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افغانستان نیازمند
استراتژی جدید مدیریتی
حفیظ اهلل ذکی
یکسال از تشــکیل حکومت وحدت ملی می گذرد ،در این یک
سال حکومت گامهای مشخص و روشــنی در زمینه توسعه و یا
بهبود وضعیت سیاســی ،امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
برنداشته است .امنیت ،مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اقتصادی
در اولویت سیاســت های حکومت قرار داشت که تاهنوز نه تنها
تغییر مثبتی در این عرصه ها رونما نگردیده که نسبت به گذشته
بدتر هم شده است.
ســقوط کندز زنگ خطر را برای مردم افغانستان به صدا درآورد.
این یک اتفاق ساده نبود ،و نمی توان آن را به طور کلی به اشتباه
و یا غفلت وظیفوی برخی مسؤالن دولتی نسبت داد .اما متأسفانه
کار به این جا ختم نمی شــود .ابعاد فاجعه کندز و عمق و گستره
آن به مراتب بیشتر از آن چیزی است که تعدادی فکر می کنند.
امروز مردم افغانستان در سراسر کشــور نسبت به امنیت خود
مطمئن نیستند .حضور داعش و طالبان و تهدیداتی که مانند دو
تیغه قیچی نظام سیاسی کشور را نشانه گرفته اند ،مسأله را جدی
تر کرده است.
ما به یک اســتراتژی کلی و جدید در کشــور نیــاز داریم .این
استراتژی باید مطابق به شرایط و نیاز های فعلی افغانستان طرح
ریزی شود .امروز مؤسسات و نهادهای خارجی افغانستان را ترک
کرده ،نیروهای خارجی از کشور بیرون شده ،کمک های خارجی
کاهش پیدا کرده ،فقر و بیکاری زندگی مردم را در حالت بحرانی
قرار داده است ،ســازمان های دولتی برای اجرای پالن های خود
با کمبود بودجه مواجه می باشــد ،در این شــرایط ما نمی توانیم
با سیاســت ها و برنامه های سال های گذشته ،بحران را مدیریت
کنیم .اگر از همین امروز در فکر سازوکارهای جدید مدیریتی در
کشور نباشــیم ،فردا به یقین دیر خواهد بود .با افزایش مالیات
مستقیم و غیر مســتقیم نمی توان بر بحران های متراکم آینده
غلبه کرد .افزایش مالیات در شــرایطی که مردم پول نان خود را
ندارد ،راه حل منطقی و معقول به نظر نمی رســد .از طرف دیگر
افزایش عواید مالیاتی ممکن اســت آســان ترین تصمیم برای
سیاستگذاران اقتصادی کشــور باشد و در کوتاه مدت نقش یک
مسکن را برای اقتصاد مریض ما داشــته باشد؛ اما در دراز مدت
حکومت و مردم را با مشکالت بزرگتر و الینحل تری روبرو خواهد
ساخت.
امروز ما با یک دولت بیش از حد فربه و مردم به شدت فقیر مواجه
هستیم .دولتمردان ما جزؤ طبقه مرفه و برخوردار به حساب می
آیند و اغلب شــان در تجارت های کالن و سود آور دست دارند و
برخی با وارد کنندگان غیرقانونی کاالها شریک هستند و در تولید
وقاچاق مؤاد مخدر نیز نقش دارند .امروز دولتمداران ما بحمداهلل
تنها مدیران شایســته و کار آزموده نیستند که تاجر و قاچاقچی
ماهر و با تجربه نیز هستند .فســاد از همین جا ریشه می گیرد،
شاخ و برگ پیدا می کند و ســایه اش را در تمام امورات زندگی
مردم می گستراند .و به همین دلیل مبارزه با فساد در افغانستان
بیشتر به یک شوخی و طنز شباهت دارد ،تا واقعیت.
رییس جمهور وعده داده بود که ادارات موازی را برهم می چیند.
پست های دولتی را به حد ضرورت تقلیل می دهد؛ اما این وعده
ها نه تنها عملی نشد که متأسفانه بازهم اضافه تر گردید .تعیین
معاشات دالری و امتیازات دیگری بنام سوپر اسکیل وغیره برای
برباد دادن کمک های میلیاردی خارجی شــاید توجیه پذیر می
نمود؛ اما باشــرایط فعلی کشــور نه تنها همخوانی ندارد که یک
سیاست سخیف و بیش از حد ظالمانه و فساد انگیز نیز به حساب
می آید.
معاش کارمندان دولتی در هر بســت و رتبــه ای که قرار دارند،
بایســتی با در آمد روزانه مردم عادی مقایســه شود و نسبت به
کار مسلکی مدیران دولتی ،تفاوت عادالنه و اندکی در نظر گرفته
شــود .تفاوت پنجاه تا صد برابر میان معاش کارمندان دولتی با
مردم عادی در کدام نظام اداری پذیرفتنی است و در چوکات کدام
نظام اقتصادی قابل توجیه می باشد؟ خورد شدن دولت و کاهش
هزینه های ادارات دولتی یکی از ضروری ترین مسایلی است که
باید برای پیشگیری از بحران در نظر گرفته شود.

در ســال  2001میالدی ما حرکت جدید در
راه بازسازی کشور ،ایجاد حکومت مرکزی
دموکراتیک ،بهبود وضعیــت اقتصادی و
کاهش ناامنی ها در سراســر کشور و  ...را
شــروع کردیم .با وجود حرکت کند و الک
پشتی در برخی عرصه ها به موفقیت دست
یافتیم و در عرصه های شکست خوردیم .با
این حال در یــک بازنگری کلی به چهارده
سال گذشته با توجه به کمک ها و حمایت
های مالی گسترده غربی شکست ما بیش از
موفقیت ما بوده است .اگر مسئولیت بخشی
از شکست متوجه حکومت حامد کرزی در
سیزده سال گذشته می شود عامل بخش از
آن ها پالن ها و استراتژی های خود غربی
ها بود که بــدون هماهنگی و مدیریت وارد
افغانستان شــد و کار های که انجام دادند،
بازده زودهنگام داشــت .نگاه به گذشته
امکان و بررسی شکست ها و زمین خوردن
ها فرصت و زمینه جبران شکســت ها را
فراهم می سازد .از این جهت ،گذشته راه و
حرکت به سوی آینده ما را هموار می سازد.
ما در گذشــته فرصت های بی نظیری برای
ملت سازی و دولت سازی داشتیم .اما قادر
به استفاده بهینه از فرصت های پیش آمده
نبودیم .اکنون که فرصت ها را از دست داده
ایم و کمک های بین المللی کاهش یافته اند
و نیرو های مخالف مســلح دولت قدرتمند
شده اند ،اقتصاد کشور با رکود مواجه گشته
اند ،مردم اعتماد خود را نسبت به دولت از
دســت داده اند ،کارایی حکومت به پایین
ترین حد ممکن رسیده اند ،فساد همچنان
به شکل گسترده در تمام سطوح و الیه های
اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی
ما جریان دارد باید در جســتجوی راه حل
باشیم .چگونه می توانیم از سقوط حکومت
جلوگیری کرده ،اعتماد مردم را جلب نمایم.
موتور اقتصاد کشور را دوباره به حرکت در
آوریم .کارایی حکومت را بهبود بخشیم.
ما به صورت مشــخص با دو مانع اساسی و
عمده مواجه می باشــیم .ناامنی و بحران
مشروعیت حکومت .رکود اقتصادی ،عدم
کارایی نهاد های حکومتــی ،عدم اعتماد
مردم نسبت به حکومت و  ...ریشه در ناامنی
و بحران مشروعیت حکومت دارد .در ذیل
تالش می کنم مکانیسم ها و راه های بهبود
وضعیت را ارائه نمایم.
اول؛ افزایش ناامنی ریشه در قدرتمند شدن
گروه های مخالف مســلح دولت دارد .برای
تضعیف گروه مخالف مسلح دولت می توان
ســه کار ممکن را به صورت همزمان انجام
داد .همــکاری همه جانبــه دوباره جامعه
جهانی با حکومت افغانســتان در مبارزه با

در جستجوی راه حل
در بیرون رفت از وضعیت کنونی
علی قادری

تروریســم و افراط گرایی در قالب پیمان
اســتراتژیک و امنیتی .ایجاد یک دستگاه
دیپلماســی موفق به منظور متقاعد کردن
جامعه جهانی بر فشــار آوردن بر کشــور
های حامی تروریســم و افراط گرایی .این
دستگاه دیپلماسی می تواند در راه متقاعد
کردن همکاری دوبــاره جامعه جهانی در
حمایت مالی و حمله نظامی به پناهگاه های
تروریســت ها و افراط گرایان به کار گرفته
شود .راه ســوم اراده قاطع حکومت و نهاد
های امنیتی در مبارزه و سرکوب تروریسم
و گروه های دهشــت افکــن همانند گروه
طالبان است .برای حکومت وحدت ملی هر
ســه کار ممکن و عملی است .هم در قالب
پیمان امنیتی می تواند از آمریکا و کشــور
های اعضای ناتو درخواســت کمک نظامی

امپریالیسم جدید

مسئلهی «امپریالیســم جدید» به این ترتیب و
به این عبارت ،به مســئلهی نولیبرالیسم و یا به
ســرمایهداری ویژهای که بهطور بدخواهانهای
ظهوریافته و به اشکال بدیعی از بهرهکشی دست
میزند ،تقلیل مییابد.
ِ
مالکیت
بدیل تاریخی انباشــت به مدد ســلب
امپریالیسم نولیبرالی در محدودهی سرمایهداری،
به عقیــدهی هــاروی« ،بازگشــت بــه نوع
خیرخواهانهی امپریالیســم «نیودیل» است که
همانگونه که کائوتســکی میگفــت ترجیحا با
نوعی ائتالف بین قدرتهای سرمایهداری خود را
نشان میدهد .در اینجاهاروی میگوید:
« واضح اســت که در مقطع کنونــی باید برای
ســاختن یک «نیودیل» تازه به رهبری ایاالت
متحــده امریکا و اروپا ـ چــه درداخل و چه در
حیطهی بینالمللی ـ جنگیــد .و این فکر که با
ترغیب کافی و توافقات درازمدت زمان و مکانی،
میتوان مشکالت اضافهانباشت را برای چند سال
تخفیف داد .درنتیجه نیازبه انباشت به مدد سلب
مالکیت کمتر خواهد شــد که میتواند مشوق
نیروهای دموکراتیک ،پیشــرو و انسانی بشود
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که تحت این دستاورد متحد شوند و آن
را سرانجام به یک واقعیت عملی تبدیل
کنند .به نظر میرســد در مقایســه با
نظامیگری عریان امپریالیسم که نهضت
نومحافظهکاران در ایاالت متحده امریکا
ارایه میکند ،این مســیر امپراتورمآبانه
خیرخواهانه اســت و بهمراتب خشونت
کمتری دارد.
ولی دالیــل این که یک «امپریالیســم
جمعی» جدید بــه رهبری ایاالت متحده
امریــکا و درتحت لوای یــک نیو دیل
جدید درعمل «مســیر امپراتورمآبانهی
خیرخواهانه » است ـ بهخصوص در پیوند
با منابع بخش جنوبی جهان و درمقایسه
با امپریالیسم نولیبرالی واشنگتن کنونی
توضیح داده نمیشود )32(.ازیک دیدگاه
سوسیالیســتی بهیقین پرسش برانگیز
اســت که آیا هیچ سیاست امپریالیستی
چیزی است که «برایش باید جنگید» .
امپریالیسم سرمایهی مالی ـ انحصاری
نگرش واقعبینانه و همهجانبهی مارکسی
به مســئلهی امپریالیســم در این دوره
و زمانه ـ کــه بر پارامترهای اساســی
نظریهی کالســیک مارکسیستی استوار
باشــد و همچنین تغییر شرایط تاریخی
را در نظر بگیرد باید بر مقولهی انباشــت
ســرمایه تمرکز کند .در اینجا واقعیت
اساسی انتقال صنایع در دهههای اخیر از
بخش شــمالی جهان به بخش جنوبی آن
اســت .در دههی  1980سهم کشورهای
در حال توسعه در اشتغال صنعتی جهان
52درصــد بود کــه در  2012این رقم به
 83درصد افزایش یافت .در  2013سهم
کشورهای درحال توسعه و در حال گذار
درسرمایهگذاری خارجی ورودی  61درصد
از کل جهان بود .این نسبت در  2006تنها
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نماید و آن ها را دوباره تشــویق به حمله
بر پایگاه های گروه طالبــان نماید و هم
قادر اســت جامعه جهانی را وادار به فشار
بر پاکســتان ،ایران ،ازبکستان ،عربستان
ســعودی ،امارات متحده عربی نماید تا
از رابطــه با گروه های دهشــت افکن در
افغانستان دست بکشــد .در عین حال،
اتخاذ سیاست سخت و سرکوب گرانه نیز
برای سران حکومت وحدت ملی ممکن و
عملی اســت .گروه طالبان که در چندین
سال گذشته حاضر به گفتگو نشده است،
در آینده نیز حاضر به گفتگو نخواهد شد.
آن ها همچنان تشنه به خون مردم و سران
حکومت باقــی خواهد ماند .عملی نمودن
ایــن راهکار ها منجر بــه بهبود وضعیت
امنیتی و رونق گرفتن دوباره اقتصاد کشور

می شود.
دوم؛ حکومت وحدت ملی در شکل کنونی
آن مشــروعیت قانونی ندارد .اما امروزه،
کســب مشــروعیت از طریق باال بردن
کارآیی حکومت نیز ممکن اســت .با این
حال ،مشروعیت قانونی دادن به حکومت
نیز خالی از فایده نیســت .برگزاری لوی
جرگه قانون اساسی می تواند این مهم را
تأمین نماید .برای بهبود کارآیی حکومت
الزم است که یکسری سیاست ها و طرح
های با نتایج ملموس و عینی روی دســت
بگیرد .پاک کاری شــهر ها ،ساخت و ساز
سرک ها در ســطح شهر و  ...این موارد را
روزانه صد ها تن مــی بیند و این کار ها،
مردم را نســبت به حکومت خوشبین می
ســازد .در عین حال ،حکومت در عرصه
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33درصد و در  2010هم 51درصد بود.
آنچه باید توضیح داد این اســت که با
وجــود این انتقال چشــمگیر صنعت به
کشورهای پیرامونی شرایط اولیهی مرکز
و پیرامــون همچنان برقرار اســت .این
مسئله به این صورت بازتاب دارد که که
کشورهای بخش جنوبیه جهان بطور کلی
و اگرچین (ازجملــه هنک کنگ ،ماکائو،
و ایالت تایوان را کنــار بگذاریم) هنوز
نتوانستهاند از نظر اقتصادی با کشورهای
مرکــز همتراز شــوند .از  1970تا 1989
متوســط تولید ناخالص داخلی ســرانه
درکشورهای در حال توسعه ـ به استثنای
چین تنها شــش درصد تولید سرانهی
ناخالص داخلــی در کشــورهای گروه
هفت بود ( ایاالت متحده امریکا ،جاپان،
آلمان ،فرانسه ،بریتانیا ،ایتالیا و کانادا).
برای دورهی  1990تــا  2013این رقم به
5.6درصد کاهش یافــت .در عین حال
برای  48کشور با کمترین سطح توسعه،
تولید ناخالص سرانه درطول همین مدت
از  1.5درصد بــه  1.1درصد کاهش یافت
(چین بهعنوان عمدهترین کشور نوظهور
مهمترین اســتثنا برای ایــن روند کلی
اســت .اگر چین را در میان کشورهای
درحالتوسعه حساب کنیم رشد متوسط
درآمد سرانهی کشورهای درحال توسعه
نسبت به کشــورهای گروه هفت از 4.7
درصــد در دورهی  1970تا  1989به 5.5
درصد در دورهی  1990تا  2013میرسد.
در  2014اکونومیســت گــزارش کرد که
نشانههایی که در دههی آغازین این قرن
نشان میداد که کشورهای نوظهور بدون
درنظر گرفتن چین دارند به کشــورهای
ثروتمند میرســند «ادامهدار» نبودند.
با اشــاره به بیانیهی  1997لنت پریشت،
اقتصــاددان ارشــد بانــک جهانی ،که

گسترش شکاف درآمدی بین کشورهای
فقیر و غنی «وجه اصلی تاریخ اقتصادی
مدرن اســت» اکونومیست اعالم کرد که
ایــن روند خود را یکبــار دیگر تثبیت
کرده است .اکونومیســت تأکید کرد که
با نرخ رشــد کنونی در جهــان در حال
توسعه ،برای کشورهای درحال توسعهی
نوظهور (بدون چیــن) بیش از یک قرن
الزم اســت ـ احتماالً حتی بیشتر یعنی
شــاید تا ســه قرن ـ تا به سطح درآمد
در کشــورهای ثروتمند برســند .دلیل
معکوسشدن روند در کشورهای در حال
توسعه و نوظهور ـ که برای دههها باور بر
این بود که درحال بهبودند ـ گذشــته از
پیآمدهای بحران بــزرگ مالی به اثرات
متناقض برونسپاری فعالیتهای تولیدی
صنعتی از ســوی بنگاههــای فراملیتی
ـ با هدف بهره بــرداری از نابرابریهای
موجود در جهــان بهویژه در پیوند با کار
بستگی دارد .در ادبیات بنگاههای مالی
تحــت عناوین مختلفی بیان میشــود
«برونسپاری» هزینههای کار« ،آربیتراژ
نیروی کار جهانی»« ،آربیتراژ کار ارزان»
و یا بهسادگی «استراتژی کشور ارزان».
الول بریان ـ رییس دفتر فصلنامهی مک
کینسی در نیویورک در  2010نوشت:
«هربنگاهــی که تولید یــا فعالیتهای
خدماتــیاش را در یک کشــور نوظهور
که ســطح مزدهــا درآن پایین اســت
برونســپاری کند درپیوند با هزینههای
کار فایدهی زیادی خواهد برد .حتی امروز
هزینــهی کار درچین یا درهندوســتان
تنهــا درصد کمی (اغلــب کمتر از یک
سوم) هزینهی کار در جهان توسعهیافته
اســت .با این همه بازدهی کار در چین و
هندوســتان دایم ًا در حال افزایش است
و در بعضی حوزههای مشخص (بهعنوان

های که تنش میان گــروه های اجتماعی
ایجاد می کند ،بپرهیزد .نظارت و ارزیابی
بر کارکــرد ادارات دولتی را افزایش دهد.
فرصت های برابر برای تمام شهروندان در
عرصه های مختلــف فراهم کند .حکومت
در وضعیــت کنونی قادر به انجام همه این
برنامه ها می باشد و این کار ها سبب جلب
اعتماد دوباره مردم و افزایش مشروعیت
حکومت می گــردد که در آن صورت ،می
تواند برنامه های خود را اقتدار کامل اجرا
نماید.
سوم؛ با این حال ،مواردی که بیان داشتیم
در کوتاه مدت کاربــرد دارد .برای رهایی
خــود از این وضعیت الزم اســت که یک
سری اقدامات و کار های بنیادی را نیز روی
دست بگیریم تا در آینده دچار مشکالت
نگردیم .ما ســرمایه بــرای به حرکت در
آوردن موتور اقتصاد کشــور نداریم .برای
همین ،الزم اســت که از کمک های بین
المللی برای بــه حرکت در آوردن اقتصاد
کشور استفاده نمایم .بدین معنی که باید
تالش نمایم جامعه جهانی را برای بازسازی
زیر ســاخت های اقتصادی افغانســتان
متقاعد ســازیم .در کنار آن تالش نمایم
روابط اقتصادی خود را با کشور های منطقه
به ثبات برســانیم تا این کشــور در هیچ
شرایطی حاضر به هم زدن منافع اقتصادی
خود در افغانستان نگردد .منافع اقتصادی
دستاوزیری گردد برای قطع رابطه آن ها با
گروه های افراطی در افغانستان .بنابراین،
بدون حمایــت جامعه جهانــی و رابطه
اقتصادی گسترده افغانستان با کشور های
منطقه امکان بهبود وضعیت ممکن نیست.
در پایان باید یک بار دیگر متذکر شــوم
که ما به نقطه که در سال  2001آغاز کرده
بودیم نزدیک می شــویم .این خطر جدی
برای کشور است .برای دوری از آشفتگی
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی الزم است
که دوباره روابط خود را با جامعه جهانی از
سر گیریم و دستگاه دیپلماسی را به وجود
آوریم که قادر به متقاعد کردن دوباره آن
ها برای کمک به افغانســتان باشد .آن ها
متقاعد ســازیم که با کمک های اقتصادی
در عرصه زیرســاخت ها اقتصاد کشور را
نجات دهد .بــا این حال ،ما باید با احتیاط
عمل نمایم .نباید راهــی را برویم که در
سیزده سال گذشــته پیمودیم .حکومت
وحدت ملی در شــرایط کنونی چاره ای
جز راه های مذکــور را در پیش رو ندارد.
انتظار داریم که سران حکومت وحدت ملی
با عقالنیت تمام عمل نموده و کشور را از
وضعیت کنونی نجات دهد.
مثال مونتاژ فناوری پیشرفته در چین و
یا توســعهی نرمافزارها در هندوستان)
بازدهی برابر و حتــی درمواردی بیش از
بازدهی کار درمیان کشــورهای ثروتمند
است».
این وضعیت به این معناســت که نه فقط
هزینهی واحد کار بهطور کلی کمتر است
بلکه در حوزههایی که با رشــد بازدهی
مواجه هســتیم هزینهی واحد کار بسیار
کمتر خواهد شــد .به گفتهی فصلنامهی
مککینسی به سرمایهگذاراناش ،این کار
ارزان با بازدهی باال در کشورهای در حال
توسعه و نوظهور به تعداد صدها میلیون و
حتی میلیاردها نفر در دسترس است در
حالی که کل نیروی کار درامریکا تنها 150
میلیون نفر است.
در پس ایــن مزد پایین درکشــورهای
پیرامونی همهی تاریخ امپریالیسم نهفته
است و این واقعیت که در  2011کل ارتش
ذخیرهی کار در جهــان (یعنی بیکارها،
مشاغل نامطمئن ،از نظر افراد غیرفعال)
درجهــان حدود  2.4میلیاردنفر اســت
در حالی که نیــروی کار فعال درجهان
تنها  1.4میلیارد نفر میشود .این ارتش
ذخیرهی کار ـ عمدتــ ًا در بخش جنوبی
جهان ـ دربخش شــمالی جهان هم در
حال افزایش اســت که باعث میشود تا
درآمــد کار در مرکز و در پیرامون پایین
نگاه داشته شــود و باعث میشود مزد
درکشورهای پیرامونی کمتر از میانگین
ارزش نیروی کار جهانی باشد.
بررســی پانکج قیماوات ،استراتژیست
مدیریت ،در کتابی که در  2007منتشــر
کــرد ـ بازتعریف اســتراتژی جهانی ـ
نشان میدهد که صرفهجویی وال مارت
از تبادل کار در چیــن حدودا ً  15درصد
اســت و صرف ًا در حدود  30تا  45درصد
کل ســود عملیاتی وال مارت در  2006را
شامل میشود (که به آن درآمد عملیاتی
هم میگویند یعنــی درآمد بنگاه منهای
هزینههای عملیاتی پیــش از پرداخت
مالیات و بهرهی وامها) .استراتژی کشوری
که در آن هزینه پایین اســت بهخصوص
برای مرحلهی مونتاژ در کاالهای صنعتی
بســیار مهم اســت که در تولید جهانی
کار برترین مرحلهی تولید اســت .بخش
عمدهای از تولید برای صادرات بهوسیلهی
شــرکتهای فراملیتــی در چین عمدت ًا
کارهای مونتاژ است که در آن کارخانههای
چینی بهشــدت به کار ارزانی که از بخش
روستایی مهاجرت میکنند تکیه دارند (به
آن می گویند جمعیت سیال) که عملیات
مونتاژ را انجام بدهند .بخش عمدهی اجزا
درجاهای دیگر تولید میشــود ولی برای
مونتاژ نهایی وارد چین میشود .کاالهای
مونتاژشــده هم عمدت ًا به کشــورهای
سرمایهداری عمده صادر میشود ( .اگرچه
برای این کاالهــا بازار داخلی چین هم در
حال گسترش است)...ادامه دارد.
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