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ضرورت فراهم سازی
زمینه سرمایه گذاری و
حمایت از تولیدات داخلی
حفیظ اهلل زکی

افغانستان یک کشور پسا منازعه و حتا درحال منازعه به حساب
می آید .از اینرو زیر ساخت های اقتصادی در طی سه دهه جنگ
تخریب گردیده و امکان بازسازی آنها به دلیل نا امنی و نبود بودجه
کافی به بن بست مواجه گردیده است .اکنون اقتصاد افغانستان بر
واردات کاال از کشورهای خارجی متکی است .بیالنس تجارت در
این کشور نا متعادل بوده و حجم واردات نسبت به صادرات کاال تا
چندین برابر افزایش داشته است.
از لحاظ سیاســی و امنیتی نیز این کشــور با آسیب های جدی
مواجه می باشد .افغانستان همواره قربانی جنگ های نیابتی بوده
و دخالت های نا مشروع برخی کشورهای خارجی بر ثبات و امنیت
این کشور تأثیر منفی بجا گذاشته است .برخی کشورهای ذینفع
در مسایل افغانســتان گاه از نیازمندی های اقتصادی و تجاری
کشور به عنوان ابزار فشــار بر حکومت افغانستان استفاده کرده
و مشکالت و خســارت های زیادی را بر تجار و مردم افغانستان
تحمیل کرده اند.
اســتقالل سیاســی زمانی به وجود می آید که یک کشــور به
لحاظ اقتصادی نیز مســتقل و خود کفا باشد .وابستگی اقتصادی
بدون شک استقاللیت سیاســی را نیز زیر سؤال می برد .اکنون
افغانستان در راســتای خودکفایی درحرکت است .تا سال ۲۰۲۰
باید این کشــور بتواند بودجه عادی و انکشافی خود را از عواید
داخلی تأمین کنــد ،اما با توجه به چالش های بزرگی که حکومت
به آنها مواجه می باشد ،رســیدن به خود اتکایی کاری ساده ای
به نظر نمی رسد .اختالفات درونی ،فساد ،قوانینی که پاسخگوی
اقتضائات و نیازمندی های امروزی نیســت ،نبود ظرفیت کاری،
کاهش انگیزه تولید و سرمایه گذاری در کشور ،از جمله مشکالتی
است که پیش روی توسعه اقتصادی کشور را سد کرده است.
در همین راستا رئیس جمهور در دیدار با صنعتکاران کشور ضمن
ستایش از تالش ها و فعالیت های آنها بر ضرورت و اهمیت افزایش
تولیدات داخلی تأکید کــرد .رییس جمهور گفت اگر صنعتکاران
افغان تولیدات خویش را معیاری سازند ،دولت مواد مورد ضرورت
وزارت های دفاع ملی ،داخله ،تحصیالت عالی و معارف را از آنها
خریداری می کند.
بسته شدن یکجانبه مرزها که سبب خسارات مالی تجار و گرانی
و کمیابی کاالها در بازارهای داخلــی می گردد ،اهمیت توجه به
راهکارها و رویکردهــای عمیق اقتصادی را بر مال می ســازد.
راهکارهایی که از یک طرف به افزایش تولیدات داخلی کمک کند
و از سوی دیگر فشارهای سیاسی و اقتصادی برخی کشورها را بر
حکومت و مردم افغانستان کاهش دهد.
بنابراین حمایت از تولیدات داخلی می تواند بسیاری از مشکالت
اقتصادی را در دراز مدت حــل کند و بازار تولیدات ملی را رونق
بخشد .تشویق مؤسســات خارجی و داخلی و الزام سازمان ها و
نهادهای دولتی به استفاده از تولیدات داخلی گام مهم در راستای
شکوفایی اقتصادی و رسیدن به خود اتکایی به شمار می آید.
ولی باید توجه داشــت که در روند حمایت از ســرمایه گذاری و
تولیدات داخلی تنها خرید تولیدات ملی کافی نیســت؛ بلکه در
کنار آن بایســتی در مرحله اول چالش ها و مشــکالت سرمایه
گذاران و صنعتکاران مورد شناســایی قــرار گرفته و برای رفع
مشکالت موجود سیاست ها و برنامه های مؤثر و ارزشمندی روی
دست گرفته شــود .در مرحله بعد فضای کسب و کار و سرمایه
گذاری بهبود یابد و تســهیالت بانکی در اختیار صنعتکاران قرار
بگیرد ،دیوانســاالری پیچیده و وقت گیر از میان برداشته شود،
قوانین مربوط به سرمایه گذاری و بخصوص قانون مالیاتی اصالح
شــود ،تغییرات اساسی در مدیریت های کالن اقتصادی به وجود
بیاید ،شهرک های صنعتی ایجاد و برق مورد نیاز کارخانه داران به
شکل مطلوب تأمین گردد .اینها بخشی از مواردی اند که توجه به
آنها به جریان تولید و سرمایه گذاری در کشور کمک می کنند .اما
آنچه برای کاهش مشــکالت بالفعل اقتصادی و تجاری افغانستان
ضروری می باشد ،گسترش همکاری های منطقه ای اقتصادی و باز
کردن شــاهراه های متعدد تجاری و ترانزیتی است .این مهم حد
اقل در زمانی که یکی از مرزها و راهها بســته می شود ،زیان های
ناشی از بســته ماندن مرز را برای تجار و مردم افغانستان به حد
اقل تنزل می دهد.

زنان درخم وپیچ رهرروهای محاکم میدان وردک
گل آرام مثل هفت سال پیش با دوسیهی
کهنــه و رنــگ ورو رفته کــه داخلش
پرازکاغذهای فرســوده وکهنه تراست،
به عصاچوب بادامی اش تکیه زده ،تک و
تنها درجای همیشگی اش ایستاده است.
او حدود پنجاه و هفت ســال عمر دارد،
اما ایام بازنشســتگی واستراحتش را در
خم و پیچ دهلیزهای ســارنوالی و پشت
دروازه های محاکم میگذراند و پیش میز
سارانواالن وقضات حاضری میدهد.
گل آرام ازاینکــه یک زن روســتایی
وبیسواد است بســیار دلگیر و خسته به
نظرمیرســد ،چون او نمی تواند حرفهای
دلش را به زبــان کودکی و با اصطالحات
محلی و ســاده به قاضیها وداد ستانها
که همه مردان شهری اند؛ بیان نماید.
زبانش نیز کمی گیر دارد ،ســوی لوحهی
باالی دروازه محکمه نگاه نموده غمگینانه
میگوید »:کاش من یک مرد میبودم و یا
دراین ادارات ،در جمع این همه قاضیها
و سارنواالن یک زنی می بود که با اوگپای
دلم را میگفتم ،از بد بختیها و سرگردانی
هایم قصه میکردم ،شاید به گپایم گوش
میداد ،مشــکل مرا حل میکرد و از این
جنجال خالص میشدم».
گل آرام ،باشــنده یکی از ولسوالیهای
دور دست والیت میدان وردک میباشد،
او دعوایــی زمین دارد کــه یک دعوای
حقوق اســت .گل انــدام درحالی از بی
هم زبانی و نبود کارمند زن در دســتگاه
قضایی این والیت شاکی است که تنها دو
کارمند سارنوالی آن والیت زن اند.
اما محکمــه و ارگان قضایی این والیت
کامأل مردانه میباشــد؛ تنها در ریاست
سارانوالی منع خشــونت دو زن بعنوان
ســارانوال ومامور اداری کار میکند که
بیشتر نقش آنان سمبولیک میباشد.
عدم حضور زنان درنهــاد هایی عدلی و
قضائی این والیت ســبب شده است که
بســیاری از زنان مدعــی ومدعی علیه
در محاکم تحت تأثیــر مردان قرارگرند،
آنان نتوانند از حقوق شان دفاع نمایند.
وحیده شــنکلی رییس امورزنان میدان
وردک میگویــد »:به همین دلیل زنان در
این والیت به ندرت بــه محاکم مراجعه
میکند».
گل آرام اُف کشــیده دوسیه را زیربغلش
جا بجانموده عصاچوبش را از این دســت

نوروز رجا

به آن دست کرده میگوید» گاهی قضات
و سارنواالن والیت میدان وردک با زنانی
که جهت اعاده حقوق شــان به محاکم
وســارنوالی مراجعه کــرده اند برخورد
تبعیض آمیز و دوگانه داشته اند».
او به لوحهی سر درب محکمه نگاه کرده
باصدای لرزان میگویــد» اگر اینجا یک
قاضی زن می بــود؛ اینقدر به دهلیزها و
رهروهایش اذیت و تحقیر نمی شــدم»،
پس از یک مکث کوتــاه ادامه میدهد»
احســاس زنانــهی او حتما مــرا کمک
میکرد که دعوایم زودتر حل می شــد،
روزها را در پیش محکمه وشــبها را در
هوتل و مسافرخانههای این شهر سپری
نمیکردم».
فایــزه امینی یکی از فعاالن مدنی والیت
میدان وردک به این باوراست که »:زنان
هرگز نمیتوانند در محاکم و داد ستانیها
حــرف دل شــان را بامــردان درمیان
بگذارند ،همینکه گپ گفته نشد حقیقت
پنهان میماند و در نتیجه حقوق آنان نیز
تلف شده پایمال میگردد».
او به قــد نیمه خمیده وصــورت آفتاب
سوخته و دســتان ترکیده گل ارام نگاه
نموده عــاوه میکند» تنهــا محاکم و
ســارانوالیهای والیت میــدان وردک
نیســتند که زنان درآن حضور ندارند،
بلکه در سراسر این والیت حتا یک وکیل

مدافع زن هم پیدا نمیشود که زنان را در
پیشبرد دعاوی شــان راهنمایی و کمک
نماید».
این درحالیســت که گل آرام ،این زن بی
سواد روستایی ،هفت ســال است که به
خاطر اعاده حقش در مقابل میز قوماندان،
محریر ،ســارنوال و قاضی که بیشتر آنان
مردمان شــهری و رندکار اند ،ایســتاده
شــده ،خود را خم و راســت نموده ،خود
دعوایش را پیش میبرد.
اومیگوید »:اگــر اینجا یک زن می بود که
مرا در دعوایم مشــوره میداد یا ازطرف
من وکیل دعوا می شــد اینقدر سرگردان
نمیشــدم و ضرورهم نبود که خودم را در
این سن وسال پیری که وقت بازنشستگی
ام است آمده دعوا میکردم».
فایزه امینی که به درد دل گل آرام گوش
میداد به برخی از رسم ورواج های ناپسند
در جامعه اشــاره نموده میگوید »:عرف و
سنت های دست و پاگیر نیز سبب شده که
زنان نتوانند اعاده حقوق نمایند ،در بیشتر
ولسوالیهای والیت میدان وردک ،تاهنوز
هم زنان بعنوان انســان درجه دو و یا جزء
ملکیتهای مردان محسوب میشود».
خانم امینی عالوه میکند» زمانی که طرف
دعوای یک زن بیســواد دهاتی که او از
اصول محاکمــات چیزی نمیداند؛ یک مرد
متمول و خوش روزگار باشد ،امکان ندارد

در محکمه با دوســیهی آنــان برخورد
تبعیض آمیز صورت نگیرد».
خانم امینی برخی دوســیههای دعاوی
زنان را برشــمرده ادامه میدهد» اضافه
برمحاکم مردانه ،نبــود وکیل مدافع زن
در والیت میدان وردک نیز ســبب شده
است که گاهی زنان مدعی ومدعیعلیه،
مواردی را به ضررخودشان اقرار نموده و
در پای آن شصت و امضاء نمایند».
درهمیــن حــال اقبال دیــدار ،رئیس
ســارنوالی مرافعه والیــت وردک نیز
مــی پذیرد که تا هنوز روند و سیســتم
عدلی و قضای دراین والیت یک سســتم
مردانه بوده اســت .وی ایــن موضوع را
نیز قبول دارد که گاهی زنان بی ســواد
در سارنوالیها و محاکم ناخودآگاه علیه
خود اقرار و اعتراف می نمایند.
وحیده شــنگلی رییس امور زنان والیت
میدان وردک به این باور است که بیشتر
زنان نمی تواننــد در محاکم دعوا کنند،
بهتر است که قضایایی حقوقی و منازعات
بین فامیلــی آنان توســط متنفذین و
موسفیدان قریه حل گردد».
خانم شــنگلی میگویــد »:وقتیکه زنان
درسارنوالی و محکمه میروند ،مشکالت
شــان به دلیل بلد نبودن دعوا ،نداشتن
وکیل مدافع ،دوچند میشود؛ بیشتر زنان
نمیتوانند به حقوق شــان دست یابند ،به
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همین دلیل بهتر اســت که قضایایی خورد
و ریز زنانه از مجرای غیر قانونی ،بصورت
عرفی توسط موسفیدان قریه حل و فصل
گردد».
اما فعاالن حقوق بشر و جامعه مدنی والیت
میــدارن وردک ،ارگانهای عدلی و قضای
این والیت را متهــم به بیتوجهی در امور
زنان نموده میگویند ،دخیل نساختن زنان
در سیستم عدلی و قضایی در این والیت،
سبب شده اســت که تعداد بسیار کمی از
زنان جهت بدســت آوردن حقوق شان به
محاکم مراجعه کنند.
مصطفی وهریز یکــی از فعاالن مدنی این
والیت میگوید»:شــمار زیــادی از زنان
میدان وردک دعاوی شــان را از مجرای
غیر قانونی حــل و فصل میکنند» .او می
افزایــد »:چطور امــکان دارد که یک زن
روستایی بی سواد که تازه از قریه و خانه
اش بیــرون برآمده باشــد؛ در محکمه و
ســارنوالی در مقابل یک سارنوال و قاضی
کارکشته و با تجربه ایستاده شده از حقش
دفاع نماید»؟!
گل آرام را هفت ســال دعــوا ،راه رفتن
در رهروهای ســارنوالیها ومحاکم میدان
وردک پیرتر و مفلوک ترســاخته است ،او
به عصاچوب بادامی اش تکیه زده میگوید»
راه حل مشــکالت زنان در محاکم حضور
فزیکی و واقعی کارمندان زن در دستگاه
عدلی و قضای این والیت میباشد».
این درحالیست که در والیت میدان وردگ
کمتــر از  %7کارمنــدان ادارات دولتی و
حدود  %10کارمندان مؤسسات غیر دولتی
را زنان تشکیل میدهند ،ولی در ارگانهای
عدلی و قضایی این والیت بشمول پولیس
کشفی ،ریاســت حقوق ،ســارنوالی ها
ومحاکم فقط دوزن وجود دارد.
گل آرام میگویــد» حضور حدود هشــت
درصد زنان در بدنــه دولت تنها در بخش
تعلیم و تریبه و معارف اســت؛ ارگانهای
عدلی و قضایی این والیــت کامال مردانه
است ،این بخش از بدنه دولت ،در انحصار
مردان قراردارد که قربانی آن زنان مدعی
و یامدعیعلیه میباشند».
محاکم مردانــه میدان وردک با دیگاههای
مرد ساالرانه در این والیت سبب شده که
زنان کمتر به محاکم مراجعه کنند ،مواردی
وجود دارد که با دوســیهی زنان در این
والیت عادالنه برخورد نشده است.

نقش آموزش در توسعه پایدار
علی احمد انتظار

به رغــم این که مفاهیمی مانند رشــد،
توسعه و پیشرفت باهم همسانی ها و هم
پوشــی هایی دارند ،اگر با دقت نظر و به
صورت علمی و اکادمیک نگریسته شوند،
تفاوت های عمیقی در مصادیق هرکدام
با دیگری وجــود دارد .حتی به گونه ای
که در این نوشــته به تذکار خواهد رفت،
میان مفهوم توســعه و توســعه پایدار
نیز تمایزاتی وجود دارد .در این نوشــته
تمرکز اصلی بر آن است تا ضمن توضیح
مفهوم توســعه پایــدار؛ نقش آموزش و
دانشگاه را در این راستا بررسی نمایم.
بزرگترین تفاوت میان رشد و توسعه آن
است که توســعه امری است چند بعدی

 کارتون روز

در حالی که رشــد بیشتر گویا و متضمن
پیشــرفت تنها در یک حوزه اســت .به
طور مثال وقتی ســخن از رشد اقتصادی
در میان باشــد ،منظور آن است که تنها
پیشــرفت هایی در بعد اقتصادی صورت
گرفته اســت ،همین طور رشد سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی .اما توسعه همانسان
که تذکر داده شــد ،به رشد چند بعدی
و هماهنــگ در چندین حوزه به ویژه در
بخش های اقتصاد ،سیاســت ،فرهنگ و
اجتماع اطالق می شــود .به بیان دیگر
وقتی به صورت هماهنــگ میان بخش
های سیاست ،فرهنگ ،اجتماع و اقتصاد
نوعی توازن به ســمت پیشرفت وجود
داشته باشد ،توســعه نامیده می شود .با
این وصف توســعه پایدار به معنی تداوم
نوعی روند متوازن است که در اثر برنامه
های اســتراتژیک و مدیریت بلند مدت
تحقق می یابد .از این رو ممکن اســت
کشوری در مقطعی شاهد توسعه یافتگی
باشــد ،اما به دلیل یــا دالیلی در مدت
زمان کوتاهی دوباره با رکود مواجه شود.
با وجودی که این حرکت رو به پیش و در
چند بعد بوده است ،اما چون پس از اندک
زمانی عقب گرد داشــته است ،نمی توان
عنوان توسعه پایدار را بر آن نهاد .آنچه
در راســتای حفظ و تداوم توسعه پایدار
قابل تامل اســت ،نقش توسعه سیاسی
در میان شــاخص های توســعه پایدار
است .اگر توسعه بدون صفت پایداری به

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

0798341861
0799157371

qکاریکاتوریست :خالق علیزاده
qدیزاین :علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وبسایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

میزان زیادی با تحقق خاستگاه اقتصادی
پدیدار می شود ،توسعه پایدار نیز وامدار
گســترشیافتگی رشد فرهنگ سیاسی و
توجه کافی به بعد امنیتی در یک کشــور
اســت .از این رو عامل سیاست در فرایند
توســعه پایدار و تداوم رشد چند بعدی
امــری تعیین کننده و مهم ترین اســت.
حال که مفهوم توســعه پایــدار تاحدی
شکافته شــد؛ نقش عامل دانش و آموزش
در پدیداری این پدیده بررسی می شود.
در مــورد اهمیت آمــوزش و تربیت هیچ
تردیدی وجود نــدارد و مفهوم آموزش به
مهم ترین و مبنایی ترین مشــخصه جهان
امروز تبدیل شــده اســت .امروزه معیار
اصلی منزلت کشــور ها و اقتدار آنان در
عرصه نظام بیــن الملل میزان بهره مندی
از دانش و آموزش است .سایر مؤلفه های
توســعه پایدار نظیر صنعــت ،تکنولوژی
و دولت وابســته به توانمندی و ظرفیت
علمی کشور اســت .به هر اندازه کشوری
در بعد دانش و اندیشه ای قوی و نیرومند
باشد ،در ســایر بخش ها نیز از قدرت و
توانایی بیشتری برخوردار خواهد بود.
در گذشــته ها دانش امــری اختصاصی
و ویژه افــراد و خانواده هــای متعلق به
طبقــات باالی اجتماعی بــود .همگان نه
توان آموزشدیدن را داشــتند و نه مایل
بودند از چنین امتیازی برخوردار باشــند.
صاحبان قدرت و اشــراف نیز در محروم
کردن دیگران از بهره گیری و امتیاززدایی

طبقــات محروم ،از چنیــن مزایایی بی
نقش نبودند .اصوال نگاه آدم ها به زندگی
و موقعیت ها ناشی از طبقه ای بودن آن
بود .نــگاه زر و مس و آهن بودن ،نگرش
غالب و پذیرفته شده ای بود .برای همین
هیاهوی هــوس همگانی شــدن دانش
رویایی گسترده و فراگیر نبود.
از ســوی دیگر ،در چونان زمانی دانش
حــوزه انتزاعی و غیر کاربــردی بود .نه
کسی از دانش توقع رهیافت های عملی
و کارگشــایی های عینی را داشــت ،نه
دانشــمندان چنین هدفی را از فراگیری
دانش در نظر داشــتند .اندیشــمندان
بیشــتر رویای تحقق اهداف انتزاعی و
مجرد را که همانا بحث های فلســفی و
نگرش های پیچیده و غیــر قابل اثبات
بود ،در سر می پروراندند .همین بود که
به رغم توانایی های علمی و برخورداری
از منطق زبانی قوی و نیرومند گامی برای
کاهش رنج های انسانی برداشته نشد .بر
عکس امروزه دانش حوزه عملی و عینی
است .دانش بیشتر رسالت رفاه همگانی
و رفع نیازهای عملی انســان را بر دوش
می کشد .تیوری ها و بحث های فلسفی
اگر ارزشــی دارند بیشــتر از آن جهت
اســت که در خدمت نیازهــای مادی و
ابزاری برای تامین الزامات دنیایی است.
با روی کار آمدن و غالب شــدن دانش
پوزیتویستی(اثبات گرایی) اهمیت دانش
عملی و کارگرا به مراتب بیشتر و مهم تر

گردید .هرچند بعد نقدها و نظریات مخالف
فراوانی با آن چه به صورت مطلق تحصل
گرایان تاکید می کردنــد ،به وجود آمد،
اما این ایده و تالش های مشــایه مرزی
گسســت ناپذیر میان دانشگاه ،خیابان و
خانه پدید آورد.
خالصــه این کــه در دوران ما ،آموزش و
پرورش به عنــوان مؤثرترين ابزار جوامع
براي ورود به چالشهای آينده مورد توافق
قرار گرفته اســت و اصوال پذيرفته شده
اســت که در پرتو آموزش و پرورش امروز
دنيای فردا شكل خواهد گرفت .دانشگاه
مهمترين عامل مؤثــر در دگرگونی طرز
نگرش و رفتار بشــری است که در مسير
رشــد اقتصادی ،بهبــود کيفيت زندگی،
ايجاد دانش و مهــارت ،تامين فرصتهای
شغلی و افزايش توليد جامعه به کار گرفته
می شود .از اين رو در جوامع منزلتی ويژه
يافته اســت .آموزش و پرورش پايدار به
مفهوم وسيع خود در دهه های آينده اين
توانمندی را خواهد داشت ،تا مثابه ابزاری
قابــل اعتماد پل مســتحکمی بين کالس
درس و اجتماع و بين كالس درس و بازار
بنا کند .اهميت آموزش و پرورش پايدار نه
تنها در عرصــه مطالعات که در عمل و نيز
در عرصه نهادهای بين المللی مورد توافق
جمعی قرار گرفته اســت .در خور توجه
آنکه آمــوزش و پرورش نبايد و نمی تواند
صرفا در تحصيالت رســمی خالصه شود،
بلكه هر نوع آموزش حتی اشــکال سنتی
يادگيری در منزل و اجتماع را نيز شــامل
می شود.
بــدون تردید چالش هــای عمده جوامع
امروزین را باید در چالش علمی و اندیشه
ای جســتجو کــرد .عمــده ترین ضعف
افغانستان به عنوان یک کشور عقب مانده
را نیز قبل از هر حدیثی باید در معناداری
نظام جاهلیــت و نابهره مندی از نهادهای
علمــی ماندگار و تعیین کننده دانســت.
مادامی که نهادهای آموزشی و دانشگاهی
توان الزم بــرای کاوش بــه چالش های
عینی و فعلی را نداشــته باشند ،و مادامی
که این نهادها بر اســاس نیازهای زمان و
تامین احتیاجات روزمــره تنظیم نگردد،
دانش انتزاعی و بــی بهره که در واقع امر
مجموعه ای از حفظیات اســت در یک سو
و ناگواری ها و گرفتاری های اجتماعی از
غیبت دانش در ســوی دیگر ادامه خواهد
یافت .از این رو توجــه به دانش برای ره
آوری توســعه پایدار و توجه به نهادهای
غنی آموزشی امری است مهم و غیر قابل
اجتناب.
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