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افغانستان و جستجوی
راههای بدیل تجارتی
مهدی مدبر
افغانستان برای رســیدن به ثبات اقتصادی نیازمند است که روابط
تجاری خود را با کشــورهای مختلف توسعه دهد .توسع ه این روابط
می تواند اقتصاد افغانستان را رونق بخشد و از وابستگی تجاری کشور
بکاهد.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع و مقامات سفارت قزاقستان و تاجران
قزاقستانی در نشست مشترک تجارتی ،بر توسعه روابط تجارتی دو
کشــور تاکید کردند .خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع
کشور گفت توسعه تجارت بین افغانستان و قزاقستان میتواند زمینه
صادرات و واردات از کشــورهای آسیای میانه به افغانستان را هموار
سازد.
مســئولین اتاق تجارت و صنایع همچنین گفتند که سطح مبادالت
تجارتی دو کشــور افزایش یافته است و به  ۴۳۷میلیون دالر رسیده
است .از این مقدار ،ارزش واردات افغانستان از قزاقستان  ۴۲۶میلیون
دالر و ارزش صادرات به قزاقستان  ۱۱میلیون دالر است.
قزاقستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی اش می تواند
به عنوان یک حلقه وصل افغانستان به بازارهای چین و روسیه،عمل
کند .از این لحاظ توســعه روابط تجارتی با قزاقستان برای آیندهي
اقتصادی کشور و فراهم سازی زمینه ثبات بازار کشور ،از اهمیت ویژه
برخوردار است.
افغانســتان برای وارد کردن کاالهای مورد نیاز خود همواره با چالش
مواجه بوده اســت .وابستگی بیش از حد کشور به مرزهای پاکستان
و تنش در روابط سیاســی دو کشــور ،بر این چالشها افزوده است.
افغانستان برای عبور از این چالش ها نیازمند است که روابط تجاری
خود را توسعه دهد و کشورهای آسیای میانه می تواند برای افغانستان
بدیل مناسب باشد.
افغانستان مدتها است که در جستجوی راههای بدیل تجارتی است.
در واقع با تیره شــدن روابط سیاسی افغانستان و پاکستان ،مقامات
افغانســتان در تالش هســتند تا روابط تجاری و اقتصادی خود با
پاکستان را کاهش بدهد.
وابستگی تجاری افغانستان به پاکستان ،زمینه سوء استفاده سیاسی
این کشــور را فراهم کرده است .پاکســتان بارها مرزهای خود با
ی گوناگون بسته است و تالش کرده است به
افغانستان را به بهانه ها 
اموال تجارتی تاجران افغان اجازه عبور ندهد .اخیرا پاکستان در پی
حمله به یک زیارت در ایالت سند مرزهای خود با افغانستان را بست
و گفت عامالن این حمله در افغانستان پایگاه امن دارند و مخفی شده
اند .این امر بیش از آنکه راهکاری در راستای مبارزه با تروریزم تلقی
گردد ،سیاستی بود برای وارد کردن فشار اقتصادی به دولت و مردم
افغانستان.
بسته شــدن مرزهای پاکستان به روی مردم و تاجران افغانستان ،بر
بازارهای افغانستان تاثیر شدید گذاشت و ثبات بازار افغانستان را برهم
زد .این امر نشــان داد که وابستگی به یک منبع ترانزیتی و تجارتی،
پیامدهای زیانباری به اقتصاد کشور و وضعیت زندگی شهروندان دارد.
توسعه روابط تجاری با کشــورهای آسیای میانه می تواند ،بازارهای
افغانستان را با ثبات تر بسازد .بازارهای افغانستان اکنون از ثبات الزم
برخودار نیست و عوامل گوناگون سیاسی و اقتصادی وضعیت بازار را
تغییر می دهد؛ گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر منطقه و از
جمله آسیای میانه می تواند تا حدی زیادی از نوسانات بازار جلوگیری
کند.
افغانستان با گســترش روابط تجاری خود با کشورهای آسیای میانه
زمینه دسترســی خود به بازار روســیه و چین را فراهم می کند.
دسترسی به این بازارها می تواند بازارهای افغانستان را متحول کند و
تاجران افغانستان را قادر بسازد که مارکیت های بیشتری برای مبادله
کاالهای تجاری خود در اختیار داشته باشند.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع کشور در نشست دیروزی گفتند که
آنها بیشترین صادرات را به پاکستان داشته اند .با فراهم شدن زمینه
نْ ،عالوه بر اینکه
دسترسی تاجران افغانستان به بازارهای روسیه و چی 
بسیاری از مشکالت تاجران افغانستان حل خواهد شد ،ارزش کاالهای
صادراتی افغانستان نیز افزایش خواهد یافت و دیگر نیازی به صدور
آنها به پاکستان نخواهد بود.
حکومت افغانستان عالوه بر اینکه روابط تجاری خود را با کشورهای
آســیای میانه گسترش می دهد ،باید تالش کند که روابط سیاسی و
فرهنگی خود را نیز با این کشورها توسعه دهد ،تا روابط با این کشورها
در سطوح مختلف بهبود یابد و زمینه روابط اقتصادی و تجارتی با ثبات
تر فراهم گردد.

وسوسه ثروت لیتیوم افغانستان برای کسب حمایت ترامپ
دولت افغانســتان در تالش جلب توجه
رییــس جمهور دونالد ترامپ و بدســت
آوردن حمایــت ایاالت متحــده امریکا
است  ،ابزار این جلب توجه ،ثروت عظیم
و دســت نخورده معادن به شمول لیتیوم
 ،فلز نقره ای کــه در تلفن های مبایل و
باطری های کامپیوتر مورد استفاده قرار
می گیرد و امــروزه جزء از زندگی مدرن
است می باشــد .اما بهره برداری از این
ثروت ها که همچنین شامل زغال سنگ،
مــس و عناصر خاکی کمیاب می شــود
احتماال زمان زیادی می برد ،تخمین زده
شده است که ارزش آن از یک تریلیون تا
سه تریلیون دالر است  .با افزایش مناطق
تحت تصرف شورشــیان طالبان و تلفات
نظامیان افغان در ســال گذشته وضعیت
امنیتی بدتر شده است  .برای مثال رفتن
به مناطقی که بیشــترین لیتیوم در آنجا
قرار دارد ،بسیار خطرناک است .تاکنون
سیاســت ترامپ در مورد افغانســتان
نامشخص باقی مانده است.
او در مورد این طوالنی ترین جنگ امریکا
کمتر ســخن گفته است  ،در یک کمپین
انتخاباتی اش گفــت کاش ایاالت متحده
در افغانستان درگیر نمی شد .ماه گذشته
یکی از فرماندهان ارشــد نظامی ایاالت
متحده درخواســت افزایش ســربازان
امریکایی برای کمک بــه آوردن امنیت
در این کشور کرده اســت ،درخواستی
که کابل با شــور و شــوق از آن حمایت
کرده است  .اما کاخ ســفید هنوز اعالم
نکرده است که چه خواهد کرد  ،آیا نقش
نیروهای امریکایی را تقویت خواهد کرد
یا تعداد آنهــا را کاهش می دهد یا بطور
کلــی برنامه دیگری را بــه اجرا خواهد
گذاشت  ،گذر زمان این را روشن خواهد
کرد .در حال حاضر حدود  8400ســرباز
ایاالت متحده که درگیر آموزش نیروهای
افغــان و عملیات های ضد تروریســتی
هستند در افغانستان حضور دارند .کابل
آشکارا امیدوار اســت که ثروت معادن
افغانســتان ترامپ را وسوســه نماید تا
تعهدات بیشتری به این کشور بدهد.
محمد همایون قیومی مشــاور ارشــد
زیرساخت ها ،سرمایه انسانی و تکنولوژی
افغانستان می گوید افغانستان می تواند
بهترین جای بــرای صنایع ایاالت متحده
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باشــد بخصوص معادن غنی این کشور ،
می توانیم از نگاه ســرمایه گذاری به آن
بهترین فرصت بنگریم .به خاطر اینکه از
این معادن اســتفاده زیادی نشده است و
تقریبا تمامی معادن افغانســتان تا بحال
دســت نخورده باقی مانده است .قیومی
به آسوشــیتید پرس گفت افغانســتان
همیشــه مورد توجه ســرمایه گذاران
ایــاالت متحده بوده اســت بخصوص در
بخش معادن ،در بخش هایی از این معادن
مواد استراتیژیک مانند لیتیوم قرار دارد.
قیومی گفت اشــرف غنی در ماه دسامبر
سال گذشته با دونالد ترامپ گفتگو کرد
و آنها در مورد ثــروت معادن با هم بحث
کردند .اداره ترامــپ عالقه مندی خوبی
از خود نشــان دادند ،دو رهبر برای بار
دوم در ماه فبیوری بــرای اولین بار پس
از تحلیف با هــم گفتگو کردند آنها روی
وضعیت امنیتی گفتگوهایشان رامتمرکز
کردند .یک مقام رسمی کاخ سفید گفت
ایاالت متحده توســعه اقتصادی پایدار
به شــمول بخش معــادن را برای ثبات
افغانســتان ضروری می دانــد .او گفت
ایاالت متحــده با تاجران و مقامات افغان
روی اصالحاتی کار خواهند کرد که باعث

بهبودی و توسعه بخش خصوصی می شود
و به توسعه کشور کمک می کند .این مقام
رسمی با شرط اینکه نامش ذکر نشود این
گفته ها را بیان داشته است .منابع معادن
افغانســتان یک فاکتور بالقوه برای تغییر
این کشــور محسوب می شــود تغییری
که فقر را از بین ببرد ،ثروت و توســعه را
برای مــردم به بار آورد .این عالقمندی به
ثروت معادن افغانستان زمانی مورد توجه
قرار گرفت که در ســال  2007گزارشی از
بررســی جغرافیایی ایاالت متحده ودولت
افغانستان به نشر رسید که ارزش و تنوع
معادن افغانستان بسیار بیشتر از آن چیزی
است که در بررسی های شوروی سابق دهه
ها پیــش صورت گرفته بود .کوهســتانی
و محصور بودن این کشــورباعث شده که
این معادن بزرگ مانند مس ،ســنگ آهن،
کرومیت ،جیوه ،روی ،سنگ های قیمتی،
از جمله یاقوت و زمــرد و همچنین طال و
نقره بخصوص لیتیوم که مورد استفاده در
کامپیوترهــای لپ تاپ و باطری های تلفن
مبایل می گیرد دست نخورده باقی بماند.
اما استخراج این معادن و تبدیل آن به مواد
مورد استفاده که بتوان برای کشور منفعت
داشته باشد کار بسیار دشواری است .

جنگ ،ســرمایه داران را فــراری داده،
فساد شایع است و بســیاری از معادنی
که وجود دارد در کنترل جنگ ساالرانی
اســت که ســود آن را درو می کنند و
طالبان از قاچاق غیــر قانونی این معادن
ساالنه میلیون ها دالر به جیب می زنند.
در ســال  2016دیده بان جهانی مبارزه با
فساد هشدار داد که بخش معادن به ادامه
جنگ دامن می زند .اشــاره آن به سنگ
الجورد اســت که منحصرا در افغانستان
پیدا می شود ،او گفت زورمندان محلی،
قانون گذاران و شورشیان طالبان همه در
یک رقابت خشــونت بار بر سر به کنترل
در آوردن ایــن معادن هســتند آنها از
اســتخراج غیر قانونی این معادن ساالنه
 20میلیون دالر بدست می آورند این روند
والیت بدخشان در شمال افغانستان را بی
ثبات می سازد.
دیده بان شفافیت در افغانستان در سال
 2015در گزارشی نوشت که اکثر بیش از
 300قرار داد معدن تا بحال واگزار شــده
است که همگی در کنترل جنگ ساالران
اســت آنان با توافق ظاهــری با دولت
مسئول حفاظت از معادن هستند اما آنها
از معادن اســتفاده می برند تنها در پنج

2

مورد تخمین زده شده دولت ده ها میلیون
دالر را از دست می دهند چرا که به خاطر
فساد ،دولت قادر نیست حق امتیاز ،اجاره
و مالیات را جمع آوری کنند .ســه منطقه
در آن لیتیوم اصلی موجود اســت ،والیت
غزنی در شرق و والیت های هرات و نیمروز
در غرب هــرات و نیمروز صحنه درگیری
معمولی نیروهای افغان و طالبان اســت
و غزنــی منطقه ای که لیتیــوم قرار دارد
در آنجا طالبــان حضور قوی دارد .وزارت
معادن و نفت دولت در بی نظمی به سر می
برد .نزدیک به یک سال است از زمانی که
داود شــاه صبا به خاطر کنترل زورمندان
بر معادن شکایت داشت ونتوانست بر این
مشکالت چیره شود استعفا داد این پست
خالی مانده است .در نهایت دولت دو هفته
قبل خانم نرگس نهان که فعال حقوق بشر
و مبارزه با فســاد بوده است را به عنوان
سرپرســت این وزارت معرفی کرده است.
ســرور دانش معاون دوم رییس جمهور در
جریان معرفی وی قــول داد تا اصالحات
الزم انجام شود و دســت خائنین را قطع
کند و کنترل معادن را برگرداند تا انکشاف
متوازن صورت گیرد .وحیداهلل شــهرانی
که در ســال  2010تا  2013به عنوان وزیر
معادن و پترولیوم کار کرده است گفت در
آن زمان فشــاری از طرف دولت و شرکای
بین المللی بود که راهی برای توســعه این
بخش ایجاد شــود  ،آنها بــا جدول زمانی
مشخص و استراتیژی واضح کار می کردند
ومعادن لیتیوم در اولویت قرار داشت .اما از
آن زمان وضعیت امنیتی بطور چشمگیری
بدتر شده اســت  ،نیروهای ایاالت متحده
در آن زمان در ســال  2011به صد هزار نفر
می رسید آنها شروع به خارج شدن کردند
و مشــکل جنگیدن با طالبان تنها بدوش
نیروهای افغان گذاشــته شــد و خیلی از
مناطقی که در آن زمان مناطق امنی بودند
در حال حاضر در اشــفتگی و جنگ قرار
دارد .شهرانی گفت در حال حاضر اولویت
این است که مدیریت معادن را سروسامان
تازه ای بدهند و طرحی برای توســعه این
بخش ترســیم نمایند .ایاالت متحده می
تواند نقــش اصلی و مهمی را در این کمک
داشته باشــد .او اضافه کرد دولت نه پول
کافی و نه تخصص آن را دارد که بتواند به
معادن افغانستان سرو سامان دهد.

توسعه در کشورهای جنوب
دکتر عبدالعلی قوام

مساله توســعه در ارتباط با کشور های
جنوب یا جهان ســوم از زوایای مختلف
می تواند مورد توجه قرار بگیرد و نظریات
زیادی در این زمینه مطرح شــده است و
هریک از رشته های مختلف علوم انسانی
یا حتی علوم تجربــی این مقوله را مورد
توجه قرار می دهند  .تاکید من بیشــتر
در ارتباط با توسعه سیاسی است  .توسعه
سیاسی فرایندی است که به دنبال تحقق
ترکیبی از اقتدار حکومت و توزیع قدرت
سیاســی بین شهروندان است که طی آن
اقتدار حکومت کمترین فشار را به توزیع
قدرت در میان شهروندان وارد کند و آن

قسمت اول

 کارتون روز

را متالشــی و بی معنا نکنــد و در مقابل
حضور در صحنه و همچنین قدرت سیاسی
شهروندان کمترین تهدید را متوجه اقتدار
حکومت کنــد و از ناتوانی و بی رمقی آن
جلوگیــری بکند .بر این اســاس جامعه
توســعه یافته جامعه ای است که از یک
طرف بیشترین فاصله را با قدرتی توزیع
شــده و ناکارا داشته باشــد .این جامعه
دارای بیشــترین اقتداری هســت که به
استبداد نینجامد و از سوی دیگر صاحب
بیشترین قدرتی اســت که به فلج شدن
منجر نشود  .توسعه یک بار و برای همیشه
اتفاق می افتد یعنــی نمی توان گفت که
یک جامعه در یک مرحله به سمت توسعه
سیاسی رفته و در مرحله بعدی به سمت
توســعه نیافتگی رفته است  .توسعه اگر
اتفاق افتد  ،چه در بعد سیاســی و چه در
بعد اقتصادی و چه در ابعاد فرهنگی بسیار
نهادینه و عمیق است  ،به طوری که با جابه
جایی کارگزاران و تغییر و تحوالت و تغییر
سیاست ها تاثیری در آن ایجاد نمی کند .
البته ممکن است از رشد سیاسی صحبت
شــود که می توان آن را از حیث کمی یا
از نظر اهمیت در سطح تاکتیکی و محدود
مورد مطالعه قرار داد  .اما توسعه به صورت
نهادینه شده و طی نسل ها رخ می دهد .
توســعه به لحاظ ساختاری رخ می دهد و
رفتارهای سیاسی در سطوح خرد و کالن
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تغییر می کند و قواعد بازی دســتخوش
دگرگونی می شــود و انســان جدیدی به
وجود می آید  .انسانی که با آن ساختارهای
سنتی و محدود و توسعه نیافته گذشته کار
می کرد ،دگرگون می شــود  .بنابراین در
بحث توســعه باید دید که آیا انسان جدید
به وجود آمده است یا خیر.
توسعه سیاسی مترادف دموکراسی است
نکته بعدی اینکه من توســعه سیاسی را
مترادف با دموکراســی می دانم  .منظور از
دموکراســی نیز حکومت مردم برای مردم
به دست مردم است  .دموکراسی حکومت
قانون و پاســخگو است  .با این معیار دیگر
تفاوتی میان کشور های امریکای التین یا
خاورمیانه یا آفریقا نیست  .توسعه سیاسی
در این معنا امری جهانشمول است  .بحث
بعدی تنوع ســاختاری و برخورداری زیر
سیســتم ها از استقالل نسبی است  .یعنی
در برخی موارد ممکن است سیستم دچار
تنوع بشود  ،اما زیر سیستم از استقالل الزم
برخوردار نباشــند  .اکثر کشورهای جهان
سوم در عصر پسا استعماری کوشیدند برای
خودشان پارلمان ایجاد کنند و بوروکراسی
عریــض و طویلی به وجود آوردند و دادگاه
ها را ایجاد کردند و بحــث تفکیک قوا را
مطرح کردنــد و نهادهای صنفی پا گرفتند
و مطبوعات وارد صحنه شدند  ،اما خروجی
این اقدامات دیکتاتوری و حرکت های ضد

دموکراتیک بوده است .دلیل این امر آن
اســت که زیر سیستم ها از استقالل الزم
برخوردار نبودنــد  ،یعنی حزب و پارلمان
و دادگاه ها وابســته به قوه مجریه بوده
اند  ،مطبوعات سخنگوی دولت بوده اند ،
یعنی آن هویت مستقلی که این نهادها به
عنوان نهادهای مردمی که بتوانند در بسط
جامعه مدنی نقش داشته باشند را نداشته
اند  .همچنین بالفاصله منتقدان می گفتند
این الگوها در جهان سوم جواب نمی دهد
در حالی روشن اســت که اگر این نهادها
را از محتوا خالی بکنیم  ،مشــخص است
که دیگر پارلمــان و احزاب و مطبوعات و
اصناف نقش خودشــان را نمی توانند ایفا
کنند  ،یک حزب باید بتواند میان خواسته
های متعــارض در جامعه میانجیگری کند
و خواســته ها را تبدیل به سیاست کند.
اگر نهادی این کار را انجام ندهد  ،ممکن
است نام حزب را به یدک بکشد ،اما حزب
واقعی نیســت  .بنابراین در کشــورهای
جنوب تنها به برخی مفاهیم بسنده شده
است ،اما عمال این مفاهیم از محتوا خالی
می شوند و کارکردهای الزم به آنها داده
نمی شود
سیستم باید قدرت را به اقتدار بدل کند
سیستم در روند توسعه باید بتواند قدرت
را تبدیل به اقتدار بکند  .در بســیاری از
موارد کشــورهای جنوب توانایی تبدیل

قدرت به اقتدار را ندارنــد  .زمانی قدرت
تبدیل به اقتدار می شود که مشارکت بسط
یابد  .مشــارکت تنها به معنای رای دادن
نیست  ،رای دادن شــروع کار است و نه
پایان آن  .رای دادن تنها یک مکانیزم است
و مترادف با دموکراســی نیست .مشارکت
یعنی مردم در قدرت شــریک شوند و از
انباشت قدرت دور شویم و به سمت توزیع
مجدد قدرت برویم  .اگر این رخ بدهد  ،می
توان قدرت را تبدیل به اقتدار کرد  ،در غیر
این صورت چاره ای جز استفاده از زور نمی
ماند و زور نیز در بلند مدت مشــروعیتش
را از دســت می دهد و سیســتم با بحران
مشروعیت مواجه می شود .
نقش بافتار بین المللی در توســعه یا عدم
توسعه مهم است .در اکثر متون و بحث ها
توسعه نیافتگی جنوب را یک عامل درون
زا می خوانند  .البته من منکر این مســاله
نیســتم  ،یعنی معقتدم عوامل جغرافیایی
 ،تاریخی  ،فرهنگی  ،سیاســی  ،رویدادها
و ...موجب توســعه نیافتگی می شــوند ،
این نکته را تاییــد می کنند  .اما در نتیجه
مطالعاتم به این نتیجه رســیدم که آن با
رفتار بین المللی نیز در توســعه یا توسعه
نیافتگــی نقش دارد  .ما بیشــتر پارادایم
جنگ سرد را داشتیم  .یکی از ویژگی های
این پارادایم این بود که فضا را برای توسعه
سیاسی تنگ می کرد  ،زیرا تقلیل گرا بود
و همه چیز را به دولت محدود می کرد .در
ایــن نظریه مدام بحث می شــد که دولت
یک بازیگر یکتاســت و زیر گروه ها مورد
توجه قرار نمی گرفتند  .در حالی که بعد از
فروپاشی نظام دوقطبی و نزول آن پارادایم
شاهد آن هستیم که همین زیر گروه هایی
که به حســاب نمی آمدند  ،تعیین کننده
شده اند و اقتدار دولت مرکزی را به چالش
کشــیده اند .یکی از ویژگــی های دولت
انحصار قدرت نظامی اســت که دولت را از
غیر دولــت تفکیک می کند  .اما االن عمال
شــاهدیم که این خصوصیت نهاد دولت که
انحصار قدرت نظامی باشد  ،شدیدا از سوی
گروه های معارض به چالش کشــیده شده
است .در کشــورهایی مثل سوریه  ،عراق ،
افغانســتان و...دولت انحصار قدرت نظامی
را ندارد و حتی قــدرت نظامی گروه های
معارض از دولت بیشــتر است  .بنابراین در
دوران جنگ سرد به خاطر تفاسیر مضیقی
که از مفاهیم به عمــل می آمد و به خاطر
آن رویه تقلیل گرایانه باعث می شد که ما
خیلی از مسائل جوامع را نبینیم .
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