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تجارت افغانستان زیر فشار مالیات دولت

ــــــــــسرمقاله

آیا وقت عمل
فرا نرسیده است؟
مهدی مدبر
حمالت انتحــاری کابل ،قندهار و هلمند نشــان داد که وضعیت
امنیتی کشور شکننده است و گروه های تروریستی از هر فرصتی
اســتفاده می کنند تا مردم و نیروهای امنیتی افغانستان را هدف
قرار دهند و جان شهروندان عادی افغانستان را بگیرند .اما اکنون
زمان آن رسیده است که از مقامات حکومت وحدت ملی و مسئولین
نهادهای امنیتی کشور پرسیده شــود که آیا اکنون وقت عمل به
وعده های تان در رابطه به تامین امنیت جان شهروندان فرا نرسیده
است؟
رئیس جمهور در واکنش به این حمالت به نهادهای امنییتی کشور
دستور داده است که تدابیر امنیتی را در حالت فوق العاده قرار دهند.
پیش از این و بعد از حمله به ریاست امنیت رجال برجسته ،رئیس
جمهور گفته بود که بعد از این امنیت اولویت اول دولت افغانستان
خواهد بود و نیروهای امنیتی کشور از حالت تدافعی خارج خواهند
شد ،اما متاسفانه در عمل چنین نشد و حکومت در راستای تامین
امنیت جان شهروندان کشور ،موفق عمل نکرده است و خشونت،
انتحار و کشتار افراد بی گناه هر روز رو به افزایش است.
حمالت انتحاری روز ســه شنبه نشــان داد که اقدام عملی برای
تامین امنیت و علیه گروه های تروریستی یک ضرورت فوری است.
حکومت وحدت ملی اگر به مســئله ی امنیت در کشور به عنوان
اولویت اول دولت افغانستان نگاه می کند ،باید به صورت صریح به
نیروهای امنیتی کشور دستور دهد که علیه گروه های تروریستی
و هراس افگن در تمام نقاط کشــور ،حمالت تهاجمی را راه اندازی
بکنند و النه های امن آنها را در هر گوشه ی کشور نابود سازند.
حکومــت وحدت ملی عالوه بر اینکه باید به تقویت اســتراتیژی
امنیتی خود بپردازد ،باید در این رابطه عملگرا باشــد و در عمل به
مردم افغانستان نشان دهد که برای تامین امنیت کشور و شهروندان
و سرکوب گروه های تروریستی و هراس افگن ،اراده جدی و قاطع
وجود دارد .در صورتیکــه اراده جدی برای تامین امنیت و مبارزه
با هراس افگنی در دســتور کار حکومت وحدت ملی قرار نگیرد،
وضعیت امنیتی کشــور رو به بهبود نخواهد گذاشت و گروه های
تروریستی هر روز به قتل و کشتار مردم بی گناه و نیروهای امنیتی
کشور دست خواهند زد.
عملگرا بودن حکومت وحدت ملی در راستای تامین امنیت ،از سوی،
به بهبود وضعیت امنیتی کشــور منجر می گردد و از سوی دیگر
اعتبار و حیثیت نهادهای امنیتی کشور را در اذهان عامه باال می
برد .اکنون اعتماد مردم افغانستان به نهادهای امنیتی به شدت
در حال کاهش اســت .افزایش خشــونت و حمله های انتحاری
خونبار ،برای مردم افغانســتان بیشتر نشان بی مسئولیتی و بی
کفایتی نهادهای امنیتی است و آنها به خود حق می دهند که با
وجود این وضعیت رقت بار ،به این نهادها اعتماد و باور نکنند.
نباید فراموش کنیم که امنیت یک مقوله ی روانی نیز اســت ،هر
بار که حمالت انتحاری اتفاق می افتد و خشــونت افزایش می
یابد ،امنیت روانی جامعه برهــم می خورد ،حس ناامنی در بین
جامعه افزایش می یابد و ترس و هراس فراگیر می شــود .وقتی
حس ناامنی افزایش یابد ،مســلما اعتماد مردم به نهادهای که
مسئول تامین امنیت است ،کاهش خواهد یافت.
حکومت وحدت ملــی باید با اقدامات عملــی علیه گروه های
تروریســتی ،به آنها اجازه ندهد که ترس و هراس را درجامعه
افزایش دهند و باعث ســلب اعتماد مــردم از نهادهای امنیتی
گردنــد .در وضعیت کنونی ،حکومت وحــدت ملی و بخصوص
نهادهای امنیتی به همکاری و حمایت مردم افغانستان نیاز مبرم
دارنــد ،اما آنها نباید به گروه های تروریســتی اجازه دهند که
حمایت و اعتماد مردم افغانستان را از آنها بگیرد.
مردم افغانستان همواره از نیروهای امنیتی کشور حمایت کرده
اند و خواهند کرد و تالش های آنهــا را در میدان نبرد همواره
ستایش می کنند .اما اکنون زمان آن رسیده است که مسئولین
حکومت وحدت ملی و مســئولین نهادهای امنیتی کشور ثابت
کنند که اراده جــدی برای تامین امنیت کشــور وجود دارد و
حکومت در این رابطه سیاســت قاطع و جــدی دارد ،این مهم
زمانی به دســت می آید ،که وضعیت امنیتی کشور بهبود یابد و
خشونت و نا امنی کاهش یابد.

رژیــم مالیاتی جدید به هدف از شــیر
گرفتن افغانســتان از کمــک های بین
المللی باعث افزایش عواید دولت شــده
است؛ اما برخی از تاجران شکایت دارند
که ایــن رژیم مالیاتی جدیــد ناعادالنه
اســت ،از امید به بهبود اقتصاد کشــور
بعد از چندین دهه جنگ می کاهد .وزیر
مالیه می گوید انتظــار می رود تا مارچ
ســال  2017میزان عواید دولت به 2.5
میلیارد دالر افزایــش یابد 500 ،میلیون
دالر بیشتر از آنچه انتظار می رود و این
یک دست آوردی مهمی است چرا که پول
نقد برای کمک و نیروهای مسلح خارجی
در حال کم شــدن اســت .تاجران می
گویند که آنها هدف افراد متعصبی قرار
گرفته اند دوست دارند پول را سر وقت
به دست آورند؛ اما هیچ گونه خدماتی در
قبال آن ارایه نمی گردد  ،آنها با فشار به
تاجران مانع سرمایه گذاری و بهتر شدن
وضعیت اقتصادی می گردند .شورشیان
طالبان و اسالمگرا های افراطی مناطقی
بزرگی را دراختیار دارند و جوانان جذب
آنها می گردند با این وضعیت ایجاد شغل
برای دولت دشوار است  .مصطفی صادق
مالک شرکت پروســس میوه امید بهار
گفت دولت فقط به فکر افزایش درآمدش
اســت اینکه از چه راهــی ،برایش مهم
نیســت آنها به فکر رشد تجارت نیست
آنها فقط مــی خواهند مالیات را افزابش
بدهند مالیات از هر چیزی که برایت باقی
مانده است ،شــرکت امید بهار  200نفر
کارگــر دارد و در اوج کاری این تعداد به
دو برابر می رسد .تحت قوانینی در اواخر
سال  2015اعالم کردند که مالیات رسید
های اصلی تجارت دو برابر شــد و از دو
درصد به چهار درصــد افزایش یافت و
شــرکت ها در حال حاضر در سال چهار
بار مالیه می پردازند .مالیات بر معاشات
و دستمزد ها خیلی بلند نیست بیشترین
فشــار بر سکتورهای ســرمایه گذاری
و تجارت تحمیل شــده که بیشــترین
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مالیات را همین ســکتورها پرداخت می
کنند .تاجــران از اصولی که پس از ماه ها
تبدیل به قانون شــدند رنج می برند آنها
از کارمندان و بازرســان مالیاتی شکایت
دارند می گویند سیستم ضعیف و ناکارامد
است کارها به کندی پیش میرود برخی از
مقامات مالیاتی با آنها به خشونت برخورد
می کنند وتعــدادی از مقامات برای اینکه
کارهایمان با سرعت بیشتری تعقیب شود
رشوه در خواســت می کنند .تاجران برای
واردات کاالهای ارزانتر از ایران و پاکستان
به شــدت با هم در رقابت هســتند ،آنها
می گویند اجــرای این رژیم مالیاتی باعث
سرکوب ســکتور خصوصی می شود ،در
نیمه اول ســال  2016میزان ثبت شرکت
های جدید  30درصد کاهش یافته اســت.
شرکت بهار از ســیب ،انگور و انار جوس
تولید می نماید ســکتور اصلــی باغبانی
که از اولویت های توســعوی دولت است.

صادق می گوید به جای اینکه به توســعه
کارم برسم بیشــتر وقتم صرف کارهای
اداری و سرو کله زدن با بازرسان مالیاتی
می گذرد .او اضافه کرد من می خواســتم
دوسه شرکت تولیدی کوچک دیگری هم
راه بیاندازم اما حال منصرف شدم در طی
سی سال گذشته اینقدر من نا امید نبودم.
ادامه جنگ در افغانستان باعث شده که
مسیر اقتصادی این کشور نامعلوم باشد.
بخش بزرگــی از اقتصاد  20میلیاردی این
کشــور بدون احتســاب تریاک از میوه،
قالین و کارهای غیر رسمی و بدون مالیه
تشکیل شده است .وقتی دولت میخواهد
از مــردم پول جمع کند باید ســعی کند
بخش خصوصی را ورشکسته نسازد .فواد
صافی مالک چندین شــرکت که در تولید
تیوب های از پی وی ســی تا تشک های
فوم فعالیت دارد گفت اگر دولت زیرفشار
است بخش خصوصی هم همین وضعیت را

دارد .تعداد کارگران صافی بدلیل کاهش
رشد اقتصادی از  700تن به  200تن رسیده
است و کسب و کارش متوقف شده است.
مشــکالت امثال صافــی معضالتی را در
دولت کابل نشــان می دهد ،آن وابستگی
دولت به کمک های بیرونی است .دونرها تا
سال  2020متعهد شدند  15.2میلیارد دالر
کمک کنند اما بعداز آن ،آینده نامشخص
اســت و حمایت ها قطعا خیلی کم خواهد
شد .دولت فیس عبور طیاره ها از کشور را
افزایش داد و روی کریدت کارت های تلفن
 10درصد مالیات تعیین کرد؛ اما در زمینه
معادن ارزشمند هیچ کاری صورت نگرفته
است و استفاده از آن به رویا تبدیل شده
است ،کوشش بر مالیات بر ارزش افزوده با
شکســت مواجه شد .ضمنا در سال 2016
رشــد تقریبا دودرصد به خوبی زیر نرخ
رشد جمعیت انتظار می رفت .با این حال
شرکت ها شکایت می کنند و وزارت مالیه

افتخار می کند که عوایــد آنها افزایش
یافته است و به هدفی که دونر ها تعیین
کرده بودند رســیده انــد .خالد پاینده
مدیر سیاســت های مالــی کالن وزارت
مالیه گفت مالیه چیزی نیســت که کسی
خوشش بیاید بخصوص کسانی که مالیه
می پردازند به همین خاطر شما می بینید
آنها خشــمگین هســتند .او اضافه کرد
دولت از ریسک افزایش مالیات بر بخشی
از اقتصاد کشــور آگاه اســت و از اینکه
شــرکت ها با کاغذ بازی هایی در ادارات
روبرو می شوند با آنها ابراز همدردی کرد.
او گفت اگر از منظر دولت به مسئله نگاه
شود می بینید که کار خوبی را انجام داده
و تصویر درستی از وضعیت مالی بوجود
آورده اســت .اشرف غنی رییس جمهور،
افغانستان را با کوشش هایش به سازمان
تجارت جهانی ملحــق کرد و پروژه های
زیربنایی مانند انرژی و شــبکه راه آهن
را برای تقویت تجــارت در منطقه به راه
انداخت .اما بعــد از چندین دهه جنگ
افغانســتان رتبه  183از  190را در کسب
و کار بانک جهانی کســب کرده است و
راه اندازی جمع آوری مالیات کار آسانی
نبوده اســت .گزارشــی می نویسد که
شرکت های بزرگ رسمی شکایت دارند
که بسیاری از شــرکت های با مسئولیت
و فعالیت بزرگ مالیه متناسب با فعالیت
شــان نمی پردازند .معلوم نیست که آیا
افزایش درآمد دولت که در سال  2015با
نوسان نرخ ارز اتفاق افتاد و باعث افزایش
مالیات شد ادامه پیدا خواهد کرد .فرانز
مایکل ملبین نماینده ویژه اتحادیه اروپا
گفت که این احساس در بین اکثر تاجران
هست که شرکت های وابسته به مقاماتی
که تجارت موفقی در گذشــته داشته اند
و می داننــد چطوری پول در آورند مالیه
کمتری می پردازند و این احساس باعث
می شود که محیط و فضای کاری خصمانه
به نظربرســد در حالی که نباید اینطور
باشد.

ریاض ،پکینگ ،برلین به پایکوبان می پیوندند
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اهمیت سرنوشت ساز خارج نشینان
فرصت هــای زرین در آفریقــا ،موضوع
ســتون های صفحه اول مجالت غربی ،که
سوداگران مشتاق یافتن بازارهای جدید را
شیفته خود ساخته ،صحنه تئاتری شکننده
است .وابستگی قاره به صادرات مواد اولیه
که از سال های دهه  ۱۹۶۰آنرا تحلیل کرده
بودند همچنان بر جاســت .صادرات این
قاره بیش از  ٪ ۱/ ۸ارزش افزوده کاالهای
صنعتی نیست (اشــتغالی سه بار کمتر از
بخش صنعت ،فقــط در کوریای جنوبی).
در ســال  ،۲۰۱۳کشورهایی مانند نیجریه،
آفریقای جنوبی یا انگوال ،که چرخ اقتصاد
آنها را نفت می گرداند ،از ســقوط قیمت
مواد اولیه آســیب سختی دیدند” .سیلوی
برونــل“ جغرافی دادن ،یادآور شــده که
«خوب که از نزدیک بنگریم ،نخســت می
بینیم کــه اقتصاد آنها بــه تعبیر [پی یر

 کارتون روز

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

ولتس] ”مجمع الجزایری“ اســت [یعنی،
چشــم انداز تعامل و مناسبات آنها بیشتر
با اقتصاد جهانی شده است تا گستره خود
کشــورها ناگزیر] ،هرچند کشورهای قاره،
از مناطق رشــد یافته ای برخوردارند ،اما
شکوفایی اقتصادی آنها به مناطق ساحلی و
کالن شهرها محدود گشته است») .درست
مانند روزگار امپراتوری های بزرگ اروپایی
خارج نشــینان آفریقایی که در کشورهای
غربی آنان را غالبا تهدید یا مشــکلی می
انگارند ،با اینحال ،خود را همچون کنشگران
کانونی توسعه و دگرگونی های سیاسی می
نمایانند .اینها همــه رویدادهای آفریقا را
موشکافانه بررسی و تفســیر می کنند ،و
مثال هنگام انتخابات مشکوک ،همچون در
گابون یا کانگوی برازاویل در سال  ،۲۰۱۶به
ســازمان های بین المللی فشار می آورند.
بدینگونه ”آلن مابانکو“ نویسنده اهل کانگو
و همچنین استاد دانشــگاه ”کالیفرنیا“ در
”لس آنجلس“ چکیده مطلب را چنین بیان
داشــته که «طول حیات یک دیکتاتوری به
بلندای دامنه ســکوت ما بستگی دارد» .از
اهمیت «پول مهاجران» به خوبی آگاهیم ــ
گویا میزان سرمایه های انها را می توان بین
 ۷۰۰میلیارد تا  ۸۰۰میلیارد دالر ارزیابی کرد،
یعنی نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی
آفریقا ( .)۱۷خصوصا درباره مهاجران لبنانی
( ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار تــن در آفریقای خاوری)،
چینی ،هندی ،هندی ــ پاکستانی (بیش از
 ۲میلبون در آفریقای خاوری و استوایی) می
توان گفت که نقش سرنوشت سازی در ادغام
آفریقا در جهانی شدن ایفا می کنند .به زعم
”هوگون“ این مهاجران «در فضایی مشارکت
می جویند که از مرزهای ملی در می گذرد؛
اینان در عین نگسستن پیوندها با سرزمین
نیاکان خویش (همان نظام اطالعاتی ،شرکت
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در همان جشن ها و مناسک مذهبی ،حواله
نقدینگی ،حتی تأمین هزینه های نیروهای
سیاســی) از وزنه اقتصادی مهمی در قاره
آفریقا برخوردارنــد .آنها گاه جذب برخی
مدارهای موازی می شــوند (قاچاق های
گوناگون)».
آیا توسعه تهدید تروریستی می تواند قاره
را به تصریح بیشتر هویت خود برانگیزاند؟
در سال  ،۲۰۱۳عدم توانایی مالی به مقابله
با یورش جهادیون بــه ”باماکو“ و مداخله
فرانســه یک تکانه الکتریکی سیاســی
در پایتخــت های آفریقایــی برانگیخت.
”اتحادیه افریقا“ دستی به سر و روی ابزار
های دیپلوماتیک و نظامی خود می کشد.
هر چند اســتقرار ”نیــروی“ معوق مانده
”آفریقا“ ،برای جدا ســازی متخاصمان بی
وقفه عقب افتاده ،این ســازمان از ساز و
کاری برای مدیریت بحــران ها برخوردار
گردیــده ،و از ”توانایــی آفریقا به مقابله
بی درنگ با بحران ها“؛ ســاز و کاری که
از نوامبر  ۲۰۱۶آماده گام نهادن به صحنه
عملیات اســت” .شــورای صلح و امنیت
اتحادیه افریقا“ اکنون هماهنگی منظمی را
با شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشه
کرده.
اما قدرت های بزرگ از گوش ســپردن به
نظرات قاره ای اکراه دارند که منظما تفرقه
های خــود را می نمایانــد ،مانند هنگام
مداخله پیمان اتالنتیک در لیبیا در سال
 .)۱۸( ۲۰۱۱گذشته از آن ،وسائل و امکانات
نظامی و مالی سازمان ”پان افریقا“ محدود
باقی مانــده .با اینحال ،یــک دیپلومات
افریقایی شاغل در سازمان ملل متحد که
می خواست ناشــناس بماند ،با ما در میان
گذاشت که اگر به افریقایی ها گوش سپرده
بودند ،مداخله فرانســه در مالی ،دیدگاه

های ”توارق“ را بهتر به حساب آورده بود.
به حاشیه راندن آنها صلح را در دراز مدت
شکننده ساخته است.
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