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ثبات و امنیت،
پیش شرطهای
تجارت و توسعه
محمد رضا هویدا

افغانستان کشوری محاط به خشکی اســت و به آبهای آزاد راه
ندارد .این محدودیت برای افغانســتان گران تمام شده و ریشه
بســیاری از مشکالت سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی در همین
محدودیت افغانســتان نهفته است .همســایگانی که به دریا راه
دارند ،همواره راه را بر مردم افغانســتان بسته اند و باج خواسته
اند .اما از سوی دیگر ،افغانســتان موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه ای
دارد و به عنوان پلی برای وصل کردن کشورهای منطقه به حساب
می آید.
دولت وحدت ملی ،تالش های فراوانی را برای رهایی افغانســتان
از محدودیت های جغرافیایی انجام داده است .دسترسی به بندر
چابهار یکی از این تالش بوده که تجارت خارجی افغانســتان را
از انحصار مسیر پاکستان خارج کرده است .مسیر پاکستان برای
افغانســتان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ،اما انحصار آن
برای افغانستان سخت گران تمام شده است .پاکستان تا کنون به
هیچ یک از توافــق نامه های تجارتی و انتقال اموال پایبند نبوده
است .کشورهای همســایه افغانستان نیز با نگاه های متفاوتی به
افغانســتان می نگرند .هند از جمله کشورهایی است که سرمایه
گذاری و تالش های پیگیری برای رهایی افغانســتان از انحصار
تجارت خارجی به پاکستان داشته اســت .در گذشته ،هند حتا
برای انتقال اموال افغان ها از طریق هوایی نیز نظر مثبت داشــته
و کمک کرده اســت .ایران نیز در صدد بوده تا توجه افغانها را به
امکاناتی که این کشور برای تجارت و انتقال اموال تجارتی افغان
ها دارد جلب کند.
در این میان افتتاح خط آهن میان ترکمنســتان و افغانســتان،
کشــور را به خط آهن بین المللی آسیا وصل کرده و از این طریق
افغانستان راه دیگری را برای وصل شدن به دنیا پیدا کرده است.
با افتتاح این خط آهن اموال تجارتی افغانســتان به کشــورهای
آســیایی و اروپایی با هزینه ای کمتر و اطمینانی بیشتر خواهد
رسید.
اما ،پــس از افتتاح خط آهن ،همان گونه که پس از راهیابی افغان
به بندر چابهار این مســئله مطرح بود ،افغان ها چه سودی از این
تجارت می برند و چه نقشــی را در این داد و ستد ایفا می کنند؟
افغانستان در داد و ستد با تمامی کشورهای دیگر نقش بازنده را
ایفا کرده است .بیالنس تجاری میان افغانستان و همه کشورهای
دیگر به ســود کشورهای خارجی و به ضرر افغانستان بوده است.
افغانســتان در نقش یک وارد کننده محض و صادر کننده ضعیف
ظاهر شده اســت .به همین دلیل نیز همه کشورهای همسایه به
افغانستان به عنوان یک بازار گرم و پر سود نگاه می کنند.
افغانستان پیش از هر چیزی به ثبات سیاسی و امنیت ،و اقتصاد
پر تحــرک نیاز دارد .برنامه های اقتصــادی منطقه ای بزرگی به
خاطر نبود امنیت و ثبات سیاســی در کشور ،یا برای سالها معطل
مانده اند و یا توسط پروژه های بدیل کشورهای همسایه از دست
افغانستان خارج شده است .شاهراه های افغانستان نیز که حکم
شــاهرگ اقتصاد و تجارت را دارند ،و بیشترین سرمایه گذاری
دولت و کشــورهای خارجی نیز به آنها اختصاص داده شده بود،
اکنون در وضعیت شدیدا نامطلوبی به سر می برند .طالبان و گروه
های دیگر تروریستی با بمب گذاری و ماین گذاری بخش بزرگی از
سرک های کشور را تخریب کرده اند.
خالصه کالم اینکه ،افغانستان باید امنیت ،ثبات سیاسی و تحرک
اقتصادی داشته باشــد تا بتواند از موقعیت جغرافیایی ویژه خود
و همین گونه از امکانات و ســهولت های منطقه ای استفاده ببرد.
در غیر این صورت افغانســتان ،تنها در نقــش یک وارد کننده
بزرگ و یک بازار کالن برای تولیدات کشــورهای همسایه ظاهر
خواهد شــد .اقتصاد پویا ،تجارت پررونق و مبادالت بازرگانی پر
ســود در وضعیت امنیتی و سیاسی کنونی افغانستان امکان پذیر
نخواهد بود .تخریب سرک های کشور توسط مخالفان ،تاخیر در
ساخت بندهای آبی چون بند سلما و ضعف افغانستان در تجارت
با کشــورهای دور و نزدیک ،وضعیت افغانســتان را در تعامل با
کشورهای دیگر نشان می دهد.

دشمنی های شخصی بر سر تجارت پرسود معادن افغانستان
تالش برای قبضه قــدرت و منابع مالی
بیشتر ،مانع توسعه کشور است .در سایه
بلند ترین قله ها و صخره های هندوکش
واقع در شمال شــرقی والیت بدخشان
متروکه ای آرام و سردی است ،کلبه های
کوچک ســنگی در حال ریزش هستند،
سرپناه های پالســتیکی موقت کهنه و
در حال پاره شدن اســت .اما علی رغم
ظاهر متروکه اینجا ،درست باالی همین
محل متروکه زیر صخره های شــیب دار
بزرگترین گنجینه های افغانســتان دفن
است.
معادن معــروف الجورد ،ســنگ های
نیمــه معدنی که هزاران ســال پیش به
خاطر رنــگ آبی و جذاب آن مورد توجه
و اســتخراج بوده اســت .این معادن و
معدن های دیگر یکــی از منابع طبیعی
هســتند که تصور می شــد می تواند
افغانســتان را از وابستگی به کمک های
خارجــی برهاند .با این حــال ،واقعیت
درباره معادن افغانستان و به ویژه معدن
الجورد داستانی متفاوت دارد ،این ثروت
افغانســتان به جای اینکه آینده روشنی
را در اقتصاد این کشور رقم بزند در دام
وسوسه سیاست مدارن و اشخاص افتاده
است.
این یکــی از نمونه مثال هــای پیچیده
تالش برای به قبضــه در آوردن قدرت
سیاسی در افغانستان است و مانع توسعه
کشور شــده است .مشــکالت قبلی و
فعلی معدن الجورد در سال  2014ظاهر
شــد هنگامی که یک گروه مسلح که نه
از طرف طالبان و نــه از طرف حکومت
بودنــد در اطراف منطقه ای به نام کوران
وامونجــان منطقه را بــه کنترل خود
درآوردنــد این منطقه جایی اســت که
حکومت چنــدان حضور و کنترلی بر آن
ندارد .در مقابل این حرکت گروه مسلح
واکنش حکومت ایجاد ممنوعیت انتقال
این گنــج آبی به خارج کوران وا مونجان
بود در ســرک مانعی ایجاد کردند ظاهرا
یک پوسته پولیس بود ،این پوسته پلیس
توســط همین تفنگ داران کنترل می
شــد ،طبق گزارش هایی که معدنچیان و
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تاجران معادن که تا اکتبر  2016آنجا بودند
تا نیمه های ســال  2016الجورد به صورت
کم و قاچاقی از معدن خارج می شــد ،بعد
از آن کســی از این سنگ سودی نبردند و
وضعیت نامعلوم ایــن معدن باعث نگرانی
های بیشتر شــد و راه حلی هم برای این
معدن تا بحال در نظر گرفته نشــده است.
مقامات رسمی وزارت معادن و نفت گفتند
که تا در اطراف معدن الجورد امنیت تامین
نشود ما قادر به هماهنگی های الزم جهت
کنتــرل آن نخواهیم بود .اشــاره آنان به
وزارت امور داخله بود که مســئول امنیت
و پلیس ملی هســت .علی رغم تالش های
زیاد هیچ پاســخی از سوی وزارت داخله
دریافت نشده است.
با این حال با وجود عــدم اطالعات کافی
ظاهرا دولت قصد داشــت و دارد با ایجاد

نیروهای تحت نام نیروهای ویژه محافظت
از معادن کنترل معادن را در اختیار گیرد.
واحد یاد شــده قبل از اینکه گروه های
مســلح منطقه را تحــت کنترل خود در
ســال  2014بیاورد وجود داشت ،اما زیر
نظر نیروهای حفاظت عمومی قرار خواهد
داشت ،نیرویی که مســئولیت حفاظت
پروژه های ساختمانی ،تجهیزات و زیربنا
ها را به عهده دارد و زیر مجموعه وزارت
امور داخله هســت ،اما این طرح گنگ و
مبهم هست و ظاهرا در سایه دخالت های
افراد سیاســی و دعوا های شخصی قرار
دارد.
در اواخــر ماه ســپتامبر  ،2016چندین
منابع از جملــه اعضای پارلمان و مقامات
والیت بدخشــان تایید کردند که حاجی
عبدالملک فرمانده این گروه مسلح غیر

قانونــی در کوران وامونجــان به عنوان
فرمانــده نیروهای محافظــت از معادن
تعیین شده اســت .یک روز بعد وزارت
داخله گفته خود را بدلیل اینکه مســئله
جنجالی شــده بود پــس گرفت و گفت
حاجی ملک فقط برای این پســت معرفی
شــده بود و او هیچ مسئولیتی را نگرفته
اســت و هنوز تصمیم نهایی نشده است.
دلیل این نوسانات در صحبت های وزارت
داخله دقیقا چیست نامعلوم است .تاهنوز
معلوم نیســت که ایــن نیروهای محافظ
معدن در چه وضعیتی هست و فرمانده که
تعیین شده بود چه می کند .این واکنش
ها مشخص می ســازد که ایجاد نیروهای
محافظ معدن و به ویــژه معدن الجورد
تحت الشــعاع مسایل شــخصی و زد و
بندهای سیاسی است.

برای معدنچیان و تاجــران وضعیت کامال
ساده است ،آنها از دولت یا کسانی که در
دولت هستند گله دارند ،،آنها می خواهند
که بار دیگر کنترل معدن الجورد را بدست
آورند و خودشــان را ثروتمندتر سازند،
خشم آنها مســتقیما به سمت اشرف غنی
و زلمی خان مجددی عضو پارلمان هست
که قبال گفته بود دولت باید کنترل معادن
را در اختیار گیرد .اگــر نگاهی دقیقتر به
مسله بیاندازیم خیلی ساده است ،مشکل،
خصومت شخصی بین حاجی ملک و زلمی
خان و حامیان آنها هست .حاجی ملک در
حالی که در مهمان خانه بزرگ روســتای
اش در اســکازر مرکز تاثیر گزار در کوران
وامونجان در نزدیکی معادن نشسته است
اصرار دارد که زلمی خان طرح و نقشــه
یک توطئــه را دارد و او افراد قدرتمند را
در دولت تحریک مــی کند ،افرادی مانند
حنیف اتمر مشــاور امنیــت ملی و حتی
رییس جمهور اشــرف غنی را تحریک می
کنــد که کنترل معادن را دوباره بدســت
آورد .او اگر در این کار موفق شود نه تنها
مردم محلی را کــه حتی حکومت مرکزی
را از ســود معدن الجورد محروم می کند
و این ثــروت با ارزش را فقط برای خودش
می خواهد بدون اینکه مالیات و یا امتیازی
به دولت بدهد .در یک مصاحبه تلویزیونی
که در پایتخت افغانستان کابل گرفته شده
بود زلمی خان تمامــی اتهامات را رد کرد
و او دست داشتن در معدن الجورد را چه
در قبل و چــه در حال حاضر انکار کرد .او
تاکید کرد که استخراج معدن قبل از 2014
قانونی بوده و کار تحــت نظارت دولت و
بدون دخالت او بوده اســت .این تناقضات
از منابع مختلف به هر حال نشان می دهد
که زلمی خــان در انفجارات معدن الجورد
قبل از اینکه گروه های مسلح کنترل آن را
در جنوری سال  2014بدست بگیرند دست
داشــته اســت ،آن منابع همچنین نشان
می دهد که حکومــت مالیه و امتیازاتی را
گرفته بود هرچند مقدار آن در مقایسه با
استخراج الجورد کم بوده است ،اما همین
مقدار مالیات و امتیاز هــم تاکنون مورد
تایید قرار نگرفته است.

حمل ونقل ریلی الفبای توسعه پایدار

راهآهن به عنوان شــريان ارتباط مؤثر،
جايگاه ويژهاي در رشد و توسعه اقتصادي
تمامــي كشــورهاي دنيــا دارد .قابليت
توان حمــل بار انبوه و جابجايي مســافر
و صرفهجويي در مصــرف انرژي و ايمني
بســيار باال و پيشگيري در آلودگي محيط
زيست از اهميت خاصي برخوردار است.
نقش اساسي و كليدي حمل و نقل در رشد
اقتصادي و توسعه پايدار از دو بعد توسعه
ملي و قيمت تمام شــده كاال قابل بررسي
است و يكي از اهرمهاي توسعه ملي ،توجه
به عوامل زيرساختي است كه در رأس آنها
شــبكه سراســري حمل و نقل ريلي قرار
دارد.
شــبكه ريلي از نخستين ســالهاي قرن
حاضر يكي از اساســيترين جابجايي كاال
و خدمات به حســاب آمده و بسياري از
كشورهاي جهان ،تحول بنيادي اقتصادي

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

خود را مديون اين ابزار كارآمد هستند.
اكنون پس از حدود يك قرن راهآهن هنوز
موقعيت كارســاز خود را دارد و توســعه
بهرهگيري از آن بخشــي از شاخصهاي
پيشرفت را تشــكيل ميدهد ،به طوريكه
قرن  21را قرن رستاخيز راهآهن ناميدهاند.
در صورتي كه تجربه كشورهاي پيشرفته
صنعتي را مورد توجه قــرار دهيم ،نتايج
حاصله نشان ميدهد كه يكي از علل مهم
موفقيت و رشد اين كشورها طراحي بهينه
شــبكه حمل و نقل و توجه به بخشهاي
زيرســاختي به ويژه راهآهن بوده است.
يكي از مزيتهــاي مهم حمل و نقل ريلي
نسبت به ساير شــقوق حمل و نقل ،حفظ
محيط زيست اســت كه امروزه در مسائل
توسعه يك پارامتر حساس و تعيينكننده
به شمار ميرود ،عامل ديگري كه به مزيت
راهآهن كمك ميكند ،نقش هزينه سوخت
اســت .در واقع اگر هزينههاي جابجايي را
در چنــد بند مانند هزينه وســيله نقليه،
قطعات يدكي ،هزينــه نگهداري خالصه
كنيم ،باز شــبكه راهآهــن توجيهپذير
اســت و اهميت خود را نشان ميدهد .در
صورتيكه مزيتهاي اقتصادي و مزيتهاي
نسبي يك صنعت را با شقوق ديگر حمل و
نقل مقايســه كنيم ،طبيعت ًا بهتر ميتوانيم
مســائل اقتصادي حمل و نقل با راهآهن
را نشــان دهيم .بطور كلي در حمل و نقل
سه يا چهار عامل تعيينكننده استهالك،
مصرف انرژي ،ســوانح ،و آلودگي محيط
زيســت وجود دارد كه هر يــك از آنها
امروزه به عنوان شــاخصهاي مهم توسعه،
مطرح شدهاند.
صنعت حمل و نقل بــه عنوان پيشنياز و
زيربناي توســعه پايدار نقشي اساسي و
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كارآمد در باروري امكانات و استعدادهاي
بالقوه جوامع داشته كه از طريق جابجايي
بار و مسافر ،پيوند ناگسستني بين عوامل
مختلف رشــد و توسعه را فراهم ميآورد
و موجب برقراري و تقويت هرچه سريعتر
بخشهاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي كشورها ميشود كه بدين ترتيب
نقش و اهميت خــود را به عنوان يكي از
موثرترين شــاخصهاي رشــد و توسعه
نمايان ميســازد .وجود نواحي حاشيهاي
و دورافتاده ،وســعت و پراكندگي زياد
قطبهاي صنعتي و توليــدي ،كانونهاي
جمعيتي و منابع معدني و طبيعي ،شرايط
اســتراتژيك منطقهاي و بسياري عوامل
ديگــر ،اهميت ارتباطات در گســترش
بستر توسعه و بارور ســاختن تواناييها
و امكانات رشــد در جوامع را مشــخص
ميكند.
در ميان زيــر بخشهاي حمــل و نقل،
راهآهــن به عنــوان شــريان ارتباطي
موثــر ،جايگاه ويــژهاي را مانند ايمني،
صرفهجوييهاي اقتصادي و ســوختي،
جلوگيري از آلودگيها و نزديك شدن به
استانداردهاي زيست محيطي با توجه به
افزايش قيمت سوخت در آينده و توجه به
تعهد مؤكد جهاني به حفظ محيط زيست
و همچنين وابستگي غيرقابل انكار صنعت
فوالد و معادن در رشد و توسعه اقتصادي
تمامي كشــورها ،به خود اختصاص داده
است.
هدف اصلي حمل و نقل
هدف از حمل و نقل ،جابجايي انســان و
كاال از نقطهاي به نقطه ديگر بطور مطلوب
و مقبــول يا توليد خدمــات حمل و نقل
با تقاضاي جابجايي انســان و كاال بطور

هماهنگ ،جامع ،يكپارچه ،ايمن ،فراوان،
منظم ،ســريع ،راحت و ارزان اســت .به
عبارتي ميتــوان گفت حمل و نقل توليد
نيست ولي هيچ توليدي بدون حمل و نقل
نيست .سيســتمهاي حمل و نقل هر يك
داراي مزايا و معايبي هستند.
ايــن مزايــا و معايب داراي شــكلهاي
گوناگونــي از نظر ســهولت دســتيابي
ســوخت ،ايمني ،راحتــي و رفاه ،زمان،
آلودگي زيست محيطي ،ارزاني ،سرعت و
غيره اســت .راهآهن در جهان از دهه 70
مجددا ً مورد توجه قرار گرفت و با سرعت
پيشرفت كرد و اكثر كشورهاي آمريكايي
و اروپايي در صنعت حمل و نقل بيشترين
ســرمايهگذاري را بر توسعه راهآهن خود
قرار دادند.
ويژگيهاي صنعت حمل و نقل ريلي:
برخي از ويژگيهاي بازر حمل و نقل ريلي
در مقايسه با ساير روشهاي حمل و نقل
عبارتند از:
* حمل و نقل انبوه در مسيرهاي طوالني
و ترانزيت
* سرعت باال در تخليه و بارگيري
* مديريت و كنترل متمركز جهت ارتقاء
ايمني و امنيت ملي
* سطح ايمني برتر
* هزينه كمتر
* صرفهجويي در كاهش مصرف انرژي
* اختصاصــي بودن شــبكه حمل و نقل
ريلي و ضريب امنيتي باالتر آن
* آلودگي كمتر محيط زيست
انرژي و حمل و نقل
يكي از مصرفكننــدگان عمده انرژي از
نوع فرآوردههاي نفتي ،بخش حمل و نقل
در كشور ها اســت .جدا از مسأله مصرف

بهينه و مطلوب اين نوع ســوخت ،موضوع
نبود تأثيرگذاري منفي در محيط زيســت
هم قابل توجه است كه از آلوده شدن هوا
و محيط زيســت جلوگيري به عمل آمده
است.
محيط زيست
يكي از مزيتهــاي مهم حمل و نقل ريلي
آلودگي كمتر زيســتمحيطي اســت كه
امروزه در مســائل توســعه يك پارامتر
حســاس و تعيينكننده به شمار ميرود.
با شــروع قرن بيســتم به علل گوناگون،
تعادل مطلوب و بســيار حساس و ظريفي
كه بين فعاليتهاي انســاني و منابع محيط
زيست وجود داشت ،شروع به تغيير كرد.
در نتيجه انقالب صنعتي ،شهرنشــيني و
توزيع نامعقــول جمعيت و بخصوص تراكم
جمعيت شــهري تغيير در الگوي مصرف
و بهرهبرداري از منابــع و كيفيت زندگي
و مهاجرتهــاي شــتابان و فزاينده ملي و
منطقهاي به عنوان پديدههايي نوين پا به
عرصه وجود نهادند.
در ميــان عوامل مؤثر بر محيط زيســت،
حمل و نقل مهمترين تأثيــر را بر محيط
زيست داشته است .لذا براي جلوگيري از
تخريب محيط زيست ميبايست حملونقل
ســازگارتر با محيطزيست را در توسعه در
نظر گرفت.
اثرات آلودهكنندگي بخــش حمل و نقل
جادهاي نسبت به حمل و نقل ريلي نزديك
 86برابر می رســد .يعني در مجموع حمل
و نقل جادهاي  86برابــر راهآهن ،محيط
زيست را آلوده و تخريب ميكند.
صنعــت حمل و نقل به عنــوان پيشنياز
و زيربناي توســعه داراي نقش اساسي و
كارآمد در باروري امكانات و استعدادهاي
بالقوه جوامع اســت و از طريق حمل كاال
و جابجايي مســافر ،پيوند ناگسســتني
بين عوامل مختلف رشــد و توســعه راه
فراهم آمــده و موجب برقــراري تقويت
هرچه سريعتر بخشهاي مختلف اقتصادي
كشورها ميشود .در اين ميان حمل و نقل
ريلي با قابليت حمل انبوه در مسافتهاي
طوالني و صرفهجويــي در مصرف انرژي،
ايمني بيشــتر ،كمترين سهم در آلودگي
محيــط زيســت و  ...از جملــه مزاياي
نســبي آن در مقايسه با ســاير بخشهاي
دريايي) است
حملونقل (جادهاي ،هوايي،
ِ
كه همزمان با پيشــرفت ســريع فناوري،
دستيابي به سرعتهاي باال و كنترل شده را
ميسر ميسازد به همين علت افزايش سهم
حمل و نقل ريلي به عنوان يك حمل و نقل
ايمن و مطمئن ،بار ديگر توجه دولتها را
به اين زيربخــش مهم حمل و نقل معطوف
كرده است.
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