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 فارسی ایران به دری افغانستان كلمات تعویضو معذرت از  هار سپاس از روزنامۀ "افغانستان ما"اظبا 

 

 

اقتصادی در جوامع مختلف جهان است. این دوره که به  - ترین دوره های سیاسی مشکلدوران عجیب انتخابات؛ 

ای در  هکنندبسیار سردرگم  مشکالتشود، دارای یاد می« ادوار انتخاباتی» یا« ایام انتخابات»یا « دوره انتخاباتی»

 تشکالمعد از انتخابات نوع دیگری از و شرایط ب مشکل ابات یک نوع رایط قبل از انتخفضای اقتصاد جوامع است. ش

 رهایلاای مافیای قدرت، تجمع پول ها و دبزرگ شدن اقتصاد غیر رسمی و زیر زمینی، گسترش شبکه ه  را دارد.

ی م مشکالتاز این  یکوچک ۀ... تنها نمونحتی دولتی و هنگفت بادآورده، کشمکش های مالی بین احزاب سیاسی و

که هر چند از تغییرات نظام سیاسی بر می آید، اما هدف اصلی آن نظام اقتصادی و منافع شخصی و  مشکالتیاشد. ب
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ا می اقتصاد رتمام بدنه  زلزله تکان های به مثابه مشکالتماعی را نیز می گیرد. این گروهی است که دامن منافع اجت

 لرزاند و گاهی باعث بروز و توازن ثروت در جامعه را بهم می ریزد. 

 ۀآن می کنند و عد ۀحفظ منافع و محدود ای مقاومت در دیگری می دهد. عده ۀز دست عده ای می گیرد و به عدا

 دیگر در پی گسترش منافع شخصی، حزبی و گروهی و در نهایت منافع نهادی هستند.

که  می شود  خود باعث ایجاد نوعی فضای نا اطمینانی در اقتصاد جوامع ،برگزاری انتخابات و تغییر دولت اصوالا 

شاخص های کالن اقتصاد( تاثیر می گذارد که شاهد شوک متغییر های کالن اقتصادی و ملی )این پدیده بر بسیاری از 

 ختلف بوده ایم.های جوامع م های اقتصادی کوتاه مدت و حتی بلند مدت در اقتصاد

، گاهی یک شوک باعث زنده شدن انسان بابتطصادی بد نیست. مثالا در اقت ست که همیشه شوک هاینکته دیگر آن 

و به راه افتادن قلب انسان می شود و دوباره نفس می آید و جان تازه بخشیده می شود به سبب یک شوک! در اقتصاد 

حال رکود، بیکاری، تورم و نابسامانی  حال رشد منفی است، در ست، درنیز چنین است گاهی اقتصاد در حال افول ا

در چنین شرایطی شوک سیاسی که  اقتصاد زیر زمینی و مافیایی است.  ۀگر مانند قاچاق و بازارهای گستردهای دی

قتصاد ا ثیر در اقتصاد بگذارد و اقتصاد را نیز بلرزاند و شوک اقتصادی وارد کند تا بسوی اهداف اصلی و حقیقیأت

 حرکت کند بسیار پسندیده است. اقتصاد دوباره احیا می شود، معاش و وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد.

ر کتورهای اقتصادی و غین یک سال گذشته مستلزم توجه به فارزیابی دقیق و عادالنه وضعیت اقتصادی در جریا 

اخیر به وضعیت نامناسب اقتصادی امروزی  های اقتصادی است که در جریان عملکرد گذشته، به خصوص در سال

وی اقتصاد ر ۀسیاست تالش می کنند تا در صحن ۀمردم با تمام امید در صحن ،جود چنین شرایطیوانجامیده است. با 

کشمکش های بعد از انتخابات که  شان آباد شود، اما غافل از آن به راه شود، کشور شان رو آرامش را ببینند، معاش

چندان بسترهای اقتصادی و فرصتهای اجتماعی جامعه می شود. البته این مشکل جامعه دوای  دص باعث ویرانی دو

 دردی دارد که در نوشته های بعدی بدان اشاره خواهد شد.

باعث  های اقتصادی تی و سرآمدن ایام انتخاباتی، شوکنگران کننده این است که پس از این ادوار انتخابا ۀفقط مسئل

نستان نه تنها به مسیر اصلی و رونق اقتصادی روی نیاورد بلکه، مسیر نادرست و نابسامان گذشته شود که اقتصاد افغا

قتصاد ا ۀن گذشته نباشد و به توسعصدد جبرا نه تنها از گذشته درس نگیرد و در را با سرعت بیشتری طی نماید. 

فع اشد برای تاختن بیشتر و کسب مناملی کمک نکند، بلکه در اختیار منافع احزاب و اطرافیان قدرت حاکم سیاسی ب

 بیشتر.

داری داشت. مسئولین  در چنین حالتی عدم توافق و هماهنگی بین مقامات افغانستان تاثیرات منفی در امور کشور

محلی به صورت مستقل از حکومت مرکزی فعالیت می کنند. هر کدام از مسئولین که از قدرت بیشتری برخوردار 

دارد. روند متداوم نزولی رشد اقتصادی، کاهش چشم مردمثیر منفی در زندگی أکند و این تهستند، فرمانروایی می 

 ثباتی اقتصاد، فرار سرسام های خصوصی، تداوم "شکاف مالی" و افزایش کسر بودجه، بیگذاری گیر در سرمایه

قتصاد بیکاری فراگیر، فراگیرتر شدن ا ،زیادترده، فساد اداری ی، فقر گسآور سرمایه و نیروی کار، تداوم وابستگی مال

ثبات  ۀها در مورد آیندقانونی و مهم تر از همه تداوم بی اعتمادی و ناامیدی مردم به دلیل نگرانی جنگ و اقتصاد غیر

 سیاسی و امنیتی، مهم ترین نگرانی های پس از انتخابات است.
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که اگر برای بهبود وضعیت نا بسامان اقتصادی و  در نظام اقتصاد سیاسی پس از انتخابات این نگرانی وجود دارد

ریزی نشود، افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه شود و  تقویت بنیادهای رشد اقتصادی پایدار، به سرعت برنامه

 های گسترده خشونت و سرخوردگی بیشتر از حکومت بازتاب خواهد یابد. های این فروپاشی در قالب موج پیامد

یام انتخاباتی ایام جنگ منافع احزاب بر سر منابع ملی می باشد و به قول برخی از بزرگان اقتصاد؛ ؛ ادیگر سخنبه 

ای ه چرا که دیگر سیستم نظارتی دولتی و مردمی به سبب بازی است. « ایام غارتگری اقتصادی» ایام انتخاباتی 

 ود می باشد.اکثری منافع کوتاه مدت خ سیاسی به کمترین دقت خود رسیده و همه دنبال حد

خود را با سودش بدست نیاورند هرگز دست از سر اقتصاد  مصارفا تمام ری کرده اند تالمیلیارد د مصارفآنها که 

افغانستان نخواهند کشید و هرکس که برنده و پیروز انتخاباتی شود از وی به هر طریقی و به هر امتیازی و با هر 

فت. در چنین شرایطی بدیهی است که در جنگ بین قدرت حزبی و اقتصاد ملی؛ مهر و امضایی پولشان را خواهند گر

اقتصاد ملی فدای انتخابات سیاسی خواهد شد. چه بسا پس لرزه ها و بحران های سیاسی پس از انتخابات شدیدتر از 

ر د. این پیش بینی دمین معاش مردم جامعه نبینأاقتصاد روی آرامش و ثبات را در تقبل از انتخابات شود و تا مدتها 

 سنتی افغانستان که در دوره های قبل نیز شاهدش بودیم بدور از انتظار نیست. ۀجامع

ما یک هویت کل دارد. یک جامعه ملی هستیم هرچند اقوام مختلف  ۀست که احزاب باید بدانند که جامعسخن پایانی آن ا

 ملتفع تمام ن د کشور باید بهیت معیشت مردم و اقتصاداریم. وضعیت اقتصادی باید به نفع مردم تغییر یابد و وضع

تغییر کند نه حزب و گروه یا اقلیت خاصی تنها در این صورت است که اقتصاد افغانستان روزهای رونق و توسعه 

 خود را در ایام پس از انتخابات خواهد دید.
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