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منطقه

وطن امروز شماره 2530

فرش�اد گلزاری :اس��تفاده ابزاری از س��ازمانهای
بینالمللی ،راهبردی است که ایاالت متحده به عنوان
بانی و بدعتگذار این امر از سالیان گذشته تاکنون
در دستور کار خود قرار داده و به نوعی از این موضوع
به عنوان یک پوشش در سناریوهای مختلف نظامی،
سیاسی و حتی اقتصادی استفاده میکند .در صدر
فهرست آمریکا ،سازمان ملل و نهادهای منتسب به
آن مانند شورای حقوقبشر ،یونسکو ،ایکائو (سازمان
بینالمللی هوانوردی غیرنظامی) ،اتحادیه بینالمللی
مخابرات ( ،)ITUآژان��س بینالمللی انرژی اتمی،
س��ازمان بازدارندگی از بهکارگیری جنگافزارهای
ش��یمیایی ،یونیدو (س��ازمان توسعه صنعتی ملل
متحد) و دهها سازمان ریز و درشت قرار دارد که هر
کدام طی دهههای گذشته بر اساس نوع پروژههای
مدنظر واشنگتن مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
به عنوان مث��ال «یونیدو» به عن��وان زیرمجموعه
رسمی سازمانملل ماموریت ارتقا و تسریع توسعه
صنعتی در کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای
در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بینالمللی را به
عهده دارد که به صورت واضح غول اقتصادی آمریکا
در این بین تهدیدهای��ی را برای خود از این ناحیه
متصور میداند.
از ای��ن منظ��ر  4پای��ه ق��درت ای��االت متحده
(کاخس��فید ،وزارت خارج��ه ،پنتاگون و س��ازمان
س��یا) در اینباره برای خود ماموریتهایی بر اساس
کیسهای مرکب و مش��ترک قائل هس��تند که هر
کدام سیاس��تهای خاص خود را داش��ته و ممکن
اس��ت حتی با یکدیگر ضدیت داش��ته باشند اما در
نهایت به یک مخرج مش��ترک میرسند .در همین
راه ،اس��تفاده از یونیدو برای رصد تحرکات صنعتی
دولتهای رقیب آن هم توسط آمریکا ،موجبات خلق
«جاسوسی صنعتی» را فراهم کرد که موارد بسیاری
نظیر رخنه به بدنه صنعتی آمریکایجنوبی در برزیل
و ونزوئال رخ داد .به بیانی گویاتر نهادهای زیرمجموعه
ملل متحد که هیچگونه س��روصدایی از آنها شنیده
نمیشود به دلیل تقبل بخش اعظم بودجه سازمان
ملل از س��وی ایاالت متحده ،همچنان به عنوان ابزار
بسیار موثر در جهت رصد ،اشراف و حتی خرابکاری
در ساختار سیاسی ،اقتصادی و امنیتی کشورها مورد
اس��تفاده قرار میگیرند .مصادیق این ادعا بس��یار
فراوان اس��ت .به عنوان نمونه درب��اره برنامه جهانی
غذا در عراق گزارشهای زیادی درباره پولش��ویی و
حت��ی زد و بندهای مالی عاملیت س��ازمان ملل در
عراق وجود دارد که بعدها مشخص شد تمام داروها
و بستههای تش��ویقی غذا که پس از ورود آمریکا به
خاک عراق در این کش��ور توزیع شده تاریخ گذشته
بوده و حتی زمینهساز بیماریهایی شده است و هدف
از آن انتقال بخش��ی از بودجه عراق به حس��ابهای
س��ازمان ملل بوده که با کمک باقیماندههای حزب
بعث انجام شده است .در پرونده دیگری با محوریت
سازمان جهانی مالکیت فکری ( )WIPOکه یکی از
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تقویت بعث

 20آژانس تخصصی سازمان ملل به حساب میآید،
ایاالت متحده با درج اعالمیهای در گوگل ،توانس��ت
کانالی را برای س��رقت ایدههای برتر دنیا خلق کند.
قالب کلی بر این اس��اس ب��ود که گوگل با همکاری
سازمان جهانی مالکیت فکری سایتی را افتتاح کرد
و عن��وان « 10ایده برتر ک��ه دنیا را تکان میدهند»
را برای آن برگزید .آمریکا توانس��ت از این س��ناریو
میلیونها طرح دس��تنخورده در حوزه کشاورزی،
پژوهشی ،صنعت ،الکترونیک و ...را بدون هزینههای
هنگفت مالی و نظامی به دست بیاورد و در نهایت 10
ط��رح را به عنوان طرحهای اصلی اعالم کرد .اما این
دلیل نمیشود که میلیونها طرح ارسال شده مورد
توجه قرار نگیرد .جالب اس��ت که  2یا  3طرح از 10
طرح برتر ،مربوط به ایران بوده است!
ای��ن پیشف��رض (هرچند کوت��اه و خ��ارج از
مجال برای توضیح جزئیتر) دقیقاً نش��ان میدهد
زمینهه��ای رخنه ب��ا درونمایه نرم ب��رای آمریکا
کام ً
ال مهیا ب��وده و خواهد بود اما در این بین ،نفوذ
پوششی از جنس سخت نباید از قلم بیفتد ،چرا که
«پنتاگون» به عنوان اهرم س��خت آمریکا در نظم
نوین جهانی همچنان درگیر پروندههایی است که از
شرق تا غرب آسیا را دربر میگیرد و همین موضوع
بهعالوه سابقه مخدوش فعالیت وزارت دفاع آمریکا
در افغانستان و بویژه عراق در قرن بیستویکم باعث
شده بدنه نظامی واشنگتن از بدل خود یعنی «ناتو»
استفاده کند.
■■خلق همتای نظامی

چه��ارم آوریل  1949بود که پیمان واش��نگتن
به پیمان «سازمان آتالنتیک شمالی» یا همان ناتو

تغییر نام داد که مذاکرات اولیه درباره تش��کیل این
س��ازمان یک سال قبل ( )1948و با هدف مقابله با
تهدیدات بلوک شرق آغاز ش��ده بود .در آن روزگار
تهدیدات نهتنها در جنگ س��رد ادامه داشت ،بلکه
انباشت تسلیحات با سرایت بخشی از تقابل سرد به
مجادله نظامی تبدیل ش��ده بود و ناتو برای عرض
اندام هر چه بیش��تر آماده میشد .اینکه طی چند
دهه اخیر چه ماموریتهایی به ناتو داده شده و اساساً
چه پروژههایی از س��وی این سازمان تحت حمایت
آمریکا انجام شده ،از توان متن حاضر خارج است اما
واقعهای که در حال رخ دادن است ،باز هم خاورمیانه
را نشانه رفته است.
رویکردهای انتقادی به عملکرد ناتو از کشورهای
عضو ت��ا اعضای ناظر و دولته��ای غیرعضو را دربر
میگیرد ،چرا ک��ه  2پرونده اصلی درباره حضور ناتو
همچن��ان ناتمام مانده و اخی��را هم خبری مبنی بر
افتتاح پایگاه نظامی س��ازمان آتالنتیک شمالی در
عراق منتشر ش��ده که پیچیدگیها و تبعات خاص
خود را به همراه دارد اما متاسفانه آنگونه که باید مورد
توجه رسانهها قرار نگرفت .همگان به یاد دارند زمانی
که پای ایاالت متحده به افغانس��تان باز شد ،ناتو به
عنوان بازوی کمکی پنتاگون وارد عرصه میدانی کابل
ش��د و تلفات انس��انی زیادی از جانب طالبان به آن
تحمیل شد .تکرار این سناریو بار دیگر در سال 2003
و در عمق خاک عراق نمایان ش��د که ارتش بریتانیا
(به عنوان متحد آمریکا در لشکرکش��ی به عراق) به
انضم��ام ناتو مجبور به تحمل هزینههای انس��انی و
مالی هنگفتی شد و امروز هم پرونده جنایات جنگی
سربازان لندن در دیوان کیفری بینالمللی همچنان

مفتوح است .سوالی که در اینجا مطرح میشود این
است که آیا ناتو و آمریکا از تجربه رویارویی با القاعده
عراق و هس��تههای مردمی این کشور درس عبرت
نگرفتهاند؟ اساساً چه لزومی دارد که غرب آسیا عالوه
بر نظامیان آمریکا همزمان میزبان ناتو باشد.
■■یک سناریو ،چند الیه

بدون تردید تکاپوی ترامپ برای باال بردن هزین ه
تامین مخارج ناتو و تامین آن از س��وی سایر اعضا
با سناریوهای خاورمیانهای ناتو بیربط نیست .اینکه
«جوزف ووت��ل» رئیس س��تاد فرماندهی مرکزی
آمری��کا در خاورمیانه چند روز پیش اعالم میکند
قرار اس��ت پایگاه ناتو در عراق ،پاییز سال میالدی
جاری افتتاح شود ،دقیقاً این پیام را مخابره میکند
که منطقه بای��د پذیرای رویدادهای جدید در بطن
خود باش��د .فعالیت ناتو در عراق به سال  2004تا
 2011بازمیگ��ردد .در س��ال  2004نشس��تی در
اس��تانبول برگزار شد و بس��یاری از فرماندهان ناتو
درب��اره برنامهری��زی برای آم��وزش نیروهای عراق
طرحهایی را ارائ��ه کردند و در نهایت تمام اعضا بر
سر تامین هزینه آموزش عراقیها به اجماع رسیدند.
پس از این توافق ،آموزشها در س��ال ( 2004یک
سال پس از حمله آمریکا به عراق) کلید خورد و تا
س��ال  2011ادامه داشت که در نتیجه آن  10هزار
نیروی پلیس و  5هزار ارتشی آموزش داده شدند.
این روند تا به اینجا بسیار عادی و حتی در ظاهر
خیرخواهانه به نظر میرس��د اما نکته این است که
تم��ام این نیروه��ا در خاک «اردن» آم��وزش داده
شدند! کشوری که در زمینه ترویج فرهنگ و منش
سلفیگری جهادی صاحب سبک شناخته میشود.

از تناقص دیروز تا تحرکات امروز یک فرقه شکافزی
حسن حنیف :در ماههای اخیر که برخی بازاریان در
تهران به دنبال تغییر قیمت ارز و طال و برخی دیگر
از شاخصهای اقتصادی دس��ت به اعتراض زدند،
منافقین تروریست مثل همیشه به میدان آمده و
تالش کردند با یک فرصتطلبی به ایفای نقش در
بستر به وجود آمده بپردازند؛ بستری که همواره در
طول چند دهه حیات خونآلود این سازمان به مثابه
خوراکی غنی برای فعالیتهای تشکیالتی این فرقه
تروریستی به حساب میآید .شکل حیات سازمان
در دهههای اخیر باعث شده منافقین را یک فرقه با
حیات شکافزی در نظر بگیرند .در واقع سازمان با
ایجاد هر بار شکاف میان ملت و دولت گواهی ادامه
حی��ات خود را از منابع و مراجع خارجی مرتبط با
خود اخذ میکند که تفس��یر چگونگی آن در این
مج��ال نمیگنجد .ام��ا پیش از آنکه به بررس��ی
خود مساله بپردازیم ذکر  2نکته ضروری است که
اساساً جایگاه منافقین را بهتر روشن میکند؛ اول
اینکه منافقین با س��ابقه بیش از چند دهه خیانت
و جنایت علیه همین مردم ،با چنان نفرتی از سوی
ملت ایران روبهرو هستند که هیچگاه و تحت هیچ
شرایطی نمیتوانند مولد و شروعکننده یک حرکت
اعتراضی باشند .به عبارت دقیقتر ،در حداقل یک
دهه اخی��ر در هیچ موردی نمیتوان نمونهای پیدا
کرد که منافقی��ن اقدام به ص��دور فراخوان کرده
باش��ند و در قب��ال آن حرکتی از س��وی مردم در
تأیید و پاس��خ به آنها دیده ش��ده باشد .مورد دوم
هم اینکه منافقین از گذشته تاکنون به عنوان یک
گروه یا فرقه شکافزی فقط قابلیت سوءاستفاده از
فرصتهایی را داشته و دارند که بستری از ناآرامی و
اختالف را با خود به همراه داشته باشد .در واقع آنها
در فرصتهای��ی که بر اثر یک اعتراض یا اختالف،
عدهای دست به تجمع یا حتی درگیری میزنند ،به
یکباره وارد صحنه شده و سعی دارند از شکافهای
موجود برای تشدید اختالف استفاده کنند .با بیان
این دو نکته میبینیم که همزمان با تحصن در بازار،
تروریستهای منافق سعی داشتند با صدور بیانیه و
فراخوان خود را در میانه میدان نشان داده و ضمن
آتشافروزی ،تش��دید درگیری و ساختارشکنی و
شعارهای ناهنجار ،خود را به عنوان لیدر اغتشاشات
معرفی کنن��د .پیامهای مریم رجوی ،س��رکرده
منافقین کام ً
ال مؤید این مطلب است که آنها سعی
در ماهیگی��ری و در واق��ع سوءاس��تفاده از فضای
موجود را داشته و تالش دارند به هر شکلی نقشی
ب��رای خود در این فضای اعتراضی تعریف کنند .با

توجه به اتفاقهای رخ داده و تالش این تروریستها
برای سوءاستفاده از فضای موجود الزم است نگاهی
هر چند گذرا به سابقه این گروهک تروریستی در
مواجهه با مردم و بازاریان در ابتدای انقالب داشته
باشیم و با سیری در تاریخ به صورت کامال مستند
مش��اهده کنیم که چگونه این سازمان تروریستی
به بهانههایی همچون حزبالله��ی بودن یا عالقه
به امام(ره) و انقالب ،مردم را آماج وحش��یانهترین
حم�لات خود قرار داده اس��ت .در س��ند پیش رو
مشاهده میشود که یک نمایشگاه اتومبیل و یک
مغازه دیگر چگونه از سوی منافقین به عنوان محفل
پوششی سپاه و کمیته معرفی شده و ساکنان آن در
نقشه ترور قرار میگیرند .نمونههای بسیاری از این
موارد در ابتدای انقالب شامل خواربارفروش ،خیاط،
بنگاهی ،میوهفروش ،نانوا و ...نش��ان میدهد اساساً
عناصر سازمان یا همان تروریستهای منافق ،مردم
عادی را هدف اصلی ترورهای خود قرار میدهند و
این قشر از مردم ایران را به دلیل وجود شاخصهای
ایدئولوژیک یا به اصط�لاح عامیانه آن بازاریهای
معتقد ،بهترین سوژه برای حذف فیزیکی و ایجاد
رعب و وحش��ت میدانستند .این اقدامات در واقع
همان مرحله دوم فاز مسلحانه علیه نظام بود که از
سوی رجوی به زدن سرانگشتان نظام شهرت پیدا
کرد .سرانگشتان نظام در اصل همان کسانی بودند
که از نظام ،انقالب و امام(ره) طرفداری میکردند یا
به هر دلیلی به طرفداران انقالب شباهت داشتند.
در واقع سرانگش��تان نظام همه مل��ت ایران بودند

■■بعث و داعش در پوشش ارتش؟

دادهه��ا از منظر تاریخ و مکان در این س��ناریو،
گویای بس��یاری از مسائلی اس��ت که خروجی آن
آم��وزش تروریس��م در عراق را نمای��ان میکند .تا
به امروز که س��ال  2018اس��ت و  15سال از ورود
آمریکا به ع��راق میگذرد ،هیچ نهادی نتوانس��ته
ادعا کند رژیم بعث از صحنه سیاس��ی ،اقتصادی و
اجتماعی عراق محو شده ،چه برسد به آنکه عدهای
رسماً اعالم کنند ارتش عراق در سال  2004از لوث
بعثیها کام ً
ال پاک شده است! به عبارتی گویاتر ،باید
پرسید آیا ارتش عراق با آن ساختار عرضی و طولی
که همگی ریش��ه در بعث داشتند با تجاوز نظامی
آمریکا کام ً
ال دگرگون ش��ده اس��ت یا خیر؟ پاسخ
منفی است ،چرا که داعش از همنشینی و در نهایت
پیوند مهرههای کلیدی (نظامی) حزب بعث با عناصر
القاعده عراق در ابوغریب پایهگذاری شد که آمریکا
از این امر تا حدودی با خبر بود .حال چگونه میتوان
باور ک��رد عناصری که در خ�لال  2004تا 2011

■■فرجام سخن

بر اساس برنامهریزیهای انجام شده پایگاه ناتو
در عراق اواخر س��ال  2018تاس��یس خواهد شد و
تمام کارشناسان این پایگاه تحت رهبری «کانادا» به
آموزش نیروهای عراق مشغول خواهند شد اما بحث
بر سر این است که کشورهای عضو که قدرتهای
اروپای��ی را دربر میگیرد تا چه حد با آمریکا در این
مسیر همراه خواهند شد؟ از سوی دیگر کشورهای
اروپایی منافع اقتصادی و سیاسی متنوعی با عراق و
ک ً
ال دولتهای غرب آسیا دارند و باید دید تا چه حد
در این مسیر ریسک اقتصادی و دیپلماتیک خواهند
ک��رد .عالوه بر آن باید دانس��ت که کانادا عضوی از
«توافقنامه پنج چش��م» یا توافقنامه ()UKUSA
اس��ت .امضاکنندگان ای��ن توافقنام��ه عبارتند از:
سرفرماندهی ارتباطات دولتی بریتانیا ،آژانس امنیت
ملی آمریکا ،اداره پای��داری امنیت ارتباطات کانادا،
اداره مدیریت س��یگنالهای استرالیا و اداره امنیت
ارتباطات دولتی نیوزیلند که بدون تردید بخش��ی
از ماموریت پایگاه ناتو در عراق ،ش��نود منطقهای و
بویژه ایران خواهد بود! از س��وی دیگر علنی شدن
حضور اسرائیل در اقلیم کردستان (احداث ایستگاه
موساد) و قرار داشتن بزرگترین کنسولگری آمریکا
در اربیل ،تهدید و اثرگذاری علیه تهران و منطقه را
دوچندان میکند.

معادله فقر ،بیکاری و تروریسم

نگاهی گذرا به اقدامات منافقین در جنایت علیه بازاریان در دهه 60

و در نگاه س��ران سازمان باید آنقدر هدف اقدامات
تروریستی قرار بگیرند تا دست از حمایت از انقالب
و امام بردارند .در این میان با استناد به اسناد درون
س��ازمانی منافقین میتوان به این درک رسید که
قش��ر بازاری به دلیل ارتباط تنگاتنگ با روحانیت
و همچنین فضای ایدئولوژی��ک و انقالبی موجود
در بازار به عنوان یکی از شاخصترین اهداف برای
درگی��ری و ترور در نظر گرفته ش��ده و بر همین
اساس شهدای متعددی را به انقالب و امت تقدیم
کرده اس��ت .این در حالی اس��ت ک��ه مخاطب با
خواندن این گزارش با سوالهای متعددی در ذهن
خود روبهرو میشود .از جمله اینکه چگونه سازمانی
ک��ه بازار را ب��ه عنوان هدفی مه��م و برتر انتخاب
میکن��د امروز با ص��دور اطالعی��ه و پروپاگاندای
رس��انهای به دنبال مهندسی افکار عمومی و نشان
دادن سازمان به عنوان حامی و مولد اعتراضهای
اقتصادی قش��ر بازاری اس��ت؟ در واقع این همان
شکاف مورد احتیاج سازمان برای ادامه حیات و در
واقع همان تئوری شکافزی بودن سازمان منافقین
اس��ت؛ موضوعی که در اصل از اس��اس اش��تباه و
آدرس��ی غلط برای مخاطب به حس��اب میآید .از
س��وی دیگر این قبیل س��والها توجه بسیاری از
شهروندان ایرانی و کاربران شبکههای اجتماعی را
نیز به خود جلب کرده و برخی کاربران در اش��کال
مختلف به دنبال راهحلی برای ارتباط میان نسبت
تروریستی و دلسوزی عناصر منافقین هستند .اینکه
چگونه یک عنصر تروریس��ت که در هر فرصتی به
دنب��ال قتل و جنایت در بازار بوده و هس��ت امروز
دایه مهربانتر از مادر میشود و در نهایت به حمایت
از بازاریان برمیخیزد؟ این س��ند که صفحهای از
روزنامه مجاهد ارگان رس��می س��ازمان منافقین
(مجاهدین خلق) است ،به صورت مشخص و معین
به چند مورد از همین ترورها که از س��وی عناصر
س��ازمان اجرا شده ،اش��اره دارد؛ سندی که نشان
میدهد س��ازمان منافقین نهتنها به دنبال آزادی
و ح��ل بحرانهای اجتماعی و اقتصادی برای ملت
ایران نیست ،بلکه این سازمان در تسویه حساب با
انق�لاب و ملت انقالبی ،مردم عادی کوچه و بازار را
م��ورد هدف و ترور قرار میدهد و در واقع با حذف
فیزیکی افراد بازاری نهتنها به دنبال حل مشکالت
اجتماعی و اقتصادی نیس��ت ،بلکه تامین منافع و
اهداف پنهانش را در اولویت اقدامات خود قرار داده
و یکی از راههای رس��یدن به این اهداف ،ترور قشر
بازاری و معتقد در جامعه است.

ناتو در اس��ناد منتشره خود اعالم کرده بود که این
آموزشها برای س��اختن بدنه دفاعی عراق ،اصالح
بخشه��ای امنیت��ی و کمک به افزای��ش ثبات در
منطقه برنامهریزی شده است اما در بخش دیگری
از وبسایت ناتو آمده است که «ناتو همکاری نزدیکی
با تونس برای مبارزه با تروریس��م ،آموزش نیروهای
ویژه و جمعآوری اطالعات در طول این مدت داشته
اس��ت» .به صورت واضح مشخص است که تقاطع
وجود ش��کلی «اردن و تون��س» آن هم زمانی که
نیروهای عراقی یک س��ال پس از  2003در خاک
اردن در حال آموزش هستند ،چه خواهد شد.

توس��ط ناتو آن هم در کشور اردن آموزش دیدهاند،
همگی فاقد ارتباط با بعث و حتی القاعده بودهاند؟
نات��و اع�لام میکن��د ای��ن آموزشها ش��امل
حمای��ت از اردن از طریق دفاع س��ایبری ،آموزش
نظامی -تاکتیکی ،حفاظ��ت از بنادر ،دفاع از مرزها
و خنثیسازی بمب بهعالوه کار با تجهیزات پیشرفته
انفجار و ضدانفجار بوده است که در دوره نخست تنها
 30س��رباز عراقی به مدت  5هفته آموزش دیدهاند.
این روند آموزش��ی در سال  2011به اتمام میرسد
و اینجاس��ت که تقارن خیزش داعش و بحرانهای
منطقه از  2011تاکنون نمایان میشود! در طول این
مدت خبری از حضور علنی ناتو در عراق نبود اما در
سال  2016رهبران ناتو مجددا ً برای شروع فاز جدید
آموزش و تربیت نیروهای عراق به اجماع رسیدند و
قرار شد مقدمات آن از ژانویه  2017شکل بگیرد؛ تا
جایی که «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو در سال
گذشته میالدی اظهار میکند که «آموزش و ایجاد
ت در عراق توسط ناتو به منظور تقویت توانایی
ظرفی 
این کشور برای مقابله با داعش و تامین امنیت این
کشور است ،چرا که موثرترین سالح ما برای مبارزه با
ش نیروهای محلی است» .این
داعش در عراق آموز 
اظهارات تا حد زیادی خطر تاسیس پایگاه ناتو را که
به قول خودشان قرار است شامل  ۲۵۰نیرو و مربی
نظامی ،خودروهای زرهی ،بالگردها و پهپادها باشد
نش��ان میدهد؛ تهدیدی که نهتنها عراق و سوریه
را ه��دف قرار میدهد ،بلکه میتواند برای ایران هم
چالشهایی را در پی داشته باشد.

انوار الحق احدی

*

س��نجش مش��کالت اقتصادی افغانس��تان نیازمند
بخشبندیه��ای متعدد و تش��ریح زیرش��اخههای
ای��ن بحران اس��ت ،چرا که متاس��فانه کلیگویی در
این مبحث باعث ش��ده راهبردی مشخص در طول
س��الهای اخیر برای حل مشکالت تدوین نشود؛ به
گون��های که بیکاری در دولت «حامد کرزی» چیزی
ح��دود  28درص��د بود ام��ا در وضعی��ت کنونی به
 54درصد رس��یده است .فقر در آن دوران  36درصد
تخمین زده ش��ده بود اما اکنون به حدود  52درصد
رس��یده که نشاندهنده تفاوتهای فاحش در دولت
فعلی و س��ابق است .اینجاس��ت که مشخص شدن
اعداد و ارقام این پرس��ش را مطرح میکند :چرا فقر
و بیکاری تا این حد افزایش پیدا کرده اس��ت؟ دالیل
زیادی برای پاسخ دادن به این سوال وجود دارد؛ اوالً
حضور نیروهای خارجی در افغانستان تا حدی برای ما
هزینهزا بود و تراز هزینه /فایده به وجود نیامد که این
موضوع در سالهای  2015و  2016کامال محسوس
شد .دلیل دوم تضعیف امنیت است؛ زمانی که امنیت
در یک کشور ضعیف باشد بدون تردید سرمایهگذاران
خارجی برای آوردن س��رمایه خود به کش��ور تعلل
میکنند و در نهایت وارد کشور دیگری میشوند که
نوعی فرار س��رمایه را به تصویر میکشد .دلیل سوم،
سیاستگذاریهای غلط دولت فعلی است؛ به صورتی
که یک قرارداد رس��می در افغانستان براحتی فسخ
میشود و این موضوع دقیقاً مصونیت سرمایهگذاران
را تهدید میکند و باعث میشود حتی سرمایهگذاران
داخلی هم س��رمایه خود را از کشور خارج کنند .این
سیاستهای غلط تنها در بخش سرمایهگذاری نیست،
بلکه از س��ال  2016به بعد قرار ش��د س��االنه  2تا 4
میلیارد دالر از طریق بخش معادن به خزانه واریز شود
که این امر مطلقاً محقق نشد و در نهایت ساالنه رقمی
حدود  50تا  60میلیون دالر به خزانه واریز شد .بخش
دیگری از مش��کل ،بحث تولید است؛ طی سالهای
پ��س از طالبان هزینههای زیادی در بخش زیربنایی
افغانس��تان شد اما همچنان خبری از تولید نیست و
اساساً برنامه دقیقی در این حوزه تدوین نشده است،
البت��ه این موضوع به حضور خارجیها هم بس��تگی
دارد .از س��وی دیگر س��االنه حدود  450هزار نفر در
افغانستان در مقاطع مختلف فارغالتحصیل میشوند
اما حتی برای  20هزار نفر آنها نتوانس��تند اش��تغال
ایجاد کنند .متاسفانه دولت وحدت ملی به جای اینکه
مردم را دریابد ،مشغول رفع مشکالت محافل نزدیک
به خود است و متاسفانه هیچکس با این سیاستهای
غلط مخالفت نمیکند .بخش اعظم این مش��کالت

متوجه دولت اس��ت و ارگ تنها به دنبال عوامفریبی
است و دائم اعالم میکند مشغول فعالیت در زیربنای
افغانستان هستیم .به عنوان مثال بارها اعالم کردهاند
در بندر چابهار مشغول فعالیت هستیم اما واقعیت این
است که هیچ خروجی قابل قبولی نمایان نشده است،
ل��ذا به صورت خالصه باید بگویم عدم امنیت پایدار،
سیاستهای غلط دولت و عدم اعتماد مردم به ارگ
باعث شده مشکالت اقتصادی بیش از گذشته پررنگ
ش��ود .اگر به گذش��ته رجوع کنیم به صورت شفاف
میبینیم در دولت قبل ،فعالیتهایی انجام شد که در
نهایت منتج به ارتباط با بانک جهانی شد .قرار بود تا 8
میلیارد دالر از سوی این بانک به افغانستان پرداخت
شود که  4میلیارد مربوط به دولت و  4میلیارد دیگر
به مباحث نظامی تعلق گرفته بود اما در نهایت سال
 2013تنها  5میلیارد دالر پرداخت شد .نکتهای که
در اینجا باید به آن اشاره کنم فساد اداری و تاثیر آن
بر پیکره عمومی افغانستان و سایر نهادهاست .مردم
توقع داش��تند اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری
افغانستان به صورت قاطع با مفاسد اداری و اقتصادی
مبارزه کند اما متاسفانه تا امروز هیچ کاری انجام نشده
و هر روز شاهد افزایش سطح رشوهخواری در کشور
هستیم .این غفلتها بدون تردید آسیبهایی را در بر
دارد که یکی از آنها افزایش نرخ بیکاری و فقر است.
کسی که بیکار باش��د ،برای امرار معاش خود دست
ب��ه هر کاری خواهد زد و محص��ول این وضعیت در
افغانستان ،پیوستن جوانان و مردان کشور به صفوف
طالبان و سایر تروریستهاست .این یک معادله بسیار
س��اده است ،زمانی که ارتزاق اشخاص و نحوه تامین
آن به بنبست کشیده میشود ،آنها براحتی میپذیرند
که وارد جنگ با دولت شوند .شاید عدهای این مولفه
را به عنوان یک گزینه تاثیرگذار برای جذب به سمت
تها قلمداد کنند اما واقعیت این است که
تروریس�� 
تنها اقتصاد نیست که باعث گرایش مردم به صفوف
تروریستهاس��ت ،بلکه تفکرات افراطی و ایدئولوژی
افراط است که آنها را به این سو میکشد .در گذشته
چی��زی حدود  200-300هزار تن از ش��هروندان به
طالبان پیوس��ته بودند که این رقم در حال حاضر به
 50هزار نفر رس��یده که ریزش چش��مگیری داشته

اس��ت .انگیزههای فکری و عدم درک و فهم درست
باعث شده بسیاری از شهروندان افغانستان همچنان
در صف��وف طالب��ان باقی بمانند و ب��ه دنبال برپایی
مجدد امارت اسالمی سراسری در کشور باشند .بدون
تردید مسائل اقتصادی در انقالبهای اجتماعی نقش
غیر قابل انکار دارد اما در جنگها چنین نیس��ت .به
عبارت گویاتر باید بگویم اقتصاد در تئوریهای انقالبی
تاثیر جدی دارد اما این در همه انقالبها ثابت نیست.
مث ً
ال اقتصاد در انقالب روس��یه نقش محوری داشت
اما در انقالب ایران ش��اهد چنین چیزی نیس��تیم،
چرا که انقالب ایران اساساً ایدئولوژیک بود نه سکوالر،
لذا به هر حال اقتصاد تا حد مشخصی در جذب مردم
به تروریس��م و طالبان نقش دارد .در این راس��تا باید
بدانیم بخش اعظمی از منابع مالی طالبان از فروش
مواد مخدر تامین میش��ود و ساالنه رقمی حدود
 400ت��ا  700میلیون دالر از ای��ن طریق درآمد
دارند که البته غارت معادن هم در این راستا مهم
اس��ت .مدل دیگر درآمدزایی طالبان ،گردنهگیری
و عایدات حاصل از پولی اس��ت که روستاییان به
والیه��ای طالبان در هر والی��ت میدهند که به
اجبار از آنها دریافت میش��ود .مس��اله مهمتر که
شاید کمتر بدان اشاره شده باشد ،مکانیسم غلط
حکومت در افغانستان است .تاسیس دولت مرکب
وحدت ملی بس��یار طرح مخرب و منفیای بود و
واقعاً خروجی مثبتی در بر نداشت .این طرح توسط
آمریکاییها به افغانستان تحمیل شد؛ به گونهای
که سال  2014دور اول انتخابات ریاستجمهوری
افغانستان برگزار شد و خیلیها ندای آغاز جنگ را
س��ر دادند و در نهایت انتخابات به دور دوم کشید.
در دور دوم به یکباره تقلبهای گسترده انجام شد
و در نهای��ت منجر به این ش��د که مصالحهای در
سطح ملی شکل گیرد و آنجا بود که آمریکاییها
با معماری خود بحث دولت وحدت ملی را مطرح
کردند .واقعیت این است وجود یک رئیس جمهور
در کنار رئیس اجرایی دول��ت ،فقط اختالفها را
افزایش داد ،چرا که اساس��اً جایگاه رئیس اجرایی،
خارج از چارچوب قانون اساس��ی اس��ت .معتقدم
رهبری دموکراسی بسیار پرمعناست اما مدل فعلی
حکومت در افغانس��تان جوابگو نیس��ت .اگر سال
آینده همین اشخاص برای سکونت در ارگ دوباره
انتخاب شوند ،اوضاع افغانستان پیچیدهتر خواهد
شد ،چرا که آنها امتحان خود را پس دادهاند و نباید
تجربه قدیم دوباره تکرار شود.
*دومین وزیر اقتصاد افغانستان پس از سقوط طالبان

