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افغانستان و ژئوپلتیک انرژی منطقه

ــــــــــسرمقاله

توسعه روستایی از وعده
تا عمل

حفیظ اهلل ذکی

رئیس جمهور در پنجمین نشســت ملی مشــورتی شــوراهای
انکشافی روســتاهای افغانستان وعده داد که تا چهار سال آینده
خدمات یکســان و مناسبی برای زندگی در روستاها فراهم سازد
و برای بهبود زندگی در روســتاها میکوشد تا چهار سال آینده،
افغانستان با استفاده مناســب از آب و زمین ،در زراعت خودکفا
شود.
افغانســتان یکی از فقیر ترین کشورهای جهان به شمار می رود.
این کشــور در حالی پایین ترین تولیدات ناخالص ملی را دارد،
بیشترین نیازمندی های خود را از طریق واردات کاال از کشورهای
خارجی تأمین می کند .حدود ســه ملیون نفر در افغانســتان از
فقر و گرســنگی شــدید رنج می برند و قادر به تأمین نیازمندی
های اساسی زندگی خود نیســتند .افغانستان تاهنوز در لیست
کشــورهایی اســت که باالترین مرگ و میر اطفــال را به خود
اختصاص داده است .پنجاه در صد مرگ و میر اطفال دراین کشور
به سؤ تغذیه و عدم دسترســی آنها به غذای مناسب ارتباط می
گیرد .افغانســتان کشوری است که سه ملیون نفر آن مؤاد مخدر
اســتفاده می کنند و زندگی یک و نیم ملیون نفر آن در معرض
خطر قرار دارد .بیش از پنجاه درصد این مردم از مشکالت روانی و
حدود سی درصد مردم از بیماری روانی رنج می برند.
روزانه صدها نفر در افغانستان کشته و زخمی می شوند و هزاران
خانواده به طور مســتقیم و غیر مســتقیم از جنگ متضرر می
شوند .یأس و ناامیدی ناشی از جنگ ،ناامنی ،فقر و بیکاری ،پس
از چهارده ســال روند مهاجرت شهروندان این کشور را معکوس
کرده و هزاران نفر را به آوارگی و فرار از کشور وا داشته است .در
افغانستان فساد بیداد می کند و ساالنه بیش از دو ملیارد دالر در
این کشــور رشوه پرداخت می شود و ملیاردها دالر دیگر از سوی
اقلیت برخوردار حیف و میل می شود.
در همین حال ،اما رییس جمهور به مــردم وعده می دهد که تا
چهار سال وضعیت زندگی روستاها بهبود می یابد و افغانستان در
عرصه زراعت به خود کفایی می رســد .اوال که این وعده ها هیچ
امیدی را در دل مردم زنده نمی کنــد .مردم همواره وعده های
حکومت را شــنیده اند؛ اما عمل به وعده ها را ندیده اند ،به این
خاطر دیوار ضخیمی از بی اعتمادی میان مردم و حکومت شــکل
گرفته است که مانع رابطه مناسب و منطقی میان حکومت و مردم
می شــود .ثانیا؛ فرایند توسعه با وعده و سخنرانی به جریان نمی
افتد .امکانات ،ظرفیت ها ،سیاست ها و توانایی ها است که به این
فرایند کمک می کند و آن را به اهداف تعیین شــده نزدیکتر می
سازد.
توسعه روستاها حداقل به سه عامل عمده بستگی دارد -1 :نیروی
انسانی ماهر و فعال  -2زمین مناسب برای زراعت  -3آب کافی.
سطح پایین زندگی روســتاییان و نبود زمینه اشتغال برای قشر
تحصیلکرده در افغانســتان ســبب گردیده تا افراد با ســواد و
تحصیلکرده و دارای مهارت های فنی برای کار به شهرها سرازیر
شوند و روستاها همه ساله از افراد ماهر خالی می شوند.
در بسیاری از روستاها زمین کافی برای کشت وجود ندارد .مردم
این روستاها عموما کم زمین هســتند .به این خاطر کمتر مورد
توجه قرار می گیرنــد و کمتر از حمایت های دولتی و غیر دولتی
برخوردار می شوند.
بخش قابل توجه سرزمین افغانستان از بی آبی رنج می برند .مردم
برای زراعت از آب های زیر زمینی بهره می برند که از یک طرف
ذخایر استراتژیک کشور را از بین می برد و از سوی دیگر هزینه
ها را تا چند برابر افزایش می دهد.
بنابراین دولت برای توسعه روســتاها در مرحله اول ،باید سطح
دانش و آگاهی روســتاییان را باال ببرد و زمینه های شغلی افراد
تحصیلکرده و ماهر را در روســتاها فراهم سازد .در مرحله دوم،
برنامه اصالحات اراضی را در کشور پیاده کند و به افراد بی زمین،
زمین مناســب برای زراعت توزیع نماید .در مرحله سوم آب های
ســطحی و دریاها را مهار و مدیریت کرده و از آن برای توســعه
زراعت بهره برداری کند .حال ســؤال اینجاست که آیا دولت تا
چهار سال آینده به این اهداف دست خواهد یافت؟

علی قادری
شــکل گیری جریان های جهادی و آغاز
مبارزه با حکومت کمونیســتی و قشــون
سرخ شوروی منجر به بی ثباتی سیاسی و
اقتصادی در کشور شد .با فروپاشی و سقوط
نظام کمونیستی نظام اقتصادی کشور نیز
فروپاشید .جنگ ها داخلی منجر به ویرانی
زیرســاخت ها و زیربنا های اقتصادی شد.
حاکمیت امــارت اســامی طالبان منجر
به بازســازی دوباره نظام اقتصادی نشد.
بلکه اقتصاد جنگی بر سراســر افغانستان
حاکم شد .دوره پســا طالبان ،دوره تحول
اقتصادی در کشور بود .ســرمایه گذاری
ها در کشــور افزایش یافــت .کمک های
خارجی منجر به فعال شدن چرخه اقتصاد
کشور شد .با این حال ،در بیش از یک دهه
گذشــته کمتر به زیرســاخت ها و زیربنا
های اقتصادی توجه شــد .در سال اخیر با
گسترش دامنه ناامنی اما ،سرمایه گذاری
ها در کشور رو به کاهش گذاشت .بر اساس
معلومات اداره حمایت از ســرمایه گذاری
افغانستان در سال جاری سرمایه گذاری در
حدود بیست و شــش در صد کاهش یافته
است .ساختمان سازی ،خدمات ،زراعت و
معدن از جمله مواردی اســت که با کاهش
ســرمایه گذاری مواجه بوده است .دالیل
کاهش ســرمایه گذاری در کشور مشخص
است .گســترش ناامنی ،خروج سربازان
خارجی از کشــور ،طوالنی شــدن روند
انتخابات ،وجود فساد گسترده در سطوح
و الیه های مختلــف ادارات دولتی ،ضعف
دولت در تدوین و اجرای سیاســت های
اقتصادی از جمله مواردی اســت که باعث
کاهش ســرمایه گذاری در کشور گردیده
است .با این حال ،ظرفیت های زیادی برای
بهبود وضع اقتصادی کشور وجود دارد .در
ذیل تالش می کنم ظرفیت ها و امکان های
بهبود وضع اقتصادی را در داخل و در سطح
منطقه به تحلیل بگیرم.
موقعیت جغرافیایی افغانستان زمینه ها و
فرصت های زیادی اقتصادی را برای کشور
فراهم می کند .افغانستان کشور حایل میان
آســیایی میانه و آسیایی جنوبی است .در
یک طرف کشور های با منابع عظیم طبیعی
قرار دارد که نیازمند آن است تا این منابع

خود را به کشــور جنوب آسیا صادر نماید
و در طرف دیگر کشــور های همانند هند
و پاکســتان و چین است که نیازمند منابع
طبیعی است .تمام کشور های آسیایی میانه
همانند ازبکستان ،ترکمنستان ،قزاقستان،
تاجیکستان و  ...دارای منابع عظیم طبیعی
است .همه این کشور ها به دنبال آن است
تا امکان ها و فرصــت های فراهم گردد تا
بتواند منابع طبیعی خود را اســتخراج و به
کشور های آســیایی جنوبی برساند .هند
و پاکســتان به خاطر کمبود منابع طبیعی
نیازمنــد آن اســت تا از منابــع طبیعی
کشور های آســیایی میانه استفاده نماید.
افغانستان تنها مسیری است که می تواند
مناطع طبیعی آســیایی میانه به آسیایی
جنوبی برسد.
پاکستان به خاطر کمبود انرژی پروژه های
کالن توسعه ای شــان به حالت تعلیق در
آمده است .هند از جمله کشور های است
که رشــد ســریع را تجربه می کند با این
حال ،نیازمند انرژی است تا بتواند ،تحول
در جامعه روستایی خود نیز به وجود آورد.
چیــن دومین قدرت بــزرگ اقتصادی در
جهان است .این کشــور با رشد اقتصادی
و جمعیت میلیاردی که دارد ،به شــدت به

انرژی طبیعی نیازمند می باشد .از این رو،
افغانستان معبری برای عبور انرژی کشور
های آسیایی میانه به آسیایی جنوبی است.
مسئله عبور خط لوله گاز نیز در دهه 1990
مطرح شد .دو شرکت یونیکال آمریکایی
و برایــدس آرژانتاینی از جمله شــرکت
های بود که در انتقال گاز ترکمســتان به
پاکستان و هند از مسیر افغانستان رقابت
می کردند .در دهــه  1990به خاطر عدم
تأمین امنیت انرژی این پروژه ممکن نشد.
در دوره پســا طالبان ،این مسئله یکبار
دیگر مطرح شد .در ســال  2005مطرح
شد .در سال  2008توافق اولیه میان چهار
کشور ترکمستان ،افغانستان ،پاکستان و
هند صورت گرفت .نبود امنیت انرژی یکی
از دالیل اصلی اجرایی نشــدن این پروژه
می باشد .اجرا شــدن این پروژه موجب
می شود که افغانستان انرژی طبیعی برای
صنعت و رشد و شــکوفایی اقتصادی در
اختیار داشــته باشد و بخش از نیازمندی
های شهروندان نیز برآورده گردد .روابط
اقتصادی میان کشور های جنوب آسیا و
آسیایی میانه بیشتر گردد.
ایــن ظرفیت ژئوپلیتیکــی امکان تأمین
ثبات سیاســی دراز مــدت را نیز ممکن

می گرداند .با این حال ،اســتفاده از این
فرصت بســتگی تمام به همکاری جامعه
جهانی و کشور های منطقه و اراده دولت
مرکزی افغانستان دارد .سیاست خارجی
و داخلی افغانستان تا چه اندازه بر محور
ژئوپلتیک انرژی منطقه متمرکز اســت؟
آیا ما می توانیــم از موقعیت ژئوپلتیکی
که داریم از سیاست ژئواکونومیک کشور
های منطقه در راســتای ثبات سیاسی در
افغانستان استفاده نمایم .جدا از این مهم،
آسیایی جنوبی گزینه بدیل نیز در اختیار
دارد .ایران به عنوان کشوری که دارای گاز
طبیعی زیاد می باشــد ،گزینه بدیل برای
پاکستان و هند اســت .اگر افغانستان از
فرصت موجود استفاده نتواند کشور های
جنوب آســیا ممکن گزینه بدیل را روی
دست بگیرد.
به لحاظ اقتصــادی تاپی بزرگترین پروژه
اقتصادی برای افغانســتان می باشــد.
اجرایی شدن آن موجب می شود تا امنیت
نیز بهبود یابد .زیــرا ،در صورت اجرایی
شدن آن باعث می شــود که کشور های
منطقه به خصوص پاکســتان از حمایت
بنیادگرا ها و تندروان در افغانستان دست
بکشد .زیرا ،پاکســتان در آن شرایط دو

گزینه بیشــتر ندارد .یا سود اقتصادی که
نصیب شان می شــود را بقاپد و یا اینکه
دوباره جانب بنیادگراها و تندروان مذهبی
را بگیرد .در هر صورت ،افغانستان جزئی
از بازار کشــور های منطقه می شود .در
آن صــورت منافع مشــترک اقتصادی
میان کشور ها شــکل می گیرد که همین
منافع مشترک همکاری های منطقه ای را
افزایش می دهد و همگرایی و همسویی را
تقویت می کند.
سیاســت دولت مرکزی بــا اکنون هیچ
ســنخیت با ژئوپلتیک انرژی منطقه ای
نداشته است .در زمان حامد کرزی در کنار
تالش برای آوردن صلح گروه های بنیادگرا
به خصوص گروه طالبان تقویت شد .تقویت
شدن این گروه موجب شد که در حکومت
جدید فرصت روی دست گرفتن سیاست
های اقتصادی را نداشته باشد .با این حال،
حکومت جدید نیز با گروه طالبان و دیگر
گروه های دهشت افکن با مماشات برخورد
نموده اســت .هیچ انگیزه بــرای تعقیب
تروریستان در حکومت افغانستان وجود
ندارد .بنابراین ،پروژه های کالن اقتصادی
بــه زودی ممکن نیســت اجرایی گردد.
بنابراین ،رشد اقتصادی در ماه های آینده
و ممکن در سال های آینده بیشتر کاهش
یابد .دامنه شورش ها ممکن گسترده گردد.
با این حال ،همه چیز بســتگی به سیاست
حکومت مرکزی و شــخص رئیس جمهور
دارد .حکومت مرکزی با گروه طالبان چه
سیاســتی را در پیش می گیــرد .آیا می
گذارد گروه طالبان بنیاد ها و شیرازه های
اقتصادی کشــور را بخشکاند و یا اینکه با
مبارزه جدی با این گروه ها افغانســتان را
جز بازار اقتصادی کشــور های منطقه می
کنــد و منافع اقتصادی افغانســتان را با
منافع کشور های منطقه گره می زند.
بنابراین ،امیدی بــرای بهبود وضعیت به
صــورت عموم وجــود دارد .فرصت ها و
ظرفیت های زیادی وجــود دارد که ما را
با منافع کالن اقتصادی کشور های منطقه
گره بزند با این حال ،سیاســت داخلی و
خارجی ما طوری تدوین نشــده است که
بتواند این مهم تحقق یابد.

افغانستان،همچنان بزرگترین تولیدکننده موادمخدر

افغانســتان هنوز هم بزرگترین کشــور تولید
کننده مواد مخدر در جهان محســوب می شود.
جان ســپکو بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی
افغانســتان در تازه ترین گزارش خود (سیگار)
آورده اســت ،با آن که واشــنگتن  8.4میلیارد
دالر در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه
کرده است اما این کشــور هم چنان بزرگترین
تولید کننده مواد مخدر است .در همین حال در
این گزارش ســیگار آمده است که بیشتر درآمد
طالبان از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان
پول به دست می آید .متاسفانه افغانستان نه تنها
در ســالهای بحران و جنگ ،بلکه در سال های
اخیر که سال های صلح و استقرار نظام سیاسی
یاد می شــود و با وجود حضور گسترده و قوی
جامعه بین المللی شاهد روز افزون کشت و تولید
تریاک و موادمخدر و مشتقات آن می باشد .قبل
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عبداهلل هروی
از همه باید یاد آور شد تبلیغات و هزینه
هــای مبارزه با موادمخــدر هم از جانب
حکومت و هم از جانب جامعه بین المللی
فوق العاده بوده است .سازمان ملل بارها
طی ارزیابی های خود ضمن ارائه هشدار
های الزم در مورد افزایش کشت و قاچاق
موادمخدر در کشــور ،بر اصل مبارزه و
ریشه کن ســاختن آن نیز تاکید ورزیده
است که از ســوی حکومت و جامعه بین
المللی بنابرظاهر امر مــورد تایید قرار
گرفته است .اما اکنون سوال اینست که
با وجود هشــدارهای داده شده و تاکید
های صورت گرفته در امر پیش گیری از
کشــت و تولید موادمخدر و مبارزه با آن
چرا میزان کشت و تولید این آفت کشنده
و خانمانســوز ضدبشری در حال افزایش
اســت؟ آیا هیچ نهاد مســئول در این
رابطه وجود ندارد؟ وظیفه وزارت مبارزه
با موادمخدر و بســیاری از سازمان های
داخلی و خارجی در این رابطه چیســت؟
پولیس مبارزه با موادمخــدر که هزینه
سنگینی را در شرایط سخت کنونی بخود
اختصاص داده اســت چه امر دیگری را
به پیش می برد؟ ســرانجام اینکه طبق
قانون و اصول متعارف بین المللی مرجع
و نهادی مسئول و پاسخگو در این رابطه
باید وجود داشته باشد؟ این مرجع و نهاد
کدام است؟
واقعیت اینست که پدیده موادمخدر یک
پدیده تاریخی و جهانی است .یعنی روی
آوردن به موادمخدر بــا اغراض متفاوت
اعــم از تولید و فروش آن جهت ســود
اقتصادی و یا استفاده از آن جهت اشباع
انگیزه اعتیادآور یا اســتفاده از آن حتا
بعنوان ابزار های سیاسی برضد دشمن و
رقیب ریشه در دوران های کهن دارد .هم
چنین روی آوردن به مســئله موادمخدر
از ابتدایــی ترین صورت تا پیچیده ترین
شــکل ممکن طی شده اســت .تولید و
قاچاق موادمخدر از آغاز تاکنون مناطق
جغرافیایی گوناگونی را دربر گرفته است.
زمانی قاره افریقا مرکز آن بشــمار می
رفت ،زمان دیگر قاره امریکای مرکزی و
هنگامی نیز جنوب شــرق آسیا و اکنون
جغرافیای سیاسی افغانستان.
تاریخچه و زمینه ورود کشــت و تولید
موادمخــدر و قاچاق آن در کشــور بر
می گردد به ســالهای بحــران و جنگ.
طی ســالهای یاد شده کشــور به دلیل
فقدان حاکمیت مرکزی مشروع و وجود
گروههای نظامی متعدد سبب گردید که
گروههای مافیایی مواد مخدر در کشــور
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ریشــه بدوانند .بســیاری از گروههای
نظامی طی آن ســالها که خود را جزوی
از گروههای جهادی هم قلمداد می کرده
اند امکانات مالــی و تدارکی خود را در
همکاری با گروه های مافیایی موادمخدر
بدســت می آوردند .هم اکنون آن گروه
ها روش یاد شده را دنبال می نمایند .اما
درباره زمینه ها و علل گســترش کشت
و تولید موادمخدر در کشــور می توان به
موارد زیر اشاره داشت :فقدان حاکمیت
مرکزی در سال های بحران و نیز حاکمیت
ضعیف حکومت مرکزی پس از ســقوط
طالبان؛ دست داشــتن برخی از رهبران
سیاسی و مقامات کشــوری در تولید و
قاچاق موادمخدر در دهه های گذشته و
ســال های اخیر؛ عدم مرکزیت و مرجع
با صالحیت و با کفایتــی که بتواند روند
کشــت و افزایش موادمخدر را در کشور
بصورت علمی مورد تحقیــق و ارزیابی
قــرار داده تا راهکارهــای واقع بینانه و
کارشناسی شده ارائه شود .فقر و بیکاری
گســترده در جامعه کــه موجب گردید
بخش عمده ای از کشــاورزان و نیروی
فعال جامعه برای تامین معیشت و اشتغال
به کار به کشــت و تولید موادمخدر روی
آورند .عدم آگاهــی جامعه از مضرات و
ناجایزبودن روی آوردن به کشت و قاچاق
و استفاده موادمخدر ،پیوند خوردن منافع
بخش های از جامعه با درآمدهای هنگفت
و خیره کننده موادمخدر .دســت داشتن
قدرت هــا و باندهای مافیایی بین المللی
موادمخدر با شــبکه های داخلی کشور.
وجود ناامنی های گســترده در کشــور
طی دهه های گذشته و سالهای اخیر که

زمینه حضور و فعالیت گروههای مافیایی
را مساعد گردانیده است .عدم عزم جدی
و قاطع بین المللی و داخلی با موادمخدر
بنا به دالیل متعدد.
با توجه به وضعیت جاری کشور متاسفانه
با وجود اینکــه برخی از زمینه ها و علل
کشــت و قاچاق موادمخــدر و افزایش
آن بصورت ظاهر رفع گردیده اســت ،اما
بسیاری از زمینه ها و علل آن هم چنان
با قدرت پای برجا می باشد .در این رابطه
به موضوع وجود فقر و بیکاری گســترده
و تکان دهنده در کشور اشاره داشت که
مردم برای تامین معیشت مجبور گردیده
اند که به شــغل های نامشــروع روی
آوردند .یکی از این اشــتغال ها کشت و
قاچاق موادمخدر می باشد که با سودهای
کالن همراه می باشــد .هم چنین فقدان
اداره ضعیف حکومتی در کنترل مناطق،
مبارزه با قاچاقچیــان موادمخدر ،عدم
اجرای قاطع قانــون مبارزه با موادمخدر
و عاملین آن ،عدم توانایی و شهامت در
شناســایی عناصر پشت پرده موادمخدر
در ســاختار حکومــت ،ناتوانی و عجز
شدید دستگاه عدلی و قضایی کشور در
محاکمه و مجازات افــراد و عناصری که
با موادمخدر ارتبــاط دارند ،بی برنامگی
حکومــت در امر مبارزه بــا موادمخدر،
نبود برنامه های آموزشی و آگاهی بخش
نسبت به پیامدهای سوء موادمخدر برای
جامعه بویژه نسل جوان کشور ،و ...مهم
ترین علل و زمینه افزایش کشت و قاچاق
موادمخدر در کشور بشمار می روند.
با توجه به چنان علل و زمینه هایی است
که متاسفانه کشــور برای چندمین سال

پیاپی مقــام اول را در زمینه وجود آفت
موادمخدر در جهان را اختیار نموده است.
وجود چنین آفتی تلخ و دردناک ســبب
گردیده است که اعتبار بین المللی کشور
هم چنان زیرســوال قرار داشته باشد.
نکات هشدار دهنده ای که در این ارتباط
وجود دارد اینست که ادامه افزایش کشت
و قاچاق موادمخدر با چند موضوع اساسی
کامال در ارتباط می باشــد .نخست اینکه
چگونگی مبارزه با مواد مخدر و موفقیت
یا ناکامی آن کفایت حکومت را به نمایش
می گذارد .یعنی تا زمانی که کشــور در
ردیف نخست کشــورهای تولید کننده
موادمخدر قرار داشته باشد ،هم چنین تا
زمانیکه عناصر مافیایی در راس ساختار
حکومتی نفوذ داشته باشند ،دستگاه های
قانونگذاری و عدلی از مبــارزه قاطع با
عناصر مافیایی هراس داشته و یا تطمیع
شوند سودای حکومت داری خوب محال
اســت و خیال .دوم اینکه وجود کشت
گسترده و قاچاق وســیع موادمخدر در
کشور با میــزان جرایم و بزهکاری های
اجتماعی و ناامنی های سیاسی کامال در
ارتباط می باشند .این دو بگونه مستقیم و
غیرمستقیم یکدیگر را تغذیه می نمایند.
اگر حکومت می خواهد امنیت شهروندان
را بصــورت مطلــوب و اطمینان بخش
تامین ســازد باید با مسئله موادمخدر و
تبعات سوء آن با قاطعیت مبارزه نماید.
توفیق در مبارزه بــا موادمخدر و گروه
های مافیایی به هر میزانی که بدســت
آید بــه همان پیمان امنیت کشــور نیز
تثبیت خواهد گردید .امــا ناگفته نباید
گذاشــت که جامعه بیــن المللی نیز در
این راســتا وظیفه و مســئولیت جدی
دارد .آنان با داعیه هــای کالن جهانی،
بویژه تامین امنیت در کشــور و منطقه و
مبارزه با تروریزم ،نمی توانند از مسئله
بحــران بر انگیز موادمخــدر بی تفاوت
بگذرند و نســبت به عواقب آن احساس
مسئولیت ننمایند .چنانچه ادامه بازی با
روند مبارزه با موادمخدر ســبب گردیده
اســت که بخش اعظم جوانان غرب در
غرقاب اعتیاد گرفتار آیند .اگر نســبت
به این موضوع هم چنان ســهل انگاری
ادامــه یابد قطعا پیامدهــای ناگوارتری
متوجه جامعه غرب خواهد شد .بنابر این
معضل موادمخدر و وجود چالش بر انگیز
گروه های مافیایی تنها مشکل و چالش
افغانستان و کشــورهای منطقه نیست؛
بلکه این یک مشکل و چالش بین المللی
بشــمار می آید .مبارزه با موادمخدر و
قاچاق آن یک عــزم و اراده ملی و بین
المللی را می طلبد.
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