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افغانستان و ضرورت مدیریت
معقول منابع داخلی
حفیظ اهلل زکی
افغانستان کشــوری است که به لحاظ ژئوپولتیک و ژئو اکونومیک
از اهمیت زیادی برخوردار است .استفاده از این موقعیت به تدبیر،
عقالنیت و اتخاذ راهبردهای عملی و مؤثر در ســطح منطقه و بین
الملــل نیاز دارد ،تا از تصادم و تعارض منافع کشــورها در منطقه
جلوگیری گردد .متأسفانه باوجود فرصت ها و سرمایه های عظیمی
که در این کشور وجود دارد ،ضعف مدیریت ،نبود ظرفیت و درگیر
شدن حکومت ها به مسایل داخلی ،نه تنها از این موقعیت ها به نفع
رشد و توسعه افغانستان استفاده نشد که در عمل این کشور را به
محل تالقی منازعات منطقه ای و بین المللی تبدیل کرد.
جنگ ها و تجاوزهای نظامی و مداخالت نا مشروع و گسترده برخی
کشــورها در امورات داخلی افغانستان ،نشان می دهد که حکومت
های گذشته توان بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های طبیعی
افغانستان را نداشته اســت .همانطوری که رییس جمهور غنی در
کنفرانس خبری دیروزش گفت که افغانستان قلب قاره آسیا است،
اما شــریان های آن تا هنوز مســدود مانده است .هدف حکومت
افغانســتان این است که این شــریان ها را با همکاری کشورهای
آسیایی باز کند؛ یک واقعیت است.
افغانستان معادن سرشــار زیر زمینی دارد که ارزش آن به حدود
سه تریلیون دالر می رسد .افغانستان دارای منابع آبی است که هم
اکنون اکثر همسایه های افغانستان از آن سود می برند .این کشور
دارای زمین های وســیع و حاصلخیز زراعتی اســت که می تواند
افغانســتان را از واردات غله ،میوه های تر و خشک بی نیاز سازد،
افغانستان دارای موقعیت استراتژیکی است که می تواند به عنوان
پل ارتباطی میان کشورهای شمال ،جنوب ،شرق و غرب آسیا عمل
کند و ارتباط تجاری و اقتصادی کشورهای آسیایی را تسهیل کند.
اگراین پتانسیل ها با سیاست های منطقی و معقول همراه می شد،
این کشور می توانســت از منافع آن در جهت توسعه همه جانبه
افغانســتان بهره ببرد؛ اما چنین نشــد .افغانستان به یک نقطه نا
امن ،بی ثبات و به شــدت نیازمند تبدیل شد که قدرت های بزرگ
برای دسترسی به منابع آن باهم به رقابت می پرداختند .بی ثباتی
و نــا امنی دو عامل عمده در عقب ماندگــی و فقر اقتصادی مردم
افغانستان به حســاب می آید که ریشه این دو عامل به اختالفات
درونی ،اســتبداد داخلی و ناپختگی سیاسی سردمداران حکومتی
باز می گردد.
امروزه نیز افغانستان از ســه چالش عمده رنج می برد که رییس
جمهور بارها در ســخنانش از آنها نام برده اســت .نا امنی ،مواد
مخدر و فساد ســه مانع عمده و مهم در مسیر رشد و خودکفایی
افغانســتان به شمار می رود .تا زمانی که این پدیده های مخرب از
کشور برچیده نشود ،راه توسعه و خود کفایی برای مردم افغانستان
مسدود و دست نیافتنی باقی خواهد ماند.
مبارزه با ســه پدیده ناامنی ،مواد مخدر و فســاد ،تنها با تحکیم
حاکمیت قانون و ایجاد یک دولت مقتدر و مشروع امکان پذیر می
شود .دولت ضعیف توان مبارزه با این پدیده ها را ندارد .افغانستان
سال هاســت که در برابر هراس افگنان و حامیان داخلی آنها می
جنگد و سال هاســت که محو کشــت کوکنار و مبارزه با قاچاق
موادمخدر را دردستور کار خود قرار داده است و سال هاست که با
حمایت جامعه جهانی پروسه مبارزه با فساد و آوردن اصالحات در
ادارات را جدی گرفته است؛ ولی این تالش ها تا کنون نتایج مؤثری
در پی نداشته است.
در شــرایط فعلی افغانستان برای توسعه و پیشرفت خود می تواند
از تقویت روابطش با کشورهای همسایه ،منطقه و جهان بهره ببرد.
نا امنی و جنگ از سوی برخی کشورها بر مردم افغانستان تحمیل
شده است .منفعت و سود ناشی از کشــت و قاچاق موادمخدر به
جیب باندهای بزرگ مافیا واریز می شود و در صد بسیار ناچیز آن
ممکن است نصیب دهقانان افغانستان گردد.
جلب حمایت و همکاری کشــورهای خارجی و تقویت مناســبات
اقتصادی با این کشورها سبب تجمیع منافع مشترک اقتصادی در
افغانستان گردیده و با مدیریت و دیپلماسی کارآمد ،افغانستان را
از مرکــز بی ثباتی و نا امنی به یک منطقه امن و رفاه برای منطقه و
جهان مبدل سازد.

برایند اقتصادی و مالی سفر رئیس جمهور به سه کشور
استرالیا ،اندونزیا و سنگاپور
دیپلماسی فعال در صحنه بینالملل نشانۀ
درایت و سیاســت یک کشور میباشد .از
زمان به قدرت رســیدن حکومت وحدت
ملی ،بُعد سیاســت خارجی کشور نسبت
به گذشته فعالتر شده و این روند با تالش
رئیس جمهور و تیم همکار همچنان ادامه
دارد .سفر رئیس جمهور داکتر محمداشرف
غنی به کشــورهای همجوار و کشورهای
دیگر از جمله آمریکا ،چین ،قاره اروپا و ...
در این راستا قابل تعریف و تبیین میباشد.
برایند ســفر رئیس جمهور به سه کشور
شرقی یعنی استرالیا ،اندونزیا و سنگاپور
از ابعــاد مختلــف سیاســی ،فرهنگی،
تخنیکــی ،اقتصادی و مالــی قابل دقت،
تحلیل و ارزیابی اســت .لیکن ما در اینجا
بهطور گذرا تنهــا از زاویه و نتایج متوقعه
اقتصادی و مالی نگاهی به برایند این سفر
خواهیم انداخت.
 .1رئیس جمهور «داکتر محمداشرف غنی»
در دیدار با «مالکــوم ترنبل» صدراعظم
استرالیا روی موضوعات مختلف از جمله
همکاریهــای اقتصادی بحــث نموده و
موافقتنامههــای را در حوزههای مختلف
امضا نمودند.
 .2در ادامه رایزنی اقتصادی و نگاهی مالی
این سفر و ضرورت مبرم آن برای کشور،
امضا موافقتنامه همکاریهای انکشــافی
برای چهار ســال آینده بــه ارزش ۳۲۰
میلیون دالر میان وزیر اقتصاد افغانستان
و وزیر خارجه اســترالیا ،بر بنیاد تعهدات
کنفرانس بروکسل به امضا رسید.
 .3هم چنین جهت ارتقا ظرفیت افغانستان
در حوزه تخنیکی و ساینسی موافقتنامۀ
همکاری میان مقامات دو کشــور جهت
انتقال تجربیــات در این دو حوزه به امضا
رسید .الکترونیکی سازی دولت و استفاده
از فنآوری جدید در ایــن حوزه نیازمند
توجه به بخش تربیــت افراد متخصص و
تخنیکی در زمینههای علوم کاربردی و از
جمله آی تی میباشد.
 .4از جمله موضوعــات مورد بحث رئیس
جمهور و هیئت همراه با مقامات استرالیایی
بحــث روی موضوعــات و فرصتهــای
ســرمایهگذاری در کشور بود .یقینا ایجاد
فرصتهــای ســرمایهگذاری خارجی در
کشــور و زمینهســازی برای آن نیازمند
تأمین امنیت ،ایجاد زیرساختها از قبیل
ساخت و تکمیل راههای مواصالتی ،توزیع

توسلی غرجستانی

زمین در شــهرکهای صنعتــی با قیمت
و اقساط مناســب و تأمین آب مورد نیاز
میباشد.
 .5از جملــه مالقاتهــای کاری رئیس
جمهور با افغانیهای مقیم اســترالیا و از
جمله تاجران بود که روی بخش مشکالت
بخش تجــارت توجه خاص صورت گرفت.
تاجران افغانســتانی بــه دالیل مختلف
عالقمند ارتباط سیســتماتیک و نزدیک
با افغانستان میباشند و میبایست موانع
و مشــکالت این حوزه نیز در آینده جهت
رونق تجاری بهخصوص در سکتور صادرات
مورد نظر پالیسیسازان اقتصادی و تجاری
افغانستان قرار بگیرد.
 .6یکــی از مباحث مهــم رئیس جمهور
افغانســتان و هیئت همراه بــا مقامات و
همتای استرالیایی خود در حوزه معیاری
ســازی تولیــد محصــوالت زراعتی در
افغانســتان بود که با توجه به ظرفیتهای
موجــود در این زمینــه میتواند تجربه
اســترالیا و انتقــال آن به افغانســتان،
پیشــرفت و جهش قابل مالحظۀ را رقم
بزند .دیدار رئیسجمهــور با متخصصین
استرالیایی و بحث روی مدیریت منابع آبی
ی سازی تولیدات زراعتی،
و زمین ،معیار 
دسترســی به مارکتهای جهانی ،بهبود

روش مــالداری و افزایش صــادرات این
محصول میتواند از جهــات مختلف برای
افغانستان حایز اهمیت باشد.
بربنیاد آمارهای موجود از مجموع مساحت
 652230کیلومتر مربع جغرافیای افغانستان
در حدود  12درصــد آن را زمینهای قابل
کشت تشــکیل میدهد .از این  12درصد
تاکنون تنها  18درصد زیر کشت و زراعت
قرار گرفته است ودر حدود  82درصد دیگر
ظرفیت انکشاف زراعت و گسترش مالداری
را دارد .از سوی دیگر ساالنه در افغانستان
در حدود  75میلیارد مترمکعب آب به وجود
میآیــد که تنها در بخش کشــاورزی 25
میلیارد مترک مکعب و بیشتر به صورت غیر
مکانیزه استفاده میشود و بخشی عمدۀ آن
از افغانســتان به طرف کشورهای همسایه
از طریق آمودریا به طرف آســیای مرکزی،
دریای کابل و کنر به سمت پاکستان ،دریای
هلمند بخ طرف ایران و هریرود به سمت مرز
ترکمنستان و ایران جریان مییابد .بنابراین
اســتفاده از تجربیات کشورهای موفق در
زمینه مدیریت منابع آبی و خاکی ،گسترش
محصوالت زراعتی و تلفیق صنعت و زراعت
و بازاریابی محصــوالت زراعتی ،باتوجه به
 78درصد اشــتغال نیروی کار کشــور در
این بخش ،میتواند تحول قابل توجهی در

ایجاد اشتغال ،کاهش نرخ بیکاری ،افزایش
تولیدات داخلــی و در نتیجه افزایش رفاه
عمومی را به دنبال داشته باشد.
 .7همچنیــن رئیــس جمهــور و هیئت
همراه در بازدید از کشــور اندونیزیا روی
موضوعات گوناگون از جمله گســترش و
تحکیم روابط در حوزه زراعت ،تکنالوژی،
روشهای احصائیــهای و تحصیالت عالی
و نقش آن در انکشــاف و رشد اقتصادی
پایدار با رئیس جمهور آن کشور« ،با جوکو
ویدودو» ،معاون رئیس جمهوری «یوسف
کاال» ،اتــاق تجارت و صنایــع اندونیزیا
و بخــش خصوصی آن کشــور از جمله
تاجران و سرمایهگذران مذاکراتی داشته
و فرصتهای موجود ســرمایهگذاری را به
خوبی برای تاجران و ســرمایهگذاران آن
کشور تبیین نمودند.
 .8از جمله نشســتهای مهــم رییس
جمهوری با تجار و سرمایهگذاران اندونیزیا
و تبیین فرصتهای ســرمایهگذاری برای
آنها بود .در این دیدار ســرمایهگذاران
اندونیزیایی بــرای ســرمایهگذاری در
افغانســتان آمادگی نشان داده و از رئیس
جمهور جمهوری اســامی افغانســتان
داکتر محمداشــرف غنی خواهان تامین
امنیت سرمایهگذاری در افغانستان شدند.
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همچنین معاون رئیس جمهــور اندونیزیا
آمادگی کشــورش را در راستای همکاری
بیشتر با افغانســتان در زمینههای مختلف
از جمله ایجاد سیستم احصائیهای ،زراعت،
تجارت و پالیسیسازی مالی اعالم کرد.
رئیس جمهور داکتر محمداشرف
.9
غنــی و هیئت همراه در دیدار از کشــور
ســنگاپور و مالقات با «تونــی تان کینگ
یام» رئیس جمهور سنگاپور روی گسترش
روابط میان دو کشور و تشریح فرصتهای
موجود برای ســرمایهگذاری در افغانستان
بحث نمودند .از جمله موضوعات که در این
مالقاتها مورد بحث قــرار گرفته و طرف
ســنگاپوری اعالم آمادگی نمودند ،ارتقای
ظرفیت و انتقــال تجربیات به طرف افغانی
میباشد .همچنین در جریان بازدید رئیس
جمهور و هیئت همراه از ســنگاپور« ،یب
چین بینــگ» رئیس دفتــر هیئت مدیره
مسکن و انکشاف سنگاپور با رئیس جمهور
مالقت نموده و بســته معلوماتی در مورد
توسعۀ مســکن را به ایشان ارائه نمود و در
بخش ارتقای ظرفیــت و آموزش کارمندان
بخش شهرسازی و مسکن افغانستان ،اعالم
آمادگی کرد.
بنابراین سفر رئیس جمهور و هیئت همراه
را میتوان به سه کشور استرالیا ،اندونیزیا و
سنگاپور سفر مهم و موفق تلقی کرد .البته
موفقیت و نتایج مثبت و عملی این ســفر
بســتگی به تعقیب و عملی کردن توافقات
صورت گرفته و ایجاد زمینۀ اجرایی آن در
افغانستان میباشد .مهمترین عامل در این
زمینه بحث امنیتی و ایجاد زیرســاختها
در کشور میباشــد .تا زمانی که امنیت در
کشور تأمین نشــده باشد و تا هنگامی که
زیرساختهای مواصالتی ،صنعتی و انرژی
در کشور ایجاد نشده باشند ،عملی شدن
چنین توافقهایی بسیار کار دشوار خواهد
بــود .بنابراین مهمتریــن اولویت در این
زمینه و برجســتهترین عامل در تطبیق و
موفقیت این توافقــات و مذاکرات ،تأمین
امنیت اقتصادی و جانی ســرمایهگذران و
ایجاد زیر ســاختها از جمله تأمین انرژی
برق مناســب و در نظر گرفتن مشوقهای
سرمایهگذاری میباشد .بدون تأمین امنیت
و بدون وجود زیرســاختها جذب و جلب
ســرمایهگذاری چه از منابع داخلی و چه
از منابع خارجی کاری اســت بس دشوار و
نسبت ًا غیر عملی.

توسعه در کشورهای جنوب
دکتر عبدالعلی قوام

در جنگ سرد امنیت تنها به معنای نظامی
بود
همچنین هنجارهایی کــه این پارادایم به
بازیگــران تحمیل می کــرد  ،نیز در این
قضیه نقش داشت  .مثل اینکه یک دولت
تنها باید بتواند مسلح شود و امنیت ایجاد
بکند و امنیت در وهله اول اهمیت داشت .
این در حالی بود که به تعریف دقیق امنیت
توجه و مشخص نشد که آیا تعریف امنیت
برای دولت مرکزی با تعریف آن از ســوی
زیر گروه ها مترادف اســت یا خیر  .در آن
پارادایم کافی بود که امنیت در نگاه کالن

قسمت دوم و پایانی

 کارتون روز

تامین شــود  .اما امروز بحث این است که
امنیت از چــه منظری مورد بحث قرار می
گیرد ؟ امــروز فقدان تهدیــد به معنای
وجود امنیت نیست  .ممکن است که هیچ
کشوری به کشــور دیگری تجاوز نکند اما
آن کشــور در درون همچنان دچار ناامنی
باشد یعنی در ســایه توجه به ابعاد غیر
نظامی امنیت اســت که می توانیم زندگی
امنی داشته باشیم و امنیت تنها به معنای
مسلح شــدن یک دولت تا دندان نیست .
اتحاد شــوروی به این دلیل سقوط نکرد
که از نظر نظامی قــوی نبود  ،بلکه از قضا
به این دلیل سقوط کرد که بیش از حد از
نظر نظامی قوی بود  ،یعنی تجزیه اتحادیه
شوروی به دلیل معلول ناکارآمدی دولت و
عدم توجه به زیر گروه ها و توسعه سیاسی
بود .
حقوق بشر شرق اقتصادی و غرب سیاسی
بود
همچنین در پارادایم جنگ سرد حقوق بشر
دچار تفسیر مضیق می شد  .اتحاد شوروی
یک برداشت از این مفهوم داشت و آن را
تنها در چارچوب حقوق بشر سوسیالیستی
در نظر می گرفت و صرفا بعد اقتصادی آن
را در نظر داشــت و غرب هم حقوق بشر
را صرفا در بعد سیاســی آن در نظر می
گرفــت  .بنابراین یک تفســیر کاملی از
حقوق بشر نداشتیم و خیلی از کشورهای
جهان سوم نیز ترجیح می دادند از الگوی
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شوروی اســتفاده کنند  ،زیرا ساختارهای
شان اجازه نمی داد دموکراتیک باشند ،در
نتیجه بر بعد ســخت افزاری و مادی تاکید
می کردند و به مساله توسعه سیاسی توجه
نداشــتند .مفهوم دیگری که در پارادایم
جنگ سرد تقلیل گرایانه در نظر گرفته می
شد ،مشــارکت بود که به آن اشاره کردم.
در حالی که برای مشــارکت باید نهادهای
گوناگون بــه وجود آیند تــا در چارچوب
نهادهــا بتوان مردم را در قدرت شــریک
کرد .بنابراین در چارچوب جنگ ســرد و
نظام دوقطبی دموکراســی  ،آزادی  ،جامعه
مدنی و توســعه سیاسی برای ثبات فدا می
شد  .یعنی از منظر امریکایی ها مهم این بود
که ثبات یک کشور جهان سومی حفظ شود.
در حالی که تمام متحدین امریکا در جهان
سوم را دیکتاتورها تشکیل می دهند .این
با حقوق بشــر و توسعه سیاسی در تعارض
است .جرج بوش پسر و خانم رایس اعتراف
کردند که ما در زمان جنگ سرد دموکراسی
را فدای ثبات کردیم  .البته مشخص نیست
این اشتباه بود یا هنجارهایی بود که جنگ
ســرد به ابرقدرت ها تحمیل می کرد .دلیل
این امــر آن بود که غرب تصور می کرد اگر
کمی در این کشورها فضای سیاسی باز شود
 ،امکان دارد این کشورها به سمت شوروی
تمایــل پیدا کنند و موازنــه قدرت به هم
بخورد .برای امریکا بحث موازنه قدرت مهم
بود  .البته ادعا می کرد که از حقوق بشــر

دفاع می کنیم  ،اما عمال این اتفاق نیفتاد.
حتی در جاهای مثل اندونزی و شیلی و...
که به سمت توسعه سیاسی رفتند  ،امریکا
جلویش را گرفت  .شوروی نیز در تقویت
دیکتاتوری ها کمک مــی کرد و به لحاظ
ساختاری عمال دنبال توسعه سیاسی نبود
و می خواست موازنه را حفظ کند .
شرق و غرب در توســعه نیافتگی جهان
سوم نقش داشتند
بنابراین هم غرب و هم شــرق در توسعه
نیافتگی جهان سوم نقش داشتند  .البته
اینها از ســاختار نظامی و پارادایم جنگ
سرد سرچشــمه می گرفت  .در نتیجه در
فضای پسااســتعماری در جوامع جنوب
دولت به وجود می آمــد  ،اما این تنها به
ظاهر بود و به ظاهر این کشــورها دولت
داشــتند  .االن رخدادهــای خاورمیانه
ورشکســتگی دولت های ساختگی پسا
استعماری را نشان می دهد  .اگر آن دولت
ها کارآمد بودند و یــک اراده ملی وجود
داشت و مردم در قدرت مشارکت داشتند
و سیاست های تبعیض آمیز در این مناطق
اجرا نمی شــد و مردم از یک رفاه نسبی
برخوردار بودند و می توانســتند صدای
شــان را به گوش قدرتمندان برســانند ،
دلیلی برای فروپاشی نبود  ،ما همیشه واژه
ملت را در این سرزمین ها به کار می بریم
 ،بدون آنکه ملتی شــکل گرفته باشد  .در
این جوامع یک ســری اقوام و گروه های

هویتی بودند و حکومت نیز با قدرتمندترین
قبیله ها ارتباط داشــت  .این جوامع تازه
می خواهند در ابتدای قرن بیســت و یک
به ســمت ملت ســازی و دولت سازی گام
بردارند  .در عصر پســا استعماری در این
جوامع جنــوب دولت ها برنامه های رفاهی
ارایه کردند برای دخالت بیشــتر خودشان
در امور مملکــت و در نتیجه وقتی دولت
وارد صحنه می شــد  ،فضایی برای مردم
باقی نمی ماند .در این جوامع با فربه شدن
دولت مواجه هســتیم و شاهد ضعف بخش
خصوصی هستیم  .الزمه شکل گیری جامعه
مدنی توسعه بخش خصوصی است .در یک
بررســی آماری که در اواخر قرن بیستم در
کشــورهای عربی خاورمیانه به عمل آمد
 ،مشخص شــد که نزدیک به  70درصد از
مردم این کشورها خودشان را با ملیتی که با
آن تعلق داشتند  ،تعریف نمی کردند  .تنها
تونس و لبنان بودند که خودشان را تونسی
و لبنانی معرفی می کردند و بقیه خودشان
را عرب مــی خواندند .بنابرایــن نباید از
فروپاشی این کشورها در خاورمیانه تعجب
کرد  .در فضای بعد از جنگ سرد هم دولت
هایی که ناکارا بودند با ده ها مدعی مواجه
شــدند  .مهم ترین آنها رسانه ها و فضای
مجازی بودند که به نفوذناپذیری مرزبندی
هایشان خاتمه می دهند و همچنین شرکت
های چند ملیتی و ده ها سازمان مردم نهاد
که ظهــور یافتند  .در واقع این دولت ها در
کشمکش هستند تا اقتدار خودشان را حفظ
کنند  .اما اینکه تا چه اندازه موفق هستند ،
قابل بحث است .
سرعت تقاضاها و ناتوانی دولت ها
اتفاق دیگر در عصر جهانی شــدن مساله
سرعت اســت  ،یعنی سرعت طرح تقاضاها
و تبدیل آنهــا به داده ها  .یعنی دولت های
قوی ظرفیت محدودی برای پاســخگویی
و تبدیل این خواســته ها به سیاست دارند
 ،مشخص اســت که وضع برای کشورهای
جهان سوم این مســاله بسیار حادتر است
 .بنابراین فشــردگی زمان و مکان و مساله
سرعت ناکارایی دولت های جنوب را بیشتر
کرده اســت و پشت ســر این دولت ها با
انبوهی از مطالبات مواجه هستیم که به نظر
نمی رسد در آینده نزدیک این سیستم ها
بتواند از عهــده آنها برآیند  .آنتونی گیدنز
زمانی دولت های جهان سوم را با اندوه پسا
هژمونیک توصیف کرد که با جنگ ســرد
خلق شــدند و با افول آن دچار بی معنایی
شدیدی شده اند .
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