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فرار سرمایه و چالش
سرمایه گذاری در
افغانستان
حفیظ اهلل زکی

یکی از دالیل مهم بیکاری فرار سرمایه از کشور است .روندی که
از چند ســال بدین سو شروع شده و به صورت شتابناک به پیش
می رود.
شهر دوبی به محل ســرمایه گذاری مطمئنی برای سرمایه داران
جهان خصوصا تجاران افغانستانی مبدل شده است ،در این شهر
تجارتی بیشترین ســرمایه گذاری اتباع خارجی را ابتدا سرمایه
داران روســیه دارند و مقام دوم را سرمایه گذاران ایرانی و مقام
سوم را نیز سرمایه داران کشور به دست آورده اند.
ســرمایه داران کشور عالقه شدیدی به ســرمایه گذاری در این
شهر دارند ،دولتمردان امارات متحده عربی تسهیالت فراوانی را
برای ســرمایه گذاران خارجی در این شهر مهیا نموده اند که این
تسهیالت موجب جذب سرمایه از تمام جهان در این شهر گردیده
است.
بــه گفته رییس جمهور در حال حاضر بیــش از  ۲۸میلیارد دالر
سرمایه در گردش تاجران افغان در دوبی و پاکستان و جود دارد.
از این مبلغ بیش از  18میلیارد دالر آن در دوبی ســرمایه گذاری
شده و نزدیک به  10میلیارد دالر آن در پاکستان .چنانچه این پول
ها به افغانســتان انتقال داده شود ،زمینه کار را برای هزاران نفر
فراهم می سازد و موجب رشد تولید در کشور می گردد.
خروج سرمایه از کشــور باعث به وجود آمدن بیکاری شدید در
کشور شده است و این مســأله نگرانی های شدیدی را در میان
مردم ایجاد کرده است.
با وجود امکانات الزم برای سرمایه گذاری در کشور در یک و نیم
دهه گذشته از این امکانات و فرصتها استفاده نگردید .فقدان یک
برنامه ریزی منظم و دقیق که ابتدا فرصت ها را مشخص و سپس
فرایند سرمایه گذاری را تنظیم نمایند از مشکالت اساسی بود که
مانع سرمایه گذاری در کشور گردید .نبود دانش اقتصادی باعث
گردید که شرایط ســرمایه گذاری در کشور بهبود نیابد و کسانی
هم که با خوشبینی دست به سرمایه گذاری زده بودند در نهایت
مجبور به خروج سرمایه خود از کشور شدند .سرمایه گذار نیاز به
حمایت جدی دولت دارد کاری که دولت ما تاکنون چنین قولی را
به تاجران داده است اما در زمینه عملی ساخت آنها کاری صورت
نداده است .دولت از کســانی که سرمایه خود را در کشور به کار
انداخت نیز حمایت نکرد و آنها را با ســیلی از مشکالت گمرگی و
ترانزیتی تنها گذاشت .شهرک های صنعتی موجود در کشور رشد
ننمود و شرایط برای جذب سرمایه در این شهرک ها نیز به سود
سرمایه گذار نبود.
خارج شدن ســرمایه ها و یا توقف سرمایه گذاری در افغانستان
به عوامل گوناگونی ارتباط می گیرد ،از یکطرف ســرمایه گذاران
و شــرکت های تولیدی داخلی از طرف دولــت مورد حمایه قرار
نگرفته و بعض ًا در اثر مواجه شــدن باسیاســت های دمپنگ و
رقابت با تولیدات خارجی نتوانســته اند فعالیت های خودرا دوام
دهد و ناچار فعالیت های خودرا تعطیل و ســرمایه های خودرا از
افغانستان خارج نموده است ،از سوی دیگر بی امنیتی و بی ثباتی
نه تنها جریان فعالیت های شــرکت ها و یا سرمایه گذاران را با
مشکل مواجه ساخته ،که جان و ســرمایه تجاران را نیز با خطر
روبرو کرده اســت .امروزه افراد خانواده تاجران به شدت از سوی
اختطاف گران و آدم ربایان تهدید می شود ،به همین دلیل بیشتر
تاجران خانواده های خود را از تــرس اختطاف گران به خارج از
کشــور انتقال داده اند و تمایل به ســرمایه گذاری و زندگی در
افغانستان را از دست داده اند.
مسأله مهم دیگر این که در افغانســتان نه تنها مدیریت صحیح
ســرمایه گذاری ها وجود ندارد بلکه ،فساد اداری ،نبود سیستم
منظم مالیاتی ،نبود زیر ساخت ها و شرایط نا مساعد و ...مشکالتی
اند که فرا راه ســرمایه گذاری در افغانستان عرض وجود نموده و
سبب توقف سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور گردیده است.
بنابراین چنانچه اقدامات جدی از ســوی دولت در جهت جذب
ســرمایه و حمایه از ســرمایه گذاری های داخلی صورت نگیرد،
افغانســتان با پیامدهای فقر ،ناامنی ،ضعف و وابســتگی بیشتر
مواجه خواهد شد.

گسترش جغرافیای جنگ از جنوب به شمال
براســاس برخی برآوردها گروه طالبان
در حدود  40درصد خاک کشــور را یا در
کنتــرل دارد و یا قادر بــه تهدید جدی
آن اســت .هلمند ،کندز ،تخار ،بدخشان،
غزنی ،پکتیکا ،پکتیــا ،زابل ،فراه و  ...از
جمله والیتهای اســت که بخش های از
آن در کنتــرل گروه طالبان می باشــد و
ولسوالیهای از این والیات را مورد تهدید
قرار می دهد .این نشان می دهد که گروه
طالبان تا حدودی زیادی توانســته است
جغرافیای جنگ را تغییر دهد.
رهبران گروه طالبان با حمله نظامی ایاالت
متحده آمریکا از کشــور متواری شد .تا
هنوز اعضای ارشــد این گروه در خارج از
افغانستان به ســر می برد .انتظار این بود
که این گروه دیگر نتواند ســر بر آورد و
یکبار دیگر به دنبال گرفتن قدرت سیاسی
در کابل بر آید .تا سال  2007میالدی این
ایده با قوت خود باقی بود که گروه طالبان
قادر به بازگشت قدرتمند به میدان جنگ
نیســت .در ســال  2007میالدی حمالت
ایــن گروه بر مواضع نیروهــای امنیتی و
نیروهای بین المللی شدت گرفت .در سال
های بعدی میزان حمالت به شکل صعودی
افزایش یافــت .در ســال  2014و 2015
زمزمه های شکل دهی حکومت موازی از
ســوی گروه طالبان به گوش رسید .گروه
طالبان از شــرکت های مخابراتی خواسته
بود به این گروه مالیه بپردازد .آگاهان این
مســئله را تالش گروه طالبان برای ایجاد
حکومت موازی تفسیر نمودند.
نکته اساسی و جدی این است که تا سال
 2012گــروه طالبان تنها در مناطق جنوب
کشور فعالیت داشت .مرکز و شمال کشور
از حد زیادی در امنیت نسبی قرار داشت
و حکومت افغانستان کنترل کامل داشت.
اما ،از چند ســال به این سو ،گروه طالبان
قلمرو نفوذ خود را بازتعریف نموده است و
این گروه تالش نموده است در بسیاری از
مناطق کشــور حضور به هم رساند .تخار،
بدخشان و کندز سه والیت است که گروه
طالبان در دو سه سال اخیر به این والیتها
نفوذ نموده است .اکنون بخشهای از خاک
این والیتها را در اختیار دارد .پارسال این
گروه توانست شهر کندز را سقوط دهد و

رحیم حمیدی

کنترل این شــهر را برای مدتی در اختیار
بگیرد .ولســوالی واخان را نیز سقوط داد.
جنگ هلمند را تا چنــد کیلومتری مرکز
این شهر به پیش برده است.
این نشان یک تغییر بنیادی در استراتژی
گروه طالبان را به نمایش می گذارد .گروه
طالبان برای ســالهای متمادی بر مناطق
جنوب و جنوب شــرق تمرکز نموده بود.
این مناطق خاســتگاه اصلــی این گروه
محسوب می شــود .به همین خاطر ،این
گروه با آســانی می توانســت با همکاری
مردم فعالیــت نمایــد .در مناطق دیگر
از کشور اما ،با مشــکالت و سختی های
مواجه بــود .مهمترین مســئله مقاومت
مردم در برابر ایــن گروه بود .با این حال،
اکنون به نظر می رســد که گروه طالبان
با تمرکززدایــی از منطقه جنوب به دنبال
فشار بر نیروهای امنیتی در سراسر کشور
اســت .این تمرکززدایی گروه طالبان از
منطقه جنوب و گســترش قلمرو جنگ در
سراسر افغانســتان دو مزیت برای گروه
طالبان داشــته است .اول اینکه این گروه
موفق شده اســت نیروهای امنیتی کشور

را در سراسر افغانستان پراکنده سازد و
نگذارد که نیروهای امنیتی افغانستان در
یک منطقه بر این گروه فشار وارد نماید.
این مسئله تا حدی زیادی انرژی نیروهای
امنیتی را از بین می برد و آنها از جنگ
خسته می ســازد .مســئله مهم دیگر
حضور این گروه در سراسر کشور است.
این گروه با پراکنده نمودن نیروهایش به
سراسر کشور این ایده را در اذهان مردم
خلق می کند که این گروه توانایی رزمی
خود را باال برده اســت و قادر به جنگ با
نیروهای امنیتی در سراسر کشور است.
در واقع ،گســترش قلمروی جنگ ابزار
مهم تبلیغاتی گروه طالبان شده است.
گسترش قلمرو جنگ اما ،مسئله دیگری
را نیز روشن می ســازد .گسترش نفوذ
گروه طالبان در میان مردم .گروه طالبان
بدون همکاری مردم قادر نیست در هیچ
یک از نقاط کشــور حضور به هم رساند.
حضور این گروه در شــمال کشور بیانگر
آن اســت که مردم محل نیز با این گروه
هماهنگی دارد و با ایــن گروه همکاری
می کند .این به ســادگی می رساند که

محبوبیت حکومت مرکزی در بسیاری از
مناطق کاهش یافته است و جای شان را
به حاکمیت گروه طالبان داده است .این
تهدید جدی در کوتاه مدت و دراز مدت
برای حکومت مرکزی اســت .ضرورت به
سیاســتهای داریم تا بتواند مقبولیت و
محبوبیت حکومت در سراســر کشور را
افزایش دهد .ادامه نارضایتی از حکومت
باعث می شــود که مناطق بیشــتری به
دست گروه طالبان بیافتد.
با وجود گســترش قلمرو جنگ توســط
گروه طالبان امــا ،این گروه در هیچ یک
از نقاط مذکور قادر بــه مواجه رو در رو
با نیروهای امنیتی کشــور نبوده است .تا
هنوز نتوانســته است به شکل دوامدار با
نیروهای امیتی کشور بجنگد .این نشان
می دهد که توان رزمی نیروهای امنیتی
کشــور باال رفته است .شاید این پرسش
خلق شود که سقوط کندز چگونه ممکن
گردیده است .ســقوط کندز به خاطر بی
توجهی مقامات در کابل ،عدم هماهنگی
الزم میان نیروهــای امنیتی ،بی توجهی
مقامات امنیتی در کندز باعث سقوط این

والیت شد نه توان جنگی گروه طالبان بر
نیروهای امنیتی کشور.
در دورهای حکومت افغانســتان تاکتیک
جدید در پیش گرفتــه بود و آن را عقب
نشــینی اســتراتژیک و یا تاکتیکی می
خواند .این عقب نشینی تاکتیکی را اکنون
گروه طالبان در پیش گرفته اســت .عقب
نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی سودمند
واقع نشد بلکه سبب شــد بخشهای از
خاک کشــور در اختیار گروه طالبان قرار
گیــرد و این گروه بتواند بهــره تبلیغاتی
زیادی از تاکتیک جنگی نیروهای امنیتی
کشــور ببرد .اکنون این گــروه دقیقا از
تاکتیک نیروهای امنیتی کشــور استفاده
می کند .حمله می کنــد و فرار می کند.
این تاکتیک خوبی برای گروههای چریکی
اســت .طرف مقابل را از جنگ خسته می
سازد .ابزار تبلیغاتی مهم می شود.
جلوگیری از گســترش قلمرو جنگ تنها
حمــات هوایی بر مواضع گــروه طالبان
ممکن است .تا زمانی که نیروهای امنیتی
قادر به حمایت نیــروی هوایی نگردد ما
قــادر به جلوگیری از گســترش قلمروی
جنــگ نخواهیم بود .در کنــار این مهم
باید بــه محبوبیت حکومت در میان مردم
نیز توجه کنیــم .نگذاریم نارضایتی مردم
از حــد بگذرد و مردم بــه جای حکومت
مرکزی گروه طالبــان را ترجیح دهد و از
این گروه در برابر نیروهای امنیتی کشور
حمایت نماید .این دو سیاســت می تواند
مــا را در پیروزی در برابر گــروه طالبان
کمک نماید .در غیــر آن احتمال می رود
که نیروهای امنیتی از جنگ کنونی خسته
شود و در نهایت ،با بازگشت گروه طالبان
به قدرت مواجه گردیــم .این زنگ خطر
جدی برای حکومت مرکزی اســت .برای
کشــورهای کمک کننده به افغانســتان.
دموکراسی و حقوق بشر و حیات حکومت
مرکزی با گسترش قلمرو جنگ در تهدید
جدی به ســر می برد .ضــرورت جدی به
تدوین اســتراتژی جامع با همکاری ناتو
و نیروهای بیــن المللی در اجرای آن می
باشــیم تا بتوانیم گروه طالبان را با تمام
توان سرکوب نمایم.

اهمیت و نقش فرهنگ درزندگی انسان و جامعه
قسمت اول

ســنجش تأثیر فرهنگ بر زوایای مختلف
زندگی فردی و اجتماعی مشکل است .زیرا
هنوز ما داده هــای کافی نداریم .اما بدون
شک نفوذ عوامل فرهنگی بر رفتار انسان
قطعی اســت .اولویتهای فرهنگی ضرورتا
اگرچه به خودی خود تعیین کننده نیستند.
اما یک مؤلفه از نظام پیچیده عوامل علی
هستند که می تواند عامل برانگیزاننده ی
مهمی در بلند مدت باشــند .بدین معنا که
ارزش های مادی یا ارزش های معنوی هر
کدام تأثیر گذار بر شکل و محتوای جامعه
خواهند بود .مثال در جوامع پیشــرفته در
طول چند دهه ی گذشــته در اثر نگرش
قابل مالحظه ای که نســبت به متغیرهای
فرهنگی فرامادی شده است ،شاهد خیزش
از مادیگرایی به فرامادیگرایی هستیم .در

 کارتون روز

این حالی بــود که در فراگرد اولیه صنعتی
شدن در غرب از نفوذ هنجارهای سنتی –
مذهبی و قیود کاســته شد و عمال کارایی
قیود فرهنگی ضعیف تر شــده و کمتر از
قبل قابل مشــاهده بــود .بنابراین جهان
بینی متداول هــر جامعه بازتاب تجربیات
همان جامعه اســت .که ما آنها را در میان
ارزش ها و نگرشها و عادات آن مردم می
یابیم .بنابراین می توان گفت مشــکالت
جامعه ناشی از نقض الگوهای آنهاست که
عوامل فرهنگی را یــا نادیده گرفته اند یا
کمتر دخیل کرده اند .مســائل روزمره ی
مردم ،انگیزه هایی که افراد را به کار وا می
دارد ،برخوردهای سیاسی درون اجتماع و
اهمیت مســایل مذهبی و … همه اوال قابل
تغییر و ثانیا برخاســته از نوع فرهنگ آن
جامعــه خواهد بــود و در حقیقت بازتاب
تجربه های ســازنده ی نسلهای گذشته به
نسلهای آینده اســت .بنابراین تصفیه ی
فرهنگ یا القاء فرهنگهای ســالم که در
واقع رهیافت مــردم در تطابق با محیط را
بیان می کند امروزه جز اولویتهای جامعه
داری اســت ،که می بایست گسترش یابد.
زیرا فرهنگ شکل دهنده به محیط و زمینه
ساز تحوالت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
و حتی تکنولوژیکی است .به همان ترتیب
که دگرگونیهــای فرهنگی در اروپا انقالب
صنعتی را در غرب آســان نمود ،و انقالب
صنعتی نیز تغییراتــی با خود آورد .امروز
این دگرگونیهای فرهنگی است که مسیر
جوامــع را هدایت می کنند .لــذا انتقال
فرهنگ گذشته به آیندگان و نیز نوآوری
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فرهنگی از مهم ترین اقداماتی اســت که
می تواند از زوال یــک جامعه جلوگیری
نماید.
ادوارت هالت کار استاد دانشگاه کمبریج
در اثــر معتبر خود \”تاریخ چیســت\”
اظهار می دارد« :گذشته تنها در پرتو نور
حال قابل تفهیم است .و زمان حال را فقط
در پرتو نور گذشــته می توان کامال درک
کرد .قادر ساختن بشــر به درک جامعه
گذشته و افزایش اســتیالی او بر جامعه
کنونــی ،وظایف دو گانه تاریخ اســت».
( )1امه ســزر متفکر انقالبــی الجزایری
نیز می گویــد« :نزدیکترین راه به جهان
آینده تعمق در گذشته است )۲( .و احمد
طالب ابراهیمــی الجزایری نیز می گوید:
«دانستن این که انســان به کدام سوی
روان اســت همان قدر پر ارزش است که
بدانیم از کدام ســوی می آید و فرهنگ
رابطه ای اســت که گذشــته ها را به هم
پیوند می دهد و جهش به ســوی آینده
را ممکن می ســازد )3( ».این سخنان به
نقش و اهمیت فرهنگ در پیوند گذشــته
به حال ،فراهم ساختن موجبات صعود به
کمال و آینده ای روشن اشاره دارند .چرا
که فرهنگ به قول هرســکووتیس بنایی
اســت که مبین تمامی باورها ،رفتارها،
دانش ها ،ارزش ها و مقاصدیست که شیوه
ی زندگی هر ملت را مشخص می کند .از
طریق فرهنگ است که اعضای جامعه می
آموزند که چگونه بیندیشــند و چگونه
عمل نمایند .پژوهشــگران معتقدند که
اعتالی هر جامعه به فرهنگ آن بستگی

دارد ،به طوری که حتی ما با یاری فرهنگ
می توانیم مسیر حرکت حیات آن جامعه
را بررســی و پیش بینی نمائیم .فرهنگ
حاوی آفرینش ها ،اندیشــه ها و جهان
بینی مردم یک ســرزمین است .اجزائی
که کنار هم محتوای درون و برون اعضاء
را می سازد .شــکل نهادها ،سازمان ها و
تشکیالت اجتماعی همه بازتاب فرهنگ
ملی و سرزمینی هستند چرا که فرهنگ
سرزمینی ملهم از ویژگی های جغرافیایی،
دین ،خواســتها و آرزوها ،احساسات و …
مردم آن سرزمین است .لذا هر قدر ملتی
از گذشــته ی تاریخی و فرهنگی خویش
آگاهی بیشتر و عمیق تری داشته باشند،
بدون شــک و با قاطعیت و ایمان راسخ
برای حفظ موجودیــت و هویت و اعتبار
خود در برخورد با فرهنگهای ملل مختلف
می کوشد ،نارسایی ها و مشکالت کمتری
دامن گیر آن جامعه می شود ،زیرا هویت
فرهنگی موجبــات توانایی و زنده بودن
ملــت را فراهم مــی آورد و به قول ژرژ
باالندیه فرهنگ انگیزه و واسطه بقاست،
رمز جــان بدر بردن هر ملــت از مهلکه
هاست)۴( .
عوامل فرهنگی مهــم ترین عامل تحول
جوامع
در تقســیم بندی عوامل دگرگون ســاز
جوامــع عوامــل محیطی ،سیاســی و
فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
که پراثرترین آنها عوامل فرهنگی است.
این عوامل شامل مذهب ،شیوه های تفکر
و آگاهی های عمومی می باشد .وبر معتقد

اســت که اعتقادات مذهبی بســیاری از
اوقات در اعمال فشار برای ایجاد دگرگونی
اجتماعی نقشی برانگیزنده ایفا می کنند.
( )۵نظام عقیدتی بیش از هر چیز از یکسو
ضرورت پایبند بودن بر یک سری از ارزش
ها و هنجارها و شــعایر سنتی تأکید می
کند و از ســویی دیگر در صورت سستی
و کاهش پایندی هــای افراد و نظام حاکم
به ارزش های نظام عقیدتی به عنوان یک
عامل تســریع کننده در دگرگون ساختن
جامعه وارد عمل می شــود .جهان بینی و
نگرش مردمان که در برگیرنده ی گرایشات
مذهبــی ،آرمان های زندگی ،اندیشــه و
شــیوه های زندگی و … است در صورت
تغییر و تهدید به دگرگونیهای بنیادی ختم
می گردد که در این بین پیشــرفت علم و
تغییرات تفکری و اندیشــه ای ،خصوصا
در چند دهه ی اخیر بــه طور فزاینده بر
گسترش دگرگونیهای اجتماعی ،سیاسی و
حتی انقالبات کمک کرده است .تحت تأثیر
رشد آگاهیها ،اندیشه ی برابری ،آزادی و
آرمان بهبود زندگی فــردی و اجتماعی،
مردم مختلف دنیا را به توسعه و دگرگونی
جوامع خود سوق داده است.
در خصوص تبیین دگرگونیهای اجتماعی
که غالبا به نوعی تطورگرایی یا پیشرفت
و حرکت به ســوی جلو مرتبط می شوند،
نظریــات مختلفی ارائه شــده اســت.
برداشــتهایی که از جامعــه مورد نظر و
آرمانی و نیز شــرایط نابســامان زندگی
روزمره شده ،اندیشمندان را به نظریاتی
رهنمون ســاخته که تقریبا از قرن  ۱۹به
این سو ما شاهد افزایش کمیت و کیفیت
آنها هستیم .دارونیســم اجتماعی جزء
اولیــن نظریه های تکاملی اســت که بر
مبنای تکامل زیســتنی با بیان اصل بقا و
تنازع معتقد اســت که جوامع انسانی هم
به عالی ترین مرحله پیشــرفت اجتماعی
خود دســت یابند .اگرچه ایــن نظریه
خصوصــا از اواخر دهــه  ۱۹۲۰کامال بی
اعتبار گردیده اســت اما شروعی برای
نظریات دیگر ،و نیز اصالح شیوه نگرشی
اروپائیان شد.
پارسونز نیز یکی از پرنفوذترین نظریات
تکاملی را مطرح نموده است که بر اساس
آن ارتباط و نقش بشــری از اهمیت ویژه
ای برخوردار اســت .پارســونز با تعبیر
خاص خــود بنام الگوهای عــام تکاملی
 Evolutionary Universalsمدعــی
اســت که تکامل اجتماعی می تواند به
عنــوان فرایند تمایــز فزاینده نهادهای
اجتماعــی ،بتدریج که جوامع از شــکل
های ساده به پیچیده تر حرکت می کنند،
تحلیل شود)۶( .
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