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سرنوشت غم انگیز
کابل و شهروندانش
محمدرضا هویدا
می گویند شــهر کابل ،زمانی در زیبایی زبانــزد بود .دریایی در
میان شــهر زندگی و شادابی را به جریان می انداخت ،درختان بر
کوچه ها و عابران ســایه می افگند و گل و بلبل رفیق هم بودند.
اما کابل همیشه ،در معرض خطر بوده و هست .کابل ،بارها بدست
جنگجویان ،با نام های مختلف به آتش کشــیده شده است .کابل
زیبا هر بار به بهانه ای تاراج ،مردمش کشته ،آبادی هایش تخریب
شده است .و بیش سی سال گذشته ،کابل هرگز آرام نبوده است.
صدای فیر سالح های سبک و سنگین و تانک ها و توپ ها و طیاره
ها هرگز از این شهر دور نشده است.
همه جنگ ها و آشــوب ها در کابل یک طرف ،اما ســیزده سال
گذشــته در کابل یک طرف .کابل بعد از طالبان با حضور جامعه
جهانی و موسسات و انجوها و دفاتر بین المللی ،میلیون ها انسانی
که از کشــورهای خارجی برگشته و یا از والیات دور و نزدیک به
کابل هجوم آوردند ،و در هر جای کابل جنگ زده مامن و سرپناهی
برای خود ساختند ،از کابل ،شــهری شلوغ و بی در و پیکر و بی
قانون ،برجای گذاشته است.
کابل اکنون ،شهری فاسد ،بی قانون و در کنترول زورمندان است،
با مردمی که نه هوایی بــرای تنفس دارند ،نه فضایی برای تفریح
و نه مرجعی برای شــنیدن دردها و مشکالت شان .شهر کابل به
صورت سرسام آوری بدون در نظر داشت نورم های شهری بزرگ
شــد ،باندهای مافیایی زمین در این شهر مسلط بوده اند .شهرک
های و محالت به صورت خودسر ساخته شده اند ،زمین ها توسط
زورمندان توزیع شــده اند .از کوه ها گرفته تا دشت ها و زمین
های زراعتی تبدیل به خانه شده اند .در مراکز شهر و محل تجمع
مردم ،مارکیت ها و دوکان ها به صورت توده ای ساخته شده اند،
اکثر این مارکیت ها نه سیستم برق درست دارند و نه پارکینگ و
فضای سبز و ....آنچه در اکثر اینها به وضوح دیده می شود ،نوعی
از تخطی از قانون با اســتفاده از رشــوت و فساد اداری حاکم بر
ادارات افغانستان است.
کابل در حکومت وحدت ملی ،بــه پایتخت زباله ها ،دود و خاک
مبدل شده اســت .دولت وحدت ملی که مهمترین خصیصه آن،
اداره شدن توسط سرپرست ها بوده ،هیچ توجهی به نظافت ،پاکی
و حفظ محیط زیست کابل ندارد .در همین روزها دود در کابل به
اندازه ای زیاد است که به سختی می توان بیش از ده – بیست متر
را دید .تمام تقصیر را نمی توان به دوش شهرداری کابل انداخت.
شهرداری جزئی از دولت است .دولتی که به خواست های مردمش
توجه نداشته باشد ،به بهداشت و صحت مردم توجه نداشته باشد،
انتظار شهری پاک و پاکیزه از آن ،زیاده خواهی است.
روزهای اولی که حکومت وحدت ملی ســرکار شــده بود ،سران
حکومت از شــفاخانه ها و خیابان ها و مردم دیدن می کردند و
این تصور را به وجود آورده بودند کــه آنها واقعا برای مردم دل
می سوزانند و به مشــکالت کوچک و بزرگ آنها توجه دارند .اما
دیری نپایید که ســران دولت وحدت ملی از انظار پنهان شدند
و افغانســتان و شــهر کابل را از منظر خانه ها و قصرهای مجلل
شــان می بینند .کابل اکنون ،واقعا غیر قابل زندگی شده است.
دولتمردان باید فکری اساسی برای بیرون رفت از آن کنند .آتش
ســوزی ها ،تجمع زباله ها ،ترافیک سنگین ،دود ناشی از سوخت
های فسیلی ،مشکالت شدید اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...از
کابل ،شهری سراسر مشکل و اندوه ساخته است.
کابل به عنوان پایتخت افغانســتان ،معــرف فرهنگ ،اجتماع،
سیاســت ،اقتصاد و دولت داری افغانســتان است .دولت مردان
افغانســتان ،حد اقل معیارها برای یک شــهر را برای کابل مهیا
ســازند .مرگ تدریجی شهروندان این شــهر ،در نبود حکومت
مسئول و شهروندان آگاه ،غم انگیز است.

آلودگی هوای کابل
و مرگ تدریجی کابلیها
عبداهلل هروی
آلودگی محیط زیســت یکی از بحرانهای
جدی برای شــهر کابل و شــهروندان آن
بشــمار می آید .افزون برانواع مشکالت
وچالش هایی که شــهر کابل در ارتباط با
محیط زیســت دارد ،اکنون آلودگی شدید
هوا نیز بدان افزوده شــده است .چنانچه
طبق آمارهای اعالم شــده از سوی مراکز
صحی ساالنه بیش از ســههزار کودک به
علت تنفس هوای آلوده جان شــان را از
دســت میدهند .آلودگی هوای کابل را به
خصوص در ســاعات اولیه صبح و نزدیک
شــام بخوبی می توان شاهد بود که چگونه
دود غلیظی ،فضای شــهر را می پوشاند.
قضیه تکان دهنده ای که متاســفانه مقام
های مسوول تا به حال در این زمینه اقدام
جدی انجام نــداده اند .بــه همین جهت
وضعیت وخامــت هوای کابل را حداقل روز
گذشته که اولین روز هفته نیز بود ،می شد
دید .بسیاری از شهروندان بامشکالت جدی
توانستند که خود را بر سروظیفه و محل کار
برسانند .در همین حال بسیاری از کسانی
که مشکل تنفسی داشتند مجبور شدند که
در خانه محبوس بمانند.
دربــاره علل آلودگی هــوای کابل دیدگاه
های مختلفی عرضه شــده است اما نسبت
به نگرانی ناشــی از آن همه ،از مردم عادی
تا حکومت متفق القــول اند .بدین جهت
هر چند که افغانســتان از جمله کشورهای
صنعتی به شمار نمی رود تا دستی در انتشار
گازهای گلخانهای داشته باشد یا نقشی در
تولید گازها و دودهای کارخانه ای داشــته
باشــد ،با آن هم از نظر آلودگی محیطی به
خصوص شهر کابل اوضاع بسیار رقت بار و
اسفباری دارد .چیزی که باعث گردیده این
آلودگی اســفبار و مرگ آور بیش از پیش
مشکل آفرین شــده و نگرانی مردم را بر
انگیزد وجود خروارها کثافات و آشغال ها
در کنار ســرک های شهر است که از مدت
زمانی بسیار است که هم چنان باقی مانده
و جمع آوری نشده است .وجود این کثافات
و آشغال ها سبب گردیده است که رمه های
گوســفند و گله های سگ و انواع حشرات
موذی و مضر نیز در محالت مسکونی تجمع
نمایند و آلودگی های هوا به مغازه ها و خانه
های مسکونی سرایت نماید که این مسئله
خود ســبب تولید بیماری و ناراحتی های
روحی و جسمی گردیده است.
حال بحث برروی این موضوع تمرکز یافته
اســت که علل و زمینه آلودگی بیش از حد
کابل که موجب مــرگ تدریجی کابلی ها
شده است  ،چیست؟
در این ارتباط علــل و عوامل مختلفی را
بعنوان عوامل اصلی آلودگی هوای کابل یاد
کرده اند که به اختصار یاد می گردد .یکی از
مهم ترین عوامل آلودگی هوای کابل تراکم

بیش از حد وســایط نقلیه می باشد .شاید
یکی از مسایل تعجب برانگیز در کابل این
باشد که در شهر چند میلیونی کابل تعداد
موترها و وســایط نقلیه از شمار انسان ها
بیشتر است .نفس تردد و تراکم این وسایط
می تواند آلودگی شــدیدی را سبب گردد.
افزون بر آن دو چیز دیگر نیز سبب شدت
آلودگی از طریق وســایط نقلیه شده است:
یکی کهنه بودن و فرســوده بودن بسیاری
از این وسایط می باشــد .اگر یک ارزیابی
دقیق صورت گیرد بیشــترین وسایطی که
وارد کشــور و به خصوص کابل می گردد
وسایطی هستند که تاریخ استفاده و مصرف
شان در کشور مبدأ یا تولید کننده گذشته
و بی اعتبار شده است .اما دالالن اقتصادی
و سودجویان ســرمایه این وسایط تاریخ
گذشته و غیراســتندرد را بی مهابا و بدون
توجه به سالمتی جامعه و سالم بودن محیط
زیست وارد کشــور می نمایند .متاسفانه
از جانــب دیگر مســئوالن حکومتی نیز
هیچگونه کنترلی بر ورود کاالهای وارداتی
نداشــته و یا بخاطر استفاده جویی با وارد
نمودن این نوع وســایط موافقت نموده اند.
چنانچه مقامات در اداره محیط زیســت در
این باره گفتهاند که موترهای فرســوده در
شهر از مهمترین آالیندههای هوا محسوب
ی گردند که بیش از 75درصد آلودگی را
م 
به خــود اختصاص داده اند .حال آن که اگر
این موترها و وسایط قابل استفاده می بود
کشورهای مبدأ و تولید کننده هرگز حاضر
نمی شدند که آنان را دور بیاندازند.
نکته دیگر ســوخت غیر استندرد وسایط
نقلیه و در کل تمامی دستگاه های دیزلی و
پترولی در شهر کابل می باشد .در این باره
نیز مسووالن حفظ محیط زیست می گویند،
بزرگترین آالینده هوای کابل ،دود وسایط
نقلیه ای است که تیل بی کیفیت مصرف می
کنند .آنان تاکیــد دارند که تالش ها برای
جلوگیری از وارد کــردن این گونه تیل به
نتیجه مطلوبی نرسیده است.
موردی دیگری که بر آلودگی شهرکابل اثر
گذار است تراکم جمعیت و نفوس بصورت
فزاینده اســت .بر همگان روشن است که
شــهرکابل در ابتدا نزدیک به پنج صدهزار
نفــوس را در خود جای داده بود .ســرک
های کابل و مناطق مسکونی نیز ظرفیت و
گنجایش همین شمار از نفوس را به آسانی
داشت.
اما اکنون بنابراحصاییه غیررسمی نزدیک
به پنــج میلیون نفر در کابــل زندگی می
کنند .طبیعی اســت که این شمار زیاد از
نفوس مشــکالت و ضایعات و تبعات ویژه
خود را دارد کــه بخش عمده آن مربوط به
مسئله محیط زیستی ارتباط می گیرد .حال
اگر مســئله نبود یک فرهنگ شهرنشینی

را نیز اضافه نماییم بطور مشــکالت چند
برابر خواهد شد .چنانچه یکی از مسئوالن
شفاخانه های کابل در این زمینه میگوید:
به علت ســه دهه جنگ و ناامنی و نبود
کار مردم به مرکز یعنی شــهر کابل رجوع
کردند .در حالی که شــهر کابل گنجایش
این تعــداد را ندارد .در حــال حاضر در
حدود  6میلیون نفر در این شــهر زندگی
میکننــد ،که بــا این اوضــاع نبود آب
صحی آشــامیدنی و کاناالزیسیون شهری
باعث انتشــار بیماریهای ناشــی از این
آلودگیها شده است .متاسفانه کودکان و
کهنساالن از بیشترین کسانی هستند که
آســیب میبینند .وی در ادامه با اشاره به
فرهنگ شهر نشــینی می افزاید فرهنگ
شهرنشــینی در بین مردم را نیز از عوامل
ازدیاد آلودگیها میداند .مردم نسبت به
پاکیزگی شهر احساس مسؤلیت نمی کند؛
در حالی که این شهر محیطی برای زندگی
همه ما است و ما باید برای حفظ سالمتی
خود و خانوادهمان تالش بکنیم.
مورد دیگری که در آلوده شدن هوای کابل
بخصوص در زمستان نقش دارد استفاده از
مواد ســوختی چون ذغال و ذغال سنگ
و چوب می باشد .باشــندگان شهر کابل
به دلیل نبود امکانات مدرن گرمایشــی
در فصل زمســتان بیشتر از چوب و ذغال
ســنگ برای گرم کردن خانه ها استفاده
می کنند که دود ناشی از آن ها بر آلودگی
هوا می افزاید .اســتفاده از مواد سوختی
یادشده بخصوص ذغال سنگ موجب بروز
انواع بیماری های تنفسی می گردد.
با در نظرداشت از گزارش یا بیان کوتاهی
که از وضعیت آلودگی هــوای کابل ارایه
گردید می توان دریافت که کابل نشینان
واقعا بصورت تدریجی بســوی مرگ گام
برمی دارند .هرنفس کشیدن شان در واقع
پیش رفتن بســوی مرگ آرام است .حال
پرسش این اســت که براستی حکومت و
مسئوالن محیط زیست و شهرداری کابل
در راســتای زدودن آلودگی های یاد شده
و ایجاد فضای سالم و پاک چه کوششی را
بکار بســته اند و یا چه اقدام هایی را بکار
بســته اند .آلودگی هوا مسئله ای نیست
که بشــود نسبت به آن ســهل انگاری را
روا داشــت .زیرا مــرگ و حیات جمعی
شهروندان به آن بســتگی دارد .بنابراین
با توجه به این فصل زمســتان پیش روی
است و انواع بیماری ها زمینه بروز خواهند
داشــت انتظار قاطع برده می شــود که
مسئوالن نسبت به کنترل آلودگی محیط
زیست حداقل در سطح جمع آوری زباله ها
و نیز توزیع سوخت مناسب و آگاهی دهی
جامعه درباره فرهنگ شهرنشینی برنامه
های اساسی را روی دست گیرند.

«ازبکستان» تعهد زندگی
صلح آمیز

در نخســتین روزهای استقالل در کشور
چندین ملیتی ازبکستان توجه خاص برای
تقویت آزادی مذاهــب و عقاید ،مدنیت
سازی جامعه ،توافق بین مذاهب در ارتقاء
همکاری ها میان ادیان و فرهنگ کشــور
صورت گرفته است.
تحمل و برد باری در ازبکستان نه تنها در
ســطح ملی بلکه در سطح فردی بصورت
پایدار و محکم وســعت یافته است .کلید
این همزیستی مســالمت آمیز هماهنگی
درنظارت ازچارچوب قانون ،که به اســاس
ماده های  31و  61قانون اساســی و قانون
«آزادی عقاید و ســازمان های مذهبی»
سرچشمه گرفته است .با توجه به قوانین
ملی تعداد سازمان های مذهبی و یا شرایط
کاری آنها محدود نگردیده است.
این باعث آن گردید ،تا حقوق یکســان،
آزادی با تضمین و شرایط قناعت بخش و
پاســخگو دینی ،نظر به ضرورت  130گروه
های مختلف قومــی و ملیتی مهیا گردد.
امروز در کشور در حدود  2200سازمان های
مذهبی و  16اعترافات مختلف وجود دارد.
از جمله پیشتراز دو هزار آن جماعت ها ویا
(انجمن های) اسالمی 157،آن نمایندگان
ســازمان های مسیحی ،هشــت سازمان
مربوط یهودی ها و شش آنها مربوط جوامع
بهائی میباشــد ،و همچنان جامعه دیگری
که یک معبــد بودایــی دارد بنام جامعه
هیرکریشنا مسمی است و بالخره اجتماع
ادیان انجیل ازبکستان.
در شهرهای تاشکند ،ســمرقند و نوایی
صدها مساجد مرمری ،کلیساها و عبادتگاه
ها اعمار گردیده است .ازجمله کلیساهای
ارتدکس در تاشــکند و کلیسای کاتولیک
متروپولیتن ،کلیسای ارمنی در سمرقند.
کابینه وزیران در  22اگیســت سال 2003
میالدی مطابق قطعنامۀ نظارت و اداره 15
مراکز مذهبی ،مکان های زیارتی و حرم را
به هیئت مسلمانان واگذار نمود.
سیســتم برحال آموزش هــای مذهبی
که شــامل انستیتوت اســامی تاشکند،
 9مدرســه و ســیمنارهای ارتدکســی
و پروتســتان میباشــد .برعالوه دراین
مراکزنســل جوان با معنویت غنی تربیت
گردیده و از مضامین تاریخ ،فرهنگ وعلم
فلســفه دین و تمرینات آموزشی بهرمند
میگردند.
مردم ازبکســتان بخاطر غنامندی زندگی
معنوی و مذهبی شان از نشریات تخصصی
اســتفاده مینمایند .مانند روزنامه «اسالم
نوری» یعنی نور اســام و مجله «هدایت»
که برای مســلمانان نشــر میگردد ،برای
معتقدین ارتدکس روزنامه « سلوا ژیزن»
یعنی کلمه زندگی و مجله بنام «واستوک
سیویشی» به معنی شــرق سماوی نشر
میگردد .و همچنان نمایندگان ســازمان
هــای مذهبی موضوعــات مختلف دینی

مروج را در اجتماع ها ،لیســه ها ،کالج ها،
دانشگاه ها بحث و تبلیغ مینمایند .ساالنه
سیمنارهای علمی و عملی برای روحانیون
مسلمان سازماندهی میگردد.
مؤمنان آزادانه میتوانند جشن مذهبی شان
را در زیارتگاه ها و مکان های مقدس تجلیل
نمایند .در نخستین ســال های استقالل
اضافه تر از صدهزار شــهروند ازبکستان
بخاطر ادای حج عازم عربســتان سعودی
گردیده اند .و بیشتر از  1500شهروند دیگر
عیســوی مذهب و یهودی مذهب بخاطر
زیارت مکان های مقدس شان عازم روسیه،
یونان و اسرائیل گردیده اند .دولت سهولت
های مختلف را از قبیل پروازهای ویژه برای
زائران ،کاهش در قیمت تکت،اجرای ویزه
و مدارک بصورت سریع و کمک های طبی
سریع را فراهم مینماید.
ترجمه قران کریم به زبان ازبکی برای سه
بار چاپ گردیده و شانزده کتاب عهد عتیق
و عهد جدید نیز چاپ گردیده اســت .در
ســال  ،2004اداره مسلمانان و انجمن ملی
نابینایان یک کاپی از قرآن کریم را به خط
بریل ارائه نموده اند .ازبکســتان سومین
کشــور در جهان بخاطر اجــرای چنین
مراقبت از نیازهای ویژه شــهروندان خود
شناخته شده است.
سازمان بین المللی اسالمی در امور تحصیل،
علم و فرهنگ « آیسیسکو» شهر تاشکند را
پایتخت فرهنگ اسالم در سال  2007اعالم
نمود که این تصمیم باعث شناخت جامعه بین
الملل از تالش های مداوم و سیســتماتیک
برای اطمینان از آزادی وجدان ،بازســازی و
توسعه ارزش های اسالمی  ،مطالعه میراث
غنی علمی و فرهنگی اجداد ،بازســازی و
بهبود از مکان های دفن متفکران بزرگ ،که
در کشور تحت رهبری رئیس جمهور انجام
شده است.
در آن سال ،با توجه به تصمیم رئیس دولت
در پایتخت کاربازســازی و بهبود مجتمع
حضرت امام آغاز گردیــد .امروز در این
مجتمع مسجد حضرت امام ،مدرسه «براک
خانه» ،محل عبادت «مو مبارک» ،مسجد
طال شیخ ،ســاختمان ریاست مسلمانان و
دیگر مذاهب نمای جدیــد گرفت .درین
سال در پایتخت مراسم افتتاع مسجد منار
برگزار گردید که نمایانگر ســنت معماری
ملی و مدرن میباشد.
در جریال سال های استقاللیت نقطه باریک
ارزش های معنوی و اصــول دموکراتیک
موثر راه اندازی سیستم حمایت از حقوق
بشــر که برای همه اتباع کشور مستقل
که باوجود داشــتن عقاید مختلف فرصت
های برابــر تضمین مینماید .و امروز روابط
دوستی مســتحکم بین اقوام و ملیت های
مختلف تامین کننده صلح و ثبات در کشور
ما میباشد( .منبع :شعبه مطبوعاتی سفارت
جمهوری ازبکستان)

آيا تاكيد مداوم بر آموزش هميشه به سود نظام اقتصادي است؟
سودابه ريزه وندي /قمست دوم و پایانی
حال به بررســي اين موضوع كه آموزش چگونه
به رشــد و توســعه اقتصادي اثر مي گذارد مي
پردازيم .اين سوالي اســت كه اكثر محققان آن
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را بي پاسخ گذاشته اند ،يكي از تاثيرات
مهم گسترش تعليم و تربيت آن است كه
موجب توســعه تمايالت آزادي خواهانه
سياســي و اجتماعي مي شود .تاثير مهم
ديگر آن است كه گســترش آموزش و
پرورش موجب كاهش نرخ رشد جمعيت
مي شــود به اين طريق يكي از مشكالت
كشــورهاي در حال توسعه را كاهش مي
دهد .افراد تحصيل كــرده معموالديرتر
ازدواج مي كنند و چگونگي كنترل فرزند
را نيز بهتر مي داننــد و بهتر رعايت مي
كنند يا بهداشت يا مسائل ديگر .آموزش
و پرورش باعث تغييــر ارزش ها و طرز
تلقي هاي افرادي مي شــود و اين خود
تاثير مستقيم وضعيت اقتصادي دارد.
سرمايه انساني در الگوهاي رشد
الگوهاي متعددي جهت توضيح رشــد
اقتصادي يك كشــور در طي زمان و نيز
مقايسه رشــد توليد سرانه بين كشورها
توســط اقتصاددانان ارائه گرديده است.
يكي از اولين الگوهاي ارائه شده در اين
زمينه «الگوي سولو» است كه به صورت
كلي ارائه شده است .در اين تابع  yتوليد،
 kســرمايه فيزيكي L ،نيــروي كار و A
معرف دانش فني يــا كارآيي نيروي كار
است .در الگوي سولو زمان از طريق k، L،
 Aوارد تابع مي شود و  ALنيز نيروي كار
موثر ناميده مي شود.
فرض اصلي الگوي سولو در مورد تابع
توليد آن است كه تابع داراي بازگشت به
مقياس ثابت با توجه به دو نهاده سرمايه
و نيروي كار موثر اســت .فرض دوم آن
است كه ســاير نهاده ها به جز سرمايه،
كار و دانش نســبتا بي اهميت هستند و
در نهايــت آنكه نيروي كار با نرخ  Dو A
با نرخ  gرشــد مي كنند كه هر دو ثابت
و برو ن زا هستند .الگوي سولو دو منبع
احتمالي تغيير توليد سرانه در طي زمان
پايين كشــورهاي مختلف را شناسايي
مي نمايد .اولين منبع تفاوت در سرمايه
ســرانه و دومين منبع تفاوت در نيروي
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كار موثر ( )Aاست ،اما در واقع شمارش
نيروي كار موثر مي تواند ســبب رشــد
دائمي توليد سرانه گردد و تاثير تغييرات
سرمايه سرانه بر توليد چندان قابل توجه
نيست.
در الگوي سولو تفاوت هاي موجود در
سرمايه فيزيكي سرانه نمي تواند تفاوت
هاي توليد سرانه بين كشورهاي مختلف
را توضيح دهد و تفاوت در سرمايه سرانه
به مراتب كمتر از آن چيزي است كه براي
توضيح تفاوت در توليد سرانه مورد نياز
است .منبع تغيير توليد سرانه در الگوي
ســود و نيروي كار موثر است ،اما نحوه
برخورد الگوي ســولو با نيروي كار موثر
ناقص است ،زيرا رشــد نيروي كار موثر
برون زا مي شود.
به عبارت ديگر الگوي ســولو چيزي را
كه «نيروي كار موثر» مي خواند شناسايي
نمي كند .نيروي كار موثر شامل عواملي
غير از نيروي كار و ســرمايه است .يك
امكان طبيعي براي آن «دانش اســت و
ساير موارد ممكن نيز با آموزش ،مهارت
نيروي كار ،قدرت حقوق مالكيت ،كيفيت
زير ســاخت ها ،گرايش هاي فرهنگي در
جهت كارفرمايي و كار و مانند آنها است.
به هر حال پيش بيني الگوي ســولو آن
است كه كشــورها به سمت مسير رشد
متعادل خود همگرايي دارند.
بنابراين تفاوت در توليد ســرانه ناشي
از مسير رشــد متعادل نبودن كشورهاي
فقير است و با قرار گرفتن در اين مسيرها
كشورهاي فقير از نظر اقتصادي به سمت
كشورهاي ثروتمند حركت مي كنند .در
ضمن براساس الگوي ســولو ،نرخ بازده
ســرمايه در كشــورهاي ثروتمند – كه
نسبت سرمايه آنها به كارگر بيشتر است
– پايين تر مي باشد و اين موضوع انگيزه
انتقال ســرمايه از كشورهاي ثروتمند به
فقير را به وجود آورده و باعث همگرايي
درآمد مي گردد .چنانچه تامين در انتشار
دانش نيز وجود داشــته باشد ،تفاوت در

درآمد مي تواند ناشــي از اين باشد كه
كشورهاي كم درآمد از بهترين تكنولوژي
در دسترس استفاده نمي كنند .الگوهاي
ديگر نيز مشابه الگوي سولو براي توضيح
تغييرات درآمد ســرانه در طي زمان و
پايين كشــورها ارائه گرديده است .براي
مثــال «رمــزي»« ،كاس»« ،كوپمنز» و
الگوي ارائه شده توســط «دياموند» .در
هر دو الگو رشد نيروي كار و دانش ،برونزا
در نظر گرفته مي شوند ،اما در اين الگوها
تحوالت موجودي سرمايه ناشي از كنش و
واكنش حداكثرسازي خانوارها و بنگاه ها
در بازارهاي رقابتي است و در نتيجه نرخ
پس انداز ديگر برونزا نيست.
اشكال مختلف دانش
يكي از عمده ترين اشكالي كه براي نيروي
كار موثر در نظر گرفته مي شــود ،ميزان
دانش و آگاهي نيروي كار اســت« .رومر»
تاكيد مي كند كه ويژگي اساســي اقسام
مختلف دانش آن است كه «رقيب يكديگر
نمي باشــند» .در واقع استفاده از دانش،
استفاده از آن را براي افراد ديگر مشكل
نمي سازد .البته الزم به ذكر است كه انواع
مختلف دانش از لحاظ «عدم دسترسي» با
هم تفاوت دارند .يك كاالهنگامي ويژگي
عدم دسترســي را داراســت كه بتوان
ديگران را از اســتفاده از آن بازداشت .در
مورد دانش ،عدم دسترســي به ماهيت
خود دانــش و نهادهاي اقتصادي حاكم بر
حقوق مالكيت بســتگي دارد .براي مثال
قوانين حق انحصاري اختراع ،براي مخترع
حقوق مربوط به استفاده از طرح يا كشف
را حفظ مي كنــد ،يا آنكه به عنوان نمونه
دستور تهيه كوكاكوالآنقدر پيچيده است
كه حتي بدون وجود قانون حقوق انحصاري
نيز كسي نمي تواند از آن استفاده كرده و
آن را تهيه نمايد.
نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي
براي سرمايه انساني و بررسي تاثير آن
بر رشد اقتصادي ،شاخص هاي مختلفي
در نظر گرفته شــده است «دنيسون» در

مطالعه منابع رشــد اقتصادي در آمريكا
طي دوره « 1929-1982سطح تحصيالت»
را به عنوان شاخصي از سرمايه انساني در
مطالعات خود لحاظ نموده و به اين نتيجه
رسيد كه رشد تحصيالت رسمي نزديك
به  25درصد از رشد درآمد سرانه مردم
آمريكا را توضيح مي دهد .از زمان مطالعه
دنيسون به اين ســو مطالعات متعددي
صورت گرفته كه اغلــب موضوع وجود
ارتباط مثبت و مستقيم سطح تسهيالت
و رشد اقتصادي را مورد تاييد قرار داده
اســت .از جمله آنكه «هــال وجونز» در
مطالعه مقطعي  127كشور نشان مي دهد
كه همبستگي بااليي بين توليد سرانه و
سطح تحصيالت رسمي به عنوان شاخصي
از سرمايه انساني از يك سو و بهره وري
كل و سرمايه انساني وجود دارد.
اكنــون با داشــتن اطالعاتي راجع به
متوسط تحصيالت كشورهاي مختلف ،مي
توان با استفاده از حسابداري رشد ،سهم
مشاركت تحصيالت را در رشد اقتصادي
محاسبه كرد .اگرچه در اين مطالعات بين
كشوري تاثير تسهيالت بر رشد همواره
مثبت اســت ،اما در مطالعــات موردي،
تفاوت هاي بســيار مهمي در ميزان اين
تاثير و جهت آن مشاهده مي شود.
به عبارتي ،در حالي كه سرمايه گذاري
در ســرمايه انســاني در برخي كشورها
رشد اقتصادي را تســريع مي كند ،در
برخي ديگر از كشــورها تاثير آن منفي
است ،يعني سرمايه گذاري در آموزش نه
تنها به رشد اقتصادي بيشتر منجر نمي
شود ،بلكه به كاهش هرچه بيشتر آن مي
انجامد .پيدايش و استمرار خيل بيكاران
تحصيل كــرده در آمريكاي جنوبي ،هند
و ...در ســال هاي اخير نشــان مي دهد
كه سرمايه گذاري در سرمايه انساني ،از
بعد صرفا اين شاخص ،ممكن است مانند
ســرمايه گذاري در هر چيز ديگر فاقد
كارآيي الزم بوده و از لحاظ اقتصادي قابل
توجيه نباشد.
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