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موانع سرمایه گذاری
در افغانستان
حفیظ اهلل ذکی

افغانســتان با داشــتن زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری،
کمترین میزان سرمایه گذاری را در سالهای گذشته داشته است.
با وجودی که بیش از چهل کشــور خارجی در افغانستان حضور
داشتند ،ولی به دالیل گوناگون حکمروایان نتوانستند از این بستر
ها و فرصت ها برای جلب سرمایه های خارجی در کشور استفاده
کنند.
البته ناامنی را می توان یکی از عوامل بی میلی سرمایه گذاری در
افغانستان نام برد؛ اما ناامنی تنها دلیل برای عدم سرمایه گذاری
شــرکت های خارجی و داخلی در افغانستان به حساب نمی آید.
نقش فساد اداری در فرار سرمایه و عدم عالقه مندی شرکت های
خارجی برای ســرمایه گذاری در این کشور بدون شک کمتر از
پدیده ناامنی نیست .بروکراسی فرسوده در ادارات که وقت و زمان
زیادی را برای طی مراحل قانونی کارها در بر می گیرد با سرعت و
شتاب موجود در تعامالت اقتصادی و تجاری جهان هرگز همخوانی
ندارد و ســرمایه گذران عالوه بر تحمل ریسک های دیگر ،نمی
توانند وقت و فرصت شــان را برای انجام امور اداری صرف کنند.
قوانین افغانستان متأســفانه مربوط به پنجاه سال قبل می باشد
و آن قوانین به هیچ وجه در شــرایط فعلی پاســخگو بوده نمی
توانند .امروزه ما در بسیاری موارد با خأل قانونی مواجه هستیم و
بسیاری از اصطالحات امروزی در علم تجارت و اقتصاد در قوانین
افغانستان ناشناخته و تعریف ناشــده می باشند .این مسأله از
یک طرف راه را برای مشکل تراشی مدیران اقتصادی باز می کند
و از سوی دیگر ســبب تصمیم گیری ها و رفتارهای سلیقه ای و
ناهماهنگ در اداره می شود.
حکومت های فعلی و قبلی نه تنها نتوانســته اند که سرمایه های
خارجی را در افغانســتان جلب کنند ،که ســبب فرار سرمایه ها
را نیز فراهم ســاختند .در دوسال گذشــته روند سرمایه گذاری
های بزرگ در کشــور متوقف گردیده و سرمایه داران از راههای
گوناگون -قانونی و غیر قانونی -ســرمایه های شان را از کشور
بیرون می برند .امروزه ما با یک کشــور بی پول و سرمایه مواجه
هستیم و زمانی که پول و سرمایه نباشد تولید و تجارت نیست و
وقتی تولید و تجارت رونق نداشته باشد ،کار و شغل هم نایاب می
شــود .حجم بزرگ جمعیت بیکار در کشور نتیجه و برایند همین
آشفتگی در روند سرمایه گذاری است.
حکومت گرچند قراردادهای کالنی را با شــرکت های خارجی در
ارتباط با استخراج معادن و سایر عرصه ها به امضا رسانده است؛
اما این قرارداد ها سال هاســت که در روی کاغذ باقی مانده و تا
هنوز نهایی و اجرایی نگردیده اســت .مشکل دیگر این است که
در گذشته قراردادهای زیادی از ســوی وزارتخانه های مختلف
با شــرکت های داخلی وخارجی به امضا رسیده بود ،اما وزیران
جدیــدی که مدیریت آن وزارت را به عهــده می گیرند کارهای
گذشــته را ناقص ،مشکل زا ،غیر قانونی و فساد آلود دانسته و بر
لغو قراردادهای قبلی تأکید می ورزند .این به معنای آن است که
کارها و عملکردها در ادارات افغانستان در دایره بسته در حرکت
است که هیچگاه به مقاصد و اهداف تعیین شده دست نمی یابند.
این یک واقعیت است که مردم افغانستان در شرایط بسیار دشوار
اقتصادی قرار گرفته اند .پیشــرفت ها و نو سازی ها که اساس و
زیربنای توسعه پایدار اقتصادی را تشکیل می دهد به کلی متوقف
گردیده و انجام پروژه های کالن اقتصادی در ســال های اخیر به
دلیل کمبود بودجه اساســا مد نظر قرار نمی گیرند .لذا دولت در
شــرایط فعلی دو راه پیشرو دارد :یا با ایجاد شرایط و زمینه های
مناسب کاری ســرمایه گذاران داخلی را برای سرمایه گذاری در
بخش های کوچک تولیدی تشــویق نمایــد و یا با جلب حمایت
کشــورهای قدرتمند منطقه و جهان ،پای شرکت های خارجی را
برای سرمایه گذاری های بزرگ در افغانستان بکشاند .باتوجه به
فاکتورهای موجود ،عالقه مندی کشورهای مهم اقتصادی و نظامی
منطقه برای ســرمایه گذاری در کشور می تواند موانع امنیتی را
تاحدودی مرتفع سازد؛ اما کنترل فساد و اصالح و تصویب قوانین
جدید و ســایر تمهیدات اداری برای ســرمایه گذاری به عهده
حکومت افغانستان است که باید خود در این زمینه تالش کند.

منافع مشترک؛ روزنهای امید برای گفتگوی صلح
زمانــی که برج های تجــارت جهانی فرو
ریخت و شبکه القاعده مسئولیت این حمله
را به عهده گرفت ،ایاالت متحده آمریکا از
امارت اســامی طالبان خواست تا رهبران
شبکه القاعده را به حکومت ایاالت متحده
آمریکا تحویل دهد .گــروه طالبان اما ،از
سپردن و اخراج شبکه القاعده از افغانستان
ســرباز زدند .ایاالت متحده آمریکا با دیگر
اعضــای ناتو به افغانســتان حمله نمودند
و امارت اســامی طالبان را سقوط دادند.
پس از سقوط امارت اسالمی طالبان جامعه
جهانی در صدد پر کردن خالء قدرت در کابل
برآمدند .کنفرانس بــن را به همین منظور
تشکیل داد .در این کنفرانس تمام جریان ها
و گروه ها به جز گروه طالبان شرکت کردند
و در کیک قدرت سهیم شدند .سال ها ،بعد
از کنفرانس بن آلمان حکومت افغانستان و
نیرو های بین المللی مستقر در افغانستان
با گروه طالبان جنگیدند .این گروه هزاران
نفر از نیرو های بین المللی در افغانســتان
را کشــتند .از ســال  2009تا اواسط سال
 2015میالدی در حدودی سی هزار پلیس
و اردوی ملی افغانستان توسط گروه طالبان
کشته شدند .تنها  5000شهروند غیر نظامی
افغانســتان در نیمه اول سال  2015توسط
این گروه کشته شدند .در کنار این مسئله
خســارات و ضربه های مالی و اقتصادی در
شهر ها و روستاهای کشور به وجود آورده
است .گروه طالبان نیز بیشتر از این تعداد
کشته دادهاند.
جنگ یک بالهت اســت .بازخوانی بیش از
یک دهه جنگ در افغانســتان و خسارت
انســانی و مالی که به وجود آورده است،
بیانگــر بالهت آن اســت .اکنون دو طرف
ضرورت به گفتگو و آشــتی دارد .پس از
گذشــت بیش از یک دهه ،جنگ نتیجه ای
جز ویرانی ،جاری شــدن خون ،ویرانی و
بربادی در پی نداشته است .بعد از گذشت
بیش از یک دهه ،پیروزی و شکســت دو
طرف نیز چندان مشــهود نیست .اگر چه
گروه طالبان در ســال های نخست حضور
جامعه جهانی شکســت سنگین را متحمل
شدند اما با گذشــت زمان قادر به بازپس
گیری بخش از خاک افغانستان و در تحت
کنترل حاکمیت خود شــدند .با این حال،

دزدی اشــکال گوناگونی دارد .این مقاله
تالشی است برای پدیدهشناسی [ ]1آن.
 .۱دزدی دقیقــ ًا چیســت؟ بخاطر همهی
شــکلهای جوراجــوری کــه این کنش
ِ
تعریف آن کا ِر
میتوانــد به خود بگیــرد،
چندان آســانی نیست .شاید بخاط ِر همین
دشــوارتعریفیاش باشــد که در بسیاری
موردها ما جا میخوریــم که چگونه از ما
دزدیدهاند و نفهمیدهایم .و میشــود که
نقش دزدزده بگذرانیم بیآنکه
عمری را در ِ
زیرکی
و
زرنگی
به
که
زمانی
بدانیم .یا شاید
ِ
خود میبالیم در حالی که از درآمدهای باال
لذت میبریم ،متوجه نباشــیم که درواقع
کاروبا ِر ما چیزی جز دزدی نیســت .نکته
این اســت که شاید بتوان حتا به تعریفها
چشم دارایی نگاه کرد ،داراییهایی
هم به
ِ
که شاید از ما دزدیده باشند ،یا به آنها به
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رحیم حمیدی

پیروزی های آن ها هیــچ گاه روزنه امید
را برای اعضای این گروه و حامیان شــان
مبنی بر سقوط حکومت مرکزی افغانستان
خلق نکرده است .سقوط حکومت مرکزی
برای گروه طالبان تبدیل به یک رؤیا شده
است .همین طور ،شکست گروه طالبان از
راه نظامی برای حکومت افغانستان تبدیل
به رؤیا شده است.
اکنون حکومت افغانستان سال هاست که
طرح گفتگوی صلح را روی دســت گرفته
اســت اما ،گروه طالبــان همچنان بر طبل
جنگ می کوبد .آمار ارائه شــده در سال
 2015از تعداد کشــته و زخمی شدن نیرو
های امنیتی افغانستان غیر نظامیان گویایی
این مسئله است .حمالت این گروه بر شهر
قندوز ،ولسوالی ســنگین والیت هلمند،
حادثه جلریز ،جزیــره درقد و جنگ های
این گروه با نیرو های امنیتی در گوشه کنار
کشور گویایی این مســئله است که گروه
طالبان کمتر دل به صلح و گفتگو با حکومت
افغانســتان دارد .اما آنچه جای امیدواری
است روی آوردن پاکستان و چین به مسئله
گفتگوی صلح در افغانستان است.
پاکستان در ســال های گذشته از حامیان

جدی گــروه طالبان در افغانســتان بوده
اســت .مرگ مال عمر در پاکستان گویایی
این مســئله اســت که تمام سران گروه
طالبان در پاکســتان به ســر می برد .با
این حال ،جنگ در افغانســتان و حمایت
پاکســتان از گروه طالبان تنها به مردم و
حکومت افغانستان ضربه نزده است .گروه
های دهشت افکن اکنون بالی جان مردم
و حکومت پاکســتان نیز شده است .چند
سال پیش ،گروه طالبان پاکستانی موفق
به اجرای شــریعت اسالمی در دره سوات
شدند .انفجار ،انتحار و حمالت هر از گاهی
ثبات و امنیت پاکســتان را نیز به هم زده
اســت .فعالیت گروه طالبان و دیگر گروه
های دهشــت افکن در پاکستان موجب
کاهش رشــد اقتصادی در پاکستان شده
است .رابطه حکومت پاکســتان با گروه
های دهشــت افکن تا انــدازه ای موجب
انزوای این کشــور در سطح بین الملل نیز
شده اســت .این در حالی است که دشمن
دیرینه پاکســتان یعنی هند گردنه های
دشوار توسعه یافتگی را پشت سر گذاشته
است و تبدیل به یک ابر قدرت منطقهای
شده است .اکنون پاکستان گفتگوی صلح

را امری در راســتای برداشتن مشکالت و
چالش های فــراروی خود می پندارد .اگر
چه سران ارتش این کشور همچنان مردد
است اما واقعیت امر این است که پاکستان
بدون ثبات و امنیت در افغانستان قادر به
تجربه توسعه یافتگی نخواهد بود .بنابراین،
این مسئله روزنه امید برای گفتگوی صلح
را در افغانستان به وجود آورده است.
چین دومین ابر قــدرت اقتصادی جهان
است .چشم انداز آینده اقتصاد چین منوط
به ثبــات و امنیت در منطقه اســت .این
کشــور قراردادی با ارزش میلیارد ها دالر
با پاکســتان امضا نموده است .بزرگترین
پروژه اقتصادی چین در افغانســتان راه
انــدازی بندر گــوادر اســت .طرح های
اقتصادی چین در منطقه نیازمند شــکل
گیری ثبــات و تأمین امنیــت در منطقه
است .در ســال  1390چین رشد اقتصادی
شان کاهش چشــمگیر را تجربه نمود .در
تازه ترین گزارش از رشــد اقتصادی چین
که از ســوی حکومت این کشور منتشر
شده است نشان از کاهش چشمگیر رشد
اقتصادی را نشان می دهد .این گویایی این
مسئله است که چین ضرورت جدی به بازار

شناسی دزدی
پدیده
ِ
ر .رمضانی /قسمت اول
چشــم ابزارهایی نگاه کرد که ممکن است
ِ
ِ
دست خو ِد دزدان باشد .آیا آنچه امروزه
در
ِ
«مالکیت معنوی» میخوانندش تعریفها
را هم شامل میشود؟! بهراستی چه کسی
بایــد «دزدی» را برای مــا تعریف کند؟
چگونه میتوان دلآســوده بود که دزدان
آن را به سو ِد خویش تعریف نمیکنند؟!
 .۲میتوان توافق کــرد که دزدی صرف ًا به
جیب کسی دســتبرد زدن نیست .با این
ِ
روی ،جالب است که بسیاری از شکلهای
شــکل
دزدی را میتوان درنهایت به این
ِ
بنیادین واکاست .برای نمونه ،تصور کنید من
و شما هردو برای شغلی درخواست دادهایم
ِ
جهت حرفهای از من
و در حالی که شــما از
برتر و شایســتهتر اید  −یعنی از مهارتها
و تواناییهای مرتبط برخوردار اید ،تجربهی
کاری بیشتری داریــد ،و…  −من بخاط ِر
ِ
نســبتی که با کارفرما دارم ،یا بخاط ِر هر
ای دیگر ،شغل را گرفتهام و
چی ِز غیرحرفه ِ
از مزایــای آن بهرهمند اَم .اکنون ،درآمدی
که من کســب میکنم درواقع باید به شما
جیب
داده میشــد .پس پولی که باید در
ِ
جیب من آمده است.
شما میبود اکنون به
ِ
بدینســان ،دزدی ممکن است سرراست
و روشــن یا بامیانجی و دیریاب باشــد.
ازدحــام جمعیت در اتوبوسهای
وقتی در
ِ
درونشــهری کســی به شــما دستبرد
دزدی سرراســت است و
میزند ،این یک
ِ
شــما پســاتر درمییابید که کسی از شما
دزدیده اســت .اما گاهی ،همچون نمونهی
شغل ،وجو ِد واسطهها نمیگذارد که دزدی
حتا بازشناخته شود و ،چنانچه بازشناخته
شود ،وجو ِد سازوکارهایی قانونی و حقوقی
نمیگذارد که دزد دســتگیر شود .در این
موردها ما با شکلهایی از دزدی روبهرو ایم
«دزدی قانونی» نام داد.
که میتوان آنها را
ِ
 .۳دزدی کنشی جدا از دیگر کردوکارهای
جامعه نیســت ،بلکه با همهی ســویههای
زندگی درهمتنیده است  −نهتنها سویهی
اقتصادی بلکه حتا ســویههای فرهنگی،
مذهبی ،و جز اینها .ما ممکن است در دزدی
شناور باشیم و دزدی شــاید پیآوردهای
مال دزدی ممکن
خوبی هم داشته باشــد! ِ
است سر از هر جایی در بیاورد! برای مثال،
تصــور کنید من آن درآمــدی که بهناحق
ِ
ــرف کارهای مذهبی
دریافت کردهام را َص
کنم و ،بــرای مثال ،مســجدی پاکیزه و
امروزین بسازم .اکنون مسجدی هست که
از راه دزدی ســاخته شده است و مردم هر
روز در آن خدا را عبادت میکنند .شــما
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که شــغل را بهناحق به من باختهاید هم
ممکن است به آن مسجد بیایید و عبادت
بانی مســجد ،از خدا
کنید و،
ِ
ضمن دعا به ِ
بخواهید که شما را از گرفتاریهای مادی
نجات دهد ،بیخبر از آنکه بنای آن مسجد
پول دزدیده از شــما بوده
درحقیقــت با ِ
فرزندان من
یا
و
من
دیگر،
است! در مثالی
ِ
پول بدستآمده از دزدی
ممکن است آن ِ
را َص ِ
رف هنر و ادبیات کنیم و در این میان
داســتانی نوشته شود و شما آن را خریده
و از خواندناش لذت ببرید .بهراســتی آیا
پول دزدی یک اث ِر هنری
ممکن نیست با ِ
خلق شــود؟ یا شــاید فرزندِ من بخاط ِر
فراقتی که از آن درآمد نصیباش شده به
مطالعهی مذهبی روی آو َرد و پس از چندی
مبلغ مذهبی شود ،در حالی که فرزندِ
یک
ِ
وضع بدِ
اقتصادی پدرش از
شــما بهخاط ِر
ِ
ِ
یک کارگ ِر ساده باالتر نرود .اکنون ممکن
اســت فرزندِ شــما بیخبر از همهچیز به
همان مســجد بیاید و پای منب ِر فرزندِ من
ِ
مزمت حرامخواری سخن
بنشــیند که در
میگوید! فزون بر اینها ،جالب است بدانید
که دزدی حتا ممکن اســت به «عدالت» و
«عدالتخواهی» منجر شــود! برای نمونه،
فرزندِ من ممکن اســت با ِ
وقت آزادی که

بخاط ِر درآمدِ من کسب کرده به مطالعه در
زمینههای مختلف بپردازد و چیزی شــود
که به آن «روشنفکر» میگویند .او ممکن
است برای «عدالت» و علیهِ «بیعدالتی»
نظریهپردازی کند ،مکتبی فکری دستوپا
کرده و هواخواهانی کســب کند! او ممکن
اســت یک مبار ِز عدالتخواه شود .پس
دزدی حتا ممکن است سرچشمهی عدالت
شــود! بههمینســان ،آیا ممکن نیست
پول دزدی فیلسوف شود؟ شاید
کســی با ِ
ناباورانه بپرســید :حتا مبل ِِغ مذهبی؟ حتا
روشنفکر؟ حتا فیلسوف؟ پاسخ بهسادگی
«آری» است .اما بگذارید بنا به مالحظاتی
کس
دیگر از این اندازه فراتر نرویم و پای ِ
دیگری را به میان نکشیم!
 .۴دزدی انواع و اقســامی بسیار پرشمار
دارد ،چنان پرشــمار که در اینجا ما فقط
میتوانیم دســتهبندهایی بســیار کلی
ذکر کنیم .نمونههای بــار ِز دزدی ،مانند
جیببری یا شــب به خانهی کسی زدن،
معموالً نهانی و بیسروصدا انجام میشوند.
با این حال ،شــاید شما هم شنیده باشید
که فالنی «دز ِد روز» اســت .در اینجا این
سرودهی سعدی بس گویا است:
شنیدم که دزدی درآمد ز دشت

منطقه برای حفظ رشد اقتصادی خود دارد.
دســت یافتن به بازار های منطقه اما بدون
دست یافتن به ثبات و امنیت سودی چندانی
ندارد .از این جهــت ،چین از حامیان جدی
پروسه صلح در افغانستان می باشد .زیرا ،بی
ثباتی و ناامنی در افغانستان تنها محدود به
جغرافیایی افغانستان نمی ماند بلکه کشور
های منطقه را نیز درگیر خود می ســازد.
از این جهت ،چین در کنار این که مشــوق
پاکستان در پروسه صلح است تالش می کند
که پاکستان صادقانه نقش خود را بازی نماید.
در طرف دیگر ،جنگ افغانســتان طوالنی
ترین جنگ بیرونی بــرای ایاالت متحده
آمریکا محسوب می شود .زمانی که باراک
اوباما قدرت سیاسی را به دست گرفتند به
مردم ایاالت متحده آمریکا قول داده بود که
سربازان کشــورش را از عراق و افغانستان
خارج می سازد .اوباما اما قادر به انجام وعده
خود نشــد .اوباما اگر چه تعداد ســربازان
ایــاالت متحده در افغانســتان را افزایش
داد اما ،این مســئله موجب شکست گروه
طالبان و پایان جنگ در افغانســتان نشد.
اکنون این کشــور به دنبال پایان جنگ در
افغانستان است .این کشور بیشترین تالش
خود را صرف آوردن گــروه طالبان بر پای
میز مذاکره خواهد کرد .با این حال ،اینکه
این تالش ها تا چــه اندازه جواب می دهد
بســتگی به چگونگی بازی بازیگران درگیر
در افغانستان است.
این مســائل اگر چه روزنه امیدواری برای
دســت یابی به صلح اســت با این حال،
چالش ها و مشــکالتی نیز فراروی پروسه
صلح وجــود دارد .یکی از مهمترین چالش
ها مسئله آمادگی گروه طالبان برای پایان
بخشــیدن به جنگ در افغانســتان است.
این تردید همچنان باقی است که آیا گروه
طالبان قادر به فهم و درک خسارت جنگ
در افغانستان شده است تا به گفتگوی صلح
روی بیارود یا خیر؟ آیا مشــکالت داخلی
پاکســتان به آن پیمانه است که پاکستان
را وادار به نقش مثبــت در روند گفتگوی
صلح نماید؟ به هر صورت ،گذشــت زمان
مشخص خواهد ساخت که منافع مشترک
کشورها چه نتیجه ای برای مردم و حکومت
افغانستان خواهد داشت.

به دروازهی سیستان برگذشت
بدزدید بقال از او نیم دانگ
برآورد دز ِد سیهکار بانگ:
خدایا تو شبرو[ ]2به آتش مسوز
که ره میزند سیستانی به روز
فعل خود خوفناک
به شب هستم از ِ
به روز او ندارد ز کس ترس و باک[]3
گرچــه دزدیهایی هم هســت که کام ً
ال
بیشرمانه در عیان صورت میگیرد ،دزدی
عموم ًا نیاز به پوشیدگی دارد .این واقعیت
که دزدیها معموالً در شــب رخ میدهد
ِ
حرف ماســت .دزدی بههرحال
دلیلی بر
نیاز به مخفیکاری دارد .بیجهت نیست
که امروزه در رابطه با مبارزه با فساد این
اندازه بر «شفافیت» تأکید میشود.
 .۵میتوانیم شکلهایی از دزدی را تحت
«دزدی خوب» ســوا کنیم .پیش
عنوان
ِ
تقســیمکار کرده
آنکه
برای
چیز،
از هر
ِ
حکم
بگویند
ما
به
باید
فقیهان
باشــیم،
ِ
«دزدیــدن از دزد» چیســت .افزون بر
این ،حتا اگر خیلی اخالقی باشــید ،باز
مثل من تفاوتــی میان «دزدی از دارا» و
ِ
«دزدی از ندار» خواهید گذاشت .روشن
است که دزدی از ندار ناپسندتر از دزدی
از دارا اســت و به همان اندازه دزدی از
دارا بخشــودنیتر از دزدی از ندار .حال
اگــر دارای موردنظر ازقضــا خود دزد
باشــد آنگاه دزدی از او دیگر آنچنان بد
نمینماید! و اگر قرار باشــد از دارای دزد
بدزدیم و به ندا ِر دزدزده بدهیم آنوقت
دیگر شاید خیلیها کار ما را حتا اخالقی
دانسته بستایند!! این همان کاری ست که
در تاریخ کسانی به عیاران و جوانمردان
نســبت دادهاند .نکته در اینجا این است
کــه دزدی لزوم ًا به معنــای بیعدالتی
نیست بلکه کسانی ممکن است آن را به
برقراری عدالت انجام دهند.
نام
ِ
ِ
 .۶از یــک نگاه ،میتــوان دزدی را یک
بیماری شــمرد که میتواند مزمن شده،
واگیردار باشــد ،یا حتا بطور ژنتیکی به
فرزندان منتقل شود .این البته صرف ًا یک
غیرعلمی نســنجیده از سوی یک
حرف
ِ
غیرمتخصص نیست« .جنون دزدی»[]4
روانی ثبتشــده اســت .از
بیماری
یک
ِ
ِ
نگاهی دیگر ،میتوان دزدی را یک خوی
ناپسند دانســت که تشدیدشونده است.
بر این پایه اســت کــه گفتهاند «عاقبت
تخممرغدزد شــتردزد میشود» .با این
روی ،البته کــه دزدیها همــه به یک
اندازه خوب یا بد نیســتند .برخی دزدها
روی برخی دیگر را ســفید میکنند .اگر
دربــارهی ضربالمثل «صــد رحمت به
کفندز ِد اولی» نمیدانید حتما در این باره
در اینترنت جستجو کنید؛ شرط میبندم
برایتان جالب باشد.
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