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از بودجه ملی وجه المعامله
و اهرم فشار نسازیم

محمدرضا هویدا
بودجه سال  1396به ولسی جرگه فرستاده شده است .اما بودجه
ملی هر ساله برای تصویب در پارلمان با مشکالت و جنجال هایی
روبرو است .امسال عالوه بر مشکالت سال های گذشته ،با جنجال
های جدیدی نیر روبرو اســت .پس از استیضاح وزرا در هفته ها
گذشته و سلب صالحیت شــماری از وزرا ،حکومت موضوع را به
ستره محکمه راجع ساخته و وزرای سلب صالحیت شده همچنان
به کارشان ادامه می دهند .در مقابل پارلمان نیز به طور پی در پی
از دولت می خواهد تا وزرای جدید را به پارلمان برای کسب رای
اعتماد معرفی نماید .به احتمال زیاد رویارویی قوه مقننه و اجرائیه
با اعالم نظر ســتره محکه به مرحله جدی تری خواهد رسید .تا
هنوز ستره محکمه نظر خود را اعالم نکرده است ،ولی پیش بینی
می شــود که ستره محکمه با دالیلی که در دست دارد به نفع قوه
مجریه رای دهد.
عالوه بر اینها ،اگر ســتره محکمه به نفع دولت رای دهد ،مطمینا
پارلمان به دنبال اهرم های فشار بر دولت خواهد گشت .و آنگونه
که گفته شــده ،یکی از اهرم های فشار پارلمان ،رد بودجه ملی
سال آینده است .دولت افغانستان درحال حاضر زیر فشار زیادی
قرار دارد .جنگ از ســویی و مشکالت اقتصادی از سوی دیگر بر
دولت فشار وارد می کنند .عالوه بر اینها اگر پارلمان بودجه ملی را
تصویب نکند ،دولت نیز باید به دنبال راه حل های جدیدی بگردد.
راه حل بعدی دولت مشــخص نیست .آیا دولت به فکر گذر از این
وضعیت و کنار گذاشتن وزرای سلب صالحیت شده خواهد بود .و
یا حربه ها و بسته های تشویقی جدیدی را جستجو خواهد کرد تا
برای تهدید و تشویق پارلمان به کار ببندد.
احتمال دیگر این اســت که ســتره محکمه به نفع پارلمان رای
دهد .و یا به نحوی راه مصالحه و مذاکره باز بگذارد و حکم قطعی
صادر ننماید .در چنین حالتی سوء ظن هایی که در برخی محافل
سیاسی اظهار می شد مبنی بر اینکه دست های پنهانی برای کنار
زدن شماری از افراد کابینه و باز کردن جای برای ورود افراد دیگر
در کار اســت ،بیشتر می شود .شــماری از گروه ها و حلقه های
سیاســی دولت را متهم می ساختند که دولت برای باز کردن راه
ورود افراد و احزاب سیاســی جدید ،برخی از اعضای کابینه را
قربانی کرده است.
اما در نهایت ،قربانی این جنجال ها ،مردم و منافع ملی خواهد بود.
بودجه ملی هر ساله با مشکالتی مواجه بوده و هست .نبود توازن
در بودجه ملی به وضوح در هر ســال تکرار شــده است .اولویت
های اعالم شــده دولت و پروژه های مهمی سالهای سال است که
در بودجه ملی کنار زده می شــوند و به بهانه هایی به سالهای بعد
موکول می شــوند .نبود عدالت نیز در همه طرح های بودجه در
سالهای گذشته وجود داشته و اقدام عملی برای تامین عدالت در
توزیع سرمایه و منابع به طور مساوی برای همه شهروندان کشور
صورت نگرفته است.
پارلمان نیز هر ساله به نحوی با قضیه کنار آمده است که در نهایت
کاری برای تامین عدالت و توازن انجام نشده است .پارلمان معموال
با کمی چانه زنی با حکومــت و تعدیل چند پروژه تن به تصویب
بودجه ملی می دهد .اما آنچه امســال مطرح است ،این است که
بودجــه ملی نباید به عنوان وجه المعاملــه میان دو قوه مقننه و
مجریه قرار گیرد .نه پارلمان حق دارد از بودجه ملی اهرم فشاری
برای دولت بســازد و نه دولت حق دارد تا بودجه را به نحوی به
عنوان وجه المعامله در مقابل پارلمان بگذارد.
بهتر است وکال در فضایی کامال آرام و بدور از جنجال های سیاسی
فعلی به بررسی تخصصی بودجه ملی وبا در نظرداشت منافع ملی
بپردازند .و نگذارند تا مسایل دیگر در تصویب بودجه ملی داخل
شود.

مرگ افراد ملکی و کاهش کمک دونرها ،طالبان را
با بحران مالی روبرو کرده است

با خروج اکثر نیروهای خارجی از میدان
جنگ و درگیــری طالبان با رقبای داخلی
شان همچنین جنگ با دولت معنی خود را
از دست داده است ،آنها همیشه نیروهای
خارجی را عامل قیام شان می دانستند با
خروج نیروهای خارجی چه توجیهی برای
ادامــه جنگ دارند .طبــق گزارش های
چندین تن از اعضــای حرکت ،طالبان با
بحران مالی روبروست دونرهای آنان مایل
نیستند به آنها کمک های مالی کنند چرا
که حضور کمتــر نیروهای خارجی باعث
افزایش تلفات غیر نظامیان شده است.
مال رحمت اهلل کاکا زاده یک مقام ارشــد
گروه جنگجوی طالبان به روزنامه گاردین
گفته است ،طالبان علیرغم موفقیت های
چشــمگیری که در چندین درگیری در
سال گذشــته کســب کرده بود در یک
موقعیت دشوار مالی قرار گرفته است .او
گفت این جنگ دارد نفرت انگیز می شود
چرا که گــزارش های بدی در مورد تلفات
غیر نظامیان دیده می شود ،کسانی که به
طالبان پول می دادند دیگر نمی خواهند
پول هایشان را در جایی مصرف کنند که
فقط کودکان و غیرنظامیان کشته میشود.
طالبان مدت زمان زیادی است که از کمک
های مالی فراوان هواداران خود بهره می
برند ،از جمله تعدادی از ثروتمندان افغان
و عرب هــای تاجر خلیج عــرب حامی
مالی آنها هســتند .امــا طبق خبرهایی
از منبع طالبــان ،در حال حاضر وضعیت
مالی طالبان ضعیف شــده است ،تعدادی
از جنگجویــان طالب که در درگیری های
افغانستان به شدت زخمی شدند دیگر از
سوی شــفاخانه های خصوصی طالبان به
آنها خوش آمد گفته نمی شود چرا که آنها
قادر به پرداختن پول تداوی شان نیستند.
کاکا زاده گفت خروج بیشــتر نیروهای
خارجی از میدان جنگ در ســال 2014
و وقوع جنگ خونیــن بین رقیبان طالب
مشــروعیت جنگ طالبان را از بین برده
اســت ،طالبان هنوز جنگ شان را جنگ
علیه اشغال کشور توسط خارجی ها قلم
داد می کنند .همچنین کاکا زاده به خاطر
شرکت نداشتن در این جنگ پانزده ساله
یکــی از رهبران با نفوذ حرکت هســت.
دیدگاه او منعکس کننده دیدگاه مقامات
رسمی طالبان فعال اســت که با گاردین
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مصاحبه کرده است.
یکی از چهره های ارشد رهبران طالبان گفت
بعد از اعالم خبر مرگ مال عمر رهبر طالبان
در ماه جوالی سال گذشته که سال ها پیش
مرده بود دونرها در دادن پول بی میل شدند
 .کشته شدن مال اختر منصور جانشین مال
عمر توسط طیاره بی سرنشین امریکا در این
سال به جمع آوری کمک ها بیشتر آسیب
رســاند ،زیرا که مال منصور با تاجران روابط
محکم و خوبی داشــت ،او روابط شخصی با
خیلی از دونر ها داشت.
دیگر منابع مالی طالبــان ،مالیاتی بود که
طالبان از کشــت عظیم مواد مخدر تریاک
در مناطق تحت کنتــرل خویش در جنوب
افغانستان بدست می آورد که در درگیرهای
داخلی این کمک ها مختل شد .در تابستان
امسال رهبر فعلی گروه جنگ جوی طالبان
مال هیبت اهلل آخونــدزاده که خود حقوق
اسالمی خوانده اســت ،بدلیل بی تجربگی
در میــدان جنگ با مال ابراهیم صدر رییس
شورای نظامی درگیر شده بود مورد تمسخر
واقع شد .مال ابراهیم صدر یکی از ثروتمندان
تریاک در هلمند اســت .یک منبع طالب
گفت ابراهیم از ارسال پول به شورای کویته
که رهبر آن مشخص شده بود سرپیچی کرد
و در یک نامه ای مال آخوند زاده را از اینکه
در جای امنی در پاکســتان زندگی می کند

ســرزنش کرد .یک مقام اطالعاتی طالبان
بیان داشــت که قبال در دوران اوایل مال
منصور از هلمند برای شــورای کویته پول
فرستاده میشد اما ابراهیم مانع این کار شد
و به آخوندزاده گفت که به هلمند کوچ کند.
کاکا زاده اظهار کرد که یک توافق عمومی
بین رهبران ارشــد طالبان وجود دارد که
طالبان باید کوشــش کند با دولت مذاکره
کند و به این درگیــری ها پایان دهند اگر
چه اکثــر جنگجویان میدان جنگ طالبان
با این امر مخالف هســتند .او با اشاره به
اینکه طالبان قبال تقریبا تمامی کشور را در
کنترل خود داشت گفت جنگجویان که در
میدان جنگ می جنگند هیچ نظری ندارند
اما  90فی صد افراد در پست های رهبری
به این باورند که ما نمی توانیم ادامه بدهیم،
دوران سال های  1990دیگر تکرار نشدنی
است.
موفقیت های اخیر طالبان مانند به کنترل
گرفتن شهر کندز به این معنی نیست که ما
در هر جنگی پیروز می شویم .برای تصرف
کندز طالبان یک سال آمادگی گرفته بود
آن هم برای اینکه این شهر را به مدت یک
هفته در اختیار داشته باشد .افغانستان 34
والیت دارد به این معنی  34سال طول می
کشد برنامه ریزی کنیم که کشور را به مدت
یک هفته در اختیار بگیریم .ما پیشرفتی

نداریم ،اما دولت هم پیروز نشده است ،به
این معنی که به بن بست رسیده ایم ،تمام
انرژی مان صرف جنگیــدن می کنیم به
صلح فکر نمــی کنیم .یک البی قوی برای
ایجاد صلح در بین طالبان وجود داشت به
شمول طالبان به رهبری مال منصور ،او می
دانست مردم افغانســتان به جنگ عالقه
ای ندارند و به نفع شان نیست ،او در باره
شروع گفتگو برای ایجاد صلح بین االفغانی
جدی بود.
منصور استراتیژی که در سال  2013توسط
کاکا زاده طراحی شــده بود تایید کرد ،در
این اســتراتیژی کوشش شــده بود که با
دولت بر ســر صلح گفتگو صورت گیرد و
با جامعه جهانی هم به تفاهمی برسند .اما
منصور بعد از یک جلســه بین طالبان و
نمایندگان کابل که در تپه ایستگاه موری
در جوالی  2015برگزار شد توسط پاکستان
بیرون کشیده شد .پاکستان در این جلسه
نقش ارباب را داشت .کاکا زاده افزود نه مال
منصور و نه هیچ یک از رهبران جنگجوی
طالبان اجازه دارد که روند صلح را به پیش
ببرد ،این پروسه کامال در اختیار پاکستان
هست کشــوری که طالبان هم به عنوان
شریک و هم به عنوان یک گروه مظنون به
آن می نگرد .کاکا زاده عالوه کرد که طالبان
می خواهد از زیر نفوذ پاکستان بیرون شود
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آنها می خواهنــد که در بین افغان ها مورد
احترام باشــند .آنها نمی خواهند اینگونه
تصور شوند که ابزاری در دست کسی باشند
که منافع او را تامین کنند.
موجی به طور گســترده ای از دستگیری
های اخیر مقامات ارشــد طالبان در داخل
و اطراف شهر کویته نشــان دهنده تالش
پاکســتان برای اعمال کنترل بر این گروه
جنگجو اســت .بنا به گزارشها ماه گذشته
پاکســتان نگران بود کــه مقامات طالبان
بدون آگاهی پاکستان جلسه ای را با رییس
سازمان اطالعات افغانستان در قطر ،جایی
که خارج از نفوذ پاکستان بود برگزار کرده
اند .کاکا زاده گفت چنین تاکتیک فشــار،
بر علیه طالبان افزایش یافته و پاکســتان
محبوبیتش را به شــدت در بین طالبان از
دســت می دهد این درحالی است که این
کشــور به شدت به ســمت انزوا پیش می
رود .اینگونه دســتگیری ها راه حل نیست
و طالبان نخواهد پذیرفت ،پاکســتان باید
تســهیالت بوجود بیاورد نه اینکه مداخله
کند .میزان ایــن نارضایتی در بین اعضای
طالبان در ماه گذشــته در نامه ای که سید
محمد آغا رهبر پیشــین طالبان در قطر به
مال آخوند زاده نوشــت آشکار گشت .سید
محمد آغا از طالبان تقاضا کرد که خشونت
در افغانستان را کاهش دهد و تمامی ارتباط
شــان را با افسران اطالعاتی پاکستان قطع
نمایند ،رهبران طالبان از پناهگاهشــان در
پاکستان بیرون بیایند .در نامه ای که بدست
رادیو آزادی اروپا رسیده است سید محمد
آغا می گوید رهبران طالبان که در پاکستان
زندگی می کنند چطور می تواند از مردم در
افغانستان و یا جای دیگر بخواهد که با آنها
وفادار باشــند .او در این نامه نوشته است
که برای اینکه بتوانیم تصمیم مســتقالنه
بگیریم ،شــما ،اعضای رهبری شواری ما،
و روســای کمیســیون های مختلف باید
پاکستان را ترک کنید .حضور گروه طالبان
و تصمیم گیران اصلی و موسســات ما در
پاکستان به این معنی است که آنها خواسته
هایشان را به ما تحمیل می کنند و منافعی
را دنبال می کنند کــه بر خالف منافع ما و
افغانستان است.
اما کاکا زاده این گفته های ســید آغا را رد
و گفت اگر ما پاکســتان را ترک کنیم ،یک
هفته هم دوام نمی آوریم ،نابود می شویم.

جرایم جنایی تهدیدی برای امنیت اجتماعی
مهدی مدبر

مسئوالن وزارت امور داخله گفته است که
پولیس در جریان  15روز اخیر ،توانســته
اســت به تعداد  162نفر از مجرمان جنایی
را از نقاط مختلف شــهر کابل ،بازداشــت
کند .در خبرنامه ی که دیروز از سوی دفتر
مطبوعاتی وزارت امور داخله منتشــر شد،
آمده اســت که بازداشت این افراد از سوی
پولیس شــهر کابل از تاریخ 23عقرب تا 7
ماه قوس صورت گرفته است.
ایــن مجرمان به جرم اعمالــی چون قتل،
اختطاف ،اقدام به تجاوز جنســی ،سرقت
مســلحانه ،مواد مخدر ،مشروبات الکلی و
ســایر موارد جرایم جنایی ،از سوی پولیس
کابل بازداشت شــده اند ،پیش از این نیز

 کارتون روز
عبدالرحمن رحیمــی فرمانده پولیس کابل
گفته بود که پولیس روزانــه از  8تا  10نفر
مجرم را بازداشت می کند که آمار آن در هر
ماه حدود  270نفر می شود.
قصه ی قتل های مسلحانه ،اختطاف ،تجاوز
جنسی ،سرقت ،کالهبرداری و سرقت های
خیابانی چیزی تازه ی برای ســاکنین کابل
و بســیاری از شهروندان افغانستان نیست.
بسیاری از ما روزانه با چنین حوادثی مواجه
می شویم .وقتی در شــهر شلوغ کابل در
میان ازدحام جمعیــت راه می رویم ،حتما
نگران جیب و وســایل همراه مان هستیم.
قصه های زیادی را از دوستان و فامیل خود
شــنیده ایم که چنین اتفاق های برای شان
رخ داده است.
عالوه بر آن ،این روزها که بازار شبکه های
اجتماعی داغ است ،شهروندان تمام اتفاقات
و رویدادها را در حساب های کاربری شان
در این شبکه ها بازتاب می دهند .بسیاری
از ما از اینگونه ها قصه ها را در شبکه های
اجتماعی خوانده ایم .روز دو شــنبه یک
خانم در حســاب تویتر خود از قول یکی از
همکارانش نوشت که در سر سرک یک پسر
جوان باالی مغز یک دختر مکتبی ســه تا
فیر کرد و فرار کرد .چند ســاعت بعد یکی
از خبرگزاری هــای کابل این خبر را از قول
رییس مبارزه با جرایم جنایی کابل نوشت که
گفته بود قاتل بازداشت شده است و دلیل
قتل هم خشونت های خانوادگی عنوان کرده
بود .اینگونه رویدادها هر روزه در گوشه و
کنار شهر اتفاق می افتد ،بسیاری از آنها به
دلیل ماهیت پیچیده ی شــان بازتاب داده
نمی شود و پنهان می ماند.
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جرایم جنایی در کنار سایر نا امنی ها ،یکی
از مشکالت جدی است که شهروندان کابل
با آن روبرو هستند .اینگونه جرایم گشت و
گذار شبانه در شهر را محدود کرده است
و حتی روزها نیز مردم با آرامش در جاده
ها ،ســرک های فرعی و کوچه ها گشت و
گذار نمی توانند .با افزایش اینگونه جرایم
در شهر کابل ،امنیت و آرامش شهروندان
بیشتر از پیش برهم می خورد و زندگی و
گشت و گذار در شــهر برای آنها دشوار و
همراه با تشویش و نگرانی می شود.
جرایم جنایی از مشــکالت هرجامعه ی
انسانی است و انسان ها همواره در آروزی
روزی بوده اند که بتوانند شــهرها و محل
زندگی شــان را عاری از جــرم و جنایت
کنند و در مدینه ی فاضله ی شــان بسر
ببرند .اما تحقــق چنین آرزوی به یک امر
محال می ماند .حد اقل کاری که انسان ها
می توانند این است که برای کاهش جرایم
جنایی و افزایش آرامش و امنیت اجتماعی
تالش ورزند و میزان جرم و جرایم را به حد
اقل برسانند .جرایم جنایی در کشورهای
توســعه یافته به دلیل کنترول شــدید و
اســتفاده از فن آوری های پیشرفته برای
تامین امنیت و شناسایی باندهای مافیایی،
کاهش چشمگیری دارد ،اما در کشورهای
جهان سومی و توسعه نیافته ،با وجود گروه
های قدرتمند مافیایی و ضعف در نهادهای
امنیتی ،کاهش جرایم سخت و دشوار است.
در کابــل نه تنها جرایــم جنایی هر روزه
کاهش نمی یابد ،بلکــه اینگونه جرایم در
این اواخر افزایش یافته است و تهدیدهای
بیشتری را برای باشندگان کابل خلق کرده

اســت .چندی پیش پولیس کابل به بی بی
ســی گفته بود که در شش ماه گذشته بر
اثر جرایم جنایی  100نفر کشته و  300نفر
زخمی شده است.
جرایم جنایی یک پدیده ضد اجتماعی است
که باعث اختالل در نظم و امنیت جامعه می
گردد ،این گونــه جرایم با اهداف و انگیزه
های خاصی صورت می گیرد .هرچند هنوز
انگیزه های اصلی افزایش جرایم جنایی در
کابل مشخص نیست و روشن نشده است،
اما عوامل اینگونه جرایم خیلی هم پیچیده
و مبهم نیســت .باندهــای مافیایی ،فقر،
بیکاری ،اعتیاد و خصومت های خانوادگی
از دالیل اصلی بروز جرایم جنایی می تواند
به شمار رود.
گروه های تروریســتی و مافیــای مواد
مخدر ،از عوامل اصلی برهم زننده امنیت
عمومی کشور و مسئول بسیاری از حمالت
انتحاری و انفجارها می باشند ،اما از سوی
دیگر بسیاری از جرایم جنایی نیز بصورت
ســازمان یافته انجام می شوند ،گروه های
مافیایــی یکی از دالیــل اصلی اختطاف
شهروندان خارجی و شهروندان افغانستان
خوانده می شــود .موجودیت چنین گروه
های در شهر کابل باعث می شود که مبارزه
با جرایم جنایی نیز ســخت و دشوار گردد
و پولیس موفق نگردد که میزان جرایم را
کاهش دهد.
از سوی دیگر فقر شدید و نبود زمینه کار
و اشتغال بســیاری از شهروندان کشور را
رنج می دهد ،افزایش بی سابقه ی بیکاری
باعث شده است که بســیاری از جوانان
بیکار بماننــد و بســیاری از خانواده در

تامین مخارج اولیه ی شان با مشکل مواجه
شــوند .فقر اقتصادی یکی از انگیزه های
اصلی ارتــکاب جرایم جنایی در هر جامعه
ی اســت و این امر می تواند در شهر کابل
و در افغانســتان نیز مصداق داشته باشد.
بسیاری ازسرقت ها و اختطاف ها ،با انگیزه
های مالی و اقتصادی انجام می شود .عالوه
بر این ،فقر و بیکاری باعث می شــود که
گروه های مافیای به آسانی بتوانند در بین
جوانان نفوذ کنند و سربازگیری نمایند .آنها
با استفاده از این جوانان می توانند اطالعات
جمع آوری کنند ،اهداف شان را پیدا کنند
و بســیاری از جرایم کوچک را توسط آنها
انجام دهند.
جرایم جنایــی بصورت مســتقیم امنیت
اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد ،امنیت
اجتماعی آرامش و آســودگی خاطری است
که جامعه و نظام سیاسی برای شهروندان و
اعضای یک جامعه فراهم می کند .اما جرایم
جنایی عمال این آرامش و آسودگی خاطر را
از شهروندان می گیرد و نگرانی ،تشویش و
عدم مصؤنیت را جایگزین آن می کند .وقتی
یک شــهروند در خانه اش با آرامش خاطر
نتواند بخوابد و احســاس کند که هر لحظه
امکان دارد خانه اش و حریم شــخصی اش
از سوی افراد مسلح هدف قرارگیرد و دارای
هایش به ســرقت برود ،امنیت اجتماعی به
هیچ وجه وجود ندارد.
با وجود افزایش جرایــم جنایی در کابل،
امنیت اجتماعی از این شهر رخت بربسته
اســت و اکنون بسیاری از خانواده ها شبها
با ترس و نگرانی می خوابند .بســیاری از
کســانی که توانمندی اقتصادی دارند ،در
اطراف خانه های شخصی شان دوربین های
امنیتی نصب کرده اند و دیوارهای شــان را
سیم خار دار کشــیده اند ،تا شاید بتوانند
امنیت خانه و خانواده شان را تامین کنند.
اما اکثریت شهروندان کشــور توانمندی
اقتصادی اینگونه کارها را ندارند.
مبارزه با جرایم جنگی در کابل باید به یکی
از اولویت های پولیس کابل تبدیل شــود.
افزایش اینگونه جرایم نه تنها امنیت فزیکی
شهروندان کشور را با خطر مواجه می سازد،
بلکه امنیت روانی ســاکنین کابل را از بین
می برد و باعث می شــوند آنها همواره با
تشــویش و اضطراب زندگی کنند .از سوی
دیگر باید با مجرمین برخورد جدی صورت
گیرد و مجازات شوند و از چنگال قانون رها
نشوند .موجودیت فساد در ادارات مبارزه با
جرایم جنایی باعث شده است که بسیاری
از مجرمان قبل از اینکه مجازات شــوند ،با
پرداخت رشوه ،آزاد شوند.
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