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چکيده
با سقوط طالبان و برقراری ساختار دمکراتیکِ قدرت در افغانستان انتظار میرفت این کشور در
پرتو توسعۀ سیاسی ،شاهد توسعۀ اقتصادی باشدد ایدن نوشدتار بد سدشجو ویدعیت توسدعۀ
اقتصادی افغانستان در عصر مردمساالرسازی میپردازد بدین مشظور ،یمن بررسی تحولهدای
استقرار دموکراسی و برنام های کالن توسع در این کشور ،از رویکردهای نظریِ دربارۀ رابطدۀ
دموکراسی و توسع و تحلیل آماری شاخصهای توسعۀ اقتصادی بهره برده شده است پرسو
نوشتار معطوف ب سشجو و بررسی ویعیت توسعۀ اقتصادی افغانستان در فرایشد تحدولهدای
سیاسی و دمکراتیک است بررسی ما نشدان مدیدهدد کد شداخصهدای توسدعۀ اقتصدادی در
سالهای  1007تا  1077تغییر محسوسی نداشت است این یافت ها مبین آن است ک در جریدان
دموکراسیزاسیون اقتصاد ملی افغانستان بیشتر معطوف ب رشد و ن توسع بدوده اسدت در ایدن
کشور شاخصهای کمی توسع چون تولید ناخالص داخلی و شهرنشیشی بهبود یافت است امدا
شاخصهای کیفی توسع یعشی فقرزدایی ،افزایو درآمد سران  ،توزیع عادالندۀ ثدروت ،توسدعۀ
انسانی و صدشعت رشدد چشدمگیری نداشدت اسدت از ایدنرو ،بدا توجد بد حجد گسدتردۀ
حمایتهای جامعۀ جهدانی ،تدال هدای مربدوط بد برقدراری دموکراسدی در افغانسدتان بشدابر
انتظارهای مورد نظر تاکشون ب بهبود شاخصهای کیفی توسع مشجر نشده اسدت در واقدع ،در
عصر پساطالبان موفقیتهای دولت بیشتر ب دموکراسی سیاسی و ن توسعۀ اقتصدادی معطدوف
بوده است بشابراین دموکراسی در افغانستان از آنجا ک با پدیدههای ناامشی ،فساد اداری  -مالی،
تقلب/بحران انتخاباتی ،اقتصاد رانتی و تشدید شکافهای طبقاتی شهر و روسدتا همدراه بدوده،
بیشتر با توسعۀ اقتصادی رابط ای ناسازگار داشت است
كليدواژهها
افغانستان ،اقتصاد سیاسی ،توسعۀ اقتصادی ،رشد ،دموکراسی
*

نویسشدۀ مسئول
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مقدمه
دموکراسی مه ترین و سرنوشتسازترین تحول سیاسی تاریخ نوین افغانستان برآورد میشدود
پیامد آن یعشی آزادی و مشارکت ،مشادی دگردیسی هویت سشتی این کشور است متن سیاسدت
و جغرافیای افغانستانِ پساطالبان توانست ب وسیلۀ آرای های دموکراسدی بدا نظد ندوین جهدانی
پیوند خورد دموکراسی برای غرب در برابر این کشور تعهدهای بسیاری ایجاد کرد بد همدین
دلیل ،ب باور برخی پژوهشگران دموکراسی در افغانستان پدیدهای برونزا تلقی شده است ایدن
تحول ،مه ترین فرصت نخبگان افغان از نظر اجماع مشطق ای و جهدانی بدر سدر دموکراسدی و
گشودن بزرگترین گرۀ سیاسی این کشور در فدردایِ پدا از سدقوط طالبدان ( )1007بدرآورد
میشود در سطحهای ملی و جهدانی ،کدارویژههدا و هددفهدای مهمدی بدرای دموکراسدی در
افغانستان تعریف شد مانشد تأمین امشیت ،آزادیهای مدنی ،مشارکت سیاسی و توسعۀ اقتصادی
اکشون با گذشت هفده سال از آغداز فرایشدد مدردمساالرسدازی در افغانسدتان بررسدی ویدعیت
انتظارهای یادشده اهمیت یافت است در این نوشتار ویدعیت توسدعۀ اقتصدادی افغانسدتان در
سالهای  1007تا  10077بررسی شده است
مطالعۀ کاربردی اقتصاد سیاسیِ دموکراسی در افغانستان شاخص مشاسبی برای نقو توسدعۀ
سیاسی (با تأکید بر دموکراسدی) در توسدعۀ اقتصدادی اسدت البتد پدژوهوهدای بسدیاری در
خصوص سشجو رابطۀ دموکراسی و توسعۀ اقتصدادی و کاربسدت آن در کشدورهای مختلدف
انجام شده است؛ اما در هیچیک از این پژوهوها ،کشور افغانستان بررسی نشده است
پرسو این نوشتار این است :در فرایشد دموکراسیزاسیون (سالهای  1007تا  ،)1077توسعۀ
اقتصادی افغانستان دچار چ تحولی شده است؟ بررسی مدا نشدان مدیدهدد توسدعۀ اقتصدادی
افغانستان در این دوره نتوانست بشابر انتظارهای پیوبیشیشدده و کمدکهدای بدینالمللدی و نیدز
امکانات ملی ،پیشرفت و تغییر چشدانی داشت باشد
پيشينۀ موضوعی نوشتار
مسئلۀ دموکراسی در افغانستان مویوع پژوهوهای متعددی بدوده اسدت پژوهشدگرانی چدون

جانسددون ،)1078( 7موریددد پرتددو ،)1077( 1فددروز  ،)1072( 9سدداعی و مهدددوی،)1074( 4
احمدددی و اسددماعیلزاده ،)1074( 2اسددمیت ،)1074( 6شدداه ،)1071( 7اسددماعیلی و ریددایی

7

1. Johnson
2. Murid Partaw
3. Forouzish
4. Sa’ie and Mahdavi
5. Ahmadi and Isma’ielzadeh
6. Smith
7. Shah
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( ،)1070شفیعی و اقبال ،)1070( 1مشوچهری و مزاری ،)1003( 9تاجیدک و شدریفی،)1003( 4

بری 2و گرین ،)1003( 6یوسدفی ،)1007( 7داندو )1006( 8و بارمدا )1006( 3بد تحدولهدای
مردمساالرسدازی در افغانسدتان پرداختد اندد وجد مشدتر ایدن پدژوهوهدا بررسدی میدزان
نهادیش شدن دموکراسی از راه تحلیل دستاوردها و چالوهای آن در ایدن کشدور اسدت برخدی
پژوهشگران زاوی های دیگر دموکراسدی را بررسدی کدردهاندد بدر اسدا

پدژوهو الرسدون

70

( ،)1077دشواریهای بسیاری برای توسعۀ سیاسی در جوامع ب نسبت یدد لیبدرال دموکراسدی
چون افغانستان وجود دارد
چشانک اشاره شد ،پژوهشگران بیشتر ب مباحث سیاسی-اجتماعیِ دموکراسی در افغانسدتان
پرداخت اند و ب رابطۀ دموکراسی و توسعۀ اقتصادی ،ب عشوان محدوری بشیدادین ،توجد انددکی
داشت اند البت تشها پژوهشگرانی چون ساعی و مهدوی ( ،)1074نقو توسع نیافتگی اقتصادی-
اجتماعی در تثبیت دموکراسی در این کشور را تأیید کردهاند از سوی دیگر ،ایدن پژوهشدگران
برقراری دموکراسدی در افغانسدتان را تشهدا راهحدل دانسدت و آن را پذیرفتد اندد؛ امدا همچشدان
رویکردی تردیدگون ب تثبیت و دستاوردهای عیشی آن ب ویژه در حوزۀ اقتصادی دارند در این
نوشتار بر این نکت تأکید شده است
مباحث نظري
مطالعات مورد رابطۀ توسع و دموکراسدی ،پیرامدون ایدن پرسدو اصدلی مدیچرخدد کد  :آیدا
دموکراسی شرط توسعۀ اقتصادی است یا فرایشدهای توسعۀ اقتصدادی پدیوشدرط دموکراسدی
هستشد در این باره س رویکرد تضاد ،سازگاری و نهادی قابل ششاسایی هستشد
الف) رویکرد سازگاري :بشابر الگوی سازگاری ،دموکراسی ابدزار توسدعۀ اقتصدادی اسدت
) .)Weiner and Huntington, 2000: 15طرفداران این رویکرد معتقدندد کد دموکراسدی از راه
سازوکارهایی چون تقویت اقتصاد بازار آزاد ،مالکیت خصوصی و برابری ب توسع اقتصادی و
اجتماعی میانجامد بوتسوانا و مالزی نمونۀ بارزی برای اثبات ایدن ادعدا هسدتشد (Arsen and
) Eriklin, 1999: 64-68دموکراسی ب عشوان مدل پیشرفتۀ توسعۀ سیاسی یمن ایجداد شدرای
1. Esma’ieli and Reza’ie
2. Shafihi and Iqbal
3. Manouchehri and Mazari
4. Tajik and Sharifi
5. Barry
6. Greene
7. Yousefi
8. Danesh
9. Barma
10. Larson
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باز اقتصادی عهدهدار درجۀ باالیی از نظارت بر دارندگان و بازیگران اقتصدادی و سیاسدی نیدز
هست

).(Kingsbury, 2007: 1-6

ب) رویکرد تعارض :بشابر الگوی تضاد ،توسعۀ اقتصادی در توسدعۀ سیاسدی و اجتمداعی
نقو نخست را دارد ( )Moses, 2012: 125دموکراسی ب ویژه در دولتهای نوپدا ،بدیثبدات و
تودهای مشجر ب توسعۀ نمیشود بشابراین دموکراسی و توسع در برابر یکدیگر قرار میگیرندد
توسعۀ سریع در س کشورِ ک وبیو استبدادیِ کرۀ جشوبی ،تدایوان و سدشگاپور ایدن دیددگاه را
تأیید میکشد ) .(Arsen and Eriklin, 1999: 64-68بددینصدورت توسدعۀ سیاسدی -فرهشگدی،
بازتابی یکسوی از توسعۀ ساختار اقتصادی است و کشورهای پیشرفتۀ صدشعتیِ غیردمکراتیدکِ
نخستین در غرب الگویی برای کشدورهای غیرصدشعتی و درحدالتوسدع محسدوب مدیشدوند
)(Tajik, 1999: 114

ج) رویکرد نهادي :تبیینهایی ک تأثیرنداشتن نوع نظام سیاسی (دمکراتیک یا اقتدارگرا) بر
توسع را نشان میدهشد ،ب طور معمول متغیرهای دیگری را عامل توسدعۀ اقتصدادی مدیدانشدد
یکی از نظری پردازان معروف این رویکرد آدریان لفتویچ است از نظر وی ب جای ندوع نظدام
سیاسی ،کیفیت و ویژگی دولت و سیاستهای آن بر عملکرد اقتصاد ملی تأثیر بسدزایی دارندد
مویوع اصلی برای لفتویچ تقدم نوع سیاست و ماهیت دولدت بد جدای شدکل حکومدت در
توسددع اسددت؛ زیددرا نددی بس دیاری از کشددورهای توسددع یافت د دمکراتیددک و ن دی دیگرشددان
غیردمکراتیک هستشد ) .)Leftwich, 2006: 22توسعۀ اقتصدادی بد ثبدات داخلدی ،پدذیر در
بازارهای بینالمللی ،استقالل نسبی دولت از طبقات ،نظام اداری کارآمد ،کداهو فسداد ،توافد
میان گروهها دربارۀ توسع و توزیع عادالندۀ ثدروت بسدتگی دارد ایدن مسداال از کارکردهدای
توسع ای نهاد دولت ب شمار میآیشد ))Leftwich, 2006: 24-25
تحولهاي دموكراسی و توسعۀ در افغانستان
رگ های نخست دموکراسیخواهی در افغانستان ب اوایل سددۀ بیسدت یعشدی دهدۀ مشدروط و
سپا عصر امانی (سالهای  7373تدا  )7313بداز مدیگدردد در سد دهدۀ نخسدت ایدن قدرن
افغانستان شاهد مشروطیتخواهی یعشی حکومت محددود بدود پدا از فضدای بسدتۀ سیاسدی
سالهای  7313تا  7342گفتمان دموکراسیخواهی در ده های آزمدون دموکراسدی ،سدالهدای
 7346تا  7329و قانون اساسی سالهای  7369تدا  7379تقویدت شدد مدردمسداالرخواهی در
دوران حکومتهای اقتددارگرا (سدالهدای  7379تدا  ،)7378سوسیالیسدتی (7378تدا  )7331و
بشیادگرا ( 7331تا  )1007از جامعۀ سیاسی این کشور رخت بربست؛ اما با برگزاری نشست بُن
در  2دسامبر  1007دوباره در دستور کار قرار گرفت ) (Forouzish, 2015: 137با آغاز بد کدار
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دولت موقت ( 11دسامبر  )1007و سپا دولت انتقالی ( 17ژوان  )1001روندد اجرایدیشددن
تعهدهای نخست دموکراسیسازی پیمان بُن ،مانشد کمیسیون مستقل حقوق بشر ،دفتدر مشدتر
تشظی انتخابات ،لوی جرگۀ ایطراریِ گزیشو رایا دورۀ انتقالی (ب مدت  78مداه) ،کمیسدیون
اصالحات اداری و برگزاری لوی جرگۀ تدوین قانون اساسی جدید در دستور کار قدرار گرفدت
).(Forouzish, 2015: 132

ب درخواست دولت انتقالی برنامۀ مأموریت همیاری سازمان ملدل متحدد بددرای افغانسدتان
(یوناما) در  18مار

 1001راهاندازی شد یوناما مه ترین نهاد موجود برای ایجداد همداهشگی

میان برنام های توسدعۀ دموکراسی در عصر پساطالبان است (

Esma’ieli and Reza’ie, 2010:

 )130-131در سال  1009مه ترین طرح ملدی توسدعۀ روسدتایی افغانسدتان بدا عشدوان برنامدۀ

همبستگی ملی 7،توس حکومت پیریزی شد این برنامد کد بدا هددف فقرزدایدی و سداخت
زیربشاها در افغانستان طرح و آغاز شد ،تا سال  1076تقریبدا بدیو از  92هدزار روسدتا را زیدر
پوشو قرار داد

).)Political Assistance of Afghanistan’s Finance Ministry, 2016: 4-5

بشابر قانون اساسی دمکراتیک افغانسدتان (74دسدامبر  ،)1009دولدت عهددهدار کارکردهدای
اقتصادیِ بشیادیشی چون مبارزه با مواد مخدر (مادۀ  ،)7حمایدت از نظدام بدازار آزاد (مدادۀ ،)70
توسعۀ بخوهای صشعت ،کشاورزی و دام پروری ،بهبود شرای اقتصادی و اجتماعی دهقاندان،
پیش وران ،دامداران ،عشایر و تهیۀ مسکن و توزیع زمین برای افراد واجد شرای (مادههدای 79
و  )74شدد ) (Ministry of Justice of Afghanistan, 2007: 460-463بشدابر مدادۀ  726بدرای
نظارت بر فرایشد دموکراسی ،کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد و موظف ب پاسخگویی بد همدۀ
انتخابات و هم پرسیهای آیشده و نیز ثبتنام افدراد کاندیددا و رأیدهشدده شدد (
)International, 2011: 14

Democracy

با برگزاری نخستین انتخابات ریاستجمهوری در  3اکتبر  1004و پارلمانی در  73دسدامبر
 ،1002جمهددوری اسددالمی افغانسددتان ،جددایگزین حکومددت انتقددالی شددد در انتخابددات
ریاستجمهوری حدود  71،6میلیون نفر 21 ،درصد جمعیت کشور برای شدرکت در انتخابدات
ثبتنام و از این جمعیت 827182340 ،میلیون نفر،حدود 70درصد در انتخابات شدرکت کردندد
 40درصد رأیدهشدگان زنان بودند اعضای پارلمان نیز از میان  2800نامزد ک حدود  280نفدر
زن بودند ،انتخاب شدند از مجموع  143کرسی 68 ،کرسی معادل 17درصد نمایشدگان مجلا
در اختیار زنان گرفت ) .(Tajik and Sharifi, 2009: 39نخستین دولت مشتخب در مار

1004

سشد هدفهای توسعۀ هزاره سازمان ملل 1را امضا و از آن ب عشوان «سشد راهبردی کاهو فقرِ»

7

(1. National Solidarity Program )NSP
 1سازمان ملل در سپتامبر 1000هدفهدای توسدعۀهزاره ))Millennium Development Goals (MDGs
را برای همۀ کشورهای جهان تعیین کرد بحران داخلی تا سال  1004مانع از سه گیری افغانستان از این سشد شد
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ملت افغانستان یاد کرد بشابر این سشد تحقد امشیدت ،حکمراندی خدوب و توسدعۀ اقتصدادی-
اجتماعی از هدفهای این راهبرد جهانی برای افغانستان بود

(International Monetary Fund,

).2008: i-ii

در سطح مشطق ای ،برگزاری نخستین نشست همکداریهدای اقتصدادی مشطقد ای راجدعبد

افغانستان (رکا) 1در سال  1002نقطۀ عطف گستر همکاریهای تجاری این کشور محسدوب
میشود همچشین افغانستان در سال  1007ب عضویت اتحادیۀ همکداری مشطقدۀ جشدوب آسدیا
(سار ) درآمد ) (Isma’ieliyan, 2015: 12عضویت افغانستان در سار همچدون رکدا نتیجدۀ
استقبال بیشتر کشورهای مشطق از دموکراسی در این کشور بود
موافقتنامۀ لشدن (ژانویۀ  ،)1006پا از موافقتنامۀ بن مه ترین سدشدِ توسدع ای بدود کد
دولت افغانستان با جامعۀ جهانی امضا کرد حکومت افغانستان بر اسا تعهدها و رسدیدن بد
هدف های پانزدهسال توسعۀ هزاره و تواف نامۀ لشدن راهبرد توسعۀ ملدی افغانسدتان 1008( 9تدا
 )1079را تدوین ساخت امشیت ،حکومتداری ،و توسعۀ اقتصادی -اجتماعی ،بد ترتیدب سد
رکن اصلی این برنامۀ پشجسال با  20/7میلیارد دالر اعتبار برآورد شدند (نمدودار ( )7

Ministry

)of Justice of Afghanistan, 2008: 8

17.185

14.179

0.915
1.186
1.815
2.478
2.985
4.486
4.872

سایر موضوعات فرعی
بازار آزاد و بخش خصوصی
مصونیت اجتماعی
سالمت و تغذیه
حاکمیت قانون و نظام اداری سالم
زراعت و توسعه روستا
معارف و فرهنگ
امنیت
زیربنا

نمودار  .1سهم اركان هشتگانه در راهبرد توسعۀ ملی افغانستان (ميليارد دالر)
Source: Ministry of Justice of Afghanistan, 2008: 19

دومین انتخابات ریاستجمهوری در  10اوت 1003برگزار شد از  6میلیون شدرکتکششدده،
 7/2میلیون رأی تقلبی اعدالم و انتخابدات بد دور دوم کشدیده شدد

(Boroujerdi Alavi and

) Habibi, 2014: 196-197کاهو میزان شرکتکششدگان و تقلب ،این دوره را از دورۀ نخسدت
انتخابات جدا ساخت دومین حکومت مشتخب افغانستان برای اجرای راهبرد توسعۀ ملدی همدۀ

بشابراین میعاد زمانی برای رسیدن ب هدفهای توسعۀ هزاره برای همۀ کشورها سال  1072اما برای افغانستان سال
1010تعیین شد
)1. Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP
)2. Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan (RECCA
)3. The Afghanistan National Development Strategy (ANDS
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خود را کرد بشابر گزار
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وزارت اقتصاد افغانستان ب طور میانگین 66درصد هددفهدا و

برنام های این سشد ملی در زمان مقرر تحق یافت اند (نمودار )1
88

45
46

بازار آزاد و بخو خصوصی
مصونیت اجتماعی
سالمت و تغذی
حاکمیت قانون و نظام اداری س ال
زراعت و توسع روستا
معارف و فرهش
امشیت

71
69
71
73
63
66

 .درصد تطبيق اركان هشتگانۀ راهبردي استراتژي توسعه ملی افغانستان2نمودار
Source: Ministry of Economy of Afghanistan, 2014: 1.

ده نخست توسدع (سدالهای  1007تدا  )1077و سدپا دوران گدذار (سدالهای  1070تدا
 )1074مقدم ورود افغانستان ب ده دوم توسع (سالهای  1074تا  )1014بود پدا از بحدران
شوماه سومین انتخابات ریاستجمهوری ( 74ژوان  )1074حکومدت وحددت ملدی ایجداد
شد این بحران (تقلب) مانع حکومت جدید در تعقیب سیاستهای گذشتۀ توسعۀ ملی و بسیج
مشابع بخو خصوصیِ سرمای گذاران داخلی و خدارجی در اقتصداد افغانسدتان شدد (Political
) .Assistance of Afghanistan’s Finance Ministry, 2016: 3حکومت وحدت ملی در پاسدخ
ب چالوهای پشجگانۀ توسعۀ اقتصادی یعشدی خدرون نیروهدای نظدامی ،کداهو حمایدتهدای
بینالمللی ،افزایو حمل های گروههای مخدالف ،فسداد اداری و رکدود اقتصدادی ،نخسدت ،در
دسامبر  1074تعهد خود برای اصدالحات و بهبدود از راه سدشد «تحقد خودکفدایی :تعهددهای
اصالحات و همکاری دوبارۀ» افغانستان و جامعۀ بینالمللی را اعالم کرد پدا از ایدن ،برنامدۀ
راهبردی پشجسالۀ حکومت را ( 1076تا  )1017با مبلغدی حددود  9/8میلیدارد دالر و بدا هددف
حرکت در راستای خودکفایی ،حکومتداری و امشیت در قالب سشد «چدارچوب ملدی صدلح و
توسعۀ افغانستان» تدوین شد

).(Ministry of Economy of Afghanistan, 2016: 1-2
7

1

با پایان زمان برنامۀ هدف های توسعۀ هزاره و تصویب هدف های توسعۀ پایدار ( 1076تا
 )1090توس سازمان ملل ،افغانستان نیز در  12سپتامبر  1072متعهد ب اجرای ایدن هددفهدا
شد هدفهای توسعۀ پایدار در افغانستان باید در س مرحلۀ ملیساختن ،ترتیب و نهاییسدازی
هدف های توسعۀ پایدار ،سازگارشدن هدف های توسعۀ پایدار با طرحها و برنامد هدای ملدی و
تطبی  ،نظارت و گزار دهی برنام های توسعۀ پایدار صورت میگرفت )(sdgs.gov.af, 2015
حکومت بر اسا

تعهدهای سشد تحقد خودبسدشدگی و چدارچوب ملدی صدلح و توسدع در
1. MDGs
(2. Sustainable Development Goals )SDGs
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سپتامبر  1072برنامۀ ملی میثاق شهروندی را ب عشوان سش

بشدای خودبسدشدگی و فقرزدایدی و

توسعۀ فراگیر روستایی و شهری و در ده سال آیشده ( 1072تا  )1016اعالم کدرد بشدابر برنامدۀ

ملی پیمان شهروندی 7حکومتداری خوب باید در سطح محلی بهبود یابد؛ ب گون ای ک از این
سشد با عشوان «راهبرد ارتباطات دولت با ملت» یاد شده است درواقع ،این میثاق تعهد دوجانبدۀ
ملدی بدین دولدت و روستا/شدهر اسدت(

Political Assistance of Afghanistan’s Finance

.)Ministry, 2016: 1-6

ویژگی خاصِ دهۀ دوم توسع ک آن را از دهۀ نخست متمایز میکشدد توسدعۀ اقتصدادی از
راه تجارت مشطق ای است این نکت مه تدرین تفداوت طدرحهدای توسدع ای حکومدت سدوم
افغانستان ( )1074با حکومتهای اول و دوم ( 1004تا  )1074است بستن موافقتنامۀ چابهار

( 14م  ،)1076افتتاح بشدر سلما( 1ژوان  ،)1076طرح کاسا یکهزار( 9م  ،)1076آغداز روندد

عملیاتیساختن تاپی 4در خا افغانستان ( 19فوری  )1077و امضای موافقتنامدۀ راه الجدورد
( ،)1077از طرحهای کالن مشطق ای با محوریت افغانسدتان در عصدر مدردمسداالرسدازی و در
راستای توسعۀ اقتصادی ب شمار میرود در سطحی فراتر ،افغانسدتان بدا عضدویت در سدازمان
جهانی تجارت ( 13جوالی  ،)1076ب عرصۀ نظ اقتصاد بینالملدل ورود یافدت در مجمدوع،
تحول جایگاه مشطق ای اقتصاد افغانستان از راه پیوستن بد سدازمانهدای مشطقد ای و جهدانی و
موافقتنام های تجاری با کشورهای پیرامدون در کشدار تددوین و عملیداتیسداختن طدرحهدای
توسع ای در سطح ملی از وجوه مثبت و تأثیرگذار تحولهای مربوط ب مدردمسداالرسدازی بدر
توسعۀ اقتصادی افغانستان محسوب میشوند
ارزیابی شاخصهاي توسعۀ اقتصادي
در این نوشتار ،عالوه بر شاخصهای کالن توسعۀ اقتصادی همچدون تولیدد ناخدالص داخلدی،
درآمد سران  ،توزیع عادالنۀ درآمد ،توسعۀ انسانی ،فقر و تغییر ساختار اقتصادی ،شداخصهدای
خُرد نیز چون صادرات و واردات ،شهرنشیشی و اشتغال بدرای سدشجو بهتدر ویدعیت توسدعۀ
اقتصادی افغانستان بررسی شدهاندد بدا توجد بد میدزان دسترسدی بد اطالعدات اقتصدادی و
 7بودجۀ مرحلۀ چهار سال نخست پیمان شهروندی ( 1076تا ،)1010در حددود یدک میلیدارد دالر بدرآورد شدده
است
 1این بشد  41مگاوات برق برای  000،40خانوادۀ روستایی تولید کرده و  80هزار هکتار زمین کشاورزی متعلد بد
 20هزار خانواده را آبیاری کرده است و نیروی برق را ب شهر هرات فراه میکشد
 9طرح  CASA-7000نیروی برق را از قرقیزستان ب تاجیکستان (447کیلومتر) و از تاجیکستان بد افغانسدتان و
پاکستان (720کیلومتر) انتقال میدهد بشابر پیوبیشیها ،این طرح تا پایان سال  1078تکمیل میشد
)4. The Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India Pipeline (TAPI
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رویکردی ب نسدبت مقایسد ای ،سدال  1000بد عشدوان سدال پایدانی نظدام امدارت اسدالمی (و
غیردمکراتیک) طالبان ،مبشای تحلیل ویعیت اقتصدادی افغانسدتان تدا سدال  1077قدرار گرفتد
است؛ البت با توج ب نبود برخی دادههای آماری ،ب ارزیابی برخی شاخصهدا بدین سدالهدای
 1009تا  1076اکتفا شده است
 .2توليد ناخالص داخلی
میزان تولید ناخالص داخلی 7افغانستان در سال 1/4 ،1000میلیارد دالر بوده اسدت ایدن میدزان
تا سال  1070و پا از آن ،رونددی صدعودی داشدت اسدت تولیدد ناخدالص داخلدی از 72/3
میلیددارد دالر در سددال  1070بدد  17/02میلیددارد دالر در سددال  1077رسددید (نمددودار )9
برقراری امشیت نسبی در سالهای نخسدتینِ سدقوط طالبدان ،بازگشدت سدرمای داران افغدان بد
کشور و سرازیرشدن کمکهای جهانی نقو بسزایی در افزایو تولید ناخالص افغانستان داشت
است

نمودار  .9رشد توليد ناخالص داخلی
?Source: http://world-statistics.org/index-res.php?code=NY. GDP.MKTP.PP. CD
name= GDP, % 20 PPP %20 (current%20international%20$) #top-result, )Accessed
on: 1/4/2018).

در سال  1000بخوهای کشاورزی ،صدشعت و خددمات بد ترتیدب  1/4 ،9/4و  1درصدد
رشد تولید ناخالص داخلی را تشکیل دادهاند (نمودار  )4ب طور میانگین ،در سدالهدای اخیدر،
بیشترین سه در تولید ناخالص داخلی را بخو کشاورزی داشت است بخو خدمات نیدز بدا
کاهو شدید از 77/1درصد در سال  1003ب  7/9درصد در سدال  1072سرنوشدت نامشاسدبی
چون بخو صشعت داشت است گذار از اقتصاد کشاورزی سشتی بد اقتصداد نیمد صدشعتی و در
نهایت صشعتی یا حداقل اقتصاد کشاورزیِ صشعتی از ویژگیهای اصلی نظامهای دمکراتیدک یدا
حداقل تثبیت چشین نظام سیاسی برشمرده میشود
)1. Gross Domestic Production (GDP

934
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نمودار  .4رشد توليد ناخالص داخلی به تفکيک بخشهاي مختلف اقتصادي
Source: http://world-statistics.org/index-res.php?code=NY.GDP.MKTP.PP.
CD?name= GDP ,%20 PPP%20 (current%20international%20$) #top-result,
)Accessed on: 2/4/2018).

 )1درآمد سرانه
درآمد سرانۀ پایین از شاخصهای مه توسع نیافتگی افغانستان تاکشون است (نمدودار  )2ایدن
کشور در سال  1009با درآمد سرانۀ 738دالر از بین  107کشور در مقام  78جهان قرار داشدت
و در سال  1076با سرانۀ  261دالر و در بین  786کشور ،در جایگاه  746قدرار گرفدت درآمدد
سران متغیر مه تحلیل دموکراسی است درواقع ،درآمد سرانۀ باالی  000،6دالر ،از سشج های
مه سطح توسع یافتگی و دموکراسی محسوب میشود

).(Leftwich, 2006: 231

نمودار  .3سرانۀ توليد ناخالص داخلی
=Source: http://world-statistics.org/index-res.php?code=SP.DYN. LE00. IN? name
Life %20 expectancy%20at%20birth,%20total%20 (years), )Accessed on:
1/4/2018).

 )9توسعۀ انسانی

ب باور برخی توسعۀ اقتصادی بد مثابدۀ توسدعۀ انسدانی 7اسدت در شداخص توسدعۀ انسدانی،
)1. Human Development Index (HDI
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افغانستان در سال  1000از بین  768کشور ،در جایگاه  727قرار داشت و در سالهای  1070و
 1072از بین  788کشور ،رتبۀ  768و  763جهان را ب دست آورد (نمودار  )6رتب های جهدانی
و رشد اند توسعۀ انسانی در این پانزده سال ،از  0/94در سال  1000ب  0/48در سال ،1072
نشانگر ویعیت نامشاسب ابعاد این شاخص یعشی سطح دانو ،بهداشت و اسدتانداردهای اولیدۀ
زندگی در این کشور است فقر توسعۀ انسانی ،فقر انسانیِ توسدع و دموکراسدی در افغانسدتان
است این مسئل در افزایو بزهکاریهای اجتمداعی و نداامشیهدای داخلدی ایدن کشدور تدأثیر
بسزایی داشت است

نمودار  .6شاخص توسعۀ انسانی
=Source: http://world-statistics.org/index-res. php? code= UNDP.HDI? name
Human%20 Development %20 Index%20(HDI)#top-result, (Accessed on: 1/4/
2018).

 )4فقر
فقر و روند روب رشد آن مه ترین بحرانِ اقتصادیِ دامنگیر حکومتهای پساطالبان بوده است

جمعیت زیر خد فقدر 7از 19درصدد در سدال  1001بد 29درصدد در سدال 1009رسدید در

سالهای دهۀ نخست قرن بیستویک دولت نتوانست از میزان این جمعیت بکاهد (نمودار )7
در سالهای پا از سال  1070این روند مشفی ادام یافت این میدزان فقدر بددان معشاسدت کد
حدود 79میلیون از جمعیت  99میلیونی این کشور نمیتوانشد نیازهدای اساسدی خدود را تدأمین
کششد حدود  87درصد فقیران افغانستان را روستاییان تشکیل میدهشد اکشدون ،افغانسدتان دارای
«دموکراسی فقیر» است

1. Population Below Poverty Line
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نمودار  .2جمعيت زیرخط فقر
Source:
http://www.worldbank.org/fa/news/press-release/2017/05/08/gzrsh-fqrfGnstn-2017 (Accessed on: 5/4/2018).

 )3نرخ بيکاري و اشتغال

7

رتبۀ جهانی افغانستان در سال  1000در نرخ بیکاری نسبت ب نیروی فعدال  781 ،بدود امدا بدا
افزایو نرخ بیکاری از سال  1001ب بعد این جایگاه ب  89در سال  1070رسید در سالهدای
پا از این نیز دولت نتوانست ب نسبت نیروی جویای کار ،اشتغالآفریشی کشدد در سدال 1077
از آنجاییک  3درصد جمعیت فعال بیکار بودند افغانستان در این شاخص از بدین  786کشدور
رتبۀ  62را تجرب کرد (نمودار  )8بدین جهت ،دولت کابل نتوانست است از توانایی و فرصدت
مشاسب نیروی کار در راستای توسعۀ اقتصادی استفاده کشد بشابر گدزار باندک جهدانی ملدت
افغانسددتان بیکدداری و فقددر (و ندد نبددود آزادی) را بددزرگتددرین مشددکلِ خددود دانسددت انددد
) .(Worldbank.org, 2017فقر و بیکاری از علتهای پیوستن جوانان افغانستان بد گدروههدای
مسلح یددولتی است در نتیج  ،افزایو ناامشیها ک سبب فرار سرمای های داخلی و خدارجی
از این کشور شده است ،تأثیر مستقیمی بر ویعیت اشتغالزایی داشت است

نمودار  .1رتبۀ جهانی افغانستان در نيروي كار ،نرخ بيکاري و اشتغال باالي  23سال
?Sources: http://world-statistics.org/index-res. php? code= SL. TLF. TOTL. FE.ZS
=name
Labour
%20force,%20female%20(%%20of%20total%20labour%20force)#top-result,
(Accessed on: 5/4/2018), http://world-statistics.org/index-res .php? code= SL. UEM.
TOTL. ZS? name= Unemployment, %20total %20 (%%20 of%20 total% 20labor%
20force)%20 (modeled %20ILO%20estimate)#top-result, (Accessed on: 5/4/2018).
)1. Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate
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 )6شهرنشينی
افغانستان جزو کشورهای برتر در شاخص رشد جمعیت شهرنشیشی است؛ ب گون ای ک در این
شاخص در سالهای  1000تا  1072ب ترتیب از بین  174کشور جهان ،رتب هدای ،7 ،2 ،3 ،79
 74 ،76 ،77 ،76 ،11 ،13 ،91 ،97 ،90 ،17 ،76 ،3را ب دسدت آورد جمعیدت  17/9درصددیِ
شهرنشیشی در سال  1000ب  17درصد در سال  1077افزایو یافت (نمودار  )3جمعیدت کدل
افغانسددتان نیددز از  10،039،726نفددر در سددال  1000ب د  94،626،091در سددال  1076رسددید
بازگشت مهاجران و افزایو مهاجرت از روستاها ب شهرها بد دلیدل فقدر و بیکداری دو علدت
اصلی رشد افسارگسیختۀ جمعیت شهری هستشد اما جمعیت شهری ب نسبت جمعیت کدل ،در
جایگاه نامشاسبی قرار دارد در این شاخص ،رتبۀ جهانی  736افغانستان در سال  1000بد 737
در سال  1076کاهو یافت

نمودار  .3وضعيت جمعيت شهري
=Sources: http://world-statistics.org/index-res. php? code= SP. URB. GROW? name
Urban %20 population %20growth %20(annual%20%)#top-result, (Accessed on:
=2/4/2018), http://world-statistics.org/index-res. php? code= SP.POP. GROW? name
Population %20 growth %20 (annual%20%)#top-result, (Accessed on: 2/4/2018).

رشد شهرنشیشی در افغانستان ن نشانۀ مثبدت توسدع  ،بلکد بیشدتر نمدو ِد عیشدی گسدتر
حاشی نشیشی است درواقع ،رشد شهرنشیشی ب معشای اصیل آن ک ارتبداط تشگداتشگی بدا رشدد
صشعت دارد ،در این کشور رخ نداده است از سویی ،بشابر مه ترین بررسدی ویدعیت زنددگی
مردم افغانسدتان در سدالهدای  1079و  74 ،1074درصدد از جمعیدت شدهری در محلد هدای
فقیرنشین زندگی می کششد و ایدن روندد در شدهرهای بدزرگ روبد افدزایو اسدت

(Political
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) Assistance of Afghanistan’s Finance Ministry, 2016: 8رشدد حاشدی نشدیشی شدهری
پیوندی مستقی با گستر

ناامشی در افغانستان دارد اگر در گذشت نیروهای مسلح ید دولدت

در برخی روستاها پایگاه اجتماعی داشتشد ،اکشون مشاط فقیرنشین شهری ،مکان مشاسدبی بدرای
گستر نفوذ و عضوگیری آنان است
 .2تجارت خارجی
افغانستان در یکونی دهۀ اخیر ،توازن تجاری مثبتِ شدیدی را تجرب کدرده اسدت صدادرات
افغانستان در سال  260/6 ،1008میلیون دالر و در همین سال ،میدزان واردات  4/3میلیدارد دالر
بوده است در سال  ،1076واردات افغانستان ب  6/7میلیدارد دالر و صدادرات نیدز حددود 607
میلیون دالر بوده است (نمودار  )70در سالهای  1008تدا  1076رتبدۀ جهدانی ایدن کشدور در
صادرات بد ترتیدب  ،797 ،793 ،748 ،722 ،724 ،722 ،727 ،748 ،747و رتبدۀ واردات نیدز
 38 ،708 ،706 ،701 ،777 ،708 ،778 ،703و  709بددوده اسددت در شددرای کشددونی ،حجدد
مجموع تجارت خارجی افغانستان متشکل از  32درصد واردات و  2درصد صادرات است

نمودار  .20حجم صادرات و واردات افغانستان
=Source: http://world-statistics.org/index-res. php? code= BM. GSR. MRCH. CD? name
Goods %20imports %20(BoP,%20current%20US$), (Accessed on: 5/4/2018).

نتيجه
دموکراسی ،ب عشوان نخستین و مه ترین قرارداد بینالمللدیِ تداریخ سیاسدی تشدکیلِ دولدت در
افغانستان و پیونددهشدۀ آن با نظ نوین جهانی ،تشها نسخۀ توسعۀ این کشور در عصر پساطالبان
و در عرص های حکومتداری خوب ،امشیت و توسعۀ اقتصدادی بدرآورد شدده اسدت در ایدن
نوشتار ب تأثیر دموکراسی بر توسعۀ اقتصادی پرداخت شد
افغانستان تاکشون دو دورۀ توسع گرایی را تجرب کرده است :دورۀ نخست سدالهدای 1007
تا  1077و دورۀ دوم از سال  1074ب بعد در این سالها ،سه بخدوهدای امشیتدی و سیاسدیِ
دموکراسی (آزادی و مشارکت) بر بخو اقتصادی آن تقدم یافت درواقدع ،توسدعۀ دموکراسدی
شتاب بسیار بیشتری از توسعۀ اقتصادی داشت است آزادی و مشارکت سیاسی از وجوه مثبدت
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و تأثیرگذار دموکراسی بر توسعۀ اقتصادی افغانستان محسوب میشود فرایشد توسعۀ اقتصدادی
در افغانستان همچون دموکراسی ،از مشظری پدیدهای برونزا بوده است؛ بدینمعشا ک طرحهدای
کالن توسدع همچدون برنامدۀ همبسدتگی ملدی ،راهبدرد توسدعۀ ملدی و میثداق شدهروندی بدا
حمایتهای خارجی و جهتدهی نهادهای فراملدی و بیشدتر در چدارچوب موافقدتنامد هدای
بینالمللی صورت گرفت است مؤلفۀ برونزابودن طرحهای اقتصادی بر فرایشد توسعۀ اقتصادی
افغانستان تأثیرهای مشفی نیدز گذاشدت اسدت؛ زیدرا بسدیاری از کمدکهدای جهدانی مسدتقل از
حکومت مرکزی کابل و برنام ریزان اقتصادی در این کشور هزیش شده است ک خود بدر فسداد
اداری و مالی افزوده است از سوی دیگر ،رانتهای خارجی سبب وابستگی شددید سرنوشدت
توسع و دموکراسی افغانستان ب بیرون از کشور شده است
دموکراسی ،پشج بحران تقلب انتخاباتی ،فساد اداری ،اقتصاد رانتی ،ناامشی و بشیادگرایی را در
افغانستان وارد یا تشدید کرد ک هریک بر فرایشد توسعۀ اقتصادی تأثیرهای مشفی گذاشت است
ناامشی ک تاکشون عامل توسع نیافتگی افغانستان بد شدمار آمدده اسدت ،بیشدتر در درون مقولدۀ
دموکراسی قابل بحث است اگرچ دموکراسی میتواند زمیش را برای پیوسدتن مخالفدان دولدت
فراه کشد؛ اما این فریی برای طالبان تاکشون درست نبوده است؛ زیرا مبانی هستیششاسی ایدن
گروه ،هیچ سشخیتی با دموکراسی ندارد؛ ب ویژه آنک دموکراسی در کشورهایی چون افغانسدتان
زمیش ساز تشدروشدن تفکر بشیادگرایی شد دموکراسی در افغانستان بد یدکبداره سدبب حدذف
دولت پیشین (طالبان) و مخالفتهای مسلحان از سوی این گروه مسئل ای پیوبیشیپدذیر بدود
در سالهای اخیر چون دموکراسی نتوانست طالبان را وارد نظام سیاسی سازد یا نظام جمهدوری
اسالمی را در نظر آنان مشروع جلوه دهد ،در تأمین امشیت ناکام مانده است
در سالهای اخیر ،افغانستان در شاخصهدای کمدی توسدع چدون رشدد اقتصدادی ،تولیدد
ناخالص داخلی و شهرنشیشی ویعیت بسیار مشاسبتری از شاخصهای کیفی آن داشت اسدت
توزیع ناعادالنۀ ثروت نیز بر شدت شکافهای اجتماعی در افغانستان از جمل شدکاف شدهر و
روستا و شکاف طبقاتی ،افزایو جمعیت فقیرنشینِ گسترده در برابر جمعیت ثروتمشددِ محددود
افزوده است بر این اسا  ،افغانستان در مسیر رشد و ن توسع (تاکشون) گدام برداشدت اسدت
البت رشد اقتصادی باید نشانۀ مثبتی در توسدع پشداشدت شدود؛ چراکد رشدد ابدزار و مجدرای
نخستین تحق توسعۀ اقتصادی است اما این خو بیشی تا آنجا امیدوارکششده است ک رشدد در
بلشدمدت ب توسع در افغانستان مشجر شود
رابطۀ دموکراسی و توسعۀ اقتصادی را در سالهای اخیر نمیتوان رابطد ای بد طدور کامدل
تعارضگون یا سازگارگون دانست از آنجا کد بد دنبدال دموکراسدی ،افغانسدتان شداهد رشدد
اقتصادی ،طرح و پیگیری برنام های کالن ملی و مشطق ای بوده اسدت نمدیتدوان رابطدۀ آن بدا
توسع را ب شکل کامل تعارضگون تلقی کرد؛ اما چون دموکراسی همدراه بدا توزیدع ناعادالندۀ
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 بشیادگرایی و تقلب بوده است؛ بشدابراین، رانتخواری، ناامشی،ثروت و بحرانهای پشجگانۀ فساد
 رابط ای ناسازگار داشت است آنچ میتواند بین این دو متغیر پیوندی دوسوی، بیشتر با توسع
 کارآمددی و تقویدت نهداد دولدت و نظدام دیدوانسداالری و بد دور از،و سازگار برقرار سازد
 مدل نهادی در تبیین مسدئلۀ توسدعۀ،جدالهای ناشی از شکل نظام سیاسی است از این جهت
اقتصادی افغانستان کاربردیتر خواهد بود
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