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اعترافات تکان دهنده
محمدرضا هویدا
ما به صورت روزمره شاهد اعترافات تکان دهنده ای هستیم ،از
رئیس جمهوری گرفته تا روســا و آمرین ادارات دولتی دست به
اعترافاتی می زنند که در نوع خودش تکان دهنده و سخت زجر
آور است .رئیس جمهوری دیروز گفت؛ هنگامی که یک پولیس در
میدان جنگ جانش را از دســت میدهد ،اقارب او باید یک سال
زحمت بکشد تا اســناد او را تکمیل کند و امتیازاتش را به دست
آورد .او گفته اســت :یک قرارداد سالهای گذشته وزارت داخله
نبوده که مطابق اصول قرارداد باشــد .او افزوده است :امروز باید
اعتراف کنیم که قرارداد ما یکجانبه اســت .ما از قوای امنیتی و
دفاعی خود ســربازی ،شجاعت ،دلیری و شهادت میخواهیم ،اما
در بدل ما کار خود را انجام ندادهایم.
در یک تحقیق دیگر در مورد نشســت های ولسی جرگه که چند
روز پیش به نشر رســید ،آمده است :ولسی جرگه هشتاد و پنج
جلســه عمومی برگزار کرده است که از این مجموعه پنجاه و یک
جلسه فاقد نصاب بوده است یعنی شصت درصد جلسات عمومی
ولســی جرگه دارای نصاب نبوده ،حضور نماینده گان در جلسات
عمومی به طور متوسط چهل و سه درصد بوده است.
در گزارشــی در مورد معادن افغانستان نیز که چند روز پیش به
نشر رسید آمده است که اکثر قرارداد های معادن ،با اساس روابط
سیاسی ،زور و نفوذ زورمندان در پارلمان افغانستان در حکومت
افغانســتان صورت گرفته و افراد زورمند در ســطوح مختلف از
پروسه قانونی سوء اســتفاده کرده و عواید بسیار کم به حکومت
افغانستان داده شده است.
در مورد وضعیت معارف نیز گزارش ها حاکی از تخلفات و مکاتب
و معلمان خیالی بوده است .ســکتور صحت و دیگر بخش ها نیز
وضعیت بهتری ندارند.
این اعترافات تکان دهنده در حالی صورت می گیرد که افغانستان،
سخت ترین روزهای خود را سپری می کند ،گروه های تروریستی
در کمین نشســته و منتظر فرصتی هستند تا جان و مال مردم را
بگیرند و حکومت را ساقط کنند ،دولتمردان در گیر و دار تقسیم
قدرت و چوکی هستند و شماری نیز بیرون از حلقه قدرت دولتی
در تالش برای ورود به حلقه قدرت و ثروت می باشند.
جالب این است که منتقدان دولت و نهادها و وزارت خانه ها ،زمانی
جزئی از بنیان گذاران همین ادارات بوده اند .رئیس جمهوری که
از وزارت داخله انتقاد می کند ،به خوبی می داند که وزارت دفاع
نیز تحت اداره یک سرپرســت برای بیش از یک سال قرار دارد و
طبیعتا نمی تواند وضعیت بهتری داشته باشد ،شماری دیگری از
ادارات دولتی در مرکز و والیات تحت سرپرست اداره می شوند ،و
وضع در آنها نیز نگران کننده است.
اعترافاتی این گونه که از زبان رئیــس جمهوری و یا به تکرار از
زبان رئیس اجرائیه شنیده می شود ،تامل برانگیز است و بسیاری
اوقات انســان را وا می دارد تا به دنبال انگیــزه های این گونه
اعترافات بگردد .فســادهای بزرگ ،ناکارآمدی ادارات ،تعصب و
تبعیض ،ریشه در بسیاری از اموری دارد که باید با قاطعیت با آنها
مبارزه شود و در راس این مبارزه باید روسای قدرت های سه گانه
باشد .بخشــی از این فسادها که به انتصاب اشخاص و افراد برمی
گــردد ،را باید در عزل و نصب ها دیــد .عزل و نصب هایی که بر
مبنای شایستگی و لیاقت و عدالت نباشد ،مطمینا اداراتی سالم و
بدور از فساد را در پی نخواهد داشت.
مبارزه با فساد نیازمند اقدام عملی است و هر گونه سخنرانی داغ
و همراه با انتقاد و گالیه و طعنه که مبتنی بر عمل نباشد ،هیچگاه
راه به جایی نخواهد برد .اعترافات تکان دهنده از زبان مسئوالن
درجه اول مملکت ،دیگر نه حس ترحمی بر می انگیزد و نه حس
همدردی ،بلکه این موضوع را به خاطر می آورد ،که مســبب این
وضعیت چه کسانی هستند و چرا چنین وضعیتی ادامه می یابد ،و
عمال کاری برای بهبود آن نمی شود؟

افغانستان؛
سود و زیان عضویت در سازمان تجارت جهانی

در آخرین روزهای هفته گذشته ،افغانستان
در دهمین نشســت وزیران عضو سازمان
تجارت جهانى ،عضویت کامل این سازمان
را به دســت آورد .بر بنیــاد گزارش ها در
نشســتی که از ٢۴تا  ٢٧قوس در شــهر
نایروبى ،پایتخت کنیا برگزار شــده بود ،از
افغانستان هیئتى بلندپایه به ریاست معاون
اول ریاست اجرایى حکومت نمایندگی می
نمود .افغانستان پیش از این عضو ناظر این
ســازمان بود و یازده سال پیش درخواست
براى عضویت کامل در ســازمان تجارتى
جهــان را داده بود ،و ســرانجام به تاریخ
 ٢۶قوس ســال روان عضویــت کامل این
سازمان را به دســت آورد .مقامات رسمی
عضویت کامل افغانستان را در این سازمان
را تصمیمــی تاریخى خوانده و گفته اند که
عضویت افغانســتان در ســازمان تجارت
جهانی ،به رشد سرمایهگذاری کشور کمک
خواهد نمود و با فراهمشدن زمینۀ کار برای
مردم  ،بهخصوص زنــان و جوانان ،میتوان
از گسترش تروریســم درکشور جلوگیری
کرد .اما آگاهان اقتصادی و سیاســی ضمن
اســتقبال کشــور از حضور در ســازمان
های بین المللی و منطقه ای بر پیوســتن
افغانستان به سازمان تجارت جهانی انتقاد
وارد نموده و آن را عملی زود هنگام خوانده
اند .به هرروی یکی از بحث های عمده ای که
میان آگاهان اقتصادی و سیاسی و حکومت
اینک وجود دارد چگونگی و پیامده عضویت
افغانستان در سازمان تجارت جهانی است.
پرداختن به این موضــوع افزون بر این که
مســئولیت حکومتگران می باشــد برای
روشن شدن اذهان عمومی نیز یک ضرورت
دانسته می شود.
پیش از همه الزم اندک معلوماتی راجع به
سازمان تجارت جهانی ارایه گردد .سازمان
تجارت جهانــی (( )WTOمخفف World
 )Trade Organizationیک ســازمان
بینالمللی است؛ که قوانین جهانی تجارت
را تنظیــم و اختالفات بیــن اعضا را حل و
فصل میکند .اعضای سازمان تجارت جهانی
کشورهایی هســتند که موافقتنامههای
(حــدود  ۳۰موافقتنامه) این ســازمان را
امضا کردهاند .مقر ســازمان تجارت جهانی
در ژنو ،ســویس قــرار دارد .امــا اهداف
اساسی این سازمان :ارتقای سطح زندگی،
تأمین اشــتغال کامل در کشورهای عضو،
توســعه تولید و تجارت و بهرهوری بهینه

عبداهلل هروی

از منابع جهانی ،دستیابی به توسعه پایدار
با بهرهبــرداری بهینه از منابع ،حفظ محیط
زیست ،افزایش ســهم کشورهای در حال
توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت
بینالمللی .این سازمان برای پذیرش عضو
یا ورود کشــورهای که تمایل داشته باشند
در مجموعه این سازمان قرار گیرند اصولی
را وضع نموده اند که قرار ذیل اســت :اصل
عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد طبق
این اصل ،اگر کشــوری امتیاز بازرگانی یا
تعرفهای را در مورد یکی از کشورهای عضو
اعمال نماید ،این امتیاز یا تعرفه میبایست
در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان
تجارت جهانــی تعمیم یابد؛ اســتفاده از
محدودیتهای غیرتعرفهای در تجارت هم
چون ســهمیهبندی و صدور جواز واردات
ممنوع است و کشــورها تنها با استفاده از
وضع تعرفههای گمرکی مجاز اند از صنایع
داخلی حمایت نماینــد؛ کاهش تعرفه های
گمرگی؛ برقراری نظام تعرفههای ترجیحی
با هدف اعطای امتیــازات تجاری به بعضی
از فراوردههای کشــورهای در حال توسعه؛
عدم جــواز فروش زیر قیمت تمام شــده؛
رفتار یکسان کشــورها در مورد کاالهای
داخلی و وارداتی؛ انجام مشــورت در مورد
سیاســتهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل
وفصل اختالفات ناشــی از روابط تجاری از
طریق مذاکره.
هرچند ســازمان یاد شــده جهت ایجاد

ســهولت در زمینه مبــادالت کاالهای
اقتصادی را اولویت خود قرار داده است اما
این به آن معنا نبوده است که از نیش انتقاد
های مخالفین و اقتصاد دانان مصئون مانده
باشد .زیرا بر کارکرد و پیامدهای عضویت
در این سازمان انتقادهای وارد شده است .به
عقیده مخالفان برنامههای سازمان تجارت
جهانی ،این ســازمان ،تریبونی است که از
طریق آن کشورها میتوانند خواستهای
شرکتهای خود را به کرسی بنشانند .در
این میان هیچ کشــوری به اندازه آمریکا
در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای
گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع
داخلیاش فعال نبودهاســت .این سازمان
بــدون توجه به حقوق کارگــران و حفظ
محیط زیست ،از قدرت خود برای واداشتن
کشورها به فسخ سایر موافقت نامهها و لغو
قوانین ملی به عنوان بخشی از مسئولیتش
استفاده میکند ،با این استدالل که چنین
محدودیتهایــی موانعی در مقابل تجارت
جهانی هستند .هم چنین برخی از اقتصاد
دانان معتقد اند که دولتهای سرمایه داری
اســتعماری در تالش برای توسعه سلطه
خود در زمینه تجارت و مبادله کاال سازمان
تجارت جهانی را پدیــد آورده اند  .انتقاد
دیگر شان این اســت که کشورهایی می
توانند عضویت در این ســازمان را بدست
آورند که از نظر اقتصادی در همه زمینههای
تجاری ،تولیدی ،و مالــی تحت کنترل و

نظارت کامل و شــامل انحصارات بزرگ و
دولتهای سرمایه داری قرار گیرند.
حال این که انتقادهای وارده تا چه اندازه
می تواند واقعیت داشــته باشد یا این که
کدام گزینه و شــیوه ای برای مبادالت و
فعالیت های اقتصادی در سطح جهانی که
توازن و همکاری در بین کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه وجود داشته باشد،
در مرحله اول دیدگاه های بســیار مطرح
است و نیز فرصت مناسب را می طلبد که
هر دو مورد از گنجایش این نوشته بیرون
است .اما در خصوص پیوستن افغانستان به
سازمان تجارت جهانی دیدگاه حکومت و
بعضی از اقتصاد دانان براین است که شامل
شدن افغانستان به این سازمان ،منجر به
رشــد تجارت و اقتصاد افغانستان خواهد
شد .به باور آنان عضویت افغانستان در این
سازمان در تامین روابط و گسترش روابط
تجارتی با اعضــای آن ارزش خاصی دارد
و راه را برای تجارت جهانی به افغانســتان
باز می نماید .به گفته این آگاهان به همین
دلیل نیز افغانستان در طی سال های اخیر
تالش جدی نموده اســت کــه برای عضو
شدن در این سازمان ،تجارت افغانستان را
با معیار های سازمان جهانی تجارت ارتقاء
بدهد .به گفتۀ آنان این تالش ها شــامل
قانون ســرکت ها ،قانون عالیم تجارتی و
سایر قوانین برای بخش تجارت می باشد
که تکمیل شده اند و سایر قوانینی که در
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صدور و ورود کاال ها مورد نیاز می باشــد،
تکمیل شده است.
هم چنین برخــی از آگاهــان اقتصادی
بدین باور هســتند که عضویت افغانستان
در ســازمان جهانی تجــارت ،یک امتیاز
بزرگ محســوب می گردد و در واقع این
یک فرصت بزرگ برای تولیدات بیشــتر
خواهد بود .آنان بــا درک این موضوع که
هنوز تولیدات افغانستان در سطح بسیار
باال قرار ندارد اما شــامل شدن این کشور
به سازمان جهانی تجارت یک امتیاز خاص
به افغانستان است .این کارشناسان تاکید
دارنــد که جهان در حالی یــک امیتاز به
افغانستان قایل شده است که روسیه سال
ها در این راستا تالش نموده است اما هنوز
شامل این سازمان نشده است .زیرا با ورود
به این ســازمان ،سیاســت های حمایتی
وجود دارد و دسترسی به بازار های تجارتی
جهانی فراهم است.
ت های
در نهایت این که کشــورها و قد ر 
اقتصــادی زیادی وجود دارنــد که برای
عضویت در این سازمان بین المللی تالش
ی کنند؛ اما تاکنون موفق نشــده اند به
م 
این هدف دست پیدا کنند .این خود نشان
می دهد که عضویت در این ســازمان ،از
اهمیت به ســزایی برخوردار می باشد و
یک امتیاز مهم محسوب میشود .بنابراین
برای کشــوری مانند افغانستان که هنوز
کننده صرف اســت،

مصرف کنند ه و وارد
ن تردید ،عضویت در این ســازمان
بــدو 
پیا م خوبی بــرای بهبود وضعیت اقتصادی
و تجارت و سرمای ه گذاری به همراه دارد.
ت های عظیم
زیرا افغانســتان از ظرفیــ 
اقتصادی برخوردار می باشد .منابع معدنی
موجود در کشور که به دلیل سالها جنگ،
ت نخورده باقی مانده اند ،در سطح بین
دس 
المللی ،نه تنها زبان زدند بلکه بازار بسیار
مناســبی را دارند .در صورت استفاده از
این ظرفیت عظیم اقتصادی و معدنی و نیز
مدیریت درست و سالم اقتصادی و سیاسی
بی تردید راه شــکوفایی اقتصادی و رفاه
اجتماعی برای کشــور و مردم ما چندان
دشوار و دور از دسترس نخواهد بود .برای
رسیدن به این آمال ما نیازمند ایجاد یک
استراتژي ملی حمایت از سرمایه گذاری،
تولید ،اشتغال ،استخراج معادن و مهم تر از
همه ،حکومتداری خوب و ایجاد و تضمین
استقالل ملی در حوز ه اقتصادی می باشیم.

تحلیل هویتگرایی افراطی با استفاده از تئوری انتخاب عقالنی
در تئوری اقتصاد ُخرد ،به کاالیی که تقاضا برای
آن با گران شدن بیشــتر میشود ،کاالی گیفن
گفته میشــود .به عبارت دیگــر تناقض گیفن
مربوط به کاالیی اســت که مقدار تقاضا برای آن
به طور مستقیم با قیمت آن تغییر کند .اولین بار
شخصی انگلیسی به نام رابرت گیفن این تناقض
را کشف و ارائه کرد(.فرگوسن 67 :1366و )66در
واقع بــرای کاالی گیفن رابطه قیمت و تقاضا ،بر
قانون تقاضا است .بر اساس قانون تقاضا،
خالف
ِ
هرچه یک کاال گران شــود ،تقاضا برای آن کاال
کاهش مییابد؛ امــا در مورد کاالی گیفن ،قانون
تقاضا نقض میشود.

 کارتون روز
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مجتبی محکم /قسمت سوم
البته رفتار مصــرف کننده کاالی گیفن،
بر اســاس تئوری اقتصاد ُخرد و با فرض
عقالنیت ،قانــون تقاضا را نقض میکند و
در واقع مصرف کننده کاالی گیفن مجبور
است برای حداکثر کردن مطلوبیت خود،
برخالف قانون تقاضا رفتار کند .البته برای
یک ناظر بیرونی و بدون توجه به شرایط
یک مصرف کننــده کاالی گیفن ،تصمیم
این مصرف کننده ممکن اســت عقالنی
به نظر نرسد .اما واقعیت آن است که این
شخص هنگام مصرف کاالی گیفن ،کامال
عقالنی ،رفتار کردهاست.
خالصه اینکه اســتفاده از تئوری اقتصاد
ُخرد ،برای تحلیل افراطیگری در واقع از
آن جهت حایز اهمیت است که این نگرش
میتواند نشــان دهد برخــی رفتارهای
افراطی عقالنی است؛ همان گونه که این
تئوری نشان میدهد رفتار گیفنی عقالنی
است در حالی که شــاید برای یک ناظر
بیرونی در نــگاه اول عقالنی بودن این
رفتار چندان بدیهی نباشــد .بنابراین بر
اساس تعریف ارایه شده از افراطیگری در
این پژوهش ،رفتار افراطی عقالنی ،تعمیم
یافته رفتار گیفنی است و بررسی شرایط
بروز رفتار گیفنی ،راه را برای درک شرایط
بروز آن دسته از رفتارهای افراطی که بر
اســاس عقالنیت بروز مییابند  ،هموار
میسازد.
شرایط بروز رفتار گیفنی
بر اســاس تئوری اقتصــاد ُخرد ،کاالیی
امکان تبدیل شدن به کاالی گیفن را دارد
که اوال کاالیی پَســت باشد و ثانیا بخش
اساســیای از درآمد را به خود اختصاص
داده باشد که قابل حذف از سبدِ مصرفی
نباشد .کاالیی را کاالی پَست مینامند که
اگر خریــد مصرفکننده از آن با افزایش
درآمد ،کاهش و با کاهش درآمد ،افزایش
یابد(.هندرسون )46:1380 ،به این معنی
کــه هرچه درآمد یک شــخص افزایش
مییابد ،مقدار کمتری کاالی پَست مصرف
میکند.
اختصاص بخشی اساســی از درآمد به
کاالی گیفن نیز ،نشــان دهنده این است
که مصرف کننده ،نمیتواند کاالی دیگری
را جانشین آن ســازد .به عبارت دیگر
کاالی گیفن چنان درجهای از پَســتی را
درآمدی حاصل از تغییر
داراســت که اثر
ِ
جانشــینی آن بیشتر
قیمت آن ،از اثر
ِ
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میشــود)2008:103,Frank( .در واقع
شخص ،هنگام مواجه شدن با گران شدن
چنین کاالیی اســت که تقاضای خود را
افزایش میدهد.
با اســتفاده از مدلهای ریاضی مطرح در
تئوری اقتصاد ُخرد ،نشــان داده میشود
که در این شــرایط ،هنگامی که شخص با
افزایش قیمت مواجه میشود ،به این دلیل
که از یک ســو امکان جایگزینی کاالی
دیگری را ندارد و از ســوی دیگر افزایش
قیمت ،موجب فقر او شدهاســت ،مجبور
میشــود که از مصرف سایر کاالها چنان
بکاهد که تقاضا را برای کاالی گران شده
افزایش دهد .در واقع شرایط این شخص،
بودجه او را به سوی تامین کاالی گرانشده
هدایــت میکند و او مجبور اســت برای
حداکثر کــردن مطلوبیت خود ،این کار را
انجام دهد و قانون تقاضا را نقض کند.
گرچــه در این مجال ،فرصت بررســی
جزئیات حاالت مختلفی که به بروز رفتار
گیفنی منتهی میشود ،وجود ندارد اما به
اختصار به این نکته اشاره میکنیم که اوال
پَســت بودن یک کاال ،امری نسبی است
که فقط در مقایســه رابطه میان تقاضا
برای یــک کاال و بودجه اختصاصی برای
خرید کل ســبد کاال ،قابل بررسی است.

ثانیا فرض این اســت که در فرایندِ تغیی ِر
کاالی پَ ِ
ِ
ست مور ِد نظر ،سایر عوامل
قیمت
ِ
ثابتند .مثال مقدار بودجه اختصاصی برای
خرید آن ســبد کاال در این فرایند نباید
تغییر کند یا اینکه رتبه پَستی کاالها در
این فرایند ،بدون تغییر فرض شدهاست.
در واقع با لحاظ چنین شرایطی است که
رفتار گیفنی برای پَســتترین مجموعه
کاالیــی در یــک ســبد ،رخ میدهد؛
مجموعهای که ممکن اســت یک یا چند
عضو داشته باشــد .به عبارت دیگر این
امکان وجود دارد کــه گروهی از کاالها
برای یک مصرف کننــده ،کاالی گیفن
محسوب شود( )2011:9,Sorensenو این
مصرف کننده هنگام تصمیم برای خرید
این گروه کاالیی ،از خــود رفتار گیفنی
نشان دهد.
تعمیم رفتار گیفنی به رفتار افراطی
بــرای تعمیم رفتــار گیفنی بــه رفتار
افراطی ،الزم اســت در ابتدا اصطالحات
اقتصادی را به شــکلی بیــان کنیم که
قابل تعمیم به ســایر علوم انسانی باشد.
مثال در موضوعات اقتصادی ،کنشــگر،
مصرف کننده اســت یا تولید کننده ،که
بــرای تعمیم این دو اصطــاح به علوم
انسانی ،از اصطالح رفتارکننده استفاده

میکنیم .همچنین بــرای تعمیم مفهوم
«مصرفکننده کاالی پَست» به سایر علوم
انســانی از اصطالح «انجام دهنده رفتار
ناچار» استفاده میکنیم .دلیل استفاده از
واژه ناچار بهجای واژه پَست این است که
واژه پَست ،با ِر ارزشی دارد که بکاربردن
آن برای مسائل غیراقتصادی ،ممکن است
باعث بروز سوء تفاهم شود .حتی کاربرد
آن در مســایل اقتصادی نیــز ،چندان
درست نیســت ،ولی به دلیل اینکه رایج
شده است ،در زمینه موضوعات اقتصادی،
ناگزیریم از آن استفاده کنیم .برای تعمیم
مفهوم درآمد به سایر علوم انسانی نیز از
واژه امکانات استفاده میکنیم .همچنین
برای تعمیم مفهوم قیمت ،از واژه فشــار
استفاده شده است .بنابراین همانطور که
بر اساس تئوری اقتصاد ُخرد یک مصرف
کننده با مصرف بیشتر کاالها ،مطلوبیت
بیشتری کسب کند ،در اینجا نیز فرض بر
این اســت که یک کنشگر با انجام رفتا ِر
بیشتر ،ســعی در افزایش میزان رضایت
خود را دارد .البته در هر دو مورد ،وجود
محدودیت مانع از آن میشود که کنشگر
بتواند بیقید و شرط به انجام رفتارهای
مورد نظــر خود بپــردازد .در واقع یک
کنشــگر برای اینکه بتواند رضایت خود
را حداکثر کند ،مجبور اســت در انجام
رفتارهای خــود ،محدودیتها را نیز در
نظر بگیرد و با لحاظ روابطی که خود برای
انتخاب میان رفتارهــای مختلف تعیین
میکند ،دست به انتخاب بزند.
بدیهی است که همان گونه که در حیطه
کاالهای بازاری ،هر اقدام ،هزینه مخصوص
به خود را داراست ،در سایر حیطهها نیز
این وضعیت حاکم اســت و یک کنشگر
با انجام یک رفتار ،فشــارهای حاصل از
انجام آن را نیز تحمــل میکند که البته
هر کنشگر ،محدودهای خاص از فشارها
را میتوانــد متحمل شــود .ضمنا رابطه
جانشینی میان رفتارهای مختلف نیز در
حیطههای غیر اقتصادی ،همچون حیطه
اقتصاد موجود است و انجام یک رفتار ،بر
مقدا ِر انجام رفتار دیگر ،تاثیر میگذارد
و آن را محدود میکند .مثال هنگامی که
یک کنشگر ،زمان خود را صرف انجام یک
رفتار میکند ،امکان انجام رفتار دیگر در
آن زمان را از دست میدهد.
اکنون با استفاده از این الگو ،شرایط بروز
رفتار افراطی را بر اســاس شرایط بروز
رفتار گیفنی بازسازی میکنیم.
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