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فساد و تاثیر آن باالی سرمایه گذاری خارجی

ــــــــــسرمقاله

افغانستانوتقابل
سیاستهایبینالمللی
حفیظ اهلل زکی

روسیه در یک و نیم دهه گذشــته خود را از مسایل افغانستان
کنار گرفته بود .کمک های این کشــور به افغانستان بیشتر در
امورات بازسازی و مبارزه با مواد مخدر محدود می شد .روسیه
از حضور گســترده ناتو در نزدیکی مرزهایش خوشنود نبود ،اما
در آن شرایط روسیه نمی توانســت جای ناتو را در افغانستان
پر کند و از امنیت ،ثبات و نظام مشــروع سیاسی در این کشور
دفاع کند .روســیه یکبار تجربه حضور نظامی در افغانســتان
را پشــت سر گذاشــته بود و این حضور برای آن کشور بسیار
ســنگین و گران تمام شد .مقامات روسیه با درک این مشکالت
ســعی می کرد تا دید افغان ها را نسبت به سیاست های روسیه
در افغانســتان تغییر دهد و تصویر جدیدی از آن کشور ارایه
دهد.
اما در عین حال روســیه کامال آگاه بود که نا امنی در افغانستان
کشورهای آسیب پذیر آسیای میانه را با خطر جدی مواجه می
سازد .به این خاطر روسیه حضور نظامی ناتو را از این جهت برای
خود مفید می دانست .مجموع این معذوریت ها و مجبوریت ها
روسیه را بر آن داشت تا از روند سیاسی در افغانستان حمایت
کند و روابط خود را با حکومت افغانستان تقویت کند .سیاست
آرام روســیه در افغانستان تا سال  ۲۰۱۴ادامه یافت ،ولی زمانی
که بحث خروج نیروهای ناتو از افغانستان جدی شد ،این کشور
در ارتباط با مسایل افغانستان فعال تر گردید.
روسیه پس از خروج نیروهای ناتو ،از چهار چیز نگرانی داشت:
• رشد افراط گرایی و تفکر اسالم گرایی در آسیای میانه.
• توجه ناتو و کشــورهای غربی به سوی آسیای مرکزی به بهانه
حفظ ثبات و مبارزه با تروریزم.
• تشــدید نا امنی در افغانســتان که بدون شک به کشورهای
آسیای میانه نیز سرایت خواهد کرد.
• افزایش قاچاق مواد مخدر به آســیای مرکــزی و از آنجا به
روسیه.
باتوجه بــه دغدغه های فوق مقامات روســیه ترجیح دادند تا
سیاســت های فعال تر و پیشــگیرانه تری را نسبت به مسایل
افغانستان روی دست بگیرند .ولی در همین زمان بحران سیاسی
در اوکراین که به تقابل ناتو و روسیه انجامید و رقابت شدید این
دو قدرت بزرگ در ســوریه که مداخله علنی و آشکار روسیه را
به آن کشــور در پی آورد ،بر روند سیاســی در افغانستان نیز
تأثیر گذاشت.
روسیه پس از آن بیشــتر از حضور ناتو در افغانستان بیمناک
اســت .مقامات آن کشــور باور دارند که در آینده غرب و ناتو
ممکن است با استفاده از خأل ها و ضعف های موجود ،فشارهای
بیشتری را بر روسیه وارد سازد و نقش و تأثیرگذاری آن کشور
را در تحوالت بین المللی کمرنگ جلوه دهد.
برمال شدن تماس های روســیه با طالبان و برگزاری کنفرانس
های منطقوی و دیدار از وزیرســتان شمالی ،جایی که به مرکز
تربیه ،آموزش و تجهیز تروریستان بدل شده است؛ نشانه هایی
از رویکرد جدید آن کشــور در قبال گروه های تروریســتی و
تنظیم معادالت جدید منطقوی است.
روسیه قرار اســت در نیمه ماه اپریل کنفرانس منطقوی دیگری
را در مســکو برگزار کند .از حکومت افغانستان و گروه طالبان
نیز برای اشتراک در این کنفرانس دعوت کرده است .همه اینها
بیانگر این است که روســیه می خواهد با جلب همکاری برخی
کشورهای منطقه نقش جدیدی را موازی با کشورهای عضو ناتو
در افغانستان ایفا کند.
چند مشکل در ادامه این روند می تواند به وجود بیاید:
مشکل اول این اســت که هرنوع مداخله در امور افغانستان از
طرف هر کشــوری که باشــد در صورتی که از مجرای سیاست
های حکومت افغانستان نگذرد ،به نفع این کشور نخواهد بود.
دوم ،حرکت های موازی در بســا موارد بــا همدیگر در تقابل و
تضاد قرار می گیرد و یکدیگر را سبوتاژ می کنند.
سوم ،حرکت های مســتقل و ناهماهنگ روسیه ممکن است به
حساسیت بیشــتر اعضای ناتو منجر گردد .این رقابت ها ممکن
است به تقابل بیشتر روســیه با ناتو منجر گردد .لذا بهتر است
که سیاســت های منطقه ای و بین المللی باتوجه به همه جوانب
به صورت هماهنگ ،مبارزه روشمند با تروریزم را به پیش ببرند.

از ســواالت اساســی اقتصاد کالن این
است که چرا کشــورهای صنعتی نسبت
به ابتدای قرن بیســتم بسیار ثروتمندتر
شدهاند و چرا بعضی کشورها درآمد شان
بیش از ده برابر بســیاری از کشورهای
دیگر اســت؟ چرا بعضی از کشــورها
همچنان فقیــر ماندهاند ،اما بعضی دیگر
رشــد و افزایش رفاه مســتمر را تجربه
میکننــد؟ آیا تفاوت ســابقه و قدمت
میتواند عامــل مهمی برای بوجود آمدن
چنین اختالفی باشــد؟ آیا وجود منابع و
معادن دلیل ایجاد چنین اختالفی است؟
یکــی از مهمترین اهداف هر کشــوری
رســیدن به ســطح باالی توسعه است.
رســیدن به این مهم موجب حل شدن
بســیاری از مشــکالت در حوزه های
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و
غیره می شــود و بر اساس نظریه تعداد
بســیار زیــادی از اقتصاددانان یکی از
راههای رســیدن به توســعه ،دستیابی
به رشــد اقتصادی مطلوب میباشــد.
کشورهای در حال توســعه برای اینکه
بتواننــد شــکاف و فاصله خــود را با
دنیای غــرب کاهش دهنــد احتیاج به
رشــد اقتصادی باال دارند؛ بنابراین رشد
اقتصادی باال با نهایت اســتفاده از تمام
منابع ،برای کشــورهای درحال توسعه
نســبت به کشــورهای صنعتی دارای
اولویت بیشــتری میباشــد .ابزارهای
مختلفی برای تسریع و افزایش در رشد
اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه
وجــود دارد که یکــی از مهمترین این
ابزارها ســرمایهگذاری مستقیم خارجی
( )FDIو کمکهای خارجی میباشــد
که به ویژه میتواند نقش بســیار مهمی
را در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای
فقیر و کمتر توســعه یافته داشته باشد.
سرمایهگذاری مســتقیم خارجی ،نوعی
ســرمایهگذاری است که به منظور کسب
منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسهای
مســتقر در کشــوری غیر از کشــور
سرمایهگذار صورت میگیرد و نتیجه آن
کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت
اســت .از جمله مزایای این روش برای
کشور دریافت کننده ســرمایه عبارت
اســت از :انتقال دانش فنــی ،افزایش
توانمندی نیروی انســانی ،مشارکت در
ســود و زیان ،اشــتغال زایی ،عدم نیاز
به سپردن تعهد مالی ،کسب تجربههای
مدیریتی و غیره.
در مبانــي تئوريهــاي اقتصــادي،
ســرمايهگذاري به عنــوان يك عامل

مصطفی احمدی

م ّهم و بنيادي نقشــي تعيين كنندهاي
در رشــد اقتصادي دارد .تأثير شگرف
ســرمايهگذاري مســتقيم خارجي در
كشــورهاي در حال توسعه ،بيانگر نقش
آفريني اين شــكل از ســرمايهگذاري
در رونق اقتصادي آنــان دارد و در طی
سالهای گذشته ،ســرمایههای خارجی
هنگفتی وارد افغانستان شده است ولی
چرا کشــور ما در مســیر توسعه پایدار
قرار نگرفته اســت؟ در ایــن حالت این
پرسش مطرح میشود که مهمترین دلیل
تاثیرگذاری منفی سرمایه-های خارجی
بر رشــد و توســعه پایدار کشــورمان
چیســت؟ آیا میتوان از فساد به عنوان
مهمتریــن عامل یاد کــرد؟ نقش آن و
تاثیر آن بر روی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی و در نتیجه بر روی رشد و توسعه
اقتصادی کشور چگونه است؟
با توجه بــه اینکه افغانســتان ،درآمد
باالیــی را در حال حاضــر ندارد و بیش
از نیم بودجه آن را کشــورهای خارجی
تامین مکینند ،راهحل اصلي فائق آمدن
بر مشــکل کمبود ســرمايه و خروج از
دور باطل فقر و توســعهنيافتگي کشور،
اســتفاده از ســرمايههاي انباشته شده
در کشورهاي توســعه يافته عنوان شده
اســت .يکي از راههاي تأمين سرمايه از
کشــورهاي توســعه يافته استقراض از
بانکهاي بينالمللي آنهاســت؛ اما به

علت باز پرداخت و انباشــت اين تعهدات
و اجراي اصالحات درخواســتي از سوي
مجامــع بينالمللي مطلوبيــت چنداني
ندارد .گزينه دوم جذب ســرمايهگذاري
خارجي اســت که اغلب همراه با انتقال
دانش فني و مزيتهاي فنآوري ميباشد.
اوليــن و مهمترين مزيــت جذب ،FDI
ارزيابــي دقيــق طرحهــاي اقتصادي و
گزينش طرحهايي که به احتمال بســيار
بــاال داراي توجيه اقتصادي هســتند .از
طرف ديگر جذب  FDIاز بروز مشکالتي
نظيــر فقدان توازن در تــراز پرداختها
انباشت بدهيها و دشواري در باز پرداخت
آنها ،افزايش ضريب مخاطره در اقتصاد
ملي و  ...جلوگيري ميکند ولی متاسفانه
یکی از مهمترین تفاوت کشورهای توسعه
یافتهتر نسبت به کشورهای کمتر توسعه
یافته ،وجود فساد ،در اقتصاد آنهاست که
افغانســتان نیز از این امر مستثنی نیست
و یکی از کشورهایی اســت که باالترین
درصد فساد را داراست.
در مجموع فساد یکی از عواملی است که
تاثیر بسیار مخربی بر روند توسعه و رشد
اقتصادی کشورها دارد ،آثار زیانباری که
میتواند تاثیر خود را بــر توزیع درآمد،
تخصیص منابع ،کارایی اقتصادی ،ترکیب
مخارج دولت ،رشــد اقتصادی ،بیثباتی
سیاســی ،فاصله طبقاتی و غیره نشــان
دهد .فســاد مالي و سياسي از جنبههاي

مختلف بر ســرمايهگذاري در كشورهاي
در حال توسعه تأثير ميگذارد .مهمترين
تأثير فســاد را ميتوان در اين نتيجه از
روند فساد آميز مشاهده كرد كه در ميان
مدت ،سرمايهگذاريهاي عمومي كاهش
يافتــه و عمده ســرمايههاي موجود در
جامعه ،به سوي بخشهاي فاقد بهرهوري
كه زمينــه اختالس ،پولهاي بادآورده و
فــرار از پيچ و خمهاي ناشــي از اعمال
فســاد در آنها بيشتر به دست ميآيد،
ســوق داده ميشوند که متاســفانه با
بررسی عملکرد اقتصادی دوران گذشته،
به خوبی به این مهم پــی میبریم که نه
تنها ســرمایه گذاری مستقیم خارجی،
باعث پیشرفت و توسعه کشور نگردیده
اســت ،بلکه با وجود فساد باعث انحراف
ســرمایههای خارجی از مســیر درست
اقتصادی آن شــده و همیــن امر باعث
افزایش بیشــتر فساد در جامعه گردیده
است که در نتیجه با اسمترار این حالت،
سرمايهگذاريهاي مســتقيم خارجي با
وجود سطح باالي فســاد هر روز نسبت
به گذشــته كاهش مييابد که این مورد
از تاثیرات بلند مدت فســاد در کشور
میباشد.
تجزیــه و تحلیلها نشــان میدهد که
رابطه بین فســاد و  FDIبسیار پیچیده
میباشد از جمله مطالعاتی که پیچیدگی
رابطهی بین فســاد و  FDIرا بررســی

فرهنگ و هویت شهری

بــا آغــاز دوره ســرمایه داری و تمدن
جدید به اقتضای ســبک زندگی مدرن،
مهاجرت از روســتاها و شهرهای کوچک
به ســوی مناطق مســتعد و اقتصادی،
روند رو به تزایــدی یافت به نحوی که به
ســرعت ترکیب جمعیتی در نسبت شهر
به روســتا معکوس گشت .این وضعیت با
توجه به محدودیــت امکانات اجتماعی و
سطح توقعات مهاجرین که درپی تحصیل
آرزوهای بزرگ ترک وطن نموده و تن به
تجربه سرزمین جدیدی داده اند ،نگرانی
هایی را دامن زده اســت که در این میان
موضوع هویت شهری و گسست فرهنگی،

 کارتون روز

یکی از مقوالت بسیار مهم و بحث برانگیز
می باشد.
زندگی بــرای خانواده هــای مهاجر در
شــهری که نه تنها هیچگونــه پارادایم
ذهنی و تعلــق خاطری نســبت به آن
ندارند که با نوعی ابهام ،تشتت فرهنگی
و دوگانگــی نیز روبرو هســتند نیازمند
باز تعریف مفهوم هویت و عرصه ســازی
اجتماعی بــرای اســتحکام پیوندهای
فکری -روحی ســاکنین شهر از قومیت
های متفاوت است .در واقع مسأله هویت
شــهری یکی از پیچیــده ترین و بحث
برانگیزترین مباحث نظری در شهرسازی
اســت؛ چگونگی فرهنگ سازی و تعمیق
هویت شــهری در روش شهرســازی و
عناصر معماری و نحوه ارزیابی شــاخص
های این مسأله ،سئوال بنیادینی است که
نیاز به تحقیقات گسترده دارد.
در واکاری مفهوم هویت شهری وعناصر
ســازندهی آن می توان بــه موضوعاتی
همچون؛ زمان ،مکان ،قومیت ،اعتقادات،
آداب و رسوم ،زبان مشــترک و گویش
ها و پوشــش های محلی اشــاره نمود.
هویت از آنجا که ریشــه در تاریخ زندگی
اجتماعی آدمــی دارد دارای بعد زمانی،
است .همچنین در بطن این مفهوم نوعی
تعلق به سرزمین وجود دارد که به آن بعد
مکانی می دهد و از ســوی دیگر هویت با
اعتقادات و باورها پیوندی ناگسســتنی
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دارد ،چنانکه با نــژاد و قومیت و امثالهم
دارای رابطه ای انکار ناپذیر است.
حال سئوال این است که انسان مهاجر که
ریشه و هویت تعریف شدهای از گذشته و
اصالت خویش دارد با ورود به شهر جدیدی
که در چارچوب تصوری او تعریف و شــأن
مشــخص و معینی نــدارد ،چگونه رفتار
خواهد کرد؟ کنش اجتماعی و رفتار جمعی
مهاجریــن که منبعــث از ذهنیت و نظام
باورهای آنهاست تبلور واضحی در ساخت
فرهنگ شهروندی دارد و نقش پر رنگی را
در تغییرات اجتماعی -سیاسی و تحوالت
اقتصادی و فرهنگی جامعه ایفا می کند.
از آنجا کــه یک « هویــت قومی خاص»
خود را در گستره ای عظیم از هویت های
دیگــر می بیند و فرهنــگ واحد و غالب
اجتماعی را در مقابــل خویش نمی یابد،
برای تداوم و تســهیل حضــور اجتماعی
خود در پی محالتی می رود که بیشــترین
نزدیکی را به لحــاظ فرهنگی و قومیتی با
او داشته باشند .آنچه یک گروه انسانی را
هویت می بخشد شباهت و نقاط مشترکی
اســت که باعث قوام درونی آنها می شود
و تفاوت و تشــخص آنها را نسبت به سایر
گروهها امکان پذیر می ســازد ،برای نیل
به شخصیت یابی این گروهها توجه جدی
به عناصر موثر در هویت بخشی اجتماعی
ضروری به نظرمی رسد.
نبود محیط زیست بومی ،چندگانی فرهنگی

و تفــاوت هنجارهای رفتــار اجتماعی،
ســبب فقدان بافت فرهنگی همگون در
جامعه می گردد که در بحث آسیب های
اجتماعی ،جامعه را به شدت تحت الشعاع
قرارمی دهد ،لــذا محله گرایی به عنوان
شعارمحوری مســئولین فرهنگ شهری
می تواند در تغییرشــرایط فرهنگی شهر
به زیســتگاهی مطلوب موثر باشد .بهتر
اســت هر کدام ازاین قومیت ها در یک
منطقه ســکونت یابند و این همسایگی و
نزدیکی باعث هماهنگی ،پیوند عاطفی و
تعلق خاطــر اجتماعی می گردد و به این
ترتیب می توانند به احســاس امنیت و
آرامش دست یابند.
الزم به ذکر اســت که در این فرآیند یک
نقطه آســیب جدی وجود دارد و آن هم
افراط و تفریط در توجه و برجسته سازی
قومیت ها و خرده فرهنگ هاســت .چرا
که هویت به تعبیری یک « خود» اســت
که در قالب فــردی یا اجتماعی تبلور می
یابد و این خود یا شــخصیت در نسبت
بــا آنچه که « او هســت « (او همانی ) با
آنچه که «او نیست « (دیگری ) تعین می
یابد ،یعنی نفی آنچه نیســتم به عنوان
((وجوه تمایز)) و اثبات آنچه هســتم به
عنوان (( وجوه تشــخص بخش))  .با این
وصف حرکت هویت ساز در صورت عدم
اعتدال ،می تواند به شکلی مبالغه آمیزبه
هویتی منفرد ،خود محــور و تقابلی در
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کردنــد ،مربوط به بخشهــای اوکراین،
آذربایجان و روســیه میباشد .با توجه به
بحثها و مطالعات انجام شده در مییابیم
که کاهش و به ویژه از بین بردن فســاد
برای رشــد اقتصاد و  FDIامری ضروری
است که نباید نادیده گرفته شود.
در واقع این امر حیاتی اســت که ارزشها
و هنجارهایی که موجب حفظ فساد است
تغییر داده شــود و سیستمی که اجازه به
حفظ فســاد میدهد دگرگون شود .گرچه
عدهای معتقدنــد عملیاتی که بتوان همه
این تغییرات را ایجاد کرد سخت و دشوار
است ،اما با توجه به این نکته مهم و جنبه
منفی فســاد ،که در این نوشتار بیان شد،
مبارزه علیه فساد برای تمام جامعه امری
ضــروری و مفید خواهد بــود .البته باید
خاطر نشان شویم که پردازشهای کاهش
فســاد ،زمان زیادی میبرد و نتایج آن در
کوتاه مدت آشکار نمیشود.
از جملــه پیشــنهاداتی کــه در زمینه
ورود ســرمایههای خارجی میتوان ابراز
داشــت ،نظارت بر ورود ســرمایهگذاری
خارجــی و دخالت مســتقیم خارجیان
در ســرمایهگذاری (به صورت مشارکت
در ســود و زیان) میباشــد که موجب
میگــردد که سیســتمهای جلوگیری از
بروز فســادهای مالی و اداری توســط
ســرمایهگذاران خارجی وارد کشور شود
و کشــور بتواند از اثرات سر ریز شونده
مثبت این تکنولوژیهای جدید برخوردار
گردد .همچنین با توجه به پیچیده شــدن
روابط اقتصادی در جهــان مدرن و عدم
توانایی نظارت کافی بر ســطح فساد در
جامعه ایــن نیاز احســاس میگردد که
کشــورهای در حال توســعه به تناسب
پیچیده شــدن روابط از ابزارهای جدید
جهت کاهش سطح فساد در جامعه کمک
بگیرند ،گســترش دولــت الکترونیک و
توسعه زیرساختهای  ITمحور میتواند
راهکار مناســبی برای کاهش سطح فساد
در این کشورها باشد.
با توجه به تأثیر باالی شــاخص توســعه
انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای در
حال توســعه و وجود جمعیت فعال بیکار
در کشــور ،بهبود سطح اشتغال و آموزش
نیــروی کار ،میتواند موجبــات بهبود
وضعیت رشــد اقتصادی در این کشورها
را مهیا ســازد که در نتیجــه باید به امر
آموزش به خصوص آمــوزش ابتدایی در
کشــور و ترویج فرهنگ درست در مقابل
فســاد و تربیت متخصصین کشور ،توجه
ویژه ای گردد.

یک ســر طیف یا هویتی سست و مبهم در
ســوی دیگر آن منجر شود .یعنی اگر فرد
مهاجر که هنوز با محیط زیست جدید خود
مأنوس نشده است از تعلقات اصیل خویش
به کلی فارغ گردد دچار نوعی سرگردانی و
رها شــدگی در اجتماع جدید می گردد به
طوری که دیگر نه هنجارها و تعلقات قبلی
در او موثر اســت و نه دارای حس وفاداری
و همبستگی با شــهر جدید خویش است.
در واقع شخص دچار نوعی بی هویتی می
گردد که آســیب های اجتماعی فراوانی را
در پی خواهد داشت.
بنابراین الزم است در عین احترام و حفظ
متعادل هویت اصیــل گروههای مهاجر ،با
توجه جدی به عناصر و تعلقات مشــترک
و فراگیر به ســاخت عرصــه های جدید
اجتماعی همت گماشت تا خرده فرهنگها
در یک فضای غالب و عام به همزیســتی
مســالمت آمیز و اتحاد اجتماعی دســت
یابند.
واقعیت آن اســت که بدون وجود شاخص
هایی که بتوانند این ســبک های زندگی
متفــاوت را با یکدیگر هماهنگ ســازند
امکان عملی همزیستی آنها ،جز با افزایش
فشــارها و کنترل های اجتماعی که آنها
نیز کیفیت زندگی شــهری را کاهش می
دهند ،وجــود ندارد .بنابرایــن ما به یک
فرآیند فرهنگ ساز چه درعرصه نظری و
فکری و چه در عرصه سخت افزاری مانند
شهرسازی و معماری نیاز داریم که بتواند
سیاست گذاریهای شهری را با رشد فکری
و رفتاری شــهروندان ســازگار کرده و به
عبارت دیگر بتواند نوعی جامعه پذیری و
فرهنگ شهروندی را محقق سازد.
روشن است که وقتی شــهروندان نسبت
بــه محیط اجتماعی خود احســاس تعلق
و پیوســتگی نمایند ،فضــای الزم برای
تحقق اجتماع اخالقی فراهم می شود و با
افزایش تعلق اجتماعی ،مشارکت اجتماعی
نیز افزایش مــی یابد .هویت شــهری و
احساس تعلق به شهر به افزایش مشارکت
شــهروندان در مدیریت شهری و کاهش
آســیب های اجتماعی منتج می شود که
این موضوع در بهینه سازی و تامین منابع
اقتصادی ،کاهــش هزینه خدمات ،افزایش
انسجام اجتماعی ،کاهش تنش های ناشی
از زندگی شهری و رضایت شهروندان نقش
بسیار موثری دارد.
منبع :مرکز اطالعــات علمی و تخصصی
مدیریت شهری

روزنامةافغانستانما از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری مینماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمیشود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و
تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
www.dailyafghanistan.com
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com

