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نقش معادن در دورنمای
اقتصادیافغانستان
مهدی مدبر

افغانستان که یکی از کشورهای اســت که دارای معادن و منابع
طبیعی فراوان است .اما متاســفانه تا کنون نتوانسته از معادن و
منابع طبیعی خود برای توسعه و خودکفایی اقتصادی استفاده کند.
معادن و ذخایر زیر زمینی یکی از اساسی ترین پایه های اقتصاد هر
کشوری است و برای رشد و خودکفایی اقتصادی نقش حیاتی دارد.
حکومت افغانستان به دلیل سالها جنگ و تداوم خشونت تا کنون
نتوانســته است معادن و منابع طبیعی کشــور را بصورت درست
مدیریت کند و از آن بهره الزم را ببرد .استخراج غیرقانونی و قاچاق
معادن یکی از موضوعاتی اســت که همواره نگرانی برانگیز بوده
است ،اما حکومت افغانستان تاکنون نتوانسته است مانع استخراج
غیرقانونی و قاچاق معادن کشور شود.
اکنون معاون دوم رئیس جمهور می گوید که حکومت وحدت ملی
مصمم است که دست خائین را از معادن افغانستان کوتاه کند و با
آوردن اصالحات در قانون معادن و مسلکی سازی سیستم تدارکات
و تقرری های وزارت معادن ،فساد در سکتور معادن را کاهش دهد و
از معادن برای رشد و خودکفایی اقتصادی استفاده کند.
اقتصاد کنونی افغانستان وابسته به کمک های مالی جامعه جهانی
است ،اما برای رســیدن به خودکفایی اقتصادی ،نیاز است که به
اهمیت منابع طبیعی و معادن در دورنمایی اقتصادی کشــور توجه
جدی شود .حکومت افغانستان نمی تواند در طوالنی مدت به کمک
های جهانی وابسته بماند و باید برای تامین نیازمندی های اقتصادی
خود برنامه و طرح اســتراتژیک و بلند مدت داشته باشد و باید در
این راستا به سکتور معادن و منابع طبیعی اولویت داده شود.
طبق اظهارات معاون دوم رئیس جمهور ،مخالفین مســلح دولت
افغانستان از طریق قاچاق معادن نیازمندی های مالی شان را تامین
می کنند و در برابر مردم و نیروهای امنیتی کشور می جنگند .این
امر نشان می دهد که دسترسی به معادن افغانستان یکی از عوامل
ناامنی در بخش های از کشور است .مخالفین مسلح دولت و گروه
های تروریســتی تالش می کنند که والیاتی را که دارای معادن و
منابع طبیعی هســتند ،ناامن ســازند تا بتوانند معادن را بصورت
غیرقانونی استخراج و قاچاق کنند و با درآمدهای اقتصادی آن خود
را تجهیز کنند.
آوردن شــفافیت در ســکتور معادن یکی از نیازهای جدی دولت
افغانستان اســت .مدیریت درست و سالم ســکتور معادن برای
دورنمایی اقتصادی کشــور از اهمیت فوق العاده برخودار اســت
و زمینهی بهره برداری قانونی از معادن کشــور را مهیا می سازد.
فساد در سکتور معادن نه تنها زمینه را برای استخراج غیرقانونی
و قاچاق معادن فراهم می کند ،بلکه آیندهی اقتصادی افغانستان
را نیز با خطر مواجه می ســازد و سرمایهی ملی را که بخش اعظم
آن متعلق به نسل آیندهی کشور اســت ،برباد می دهد .ادعاهای
فساد در سکتور معادن باید بصورت جدی بررسی شود و کسانیکه
در قاچاق معادن و استخراج غیرقانونی آن دست دارند ،به مراجع
عدلی و قضایی معرفی و مجازات شوند.
در صورتیکه حکومت افغانســتان نتواند ســکتور معادن و منابع
طبیعی خود را به درستی مدیریت کند و با فساد ،قاچاق و استخراج
غیرقانونی معادن مبارزه جدی نکند ،راه رســیدن به خودکفایی
اقتصادی در کشور دشوار و پرچالش خواهد بود .استخراج مدیریت
شده و هدفمند معادن می تواند بســیاری از مشکالت اقتصادی
افغانســتان را حل بکند و زمینه کار و اشتغال را برای شهروندان
فراهم بکند و در نتیجه شــهروندان کشور به رفاه اقتصادی دست
یابند.
طبق بعضی آمارها ارزش مجموعی معادن و منابع طبیعی کشــور
نزدیک به ســه تریلیون دالر است ،اما متاسفانه ما نتوانسته ایم از
این ثروت خفته برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور خود استفاده
کنیم و نیازمندی های اقتصادی کشور و شهروندان خود را از طریق
استخراج معادن تامین کنیم .عدم استفاده از این منابع باعث شده
است که اکنون وضعیت اقتصادی کشور شکننده باشد و شهروندان
کشــور در فقر شدید اقتصادی بســر ببرند و برای تامین مخارج
خانواده های خود مجبور به مهاجرت های غیرقانونی شوند.
حکومت افغانستان باید تالش کند که توجه سرمایه گذاران داخلی
و خارجی را در بخش معادن جلب کند و مشکالت امنیتی که مانع
استخراج قانونی معادن کشور می شود ،برطرف سازد.

فســاد و تقلب پدیده هایی هستند که
کلیه کشــورهای جهان کم و بیش با آن
دســت به گریباننــد ،پیامدهای مخرب
فســاد و تضاد آن با منافع عام ،از جمله
اتالف منابــع ،کاهش رشــد اقتصادی
کشورها و کاهش اثر بخشی ،باعث توجه
روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد
در جوامع مختلف شده است.
حکومتها و دولتها از قرنها پیش با مشکل
سوء استفاده کارگزاران دولتی از منابع
و فرصتها روبه رو بوده اند .ســازمانهای
جهانی از جمله سازمان جهانی شفافیت
موسســات عالی حسابرسی بین المللی
 INTOSAIو نیز موسســات منطقه ای
مانند موسسات عالی حسابرسی آیسایی
 ASOSIبانــک جهانی و  ...ضمن توجه
به فســاد و تقلب در جهــان ،به ارائه
رهنمودهایی برای جلوگیری از فســاد و
تقلب اقــدام کرده اند و در آنها توجه به
ارتقای فرهنگ  ،ارزش مداری  ،صداقت،
مسئولیت و پاسخگویی به عنوان عوامل
پیشگیری کننده مورد توجه قرار گرفت.
فســاد اداری دارای پیامدهــای ناگوار
اقتصادی و سیاســی اســت .در عرصه
اقتصاد ،فساد دارای پیامدهای نا مطلوبی
بر روی ســطح ســرمایه گذاری  ،رشد
اقتصادی ،توزیع درآمدها و شاخص فقر
است و در عرصه سیاسی نیز مشروعیت
حاکمیت را کمرنگ می نماید .اساســی
ترین سیاست های مبارزه با فساد شامل
ایجاد نهادهایی بدیــن منظور افزایش
دستمزدهای بخش عمومی ،کاهش اندازه
دولت در اقتصاد ،حسابرسی مالی دقیق،
استقالل رســانه های جمعی ،استقالل
دستگاه قضایی ،مشــارکت شهروندان
 ،تمرکز زدایــی و اصالح فرهنگ جامعه
اســت که می تواند در اقتصاد کشــور
پویایی ایجاد نمایــد و در نهایت باعث
رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.
فساد اداری از جمله پدیده های مذموم
است که متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا
رواج دارد .اگر چه نوع شــکل ،میزان و
گستردگی آن در کشــور متفاوت است
ولی اثرات منفــی آن موجب هدر رفتن
منابع مالی ،کاهش اثر بخشــی دولت ها
در هدایــت امور و ســلب اعتماد مردم
نســبت به حکومتها می گردد .متاسفانه
امروزه فســاد اداری ،گریبانگیر بیشتر
ســازمانهای اداری و اجرایی کشورهای
در حال توســعه می باشــد و آفات آن
بازتاب عمیقی پیدا کرده اســت .آن هم

خطر گسترش فساد در افغانستان

در حالی که جهان قرن بیستم را با فراز
و نشیب های عدیده پشت سر گذاشته و
به قرن بیست و یکم یا هزاره سوم وارد
شده است.
فســاد اداری تــا حد زیــادی متاثر از
نظامهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
سیاســی و قضایی اســت و متقابال بر
مشروعیت نظام سیاســی ،کارایی نظام
اداری و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات
مهلکی وارد می آورد .فســاد اداری به
عنوان دامی در برابر اقتــدار نظامهای
اداری در سراســر جهان قــرار گرفته
و تمامی جوامع به مناســبت شــرایط
سیاســی  ،اقتصادی ،فرهنگی ،قانونی و
ساختار خاصی که در آن واقع شده است
تا حــدی در این دام گرفتارند و هر نظام
به اقتضای شــرایط و توانمندیهای خود
در تالش است به نوعی از این دام رهایی
یابد و یا حداقل از درجه آسیبهای ناشی
از آن بکاهد.
اگر وضعیت کنونی افغانســتان را مطالعه
نمائیــم تاثیرات منفی فســاد اداری را
باالی روابط ما با جهــان و باالی چرخه
پیشــرفت و ترقی خویــش به وضاحت
دیده می توانیم .هر گاه روی ریشــه ها
و تاثیرات فســاد اداری بر امور سیاسی،
اقتصــادی و اجتماعــی در بخش های
خصوصی و عمومی مکث شود عوامل از
این دست در شــکل گیری فساد اداری

طی چند سال نقش بزرگی داشته اند.
 )1عدم تطبیق قانون؛  )2سیاســی شدن
نهادهای عمومی؛  )3فقدان دسترســی
بــه اطالعات که یکی از عمــده موانع در
راســتایی حکومت داری خــوب ،مبارزه
با فســاد ،شــفافیت و حســابدهی به
شمار میرود )4 .دسترســی به معلومات
شهروندان را بیشــتر حس ملکیت داده
و در اصــاح دخیل میســازد؛  )5فقدان
سیســتم های تضمین کننده شــفافیت،
پاسخگویی و مسوولیت پذیری در برنامه
ریزی و اجــرای بودجه؛  )6فقدان راهکار
هــای الزم در بخش عمومــی که قادر به
انتقال خواســته های عمومی و شکایت
هــای خصوصی مردم بــه ادارات و نهاد
های ذیربط باشــند؛  )7فقدان میکانیزم
های درونی و اجتماعی به منظور کنترول
و نظارت کیفی بر ارایه خدمات؛  )8ســو
اســتفاده در کاربرد و تفســیر قوانین و
مقــررات در چارچوب نهادهــا و ادارات
دولتی؛  )9فقــدان راهکار های درونی به
منظور تضمین شــفافیت و پاسخگویی در
طرح و اجرای سیاســت های عمومی؛ )10
عدم وجــود تحرک و انگیــزه در میان
کارکنــان بخش دولتی بــه خاطر فقدان
سیســتم هــای حمایــوی کار و کارگر؛
 )11فقــدان مشــارکت و آگاهی کارکنان
و مســتخدمین دولتــی از معیارهــای
سیاســتگذاری و مدیریت نتیجه گرا در

ارایه خدمات عمومی و وجود سیســتم
قضایی ناکارآمد.
گاه ما کمر در امر مبارزه با فساد اداری
بسته و دنبال راه حل و شیوه های مبارزه
جهت کاهش و در نتیجــه از بین بردن
فســاد اداری می باشــیم .با استفاده از
برخی اصالحــات و ایجاد تغییرات مثبت
در ادارات می توانیــم به هدف خویش
دست یابیم.
 )1کاهش پیچیدگی های سیستم اداری؛
بهترین اقدامات مقابله با فســاد نیاز به
کاهــش پیچیدگی های سیســتم های
اداری و ســاحه اختیارات افراد در ارایه
خدمات عمومی می باشد.
 )2ایجاد انگیــزه در کارمندان؛ اقدام
ضروری دیگر در راســتای پیشگیری از
فســاد اداری ایجاد انگیزه در کارمندان
اســت ،این عمل در جای کــه معاش و
امتیــازات کارمندان بخش عمومی پائین
است و فساد به عنوان راهی برای معیشت
زندگی شخصی شــناخته می شود نتایج
مهمی به همراه خواهد داشــت .همچنان
ایجاد اعتماد و اطمینان از شرایط کاری
بر اساس شایسته ساالری در آینده خود
باعث کاهش فساد اداری می گردد.
 )3ایجــاد سیســتم شــفاف همکاری
بین مردم ،رســانه های جمعی ،سکتور
خصوصــی ،جوانان ،نهادهــای مذهبی،
قوای سه گانه دولت در سطح ملی ،والیت

ها ،روســتا ها و نهادهای جامعه مدنی در
راستای مبارزه و مهار فساد اداری.
 )4همکاری دو جانبــه و چند جانبه بین
نهادها ،دریافت کنندگان خدمات دولتی،
رسانه ها ،نهاد های جامعه مدنی ،و تشکل
های مردمی در ســطوح ملی و بین المللی
به منظور آموزش شــهروندان و افزایش
آگاهی عمومی و مشــارکت فعال قربانیان
فساد اداری در مبارزه علیه فساد اداری.
 )5همکاری کشــور ها و موسسات بین
المللی به منظور توســعه سیســتم های
قانونی منطقوی و بین المللی که کشــف
پولهای تلف شــده در اثر فساد اشخاص و
دولت را دوباره تسهیل نموده و افراد را به
پنجه قانون بسپارند.
 )6همکاری رســانه های بیــن المللی و
موسســات بین المللی به منظور افزایش
آگاهی عمومی و حمایت سیاسی از اعمال
راهکارهای قانونی بین المللی که به مهار
پول شویی و کشف و تادیه اعتبارات تلف
شده در افغانستان کمک می کند.
 )7تهیــه و بــه اجرا گذاشــتن هر چه
عاجل قانون دسترسی به اطالعات؛ البته
حکومت باید اطالعات خود را با رســانه
ها و جامعه مدنی در زمینه فســاد اداری
شریک ساخته تا از این طریق شهروندان
افغان از عملکرد دولت در راستایی مبارزه
و جلوگیری آگاهی حاصل نمایند.
منبع :انترنت

صنایع دستی زنان با رکود مواجه است
نوروز رجا

بحران های سیاسی وامنیتی ،عدم توجه
دولت ،فقرعمومی ونبود بازار مشــخص
سبب رکود صنایع دستی زنان شده است.
صنایع دســتی زنان مجموعــه از صنايع
هنری ،شامل انواع سوزن دوزی ،بافتها،
زیورآالت ،چرمگری ولباسهای محلی می
باشد که درســالهای پسین بازار مناسب
ندارد و با رکود مواجه میباشد.
نازیه حیدری رییس شرکت صنایع دستی

 کارتون روز

معارف زندگی والیــت بلخ میگوید »:این
گنجینه گرانبهای محلی که درگذشتههای
دور از بازار و رونق خوبی برخوردار بود ،هم
اکنون در اثر بی توجهی مقامهای مسوول
حکومتی وعدم ســرمایه گــزاری دولت
درمعرض نابودی قرار گرفته است.
او از برخی صنایع دستی مثل کوزه گری»
و محصوالتی که از گل رس « ســاخته می
شــد .زرگری ،مسگری ،شالکی بافی ،گلم
بافی وکرباس بافی ،کاله چوغی وخورجین
بافی نامبرده عالوه می کند» این صنایع به
ندرت کارمی شود و بازارش از رونق افتاده
است».
به گفته خانم حیدری ،صنایع دستی جزئی
از فرهنگ محلی مردم به شمار میرود و
بی توجهی به آن ،ب ه معنای نابودی فرهنگ
بومی مردم میباشــد .با نابود شدن برخی
از صنایع دســتی بخشی ازفرهنگ محلی
مردم نیز نابود می شود.
نجال کریمی ازگــروه تولید تالش والیت
هرات میگوید» صنایع دستی زنان هرات
را عمدتا ،کاله پوســت ،قــره قل ،لباس
ابریشمی ،خامک دوزی ،سراجی ،کرشنل
بافی ،ســوزن بافی وسایل تزینی تشکیل
میدهد ،هم اکنــون این صنایــع بازار
چندانی ندارد.
او عالوه میکنــد» دروالیت های مختلف
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انواع این صنایع دســتی زنــان متفاوت
می باشد؛ صنایع دســتی زنان والیتهای
مرکزی مثل بامیان ودایکندی قالین ،گلیم،
خورجین ،برگ ،نمد ،خامک دوزی ،زرگری
و فرشهای ســنتی میباشــد .اما صنایع
دستی زنان والیتهای «بلخ»« ،سمنگان»،
«سرپل» و «جوزجان» را انواع قالین ،گلیم،
قرص دوزی ،قره قــل ،چرمگری ،گلدوزی،
چرمه دوزی ،سوزن دوزی ،شال بافی ،یقه
ی تشکیل میدهد.
دوز 
به گفته او ،صنایع دســتی زنان بدخشان
وتخار سوزن دوزی ،سیم زنی ،قالین بافی،
کاللی ،مسگری ،دیگ ریزی ،وسنگ تراشی
می باشــد که به اثر نبود بازار فروش ،این
محصوالت درحالت ورشکستگی قرار دارد.
نبود بازار مشکل اصلی
بلقیــس رضای رییس انجمن گوهر شــاد
میگوید »:نبود مــکان دایمی وعدم بازار
مشخص برای صنایع دســتی زنان ،سبب
رکود این صنایع شده است».
خانــم رضایی عالوه می کند ،در بیشــتر
شهرها بازار مشــخصی برای عرضه صنایع
دستی زنان وجود ندارد ،آنان صنایع دستی
شان را تنها در برخی از محافل ویژه مانند
جشنواره ها و نمایشگاه به فروش برسانند.
به گفته رضایی ،ساخت یک نمد  12کیلویی
پس از حالجی پشم گوسفند توسط نداف،

با همکاری چند زن در دو روز ساخته می
شــود اما در داخل قریه بیشتر از  1300تا
 1500افغانی فروخته نمی شود.
مارکت های خارجی
بلقیس رضای رییس انجمن گوهر شــاد
که گاهی صنایع دســتی زنان را درهند
می بــرد می گوید» صنایع دســتی زنان
افغــان در خارج از کشــور متقاضی زیاد
دارد وبه قیمت خوب به فروش می رســد،
اما مشــکالتی که وجود دارد بیشتر زنان
صنعتگر نمیتوانند صنایع دستی شان را
به خارج از کشور بفروش برسانند «.
خانم رضایی عالوه میکنــد ،یک جوره
لبــاس خامک دوزی هزاره گــی زنانه را
درهند تا 30هزار کلــدار هندی بفروش
رسانده است ،درحالیکه همین لباس را در
داخل افغانستان بیشتراز  15هزار افغانی
که معادل  15هزارکلدارهندی میشــود،
نمی خرد.
به گفته خانم رضایــی یک جوره تکمیل
لباس زنانــه که بنام لبــاس هزارگی یاد
می شود شــامل پیراهن ، ،تنبان ،چادر،
واسکت ،کاله با سلسله سکههای نقره می
باشد .او میگوید» جدیدآ  300جوره ازاین
لباس را به فرستاده است.
نمایشگاههای صنایع دستی
نازیه حیدری رییس شرکت صنایع دستی

معارف زندگی والیت بلخ میگوید »:صنایع
دستی زنان این والیت با رکود مواجه است».
او عالوه می کند ،زنان بلخ صنایع دســتی
شــان را تنها در نمایشگاههای که دایر می
شود ودربازارکابل می فروشد».
خانم حیدری که دریک نمایشــگاه صنایع
روستای درکابل شــرکت نموده است می
افزاید» ما صنایع دســتی مــان را فقط در
نمایشگاهها به فروش می رسانیم ،برگزاری
نمایشــگاهها سبب می شــود که مشتری
یابی کنیم ،زنان صنعتگرباهم معرفی شوند
وتبادله تجارب نمایند».
به گفتــه خانم حیدری ،بســیار از صنایع
دستی والیت بلخ که در گذشته رونق خوب
داشت هم اکنون به دلیل نبود بازار فروش
درحالت محو شدن است.
خانم حیدری کم شــدن فعالیت مؤسسات
خارجی را نیز در رکود صنایع دستی موثر
دانســته میگوید» تا چند سال پیش که
برخی مؤسســات خارجی از صنایع دستی
حمایــت می کــرد ،بازار تولیــد وفروش
این صنعت بســیار خوب بود ،باکم شدن
مؤسســات خارجی وافزایش نا امنی بازار
صنایع دستی کساد شده است».
نقش اقتصادی صنایع دستی
زنان همواره درتولید صنایع دستی توانایی
باالیی داشتهاند و تالش میکنند از این راه
نیازهای اقتصادی خانــواده خود را مرفوع
کنند.
نجــا کریمی ازگروه تولیــد تالش والیت
هــرات میگوید »:صنایع دســتی زنان در
رشــد اقتصاد خانواده های روستایی نقش
به ســزای دارد ،تولید صنایع دستی زنان
اقتصاد خانواده را افزایش میدهد و اعتماد
به نفس آنان را بلند می برد.« ،
این درحالیســت که شماراز زنان صنعتگر
خواهان ایجاد پارکهای صنعتی که بتوانند
تولیدات شــان را افزایش دهند می باشند.
آنان می گویند ،با ایجاد پارکهای صنعتی،
تولید صنایع دستی افزایش می یابد وبازار
آن رونق پیدامی کند ،با بیشتر شدن تولید
سطح عواید خانواده بلند میرود.
ازطرف دیگر این زنان هشــدار می دهند،
در صورت که دولت در زمینه رشــد صنایع
دســتی زنان ،تالش نکند هــزاران زن،
دروالیت های مختلف کشورشغل شان را از
دست خواهند داد.
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