتی 
از این مرکز برای آماج قرار دادن جنگ جویان 
طالبان استفاده می کردند. مرکز نظامی ارتش، 
در زمین های مربوط به ریاست زراعت بادغیس 
باالمرغاب  ولسوالی  بازار  و  مرکز  از  دورتر  و 

موقعیت دارد.
حدود سه ماه پیش نیز، یک مکتب دخترانه 
از سوی طالبان در ولسوالی »قادس« بادغیس 
بخش های  اخیر،  ماه های  طی  شد.  تخریب 
تحرکات  افزایش  گواه  بادغیس،  گوناگون 
طالبان بوده است و اعضای این گروه بر مواضع 

نیروهای امنیتی، حمالتی را اجرا کرده اند.

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
چهارم  یک شنبه،  روز  صبح  که  جمهور 
اسد در سفری به والیت نیمروز رفته بود، 
از جریان کار ساخت بند کمال خان بازدید 
کرده است. بند کمال خان در ۱۸ کیلومتری 
شمال ولسوالی چهاربرجک و ۹۵ کیلومتری 
نیمروز  والیت  مرکز  زرنج،  شهر  جنوب 

موقعیت دارد.
ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
جمهوری، در توییتی گفته است که طبق 
بند،  این  گفته های دست اندرکاران ساخت 
کار اعمار بند کمال  خان حدود ۸۰ درصد 
ماه  تا چهار  است  قرار  و  داشته  پیش رفت 

دیگر به بهره برداری سپرده شود.
سخنگوی ریاست جمهوری از جانب دیگر 
گفته است که آقای غنی در جریان سفرش 
نیز  مردمی  نشست  یک  در  نیمروز  به 

اشتراک و سخنرانی کرده است.
ابراز  نشست  این  در  مردم  او،  گفته  به 
بند  بهره برداری  با  که  کرده اند  امیدواری 
دیرینه ی شان  آرزوهای  از  یکی  کمال خان، 
تحقیق یابد و تغییرات در وضعیت زنده گی 

آن ها رونما شود.
فضل محمود فضلی، رییس اداره امور ریاست 
جمهوری، نیز گفته است که کار ساخت بند 
کمال خان در حال تکمیل شدن است و به 

پایان خود نزدیک شده است.
به گفته او، ساخت این بند آرزوی دیرینه ی 
ویژه  به  کشور  جنوب غرب  حوزه  مردمان 
مردم نیمروز بوده و کار ساخت بخش سوم 
آن سه سال پیش از سوی محمداشرف غنی 

افتتاح شد و در حال تکمیل شدن است.
آقای فضلی افزوده است که بند کمال خان 
آماده  آب گیری  برای  قوس  ماه  آخر  تا 
می شود و نزدیک به ۱۸۰ هزار هکتار زمین 

را آبیاری می کند.
گفته  جمهوری  ریاست  امور  اداره  رییس 
است که با بهره برداری بند کمال خان یک 
انقالب بزرگ در عرصه سرسبزی و زراعت 

در حوزه جنوب غرب رقم خواهد خورد.
مهار کردن  را  بند  این  از ساخت  او هدف 
اما  است،  خوانده  زمین ها  آبیاری  و  آب ها 
نُه  تولید  ظرفیت  کمال خان  بند  که  گفته 

میگاوات برق را نیز دارد.
فضل محمود فضلی می گوید که کار نصب 
بعد  ماه  چهار  کمال خان  بند  توربین های 

شروع می شود.
کار ساخت فاز سوم بند کمال خان در ۳۱ 
محمداشرف  سوی  از   ۱۳۹۶ سال  حمل 
هزینه  شد.  افتتاح  جمهور  رییس  غنی، 
ساخت این بند ۷۸ میلیون دالر اعالم شده 

بود.
در  کمال خان  بند  ساخت  و  دیزاین  کار 
 ۱۳۴۵ سال  در  پیش  سال   ۵۱ حدود 
دالیلی  به  تاکنون  پروژه  این  که  شد  آغاز 
اول  مرحله  است.  نشده  تکمیل  گوناگون 
توسط   ۱۳۹۱ سال  در  بند  این  ساخت 
کمپنی »تدس« تاجیکستان تکمیل شد و 
ساخت فاز دوم آن در سال ۱۳۹۱ توسط 
شرکت های مشترک برایت پیریل و آسیابنا 
)ABCC, BPCC( آغاز و در سال ۱۳۹۴ 

تکمیل شده است.

بند کمال خان در نیمروز تا آخر ماه قوس 
امسال آماده  آب گیری می شود



افزایش دزدی های مسلحانه 
شهروندان  کشتن  و 
موبایل،  سرقت  برای 
موترسایکل و دکان ها در 
زیادی  انتقادهای  هرات، 
است.  داشته  دنبال  به 
جوان  یک  کشتن  از  پس 
دکان دار از سوی مردان تفنگ دار، برخی فعاالن 
مدنی حرکتی را برای دادخواهی در تأمین امنیت 

شهر و مهار ناامنی ها آغاز کردند.
در شبکه های اجتماعی، نشر عکس های قربانیان 
دزدیده شدن  لحظه  که  تصاویری  و  سرقت ها 
نشان  را  شهروندان  موبایل های  و  موترسایکل 
می دهد، بر وحشت هراتیان افزوده است. در این 
میان، ادعاها مبنی بر دخیل بودن برخی مأموران 
به اوج رسانده  پولیس در سرقت ها، نگرانی ها را 

است.
در  دکان داران  از  یکی  اسد،  دوم  پنج شنبه،  روز 
که  کرد  ادعا  هرات،  پولیس  فرماندهی  نزدیکی 
از سوی دزدان سرقت شده  او شب هنگام  دکان 
است  مدعی  ۸صبح  با  صحبت  در  وی  است. 
پیاده رو  از  با تخریب دروازه و بخشی  که دزدان 

»سیف« دکانش را با خود برده اند.
از دید او، فرماندهی پولیس هرات در چند متری 
دکانش موقعیت دارد و این که سربازان پولیس، 
از شکستن دروازه و بردن »سیف« خبردار نشدند، 

پرسش برانگیز است.
ادعا می کند که در مدت کوتاهی،  این دکان دار 
دست کم سه دکان در همین محل از سوی دزدان 
سرقت شد و چندی پیش نیز، مردی در خیابان 
دزدان  سوی  از  هرات،  پولیس  فرماندهی  مقابل 
مسلح زخمی و پول های نقدی که همراه داشت، 

ربوده شد.
چند  که  است  دیگری  مرد  جامی،  عزیزاحمد 
او  دکانش،  به  با حمله  مسلح  دزدان  پیش،  روز 
را با فیر مرمی کشتند و فرار کردند. این رویداد 
واکنش های زیادی به دنبال داشت و برای برخی 
فعاالن مدنی و اجتماعی انگیزه ای شد تا حرکتی 
آغاز  هرات  امنیت  تأمین  در  دادخواهی  برای  را 

کنند.
مولوی یوسف منیب، عضو این حرکت دادخواهی، 

طی  آن  اعضای  می گوید  ۸صبح  با  صحبت  در 
روزهای اخیر با افراد صاحب نفوذ در هرات دیدار 

کرده اند و نگرانی مردم را در میان گذاشته اند. 
پیشین  فرماندهان  از  خان،  محمداسماعیل 
شورای  رییس  صالح،  خداداد  مولوی  و  جهادی 
علما و روحانیون زون غرب، چهره هایی هستند که 

اعضای حرکت دادخواهی با آن ها دیدار کرده اند.
آقای منیب مدعی است که بزرگان هرات، همه گی 
از وضعیت امنیتی موجود در این شهر و افزایش 
ناامنی ها، نگران هستند. او می گوید پس از تالش 
برای دادخواهی در تأمین امنیت مردم، دزدان به 
خودش هم حمله کردند و موبایل و پول هایش 

را دزدیدند.
در  مسلحانه  سرقت های  قربانیان  وابسته گان 
هرات، مقام های محلی و مسووالن ارشد نظامی 
را در تأمین و پیش گیری از جرایم ناکام می دانند. 
که  جوانی  فیروزکوهی،  سکندر  خانواده  اعضای 
شد،  کشته  دزدان  سوی  از  پیش  یک ماه  حدود 

خواهان مجازات قاتالن او هستند.
به روایت آنان، این مرد، زمانی که پس از گرفتن 
مقداری پول از بازار صرافی های هرات به سمت 
خانه اش در حرکت بود، مورد حمله دزدان قرار 
گرفت و کشته شد. آصفه، خواهر این مرد که پس 
از چند سال برای دیدار با خانواده اش به افغانستان 
آغوش  در  را  برادرش  شده  تکه تکه  آمده، جسد 

گرفت.
او در جریان مصاحبه، نتوانست جلو اشک خود 
نیمه تمام  را  صحبت مان  گریه هایش  و  بگیرد  را 
با  صحبت  در  سکندر،  همسر  نسیمه،  گذاشت. 
۸صبح می گوید از او چهار دختر و یک پسر به 
این  کردن  بزرگ  نگرانی اش  تمام  و  مانده  جای 
کودکان قدونیم قد است و آینده نامعلومی که در 

انتظار آنان می باشد.
در واکنش به افزایش ناامنی و سرقت های مسلحانه 
این  پولیس  فرمانده  نورزی،  عبیداهلل  هرات،  در 
والیت، چندی پیش با حضور در نشستی خبری، 
در  داشتن  اتهام دست  به  نفر  بازداشت ۴۴۵  از 

جرایم جنایی طی حدود دو ماه اخیر خبر داد.
از جانب دیگر، آمار مسووالن زندان مرکزی هرات 
نشان می دهد، بر اساس دو فرمان رییس جمهور 
به دلیل همه گیری کرونا و هشتم ثور، حدود دو 

و  سرقت  جرم  به  آنان  بیش تر  که  زندانی  هزار 
جرایم جنایی دربند بودند، طی  چند ماه اخیر 

رها شده اند.
نشان می دهد  هرات  امنیتی  نهادهای  یافته های 
۴۰ درصد مجرمانی که به دلیل گسترش ویروس 
دوباره  شده اند،  رها  والیت  این  زندان  از  کرونا، 
زده اند.  قانون  کارهای خالف  و  دزدی  به  دست 
پولیس هرات می پذیرد رهایی صدها  فرماندهی 
در  کوچک  جرایم  و  سرقت  اتهام  به  که  زندانی 

حبس بودند، سبب افزایش جرایم شده است.
هرات،  پولیس  فرمانده  گفته های  وجود،  این  با 
پست های  حد  در  را  ناامنی ها  به   اعتراض  که 
»فیس بوکی« خوانده و از کاهش جرایم نسبت به 
سال های گذشته سخن گفته، واکنش های زیادی 
به دنبال داشت. اعضای »حرکت دادخواهی برای 
سخنان  این  هرات«  در  امنیت  و  نظم  تأمین 

فرمانده پولیس را غیرمسووالنه می دانند.
عبدالقدیر صالحی، عضو این حرکت، در صحبت با 
۸صبح از نهایی شدن طرحی برای تأمین امنیت 
جزییات  او،  گفته ی  به  می زند؛  هرات سخن  در 
طرح به زودی در حضور رسانه ها با مقام های ارشد 

محلی هرات شریک می شود.
امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق  تازه گی  به 
داخله، از هشدار معین ارشد امنیتی این وزارت 
گفته ی  به  داد.  خبر  هرات  پولیس  مقام های  به 
او، عبدالصبور قانع، به مقام های امنیتی گوش زد 
کرده است که شکایت هراتیان از افزایش جرایم 
و دزدی ها، برای رهبری وزارت امور داخله قابل 

تحمل نیست.
طی سال های گذشته به دنبال نارضایتی عمومی 
و  آدم ربایی  موارد  افزایش  و  امنیتی  وضعیت  از 
قتل های مسلحانه در هرات، مردم و فعاالن مدنی 
اعتراضی،  بزرگ  گردهم آیی های  راه اندازی  با 

خواهان تأمین شدند.
مقام های  گسترده،  اعتراض های  همین  پی  در 
ارشد نظامی و فرماندهان پولیس هرات، از سوی 
حکومت مرکزی برکنار شدند، اما از دید فعاالن 
مقام های  تبدیل  و  تغییر  امور،  آگاهان  و  مدنی 
امنیتی دوای درد ناامنی در این والیت نیست و 
برای تأمین امنیت و مهار جرایم، باید کار ریشه ای 

شود.

 

که  کرد  اعالم  اسد،  پنجم  یک شنبه،  روز  کابل  در  هند  سفارت 
هشتمین گروه از هندوهای افغانستان، کشور متبوع خود را ترک 
کرده و رهسپار هند شده اند. هم زمان نرندر سنگ خالصه، نماینده 
هندوها در مجلس نماینده گان، گفته است که این گروه یازده نفری 
برای اقامت طوالنی مدت با حفظ شهروندی افغانستانی خود به هند 
سفر کرده اند. هدف این سفر دسته جمعی، زنده گی در هند تا رفع 

تهدیدات امنیتی در برابر هندوها در افغانستان عنوان شده است.
از دهه هفتاد خورشیدی به این  افغانستان  اقلیت هندو و سیک 
طرف با انواع مشکالت دست به گریبان بوده اند. بسیاری از زمین ها 
و عبادت گاه های آن ها غصب شده است. بخشی از کسب وکار آن ها 
به دلیل بدرفتاری مردم با جامعه هندو و سیک تعطیل شده است. 
مذهبی  آزادی  به  کشور  اساسی  قانون  سوم  ماده  آن که  رغم  به 
هندو و سیک احترام قایل است، اما آن ها نتوانسته اند از این آزادی 
آن گونه که باید، برخوردار شوند. مضاف بر این، تهدیدات امنیتی در 
برابر این اقلیت در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. تجمعات 
این اقلیت قومی ـ مذهبی در کابل و ننگرهار دست کم دو بار تنها 
از سوی گروه داعش مورد حمله هدف مند قرار گرفته است. این 
حمالت که به ترتیب در ششم حمل ۱۳۹۹ و دهم سرطان ۱۳۹۷ 
اعضای  گرفت.  و سیک  هندو  بین جامعه  از  قربانی  داد، ۴۲  رخ 
برجسته این اقلیت قومی ـ مذهبی اختطاف نیز شده اند که »نیدان 
سینگ« از سران جامعه هندو در پکتیا یکی از نمونه های آن است. 
به این ترتیب وضعیت این اقلیت قومی ـ  مذهبی در افغانستان در 

چند دهه اخیر ناگوار و نامطلوب بوده است.
کابل،  والیات  در  گذشته  در  سیک ها  و  هندوها  تاریخ،  گواه  به 
پروان  و  کندز  خوست،  پکتیا،  هلمند،  قندهار،  غزنی،  ننگرهار، 
زنده گی می کردند. عبادت گاه های آن ها تا کنون در بسیاری از این 
والیات از جمله پکتیا و خوست باقی مانده است. این در حالی است 
که هندوها و سیک  های کشور در پی تحوالت چهل سال اخیر از 
تنها در والیات کابل،  آواره شده اند و در حال حاضر  این والیات 
ننگرهار و غزنی زنده گی می کنند. برآورد شده است که در طی این 
سال ها جمعیت این اقلیت قوم ـ مذهبی از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در 
دهه ۶۰ خورشیدی به ۲۰۰ تا ۲۵۰ خانواده محدود شده است. 
بیش تر آن ها به کشورهای مختلف از جمله هند، آسترالیا، کانادا و 

بعضی از کشورهای اروپایی به شکل گروهی پناه برده اند.
این  از  نیز  حمایت هایی  اخیر  سال  بیست  در  دست کم  حکومت 
اساسی  قانون  سوم  ماده  است.  داده  انجام  قومی ـ مذهبی  اقلیت 
کشور، آزادی مذهبی اقلیت هندو و سیک را مورد حمایت قرار داده 
ـ یکی در مجلس سنا و دیگری  است. دو کرسی در شورای ملی 
نماینده گان هندو و سیک در نظر  برای  نماینده گان ـ  در مجلس 
گرفته شده است. بازسازی اماکن مذهبی و عبادت گاه های اقلیت 
هندو و سیک از دیگر مصادق حمایت حکومت از آن ها است. در 
جاری  مالی  سال  در  و  افغانی  میلیون  بیست  مالی  گذشته  سال 
پنجاه میلیون افغانی برای بازسازی عبادت گاه های هندو و سیک در 
والیات مختلف اختصاص داده شده است. با این وصف، حکومت در 
رسیده گی به بخشی از مشکالت این اقلیت قومی ـ مذهبی تا کنون 

ناکام بوده است.
استرداد  به  موفق  کنون  تا  بسیاری  وعده های  وجود  با  حکومت 
است.  نبوده  سیک  و  هندو  اقلیت  شده  غصب   امالک  و  زمین ها 
از  این بخش  برای  اقدامات حکومت  هم چنان در عرصه آموزش، 
جامعه مؤثر نبوده است. در حال حاضر ده ها کودک متعلق به این 
تفاوت های  و  اجتماعی  مشکالت  دلیل  به  قومی ـ مذهبی  اقلیت 
فرهنگی از رفتن به مکاتب دولتی محروم اند. به همین شکل، مراسم 
و مناسک مذهبی آن ها زیر تهدید قرار دارد و آن ها نتوانسته اند 
و  اختطاف  شوند.  برخوردار  افغانستان  در  خود  مذهبی  آزادی  از 
حمله هدف مند بر عبادت گاه ها و تجمعات اقلیت هندو و سیک از 
مشکالتی است که هنوز در برابر آن ها با قوت خود باقی است. اخیراً 
دلیل ترک دسته جمعی افغانستان از سوی اقلیت هندو و سیک نیز 

همین تهدیدات بوده است.
که  بین المللی  کنوانسیون های  و  اساسی  قانون  مطابق  حکومت 
بدان در جهت حمایت از اقلیت ها ملحق شده است، مکلف است تا 
زمینه زنده گی مصون برای اقلیت هندو و سیک در کشور را فراهم 
به جامعه و برخورداری کودکان  ادغام آن ها  برای  کند. هم چنان 
فراهم شود؛  زمینه های الزم  باید  آموزش،  از حق  و سیک  هندو 
کاری که طی سال های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته است. 
به همین شکل، زمین ها، عبادت گاه ها و دارایی های آن ها که طی 
سالیان گذشته در نقاط مختلف کشور غصب شده است، دوباره به 
آن ها برگردانده شود و به این ترتیب به آن ها اطمینان داده شود 
که مثل هر افغان دیگر از حق زنده گی، امنیت، صحت، آموزش و 
کار در افغانستان برخوردار هستند. اگر چنان چه این مهم تحقق 
نیابد، شاید روزی فرا برسد که جمعیت باقی مانده این اقلیت نیز 
کشورشان را ترک کنند و این مایه شرم ساری دولت و ملتی است 
که در برابر قانون به هم زیستی مسالمت آمیز و برابر با این اقلیت 

تعهد سپرده اند.
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برای مهار دزدی  و جرایم در هرات 
چه باید کرد؟

محمدحسین نیک خواه

۱۷ جسد از ۳۳ مهاجر افغان که در وان ترکیه غرق شده بودند، به کابل منتقل شده است
۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه می گوید که 
۱۷ جسد متعلق به شهروندان افغانستان که در 
دریاچه ی وان ترکیه غرق شده بودند، به کابل 
تاکنون اجساد ۳۳ مهاجر  منتقل شده است.  
افغان که در این حادثه قربانی شدند، شناسایی 

شده است.
خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  هیواد،  گران 
۸صبح  روزنامه  به  اسد،  پنجم  یک شنبه،  روز 
به کشتی حامل  متعلق  تاکنون ۶۰ جسد  که 
مهاجران که در وان غرق شده بود، از آب بیرون 

کشیده است.
هیواد می گوید که از این میان، هویت ۳۳ مهاجر 
افغان شناسایی شده است. برخی از اجساد در 

ترکیه به خاک سپرده شده است.
تا ۸۰ سرنشین  یک کشتی، حامل حدود ۷۰ 
در اوایل ماه گذشته در دریاچه وان ترکیه غرق 

افغان،  مهاجران  این کشتی حامل  است.  شده 
ایرانی و پاکستانی بوده  است.

از  را  هیأت  یک  خارجه،  وزارت  آن  دنبال  به 
سفارت افغانستان در ترکیه برای رسیده گی به 

این موضوع به شهر وان فرستاده است.
از  دیگر،  جانب  از  هیواد  گران  حال،  این  با 
مهاجرت های  از  که  خواست  کشور  شهروندان 
و  زنده گی  و  کنند  خودداری  غیرقانونی 

سرنوشت شان را به دست قاچاق بران نسپارند.
دریاچه وان در نزدیکی مرز ایران و در مسیری 
پناه جویان  انتقال  برای  آن  از  که  دارد  قرار 
مسیر  این  در  می شود.  استفاده  ترکیه  به 
حامل  کشتی های  نیز  گذشته  سال های  در 

پناه جویان غرق شده است.
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گزارش کمیته مشترک تطبیق 
که  می دهد  نشان  قرارها 
وزارت امور داخله نتوانسته 
 ۷۰۵ و  هزار  پنج  میان  از 
و  هزار  هفت  گرفتاری  قرار 
حدود  مظنون،  و  متهم   ۶۹۳
لوی سارنوالی  قرار  هزار  چهار 
مبنی بر گرفتاری حدود شش هزار متهم و مظنون 
از هیأت مشترک  این کمیته که  را تطبیق کند. 
شده،  تشکیل  داخله  امور  وزارت  و  لوی سارنوالی 
جریان  در  شده  یاد  قرارهای  که  کرده اند  تصریح 
سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ صادر شده است. وزارت 
جریان  در  تالش ها  که  می گوید  اما  داخله  امور 
پنج ماه اخیر تسریع یافته که پیش رفت سه برابر 
این  گفته  به  می دهد.  نشان  را  قرارها  تطبیق  در 
وزارت، پولیس موفق شده که حدود یک هزار قرار 
را تنها در پنج ماه اخیر تطبیق کند و می کوشد 
تعمیم  تطبیق ناشده  قرارهای  بر  را  روند  این  که 
عمل کرد  از  تقدیر  ضمن  نیز  لوی سارنوالی  دهد. 
پولیس، خواستار تمرکز و تفکیک بیش تر است تا 
روند اجراآت در مورد افرادی که زیر تعقیب عدلی 
جمهور  رییس  پیش تر  شود.  تکمیل  دارند،  قرار 
و  قانون  حاکمیت  عالی  شورای  نشست  در  غنی 
حکومت داری دستور داده بود که وزارت امور داخله 
این قرارهای سارنوالی را تا سه ماه آینده تطبیق 

کند. 
قرارها  تطبیق  مشترک  کمیته  گزارش  اساس  بر 
آن  نتایج  و  نهایی  دلو سال گذشته  اواخر  در  که 
به شورای عالی حاکمیت قانون حکومت داری ارایه 
بیش تر  است  نتوانسته  داخله  امور  وزارت  شده، 
قرارها سارنوالی )تصامیم گرفتاری ای که از سوی 
سارنواالن صادر می شود( را تطبیق کند. این قرارها 
می تواند در برخی از موارد گرفتاری بیش از یک 
می کند  تصریح  گزارش  باشد.  شامل  نیز  را  نفر 
که در مجموع پنج هزار و ۷۰۵ قرار گرفتاری در 
جریان سال ها ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ صادر شده و هفت 
هزار و ۶۹۳ متهم و مظنون را شامل می شود. این 
گزارش سه هزار و ۶۴۲ قرار گرفتاری  که از سوی 
سارنوالی های استیناف ۳۳ والیت صادر شده را نیز 
در بر داشته که در صورت تطبیق آن، باید چهار 
هزار و ۸۰۲ متهم و مظنون بازداشت می شدند. بر 
اساس آمارها، بلخ با ۴۴۲ قرار برای گرفتاری که 
۴۴۲ متهم و مظنون را در بر می گیرد، در صدر 
جای  استیناف  سارنوالی های  قرارهای  فهرست 
گرفته و هرات، کندز و بغالن به ترتیب با ۳۶۲ قرار 
برای گرفتاری ۴۷۹ نفر، ۳۵۱ قرار برای گرفتاری 
۵۲۰ نفر و ۲۵۰ قرار برای گرفتاری ۳۱۹ نفر در 

رده های بعدی قرار دارند.
در گزارش تصریح شده است که دایکندی با ۲۰۰ 
قرار، غزنی با ۱۶۲ قرار، کندهار با ۱۴۱ قرار، کابل 
با ۱۴۰ قرار، تخار با ۱۳۸ قرار، غور با ۱۲۵ قرار، 
سمنگان با ۱۰۵ قرار، نیمروز با ۱۰۴ قرار، ارزگان 
با ۱۰۳ قرار، جوزجان با ۱۰۱ قرار، کنر با ۹۶ قرار، 
فاریاب با ۹۱ قرار، کاپیسا با ۹۰ قرار، هلمند با ۸۹ 
قرار، خوست با ۸۰ قرار،  بامیان با ۶۷ قرار، لوگر با 
قرار،  با ۵۶  لغمان  قرار،  با ۵۹  قرار، بدخشان   ۶۰
با  بادغیس  قرار،  با ۳۶  نورستان  قرار،  با ۳۸  فراه 
۳۱ قرار، پکتیکا با ۳۰ قرار، پکتیا با ۲۲ قرار، زابل 
با ۱۸ قرار، پنجشیر با ۱۰ قرار، سرپل با هفت قرار 
قرارهای  فهرست  در  قرار  با شش  میدان وردک  و 
است.  گرفته  جا  والیت ها  استیناف  سارنوالی های 
گفتنی است که آمار والیت ننگرهار در این فهرست 

گنجانیده نشده است.
صادره  قرار   ۹۱۴ هم چنان  قرارها  مجموعی  آمار 
با  که  می گیرد  بر  در  را  عسکری  سارنوالی های 
تطبیق آن، یک هزار و ۳۶۲ تن بازداشت خواهند 
قرار  با ۱۶۳  جوزجان  آمارها،  این  اساس  بر  شد. 
با ۱۵۷ قرار برای  نفر، کندز  برای گرفتاری ۲۷۵ 
گرفتاری ۲۲۴ نفر و غزنی با ۷۵ قرار برای گرفتاری 
۱۲۰ نفر در صدر فهرست قرارهای صادره سارنوالی 
قرار،   ۶۰ با  بغالن  والیت های  دارند.  جا  عسکری 
هرات با ۴۶ قرار، ارزگان با ۴۴ قرار، هلمند با ۴۳ 
قرار، زابل با ۴۱ قرار، تخار با ۳۳ قرار، بدخشان با 

با ۲۱ قرار،  با ۲۴ قرار، کندهار  ۳۰ قرار، ننگرهار 
سمنگان با ۱۸ قرار، فراه و نیمروز هرکدام با ۱۷ 
فاریاب  قرار،  با ۱۴  غور  قرار،  با ۱۶  قرار، خوست 
بادغیس  و  بلخ  قرار،  با ۱۲  دایکندی  قرار،  با ۱۳ 
هرکدام با ۱۱ قرار، بامیان با ۱۰ قرار، نورستان با 
با  لغمان  قرار،  شش  با  میدان وردک  قرار،  هشت 
چهار قرار، لغمان، کنر، پکتیا و پکتیکا هرکدام با 
سه قرار و پنجشیر با یک قرار در ادامه فهرست درج 
شده است. در همین حال، میزان قرارهای سارنوالی 
عسکری در کابل و لوگر فرستاده نشده و در کاپیسا 

نیز آماری درج نشده است. 
عالوه بر این، قرارهای صادره سارنوالی اختصاصی 
با مواد مخدر نیز با شمار مظنونان آن در  مبارزه 
و  هزار  یک  مجموع  در  است.  شده  درج  گزارش 
اختصاصی  سارنوالی   سوی  از  گرفتاری  قرار   ۱۸۷
مبارزه با مواد مخدر صادر شده که بر اساس آن، 
باید یک هزار و ۵۸۹ متهم و مظنون بازداشت شود. 
از این میان اما بر اساس گزارش کمیته مشترک، 
تنها ۱۶۰ قرار گرفتاری تطبیق شده که ۲۱۴ تن را 
شامل می شود. بدین ترتیب، در مجموع یک هزار و 
۲۷ قرار گرفتاری که یک هزار و ۳۷۵ تن را شامل 
می شود، عملی نشده که ۲۰۹ قرار گرفتاری ۲۷۲ 
متهم و مظنون در سال ۱۳۹۵، ۳۸۵ قرار گرفتاری 
۴۹۹ نفر در سال ۱۳۹۶ و ۴۳۳ قرار گرفتاری ۶۰۴ 

نفر در سال ۱۳۹۷ را شامل است. 
افزون بر این موارد، قرارهای گرفتاری و جلب ۲۵۵ 
با جرایم  مبارزه  قضایی  و  مرکز عدلی  توسط  نفر 
سنگین صادر و در دو فهرست گنجانیده شده است. 
بر اساس فهرست اول، قرار گرفتاری ۱۲۷ تن صادر 
شده که از این میان، قرار ۷۶ تن اجرا شده، قرار ۲۱ 
تن آن زیر کار نهادهای مرتبط بوده و ۳۰ تن دیگر 
نیز در خارج از کشور تثبیت شده اند. در فهرست 
دوم اما از میان ۱۲۸ تن، قرار ۹۷ تن اجرا شده، 
قرار ۲۷ تن زیر کار بوده و چهار تن دیگر در خارج 
از کشور تثبیت شده اند. بنا بر معلومات وزارت امور 
تن حدود  قرارهای ۱۲۷  مورد  در  پولیس  داخله، 
۷۸ درصد و در مورد قرارهای ۱۲۸ تن ۶۷ درصد 
اجراآت کرده است. گفتنی است که افراد مقیم رد 
خارج از کشور توسط وزارت امور داخله تشخیص 
داده شده و اطالعات آن ها برای اجراآت بیش تر به 

انترپول فرستاده شده است.
نیز  مرکز  چهارگانه  زون های  استیناف  سارنوالی 
برخی از قرارها را در جریان سه سال صادر کرده اند. 
قرارها،  تطبیق  مشترک  کمیته  گزارش  اساس  بر 
۷۲ قرار گرفتاری ۱۰۴ متهم و مظنون صادر شده 
است. از این میان، ۳۸ قرار برای گرفتاری ۶۰ تن از 
سوی سارنوالی استیناف زون شرق و ۳۴ قرار برای 
گرفتاری ۴۴ تن از سوی سارنوالی استیناف زون 
یافته که  ادامه تصریح  غرب صادر شده است. در 
از میان مجموع آمار سارنوالی زون شرق، ۱۹ قرار 
گرفتاری به دلیل قرارهای مواد مخدر، از فهرست 
برای  قرار  این، ۲۳  با  است. هم زمان  کاسته شده 
گرفتاری ۲۷ تن به دلیل مرتبط بودن با مواد مخدر 

از مجموع آمارهای سارنوالی استیناف زون غرب در 
فهرست قرار نگرفته است. 

اما  کرده،  تایید  را  آمارها  این  نیز  سارنوالی  لوی 
تصریح می کند که کار مشترک این نهاد با وزارت 
امور داخله برای تقویت حاکمیت قانون و تطبیق 
احکام ادامه یافته است. جمشید رسولی، سخنگوی 
روزنامه  به  اسد،  پنجم  یک شنبه،  روز  نهاد،  این 
داخله  امور  وزارت  و  لوی سارنوالی  گفت،  ۸صبح 
تالش می کنند که هم آهنگی بین دو نهاد را افزایش 
دهند تا این قرارها در سطح والیت ها تطبیق شود. 
وی هرچند از تالش های وزارت امور داخله قدردانی 
و  تمرکز  لوی سارنوالی خواهان  افزود که  اما  کرد، 
تفکیک بیش تر است تا اجراآت در مورد کسانی که 
مورد تعقیب عدلی قرار دارند، تکمیل شود. آقای 
و  لوی سارنوالی  مشترک  کمیته  که  افزود  رسولی 
وزارت امور داخله تالش می کند که قرارهای سال 
گذشته را نیز ارزیابی کرده و میزان تطبیق آن را 
مشخص سازد. وی هم زمان با این تصریح کرد که 
پس از این ارزیابی مشخص خواهد شد که تالش 
کمیته مشترک و همکاری دو نهاد تا چه اندازه بر 

تطبیق قرارها تاثیر گذاشته است. 
وزارت امور داخله اما در پایان گزارش تصریح کرده 
که در جریان ماه دلو سال گذشته توانسته است 
برای گرفتاری ۶۳۵ متهم و مظنون را  ۴۶۵ قرار 
بی پیشینه«  و  جدی  »اقدامی  که  کند  تطبیق 
خوانده شده است. این وزارت تصریح می کند که 
توانسته از میان پنج هزار و ۷۰۵ قرار برای گرفتاری 
هفت هزار و ۶۹۳ متهم و مظنون، یک هزار و ۳۶۵ 
قرار برای گرفتاری یک هزار و ۹۴۲ تن را تطبیق 
کند. طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، به 
روزنامه ۸صبح گفت که تنها ۳۱۰ قرار از این سه 
سال با وجود دوره قرنطین عملی شده و در نتیجه 
آن، ۳۶۴ تن بازداشت شده اند. وی تصریح کرد که 
سال  سرطان  اواخر  تا  گذشته  سال  حوت  ماه  از 
روان ۹۳۹ قرار برای گرفتاری یک هزار و ۱۵۴ تن 
تطبیق شده که در مقایسه با عین زمان در سال 
را  پیش رفت  درصد  از ۷۰  بیش  و ۱۳۹۸   ۱۳۹۷
نشان می دهد. آقای آرین افزود که بر اساس آمارها، 
تالش های وزارت امور داخله در دو سال اخیر در 
مقایسه با سه سال پیش تر آن پیش رفت سه برابری 
داشته که نمایان گر تالش های پولیس برای تطبیق 
قرارهای دو سال اخیر و گسترش آن به قرارهای 
تطبیق ناشده است. با این حال، دلیل عملی نشدن 

قرارها در گزارش تصریح نیافته است.

جای  به  وضعیت  »تغییر  شفافیت:  دیده بان 
لفاظی، نیازمند کار عملی است«

افغانستان  شفافیت  دیده بان  این،  با  هم زمان 
می گوید که نبود همکاری های الزم میان نهادهای 
قرارها  که  شده  سبب  روند  این  در  ذی دخل 
ناصر  نشود.  عملی  گذشته  سال های  جریان  در 
دیده بان  ارتباطات  و  دادخواهی  مسوول  تیموری، 
که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  افغانستان،  شفافیت 

رشته همکاری های وزارت امور داخله، لوی سارنوالی 
و استره محکمه برای مبارزه با فساد و جرایم از هم 
باور وی، در صورت کشف  به  زیرا  گسسته است، 
مواردی از سوی وزارت امور داخله، لوی سارنوالی در 
تحقیق آن منصفانه و سریع عمل نکرده و در صورت 
صدور قرار از سوی لوی سارنوالی، وزارت امور داخله 
در تطبیق آن کوتاهی می کند. او افزود که به دلیل 
طرد شدن سیستم مبارزه با فساد، وجود قانون و 
زیر سوال  مردم  از سوی  جامعه  در  آن  حاکمیت 
رفته است. به گفته آقای تیموری، نهادها در برخی 
از موارد حکم بر افراد را بنا بر فشارهای سیاسی یا 
سلیقه های شان تطبیق کرده اند. وی در ادامه گفت 
که در برخی از مواقع نیز این احکام باالی برخی 
از افراد به شکل تجملی تطبیق شده است تا نشان 

دهد که احکام به نحوی تطبیق شده است.
رهبری  نقش  که  کرد  تصریح  تیموری  ناصر 
دگرگون  را  نهادها  وضعیت  تا  است  این  حکومت 
کرده و شرایط را بهتر سازد. وی گفت که قناعت 
دادن به مردم در خصوص حاکمیت قانون، نیازمند 
شدید«  گونه  »به  اعتماد  این  زیرا  نیست،  لفاظی 
صدمه دیده است. او افزود که یگانه راه حل »احیای 
و  منصفانه  واضح،  صریح،  تطبیق  اعتماد،  دوباره 
است«  جامعه  در  زورمندان  باالی  قانون  موقع  به  
نیازمند اصالحات در  که روندی درازمدت بوده و 
نهادها است. آقای تیموری افزود که تبعات تطبیق 
نهادینه  سبب  و  بوده  ناخشنودی  قرارها،  نشدن 
شدن فرهنگ معافیت در کشور شده است، زیرا به 
باور وی، گریز از قرارهای بازداشت سبب می شود 
که گروه های شورشی، گروه های جرمی، گروه های 
قومی و ساختار ضد دولتی رشد کرده و زمینه را 

برای گریز افراد از اجرای این قرارها فراهم کنند. 
نهادهای  که  می دهد  رخ  حالی  در  همه  این 
»عملی  آن چه  از  نیز  این  از  پیش  نظارت کننده 
بارها  است،  قانون« در کشور خوانده شده  نشدن 
انتقاد کرد ه اند. گفتنی است که محمداشرف غنی، 
رییس جمهور، در نشست شورای عالی حاکمیت 
قانون و حکومت داری که در بیست وسوم سرطان 
برگزار شد، به وزارت امور داخله دستور داده است 
که همه ی قرارهای لوی سارنوالی را در خالی سه 
و ۱۲  هزار  اساس، چهار  این  بر  کند.  تطبیق  ماه 
قرار سارنوالی برای گرفتاری پنج هزار و ۷۵۱ متهم 
و مظنونی که در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ صادر 
شده، هنوز تطبیق نشده باقی  مانده است. این در 
حالی است که شمار قرارهای سال گذشته و سال 
ارزیابی و مشخص نشده است. بدین  جاری هنوز 
یک ونیم  قرارهای  به  آینده  در  است  قرار  ترتیب، 
سال اخیر پرداخته و تصریح شود که چند قرار از 
میان قرارهایی که در جریان سال ۱۳۹۸ و ربع اول 
۱۳۹۹ صادر شده، عملی شده است. باید تصریح 
کرد که قرارها شامل قرار گرفتاری و جلب است. 
بدین ترتیب، پولیس در قرارهای جلب مسوولیت 
تسهیل را برعهده داشته، اما قرارهای گرفتاری از 

سوی این نهاد تطبیق می شود.

وزارت امور داخله قرار گرفتاری 5751 متهم 
و مظنون را عملی نکرده است

فرهنگ معافیت؛ 

حسیب بهش



شکاف های اقتصادی موجود در جوامعی که بازار آزاد 
در آن ها عمومیت دارد و دولت در آن ها مالکیت کم تری 
نسبت به روند های اقتصادی دارد، یک امر عادی تلقی 
نوعی  آن،  ختم  تا  آزاد  بازار  روند  شروع  از  می شود. 
انارشی در دادوستد و روال اصلی اقتصادی حاکم است. 
در اقتصاد نیولیبرال شروط اصلی بازار آزاد با منفعت 
مغالطه شده و تنها وجوه مالی و نه کیفیت آن جنس، 
مطرح است. برای یک فروشنده، تنها فروش جنسش 
از  ناشی  بیرون داد های  و  عام  منفعت  نه  است،  مهم 

شکاف اقتصادی که تمام جامعه را متضرر می سازند.
در روند های اقتصادی تحت حاکمیت بازار آزاد و شعاع 
نیولیبرال، تنها قدرت اقتصادی در جامعه و سازوکار 
آن تداخل دارد و اگر نیروی سیاسی زیر نام دولت در 
آن روند مداخله کند، به زعم اقتصاد دانان نیولیبرال، 
خالف اصول و پرنسیب های بازار عمل کرده و آزادی 
فردی در تشبث را زیر سوال برده است. در این مورد 
آزادی فردی در جست وجوی سود و منفعت از اصول 
اصلی بازار بوده که با شکاف اقتصادی همراه خواهد 
بود. اگر دخالتی در این روند شود، واکنش شدید یک 
سرمایه دار را به دنبال خواهد داشت. یک سرمایه دار 
بدون در نظر داشت شکاف های ایجاد شده در اقتصاد 
یک جامعه و بدون توجه به اضرار گوناگونی که یک 
وارد  جامعه  تمام  برای  می تواند  شخصی  سود جویی 
کند، خواه مخواه به گسست درونی یک جامعه کمک 

می کند.
یک سرمایه دار، یک متشبث ثروت مند است که تنها با 
استخدام نیروهای کار در صدد تامین منافع شخصی 

در علم حقوق اشخاص به دو نوع دستهبندی می شوند: 
ادارات  و اشخاص حقوقی )حکمی(.  اشخاص حقیقی 
دولتی از جمله اشخاص حقوقی محسوب می شوند. این 
ادارات بدون اشخاص حقیقی و نیروی بشری به تنهایی 
ماهیت و توانایی انجام کاری را ندارند و در حقیقت این 
افراد هستند که با نیروی کاری و توانایی های خود، کار 
ادارات دولتی را به پیش می برند. بناًء یکی از مهم ترین 
روابط میان شهروندان با دولت، روابط استخدامی است 
که موجب می شود افراد با کار کردن در ادارات دولتی، 
به تأمین نیاز های مادی خود دست یابند. استخدام در 
ادارات دولتی منوط به رعایت اصولی است که امروزه در 
تمام کشور ها این اصول به رسمیت شناخته شده و در 
جهت پذیرش کارمندان به ادارات دولتی، به کار برده 
می شوند. این اصول از یک سو باعث ثبات و پایداری 
جلب  سبب  دیگر  سوی  از  و  می شوند  دولتی  ادارات 
از همه  اعتماد متقاضیان و کارمندان دولت و مهم تر 
عامل برقراری عدالت اجتماعی می شوند که به قرار ذیل 

به توضیح هر یک از آن ها پرداخته می شود. 

1. اصل لیاقت و شایسته گی
اصل  مستخدمان،  استخدام  بر  حاکم  اصول  از  یکی   
لیاقت و شایسته گی است. مسووالن ادارات دولتی باید 
کرده  عمل  هوشیارانه  دولت  کارمندان  استخدام  در 
بدون  و  شایسته گی  و  اهلیت  بر اساس  را  کارمندان  و 
بر  بودن  متکی  صرفاً  البته  کنند.  استخدام  تبعیض، 
لیاقت، برای پیش برد کارهای اداری، پاسخ گو نخواهد 
بود، بلکه عالوه بر دانایی، داشتن مهارت و تجربه نیز از 

موارد الزم و ضروری است. 
سوالی که مطرح می شود، این است که در افغانستان آیا 
کارمندان بر اساس توانایی های شان استخدام می شوند 
و کار به اهل کار سپرده می شود یا خیر؟ در پاسخ به 
این سوال می توان گفت: متأسفانه در افغانستان کار به 
اهل کار سپرده نمی شود. بسیار به ندرت پیدا می شود 
که شخصی بر اساس لیاقت و شایسته گی خود، در کاری 
که مرتبط با رشته تحصیلی اش باشد، استخدام شود. 
شخصی که متخصص علوم سیاسی است، کار حقوقی 
انجام می دهد و شخصی که متخصص علم حقوق است، 
اقتصاد  علم  متخصص  که  شخصی  و  کمپیوتری  کار 
به  هم  علوم  بقیه  متخصصان  انجنیری.  کاری  است 
ادارات  در  کارمندان  گماشتن  بنابراین،  روش.  همین 
اداره  دولتی به این روش، عامل انحطاط و اضمحالل 

خواهد شد.

با این شکاف اقتصادی، چه می توان کرد؟
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نمی داند.  اقتصادی  شکاف  در  را  آن  حاصل  و  بوده 
نیروی  عنوان  به  ثروت مندان  که  گفت  می توان  پس 
استخدام کننده نه تنها نقش قوی در ایجاد شکاف های 
آن  بیش تر شدن  برای  را  زمینه  بل  دارند،  اقتصادی 

مساعد می کنند. 
در اقتصادی بازار ادعای می شود که برای هرکسی کار 
کار  مردم  همه ی  برای  که  نمی شود  گفته  اما  است، 
وجود  به  را  اقتصادی  شکاف  بازار  اقتصاد  زیرا  است، 
صدمه  مالی  لحاظ  از  را  مردم  تنها  نه  که  می آورد 
می زند، بل روند یادگیری مسلکی را نیز برای نسل های 
آینده مختل می سازد؛ زیرا زیر فشار اقتصادی و جبر 
روزگار یک فقیر و کارگر توان پرداختن به یادگیری 
با  مسلک های تازه را ندارد، در حالی که یک جامعه 
نیروی  اقتصادی، در جست وجوی  شکاف های عریض 
بتواند به کمک آن  تا  کار مسلکی و متخصص است 
چرخه های اقتصادی کار گاه خود را در چرخش داشته 
باشد. در این صورت چون تمام مردم جامعه ی دارای 
شکاف اقتصادی نمی توانند متخصص باشند تا شرایط 
استخدام در بازار آزاد را کسب کنند، بناًء نقض حقوق 
می شود.  کار  روی  محض  اقلیت گرایی  و  شده  فردی 
ناشی  که  در جامعه   بی کاری  بحران  که  است  این جا 
از شکاف اقتصادی و تقاضای بی مورد مبنی بر داشتن 
برای  را  زمینه  است،  کار  نیروی  طرف  از  تخصص 
مهیا  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  حاد  بحران های 
می سازد؛ زیرا تحت چنین شرایطی تفاوت میان نیروی 
کار  که افراد معمولی اند و کار فرما و بازار کار که نیروی 
این  و  است  فاحش  خیلی ها  می خواهند،  متخصص 

2. اصل برابری
 اصل دیگری که حاکم بر استخدام کارمندان دولت 
نفی  یعنی  برابری  از  مراد  است.  برابری  اصل  است، 
تمام حقوق و  از  اتباع کشور  این که همه ی  تبعیض. 
امتیازات مطرح در کشور، بدون در نظر داشت مذهب، 
قوم، نژاد، لسان و... به صورت مساویانه برخوردار باشند.
بر اساس حقوق شهروندی، قوانین داخلی و بین المللی 
دارای  متمدن،  جامعه  یک  اعضای  و  افراد  تمام 
فرصت های برابر برای رسیدن به موقعیت های شغلی اند. 
در رابطه به این اصل، ماده ۴۸ و بند ۴ ماده ۵۰ قانون 
هر  حق  »کار  می دارند:  بیان  چنین  کشور  اساسی 
افغان است و اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون 
هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون، به خدمت 

دولت پذیرفته می شوند.«
قانون اساسی برای ایجاد نظم  و عدالت اجتماعی در 
موارد متعددی بر نفی تبعیض و نابرابری تأکید می کند 
و در قوانین مختلف، انواع تبعیض به لحاظ جنسیتی، 
مذهبی، قومی ، نژادی، لسانی، عوامل سیاسی، اقتصادی 
قانون  و غیر آن ممنوع شده است. عالوه بر صراحت 
اساسی کشور، ماده ۲۱ اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز 
»هرکس  می دارد:  بیان  چنین  برابری،  اصل  مورد  در 
به مشاغل عمومی کشور  تساوی شرایط  با  دارد  حق 

در  اگر  می آورد.  وجود  به  را  بی کاری  بر  مبنی  تضاد 
بازار آزاد فردی بیاید و مقداری از کاالی مورد ضرورت 
خود را بخرد، ولی چون بحران بی کاری منجر به شکاف 
اقتصادی شده و او توان خرید جنس را نداشته باشد، 
به  است  بازار  عمده  هدف  که  وی  خرید  قدرت  بناًء 
تحلیل رفته و دیگر مورد توجه بازار نیست. ویژه گی 
مصرف  برای  کاال  انبوه  تولید  مدرن،  سرمایه داری 
توده های  در  خرید  توان  اگر  است.  مردم  توده های 
مردم نباشد، این مردم برای بازار آزاد ارزشی نخواهند 
حرکت  نظامی  چنین  دست آورد  ضمن،  در  داشت. 
افراد  زنده گی  سطح  میانگین  مداوم  بهبود  سوی  به 
نیست، یعنی جریانی که به ثروت مند شدن بسیاری 
هدف  عوض  در  باشد.  نمی تواند  می انجامد،  مردم  از 
مساعد ساختن زمینه برای خرید و مصرف مردم است . 
شکاف های اقتصادی ناشی از بازار آزاد نه تنها  »انسان 
باال نکشیده و  وی را  از  مرتبه ی فقر  معمولی«  را 
ارتقا نمی بخشد،  اقتصادی«  نظر  به یک »مدل مورد 
بل در بازار یک جامعه ی سرمایه داری، انسان معمولی 
مصرف کننده  ی بی اقتداری است که نهایتاً با خرید یا 
امتناع از خرید خود تعیین می کند که چه چیزی و با 
چه میزان و کیفیتی باید تولید شود و چه ارزشی در 

نزد فروشنده داشته باشد.
نیازهای  عمدتاً  یا  صرفاً  که  کارخانه هایی  یا  مغازه ها 
برآورده  را  ثروت مندتر  شهروندان  ناب  تجمالتی 
می کنند، نقش اصلی را در زمینه ی اقتصادی اقتصاد 
این  می کنند.  ایفا  آن  از  برخاسته  و شکاف های  بازار 
مرتبه ی   بردن  بلند  به  همواره  کارخانه ها  و  مغازه ها 

ثروت مندی  تا  می کنند  کمک  بزرگ  کسب و کارهای 
اقلیتی بیش تر شود. کسب و کارهای بزرگ همیشه - به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم- به توده های مردم خدمت 
می کنند، مشروط بر این که برنامه ریزی شده باشند و 

برای تمام جامعه سودمندی همسان داشته باشند.
نظارتی   راهکارهای  توسط  که  بازار  اقتصاد  اساس 
باشد، چنان  دولت ها و سیاست مداران ترتیب نشده  
است که در آن  اعیان و اصیل زاده گانی وجود دارند 
که توده مردم را تحت انقیاد خود قرار می دهند، باج و 
خراج جمع آوری می کنند و هنگامی که رعایا مجبور اند 
با خرده های نان زنده گی شان را سر کنند، ضیافت های 
مجلل برگزار می کنند. نظام مبتنی بر سود، آن هایی 
را ثروت مند می سازد که بتوانند از نیازهای مردم  به 
بهترین و ممکن ترین راه ممکن تامین منافع شخصی 
کنند. ثروت تنها از طریق خدمت رسانی به همه گان 
این  سرمایه داران  این که  محض  به  می آید.  دست  به 
خواسته های  تامین  از  غیر  به  مسیری  در  را  وجوه 
از  را  سرمایه های شان  کنند،  سرمایه گذاری  عموم 
هر  روزه،  هر  رفراندوم  یک  در  داد.  خواهند  دست 
شاهی به مشتری  این حق را می دهد که تعیین کند 
مزارع  و  مغازه ها  کارخانه ها،  صاحب  باید  کسی  چه 
مادی  وسایل  کنترل  کند.  مدیریت  را  آن ها  و  باشد 
تولید عمل کردی اجتماعی است که به تایید یا الغای 
مصرف کننده گان مقتدر می رسد. پس اگر چنین نقشی 
اقتصادی  شکاف  نشود،  داده  مصرف کننده گان  برای 
محض به وجود آمده و زمینه را برای انارشی اقتصادی 

و اقتصاد لجام گسیخته مساعد می سازد.

خود نایل آید.« با توجه به صراحت مواد مزبور، همه ی 
افراد جامعه باید فرصت برابر برای دست یابی به مشاغل 

عمومی در ادارات دولتی داشته باشند. 

3. اصل امنیت شغلی
یکی از اصول حاکم بر استخدام در ادارات دولتی، اصل 
امنیت شغلی است؛ یعنی شغل و کار افراد از تعرض 
مصون باشد و نباید به بهانه سلیقه های شخصی، قومی، 
جنسیتی، مذهبی و سیاسی این حق را از افراد سلب 
گردد. امنیت شغلی می تواند شخص را به آینده امیدوار 
با تالش بیش تری به کار های روز مره  سازد و شخص 

خود بپردازد. 
بی طرفی  اصل  از  برخاسته  حقیقت  در  شغلی  امنیت 
اداره نسبت به کارمندان است که بر اساس آن، کارکنان 
دولت نیز در انجام کار های اداری باید بی طرفانه عمل 
جز  عاملی  و  مالحظه  هیچ  راستا،  این  در  و  کنند 
مقتضیات قانون و اداره را در نظر نگیرند. اصل بی طرفی 
اقتضا دارد که  اداری،  اداره و تخصصی بودن کارهای 
و شایسته گی  لیاقت  اساس  بر  دولتی  ادارات  به  ورود 
امنیت  و  با مصونیت  و  گیرد  تبعیض صورت  بدون  و 

ادامه یابد. 
مأمور خدمات ملکی که بعد از سپری کردن امتحان و 

مرحله گزینش وارد ادارات دولتی می شود، باید از ثبات 
و دوام کار خود مطمین باشد تا با دلگرمی و انگیزه به 
انجام وظایف قانونی خود بپردازد و از تبدیل و برکناری 

و بالتکلیفی در امان باشد. 
و  نباشد  حاکم  دولتی  ادارات  در  اصل  این  اگر  اما 
نباشند،  برخوردار  شغلی  امنیت  از  دولت  کارمندان 
عامل  و  شده  اداره  از  کارمندان  دل سردی  موجب 
قانونی  تخطی های  روز گذرانی،  مسوولیت،  از  گریز 
روی گردانیدن  باعث  همه  از  مهم تر  و  )قانون شکنی( 
افراد کاردان و متخصص از ادارات دولتی خواهد شد.  

4. اصل تساوی معاش در برابری تناسب کاری
پرداخته  آن  به  که  اصلی  آخرین  و  اصل  چهارمین 
به  معاش  پرداخت  در  تبعیض  عدم  اصل  می شود، 
کارمندان است. یک نظام اداری خوب و کارا، باید در 
شرایط مساوی به کارمندان خود که دارای یک رتبه و 
درجه هستند و در یک بست ایفای وظیفه می کنند، 
معاش مساوی پرداخت کند و نباید هیچ گونه تمایزی 

بین آن ها در نظر گرفته شود. 
رعایت  اداری،  نظام  پایداری  و  ثبات  عوامل  از  یکی 
هم آهنگی در پرداخت معاش و امتیازات مادی است. 
اصل معاش مساوی برای کار مساوی، موجب اطمینان 
خاطر کارکنان و اعتماد مردم به اداره و دولت می شود. 
این اصل از جمله اصول حقوق بشری بوده و در رابطه 
به آن، اعالمیه جهانی حقوق بشر، سخن گفته است. 
بند ۲ ماده ۲۳ اعالمیه جهانی حقوق بشر در رابطه به 
این اصل چنین مقرر می دارد: »هر انسانی سزاوار است 
تا بدون روا داشت هیچ گونه تبعیضی برای کار برابر، مزد 

برابر در یافت نماید.« 
متأسفانه این امر در افغانستان رعایت نمی شود. کسانی 
اقارب دولت مردان و مقامات عالی رتبه هستند،   از  که 
ندارند،  باال  مقامات  با  رابطه  و  واسطه  که  کسانی  از 
می شود  باعث  عمل  این  می گیرند.  معاش  بیش تر 
کار  هر  انجام  به  دست  کنند،  قانون شکنی  افراد  که 
خالف قانون )رشوه خواری و...( بزنند و هرگز احساس 

مسوولیت پذیری نداشته باشند. 
از آن چه نگاشته آمدیم، چنین می توان نتیجه گرفت 
ادارات دولتی وجود  در  استخدام  بر  زیادی  اصول  که 
دارد که مهم ترین و اساسی ترین آن ها چهار اصل )اصل 
لیاقت و شایسته گی، اصل برابری، اصل امنیت شغلی و 
اصل تساوی معاش در برابری تناسب کاری( می باشد. 
این اصول در نظام اداری افغانستان، متأسفانه آن گونه 

که باید رعایت گردند، رعایت نمی شوند.

خدابخش »هجرانی«

در علم حقوق اشخاص به دو نوع دستهبندی می شوند: اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی 
)حکمی(. ادارات دولتی از جمله اشخاص حقوقی محسوب می شوند. این ادارات بدون 
اشخاص حقیقی و نیروی بشری به تنهایی ماهیت و توانایی انجام کاری را ندارند و در 

حقیقت این افراد هستند که با نیروی کاری و توانایی های خود، کار ادارات دولتی را به 
پیش می برند.

عبدالناصر نورزاد، استاد دانشگاه راه بیرون رفت از بحران کنونی، فقط در نظارت قانون مند دولت از نظام بازار است
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دولت سازی محافظه کارانه: سلطنت مصاحبان 
از  بارزی  نمونه ی   )۱۹۷۳-۱۹۲۹( مصاحبان  سلطنت 
حکم رانان محافظه کار در امر دولت سازِی افغانستان است. این 
دولت برای جلوگیری از خیزش های مردمی و شورش های 
مسلحانه که سلطنت شاه امان اهلل را به نابودی کشانده بود، 
کوشید تا رابطه ی دولت و جامعه را با استفاده از »سلطه ی 
نرم« مدیریت کند. بنا بر این، سلطنت مصاحبان به ویژه 
روش  از  جهش مندی  گذار  ظاهرشاه  پادشاهِی  دوران  در 
مداخله گرانه ی پیشین به حکومت دارِی محافظه کارانه ای بود 
که برای مدیریت اطراف کشور به شبکه های ارباب-رعیتی و 
مکانیسم های میانجی گرانه ی سنتی اتکا می کرد. این روش 
محافظه کارانه امر ذاتِی سلطنت مصاحبان نبود. بر عکس، 
با  که  بود  مصاحبان  برادران  انعطاف پذیرِی  نشان دهنده ی 
انتباه از تجارب تاریخ این کشور به ویژه واکنش های داخلی 
امور  در  پیشین  دخالت گرانه ی  سیاست های  به  خارجی  و 
جامعه آماده ی آزمایش روش های بدیل حکومت داری بودند.

به  بود  واکنشی  مصاحبان  محافظه کارِی  داخلی،  لحاظ  از 
شیوه ی انقالبی و رادیکال دولت سازِی شاه امان اهلل )۱۹۱۹-
به دست گرفتند،  را  ۱۹۲۹(. هنگامی که مصاحبان قدرت 
به  نهایتاً  که  امان اهلل  شاه  رادیکال  مدرنیزاسیوِن  خاطره ی 
تازه   حاکمان  برای  انجامید  دولت  سقوط  و  داخلی  جنگ 
بلندپروازانه ی  اصالحات  بود.  عبرت آمیز  رسیده  دوران  به 
مسلحانه  قیام  و  سنتی  نیروهای  مقاومت  با  امان اهلل  شاه 
کابل  در  قدرت  انتقال  و  سلطنت  به سقوط  و  شد  مواجه 
به قیام کننده گان روستایِی تحت رهبرِی حبیب اهلل کلکانی 
انجامید که نُه ماه متمادی اداره ی کابل را در دست گرفتند. 
برادران مصاحبان با شکست دادن کلکانی به قدرت رسیده 
بودند و بنا بر این دالیل شورش کلکانی و فرسایش دولت 

شاه امان ااهلل در امر حکومت داری برای شان اهمیت داشت.
از لحاظ خارجی نیز مصاحبان درس عبرتی از سیاست های 
ویژه  به  امان اهلل،  شاه  بین المللی  و  خارجی  بلندپروازانه ی 
هم زمان  که  پان-اسالمی  نهضت های  به  او  عالقه مندِی 
بودند.  گرفته  بود،  آزاردهنده  انگلیس ها  و  روس ها  برای 
شاه امان اهلل با حمایت از جنبش خالفت در هند و نهضت 
باسمچی در آسیای میانه دو قدرت بزرگ وقت را در برابر 
سلطنت خویش برانگیخته بود )بارفیلد ۲۰۱۰، ص. ۱۸۲؛ 
شهرانی ۱۸۶، ص. ۴۶(. این روش ایده آلیستِی شاه جوان 
روس و انگلیس را واداشته بود تا از مراکز قدرت بدیل به 

مدرنیسم خواندند،  پست  را عصر  دهه هشتاد  چنان چه 
هم اکنون عصر جهانی شدن است. اگر چه دیوید هاروی 
پست مدرنیسم و جهانی شدن را با یک دیگر پیوند می زند 
و هر دو وضعیت را دارای ویژه گی های یک سان می داند، 
اما پاره ای از نظریه پردازان بستر زمانی پست مدرنیسم و 

جهانی شدن را از یک دیگر جدا می دانند. 
زنده گی  ابعاد  میان همه  است که  جهانی شدن عصری 
بشر پیوسته گی و تنیده گی نا گسستنی وجود دارد. بشر 
و  معاشرت  یک دیگر  با  دیگر  زمان  هر  از  بیش  امروزی 
مبادرت دارند که این خود از خصیصه های جهانی شدن 
است. در مورد پیشینه تاریخی جهانی شدن به صورت کل 

سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول باورمند است که جهانی شدن از آغاز زنده گی 
منتها  است،  داشته  وجود  جهان گرا  ادیان  ظهور  و  بشر 
در دوره معاصر شتاب بیش تری به خود گرفته است. در 
دیدگاه دوم، جهانی شدن محصول نو گرایی و مدرنیسم 
غرب است. دیدگاه سوم جهان شدن را عصر فرا نوگرایی 
و فرا ساختار گرایی تلقی می کند؛ در این دیدگاه، جهانی 
تغییرات  همه  شامل  که  است  متأخر  فرایند  شدن 
ماهواره ای  و  ارتباطی  سیاسی،  فرهنگی،  اقتصادی، 
تاریخی جهانی شدن  می شود. همان گونه که در پیشنه 
سه دیدگاه رفته است، در ماهیت و ابعاد تحلیل آن نیز 

سه رویکرد اتخاذ شده است. 

1. رویکرد اقتصادی:
ماهیت  شدن  جهانی  سر چشمه های  رویکرد  این  در 
سیاسی  اقتصاد  نظریه پردازان  از  پاره ای  دارد.  اقتصادی 
محصول  شدن  جهانی  که  هستند  باورمند  بین الملل 
انقالب صنعتی  بازار در عرصه جهانی است.  تغییر نظام 
که تولیدات صنعتی فزاینده را در پی داشت، زمینه های 
فناوری های  توسعه  کرد.  فراهم  را  اقتصاد  شدن  جهانی 
جدید در عرصه اقتصادی سبب شد تا شیوه های جدید 

دشواری توسعه سیاسی در افغانستان:

تقابل دولت مرکزگرا و جامعه مرکزگریز

تأملی در باب جهانی شدن

شمول قبایل جنوب، جنگ جویان شمال و نهایتاً خاندان 
بر  بنا  کنند.  امان اهلل حمایت  شاه  مقابل  در  مصاحبان 
اقدامات  از  اجتناب  کنار  در  مصاحبان  برادران  این، 
بلندپراوازانه در سیاست خارجی، کوشیدند از مواجهه ی 
روس و انگلیس در افغانستان جلوگیری کرده و بدون 
هر  از  قدرت  دو  این  به  تحریک آمیز  و  آشکار  نزدیکی 
)بارفیلد ۲۰۱۰، صص. ۱۹۸،  ببرند  یک جداگانه سود 
۲۰۶(. در چنین شرایطی، سلطنت مصاحبان با امضای 
میثاق های دوستی جداگانه با روس و انگلیس سیاست 
خارجی ای را پیشه کرد که به »بی طرفی خیراندیشانه« 

معروف است. )شهرانی ۱۹۸۶، ص. ۵۴(
با  مصاحبان،  محافظه کارانه ی  روش  اساس،  این  به 
انتباه از سیاست ها و برنامه های ناکاِم داخلی و خارجی 
مستقیم  مواجهه ی  از  اجتناب  پایه ی  بر  امان اهلل،  شاه 
تحریک  از  اجتناب  و  داخل  در  سنتی  نیروهای  با 
این  چارچوب  در  گرفت.  شکل  خارجی  قدرت های 
مشروط  روند  مصاحبان  برای  دولت سازی  سیاست، 
و  آرام  طور  به  باید  که  می شد  پنداشته  تدریجی ای  و 
خزنده از کابل آغاز و بدون اعمال فشار مستقیم به هیچ 
گروه و جماعتی در سراسر کشور پخش می شد )بارفیلد 

۲۰۱۰، ص. ۱۹۸(.
گامی  این، پروژه ی دولت سازِی مصاحبان اصوالً  بر  بنا 
به عقب یا اجتناب از دخالت مستقیم در امور اطراف 
و محالت بود. هر چند این سیاست در عمل یک سان 
و یک ریخت باقی نماند و به مرور زمان از منطقه ای تا 
منطقه ی دیگر اشکال مختلفی به خود گرفت. به گونه ی 
مثال، مداخله ی حکومت مصاحبان در امور جوامع غیر 
پشتوِن شمال در مقایسه به مناطق پشتون نشین جنوب 
)شهرانی ۱۹۸۶،  یافت  بیش تری  زمان شدت  مرور  به 
این روش  صص. ۵۲-۵۳؛ شهرانی ۲۰۱۳، ص. ۳۰(.  
دوگانه مبتنی بر فرضیه ای بود که گویا دولت در مناطق 
از حمایت  کابل در جنوب  قبیله ای هم تباِر حکم رانان 
بیش تری نسبت به مناطقی که مأمن غیرپشتون ها است 
برخوردار بود. هم چنان شیوه ی مداخله ی دولت در امور 
محالت نیز از یک منطقه تا منطقه ی دیگر فرق می کرد. 
طریق  از  جایی  در  مصاحبان  دولت  مثال،  گونه ی  به 
انتقال  و  با جابه جایی  استمالک زمین، در جای دیگر 
جمعیت و در جایی نیز با انفاذ قانون در امور جامعه ی 
سنتِی مداخله می کرد. اما در تمام این موارد، دولت به 
ندرت و تنها برای فرونشاندن شورش قبایل و قیام های 
سازمان یافته از قوه ی قهریه استفاده کرد )نیویل ۱۹۸۶، 

در نظام مبادله کاال، روی دست گرفته شود و ماهیت 
نظام و سیستم بازار تغییر یابد.

عصر  تا  شد  سبب  بازار  نظام  در  ماهیت  تغییر 
سرمایه داری به درجه کمال برسد و عصر قدرت گرایی 
جهانی  پذیرد.  پایان  اقتصاد،  در  دولت محوری  یا 
نظام  از مدیریت  تا حدودی  را  شدن دست دولت ها 
بازار کوتاه ساخت و به جای آن سازمان های تجارتی 
خصوصی در عرصه بین الملل به داد و ستد پرداختند. 
دیگر  دولت  که  نیستند  باورمند  واقع گرایان  اگر چه 
این  با  اما  بازی گر اصلی نیست،  در عرصه بین الملل 
هم می توان گفت: در عصر سرمایه داری و حاکمیت 
مبادالت  در  دولت ها  نقش  دموکراتیک،  رژیم های 
اقتصادی کاهش پیدا کرده است. به هر روی، آن چه 
مسلم است، این است که امروز از »ادغام جوامع« و 
»بازار جهانی« در عرصه اقتصادی سخن می رود که 
این خود تأثیر شگرفی بر مساله جهانی شدن داشته 
است،  داشته  پی  در  را  نگرانی ها  آن چه  اما  دارد.  و 
انباشت سرمایه در کشور های توسعه یافته و بهره وری 
تعداد اندکی از کشور ها از این سرمایه است که این 
کشور ها،  از  کثیری  تعداد  تا  می شود  موجب  مساله 
فقر  خط  زیر  سوم،  جهان  کشور های  خصوص  به 
تا دیدگاه  باقی بمانند. این مشکل سبب شده است 
چپ گرایی و مارکسیستی موجی از انتقادات را علیه 

جهانی شدن و سرمایه داری غربی مطرح کند. 

2. رویکرد فرهنگی:
در رویکرد فرهنگی جهانی شدن، از ادغام فرهنگ ها 
به  سخن  خرده فرهنگ  ها  بر  غالب  فرهنگ  تأثیر  و 
مردم  شدن،  جهانی  ماقبل  عصر  در  می آید.  میان 
و  داشتند  زیست  خودی  فرهنگی  بستر  در  جهان 
بی خبر  زیادی  تا حد  دیگر جوامع  فرهنگی  نظام  از 
فرهنگی  زنده گی  ماهیت  شدن،  جهانی  اما  بودند، 

ص. ۱۱۳(. برآیند این شیوه ی حکومت دارِی مصاحبان 
نظام دولتِی دو الیه ی متشکل از یک اداره ی متمرکِز 
پابند به قوانین و رویه های رسمی  در کابل و موازی با 
آن یک نظام سیاسی-حقوقِی نیمه خودمختارِ عرفی در 

اطراف بود )بارفیلد ۲۰۱۰، صص. ۲۲۳-۲۲۲(.
کوشیدند  مصاحبان  دوگانه،  ساختار  این  به  توجه  با 
و  با گسترش حامی پروری  را  پروژه ی دولت سازی شان 
روابط  تامین  طریق  از  ارباب-رعیتی  شبکه های  ایجاد 
کابل با خان ها و اربابان در جامعه ی سنتی افغانستان 
وجود  به  طریق  این  از  که  شبکه هایی  کنند.  دنبال 
مشورت  لزوم  صورت  در  تا  داشتند  وظیفه  می آمدند 
و چانه زنی میان نهادهای رسمی دولت و ساختارهای 
غیررسمِی جامعه را تسهیل کنند. طور مثال، وظیفه ی 
اجرای قانون در روستاها اکثراً به عهده ی پیاده نظام ها یا 
»سپاهی« های غیرمسلح پلیس امنیه یا ژاندارم وزارت 
داخله بود که ظرفیت و تجهیزات الزم برای اعمال اقتدار 
۲۰۱۰، صص.  )بارفیلد  نداشتند  را  روستاها  در  دولت 
۲۲۱-۲۲۲(. جوامع روستایی برای حفاظت از اعضایش 
که  داشتند  معافیتی  و  حمایتی  پیچیده ی  شبکه های 
شکستاندن آن بدون همکاری میانجیان محلی ناممکن 
بود. بنا بر این، بدون حمایت متنفذان محل برای یک 
سپاهی دشوار بود وارد روستایی شده و حکم دستگیرِی 
فردی را ابالغ کند. رضایت و حمایت میانجیان محلی 
پنداشته  قانون  اجرای  اصلِی  موارد، شرط  در هم چون 

می شد )بارفیلد ۲۰۱۰، ص. ۲۲۲(.
مصاحبان در بدل جلب همکارِی میانجی ها و متنفذان 
محلی در اجرای قانون دولت در روستاها، اجرای مقررات 
به  قبایل  و  اقوام  داخلِی  امور  در  را  عرفی  رویه های  و 
طور اعالن ناشده به رسمیت شناخته بود. حدود و ثغور 
توسط  افغانستان  روستاهای  در  رویه ها  و  مقررات  این 
توسط  نیز  آن ها  اجرای  و  تعیین  جرگه ها  و  شوراها 
همین نهادها مدیریت و نظارت می شد. دولت مرکزی 
عنوان  به  را  داخلی شان  امور  در  این جرگه ها  تصامیم 
احترام  جامعه،  نهادهای  با  دولت  معامله ی  از  بخشی 
این  می کرد.  تسهیل  را  آن  اجرای  مواردی،  در  حتا  و 
وضعیت سبب شد تا دولت مرکزی برای حفظ و تامین 
مناسبات با جامعه ی روستایی به دو منبع متکی شود: 
حامی پروری و شبکه های ارباب-رعیتی که عمدتاً خان ها 
و اربابان در آن ها در نقش میانجی ظاهر می شدند. این 
در  ناگوار  پی آمد  دو  مصاحبان  حکومت داری  روش 
دولت سازِی افغانستان داشت: نخست محدودشدن معنا 

درون  در  را  همه   و  ساخت  دگرگون  را  جهانیان 
در  دیگر  عبارت  به  داد.  قرار  جهان وطنی  فرهنگ 
میان  فرهنگی  مرزهای  تمامی  شدن  جهانی  عصر 
پیوند  تسهیل  موجب  که  ریخت  فرو  بشری  جوامع 
میان فرهنگ های مختلف شد. جهانی شدن عالوه بر 
اقتصاد داشته است،  و  بر حوزه سیاست  تأثیری که 
به نظر می رسد بیش تر از همه تأثیر خود را در حوزه 
فرهنگ نهاده است و گرایش بیش تری در این حوزه 
از خود نشانه داده است، به گونه ای که گاهی از آن به 
عنوان جهانی شدن فرهنگ یا جهانی سازی فرهنگ 
یاد شده است. در نگرش فرهنگی، جهانی شدن را به 
معنای فشرده شدن زمان و مکان در نظر گرفته اند. 
ظهور رسانه های اطالعاتی در سطح جهانی، پیش رفت 
فناوری ارتباطات، انترنت و ماهواره موجب فشرده گی 
زمان و مکان شده، فرهنگ های مختلف را با یک دیگر 
نزدیک کرده و از آن یک فرهنگ جهانی ساخته است. 
بدون شک در این میان خرده فرهنگ ها و فرهنگ های 
بومی، تحت تأثیر فرهنگ غالب جهانی قرار می گیرند 
که این مسأله موجب می شود تا غول های صنعتی به 
گسترش مرزهای فرهنگی خود بپردازند و در نتیجه 
نواحی فرهنگی دیگر کشور ها کم رنگ شود. اما آن چه 
ارزنده است، یک جایی ارزش های فرهنگ های ملی و 
جهانی است که در این میان، فرهنگی می تواند تدام 
یابد که پاسخگوی نیازهای مادی و روحی مردم جهان 

باشد.

3. رویکرد سیاسی   
سیاسی،  جامعه شناسی  نظریه پردازان  از  بسیاری 
جهانی شدن را عصر افول قدرت های ملی می دانند و 
باور دارند که در عصر جهانی شدن، پارادایم های اصلی 
از  تا قبل  اند.  تغییر  جامعه شناسی سیاسی در حال 
عصر جهانی شدن، مفاهیمی چون دولت ملی، طبقه 

و کارکرد دولت میان جمعیت های روستایی افغانستان و 
دوم پارچه شدن منابع قدرت محلی براساس هنجارها و 
عرف هایی که از یک جا تا جای دیگر تفاوت داشتند و 

مانع هم بسته گی گسترده ی اجتماعی می شدند.
در  آن که  با  و خزنده ی مصاحبان  روش محافظه کارانه 
قاعده مندسازِی رابطه ی دولت مرکزی و جوامع اطراف 
توانست  سیاست  این  اما  نداشت؛  چندانی  موفقیت 
حاکمیت مصاحبان را حدود چهار دهه ضمانت و کشور 
سنتی  نیروهای  قیام  و  روستاییان  شورش  خطر  از  را 
از  اما،  مصاحبان،  علیه  اصلی  دارد. خطر  نگه  امان  در 
موتورخانه ی سیاست این دولت یعنی کابل سر برآورد. 
در حالی که سلطنت مصاحبان توانسته بود خودش را در 
برابر نیروهای سنتِی اطراف وقایه کند، نیروهای سیاسی 
تازه نفسی که خواست ها و پنداشت های تازه داشتند در 
دهه شصت میالدی مقابل سلطنت در کابل ظهور کرد. 
سلطنت  تا  شد  سبب  کابل  در  تازه نفس  نیروی  فشار 
مصاحبان قانون اساسی را تعدیل و سلسله ای از حقوق و 
آزادی های سیاسی و مدنی را بپذیرد. این نیروها سپس 
بسیج  سیاسی  مختلف  طیف های  از  احزابی  قالب  در 
شدند. تأثیرگذارترین آن ها در دهه ی دموکراسی حزب 
شوروی(،  اتحاد  )هواخواه  افغانستان  خلق  دموکراتیک 
و  چینی(  مائویسم  از  )متاثر  مترقی  جوانان  سازمان 
اخوان المسلمین(  از  )متاثر  مسلمان  جوانان  سازمان 
بودند. اعضای این احزاب اکثراً درس خوانده های مکاتب 
و دانشگاه های دولتی بودند که به قصد تربیت کادرها 
مؤسسات  ارتش،  ویژه  به  دولتی  ادارات  کارمندان  و 
مصاحبان  دولت  توسط  عامه  خدمات  ادارات  و  ملکی 
بنا شده بودند )بارفیلد ۲۰۱۰، صص. ۲۰۱۰-۲۱۱(. اما 
پای  به  سلطنت  خواست  و  توقع  برخالف  جوانان  این 
خالف  مواضع  به  و  زدند  زانو  رادیکال  ایدیولوژی های 
دولت پیوستند. دولت مصاحبان برای کنترل اوضاع در 
کابل مجبور بود از سرمایه گذاری در برنامه های توسعه ی 
سیاسی و گسترش دولت سازی در اطراف کاسته و آن 
را صرف مواجهه با رقبای جدید در پایتخت سازد. اما 
این  که  داد  نشان  سلطنت  اخیر  سال های  تجارب 
دولت به طور هم زمان برای ساکت نگه داشتن اطراف و 
مقابله با اپوزیسیون شهری ظرفیت الزم نداشت. ضعف 
دولت در مدیریت این وضع، افغانستان را به چرخه ای 
از رادیکالیسم سیاسی، کودتاهای نظامی و جنگ های 
سبب  خود  نوبت  به  یک  هر  که  کرد  پرتاب  داخلی  

گسست بیش تری میان دولت و جامعه شد.

حاکم و محکوم، نخبه گان سیاسی و احزاب سیاسی 
در مباحث سیاسی غلبه داشتند، در حالی که در دوره 
هویت های  جهانی،  سطح  در  قدرت  شدن،  جهانی 
در  دیپلماسی  و  کشورها  متقابل  وابسته گی  فراملی، 
سطح بین المللی در دستور کار سیاست ورزان و عالمان 
دانش سیاسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، در عصر 
جهانی شدن مفهوم حاکمیت به معنای مطلق آن با 
به  کشوری  هیچ  و  می شود  روبه رو  زیادی  مشکالت 
تنهایی نمی تواند سیاست بورزد و بر قدرت ملی خویش 
تأکید کند. به لحاظ جامعه شناسی سیاسی، جهانی 
شدن حاکمیت ملی دولت ها را با محدودیت ها مواجه 
این محدودیت ها است که حاکمیت  اثر  می کند. در 
دولت در اجرای قوانین در داخل و استقالل آن در 
خارج معنای صوری پیدا می کند. هرچند حاکمیت 
ملی دولت ها به لحاظ حقوقی از سوی دیگر بازی گران 
اما دولت ها نمی توانند  به رسمیت شناخته می شود، 
بر خالف سیر تحوالت بین المللی تصمیم گیری داشته 
باشند. از طرف دیگر با توجه به گسترش ارتباطات و 
بر  نمی توانند  دولت ها  بین الملل،  در سطح  اطالعات 

شیوه فرهنگی مردم خود، استیال داشته باشند. 
گرفت  نتیجه  می توان  شد،  گفته  کنون  تا  آن چه  از 
که جهانی شدن را نمی توان صرفاً با رویکرد خاص و 
یک سو نگرانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. در بحث 
جهانی شدن تمرکز بیش از حد بر یکی از رویکردهای 
و  بکشاند  بی راهه  به  را  ما  است  ممکن  تحلیلی، 
شایسته آن است تا همه ی ابعاد و جنبه های تأثیر گذار 
بر فرایند جهانی شدن مورد توجه قرار گیرد. جهانی 
فرهنگ،  عرصه  در  بنیادی  تغییرات  موجب  شدن، 
در وضع  را  بشری  زیست  و  و سیاست شده  اقتصاد 
پیوسته گی نا گسستنی قرار داده است که توجه به هر 
یک از ابعاد فوق، فهم ما را از جهانی شدن کامل تر و 

جامع تر می  کند.



باشنده گان غزنی نماینده گان شان را در پارلمان گم کرده اند

روایتی از شفاخانه صدری ابن سینا، 
آخرین ایستگاه زنده گی

را در خود جای داده است. او گفت: »اکنون همه ی وکال 
از یک قوم است و باید این روند تغییر کند و تمامی اقوام 
در مجلس نماینده گان باید حضور داشته باشند و این 

وضعیت ناهنجار تمام شود.«
او  است.  اجتماعی  و  فرهنگی  فعال  حسینی،  مژگان 
مسلم  حق  نماینده گان  به  دست رسی  که  کرد  تأکید 
هر شهروند است،  اما این حق باشنده گان غزنی پایمال 
سال  چندین  طول  در  والیت  این  باشنده گان  و  شده 
را  نماینده گان شان در خانه ملت  نتوانسته اند که  اخیر 
با  غزنی  مردم  که  داشت  اظهار  ببینند. خانم حسینی 
مشکالت گوناگون دست وپنجه نرم می کنند،  اما کم تر 
صدا و خواست های شان از سوی این نماینده گان شنیده 
غزنی  باشنده گان  بیش  تر  »برای  گفت:  او  است.  شده 
رویا می ماند،  نماینده گان شان شبه یک  به  دست رسی 
چون این نماینده گان در مرکز کشور به سر می برند و 
در رخصتی های تابستانی و زمستانی پارلمان به والیت 

غزنی سفر نمی کنند.«
از جانب دیگر وی ادعا کرد،  تا زمانی که موکالن رابطه 
خوب با وکیالن و نزدیکان شان نداشته باشند،  نمی توانند 
نماینده گان شان را ببینند. این فعال فرهنگی و اجتماعی 
تصریح کرد، هرچند کم تر خواست ها و مطالبات مؤکالن 
از سوی وکال پی گیری می شود، اما فرصت شریک کردن 
مشکالت از نزدیک با اعضای مجلس نماینده گان وجود 
ندارد. در کنار این وی افزود، با توجه به تهدیدات بلند 
امنیتی،  فقر و بی کاری، بر وکالی غزنی واجب است تا 
در این والیت سفر کنند و مشکالت مردم را از نزدیک 
آن  برای حل  را  امکانات شان  و  وقت  و حداقل  ببینند 

اختصاص دهند.
و  انتقاد  غزنی  وکالی  از  شماری  حال  همین  در 
شکایت های باشنده گان این والیت را منطقی می دانند 
و می گویند که به دلیل مشکالت امنیتی نمی توانند در 
نماینده  علی زاده،  محمدعلی  یابند.  حضور  مردم  بین 

از وضعیت موجود؛ اما کرونا نیز بر عرضه خدمات این 
شفاخانه شدیداً سایه افگنده و داکتران نیز مجبور بودند 

با پرسونل کم زحمات زیاد را متقبل شوند. 

صدای آزار دهند سگ های ولگرد
خوش آیند  انسان  برای  شفاخانه  فضای  این که  از  جدا 
نیست، اما روان شناسان معتقد اند که فضای شفاخانه 
طوری طراحی شود که برای مریض آزار دهنده نباشد. از 
این رو اکثر مریضان با فشار روحی که روبه رو می شوند، 
نتیجه در مقابل  پایین می آید و در  توانایی وجود شان 
محوطه  باز  فضای  اما  می شوند.  ضعیف  میکروب ها 
شفاخانه باعث حضور انبوه سگ های ولگرد شده است 
که به راحتی و بدون کدام ممانعت در محوطه شفاخانه 
جنگ  و  سگ ها  جمعی  حضور  می کنند.  گشت و گذار 
و دعوای آن ها در دل شب فضای وحشتناکی را برای 
پای وازان و مریضان خلق می کند. جالب این جا است که 
از سگ ها تقسیم شده  محوطه شفاخانه میان گروهی 
است و در صورت تعرض به مناطق گروه دیگر جنگ و 
دعوای  رخ می دهد، اما در مقابل پشک ها در یک صف 
واحد می ایستند. اگر راه حل منطقی برای جلوگیری از 
حضور سگ ها یافت نشود، ممکن در آینده آسیب های 
جدی دیگری را به پای وازان و مریضان در این شفاخانه 

برساند.  

حضور دزدان ماهر در میان پای وازان
و  نگرانی  با  شفاخانه  محوطه  در  مریضان  پای وازان 
تشویش از مریضان انتظار می کشند و در همان جا در 
باز می خوابند. در کنار آن ها دزدان ماهری هم  فضای 
هستند که بسیار به آسانی کمپل و وسایل آنان را با یک 
چشم برهم زدن می دزدند و یا این که با مهارت خاص 
بر نمی گردند.  و  می گیرند  قرض  گونه ی  به  را  مبلغی 
مردی از اندر غزنی که حدود شصت سال سن داشت، 
با چهره پریشان در سایه درخت کنارم نشست و گفت 
پتو و ترموزم را دزدیده اند. یک شب بعدش کمپل یکی 
صحبت  و  می نشستیم  هم  با  بیش تر  که  بچه هایی  از 
می کردیم، در یک چشم برهم زدن گم شد. سه مورد 
دیگر را عماًل دیدم که دزدان با مهارتی که داشتند، نزد 
پای وازان می آمدند و با التماس و مهارتی که داشتند از 
آنان مبلغی را قرض می گرفت و دوباره بر نمی گشت. این 
روال همیشه جریان دارد و کسی هم نیست که جلو 

که  می گویند  غزنی  باشنده گان 
در  والیت  این  نماینده گان 
برای  مشخص  آدرس  مجلس 
مردم شان  مشکالت  شنیدن 
جریان  در  حتا  و  ندارند 
وکالت شان در دست رس نبوده اند. 
این باشنده گان ادعا می کنند که 
از ملت،  نماینده گی   به جای  پارلمان  وکالی  غزنی در 
مصروف تجارت های شخصی بوده اند. نماینده گان غزنی 
بنا  نمی توانند  ادعای مردم، می گویند که  تایید  ضمن 
بر مشکالت امنیتی به آن والیت سفر کنند. این وکال 
اختیار  در  مشخص  آدرس  یک  که  می کنند  تصریح 
گونه  به  می توانند  مردم  و  داده اند  قرار  موکالن شان 
حضوری یا برقراری تماس تلفنی، مشکالت شان را در 
باشنده گان  بگذارند.  میان  در  نماینده گان شان  با  کابل 
گونه  به  غزنی  وکالی  که  می کنند  تصریح  اما  غزنی 
کامل در دست رس نیستند و شماره هایی که در اختیار 
در  این  است.  خاموش  نیز  داده اند  قرار  موکالن شان 
حالی است که بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، 
نماینده گان مردم باید در جریان رخصتی های پارلمانی 
با  از مشکالت  مردم  یافته و  میان مؤکالن شان حضور 

خبر شوند.
مجلس نماینده گان سالی دوبار به تعطیالت می روند و 
این تعطیالت فرصتی است تا نماینده گان به والیات شان 
بروند و مشکالت مؤکالن شان را از نزدیک بررسی کنند. 
در این تعطیالت نماینده گان فرصت می یابند تا در بین 
مردم حضور یافته و چالش ها و مشکالتی که فراروی 
نشست  های  در  و  شناسایی  را  دارند  قرار  والیات شان 
چاره  راه   آن  برای  تا  گیرند  بحث  به  مجلس  عمومی 
که  می گویند  اما  غزنی  باشنده گان  اکنون  کنند.  پیدا 
نماینده گان شان را در مجلس نماینده گان گم کرده اند و 
نمی دانند که برای شریک ساختن مشکالت شان به کجا 

از پنج روز بستری شدن مادرم، سه شبانه روز را به عنوان 
»پای واز« در شفاخانه ملی و تخصصی صدری ابن سینا 
حضور داشتم. سه شبانه روز برایم هم سنگین تمام شد و 
هم توانستم بسیاری مسایل را که تاهنوز با آن ها مواجه 
باور من تنها جایی که وحدت  نبوده ام، درک کنم. به 
ملی در کشور رعایت می شود، همین شفاخانه ها است. 
مریضان قلبی و تنفسی زیادی از گوشه و کنار کشور 
زنده گی  ایستگاه  آخرین  قولی  به  یا  و  امید  آخرین  با 
شفایاب  تعدادی  می کنند.  مراجعه  شفاخانه  همین  به 
می شوند و خوشحال به آغوش گرم خانواده بر می گردند 
و تعدادی هم بدون درنظر گرفتن، قوم، مذهب، زبان و 
یا منطقه، دار فانی را وداع می گویند. در این شفاخانه 
کسانی را مالقات می کنی که به دلیل جنگ و باروت 
مشکالت زیادی را سپری کرده و خود را به شفاخانه 
آرمان  گویا  که  را  مریض شان  حد اقل  تا  رسانده اند 
نجات دهند.  از مرگ  نکردند،  تداوی  نماند که  به دل 
فضای شفاخانه صمیمی است، چون همه  دردمندان و 
یا  و  انتظار رخصت  و  آن جا گرد می آیند  حاجت داران 
مرگ عزیزان شان را می کشند. جوانی که از عروسی اش 
بزرگ  به نسبت  را  ماه می گذرد و خانمش  تنها چهار 
از  که  نمی کند  فرقی  می دهد،  دست  از  قلبش  شدن 
میمنه است، ولی همه برایش تسلیت می گویند و خود 
را در غمش شریک می دانند. یا پدر یک قوماندان اردو 
سوگوار  همه  می ایستد،  قلبش  وقتی  پروان،  والیت  از 
می شوند. یا پیر مردی که در هر تار ریشش رنج و مشقت 
روزگار را می توان خواند و از ولسوالی جنگ زده و نا امن 
غزنی )اندر( با دنیایی از غم و اندوه خانمش را به تابوت 
می گذارد، همه در غمش شریک اند و با او کمک می کنند 
پنج  از  بعد  مادرم  وقتی  ببندند.  محکم  موتر  باالی  تا 
با من  شبانه روز بستری مرخص شد، مریض دارانی که 
آشنا شده بودند، همه خوشحال شدند. آن طرف دیگر 
درنظر داشت  بدون  که  می بینی  را  داکتران چپن سفید 
مسایل خونی، قومی، منطقه ای یا مذهبی به مسلک شان 

می اندیشند و به مریضان صادقانه رسیده گی می کنند.

موجودیت امکانات صحی
این شفاخانه در سال  وزارت صحت،  معلومات  به  نظر 
۱۳۴۱ تأسیس شده است که دارای ۶۰ بستر و ۱۶۶ 
داخله  بخش های  در  شفاخانه  این  در  است.  کارمند 
صدری، جراحی صدری، ایکوکاردیو گرافی و مراقبت های 
جدی، خدمات البراتواری، اکسری، سی تی اسکن، گراف 
التراسوند،  ایکو،  البراتوار،  طبی  معاینات  سایر  و  قلب 
اکسری و سی تی اسکن خدمات ارایه می گردد. گرچند 
این  در  و ...  شکر  تشخیص  مثل  البراتوار ها  از  بعضی 

و به چه کسی مراجعه کنند.
فعاالن مدنی والیت  از  تن  میثم منتظری صحرا، یک 
غزنی است. او می گوید که وکالی غزنی پس از موفقیت 
را  مردم  پارلمان،  به  یافتن  راه  و  انتخابات  جریان  در 
او  نگرفته اند.  مردم  از  سراغی  دیگر  و  کردند  فراموش 
بیان داشت که این وکال در جریان چند دور وکالت شان 
برای بررسی و شناسایی مشکالت مردم در غزنی سفر 
مقام های  کنار  در  کرده اند،   سفر  هم  اگر  و  نکرده اند 
دفاع  وزیر  و  جمهور  رییس  مثل  حکومتی  بلندپایه ی 
کرد  انتقاد  نماینده گان  این  از  آقای صحرا  است.  بوده 
مردم  دیدار  به  هم  سفرها  این  جریان  در  که  گفت  و 
نرفته  و مشکالت  آن ها را نشنیده اند. در کنار این، وی 
هم  یا  و  والیت  این  در  غزنی  وکالی  که  کرد  تصریح 
در کابل آدرس مشخص ندارند تا مردم حضور یافته و 
مشکالت شان را شریک کنند. آقای صحرا اظهار داشت 
ندارند،   این که آدرس مشخص  بر عالوه  این و کال  که 
شمار تماس تلفنی فعال نیز نداشته اند تا مردم از طریق 

آن مشکالت شان را بازگو کنند.
این فعال مدنی بیان داشت که توقع مردم از وکالی غزنی 
این است که در مجلس نماینده گان حضور فعال داشته 
باشند و واقعیت های این والیت را بازتاب دهند. او خاطر 
نشان کرد که این وکال در مجلس نماینده گان از ملت 
نماینده گی نکرده اند،  بلکه مصروف تجارت های شخصی 
بوده اند. آقای صحرا افزود که در این روزها والیت غزنی 
با چالش ناامنی مواجه است و طالبان در گوشه گوشه ای 
شهر غزنی فعالیت می کنند، اما نماینده گان مردم سکوت 
اختیار کرده اند و وضعیت غزنی را بازتاب نمی دهند تا 
از  این حال وی  با  راه کاری بسنجند.  امنیتی  نهادهای 
را  والیت  این  پارلمانی  انتخابات  که  خواست  حکومت 
برگزار کند تا معضل قومی نیز در این والیت حل شود. 
اکنون تمامی نماینده گان غزنی در پارلمان، از یک قوم 
خاص اند، این در حالی است والیت غزنی اقوام مختلف 

یگانه شفاخانه صدری  از جانب دیگر  نیست.  شفاخانه 
که  است  افغانستان  در  خوب  نسبتاً  امکانات  با  دولتی 
میزبان مریضان قلبی و تنفسی از سراسر کشور است. 
به مریضان تنفسی و قلبی آکسیجن مجانی و معاینات 
فراهم  خصوصی  شفاخانه های  به  نظر  اندک  فیس  با 
قسمت های  در  صحی  حاد  وضعیت  به  نظر  می باشد. 
را  دست شویی  مایع  و  آب  از  تانکرهایی  آن  مختلف 

گذاشته اند تا مراجعان از آن استفاده کنند. 
با وجود امکانات فوق در بخش تشکیل، بستر مریضان 
و امکانات صحی نظر به حجم بلند مریضان از سراسر 
کشور بسنده نیست و مریض قلبی ای که باید ده روز 
می کنند.  رخصت  پنجم  روز  در  را  آن  باشد،  بستری 
نبود  اثر  به  بستری اند،  مریضان  که  اتاق هایی  داخل 
وجود  بستر  شش  و  پنج  چهار،  حدود  مناسب  جای 
برای مریضان قلبی  دارد که نفس کشیدن را خصوصاً 
و تنفسی خیلی سخت می کند. فضای اتاق ها نفس گیر 
است و تصاویر زیبای طبیعت که روح و روان مریضان 
با  با وجودی که  ندارد. دیوارهایش  تازه کند، وجود  را 
اندک امکانات قابل پاک شدن است، کم تر توجه صورت 
می گیرد. ساختمان شفاخانه معیاری نیست و پرسونل 
عرضه  یقیناً  و  می باشد  کم  مراجعان  به  نظر  نیز  آن 

خدمات را با چالش روبه رو کرده است.  

تأثیر کرونا به روند خدمات صحی
جامعه  مختلف  بخش های  در  کرونا  که  همان طوری 
آسیب رسانیده است، در عرضه خدمات این شفاخانه نیز 
تأثیر منفی گذاشته است. در شب نخست بستری مادرم 
که شدیداً نیاز به توجه پرستار داشت ، نرس در بخش 
خانم ها کسی نبود و شب با مشکالت فراوان سپری شد. 
وقتی به بخش نوکریوالی مراجعه کردم، صادقانه گفتند 
که نرس خانم امشب نیامده و خانمی که صفا کار بود، 
وقتی  نیست.  خانم  پرستار  که  است  شب  چند  گفت 
پای وازان بیش تر مراجعه کردند، یکی از داکتران گفت 
که تعداد زیادی از نرس ها و داکتران را کرونا گرفته است 

و تعدادی هم رخصت اند. 
آن شب تنها یک پرستار مرد بود و پیچکاری و دوای 
خسته  کاماًل  می کرد.  تزریق  او  تنها  را  مریضان  تمام 
بود و جز ابراز تشکر از او چیزی برای گفتن نداشتیم. 
تعداد  نمی بود،  کشور  در  کرونایی  وضعیت  اگر  شاید 
بهتر  هم  خدمات  عرضه  و  می بود  بیش تر  هم  نرس ها 

مردم غزنی در مجلس نماینده گان است. او در صحبت 
با روزنامه ۸صبح گفت که شکایت های مردم غزنی به 
اما  او  دارد.  واقعیت  والیت  این  در  وکالن  نبود  خاطر 
گفت،  مشکالت امنیتی که در غزنی وجود دارند، مانع 
حضور وکال در این والیت شده است. آقای علی زاده بیان 
که  امنیتی  تهدیدات  دلیل  به  وکال  بیش تر  که  داشت 
از سوی گروه های »مخالف مسلح« وجود دارد، جرأت 
رفتن به غزنی را ندارند. او اما در مورد ادعای باشنده گان 
غزنی مبنی بر در دست رس نبودن وکال و آدرس نداشتن 
آنان را رد کرد. وی افزود که وکالی مجلس نماینده گان 
در شهر کابل آدرس مشخص دارند و باشنده گان غزنی 
که مشکالت شان را در میان گذاشته اند،  از سوی وکال 

پی گیری شده است.
کرده  انتقاد  غزنی  وکالی  از  غزنی  باشنده گان  پیش تر 
نکرده اند  ایجاد  غزنی  در  ارتباطی  دفتر  یک  که  بودند 
گفت  اما  او  کنند.  مراجعه  کجا  به  نمی دانند  مردم  و 
اقتصادی،   دلیل مشکالت  به  غزنی  وکالی  بیش تر  که 
توانایی ایجاد دفتر در غزنی را ندارد،  از این رو شماره های 
تماس شان را در اختیار باشنده گان این والیت گذاشته اند 
تا بتوانند از طریق تماس مشکالت شان را با آنان در میان 

بگذارند.
در  غزنی  مردم  دیگر  نماینده  اخالقی،   محمدعلی 
نماینده گان  که  می گوید  او  است.  نماینده گان  مجلس 
و  غزنی سفر  در  نمی توانند  امنیتی  تهدیدات  دلیل  به 
با مردم دیدار کنند. او تصریح کرد، بعضی وقت ها که 
به ولسوالی های جاغوری و یا مالستان سفر کرده اند یا 
آقای اخالقی  بامیان.  از طریق  یا هم  هوایی رفته اند و 
اظهار داشت که وکال شایق اند تا در بین مردم حضور 
داشته باشند،  اما شرایط طوری است که اجازه حضور 
وکال در بین مردم را نمی دهد. او اما گفت که او یک 
دفتر در کابل دارد و مردم غزنی با حضور در این دفتر 

می توانند مشکالت شان را طرح کنند.

افراد  این  واقعاً  که  دهد  تشخیص  یا  و  بگیرد  را  آن ها 
که داخل محوطه شفاخانه می گردند، پای واز اند یا دزد.

سخن آخر        
نظر به قانون صحت عامه که وزارت صحت را مکلف به 
عرضه خدمات صحی رایگان در کشور کرده است، شاید 
یکی از بهترین خدمات باشد که دولت برای مردم این 
کشور عرضه می کند. شفاخانه های دولتی خدمات خوبی 
را ارایه می کنند، اما گاهی می توان توجه بیش تر کرد و 
خدمات بهتری را فراهم آورد. با توجه به این مسوولیت 
دولت، فکر می کنم به موارد زیر اگر توجه صورت گیرد، 
عرضه خدمات صحی بهتر برای مردم فقیر این کشور 

فراهم خواهند شد.
- از آن جایی که تعداد بستر این شفاخانه محدود است و 
مراجعان بیش از حد زیاد، بناًء در پالن سال های آینده 
جهت خدمات بهتر امکانات و پرسونل بیش تر را در نظر 
بگیرند و چه خوب که یک مکان مناسب تر را با همین 

نام بسازند.  
- فرصت های خوبی در بیرون از شفاخانه وجود دارد که 
می تواند در تغییر فضای ظاهری محوطه و داخل اتاق ها 
با نصب عکس های میوه و یا منظره های زیبا منجر به 

تازه شدن روح و روان مریض گردد. 
- وزارت محترم صحت عامه تالش کند تا بخش هایی 
که هنوز فعال نشده است را فعال سازد و از سرگردانی 

مریضان در بیرون از شفاخانه جلوگیری شود.
با  آنان  تا  شود  توجه  بیش تر  خدماتی  پرسونل  به   -
مریضان رویه مناسب داشته باشند و چشم شان به کمک 

پای وازان و یا خیرات نماند. 
فضای  در  اعالنات صحی  از  اندک  تعداد  به  گرچند   -
شفاخانه وجود دارد، ولی کافی نیست. در یک سازمان 
پیش بینی پذیر خصوصاً در بخش صحت باید بیش تر از 

آن توجه صورت گیرد. 
 می دانم در کشور چالش های فراوان وجود دارد، اما این 
باید  ما  نیست.  نبودن  مسوولیت پذیر  برای  دلیلی  کار 
هستیم  که  موقفی  هر  در  خدمت رسانی  به  مسووالنه 
برای نجات  از داکترانی که صادقانه  بپردازیم. جا دارد 
جان مریضان تالش می ورزند، ابراز تشکر و قدردانی کنم. 
ما به داکتران و به وظیفه سترگ شان احترام می گذاریم 
و آرزومندیم که خداوند به آنان تن سالم و صحت کامل 

عنایت فرماید تا در خدمت مردم و مریضان باشند.
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 Bretton( وودز  برتن  نشست  از  سال  هفتادوشش 
هم چنان  دالر  هژمونی  اما  می گذرد،   )woods
تاجران،  دولت ها،  است.  پا برجا  جهان  اقتصاد  باالی 
همه  عادی  افراد  و  مالی  موسسات  سرمایه گذاران، 
می دهند.  ترجیح  را  دالر  اقتصادی شان  معامالت  در 
به  بین المللی  نهاد  از طرف کدام  دالر  با وجودی که 
صورت رسمی ارز جهانی شناخته نشده است، اما اگر 
معامالت اقتصادی را که در سطح جهان با دالر انجام 
اقتصاد  در  دالر  محوری  نقش  کنیم،  مرور  می شود 
جهانی آشکار می شود و نشان می دهد که به صورت 
غیر رسمی دالر ارز جهانی است و بیش ترین معامالت 

اقتصادی با آن صورت می گیرد. 
این که چرا دالر، واحد پول ملی ایاالت متحده، حیثیت 
دارد.  زیادی  دالیل  است،  کرده  کسب  را  جهانی  ارز 
پیروزی امریکا در جنگ دوم جهانی، استفاده از دالر 
لنگر در سطح جهان، پتانسیل تولیدی  ارز  به حیث 
اقتصادی امریکا، تسلط بر بازار و معامالت نفتی جهان، 
بازارهای مالی و سرمایه مطمین امریکا ، دالر به حیث 
پناهگاه امن سرمایه گذاران و قدرت نظامی این کشور 

از عواملی است که دالر را حیثیت جهانی داده است.

1 . پیروزی امریکا در جنگ دوم جهانی
با پیروزی ایاالت متحده در جنگ دوم جهانی، عماًل 
اقتدار جهانی ارز از پوند استرلینگ به دالر انتقال یافت؛ 
زیرا از یک طرف جاپان و آلمان ویران شده بودند و 
از جانب دیگر بریتانیا و فرانسه خسارات هنگفتی از 
جنگ متقبل شده بودند که ظرفیت و توانایی رقابت 
امریکا  که  حالی  در  نداشتند،  را  امریکا  مقابل  در 
هیچ گونه خسارت ناشی از جنگ را متقبل نشده بود. 
هم چنان، دهه ۱۹۵۰ اوج شکوفایی اقتصادی ایاالت 
دوم  و  اول  جنگ های  در  امریکا  صنایع  بود.  متحده 
جهانی به دلیل دور بودن از میدان جنگ و صادرات 
زیاد به اروپا، رونق زیاد یافته بود. عالوه بر آن، امریکا با 
داشتن ۳ / ۲  حصه طالی جهان، یکی از ذخایر بزرگ 

طالی جهان را در اختیار داشت.
دوم  جنگ  پایان  با  و   ۱۹۴۴ سال  جوالیی   ۲۲ در 
جهانی، نماینده گان ۴۴ کشور نیروی متفقین در شهر 
جدیدی  نظام  تا  آمدند  هم  گرد  امریکا   وودز  بر تن 
ایجاد کنند.  بین المللی  پولی  روابط  برای مدیریت  را 
نماینده گان کشورهای متفقین همه به این باور بودند 
امریکا  اندازه  به  کشور  هیچ  اقتصادی  ظرفیت  که 
نیست، بناًء ایاالت متحده می تواند نظر خود را باالی 

سایر کشورها اعمال کند. 
استندرد جدید روابط پولی  بود که  این  امریکا  طرح 
باالخره  باشد.  استوار  طال  و  دالر  براساس  بین المللی 
بر  زیاد  از بحث و گفت وگوهای  بعد  همه ی کشورها 
سر طرح استندرد شبیه طال به توافق رسیدند. مطابق 
این استندرد بانک های مرکزی جهان دالر را به حیث 
پشتوانه پولی شان قبول کردند. این بدان معنا بود که 
ارزهای ملی کشورها قابلیت مبادله را در برابر دالر به 
صورت ثابت داشتند و دالر صرفاً قابلیت تبادله با طال 
را داشت. مطابق به توافق برتن وودز هر اونس طال به 
نرخ ثابت ۳۵ دالر مبادله شود. امریکا متعهد شده بود 
در صورتی که بانک های مرکزی جهان به طال نیاز پیدا 

کنند، دالرهای ذخیره آنان را به طال تبدیل می کند. 
از سوی  به دلیل تورم،  در سال ۱۹۷۱ تقاضای طال 
بانک های مرکزی جهان از امریکا، افزایش یافت. رییس 
جمهور نیکسون در یک تصمیم عجوالنه ارتباط دالر و 
طال را کاماًل قطع کرد و نرخ برابری ثابت ارزهای ملی 
در برابر دالر را به شکل یک طرفه شناور ساخت. با این 
تصمیم نظام برتن وودز کاماًل از هم پاشید. این بدان 
معنا بود که دالر اندوخته شده بانک های مرکزی جهان 
بدون پشتوانه طال به ارز اندوخته و پشتوانه ارز ملی 
این تصمیم رییس جمهور نیکسون  آنان مبدل شد. 

بعداً به شوک نیکسون معروف شد. 
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با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در اواخیر دهه 

 %۷۰ از  بیش  دارد.  سزایی  به  فوق العاده  تاثیر  دالر 
چین  مثاًل،  می شود.   انجام  دالر  با  جهانی  داد و ستد 
بزرگ ترین شریک تجاری امریکا است. دو کشور بالغ 
بر ۶۰۰ میلیارد دالر در سال مبادالت تجاری دارند. 
شرکای  دیگر  از  جاپان  و  اروپا  اتحادیه  طور،  همین 
عمده تجاری این کشور اند که مبالغ تجاری هنگفتی 

باهم دارند. 
بسیاری از کشورها از جمله چین، به خاطر مدیریت 
عمده  شریک  ارز  دارند  تالش  ملی شان  پول  ارزش 
تجاری  شان را خریداری کنند تا بدین طریق بتوانند 
کاالی صادراتی شان را ارزان تر نسبت به طرف مقابل 
مثاًل،  نبیند.  آسیب  صادرات شان  میزان  تا  نگهدارند 
همین اکنون چین بیش تر از ۳ تریلیون دالر ذخیره 
مصنوعی  کاهش  طریق  از  کشور  این  و  دارد  ارزی 
ارزش واحد پول ملی این کشور، یوآن، در برابر دالر، 
را  متحده  ایاالت  به  خود  صادراتی  کاالی  می خواهد 
ارزان نگهدارد تا در مقابل کاالی تولید شده امریکایی 
باشد. هم چنان، جاپان دیگر  را داشته  توانایی رقابت 
بهادار خزانه داری  اوراق  امریکا،  شریک عمده تجاری 
ایاالت متحده را خریداری می کند تا ارزش ین، واحد 
این  یابد.  کاهش  دالر  برابر  در  کشور،  این  ملی  پول 
مساله نیز در افزایش تقاضای دالر و ترویج استفاده از 

آن به حیث ارز جهانی نقش مهم دارد. 

4. تسلط ایاالت متحده بر بازار و معامالت نفتی 
جهان

در  گاز  و  نفت  تولید کننده گان  بزرگ ترین  از  امریکا 
تالش  کشور  این  حال،  عین  در  است.  جهان  سطح 
دالر  با  را  نفتی شان  معامالت  اوپک،  اعضای  تا  دارد 
انجام دهند. طبق آمارها، روزانه حدود ۵ -۶ میلیارد 
با  می شود.  انجام  دالر  به  جهان  نفت  تقاضای  دالر 
اجرای معامالت نفتی با دالر در سطح جهان، کشورها 
و کمپنی هایی که نفت خریداری می کنند، مجبور اند 
دالر خریداری کنند. این مساله نیز در ترویج دالر به 
حیث ارز جهانی از اهمیت خاص برخوردار است. مثاًل 
ارزش دالر  امریکا،  به دلیل تورم در  در سال ۱۹۷۴ 
کاهش یافته بود و نیز تقاضای جهانی به دالر داشت 
کاهش می یافت؛ اما رییس جمهور نیکسون با پادشاه 
به  نفتی  تا معامالت  عربستان سعودی موافقت کرد 
دالر انجام شود. در عین زمان بحران قیمت نفت نیز 
در سطح جهان حکم فرما بود. شرکت ها به دلیل عالقه 
شدید به خریداری نفت، مجبور بودند دالر خریداری 
کنند. افزایش تقاضا به دالر، از یک سو باعث افزایش 
افزایش نرخ  از جانبی تورم بدون  ارزش دالر شده و 
بهره از سوی بانک مرکزی کنترل گردیده و در عین 
زمان رشد اقتصادی به صورت دوام دار و طبیعی ادامه 

می یابد. 

5. بازارهای مالی و سرمایه مطمین امریکا

۸۰ میالدی و انتقال اتمسفیر اقتصادی جهان از یک 
اقتصاد برنامه ریزی شده و متمرکز دولتی به اقتصاد با 
از  بسیاری  بود،  متحده  ایاالت  الگوی  که  بازار  اصول 
انتخاب  لنگر  ارز  به حیث  را  دالر  آسیایی  کشورهای 
و  سنگاپور  اندونیزیا،  هنگ کنگ،  چین ،  مثاًل  کردند. 
پاکستان در این زمینه پیش تاز بودند. ارز لنگر، ارزی 
است که بسیاری از کشورها آن را ذخیره کرده و به 

حیث ارز مداخله  ی رسمی استفاده می کنند.
ذخیره  کل   % ۶۶ که  می دهد  نشان  جدید  آمارهای 
جهانی ارز را دالر تشکیل می دهد. کشورها به دالیل 
متعدد دالر را ذخیره می کنند. ذخیره ارز به ویژه دالر، 
کنترل  دارد؛  اهمیت  لحاظ  چند  از  کشور  یک  برای 
نقدینه گی و تورم، جذب سرمایه گذاری خارجی، تامین 

مالی بخش خصوصی و مدیریت ارزش پول ملی. 
بعضی از کشورها به خاطر مدیریت نرخ تورم، دالر را 
افزایش  تورم  نرخ  که  در صورتی  تا  می کنند  ذخیره 
یافت، آن را به بازار عرضه کرده و پول ملی را از بازار 
جمع آوری کند. هم چنان، افزایش ذخیره ارز خارجی 
در یک کشور به مثابه معیاری برای اطمینان در آن 
را  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  روند  و  است  کشور 
بیش تر می سازد. عالوه بر آن، دولت ها به خاطر حمایت 
مورد  وسایل  و  تسهیالت  بعضی  خصوصی  بخش  از 
نیاز آنان را توسط دالر خریداری می کنند. سرانجام، 
مدیریت ارزش پولی به خاطر تقویت صادرات و حفظ 
ارزش پول ملی نیز توسط ارز لنگر انجام می شود. به 
همین دلیل است که بسیاری از کشورها دالر را فعاًل به 
حیث پشتوانه پولی شان در بانک های مرکزی ذخیره 
اقتصادی شان  و  پولی  ابزار سیاست  به حیث  و  کرده 

استفاده می کنند. 

3 . پتانسیل تولیدی اقتصادی امریکا
ظرفیت تولید ناخالص داخلی و روابط تجارتی گسترده 
این کشور با جهان خارج نیز در ترویج دالر در معامالت 

جهانی نقش اساسی داشته است.
بر پایه آمارهای سال ۲۰۱۹ ، ظرفیت تولید ناخالص 
داخلی امریکا ۲۵% کل تولید ناخالص داخلی جهان 
را تشکیل می دهد. ظرفیت تولیدی قوی این کشور و 
صادرات آن به سایر ممالک جهان، باعث ترویج بیش تر 
واحد پول ملی این کشور می شود. شرکت هایی که از 
ایاالت متحده کاال و خدمات خریداری می کنند، مجبور 
اند نخست دالر خریداری کنند تا بعداً محصوالت مورد 
ایاالت  که   آن جایی  از  آورند.  دست  به  را  نظرشان 
متحده شرکت های معتبر در عرصه تکنولوژی، صنعت 
هواپیما سازی، موترسازی، کشتی سازی، صنعت بیمه، 
از کشورها  بسیاری  دارد،  نفت و سالح سازی  صنعت 
بناًء  دارند.  نیاز  آن  به  جهان  سراسر  در  شرکت ها  و 
مستلزم  امریکایی،  شده  تولید  کاالی  خریداری 

خریداری دالر است. 
روابط گسترده تجارتی امریکا با جهان نیز در گسترش 

ایاالت متحده بازارهای مالی و سرمایه مطمین دارد. 
که  است  شده  سبب  سرمایه  و  مالی  بازارهای  این 
بسیاری از شرکت ها و افراد به خاطر کسب سود در 
این بازارها سرمایه گذاری کنند. مثاًل در بازار سرمایه، 
بازار بورس نیویورک و نزدک از ۱۰ بازار بورس برتر 
جهان مقام اول و دوم را دارند. حضور افراد و شرکت ها 
در این بازارها مستلزم خریداری دالر است. این عامل 
نیز در ترویج دالر به عنوان ارز جهانی مهم پنداشته 

می شود. 
بازار بورس نیویورک قدرت مند ترین و بزرگ ترین بازار 
بورس در جهان محسوب می شود که ارزش آن بالغ بر 
۳۱ تریلیون دالر است. بورس نیویورک ۴۰% از ارزش 
و ۲۴۰۰  دارد  اختیار  در  را  دنیا  بازارهای سهام  کل 
کمپنی در این بورس لیست شده اند که در زمینه های 
مصرفی  کاالهای  و  انرژی  صحی،  مالی،  مختلف 
 )Dow Jones( داوجونز  شاخص  می کنند.  فعالیت 
پرمصرف ترین شاخص در بورس نیویورک ثبت است. 
هم چنان بازار بورس نزدک )NASDAQ( اولین بازار 
بورس الکترونیک است که ۳۳۲۱ کمپنی عضو دارد و 
ارزش آن ۱۰.۹۳ تریلیون دالر است . اغلب شرکت های 
مایکروسافت   ،)APPL( اپل  مانند  اطالعات  فناوری 
)MSFT(، فیس بوک )FB( و تسال )TSLA( در این 

بازار مالی لیست شده اند.
همین طور در بازار مالی، از ۱۰ بانک برتر جهان در 
متحده  ایاالت  مربوط  آن  بانک  چهار   ، ۲۰۱۹ سال 
امریکا،  بانک  مورگان،  بانک های جی پی  مثاًل،  است. 
مهم ترین  از  گروپ  سیتی  بانک  و  فارگو  ولز  بانک 

بانک های جهان از لحاظ سرمایه به شمار می روند. 
دالر حتا به حیث ارز گزارش گری نیز شناخته می شود. 
دارایی های  در  دالر  که  می دهد  نشان  مطالعات 
بین المللی نقش تعیین کننده دارد، زیرا ارزش اسنادی 
به  به سرمایه گذاری  نسبت  نوشته شده،  دالر  به  که 

ارزش ارزهای ملی متفاوت است. 

سرمایه گذاران  امن  پناهگاه  حیث  به  دالر   . 6
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در یک فضای بین المللی انباشته از خطرها و ابهام ها، 
دارد،  برای سرمایه گذاران  را  امن  پناهگاه  نقش  دالر 
زیرا بر قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی امریکا متکی 
است. این ارز، نقش مهمی در تقاضای سرمایه گذاران 
خصوصی برای ذخیره ارزش بازی می کند. در مواقع 
بحران، بازار منجمد می شود و تقاضا برای دالر به طرز 
از  پیش گیری  برای  و  می یابد  افزایش  توجهی  قابل 
این  نیاز می افتد.  دالر  تزریق  به  بازار  متالشی شدن 
ریزرف(  )فدرال  مرکزی  بانک  دست  از  تنها  مهم 

ساخته است.

7. قدرت نظامی امریکا
جهت  در  ابزاری  حیث  به  نیز  امریکا  نظامی  قدرت 
براساس  دارد.  نقش  اقتصاد جهانی  در  دالر  هژمونی 
از  یکی  نفتی،  دالرهای  یا  دالر«  پترو  نظریه »جنگ 
در سال ۲۰۰۳  عراق  در  رژیم صدام  علل سرنگونی 
 ۱۰ مبلغ  می خواست  او  که  بود  این  امریکا  توسط 
میلیارد دالر پول نفت این کشور را به یورو تبدیل کند. 
مبلغ هنگفتی  دالر  میلیارد  مبلغ ۱۰  با وجودی که 
نبود که ارزش دالر را در سطح جهان کاهش دهد، اما 
امریکا با دخالت نظامی و سرنگونی رژیم این کشور به 
سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس که بیش از %۶۰ 
نفت جهان را در اختیار دارند، گوش زد کرد که چنین 
اشتباهی را نباید آنان تکرار کنند. در مواردی حفظ 
از اولویت های سیاست خارجی امریکا به  ارزش دالر 

شمار می رود.
در نتیجه، عوامل تاریخی، اقتصادی، تسلط بر معامالت 
بازار نفت و قدرت نظامی ایاالت متحده باعث شده که 

هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی حفظ گردد.

چرا دالر امریکا قدرت مند ترین 
ارز رایج جهان است؟

عبداهلل رسولی، کارشناس مسایل اقتصادی



مالکیت فامیلی
را  مخصوصش  خوبی های  و  بدی  نیز  فامیلی  مالکیت 
در  واحد  و  در مسیر مشخص  تمام خانواده  اگر  دارد. 
حرکت باشند، این می تواند نکته مثبت برای این نوع 
با  که  است  این  مالکیت  این  بدی  اما  باشد.  مالکیت 
تغییر نسل امکان دارد که نوع دید خانواده نیز تغییر 
کند. نویسنده اطالعات مشخصی درباره این که آیا در 
دارا  نه،  یا  دارد  مالکیت وجود  نیز هم چون  افغانستان 

نمی باشد.

مالکیت تعاونی یا شرکتی
و  منفعت  فکر  به  شریکان  اکثر  مالکیت  نوع  این  در 
رشد تجارت شان هستند. بنا بر این، در اکثر موارد اگر 
خبرنگاران گزارشی را تهیه کنند، هر چند نفع بزرگی 
به جامعه داشته باشد،که به مزاج شرکا خوش نخوَرد، از 
پخش آن جلوگیری خواهند کرد. پس این خود، فشار 

بزرگ بر رسانه است.

3- گروه مالی و بازرگانی
گروه  بخش  در  بازرگانی  اعالنات  اهمیت  مورد  در 
سیاسی اشاره کوتاهی شد. گروه مالی در واقع اشاره به 
افراد و گروهی دارد که رسانه را تمویل مالی می کنند. 
یعنی رسانه براساس حمایت مالی آن ها شکل گرفته 
است. در این میان مسوولیت اجتماعی رسانه ها میان 
مالی  دو سنگ عظیم گیر می کند؛ حمایت کننده گان 
تا  می شود  سبب  شرایط  چنین  تجاری.  اعالنات  و 
خبرنگاران از انجام مسوولیت اجتماعی شان خودداری 
کنند. اگر گزارشی را نشر کنند که منافع سرمایه گذار 
رسانه را در خطر اندازد، امکان دارد حمایت مالی اش 
را از دست دهد. اگر رسانه، گزارش یا برنامه ای را نشر 
کند که خالف میل شرکت هایی که اعالنات بازرگانی 
را  اعالنات  صورت  این  در  باشد،  می دهند  آن ها  به 
که پول هنگفتی از این عرصه پیدا می کند، از دست 
خواهد داد. مثاًل در سال ۲۰۱۸ مقدار پولی که برای 
اعالنات تجارتی در هندوستان مصروف شده بود حدود 
بوده است. هم چنان روزنامه ها در  دالر  تریلیون   ۱.۶۷
هندوستان اکثر درآمدشان از دریچه اعالنات بازرگانی 
است. این خود نشان  می دهد که اعالنات تجارتی چقدر 
برای رسانه ها اهمیت حیاتی دارد. در صورت نیاز مثاًل 
در یک روزنامه، گزارش جامع حذف خواهد شد ولی 
یک اعالن بازرگانی هرگز. هم چنان اگر شما برخی از 
روزنامه های کشورهای مختلف را ببینید میزان اعالنات 
تجارتی بیش تر از مطالب شان است. حتا همین اکنون 
اعالنات  بیاید  وقفه ای  وقتی  خبری  سرویس  هر  در 

تجارتی نمایان می شود.
دو زیان اساسی که این مسأله به کار خبرنگاری می زند 
یکی این است که اعتبار گروه خبری یک رسانه را پایین 
می آوَرد و دوم این که به مرور زمان مخاطبان رسانه ی 
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گروه هایی که روی فعالیت های رسانه ای تاثیر می گذارند، 
به عنوان گروه های فشار یاد می شوند. این گروه ها عبارت 
مسوولیت های  انجام  از  را  رسانه  که  گروه هایی اند  از 
اساسی آن باز می دارند. اکثر اوقات مشاهده می کنیم 
در  که  مسوولیت هایی  ایفای  جای  به  رسانه ها  که 
رو  عمل کردهای  به  دارند،  مخاطبانش  و  جامعه  قبال 
می آوَرد که مخاطب یا از آن سودی نمی برد و یا اگر 
سودی هم ببرد، بیش تر اوقات منفی است. این گروه ها 
در دسته بندی کلی به پنج گروه  تقسیم می شوند. در 
نوشته ی حاضر، نویسنده تالش دارد تا این گروه ها را به 

خواننده گان آشنا کند.

1- گروه سیاسی
یکی از گروه های اصلی، فشار روی رسانه ها قشر سیاسی 
یک جامعه است. این گروه شامل افراد مختلفی می شود 
این  می کنند.  فعالیت  دولت  و  سیاست  بخش  در  که 
وزیر،  یا  باشند،  پارلمان  نماینده گان  می توانند  افراد 
که  آن جایی  از  و...  سیاسی  رهبران  جمهور،  رییس 
رسانه با مردم سروکار دارد و در اکثر اوقات مخاطبان 
بر  بنا  دولت  می شوند،  رسانه  یک  برنامه های  از  متأثر 
این که رسانه به راحتی می تواند با مردم ارتباط برقرار 
کند، تالش می نماید تا با رسانه تعامل کند. این تعامل 
از دو  زیرا دولت  نیست  بیش تر حاالت خوش آیند  در 
را  رسانه  می خواهد  وسوسه(  و  )تهدید  اساسی  طریق 
است  این  اساسی  باشد. سوال  داشته  کنترل خود  در 
که دولت چگونه با تهدید و وسوسه رسانه را در کنترل 

خود می گیرد؟

تهدید
گروهای سیاسی و دولت با ترفندهای مختلف، رسانه 
را تهدید می نماید تا طبق مرام آن ها فعالیت کند. سوء 
استفاده و یا استفاده نادرست از قانون یکی از این ترفندها 
است. هیچ قانونی در نفس خودش نادرست نیست. ولی 
اگر  مثاًل  باشد.  نادرست  می تواند  گاهی  قانون،  اعمال 
خبرنگاران گزارشی از فساد در ارگ تهیه می کنند و در 
آن گزارش اتهاماتی را بر مسووالن در ارگ وارد بکنند، 
ارگ می تواند خبرنگار و یا حتا رسانه ای مربوطه را با 
نماید. حتا  تهدید  قانون،  ماده های مختلف  و  ترفندها 
و  دولت  شود،  معرفی  دادستانی  به  مذکور  رسانه  اگر 
سیاسیون به راحتی می توانند روزها و ماه ها رسانه را 
رسانه ها  اوقات  برخی  در  این،  بر  بنا  کنند.  سرگردان 
از ترس مواجه شدن با این حاالت، فعالیت های شان را 
نمی توانند مسووالنه انجام دهند. مثاًل در هندوستان، 
به هر میلیون نفر تعداد ۱۳.۲ قاضی وجود دارد. هزاران 
قضیه در دادستانی های هند منتظر بررسی شدن است. 
قرار  قانونی  پی گرد  مورد  کشور  این  در  رسانه ای  اگر 
بگیرد، معلوم نیست که چه زمانی دادگاه آن دایر خواهد 
شد. متاسفانه آماری در این مورد درباره افغانستان به 

دست رس ما نیست.
رسانه و خبرنگاران ممکن است از سوی سیاسیون مورد 
آن ها  خانواده های  حتا  یا  و  گیرند  قرار  فزیکی  تهدید 
خواهد  برابر  دو  فشار  حالت،  این  در  که  شود  تهدید 
شد. متأسفانه در افغانستان، خبرنگاران میان دو سنگ 
آسیاب گیر خواهند ماند، یک طرف گروه های سیاسی 
و دولت، از طرف دیگر گروه های مسلح مانند طالبان، 
داعش و دیگران. شما اگر خبرنگار باشید و با این شرایط 
مواجه شوید، آیا می توانید مسوولیت اساسی تان را انجام 

دهید؟

وسوسه یا فریفتن
که  دارند  فراوانی  احتیاطی  قدرت  سیاسیون  و  دولت 
می توانند به آسانی رسانه ها را مطیع خودشان سازند. 
دولت  مثال  است.  ترفندها  این  از  یکی  زمین  اعطای 
می تواند مکانی را به یک رسانه بدهد تا دفترش باشد 
و هیچ کرایه ای هم ندهند ولی در مقابل نباید مطالبی 
برای  مثال  این  باشد.  دولت  ضد  به  که  کنند  نشر  را 

سیاسیون نیز صدق می کند. اعالنات دولتی یکی دیگر از 
این ترفندها است. اعالنات دولتی منبع عایداتی رسانه ها 
می باشد. در برخی مواقع عاید این اعالنات بسیار بسیار 
زیاد و برای رسانه حیاتی است. به گونه مثال ناریندرا 
در  را  کرور   ۴۰۰۰ هندوستان،  وزیر  نخست  مودی 
تبلیغات انتخاباتی اش مصروف کرد. حزب کانگرس این 
کشور نیز بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ حدود ۲۰۶۸ 
کرور را برای تبلیغات شان مصرف کرده است. آماری را 
در اختیار نداریم که دکتر غنی و داکتر عبداهلل چقدر 
مصرف تبلیغاتی داشته اند و یا هم نماینده گان پارلمان 
کنونی معلوم نیست چقدر برای تبلیغات شان به رسانه ها 
رسانه  برای فالن  مثاًل  این، دولت  بر  بنا  داده اند.  پول 
می گوید تبلیغات فالن چیز را برایت می دهم در صورتی 
که به ضد من چیزی نشر نکنی. رسانه هایی داریم که 
اگر تبلیغات نباشند یک روز هم فعالیت نمی توانند. پس 
تبلیغات سیاسی نیز می تواند آله فشار بر فعالیت های 
برای  دیگری  ترفند  پاداش  و  باشد. جایزه  ما  رسانه ها 
وسوسه رسانه ها می باشد. اگر رسانه به دولت چراغ سبز 
نشان دهد، مثاًل مدیر مسوول آن برترین مدیر مسوول 
انتخاب خواهد شد، خبرنگارش، خبرنگار سال خواهد 
شد. به برخی ها خانه های رهایشی بخشش داده خواهد 
شد. هم چنان برخی ها در پست های بلند دولتی مانند 

مشاور، معین، سخنگو و... انتخاب خواهند شد.

2- مالکان رسانه ها
در  آن  مالک  که  یافت  خواهید  را  رسانه ای  ندرت  به 
امور رسانه ای آن دخالت نکند. اکثر رسانه های جهان 
و خبرنگاران، تجربه تلخی را دارند که گاهی به خاطر 
منافع مالک آن از پخش واقعیت ها صرف نظر کرده اند. 
مقوله معروفی هم داریم که می گوید، »یک سردبیر یا 
که  می تواند  بوده  خوب  اندازه  همان  به  مدیرمسوول 
کشمکش  واقع  در  دهد.«  اجازه  را  آن  رسانه،  مالک 
میان این است که خبرنگار آزادی عمل داشته باشد و یا 
فعالیت هایش متمرکز باشد. بنا بر این، صاحبان رسانه ها 
نیز می توانند منبع فشار بر عمل کرد رسانه ها باشد. در 
این بخش چند نوع مالکیت رسانه را اشاره می کنیم تا 

موضوع روشن تر شود.

مالکیت انفرادی
این نوع مالکیت زیان ها و خوبی های مخصوص خودش را 
دارد. در صورتی که مالک رسانه با مسایل ژورنالیستیک 
کرده  تحصیل  ژورنالیسم  زمینه  در  تا  و  باشد  آشنا 
باشد، این مساله می تواند فعالیت های رسانه مربوط را 
گسترش دهد و به سوی پیش رفت و مسکلی شدن گام 
بردارد. این نکته خوبی است. اما اگر صاحب رسانه به 
جای ادای مسوولیت به فکر تجارت )کسب پول، شهرت 
بزرگ ترین  عنوان  به  این  باشد،  پروپاگندا(  و  شخصی 

بدی این نوع مالکیت محسوب می شود.

دیگر به مطالب رسانه مربوطه اهمیت قایل نمی شوند.

4- گروه خودی
گروه خودی منظور خود خبرنگاران می باشد. خبرنگاران 
شود،  نشر  گزارش  باالی  در  »اسم«شان  این که  برای 
و  تحقیق  بدون  کلیشه ای،  مطالب  موارد  از  در خیلی 
یعنی حتا حاضر  گزارش می سازند.  را شامل  سطحی 
اند تمام اخالق و توصیه های رسانه ای را زیر پا کنند 
اما اسم شان را روی گزارش ببینند. البته این مسأله در 
افغانستان آن قدر جدی نیست. چون اسم خبرنگار به 
سطحی در روزنامه نشر می شود. در کشورهای دیگر، تا 
گزارش قوی نباشد اسم خبرنگار نشر نمی شود. چالش 
دیگر در گروه خودی، ضرب االجل )Deadline( است. 
خبرنگار از سوی سردبیر موظف می شود تا ساعت پنج 
گزارشش را آماده کند. در این شرایط، گزارش گر تمام 
تالشش این است که تا ساعت مذکور گزارشش آماده 
چاپ باشد حتا اگر گزارش سطحی جور کرده باشد. در 
این شرایط سوالی پیش می آید که اگر خبرنگاران ناظر 
ناظر  است، پس کی  )Watchdog( جامعه  نگهبان  و 
باالی کار خبرنگار باشد؟ مساله دیگر نشر گزارش است. 
خبرنگار تالشش را می کند تا گزارشش نشر شود. یعنی 
فکرش این نیست که محتوای گزارشش مطابق اصول 
روزنامه نگاری باشد فقط فکرش این است که گزارش 
نشر شود. پس این مسایل خود در واقع فشار عظیمی 

بر فعالیت رسانه ای می باشد.

5- جامعه
رسانه ها  بر  فشار  نیروی  بزرگ ترین  واقع  در  جامعه 
تمام  که  کرد  فراموش  نباید  البته  می شود.  محسوب 
این گروه های فشار، تاثیرات شان همیشه منفی نیست 
میان  این  در  اما  جامعه  باشد.  نیز  مثبت  می تواند  و 
مسأله اش فرق می کند. حافظه عامه کوتاه است. مردم در 
مورد مسأله ای که از طریق رسانه ها نشر می شود، مدتی 
صحبت می کنند و بعد فراموشش می کنند و مصروف 
زنده گی می شوند. ما )جامعه( نیز مالمت هستیم زیرا 
وقتی رسانه ای که مطابق منافع جامعه کار نمی کنند 
را هنوز هم تعقیب می کنیم و هیچ صدایی بر ضد آن 
بلند نمی کنیم. در حالی که هر روز در فضای مجازی 
اشخاص و نهادهای مختلف را به باد انتقاد می گیریم اما 
رسانه ها را تا کنون گوش زد اساسی  نکرده ایم. عادت 
داریم تا مسأله ای برای خودمان پیش نیاید صدا بلند 
نکنیم. ما به گونه اساسی و دوام دار اعتراض نمی کنیم تا 
رسانه متوجه عمل کردش شود. مهم تر از همه، ما فقط 
دوست داریم در مورد اشکال مسایل بخوانیم و هرگز 
تالش نکرده ایم تا خودمان اشکاالت را دریابیم. جامعه 
مسلکی  فعالیت های  و  واقعی  ژورنالیسم  برای  تقاضا 
رسانه ای ندارد. این یک حقیقت تلخ است. مثاًل همه 
ترکی  سرالت  یا  تفریحی  برنامه ی  یک  دارند  دوست 
بیننده اش  علمی-پژوهشی  برنامه های  ولی  ببینند  را 
نداشته  تقاضا  اگر ما  این شرایط  خیلی کم است. در 
برای  را  اساسی  مسایل  رسانه  یک  چگونه  باشیم، 
واقع  و خاموشی جامعه در  منفعلیت  ما عرضه کند؟ 
فشاری است که رسانه را برای فعالیت های غیرمسلکی 
و  باشیم  داشته  بیدار  جامعه  اگر  اما  می کند.  تشویق 
رسانه عمل کردش  بگیرد، مطمیناً  را زیر فشار  رسانه 
را مطابق منافع جامعه خواهد ساخت. مخاطبان ارزش 
نباشد رسانه  اگر مخاطبی  دارند.  برای رسانه  اساسی 
از پخش شدن فالن سرالف  اگر  بود. پس  نیز نخواهد 
ناراحت هستید، آن را نبینید. باالخره وقتی بیننده و یا 
خواننده ای برای یک موضوع نباشد، رسانه آن را نشر 

نخواهد کرد.
در پایان، امیدوارم تا حدودی برای تان واضح شده باشد 
که چرا یک رسانه طرف دار دولت است و یا رسانه ای 
فالن به ضد فالن شخصیت سیاسی برنامه نشر می کند 
و یا فالن روزنامه علیه دولت گزارش نشر می کند ولی 
هم چنان  می کند.  را حمایت  دولت  مخالف  سیاسیون 
مهم تر از همه، امیدوارم درک خواننده گان این مطلب 

در مورد فعالیت های رسانه ای منسجم تر شده باشد.

گروه های فشار بر رسانه ها
فرهاد حقیار، دانشجوی مقطع ماستری در رشته ارتباطات 

و ژورنالیسم در هندوستان

رسانیده  بانک  عزیزی  محترم  مشتریان  و  هموطنان  تمام  اطالع  به 
وسترن  جهانی  شبکی  خدمات  ضمن  بانک  عزیزی  که  میشود 
است.  نموده  آغاز  نیز  را   MoneyGram گرام  منی  خدمات  یونین، 
اکنون هموطنان و مشتریان محترم عزیزی بانک می توانند در تمام 
زودترین  به  کشور  از  خارج  و  داخل  به  بانک  عزیزی  نمایندگی های 
فرصت با قیمت مناسب پول ارسال و دریافت نمایند. برای معلومات 
لینک ذیل  به  یا  بگیرید  تماس  ما 1515  با شماره 24 ساعته  بیشتر 

کلیک نمایید.


