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افغانستان و تراکم مشکالت بر شهروندان

ــــــــــسرمقاله

مشکالت بیجاشده گان در
فصل زمستان
مهدی مدبر
قرار است حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد در هفته های
آینده ی کمپاین کمک به بیجاشده گان داخلی را راه اندازی کند.
طبق آمارهای نشر شده از ســوی نهادهای دولتی ،در یک سال
گذشته نزدیک به یک میلیون نفر در افغانستان آواره شده اند که
بیش از  300هزار تن آنان دوباره به محل ســکونت اصلی شان بر
نگشــته اند .وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته
است که دولت افغانســتان برای رسیدگی به مشکالت بیجاشده
گان داخلی ،نیاز به کمک  500میلیون دالری دارد.
افزایش ناامنی و حوادث طبیعی از عوامل افزایش بیجاشــده گان
داخلی در کشور بوده است .حکومت وحدت ملی تا هنوز نتوانسته
است به وعده ها و مسئولیت های خود در قبال حمایت از بیجاشده
گان داخلی و کمک به آنها موفق عمل کند و نیازمندی های همه
ی بیجاشده گان داخلی را پاسخ بگوید .کمک های که به بخشی از
بیجاشده گان صورت گرفته است ناکافی بوده است و فقط محدود
به اقدام حمایتی و کوتاه مدت شده است .به نیازمندی های دایمی
و دراز مدت بیجاشده گان ،از قبیل حق مسکن ،حق دسترسی به
آموزش و تعلیم ،حق صحت ،حق محیط زیست سالم و حق داشتن
امنیت ،توجه جدی صورت نگرفته است.
اکنون در فصل زمســتان و با توجه به سرمای شدید ،مشکالت
بیجاشــده گان داخلی افزایش می باید و آنها بیشتر از هر زمانی
دیگر در معرض خطرات ناشــی از سرمای شدید ،قرار می گیرند.
طبق آماری که وزیر دولت در امور رســیدگی به حوادث طبیعی
اعالن کرده است ،از آغاز سال جاری تا کنون بیش از  1500نفر بر
اثر حوادث طبیعی جان داده اند و نزدیک به  3000نفر دیگر زخمی
شــده اند .اما اگر در فصل زمستان به مشــکالت بیجاشده گان
داخلی توجه نشود و برای آنها کمک های الزم و به موقع صورت
نگیرد ،خطر سرما جان بسیاری از بیجاشده گان را تهدید می کند
و آمار تلفات ناشی از حوادث طبیعی نیز افزایش خواهد یافت.
یکی از مشــکالت اصلی روند کمک به بیجاشــده گان و آسیب
دیدگان از حوادث طبیعی در ســالهای گذشــته ،این بوده است
که کمک ها به موقع و در زمان نیاز فوری صورت نگرفته اســت
و مسئولین اداره مبارزه با حوادث طبیعی اقدامات فوری را برای
رسیدگی به مشکالت آسیب دیدگان از حوادث طبیعی و نا امنی،
انجام نداده اند و این باعث شده اســت که آمار تلفات باال برود.
اکنون نیز که فصل ســرما آغاز شده است و در بسیاری از مناطق
کوهســتانی برف باریده است ،گزارشی از کمک به بیجاشده گان
داخلی وجود ندارد و دولت تــازه می خواهد تقاضای کمک برای
رســیدگی به مشکالت بیجاشــده گان را بکند ،کاری که الزم و
ضروری است ،اما دیر هنگام صورت می گیرد.
با توجه به اینکه امسال آمار بیجاشــده گان داخلی افزایش بی
ســابقه یافته اســت و احتمال دارد حوادث طبیعی نیز همانند
سالهای قبل رخ دهد ،نیاز است تا مسئولین وزارت دولت در امور
رســیدگی به حوادث طبیعی ،تدابیری را روی دست بگیرند که
بتوانند کمک ها را در زمان مناســب و به موقع به آسیب دیدگان
حوادث طبیعی و بیجاشده گان برسانند.
زندگی بیجاشده گان داخلی شدیدا به کمک ها و مساعدت های
دولت و نهادهای بین المللی وابســته اســت .آنها بدون کمک و
همکاری این نهادها ،نمی توانند بر مشــکالت زندگی شان فایق
آیند و اعضای خانواده ی خــود را از قرار گرفتن در معرض خطر
نجات دهند .اما متاسفانه کمک ها و مساعدت های که در سالهای
گذشــته به بیجاشــده گان داخلی صورت گرفته است مدیریت
درست نشده است و بسیاری از بیجاشده ها از مساعدتها محروم
مانده اند .مدیریت درســت کمک ها و توزیــع به موقع آنها نیز
ضروری است.
از سوی دیگر حکومت افغانستان برای حل معضل بیچاشده گان
داخلی باید عوامل بیجاشــده گی را از بین ببرد .مهمترین عامل
بیجاشده گی داخلی در سال گذشته نا امنی و تشدید جنگ بوده
است .تالش برای تامین امنیت در بخش های مختلف کشور عالوه
بر اینکه به ثبات کشور کمک می کند ،از بیجاشدن شهروندان از
محل سکونت شان ،جلوگیری خواهد کرد و بسیاری از مشکالت
ناشی از این موضوع را برطرف خواهد ساخت.

امروز مردم افغانســتان با مشــکالت
مضاعف دســت و پنجه نرم می کنند .از
یک طرف ناامنی ،جنگ و خشونت زندگی
اجتماعی و حیات سیاسی آنان را با تهدید
و خطر مواجه کرده اســت .از طرف دیگر
وضعیت نابسامان اقتصادی بیکاری را در
جامعه به وجود آورده و ســبب گسترش
فقر و بدبختی در کشور گردیده است.
افزایش میزان جرم ،جنایت و نابهنجاری
های اجتماعــی ،مهاجرت گســترده و
گرایش جوانان به گروه های تروریســتی
از جملــه پیامدهــای ناگــوار وضعیت
امنیتی و اقتصادی در کشــور می باشد.
خروج نیروهای خارجی ،تعطیلی فعالیت
بسیاری از مؤسسات و انجوهای خارجی،
تشدید جنگ و نا امنی ،فساد مهار ناپذیر،
جنایت ها و اختطــاف ها و فرار بی رویه
و روز افزون ســرمایه از کشور و ،...سبب
کمبود نقدینگی در کشور گردیده و زمینه
های ســرمایه گذاری خارجی و داخلی را
به حد اقل کاهش داده است و بسیاری از
پروژه ها را به تعطیلی کشانیده است.
دوسال است که مردم عادی در نهایت فقر
و گرسنگی به سر می برند .در کشوری که
دولت در قبال زندگی اقصادی مردم خود
را مســؤل نمی داند و حد اقل نیازمندی
های اقتصادی خانواده ها از ســوی دولت
تأمین و تضمین نمی شود ،تحمل وضعیت
فالکت بار اقتصادی برای مردم بســیار
سخت و ناگوار خواهد بود.
افغانستان قادر نیســت ،نیازمندی های
اولیه مردم را در داخل کشور تولید کند.
تمام مایحتاج زندگی مردم افغانستان از
کشورهای خارجی وارد می شود .به همین
دلیل بیالنس واردات و صادرات در کشور
نامتوازن بوده و تناســبی میان واردات و
صادرات کشور وجود ندارد.
در دو سال گذشــته حکومت بیشتر به
مشکالت و اختالفات داخلی خود مصروف
بوده و کمتر توانســته است که به مسایل
اقتصادی کشور رســیدگی نماید .حجم
وسیع فساد و رانت خواری باعث گردیده
که حکومت نتواند سیاســت ها و برنامه
های خود را مطابق با خواست و نیازهای
اساســی مردم تنظیم کنــد .حلقه های
دخیل و ذینفع در مسایل فساد آمیز نمی

رضا احسانی

خواهند که برنامه ها مطابق قانون و مقررات
به پیش برده شود .بلکه تالش می کنند تا
تمامی برنامه ها بر اســاس میل آنها و در
راستای منافع آنها تنظیم گردد .این حلقه
ها امروز در درون حکومت از آنچنان قدرتی
برخوردار می باشند که به راحتی نهادهای
دولتی را تحت فشــار قرار دهند تا پروژه
های بازسازی را در انحصار آنها قرار دهند.
این حلقات می توانند در برابر تطبیق برنامه
ها و پروژه های دولتی مانع ایجاد کنند؛ به
این خاطر نهادهای حکومتی ناچار است که
یا از اصل برنامه و پروژه صرف نظر کنند و یا
آن را با خواست مافیای اقتصادی و سیاسی
در درون حکومت عیار سازند.
فساد هزینه پروژه ها را تا ده برابر افزایش
می دهــد و کیفیت پروژه هــا را به همان
کاهش می دهد .در یک و نیم دهه گذشته
اگر حجم پــول های خارجی نتوانســت
تغییری در زندگی مردم و اقتصاد کشــور
بــه وجود آورد ،دلیلش در همین مســأله
نهفته است که اوال اراده جدی برای خدمت
صادقانه به مردم و کشــور در نزد مقامات
بلند پایه دولتی وجود ندارد و آنها هرکدام
تالش می کنند که در زمان زمامداری شان
از قدرت و موقعیت شان در راه انباشت پول
و سرمایه شخصی بهره برند.
فساد سبب شــده که اعضای جامعه به دو

طبقه کامال متفاوت تقســیم شوند؛ طبقه
صاحبان قدرت و ثــروت که از همه چیز
در زندگی شــان برخــوردار بوده و هیچ
کمبودی را از نظر اقتصادی در زندگی شان
احساس نمی کنند .دوم طبقه فقیر و مردم
بی بضاعتی انــد که برای پیداکردن کار با
حد اقل دستمزد از صبحگاه تا شامگاه در
کوچه ها ،سرک ها و سرچوک ها پرسه می
زنند؛ اما روزانه دوصد افغانی عاید ندارند.
بیــکاری ،کمبود درامد و تورم و گرانی در
مجموع زندگی خانواده ها را در شــرایط
دشــواری قرار داده است .این شرایط در
فصل سرما و زمســتان که به دلیل سرما
زمینه های کار کاهش مــی یابد ،تا چند
برابر افزایش می یابد .در حالی که ساالنه
بیش از یــک ملیون نفر بــه کمک های
عاجل و فوری نیاز دارد؛ اما حکومت توان
براوردن این همه نیازها را ندارد .میلیون
ها شــهروند این کشــور در سراسر دنیا
سرگردان است که هدف اصلی آنان تامین
معیشــت و برآوردن نیازهــای اقتصادی
است .بســیاری از خانواده ها حتا از تهیه
ضروری ترین نیاز های خود نیز عاجز می
مانند .بسیاری از خشونت ها ،نابهنجاری
های اجتماعی و جنایت های سازمان یافته
و غیر سازمان یافته از مشکالت اقتصادی
و بیکاری نشــأت می گیــرد .فقر زدایی

و مبارزه با بیکاری یکــی از مهم ترین و
اساســی ترین نیاز انسان افغانی امروز را
تشکیل می دهد.
در حــال حاضر دهها مشــکل به صورت
همزمان مــردم را می دهد .از یک ســو
ناامنی های روز افــزون زندگی و آرامش
را از مردم سلب کرده است و زمینه های
شغلی را در کشــور از بین برده است ،از
ســوی دیگر به خاطر تبعیض و تعصبات
قومی و مذهبی اصل برابری و شایســته
ساالری در جامعه و ادارات نادیده گرفته
می شود و موجب ضایع شدن حق بسیاری
از شــهروندان در جامعه مــی گردد .این
مسایل اســت که روحیه یأس و ناامیدی
را در اذهــان عمومی دوباره احیا می کند
و سبب کاهش مشــارکت فعال مردم در
پروسه های سیاسی می گردد.
مشــکل امروزی افغانستان پس از امنیت
معضل بــزرگ و تباه کننــده اقتصادی
اســت .وقتی نزدیک به چهل فیصد مردم
افغانســتان در زیر خط فقر قرار داشته
باشــد و نزدیک به چهل فیصد دیگر تنها
نیازهای ضروری و اساسی زندگی شان را
به سختی براورده بســازند ،دیگر عددی
در این کشــور باقی نمی ماند که روی آن
بتوان حساب باز کرد .بنابراین تمام مردم
افغانستان از مشکالت اقتصادی آزار می
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بینند و تمام مردم افغانســتان از فساد و
فاصله های عمیــق طبقاتی که در جامعه
به وجود آمده ،شکایت دارند؛ شهروندان
افغانستان از حکومت و سایر ارگان های
دولتی انتظار دارند که به خواســت ها و
نیازهای اساسی مردم توجه کرده و تأمین
حد اقل نیازمندی های شــهروندان را به
عنوان خط ســتندرد زندگی تعیین کنند
و برای رساندن سطح زندگی احاد جامعه
به آن ،نهایت تالش خود را به کار گیرند.
این توقع به حق و قانونی مردم از حکومت
است .حکومتی که خود را مشروع و برامده
از آرای مستقیم یا غیر مستقیم مردم می
دانند .حکومتی کــه ادعا دارد حاکمیت
مردم را به نمایندگــی از آنها اعمال می
کنند و بــرای تنظیم نظــم و امنیت و
تأمین نیازهای جامعه و دفاع از استقالل
و تمامیت ارضی کشــور تالش می کند و
برای بهبود سطح زندگی مردم و رساندن
آنها به رفاه اقتصادی و در جهت شکوفایی
و آبادانی کشور و برقراری عدالت مطابق
قانون از هیچ کوششی دریغ نورزند.
ولی حکومت نیز با چالــش های متعدد
امنیتی ،سیاســی و اقتصادی مواجه می
باشــد .چالش های که هر کــدام قادر
است حکومت را به اســتیصال بکشاند.
یکی از مهــم ترین مشــکالت ،چالش
عمیق و بنیادین اقتصادی است .چالشی
که خود از ابعاد و جنبه های گســترده و
فراوانی برخوردار می باشد .افغانستان از
کشورهای فقیر جهان به شمار می رود که
آمار بیکاری در آن بیداد می کند .پس این
وظیفه و مسؤلیت حکومت است که باید
برنامه های اقتصــادی مفید و قابل اجرا
را طرح کند و با ظرافت و دقت آنها را به
مرحله اجرا بگــذارد .اما تاهنوز دورنمای
امیدوار کننده ای در این زمینه به چشم
نمی خورد .از اینرو الزم است که دولت در
جهت توزیع عادالنه ظرفیت ها و امکانات
اقتصادی کشور نقش فعالتر داشته باشد
و اجازه ندهد تا باردیگــر ظرفیت های
اقتصادی و توانایی ها مالی ما به دســت
عده ای خاص به تاراج رود.
به هر حال در ســال میالدی پیشرو باید
دید که آیا حکومت می تواند به انتظارات
و نیازمندی های اقتصادی کشــور پاسخ
دهد یانه؟

ریاض ،پکینگ ،برلین به پایکوبان می پیوندند
نویسنده :آنه سیسیل روبرت /مترجم:عبدالوهاب یاسری /قسمت دوم

مالیه اسالمی ،بازیگر این جنبش افریقایی ـ
عرب از طریق نهاد راهگشای خود ”البنك
اإلسالمي للتنمية“ [بانک توسعه اسالمی]
اوج می گیرد ( .)۱۰این بانک ،تأمین منابع
مالی یک طرح  ۷میلیارد دالری ،نزدیک به
یک سوم کل بودجه خود را بر عهده گرفته
است که به تأسیســات زیربنایی طی سال
های  ۲۰۲۱ــــ  ۲۰۱۵اختصاص یافته .این
تعهد مشخصا با امضای قراردادی با ”اتحادیه
اقتصادی و مالی غرب آفریقا“ عینیت یافته
که تأمین مالی از منابع اسالمی را برتر می
انگارد .در مــاه ژانویه  ۲۰۱۶نوبت به ”بانک
مرکزی کشورهای غرب آفریقا“ رسید تا به
قصد توسعه بخش خصوصی ،و به نفع بنگاه

 کارتون روز
های کوچک و متوسط مناطق زیر مجموعه
آن خطه ،وجوهی برابر  ۳۰میلیون دالر را از
”شرکت اســامی“ بپذیرد ــ که بالقوه می
تواند تا  ۱۰۰میلیون دالر افزایش یابد.
داکار و «کشورهای برادر»
عربستان سعودی توجه ویژه ای به سنگال،
دارد” .ریــاض“ در انجــام مأموریت خود،
دسترسی به این کشــور کوچک آفریقای
باختری را که سنت گشــایش به خارج در
آن پایدار بوده اســت ،آسان تر از اروپایی
می بیند که گرایشــی به طرد اسالم آنرا در
می نوردد .ســنگال همچنین دروازه ای به
سوی قاره آمریکا به شمار می رود” .داکار“
یگانــه پایتخت جنوب صحراســت که در
ســال های  ۱۹۹۱و  ۲۰۰۸پذیرای نشست
سران ”منظمة التعاون االسالمی“ [سازمان
همکاری اسالمی؛ سازمان کنفرانس اسالمی
پیشین] گردیده بود .این کشوری که رسما
عرفی مسلک اســت اما  ٪ ۸۰جمعیت آن
مسلمان اند ،خود را بسیار همبسته پیوند با
«کشورهای برادر» و «ارزش های اسالم» می
نمایاند ،عباراتی که پرزیدنت ”مکی ســال“
پیاپی به کار می برد .این کشور در تقرب به
”سازمان همکاری اسالمی“ فرصتی مغتنم
در فراهم آوردن منابع مالی برای نوســازی
تأسیسات زیربنایی خود می بیند .در واقع
هر اجالس ”ســازمان همکاری اسالمی“ با
تحقق چشــمگیر پروژه های حمل و نقل و
است.

مخابرات همراه
قصد ”داکار“ در نزدیک شدن به کشورهای
اسالمی شــاید متعادل کردن سنت اعمال
وزنه ســنگین فرقه های مذهبی بر حیات
سیاسی و اجتماعی کشــور باشد” .فیلیپ
هوگون“ اقتصاد دان یــاد آور گردیده که:

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی
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 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
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«رویاروی اســام قاره ســیاه ،با آمیزه
مرسوم باورها (مانند اعتقادات حلقه های
صوفیگری یا ُمریدان در ســنگال) ،شاهد
نبردهایی بــرای نفوذیابی هســتیم که
میان جنبش های وهابی ،ســلفی و شیعی
درگرفته است .عربســتان سعودی کمک
مالی خود را به میــان نهاده و وهابی گری
را در کشورها یا مناطقی می گستراند که
عمدتا مســلمانان در آنها به سر می برند
( ».)۱۱پس از شــاخ آفریقــا ،که به لحاظ
جغرافیایی به شبه جزیره عربستان نزدیک
اســت ،حاال آفریقای باختری است که این
پادشاهی را به سوی خویش می کشد :در
سال ” ۲۰۱۴ریاض“ مبلغ  ۲۴میلیون دالری
برای نبرد با ویروس ”ابوال“ ،اهدا و سپس در
سنگال ،موریتانی و نیجر از برنامه جهانی
غذا پشتیبانی کرده بود (.)۱۲
قاره افریقا ،برخوردار از  ٪ ۳۰مواد معدنی
کره زمین و چشم انداز های متعدد سرمایه
گذاری ،آوردگاه جنگی اقتصادی گردیده
که حریفــان بخش خصوصی و قدرت های
بیگانه را به هماوردی با یکدیگر کشــانده
است؛ معادن ،کشــتزارها ،بنادر ،مخابرات
تلفنی ،بانک ها ،و مانند اینها ،بحش هایی
هستند که بنگاه های بزرگ هندی ،اماراتی،
چینی ،فرانسوی ،بریتانیایی ،آمریکایی را
به زور آزمایی یا یکدیگر وا داشته است ،که
گاه حکومت ها هم از آنها حمایت می کنند
(فرانسه ،چین ،عربستان سعودی …).
اما گرچه جغرافیای اقتصادی تازه حاشیه
های مانوری به پایتخت هــای آفریقایی
ارزانی می دارد ،و گزینه هایی برای انتخاب
شــرکا و منابع مالی برای آنها فراهم می
آورد ،باز ایــن صورت بندی همچنان ثمره

جایگیری منفعالنه ای در چیدمان جهانی
اســت .این قاره همچنانکه همواره از قرن
ها پیش عمل کرده است ،خود را با گزینه
هایی سازگار می سازد که در جاهای دیگر،
پیشــتر در اروپا ،و امروز در آسیا و خلیج
[فارس] ،اعمال می شود .چنین اقتصادی
بیشتر پاسخی است به تقاضاهای دیگران
تا جوالنگاه تمایالت و نیازهای خاص خود.
چنین اســت که کنش قدرت های خارجی
به تبع منافع خاص آنها تحول می یابد ،بی
آنکه همواره برآوردن نیازهای مردم محل
را هم به حساب آورند .هرروز بیش از چین،
به دلیل رقابتی خرده می گیرند که فرآورده
های ارزان قیمت این کشور به پیشه وران
و تولید کنندگان آفریقایی گزند می رساند.
بدینســان منافع امپراتوری میانه ،مرتبا
آمــاج حمالت تظاهر کننــدگان معترض
اند ،چنانکه در روز  ۱۹ســپتامبر  ۲۰۱۶در
”کینشازا“ پیش آمد.
”پکینگ“ خــود را ناگزیر مــی بیند که
بر قاعــده عدم مداخلــه در امور داخلی
کشورهای میزبان چشــم بر بندد .چین
خودداری از مداخله را که با پدرســاالری
اســتعمارگران پیشــین در تناقض بود
کمابیش خــوش می داشــت .چیزی که
هســت وی هم مانند تمام قدرت ها ،ناچار
باید منافع خود و اتباع خارج از کشورش
را صیانت کنــد .در ماه فبروری  ،۲۰۱۶این
قدرت مسلط آسیا گشایش پایگاه نظامی
خود را در جیبوتی اعالم داشت .مشارکت
در مأموریت های ســازمان ملل متحد به
وی رخصت داده اســت تا ضمن مراعات
مقررات بین المللی حضور بیشتری داشته
باشد .طی ده سال تعداد نظامیان کالهخود

آبی این کشــور از  ۱۰۰به بیش از  ۳هزار تن
رسیده است که عمدتا در سودان جنوبی که
با آن کشور قرارداد های نفتی بسته استقرار
یافتــه اند .پس از ســقوط معمر قذافی در
سال  ،۲۰۱۱از دست رفتن همپیمان لیبیاایی
و لزوم تأمیــن منابع نفت ،چین را به جایی
راند که از رژيم ”عمر البشــیر“ در سودان
فاصله گیرد ،که از ده ســال پیش به رغم
تعدی های مجرمانه بسیارش در ”دارفور“ ،با
چنگ و دنــدان از او حمایت می کرد .حتی
در میانجیگری آمریکایی ها میان ”خارطوم“
و ”جوبا“ ،پایتخت سودان جنوبی ،که هنگام
تقسیم کشور در سال  ۲۰۱۳اغلب چاه های
نفت کشــور را به ارث برده ،شرکت کرده
بود .به تصریح ”مارتینا بســان“ استاد علوم
سیاســی ،در چین «آموزه عدم مداخله را
اینک به پرسش کشــیده اند ،اما این اصل
همچنان ستون دیپلوماسی باقی مانده است.
”پکینگ“ فقط می خواهد مــورد به مورد
دست به عمل زند» (فیگارو ۴ ،ژوئیه .)۲۰۱۶
بنگاه هــای اقتصادی چین قوانین محلی را
به بهترین وجهی رعایت می کنند ،و هزینه
کارزارهای محلی علیه فســاد را به برخی
از رؤســای بنگاه ها وا می نهند” .پکینگ“
به نمود خویش در چشــم مردم و شهرت
شبکه های بانفوذ خود می رسد ،و از تدارک
جای پایی برای اســتقرار مؤسسات مروج
آئین”کنفسیوس“ در قاره افریقا پشتیبانی
می کند :این کشــور طی ده سال در برابر
 ۱۲۴شبکه ســالخورده ”آلیانس فرانس“،
چهل مؤسسه از این نوع را برپا داشته است.
در نشست سران کشورهای آفریقا و آسیا
در ”جاکارتا“ ،پرزیدنت ”شــی جین پینگ“
وعده داده بود کــه یکصد هزار تن مددکار
آفریقایی را به چین دعوت کند و در عرض
پنج سال  ۱۸هزار بورس تحصیلی اهدا کند.
آیــا ”پکینگ“ در پی آن اســت که ،مانند
فرانسه در گذشته ،آرای همساز کشورهای
آفریقایی را در ســازمان های بین المللی
مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد برای
خود تضمین کند؟
در آغاز این هزاره ســوم ،آفریقا همچنان
فضای گشــوده آسیب پذیری از تکانه های
خارجی باقی مانده .چنین است که اقتصاد
دانان ”بانک توســعه آفریقــا“ از تأثیری
بیمناک اند که «خروج بریتانیا» از اتحادیه
اروپا بر دسترســی فراورده های آفریقا به
بازارهای بریتانیا تواند داشت؛ نگران اند که
مبادا موقعیت ”بانک سرمایه گذاری اروپا“
که  ٪ ۱۶/ ۱ســرمایه آنــرا تأمین کرده اند
تضعیف گردد.
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