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ــــــــــسرمقاله

اصالحات در انتخابات باید
جدی گرفته شود

محمدرضا هویدا

کمیســیون اصالحات انتخاباتی ،بسته پیشــنهادی خود را در
ده ماده بــه منظور آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی کشــور،
در هشتم سنبله به دولت ســپرد که نتیجه آن موافقت ریاست
جمهوری با هفت ماده از ده ماده بود .یکی از مفاد پیشــنهادات
کمیسیون اصالحات انتخاباتی این اســت که اعضای کمیسیون
های انتخابات برکنار شده و افراد جدیدی از سوی کمیته گزینش
به جای آنها انتخاب شوند .تغییراتی نیز در قانون انتخابات پیش
بینی شده است .در همین حال ریاســت اجرائیه نیز گفته است
که زمان برگزاری انتخابات ولســی جرگه ،پس از عملی شــدن
اصالحات انتخاباتی به حکومت پیشــنهاد خواهد شــد .و زمان
انتخابات از سوی کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات پیشنهاد
خواهد شد ،نه کمیشنران فعلی.
طرح کمیســیون اصالحات انتخاباتی ،اما با واکنش هایی از سوی
کمیسیون مســتقل انتخابات و همین گونه شــماری از اعضای
شورای ملی مواجه شده است .کميسيون مستقل انتخابات هشدار
داده است که در شــرایط فعلی ،تغيير درقوانين انتخاباتى بحران
آفرين بوده و نبايد باکميســيون هاى انتخاباتى ،برخورد سياسى
شــود .معاون کمیســیون گفته که :با توجه به انتخابات قبلى،
تقلبات و تخلفات انتخاباتى بصورت عموم ناشــى از ناامنى هاى
منطقوى ،عدم حاکميــت قانون ،نبودآمار دقيق ازنفوس ،مداخله
يکعده زورمنــدان ،مقامات بلندپايه دولتــى و کارمندان موقت
کميسيون در پروســه انتخابات مى باشد .براى ريشه کن نمودن
تقلبات انتخاباتى و برگزارى انتخابات شفاف و سالم بايد اصالحات
الزم در همه موارد براســاس قانون ايجاد شود .نبايد با کميسيون
هاى انتخاباتى برخورد سياســى صورت بگيرد و چنين برخوردى
قابل قبول به کميســيون نخواهدبود .کميسيونهاى انتخاباتى در
همه کشورها از اعتبار ويژه برخوردارمى باشند؛ زيرا همه مقامات
انتخابات از مجراى همين کميســيون ها به پُست هاى اجرايى و
تقنينى راه مى يابند .
در عین حال شــماری از نمایندگان ولسی جرگه نیز پیشنهادات
کمیســیون اصالحات انتخاباتی را دارای نواقص و خالهای جدی
می دانند و معتقدند که باید در این پیشنهادات تجدید نظر شود.
نمایندگان معتقدند که تشــکیل کمیســیون شفافیت به منظور
نظارت از عملکردهای کمیشنران کمیسیونهای انتخابات ،تهیه
لیست رای دهندگان و اســتخدام کارمندان وزارتهای معارف
و تحصیالت عالی در روزهای انتخابات ،که از ســوی کمیسیون
اصالحات انتخاباتی پیشــنهاد شده اســت ،نیازمند تجدید نظر
است ،چرا که عملی شدن این پیشــنهادات با توجه به وضعیت
کشور ،تقریبا مقدور نیست.
گفته می شــود که حدود هشــت میلیون کارت رای دهی بدون
صاحب و غیر واقعی در کشــور وجود دارد .در عین حال توزیع
تذکره الکترونیکی که در حال حاضر برای هر نوع پروسه رای دهی
ضروری می باشد نیز با مشکل مواجه شده و تبدیل به یک وسیله
برای بازی های سیاسی گشته است.
توزیع نشدن تذکره الکترونیکی که در این روزها مستمسکی برای
جریان های مختلف شــده ،افغانستان را از داشتن یک انتخابات
شفاف محروم خواهد کرد .کسانی که پروسه تذکره الکترونیکی
را به یک پروســه سیاسی مبدل کرده اند و بر علیه یا له آن شعار
مــی دهند و مظاهره می کنند ،باید بدانند که این کار به نوع خود
خارج کردن پروسه توزیع تذکره از حالت عادی اش و وارد کردن
آن به راه دیگری است.
حکومت افغانســتان در برخورد با مسایل ملی سخت ناهماهنگ
عمل کرده اســت .کمیســیون اصالحات انتخاباتی نیز با چنین
سرنوشتی مبتال خواهد شد .پینشهادات اصالحی کمیسیون می
بایســت با دقت نگریسته شــود و راه حل های معقول آن عملی
گردد .موضع گیری هایی که شــایبه منافع از آن ها می آید باید
با جدیت تعقیب گردد .افغانستان یک انتخابات کامال جنجالی را
پشــت سرگذاشته است و دیگر توان برگزاری انتخاباتی دیگر که
چنین وضعیتی را داشته باشد ،ندارد .به همین جهت برگزاری هر
انتخاباتی باید با حساسیت و جدیت کامل باشد.
گذار از وضعیت کنونی افغانستان بدون برگزاری انتخابات شفاف
و عادالنه امکان پذیر نیســت .انتخابات ولسی جرگه نیز که باید
به زودترین وقت برگزار شــود نیز نشان خواهد داد که افغانستان
کدام را برمی گزیند.

هجوم خیــل پناهجویان بــه اروپا همه را
غافلگیر کرده است.
آوارگان جنگ ســوریه و افغانستان در پی
صلح و آرامش و تودههای محروم کشورهای
آفریقایی ،در پی کار و رفــاه رو به اروپای
غربی آوردهاند .آنها از کــوه و دره ،دریا
و بیابان میگذرند تا در برخی کشــورهای
اروپای شمالی سر پناهی بیابند.
در مسیر خود درد و رنج بسیاری را تحمل
میکنند و برخی حتی جان خود را از دست
میدهند .به هر جا که میرسند نیز با شماتت
و مانع روبهرو میشوند .ولی این نه از تعداد
آنها کاسته اســت و نه از شور و ولع آنها
برای مهاجرت و پناهجویی.
تا همین چنــد هفته پیش کســی انتظار
چنین موجی از جمعیت با این حد از تحمل
و ایستادگی را نداشــت .اکنون این ترس
به جان سیاســتمداران و احزاب افتاده که
این موج را نه فقــط توقفی نخواهد بود که
گستردهتر نیز خواهد شد.
در گذار از استعمار به جهانی پسااستعماری
از آغــاز دوران مدرن تا چنــد دهه پیش،
پیشقراول سرمایهداری ،غرب ،با توپخانه،
افسر و کارمند به آسیا و آفریقا میرفت تا
با اســتعمار ،تمدن را اشاعه دهد .با جنگ
کشــورها و مردمانش تســخیر میشدند،
سپس دســتگاهی اداری مستقر میشد و
آنگاه کاال و سرمایه از راه میرسیدند.
دستاورد فرایند ادغام اقصی نقاط جهان در
نظم جهانی ،ســرمایهداری بود .در نهایت،
تجــارت ،تولید صنعتــی ،مصرفگرایی و
زیست در قلمرو دولت ملی غایت کنش همه
شــد .غرب نه از راه دور و به وسیله صدور
کاال و فرهنگ که با حضــور فیزیکی خود
در قالب سرباز ،افســر ،کارمند ،کارشناس
و پژوهشــگر این کار را به انجام رســاند.
کســی خود شــیفته ارزشهای مطرح در
غرب به تســخی ِر ســرمایهداری درآمده،
ِ
نبود .دستگاهی پیچیده متشکل از ارتش،
بوروکراســی ،پژوهش و تجــارت با زور،
سرکوب ،ایدئولوژی ،دروغ و فریب آن کار
را به انجام میرساند.
اســتعمار همچنین جنگ ملی و ســپس
جنگ امپریالیستی بر سر تقسیم جهان را
دامن میزد .زمین زیر پای همه میسوخت.
به شــکلی همه به این کارزارها کشــانده
میشــدند .نمیشد نیز نســبت به پدیده
بیطرف ماند .اگر کسانی در جنگ شرکت
میجســتند تا چفت و بستهای استعمار
را مســتحکمتر سازند ،کســانی دیگر در
پی رهایــی ملی و حق تعیین سرنوشــت
میجنگیدند .در یک طرف درد و رنج مردم
مستعمرات و خشم ملیگرایان را داشتیم و
در طرف دیگر رویکرد مثبت سیاستمداران
و سوداگران غرب.اســتعمار خود را عامل
تمدن ،رونق تجارت و رهایی از ســنتهای

پناهجویی ،پناهندگی و جهانی شدن
محمدرفیع محمودیان/قسمت اول
دهشتناک معرفی میکرد ولی کمتر کسی
در مســتعمرات به آن اعتماد داشــت و از
آن اســتقبال میکرد.در مقایسه ،امروز ما
درجهانی پسااســتعماری با استعمار وارونه
مواجه هستیم .اینک تودههای آواره به غرب
هجوم میآورند .آنهــا خواهان زندگی در
غرب هستند .صلح ،امنیت ،رفاه و آرامش
را در غرب میجویند .آنچه ســرمایهداری
مهم میشــمرد برای آنها نیز ارزشهای
مهم زندگی هستند .آنها کار میخواهند.
حقوق شــهروندی میخواهند .میخواهند
مالیات بپردازنــد ،مصرف کنند و ب ه هنجار
زندگی کنند .دیگر سرمایهداری الزم نیست
آنها را استعمار کند ،آنها خود به استقبال
سرمایهداری میشــتابند .از درد و بدبختی
میگریزند .کنامی و آرامشی را میجویند.
در این فرایند شاید دست به کنشی ارزشی
و ایدئولوژیک نزدهاند ،ولی با رفتار و رویکرد
خود نشــان میدهند که در آن مسیر گام
برمیدارند .این دیگر نه بــه گفته یورگن
هابرماس ،سیستم است که جهان زندگی را
استعمار میکند ،بلکه جهان زندگی است که
استعمار سیستم را میجوید.
غرب سرمایهداری ،پیشتر جنگ ،استثمار،
ِ
دزدی و تسلط را بر آنها تحمیل میکرد .در
حافظه تاریخی آنها نیز شاید هنوز نشان
این رویکرد غرب به جای مانده باشــد .ولی
امروز در مسیر مهاجرت و به گاه پناهجویی،
آنها غرب را نه به ســان نماد شر و تجاوز،
که به سان نماد عقالنیت ،نظم ،امنیت و رفاه
مینگرند .دیگر نه از غرب که از خود و تاریخ
و ذهنیت خود بیزار هســتند .آنها اینک
شیفته غرب هستند .شیفته رفاه و امنیت
آن ،شیفته اقتصاد کارآمد و دولت رفاه آن،
شیفته حاکمیت حق بر اذهان و سیاستهای
آن .اگر از چیزی در غرب بدشــان میآید،
همانا عواملی است که آنها را از دستیابی
به جنبههای آرمانی زندگــی در غرب ،از
رســیدن به حقوق خود ،از برخورداری از
موهبتهای زندگــی در غرب ،باز میدارد.
برخی از پناهجویان از افغانستان ،سوریه و
عراق ،از جهان اسالم میآیند .در این جهان
به گونهای سنتی قلمرو خویش را دارالسالم
و جهان پیرامــون به ویــژه جهان غرب
متخاصم را دارالحــرب نامیدهاند .در درون
صلح بین امت اسالمی برقرار بود و در برون
باید برای پیشــروی اسالم مبارزه می شد.
امروز اما این نامگذاری ارزشی وارونه شده

به خالف نظر رايــج ،چين هنوز با اين که رقيبي
واقعي براي واشنگتن به حساب آيد فاصله زياد
دارد .درسال  ،٢٠١٥اياالت متحده همچنان يکه
تاز سلطه و برتري در جهان است .هم در عرصه
نظامي (اساســي) و هم در بسياري از بخش هاي
کليدي ديگر به ويژه فناوري (اينترنت) و قدرت
نرم (فرهنگ عمومي) .ولي اين امر به معناي آن
نيست که چين پيشرفت هايي فوق العاده در ٣٠
سال اخير نداشته است .درعين حال« ،امپراتوري
ميانه» همچنان يک کشــور نوظهــور با حفره
هايي از فقر در شهرســتان هاي مختلف داخلي
اســت و توليد ناخالص داخلي آن ( ،PIBسرانه
درســال  )٢٠١٣به زحمت به  ٦٨٠٠دالر ،مشابه
ناميبيا ،جمهوري دومينيکن يا پرو مي رسد ...و
در هرحال ،به عنوان نمونــه ،خيلي پايين تر از
اسپانيا ( ٣٠هزار دالر) ،فرانسه ( ٤٢هزار دالر) يا
اياالت متحده ( ٥٣هزار دالر) اســت .اما ،تراکم

 کارتون روز

جمعيت آن (نزديک به يک و نيم ميليارد
تن) چنان انبوه است که وزن کلي اقتصاد
آن به سطحي بي ســابقه رسيده است.
درواقع ،ازدسامبر سال  ،٢٠١٤چين ازنظر
قدرت خريد مردم خود نخستين قدرت
اقتصادي جهان اســت .اقتصاد آن ٥.١٦
درصد از اقتصاد جهاني است درصورتي
که اياالت متحــده که ازســال ١٨٧٢
«نخستين قدرت اقتصادي جهان» بوده،
ســهمي  ٣.١٦درصدي در اقتصاد جهاني
دارد.
به رغم ضعف هاي قابل توجه ،پکینگ به
صورت تدريجي درحال تبديل شــدن به
تنها قدرتي اســت که مي تواند در ميان
مدت يک «رقابت راهبــردي» واقعي با
واشــنگتن داشته باشــد .باراک اوباما،
رئيس جمهوري امريکا هنگامي که تاکيد
مي کند چين تنها کشور قادر به تقابل با
اياالت متحده درنيمه دوم قرن بيست و
يکم در عرصه برتري جهاني اش اســت،
دچار اشتباه نيست.
درچنين چشم اندازي ،چين که مصمم به
رقابت با اياالت متحده در همه عرصه هاي
قدرت است ،جبهه اي جديد ،اين بار عليه
سلطه مالي امريکا ،گشوده است .اخيرا
با ايجاد بانک ســرمايه گذاري زير بنائي
آسيا ( – )AIIBکه فرانسه نيز در آوريل
گذشته به آن پيوسته – پکینگ توانسته
نشانه تازه اي از بلندپروازي هاي خود را
به نمايش بگذارد.
هدف از ايجاد اين بانک رقابت با صندوق
بين المللي پــول و بانک جهاني ،دونهاد
عمده مالي است که درپايان جنگ جهاني
دوم ،زير حمايت واشنگتن درچهارچوب
توافق برتون وودز ايجاد شــده و از آن
زمان توسط اياالت متحده و دنياي غرب
کنترل مي شود .همچنين ،بانک سرمايه
گذاري زير بنائي آســيا در رقابت با بانک
توســعه آســيايي ( )BASDنيز خواهد
بود که درســال  ١٩٦٦تاســيس شده و
تحت کنترل ژاپن اســت .به اين داليل
اســت که نه توکيو و نه واشــنگتن – تا
کنون – به بانک سرمايه گذاري زير بنائي
آسيا نپيوسته اند ولي در منصرف کردن
متحدان اصلي خود از پيوستن به آن نيز
توفيق نداشته اند .سررسيد تعيين شده
از سوي پکینگ براي حضور بمثابه «عضو
موســس» دراين بانک  ٣١اپریل گذشته
بود .درآن تاريخ ،نزديک به  ٥٧کشــور،
ازجمله کشورهاي عضو گروه موسوم به
«بريکز» (برازيل ،روسيه ،هند و افريقاي
جنوبي) و نيز چند کشور شريک اياالت
متحده مانند آلمان ،انگلستان ،فرانسه،
ايتاليا ،هلند ،اســتراليا ،کوریای جنوبي،
اسرائيل و غيره به آن پيوستند.
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اســت .پناهجویان از جایی که دارالحرب
شده است میگریزند و در دارالسالم غرب
پناه میجویند .ارزشــی سنتی و اسالمی
ناگهان در وجود کفری مدرن مادیت پیدا
کرده است .قلمرو جنگ ،جایی که تا همین
جنــگ جهانی دوم ،خــون از هر حرکت
سیاســی فوران میزد ،اینک قلمرو صلح
شده و بهشت عدن صلح و آرامش ،قلمرو
توحش جنگ شده است.
شکل ســلطه متحول شده است .این اصل
قضیه است .استعمار در آغاز قرن بیستم
به امپریالیسم تبدیل شد .سلطه جغرافیایی
معطوف به فروش کاال و استثمار مستقیم
نیروی کار به تدریج به سلطه ناب اقتصادی
تغییر شکل داد .سرمایه در شکل ناب خود،
سرمایه مالی ،جهان را قلمرو ترکتازی خود
ساخت.سرمایه ،امروز بر تمامی عرصههای
زندگی شخصی و اجتماعی انسانها تسلط
یافته اســت .ولی امــروز آنچه بیشتر
به چشم میآید ،ســلطه درونی و ذهنی
ســرمایهداری اســت .هژمونی مورد نظر
آنتونیو گرامشــی برقرار شده است .مرکز
استقرار سرمایهداری ،غرب ،قلمرو ارزشها
و شیوه زیستی مطلوب به شمار میآید .در
بقیه جهان ،برداشــت عمومی آن است که
از خود باید گریخــت و به آن پناه آورد .با
چنین برداشتی است که خیل آوارگان خود
را به مرزهای اروپا میرســانند و خواستار
پناهندگی بر مبنای گفتمانهای جاری در
غرب میشوند.
استثنا و قاعده

یکی از مهمترین نظریههای سیاسی جهان
معاصر که از آن برای بررسی مساله آوارگی
و پناهندگی نیز بهره گرفته شــده ،نظریه
فیلسوف ایتالیایی ،جورجو آگامبن ،درباره
اردوگاه اســت .آگامبن بر آن است که در
اردوگاهی همچون اردوگاه آشویتس ،قانون
به تعلیق در میآید .این استثنایی بر قاعده
کلی حاکمیت قانون اســت ولی در قلمرو
قدرت حاکم قرار دارد.
با استفاده از بحث فیلسوف آلمانی ،کارل
اشــمیت ،آگامبن مبنای قدرت حاکم را
تعییــن و اعالم وضعیت ویــژه ،وضعیت
استثنایی ،میداند .حاکم با در نظر گرفتن
شرایط ،حکم بر لغو حاکمیت قانون میکند.
در اردوگاه با انسانها آنچه میتوان کرد
که قانون اجازه آن را نمیدهد .در اردوگاه
میتوان انســانها را شکنجه کرد و آنها
را دســته جمعی ،بدون در نظر گرفتن و
وفاداری به نظام قانونی بازجویی و محاکمه،
کشــت .ولی این اســتثنایی است که در
چارچوب قاعده میگنجد .اعالم حالت ویژه
در قلمرو قدرت حاکم جــای دارد .قانون
اساسی بسیاری از کشورها این را مشخص
و تبیین کرده است.
به عالوه آنچــه در اردوگاه رخ میدهد
تفاوت چندانی با آنچــه به طور کلی در
جامعه میگــذرد ،نــدارد .مفهوم قدرت
زیستی میشــل فوکو اشــاره به ا ِعمال
قدرت دولت و جامعه مدرن بر رویکردهای
جمعیتی مردم دارد .بهداشــت ،سالمتی،
باروری و توانمندی شهروندان در نظارت و

مراقبت دولت قرار میگیرد تا میزان معینی
از جمعیت و نیــروی کار در جامعه وجود
داشته باشــد .افراد به سمت رفتار معینی
هدایت و پیش برده میشــوند .در اردوگاه
نظــارت و مراقبت جمعیتــی به اوج خود
میرسد .آنجا قدرت به گونهای مستقیمتر
بر تمامی رفتارهای مرتبط با زندگی و مرگ
انسانها اعمال میشود.
نظریه آگامبــن را باید وارونه کرد تا بتوان
درک دقیقــی از هجــوم آورگان به غرب
به دســت آورد .اروپای غربــی اردوگاه
نیســت .مرکز یا یکــی از مراکز جهان
(سرمایهداری) است .به این خاطر استثنا
نیســت .خود قاعده اســت .جای زندگی
است؛ جای مطلوب و به هنجار زندگی .این
را کم و بیش همه جهانیان و بیشتر از همه
پناهجویان آسیایی و آفریقایی پذیرفتهاند
و مهم میشــمرند .همه نیز در همه جهان
میکوشــند به آن شکل و بر آن مبنا عمل
کنند.غرب نیز بــه قلمرو حاکمیت قانون،
حق و نظم شهرت یافته است .آنجا جایی
است که قرار نیست استثنا بدان راه یابد.
قرار نیست استبداد و هرج و مرج برخاسته
از تصمیمهای ناگهانی و دل بخواهی به آن
راه یابد .آورگان نیز خود را همچون موردی
از کاربرد قانون و مبحث حق معرفی کرده
و باز میشناســانند .به ســان جنگزده،
بیخانمان ،قحطیزده ،ســرکوب و رانده
شده ،مشمول برخورداری از حق پناهندگی
میشــمرند .همه بحث و داد و فریاد آنها
آن اســت که حق را بر آنها اعمال کنند
و مورد یکایک آنهــا را بر مبنای قانونی
جهانشمول بررسی کنند.
ولی اروپای غربی قاعدهای است استوار بر
استثنا .این را فقط به آن خاطر نمیگوییم
که به باور جامعهشناسان بسیاری از ماکس
وبر تا راندال کولینــز ،اروپای غربی تنها
جایی اســت که به گونهای استثنایی در
آن سرمایهداری مدرن شکل گرفته است.
این را صرفا به آن خاطر نیز نمیگوییم که
شیوه زیســت ،حاکمیت و تفکر در غرب
اســتثنایی در جهان اســت .ثبات ،نظم،
پویایی و سرزندگی شیوه زیست اجتماعی
و اقتصادی غرب را (فقط شاید به استثنای
آن هم مشروط ،ژاپن) کم و بیش در هیچ
جای دیگر جهان نمیتوان یافت.
بلکه آن را به این خاطر میگوییم که غرب
در شــرایط کنونی در موقعیتی استثنایی
قرار دارد .پناهجویان به کشــورهایی روی
میآورند که برخیشان تا همین چند دهه
پیش جوامعی از نظر قومی و “نژادی” یکسره
همگن بودهاند ،دیگرباشــان را ســرکوب
میکردند و تعلق خونی را مبنای شهروندی
میدانستند .ســامی ستیزی و نژادپرستی
پدیدههایی مداوم و تکرار شــونده تاریخ
مدرن اروپا بودهاند...ادامه دارد

چين ،رو به سوي قدرت مالي
اینیاسیو رامونه ،برگردان شهباز نخعي

اين امر يک پيــروزي ديپلوماتيک براي
پکینگ و گامي ديگر در راه تبديل شدن
آن به قدرت مالي بين المللي است.
همچنين ،ايجاد بانک سرمايه گذاري زير
بنائي آسيا ازعواقب انتقاد هاي مداومي
اســت که از صندوق بين المللي پول مي
شود و اين صندوق نسبت به آنها پاسخگو
نبوده است.
ازجمله اين انتقادها درمورد شــيوه راي
دادن است .در صندوق بين المللي پول،
براي آن که تصميمي مهم اتخاذ شود مي
بايســت  ٨٥درصد دارندگان حق راي
به آن راي دهند .ايــن امر به معناي آن
است که اياالت متحده (که  ٧٤.١٦درصد
از حق راي را دارد) داراي حق وتو است.
اتحاديه اروپا نيز ،درصورتي که کشورهاي
عضو آن به صورت يکپارچه راي دهند ،از
چنين حقي برخوردار است (اين کشورها
درمجمــوع  ٣٠درصد حق راي را دارند).
درحالي که ،به عنــوان نمونه چين ٨١.٣
درصد ،هنــد  ٨١.٢درصد و برازیل ٥٠.٢
درصد حق راي دارند.
ايــن شــيوه غيرمنصفانــه راي گيري
ازســال  ١٩٤٥صندوق بين المللي پول
را به صورت « عامل هدفمند» ســرمايه
داري در روايــت فراليبرال آن و ترغيب
کننده خصوصي ســازي درهرموقعيتي و
نيز «تعديل ســاختاري» (مانند آنچه که
در دهه هاي  ١٩٨٠و  ١٩٩٠به کشــورهاي
امريکاي التين و افريقاي جنوبي تحميل
شد و امروز درمورد يونان اعمال مي شود)
و مقررات زدايي مالــي و مقررات زدائي
قوانين کار درآورده است.
فزون براين ،به بهانه «مبارزه عليه فساد»
و «ارتقاي اخالق مالــي» ،بانک جهاني
و صندوق بين المللــي پول (که مديران
پيشين آنها رودريگو راتو ،که در اسپانيا
دريک موضوع بزرگ فساد بانکي درگير
بوده و دومينيک اســتراوس کان [درگير
در رســوايي جنســي در نيويورک])...
از اولويــت دادن به ســرمايه گذاري ها
براي توســعه زيرساخت ها دربسياري از
کشورهاي نوظهور خودداري مي کردند.
در بانک جديد سرمايه گذاري زير بنائي
آسيا ( )AIIBهيچ حکومتي ،شامل چين
حق وتو نخواهدداشــت .براي نخستين
بار دريک برنامــه مالي تا اين حد بزرگ،
قدرت هاي بزرگ غربي تنها نقشي درجه

دوم خواهند داشــت .درحالي که نقش
کنشگران منطقه اي تعيين کننده خواهد
بود.
همچنين ،بانک سرمايه گذاري زير بنائي
آســيا به عنوان يک بديل جهاني براي
صندوق بين المللــي پول و بانک جهاني
و قطعه تازه اي خواهــد بود که به بانک
توسعه چين (تاسيس شده درسال )١٩٩٤
افزوده مي شــود .اين بانک اخيرا ٥.٣
ميليارد دالر به شــرکت دولتي برازیل ي
«پتروبراس» وام داده است.
بانک ســرمايه گذاري زير بنائي آســيا
( )AIIBهمچنيــن به «بانک توســعه
بريکــز» (بانک جديد توســعه بريکز)
افزوده مي شــود که در  ١٥جوالی ٢٠١٤
درجريان ششمين نشست بريکز (برازیل
 ،روسيه ،هند ،چين و افريقاي جنوبي) در
فورتالتزاي برازیل برگزار شد .مقربانک
جديد توســعه بريکز در شانگهاي چين
است .نمي توانست جزاين باشد .سرمايه
اوليه آن بالغ بر  ١٠٠ميليارد دالر اســت.
هدف هــاي اصلي آن عبارت اســت از:
اولويت دادن بــه همکاري هاي بزرگ تر
مالي و ترغيب توســعه بهترکشورهاي
نوظهور .اينها همان هــدف هاي بانک
جهاني اســت ...هدف ديگر اعالم شده
توســط پکینــگ کاهش وابســتگي
کشــورهاي عضو به بانک هاي بستانکار
غربي و دالر است.
نبرد برســرپول جنبه ديگري از تهاجم
چين براي کســب برتري جهاني است.
به ايــن ترتيب ،به عنــوان نمونه ،تمام
منابع مالي اعطايي بانک آسيايي سرمايه
گذاري درزيرســاخت ها درسال جاري،
حدود  ٥٠ميليارد دالر ،به پول چين يعني
يوآن پرداخت شده است .ذخايرارزهاي
خارجي پکینگ به بيش از  ٣٧٠٠ميليارد
دالر مي رسد.
به خاطر شــناوربودن دالر و ضعف يورو،
چين خواستار ترويج يوآن به عنوان يک
ارز بين المللي است .بيش از هزار بانک
درحدود  ٨٥کشور هم اکنون از يوآن براي
مبادالت خود با کشورهاي ديگر استفاده
مي کنند .در افريقا ،دير زماني است که از
يوآن به عنوان يک ابزار اساسي سياست
ســرمايه گذاري چين استفاده مي شود.
به عنوان نمونه ،نيجريــه ،غنا ،زيمبابوه
و افريقاي جنوبي ازجمله کشــورهايي

هستند که «اسکناس سرخ» را به عنوان
پول پرداخت بين المللي و ذخيره به کار
مي برند .حجم مبادالت بازرگاني پکینگ
با کشــورهاي افريقايي درســال ٢٠١٤
افزايش يافته و به نزديک به  ٢٠٠ميليارد
دالر ،يعني بيش از دوبرابر مبادالت افريقا
با اياالت متحده رسيده است.
مبادالت بازرگاني بــا امريکاي التين هم
افزايش چشــمگير داشــته و بين سال
هاي  ٢٠٠٠و  ٢٠١٣بيست و دو برابر شده
است .درســال  ،٢٠١٣حجم کل مبادالت
بازرگاني چين – امريکاي التين به ٢٧٥
ميليارد دالر رسيد و پيش بيني مي شود
که درپايان اين دهه اين رقم دوبرابرشود.
در چهارچوب «نخستين همايش وزيران
بين چين و جامعه حکومت هاي امريکاي
التيــن و کارائيــب» ( )CELACکه در
ژانويه گذشــته درپکینگ برگزارشد،
رئيس جمهوري جي پينگ اعالم کرد که
درطول دوسال آينده چين  ٢٥٠ميليارد
دالر در آمريکاي التين ســرمايه گذاري
خواهدکرد.
رقم اعتبارات چيــن در امريکاي التين
اهميت کمتري دارد امــا آن نيز بازتابي
از گسترش بي ســابقه قدرت اين کشور
آسيايي اســت .منافع داراي اولويت آن
براي نفــت ،مواد معدنــي و محصوالت
کشاورزي است.
ازسال  ٢٠٠٥تا  ،٢٠١٤اين اعتبارات به رقم
 ١١٩ميليارد دالر رسيد که تقريبا نيمي از
آن ( ٣.٥٦ميليــارد دالر) به ونزوئال اعطا
شــد که مهم ترين ذخاير مواد سوختي
دنيا را دارد .پــس از آن نوبت به برازیل
و آرژانتين مي رســد که به ترتيب صادر
کنندگان بزرگ سويا با  ٢٢و  ١٩ميليارد
دالر صادرات هستند.
از آغاز قرن بيســت و يکــم ،چين بي
وقفه ســرمايه گذاري هاي خارجي خود
را افزايش داده و به طورمتوسط هرسال
 ٢٠٠ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي
داشته اســت .با آن که قدرت سرمايه
گذاري آن ضعيف تر از اياالت متحده (با
 ٣٦٧ميليارد دالر درســال  )٢٠١٢است،
چين در مقام دوم بي وقفه به پيشــرفت
ادامه مي دهد.
واشنگتن ،نه بدون «وحشت راهبردي»،
شاهد آن است که چين خود را به عنوان
يک قدرت درجه اول مالي تثبيت مي کند.

روزنامةافغانستان از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
روزنامه افغانستان بخش دری و پشتوی روزنامه اوت لوک افغانستان است.
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