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موږ د یو بې سابقې نسلي بدلون شاهدان یوو. موږ په هیله 
نارینه  او  مندۍ او خوشبینۍ ګورو چې د نوي نسل ښځې 
په حکومت، ټولنې او سیاسي رهبرۍ او مدیریت کې خپل 
اصلي ځای اشغالوي. دا امتیاز دوی ته ورکړل شوی نه دی، 

او  زه  نیولی.  یې  خپل ځای  او  پاڅېدلي  خپله  دوی  بلکې 
ډاکټر  صاحب عبداهللا عبداهللا په دې ویاړو چې په دې کې 
مو د اسانتیا برابرونکي رول لرلی. دا نسل تر پخوانیو نسلونو 
ډېرې زده کړې لري او په ټولنیزو چارو کې فعال دی، دوی 
له ځان سره نوی لید راوړی او هغه نسل دی چې په جګړه 
کې زېږېدلي او په جګړه کې لوی شوي او چمتو دی چې 
پر خپلې رهبرۍ موږ له دې ناورینه وباسي او خپلې خاورې 
ته سوله او سوکالي راوړي. په داسې حال کې چې پخواني 
سیاسي نخبه ګانو د فردمحورۍ او وېرې پر بنسټ قدرت 
راوستل  اقلیم  سیاسي  داسې  نسل  نوی  دغه  انحصارولو، 
د  ثبات چې  داسې  باعث شي  ثبات  پایدار  د  غواړي چې 
ځواکمنو نهادونو، عامه خدمت او دیموکراتیکې حسابدهۍ 

او شفافیت له الرې تضمین شي.
زموږ اتلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د سقوط او ناکامۍ 
ټولې وړاندوینې په خپل شهامت رد کړي او د دښمن پر 
وړاندې د وطنپالو په څېر د وطن د ښېګڼې د پاره په مېړانه 
جنګېدلي. په داسې حال کې چې زموږ ځواکونه زموږ د 
موږ  جنګېدل،  لپاره  امنیت  نړیوال  او  ساتلو  پت  او  ازادۍ 
په امنیتي سکتور کې سرتاسري اصالحات هم راوستل. له 

بده مرغه زموږ امنیتي سکتور د فساد ځاله ګرځېدلې وه او 
زموږ ځواکونو د جګړې په لومړۍ کرښه کې د دې فساد 
تعدیل کړ،  قانون  ذاتي  افسرانو  د  موږ  متأثره کېدل.  څخه 
تر څو د جنراالنو لپاره د تقاعد عمر را ټیټ کړو. یواځې 
سږ کال ۱۰۵۲ لوړپوړي افسران تقاعد شول له ۲۰۱۵ کال 
مخکې تقاعد ډېر په ندرت کېده. دغه اصالح په رهبریت 
تقرر  د  برابره کړه.  زمینه  ته  بدلون  نسلي  مدیریت کې  او 
بورد جوړ شوی تر څو افسران په شفاف ډول، د شایستګۍ 
په اساس مقرر شي. په امنیتي سکتور کې د منابعو پر صحیح 
استفادې ډېر تمرکز شوی او د تدارکاتو پروسه یې د یوې 
شورا له الرې مخته ځي چې نظارت یې شخصا زه او ډاکټر  

صاحب عبداهللا عبداهللا کوو.
د ټولو اصالحاتو اساسي موخه خودکفايي ده موږ باید 
ټولو  خپلو  له  لپاره  جوړولو  بنسټ  مالي  دولت  فعال  یو  د 
پانګوانساني، طبیعي، مالي او اداري څخه ګټه واخلو. ډاکټر 
قیومي به وروسته تاسې سره زموږ مالي پالیسي چې د آی اېم 
اېف ټولو شرایطو سره برابره ده شریکه کړي. الکن په لنډه 
توګه یوه خبره ویل غواړم چې موږ په سیستماتیک ډول هر 
کال خپل عواید ډېروو، د آی اېم اېف د ټاکل شويواهدافو 
لمخې له ۲۰۱۵ کال راهیسې زموږ عواید هر کال ډېر وي. 
له ۲۰۱۴ څخه تر ۲۰۱۷ زموږ کورني عواید ٪۷۰ ډېر شوي. 
زموږ د مالیې وزیر ډاکټر قیومي،موږ سره دا ښه خبر شریک 
 IMF کړ چې دوه ورځې مخکې زموږ کورني عوایدو د

ټاکل شوی هدف ته ترالسه کړ. کله چې موږ قدرت ته 
راغلو، فساد استثنا نه، بلکې ډېر عام وو، رشوت اخیستل او 
سو استفاده عادي وه، او اداري پروسې نه ثبتېدې، په عدلي او 
قضايي سکتور کې  د قانون د حاکمیت او د اعتماد نشتوالی 
د دې المل شو چې پر عدلي او قضايي سکتور د خلکو باور 

لږ شي
زموږ  کې  زړه  په  اسیا  د  ووایم.  دلته  بېلګه  یوه  غواړم 
موقعیت اقتصادي همکارۍ ته یو خاص بستر برابروي چې 
د جنوبي اسیا د انرژۍ اړتیا پوره شي، باید مرکزي اسیا سره 
ونښلول شي ځکه  مرکزي اسیا د انرژۍ له لحاظه بډایه ده 
او د دې اتصال تر ټولو لنډه الره له افغانستان څخه تېریږي. 
موږ دغه جغرافیایي موقعیت د ټولې سیمې په ګټه استعمال 
کړی د برېښنا د سیمه ییز انتقال مزي، د ګازو پایپ الینونه 
او ترانسپورت، د اورګاډو دهلیزونه او لویو الرو پروژې د 
طرحې له مرحلې څخه وتلی او د عملي کېدو په حال کې 
امریکايي  میلیارده  پروژو ۱۱  په  اتصال  د  اوس  دي. همدا 

ډالر پانګونه کېږي.
تاسې موږ سره په سختو شرایطو کې ودرېدئ، موږ له 
تاسو غواړو په هغه سفر کې راسره تر پایه مله پاتې شئ چې 
د سپټمبر له تراژیدې پېښې وروسته موږ او تاسې پیل کړی. 
موږ ته اوس طالیي چانس په الس راغلی چې دغه اړیکه 

ستاسې او خپلو میلیونونو وګړو تر منځ پایداره وساتو.
محترم دکتور عبداهللا عبداهللا رئیس اجرائیه در بخشى از سخنان 
افغانستان  برنامه عمل  و  باره چشم انداز  در  نشست  این  در  خود 
براى صلح صحبت کرد. رئیس اجرائیه با جمع بندى نشست صبح 
کشورهاى اشتراك کننده در باره صلح در افغانستان، چشم انداز و 
برنامه عمل حکومت براى صلح و همچنان نقاط توافقى جامعه 

جهانى در مورد صلح را بیان کرد.
به رهبرى و  افزود: صلح  اجرائیه در صحبت هاى خود  رئیس 
مالکیت افغان ها، حمایت همگانى از صلح، حرکت به سوى یک 
جامعه دموکراتیک و همه شمول، پذیرفتن قانون اساسى افغانستان 
به ویژه بخش حقوق و امتیازات شهروندان، پاس دارى از حقوق 
بشر، پاس دارى و حراست از قواى مسلح و نهادهاى کشورى، قطع 
رابطه طالبان با گروه هاى تروریستى و ترك خشونت از محورهاى 
اصلى چشم انداز صلح حکومت افغانستان با طالبان به شمار مى
 رود. رئیس اجرائیه همچنان عالوه کرد که مذاکره با طالبان غیر 

مشروط اما صلح با طالبان مشروط است.
انتقال  که  کرد  عالوه  اجرائیه  رئیس  عمل  برنامه  بخش  در 
با  مذاکره  طالبان،  با  مذاکره  ادامۀ اصالحات،  به عمل،  از حرف 
ناتو و کشورهاى اسالمى،  با اعضاى  پاکستان و امریکا، مذاکره 
تعیین تیم مذاکره کننده و تیم هاى همه شمول مشورت دهى از 

محورهاى برنامه عمل حکومت براى صلح به شمار مى روند.
گفت:  خود  صحبت هاى  از  دیگر  بخش  در  اجرائیه  رئیس 
نکات  روى  خود  در صحبت هاى  افغانستان  بین المللى  دوستان 
مذاکره  اصول  عنوان  به  صلح  مذاکرات  و  صلح  مورد  در  ذیل 

توافق داشتند:
صلح به رهبرى و مالکیت افغان ها.  •

احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان.  •
احترام به قانون اساسى افغانستان.  •

پاس دارى و حفاظت از دستاوردهاى سالیان اخیر در      •
          افغانستان.

حفاظت از حقوق اقلیت ها.  •
صلح دوام دار و عادالنه و فراگیر.  •

توافق منطقه اى.  •
اعتماد سازى.  •

روندکابل به عنوان روند محورى مذاکرات صلح.  •
تشویق و ترغیب طالبان براى مذاکره با حکومت   •

         افغانستان.
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سخن ماه
 

نقش زن در توسعه اقتصاد خانواده 
انقالب صنعتى اخیر در جهان بسیارى از جنبه هاى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى زندگى بشریت را عمیقًا 
متحول کرده است. یکى از ابعاد این تحول بزرگ ایجاد تغییرات اساسى در روابط اقتصادى و تجارتى بین افراد 

و کشور ها مى باشد که از روند عامیانه و سنتى به سبک جدید و الکترونیک ارتقا یافته است. 
همین طور  مباحث مربوط به زنان که  نیمى از جمعیت جامعه را تشکیل مى دهند و نقش ارزشمندى در 
سالمت روانى جامعه و خانواده دارند در اولویت قرار گرفته است. زنان حلقه یى از زنجیر توسعه هستند، نادیده 
گرفتن نقش زن، جامعه و خانواده را به سمت عقب ماندگى سوق میدهد. بانوان عالوه بر این که خودشان یک 
قشر فعال در همه ابعاد هستند، قشرهاى فعالى را نیز در دامن خود تربیت مى کنند. دین مقدس اسالم هم به 
زنان حق داده است که در چوکات شریعت در اجتماع کار کنند. این قشر فعال قابلیت انجام سخت ترین امور را 

به بهترین نحو ممکن دارند.
آنچه که امروز در بسیارى از کشورها  نگران کننده است، افزایش آمار بیکارى و فقر در جامعه مى باشد. فقر و 
بیکارى زمینه ساز و عوامل بسیارى از آسیب هاى اجتماعى به شمار مى رود. اشتغال مى تواند رهگشاى بسیارى 
از این مشکالت باشد. حضور زنان در بخش تجارت زمینه هاى توسعه را بیش از پیش در جامعه فراهم مى کند.
در گذشته تجارت شغل مردانه تلقى مى شد، زنان مؤظف به انجام کارهاى خانه مى شد و کمتر به تجارت مى 
پرداختند. فعًال سنت ها و باور هاى دست و پاگیر براى کار و فعالیت زنان در هم شکسته است چنانچه  اخیراً 
اتاق تجارت  بازار تجارت شده و حتى  اتاق تجارت و صنایع کشور وارد  با حمایت وزارت تجارت و  نیز  زنان 

اختصاصى را براى زنان تشکیل داده اند.
 اتاق تجارت و صنایع هر کشور یکى از مهم ترین نهاد در توسعه امور تجارت در سطح ملى و بین المللى 
محسوب مى شود. اتاق تجارت و صنایع کشور ما نیز در این راستا نقش موثرى را ایفا نموده و زمینه تجارت را 

براى بسیارى از زنان کشور فراهم کرده است.
سینمایى،  هنر  و  پرودکشن  دستى،  صنایع  هاى  بخش  در  پیشه  تجارت  و  کارآفرین  زنان  اکثر  اکنون  هم 
دواسازى، گشایش دفاتر حقوقى، کلینیک ها و شفاخانه ها، هوتلدارى، رستورانت، حمل و نقل اموال تجارتى، 
آرایشگاه، خدمات مسافرتى و هوایى، امور کشاورزى، دامدارى، تاسیس مکاتب، مراکز آموزشى و دانشگاه ها، 

ایجاد شرکت هاى تبلیغاتى و فروش لوازم آرایشى مشغول به کار هستند.
حضور پررنگ بانوان در عرصۀ تجارت، آموزش و پرورش و دانشگاه ها سبب شده  است که نهاد هاى مقننه، 
قضائیه، اجرائیه و حتى سکتور خصوصى دید عادالنه ترى نسبت به زنان داشته باشند و در جهت تساوى حضور 

زنان در ادارات و نهاد هاى حقوقى و قضایى تالش ورزند.
همینطور غضنفر بانک نیز در این امر خیر سهیم شده و زمینه هاى قرضه را با شرایط آسان براى توسعۀ کار 
و بار زنانى که عالقمند تجارت هستند، تحت عنوان « قرضۀ بانوان تجارت پیشه» فراهم کرده و از تمام زنان 
تجارت پیشه دعوت کرده است تا از این محصول جدید غضنفر بانک که امکانات بهتر و شرایط آسان دارد، 

مستفید شوند.
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ادامۀ حمایت جامعه جهانى از افغانستان

کنفرانس ژنو در باره افغانستان صبح روز چهارشنبه ۷ قوس ۱۳۹۷ 
ملل  سازمان  دبیرکل  ویژۀ  نمایندۀ  یماموتو  آقای  گردانندگی  به  رسمًا 
برای افغانستان، خیرمقدم وزیر خارجه سویس، خوش آمدیدگویی آقای 
صالح الدین ربانی وزیر امورخارجه کشور به نمایندگی از افغانستان، پیام 
ویدیویی دبیرکل سازمان ملل، سخنرانی محترم محمداشرف غنی رئیس 
جمهور و صحبت  محترم دکتور عبداهللا عبداهللا رئیس اجراییه به کار خود 

آغاز کرد.
پیش رفت ها،   از  مفصلی  گزارش  افغانستان  طرف  نشست  این  در 
چالش ها و حرکت به پیش در عرصه های مختلف ارایه کرد، سازمان 
ملل و کشورهای اشتراک کننده حمایت خود را از افغانستان در مسیر 
حرکت به سوی اصالحات، صلح و دست یافتن به استقرار اعالن کردند. 
نمایندۀ سازمان ملل در صحبت های خود از دستاوردهای سال های اخیر 

در افغانستان ابراز رضایت کرد و خواهان ادامه اصالحات گردید.
محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در بخشی از سخنان 

خود در این کنفرانس گفت: 
موږ د یو بې سابقې نسلي بدلون شاهدان یوو. موږ په هیله 
نارینه  او  مندۍ او خوشبینۍ ګورو چې د نوي نسل ښځې 
په حکومت، ټولنې او سیاسي رهبرۍ او مدیریت کې خپل 
اصلي ځای اشغالوي. دا امتیاز دوی ته ورکړل شوی نه دی، 

او  زه  نیولی.  یې  خپل ځای  او  پاڅېدلي  خپله  دوی  بلکې 
ډاکټر  صاحب عبداهللا عبداهللا په دې ویاړو چې په دې کې 
مو د اسانتیا برابرونکي رول لرلی. دا نسل تر پخوانیو نسلونو 
ډېرې زده کړې لري او په ټولنیزو چارو کې فعال دی، دوی 
له ځان سره نوی لید راوړی او هغه نسل دی چې په جګړه 
کې زېږېدلي او په جګړه کې لوی شوي او چمتو دی چې 
پر خپلې رهبرۍ موږ له دې ناورینه وباسي او خپلې خاورې 
ته سوله او سوکالي راوړي. په داسې حال کې چې پخواني 
سیاسي نخبه ګانو د فردمحورۍ او وېرې پر بنسټ قدرت 
راوستل  اقلیم  سیاسي  داسې  نسل  نوی  دغه  انحصارولو، 
د  ثبات چې  داسې  باعث شي  ثبات  پایدار  د  غواړي چې 
ځواکمنو نهادونو، عامه خدمت او دیموکراتیکې حسابدهۍ 

او شفافیت له الرې تضمین شي.
زموږ اتلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د سقوط او ناکامۍ 
ټولې وړاندوینې په خپل شهامت رد کړي او د دښمن پر 
وړاندې د وطنپالو په څېر د وطن د ښېګڼې د پاره په مېړانه 
جنګېدلي. په داسې حال کې چې زموږ ځواکونه زموږ د 
موږ  جنګېدل،  لپاره  امنیت  نړیوال  او  ساتلو  پت  او  ازادۍ 
په امنیتي سکتور کې سرتاسري اصالحات هم راوستل. له 

بده مرغه زموږ امنیتي سکتور د فساد ځاله ګرځېدلې وه او 
زموږ ځواکونو د جګړې په لومړۍ کرښه کې د دې فساد 
تعدیل کړ،  قانون  ذاتي  افسرانو  د  موږ  متأثره کېدل.  څخه 
تر څو د جنراالنو لپاره د تقاعد عمر را ټیټ کړو. یواځې 
سږ کال ۱۰۵۲ لوړپوړي افسران تقاعد شول له ۲۰۱۵ کال 
مخکې تقاعد ډېر په ندرت کېده. دغه اصالح په رهبریت 
تقرر  د  برابره کړه.  زمینه  ته  بدلون  نسلي  مدیریت کې  او 
بورد جوړ شوی تر څو افسران په شفاف ډول، د شایستګۍ 
په اساس مقرر شي. په امنیتي سکتور کې د منابعو پر صحیح 
استفادې ډېر تمرکز شوی او د تدارکاتو پروسه یې د یوې 
شورا له الرې مخته ځي چې نظارت یې شخصا زه او ډاکټر  

صاحب عبداهللا عبداهللا کوو.
د ټولو اصالحاتو اساسي موخه خودکفايي ده موږ باید 
ټولو  خپلو  له  لپاره  جوړولو  بنسټ  مالي  دولت  فعال  یو  د 
پانګوانساني، طبیعي، مالي او اداري څخه ګټه واخلو. ډاکټر 
قیومي به وروسته تاسې سره زموږ مالي پالیسي چې د آی اېم 
اېف ټولو شرایطو سره برابره ده شریکه کړي. الکن په لنډه 
توګه یوه خبره ویل غواړم چې موږ په سیستماتیک ډول هر 
کال خپل عواید ډېروو، د آی اېم اېف د ټاکل شويواهدافو 
لمخې له ۲۰۱۵ کال راهیسې زموږ عواید هر کال ډېر وي. 
له ۲۰۱۴ څخه تر ۲۰۱۷ زموږ کورني عواید ٪۷۰ ډېر شوي. 
زموږ د مالیې وزیر ډاکټر قیومي،موږ سره دا ښه خبر شریک 
 IMF کړ چې دوه ورځې مخکې زموږ کورني عوایدو د

ټاکل شوی هدف ته ترالسه کړ. کله چې موږ قدرت ته 
راغلو، فساد استثنا نه، بلکې ډېر عام وو، رشوت اخیستل او 
سو استفاده عادي وه، او اداري پروسې نه ثبتېدې، په عدلي او 
قضايي سکتور کې  د قانون د حاکمیت او د اعتماد نشتوالی 
د دې المل شو چې پر عدلي او قضايي سکتور د خلکو باور 

لږ شي
زموږ  کې  زړه  په  اسیا  د  ووایم.  دلته  بېلګه  یوه  غواړم 
موقعیت اقتصادي همکارۍ ته یو خاص بستر برابروي چې 
د جنوبي اسیا د انرژۍ اړتیا پوره شي، باید مرکزي اسیا سره 
ونښلول شي ځکه  مرکزي اسیا د انرژۍ له لحاظه بډایه ده 
او د دې اتصال تر ټولو لنډه الره له افغانستان څخه تېریږي. 
موږ دغه جغرافیایي موقعیت د ټولې سیمې په ګټه استعمال 
کړی د برېښنا د سیمه ییز انتقال مزي، د ګازو پایپ الینونه 
او ترانسپورت، د اورګاډو دهلیزونه او لویو الرو پروژې د 
طرحې له مرحلې څخه وتلی او د عملي کېدو په حال کې 
امریکايي  میلیارده  پروژو ۱۱  په  اتصال  د  اوس  دي. همدا 

ډالر پانګونه کېږي.
تاسې موږ سره په سختو شرایطو کې ودرېدئ، موږ له 
تاسو غواړو په هغه سفر کې راسره تر پایه مله پاتې شئ چې 
د سپټمبر له تراژیدې پېښې وروسته موږ او تاسې پیل کړی. 
موږ ته اوس طالیي چانس په الس راغلی چې دغه اړیکه 

ستاسې او خپلو میلیونونو وګړو تر منځ پایداره وساتو.
محترم دکتور عبداهللا عبداهللا رئیس اجرائیه در بخشى از سخنان 
افغانستان  برنامه عمل  و  باره چشم انداز  در  نشست  این  در  خود 
براى صلح صحبت کرد. رئیس اجرائیه با جمع بندى نشست صبح 
کشورهاى اشتراك کننده در باره صلح در افغانستان، چشم انداز و 
برنامه عمل حکومت براى صلح و همچنان نقاط توافقى جامعه 

جهانى در مورد صلح را بیان کرد.
به رهبرى و  افزود: صلح  اجرائیه در صحبت هاى خود  رئیس 
مالکیت افغان ها، حمایت همگانى از صلح، حرکت به سوى یک 
جامعه دموکراتیک و همه شمول، پذیرفتن قانون اساسى افغانستان 
به ویژه بخش حقوق و امتیازات شهروندان، پاس دارى از حقوق 
بشر، پاس دارى و حراست از قواى مسلح و نهادهاى کشورى، قطع 
رابطه طالبان با گروه هاى تروریستى و ترك خشونت از محورهاى 
اصلى چشم انداز صلح حکومت افغانستان با طالبان به شمار مى
 رود. رئیس اجرائیه همچنان عالوه کرد که مذاکره با طالبان غیر 

مشروط اما صلح با طالبان مشروط است.
انتقال  که  کرد  عالوه  اجرائیه  رئیس  عمل  برنامه  بخش  در 
با  مذاکره  طالبان،  با  مذاکره  ادامۀ اصالحات،  به عمل،  از حرف 
ناتو و کشورهاى اسالمى،  با اعضاى  پاکستان و امریکا، مذاکره 
تعیین تیم مذاکره کننده و تیم هاى همه شمول مشورت دهى از 

محورهاى برنامه عمل حکومت براى صلح به شمار مى روند.
گفت:  خود  صحبت هاى  از  دیگر  بخش  در  اجرائیه  رئیس 
نکات  روى  خود  در صحبت هاى  افغانستان  بین المللى  دوستان 
مذاکره  اصول  عنوان  به  صلح  مذاکرات  و  صلح  مورد  در  ذیل 

توافق داشتند:
صلح به رهبرى و مالکیت افغان ها.  •

احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان.  •
احترام به قانون اساسى افغانستان.  •

پاس دارى و حفاظت از دستاوردهاى سالیان اخیر در      •
          افغانستان.

حفاظت از حقوق اقلیت ها.  •
صلح دوام دار و عادالنه و فراگیر.  •

توافق منطقه اى.  •
اعتماد سازى.  •

روندکابل به عنوان روند محورى مذاکرات صلح.  •
تشویق و ترغیب طالبان براى مذاکره با حکومت   •

         افغانستان.
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ادامۀ حمایت جامعه جهانى از افغانستان

موږ د یو بې سابقې نسلي بدلون شاهدان یوو. موږ په هیله 
نارینه  او  مندۍ او خوشبینۍ ګورو چې د نوي نسل ښځې 
په حکومت، ټولنې او سیاسي رهبرۍ او مدیریت کې خپل 
اصلي ځای اشغالوي. دا امتیاز دوی ته ورکړل شوی نه دی، 

او  زه  نیولی.  یې  خپل ځای  او  پاڅېدلي  خپله  دوی  بلکې 
ډاکټر  صاحب عبداهللا عبداهللا په دې ویاړو چې په دې کې 
مو د اسانتیا برابرونکي رول لرلی. دا نسل تر پخوانیو نسلونو 
ډېرې زده کړې لري او په ټولنیزو چارو کې فعال دی، دوی 
له ځان سره نوی لید راوړی او هغه نسل دی چې په جګړه 
کې زېږېدلي او په جګړه کې لوی شوي او چمتو دی چې 
پر خپلې رهبرۍ موږ له دې ناورینه وباسي او خپلې خاورې 
ته سوله او سوکالي راوړي. په داسې حال کې چې پخواني 
سیاسي نخبه ګانو د فردمحورۍ او وېرې پر بنسټ قدرت 
راوستل  اقلیم  سیاسي  داسې  نسل  نوی  دغه  انحصارولو، 
د  ثبات چې  داسې  باعث شي  ثبات  پایدار  د  غواړي چې 
ځواکمنو نهادونو، عامه خدمت او دیموکراتیکې حسابدهۍ 

او شفافیت له الرې تضمین شي.
زموږ اتلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د سقوط او ناکامۍ 
ټولې وړاندوینې په خپل شهامت رد کړي او د دښمن پر 
وړاندې د وطنپالو په څېر د وطن د ښېګڼې د پاره په مېړانه 
جنګېدلي. په داسې حال کې چې زموږ ځواکونه زموږ د 
موږ  جنګېدل،  لپاره  امنیت  نړیوال  او  ساتلو  پت  او  ازادۍ 
په امنیتي سکتور کې سرتاسري اصالحات هم راوستل. له 

بده مرغه زموږ امنیتي سکتور د فساد ځاله ګرځېدلې وه او 
زموږ ځواکونو د جګړې په لومړۍ کرښه کې د دې فساد 
تعدیل کړ،  قانون  ذاتي  افسرانو  د  موږ  متأثره کېدل.  څخه 
تر څو د جنراالنو لپاره د تقاعد عمر را ټیټ کړو. یواځې 
سږ کال ۱۰۵۲ لوړپوړي افسران تقاعد شول له ۲۰۱۵ کال 
مخکې تقاعد ډېر په ندرت کېده. دغه اصالح په رهبریت 
تقرر  د  برابره کړه.  زمینه  ته  بدلون  نسلي  مدیریت کې  او 
بورد جوړ شوی تر څو افسران په شفاف ډول، د شایستګۍ 
په اساس مقرر شي. په امنیتي سکتور کې د منابعو پر صحیح 
استفادې ډېر تمرکز شوی او د تدارکاتو پروسه یې د یوې 
شورا له الرې مخته ځي چې نظارت یې شخصا زه او ډاکټر  

صاحب عبداهللا عبداهللا کوو.
د ټولو اصالحاتو اساسي موخه خودکفايي ده موږ باید 
ټولو  خپلو  له  لپاره  جوړولو  بنسټ  مالي  دولت  فعال  یو  د 
پانګوانساني، طبیعي، مالي او اداري څخه ګټه واخلو. ډاکټر 
قیومي به وروسته تاسې سره زموږ مالي پالیسي چې د آی اېم 
اېف ټولو شرایطو سره برابره ده شریکه کړي. الکن په لنډه 
توګه یوه خبره ویل غواړم چې موږ په سیستماتیک ډول هر 
کال خپل عواید ډېروو، د آی اېم اېف د ټاکل شويواهدافو 
لمخې له ۲۰۱۵ کال راهیسې زموږ عواید هر کال ډېر وي. 
له ۲۰۱۴ څخه تر ۲۰۱۷ زموږ کورني عواید ٪۷۰ ډېر شوي. 
زموږ د مالیې وزیر ډاکټر قیومي،موږ سره دا ښه خبر شریک 
 IMF کړ چې دوه ورځې مخکې زموږ کورني عوایدو د

ټاکل شوی هدف ته ترالسه کړ. کله چې موږ قدرت ته 
راغلو، فساد استثنا نه، بلکې ډېر عام وو، رشوت اخیستل او 
سو استفاده عادي وه، او اداري پروسې نه ثبتېدې، په عدلي او 
قضايي سکتور کې  د قانون د حاکمیت او د اعتماد نشتوالی 
د دې المل شو چې پر عدلي او قضايي سکتور د خلکو باور 

لږ شي
زموږ  کې  زړه  په  اسیا  د  ووایم.  دلته  بېلګه  یوه  غواړم 
موقعیت اقتصادي همکارۍ ته یو خاص بستر برابروي چې 
د جنوبي اسیا د انرژۍ اړتیا پوره شي، باید مرکزي اسیا سره 
ونښلول شي ځکه  مرکزي اسیا د انرژۍ له لحاظه بډایه ده 
او د دې اتصال تر ټولو لنډه الره له افغانستان څخه تېریږي. 
موږ دغه جغرافیایي موقعیت د ټولې سیمې په ګټه استعمال 
کړی د برېښنا د سیمه ییز انتقال مزي، د ګازو پایپ الینونه 
او ترانسپورت، د اورګاډو دهلیزونه او لویو الرو پروژې د 
طرحې له مرحلې څخه وتلی او د عملي کېدو په حال کې 
امریکايي  میلیارده  پروژو ۱۱  په  اتصال  د  اوس  دي. همدا 

ډالر پانګونه کېږي.
تاسې موږ سره په سختو شرایطو کې ودرېدئ، موږ له 
تاسو غواړو په هغه سفر کې راسره تر پایه مله پاتې شئ چې 
د سپټمبر له تراژیدې پېښې وروسته موږ او تاسې پیل کړی. 
موږ ته اوس طالیي چانس په الس راغلی چې دغه اړیکه 

ستاسې او خپلو میلیونونو وګړو تر منځ پایداره وساتو.
محترم دکتور عبداهللا عبداهللا رئیس اجرائیه در بخشى از سخنان 
افغانستان  برنامه عمل  و  باره چشم انداز  در  نشست  این  در  خود 
براى صلح صحبت کرد. رئیس اجرائیه با جمع بندى نشست صبح 
کشورهاى اشتراك کننده در باره صلح در افغانستان، چشم انداز و 
برنامه عمل حکومت براى صلح و همچنان نقاط توافقى جامعه 

جهانى در مورد صلح را بیان کرد.
به رهبرى و  افزود: صلح  اجرائیه در صحبت هاى خود  رئیس 
مالکیت افغان ها، حمایت همگانى از صلح، حرکت به سوى یک 
جامعه دموکراتیک و همه شمول، پذیرفتن قانون اساسى افغانستان 
به ویژه بخش حقوق و امتیازات شهروندان، پاس دارى از حقوق 
بشر، پاس دارى و حراست از قواى مسلح و نهادهاى کشورى، قطع 
رابطه طالبان با گروه هاى تروریستى و ترك خشونت از محورهاى 
اصلى چشم انداز صلح حکومت افغانستان با طالبان به شمار مى
 رود. رئیس اجرائیه همچنان عالوه کرد که مذاکره با طالبان غیر 

مشروط اما صلح با طالبان مشروط است.
انتقال  که  کرد  عالوه  اجرائیه  رئیس  عمل  برنامه  بخش  در 
با  مذاکره  طالبان،  با  مذاکره  ادامۀ اصالحات،  به عمل،  از حرف 
ناتو و کشورهاى اسالمى،  با اعضاى  پاکستان و امریکا، مذاکره 
تعیین تیم مذاکره کننده و تیم هاى همه شمول مشورت دهى از 

محورهاى برنامه عمل حکومت براى صلح به شمار مى روند.
گفت:  خود  صحبت هاى  از  دیگر  بخش  در  اجرائیه  رئیس 
نکات  روى  خود  در صحبت هاى  افغانستان  بین المللى  دوستان 
مذاکره  اصول  عنوان  به  صلح  مذاکرات  و  صلح  مورد  در  ذیل 

توافق داشتند:
صلح به رهبرى و مالکیت افغان ها.  •

احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان.  •
احترام به قانون اساسى افغانستان.  •

پاس دارى و حفاظت از دستاوردهاى سالیان اخیر در      •
          افغانستان.

حفاظت از حقوق اقلیت ها.  •
صلح دوام دار و عادالنه و فراگیر.  •

توافق منطقه اى.  •
اعتماد سازى.  •

روندکابل به عنوان روند محورى مذاکرات صلح.  •
تشویق و ترغیب طالبان براى مذاکره با حکومت   •

         افغانستان.



 سال دهم - شماره هاى 117-118-119 قوس، جدى و دلو 1397 خورشیدى

5
منبع:  سایت ریاست جمهورى و ریاست اجراییه

ادامۀ حمایت جامعه جهانى از افغانستان

موږ د یو بې سابقې نسلي بدلون شاهدان یوو. موږ په هیله 
نارینه  او  مندۍ او خوشبینۍ ګورو چې د نوي نسل ښځې 
په حکومت، ټولنې او سیاسي رهبرۍ او مدیریت کې خپل 
اصلي ځای اشغالوي. دا امتیاز دوی ته ورکړل شوی نه دی، 

او  زه  نیولی.  یې  خپل ځای  او  پاڅېدلي  خپله  دوی  بلکې 
ډاکټر  صاحب عبداهللا عبداهللا په دې ویاړو چې په دې کې 
مو د اسانتیا برابرونکي رول لرلی. دا نسل تر پخوانیو نسلونو 
ډېرې زده کړې لري او په ټولنیزو چارو کې فعال دی، دوی 
له ځان سره نوی لید راوړی او هغه نسل دی چې په جګړه 
کې زېږېدلي او په جګړه کې لوی شوي او چمتو دی چې 
پر خپلې رهبرۍ موږ له دې ناورینه وباسي او خپلې خاورې 
ته سوله او سوکالي راوړي. په داسې حال کې چې پخواني 
سیاسي نخبه ګانو د فردمحورۍ او وېرې پر بنسټ قدرت 
راوستل  اقلیم  سیاسي  داسې  نسل  نوی  دغه  انحصارولو، 
د  ثبات چې  داسې  باعث شي  ثبات  پایدار  د  غواړي چې 
ځواکمنو نهادونو، عامه خدمت او دیموکراتیکې حسابدهۍ 

او شفافیت له الرې تضمین شي.
زموږ اتلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د سقوط او ناکامۍ 
ټولې وړاندوینې په خپل شهامت رد کړي او د دښمن پر 
وړاندې د وطنپالو په څېر د وطن د ښېګڼې د پاره په مېړانه 
جنګېدلي. په داسې حال کې چې زموږ ځواکونه زموږ د 
موږ  جنګېدل،  لپاره  امنیت  نړیوال  او  ساتلو  پت  او  ازادۍ 
په امنیتي سکتور کې سرتاسري اصالحات هم راوستل. له 

بده مرغه زموږ امنیتي سکتور د فساد ځاله ګرځېدلې وه او 
زموږ ځواکونو د جګړې په لومړۍ کرښه کې د دې فساد 
تعدیل کړ،  قانون  ذاتي  افسرانو  د  موږ  متأثره کېدل.  څخه 
تر څو د جنراالنو لپاره د تقاعد عمر را ټیټ کړو. یواځې 
سږ کال ۱۰۵۲ لوړپوړي افسران تقاعد شول له ۲۰۱۵ کال 
مخکې تقاعد ډېر په ندرت کېده. دغه اصالح په رهبریت 
تقرر  د  برابره کړه.  زمینه  ته  بدلون  نسلي  مدیریت کې  او 
بورد جوړ شوی تر څو افسران په شفاف ډول، د شایستګۍ 
په اساس مقرر شي. په امنیتي سکتور کې د منابعو پر صحیح 
استفادې ډېر تمرکز شوی او د تدارکاتو پروسه یې د یوې 
شورا له الرې مخته ځي چې نظارت یې شخصا زه او ډاکټر  

صاحب عبداهللا عبداهللا کوو.
د ټولو اصالحاتو اساسي موخه خودکفايي ده موږ باید 
ټولو  خپلو  له  لپاره  جوړولو  بنسټ  مالي  دولت  فعال  یو  د 
پانګوانساني، طبیعي، مالي او اداري څخه ګټه واخلو. ډاکټر 
قیومي به وروسته تاسې سره زموږ مالي پالیسي چې د آی اېم 
اېف ټولو شرایطو سره برابره ده شریکه کړي. الکن په لنډه 
توګه یوه خبره ویل غواړم چې موږ په سیستماتیک ډول هر 
کال خپل عواید ډېروو، د آی اېم اېف د ټاکل شويواهدافو 
لمخې له ۲۰۱۵ کال راهیسې زموږ عواید هر کال ډېر وي. 
له ۲۰۱۴ څخه تر ۲۰۱۷ زموږ کورني عواید ٪۷۰ ډېر شوي. 
زموږ د مالیې وزیر ډاکټر قیومي،موږ سره دا ښه خبر شریک 
 IMF کړ چې دوه ورځې مخکې زموږ کورني عوایدو د

ټاکل شوی هدف ته ترالسه کړ. کله چې موږ قدرت ته 
راغلو، فساد استثنا نه، بلکې ډېر عام وو، رشوت اخیستل او 
سو استفاده عادي وه، او اداري پروسې نه ثبتېدې، په عدلي او 
قضايي سکتور کې  د قانون د حاکمیت او د اعتماد نشتوالی 
د دې المل شو چې پر عدلي او قضايي سکتور د خلکو باور 

لږ شي
زموږ  کې  زړه  په  اسیا  د  ووایم.  دلته  بېلګه  یوه  غواړم 
موقعیت اقتصادي همکارۍ ته یو خاص بستر برابروي چې 
د جنوبي اسیا د انرژۍ اړتیا پوره شي، باید مرکزي اسیا سره 
ونښلول شي ځکه  مرکزي اسیا د انرژۍ له لحاظه بډایه ده 
او د دې اتصال تر ټولو لنډه الره له افغانستان څخه تېریږي. 
موږ دغه جغرافیایي موقعیت د ټولې سیمې په ګټه استعمال 
کړی د برېښنا د سیمه ییز انتقال مزي، د ګازو پایپ الینونه 
او ترانسپورت، د اورګاډو دهلیزونه او لویو الرو پروژې د 
طرحې له مرحلې څخه وتلی او د عملي کېدو په حال کې 
امریکايي  میلیارده  پروژو ۱۱  په  اتصال  د  اوس  دي. همدا 

ډالر پانګونه کېږي.
تاسې موږ سره په سختو شرایطو کې ودرېدئ، موږ له 
تاسو غواړو په هغه سفر کې راسره تر پایه مله پاتې شئ چې 
د سپټمبر له تراژیدې پېښې وروسته موږ او تاسې پیل کړی. 
موږ ته اوس طالیي چانس په الس راغلی چې دغه اړیکه 

ستاسې او خپلو میلیونونو وګړو تر منځ پایداره وساتو.
محترم دکتور عبداهللا عبداهللا رئیس اجرائیه در بخشى از سخنان 
افغانستان  برنامه عمل  و  باره چشم انداز  در  نشست  این  در  خود 
براى صلح صحبت کرد. رئیس اجرائیه با جمع بندى نشست صبح 
کشورهاى اشتراك کننده در باره صلح در افغانستان، چشم انداز و 
برنامه عمل حکومت براى صلح و همچنان نقاط توافقى جامعه 

جهانى در مورد صلح را بیان کرد.
به رهبرى و  افزود: صلح  اجرائیه در صحبت هاى خود  رئیس 
مالکیت افغان ها، حمایت همگانى از صلح، حرکت به سوى یک 
جامعه دموکراتیک و همه شمول، پذیرفتن قانون اساسى افغانستان 
به ویژه بخش حقوق و امتیازات شهروندان، پاس دارى از حقوق 
بشر، پاس دارى و حراست از قواى مسلح و نهادهاى کشورى، قطع 
رابطه طالبان با گروه هاى تروریستى و ترك خشونت از محورهاى 
اصلى چشم انداز صلح حکومت افغانستان با طالبان به شمار مى
 رود. رئیس اجرائیه همچنان عالوه کرد که مذاکره با طالبان غیر 

مشروط اما صلح با طالبان مشروط است.
انتقال  که  کرد  عالوه  اجرائیه  رئیس  عمل  برنامه  بخش  در 
با  مذاکره  طالبان،  با  مذاکره  ادامۀ اصالحات،  به عمل،  از حرف 
ناتو و کشورهاى اسالمى،  با اعضاى  پاکستان و امریکا، مذاکره 
تعیین تیم مذاکره کننده و تیم هاى همه شمول مشورت دهى از 

محورهاى برنامه عمل حکومت براى صلح به شمار مى روند.
گفت:  خود  صحبت هاى  از  دیگر  بخش  در  اجرائیه  رئیس 
نکات  روى  خود  در صحبت هاى  افغانستان  بین المللى  دوستان 
مذاکره  اصول  عنوان  به  صلح  مذاکرات  و  صلح  مورد  در  ذیل 

توافق داشتند:
صلح به رهبرى و مالکیت افغان ها.  •

احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان.  •
احترام به قانون اساسى افغانستان.  •

پاس دارى و حفاظت از دستاوردهاى سالیان اخیر در      •
          افغانستان.

حفاظت از حقوق اقلیت ها.  •
صلح دوام دار و عادالنه و فراگیر.  •

توافق منطقه اى.  •
اعتماد سازى.  •

روندکابل به عنوان روند محورى مذاکرات صلح.  •
تشویق و ترغیب طالبان براى مذاکره با حکومت   •

         افغانستان.
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برگزارى بیست و پنجمین جلسۀ 
سازمان همکارى هاى اقتصادى ایکو در تاشکند

اتاق  عضو  کشورهاى  اجرائیوى  جلسۀ  وپنجمین  بیست 
حافظى  آذرخش  محترم  ریاست  تحت  ایکو  وصنایع  تجارت 
افغانستان و رئیس  رئیس کمیته بین المللى هیئت مدیره اتاق 
اتاق ایکو، در مقر مرکز تجارت بین المللى ازبکستان به تاریخ 
21 قوس 1396 خورشیدى برگزار گردید. در این جلسه، عالوه 
بر رؤساى اتاقهاى تجارت وصنایع کشورهاى عضو ایکو، تجار 
برجسته کشورهاى مختلف، سفرا و نمایندگان سازمانهاى بین 

المللى نیز اشتراك ورزیده بودند.
طبق گزارش اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در ابتدأ طبق 
آجندا، بحث داخل کمیته ها توسط محترم آذرخش حافظى آغاز 
گردید و تبادل نظریات در کمیته هاى متشبثین زنان، توریزم، 
و  گذارى  سرمایه  و  ترانسپورت  تجارتى،  تسهیالت  حکمیت، 
ایکو  عضو  هرکشور  نوبه،  به  یافت.  ادامه  کوچک  تشبثات 
نظریات  و  پیشنهادات  آینده،  هاى  برنامه  اخیر،  پیشرفتهاى 
خویش را ابراز داشتند. محترم امید غفورزى مسئول روابط بین 
و  ها  پالیسى  ریفورم،  آوردها،  دست  زمینۀ  در  اتاق  الملل 
استراتیژى هایى که اخیراً روى دست گرفته شده معلومات همه 
جانبه ارائه نمود که مورد تمجید کشورهاى عضو نیز قرار گرفت.
متعاقبًا، بیست وپنجمین جلسه کمیته اجرائیوى اعضاى اتاق 
تجارت وصنایع ایکو به تاریخ 23 قوس سال روان آغاز گردید. 
منطقوى،  همگرایى  روى  ازبکستان  اتاق  رئیس  ابتدأ،  در 

گسترش روابط تجارتى و اقتصادى و پیشرفت هاى اخیر در 

ارائه  معلومات مختصر  زمینه  در  و  کرده  ازبکستان صحبت 
نمود. سپس، محترم آذرخش حافظى ضمن اظهار خوش آمدید 
مورد  در  عضو،  کشورهاى  خصوصى  سکتور  نمایندگان  به 
وضعیت عمومى اقتصاد جهان، نقش همکارى هاى حوزة ایکو 
و پالیسى هاى آینده اتاق ایکو سخنرانى نمود و گفت: "حوزه 
با  و  داخلى  ناخالص  تولید  دالر  تریلیون   1.818 داشتن  با  ایکو 
جذب سرمایه گذارى مستقیم خارجى 30 میلیارد دالر طى سال 
2017 بزرگترین سهم را در اقتصاد جهان دارا بود، ولى این حوزه 
از ظرفیت خویش استفاده بیشتر نکرده است." ایشان پیشنهاد 
پولى  واحد  و  گردد  فعال  ایکو  حوزه  در  بارتر  سیستم  که  کرد 
مورد  فزیکى،  نه  باشد  داشته  را  مفروضیت  که شکل  مشترك 
تجارت  رونق  باعث  کار  این  که  گیرد  قرار  تجارتى  مبادالت 
منطقه و ثبات واحد پولى کشورها خواهد گردید. وى بر نقش 

اتاق ایکو منحیث پل ارتباطى و انسجام دهنده نیز تاکید کرد.
 همچنان رئیس اتاق ترکیه (TOBB) بر تداوم همکارى و 
تجارت حوزة ایکو تاکید کرده و نقش اتاق ایکو را حیاتى خواند. 
ایشان افزود که حوزه ایکو %6 نفوس جهان را تشکیل میدهد و 

ما صرف ازظرفیت یک فیصد استفاده کرده ایم.
شوراى  و  ایکو  اتاق  میان  همکارى  موافقتنامۀ  اخیر،  در 
تجارتى Turkic توسط محترم آذرخش حافظى رئیس اتاق ایکو 

و سکرترجنرال این شورا به امضا رسید.
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سرمحقق شیرعلى تزرى

فقر و پیامد هاى آن در افغانستان
اکثر کشور هاى جهان  در  بیش  و  پدیدة است که کم  فقر 
منجمله  افغانستان وجود دارد و تمام عرصه هاى زنده گى از آن 
متأثر بوده وهر گاه به آن توجه صورت نگیرد جامعه را به تباهى 

مى کشاند.
فقر پدیدة چند بُعدى است و به همین خاطر نمى توان تعریف 
کلى که تمام ابعاد فقر را در بر داشته باشد ارایه کرد. با آن هم 
تعریفى را که به نحوى بتواند به اشکال گوناگون تعبیر و تفسیر 
گردد قرار ذیل مى توان ارایه کرد: فقر عبارت از شرایطى است 
که در آن افراد نیازمندى هاى اساسى زنده گى را ندارند و براى 
یا وضعیتى که تالش و  اند،  به کمبود عاید مواجه  آنها  تأمین 
کوشش فرد یا ملت نتواند نیازمندى هاى اساسى او را رفع نماید 

فقر گفته مى شود.(1 )
در کل فقر به دو شکل جلب توجه مى کند یکى فقر مطلق 
که در آن حالت افراد براى زنده ماندن دست و پنجه نرم مى 
کنند و دیگر فقر نسبى است که فرد در مقایسه با سطح زنده گى 
کلى جامعه فقیر است؛ مثًال: فردى مایحتاج ضرورى براى ادامۀ 
زنده گى را دارد، مگر سطح زنده گى او نسبت به سطح زنده گى 
موجود در جامعه پائین تر است. از این توضیح چنین استنباط مى 
گردد که منظور از نیاز فقط احتیاجات مادى نیست، بلکه پرورش 
استعداد هاى فکرى، دینى، اخالقى، عاطفى و تأمین بهداشت و 

میگردد.  محسوب  فرد  نیامندیهاى  نیز  غیره  و  درمان 
شخصیکه خود و فرزندانش بر اثر فقر نتوانند به خود شگوفائى 
و رشد فکرى و فرهنگى بپردازند فقیر است. لذا سطح فقر در 
جامعه را با استفاده از مصارف خانوار، سطح عاید، کالورى مورد 
معناى  به  فقر  حقیقت  در  نمود.  گیرى  اندازه  میتوان   ... و  نیاز 
کافى نبودن تغذیه، نرخ باالى مرگ و میر نوزادان، امید به زنده 
گى پائین، فرصت هاى تحصیلى ناچیز، عدم دسترسى به آب 
مسکن  ناکافى،  درمان  و  بهداشت  کافى،  صحى  آشامیدنى 

نامناسب و فقدان مشارکت در پروسۀ تصمیم گیرى مى باشد.
افغانستان یکى از کشور هاى فقیر جهان بوده و مردم آن در 
پیوسته  و  اند  بوده  گریبان  و  دست  فقر  مشکل  با  تاریخ  طول 
از  یکى  مثابۀ  به  فقر  آیند.  فایق  فقر  بر  تا  اند  نموده  تالش 
بلکه در  افغانستان،  تنها در  نه  دشوارى هاى اساسى زنده گى 
جهان توجه دانشمندان و علما را بخود معطوف داشته و تالش 
نموده اند تا بطور علمى و عملى به آن مبارزه نمایند. زیرا تعداد 
زیادى از اطفال به دلیل فقر از رفتن به مکتب و آموزش محروم 
مى گردند و آنانیکه که به مکتب هم مى روند به وسایل کافى 
تعلیمى دسترسى ندارند، حتى وسیلۀ براى تسخین در زمستان 
ندارند. مبرهن است که چنین وضعیتى بر روح و روان شخص 
اثرات منفى داشته و سبب مى شود تا از نگاه جسمى و روانى 

ضعیف گردیده با پریشانى و حالت غیر نورمال به سر برد.

1- علیجان، رحمانى، یزدرى، افغانستان و فقر زدایى با توسعه و مدیریت، قم: مشهور 1388 ص232.  
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مبارزه با فقر بیشتر در اواخر سدة 19 آغاز و شدت بیشتر پیدا 
کرد، زیرا تضاد بین نظام هاى اقتصادى (نظام اقتصاد بازار آزاد 
و نظام اقتصاد متمرکز) شدت یافته و توزیع نابرابر و غیر عادالنۀ 
عاید سرانه را سبب شد که در نتیجه فاصلۀ طبقاتى بین افراد 

جامعه با گذشت هر روز بیشتر و عمیق تر گردید.
ها  کشور  در  آزاد  بازار  اقتصاد  نظام  افزون  روز  حاکمیت  با 
این  مگر  گردید،  مساعد  داخلى  ناخالص  تولید  افزایش  زمینۀ 
افزایش عاید در بسیارى موارد توزیع عادالنه و کاهش فقر را در 
تبلیغات  و  اقتصادى  بحرانهاى  براى  را  زمینه  و  نداشت  پى 
تا در  دارى مساعد ساخته سبب شد  سوسیالیسم علیه سرمایه 
نیمۀ دوم سدة 19 طرفداران نظام سرمایه دارى و دولت مردان 
کشور هاى ذیربط تصمیم به دخالت بیشتر در اقتصاد بگیرند و 
با اعمال سیاست هاى اقتصادى به منظور مقابله با فقر بپردازند. 
زیرا میدانستند که وسعت فقر در هر کشور تابع دو عامل است 
یکى سطح متوسط عاید ملى و دیگرى درجۀ نا برابرى در توزیع 
در  یابد  افزایش  سرانه  ملى  عاید  قدر سطح  هر  که  چرا  عاید، 
به  یابد.  نمى  کاهش  فقر  نباشد  عادالنه  عاید  توزیع  صورتیکه 
همین خاطر امروز کشور هاى زیادى مانند افغانستان وجود دارد 

که فقر دامنگیر شان بوده و گلوى مردم شان را مى فشارد.
ها  کشور  این  در  فقر  عوامل  که  شود  مى  پیدا  سوال  پس 

چیست؟ و چگونه باید به آن فایق آمد؟
بطور کل عوامل فقر را مى توان به سه دسته تقسیم کرد:

تناسب  به  زیربناها  و  اقتصادى  امکانات  و  منابع  1- کمبود 
نفوس.

2- عدم موجودیت پالنگذارى فعالیتهاى اقتصادى، استفادة 
نادرست از منابع و عدم توازن در فعالیتهاى اقتصادى (سطح بلند 

بیکارى و استخدام پائین)
3- وقوع جنگ هاى دوامدار و حوادث ناگوار طبیعى مانند 
خشک سالى، سیالب، زلزله، افزایش بى حد نفوس و غیره که 
در مواقع مختلف ضربات سنگینى را بر پیکر اقتصاد کشور ها 
برترى جویى و  توان  اینها نمى  پهلوى  البته در  وارد مى کند. 
مفکوره استعمار گرى کشور هاى ابر قدرت را در افزایش فقر 

نادیده گرفت.
افغانستان یکى از کشور هاى است که در طول تاریخ با وجود 
ذخایر  اقتصادى،  رشد  امکانات  و  طبیعى  فراوان  منابع  داشتن 
کافى طال، زمرد، الجورد، یاقوت، بیراج، مس، آهن، نقره، نفت، 
گاز، زمین هاى وسیع زراعتى، منابع کافى آبى و از همه مهمتر 
موقعیت مساعد تجارتى منحیث کوتاه ترین راه اتصال اروپا و 
آسیاى میانه به آسیاى جنوبى و خلیج فارس، نتوانسته است در 
قطار کشور هاى غنى جهان به حساب آید، بلکه در قطار عقب 

مانده ترین کشور هاى جهان با فقر اقتصادى دست و پنجه 
نرم مى کند. زیرا زمام داران کشورما هیچگاهى تدابیر الزم را 
براى مبارزه با فقر نگرفته اند و یا اینکه تدابیر آنها به نحوى از 
انحا از طرف دشمنان مردم و کشور به چالش کشیده شده است 
و باعث شده تا از فقر، سالمت جسمى، فکرى و حتى اخالقى 
زدن  آسیب  براى  را  زمینه  و  گیرد  قرار  معرض خطر  در  مردم 
به  سازد.  مساعد  ما  دینى  ارزشهاى  و  اجتماعى  انسانى  روابط 
همین ترتیب چهار دهه جنگ فرسایشى اساسات اقتصادى در 
از  یا  اقتصادى  فعالیتهاى  مراکز  و  گردیده  تخریب  افغانستان 
فعالیت بازمانده و یا حد اقل به دشواریهاى عدیده مواجه گردیده 
اند و آهنگ رشد بطى اقتصادى را بیشتر از پیش بطى و کند 

ساخته است.
اکنون نزدیک به دو دهه است که افغانستان از انزواى مطلق 
بیرون شده و میلیارد ها دالر کمک هاى خارجى به افغانستان 
سرا زیر گردیده و فرصت هاى مناسب براى کاهش فقر مساعد 
گردیده است، مگر متأسفانه حاکمیت فساد و عدم پالنگذارى 
فراگیر و همه جانبه براى مبارزه با فقر سبب گردیده که نه تنها 
فقر کاهش نیابد بلکه با گذشت هر روز فاصلۀ طبقاتى بیشتر و 
بیشتر گردیده و سبب شده تا اینها امکانات تغییرات ملموسى را 
از ویژه گى  نیاورد؛ بطور مثال: یکى  در زنده گى مردم بوجود 
هاى فقر در جوامع بشرى پائین بودن عاید سرانه است که از این 
نقطه نظر تغییراتى خوبى در کشور ما رونما گردیده است چنانچه 
حدود750  به   1380 به  سال  در  دالر   170 از  سرانه  عاید 
دالردرسال1396 افزایش یافته است، مگر با تأسف باید گفت که 
متناسب با افزایش عاید فقر کاهش نیافته است. چنانچه سروى 
طرف  از   1395 سال  در  که  افغانستان  در  گى  زنده  وضعیت 
احصائیه مرکز صورت گرفته است نشان میدهد با وجود اینکه 
 33،7 از  فقر  میزان  است  گردیده  تعیین  افغانى  فقر2064  خط 
فیصد در سال1386 به 54،5 فیصد در سال 1395 صعود نموده 
نبود شغل و  به نسبت  این فیصدى  این در حالیست که  است 
مصروفیت مناسب در فصول مختلف، مختلف است. چنانچه به 
اساس سروى مذکور در فصل بهار 47،7 فیصد، تابستان 46،3 
فیصد، خزان 55،7 فیصد و زمستان تا 67،5 فیصد صعود مى 
شغل  نبود  و  کار  بودن  موسومى  از  ناشى  تغییر  این  که  نماید 
دایمى مى باشد، هر گاه به این مهم توجه شود و زمینه کار در 
تمام فصول سال براى نفوس مستعدد بکار مساعد گردد مبرهن 
است که تغییرات موسومى و در کل سطح فقر کاهش مى یابد.
همچنان عدم توجه به بیکارى نیمى از پیکره جامعه (زنان) 
در  چنانچه  مینماید  تشدید  را  فقر  که  است  دیگرى  مشکلى 
سروى مذکور بیکارى مردان 18 فیصد و از زنان 41 فیصد نشان 
داده شده که این فیصدى نیز مانند فقر در هر فصل سال و هر 
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 32،5 زمستان  در  حالیکه  در  فیصد   20،5 بهار  در  بیکارى 
فیصد نشان داده شده است. با ارایه ارقام فوق میتوان گفت که 
عدة  حالیکه  در  برده  سر  به  فقر  در  ما  کشور  مردم  اکثریت 
معدودى صاحب چنان سطح زنده گى شده اند که نظیر آن در 
کشور هاى پیشرفتۀ جهان کمتر دیده مى شود، بنا بر آن افزایش 
عاید سرانه معیارى دقیقى براى کاهش فقر نیست بلکه آنچه 
مهم است چگونگى توزیع عاید مى باشد که باید بطورعادالنه تر 
صورت گیرد تا بتوان جلو گسترش بیشتر فقر را گرفته و زمینۀ 
بهبود سطح زنده گى مردم را مهیا سازد. در کشوریکه یکى از 
گرسنگى میمیرد و دیگرى به دلیل ثروت بى حساب و باد آورده 
به حقوق دیگران تجاوز میکند بعید است که آسایش به وجود 
آید. براى اینکه هم عاید سرانه بلند برود و هم فقر کاهش یابد 

الزم است تا اقدامات آتى به عمل آید:
منابع فعالیتهاى اقتصادى که در طى چهل سال اخیر   -
آماده ساختن  (مانند  فعال ساخته شوند؛  اند  بازمانده  فعالیت  از 
زمینهاى زراعتى به بهره بردارى، فعال ساختن فابریکه هایکه از 
کار افتیده اند) این کار از یک طرف بیکارى را تا اندازة کاهش 
داده و از طرف دیگر تولیدات داخلى  به ویژه پیداوار زراعتى را 

داخل بازار نموده و کنترول نرخها را آسان مى سازد.
سطح  بردن  بلند  و  کفائى  خود  جهت  در  تالش   -

تولیدات دخلى یگانه وسیلۀ است که دست دولت را در امر 

کنترول اوضاع اقتصادى کشورش دراز مى سازد. زیرا رقابت 
هاى ناسالم در بسا مواقع باعث بلند رفتن نرخ امتعه و اشیایى 

مى شود که از خارج وارد مى گردد.
براى عالج فقر بجاى اقدامات مؤقتى باید تدابیر الزم   -
گرفته و پالنگذارى دایمى صورت گیرد، زیرا با تدابیر مقطعى و 
ناقص ممکن نیست با پدیدة فقر فایق آمد و جامعه را بسوى 

رفاه و سعادت دایمى کشانید.
از جمله این تدابیر مى توان گفت که انکشاف کمى و کیفى 
دیگر  از سوى  و  تجارتى  و  مالدارى، صنعتى  زراعتى،  تولیدات 
صرفه جویى یا درست مصرف کردن عواید شخصى و ملى را 
نام برد و هر دوى این تدابیر به مدیریت خردمندانه  مى توان 
ممکن شده مى تواند. به عبارة دیگر کاهش فقر زمانى ممکن 
است که دولت و ملت از اندك ترین منابع آب، خاك، معادن و 
ندهند.  هدر  را  آنها  و  بگیرند  را  بهره  اکثر  حد  خود  صنعت 
سرمایه  و  زایى  اشتغال  راه  در  پولى  هاى  سرمایه  از  همچنان 

گذارى حد اکثر استفاده را بکنند.
پس براى تقویه و انکشاف تولیدات داخلى چه باید کرد؟

اول: تهیۀ ماشین آالت به منظور میکانیزه ساختن زراعت، از 
طریق به دسترس قرار دادن قرضه براى زارعین و زمینداران، 
زیرا افغانستان کشور زراعتى بوده و زمین هاى وسیع خشک و 

بایر اما قابل زرع فراوان دارد.
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کمک و تشویق زارعین مى تواند کشور را از نگاه محصوالت 
زراعتى نه تنها خودکفا نماید بلکه زمینۀ صدور آن را نیز فراهم 

سازد.
دوم: تهیۀ ماشین هاى با ظرفیت بلند کارى براى مؤسسات 

تولیدى بطور قرضه.
سوم: پرداختهاى دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت براى 
مؤسسات  و  ها  فابریکه  عالقمندان  یا  مالکان  و  زمینداران 

تولیدى.
کیفیت  بردن  بلند  جهت  در  همکارى  و  کمک  چهارم: 
ضرورتهاى  که  عادالنه  معاش  و  مزد  اعطاى  داخلى،  تولیدات 

کارمندان و کارگران را رفع نموده بتواند.
همچنان تأمین خدمات اجتماعى براى کارکنان نیز یکى از 
عوامل است که در بلند بردن عاید سرانه و حجم مفاد ملى مؤثر 
است. به همین ترتیب پرداخت قرضه براى مامورین و کارکنان 
دولت و سایر افراد جامعه به منظور اعمار منازل رهایشى و رفع 

ضروریات مانند وسایل ارتقاى عاید سرانه مى باشد.
کنترول نرخ هاى یکى دیگر از عوامل عمده و اساسى است 
که در قسمت حفظ نظم اقتصادى در جامعه نقش ارزنده دارد. 
در شرایط موجود کشور ما که تا هنوز رقابت در بازار طور شاید 
و باید ایجاد نشده است کنترول قیمتها باید یکى از اولویت هاى 

دولت باشد.
احتکار،  مانند  نرخها؛  ثبات  زنندة  برهم  عوامل  از  جلوگیرى 
قاچاق، ذخیره و انتقال غیر ضرورى مواد مورد ضرورت باید در 

مناسبات  تأمین  باشد.  شامل  دولت  عملى  اقدامات  زمرة 
مسایل  داشت  نظر  در  بدون  جهان  هاى  کشور  با  اقتصادى 
سیاسى براى حفظ منافع متقابل یکى از نیازمندیهاى زمان مى 
باشد. در حال حاضر کشور هاى زیادى وجود دارند که با وجود 
روابط خراب سیاسى، مناسبات اقتصادى خود را حفظ و انکشاف 
مى  چین  و  امریکا  پاکستان،  و  هند  آن  روشن  نمونۀ  میدهند، 

باشد.
افغانستان نیز میتواند بدون در نظر داشت مسایل سیاسى با 
روابط  و  مناسبات  نماید  ایجاب  ما  ملى  منافع  کشوریکه  هر 
اقتصادى  فعالیتهاى  رعایت  و  تنظیم  باشد.  داشته  اقتصادى 
چیزى است که از همه بیشتر مؤثریت تدابیر اقتصادى را بلند مى 
برد. هر گاه تدابیر دیگرى اقتصادى از جمله تقویه و فعال سازى 
در کشور  اقتصادى  موازنۀ  قیم، حفظ  کنترول  اقتصادى،  منابع 
به  ارزشمندى  و  قدم عمده  توان  بدون شک مى  باشد،  همراه 

حساب آید.
تواند  معین مى  اساس پالن  به  اقتصادى  فعالیتهاى  تنظیم 
میان تمام ساحات کار اقتصادى هم آهنگى و همکارى ایجاد 
نموده و مؤثریت آنها را بیشتر سازد. همچنان داشتن پالن منظم 
و پیاده نمودن تدریجى آن در سطح کشور مى تواند اولویت ها 
را در قدم اول رعایت نمود و از فعالیتهاى غیر مثمر اقتصادى 

جلوگیرى نماید.
افغانستان در شرایط موجود از کمک هاى جامعۀ بین المللى 
و  اقتصادى  مؤثر  پالنهاى  طرح  با  تواند  مى  و  بوده  برخوردار 
متمادى  سالیان  از  که  فقر  شوم  پدیدة  با  آن  سالم  مدیریت 

دامنگیر مردم ماست مبارزة پیگیر داشته باشد.
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پيسې او د هغه د ارزښت ځينې مسئلې
څیړنوال:عبدالحکیم رامیار

ژوند څه اقتصادی دی که سیاسی او یا ټولنیز د پرابلمونو 
او بریاوو سره مل د هڅو ټولګه ده چې په کې اقتصادي اړخ 
بڼستيز او ټاکونکۍ رول لوبوي. دا به اثبات ته اړتيا ونه لري 
که ووايو چې د ډېرو وروسته پاتې هېوادونو ستونزې چې 
او  اقتصادونو  کمزوريو  د  اغېزمنوی  هم  هېوادونه  لور  ډېر 
زموږ  يې  بېلګه  ژوندی  اخلي.  سرچينه  څخه  ژند  خراب 
هېواد دی چې سياسی، ټولنیزو او امنيتي ناخوالو ترڅنګ د 

ګڼو اقتصادي ستونزو سره الس اوګريوان دی.
بېالبېلو  د  پراختيا  نه  او  پاتېوالی  وروسته  د  هېوادونو  د 
بېالبېلو  په  يې  څېړل  چې  وی  زیات  ډېر  الملونه  اړخونو 
علومو تړاو پيدا کوي، زه په دې ليکنه کې غواړم د پيسو، د 

هغه د ارزښت، د ارزښت بدلون او اغېزويې يو څه وليکم.
په واسطه د  او ارزښت دی چې د هغه  پیسې هغه وسیله 
توکو ارزښت ټاکل کېږي. پیسې دي چې د هغه په واسطه 
د بېالبېلو شيانو او توکو تبادله شوني کېږي او راکړه ورکړ 

آسانه کوي.
د پیسو ارزښت (د تبادلی نرخ) هغه مقدار توکي دي چې 

د يوې ټاکلې پیسې د يوه واحد په بدل کې السته راځي.
پيسې اوږده او نا څرګنده تاريخچه لري، په دې معنی چې 
هيڅوک په کره توګه نه پوهېږي چې چا، په کوم ځای کې 
او کله د نومړي وار لپاره پیسې منځته راوړې او د هغه څخه 
د  هغه  دی  معلوم  چې  څه  هغه  اما  دی؟  اخيستی  کار  يې 
بېالبېلو شيانو کارول دي.  د  بڼه  په  پیسو  د  له خوا  انسانانو 
اقتصاد يوه  انسانانو د خط د منځته  داسی ویل کېږی چې 
راتلو څخه مخکې، بېالبېل شيان د پيسو په بڼه کارولی دي.

استاد فرانسیسکا په خپل «پول نظام پولی» اثر کې ليکي: 

داسی ويل کېږی چې د ميالد څخه مخکې د لوديځی اروپا 
په غارونو کې داسی انسانانو ژوند درلود چې کېدای شي 
سولول شوې نوک تېزه تيږې يې د تبر په توګه د پيسو په 

عنوان کارولې وي.
سولول  صدف،  لکه  پیسو»  ساده  «توکیزو  د  چې  پيسې 
شوې نوک تيزه تيږو، ښکاليزو تيږو، وچ کړل شوي کبانو، 
مالګې، د څارويو پوستونه، فلزاتو، کاغذ او ننۍ اعتباري او 
ډيجيتلي پیسو په بڼه کارول شوې دي د انسانانو په فردی او 
ټولنيز ژوند يې بېالبېلې اغېزې کړې دي. د اوس وخت د 
د  او  کېدای  لمس  نشي  چې  موجودي  حسابونو  بانکي 
ناڅرګندو (نامریي) پیسو په نوم يادېږی، د پيسو پرمختللی 
راوړنو  السته  د  تخنيک  او  علم  د  وخت  اوس  د  او  ډول 

محصول دي.
څخه  ميالد  د  چې  ښيي  نښانی  نښی  او  سندونه  تاريخی 
مخکې په اوومه پېړۍ کې کله چې سکې منځته راغلې په 
اروپا کې د طبيعی پیسو دوران پای ته رسېدلی اما د نړی په 
نورو سیمو کې دورې تر نولسمې پېړۍ دوام موندلی دی 
کله چې په اروپا کې د پیسو زرو کوچنۍ او لويې سکې په 
دوران کې وې، د چين خلکو کاغذي پیسې پېږندلې او کار 

يې ترې اخيست.
او  اړتيا  يوه  لري چې  ارزښت  هغه شی  هر  ژوند کې  په 
مهال  هغه  شی  هر  مفهوم  اقتصادی  په  کري.  حل  ستونزه 
چې  کېږي  قایل  ورته  ارزښت  او  ښی  کېدای  ګڼل  کالي 
اړتيا ته  تقاضا ورته شتون ولري او په کارولويې تقاضا او 
ځواب وويل شی، نو پيسې په خپلو بېالبېلو ډولونو سره د 
دوو توکو ترمنځ د تبادلی د واسې کېدو له امله د خپل ذاتي 

د  آسانتياوو  د  او  کولو  لرې  د  اړتياوو  د  سربېره  ارزښت 
رامنځته کولو له امله ارزښت لری.

پيسې په هر بڼه چې وي پر اقتصادي ښکارندو او د وګړو 
پر ژوند مثبتي او منفی اغيزی کوي. اقتصادپوهانو د ژوند د 
تجربو او د پیسو تاريخ ته په کتو د پیسو د مطلوب تأثیر په 

خاطر ځانګړي معيارونه ټاکلی دي:
•    لومړی- د راکړې ورکړې دنده تر سره کړای شي.

•    دوهم- د محاسبې د واحد په حیث ترې کار واخيستل 
     شی.

•   دريم- د ارزښتونو د معیار او ساتلو دنده اجرا کړی شي  
   چې وروسته ترې کار واخيستل شي.

•   څلورم- د عامه منلو وړ وي او ژر د نغد کېدو وړتيا 
    ولري.

•   پنځم- په کوچنيو اجزاوو د وېشلو وړ وي او ژر 
    استهالک نه شي.

•   شپږم- به آسانۍ سره د وړو راوړو وړتيا ولري.

د پیسو لمړنۍ یاد شوې دنده هغه د نورو دارايي ګانو لکه 
ونډې د قرضو ورقې او نورو مادي شتمنيو څخه بېلوي په 
ورکړه  راکړه  چې  ترڅنګ  ددې  پيسې  چې  مفهوم  دې 
ممکنه او آسانه کوي اقتصاد موثريت زیاتوی، په دې مفهوم 
چې اوسنۍ پيسې د جنسي پیسو ستونزې نه لري. دا مسئله په 

يوه مثال له الرې توضيح کوو:
هغه مهال دی چې البانکنوت او سکې د تبادلې دوسيلې په 
توګه منځته ته نه دي راغلې، بلکې جنسې پيسې د توکو او 

بارتر سيستم  یا هم  او  په بدل کې کارول کېږی  خدمتونو 
تبادله کېږي. يو کس دی  په مقابل کې)  (جنس د جنس 
چې فزيک او ریاضی درس ورکوي او ددې خدمت په بدل 
کې خپل خوراکي توکې السته راوړي. دده معلم په سيمه 
کې د يو تړکان او مسګر پر ته چې خپلو زامنو ته د رياضی 
او فزیک درس ضرورت ولري نه شته دي. په داسې حال 
چې دا معلم ډوډۍ او خواړه خرڅونکي ته اړتيا لري تر څو 
ته  معلم  او ډوډی  بدل کې خواړه  په  د درس  دده  هغوی 
ورکړي. په دې توګه ليدل کېږی چې دلته يوه لويه ستونزه 

ده چې په آسانی سره نه حل کېږی.
اما اوس غوندې پیسې شتون درلودای معلم به د تړکان و 
مسګر څخه د درس په بدل کې پیسې اخيستې او په السته 
راوړيو پيسو يې د ډوډۍ خرڅونکي څخه ډوډۍ او خواړه 
به  واړه  ليدل کېږې چې درې  توګه  په دې  ترالسه کول. 
خپلو موخو ته رسېدل او په ترڅ کې يې يو اقتصادی بهير 
حل  داستونزه  اوسنيو  اما  کېده.  سره  تر  وخت  کم  په  هم 
کړې ده. په دې ترڅ کې له موږ پيسې د وخت څخه مخکې 
د زړېدو او استهالک کېدو له نظره ناوړه وضعه لري چې 
المل يې د ډېرو خلکو ناپوهي او ټيټ فرهنګ دی او مسؤل 
چارواکي هم په دې برخه کې بې تفاوتي کوي، چې دولت 

په دې برخه کې ډېر لګښتونه ګالي.
انسانانو د ټولو شيانو د اندازه کولو واحد دغه شي څخه 
ټاکلی دی د بېلګې په توګه متر يې ځکه د طول او واټن 
اندازه کولو په خاطر واحد ټاکلی چې خپله طول دی. کيلو 
د وزن واحد دی ځکه چې وزن دی. په دی توګه پيسې چې 

چې  وی،  ارزښت  يو  باید  خپله  په  معلوموی  ارزښتونه 
همداسی هم ده. کله چې طبيعی شیانو د پیسو حیثیت درلود 
هغوی خپله با ارزښته شيان و. قیمتی فلزات خو په طبیعت 
کې د کموالي له امله تل خپل ارزښت ساتلی دی اوسنیو 
د  دولتونو  او  بانکونو  مرکزی  د  او  پشتوانې  د  بانکنوټونو 
په همدې  ارزښت خپل کړی دی  اعتبار څخه  او  ضمانت 
خاطر ده چې زموږ پر ټولو بانکنوټونو ليکل شوی دي چې 
«د افغانستان بانک ددې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې 

د غوښتنې په وخت ... افغانۍ ورکړی.»
شو  نشر  او  چاپ  (بانکنوټ)  لوټ  چې  کله  کې  پیل  په 
نشرکونکو يې د هغه په اندازه قيمتي فلزات (سپين او سره 
زر)  د پشتوانې په توګه ساتل او کله به چې چاغوښتل د 
لوټونو په بدل کې فلز واخلي ناشر بانک ته په ورتګ سره 
يې د هغه فلزی پشتوانه ترالسه کوالی شوه. دا مقررات د 
دوام  کنفرانسه  ودز  برتن  تر  ختمه  تر  جګړې  دوهمی 
درلودل. په برتن ودز کنفرانس کې چې د متحده ایالتونو په 
نيو همپشاير ایالت کې دایر شو، په ۱۹۴۸م. کال وپتېيل شوه 
چې هېوادونه کوالی شي د خپلو پيسو پشتوانه د سپينو او 
څخه  اسعار  ځواکمنو  او  معتبرو  د  عالوه  څخه  زرو  سرو 
د  دهغه  او  دولتو  د  يواځی  به  پشتوانه  پيسو  د  او  وټاکی 
مرکزي بانکونو په کچه د تبادلې وړ وی او د انفرادی کسانو 

او شرکتونو له خوا د پشتوانې ترالسه کول ممکن نه دي.
دا چې جګړې بېسارې ویجاړتياوې منځته راوړې وې او د 

جګړې د ډګر اروپايي هېوادونه ويجاړ شوي و نو د هغوی 
مرستوته  او  زېرمو  پولی  او  مالی  پراخو  لپاره  بيا رغاونې  د 
اړتيا وه. متحده ایالتونه چې د جګړې ښکېلو هېوادونو په يوه 
ډله کې شامل هم و د جګړې د ميدان څخه د لريتوب له 
ښکېلو  د جګړې  خوا  بلې  له  او  ليده  ونه  زيان  کوم  کېله 
هېوادونو، وګړو او سازمانو د ساتنې او مصؤنيت په موخه 
خپلې مالي او پولي زېرمې او پانګې هغه هېواد ته لېږدولې 
وي. په دی توګه د جګرې څخه وروسته متحده ایالتونه يو 
ځواکمن اقتصادي هېوادو چي اقتصاديې په چټٌکۍ سره وده 
کوله او پیسه (ډالر) يې د وخت د ځواکمنو پيسو څخه ګڼل 

کېده.
وهلو  جګړې  د  اروپا  د  سره  ختم  په  جګړې  د  چې  دا 
هېوادونو بيا رغاونه د مارشال پالن تر عنوان الندې تر ډېره 
د امريکا په مرسته تر سره کېده، امريکا ددې پالن د مالی 
مرستو او اعتبارونو د تمويل په خاطر ډېر زيات ډالر چاپ 
او نشر کړل، آن تر دې چې د ۱۹۷۰ کال شاوخوا کلنو کې 
د  شتوانی  د  هغه  د  ډالرو کچه  امريکايی  د  دوران کې  په 
زيرمو څو برابره کېده. دا امر ددې المل کېده چې د ډالر د 
تبادلی نرخ د انګليسي پوند په تېره بيا د آلمانی مارک په 
وړاندی خپل ارزښت له السه ورکړي. په دې ترڅ کې د 
پربنا  پرېکړو  د  کنفرانس  ودز  برټن  د  حکومت  امريکا 
د  پشتوانه چې  ډالرو  د هغو  پر وخت  و د غوښنې  مکلف 
ته  هغوی  و  شوي  ټول  کې  بانکونو  په  هېوادونو  نورو 

ورکړي، خو دا کار د امريکا لپاره شونی نه و. هماغه وو 
چې په ۱۹۷۳م. کال يې د ډالرو د پشتوانې د ورکولو څخه 
اعتبار  د  پرېکړې  برټن ودز  د  توګه  په دې  نو  ډډه وکړه. 
څخه ولوېدې. د امریکا دا عمل ددې سبب شو چې زېرمه 
شوې پشتوانه پرځای پاتې شي. ددې پشتوانې او د هغه هېواد 
اقتصادی پراخو زېرمو له امله دی چې امريکايی ډالر تر نن 
ورځی پورې با ارزښته پیسې وي او اقتصاد يې هم پياوړی 

اقتصاد وي.
د  کې  بازار  آزاد  په  هېوادونو  ډېرو  وروسته  څخه  ددې 
عرضی او تقاضا له الرې د خپلو پیسو د ارزښت ساتلو ته 

مخه کړه. 
ته سرو سامان ورکول د  پولې وضعې  مالې  هېواد  یوه  د 
نورو ډېرو اقداماتو ترڅنګ د نابسامانيو الملونه معلومول دي 
د  هېواد  د  ځواک  پېرنې  د  پيسو  د  يې  کې  ترڅ  په  چې 
توليدي توان او د تورم د کنترول له الرې تر السه کېدای 

شي.
زموږ په هېواد کېد پيسو د ارزښت ثبات تل د بهرنيو مرسته 

پر مټو والړ و او دی. 
د ۱۳۵۷ کال څخه وروسته هېواد ته د پخواني شوروری 
اتحاد د مادی او مالي وړيا مرستو چې له امله يې د دولت 
مامورينو خوراکي توکي په وړيا ترالسه کول عامه خلکو 
لومړني  وړ  ضرورت  د  خپل  الرې  له  مغازو  دولتی  د  هم 
پردې  سربېره  شوی.  راوړی  السته  بیه  ارزانه  په  توکي 

ټول  بانکونه  وه،  بنه  په  بارتر  د  دولتی  ډېره  تر  سوداګري 
دولتی او د دولت تر ولکې الندې و، د لوېديز هېوادونو سره 
د  اسعارو  د  نو  وه،  کمه  او  محدوده  سوداګري  او  اړيکې 
د  افغانۍ  د  پروړاندې  پيسو  بهرنيو  د  امله  له  کمې کارونی 

تبادله نرخ دومره بدلون نه کاوه او محسوس نه و.
د مجاهدينو د حکومت په جوريدو او وروسته د طالبانو د 
حاکميت پرمهال چې څو ډوله و د څو ډلو بانکونوټونه په 
په  وړاندې  پر  اسعارو  بهرنيو  د  پیسو  افغاني  و  کې  چلند 

بیسارې توګه خپل ارزښت له السه ورکړ.
وروسته بای چې په ۱۳۸۲ کال د پیسو او بانکدارۍ قانونونه 
توشيح او نافذ شول، نوي بانکنوټونه چاپ او نشر شول، نوی 
نوټونه د پخوانيو پيسو د درېو صفرونو په نظر کې نه نېولو 
تبادله شول او د بهرنيو پيسو په وړاندې تبادلې ارزښت يې 
د  نرخ  دې  شو.  وټاکل  افغانی   ۵۰ ډالر  امريکايي  هر  هم 
کابولس کالو له پاره دوام وموند یعنی افغانيو خپل ارزښت 
ډېر له السه ورنکړ. اما د ۱۳۴۲ او ۱۳۹۳ کلونو وروسته د 
يې  الملونه  ځینې  چې  شو  کمېدو  په  مخ  ارزښت  افغانيو 

عبارت دي له:
- په هېواد کې د جګړې زور اخيستنه، چې په طبيعی بڼه 
يې د هېواد د ننه او بهرنيو پانګوالو او کاروباريانو پر روحيه 
منفی اغېزې درلودې. چې نويو پانګود نه راتګ او هېواد د 

پانګو د تېښتې المل و.
او  پرمالی  هېواد  د  چې  کېدل  يوالي  د  بانک  کابل  د   -

بانکی سيستم يې منفی اغېزې وکړې. دا امر اقتصادي لحاط 
وړاندې  په  ورتګ  د  شتمنيو  ملی  ا  افغانيو  د  ته  بانکونو 
بانکونو بی  خنډونه منځه راوړل او د هېواد ډېر وګړی پر 
اعتماد شول چې له امله ډېرې پیسي د هېواد د ننه پرځای په 
بهر کې سپما او په کار ولوېدې او د ټولنې ډېری نورې د 
صرافانو او نور کاروباريانو په الس ولوېدې. طبيعی ده کله 
چې په يوه ټولنه کې پیسې د مرکزی بانک او نور مسئولو 
بڼسټونو د کنټرول او څار څخه بهر په دوران کې وي د تورم 

د منځه راټګ او پیسو د ارزښت د کمېدو المل کېږی.
- بل المل د هېواد د بهرنيو ځواکونو وتل او په ترڅ کې 
يې  دمخه  چې  پرسونل  تخنيکي  او  ځوانانو  زرهاو  په  يې 

ډالری معاشونه اخيستل وزګار کېدل.
- د بهرنيو ځواکونه د وتلو په درشل کې دولت ته د بهرنيو 
هېوادنو مرستې او اعتبارونه هم په بېساري توګه کم شول 
وحدت  ملی  د  چې  کله  وروسته  ټاکنو  د  چې  څرنګه 
ته دولتی  حکومت جوړ شو، رهبرانو يې وويل چې دوی 

تشه خزانه په میراث پاتې ده.
تشی  دولت  مخکې  څخه  حکومت  د  وحدت  ملی  د   -
نه  پروژه،...)  تاپی  مس،  عينکو  (د  قراردادونه  او  وعدې 
عملی کېدل پر اقتصاد هغوی ناوړی اغېزی هم د افغانيو پر 

نه ثبات بی اغيزې نه دی.
- هغه المل چې زموږ د پيسو ارزښت اغيزمنوی او په دې 
وړاندې  پر  پيسو  بهرنيو  د  افغانۍ  کې  کلونو  وروستو  دوو 

افغانستان  د  ته  پاکستان  او  ايران  ده  ارزښته شوې  بی  ډېره 
څخه د اسعارو قاچاق دی. ویل کېږي چې په امریکا کې د 
ايران  پر  له ټاکل کېدو وروسته کله چې  ولسمشر ترومپ 
په  امریکا  د  هم  پاکستان  پر  او  وضعه  تحريمونه  اقتصادی 
سلهاوو ډالر مرستی بندې شوې له افغانستان څخه نوموړيو 
هېوادونو ته د اسعارو قاچاق په بسيارې توګه زور اخيستی 

دی.
بيو  د  توکو  او  کاليو  د  نړيواله کچه  په  ترڅ کې  په دی 
لوړېدل هم له نظر ونه غورځول شې چې زموږ د پيسو پر 

ارزښت په مستقيمه توګه تأثیر لري.
د پورتنيو ټکو په نظر کې نيولو سره زموږ د پيسو د ارزښت 
د ساتلو الره خپل اوسنۍ اقتصاد چې تر ډېر استهالکی دی 
څخه  بهر  موله  ایزتوکي  پانګه  او  مصرفی  ټول  کابو  او 
وارديږي په توليدی او صادراتی اقتصاد بدلول دي، چې له 
امله به يې هم اقتصاد وده وکړی، وګړو ته به ډوډی او کار 

پيدا شی او هم به مود پيسو ارزښت لوړ او با ثباته شی.

مأخذ:
یونگمان  بشر)  زندگی  در  تأثیر  و  (تاریخچه  پولی  نظام  و  پول    .1

اشتادلر فرانسیسکا، ترجمه کمال بهروز کیا، مؤسسه انتشارات قدیانی.
2.  پول، ارز و بانکداری، فردریک میشکین، ترجمه، علی جهانخانی 

و علی پارسایان، سمت.
3.  نظام پولی بین المللی و بحران مالی جهان، نی چنکو، ترجمه، ناصر 

زرافشان، انتشارات، آزاد مهر.
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پيسې او د هغه د ارزښت ځينې مسئلې

ژوند څه اقتصادی دی که سیاسی او یا ټولنیز د پرابلمونو 
او بریاوو سره مل د هڅو ټولګه ده چې په کې اقتصادي اړخ 
بڼستيز او ټاکونکۍ رول لوبوي. دا به اثبات ته اړتيا ونه لري 
که ووايو چې د ډېرو وروسته پاتې هېوادونو ستونزې چې 
او  اقتصادونو  کمزوريو  د  اغېزمنوی  هم  هېوادونه  لور  ډېر 
زموږ  يې  بېلګه  ژوندی  اخلي.  سرچينه  څخه  ژند  خراب 
هېواد دی چې سياسی، ټولنیزو او امنيتي ناخوالو ترڅنګ د 

ګڼو اقتصادي ستونزو سره الس اوګريوان دی.
بېالبېلو  د  پراختيا  نه  او  پاتېوالی  وروسته  د  هېوادونو  د 
بېالبېلو  په  يې  څېړل  چې  وی  زیات  ډېر  الملونه  اړخونو 
علومو تړاو پيدا کوي، زه په دې ليکنه کې غواړم د پيسو، د 

هغه د ارزښت، د ارزښت بدلون او اغېزويې يو څه وليکم.
په واسطه د  او ارزښت دی چې د هغه  پیسې هغه وسیله 
توکو ارزښت ټاکل کېږي. پیسې دي چې د هغه په واسطه 
د بېالبېلو شيانو او توکو تبادله شوني کېږي او راکړه ورکړ 

آسانه کوي.
د پیسو ارزښت (د تبادلی نرخ) هغه مقدار توکي دي چې 

د يوې ټاکلې پیسې د يوه واحد په بدل کې السته راځي.
پيسې اوږده او نا څرګنده تاريخچه لري، په دې معنی چې 
هيڅوک په کره توګه نه پوهېږي چې چا، په کوم ځای کې 
او کله د نومړي وار لپاره پیسې منځته راوړې او د هغه څخه 
د  هغه  دی  معلوم  چې  څه  هغه  اما  دی؟  اخيستی  کار  يې 
بېالبېلو شيانو کارول دي.  د  بڼه  په  پیسو  د  له خوا  انسانانو 
اقتصاد يوه  انسانانو د خط د منځته  داسی ویل کېږی چې 
راتلو څخه مخکې، بېالبېل شيان د پيسو په بڼه کارولی دي.

استاد فرانسیسکا په خپل «پول نظام پولی» اثر کې ليکي: 

داسی ويل کېږی چې د ميالد څخه مخکې د لوديځی اروپا 
په غارونو کې داسی انسانانو ژوند درلود چې کېدای شي 
سولول شوې نوک تېزه تيږې يې د تبر په توګه د پيسو په 

عنوان کارولې وي.
سولول  صدف،  لکه  پیسو»  ساده  «توکیزو  د  چې  پيسې 
شوې نوک تيزه تيږو، ښکاليزو تيږو، وچ کړل شوي کبانو، 
مالګې، د څارويو پوستونه، فلزاتو، کاغذ او ننۍ اعتباري او 
ډيجيتلي پیسو په بڼه کارول شوې دي د انسانانو په فردی او 
ټولنيز ژوند يې بېالبېلې اغېزې کړې دي. د اوس وخت د 
د  او  کېدای  لمس  نشي  چې  موجودي  حسابونو  بانکي 
ناڅرګندو (نامریي) پیسو په نوم يادېږی، د پيسو پرمختللی 
راوړنو  السته  د  تخنيک  او  علم  د  وخت  اوس  د  او  ډول 

محصول دي.
څخه  ميالد  د  چې  ښيي  نښانی  نښی  او  سندونه  تاريخی 
مخکې په اوومه پېړۍ کې کله چې سکې منځته راغلې په 
اروپا کې د طبيعی پیسو دوران پای ته رسېدلی اما د نړی په 
نورو سیمو کې دورې تر نولسمې پېړۍ دوام موندلی دی 
کله چې په اروپا کې د پیسو زرو کوچنۍ او لويې سکې په 
دوران کې وې، د چين خلکو کاغذي پیسې پېږندلې او کار 

يې ترې اخيست.
او  اړتيا  يوه  لري چې  ارزښت  هغه شی  هر  ژوند کې  په 
مهال  هغه  شی  هر  مفهوم  اقتصادی  په  کري.  حل  ستونزه 
چې  کېږي  قایل  ورته  ارزښت  او  ښی  کېدای  ګڼل  کالي 
اړتيا ته  تقاضا ورته شتون ولري او په کارولويې تقاضا او 
ځواب وويل شی، نو پيسې په خپلو بېالبېلو ډولونو سره د 
دوو توکو ترمنځ د تبادلی د واسې کېدو له امله د خپل ذاتي 

د  آسانتياوو  د  او  کولو  لرې  د  اړتياوو  د  سربېره  ارزښت 
رامنځته کولو له امله ارزښت لری.

پيسې په هر بڼه چې وي پر اقتصادي ښکارندو او د وګړو 
پر ژوند مثبتي او منفی اغيزی کوي. اقتصادپوهانو د ژوند د 
تجربو او د پیسو تاريخ ته په کتو د پیسو د مطلوب تأثیر په 

خاطر ځانګړي معيارونه ټاکلی دي:
•    لومړی- د راکړې ورکړې دنده تر سره کړای شي.

•    دوهم- د محاسبې د واحد په حیث ترې کار واخيستل 
     شی.

•   دريم- د ارزښتونو د معیار او ساتلو دنده اجرا کړی شي  
   چې وروسته ترې کار واخيستل شي.

•   څلورم- د عامه منلو وړ وي او ژر د نغد کېدو وړتيا 
    ولري.

•   پنځم- په کوچنيو اجزاوو د وېشلو وړ وي او ژر 
    استهالک نه شي.

•   شپږم- به آسانۍ سره د وړو راوړو وړتيا ولري.

د پیسو لمړنۍ یاد شوې دنده هغه د نورو دارايي ګانو لکه 
ونډې د قرضو ورقې او نورو مادي شتمنيو څخه بېلوي په 
ورکړه  راکړه  چې  ترڅنګ  ددې  پيسې  چې  مفهوم  دې 
ممکنه او آسانه کوي اقتصاد موثريت زیاتوی، په دې مفهوم 
چې اوسنۍ پيسې د جنسي پیسو ستونزې نه لري. دا مسئله په 

يوه مثال له الرې توضيح کوو:
هغه مهال دی چې البانکنوت او سکې د تبادلې دوسيلې په 
توګه منځته ته نه دي راغلې، بلکې جنسې پيسې د توکو او 

بارتر سيستم  یا هم  او  په بدل کې کارول کېږی  خدمتونو 
تبادله کېږي. يو کس دی  په مقابل کې)  (جنس د جنس 
چې فزيک او ریاضی درس ورکوي او ددې خدمت په بدل 
کې خپل خوراکي توکې السته راوړي. دده معلم په سيمه 
کې د يو تړکان او مسګر پر ته چې خپلو زامنو ته د رياضی 
او فزیک درس ضرورت ولري نه شته دي. په داسې حال 
چې دا معلم ډوډۍ او خواړه خرڅونکي ته اړتيا لري تر څو 
ته  معلم  او ډوډی  بدل کې خواړه  په  د درس  دده  هغوی 
ورکړي. په دې توګه ليدل کېږی چې دلته يوه لويه ستونزه 

ده چې په آسانی سره نه حل کېږی.
اما اوس غوندې پیسې شتون درلودای معلم به د تړکان و 
مسګر څخه د درس په بدل کې پیسې اخيستې او په السته 
راوړيو پيسو يې د ډوډۍ خرڅونکي څخه ډوډۍ او خواړه 
به  واړه  ليدل کېږې چې درې  توګه  په دې  ترالسه کول. 
خپلو موخو ته رسېدل او په ترڅ کې يې يو اقتصادی بهير 
حل  داستونزه  اوسنيو  اما  کېده.  سره  تر  وخت  کم  په  هم 
کړې ده. په دې ترڅ کې له موږ پيسې د وخت څخه مخکې 
د زړېدو او استهالک کېدو له نظره ناوړه وضعه لري چې 
المل يې د ډېرو خلکو ناپوهي او ټيټ فرهنګ دی او مسؤل 
چارواکي هم په دې برخه کې بې تفاوتي کوي، چې دولت 

په دې برخه کې ډېر لګښتونه ګالي.
انسانانو د ټولو شيانو د اندازه کولو واحد دغه شي څخه 
ټاکلی دی د بېلګې په توګه متر يې ځکه د طول او واټن 
اندازه کولو په خاطر واحد ټاکلی چې خپله طول دی. کيلو 
د وزن واحد دی ځکه چې وزن دی. په دی توګه پيسې چې 

چې  وی،  ارزښت  يو  باید  خپله  په  معلوموی  ارزښتونه 
همداسی هم ده. کله چې طبيعی شیانو د پیسو حیثیت درلود 
هغوی خپله با ارزښته شيان و. قیمتی فلزات خو په طبیعت 
کې د کموالي له امله تل خپل ارزښت ساتلی دی اوسنیو 
د  دولتونو  او  بانکونو  مرکزی  د  او  پشتوانې  د  بانکنوټونو 
په همدې  ارزښت خپل کړی دی  اعتبار څخه  او  ضمانت 
خاطر ده چې زموږ پر ټولو بانکنوټونو ليکل شوی دي چې 
«د افغانستان بانک ددې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې 

د غوښتنې په وخت ... افغانۍ ورکړی.»
شو  نشر  او  چاپ  (بانکنوټ)  لوټ  چې  کله  کې  پیل  په 
نشرکونکو يې د هغه په اندازه قيمتي فلزات (سپين او سره 
زر)  د پشتوانې په توګه ساتل او کله به چې چاغوښتل د 
لوټونو په بدل کې فلز واخلي ناشر بانک ته په ورتګ سره 
يې د هغه فلزی پشتوانه ترالسه کوالی شوه. دا مقررات د 
دوام  کنفرانسه  ودز  برتن  تر  ختمه  تر  جګړې  دوهمی 
درلودل. په برتن ودز کنفرانس کې چې د متحده ایالتونو په 
نيو همپشاير ایالت کې دایر شو، په ۱۹۴۸م. کال وپتېيل شوه 
چې هېوادونه کوالی شي د خپلو پيسو پشتوانه د سپينو او 
څخه  اسعار  ځواکمنو  او  معتبرو  د  عالوه  څخه  زرو  سرو 
د  دهغه  او  دولتو  د  يواځی  به  پشتوانه  پيسو  د  او  وټاکی 
مرکزي بانکونو په کچه د تبادلې وړ وی او د انفرادی کسانو 

او شرکتونو له خوا د پشتوانې ترالسه کول ممکن نه دي.
دا چې جګړې بېسارې ویجاړتياوې منځته راوړې وې او د 

جګړې د ډګر اروپايي هېوادونه ويجاړ شوي و نو د هغوی 
مرستوته  او  زېرمو  پولی  او  مالی  پراخو  لپاره  بيا رغاونې  د 
اړتيا وه. متحده ایالتونه چې د جګړې ښکېلو هېوادونو په يوه 
ډله کې شامل هم و د جګړې د ميدان څخه د لريتوب له 
ښکېلو  د جګړې  خوا  بلې  له  او  ليده  ونه  زيان  کوم  کېله 
هېوادونو، وګړو او سازمانو د ساتنې او مصؤنيت په موخه 
خپلې مالي او پولي زېرمې او پانګې هغه هېواد ته لېږدولې 
وي. په دی توګه د جګرې څخه وروسته متحده ایالتونه يو 
ځواکمن اقتصادي هېوادو چي اقتصاديې په چټٌکۍ سره وده 
کوله او پیسه (ډالر) يې د وخت د ځواکمنو پيسو څخه ګڼل 

کېده.
وهلو  جګړې  د  اروپا  د  سره  ختم  په  جګړې  د  چې  دا 
هېوادونو بيا رغاونه د مارشال پالن تر عنوان الندې تر ډېره 
د امريکا په مرسته تر سره کېده، امريکا ددې پالن د مالی 
مرستو او اعتبارونو د تمويل په خاطر ډېر زيات ډالر چاپ 
او نشر کړل، آن تر دې چې د ۱۹۷۰ کال شاوخوا کلنو کې 
د  شتوانی  د  هغه  د  ډالرو کچه  امريکايی  د  دوران کې  په 
زيرمو څو برابره کېده. دا امر ددې المل کېده چې د ډالر د 
تبادلی نرخ د انګليسي پوند په تېره بيا د آلمانی مارک په 
وړاندی خپل ارزښت له السه ورکړي. په دې ترڅ کې د 
پربنا  پرېکړو  د  کنفرانس  ودز  برټن  د  حکومت  امريکا 
د  پشتوانه چې  ډالرو  د هغو  پر وخت  و د غوښنې  مکلف 
ته  هغوی  و  شوي  ټول  کې  بانکونو  په  هېوادونو  نورو 

ورکړي، خو دا کار د امريکا لپاره شونی نه و. هماغه وو 
چې په ۱۹۷۳م. کال يې د ډالرو د پشتوانې د ورکولو څخه 
اعتبار  د  پرېکړې  برټن ودز  د  توګه  په دې  نو  ډډه وکړه. 
څخه ولوېدې. د امریکا دا عمل ددې سبب شو چې زېرمه 
شوې پشتوانه پرځای پاتې شي. ددې پشتوانې او د هغه هېواد 
اقتصادی پراخو زېرمو له امله دی چې امريکايی ډالر تر نن 
ورځی پورې با ارزښته پیسې وي او اقتصاد يې هم پياوړی 

اقتصاد وي.
د  کې  بازار  آزاد  په  هېوادونو  ډېرو  وروسته  څخه  ددې 
عرضی او تقاضا له الرې د خپلو پیسو د ارزښت ساتلو ته 

مخه کړه. 
ته سرو سامان ورکول د  پولې وضعې  مالې  هېواد  یوه  د 
نورو ډېرو اقداماتو ترڅنګ د نابسامانيو الملونه معلومول دي 
د  هېواد  د  ځواک  پېرنې  د  پيسو  د  يې  کې  ترڅ  په  چې 
توليدي توان او د تورم د کنترول له الرې تر السه کېدای 

شي.
زموږ په هېواد کېد پيسو د ارزښت ثبات تل د بهرنيو مرسته 

پر مټو والړ و او دی. 
د ۱۳۵۷ کال څخه وروسته هېواد ته د پخواني شوروری 
اتحاد د مادی او مالي وړيا مرستو چې له امله يې د دولت 
مامورينو خوراکي توکي په وړيا ترالسه کول عامه خلکو 
لومړني  وړ  ضرورت  د  خپل  الرې  له  مغازو  دولتی  د  هم 
پردې  سربېره  شوی.  راوړی  السته  بیه  ارزانه  په  توکي 

ټول  بانکونه  وه،  بنه  په  بارتر  د  دولتی  ډېره  تر  سوداګري 
دولتی او د دولت تر ولکې الندې و، د لوېديز هېوادونو سره 
د  اسعارو  د  نو  وه،  کمه  او  محدوده  سوداګري  او  اړيکې 
د  افغانۍ  د  پروړاندې  پيسو  بهرنيو  د  امله  له  کمې کارونی 

تبادله نرخ دومره بدلون نه کاوه او محسوس نه و.
د مجاهدينو د حکومت په جوريدو او وروسته د طالبانو د 
حاکميت پرمهال چې څو ډوله و د څو ډلو بانکونوټونه په 
په  وړاندې  پر  اسعارو  بهرنيو  د  پیسو  افغاني  و  کې  چلند 

بیسارې توګه خپل ارزښت له السه ورکړ.
وروسته بای چې په ۱۳۸۲ کال د پیسو او بانکدارۍ قانونونه 
توشيح او نافذ شول، نوي بانکنوټونه چاپ او نشر شول، نوی 
نوټونه د پخوانيو پيسو د درېو صفرونو په نظر کې نه نېولو 
تبادله شول او د بهرنيو پيسو په وړاندې تبادلې ارزښت يې 
د  نرخ  دې  شو.  وټاکل  افغانی   ۵۰ ډالر  امريکايي  هر  هم 
کابولس کالو له پاره دوام وموند یعنی افغانيو خپل ارزښت 
ډېر له السه ورنکړ. اما د ۱۳۴۲ او ۱۳۹۳ کلونو وروسته د 
يې  الملونه  ځینې  چې  شو  کمېدو  په  مخ  ارزښت  افغانيو 

عبارت دي له:
- په هېواد کې د جګړې زور اخيستنه، چې په طبيعی بڼه 
يې د هېواد د ننه او بهرنيو پانګوالو او کاروباريانو پر روحيه 
منفی اغېزې درلودې. چې نويو پانګود نه راتګ او هېواد د 

پانګو د تېښتې المل و.
او  پرمالی  هېواد  د  چې  کېدل  يوالي  د  بانک  کابل  د   -

بانکی سيستم يې منفی اغېزې وکړې. دا امر اقتصادي لحاط 
وړاندې  په  ورتګ  د  شتمنيو  ملی  ا  افغانيو  د  ته  بانکونو 
بانکونو بی  خنډونه منځه راوړل او د هېواد ډېر وګړی پر 
اعتماد شول چې له امله ډېرې پیسي د هېواد د ننه پرځای په 
بهر کې سپما او په کار ولوېدې او د ټولنې ډېری نورې د 
صرافانو او نور کاروباريانو په الس ولوېدې. طبيعی ده کله 
چې په يوه ټولنه کې پیسې د مرکزی بانک او نور مسئولو 
بڼسټونو د کنټرول او څار څخه بهر په دوران کې وي د تورم 

د منځه راټګ او پیسو د ارزښت د کمېدو المل کېږی.
- بل المل د هېواد د بهرنيو ځواکونو وتل او په ترڅ کې 
يې  دمخه  چې  پرسونل  تخنيکي  او  ځوانانو  زرهاو  په  يې 

ډالری معاشونه اخيستل وزګار کېدل.
- د بهرنيو ځواکونه د وتلو په درشل کې دولت ته د بهرنيو 
هېوادنو مرستې او اعتبارونه هم په بېساري توګه کم شول 
وحدت  ملی  د  چې  کله  وروسته  ټاکنو  د  چې  څرنګه 
ته دولتی  حکومت جوړ شو، رهبرانو يې وويل چې دوی 

تشه خزانه په میراث پاتې ده.
تشی  دولت  مخکې  څخه  حکومت  د  وحدت  ملی  د   -
نه  پروژه،...)  تاپی  مس،  عينکو  (د  قراردادونه  او  وعدې 
عملی کېدل پر اقتصاد هغوی ناوړی اغېزی هم د افغانيو پر 

نه ثبات بی اغيزې نه دی.
- هغه المل چې زموږ د پيسو ارزښت اغيزمنوی او په دې 
وړاندې  پر  پيسو  بهرنيو  د  افغانۍ  کې  کلونو  وروستو  دوو 

افغانستان  د  ته  پاکستان  او  ايران  ده  ارزښته شوې  بی  ډېره 
څخه د اسعارو قاچاق دی. ویل کېږي چې په امریکا کې د 
ايران  پر  له ټاکل کېدو وروسته کله چې  ولسمشر ترومپ 
په  امریکا  د  هم  پاکستان  پر  او  وضعه  تحريمونه  اقتصادی 
سلهاوو ډالر مرستی بندې شوې له افغانستان څخه نوموړيو 
هېوادونو ته د اسعارو قاچاق په بسيارې توګه زور اخيستی 

دی.
بيو  د  توکو  او  کاليو  د  نړيواله کچه  په  ترڅ کې  په دی 
لوړېدل هم له نظر ونه غورځول شې چې زموږ د پيسو پر 

ارزښت په مستقيمه توګه تأثیر لري.
د پورتنيو ټکو په نظر کې نيولو سره زموږ د پيسو د ارزښت 
د ساتلو الره خپل اوسنۍ اقتصاد چې تر ډېر استهالکی دی 
څخه  بهر  موله  ایزتوکي  پانګه  او  مصرفی  ټول  کابو  او 
وارديږي په توليدی او صادراتی اقتصاد بدلول دي، چې له 
امله به يې هم اقتصاد وده وکړی، وګړو ته به ډوډی او کار 

پيدا شی او هم به مود پيسو ارزښت لوړ او با ثباته شی.

مأخذ:
یونگمان  بشر)  زندگی  در  تأثیر  و  (تاریخچه  پولی  نظام  و  پول    .1

اشتادلر فرانسیسکا، ترجمه کمال بهروز کیا، مؤسسه انتشارات قدیانی.
2.  پول، ارز و بانکداری، فردریک میشکین، ترجمه، علی جهانخانی 

و علی پارسایان، سمت.
3.  نظام پولی بین المللی و بحران مالی جهان، نی چنکو، ترجمه، ناصر 

زرافشان، انتشارات، آزاد مهر.
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پيسې او د هغه د ارزښت ځينې مسئلې

ژوند څه اقتصادی دی که سیاسی او یا ټولنیز د پرابلمونو 
او بریاوو سره مل د هڅو ټولګه ده چې په کې اقتصادي اړخ 
بڼستيز او ټاکونکۍ رول لوبوي. دا به اثبات ته اړتيا ونه لري 
که ووايو چې د ډېرو وروسته پاتې هېوادونو ستونزې چې 
او  اقتصادونو  کمزوريو  د  اغېزمنوی  هم  هېوادونه  لور  ډېر 
زموږ  يې  بېلګه  ژوندی  اخلي.  سرچينه  څخه  ژند  خراب 
هېواد دی چې سياسی، ټولنیزو او امنيتي ناخوالو ترڅنګ د 

ګڼو اقتصادي ستونزو سره الس اوګريوان دی.
بېالبېلو  د  پراختيا  نه  او  پاتېوالی  وروسته  د  هېوادونو  د 
بېالبېلو  په  يې  څېړل  چې  وی  زیات  ډېر  الملونه  اړخونو 
علومو تړاو پيدا کوي، زه په دې ليکنه کې غواړم د پيسو، د 

هغه د ارزښت، د ارزښت بدلون او اغېزويې يو څه وليکم.
په واسطه د  او ارزښت دی چې د هغه  پیسې هغه وسیله 
توکو ارزښت ټاکل کېږي. پیسې دي چې د هغه په واسطه 
د بېالبېلو شيانو او توکو تبادله شوني کېږي او راکړه ورکړ 

آسانه کوي.
د پیسو ارزښت (د تبادلی نرخ) هغه مقدار توکي دي چې 

د يوې ټاکلې پیسې د يوه واحد په بدل کې السته راځي.
پيسې اوږده او نا څرګنده تاريخچه لري، په دې معنی چې 
هيڅوک په کره توګه نه پوهېږي چې چا، په کوم ځای کې 
او کله د نومړي وار لپاره پیسې منځته راوړې او د هغه څخه 
د  هغه  دی  معلوم  چې  څه  هغه  اما  دی؟  اخيستی  کار  يې 
بېالبېلو شيانو کارول دي.  د  بڼه  په  پیسو  د  له خوا  انسانانو 
اقتصاد يوه  انسانانو د خط د منځته  داسی ویل کېږی چې 
راتلو څخه مخکې، بېالبېل شيان د پيسو په بڼه کارولی دي.

استاد فرانسیسکا په خپل «پول نظام پولی» اثر کې ليکي: 

داسی ويل کېږی چې د ميالد څخه مخکې د لوديځی اروپا 
په غارونو کې داسی انسانانو ژوند درلود چې کېدای شي 
سولول شوې نوک تېزه تيږې يې د تبر په توګه د پيسو په 

عنوان کارولې وي.
سولول  صدف،  لکه  پیسو»  ساده  «توکیزو  د  چې  پيسې 
شوې نوک تيزه تيږو، ښکاليزو تيږو، وچ کړل شوي کبانو، 
مالګې، د څارويو پوستونه، فلزاتو، کاغذ او ننۍ اعتباري او 
ډيجيتلي پیسو په بڼه کارول شوې دي د انسانانو په فردی او 
ټولنيز ژوند يې بېالبېلې اغېزې کړې دي. د اوس وخت د 
د  او  کېدای  لمس  نشي  چې  موجودي  حسابونو  بانکي 
ناڅرګندو (نامریي) پیسو په نوم يادېږی، د پيسو پرمختللی 
راوړنو  السته  د  تخنيک  او  علم  د  وخت  اوس  د  او  ډول 

محصول دي.
څخه  ميالد  د  چې  ښيي  نښانی  نښی  او  سندونه  تاريخی 
مخکې په اوومه پېړۍ کې کله چې سکې منځته راغلې په 
اروپا کې د طبيعی پیسو دوران پای ته رسېدلی اما د نړی په 
نورو سیمو کې دورې تر نولسمې پېړۍ دوام موندلی دی 
کله چې په اروپا کې د پیسو زرو کوچنۍ او لويې سکې په 
دوران کې وې، د چين خلکو کاغذي پیسې پېږندلې او کار 

يې ترې اخيست.
او  اړتيا  يوه  لري چې  ارزښت  هغه شی  هر  ژوند کې  په 
مهال  هغه  شی  هر  مفهوم  اقتصادی  په  کري.  حل  ستونزه 
چې  کېږي  قایل  ورته  ارزښت  او  ښی  کېدای  ګڼل  کالي 
اړتيا ته  تقاضا ورته شتون ولري او په کارولويې تقاضا او 
ځواب وويل شی، نو پيسې په خپلو بېالبېلو ډولونو سره د 
دوو توکو ترمنځ د تبادلی د واسې کېدو له امله د خپل ذاتي 

د  آسانتياوو  د  او  کولو  لرې  د  اړتياوو  د  سربېره  ارزښت 
رامنځته کولو له امله ارزښت لری.

پيسې په هر بڼه چې وي پر اقتصادي ښکارندو او د وګړو 
پر ژوند مثبتي او منفی اغيزی کوي. اقتصادپوهانو د ژوند د 
تجربو او د پیسو تاريخ ته په کتو د پیسو د مطلوب تأثیر په 

خاطر ځانګړي معيارونه ټاکلی دي:
•    لومړی- د راکړې ورکړې دنده تر سره کړای شي.

•    دوهم- د محاسبې د واحد په حیث ترې کار واخيستل 
     شی.

•   دريم- د ارزښتونو د معیار او ساتلو دنده اجرا کړی شي  
   چې وروسته ترې کار واخيستل شي.

•   څلورم- د عامه منلو وړ وي او ژر د نغد کېدو وړتيا 
    ولري.

•   پنځم- په کوچنيو اجزاوو د وېشلو وړ وي او ژر 
    استهالک نه شي.

•   شپږم- به آسانۍ سره د وړو راوړو وړتيا ولري.

د پیسو لمړنۍ یاد شوې دنده هغه د نورو دارايي ګانو لکه 
ونډې د قرضو ورقې او نورو مادي شتمنيو څخه بېلوي په 
ورکړه  راکړه  چې  ترڅنګ  ددې  پيسې  چې  مفهوم  دې 
ممکنه او آسانه کوي اقتصاد موثريت زیاتوی، په دې مفهوم 
چې اوسنۍ پيسې د جنسي پیسو ستونزې نه لري. دا مسئله په 

يوه مثال له الرې توضيح کوو:
هغه مهال دی چې البانکنوت او سکې د تبادلې دوسيلې په 
توګه منځته ته نه دي راغلې، بلکې جنسې پيسې د توکو او 

بارتر سيستم  یا هم  او  په بدل کې کارول کېږی  خدمتونو 
تبادله کېږي. يو کس دی  په مقابل کې)  (جنس د جنس 
چې فزيک او ریاضی درس ورکوي او ددې خدمت په بدل 
کې خپل خوراکي توکې السته راوړي. دده معلم په سيمه 
کې د يو تړکان او مسګر پر ته چې خپلو زامنو ته د رياضی 
او فزیک درس ضرورت ولري نه شته دي. په داسې حال 
چې دا معلم ډوډۍ او خواړه خرڅونکي ته اړتيا لري تر څو 
ته  معلم  او ډوډی  بدل کې خواړه  په  د درس  دده  هغوی 
ورکړي. په دې توګه ليدل کېږی چې دلته يوه لويه ستونزه 

ده چې په آسانی سره نه حل کېږی.
اما اوس غوندې پیسې شتون درلودای معلم به د تړکان و 
مسګر څخه د درس په بدل کې پیسې اخيستې او په السته 
راوړيو پيسو يې د ډوډۍ خرڅونکي څخه ډوډۍ او خواړه 
به  واړه  ليدل کېږې چې درې  توګه  په دې  ترالسه کول. 
خپلو موخو ته رسېدل او په ترڅ کې يې يو اقتصادی بهير 
حل  داستونزه  اوسنيو  اما  کېده.  سره  تر  وخت  کم  په  هم 
کړې ده. په دې ترڅ کې له موږ پيسې د وخت څخه مخکې 
د زړېدو او استهالک کېدو له نظره ناوړه وضعه لري چې 
المل يې د ډېرو خلکو ناپوهي او ټيټ فرهنګ دی او مسؤل 
چارواکي هم په دې برخه کې بې تفاوتي کوي، چې دولت 

په دې برخه کې ډېر لګښتونه ګالي.
انسانانو د ټولو شيانو د اندازه کولو واحد دغه شي څخه 
ټاکلی دی د بېلګې په توګه متر يې ځکه د طول او واټن 
اندازه کولو په خاطر واحد ټاکلی چې خپله طول دی. کيلو 
د وزن واحد دی ځکه چې وزن دی. په دی توګه پيسې چې 

چې  وی،  ارزښت  يو  باید  خپله  په  معلوموی  ارزښتونه 
همداسی هم ده. کله چې طبيعی شیانو د پیسو حیثیت درلود 
هغوی خپله با ارزښته شيان و. قیمتی فلزات خو په طبیعت 
کې د کموالي له امله تل خپل ارزښت ساتلی دی اوسنیو 
د  دولتونو  او  بانکونو  مرکزی  د  او  پشتوانې  د  بانکنوټونو 
په همدې  ارزښت خپل کړی دی  اعتبار څخه  او  ضمانت 
خاطر ده چې زموږ پر ټولو بانکنوټونو ليکل شوی دي چې 
«د افغانستان بانک ددې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې 

د غوښتنې په وخت ... افغانۍ ورکړی.»
شو  نشر  او  چاپ  (بانکنوټ)  لوټ  چې  کله  کې  پیل  په 
نشرکونکو يې د هغه په اندازه قيمتي فلزات (سپين او سره 
زر)  د پشتوانې په توګه ساتل او کله به چې چاغوښتل د 
لوټونو په بدل کې فلز واخلي ناشر بانک ته په ورتګ سره 
يې د هغه فلزی پشتوانه ترالسه کوالی شوه. دا مقررات د 
دوام  کنفرانسه  ودز  برتن  تر  ختمه  تر  جګړې  دوهمی 
درلودل. په برتن ودز کنفرانس کې چې د متحده ایالتونو په 
نيو همپشاير ایالت کې دایر شو، په ۱۹۴۸م. کال وپتېيل شوه 
چې هېوادونه کوالی شي د خپلو پيسو پشتوانه د سپينو او 
څخه  اسعار  ځواکمنو  او  معتبرو  د  عالوه  څخه  زرو  سرو 
د  دهغه  او  دولتو  د  يواځی  به  پشتوانه  پيسو  د  او  وټاکی 
مرکزي بانکونو په کچه د تبادلې وړ وی او د انفرادی کسانو 

او شرکتونو له خوا د پشتوانې ترالسه کول ممکن نه دي.
دا چې جګړې بېسارې ویجاړتياوې منځته راوړې وې او د 

جګړې د ډګر اروپايي هېوادونه ويجاړ شوي و نو د هغوی 
مرستوته  او  زېرمو  پولی  او  مالی  پراخو  لپاره  بيا رغاونې  د 
اړتيا وه. متحده ایالتونه چې د جګړې ښکېلو هېوادونو په يوه 
ډله کې شامل هم و د جګړې د ميدان څخه د لريتوب له 
ښکېلو  د جګړې  خوا  بلې  له  او  ليده  ونه  زيان  کوم  کېله 
هېوادونو، وګړو او سازمانو د ساتنې او مصؤنيت په موخه 
خپلې مالي او پولي زېرمې او پانګې هغه هېواد ته لېږدولې 
وي. په دی توګه د جګرې څخه وروسته متحده ایالتونه يو 
ځواکمن اقتصادي هېوادو چي اقتصاديې په چټٌکۍ سره وده 
کوله او پیسه (ډالر) يې د وخت د ځواکمنو پيسو څخه ګڼل 

کېده.
وهلو  جګړې  د  اروپا  د  سره  ختم  په  جګړې  د  چې  دا 
هېوادونو بيا رغاونه د مارشال پالن تر عنوان الندې تر ډېره 
د امريکا په مرسته تر سره کېده، امريکا ددې پالن د مالی 
مرستو او اعتبارونو د تمويل په خاطر ډېر زيات ډالر چاپ 
او نشر کړل، آن تر دې چې د ۱۹۷۰ کال شاوخوا کلنو کې 
د  شتوانی  د  هغه  د  ډالرو کچه  امريکايی  د  دوران کې  په 
زيرمو څو برابره کېده. دا امر ددې المل کېده چې د ډالر د 
تبادلی نرخ د انګليسي پوند په تېره بيا د آلمانی مارک په 
وړاندی خپل ارزښت له السه ورکړي. په دې ترڅ کې د 
پربنا  پرېکړو  د  کنفرانس  ودز  برټن  د  حکومت  امريکا 
د  پشتوانه چې  ډالرو  د هغو  پر وخت  و د غوښنې  مکلف 
ته  هغوی  و  شوي  ټول  کې  بانکونو  په  هېوادونو  نورو 

ورکړي، خو دا کار د امريکا لپاره شونی نه و. هماغه وو 
چې په ۱۹۷۳م. کال يې د ډالرو د پشتوانې د ورکولو څخه 
اعتبار  د  پرېکړې  برټن ودز  د  توګه  په دې  نو  ډډه وکړه. 
څخه ولوېدې. د امریکا دا عمل ددې سبب شو چې زېرمه 
شوې پشتوانه پرځای پاتې شي. ددې پشتوانې او د هغه هېواد 
اقتصادی پراخو زېرمو له امله دی چې امريکايی ډالر تر نن 
ورځی پورې با ارزښته پیسې وي او اقتصاد يې هم پياوړی 

اقتصاد وي.
د  کې  بازار  آزاد  په  هېوادونو  ډېرو  وروسته  څخه  ددې 
عرضی او تقاضا له الرې د خپلو پیسو د ارزښت ساتلو ته 

مخه کړه. 
ته سرو سامان ورکول د  پولې وضعې  مالې  هېواد  یوه  د 
نورو ډېرو اقداماتو ترڅنګ د نابسامانيو الملونه معلومول دي 
د  هېواد  د  ځواک  پېرنې  د  پيسو  د  يې  کې  ترڅ  په  چې 
توليدي توان او د تورم د کنترول له الرې تر السه کېدای 

شي.
زموږ په هېواد کېد پيسو د ارزښت ثبات تل د بهرنيو مرسته 

پر مټو والړ و او دی. 
د ۱۳۵۷ کال څخه وروسته هېواد ته د پخواني شوروری 
اتحاد د مادی او مالي وړيا مرستو چې له امله يې د دولت 
مامورينو خوراکي توکي په وړيا ترالسه کول عامه خلکو 
لومړني  وړ  ضرورت  د  خپل  الرې  له  مغازو  دولتی  د  هم 
پردې  سربېره  شوی.  راوړی  السته  بیه  ارزانه  په  توکي 

ټول  بانکونه  وه،  بنه  په  بارتر  د  دولتی  ډېره  تر  سوداګري 
دولتی او د دولت تر ولکې الندې و، د لوېديز هېوادونو سره 
د  اسعارو  د  نو  وه،  کمه  او  محدوده  سوداګري  او  اړيکې 
د  افغانۍ  د  پروړاندې  پيسو  بهرنيو  د  امله  له  کمې کارونی 

تبادله نرخ دومره بدلون نه کاوه او محسوس نه و.
د مجاهدينو د حکومت په جوريدو او وروسته د طالبانو د 
حاکميت پرمهال چې څو ډوله و د څو ډلو بانکونوټونه په 
په  وړاندې  پر  اسعارو  بهرنيو  د  پیسو  افغاني  و  کې  چلند 

بیسارې توګه خپل ارزښت له السه ورکړ.
وروسته بای چې په ۱۳۸۲ کال د پیسو او بانکدارۍ قانونونه 
توشيح او نافذ شول، نوي بانکنوټونه چاپ او نشر شول، نوی 
نوټونه د پخوانيو پيسو د درېو صفرونو په نظر کې نه نېولو 
تبادله شول او د بهرنيو پيسو په وړاندې تبادلې ارزښت يې 
د  نرخ  دې  شو.  وټاکل  افغانی   ۵۰ ډالر  امريکايي  هر  هم 
کابولس کالو له پاره دوام وموند یعنی افغانيو خپل ارزښت 
ډېر له السه ورنکړ. اما د ۱۳۴۲ او ۱۳۹۳ کلونو وروسته د 
يې  الملونه  ځینې  چې  شو  کمېدو  په  مخ  ارزښت  افغانيو 

عبارت دي له:
- په هېواد کې د جګړې زور اخيستنه، چې په طبيعی بڼه 
يې د هېواد د ننه او بهرنيو پانګوالو او کاروباريانو پر روحيه 
منفی اغېزې درلودې. چې نويو پانګود نه راتګ او هېواد د 

پانګو د تېښتې المل و.
او  پرمالی  هېواد  د  چې  کېدل  يوالي  د  بانک  کابل  د   -

بانکی سيستم يې منفی اغېزې وکړې. دا امر اقتصادي لحاط 
وړاندې  په  ورتګ  د  شتمنيو  ملی  ا  افغانيو  د  ته  بانکونو 
بانکونو بی  خنډونه منځه راوړل او د هېواد ډېر وګړی پر 
اعتماد شول چې له امله ډېرې پیسي د هېواد د ننه پرځای په 
بهر کې سپما او په کار ولوېدې او د ټولنې ډېری نورې د 
صرافانو او نور کاروباريانو په الس ولوېدې. طبيعی ده کله 
چې په يوه ټولنه کې پیسې د مرکزی بانک او نور مسئولو 
بڼسټونو د کنټرول او څار څخه بهر په دوران کې وي د تورم 

د منځه راټګ او پیسو د ارزښت د کمېدو المل کېږی.
- بل المل د هېواد د بهرنيو ځواکونو وتل او په ترڅ کې 
يې  دمخه  چې  پرسونل  تخنيکي  او  ځوانانو  زرهاو  په  يې 

ډالری معاشونه اخيستل وزګار کېدل.
- د بهرنيو ځواکونه د وتلو په درشل کې دولت ته د بهرنيو 
هېوادنو مرستې او اعتبارونه هم په بېساري توګه کم شول 
وحدت  ملی  د  چې  کله  وروسته  ټاکنو  د  چې  څرنګه 
ته دولتی  حکومت جوړ شو، رهبرانو يې وويل چې دوی 

تشه خزانه په میراث پاتې ده.
تشی  دولت  مخکې  څخه  حکومت  د  وحدت  ملی  د   -
نه  پروژه،...)  تاپی  مس،  عينکو  (د  قراردادونه  او  وعدې 
عملی کېدل پر اقتصاد هغوی ناوړی اغېزی هم د افغانيو پر 

نه ثبات بی اغيزې نه دی.
- هغه المل چې زموږ د پيسو ارزښت اغيزمنوی او په دې 
وړاندې  پر  پيسو  بهرنيو  د  افغانۍ  کې  کلونو  وروستو  دوو 

افغانستان  د  ته  پاکستان  او  ايران  ده  ارزښته شوې  بی  ډېره 
څخه د اسعارو قاچاق دی. ویل کېږي چې په امریکا کې د 
ايران  پر  له ټاکل کېدو وروسته کله چې  ولسمشر ترومپ 
په  امریکا  د  هم  پاکستان  پر  او  وضعه  تحريمونه  اقتصادی 
سلهاوو ډالر مرستی بندې شوې له افغانستان څخه نوموړيو 
هېوادونو ته د اسعارو قاچاق په بسيارې توګه زور اخيستی 

دی.
بيو  د  توکو  او  کاليو  د  نړيواله کچه  په  ترڅ کې  په دی 
لوړېدل هم له نظر ونه غورځول شې چې زموږ د پيسو پر 

ارزښت په مستقيمه توګه تأثیر لري.
د پورتنيو ټکو په نظر کې نيولو سره زموږ د پيسو د ارزښت 
د ساتلو الره خپل اوسنۍ اقتصاد چې تر ډېر استهالکی دی 
څخه  بهر  موله  ایزتوکي  پانګه  او  مصرفی  ټول  کابو  او 
وارديږي په توليدی او صادراتی اقتصاد بدلول دي، چې له 
امله به يې هم اقتصاد وده وکړی، وګړو ته به ډوډی او کار 

پيدا شی او هم به مود پيسو ارزښت لوړ او با ثباته شی.

مأخذ:
یونگمان  بشر)  زندگی  در  تأثیر  و  (تاریخچه  پولی  نظام  و  پول    .1

اشتادلر فرانسیسکا، ترجمه کمال بهروز کیا، مؤسسه انتشارات قدیانی.
2.  پول، ارز و بانکداری، فردریک میشکین، ترجمه، علی جهانخانی 

و علی پارسایان، سمت.
3.  نظام پولی بین المللی و بحران مالی جهان، نی چنکو، ترجمه، ناصر 

زرافشان، انتشارات، آزاد مهر.
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پيسې او د هغه د ارزښت ځينې مسئلې

ژوند څه اقتصادی دی که سیاسی او یا ټولنیز د پرابلمونو 
او بریاوو سره مل د هڅو ټولګه ده چې په کې اقتصادي اړخ 
بڼستيز او ټاکونکۍ رول لوبوي. دا به اثبات ته اړتيا ونه لري 
که ووايو چې د ډېرو وروسته پاتې هېوادونو ستونزې چې 
او  اقتصادونو  کمزوريو  د  اغېزمنوی  هم  هېوادونه  لور  ډېر 
زموږ  يې  بېلګه  ژوندی  اخلي.  سرچينه  څخه  ژند  خراب 
هېواد دی چې سياسی، ټولنیزو او امنيتي ناخوالو ترڅنګ د 

ګڼو اقتصادي ستونزو سره الس اوګريوان دی.
بېالبېلو  د  پراختيا  نه  او  پاتېوالی  وروسته  د  هېوادونو  د 
بېالبېلو  په  يې  څېړل  چې  وی  زیات  ډېر  الملونه  اړخونو 
علومو تړاو پيدا کوي، زه په دې ليکنه کې غواړم د پيسو، د 

هغه د ارزښت، د ارزښت بدلون او اغېزويې يو څه وليکم.
په واسطه د  او ارزښت دی چې د هغه  پیسې هغه وسیله 
توکو ارزښت ټاکل کېږي. پیسې دي چې د هغه په واسطه 
د بېالبېلو شيانو او توکو تبادله شوني کېږي او راکړه ورکړ 

آسانه کوي.
د پیسو ارزښت (د تبادلی نرخ) هغه مقدار توکي دي چې 

د يوې ټاکلې پیسې د يوه واحد په بدل کې السته راځي.
پيسې اوږده او نا څرګنده تاريخچه لري، په دې معنی چې 
هيڅوک په کره توګه نه پوهېږي چې چا، په کوم ځای کې 
او کله د نومړي وار لپاره پیسې منځته راوړې او د هغه څخه 
د  هغه  دی  معلوم  چې  څه  هغه  اما  دی؟  اخيستی  کار  يې 
بېالبېلو شيانو کارول دي.  د  بڼه  په  پیسو  د  له خوا  انسانانو 
اقتصاد يوه  انسانانو د خط د منځته  داسی ویل کېږی چې 
راتلو څخه مخکې، بېالبېل شيان د پيسو په بڼه کارولی دي.

استاد فرانسیسکا په خپل «پول نظام پولی» اثر کې ليکي: 

داسی ويل کېږی چې د ميالد څخه مخکې د لوديځی اروپا 
په غارونو کې داسی انسانانو ژوند درلود چې کېدای شي 
سولول شوې نوک تېزه تيږې يې د تبر په توګه د پيسو په 

عنوان کارولې وي.
سولول  صدف،  لکه  پیسو»  ساده  «توکیزو  د  چې  پيسې 
شوې نوک تيزه تيږو، ښکاليزو تيږو، وچ کړل شوي کبانو، 
مالګې، د څارويو پوستونه، فلزاتو، کاغذ او ننۍ اعتباري او 
ډيجيتلي پیسو په بڼه کارول شوې دي د انسانانو په فردی او 
ټولنيز ژوند يې بېالبېلې اغېزې کړې دي. د اوس وخت د 
د  او  کېدای  لمس  نشي  چې  موجودي  حسابونو  بانکي 
ناڅرګندو (نامریي) پیسو په نوم يادېږی، د پيسو پرمختللی 
راوړنو  السته  د  تخنيک  او  علم  د  وخت  اوس  د  او  ډول 

محصول دي.
څخه  ميالد  د  چې  ښيي  نښانی  نښی  او  سندونه  تاريخی 
مخکې په اوومه پېړۍ کې کله چې سکې منځته راغلې په 
اروپا کې د طبيعی پیسو دوران پای ته رسېدلی اما د نړی په 
نورو سیمو کې دورې تر نولسمې پېړۍ دوام موندلی دی 
کله چې په اروپا کې د پیسو زرو کوچنۍ او لويې سکې په 
دوران کې وې، د چين خلکو کاغذي پیسې پېږندلې او کار 

يې ترې اخيست.
او  اړتيا  يوه  لري چې  ارزښت  هغه شی  هر  ژوند کې  په 
مهال  هغه  شی  هر  مفهوم  اقتصادی  په  کري.  حل  ستونزه 
چې  کېږي  قایل  ورته  ارزښت  او  ښی  کېدای  ګڼل  کالي 
اړتيا ته  تقاضا ورته شتون ولري او په کارولويې تقاضا او 
ځواب وويل شی، نو پيسې په خپلو بېالبېلو ډولونو سره د 
دوو توکو ترمنځ د تبادلی د واسې کېدو له امله د خپل ذاتي 

د  آسانتياوو  د  او  کولو  لرې  د  اړتياوو  د  سربېره  ارزښت 
رامنځته کولو له امله ارزښت لری.

پيسې په هر بڼه چې وي پر اقتصادي ښکارندو او د وګړو 
پر ژوند مثبتي او منفی اغيزی کوي. اقتصادپوهانو د ژوند د 
تجربو او د پیسو تاريخ ته په کتو د پیسو د مطلوب تأثیر په 

خاطر ځانګړي معيارونه ټاکلی دي:
•    لومړی- د راکړې ورکړې دنده تر سره کړای شي.

•    دوهم- د محاسبې د واحد په حیث ترې کار واخيستل 
     شی.

•   دريم- د ارزښتونو د معیار او ساتلو دنده اجرا کړی شي  
   چې وروسته ترې کار واخيستل شي.

•   څلورم- د عامه منلو وړ وي او ژر د نغد کېدو وړتيا 
    ولري.

•   پنځم- په کوچنيو اجزاوو د وېشلو وړ وي او ژر 
    استهالک نه شي.

•   شپږم- به آسانۍ سره د وړو راوړو وړتيا ولري.

د پیسو لمړنۍ یاد شوې دنده هغه د نورو دارايي ګانو لکه 
ونډې د قرضو ورقې او نورو مادي شتمنيو څخه بېلوي په 
ورکړه  راکړه  چې  ترڅنګ  ددې  پيسې  چې  مفهوم  دې 
ممکنه او آسانه کوي اقتصاد موثريت زیاتوی، په دې مفهوم 
چې اوسنۍ پيسې د جنسي پیسو ستونزې نه لري. دا مسئله په 

يوه مثال له الرې توضيح کوو:
هغه مهال دی چې البانکنوت او سکې د تبادلې دوسيلې په 
توګه منځته ته نه دي راغلې، بلکې جنسې پيسې د توکو او 

بارتر سيستم  یا هم  او  په بدل کې کارول کېږی  خدمتونو 
تبادله کېږي. يو کس دی  په مقابل کې)  (جنس د جنس 
چې فزيک او ریاضی درس ورکوي او ددې خدمت په بدل 
کې خپل خوراکي توکې السته راوړي. دده معلم په سيمه 
کې د يو تړکان او مسګر پر ته چې خپلو زامنو ته د رياضی 
او فزیک درس ضرورت ولري نه شته دي. په داسې حال 
چې دا معلم ډوډۍ او خواړه خرڅونکي ته اړتيا لري تر څو 
ته  معلم  او ډوډی  بدل کې خواړه  په  د درس  دده  هغوی 
ورکړي. په دې توګه ليدل کېږی چې دلته يوه لويه ستونزه 

ده چې په آسانی سره نه حل کېږی.
اما اوس غوندې پیسې شتون درلودای معلم به د تړکان و 
مسګر څخه د درس په بدل کې پیسې اخيستې او په السته 
راوړيو پيسو يې د ډوډۍ خرڅونکي څخه ډوډۍ او خواړه 
به  واړه  ليدل کېږې چې درې  توګه  په دې  ترالسه کول. 
خپلو موخو ته رسېدل او په ترڅ کې يې يو اقتصادی بهير 
حل  داستونزه  اوسنيو  اما  کېده.  سره  تر  وخت  کم  په  هم 
کړې ده. په دې ترڅ کې له موږ پيسې د وخت څخه مخکې 
د زړېدو او استهالک کېدو له نظره ناوړه وضعه لري چې 
المل يې د ډېرو خلکو ناپوهي او ټيټ فرهنګ دی او مسؤل 
چارواکي هم په دې برخه کې بې تفاوتي کوي، چې دولت 

په دې برخه کې ډېر لګښتونه ګالي.
انسانانو د ټولو شيانو د اندازه کولو واحد دغه شي څخه 
ټاکلی دی د بېلګې په توګه متر يې ځکه د طول او واټن 
اندازه کولو په خاطر واحد ټاکلی چې خپله طول دی. کيلو 
د وزن واحد دی ځکه چې وزن دی. په دی توګه پيسې چې 

چې  وی،  ارزښت  يو  باید  خپله  په  معلوموی  ارزښتونه 
همداسی هم ده. کله چې طبيعی شیانو د پیسو حیثیت درلود 
هغوی خپله با ارزښته شيان و. قیمتی فلزات خو په طبیعت 
کې د کموالي له امله تل خپل ارزښت ساتلی دی اوسنیو 
د  دولتونو  او  بانکونو  مرکزی  د  او  پشتوانې  د  بانکنوټونو 
په همدې  ارزښت خپل کړی دی  اعتبار څخه  او  ضمانت 
خاطر ده چې زموږ پر ټولو بانکنوټونو ليکل شوی دي چې 
«د افغانستان بانک ددې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې 

د غوښتنې په وخت ... افغانۍ ورکړی.»
شو  نشر  او  چاپ  (بانکنوټ)  لوټ  چې  کله  کې  پیل  په 
نشرکونکو يې د هغه په اندازه قيمتي فلزات (سپين او سره 
زر)  د پشتوانې په توګه ساتل او کله به چې چاغوښتل د 
لوټونو په بدل کې فلز واخلي ناشر بانک ته په ورتګ سره 
يې د هغه فلزی پشتوانه ترالسه کوالی شوه. دا مقررات د 
دوام  کنفرانسه  ودز  برتن  تر  ختمه  تر  جګړې  دوهمی 
درلودل. په برتن ودز کنفرانس کې چې د متحده ایالتونو په 
نيو همپشاير ایالت کې دایر شو، په ۱۹۴۸م. کال وپتېيل شوه 
چې هېوادونه کوالی شي د خپلو پيسو پشتوانه د سپينو او 
څخه  اسعار  ځواکمنو  او  معتبرو  د  عالوه  څخه  زرو  سرو 
د  دهغه  او  دولتو  د  يواځی  به  پشتوانه  پيسو  د  او  وټاکی 
مرکزي بانکونو په کچه د تبادلې وړ وی او د انفرادی کسانو 

او شرکتونو له خوا د پشتوانې ترالسه کول ممکن نه دي.
دا چې جګړې بېسارې ویجاړتياوې منځته راوړې وې او د 

جګړې د ډګر اروپايي هېوادونه ويجاړ شوي و نو د هغوی 
مرستوته  او  زېرمو  پولی  او  مالی  پراخو  لپاره  بيا رغاونې  د 
اړتيا وه. متحده ایالتونه چې د جګړې ښکېلو هېوادونو په يوه 
ډله کې شامل هم و د جګړې د ميدان څخه د لريتوب له 
ښکېلو  د جګړې  خوا  بلې  له  او  ليده  ونه  زيان  کوم  کېله 
هېوادونو، وګړو او سازمانو د ساتنې او مصؤنيت په موخه 
خپلې مالي او پولي زېرمې او پانګې هغه هېواد ته لېږدولې 
وي. په دی توګه د جګرې څخه وروسته متحده ایالتونه يو 
ځواکمن اقتصادي هېوادو چي اقتصاديې په چټٌکۍ سره وده 
کوله او پیسه (ډالر) يې د وخت د ځواکمنو پيسو څخه ګڼل 

کېده.
وهلو  جګړې  د  اروپا  د  سره  ختم  په  جګړې  د  چې  دا 
هېوادونو بيا رغاونه د مارشال پالن تر عنوان الندې تر ډېره 
د امريکا په مرسته تر سره کېده، امريکا ددې پالن د مالی 
مرستو او اعتبارونو د تمويل په خاطر ډېر زيات ډالر چاپ 
او نشر کړل، آن تر دې چې د ۱۹۷۰ کال شاوخوا کلنو کې 
د  شتوانی  د  هغه  د  ډالرو کچه  امريکايی  د  دوران کې  په 
زيرمو څو برابره کېده. دا امر ددې المل کېده چې د ډالر د 
تبادلی نرخ د انګليسي پوند په تېره بيا د آلمانی مارک په 
وړاندی خپل ارزښت له السه ورکړي. په دې ترڅ کې د 
پربنا  پرېکړو  د  کنفرانس  ودز  برټن  د  حکومت  امريکا 
د  پشتوانه چې  ډالرو  د هغو  پر وخت  و د غوښنې  مکلف 
ته  هغوی  و  شوي  ټول  کې  بانکونو  په  هېوادونو  نورو 

ورکړي، خو دا کار د امريکا لپاره شونی نه و. هماغه وو 
چې په ۱۹۷۳م. کال يې د ډالرو د پشتوانې د ورکولو څخه 
اعتبار  د  پرېکړې  برټن ودز  د  توګه  په دې  نو  ډډه وکړه. 
څخه ولوېدې. د امریکا دا عمل ددې سبب شو چې زېرمه 
شوې پشتوانه پرځای پاتې شي. ددې پشتوانې او د هغه هېواد 
اقتصادی پراخو زېرمو له امله دی چې امريکايی ډالر تر نن 
ورځی پورې با ارزښته پیسې وي او اقتصاد يې هم پياوړی 

اقتصاد وي.
د  کې  بازار  آزاد  په  هېوادونو  ډېرو  وروسته  څخه  ددې 
عرضی او تقاضا له الرې د خپلو پیسو د ارزښت ساتلو ته 

مخه کړه. 
ته سرو سامان ورکول د  پولې وضعې  مالې  هېواد  یوه  د 
نورو ډېرو اقداماتو ترڅنګ د نابسامانيو الملونه معلومول دي 
د  هېواد  د  ځواک  پېرنې  د  پيسو  د  يې  کې  ترڅ  په  چې 
توليدي توان او د تورم د کنترول له الرې تر السه کېدای 

شي.
زموږ په هېواد کېد پيسو د ارزښت ثبات تل د بهرنيو مرسته 

پر مټو والړ و او دی. 
د ۱۳۵۷ کال څخه وروسته هېواد ته د پخواني شوروری 
اتحاد د مادی او مالي وړيا مرستو چې له امله يې د دولت 
مامورينو خوراکي توکي په وړيا ترالسه کول عامه خلکو 
لومړني  وړ  ضرورت  د  خپل  الرې  له  مغازو  دولتی  د  هم 
پردې  سربېره  شوی.  راوړی  السته  بیه  ارزانه  په  توکي 

ټول  بانکونه  وه،  بنه  په  بارتر  د  دولتی  ډېره  تر  سوداګري 
دولتی او د دولت تر ولکې الندې و، د لوېديز هېوادونو سره 
د  اسعارو  د  نو  وه،  کمه  او  محدوده  سوداګري  او  اړيکې 
د  افغانۍ  د  پروړاندې  پيسو  بهرنيو  د  امله  له  کمې کارونی 

تبادله نرخ دومره بدلون نه کاوه او محسوس نه و.
د مجاهدينو د حکومت په جوريدو او وروسته د طالبانو د 
حاکميت پرمهال چې څو ډوله و د څو ډلو بانکونوټونه په 
په  وړاندې  پر  اسعارو  بهرنيو  د  پیسو  افغاني  و  کې  چلند 

بیسارې توګه خپل ارزښت له السه ورکړ.
وروسته بای چې په ۱۳۸۲ کال د پیسو او بانکدارۍ قانونونه 
توشيح او نافذ شول، نوي بانکنوټونه چاپ او نشر شول، نوی 
نوټونه د پخوانيو پيسو د درېو صفرونو په نظر کې نه نېولو 
تبادله شول او د بهرنيو پيسو په وړاندې تبادلې ارزښت يې 
د  نرخ  دې  شو.  وټاکل  افغانی   ۵۰ ډالر  امريکايي  هر  هم 
کابولس کالو له پاره دوام وموند یعنی افغانيو خپل ارزښت 
ډېر له السه ورنکړ. اما د ۱۳۴۲ او ۱۳۹۳ کلونو وروسته د 
يې  الملونه  ځینې  چې  شو  کمېدو  په  مخ  ارزښت  افغانيو 

عبارت دي له:
- په هېواد کې د جګړې زور اخيستنه، چې په طبيعی بڼه 
يې د هېواد د ننه او بهرنيو پانګوالو او کاروباريانو پر روحيه 
منفی اغېزې درلودې. چې نويو پانګود نه راتګ او هېواد د 

پانګو د تېښتې المل و.
او  پرمالی  هېواد  د  چې  کېدل  يوالي  د  بانک  کابل  د   -

بانکی سيستم يې منفی اغېزې وکړې. دا امر اقتصادي لحاط 
وړاندې  په  ورتګ  د  شتمنيو  ملی  ا  افغانيو  د  ته  بانکونو 
بانکونو بی  خنډونه منځه راوړل او د هېواد ډېر وګړی پر 
اعتماد شول چې له امله ډېرې پیسي د هېواد د ننه پرځای په 
بهر کې سپما او په کار ولوېدې او د ټولنې ډېری نورې د 
صرافانو او نور کاروباريانو په الس ولوېدې. طبيعی ده کله 
چې په يوه ټولنه کې پیسې د مرکزی بانک او نور مسئولو 
بڼسټونو د کنټرول او څار څخه بهر په دوران کې وي د تورم 

د منځه راټګ او پیسو د ارزښت د کمېدو المل کېږی.
- بل المل د هېواد د بهرنيو ځواکونو وتل او په ترڅ کې 
يې  دمخه  چې  پرسونل  تخنيکي  او  ځوانانو  زرهاو  په  يې 

ډالری معاشونه اخيستل وزګار کېدل.
- د بهرنيو ځواکونه د وتلو په درشل کې دولت ته د بهرنيو 
هېوادنو مرستې او اعتبارونه هم په بېساري توګه کم شول 
وحدت  ملی  د  چې  کله  وروسته  ټاکنو  د  چې  څرنګه 
ته دولتی  حکومت جوړ شو، رهبرانو يې وويل چې دوی 

تشه خزانه په میراث پاتې ده.
تشی  دولت  مخکې  څخه  حکومت  د  وحدت  ملی  د   -
نه  پروژه،...)  تاپی  مس،  عينکو  (د  قراردادونه  او  وعدې 
عملی کېدل پر اقتصاد هغوی ناوړی اغېزی هم د افغانيو پر 

نه ثبات بی اغيزې نه دی.
- هغه المل چې زموږ د پيسو ارزښت اغيزمنوی او په دې 
وړاندې  پر  پيسو  بهرنيو  د  افغانۍ  کې  کلونو  وروستو  دوو 

افغانستان  د  ته  پاکستان  او  ايران  ده  ارزښته شوې  بی  ډېره 
څخه د اسعارو قاچاق دی. ویل کېږي چې په امریکا کې د 
ايران  پر  له ټاکل کېدو وروسته کله چې  ولسمشر ترومپ 
په  امریکا  د  هم  پاکستان  پر  او  وضعه  تحريمونه  اقتصادی 
سلهاوو ډالر مرستی بندې شوې له افغانستان څخه نوموړيو 
هېوادونو ته د اسعارو قاچاق په بسيارې توګه زور اخيستی 

دی.
بيو  د  توکو  او  کاليو  د  نړيواله کچه  په  ترڅ کې  په دی 
لوړېدل هم له نظر ونه غورځول شې چې زموږ د پيسو پر 

ارزښت په مستقيمه توګه تأثیر لري.
د پورتنيو ټکو په نظر کې نيولو سره زموږ د پيسو د ارزښت 
د ساتلو الره خپل اوسنۍ اقتصاد چې تر ډېر استهالکی دی 
څخه  بهر  موله  ایزتوکي  پانګه  او  مصرفی  ټول  کابو  او 
وارديږي په توليدی او صادراتی اقتصاد بدلول دي، چې له 
امله به يې هم اقتصاد وده وکړی، وګړو ته به ډوډی او کار 

پيدا شی او هم به مود پيسو ارزښت لوړ او با ثباته شی.

مأخذ:
یونگمان  بشر)  زندگی  در  تأثیر  و  (تاریخچه  پولی  نظام  و  پول    .1

اشتادلر فرانسیسکا، ترجمه کمال بهروز کیا، مؤسسه انتشارات قدیانی.
2.  پول، ارز و بانکداری، فردریک میشکین، ترجمه، علی جهانخانی 

و علی پارسایان، سمت.
3.  نظام پولی بین المللی و بحران مالی جهان، نی چنکو، ترجمه، ناصر 

زرافشان، انتشارات، آزاد مهر.
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پيسې او د هغه د ارزښت ځينې مسئلې

ژوند څه اقتصادی دی که سیاسی او یا ټولنیز د پرابلمونو 
او بریاوو سره مل د هڅو ټولګه ده چې په کې اقتصادي اړخ 
بڼستيز او ټاکونکۍ رول لوبوي. دا به اثبات ته اړتيا ونه لري 
که ووايو چې د ډېرو وروسته پاتې هېوادونو ستونزې چې 
او  اقتصادونو  کمزوريو  د  اغېزمنوی  هم  هېوادونه  لور  ډېر 
زموږ  يې  بېلګه  ژوندی  اخلي.  سرچينه  څخه  ژند  خراب 
هېواد دی چې سياسی، ټولنیزو او امنيتي ناخوالو ترڅنګ د 

ګڼو اقتصادي ستونزو سره الس اوګريوان دی.
بېالبېلو  د  پراختيا  نه  او  پاتېوالی  وروسته  د  هېوادونو  د 
بېالبېلو  په  يې  څېړل  چې  وی  زیات  ډېر  الملونه  اړخونو 
علومو تړاو پيدا کوي، زه په دې ليکنه کې غواړم د پيسو، د 

هغه د ارزښت، د ارزښت بدلون او اغېزويې يو څه وليکم.
په واسطه د  او ارزښت دی چې د هغه  پیسې هغه وسیله 
توکو ارزښت ټاکل کېږي. پیسې دي چې د هغه په واسطه 
د بېالبېلو شيانو او توکو تبادله شوني کېږي او راکړه ورکړ 

آسانه کوي.
د پیسو ارزښت (د تبادلی نرخ) هغه مقدار توکي دي چې 

د يوې ټاکلې پیسې د يوه واحد په بدل کې السته راځي.
پيسې اوږده او نا څرګنده تاريخچه لري، په دې معنی چې 
هيڅوک په کره توګه نه پوهېږي چې چا، په کوم ځای کې 
او کله د نومړي وار لپاره پیسې منځته راوړې او د هغه څخه 
د  هغه  دی  معلوم  چې  څه  هغه  اما  دی؟  اخيستی  کار  يې 
بېالبېلو شيانو کارول دي.  د  بڼه  په  پیسو  د  له خوا  انسانانو 
اقتصاد يوه  انسانانو د خط د منځته  داسی ویل کېږی چې 
راتلو څخه مخکې، بېالبېل شيان د پيسو په بڼه کارولی دي.

استاد فرانسیسکا په خپل «پول نظام پولی» اثر کې ليکي: 

داسی ويل کېږی چې د ميالد څخه مخکې د لوديځی اروپا 
په غارونو کې داسی انسانانو ژوند درلود چې کېدای شي 
سولول شوې نوک تېزه تيږې يې د تبر په توګه د پيسو په 

عنوان کارولې وي.
سولول  صدف،  لکه  پیسو»  ساده  «توکیزو  د  چې  پيسې 
شوې نوک تيزه تيږو، ښکاليزو تيږو، وچ کړل شوي کبانو، 
مالګې، د څارويو پوستونه، فلزاتو، کاغذ او ننۍ اعتباري او 
ډيجيتلي پیسو په بڼه کارول شوې دي د انسانانو په فردی او 
ټولنيز ژوند يې بېالبېلې اغېزې کړې دي. د اوس وخت د 
د  او  کېدای  لمس  نشي  چې  موجودي  حسابونو  بانکي 
ناڅرګندو (نامریي) پیسو په نوم يادېږی، د پيسو پرمختللی 
راوړنو  السته  د  تخنيک  او  علم  د  وخت  اوس  د  او  ډول 

محصول دي.
څخه  ميالد  د  چې  ښيي  نښانی  نښی  او  سندونه  تاريخی 
مخکې په اوومه پېړۍ کې کله چې سکې منځته راغلې په 
اروپا کې د طبيعی پیسو دوران پای ته رسېدلی اما د نړی په 
نورو سیمو کې دورې تر نولسمې پېړۍ دوام موندلی دی 
کله چې په اروپا کې د پیسو زرو کوچنۍ او لويې سکې په 
دوران کې وې، د چين خلکو کاغذي پیسې پېږندلې او کار 

يې ترې اخيست.
او  اړتيا  يوه  لري چې  ارزښت  هغه شی  هر  ژوند کې  په 
مهال  هغه  شی  هر  مفهوم  اقتصادی  په  کري.  حل  ستونزه 
چې  کېږي  قایل  ورته  ارزښت  او  ښی  کېدای  ګڼل  کالي 
اړتيا ته  تقاضا ورته شتون ولري او په کارولويې تقاضا او 
ځواب وويل شی، نو پيسې په خپلو بېالبېلو ډولونو سره د 
دوو توکو ترمنځ د تبادلی د واسې کېدو له امله د خپل ذاتي 

د  آسانتياوو  د  او  کولو  لرې  د  اړتياوو  د  سربېره  ارزښت 
رامنځته کولو له امله ارزښت لری.

پيسې په هر بڼه چې وي پر اقتصادي ښکارندو او د وګړو 
پر ژوند مثبتي او منفی اغيزی کوي. اقتصادپوهانو د ژوند د 
تجربو او د پیسو تاريخ ته په کتو د پیسو د مطلوب تأثیر په 

خاطر ځانګړي معيارونه ټاکلی دي:
•    لومړی- د راکړې ورکړې دنده تر سره کړای شي.

•    دوهم- د محاسبې د واحد په حیث ترې کار واخيستل 
     شی.

•   دريم- د ارزښتونو د معیار او ساتلو دنده اجرا کړی شي  
   چې وروسته ترې کار واخيستل شي.

•   څلورم- د عامه منلو وړ وي او ژر د نغد کېدو وړتيا 
    ولري.

•   پنځم- په کوچنيو اجزاوو د وېشلو وړ وي او ژر 
    استهالک نه شي.

•   شپږم- به آسانۍ سره د وړو راوړو وړتيا ولري.

د پیسو لمړنۍ یاد شوې دنده هغه د نورو دارايي ګانو لکه 
ونډې د قرضو ورقې او نورو مادي شتمنيو څخه بېلوي په 
ورکړه  راکړه  چې  ترڅنګ  ددې  پيسې  چې  مفهوم  دې 
ممکنه او آسانه کوي اقتصاد موثريت زیاتوی، په دې مفهوم 
چې اوسنۍ پيسې د جنسي پیسو ستونزې نه لري. دا مسئله په 

يوه مثال له الرې توضيح کوو:
هغه مهال دی چې البانکنوت او سکې د تبادلې دوسيلې په 
توګه منځته ته نه دي راغلې، بلکې جنسې پيسې د توکو او 

بارتر سيستم  یا هم  او  په بدل کې کارول کېږی  خدمتونو 
تبادله کېږي. يو کس دی  په مقابل کې)  (جنس د جنس 
چې فزيک او ریاضی درس ورکوي او ددې خدمت په بدل 
کې خپل خوراکي توکې السته راوړي. دده معلم په سيمه 
کې د يو تړکان او مسګر پر ته چې خپلو زامنو ته د رياضی 
او فزیک درس ضرورت ولري نه شته دي. په داسې حال 
چې دا معلم ډوډۍ او خواړه خرڅونکي ته اړتيا لري تر څو 
ته  معلم  او ډوډی  بدل کې خواړه  په  د درس  دده  هغوی 
ورکړي. په دې توګه ليدل کېږی چې دلته يوه لويه ستونزه 

ده چې په آسانی سره نه حل کېږی.
اما اوس غوندې پیسې شتون درلودای معلم به د تړکان و 
مسګر څخه د درس په بدل کې پیسې اخيستې او په السته 
راوړيو پيسو يې د ډوډۍ خرڅونکي څخه ډوډۍ او خواړه 
به  واړه  ليدل کېږې چې درې  توګه  په دې  ترالسه کول. 
خپلو موخو ته رسېدل او په ترڅ کې يې يو اقتصادی بهير 
حل  داستونزه  اوسنيو  اما  کېده.  سره  تر  وخت  کم  په  هم 
کړې ده. په دې ترڅ کې له موږ پيسې د وخت څخه مخکې 
د زړېدو او استهالک کېدو له نظره ناوړه وضعه لري چې 
المل يې د ډېرو خلکو ناپوهي او ټيټ فرهنګ دی او مسؤل 
چارواکي هم په دې برخه کې بې تفاوتي کوي، چې دولت 

په دې برخه کې ډېر لګښتونه ګالي.
انسانانو د ټولو شيانو د اندازه کولو واحد دغه شي څخه 
ټاکلی دی د بېلګې په توګه متر يې ځکه د طول او واټن 
اندازه کولو په خاطر واحد ټاکلی چې خپله طول دی. کيلو 
د وزن واحد دی ځکه چې وزن دی. په دی توګه پيسې چې 

چې  وی،  ارزښت  يو  باید  خپله  په  معلوموی  ارزښتونه 
همداسی هم ده. کله چې طبيعی شیانو د پیسو حیثیت درلود 
هغوی خپله با ارزښته شيان و. قیمتی فلزات خو په طبیعت 
کې د کموالي له امله تل خپل ارزښت ساتلی دی اوسنیو 
د  دولتونو  او  بانکونو  مرکزی  د  او  پشتوانې  د  بانکنوټونو 
په همدې  ارزښت خپل کړی دی  اعتبار څخه  او  ضمانت 
خاطر ده چې زموږ پر ټولو بانکنوټونو ليکل شوی دي چې 
«د افغانستان بانک ددې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې 

د غوښتنې په وخت ... افغانۍ ورکړی.»
شو  نشر  او  چاپ  (بانکنوټ)  لوټ  چې  کله  کې  پیل  په 
نشرکونکو يې د هغه په اندازه قيمتي فلزات (سپين او سره 
زر)  د پشتوانې په توګه ساتل او کله به چې چاغوښتل د 
لوټونو په بدل کې فلز واخلي ناشر بانک ته په ورتګ سره 
يې د هغه فلزی پشتوانه ترالسه کوالی شوه. دا مقررات د 
دوام  کنفرانسه  ودز  برتن  تر  ختمه  تر  جګړې  دوهمی 
درلودل. په برتن ودز کنفرانس کې چې د متحده ایالتونو په 
نيو همپشاير ایالت کې دایر شو، په ۱۹۴۸م. کال وپتېيل شوه 
چې هېوادونه کوالی شي د خپلو پيسو پشتوانه د سپينو او 
څخه  اسعار  ځواکمنو  او  معتبرو  د  عالوه  څخه  زرو  سرو 
د  دهغه  او  دولتو  د  يواځی  به  پشتوانه  پيسو  د  او  وټاکی 
مرکزي بانکونو په کچه د تبادلې وړ وی او د انفرادی کسانو 

او شرکتونو له خوا د پشتوانې ترالسه کول ممکن نه دي.
دا چې جګړې بېسارې ویجاړتياوې منځته راوړې وې او د 

جګړې د ډګر اروپايي هېوادونه ويجاړ شوي و نو د هغوی 
مرستوته  او  زېرمو  پولی  او  مالی  پراخو  لپاره  بيا رغاونې  د 
اړتيا وه. متحده ایالتونه چې د جګړې ښکېلو هېوادونو په يوه 
ډله کې شامل هم و د جګړې د ميدان څخه د لريتوب له 
ښکېلو  د جګړې  خوا  بلې  له  او  ليده  ونه  زيان  کوم  کېله 
هېوادونو، وګړو او سازمانو د ساتنې او مصؤنيت په موخه 
خپلې مالي او پولي زېرمې او پانګې هغه هېواد ته لېږدولې 
وي. په دی توګه د جګرې څخه وروسته متحده ایالتونه يو 
ځواکمن اقتصادي هېوادو چي اقتصاديې په چټٌکۍ سره وده 
کوله او پیسه (ډالر) يې د وخت د ځواکمنو پيسو څخه ګڼل 

کېده.
وهلو  جګړې  د  اروپا  د  سره  ختم  په  جګړې  د  چې  دا 
هېوادونو بيا رغاونه د مارشال پالن تر عنوان الندې تر ډېره 
د امريکا په مرسته تر سره کېده، امريکا ددې پالن د مالی 
مرستو او اعتبارونو د تمويل په خاطر ډېر زيات ډالر چاپ 
او نشر کړل، آن تر دې چې د ۱۹۷۰ کال شاوخوا کلنو کې 
د  شتوانی  د  هغه  د  ډالرو کچه  امريکايی  د  دوران کې  په 
زيرمو څو برابره کېده. دا امر ددې المل کېده چې د ډالر د 
تبادلی نرخ د انګليسي پوند په تېره بيا د آلمانی مارک په 
وړاندی خپل ارزښت له السه ورکړي. په دې ترڅ کې د 
پربنا  پرېکړو  د  کنفرانس  ودز  برټن  د  حکومت  امريکا 
د  پشتوانه چې  ډالرو  د هغو  پر وخت  و د غوښنې  مکلف 
ته  هغوی  و  شوي  ټول  کې  بانکونو  په  هېوادونو  نورو 

ورکړي، خو دا کار د امريکا لپاره شونی نه و. هماغه وو 
چې په ۱۹۷۳م. کال يې د ډالرو د پشتوانې د ورکولو څخه 
اعتبار  د  پرېکړې  برټن ودز  د  توګه  په دې  نو  ډډه وکړه. 
څخه ولوېدې. د امریکا دا عمل ددې سبب شو چې زېرمه 
شوې پشتوانه پرځای پاتې شي. ددې پشتوانې او د هغه هېواد 
اقتصادی پراخو زېرمو له امله دی چې امريکايی ډالر تر نن 
ورځی پورې با ارزښته پیسې وي او اقتصاد يې هم پياوړی 

اقتصاد وي.
د  کې  بازار  آزاد  په  هېوادونو  ډېرو  وروسته  څخه  ددې 
عرضی او تقاضا له الرې د خپلو پیسو د ارزښت ساتلو ته 

مخه کړه. 
ته سرو سامان ورکول د  پولې وضعې  مالې  هېواد  یوه  د 
نورو ډېرو اقداماتو ترڅنګ د نابسامانيو الملونه معلومول دي 
د  هېواد  د  ځواک  پېرنې  د  پيسو  د  يې  کې  ترڅ  په  چې 
توليدي توان او د تورم د کنترول له الرې تر السه کېدای 

شي.
زموږ په هېواد کېد پيسو د ارزښت ثبات تل د بهرنيو مرسته 

پر مټو والړ و او دی. 
د ۱۳۵۷ کال څخه وروسته هېواد ته د پخواني شوروری 
اتحاد د مادی او مالي وړيا مرستو چې له امله يې د دولت 
مامورينو خوراکي توکي په وړيا ترالسه کول عامه خلکو 
لومړني  وړ  ضرورت  د  خپل  الرې  له  مغازو  دولتی  د  هم 
پردې  سربېره  شوی.  راوړی  السته  بیه  ارزانه  په  توکي 

ټول  بانکونه  وه،  بنه  په  بارتر  د  دولتی  ډېره  تر  سوداګري 
دولتی او د دولت تر ولکې الندې و، د لوېديز هېوادونو سره 
د  اسعارو  د  نو  وه،  کمه  او  محدوده  سوداګري  او  اړيکې 
د  افغانۍ  د  پروړاندې  پيسو  بهرنيو  د  امله  له  کمې کارونی 

تبادله نرخ دومره بدلون نه کاوه او محسوس نه و.
د مجاهدينو د حکومت په جوريدو او وروسته د طالبانو د 
حاکميت پرمهال چې څو ډوله و د څو ډلو بانکونوټونه په 
په  وړاندې  پر  اسعارو  بهرنيو  د  پیسو  افغاني  و  کې  چلند 

بیسارې توګه خپل ارزښت له السه ورکړ.
وروسته بای چې په ۱۳۸۲ کال د پیسو او بانکدارۍ قانونونه 
توشيح او نافذ شول، نوي بانکنوټونه چاپ او نشر شول، نوی 
نوټونه د پخوانيو پيسو د درېو صفرونو په نظر کې نه نېولو 
تبادله شول او د بهرنيو پيسو په وړاندې تبادلې ارزښت يې 
د  نرخ  دې  شو.  وټاکل  افغانی   ۵۰ ډالر  امريکايي  هر  هم 
کابولس کالو له پاره دوام وموند یعنی افغانيو خپل ارزښت 
ډېر له السه ورنکړ. اما د ۱۳۴۲ او ۱۳۹۳ کلونو وروسته د 
يې  الملونه  ځینې  چې  شو  کمېدو  په  مخ  ارزښت  افغانيو 

عبارت دي له:
- په هېواد کې د جګړې زور اخيستنه، چې په طبيعی بڼه 
يې د هېواد د ننه او بهرنيو پانګوالو او کاروباريانو پر روحيه 
منفی اغېزې درلودې. چې نويو پانګود نه راتګ او هېواد د 

پانګو د تېښتې المل و.
او  پرمالی  هېواد  د  چې  کېدل  يوالي  د  بانک  کابل  د   -

بانکی سيستم يې منفی اغېزې وکړې. دا امر اقتصادي لحاط 
وړاندې  په  ورتګ  د  شتمنيو  ملی  ا  افغانيو  د  ته  بانکونو 
بانکونو بی  خنډونه منځه راوړل او د هېواد ډېر وګړی پر 
اعتماد شول چې له امله ډېرې پیسي د هېواد د ننه پرځای په 
بهر کې سپما او په کار ولوېدې او د ټولنې ډېری نورې د 
صرافانو او نور کاروباريانو په الس ولوېدې. طبيعی ده کله 
چې په يوه ټولنه کې پیسې د مرکزی بانک او نور مسئولو 
بڼسټونو د کنټرول او څار څخه بهر په دوران کې وي د تورم 

د منځه راټګ او پیسو د ارزښت د کمېدو المل کېږی.
- بل المل د هېواد د بهرنيو ځواکونو وتل او په ترڅ کې 
يې  دمخه  چې  پرسونل  تخنيکي  او  ځوانانو  زرهاو  په  يې 

ډالری معاشونه اخيستل وزګار کېدل.
- د بهرنيو ځواکونه د وتلو په درشل کې دولت ته د بهرنيو 
هېوادنو مرستې او اعتبارونه هم په بېساري توګه کم شول 
وحدت  ملی  د  چې  کله  وروسته  ټاکنو  د  چې  څرنګه 
ته دولتی  حکومت جوړ شو، رهبرانو يې وويل چې دوی 

تشه خزانه په میراث پاتې ده.
تشی  دولت  مخکې  څخه  حکومت  د  وحدت  ملی  د   -
نه  پروژه،...)  تاپی  مس،  عينکو  (د  قراردادونه  او  وعدې 
عملی کېدل پر اقتصاد هغوی ناوړی اغېزی هم د افغانيو پر 

نه ثبات بی اغيزې نه دی.
- هغه المل چې زموږ د پيسو ارزښت اغيزمنوی او په دې 
وړاندې  پر  پيسو  بهرنيو  د  افغانۍ  کې  کلونو  وروستو  دوو 

افغانستان  د  ته  پاکستان  او  ايران  ده  ارزښته شوې  بی  ډېره 
څخه د اسعارو قاچاق دی. ویل کېږي چې په امریکا کې د 
ايران  پر  له ټاکل کېدو وروسته کله چې  ولسمشر ترومپ 
په  امریکا  د  هم  پاکستان  پر  او  وضعه  تحريمونه  اقتصادی 
سلهاوو ډالر مرستی بندې شوې له افغانستان څخه نوموړيو 
هېوادونو ته د اسعارو قاچاق په بسيارې توګه زور اخيستی 

دی.
بيو  د  توکو  او  کاليو  د  نړيواله کچه  په  ترڅ کې  په دی 
لوړېدل هم له نظر ونه غورځول شې چې زموږ د پيسو پر 

ارزښت په مستقيمه توګه تأثیر لري.
د پورتنيو ټکو په نظر کې نيولو سره زموږ د پيسو د ارزښت 
د ساتلو الره خپل اوسنۍ اقتصاد چې تر ډېر استهالکی دی 
څخه  بهر  موله  ایزتوکي  پانګه  او  مصرفی  ټول  کابو  او 
وارديږي په توليدی او صادراتی اقتصاد بدلول دي، چې له 
امله به يې هم اقتصاد وده وکړی، وګړو ته به ډوډی او کار 

پيدا شی او هم به مود پيسو ارزښت لوړ او با ثباته شی.

مأخذ:
یونگمان  بشر)  زندگی  در  تأثیر  و  (تاریخچه  پولی  نظام  و  پول    .1

اشتادلر فرانسیسکا، ترجمه کمال بهروز کیا، مؤسسه انتشارات قدیانی.
2.  پول، ارز و بانکداری، فردریک میشکین، ترجمه، علی جهانخانی 

و علی پارسایان، سمت.
3.  نظام پولی بین المللی و بحران مالی جهان، نی چنکو، ترجمه، ناصر 

زرافشان، انتشارات، آزاد مهر.
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امروز آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحوالت جدیدى رو به 
تأمین  راستاى  در  را   طرحهایى  مختلفى  بازیگران  و  است  رو 
اهداف خود در مناطق مختلف آن ارائه داده اند. چین یکى از این 
به قدرت جهانى  تبدیل شدن  براى  بازیگران نوظهور است که 
طرح احیاى جاده ابریشم را مطرح نموده است. این جاده یکى از 
حوزه  گسترش  براى  چین  خارجى  سیاست  اساسى  ابتکارهاى 
نفوذ و تأثیرگذارى خود به دیگر مناطق است. این طرح که تقریبا 
4,4 میلیارد نفر 65 درصد از جمعیت جهان و 21 تریلیون از تولید 
ناخالص جهانى را در بر مى گیرد، توسط رئیس جمهور چین در 
سپتمبر 2013 اعالم شد و از دو بخش کمربند اقتصادى «جاده 

ابریشم جدید» و «جاده ابریشم دریایى» تشکیل شده است. 
عظیم  طرحهاى  چنین  پیشبرد  براى  چین  اهتمام  و  تالش 
افزون بر آنکه میتواند آثار و پیامدهاى اقتصادى و سیاسى جدى 
براى این کشور در پى داشته باشد، مى تواند در سیاست خارجى 
چین گسترش گرایى بیشتر و نقش فعاالنه تر منطقه اى داشته 
باشد. عرصۀ رقابت چین و آمریکا در اقتصاد بین الملل، افزایش 
نفوذ چین در اقتصاد آسیا و رشد چشمگیر فعالیت هاى اقتصادى 
و تجارى چین در آفریقا در مقایسه با سایر قدرت ها به خصوص 
با احیاى جاده  ایاالت متحده آمریکا را نشان مى دهد که چین 
دسترسى  اقتصادى،  کمربند  یک  آوردن  میان  به  و  ابریشم 
بازارهاى جهانى را تسهیل و گسترش یک دهلیز حمل  و نقل 
در  را  مقرون به  صرفه  تر  هزینه هاى  با  اتکاء  قابل  و  بین المللى 

راستاى منافع ملى خود تدوین کرده است.

بر این اساس، مولفین این مقاله سوال خود را چنین مطرح مى 
کنند که: آیا ابتکارهاى چین بر بنیاد گفتۀ مقامات پکن مى تواند 
این  یا موانع  موجود بر سر راه  در عمل به منصه ظهور برسد 
طرحها از به ثمر رسیدن آنها جلوگیرى خواهد کرد؟ فرضیه ما 
و  چین  طرحهاى  گزاف،  هاى  هزینه  به  باتوجه  که  است  این 
کارشکنى هایى که ممکن است ایاالت متحده آمریکا در رقابت 
دلیل  به  همچنین  و  کند  ایجاد  طرحها  این  جلوى  پکن  با 
مشکالت زیست محیطى و عدم همراهى برخى کشورها حداقل 
نظر مى  به  بعید  این طرحها  موفقیت  احتمال  نزدیک  آینده  در 

رسد.
ابریشم قدیمى تجارت چین که بیش از دو هزار سال  جاده 
دارد.  شهرت  بسیار  جهان  در  کماکان  بود،  استفاده  مورد  پیش 
جاده ابریشم به عنوان پلى بین چین و کشورهاى اروپا، آسیا و 
آفریقا براى تبادالت مادى و تمدنى شرقى و غربى سهم مهمى 
آسیاى  با  چین  زمینى  تجارت  راه  جاده  این  است.  نموده  ادا 
آسیاى مرکزى در روزگار  راه  از  آفریقا  و  اروپا  و  جنوبى، غربى 
قدیم بود. در سالهاى اخیر، ایدة جاده ابریشم مجدداً احیا شده و 
اندیشمندان غربى و شرقى طرحهایى را براى راه اندازى مجدد و 
ابریشم  جاده  در خصوص  دو طرح  اند.  داده  ارائه  آن  گسترش 
متحده  ایاالت  ابریشم  جاده  طرح  یکى  که  است  شده  مطرح 
کلینتون،  هیالرى  توسط   2011 سال  در  که  است  آمریکا 
وزیرخارجه وقت این کشور مطرح شد و دیگرى طرحى است که 
توسط  شده  ارائه  طرح  سازد.  اجرایى  را  آن  دارد  نظر  در  چین 

پرداز  ایده  استار،  فردریک  گسترده  مطالعات  اساس  بر  آمریکا 
اصلى طرح جاده ابریشم جدید مطرح شده است. طرح آمریکایى 
جاده ابریشم جدید، زیرساخت هاى روسیه (جاده ها، خطوط آهن 
و خطوط انتقال انرژى) را به کشورهاى آسیاى مرکزى و پس از 
طرح  این  نماید.  مى  متصل  هند  و  پاکستان  افغانستان،  به  آن 
سعى دارد راه هاى جدیدى را براى دسترسى به شرق پایه گذارى 
نماید. این درحالى است که طرح جاده ابریشم جدید چین با دو 
آسیاى  به  را  آسیا  شرق  تا  است  آن  بر  دریایى  خشکى  گونه 
به  را  آسیا  غرب  و  آسیا  غرب  به  را  مرکزى  آسیاى  مرکزى، 
مدیترانه و شرق اروپا متصل سازد، همچنین طرح جاده ابریشم 
دریایى، بر آن است تا دریاى جنوبى چین را به دریاى مدیترانه 

متصل نماید. 
دولت چین، ابتکار خود با عنوان «جاده ابریشم دریایى قرن 
21» را در اکتوبر 2013 مطرح کرد، در سپتمبر همان سال چین 
ایجاد  هدف  با  که  را  ابریشم  جاده  اقتصادى  کمربند  طرح 
شین  از  که  اى  منطقه  همکارى  براى  الزم  هاى  زیرساخت 
جیانگ(بخش شمالى– غربى چین) تا دریاى بالتیک را در برمى 
گیرد، آغاز کرده بود. دولت چین، از اصطالح «یک کمربند و یک 
جاده» براى دو طرح استفاده مى کند. طرح جاده ابریشم چین که 
بدون مالحظات ایدئولوژیک و بر مبناى واقعیت هاى ژئوپلیتیک 
ابریشم  جاده  احیاى  است،  شده  سازماندهى  ژئواستراتژیک،  و 
اعمال  هدف  با  طرح  این  دارد.  مدنظر  را  آن  توسعه  و  قدیم 
سیاست هاى دوستانه در قبال کشورهاى همسایه و ثمربخش 

براى همه کشورهاى منطقه و جهان معرفى شده است.
پروژه هاى جاده ابریشم جدید ابزارى در طرح ایجاد همکارى 
منطقه اى، ایجاد انعطاف سیاسى؛ بهبود رشد اقتصادى، پیشنهاد 
تنوع سازى تجارت و سرمایه گذارى در حمل ونقل، بخشهاى 
معدن و انرژى هستند. همه اینها یک فرصت تاریخى بى سابقه 
ارائه مى دهد تا به  اى را براى جمهورى هاى آسیاى مرکزى 
بازیگران مهمى در اقتصاد جهانى تبدیل شوند. به تبع آن، پروژه 
و  بزرگ  هاى  مقیاس  در  بسیارى  چندجانبه  و  دوجانبه  هاى 
و  تجارت  احیاى  و  بازسازى  هدفشان  که  دارند  وجود  کوچک 

سیستم مبادله مشابه جاده ابریشم قدیم است .
مى  چین  جدید  ابریشم  جاده  طرح  بررسى  به  حاضر  مقاله 
پردازد و ضمن تشریح ویژگى هاى آن در نظر دارد تا ابتکار جاده 
موانع عمده  از  به عنوان یکى  را  آمریکا  ایاالت متحده  ابریشم 
براى اجراى طرح چین بررسى کند. در ادامه تالش مى شود تا 
استراتژیک  اهداف  تاکنون،   2013 سال  از  طرح  این  تاریخچه 
این طرح و در نهایت، مجموعه واکنش  از مطرح نمودن  چین 
هاى صورت گرفته به خصوص واکنش هاى رقابتى روسیه، هند و 
از کشورهاى  آمریکا؛ همچنین عالقه مندى و همکارى برخى 
پیرامونى چین و  مزایایى که جاده ابریشم جدید براى آنها دارد ، 

مورد بررسى قرار گیرند.
و  تخصصى  مجالت  و  نشریات  از  استفاده  با  پژوهش  این 
شده  نوشته  تحلیلى  توصیفى-  روش  براساس  اینترنتى،  منابع 
است تا تصویر کاملى از طرحهاى جاده ابریشم چین و تالشهایى 
چهارچوب  تبیین  منظور  به  همچنین  دهد؛  ارائه  شده  انجام 
مفهومى موضوع از روش اسنادى و مطالعات کتابخانه اى بهره 

گرفته شده است.
مکتب کپنهاگ

تحلیل  قابل  چنین  کپنهاگ  مکتب  براساس  ابریشم،  جاده 
است: این طرح مجموعه اى از واحدها را پدید خواهد آورد که 
روندها و پویش هاى امنیتى شان چنان به هم گره خورده است 
که مشکالت امنیتى آنها را نمى توان جدا از هم به شکل معقولى 
به تحلیل گذاشت، بدیهى است که طرح جاده ابریشم جدید به 
دلیل اهمیت زیاد و ایجاد تغییرات متعدد و ملموس بر منطقه، 
تمامى کشورهاى واقع در این مسیر را دستخوش تحول عظیم 
اقتصادى  رونق  و  شکوفایى  اقتصادى،  همگرایى  نمود.  خواهد 
تبع  به  و  جدید  امنیتى  هاى  چالش  بروز  منطقه،  کشورهاى 
آنها؛  با  مقابله  راهکارهاى  یافتن  و  اندیشى  چاره  ضرورت 
همچنین قدرت سازى براى کشورهاى حاضر در این طرح، از 

دستاوردهاى تحقق این طرح عظیم خواهد بود. 
اهمیت جاده ابریشم جدید

براى  مشترکى  قبول  قابل  شناسى  روش  هیچ  امروز،  به  تا 
تخمین حجم و ارزش تجارتى که با گشایش شاهراه هاى جاده 
افغانستان شکوفا  اى و خطوط ریلى در قلب آسیاى مرکزى و 
خواهد شد، وجود ندارد. کریدورهاى مبادالتى همکارى اقتصادى 
منطقه اى آسیاى مرکزى از راههاى مبادالتى اساسى و حیاتى 
از آن  به ویژه  این کریدورها  آیند. اهمیت  به شمار مى  منطقه 
جهت است که اغلب کشورهاى عضو برنامه همکارى اقتصادى 
به طور  و  بوده  در خشکى  مرکزى محصور  آسیاى  اى  منطقه 
به  انتقاالت و تجارت درون منطقه اى  و  نقل  براى  انحصارى 
براى  آسیا  توسعه  بانک  می باشند.  وابسته  زمینى  مسیرهاى 
برقرارى ارتباط میان کشورهاى عضو ساِرك با سایر کشورهاى 

مجاور در تالش است.
گسترش تجارت در کریدورهاى ترانزیتى در حال ظهور، تأثیر 
چین،  جدید،  خطوط  این  گذاشت.  خواهد  کشورها  بر  متفاوتى 
اروپا، هند و روسیه را قادر خواهد ساخت که کاالهاى با ارزش 
با خطوط  با کشتى،  انتقال آن  از  به صورت کارآمدترى  را  باال 
آغاز طرح  با  که  مزایایى  به  اروپا سرانجام  نمایند.  مبادله  ریلى 
در  اورال  منطقه  آمد.  خواهد  نایل  پروراند،  مى  در سر  تراسیکا 
کارآمد در هند،  به کریدورهاى تجارى  روسیه و غرب سیبرى 
جنوب شرق آسیا و خاورمیانه دسترسى خواهند یافت. ترکیه و 
جمهورى آذربایجان به کشورهاى ترانزیتى مهم تبدیل خواهند 

شد که از طریق ایران و آسیاى مرکزى، شرق را به غرب متصل 
خطوط  گسترش  از  دو  هر  ازبکستان  و  قزاقستان  سازند.  مى 
شمال- جنوب که شمال اروپا و روسیه را به خلیج فارس و دریاى 
عرب پیوند مى دهد، سود خواهند برد. تولیدکنندگان نفت و گاز 
در منطقه دریاى خزر از مزایاى اقتصادى و امنیتى خطوط لوله 
زودى  به  برق  انتقال  خطوط  برد.  خواهند  سود  متعدد  انتقالى 
میان  از  که  ساخت  خواهد  قادر  را  قرقیزستان  و  تاجیکستان 
به  جهان  در  هیدروالکتریک  انرژى  تولیدکنندگان  بزرگترین 

بازارهاى پاکستان دسترسى پیدا کنند. 
با  بود  خواهند  قادر  تاجیکستان  و  ترکمنستان  ازبکستان، 
صادر  جاى  به  را  خود  پنبه  و  کشاورزى  محصوالت  ارزشترین 
کردن به روسیه و طى مسافت 7000 کیلومترى و گذر از دریاى 
بالتیک، مستقیمًا به بازارهاى در دسترس در جنوب آسیا صادر 
منطقه  کشورهاى  بر  را  روسیه  انحصار صادرات  امر  این  کنند؛ 
خواهد شکست. ترکمنستان نیز به خریداران متعدد نفت و گاز 

دسترسى پیدا خواهد کرد.
مالیات  و  ترانزیت  از  ناشى  عواید  مزایاى  از  نیز  افغانستان   
حمل و نقل بهره خواهد برد. بازگشایى کریدورهاى تجارى شرق 
به غرب از مسیر پاکستان و گشایش کریدورهاى جدید به چین، 
امروزه،  برد.  خواهد  بین  از  را  پاکستان  بر  شده  تحمیل  انزواى 
کشورهاى زیادى به خصوص آسیای مرکزى در مسیر جاده قدیمى 
ابریشم  جاده  تجارت  سیستم  رسد  مى  نظر  به  اند،  گرفته  قرار 
تاریخى تنها جایگزین براى رشد و توسعه است. صنایع درحال 
هاى  اختراع  کنند؛  مى  تقاضا  را  جدیدى  بازارهاى  توسعه 
تکنولوژیکى، همکارى بین المللى را تسهیل مى کنند، و حمل و 
انرژى  تقاضاهاى  رشد  و  تجارت  اهمیت  افزایش  بهتر،  نقل 

نیازمند همکارى بین المللى است .
ابتکار جاده ابریشم چین

در سپتمبر 2013 شى جینگ پینگ، رئیس جمهور چین در 
سفر به کشورهاى آسیاى مرکزى، طرح ابتکار کمربند اقتصادى 

دانشگاه  در  پینگ  جینگ  شى  کرد.  مطرح  را  ابریشم  جاده 
نظربایف قزاقستان، پیشنهاد داد که چین و آسیاى مرکزى دست 
براى  را  ابریشم  جاده  اقتصادى  کمربند  و  دهند  هم  دست  به 
همکارى هاى بیشتر در منطقه بسازند. او ابعاد مهم این طرح را 
از  اى  جاده  اتصال  سیاسى،  ارتباطات  کرد:  مطرح  اینگونه 
پاسیفیک تا دریاى بالتیک و تشکیل یک شبکه حمل و نقل که 
به آسیاى شرقى، غرب و جنوب آسیا متصل مى شود، تسهیل 
کشورهاى  از  وى  پایاپاى.  مبادالت  و  مالى  گردش  تجارت؛ 
آسیاى مرکزى خواست به ایجاد کمربند اقتصادى جاده ابریشم 
آورد  خواهد  منطقه  براى  اقتصادى  گسترده  منافع  که  جدید 
به  آسیایى،  کشورهاى   به  کمک  پیشنهاد  این  هدف  بپیوندند، 
سریع  توسعه  که  است  مرکزى  آسیاى  هاى  جمهورى  ویژه 

اقتصادى را براى آنها و چین به همراه دارد. 
 طرح جاده ابریشم چین احیاى جاده ابریشم قدیم و توسعه 
آن را مدنظر دارد. این طرح با هدف اعمال سیاست هاى دوستانه 
در قبال کشورهاى همسایه و ارائه منفعت براى همه کشورهاى 
منطقه و همچنین جهان معرفى شده است.  رئیس جمهور چین؛ 
همچنین در اکتوبر 2013 ابتکار جاده ابریشم دریایى را نیز ارائه 
داد و هر دو طرح خود را «یک کمربند و یک جاده» نامید. مسیر 
جاده ابریشم جدید چین از مرکز استراتژیک آسیا، از میان دولت 
هاى با ذخایر سرشار انرژى و معدنى و پایگاه جمعیتى قابل توجه 
عبور خواهد کرد. این مسیر از منطقه شی آن در چین جنوبى شروع 
و به شهر ارومچى در مرز قزاقستان رفته و سپس از ایران، عراق، 
از  ابریشم  جاده  دیگر  شاخه  کرد.  خواهد  عبور  ترکیه  و  سوریه 
استانبول به شمال غرب به بلغارستان، رومانى، جمهورى چک و 
آلمان مى رود و قبل از رفتن به شمال به روتردام در هالند و ونیز 
ایتالیا متصل مى شود، جایى که با جاده ابریشم دریایى قرن 21 

به هم پیوند خواهد خورد.
مکانیزم  و  پارامترها  ساختار،  که  چندوجهى  پیچیده  پروژه   
هایى براى اجرایى شدن آن  بى پایه و در عین حال کامًال روشن 

نیست. کمربند اقتصادى جاده ابریشم بیش از یک کریدور حمل 
اروپا-  نقل  و  حمل  «کریدور  اروپایى  پروژه  همچون  ونقل 
بین  تجارت  مسیر  یک  تنها  این  است.  (تراسیکا)  قفقاز-آسیا» 
بلکه مسیر  بین شرق و غرب نیست،  المللى و مبادله فرهنگى 
جاده  همچنین  است؛  بزرگ  مقیاس  در  بلندمدتى  استراتژیک 
ابریشم دریایى قرن 21، کریدور اقتصادى چین-پاکستان است 
که کریدور اقتصادى بنگالدش- چین– هند و میانمار را در برمى 
گیرد. تمرکز اصلى این مسیر متصل کردن زیرساختهاى حمل و 
نقلى  بین آسیا و اروپا است. این طرح یک شبکه گسترده اى از 
هاى  شبکه  و  لوله ها  السیر، خط   سریع  آهن   راه  ها،  بزرگراه 
استراتژى  این  اجراى  شود.  مى  شامل  را  آسیا  بین   فیبرنورى 
بزرگ به چین کمک خواهد کرد تا یکپارچگى اقتصادى خود با 
براى چین سکویى  افزایش دهد. همچنین  را  کشورهاى غربى 
قلب  در  غربى  چرخش  در  آن  سیاسى  نفوذ  ریزى  طرح  جهت 
اصلى  منبع  عنوان  به  را  خود  پکن  کرد.  خواهد  فراهم  اورآسیا 
سرمایه گذارى براى اجراى مراحل مختلف این طرح اعالم مى 
کند. در این چهارچوب، تصویر کلى جاده ابریشم جدید نشان مى 
دهد که هدف استراتژیک بلندمدت چین تقویت استفاده از یوآن 
تکیه  و کاهش  المللى  بین  انتقال هاى  براى  پول چین)  (واحد 

مالى به ایاالت متحده آمریکا است.
منافع  توسعه  بر  مبتنى  مرکزى  آسیاى  به  چین  رویکرد 

اقتصادى و تجارى است. چین آسیاى مرکزى را به عنوان منطقه 
مهمى بشمار مى آورد که مى تواند رشد اقتصادى آن را از طریق 
مسیرهاى تجارى توسعه داده و نیاز چین به منابع هیدروکربنى 
هاى  گذارى  سرمایه  میل  کمال  با  چین  کند.  مى  تأمین  را 
مى  انجام  مرکزى  آسیاى  زیرساختهاى  در  را  اى  سخاوتمندانه 
براى  این سرمایه گذارى ها  آنها تشخیص مى دهند که  دهد، 
اقتصاد چینى ها سودمند خواهد بود. در واقع، یک کمربند و یک 
چین»  «رویاى  که  ایده  این  کلمه  واقعى  معناى  به  جاده، 
جهان  جمعیت  رویاى  با  جمعیت  براى  بهتر  زندگى  جستجوى 
و یک  کمربند  مسیر یک  امتداد  در  است.  اشتراك  وجه  داراى 
جنوبى،  آسیاى  آن،  سه  آ  مرکزى،  آسیاى  از  کشور   65 جاده، 
اروپاى شرقى، آسیاى شرقى و آفریقاى شمالى، 4,4 میلیارد نفر 
جمعیت با درآمد قابل عرضه 21 تریلیون دالرى، به ترتیب 63 
درصد یک کمربند و 29 درصد یک جاده از ظرفیت جهانى را 
داراست. در 2013، حجم تجارت چین با کشورهاى پیرامون این 
مسیر بالغ بر یک تریلیون دالر بود که یک چهارم از حجم تجارت 
خارجى چین را در بر مى گرفت. در 10 سال اخیر، تجارت چین 
با این کشورها با نرخ میانگین ساالنه 19 درصد رشد، افزایش 
یافته است که 4 درصد بیشتر از نرخ رشد میانگین ساالنه تجارت 
خارجى چین در طول مدت مشابه بوده است. فضاهاى زیادى 

براى رشد در آینده وجود دارد.
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جادة ابریشم جدید
 ابتکار چین 

گردآوری: جمیل هوشمند

امروز آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحوالت جدیدى رو به 
تأمین  راستاى  در  را   طرحهایى  مختلفى  بازیگران  و  است  رو 
اهداف خود در مناطق مختلف آن ارائه داده اند. چین یکى از این 
به قدرت جهانى  تبدیل شدن  براى  بازیگران نوظهور است که 
طرح احیاى جاده ابریشم را مطرح نموده است. این جاده یکى از 
حوزه  گسترش  براى  چین  خارجى  سیاست  اساسى  ابتکارهاى 
نفوذ و تأثیرگذارى خود به دیگر مناطق است. این طرح که تقریبا 
4,4 میلیارد نفر 65 درصد از جمعیت جهان و 21 تریلیون از تولید 
ناخالص جهانى را در بر مى گیرد، توسط رئیس جمهور چین در 
سپتمبر 2013 اعالم شد و از دو بخش کمربند اقتصادى «جاده 

ابریشم جدید» و «جاده ابریشم دریایى» تشکیل شده است. 
عظیم  طرحهاى  چنین  پیشبرد  براى  چین  اهتمام  و  تالش 
افزون بر آنکه میتواند آثار و پیامدهاى اقتصادى و سیاسى جدى 
براى این کشور در پى داشته باشد، مى تواند در سیاست خارجى 
چین گسترش گرایى بیشتر و نقش فعاالنه تر منطقه اى داشته 
باشد. عرصۀ رقابت چین و آمریکا در اقتصاد بین الملل، افزایش 
نفوذ چین در اقتصاد آسیا و رشد چشمگیر فعالیت هاى اقتصادى 
و تجارى چین در آفریقا در مقایسه با سایر قدرت ها به خصوص 
با احیاى جاده  ایاالت متحده آمریکا را نشان مى دهد که چین 
دسترسى  اقتصادى،  کمربند  یک  آوردن  میان  به  و  ابریشم 
بازارهاى جهانى را تسهیل و گسترش یک دهلیز حمل  و نقل 
در  را  مقرون به  صرفه  تر  هزینه هاى  با  اتکاء  قابل  و  بین المللى 

راستاى منافع ملى خود تدوین کرده است.

بر این اساس، مولفین این مقاله سوال خود را چنین مطرح مى 
کنند که: آیا ابتکارهاى چین بر بنیاد گفتۀ مقامات پکن مى تواند 
این  یا موانع  موجود بر سر راه  در عمل به منصه ظهور برسد 
طرحها از به ثمر رسیدن آنها جلوگیرى خواهد کرد؟ فرضیه ما 
و  چین  طرحهاى  گزاف،  هاى  هزینه  به  باتوجه  که  است  این 
کارشکنى هایى که ممکن است ایاالت متحده آمریکا در رقابت 
دلیل  به  همچنین  و  کند  ایجاد  طرحها  این  جلوى  پکن  با 
مشکالت زیست محیطى و عدم همراهى برخى کشورها حداقل 
نظر مى  به  بعید  این طرحها  موفقیت  احتمال  نزدیک  آینده  در 

رسد.
ابریشم قدیمى تجارت چین که بیش از دو هزار سال  جاده 
دارد.  شهرت  بسیار  جهان  در  کماکان  بود،  استفاده  مورد  پیش 
جاده ابریشم به عنوان پلى بین چین و کشورهاى اروپا، آسیا و 
آفریقا براى تبادالت مادى و تمدنى شرقى و غربى سهم مهمى 
آسیاى  با  چین  زمینى  تجارت  راه  جاده  این  است.  نموده  ادا 
آسیاى مرکزى در روزگار  راه  از  آفریقا  و  اروپا  و  جنوبى، غربى 
قدیم بود. در سالهاى اخیر، ایدة جاده ابریشم مجدداً احیا شده و 
اندیشمندان غربى و شرقى طرحهایى را براى راه اندازى مجدد و 
ابریشم  جاده  در خصوص  دو طرح  اند.  داده  ارائه  آن  گسترش 
متحده  ایاالت  ابریشم  جاده  طرح  یکى  که  است  شده  مطرح 
کلینتون،  هیالرى  توسط   2011 سال  در  که  است  آمریکا 
وزیرخارجه وقت این کشور مطرح شد و دیگرى طرحى است که 
توسط  شده  ارائه  طرح  سازد.  اجرایى  را  آن  دارد  نظر  در  چین 

پرداز  ایده  استار،  فردریک  گسترده  مطالعات  اساس  بر  آمریکا 
اصلى طرح جاده ابریشم جدید مطرح شده است. طرح آمریکایى 
جاده ابریشم جدید، زیرساخت هاى روسیه (جاده ها، خطوط آهن 
و خطوط انتقال انرژى) را به کشورهاى آسیاى مرکزى و پس از 
طرح  این  نماید.  مى  متصل  هند  و  پاکستان  افغانستان،  به  آن 
سعى دارد راه هاى جدیدى را براى دسترسى به شرق پایه گذارى 
نماید. این درحالى است که طرح جاده ابریشم جدید چین با دو 
آسیاى  به  را  آسیا  شرق  تا  است  آن  بر  دریایى  خشکى  گونه 
به  را  آسیا  غرب  و  آسیا  غرب  به  را  مرکزى  آسیاى  مرکزى، 
مدیترانه و شرق اروپا متصل سازد، همچنین طرح جاده ابریشم 
دریایى، بر آن است تا دریاى جنوبى چین را به دریاى مدیترانه 

متصل نماید. 
دولت چین، ابتکار خود با عنوان «جاده ابریشم دریایى قرن 
21» را در اکتوبر 2013 مطرح کرد، در سپتمبر همان سال چین 
ایجاد  هدف  با  که  را  ابریشم  جاده  اقتصادى  کمربند  طرح 
شین  از  که  اى  منطقه  همکارى  براى  الزم  هاى  زیرساخت 
جیانگ(بخش شمالى– غربى چین) تا دریاى بالتیک را در برمى 
گیرد، آغاز کرده بود. دولت چین، از اصطالح «یک کمربند و یک 
جاده» براى دو طرح استفاده مى کند. طرح جاده ابریشم چین که 
بدون مالحظات ایدئولوژیک و بر مبناى واقعیت هاى ژئوپلیتیک 
ابریشم  جاده  احیاى  است،  شده  سازماندهى  ژئواستراتژیک،  و 
اعمال  هدف  با  طرح  این  دارد.  مدنظر  را  آن  توسعه  و  قدیم 
سیاست هاى دوستانه در قبال کشورهاى همسایه و ثمربخش 

براى همه کشورهاى منطقه و جهان معرفى شده است.
پروژه هاى جاده ابریشم جدید ابزارى در طرح ایجاد همکارى 
منطقه اى، ایجاد انعطاف سیاسى؛ بهبود رشد اقتصادى، پیشنهاد 
تنوع سازى تجارت و سرمایه گذارى در حمل ونقل، بخشهاى 
معدن و انرژى هستند. همه اینها یک فرصت تاریخى بى سابقه 
ارائه مى دهد تا به  اى را براى جمهورى هاى آسیاى مرکزى 
بازیگران مهمى در اقتصاد جهانى تبدیل شوند. به تبع آن، پروژه 
و  بزرگ  هاى  مقیاس  در  بسیارى  چندجانبه  و  دوجانبه  هاى 
و  تجارت  احیاى  و  بازسازى  هدفشان  که  دارند  وجود  کوچک 

سیستم مبادله مشابه جاده ابریشم قدیم است .
مى  چین  جدید  ابریشم  جاده  طرح  بررسى  به  حاضر  مقاله 
پردازد و ضمن تشریح ویژگى هاى آن در نظر دارد تا ابتکار جاده 
موانع عمده  از  به عنوان یکى  را  آمریکا  ایاالت متحده  ابریشم 
براى اجراى طرح چین بررسى کند. در ادامه تالش مى شود تا 
استراتژیک  اهداف  تاکنون،   2013 سال  از  طرح  این  تاریخچه 
این طرح و در نهایت، مجموعه واکنش  از مطرح نمودن  چین 
هاى صورت گرفته به خصوص واکنش هاى رقابتى روسیه، هند و 
از کشورهاى  آمریکا؛ همچنین عالقه مندى و همکارى برخى 
پیرامونى چین و  مزایایى که جاده ابریشم جدید براى آنها دارد ، 

مورد بررسى قرار گیرند.
و  تخصصى  مجالت  و  نشریات  از  استفاده  با  پژوهش  این 
شده  نوشته  تحلیلى  توصیفى-  روش  براساس  اینترنتى،  منابع 
است تا تصویر کاملى از طرحهاى جاده ابریشم چین و تالشهایى 
چهارچوب  تبیین  منظور  به  همچنین  دهد؛  ارائه  شده  انجام 
مفهومى موضوع از روش اسنادى و مطالعات کتابخانه اى بهره 

گرفته شده است.
مکتب کپنهاگ

تحلیل  قابل  چنین  کپنهاگ  مکتب  براساس  ابریشم،  جاده 
است: این طرح مجموعه اى از واحدها را پدید خواهد آورد که 
روندها و پویش هاى امنیتى شان چنان به هم گره خورده است 
که مشکالت امنیتى آنها را نمى توان جدا از هم به شکل معقولى 
به تحلیل گذاشت، بدیهى است که طرح جاده ابریشم جدید به 
دلیل اهمیت زیاد و ایجاد تغییرات متعدد و ملموس بر منطقه، 
تمامى کشورهاى واقع در این مسیر را دستخوش تحول عظیم 
اقتصادى  رونق  و  شکوفایى  اقتصادى،  همگرایى  نمود.  خواهد 
تبع  به  و  جدید  امنیتى  هاى  چالش  بروز  منطقه،  کشورهاى 
آنها؛  با  مقابله  راهکارهاى  یافتن  و  اندیشى  چاره  ضرورت 
همچنین قدرت سازى براى کشورهاى حاضر در این طرح، از 

دستاوردهاى تحقق این طرح عظیم خواهد بود. 
اهمیت جاده ابریشم جدید

براى  مشترکى  قبول  قابل  شناسى  روش  هیچ  امروز،  به  تا 
تخمین حجم و ارزش تجارتى که با گشایش شاهراه هاى جاده 
افغانستان شکوفا  اى و خطوط ریلى در قلب آسیاى مرکزى و 
خواهد شد، وجود ندارد. کریدورهاى مبادالتى همکارى اقتصادى 
منطقه اى آسیاى مرکزى از راههاى مبادالتى اساسى و حیاتى 
از آن  به ویژه  این کریدورها  آیند. اهمیت  به شمار مى  منطقه 
جهت است که اغلب کشورهاى عضو برنامه همکارى اقتصادى 
به طور  و  بوده  در خشکى  مرکزى محصور  آسیاى  اى  منطقه 
به  انتقاالت و تجارت درون منطقه اى  و  نقل  براى  انحصارى 
براى  آسیا  توسعه  بانک  می باشند.  وابسته  زمینى  مسیرهاى 
برقرارى ارتباط میان کشورهاى عضو ساِرك با سایر کشورهاى 

مجاور در تالش است.
گسترش تجارت در کریدورهاى ترانزیتى در حال ظهور، تأثیر 
چین،  جدید،  خطوط  این  گذاشت.  خواهد  کشورها  بر  متفاوتى 
اروپا، هند و روسیه را قادر خواهد ساخت که کاالهاى با ارزش 
با خطوط  با کشتى،  انتقال آن  از  به صورت کارآمدترى  را  باال 
آغاز طرح  با  که  مزایایى  به  اروپا سرانجام  نمایند.  مبادله  ریلى 
در  اورال  منطقه  آمد.  خواهد  نایل  پروراند،  مى  در سر  تراسیکا 
کارآمد در هند،  به کریدورهاى تجارى  روسیه و غرب سیبرى 
جنوب شرق آسیا و خاورمیانه دسترسى خواهند یافت. ترکیه و 
جمهورى آذربایجان به کشورهاى ترانزیتى مهم تبدیل خواهند 

شد که از طریق ایران و آسیاى مرکزى، شرق را به غرب متصل 
خطوط  گسترش  از  دو  هر  ازبکستان  و  قزاقستان  سازند.  مى 
شمال- جنوب که شمال اروپا و روسیه را به خلیج فارس و دریاى 
عرب پیوند مى دهد، سود خواهند برد. تولیدکنندگان نفت و گاز 
در منطقه دریاى خزر از مزایاى اقتصادى و امنیتى خطوط لوله 
زودى  به  برق  انتقال  خطوط  برد.  خواهند  سود  متعدد  انتقالى 
میان  از  که  ساخت  خواهد  قادر  را  قرقیزستان  و  تاجیکستان 
به  جهان  در  هیدروالکتریک  انرژى  تولیدکنندگان  بزرگترین 

بازارهاى پاکستان دسترسى پیدا کنند. 
با  بود  خواهند  قادر  تاجیکستان  و  ترکمنستان  ازبکستان، 
صادر  جاى  به  را  خود  پنبه  و  کشاورزى  محصوالت  ارزشترین 
کردن به روسیه و طى مسافت 7000 کیلومترى و گذر از دریاى 
بالتیک، مستقیمًا به بازارهاى در دسترس در جنوب آسیا صادر 
منطقه  کشورهاى  بر  را  روسیه  انحصار صادرات  امر  این  کنند؛ 
خواهد شکست. ترکمنستان نیز به خریداران متعدد نفت و گاز 

دسترسى پیدا خواهد کرد.
مالیات  و  ترانزیت  از  ناشى  عواید  مزایاى  از  نیز  افغانستان   
حمل و نقل بهره خواهد برد. بازگشایى کریدورهاى تجارى شرق 
به غرب از مسیر پاکستان و گشایش کریدورهاى جدید به چین، 
امروزه،  برد.  خواهد  بین  از  را  پاکستان  بر  شده  تحمیل  انزواى 
کشورهاى زیادى به خصوص آسیای مرکزى در مسیر جاده قدیمى 
ابریشم  جاده  تجارت  سیستم  رسد  مى  نظر  به  اند،  گرفته  قرار 
تاریخى تنها جایگزین براى رشد و توسعه است. صنایع درحال 
هاى  اختراع  کنند؛  مى  تقاضا  را  جدیدى  بازارهاى  توسعه 
تکنولوژیکى، همکارى بین المللى را تسهیل مى کنند، و حمل و 
انرژى  تقاضاهاى  رشد  و  تجارت  اهمیت  افزایش  بهتر،  نقل 

نیازمند همکارى بین المللى است .
ابتکار جاده ابریشم چین

در سپتمبر 2013 شى جینگ پینگ، رئیس جمهور چین در 
سفر به کشورهاى آسیاى مرکزى، طرح ابتکار کمربند اقتصادى 

دانشگاه  در  پینگ  جینگ  شى  کرد.  مطرح  را  ابریشم  جاده 
نظربایف قزاقستان، پیشنهاد داد که چین و آسیاى مرکزى دست 
براى  را  ابریشم  جاده  اقتصادى  کمربند  و  دهند  هم  دست  به 
همکارى هاى بیشتر در منطقه بسازند. او ابعاد مهم این طرح را 
از  اى  جاده  اتصال  سیاسى،  ارتباطات  کرد:  مطرح  اینگونه 
پاسیفیک تا دریاى بالتیک و تشکیل یک شبکه حمل و نقل که 
به آسیاى شرقى، غرب و جنوب آسیا متصل مى شود، تسهیل 
کشورهاى  از  وى  پایاپاى.  مبادالت  و  مالى  گردش  تجارت؛ 
آسیاى مرکزى خواست به ایجاد کمربند اقتصادى جاده ابریشم 
آورد  خواهد  منطقه  براى  اقتصادى  گسترده  منافع  که  جدید 
به  آسیایى،  کشورهاى   به  کمک  پیشنهاد  این  هدف  بپیوندند، 
سریع  توسعه  که  است  مرکزى  آسیاى  هاى  جمهورى  ویژه 

اقتصادى را براى آنها و چین به همراه دارد. 
 طرح جاده ابریشم چین احیاى جاده ابریشم قدیم و توسعه 
آن را مدنظر دارد. این طرح با هدف اعمال سیاست هاى دوستانه 
در قبال کشورهاى همسایه و ارائه منفعت براى همه کشورهاى 
منطقه و همچنین جهان معرفى شده است.  رئیس جمهور چین؛ 
همچنین در اکتوبر 2013 ابتکار جاده ابریشم دریایى را نیز ارائه 
داد و هر دو طرح خود را «یک کمربند و یک جاده» نامید. مسیر 
جاده ابریشم جدید چین از مرکز استراتژیک آسیا، از میان دولت 
هاى با ذخایر سرشار انرژى و معدنى و پایگاه جمعیتى قابل توجه 
عبور خواهد کرد. این مسیر از منطقه شی آن در چین جنوبى شروع 
و به شهر ارومچى در مرز قزاقستان رفته و سپس از ایران، عراق، 
از  ابریشم  جاده  دیگر  شاخه  کرد.  خواهد  عبور  ترکیه  و  سوریه 
استانبول به شمال غرب به بلغارستان، رومانى، جمهورى چک و 
آلمان مى رود و قبل از رفتن به شمال به روتردام در هالند و ونیز 
ایتالیا متصل مى شود، جایى که با جاده ابریشم دریایى قرن 21 

به هم پیوند خواهد خورد.
مکانیزم  و  پارامترها  ساختار،  که  چندوجهى  پیچیده  پروژه   
هایى براى اجرایى شدن آن  بى پایه و در عین حال کامًال روشن 

نیست. کمربند اقتصادى جاده ابریشم بیش از یک کریدور حمل 
اروپا-  نقل  و  حمل  «کریدور  اروپایى  پروژه  همچون  ونقل 
بین  تجارت  مسیر  یک  تنها  این  است.  (تراسیکا)  قفقاز-آسیا» 
بلکه مسیر  بین شرق و غرب نیست،  المللى و مبادله فرهنگى 
جاده  همچنین  است؛  بزرگ  مقیاس  در  بلندمدتى  استراتژیک 
ابریشم دریایى قرن 21، کریدور اقتصادى چین-پاکستان است 
که کریدور اقتصادى بنگالدش- چین– هند و میانمار را در برمى 
گیرد. تمرکز اصلى این مسیر متصل کردن زیرساختهاى حمل و 
نقلى  بین آسیا و اروپا است. این طرح یک شبکه گسترده اى از 
هاى  شبکه  و  لوله ها  السیر، خط   سریع  آهن   راه  ها،  بزرگراه 
استراتژى  این  اجراى  شود.  مى  شامل  را  آسیا  بین   فیبرنورى 
بزرگ به چین کمک خواهد کرد تا یکپارچگى اقتصادى خود با 
براى چین سکویى  افزایش دهد. همچنین  را  کشورهاى غربى 
قلب  در  غربى  چرخش  در  آن  سیاسى  نفوذ  ریزى  طرح  جهت 
اصلى  منبع  عنوان  به  را  خود  پکن  کرد.  خواهد  فراهم  اورآسیا 
سرمایه گذارى براى اجراى مراحل مختلف این طرح اعالم مى 
کند. در این چهارچوب، تصویر کلى جاده ابریشم جدید نشان مى 
دهد که هدف استراتژیک بلندمدت چین تقویت استفاده از یوآن 
تکیه  و کاهش  المللى  بین  انتقال هاى  براى  پول چین)  (واحد 

مالى به ایاالت متحده آمریکا است.
منافع  توسعه  بر  مبتنى  مرکزى  آسیاى  به  چین  رویکرد 

اقتصادى و تجارى است. چین آسیاى مرکزى را به عنوان منطقه 
مهمى بشمار مى آورد که مى تواند رشد اقتصادى آن را از طریق 
مسیرهاى تجارى توسعه داده و نیاز چین به منابع هیدروکربنى 
هاى  گذارى  سرمایه  میل  کمال  با  چین  کند.  مى  تأمین  را 
مى  انجام  مرکزى  آسیاى  زیرساختهاى  در  را  اى  سخاوتمندانه 
براى  این سرمایه گذارى ها  آنها تشخیص مى دهند که  دهد، 
اقتصاد چینى ها سودمند خواهد بود. در واقع، یک کمربند و یک 
چین»  «رویاى  که  ایده  این  کلمه  واقعى  معناى  به  جاده، 
جهان  جمعیت  رویاى  با  جمعیت  براى  بهتر  زندگى  جستجوى 
و یک  کمربند  مسیر یک  امتداد  در  است.  اشتراك  وجه  داراى 
جنوبى،  آسیاى  آن،  سه  آ  مرکزى،  آسیاى  از  کشور   65 جاده، 
اروپاى شرقى، آسیاى شرقى و آفریقاى شمالى، 4,4 میلیارد نفر 
جمعیت با درآمد قابل عرضه 21 تریلیون دالرى، به ترتیب 63 
درصد یک کمربند و 29 درصد یک جاده از ظرفیت جهانى را 
داراست. در 2013، حجم تجارت چین با کشورهاى پیرامون این 
مسیر بالغ بر یک تریلیون دالر بود که یک چهارم از حجم تجارت 
خارجى چین را در بر مى گرفت. در 10 سال اخیر، تجارت چین 
با این کشورها با نرخ میانگین ساالنه 19 درصد رشد، افزایش 
یافته است که 4 درصد بیشتر از نرخ رشد میانگین ساالنه تجارت 
خارجى چین در طول مدت مشابه بوده است. فضاهاى زیادى 

براى رشد در آینده وجود دارد.
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امروز آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحوالت جدیدى رو به 
تأمین  راستاى  در  را   طرحهایى  مختلفى  بازیگران  و  است  رو 
اهداف خود در مناطق مختلف آن ارائه داده اند. چین یکى از این 
به قدرت جهانى  تبدیل شدن  براى  بازیگران نوظهور است که 
طرح احیاى جاده ابریشم را مطرح نموده است. این جاده یکى از 
حوزه  گسترش  براى  چین  خارجى  سیاست  اساسى  ابتکارهاى 
نفوذ و تأثیرگذارى خود به دیگر مناطق است. این طرح که تقریبا 
4,4 میلیارد نفر 65 درصد از جمعیت جهان و 21 تریلیون از تولید 
ناخالص جهانى را در بر مى گیرد، توسط رئیس جمهور چین در 
سپتمبر 2013 اعالم شد و از دو بخش کمربند اقتصادى «جاده 

ابریشم جدید» و «جاده ابریشم دریایى» تشکیل شده است. 
عظیم  طرحهاى  چنین  پیشبرد  براى  چین  اهتمام  و  تالش 
افزون بر آنکه میتواند آثار و پیامدهاى اقتصادى و سیاسى جدى 
براى این کشور در پى داشته باشد، مى تواند در سیاست خارجى 
چین گسترش گرایى بیشتر و نقش فعاالنه تر منطقه اى داشته 
باشد. عرصۀ رقابت چین و آمریکا در اقتصاد بین الملل، افزایش 
نفوذ چین در اقتصاد آسیا و رشد چشمگیر فعالیت هاى اقتصادى 
و تجارى چین در آفریقا در مقایسه با سایر قدرت ها به خصوص 
با احیاى جاده  ایاالت متحده آمریکا را نشان مى دهد که چین 
دسترسى  اقتصادى،  کمربند  یک  آوردن  میان  به  و  ابریشم 
بازارهاى جهانى را تسهیل و گسترش یک دهلیز حمل  و نقل 
در  را  مقرون به  صرفه  تر  هزینه هاى  با  اتکاء  قابل  و  بین المللى 

راستاى منافع ملى خود تدوین کرده است.

بر این اساس، مولفین این مقاله سوال خود را چنین مطرح مى 
کنند که: آیا ابتکارهاى چین بر بنیاد گفتۀ مقامات پکن مى تواند 
این  یا موانع  موجود بر سر راه  در عمل به منصه ظهور برسد 
طرحها از به ثمر رسیدن آنها جلوگیرى خواهد کرد؟ فرضیه ما 
و  چین  طرحهاى  گزاف،  هاى  هزینه  به  باتوجه  که  است  این 
کارشکنى هایى که ممکن است ایاالت متحده آمریکا در رقابت 
دلیل  به  همچنین  و  کند  ایجاد  طرحها  این  جلوى  پکن  با 
مشکالت زیست محیطى و عدم همراهى برخى کشورها حداقل 
نظر مى  به  بعید  این طرحها  موفقیت  احتمال  نزدیک  آینده  در 

رسد.
ابریشم قدیمى تجارت چین که بیش از دو هزار سال  جاده 
دارد.  شهرت  بسیار  جهان  در  کماکان  بود،  استفاده  مورد  پیش 
جاده ابریشم به عنوان پلى بین چین و کشورهاى اروپا، آسیا و 
آفریقا براى تبادالت مادى و تمدنى شرقى و غربى سهم مهمى 
آسیاى  با  چین  زمینى  تجارت  راه  جاده  این  است.  نموده  ادا 
آسیاى مرکزى در روزگار  راه  از  آفریقا  و  اروپا  و  جنوبى، غربى 
قدیم بود. در سالهاى اخیر، ایدة جاده ابریشم مجدداً احیا شده و 
اندیشمندان غربى و شرقى طرحهایى را براى راه اندازى مجدد و 
ابریشم  جاده  در خصوص  دو طرح  اند.  داده  ارائه  آن  گسترش 
متحده  ایاالت  ابریشم  جاده  طرح  یکى  که  است  شده  مطرح 
کلینتون،  هیالرى  توسط   2011 سال  در  که  است  آمریکا 
وزیرخارجه وقت این کشور مطرح شد و دیگرى طرحى است که 
توسط  شده  ارائه  طرح  سازد.  اجرایى  را  آن  دارد  نظر  در  چین 

پرداز  ایده  استار،  فردریک  گسترده  مطالعات  اساس  بر  آمریکا 
اصلى طرح جاده ابریشم جدید مطرح شده است. طرح آمریکایى 
جاده ابریشم جدید، زیرساخت هاى روسیه (جاده ها، خطوط آهن 
و خطوط انتقال انرژى) را به کشورهاى آسیاى مرکزى و پس از 
طرح  این  نماید.  مى  متصل  هند  و  پاکستان  افغانستان،  به  آن 
سعى دارد راه هاى جدیدى را براى دسترسى به شرق پایه گذارى 
نماید. این درحالى است که طرح جاده ابریشم جدید چین با دو 
آسیاى  به  را  آسیا  شرق  تا  است  آن  بر  دریایى  خشکى  گونه 
به  را  آسیا  غرب  و  آسیا  غرب  به  را  مرکزى  آسیاى  مرکزى، 
مدیترانه و شرق اروپا متصل سازد، همچنین طرح جاده ابریشم 
دریایى، بر آن است تا دریاى جنوبى چین را به دریاى مدیترانه 

متصل نماید. 
دولت چین، ابتکار خود با عنوان «جاده ابریشم دریایى قرن 
21» را در اکتوبر 2013 مطرح کرد، در سپتمبر همان سال چین 
ایجاد  هدف  با  که  را  ابریشم  جاده  اقتصادى  کمربند  طرح 
شین  از  که  اى  منطقه  همکارى  براى  الزم  هاى  زیرساخت 
جیانگ(بخش شمالى– غربى چین) تا دریاى بالتیک را در برمى 
گیرد، آغاز کرده بود. دولت چین، از اصطالح «یک کمربند و یک 
جاده» براى دو طرح استفاده مى کند. طرح جاده ابریشم چین که 
بدون مالحظات ایدئولوژیک و بر مبناى واقعیت هاى ژئوپلیتیک 
ابریشم  جاده  احیاى  است،  شده  سازماندهى  ژئواستراتژیک،  و 
اعمال  هدف  با  طرح  این  دارد.  مدنظر  را  آن  توسعه  و  قدیم 
سیاست هاى دوستانه در قبال کشورهاى همسایه و ثمربخش 

براى همه کشورهاى منطقه و جهان معرفى شده است.
پروژه هاى جاده ابریشم جدید ابزارى در طرح ایجاد همکارى 
منطقه اى، ایجاد انعطاف سیاسى؛ بهبود رشد اقتصادى، پیشنهاد 
تنوع سازى تجارت و سرمایه گذارى در حمل ونقل، بخشهاى 
معدن و انرژى هستند. همه اینها یک فرصت تاریخى بى سابقه 
ارائه مى دهد تا به  اى را براى جمهورى هاى آسیاى مرکزى 
بازیگران مهمى در اقتصاد جهانى تبدیل شوند. به تبع آن، پروژه 
و  بزرگ  هاى  مقیاس  در  بسیارى  چندجانبه  و  دوجانبه  هاى 
و  تجارت  احیاى  و  بازسازى  هدفشان  که  دارند  وجود  کوچک 

سیستم مبادله مشابه جاده ابریشم قدیم است .
مى  چین  جدید  ابریشم  جاده  طرح  بررسى  به  حاضر  مقاله 
پردازد و ضمن تشریح ویژگى هاى آن در نظر دارد تا ابتکار جاده 
موانع عمده  از  به عنوان یکى  را  آمریکا  ایاالت متحده  ابریشم 
براى اجراى طرح چین بررسى کند. در ادامه تالش مى شود تا 
استراتژیک  اهداف  تاکنون،   2013 سال  از  طرح  این  تاریخچه 
این طرح و در نهایت، مجموعه واکنش  از مطرح نمودن  چین 
هاى صورت گرفته به خصوص واکنش هاى رقابتى روسیه، هند و 
از کشورهاى  آمریکا؛ همچنین عالقه مندى و همکارى برخى 
پیرامونى چین و  مزایایى که جاده ابریشم جدید براى آنها دارد ، 

مورد بررسى قرار گیرند.
و  تخصصى  مجالت  و  نشریات  از  استفاده  با  پژوهش  این 
شده  نوشته  تحلیلى  توصیفى-  روش  براساس  اینترنتى،  منابع 
است تا تصویر کاملى از طرحهاى جاده ابریشم چین و تالشهایى 
چهارچوب  تبیین  منظور  به  همچنین  دهد؛  ارائه  شده  انجام 
مفهومى موضوع از روش اسنادى و مطالعات کتابخانه اى بهره 

گرفته شده است.
مکتب کپنهاگ

تحلیل  قابل  چنین  کپنهاگ  مکتب  براساس  ابریشم،  جاده 
است: این طرح مجموعه اى از واحدها را پدید خواهد آورد که 
روندها و پویش هاى امنیتى شان چنان به هم گره خورده است 
که مشکالت امنیتى آنها را نمى توان جدا از هم به شکل معقولى 
به تحلیل گذاشت، بدیهى است که طرح جاده ابریشم جدید به 
دلیل اهمیت زیاد و ایجاد تغییرات متعدد و ملموس بر منطقه، 
تمامى کشورهاى واقع در این مسیر را دستخوش تحول عظیم 
اقتصادى  رونق  و  شکوفایى  اقتصادى،  همگرایى  نمود.  خواهد 
تبع  به  و  جدید  امنیتى  هاى  چالش  بروز  منطقه،  کشورهاى 
آنها؛  با  مقابله  راهکارهاى  یافتن  و  اندیشى  چاره  ضرورت 
همچنین قدرت سازى براى کشورهاى حاضر در این طرح، از 

دستاوردهاى تحقق این طرح عظیم خواهد بود. 
اهمیت جاده ابریشم جدید

براى  مشترکى  قبول  قابل  شناسى  روش  هیچ  امروز،  به  تا 
تخمین حجم و ارزش تجارتى که با گشایش شاهراه هاى جاده 
افغانستان شکوفا  اى و خطوط ریلى در قلب آسیاى مرکزى و 
خواهد شد، وجود ندارد. کریدورهاى مبادالتى همکارى اقتصادى 
منطقه اى آسیاى مرکزى از راههاى مبادالتى اساسى و حیاتى 
از آن  به ویژه  این کریدورها  آیند. اهمیت  به شمار مى  منطقه 
جهت است که اغلب کشورهاى عضو برنامه همکارى اقتصادى 
به طور  و  بوده  در خشکى  مرکزى محصور  آسیاى  اى  منطقه 
به  انتقاالت و تجارت درون منطقه اى  و  نقل  براى  انحصارى 
براى  آسیا  توسعه  بانک  می باشند.  وابسته  زمینى  مسیرهاى 
برقرارى ارتباط میان کشورهاى عضو ساِرك با سایر کشورهاى 

مجاور در تالش است.
گسترش تجارت در کریدورهاى ترانزیتى در حال ظهور، تأثیر 
چین،  جدید،  خطوط  این  گذاشت.  خواهد  کشورها  بر  متفاوتى 
اروپا، هند و روسیه را قادر خواهد ساخت که کاالهاى با ارزش 
با خطوط  با کشتى،  انتقال آن  از  به صورت کارآمدترى  را  باال 
آغاز طرح  با  که  مزایایى  به  اروپا سرانجام  نمایند.  مبادله  ریلى 
در  اورال  منطقه  آمد.  خواهد  نایل  پروراند،  مى  در سر  تراسیکا 
کارآمد در هند،  به کریدورهاى تجارى  روسیه و غرب سیبرى 
جنوب شرق آسیا و خاورمیانه دسترسى خواهند یافت. ترکیه و 
جمهورى آذربایجان به کشورهاى ترانزیتى مهم تبدیل خواهند 

شد که از طریق ایران و آسیاى مرکزى، شرق را به غرب متصل 
خطوط  گسترش  از  دو  هر  ازبکستان  و  قزاقستان  سازند.  مى 
شمال- جنوب که شمال اروپا و روسیه را به خلیج فارس و دریاى 
عرب پیوند مى دهد، سود خواهند برد. تولیدکنندگان نفت و گاز 
در منطقه دریاى خزر از مزایاى اقتصادى و امنیتى خطوط لوله 
زودى  به  برق  انتقال  خطوط  برد.  خواهند  سود  متعدد  انتقالى 
میان  از  که  ساخت  خواهد  قادر  را  قرقیزستان  و  تاجیکستان 
به  جهان  در  هیدروالکتریک  انرژى  تولیدکنندگان  بزرگترین 

بازارهاى پاکستان دسترسى پیدا کنند. 
با  بود  خواهند  قادر  تاجیکستان  و  ترکمنستان  ازبکستان، 
صادر  جاى  به  را  خود  پنبه  و  کشاورزى  محصوالت  ارزشترین 
کردن به روسیه و طى مسافت 7000 کیلومترى و گذر از دریاى 
بالتیک، مستقیمًا به بازارهاى در دسترس در جنوب آسیا صادر 
منطقه  کشورهاى  بر  را  روسیه  انحصار صادرات  امر  این  کنند؛ 
خواهد شکست. ترکمنستان نیز به خریداران متعدد نفت و گاز 

دسترسى پیدا خواهد کرد.
مالیات  و  ترانزیت  از  ناشى  عواید  مزایاى  از  نیز  افغانستان   
حمل و نقل بهره خواهد برد. بازگشایى کریدورهاى تجارى شرق 
به غرب از مسیر پاکستان و گشایش کریدورهاى جدید به چین، 
امروزه،  برد.  خواهد  بین  از  را  پاکستان  بر  شده  تحمیل  انزواى 
کشورهاى زیادى به خصوص آسیای مرکزى در مسیر جاده قدیمى 
ابریشم  جاده  تجارت  سیستم  رسد  مى  نظر  به  اند،  گرفته  قرار 
تاریخى تنها جایگزین براى رشد و توسعه است. صنایع درحال 
هاى  اختراع  کنند؛  مى  تقاضا  را  جدیدى  بازارهاى  توسعه 
تکنولوژیکى، همکارى بین المللى را تسهیل مى کنند، و حمل و 
انرژى  تقاضاهاى  رشد  و  تجارت  اهمیت  افزایش  بهتر،  نقل 

نیازمند همکارى بین المللى است .
ابتکار جاده ابریشم چین

در سپتمبر 2013 شى جینگ پینگ، رئیس جمهور چین در 
سفر به کشورهاى آسیاى مرکزى، طرح ابتکار کمربند اقتصادى 

دانشگاه  در  پینگ  جینگ  شى  کرد.  مطرح  را  ابریشم  جاده 
نظربایف قزاقستان، پیشنهاد داد که چین و آسیاى مرکزى دست 
براى  را  ابریشم  جاده  اقتصادى  کمربند  و  دهند  هم  دست  به 
همکارى هاى بیشتر در منطقه بسازند. او ابعاد مهم این طرح را 
از  اى  جاده  اتصال  سیاسى،  ارتباطات  کرد:  مطرح  اینگونه 
پاسیفیک تا دریاى بالتیک و تشکیل یک شبکه حمل و نقل که 
به آسیاى شرقى، غرب و جنوب آسیا متصل مى شود، تسهیل 
کشورهاى  از  وى  پایاپاى.  مبادالت  و  مالى  گردش  تجارت؛ 
آسیاى مرکزى خواست به ایجاد کمربند اقتصادى جاده ابریشم 
آورد  خواهد  منطقه  براى  اقتصادى  گسترده  منافع  که  جدید 
به  آسیایى،  کشورهاى   به  کمک  پیشنهاد  این  هدف  بپیوندند، 
سریع  توسعه  که  است  مرکزى  آسیاى  هاى  جمهورى  ویژه 

اقتصادى را براى آنها و چین به همراه دارد. 
 طرح جاده ابریشم چین احیاى جاده ابریشم قدیم و توسعه 
آن را مدنظر دارد. این طرح با هدف اعمال سیاست هاى دوستانه 
در قبال کشورهاى همسایه و ارائه منفعت براى همه کشورهاى 
منطقه و همچنین جهان معرفى شده است.  رئیس جمهور چین؛ 
همچنین در اکتوبر 2013 ابتکار جاده ابریشم دریایى را نیز ارائه 
داد و هر دو طرح خود را «یک کمربند و یک جاده» نامید. مسیر 
جاده ابریشم جدید چین از مرکز استراتژیک آسیا، از میان دولت 
هاى با ذخایر سرشار انرژى و معدنى و پایگاه جمعیتى قابل توجه 
عبور خواهد کرد. این مسیر از منطقه شی آن در چین جنوبى شروع 
و به شهر ارومچى در مرز قزاقستان رفته و سپس از ایران، عراق، 
از  ابریشم  جاده  دیگر  شاخه  کرد.  خواهد  عبور  ترکیه  و  سوریه 
استانبول به شمال غرب به بلغارستان، رومانى، جمهورى چک و 
آلمان مى رود و قبل از رفتن به شمال به روتردام در هالند و ونیز 
ایتالیا متصل مى شود، جایى که با جاده ابریشم دریایى قرن 21 

به هم پیوند خواهد خورد.
مکانیزم  و  پارامترها  ساختار،  که  چندوجهى  پیچیده  پروژه   
هایى براى اجرایى شدن آن  بى پایه و در عین حال کامًال روشن 

نیست. کمربند اقتصادى جاده ابریشم بیش از یک کریدور حمل 
اروپا-  نقل  و  حمل  «کریدور  اروپایى  پروژه  همچون  ونقل 
بین  تجارت  مسیر  یک  تنها  این  است.  (تراسیکا)  قفقاز-آسیا» 
بلکه مسیر  بین شرق و غرب نیست،  المللى و مبادله فرهنگى 
جاده  همچنین  است؛  بزرگ  مقیاس  در  بلندمدتى  استراتژیک 
ابریشم دریایى قرن 21، کریدور اقتصادى چین-پاکستان است 
که کریدور اقتصادى بنگالدش- چین– هند و میانمار را در برمى 
گیرد. تمرکز اصلى این مسیر متصل کردن زیرساختهاى حمل و 
نقلى  بین آسیا و اروپا است. این طرح یک شبکه گسترده اى از 
هاى  شبکه  و  لوله ها  السیر، خط   سریع  آهن   راه  ها،  بزرگراه 
استراتژى  این  اجراى  شود.  مى  شامل  را  آسیا  بین   فیبرنورى 
بزرگ به چین کمک خواهد کرد تا یکپارچگى اقتصادى خود با 
براى چین سکویى  افزایش دهد. همچنین  را  کشورهاى غربى 
قلب  در  غربى  چرخش  در  آن  سیاسى  نفوذ  ریزى  طرح  جهت 
اصلى  منبع  عنوان  به  را  خود  پکن  کرد.  خواهد  فراهم  اورآسیا 
سرمایه گذارى براى اجراى مراحل مختلف این طرح اعالم مى 
کند. در این چهارچوب، تصویر کلى جاده ابریشم جدید نشان مى 
دهد که هدف استراتژیک بلندمدت چین تقویت استفاده از یوآن 
تکیه  و کاهش  المللى  بین  انتقال هاى  براى  پول چین)  (واحد 

مالى به ایاالت متحده آمریکا است.
منافع  توسعه  بر  مبتنى  مرکزى  آسیاى  به  چین  رویکرد 

اقتصادى و تجارى است. چین آسیاى مرکزى را به عنوان منطقه 
مهمى بشمار مى آورد که مى تواند رشد اقتصادى آن را از طریق 
مسیرهاى تجارى توسعه داده و نیاز چین به منابع هیدروکربنى 
هاى  گذارى  سرمایه  میل  کمال  با  چین  کند.  مى  تأمین  را 
مى  انجام  مرکزى  آسیاى  زیرساختهاى  در  را  اى  سخاوتمندانه 
براى  این سرمایه گذارى ها  آنها تشخیص مى دهند که  دهد، 
اقتصاد چینى ها سودمند خواهد بود. در واقع، یک کمربند و یک 
چین»  «رویاى  که  ایده  این  کلمه  واقعى  معناى  به  جاده، 
جهان  جمعیت  رویاى  با  جمعیت  براى  بهتر  زندگى  جستجوى 
و یک  کمربند  مسیر یک  امتداد  در  است.  اشتراك  وجه  داراى 
جنوبى،  آسیاى  آن،  سه  آ  مرکزى،  آسیاى  از  کشور   65 جاده، 
اروپاى شرقى، آسیاى شرقى و آفریقاى شمالى، 4,4 میلیارد نفر 
جمعیت با درآمد قابل عرضه 21 تریلیون دالرى، به ترتیب 63 
درصد یک کمربند و 29 درصد یک جاده از ظرفیت جهانى را 
داراست. در 2013، حجم تجارت چین با کشورهاى پیرامون این 
مسیر بالغ بر یک تریلیون دالر بود که یک چهارم از حجم تجارت 
خارجى چین را در بر مى گرفت. در 10 سال اخیر، تجارت چین 
با این کشورها با نرخ میانگین ساالنه 19 درصد رشد، افزایش 
یافته است که 4 درصد بیشتر از نرخ رشد میانگین ساالنه تجارت 
خارجى چین در طول مدت مشابه بوده است. فضاهاى زیادى 

براى رشد در آینده وجود دارد.
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امروز آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحوالت جدیدى رو به 
تأمین  راستاى  در  را   طرحهایى  مختلفى  بازیگران  و  است  رو 
اهداف خود در مناطق مختلف آن ارائه داده اند. چین یکى از این 
به قدرت جهانى  تبدیل شدن  براى  بازیگران نوظهور است که 
طرح احیاى جاده ابریشم را مطرح نموده است. این جاده یکى از 
حوزه  گسترش  براى  چین  خارجى  سیاست  اساسى  ابتکارهاى 
نفوذ و تأثیرگذارى خود به دیگر مناطق است. این طرح که تقریبا 
4,4 میلیارد نفر 65 درصد از جمعیت جهان و 21 تریلیون از تولید 
ناخالص جهانى را در بر مى گیرد، توسط رئیس جمهور چین در 
سپتمبر 2013 اعالم شد و از دو بخش کمربند اقتصادى «جاده 

ابریشم جدید» و «جاده ابریشم دریایى» تشکیل شده است. 
عظیم  طرحهاى  چنین  پیشبرد  براى  چین  اهتمام  و  تالش 
افزون بر آنکه میتواند آثار و پیامدهاى اقتصادى و سیاسى جدى 
براى این کشور در پى داشته باشد، مى تواند در سیاست خارجى 
چین گسترش گرایى بیشتر و نقش فعاالنه تر منطقه اى داشته 
باشد. عرصۀ رقابت چین و آمریکا در اقتصاد بین الملل، افزایش 
نفوذ چین در اقتصاد آسیا و رشد چشمگیر فعالیت هاى اقتصادى 
و تجارى چین در آفریقا در مقایسه با سایر قدرت ها به خصوص 
با احیاى جاده  ایاالت متحده آمریکا را نشان مى دهد که چین 
دسترسى  اقتصادى،  کمربند  یک  آوردن  میان  به  و  ابریشم 
بازارهاى جهانى را تسهیل و گسترش یک دهلیز حمل  و نقل 
در  را  مقرون به  صرفه  تر  هزینه هاى  با  اتکاء  قابل  و  بین المللى 

راستاى منافع ملى خود تدوین کرده است.

بر این اساس، مولفین این مقاله سوال خود را چنین مطرح مى 
کنند که: آیا ابتکارهاى چین بر بنیاد گفتۀ مقامات پکن مى تواند 
این  یا موانع  موجود بر سر راه  در عمل به منصه ظهور برسد 
طرحها از به ثمر رسیدن آنها جلوگیرى خواهد کرد؟ فرضیه ما 
و  چین  طرحهاى  گزاف،  هاى  هزینه  به  باتوجه  که  است  این 
کارشکنى هایى که ممکن است ایاالت متحده آمریکا در رقابت 
دلیل  به  همچنین  و  کند  ایجاد  طرحها  این  جلوى  پکن  با 
مشکالت زیست محیطى و عدم همراهى برخى کشورها حداقل 
نظر مى  به  بعید  این طرحها  موفقیت  احتمال  نزدیک  آینده  در 

رسد.
ابریشم قدیمى تجارت چین که بیش از دو هزار سال  جاده 
دارد.  شهرت  بسیار  جهان  در  کماکان  بود،  استفاده  مورد  پیش 
جاده ابریشم به عنوان پلى بین چین و کشورهاى اروپا، آسیا و 
آفریقا براى تبادالت مادى و تمدنى شرقى و غربى سهم مهمى 
آسیاى  با  چین  زمینى  تجارت  راه  جاده  این  است.  نموده  ادا 
آسیاى مرکزى در روزگار  راه  از  آفریقا  و  اروپا  و  جنوبى، غربى 
قدیم بود. در سالهاى اخیر، ایدة جاده ابریشم مجدداً احیا شده و 
اندیشمندان غربى و شرقى طرحهایى را براى راه اندازى مجدد و 
ابریشم  جاده  در خصوص  دو طرح  اند.  داده  ارائه  آن  گسترش 
متحده  ایاالت  ابریشم  جاده  طرح  یکى  که  است  شده  مطرح 
کلینتون،  هیالرى  توسط   2011 سال  در  که  است  آمریکا 
وزیرخارجه وقت این کشور مطرح شد و دیگرى طرحى است که 
توسط  شده  ارائه  طرح  سازد.  اجرایى  را  آن  دارد  نظر  در  چین 

پرداز  ایده  استار،  فردریک  گسترده  مطالعات  اساس  بر  آمریکا 
اصلى طرح جاده ابریشم جدید مطرح شده است. طرح آمریکایى 
جاده ابریشم جدید، زیرساخت هاى روسیه (جاده ها، خطوط آهن 
و خطوط انتقال انرژى) را به کشورهاى آسیاى مرکزى و پس از 
طرح  این  نماید.  مى  متصل  هند  و  پاکستان  افغانستان،  به  آن 
سعى دارد راه هاى جدیدى را براى دسترسى به شرق پایه گذارى 
نماید. این درحالى است که طرح جاده ابریشم جدید چین با دو 
آسیاى  به  را  آسیا  شرق  تا  است  آن  بر  دریایى  خشکى  گونه 
به  را  آسیا  غرب  و  آسیا  غرب  به  را  مرکزى  آسیاى  مرکزى، 
مدیترانه و شرق اروپا متصل سازد، همچنین طرح جاده ابریشم 
دریایى، بر آن است تا دریاى جنوبى چین را به دریاى مدیترانه 

متصل نماید. 
دولت چین، ابتکار خود با عنوان «جاده ابریشم دریایى قرن 
21» را در اکتوبر 2013 مطرح کرد، در سپتمبر همان سال چین 
ایجاد  هدف  با  که  را  ابریشم  جاده  اقتصادى  کمربند  طرح 
شین  از  که  اى  منطقه  همکارى  براى  الزم  هاى  زیرساخت 
جیانگ(بخش شمالى– غربى چین) تا دریاى بالتیک را در برمى 
گیرد، آغاز کرده بود. دولت چین، از اصطالح «یک کمربند و یک 
جاده» براى دو طرح استفاده مى کند. طرح جاده ابریشم چین که 
بدون مالحظات ایدئولوژیک و بر مبناى واقعیت هاى ژئوپلیتیک 
ابریشم  جاده  احیاى  است،  شده  سازماندهى  ژئواستراتژیک،  و 
اعمال  هدف  با  طرح  این  دارد.  مدنظر  را  آن  توسعه  و  قدیم 
سیاست هاى دوستانه در قبال کشورهاى همسایه و ثمربخش 

براى همه کشورهاى منطقه و جهان معرفى شده است.
پروژه هاى جاده ابریشم جدید ابزارى در طرح ایجاد همکارى 
منطقه اى، ایجاد انعطاف سیاسى؛ بهبود رشد اقتصادى، پیشنهاد 
تنوع سازى تجارت و سرمایه گذارى در حمل ونقل، بخشهاى 
معدن و انرژى هستند. همه اینها یک فرصت تاریخى بى سابقه 
ارائه مى دهد تا به  اى را براى جمهورى هاى آسیاى مرکزى 
بازیگران مهمى در اقتصاد جهانى تبدیل شوند. به تبع آن، پروژه 
و  بزرگ  هاى  مقیاس  در  بسیارى  چندجانبه  و  دوجانبه  هاى 
و  تجارت  احیاى  و  بازسازى  هدفشان  که  دارند  وجود  کوچک 

سیستم مبادله مشابه جاده ابریشم قدیم است .
مى  چین  جدید  ابریشم  جاده  طرح  بررسى  به  حاضر  مقاله 
پردازد و ضمن تشریح ویژگى هاى آن در نظر دارد تا ابتکار جاده 
موانع عمده  از  به عنوان یکى  را  آمریکا  ایاالت متحده  ابریشم 
براى اجراى طرح چین بررسى کند. در ادامه تالش مى شود تا 
استراتژیک  اهداف  تاکنون،   2013 سال  از  طرح  این  تاریخچه 
این طرح و در نهایت، مجموعه واکنش  از مطرح نمودن  چین 
هاى صورت گرفته به خصوص واکنش هاى رقابتى روسیه، هند و 
از کشورهاى  آمریکا؛ همچنین عالقه مندى و همکارى برخى 
پیرامونى چین و  مزایایى که جاده ابریشم جدید براى آنها دارد ، 

مورد بررسى قرار گیرند.
و  تخصصى  مجالت  و  نشریات  از  استفاده  با  پژوهش  این 
شده  نوشته  تحلیلى  توصیفى-  روش  براساس  اینترنتى،  منابع 
است تا تصویر کاملى از طرحهاى جاده ابریشم چین و تالشهایى 
چهارچوب  تبیین  منظور  به  همچنین  دهد؛  ارائه  شده  انجام 
مفهومى موضوع از روش اسنادى و مطالعات کتابخانه اى بهره 

گرفته شده است.
مکتب کپنهاگ

تحلیل  قابل  چنین  کپنهاگ  مکتب  براساس  ابریشم،  جاده 
است: این طرح مجموعه اى از واحدها را پدید خواهد آورد که 
روندها و پویش هاى امنیتى شان چنان به هم گره خورده است 
که مشکالت امنیتى آنها را نمى توان جدا از هم به شکل معقولى 
به تحلیل گذاشت، بدیهى است که طرح جاده ابریشم جدید به 
دلیل اهمیت زیاد و ایجاد تغییرات متعدد و ملموس بر منطقه، 
تمامى کشورهاى واقع در این مسیر را دستخوش تحول عظیم 
اقتصادى  رونق  و  شکوفایى  اقتصادى،  همگرایى  نمود.  خواهد 
تبع  به  و  جدید  امنیتى  هاى  چالش  بروز  منطقه،  کشورهاى 
آنها؛  با  مقابله  راهکارهاى  یافتن  و  اندیشى  چاره  ضرورت 
همچنین قدرت سازى براى کشورهاى حاضر در این طرح، از 

دستاوردهاى تحقق این طرح عظیم خواهد بود. 
اهمیت جاده ابریشم جدید

براى  مشترکى  قبول  قابل  شناسى  روش  هیچ  امروز،  به  تا 
تخمین حجم و ارزش تجارتى که با گشایش شاهراه هاى جاده 
افغانستان شکوفا  اى و خطوط ریلى در قلب آسیاى مرکزى و 
خواهد شد، وجود ندارد. کریدورهاى مبادالتى همکارى اقتصادى 
منطقه اى آسیاى مرکزى از راههاى مبادالتى اساسى و حیاتى 
از آن  به ویژه  این کریدورها  آیند. اهمیت  به شمار مى  منطقه 
جهت است که اغلب کشورهاى عضو برنامه همکارى اقتصادى 
به طور  و  بوده  در خشکى  مرکزى محصور  آسیاى  اى  منطقه 
به  انتقاالت و تجارت درون منطقه اى  و  نقل  براى  انحصارى 
براى  آسیا  توسعه  بانک  می باشند.  وابسته  زمینى  مسیرهاى 
برقرارى ارتباط میان کشورهاى عضو ساِرك با سایر کشورهاى 

مجاور در تالش است.
گسترش تجارت در کریدورهاى ترانزیتى در حال ظهور، تأثیر 
چین،  جدید،  خطوط  این  گذاشت.  خواهد  کشورها  بر  متفاوتى 
اروپا، هند و روسیه را قادر خواهد ساخت که کاالهاى با ارزش 
با خطوط  با کشتى،  انتقال آن  از  به صورت کارآمدترى  را  باال 
آغاز طرح  با  که  مزایایى  به  اروپا سرانجام  نمایند.  مبادله  ریلى 
در  اورال  منطقه  آمد.  خواهد  نایل  پروراند،  مى  در سر  تراسیکا 
کارآمد در هند،  به کریدورهاى تجارى  روسیه و غرب سیبرى 
جنوب شرق آسیا و خاورمیانه دسترسى خواهند یافت. ترکیه و 
جمهورى آذربایجان به کشورهاى ترانزیتى مهم تبدیل خواهند 

شد که از طریق ایران و آسیاى مرکزى، شرق را به غرب متصل 
خطوط  گسترش  از  دو  هر  ازبکستان  و  قزاقستان  سازند.  مى 
شمال- جنوب که شمال اروپا و روسیه را به خلیج فارس و دریاى 
عرب پیوند مى دهد، سود خواهند برد. تولیدکنندگان نفت و گاز 
در منطقه دریاى خزر از مزایاى اقتصادى و امنیتى خطوط لوله 
زودى  به  برق  انتقال  خطوط  برد.  خواهند  سود  متعدد  انتقالى 
میان  از  که  ساخت  خواهد  قادر  را  قرقیزستان  و  تاجیکستان 
به  جهان  در  هیدروالکتریک  انرژى  تولیدکنندگان  بزرگترین 

بازارهاى پاکستان دسترسى پیدا کنند. 
با  بود  خواهند  قادر  تاجیکستان  و  ترکمنستان  ازبکستان، 
صادر  جاى  به  را  خود  پنبه  و  کشاورزى  محصوالت  ارزشترین 
کردن به روسیه و طى مسافت 7000 کیلومترى و گذر از دریاى 
بالتیک، مستقیمًا به بازارهاى در دسترس در جنوب آسیا صادر 
منطقه  کشورهاى  بر  را  روسیه  انحصار صادرات  امر  این  کنند؛ 
خواهد شکست. ترکمنستان نیز به خریداران متعدد نفت و گاز 

دسترسى پیدا خواهد کرد.
مالیات  و  ترانزیت  از  ناشى  عواید  مزایاى  از  نیز  افغانستان   
حمل و نقل بهره خواهد برد. بازگشایى کریدورهاى تجارى شرق 
به غرب از مسیر پاکستان و گشایش کریدورهاى جدید به چین، 
امروزه،  برد.  خواهد  بین  از  را  پاکستان  بر  شده  تحمیل  انزواى 
کشورهاى زیادى به خصوص آسیای مرکزى در مسیر جاده قدیمى 
ابریشم  جاده  تجارت  سیستم  رسد  مى  نظر  به  اند،  گرفته  قرار 
تاریخى تنها جایگزین براى رشد و توسعه است. صنایع درحال 
هاى  اختراع  کنند؛  مى  تقاضا  را  جدیدى  بازارهاى  توسعه 
تکنولوژیکى، همکارى بین المللى را تسهیل مى کنند، و حمل و 
انرژى  تقاضاهاى  رشد  و  تجارت  اهمیت  افزایش  بهتر،  نقل 

نیازمند همکارى بین المللى است .
ابتکار جاده ابریشم چین

در سپتمبر 2013 شى جینگ پینگ، رئیس جمهور چین در 
سفر به کشورهاى آسیاى مرکزى، طرح ابتکار کمربند اقتصادى 

دانشگاه  در  پینگ  جینگ  شى  کرد.  مطرح  را  ابریشم  جاده 
نظربایف قزاقستان، پیشنهاد داد که چین و آسیاى مرکزى دست 
براى  را  ابریشم  جاده  اقتصادى  کمربند  و  دهند  هم  دست  به 
همکارى هاى بیشتر در منطقه بسازند. او ابعاد مهم این طرح را 
از  اى  جاده  اتصال  سیاسى،  ارتباطات  کرد:  مطرح  اینگونه 
پاسیفیک تا دریاى بالتیک و تشکیل یک شبکه حمل و نقل که 
به آسیاى شرقى، غرب و جنوب آسیا متصل مى شود، تسهیل 
کشورهاى  از  وى  پایاپاى.  مبادالت  و  مالى  گردش  تجارت؛ 
آسیاى مرکزى خواست به ایجاد کمربند اقتصادى جاده ابریشم 
آورد  خواهد  منطقه  براى  اقتصادى  گسترده  منافع  که  جدید 
به  آسیایى،  کشورهاى   به  کمک  پیشنهاد  این  هدف  بپیوندند، 
سریع  توسعه  که  است  مرکزى  آسیاى  هاى  جمهورى  ویژه 

اقتصادى را براى آنها و چین به همراه دارد. 
 طرح جاده ابریشم چین احیاى جاده ابریشم قدیم و توسعه 
آن را مدنظر دارد. این طرح با هدف اعمال سیاست هاى دوستانه 
در قبال کشورهاى همسایه و ارائه منفعت براى همه کشورهاى 
منطقه و همچنین جهان معرفى شده است.  رئیس جمهور چین؛ 
همچنین در اکتوبر 2013 ابتکار جاده ابریشم دریایى را نیز ارائه 
داد و هر دو طرح خود را «یک کمربند و یک جاده» نامید. مسیر 
جاده ابریشم جدید چین از مرکز استراتژیک آسیا، از میان دولت 
هاى با ذخایر سرشار انرژى و معدنى و پایگاه جمعیتى قابل توجه 
عبور خواهد کرد. این مسیر از منطقه شی آن در چین جنوبى شروع 
و به شهر ارومچى در مرز قزاقستان رفته و سپس از ایران، عراق، 
از  ابریشم  جاده  دیگر  شاخه  کرد.  خواهد  عبور  ترکیه  و  سوریه 
استانبول به شمال غرب به بلغارستان، رومانى، جمهورى چک و 
آلمان مى رود و قبل از رفتن به شمال به روتردام در هالند و ونیز 
ایتالیا متصل مى شود، جایى که با جاده ابریشم دریایى قرن 21 

به هم پیوند خواهد خورد.
مکانیزم  و  پارامترها  ساختار،  که  چندوجهى  پیچیده  پروژه   
هایى براى اجرایى شدن آن  بى پایه و در عین حال کامًال روشن 

نیست. کمربند اقتصادى جاده ابریشم بیش از یک کریدور حمل 
اروپا-  نقل  و  حمل  «کریدور  اروپایى  پروژه  همچون  ونقل 
بین  تجارت  مسیر  یک  تنها  این  است.  (تراسیکا)  قفقاز-آسیا» 
بلکه مسیر  بین شرق و غرب نیست،  المللى و مبادله فرهنگى 
جاده  همچنین  است؛  بزرگ  مقیاس  در  بلندمدتى  استراتژیک 
ابریشم دریایى قرن 21، کریدور اقتصادى چین-پاکستان است 
که کریدور اقتصادى بنگالدش- چین– هند و میانمار را در برمى 
گیرد. تمرکز اصلى این مسیر متصل کردن زیرساختهاى حمل و 
نقلى  بین آسیا و اروپا است. این طرح یک شبکه گسترده اى از 
هاى  شبکه  و  لوله ها  السیر، خط   سریع  آهن   راه  ها،  بزرگراه 
استراتژى  این  اجراى  شود.  مى  شامل  را  آسیا  بین   فیبرنورى 
بزرگ به چین کمک خواهد کرد تا یکپارچگى اقتصادى خود با 
براى چین سکویى  افزایش دهد. همچنین  را  کشورهاى غربى 
قلب  در  غربى  چرخش  در  آن  سیاسى  نفوذ  ریزى  طرح  جهت 
اصلى  منبع  عنوان  به  را  خود  پکن  کرد.  خواهد  فراهم  اورآسیا 
سرمایه گذارى براى اجراى مراحل مختلف این طرح اعالم مى 
کند. در این چهارچوب، تصویر کلى جاده ابریشم جدید نشان مى 
دهد که هدف استراتژیک بلندمدت چین تقویت استفاده از یوآن 
تکیه  و کاهش  المللى  بین  انتقال هاى  براى  پول چین)  (واحد 

مالى به ایاالت متحده آمریکا است.
منافع  توسعه  بر  مبتنى  مرکزى  آسیاى  به  چین  رویکرد 

اقتصادى و تجارى است. چین آسیاى مرکزى را به عنوان منطقه 
مهمى بشمار مى آورد که مى تواند رشد اقتصادى آن را از طریق 
مسیرهاى تجارى توسعه داده و نیاز چین به منابع هیدروکربنى 
هاى  گذارى  سرمایه  میل  کمال  با  چین  کند.  مى  تأمین  را 
مى  انجام  مرکزى  آسیاى  زیرساختهاى  در  را  اى  سخاوتمندانه 
براى  این سرمایه گذارى ها  آنها تشخیص مى دهند که  دهد، 
اقتصاد چینى ها سودمند خواهد بود. در واقع، یک کمربند و یک 
چین»  «رویاى  که  ایده  این  کلمه  واقعى  معناى  به  جاده، 
جهان  جمعیت  رویاى  با  جمعیت  براى  بهتر  زندگى  جستجوى 
و یک  کمربند  مسیر یک  امتداد  در  است.  اشتراك  وجه  داراى 
جنوبى،  آسیاى  آن،  سه  آ  مرکزى،  آسیاى  از  کشور   65 جاده، 
اروپاى شرقى، آسیاى شرقى و آفریقاى شمالى، 4,4 میلیارد نفر 
جمعیت با درآمد قابل عرضه 21 تریلیون دالرى، به ترتیب 63 
درصد یک کمربند و 29 درصد یک جاده از ظرفیت جهانى را 
داراست. در 2013، حجم تجارت چین با کشورهاى پیرامون این 
مسیر بالغ بر یک تریلیون دالر بود که یک چهارم از حجم تجارت 
خارجى چین را در بر مى گرفت. در 10 سال اخیر، تجارت چین 
با این کشورها با نرخ میانگین ساالنه 19 درصد رشد، افزایش 
یافته است که 4 درصد بیشتر از نرخ رشد میانگین ساالنه تجارت 
خارجى چین در طول مدت مشابه بوده است. فضاهاى زیادى 

براى رشد در آینده وجود دارد.
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امروز آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحوالت جدیدى رو به 
تأمین  راستاى  در  را   طرحهایى  مختلفى  بازیگران  و  است  رو 
اهداف خود در مناطق مختلف آن ارائه داده اند. چین یکى از این 
به قدرت جهانى  تبدیل شدن  براى  بازیگران نوظهور است که 
طرح احیاى جاده ابریشم را مطرح نموده است. این جاده یکى از 
حوزه  گسترش  براى  چین  خارجى  سیاست  اساسى  ابتکارهاى 
نفوذ و تأثیرگذارى خود به دیگر مناطق است. این طرح که تقریبا 
4,4 میلیارد نفر 65 درصد از جمعیت جهان و 21 تریلیون از تولید 
ناخالص جهانى را در بر مى گیرد، توسط رئیس جمهور چین در 
سپتمبر 2013 اعالم شد و از دو بخش کمربند اقتصادى «جاده 

ابریشم جدید» و «جاده ابریشم دریایى» تشکیل شده است. 
عظیم  طرحهاى  چنین  پیشبرد  براى  چین  اهتمام  و  تالش 
افزون بر آنکه میتواند آثار و پیامدهاى اقتصادى و سیاسى جدى 
براى این کشور در پى داشته باشد، مى تواند در سیاست خارجى 
چین گسترش گرایى بیشتر و نقش فعاالنه تر منطقه اى داشته 
باشد. عرصۀ رقابت چین و آمریکا در اقتصاد بین الملل، افزایش 
نفوذ چین در اقتصاد آسیا و رشد چشمگیر فعالیت هاى اقتصادى 
و تجارى چین در آفریقا در مقایسه با سایر قدرت ها به خصوص 
با احیاى جاده  ایاالت متحده آمریکا را نشان مى دهد که چین 
دسترسى  اقتصادى،  کمربند  یک  آوردن  میان  به  و  ابریشم 
بازارهاى جهانى را تسهیل و گسترش یک دهلیز حمل  و نقل 
در  را  مقرون به  صرفه  تر  هزینه هاى  با  اتکاء  قابل  و  بین المللى 

راستاى منافع ملى خود تدوین کرده است.

بر این اساس، مولفین این مقاله سوال خود را چنین مطرح مى 
کنند که: آیا ابتکارهاى چین بر بنیاد گفتۀ مقامات پکن مى تواند 
این  یا موانع  موجود بر سر راه  در عمل به منصه ظهور برسد 
طرحها از به ثمر رسیدن آنها جلوگیرى خواهد کرد؟ فرضیه ما 
و  چین  طرحهاى  گزاف،  هاى  هزینه  به  باتوجه  که  است  این 
کارشکنى هایى که ممکن است ایاالت متحده آمریکا در رقابت 
دلیل  به  همچنین  و  کند  ایجاد  طرحها  این  جلوى  پکن  با 
مشکالت زیست محیطى و عدم همراهى برخى کشورها حداقل 
نظر مى  به  بعید  این طرحها  موفقیت  احتمال  نزدیک  آینده  در 

رسد.
ابریشم قدیمى تجارت چین که بیش از دو هزار سال  جاده 
دارد.  شهرت  بسیار  جهان  در  کماکان  بود،  استفاده  مورد  پیش 
جاده ابریشم به عنوان پلى بین چین و کشورهاى اروپا، آسیا و 
آفریقا براى تبادالت مادى و تمدنى شرقى و غربى سهم مهمى 
آسیاى  با  چین  زمینى  تجارت  راه  جاده  این  است.  نموده  ادا 
آسیاى مرکزى در روزگار  راه  از  آفریقا  و  اروپا  و  جنوبى، غربى 
قدیم بود. در سالهاى اخیر، ایدة جاده ابریشم مجدداً احیا شده و 
اندیشمندان غربى و شرقى طرحهایى را براى راه اندازى مجدد و 
ابریشم  جاده  در خصوص  دو طرح  اند.  داده  ارائه  آن  گسترش 
متحده  ایاالت  ابریشم  جاده  طرح  یکى  که  است  شده  مطرح 
کلینتون،  هیالرى  توسط   2011 سال  در  که  است  آمریکا 
وزیرخارجه وقت این کشور مطرح شد و دیگرى طرحى است که 
توسط  شده  ارائه  طرح  سازد.  اجرایى  را  آن  دارد  نظر  در  چین 

پرداز  ایده  استار،  فردریک  گسترده  مطالعات  اساس  بر  آمریکا 
اصلى طرح جاده ابریشم جدید مطرح شده است. طرح آمریکایى 
جاده ابریشم جدید، زیرساخت هاى روسیه (جاده ها، خطوط آهن 
و خطوط انتقال انرژى) را به کشورهاى آسیاى مرکزى و پس از 
طرح  این  نماید.  مى  متصل  هند  و  پاکستان  افغانستان،  به  آن 
سعى دارد راه هاى جدیدى را براى دسترسى به شرق پایه گذارى 
نماید. این درحالى است که طرح جاده ابریشم جدید چین با دو 
آسیاى  به  را  آسیا  شرق  تا  است  آن  بر  دریایى  خشکى  گونه 
به  را  آسیا  غرب  و  آسیا  غرب  به  را  مرکزى  آسیاى  مرکزى، 
مدیترانه و شرق اروپا متصل سازد، همچنین طرح جاده ابریشم 
دریایى، بر آن است تا دریاى جنوبى چین را به دریاى مدیترانه 

متصل نماید. 
دولت چین، ابتکار خود با عنوان «جاده ابریشم دریایى قرن 
21» را در اکتوبر 2013 مطرح کرد، در سپتمبر همان سال چین 
ایجاد  هدف  با  که  را  ابریشم  جاده  اقتصادى  کمربند  طرح 
شین  از  که  اى  منطقه  همکارى  براى  الزم  هاى  زیرساخت 
جیانگ(بخش شمالى– غربى چین) تا دریاى بالتیک را در برمى 
گیرد، آغاز کرده بود. دولت چین، از اصطالح «یک کمربند و یک 
جاده» براى دو طرح استفاده مى کند. طرح جاده ابریشم چین که 
بدون مالحظات ایدئولوژیک و بر مبناى واقعیت هاى ژئوپلیتیک 
ابریشم  جاده  احیاى  است،  شده  سازماندهى  ژئواستراتژیک،  و 
اعمال  هدف  با  طرح  این  دارد.  مدنظر  را  آن  توسعه  و  قدیم 
سیاست هاى دوستانه در قبال کشورهاى همسایه و ثمربخش 

براى همه کشورهاى منطقه و جهان معرفى شده است.
پروژه هاى جاده ابریشم جدید ابزارى در طرح ایجاد همکارى 
منطقه اى، ایجاد انعطاف سیاسى؛ بهبود رشد اقتصادى، پیشنهاد 
تنوع سازى تجارت و سرمایه گذارى در حمل ونقل، بخشهاى 
معدن و انرژى هستند. همه اینها یک فرصت تاریخى بى سابقه 
ارائه مى دهد تا به  اى را براى جمهورى هاى آسیاى مرکزى 
بازیگران مهمى در اقتصاد جهانى تبدیل شوند. به تبع آن، پروژه 
و  بزرگ  هاى  مقیاس  در  بسیارى  چندجانبه  و  دوجانبه  هاى 
و  تجارت  احیاى  و  بازسازى  هدفشان  که  دارند  وجود  کوچک 

سیستم مبادله مشابه جاده ابریشم قدیم است .
مى  چین  جدید  ابریشم  جاده  طرح  بررسى  به  حاضر  مقاله 
پردازد و ضمن تشریح ویژگى هاى آن در نظر دارد تا ابتکار جاده 
موانع عمده  از  به عنوان یکى  را  آمریکا  ایاالت متحده  ابریشم 
براى اجراى طرح چین بررسى کند. در ادامه تالش مى شود تا 
استراتژیک  اهداف  تاکنون،   2013 سال  از  طرح  این  تاریخچه 
این طرح و در نهایت، مجموعه واکنش  از مطرح نمودن  چین 
هاى صورت گرفته به خصوص واکنش هاى رقابتى روسیه، هند و 
از کشورهاى  آمریکا؛ همچنین عالقه مندى و همکارى برخى 
پیرامونى چین و  مزایایى که جاده ابریشم جدید براى آنها دارد ، 

مورد بررسى قرار گیرند.
و  تخصصى  مجالت  و  نشریات  از  استفاده  با  پژوهش  این 
شده  نوشته  تحلیلى  توصیفى-  روش  براساس  اینترنتى،  منابع 
است تا تصویر کاملى از طرحهاى جاده ابریشم چین و تالشهایى 
چهارچوب  تبیین  منظور  به  همچنین  دهد؛  ارائه  شده  انجام 
مفهومى موضوع از روش اسنادى و مطالعات کتابخانه اى بهره 

گرفته شده است.
مکتب کپنهاگ

تحلیل  قابل  چنین  کپنهاگ  مکتب  براساس  ابریشم،  جاده 
است: این طرح مجموعه اى از واحدها را پدید خواهد آورد که 
روندها و پویش هاى امنیتى شان چنان به هم گره خورده است 
که مشکالت امنیتى آنها را نمى توان جدا از هم به شکل معقولى 
به تحلیل گذاشت، بدیهى است که طرح جاده ابریشم جدید به 
دلیل اهمیت زیاد و ایجاد تغییرات متعدد و ملموس بر منطقه، 
تمامى کشورهاى واقع در این مسیر را دستخوش تحول عظیم 
اقتصادى  رونق  و  شکوفایى  اقتصادى،  همگرایى  نمود.  خواهد 
تبع  به  و  جدید  امنیتى  هاى  چالش  بروز  منطقه،  کشورهاى 
آنها؛  با  مقابله  راهکارهاى  یافتن  و  اندیشى  چاره  ضرورت 
همچنین قدرت سازى براى کشورهاى حاضر در این طرح، از 

دستاوردهاى تحقق این طرح عظیم خواهد بود. 
اهمیت جاده ابریشم جدید

براى  مشترکى  قبول  قابل  شناسى  روش  هیچ  امروز،  به  تا 
تخمین حجم و ارزش تجارتى که با گشایش شاهراه هاى جاده 
افغانستان شکوفا  اى و خطوط ریلى در قلب آسیاى مرکزى و 
خواهد شد، وجود ندارد. کریدورهاى مبادالتى همکارى اقتصادى 
منطقه اى آسیاى مرکزى از راههاى مبادالتى اساسى و حیاتى 
از آن  به ویژه  این کریدورها  آیند. اهمیت  به شمار مى  منطقه 
جهت است که اغلب کشورهاى عضو برنامه همکارى اقتصادى 
به طور  و  بوده  در خشکى  مرکزى محصور  آسیاى  اى  منطقه 
به  انتقاالت و تجارت درون منطقه اى  و  نقل  براى  انحصارى 
براى  آسیا  توسعه  بانک  می باشند.  وابسته  زمینى  مسیرهاى 
برقرارى ارتباط میان کشورهاى عضو ساِرك با سایر کشورهاى 

مجاور در تالش است.
گسترش تجارت در کریدورهاى ترانزیتى در حال ظهور، تأثیر 
چین،  جدید،  خطوط  این  گذاشت.  خواهد  کشورها  بر  متفاوتى 
اروپا، هند و روسیه را قادر خواهد ساخت که کاالهاى با ارزش 
با خطوط  با کشتى،  انتقال آن  از  به صورت کارآمدترى  را  باال 
آغاز طرح  با  که  مزایایى  به  اروپا سرانجام  نمایند.  مبادله  ریلى 
در  اورال  منطقه  آمد.  خواهد  نایل  پروراند،  مى  در سر  تراسیکا 
کارآمد در هند،  به کریدورهاى تجارى  روسیه و غرب سیبرى 
جنوب شرق آسیا و خاورمیانه دسترسى خواهند یافت. ترکیه و 
جمهورى آذربایجان به کشورهاى ترانزیتى مهم تبدیل خواهند 

شد که از طریق ایران و آسیاى مرکزى، شرق را به غرب متصل 
خطوط  گسترش  از  دو  هر  ازبکستان  و  قزاقستان  سازند.  مى 
شمال- جنوب که شمال اروپا و روسیه را به خلیج فارس و دریاى 
عرب پیوند مى دهد، سود خواهند برد. تولیدکنندگان نفت و گاز 
در منطقه دریاى خزر از مزایاى اقتصادى و امنیتى خطوط لوله 
زودى  به  برق  انتقال  خطوط  برد.  خواهند  سود  متعدد  انتقالى 
میان  از  که  ساخت  خواهد  قادر  را  قرقیزستان  و  تاجیکستان 
به  جهان  در  هیدروالکتریک  انرژى  تولیدکنندگان  بزرگترین 

بازارهاى پاکستان دسترسى پیدا کنند. 
با  بود  خواهند  قادر  تاجیکستان  و  ترکمنستان  ازبکستان، 
صادر  جاى  به  را  خود  پنبه  و  کشاورزى  محصوالت  ارزشترین 
کردن به روسیه و طى مسافت 7000 کیلومترى و گذر از دریاى 
بالتیک، مستقیمًا به بازارهاى در دسترس در جنوب آسیا صادر 
منطقه  کشورهاى  بر  را  روسیه  انحصار صادرات  امر  این  کنند؛ 
خواهد شکست. ترکمنستان نیز به خریداران متعدد نفت و گاز 

دسترسى پیدا خواهد کرد.
مالیات  و  ترانزیت  از  ناشى  عواید  مزایاى  از  نیز  افغانستان   
حمل و نقل بهره خواهد برد. بازگشایى کریدورهاى تجارى شرق 
به غرب از مسیر پاکستان و گشایش کریدورهاى جدید به چین، 
امروزه،  برد.  خواهد  بین  از  را  پاکستان  بر  شده  تحمیل  انزواى 
کشورهاى زیادى به خصوص آسیای مرکزى در مسیر جاده قدیمى 
ابریشم  جاده  تجارت  سیستم  رسد  مى  نظر  به  اند،  گرفته  قرار 
تاریخى تنها جایگزین براى رشد و توسعه است. صنایع درحال 
هاى  اختراع  کنند؛  مى  تقاضا  را  جدیدى  بازارهاى  توسعه 
تکنولوژیکى، همکارى بین المللى را تسهیل مى کنند، و حمل و 
انرژى  تقاضاهاى  رشد  و  تجارت  اهمیت  افزایش  بهتر،  نقل 

نیازمند همکارى بین المللى است .
ابتکار جاده ابریشم چین

در سپتمبر 2013 شى جینگ پینگ، رئیس جمهور چین در 
سفر به کشورهاى آسیاى مرکزى، طرح ابتکار کمربند اقتصادى 

دانشگاه  در  پینگ  جینگ  شى  کرد.  مطرح  را  ابریشم  جاده 
نظربایف قزاقستان، پیشنهاد داد که چین و آسیاى مرکزى دست 
براى  را  ابریشم  جاده  اقتصادى  کمربند  و  دهند  هم  دست  به 
همکارى هاى بیشتر در منطقه بسازند. او ابعاد مهم این طرح را 
از  اى  جاده  اتصال  سیاسى،  ارتباطات  کرد:  مطرح  اینگونه 
پاسیفیک تا دریاى بالتیک و تشکیل یک شبکه حمل و نقل که 
به آسیاى شرقى، غرب و جنوب آسیا متصل مى شود، تسهیل 
کشورهاى  از  وى  پایاپاى.  مبادالت  و  مالى  گردش  تجارت؛ 
آسیاى مرکزى خواست به ایجاد کمربند اقتصادى جاده ابریشم 
آورد  خواهد  منطقه  براى  اقتصادى  گسترده  منافع  که  جدید 
به  آسیایى،  کشورهاى   به  کمک  پیشنهاد  این  هدف  بپیوندند، 
سریع  توسعه  که  است  مرکزى  آسیاى  هاى  جمهورى  ویژه 

اقتصادى را براى آنها و چین به همراه دارد. 
 طرح جاده ابریشم چین احیاى جاده ابریشم قدیم و توسعه 
آن را مدنظر دارد. این طرح با هدف اعمال سیاست هاى دوستانه 
در قبال کشورهاى همسایه و ارائه منفعت براى همه کشورهاى 
منطقه و همچنین جهان معرفى شده است.  رئیس جمهور چین؛ 
همچنین در اکتوبر 2013 ابتکار جاده ابریشم دریایى را نیز ارائه 
داد و هر دو طرح خود را «یک کمربند و یک جاده» نامید. مسیر 
جاده ابریشم جدید چین از مرکز استراتژیک آسیا، از میان دولت 
هاى با ذخایر سرشار انرژى و معدنى و پایگاه جمعیتى قابل توجه 
عبور خواهد کرد. این مسیر از منطقه شی آن در چین جنوبى شروع 
و به شهر ارومچى در مرز قزاقستان رفته و سپس از ایران، عراق، 
از  ابریشم  جاده  دیگر  شاخه  کرد.  خواهد  عبور  ترکیه  و  سوریه 
استانبول به شمال غرب به بلغارستان، رومانى، جمهورى چک و 
آلمان مى رود و قبل از رفتن به شمال به روتردام در هالند و ونیز 
ایتالیا متصل مى شود، جایى که با جاده ابریشم دریایى قرن 21 

به هم پیوند خواهد خورد.
مکانیزم  و  پارامترها  ساختار،  که  چندوجهى  پیچیده  پروژه   
هایى براى اجرایى شدن آن  بى پایه و در عین حال کامًال روشن 

نیست. کمربند اقتصادى جاده ابریشم بیش از یک کریدور حمل 
اروپا-  نقل  و  حمل  «کریدور  اروپایى  پروژه  همچون  ونقل 
بین  تجارت  مسیر  یک  تنها  این  است.  (تراسیکا)  قفقاز-آسیا» 
بلکه مسیر  بین شرق و غرب نیست،  المللى و مبادله فرهنگى 
جاده  همچنین  است؛  بزرگ  مقیاس  در  بلندمدتى  استراتژیک 
ابریشم دریایى قرن 21، کریدور اقتصادى چین-پاکستان است 
که کریدور اقتصادى بنگالدش- چین– هند و میانمار را در برمى 
گیرد. تمرکز اصلى این مسیر متصل کردن زیرساختهاى حمل و 
نقلى  بین آسیا و اروپا است. این طرح یک شبکه گسترده اى از 
هاى  شبکه  و  لوله ها  السیر، خط   سریع  آهن   راه  ها،  بزرگراه 
استراتژى  این  اجراى  شود.  مى  شامل  را  آسیا  بین   فیبرنورى 
بزرگ به چین کمک خواهد کرد تا یکپارچگى اقتصادى خود با 
براى چین سکویى  افزایش دهد. همچنین  را  کشورهاى غربى 
قلب  در  غربى  چرخش  در  آن  سیاسى  نفوذ  ریزى  طرح  جهت 
اصلى  منبع  عنوان  به  را  خود  پکن  کرد.  خواهد  فراهم  اورآسیا 
سرمایه گذارى براى اجراى مراحل مختلف این طرح اعالم مى 
کند. در این چهارچوب، تصویر کلى جاده ابریشم جدید نشان مى 
دهد که هدف استراتژیک بلندمدت چین تقویت استفاده از یوآن 
تکیه  و کاهش  المللى  بین  انتقال هاى  براى  پول چین)  (واحد 

مالى به ایاالت متحده آمریکا است.
منافع  توسعه  بر  مبتنى  مرکزى  آسیاى  به  چین  رویکرد 

اقتصادى و تجارى است. چین آسیاى مرکزى را به عنوان منطقه 
مهمى بشمار مى آورد که مى تواند رشد اقتصادى آن را از طریق 
مسیرهاى تجارى توسعه داده و نیاز چین به منابع هیدروکربنى 
هاى  گذارى  سرمایه  میل  کمال  با  چین  کند.  مى  تأمین  را 
مى  انجام  مرکزى  آسیاى  زیرساختهاى  در  را  اى  سخاوتمندانه 
براى  این سرمایه گذارى ها  آنها تشخیص مى دهند که  دهد، 
اقتصاد چینى ها سودمند خواهد بود. در واقع، یک کمربند و یک 
چین»  «رویاى  که  ایده  این  کلمه  واقعى  معناى  به  جاده، 
جهان  جمعیت  رویاى  با  جمعیت  براى  بهتر  زندگى  جستجوى 
و یک  کمربند  مسیر یک  امتداد  در  است.  اشتراك  وجه  داراى 
جنوبى،  آسیاى  آن،  سه  آ  مرکزى،  آسیاى  از  کشور   65 جاده، 
اروپاى شرقى، آسیاى شرقى و آفریقاى شمالى، 4,4 میلیارد نفر 
جمعیت با درآمد قابل عرضه 21 تریلیون دالرى، به ترتیب 63 
درصد یک کمربند و 29 درصد یک جاده از ظرفیت جهانى را 
داراست. در 2013، حجم تجارت چین با کشورهاى پیرامون این 
مسیر بالغ بر یک تریلیون دالر بود که یک چهارم از حجم تجارت 
خارجى چین را در بر مى گرفت. در 10 سال اخیر، تجارت چین 
با این کشورها با نرخ میانگین ساالنه 19 درصد رشد، افزایش 
یافته است که 4 درصد بیشتر از نرخ رشد میانگین ساالنه تجارت 
خارجى چین در طول مدت مشابه بوده است. فضاهاى زیادى 

براى رشد در آینده وجود دارد.
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در سیزدهمین طرح ابداعى در پنج سال، پیش بینى مى شود 
سرمایه  و  دالر  تریلیون   10 ارزش  به  کاالها  واردات  چین  که 
گذارى بیش از 500 میلیارد دالر در خارج داشته باشد. کشورهاى 
اولین  ابریشم  جاده  مسیر  کشورهاى  همچنین  چین  همسایه 
دریافت کنندگان منافع خواهند بود. در مجموع، یک کمربند و 
یک جاده نسبت به جاده ابریشم قدیمى در سه جنبه برترى دارد: 
به مسکو، کشورهاى  یک کمربند و یک جاده فعلى در شمال 
پاسیفیک در جنوب، آمریکاى التین در شرق و آلمان در غرب 
مى رسد، برتر از منطقه جاده ابریشم قدیمى است. همچنین یک 
کمربند و یک جاده، تنها یک مسیر براى تجارت ابریشم، چاى، 
ادویه جات، ترشى جات و ظروف چینى نیست، بلکه نشان دهندة 
اتصال داخلى در قرن 21 است. این ابتکار زیرساخت ها را به هم 
متصل، سیاست ها را هماهنگ و تجارت و بازرگانى را ترویج مى 
کند، ارز را به گردش در مى آورد و همچنین قلب و اذهان مردم 
را به یکدیگر پیوند مى دهد. از سوى دیگر، جاده ابریشم، اروپایى 
ها را قادر مى سازد تا به چین آمده و ابریشم، ادویه جات و ترشى 
بخرند. یک کمربند و یک جاده محصول  را  آن  امثال  و  جات 
جامع چین است که به طور فعال بر سیاست روبه جلو چین اشاره 
دارد. این ابتکار به شکل گیرى یک بازار اورآسیایى بزرگ و یک 
از مفاهیم، به  الگوى جدیدى از جهانى سازى، در نتیجه فراتر 
کانالهاى تجارى شرق-غرب و کریدورهاى فرهنگى کمک مى 

کند.
البته باید در نظر داشت که مسیر اصلى و عمده جاده ابریشم 

آسیاى  کشورهاى  دیگر  و  افغانستان  به  کیانگ  سین  از  سنتى 
مرکزى و پس از گذر از مرو(در ترکمنستان امروزى) به ایران و 
از آنجا به بین النهرین(عراق کنونى) و شام (سوریه کنونى) مى 
رسید و آخرین نقطه آن پالمیرا(تدمر کنونى در سوریه) در ساحل 
مى  دریایى  راههاى  به  آنجا  از  که  بود  مدیترانه  دریاى  شرقى 
پیوست. و اگر این برنامه تحقق یابد کشور هایى که در این مسیر 

قرار مى گرفتند از مزایاى آن بهره مند مى شوند.
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آزاد،  بازار  اقتصاد  سیستم  در  آمد:  در  توزیع مجدد  ب: 
توزیع درآمد عادالنه و مناسب نیست، چرا که اصول بازار آزاد بر 
اساس منافع شخصى فرد و نهاد اقتصادى قرار دارد، و هر کس 
به فکر حداکثر کردن منفعت خود مى باشد و بعضى از افراد با 
یا  بازار  انحصارى  به دلیل شرایط  یا  بیشتر و  امکانات  به  توجه 
به  را  جامعه  درآمد  از  بیشترى  غیررقابتى سهم  بازارهاى  وجود 
خود تخصیص می دهند، بعضى دیگر به دالیل نداشتن امکانات 
کافى، ناتوانى جسمى و ذهنى سهمى از درآمد نبرده و یا بخش 

کوچکى از درآمد ملى متوجه آنها می شود.
مى توان حالتى را تصور کرد که در یک کشور، تنها سیستم 
اقتصاد بازار آزاد وجود داشته باشد، در این صورت نابرابرى ها و 
فقر به وضوح دیده خواهد شد، اما براى رفع آن گامى برداشته 
نخواهد شد، بنابراین ضرورى است که در هر کشورى دولت نیز 
در سیستم اقتصادى آن، دخالت داشته باشد تا از طریق برنامه 
هاى مختلف و یا استفاده از ابزار مالى مبادرت به توزیع مجدد 
اجتماعى،  هاى  بیمه  مثل  برود.  فقرا  کمک  به  و  نماید  درآمد 
هاى  خانه  ایجاد  رایگان،  درمان  و  بهداشت  رایگان،  آموزش 

سالمندان و …
ج: ایجاد بى ثباتى اقتصادى: از جمله مشکالت دیگرى 
که در یک کشورى که تنها داراى سیستم اقتصاد بازار آزاد است، 

وجود دارد، تورم و عدم اشتغال است. یعنى ثبات اقتصادى وجود 
ندارد. چرا که در سیستم اقتصاد بازار آزاد مقدار اشتغال، با سطح 
قیمت ها برنامه ریزى نمى شود بلکه از طریق نیروهاى موجود 

در بازار یعنى، عرضه کنندگان و متقاضى ها تعیین می شود.
اى است که  قانع کننده  دلیل  اقتصادى»  ثبات  «عدم حفظ 
مى  ضرورى  کشور  یک  اقتصادى  سیستم  در  را  دولت  دخالت 
طریق  از  و  کشور  اقتصاد  در  دخالت  با  بتواند  دولت  تا  سازد. 
برقرارى مالیات ها و سوبسیدها، و یا تغییر در هزینه هاى مختلف 
خود و یا با استفاده از سیستم بانکى در قیمت ها و سطح اشتغال 

تاثیر بگذارد و به «ایجاد ثبات اقتصادى» کمک کند.
از آنچه در خصوص سیستم هاى اقتصادى گفتیم، می توان 
نتیجه گرفت که سیستم اقتصادى یک کشور باید یک سیستم 
اقتصادى مخلوط یا ترکیبى (بازار و دولت) باشد؛ یعنى در کنار 
وجود بازارهاى آزاد، دولت به عنوان راهنما، کنترول کننده بازارها 
در جهت صرف کارآیى در استفاده از منابع، و توزیع کننده درآمد 
براى  را  امکانات عادالنه  ناروا،  تبعیضات  با رفع  تا  باشد.  حاضر 
همه ایجاد کند، یک اقتصاد صحیح در جهت ایجاد رفاه و رفع 
فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه هاى تغذیه و 
مسکن و کار و بهداشت پی ریزى کند، وسایل آموزش و پرورش 
رایگان را براى تمام مردم خود گسترش دهد و نیازهاى اساسى 

آنها را تامین نماید.

چگونگى تعیین ارزش پول 

نظام اقتصادى عبارت از مجموعه مرتبط و منظم عناصرى 
است که به منظور ارزشیابى و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و 
مصرف براى کسب بیشترین موفقیت فعالیت مى کند. به عبارت 
هاى  نهاد  از  هماهنگ  اى  مجموعه  اقتصادى،  نظام  دیگر 
اجتماعى و حقوقى است، که در بطن آن برخى وسایل سازمان 
قرارى  بر  به منظور  برتر  انگیزه هاى  برخى  از  پیروى  به  یافته 
تعادل اقتصادى مورد استفاده قرار مى گیرد. بر این اساس، نظام 
واژه  است.  اجتماعى  نظامهاى  زیر  از  یکى  نیز  اقتصادى 
”اقتصادى“ اشاره به بُعد(و نه به قسم) خاصى از رفتارها و روابط 
مردم دارد، که بر اساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تامین 
تواند  اقتصادى مى  نظام  اهداف کالن  گیرد.  انجام مى  معاش 
عدالت اقتصادى، استقالل، رفاه عمومى، رشد و توسعه اقتصادى 

و مواردى از این قبیل باشد.

تفاوت مکتب و نظام اقتصادى
به  رسیدن  براى  آن  پیروان  که  است  رسمى  و  راه  مکتب، 
اقتصادى  مکتب  و  کنند  رعایت  و  پیموده  را  آن  باید  کمال 
قواعدى اساسى است که با عدالت اجتماعى ارتباط دارد و وظیفه 
آن ارائه راه حل هایى است که با مفهوم عدالت خواهى سازگار 

است.
مکتب اقتصادى دانش تجربى نیست و به توضیح و تفسیر 
به  دهنده  مکتب، جهت  بلکه  پردازد،  نمى  اقتصادى  مشکالت 

علم است و با ارائه انگیزه ها، آرمانها، قوانین، مقررات و باید ها 
و نباید ها، آن علم را هدایت مى کند. تجلى عینى و نمود خارجى 
مکتب، نظام است که رسالت آن اجراى اهداف مکتب است. به 
عبارت دیگر، تنظیم و هدایت فعالیت هاى اقتصادى و تقسیم آن 
میان افراد بر طبق رهنمودهاى مکتب، وظیفه اى است که نظام 

اقتصادى آن را بر عهده دارد.

مالکیت و انواع نظامهاى اقتصادى
خصوصى،  صورت  به  مالکیت  هاى  شکل  از  هریک  وجود 
جمعى و یا دولتى نظام اقتصادى خاصى را به وجود مى آورد. 
تمرکز  یا  و  تمرکز  عدم  دیگر  بیان  به  و  فردى  آزادى  میزان 
نوع  هد.  د  مى  شکل  را  اقتصادى  هاى  نظام  انواع  اقتصادى 
مالکیت و سیستم برنامه ریزى پیوسته به عنوان دو معیار اصلى 
براى تعیین انواع نظام هاى اقتصادى و تفکیک آنها از یکدیگر 

به کار مى رود.
البته این تفکیک صرفًا بر اساس تئورى(نظرى) انجام شده و 
ممکن است در عمل هیچ کشورى را نتوان یافت که به صورت 
مطلق برنامه ریزى متمرکز یا غیر متمرکزداشته و یا فقط نوع 
مالکیت در آن وجود داشته باشد. همچنین نظام هاى اقتصادى 
با توجه به تغییرات سیاسى و اجتماعى همیشه در حال تغییر و 
توان یک  تنها مى  معیار فوق  با دو  اساس  براین  تحول است. 

تقسیم بندى کلى از نظام هاى اقتصادى انجام داد.

1.  اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز(نظام سوسیالیستى)
برنامه ریزى متمرکز، دولت نقش  با  اقتصاد       درسیستم 
چه  که  کند  مى  مشخص  ریزى  برنامه  کند.  می  ایفا  را  عمدة 
کاالها و خدماتى به چه مقدار تولید شوند. همچنین قواعدى را 
نیز براى توزیع کاالها و خدمات تولید شده تنظیم می نماید. در 
مالک  دولت  متمرکز،  ریزى  برنامه  با  اقتصاد  سیستم  در  واقع 
عمده محسوب شده و مالکیت خصوصى در ابعاد کوچکى وجود 
خواهد داشت. سازمان برنامه ریز نه تنها نوع کاال و مقدار آن را 
براى تولید تعیین خواهد کرد، بلکه برنامه ریزي نحوه تولید و 
چگونگى توزیع را نیز به عهده خواهد گرفت. دولت در سیستم 
اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و 

حقوق سیاست توزیع درآمد را نیز انجام می دهد.
در اقتصاد متمرکز، دولت قیمت کاالها را تعیین مى کند و 
آنها را به فروش مى رساند و گاهى مشاهده مى شود که به علت 
براى  معین  قیمت  در  کاالها  عرضه  به  نسبت  بیشتر  تقاضاى 
خریدارى کاال، مردم مجبور به ایجاد صف مى شوند و یا ممکن 
است کاال تمامًا مورد تقاضا قرار نگیرد و مقدارى از آن به فروش 

نرسد.
2.  اقتصاد بازار آزاد(نظام سرمایه دارى)

در اقتصاد بازار آزاد، دولت هیچ گونه دخالتى نمى کند و سوال 
دولت  دخالت  و  برنامه  به  نیاز  بدون  اقتصادى  اساسى  هاى 
مرکزى پاسخ داده می شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و نهاد ها 
منابع شخصی خود حرکت می  اساس  بر  اقتصادى هستند که 
کنند و بر اساس منافع شخصى خود به فعالیت تولیدى پرداخته 
و کاالهاى مورد نیاز مردم را تولید می کنند. افراد تصمیم می 
گیرند که به دنبال کسب مهارت و تحصیالت بروند یا نروند، کار 
بکنند یا کار نکنند، کاالیى را خریداري بکنند یا بفروشند، سرمایه 

گذاري یا پس انداز کنند و…
در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خریداران و فروشندگان، تعیین مى 
کند که چه تولید شود، به چه مقدار تولید شود، چگونه تولید شود، 
دریافت کند. همچنین در صورتى کاالها و  را  آن  و چه کسى 
جمع  را  بتواند سودى  کننده  تولید  که  شوند  مى  تولید  خدمات 
آورى کند. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده کاال و یا خدمت خود 
سود  برساند،  فروش  به  آن  تولید  هزینه  از  بیشتر  قیمتی  در  را 
داد.  خواهد  ادامه  خدمات  ارایه  و  کاال  تولید  به  و  کرد  خواهد 
بنابراین مى توان گفت که ترکیب کاالها و خدماتى که در هر 
بازار آزادى یافت می شود به وسیله سلیقه و ترجیحات مصرف 
کنندگان تعیین مى شود. مصرف کنندگان با این تصمیم که کاال 
یا خدمتى را خریدارى بکنند یا نکنند راى به تولید و یا عدم تولید 

آن کاال می دهند.

در اقتصاد بازار آزاد، تصمیم گیرى که بر اساس مبانى بازار 
آزاد باشد به کارآیى در تولید منتهى مى شود و اگر تولید کننده 
اى از کارآیى الزم برخوردار نباشد، به وسیله رقبا از بازار خارج 
مى شود و تولید کننده کارآمدتر جاى او را خواهد گرفت. پس 
در  را  تولید  نحوه  که  است  «رقابت»  این  که  گفت  توان  مى 

اقتصاد بازار آزاد تعیین مى کند.
تصمیمات عمده در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قیمت ها و 

هزینه ها اتخاذ مى گردد.
3. سیستم اقتصادى مختلط(نظام مختلط- دولت و بازار آزاد)
سیستم  از  ترکیبى  دولت،  و  بازار  مختلط،  اقتصادى  سیستم 
اقتصاد بازار آزاد و سیستم اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز (دولت) 
اقتصادى  واقعى  سیستم  عنوان  به  امروز  جهان  در  که  است 

اکثریت کشورهاى جهان به کار گرفته مى شود.
در سیستم اقتصادى مخلوط، بازار و دولت، نهاد هاى مستقل 
و بازارهاى آزاد وجود دارند و به فعالیت مى پردازند و افراد در 
تصمیمات اقتصادى خود براى کسب درآمد و هزینه کردن و پس 
تمام  در  اقتصادي  سیستم  این  باشند.  می  مختار  کردن  انداز 
کشورهاي دنیا وجود دارد.  دالیلى وجود دارد که نشان مى دهد، 
در یک کشور نمی توان از سیستم هاي اقتصاد با برنامه ریزى 
متمرکز، و یا سیستم اقتصاد بازار آزاد به تنهایى استفاده کرد. چرا 
که تجربه در کشورهاى سوسیالیست نشان داده است که برنامه 
اتالف  به  منجر  آن  افراطى  شکل  در  متمرکز  اقتصادى  ریزى 
منابع، عدم کارآیى و بازده ضعیف اقتصادى می شود. از سوى 
دیگر در سیستم اقتصاد بازار آزاد نیز ضعف و کاستى هاى وجود 
دارد که نمى تواند جواب گوى کامل یک جامعه باشد. به طور 

مثال:
الف: عدم کارایى: در یک کشور کاالها و خدماتى وجود 
دارد که جنبه اجتماعى داشته و به صورت جمعى مورد استفاده 
مصرف کنندگان قرار می گیرند، مثل یک محوطه پارك آزاد، 
خدمات پولیس، برنامه رادیو و … این نوع کاالها و خدمات که 
مورد درخواست تمام افراد جامعه نیز است، استفاده از آن، براى 
همگان رایگان بوده و کسى حاضر نیست بابت استفاده از چنین 
سیستم  که  کنید  تصور  حال  نماید.  پرداخت  پولى  کاالهایى 
اقتصادى یک کشور، اقتصاد بازار آزاد باشد، آیا در این صورت 
کاالها  نوع  این  که  شد  خواهد  حاضر  خصوصی  نهاد  یک 
(کاالهاى عمومى) را بدون کسب منافع و با جبران هزینه تولید 
این سئوال  قرار دهد، مسلم است که جواب  اختیار همگان  در 
بنابراین در چنین مواردى دخالت دولت الزم  بود.  ”نه“ خواهد 
است تا از طریق جمع آوري مالیات از مردم، کاالهاى عمومى را 

تولید کند.
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نظامهاى اقتصادى
نویسنده: مرجان عنابى

آزاد،  بازار  اقتصاد  سیستم  در  آمد:  در  توزیع مجدد  ب: 
توزیع درآمد عادالنه و مناسب نیست، چرا که اصول بازار آزاد بر 
اساس منافع شخصى فرد و نهاد اقتصادى قرار دارد، و هر کس 
به فکر حداکثر کردن منفعت خود مى باشد و بعضى از افراد با 
یا  بازار  انحصارى  به دلیل شرایط  یا  بیشتر و  امکانات  به  توجه 
به  را  جامعه  درآمد  از  بیشترى  غیررقابتى سهم  بازارهاى  وجود 
خود تخصیص می دهند، بعضى دیگر به دالیل نداشتن امکانات 
کافى، ناتوانى جسمى و ذهنى سهمى از درآمد نبرده و یا بخش 

کوچکى از درآمد ملى متوجه آنها می شود.
مى توان حالتى را تصور کرد که در یک کشور، تنها سیستم 
اقتصاد بازار آزاد وجود داشته باشد، در این صورت نابرابرى ها و 
فقر به وضوح دیده خواهد شد، اما براى رفع آن گامى برداشته 
نخواهد شد، بنابراین ضرورى است که در هر کشورى دولت نیز 
در سیستم اقتصادى آن، دخالت داشته باشد تا از طریق برنامه 
هاى مختلف و یا استفاده از ابزار مالى مبادرت به توزیع مجدد 
اجتماعى،  هاى  بیمه  مثل  برود.  فقرا  کمک  به  و  نماید  درآمد 
هاى  خانه  ایجاد  رایگان،  درمان  و  بهداشت  رایگان،  آموزش 

سالمندان و …
ج: ایجاد بى ثباتى اقتصادى: از جمله مشکالت دیگرى 
که در یک کشورى که تنها داراى سیستم اقتصاد بازار آزاد است، 

وجود دارد، تورم و عدم اشتغال است. یعنى ثبات اقتصادى وجود 
ندارد. چرا که در سیستم اقتصاد بازار آزاد مقدار اشتغال، با سطح 
قیمت ها برنامه ریزى نمى شود بلکه از طریق نیروهاى موجود 

در بازار یعنى، عرضه کنندگان و متقاضى ها تعیین می شود.
اى است که  قانع کننده  دلیل  اقتصادى»  ثبات  «عدم حفظ 
مى  ضرورى  کشور  یک  اقتصادى  سیستم  در  را  دولت  دخالت 
طریق  از  و  کشور  اقتصاد  در  دخالت  با  بتواند  دولت  تا  سازد. 
برقرارى مالیات ها و سوبسیدها، و یا تغییر در هزینه هاى مختلف 
خود و یا با استفاده از سیستم بانکى در قیمت ها و سطح اشتغال 

تاثیر بگذارد و به «ایجاد ثبات اقتصادى» کمک کند.
از آنچه در خصوص سیستم هاى اقتصادى گفتیم، می توان 
نتیجه گرفت که سیستم اقتصادى یک کشور باید یک سیستم 
اقتصادى مخلوط یا ترکیبى (بازار و دولت) باشد؛ یعنى در کنار 
وجود بازارهاى آزاد، دولت به عنوان راهنما، کنترول کننده بازارها 
در جهت صرف کارآیى در استفاده از منابع، و توزیع کننده درآمد 
براى  را  امکانات عادالنه  ناروا،  تبعیضات  با رفع  تا  باشد.  حاضر 
همه ایجاد کند، یک اقتصاد صحیح در جهت ایجاد رفاه و رفع 
فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه هاى تغذیه و 
مسکن و کار و بهداشت پی ریزى کند، وسایل آموزش و پرورش 
رایگان را براى تمام مردم خود گسترش دهد و نیازهاى اساسى 

آنها را تامین نماید.

نظام اقتصادى عبارت از مجموعه مرتبط و منظم عناصرى 
است که به منظور ارزشیابى و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و 
مصرف براى کسب بیشترین موفقیت فعالیت مى کند. به عبارت 
هاى  نهاد  از  هماهنگ  اى  مجموعه  اقتصادى،  نظام  دیگر 
اجتماعى و حقوقى است، که در بطن آن برخى وسایل سازمان 
قرارى  بر  به منظور  برتر  انگیزه هاى  برخى  از  پیروى  به  یافته 
تعادل اقتصادى مورد استفاده قرار مى گیرد. بر این اساس، نظام 
واژه  است.  اجتماعى  نظامهاى  زیر  از  یکى  نیز  اقتصادى 
”اقتصادى“ اشاره به بُعد(و نه به قسم) خاصى از رفتارها و روابط 
مردم دارد، که بر اساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تامین 
تواند  اقتصادى مى  نظام  اهداف کالن  گیرد.  انجام مى  معاش 
عدالت اقتصادى، استقالل، رفاه عمومى، رشد و توسعه اقتصادى 

و مواردى از این قبیل باشد.

تفاوت مکتب و نظام اقتصادى
به  رسیدن  براى  آن  پیروان  که  است  رسمى  و  راه  مکتب، 
اقتصادى  مکتب  و  کنند  رعایت  و  پیموده  را  آن  باید  کمال 
قواعدى اساسى است که با عدالت اجتماعى ارتباط دارد و وظیفه 
آن ارائه راه حل هایى است که با مفهوم عدالت خواهى سازگار 

است.
مکتب اقتصادى دانش تجربى نیست و به توضیح و تفسیر 
به  دهنده  مکتب، جهت  بلکه  پردازد،  نمى  اقتصادى  مشکالت 

علم است و با ارائه انگیزه ها، آرمانها، قوانین، مقررات و باید ها 
و نباید ها، آن علم را هدایت مى کند. تجلى عینى و نمود خارجى 
مکتب، نظام است که رسالت آن اجراى اهداف مکتب است. به 
عبارت دیگر، تنظیم و هدایت فعالیت هاى اقتصادى و تقسیم آن 
میان افراد بر طبق رهنمودهاى مکتب، وظیفه اى است که نظام 

اقتصادى آن را بر عهده دارد.

مالکیت و انواع نظامهاى اقتصادى
خصوصى،  صورت  به  مالکیت  هاى  شکل  از  هریک  وجود 
جمعى و یا دولتى نظام اقتصادى خاصى را به وجود مى آورد. 
تمرکز  یا  و  تمرکز  عدم  دیگر  بیان  به  و  فردى  آزادى  میزان 
نوع  هد.  د  مى  شکل  را  اقتصادى  هاى  نظام  انواع  اقتصادى 
مالکیت و سیستم برنامه ریزى پیوسته به عنوان دو معیار اصلى 
براى تعیین انواع نظام هاى اقتصادى و تفکیک آنها از یکدیگر 

به کار مى رود.
البته این تفکیک صرفًا بر اساس تئورى(نظرى) انجام شده و 
ممکن است در عمل هیچ کشورى را نتوان یافت که به صورت 
مطلق برنامه ریزى متمرکز یا غیر متمرکزداشته و یا فقط نوع 
مالکیت در آن وجود داشته باشد. همچنین نظام هاى اقتصادى 
با توجه به تغییرات سیاسى و اجتماعى همیشه در حال تغییر و 
توان یک  تنها مى  معیار فوق  با دو  اساس  براین  تحول است. 

تقسیم بندى کلى از نظام هاى اقتصادى انجام داد.

1.  اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز(نظام سوسیالیستى)
برنامه ریزى متمرکز، دولت نقش  با  اقتصاد       درسیستم 
چه  که  کند  مى  مشخص  ریزى  برنامه  کند.  می  ایفا  را  عمدة 
کاالها و خدماتى به چه مقدار تولید شوند. همچنین قواعدى را 
نیز براى توزیع کاالها و خدمات تولید شده تنظیم می نماید. در 
مالک  دولت  متمرکز،  ریزى  برنامه  با  اقتصاد  سیستم  در  واقع 
عمده محسوب شده و مالکیت خصوصى در ابعاد کوچکى وجود 
خواهد داشت. سازمان برنامه ریز نه تنها نوع کاال و مقدار آن را 
براى تولید تعیین خواهد کرد، بلکه برنامه ریزي نحوه تولید و 
چگونگى توزیع را نیز به عهده خواهد گرفت. دولت در سیستم 
اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و 

حقوق سیاست توزیع درآمد را نیز انجام می دهد.
در اقتصاد متمرکز، دولت قیمت کاالها را تعیین مى کند و 
آنها را به فروش مى رساند و گاهى مشاهده مى شود که به علت 
براى  معین  قیمت  در  کاالها  عرضه  به  نسبت  بیشتر  تقاضاى 
خریدارى کاال، مردم مجبور به ایجاد صف مى شوند و یا ممکن 
است کاال تمامًا مورد تقاضا قرار نگیرد و مقدارى از آن به فروش 

نرسد.
2.  اقتصاد بازار آزاد(نظام سرمایه دارى)

در اقتصاد بازار آزاد، دولت هیچ گونه دخالتى نمى کند و سوال 
دولت  دخالت  و  برنامه  به  نیاز  بدون  اقتصادى  اساسى  هاى 
مرکزى پاسخ داده می شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و نهاد ها 
منابع شخصی خود حرکت می  اساس  بر  اقتصادى هستند که 
کنند و بر اساس منافع شخصى خود به فعالیت تولیدى پرداخته 
و کاالهاى مورد نیاز مردم را تولید می کنند. افراد تصمیم می 
گیرند که به دنبال کسب مهارت و تحصیالت بروند یا نروند، کار 
بکنند یا کار نکنند، کاالیى را خریداري بکنند یا بفروشند، سرمایه 

گذاري یا پس انداز کنند و…
در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خریداران و فروشندگان، تعیین مى 
کند که چه تولید شود، به چه مقدار تولید شود، چگونه تولید شود، 
دریافت کند. همچنین در صورتى کاالها و  را  آن  و چه کسى 
جمع  را  بتواند سودى  کننده  تولید  که  شوند  مى  تولید  خدمات 
آورى کند. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده کاال و یا خدمت خود 
سود  برساند،  فروش  به  آن  تولید  هزینه  از  بیشتر  قیمتی  در  را 
داد.  خواهد  ادامه  خدمات  ارایه  و  کاال  تولید  به  و  کرد  خواهد 
بنابراین مى توان گفت که ترکیب کاالها و خدماتى که در هر 
بازار آزادى یافت می شود به وسیله سلیقه و ترجیحات مصرف 
کنندگان تعیین مى شود. مصرف کنندگان با این تصمیم که کاال 
یا خدمتى را خریدارى بکنند یا نکنند راى به تولید و یا عدم تولید 

آن کاال می دهند.

در اقتصاد بازار آزاد، تصمیم گیرى که بر اساس مبانى بازار 
آزاد باشد به کارآیى در تولید منتهى مى شود و اگر تولید کننده 
اى از کارآیى الزم برخوردار نباشد، به وسیله رقبا از بازار خارج 
مى شود و تولید کننده کارآمدتر جاى او را خواهد گرفت. پس 
در  را  تولید  نحوه  که  است  «رقابت»  این  که  گفت  توان  مى 

اقتصاد بازار آزاد تعیین مى کند.
تصمیمات عمده در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قیمت ها و 

هزینه ها اتخاذ مى گردد.
3. سیستم اقتصادى مختلط(نظام مختلط- دولت و بازار آزاد)
سیستم  از  ترکیبى  دولت،  و  بازار  مختلط،  اقتصادى  سیستم 
اقتصاد بازار آزاد و سیستم اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز (دولت) 
اقتصادى  واقعى  سیستم  عنوان  به  امروز  جهان  در  که  است 

اکثریت کشورهاى جهان به کار گرفته مى شود.
در سیستم اقتصادى مخلوط، بازار و دولت، نهاد هاى مستقل 
و بازارهاى آزاد وجود دارند و به فعالیت مى پردازند و افراد در 
تصمیمات اقتصادى خود براى کسب درآمد و هزینه کردن و پس 
تمام  در  اقتصادي  سیستم  این  باشند.  می  مختار  کردن  انداز 
کشورهاي دنیا وجود دارد.  دالیلى وجود دارد که نشان مى دهد، 
در یک کشور نمی توان از سیستم هاي اقتصاد با برنامه ریزى 
متمرکز، و یا سیستم اقتصاد بازار آزاد به تنهایى استفاده کرد. چرا 
که تجربه در کشورهاى سوسیالیست نشان داده است که برنامه 
اتالف  به  منجر  آن  افراطى  شکل  در  متمرکز  اقتصادى  ریزى 
منابع، عدم کارآیى و بازده ضعیف اقتصادى می شود. از سوى 
دیگر در سیستم اقتصاد بازار آزاد نیز ضعف و کاستى هاى وجود 
دارد که نمى تواند جواب گوى کامل یک جامعه باشد. به طور 

مثال:
الف: عدم کارایى: در یک کشور کاالها و خدماتى وجود 
دارد که جنبه اجتماعى داشته و به صورت جمعى مورد استفاده 
مصرف کنندگان قرار می گیرند، مثل یک محوطه پارك آزاد، 
خدمات پولیس، برنامه رادیو و … این نوع کاالها و خدمات که 
مورد درخواست تمام افراد جامعه نیز است، استفاده از آن، براى 
همگان رایگان بوده و کسى حاضر نیست بابت استفاده از چنین 
سیستم  که  کنید  تصور  حال  نماید.  پرداخت  پولى  کاالهایى 
اقتصادى یک کشور، اقتصاد بازار آزاد باشد، آیا در این صورت 
کاالها  نوع  این  که  شد  خواهد  حاضر  خصوصی  نهاد  یک 
(کاالهاى عمومى) را بدون کسب منافع و با جبران هزینه تولید 
این سئوال  قرار دهد، مسلم است که جواب  اختیار همگان  در 
بنابراین در چنین مواردى دخالت دولت الزم  بود.  ”نه“ خواهد 
است تا از طریق جمع آوري مالیات از مردم، کاالهاى عمومى را 

تولید کند.
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نظامهاى اقتصادى

آزاد،  بازار  اقتصاد  سیستم  در  آمد:  در  توزیع مجدد  ب: 
توزیع درآمد عادالنه و مناسب نیست، چرا که اصول بازار آزاد بر 
اساس منافع شخصى فرد و نهاد اقتصادى قرار دارد، و هر کس 
به فکر حداکثر کردن منفعت خود مى باشد و بعضى از افراد با 
یا  بازار  انحصارى  به دلیل شرایط  یا  بیشتر و  امکانات  به  توجه 
به  را  جامعه  درآمد  از  بیشترى  غیررقابتى سهم  بازارهاى  وجود 
خود تخصیص می دهند، بعضى دیگر به دالیل نداشتن امکانات 
کافى، ناتوانى جسمى و ذهنى سهمى از درآمد نبرده و یا بخش 

کوچکى از درآمد ملى متوجه آنها می شود.
مى توان حالتى را تصور کرد که در یک کشور، تنها سیستم 
اقتصاد بازار آزاد وجود داشته باشد، در این صورت نابرابرى ها و 
فقر به وضوح دیده خواهد شد، اما براى رفع آن گامى برداشته 
نخواهد شد، بنابراین ضرورى است که در هر کشورى دولت نیز 
در سیستم اقتصادى آن، دخالت داشته باشد تا از طریق برنامه 
هاى مختلف و یا استفاده از ابزار مالى مبادرت به توزیع مجدد 
اجتماعى،  هاى  بیمه  مثل  برود.  فقرا  کمک  به  و  نماید  درآمد 
هاى  خانه  ایجاد  رایگان،  درمان  و  بهداشت  رایگان،  آموزش 

سالمندان و …
ج: ایجاد بى ثباتى اقتصادى: از جمله مشکالت دیگرى 
که در یک کشورى که تنها داراى سیستم اقتصاد بازار آزاد است، 

وجود دارد، تورم و عدم اشتغال است. یعنى ثبات اقتصادى وجود 
ندارد. چرا که در سیستم اقتصاد بازار آزاد مقدار اشتغال، با سطح 
قیمت ها برنامه ریزى نمى شود بلکه از طریق نیروهاى موجود 

در بازار یعنى، عرضه کنندگان و متقاضى ها تعیین می شود.
اى است که  قانع کننده  دلیل  اقتصادى»  ثبات  «عدم حفظ 
مى  ضرورى  کشور  یک  اقتصادى  سیستم  در  را  دولت  دخالت 
طریق  از  و  کشور  اقتصاد  در  دخالت  با  بتواند  دولت  تا  سازد. 
برقرارى مالیات ها و سوبسیدها، و یا تغییر در هزینه هاى مختلف 
خود و یا با استفاده از سیستم بانکى در قیمت ها و سطح اشتغال 

تاثیر بگذارد و به «ایجاد ثبات اقتصادى» کمک کند.
از آنچه در خصوص سیستم هاى اقتصادى گفتیم، می توان 
نتیجه گرفت که سیستم اقتصادى یک کشور باید یک سیستم 
اقتصادى مخلوط یا ترکیبى (بازار و دولت) باشد؛ یعنى در کنار 
وجود بازارهاى آزاد، دولت به عنوان راهنما، کنترول کننده بازارها 
در جهت صرف کارآیى در استفاده از منابع، و توزیع کننده درآمد 
براى  را  امکانات عادالنه  ناروا،  تبعیضات  با رفع  تا  باشد.  حاضر 
همه ایجاد کند، یک اقتصاد صحیح در جهت ایجاد رفاه و رفع 
فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه هاى تغذیه و 
مسکن و کار و بهداشت پی ریزى کند، وسایل آموزش و پرورش 
رایگان را براى تمام مردم خود گسترش دهد و نیازهاى اساسى 

آنها را تامین نماید.

نظام اقتصادى عبارت از مجموعه مرتبط و منظم عناصرى 
است که به منظور ارزشیابى و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و 
مصرف براى کسب بیشترین موفقیت فعالیت مى کند. به عبارت 
هاى  نهاد  از  هماهنگ  اى  مجموعه  اقتصادى،  نظام  دیگر 
اجتماعى و حقوقى است، که در بطن آن برخى وسایل سازمان 
قرارى  بر  به منظور  برتر  انگیزه هاى  برخى  از  پیروى  به  یافته 
تعادل اقتصادى مورد استفاده قرار مى گیرد. بر این اساس، نظام 
واژه  است.  اجتماعى  نظامهاى  زیر  از  یکى  نیز  اقتصادى 
”اقتصادى“ اشاره به بُعد(و نه به قسم) خاصى از رفتارها و روابط 
مردم دارد، که بر اساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تامین 
تواند  اقتصادى مى  نظام  اهداف کالن  گیرد.  انجام مى  معاش 
عدالت اقتصادى، استقالل، رفاه عمومى، رشد و توسعه اقتصادى 

و مواردى از این قبیل باشد.

تفاوت مکتب و نظام اقتصادى
به  رسیدن  براى  آن  پیروان  که  است  رسمى  و  راه  مکتب، 
اقتصادى  مکتب  و  کنند  رعایت  و  پیموده  را  آن  باید  کمال 
قواعدى اساسى است که با عدالت اجتماعى ارتباط دارد و وظیفه 
آن ارائه راه حل هایى است که با مفهوم عدالت خواهى سازگار 

است.
مکتب اقتصادى دانش تجربى نیست و به توضیح و تفسیر 
به  دهنده  مکتب، جهت  بلکه  پردازد،  نمى  اقتصادى  مشکالت 

علم است و با ارائه انگیزه ها، آرمانها، قوانین، مقررات و باید ها 
و نباید ها، آن علم را هدایت مى کند. تجلى عینى و نمود خارجى 
مکتب، نظام است که رسالت آن اجراى اهداف مکتب است. به 
عبارت دیگر، تنظیم و هدایت فعالیت هاى اقتصادى و تقسیم آن 
میان افراد بر طبق رهنمودهاى مکتب، وظیفه اى است که نظام 

اقتصادى آن را بر عهده دارد.

مالکیت و انواع نظامهاى اقتصادى
خصوصى،  صورت  به  مالکیت  هاى  شکل  از  هریک  وجود 
جمعى و یا دولتى نظام اقتصادى خاصى را به وجود مى آورد. 
تمرکز  یا  و  تمرکز  عدم  دیگر  بیان  به  و  فردى  آزادى  میزان 
نوع  هد.  د  مى  شکل  را  اقتصادى  هاى  نظام  انواع  اقتصادى 
مالکیت و سیستم برنامه ریزى پیوسته به عنوان دو معیار اصلى 
براى تعیین انواع نظام هاى اقتصادى و تفکیک آنها از یکدیگر 

به کار مى رود.
البته این تفکیک صرفًا بر اساس تئورى(نظرى) انجام شده و 
ممکن است در عمل هیچ کشورى را نتوان یافت که به صورت 
مطلق برنامه ریزى متمرکز یا غیر متمرکزداشته و یا فقط نوع 
مالکیت در آن وجود داشته باشد. همچنین نظام هاى اقتصادى 
با توجه به تغییرات سیاسى و اجتماعى همیشه در حال تغییر و 
توان یک  تنها مى  معیار فوق  با دو  اساس  براین  تحول است. 

تقسیم بندى کلى از نظام هاى اقتصادى انجام داد.

1.  اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز(نظام سوسیالیستى)
برنامه ریزى متمرکز، دولت نقش  با  اقتصاد       درسیستم 
چه  که  کند  مى  مشخص  ریزى  برنامه  کند.  می  ایفا  را  عمدة 
کاالها و خدماتى به چه مقدار تولید شوند. همچنین قواعدى را 
نیز براى توزیع کاالها و خدمات تولید شده تنظیم می نماید. در 
مالک  دولت  متمرکز،  ریزى  برنامه  با  اقتصاد  سیستم  در  واقع 
عمده محسوب شده و مالکیت خصوصى در ابعاد کوچکى وجود 
خواهد داشت. سازمان برنامه ریز نه تنها نوع کاال و مقدار آن را 
براى تولید تعیین خواهد کرد، بلکه برنامه ریزي نحوه تولید و 
چگونگى توزیع را نیز به عهده خواهد گرفت. دولت در سیستم 
اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و 

حقوق سیاست توزیع درآمد را نیز انجام می دهد.
در اقتصاد متمرکز، دولت قیمت کاالها را تعیین مى کند و 
آنها را به فروش مى رساند و گاهى مشاهده مى شود که به علت 
براى  معین  قیمت  در  کاالها  عرضه  به  نسبت  بیشتر  تقاضاى 
خریدارى کاال، مردم مجبور به ایجاد صف مى شوند و یا ممکن 
است کاال تمامًا مورد تقاضا قرار نگیرد و مقدارى از آن به فروش 

نرسد.
2.  اقتصاد بازار آزاد(نظام سرمایه دارى)

در اقتصاد بازار آزاد، دولت هیچ گونه دخالتى نمى کند و سوال 
دولت  دخالت  و  برنامه  به  نیاز  بدون  اقتصادى  اساسى  هاى 
مرکزى پاسخ داده می شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و نهاد ها 
منابع شخصی خود حرکت می  اساس  بر  اقتصادى هستند که 
کنند و بر اساس منافع شخصى خود به فعالیت تولیدى پرداخته 
و کاالهاى مورد نیاز مردم را تولید می کنند. افراد تصمیم می 
گیرند که به دنبال کسب مهارت و تحصیالت بروند یا نروند، کار 
بکنند یا کار نکنند، کاالیى را خریداري بکنند یا بفروشند، سرمایه 

گذاري یا پس انداز کنند و…
در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خریداران و فروشندگان، تعیین مى 
کند که چه تولید شود، به چه مقدار تولید شود، چگونه تولید شود، 
دریافت کند. همچنین در صورتى کاالها و  را  آن  و چه کسى 
جمع  را  بتواند سودى  کننده  تولید  که  شوند  مى  تولید  خدمات 
آورى کند. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده کاال و یا خدمت خود 
سود  برساند،  فروش  به  آن  تولید  هزینه  از  بیشتر  قیمتی  در  را 
داد.  خواهد  ادامه  خدمات  ارایه  و  کاال  تولید  به  و  کرد  خواهد 
بنابراین مى توان گفت که ترکیب کاالها و خدماتى که در هر 
بازار آزادى یافت می شود به وسیله سلیقه و ترجیحات مصرف 
کنندگان تعیین مى شود. مصرف کنندگان با این تصمیم که کاال 
یا خدمتى را خریدارى بکنند یا نکنند راى به تولید و یا عدم تولید 

آن کاال می دهند.

در اقتصاد بازار آزاد، تصمیم گیرى که بر اساس مبانى بازار 
آزاد باشد به کارآیى در تولید منتهى مى شود و اگر تولید کننده 
اى از کارآیى الزم برخوردار نباشد، به وسیله رقبا از بازار خارج 
مى شود و تولید کننده کارآمدتر جاى او را خواهد گرفت. پس 
در  را  تولید  نحوه  که  است  «رقابت»  این  که  گفت  توان  مى 

اقتصاد بازار آزاد تعیین مى کند.
تصمیمات عمده در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قیمت ها و 

هزینه ها اتخاذ مى گردد.
3. سیستم اقتصادى مختلط(نظام مختلط- دولت و بازار آزاد)
سیستم  از  ترکیبى  دولت،  و  بازار  مختلط،  اقتصادى  سیستم 
اقتصاد بازار آزاد و سیستم اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز (دولت) 
اقتصادى  واقعى  سیستم  عنوان  به  امروز  جهان  در  که  است 

اکثریت کشورهاى جهان به کار گرفته مى شود.
در سیستم اقتصادى مخلوط، بازار و دولت، نهاد هاى مستقل 
و بازارهاى آزاد وجود دارند و به فعالیت مى پردازند و افراد در 
تصمیمات اقتصادى خود براى کسب درآمد و هزینه کردن و پس 
تمام  در  اقتصادي  سیستم  این  باشند.  می  مختار  کردن  انداز 
کشورهاي دنیا وجود دارد.  دالیلى وجود دارد که نشان مى دهد، 
در یک کشور نمی توان از سیستم هاي اقتصاد با برنامه ریزى 
متمرکز، و یا سیستم اقتصاد بازار آزاد به تنهایى استفاده کرد. چرا 
که تجربه در کشورهاى سوسیالیست نشان داده است که برنامه 
اتالف  به  منجر  آن  افراطى  شکل  در  متمرکز  اقتصادى  ریزى 
منابع، عدم کارآیى و بازده ضعیف اقتصادى می شود. از سوى 
دیگر در سیستم اقتصاد بازار آزاد نیز ضعف و کاستى هاى وجود 
دارد که نمى تواند جواب گوى کامل یک جامعه باشد. به طور 

مثال:
الف: عدم کارایى: در یک کشور کاالها و خدماتى وجود 
دارد که جنبه اجتماعى داشته و به صورت جمعى مورد استفاده 
مصرف کنندگان قرار می گیرند، مثل یک محوطه پارك آزاد، 
خدمات پولیس، برنامه رادیو و … این نوع کاالها و خدمات که 
مورد درخواست تمام افراد جامعه نیز است، استفاده از آن، براى 
همگان رایگان بوده و کسى حاضر نیست بابت استفاده از چنین 
سیستم  که  کنید  تصور  حال  نماید.  پرداخت  پولى  کاالهایى 
اقتصادى یک کشور، اقتصاد بازار آزاد باشد، آیا در این صورت 
کاالها  نوع  این  که  شد  خواهد  حاضر  خصوصی  نهاد  یک 
(کاالهاى عمومى) را بدون کسب منافع و با جبران هزینه تولید 
این سئوال  قرار دهد، مسلم است که جواب  اختیار همگان  در 
بنابراین در چنین مواردى دخالت دولت الزم  بود.  ”نه“ خواهد 
است تا از طریق جمع آوري مالیات از مردم، کاالهاى عمومى را 

تولید کند.
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آزاد،  بازار  اقتصاد  سیستم  در  آمد:  در  توزیع مجدد  ب: 
توزیع درآمد عادالنه و مناسب نیست، چرا که اصول بازار آزاد بر 
اساس منافع شخصى فرد و نهاد اقتصادى قرار دارد، و هر کس 
به فکر حداکثر کردن منفعت خود مى باشد و بعضى از افراد با 
یا  بازار  انحصارى  به دلیل شرایط  یا  بیشتر و  امکانات  به  توجه 
به  را  جامعه  درآمد  از  بیشترى  غیررقابتى سهم  بازارهاى  وجود 
خود تخصیص می دهند، بعضى دیگر به دالیل نداشتن امکانات 
کافى، ناتوانى جسمى و ذهنى سهمى از درآمد نبرده و یا بخش 

کوچکى از درآمد ملى متوجه آنها می شود.
مى توان حالتى را تصور کرد که در یک کشور، تنها سیستم 
اقتصاد بازار آزاد وجود داشته باشد، در این صورت نابرابرى ها و 
فقر به وضوح دیده خواهد شد، اما براى رفع آن گامى برداشته 
نخواهد شد، بنابراین ضرورى است که در هر کشورى دولت نیز 
در سیستم اقتصادى آن، دخالت داشته باشد تا از طریق برنامه 
هاى مختلف و یا استفاده از ابزار مالى مبادرت به توزیع مجدد 
اجتماعى،  هاى  بیمه  مثل  برود.  فقرا  کمک  به  و  نماید  درآمد 
هاى  خانه  ایجاد  رایگان،  درمان  و  بهداشت  رایگان،  آموزش 

سالمندان و …
ج: ایجاد بى ثباتى اقتصادى: از جمله مشکالت دیگرى 
که در یک کشورى که تنها داراى سیستم اقتصاد بازار آزاد است، 

وجود دارد، تورم و عدم اشتغال است. یعنى ثبات اقتصادى وجود 
ندارد. چرا که در سیستم اقتصاد بازار آزاد مقدار اشتغال، با سطح 
قیمت ها برنامه ریزى نمى شود بلکه از طریق نیروهاى موجود 

در بازار یعنى، عرضه کنندگان و متقاضى ها تعیین می شود.
اى است که  قانع کننده  دلیل  اقتصادى»  ثبات  «عدم حفظ 
مى  ضرورى  کشور  یک  اقتصادى  سیستم  در  را  دولت  دخالت 
طریق  از  و  کشور  اقتصاد  در  دخالت  با  بتواند  دولت  تا  سازد. 
برقرارى مالیات ها و سوبسیدها، و یا تغییر در هزینه هاى مختلف 
خود و یا با استفاده از سیستم بانکى در قیمت ها و سطح اشتغال 

تاثیر بگذارد و به «ایجاد ثبات اقتصادى» کمک کند.
از آنچه در خصوص سیستم هاى اقتصادى گفتیم، می توان 
نتیجه گرفت که سیستم اقتصادى یک کشور باید یک سیستم 
اقتصادى مخلوط یا ترکیبى (بازار و دولت) باشد؛ یعنى در کنار 
وجود بازارهاى آزاد، دولت به عنوان راهنما، کنترول کننده بازارها 
در جهت صرف کارآیى در استفاده از منابع، و توزیع کننده درآمد 
براى  را  امکانات عادالنه  ناروا،  تبعیضات  با رفع  تا  باشد.  حاضر 
همه ایجاد کند، یک اقتصاد صحیح در جهت ایجاد رفاه و رفع 
فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه هاى تغذیه و 
مسکن و کار و بهداشت پی ریزى کند، وسایل آموزش و پرورش 
رایگان را براى تمام مردم خود گسترش دهد و نیازهاى اساسى 

آنها را تامین نماید.

نظام اقتصادى عبارت از مجموعه مرتبط و منظم عناصرى 
است که به منظور ارزشیابى و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و 
مصرف براى کسب بیشترین موفقیت فعالیت مى کند. به عبارت 
هاى  نهاد  از  هماهنگ  اى  مجموعه  اقتصادى،  نظام  دیگر 
اجتماعى و حقوقى است، که در بطن آن برخى وسایل سازمان 
قرارى  بر  به منظور  برتر  انگیزه هاى  برخى  از  پیروى  به  یافته 
تعادل اقتصادى مورد استفاده قرار مى گیرد. بر این اساس، نظام 
واژه  است.  اجتماعى  نظامهاى  زیر  از  یکى  نیز  اقتصادى 
”اقتصادى“ اشاره به بُعد(و نه به قسم) خاصى از رفتارها و روابط 
مردم دارد، که بر اساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تامین 
تواند  اقتصادى مى  نظام  اهداف کالن  گیرد.  انجام مى  معاش 
عدالت اقتصادى، استقالل، رفاه عمومى، رشد و توسعه اقتصادى 

و مواردى از این قبیل باشد.

تفاوت مکتب و نظام اقتصادى
به  رسیدن  براى  آن  پیروان  که  است  رسمى  و  راه  مکتب، 
اقتصادى  مکتب  و  کنند  رعایت  و  پیموده  را  آن  باید  کمال 
قواعدى اساسى است که با عدالت اجتماعى ارتباط دارد و وظیفه 
آن ارائه راه حل هایى است که با مفهوم عدالت خواهى سازگار 

است.
مکتب اقتصادى دانش تجربى نیست و به توضیح و تفسیر 
به  دهنده  مکتب، جهت  بلکه  پردازد،  نمى  اقتصادى  مشکالت 

علم است و با ارائه انگیزه ها، آرمانها، قوانین، مقررات و باید ها 
و نباید ها، آن علم را هدایت مى کند. تجلى عینى و نمود خارجى 
مکتب، نظام است که رسالت آن اجراى اهداف مکتب است. به 
عبارت دیگر، تنظیم و هدایت فعالیت هاى اقتصادى و تقسیم آن 
میان افراد بر طبق رهنمودهاى مکتب، وظیفه اى است که نظام 

اقتصادى آن را بر عهده دارد.

مالکیت و انواع نظامهاى اقتصادى
خصوصى،  صورت  به  مالکیت  هاى  شکل  از  هریک  وجود 
جمعى و یا دولتى نظام اقتصادى خاصى را به وجود مى آورد. 
تمرکز  یا  و  تمرکز  عدم  دیگر  بیان  به  و  فردى  آزادى  میزان 
نوع  هد.  د  مى  شکل  را  اقتصادى  هاى  نظام  انواع  اقتصادى 
مالکیت و سیستم برنامه ریزى پیوسته به عنوان دو معیار اصلى 
براى تعیین انواع نظام هاى اقتصادى و تفکیک آنها از یکدیگر 

به کار مى رود.
البته این تفکیک صرفًا بر اساس تئورى(نظرى) انجام شده و 
ممکن است در عمل هیچ کشورى را نتوان یافت که به صورت 
مطلق برنامه ریزى متمرکز یا غیر متمرکزداشته و یا فقط نوع 
مالکیت در آن وجود داشته باشد. همچنین نظام هاى اقتصادى 
با توجه به تغییرات سیاسى و اجتماعى همیشه در حال تغییر و 
توان یک  تنها مى  معیار فوق  با دو  اساس  براین  تحول است. 

تقسیم بندى کلى از نظام هاى اقتصادى انجام داد.

1.  اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز(نظام سوسیالیستى)
برنامه ریزى متمرکز، دولت نقش  با  اقتصاد       درسیستم 
چه  که  کند  مى  مشخص  ریزى  برنامه  کند.  می  ایفا  را  عمدة 
کاالها و خدماتى به چه مقدار تولید شوند. همچنین قواعدى را 
نیز براى توزیع کاالها و خدمات تولید شده تنظیم می نماید. در 
مالک  دولت  متمرکز،  ریزى  برنامه  با  اقتصاد  سیستم  در  واقع 
عمده محسوب شده و مالکیت خصوصى در ابعاد کوچکى وجود 
خواهد داشت. سازمان برنامه ریز نه تنها نوع کاال و مقدار آن را 
براى تولید تعیین خواهد کرد، بلکه برنامه ریزي نحوه تولید و 
چگونگى توزیع را نیز به عهده خواهد گرفت. دولت در سیستم 
اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و 

حقوق سیاست توزیع درآمد را نیز انجام می دهد.
در اقتصاد متمرکز، دولت قیمت کاالها را تعیین مى کند و 
آنها را به فروش مى رساند و گاهى مشاهده مى شود که به علت 
براى  معین  قیمت  در  کاالها  عرضه  به  نسبت  بیشتر  تقاضاى 
خریدارى کاال، مردم مجبور به ایجاد صف مى شوند و یا ممکن 
است کاال تمامًا مورد تقاضا قرار نگیرد و مقدارى از آن به فروش 

نرسد.
2.  اقتصاد بازار آزاد(نظام سرمایه دارى)

در اقتصاد بازار آزاد، دولت هیچ گونه دخالتى نمى کند و سوال 
دولت  دخالت  و  برنامه  به  نیاز  بدون  اقتصادى  اساسى  هاى 
مرکزى پاسخ داده می شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و نهاد ها 
منابع شخصی خود حرکت می  اساس  بر  اقتصادى هستند که 
کنند و بر اساس منافع شخصى خود به فعالیت تولیدى پرداخته 
و کاالهاى مورد نیاز مردم را تولید می کنند. افراد تصمیم می 
گیرند که به دنبال کسب مهارت و تحصیالت بروند یا نروند، کار 
بکنند یا کار نکنند، کاالیى را خریداري بکنند یا بفروشند، سرمایه 

گذاري یا پس انداز کنند و…
در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خریداران و فروشندگان، تعیین مى 
کند که چه تولید شود، به چه مقدار تولید شود، چگونه تولید شود، 
دریافت کند. همچنین در صورتى کاالها و  را  آن  و چه کسى 
جمع  را  بتواند سودى  کننده  تولید  که  شوند  مى  تولید  خدمات 
آورى کند. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده کاال و یا خدمت خود 
سود  برساند،  فروش  به  آن  تولید  هزینه  از  بیشتر  قیمتی  در  را 
داد.  خواهد  ادامه  خدمات  ارایه  و  کاال  تولید  به  و  کرد  خواهد 
بنابراین مى توان گفت که ترکیب کاالها و خدماتى که در هر 
بازار آزادى یافت می شود به وسیله سلیقه و ترجیحات مصرف 
کنندگان تعیین مى شود. مصرف کنندگان با این تصمیم که کاال 
یا خدمتى را خریدارى بکنند یا نکنند راى به تولید و یا عدم تولید 

آن کاال می دهند.

در اقتصاد بازار آزاد، تصمیم گیرى که بر اساس مبانى بازار 
آزاد باشد به کارآیى در تولید منتهى مى شود و اگر تولید کننده 
اى از کارآیى الزم برخوردار نباشد، به وسیله رقبا از بازار خارج 
مى شود و تولید کننده کارآمدتر جاى او را خواهد گرفت. پس 
در  را  تولید  نحوه  که  است  «رقابت»  این  که  گفت  توان  مى 

اقتصاد بازار آزاد تعیین مى کند.
تصمیمات عمده در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قیمت ها و 

هزینه ها اتخاذ مى گردد.
3. سیستم اقتصادى مختلط(نظام مختلط- دولت و بازار آزاد)
سیستم  از  ترکیبى  دولت،  و  بازار  مختلط،  اقتصادى  سیستم 
اقتصاد بازار آزاد و سیستم اقتصاد با برنامه ریزى متمرکز (دولت) 
اقتصادى  واقعى  سیستم  عنوان  به  امروز  جهان  در  که  است 

اکثریت کشورهاى جهان به کار گرفته مى شود.
در سیستم اقتصادى مخلوط، بازار و دولت، نهاد هاى مستقل 
و بازارهاى آزاد وجود دارند و به فعالیت مى پردازند و افراد در 
تصمیمات اقتصادى خود براى کسب درآمد و هزینه کردن و پس 
تمام  در  اقتصادي  سیستم  این  باشند.  می  مختار  کردن  انداز 
کشورهاي دنیا وجود دارد.  دالیلى وجود دارد که نشان مى دهد، 
در یک کشور نمی توان از سیستم هاي اقتصاد با برنامه ریزى 
متمرکز، و یا سیستم اقتصاد بازار آزاد به تنهایى استفاده کرد. چرا 
که تجربه در کشورهاى سوسیالیست نشان داده است که برنامه 
اتالف  به  منجر  آن  افراطى  شکل  در  متمرکز  اقتصادى  ریزى 
منابع، عدم کارآیى و بازده ضعیف اقتصادى می شود. از سوى 
دیگر در سیستم اقتصاد بازار آزاد نیز ضعف و کاستى هاى وجود 
دارد که نمى تواند جواب گوى کامل یک جامعه باشد. به طور 

مثال:
الف: عدم کارایى: در یک کشور کاالها و خدماتى وجود 
دارد که جنبه اجتماعى داشته و به صورت جمعى مورد استفاده 
مصرف کنندگان قرار می گیرند، مثل یک محوطه پارك آزاد، 
خدمات پولیس، برنامه رادیو و … این نوع کاالها و خدمات که 
مورد درخواست تمام افراد جامعه نیز است، استفاده از آن، براى 
همگان رایگان بوده و کسى حاضر نیست بابت استفاده از چنین 
سیستم  که  کنید  تصور  حال  نماید.  پرداخت  پولى  کاالهایى 
اقتصادى یک کشور، اقتصاد بازار آزاد باشد، آیا در این صورت 
کاالها  نوع  این  که  شد  خواهد  حاضر  خصوصی  نهاد  یک 
(کاالهاى عمومى) را بدون کسب منافع و با جبران هزینه تولید 
این سئوال  قرار دهد، مسلم است که جواب  اختیار همگان  در 
بنابراین در چنین مواردى دخالت دولت الزم  بود.  ”نه“ خواهد 
است تا از طریق جمع آوري مالیات از مردم، کاالهاى عمومى را 

تولید کند.
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اهمیت اقتصاد خانواده
  وجیهه گل مکانى

مسائل اقتصادي یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اکثر 
اقتصاد  علمی  اصول  با  ها  خانواده  آشنایی  و  هاست  خانواده 
اتخاذ بهترین تصمیم ها به منظور  آنها را به  خانواده می تواند 

دستیابی به اهداف بهتر و زندگی مرفه تر یاري کند.
اقتصاددانان کالسیک بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم به 
سازمان  اولین  عنوان  به  خانواده  اقتصادي  رفتارهاي  تحلیل 
اجتماعی دست زده اند و هیچ جنبه از زندگی خانوادگی نبوده که 
از نظر اقتصاددانان دور مانده باشد و اقتصاد خانواده شامل مباحث 
بسیار  موضوعات  و  مسائل  قبیل  از  اي  گسترده  و  وسیع  بسیار 
بارداري؛  کنترول  هاي  روش  ازدواج،  مثل  خانوادگی  خصوصی 
تعداد فرزند، تعداد ساعات کار و صدها مساله دیگر نیز می شود، 
اما در این بحث سعی شده است که مطالبی کاربردي تر و در 
خانواده،  اصلی تشکیل دهنده سبد هزینه هاي  اقالم  با  ارتباط 

مطرح شود.
اقتصاد خانواده چیست؟

کوچکترین واحد اجتماع، خانواده است. خانواده محل    
اصلی زندگی، مصرف، تربیت و سایر آموزش هاي انسان بوده و 
آن  خانواده  فرهنگ  از  متاثر  شاغلین  و  کارکنان  تمامی  رفتار 
هاست. لذا اگر خانواده ها از جنبه فرهنگ و الگوهاي رفتاري و 
گفت  توان  می  کنند،  پیشرفت  اقتصادي  امور  به  نگرش  طرز 

فرهنگ کار و تولید در کشور پیشرفت کرده است. در تمام جوامع 
اعم از ابتدایی، در حال توسعه و توسعه یافته، خانواده مهم ترین 
عامل تولید و توزیع کاال و خدمات در جامعه می باشد که یکی 
از مهمترین تولیدات آن نیروي انسانی یعنی بقاي نسل است. به 
زندگی  بنیان  را  خانواده  اقتصاددانان،  که  است  جهت  همین 

اقتصادي جوامع می دانند. 
قبل از اینکه به تعریف «اقتصاد خانواده» بپردازیم الزم است 
تا حدودي با معناي «اقتصاد» آشنایی پیدا کرده و سپس رابطه 

اقتصاد و خانواده را بیان کنیم. 
تعریف « علم اقتصاد» 

براي تعریف اقتصاد، ابتدا الزم است درباره دو پارامتر    
یعنی «کمیابی» و «خواسته هاي انسان» توضیحاتی داده شود. 
اگر به اطراف خود دقت کنید انواع بسیار زیادي از «کاالها» مثل 
لباس، لوازم منزل و... را مشاهده می کنید، همچنین انواع بسیار 
زیادي از فعالیت هایی را، که برآورد کننده یکی از نیازهاي انسان 
هستند. مثال معلم آموزش می دهد، پزشک بیمار را معالجه می 
کند، راننده تاکسی مسافران را جا به جا می کند و سایر مثال 
ارائه می شود.  نوعی «خدمت»  آنها  در  که  قبیل  این  از  هایی 
بنابراین کاالها و خدمات از مواردي هستند که به آن نیاز داریم 
مسأله مهم اینجاست که فقدان یکی از آنها حتی می تواند منجر و آنها را به وجود می آوریم (تولید می کنیم) تا استفاده کنیم و 

به نابودي ما شود به عنوان مثال اگر نان وجود نداشته باشد آیا 
براي ادامه زندگی با مشکل مواجه نمی شویم؟ یا اگر کارمندان 
مردم  به  را  «آب»  و  «برق»  نتوانند  آب  و  برق  هاي  شرکت 
وجود  با  نتیجه  در  بود؟  ممکن خواهد  زندگی  ادامه  آیا  برسانند 
چنین شرایطی که نتیجه آن عدم تولید «کاال» و ارائه «خدمت» 
است تمام امور زندگی انسان فلج می شود. الزم است بدانیم که 

بخش عمده کاالها از زمین و منابع طبیعی به دست می آیند. 
بسیاري از کاالها مانند ساختمان، اتومبیل و هواپیما محصول 
تالش انسان براي تسلط بر امکانات طبیعت هستند که سرمایه 
نیز  انسانی»  «نیروي  و  انسان  نامیده می شوند. همچنین خود 
الزمه تولید کاالها و خدمات است. بنابراین عوامل موثر در تولید 

کاالها و خدمات عبارتند از:
•   زمین و منابع طبیعی 

•   نیروي انسانی 
•   سرمایه 

نیروي  یعنی  دوم  عامل  سلطه  و  تالش  نتیجه  «سرمایه» 
انسانی بر عامل اول، یعنی منابع طبیعی و زمین است. هر چه 

امکانات طبیعی در کشوري فراوان باشد و هر چه تعداد انسان 
هاي آگاه و آشنا به مسائل علمی بیشتر باشد و باالخره هر مقدار 
که سرمایه الزم با سهولت بیشتر در اختیار افراد یک جامعه باشد 
می توان انتظار داشت که میزان تولیدات آن جامعه از کاالها و 
در  اگر  و  نیستند  فراوان  عوامل  این  اما  شود.  بیشتر  خدمات 
مواردي فراوان باشند امکان استفاده عملی از آنها کم است و این 
عوامل از ویژگی «کمیابی» برخوردارند. از طرف دیگر خواسته 
هاي انسان نامحدودند و با پیشرفت علم و صنعت این نیازها و 
و  هستند  محدود  منابع  پس  هستند  افزونی  به  رو  ها  خواسته 
خواسته هاي انسان نامحدود. علم اقتصاد به ما می آموزد چگونه 

از حداقل منابع حداکثر بهره برداري را به عمل آوریم. 
رابطه «اقتصاد» و «خانواده»

یعنی  تولید  مهم  عامل  دو  از  برخورداري  با  نیز  خانواده   
«سرمایه» و «نیروي انسانی» یک واحد اقتصادي است. اقتصاد 
خانواده را هم می توان چگونگی ساماندهی و مدیریت منابع خانه 

تعریف کرد.
اما آیا می دانید این منابع کدامند؟ می توان فهرست کاملی از 
ظاهر  در  منابع  این  کرد.  تهیه  و...  زندگی  فضاي  پول،  زمان، 

ویژگی  یک  داراي  همگی  آنها  ولی  رسند  می  نظر  به  متفاوت 
مشترك یعنی «کمیابی» هستند. حتما شنیده اید که مردم می 
گویند: اي کاش وقت بیشتري داشتم، اي کاش خانه بزرگتري 
داشتم. اي کاش پول بیشتري داشتم و... حتی کسانی که منابع 
مادي کافی در اختیار دارند نیز آرزوي داشتن منابع بیشتري را 

دارند. 
خانواده دوست دارد بهترین نوع غذا را مصرف کند، زیباترین 
لباس را براي اعضاي خود تهیه کند، در بهترین منزل زندگی 
کند، به طور مکرر سفر کند و... . اما آنچه مسلم است این است 
که خانواده ها منابع و بودجه محدود دارند و کمیابی براي اکثر 
خانواده ها یک پدیده عمومی است. لذا خانواده مجبور است با 
توجه به منابع محدود، از میان خواسته هاي خود «انتخاب» کند 
به  خانواده  اعضاي  مجموع  که  بگیرد  تصمیم  اي  گونه  به  و 

بیشترین رضایت خاطر برسند.
اینکه چه مصرف کنیم؟ چقدر مصرف کنیم؟ چگونه مصرف 
کنیم؟ چه کسی کار کند؟ چند ساعت کار کند؟ چگونه از درآمد، 
تولید  منزل  در  را  چیزهایی  چه  شود؟  انجام  استفاده  حداکثر 
نمائیم؟ و... پرسش هایی است که هر روز در خانواده ها مطرح 
است و تصمیم گیري اقتصادي، مستلزم انتخاب درست و صحیح 

آنهاست. 

انتخاب، قلب اقتصاد خانواده 
بهترین انتخاب، یک تصمیم اقتصادي است. بدیهی است که 
این تصمیم گیري براي خانواده هاي مختلف، متفاوت است و با 
اعضاي  هاي  سلیقه  و  ترجیحات  ها،  خانواده  درآمد  به  توجه 
آنها  رسوم  و  آداب  و  اعضا  جنس  و  سن  زندگی،  نوع  خانواده، 
به  را  انتخاب  بهترین  باید  خود،  خانواده،  هر  و  تعیین می شود 
اصول  فراگیري  و  دانش  کسب  آگاهانه،  برخورد  با  آورد.  عمل 
علمی اقتصاد خانواده، می توان بهترین تصمیم ها را به منظور 
تري  مرفه  و  بهتر  زندگی  و  اتخاذ  بهتر  اهداف  به  یابی  دست 

فراهم کرد.
تعریف «اقتصاد خانواده» 

اقتصاد خانواده عبارت است از؛ تخصیص منابع محدود قابل 
این  در  خانواده،  هاي  خواسته  و  نیازها  ترین  مهم  به  دسترس 
درآمدي  راههاي  و  مبادي  همان  «منابع»  از  منظور  تعریف 
نیازها  اّما قابل حصول است و  خانواده است که طبیعتًا محدود 
همان مسائل متعددي است که بقا و شالوده خانواده به ارضاي 
ثانویه  و  اولیه  نیازهاي  کلی شامل  به طور  و  دارد  بستگی  آنها 
درآمد  گرفتن  نظر  در  با  خانواده  سرپرست  باشد.  می  خانواده 
محدود و وجود نیازهاي اساسی باید بهترین ترکیب را در میزان 
بهینه  برداري  بهره  از درآمد حاصل،  آورد و  به وجود  هزینه ها 

کند.
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اهمیت اقتصاد خانواده

مسائل اقتصادي یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اکثر 
اقتصاد  علمی  اصول  با  ها  خانواده  آشنایی  و  هاست  خانواده 
اتخاذ بهترین تصمیم ها به منظور  آنها را به  خانواده می تواند 

دستیابی به اهداف بهتر و زندگی مرفه تر یاري کند.
اقتصاددانان کالسیک بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم به 
سازمان  اولین  عنوان  به  خانواده  اقتصادي  رفتارهاي  تحلیل 
اجتماعی دست زده اند و هیچ جنبه از زندگی خانوادگی نبوده که 
از نظر اقتصاددانان دور مانده باشد و اقتصاد خانواده شامل مباحث 
بسیار  موضوعات  و  مسائل  قبیل  از  اي  گسترده  و  وسیع  بسیار 
بارداري؛  کنترول  هاي  روش  ازدواج،  مثل  خانوادگی  خصوصی 
تعداد فرزند، تعداد ساعات کار و صدها مساله دیگر نیز می شود، 
اما در این بحث سعی شده است که مطالبی کاربردي تر و در 
خانواده،  اصلی تشکیل دهنده سبد هزینه هاي  اقالم  با  ارتباط 

مطرح شود.
اقتصاد خانواده چیست؟

کوچکترین واحد اجتماع، خانواده است. خانواده محل    
اصلی زندگی، مصرف، تربیت و سایر آموزش هاي انسان بوده و 
آن  خانواده  فرهنگ  از  متاثر  شاغلین  و  کارکنان  تمامی  رفتار 
هاست. لذا اگر خانواده ها از جنبه فرهنگ و الگوهاي رفتاري و 
گفت  توان  می  کنند،  پیشرفت  اقتصادي  امور  به  نگرش  طرز 

فرهنگ کار و تولید در کشور پیشرفت کرده است. در تمام جوامع 
اعم از ابتدایی، در حال توسعه و توسعه یافته، خانواده مهم ترین 
عامل تولید و توزیع کاال و خدمات در جامعه می باشد که یکی 
از مهمترین تولیدات آن نیروي انسانی یعنی بقاي نسل است. به 
زندگی  بنیان  را  خانواده  اقتصاددانان،  که  است  جهت  همین 

اقتصادي جوامع می دانند. 
قبل از اینکه به تعریف «اقتصاد خانواده» بپردازیم الزم است 
تا حدودي با معناي «اقتصاد» آشنایی پیدا کرده و سپس رابطه 

اقتصاد و خانواده را بیان کنیم. 
تعریف « علم اقتصاد» 

براي تعریف اقتصاد، ابتدا الزم است درباره دو پارامتر    
یعنی «کمیابی» و «خواسته هاي انسان» توضیحاتی داده شود. 
اگر به اطراف خود دقت کنید انواع بسیار زیادي از «کاالها» مثل 
لباس، لوازم منزل و... را مشاهده می کنید، همچنین انواع بسیار 
زیادي از فعالیت هایی را، که برآورد کننده یکی از نیازهاي انسان 
هستند. مثال معلم آموزش می دهد، پزشک بیمار را معالجه می 
کند، راننده تاکسی مسافران را جا به جا می کند و سایر مثال 
ارائه می شود.  نوعی «خدمت»  آنها  در  که  قبیل  این  از  هایی 
بنابراین کاالها و خدمات از مواردي هستند که به آن نیاز داریم 
مسأله مهم اینجاست که فقدان یکی از آنها حتی می تواند منجر و آنها را به وجود می آوریم (تولید می کنیم) تا استفاده کنیم و 

به نابودي ما شود به عنوان مثال اگر نان وجود نداشته باشد آیا 
براي ادامه زندگی با مشکل مواجه نمی شویم؟ یا اگر کارمندان 
مردم  به  را  «آب»  و  «برق»  نتوانند  آب  و  برق  هاي  شرکت 
وجود  با  نتیجه  در  بود؟  ممکن خواهد  زندگی  ادامه  آیا  برسانند 
چنین شرایطی که نتیجه آن عدم تولید «کاال» و ارائه «خدمت» 
است تمام امور زندگی انسان فلج می شود. الزم است بدانیم که 

بخش عمده کاالها از زمین و منابع طبیعی به دست می آیند. 
بسیاري از کاالها مانند ساختمان، اتومبیل و هواپیما محصول 
تالش انسان براي تسلط بر امکانات طبیعت هستند که سرمایه 
نیز  انسانی»  «نیروي  و  انسان  نامیده می شوند. همچنین خود 
الزمه تولید کاالها و خدمات است. بنابراین عوامل موثر در تولید 

کاالها و خدمات عبارتند از:
•   زمین و منابع طبیعی 

•   نیروي انسانی 
•   سرمایه 

نیروي  یعنی  دوم  عامل  سلطه  و  تالش  نتیجه  «سرمایه» 
انسانی بر عامل اول، یعنی منابع طبیعی و زمین است. هر چه 

امکانات طبیعی در کشوري فراوان باشد و هر چه تعداد انسان 
هاي آگاه و آشنا به مسائل علمی بیشتر باشد و باالخره هر مقدار 
که سرمایه الزم با سهولت بیشتر در اختیار افراد یک جامعه باشد 
می توان انتظار داشت که میزان تولیدات آن جامعه از کاالها و 
در  اگر  و  نیستند  فراوان  عوامل  این  اما  شود.  بیشتر  خدمات 
مواردي فراوان باشند امکان استفاده عملی از آنها کم است و این 
عوامل از ویژگی «کمیابی» برخوردارند. از طرف دیگر خواسته 
هاي انسان نامحدودند و با پیشرفت علم و صنعت این نیازها و 
و  هستند  محدود  منابع  پس  هستند  افزونی  به  رو  ها  خواسته 
خواسته هاي انسان نامحدود. علم اقتصاد به ما می آموزد چگونه 

از حداقل منابع حداکثر بهره برداري را به عمل آوریم. 
رابطه «اقتصاد» و «خانواده»

یعنی  تولید  مهم  عامل  دو  از  برخورداري  با  نیز  خانواده   
«سرمایه» و «نیروي انسانی» یک واحد اقتصادي است. اقتصاد 
خانواده را هم می توان چگونگی ساماندهی و مدیریت منابع خانه 

تعریف کرد.
اما آیا می دانید این منابع کدامند؟ می توان فهرست کاملی از 
ظاهر  در  منابع  این  کرد.  تهیه  و...  زندگی  فضاي  پول،  زمان، 

ویژگی  یک  داراي  همگی  آنها  ولی  رسند  می  نظر  به  متفاوت 
مشترك یعنی «کمیابی» هستند. حتما شنیده اید که مردم می 
گویند: اي کاش وقت بیشتري داشتم، اي کاش خانه بزرگتري 
داشتم. اي کاش پول بیشتري داشتم و... حتی کسانی که منابع 
مادي کافی در اختیار دارند نیز آرزوي داشتن منابع بیشتري را 

دارند. 
خانواده دوست دارد بهترین نوع غذا را مصرف کند، زیباترین 
لباس را براي اعضاي خود تهیه کند، در بهترین منزل زندگی 
کند، به طور مکرر سفر کند و... . اما آنچه مسلم است این است 
که خانواده ها منابع و بودجه محدود دارند و کمیابی براي اکثر 
خانواده ها یک پدیده عمومی است. لذا خانواده مجبور است با 
توجه به منابع محدود، از میان خواسته هاي خود «انتخاب» کند 
به  خانواده  اعضاي  مجموع  که  بگیرد  تصمیم  اي  گونه  به  و 

بیشترین رضایت خاطر برسند.
اینکه چه مصرف کنیم؟ چقدر مصرف کنیم؟ چگونه مصرف 
کنیم؟ چه کسی کار کند؟ چند ساعت کار کند؟ چگونه از درآمد، 
تولید  منزل  در  را  چیزهایی  چه  شود؟  انجام  استفاده  حداکثر 
نمائیم؟ و... پرسش هایی است که هر روز در خانواده ها مطرح 
است و تصمیم گیري اقتصادي، مستلزم انتخاب درست و صحیح 

آنهاست. 

انتخاب، قلب اقتصاد خانواده 
بهترین انتخاب، یک تصمیم اقتصادي است. بدیهی است که 
این تصمیم گیري براي خانواده هاي مختلف، متفاوت است و با 
اعضاي  هاي  سلیقه  و  ترجیحات  ها،  خانواده  درآمد  به  توجه 
آنها  رسوم  و  آداب  و  اعضا  جنس  و  سن  زندگی،  نوع  خانواده، 
به  را  انتخاب  بهترین  باید  خود،  خانواده،  هر  و  تعیین می شود 
اصول  فراگیري  و  دانش  کسب  آگاهانه،  برخورد  با  آورد.  عمل 
علمی اقتصاد خانواده، می توان بهترین تصمیم ها را به منظور 
تري  مرفه  و  بهتر  زندگی  و  اتخاذ  بهتر  اهداف  به  یابی  دست 

فراهم کرد.
تعریف «اقتصاد خانواده» 

اقتصاد خانواده عبارت است از؛ تخصیص منابع محدود قابل 
این  در  خانواده،  هاي  خواسته  و  نیازها  ترین  مهم  به  دسترس 
درآمدي  راههاي  و  مبادي  همان  «منابع»  از  منظور  تعریف 
نیازها  اّما قابل حصول است و  خانواده است که طبیعتًا محدود 
همان مسائل متعددي است که بقا و شالوده خانواده به ارضاي 
ثانویه  و  اولیه  نیازهاي  کلی شامل  به طور  و  دارد  بستگی  آنها 
درآمد  گرفتن  نظر  در  با  خانواده  سرپرست  باشد.  می  خانواده 
محدود و وجود نیازهاي اساسی باید بهترین ترکیب را در میزان 
بهینه  برداري  بهره  از درآمد حاصل،  آورد و  به وجود  هزینه ها 

کند.
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اهمیت اقتصاد خانواده

مسائل اقتصادي یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اکثر 
اقتصاد  علمی  اصول  با  ها  خانواده  آشنایی  و  هاست  خانواده 
اتخاذ بهترین تصمیم ها به منظور  آنها را به  خانواده می تواند 

دستیابی به اهداف بهتر و زندگی مرفه تر یاري کند.
اقتصاددانان کالسیک بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم به 
سازمان  اولین  عنوان  به  خانواده  اقتصادي  رفتارهاي  تحلیل 
اجتماعی دست زده اند و هیچ جنبه از زندگی خانوادگی نبوده که 
از نظر اقتصاددانان دور مانده باشد و اقتصاد خانواده شامل مباحث 
بسیار  موضوعات  و  مسائل  قبیل  از  اي  گسترده  و  وسیع  بسیار 
بارداري؛  کنترول  هاي  روش  ازدواج،  مثل  خانوادگی  خصوصی 
تعداد فرزند، تعداد ساعات کار و صدها مساله دیگر نیز می شود، 
اما در این بحث سعی شده است که مطالبی کاربردي تر و در 
خانواده،  اصلی تشکیل دهنده سبد هزینه هاي  اقالم  با  ارتباط 

مطرح شود.
اقتصاد خانواده چیست؟

کوچکترین واحد اجتماع، خانواده است. خانواده محل    
اصلی زندگی، مصرف، تربیت و سایر آموزش هاي انسان بوده و 
آن  خانواده  فرهنگ  از  متاثر  شاغلین  و  کارکنان  تمامی  رفتار 
هاست. لذا اگر خانواده ها از جنبه فرهنگ و الگوهاي رفتاري و 
گفت  توان  می  کنند،  پیشرفت  اقتصادي  امور  به  نگرش  طرز 

فرهنگ کار و تولید در کشور پیشرفت کرده است. در تمام جوامع 
اعم از ابتدایی، در حال توسعه و توسعه یافته، خانواده مهم ترین 
عامل تولید و توزیع کاال و خدمات در جامعه می باشد که یکی 
از مهمترین تولیدات آن نیروي انسانی یعنی بقاي نسل است. به 
زندگی  بنیان  را  خانواده  اقتصاددانان،  که  است  جهت  همین 

اقتصادي جوامع می دانند. 
قبل از اینکه به تعریف «اقتصاد خانواده» بپردازیم الزم است 
تا حدودي با معناي «اقتصاد» آشنایی پیدا کرده و سپس رابطه 

اقتصاد و خانواده را بیان کنیم. 
تعریف « علم اقتصاد» 

براي تعریف اقتصاد، ابتدا الزم است درباره دو پارامتر    
یعنی «کمیابی» و «خواسته هاي انسان» توضیحاتی داده شود. 
اگر به اطراف خود دقت کنید انواع بسیار زیادي از «کاالها» مثل 
لباس، لوازم منزل و... را مشاهده می کنید، همچنین انواع بسیار 
زیادي از فعالیت هایی را، که برآورد کننده یکی از نیازهاي انسان 
هستند. مثال معلم آموزش می دهد، پزشک بیمار را معالجه می 
کند، راننده تاکسی مسافران را جا به جا می کند و سایر مثال 
ارائه می شود.  نوعی «خدمت»  آنها  در  که  قبیل  این  از  هایی 
بنابراین کاالها و خدمات از مواردي هستند که به آن نیاز داریم 
مسأله مهم اینجاست که فقدان یکی از آنها حتی می تواند منجر و آنها را به وجود می آوریم (تولید می کنیم) تا استفاده کنیم و 

به نابودي ما شود به عنوان مثال اگر نان وجود نداشته باشد آیا 
براي ادامه زندگی با مشکل مواجه نمی شویم؟ یا اگر کارمندان 
مردم  به  را  «آب»  و  «برق»  نتوانند  آب  و  برق  هاي  شرکت 
وجود  با  نتیجه  در  بود؟  ممکن خواهد  زندگی  ادامه  آیا  برسانند 
چنین شرایطی که نتیجه آن عدم تولید «کاال» و ارائه «خدمت» 
است تمام امور زندگی انسان فلج می شود. الزم است بدانیم که 

بخش عمده کاالها از زمین و منابع طبیعی به دست می آیند. 
بسیاري از کاالها مانند ساختمان، اتومبیل و هواپیما محصول 
تالش انسان براي تسلط بر امکانات طبیعت هستند که سرمایه 
نیز  انسانی»  «نیروي  و  انسان  نامیده می شوند. همچنین خود 
الزمه تولید کاالها و خدمات است. بنابراین عوامل موثر در تولید 

کاالها و خدمات عبارتند از:
•   زمین و منابع طبیعی 

•   نیروي انسانی 
•   سرمایه 

نیروي  یعنی  دوم  عامل  سلطه  و  تالش  نتیجه  «سرمایه» 
انسانی بر عامل اول، یعنی منابع طبیعی و زمین است. هر چه 

امکانات طبیعی در کشوري فراوان باشد و هر چه تعداد انسان 
هاي آگاه و آشنا به مسائل علمی بیشتر باشد و باالخره هر مقدار 
که سرمایه الزم با سهولت بیشتر در اختیار افراد یک جامعه باشد 
می توان انتظار داشت که میزان تولیدات آن جامعه از کاالها و 
در  اگر  و  نیستند  فراوان  عوامل  این  اما  شود.  بیشتر  خدمات 
مواردي فراوان باشند امکان استفاده عملی از آنها کم است و این 
عوامل از ویژگی «کمیابی» برخوردارند. از طرف دیگر خواسته 
هاي انسان نامحدودند و با پیشرفت علم و صنعت این نیازها و 
و  هستند  محدود  منابع  پس  هستند  افزونی  به  رو  ها  خواسته 
خواسته هاي انسان نامحدود. علم اقتصاد به ما می آموزد چگونه 

از حداقل منابع حداکثر بهره برداري را به عمل آوریم. 
رابطه «اقتصاد» و «خانواده»

یعنی  تولید  مهم  عامل  دو  از  برخورداري  با  نیز  خانواده   
«سرمایه» و «نیروي انسانی» یک واحد اقتصادي است. اقتصاد 
خانواده را هم می توان چگونگی ساماندهی و مدیریت منابع خانه 

تعریف کرد.
اما آیا می دانید این منابع کدامند؟ می توان فهرست کاملی از 
ظاهر  در  منابع  این  کرد.  تهیه  و...  زندگی  فضاي  پول،  زمان، 

یکى از مهم ترین دستاوردهایى که صنایع دستى مى تواند براى 
کشورهاى در حال توسعه به ارمغان آورد، رشد و توسعه اقتصادى 
است. توسعه اقتصادى گام نخست براى دستیابى به سایر ابعاد 
توسعه نظیر توسعه اجتماعى و فرهنگى است. رشد اقتصادى به 
عنوان نخستین هدف کشورهاى در حال توسعه که داراى صنایع 
صنایع  مهم  تأثیرات  دارند.  قرار  توجه  مورد  هستند،  نیز  دستى 

دستى در توسعه اقتصادى شامل موارد زیر است:

1.  نقش صنایع دستى در اشتغال زایى 
ایجاد  چالش،  مهم ترین  توسعه   حال  در  جوامع  اقتصاد  براى 
فرصت هاى شغلى براى جمعیت جوان است. یکى از آنان، توسعه 
اقتصادى با تکیه بر امکانات درونى مانند صنایع دستى است که 
در برخى از کشور ها ریشه هاى عمیق و استوار در آداب و رسوم، 
سنت ها و در مجموع، در فرهنگ مردمى دارد. صنایع دستى به 
به  آن  اولیه  مواد  که  وابسته  غیر  و  بومى  کامًال  عنوان صنعتى 
به  نیاز  است،  تأمین  قابل  سازنده  هاى  کشور  داخل  در  راحتى 
سرمایه گذارى زیادى نداشته و به همین دلیل داراى ارزش باالیى 
است. همچنین وجود تکنیک هاى ساده و آموزش آسان آن و نیز 
هماهنگى فرهنگ تولید آن با فرهنگ اصیل مردمى، آن را به 

صنعتى مناسب جهت اشتغال زایى مبدل کرده است.

صنایع دستى مى تواند در مناطق روستایى کشور ها و در نقاطى 
که فعالیت هاى کشاورزى، کار اصلى و عمده مردم را تشکیل مى
 دهد و نیز در دهات که دامدارى، شغل اصلى و رایج است، به
 عنوان فعالیت دائمى و فصلى مطرح شود. در شهرها نیز مى تواند 
کارگاه هاى  ایجاد  یابد.  گسترش  غیردائم  و  دائم  کار  به عنوان 
از  بسیارى  براى  کارگاهى  صورت  به  دستى  صنایع  تولیدى 

شهرنشینان، مى تواند ایجاد حرفه نماید.

2.  نقش صنایع دستى در افزایش درآمد سرانه
درآمد  ازدیاد  براى  تالش  مختلف،  کشورهاى  بین  در  امروزه 
سرانه به صورت رقابت پایان ناپذیر جریان دارد و چنین به نظر 
مى رسد که اگر کشورهاى در حال توسعه بتوانند همین فاصله و 
را  توسعه یافته  کشورهاى  و  خود  بین  ایجاد شده  کنونى  شکاف 
رو  این  از  بوده اند.  موفق  بسیار  خود  برنامه هاى  در  کنند،  حفظ 
سرانه  درآمد  افزایش  به  که  عاملى  هر  که  نیست  تردیدى 
و  است  اهمیت  خور  در  کند،  کمک  توسعه  حال  در  کشورهاى 
صنایع دستى به دلیل مزایاى ذکر شده همانند تأثیر فوق العاده در 
اشتغال زایى، سادگى تکنیک و قابلیت توسعه در شهر و روستا به 
عنوان وسیله اى ارزشمند در راه رسیدن به درآمد سرانه باال، قابل 
شبکه  و  ارتباطى  راه هاى  توسعه  با  خوشبختانه  مى باشد.  توجه 

حمل و نقل در بسیارى از کشورها، امکان دسترسى آسان مردم 
دهکده به شهرها بیش از گذشته بوده و با صرف کمترین هزینه 
خریداران  به  را  خود  تولیدات  مى توانند  مدت  کوتاه ترین  در  و 

شهرى عرضه کنند.

3.  نقش صنایع دستى در تولید ملى
از آنجا که صنایع دستى متکى به منابع داخلى است، به طور 
معمول بیش از 90 درصد ارزش صنایع دستى را که بیشتر شامل 
نیروى کار، مواد اولیه مصرفى و ابزار کار است، مى توان در داخل 
کشور فراهم کرد. طبعًا هرگونه افزایش و میزان تولید و فروش 
ملى  ناخالص  تولید  ازدیاد  در  مستقیمى  اثر  دستى،  فراورده هاى 

دارد.
امروزه برخى کشورهاى در حال توسعه صاحب صنایع دستى به 
جاى صدور مواد خام مانند چوب، پنبه، پشم، پوست و دیگر مواد، 
تالش مى کنند که آنها را به محصوالتى تبدیل کنند که در تولید 
ارزش  داراى  که  را  تولید شده  فرآورده هاى  و  دارند  مهارت  آن 
پیشرفته  کشورهاى  بویژه  دیگر  کشورهاى  به  باالست،  افزوده 

عرضه کنند. بخش صنایع دستى از طریق دستیابى به ارز خارجى، 
ایجاد شغل و رشد اقتصادى پایدار مى تواند تأثیر اساسى بر اقتصاد 

ملى داشته باشد.

پولى که براى صنایع دستى خرج مى شود، بالفاصله و مستقیم 
براى  است  فرصتى  این  مى گردد.  گسترده  محلى  جامعه  در 
جایگزین کردن از کشورهاى دیگر که بازار را احاطه کرده اند اما 
نماینده فرهنگ بومى آن کشور نیستند و عمومًا کمکى به اقتصاد 
آن نمى کنند. در پس میزان فروش صنایع دستى و افراد درگیر 

این کار، این عده را نیز باید به حساب آورد:
الف: همه کسانى که در تهیه مواد خام و تجهیزات الزم براى 

تولید دخالت دارند.
صنایع  انباردارى  و  نقل  و  حمل  وظیفه  که  آنهایى  همه  ب: 

دستى را برعهده مى گیرند.
یا  عمده فروشى  از  اعم  فروش  مسئولیت  کسانى که  همه  ج: 

پرچون  فروشى را انجام مى دهند.

منبع: راسخون

ویژگی  یک  داراي  همگی  آنها  ولی  رسند  می  نظر  به  متفاوت 
مشترك یعنی «کمیابی» هستند. حتما شنیده اید که مردم می 
گویند: اي کاش وقت بیشتري داشتم، اي کاش خانه بزرگتري 
داشتم. اي کاش پول بیشتري داشتم و... حتی کسانی که منابع 
مادي کافی در اختیار دارند نیز آرزوي داشتن منابع بیشتري را 

دارند. 
خانواده دوست دارد بهترین نوع غذا را مصرف کند، زیباترین 
لباس را براي اعضاي خود تهیه کند، در بهترین منزل زندگی 
کند، به طور مکرر سفر کند و... . اما آنچه مسلم است این است 
که خانواده ها منابع و بودجه محدود دارند و کمیابی براي اکثر 
خانواده ها یک پدیده عمومی است. لذا خانواده مجبور است با 
توجه به منابع محدود، از میان خواسته هاي خود «انتخاب» کند 
به  خانواده  اعضاي  مجموع  که  بگیرد  تصمیم  اي  گونه  به  و 

بیشترین رضایت خاطر برسند.
اینکه چه مصرف کنیم؟ چقدر مصرف کنیم؟ چگونه مصرف 
کنیم؟ چه کسی کار کند؟ چند ساعت کار کند؟ چگونه از درآمد، 
تولید  منزل  در  را  چیزهایی  چه  شود؟  انجام  استفاده  حداکثر 
نمائیم؟ و... پرسش هایی است که هر روز در خانواده ها مطرح 
است و تصمیم گیري اقتصادي، مستلزم انتخاب درست و صحیح 

آنهاست. 

انتخاب، قلب اقتصاد خانواده 
بهترین انتخاب، یک تصمیم اقتصادي است. بدیهی است که 
این تصمیم گیري براي خانواده هاي مختلف، متفاوت است و با 
اعضاي  هاي  سلیقه  و  ترجیحات  ها،  خانواده  درآمد  به  توجه 
آنها  رسوم  و  آداب  و  اعضا  جنس  و  سن  زندگی،  نوع  خانواده، 
به  را  انتخاب  بهترین  باید  خود،  خانواده،  هر  و  تعیین می شود 
اصول  فراگیري  و  دانش  کسب  آگاهانه،  برخورد  با  آورد.  عمل 
علمی اقتصاد خانواده، می توان بهترین تصمیم ها را به منظور 
تري  مرفه  و  بهتر  زندگی  و  اتخاذ  بهتر  اهداف  به  یابی  دست 

فراهم کرد.
تعریف «اقتصاد خانواده» 

اقتصاد خانواده عبارت است از؛ تخصیص منابع محدود قابل 
این  در  خانواده،  هاي  خواسته  و  نیازها  ترین  مهم  به  دسترس 
درآمدي  راههاي  و  مبادي  همان  «منابع»  از  منظور  تعریف 
نیازها  اّما قابل حصول است و  خانواده است که طبیعتًا محدود 
همان مسائل متعددي است که بقا و شالوده خانواده به ارضاي 
ثانویه  و  اولیه  نیازهاي  کلی شامل  به طور  و  دارد  بستگی  آنها 
درآمد  گرفتن  نظر  در  با  خانواده  سرپرست  باشد.  می  خانواده 
محدود و وجود نیازهاي اساسی باید بهترین ترکیب را در میزان 
بهینه  برداري  بهره  از درآمد حاصل،  آورد و  به وجود  هزینه ها 

کند.
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نقش صنایع دستى در توسعه اقتصادى
مهتاب اکبرى ورمزیار

مسائل اقتصادي یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اکثر 
اقتصاد  علمی  اصول  با  ها  خانواده  آشنایی  و  هاست  خانواده 
اتخاذ بهترین تصمیم ها به منظور  آنها را به  خانواده می تواند 

دستیابی به اهداف بهتر و زندگی مرفه تر یاري کند.
اقتصاددانان کالسیک بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم به 
سازمان  اولین  عنوان  به  خانواده  اقتصادي  رفتارهاي  تحلیل 
اجتماعی دست زده اند و هیچ جنبه از زندگی خانوادگی نبوده که 
از نظر اقتصاددانان دور مانده باشد و اقتصاد خانواده شامل مباحث 
بسیار  موضوعات  و  مسائل  قبیل  از  اي  گسترده  و  وسیع  بسیار 
بارداري؛  کنترول  هاي  روش  ازدواج،  مثل  خانوادگی  خصوصی 
تعداد فرزند، تعداد ساعات کار و صدها مساله دیگر نیز می شود، 
اما در این بحث سعی شده است که مطالبی کاربردي تر و در 
خانواده،  اصلی تشکیل دهنده سبد هزینه هاي  اقالم  با  ارتباط 

مطرح شود.
اقتصاد خانواده چیست؟

کوچکترین واحد اجتماع، خانواده است. خانواده محل    
اصلی زندگی، مصرف، تربیت و سایر آموزش هاي انسان بوده و 
آن  خانواده  فرهنگ  از  متاثر  شاغلین  و  کارکنان  تمامی  رفتار 
هاست. لذا اگر خانواده ها از جنبه فرهنگ و الگوهاي رفتاري و 
گفت  توان  می  کنند،  پیشرفت  اقتصادي  امور  به  نگرش  طرز 

فرهنگ کار و تولید در کشور پیشرفت کرده است. در تمام جوامع 
اعم از ابتدایی، در حال توسعه و توسعه یافته، خانواده مهم ترین 
عامل تولید و توزیع کاال و خدمات در جامعه می باشد که یکی 
از مهمترین تولیدات آن نیروي انسانی یعنی بقاي نسل است. به 
زندگی  بنیان  را  خانواده  اقتصاددانان،  که  است  جهت  همین 

اقتصادي جوامع می دانند. 
قبل از اینکه به تعریف «اقتصاد خانواده» بپردازیم الزم است 
تا حدودي با معناي «اقتصاد» آشنایی پیدا کرده و سپس رابطه 

اقتصاد و خانواده را بیان کنیم. 
تعریف « علم اقتصاد» 

براي تعریف اقتصاد، ابتدا الزم است درباره دو پارامتر    
یعنی «کمیابی» و «خواسته هاي انسان» توضیحاتی داده شود. 
اگر به اطراف خود دقت کنید انواع بسیار زیادي از «کاالها» مثل 
لباس، لوازم منزل و... را مشاهده می کنید، همچنین انواع بسیار 
زیادي از فعالیت هایی را، که برآورد کننده یکی از نیازهاي انسان 
هستند. مثال معلم آموزش می دهد، پزشک بیمار را معالجه می 
کند، راننده تاکسی مسافران را جا به جا می کند و سایر مثال 
ارائه می شود.  نوعی «خدمت»  آنها  در  که  قبیل  این  از  هایی 
بنابراین کاالها و خدمات از مواردي هستند که به آن نیاز داریم 
مسأله مهم اینجاست که فقدان یکی از آنها حتی می تواند منجر و آنها را به وجود می آوریم (تولید می کنیم) تا استفاده کنیم و 

به نابودي ما شود به عنوان مثال اگر نان وجود نداشته باشد آیا 
براي ادامه زندگی با مشکل مواجه نمی شویم؟ یا اگر کارمندان 
مردم  به  را  «آب»  و  «برق»  نتوانند  آب  و  برق  هاي  شرکت 
وجود  با  نتیجه  در  بود؟  ممکن خواهد  زندگی  ادامه  آیا  برسانند 
چنین شرایطی که نتیجه آن عدم تولید «کاال» و ارائه «خدمت» 
است تمام امور زندگی انسان فلج می شود. الزم است بدانیم که 

بخش عمده کاالها از زمین و منابع طبیعی به دست می آیند. 
بسیاري از کاالها مانند ساختمان، اتومبیل و هواپیما محصول 
تالش انسان براي تسلط بر امکانات طبیعت هستند که سرمایه 
نیز  انسانی»  «نیروي  و  انسان  نامیده می شوند. همچنین خود 
الزمه تولید کاالها و خدمات است. بنابراین عوامل موثر در تولید 

کاالها و خدمات عبارتند از:
•   زمین و منابع طبیعی 

•   نیروي انسانی 
•   سرمایه 

نیروي  یعنی  دوم  عامل  سلطه  و  تالش  نتیجه  «سرمایه» 
انسانی بر عامل اول، یعنی منابع طبیعی و زمین است. هر چه 

امکانات طبیعی در کشوري فراوان باشد و هر چه تعداد انسان 
هاي آگاه و آشنا به مسائل علمی بیشتر باشد و باالخره هر مقدار 
که سرمایه الزم با سهولت بیشتر در اختیار افراد یک جامعه باشد 
می توان انتظار داشت که میزان تولیدات آن جامعه از کاالها و 
در  اگر  و  نیستند  فراوان  عوامل  این  اما  شود.  بیشتر  خدمات 
مواردي فراوان باشند امکان استفاده عملی از آنها کم است و این 
عوامل از ویژگی «کمیابی» برخوردارند. از طرف دیگر خواسته 
هاي انسان نامحدودند و با پیشرفت علم و صنعت این نیازها و 
و  هستند  محدود  منابع  پس  هستند  افزونی  به  رو  ها  خواسته 
خواسته هاي انسان نامحدود. علم اقتصاد به ما می آموزد چگونه 

از حداقل منابع حداکثر بهره برداري را به عمل آوریم. 
رابطه «اقتصاد» و «خانواده»

یعنی  تولید  مهم  عامل  دو  از  برخورداري  با  نیز  خانواده   
«سرمایه» و «نیروي انسانی» یک واحد اقتصادي است. اقتصاد 
خانواده را هم می توان چگونگی ساماندهی و مدیریت منابع خانه 

تعریف کرد.
اما آیا می دانید این منابع کدامند؟ می توان فهرست کاملی از 
ظاهر  در  منابع  این  کرد.  تهیه  و...  زندگی  فضاي  پول،  زمان، 

یکى از مهم ترین دستاوردهایى که صنایع دستى مى تواند براى 
کشورهاى در حال توسعه به ارمغان آورد، رشد و توسعه اقتصادى 
است. توسعه اقتصادى گام نخست براى دستیابى به سایر ابعاد 
توسعه نظیر توسعه اجتماعى و فرهنگى است. رشد اقتصادى به 
عنوان نخستین هدف کشورهاى در حال توسعه که داراى صنایع 
صنایع  مهم  تأثیرات  دارند.  قرار  توجه  مورد  هستند،  نیز  دستى 

دستى در توسعه اقتصادى شامل موارد زیر است:

1.  نقش صنایع دستى در اشتغال زایى 
ایجاد  چالش،  مهم ترین  توسعه   حال  در  جوامع  اقتصاد  براى 
فرصت هاى شغلى براى جمعیت جوان است. یکى از آنان، توسعه 
اقتصادى با تکیه بر امکانات درونى مانند صنایع دستى است که 
در برخى از کشور ها ریشه هاى عمیق و استوار در آداب و رسوم، 
سنت ها و در مجموع، در فرهنگ مردمى دارد. صنایع دستى به 
به  آن  اولیه  مواد  که  وابسته  غیر  و  بومى  کامًال  عنوان صنعتى 
به  نیاز  است،  تأمین  قابل  سازنده  هاى  کشور  داخل  در  راحتى 
سرمایه گذارى زیادى نداشته و به همین دلیل داراى ارزش باالیى 
است. همچنین وجود تکنیک هاى ساده و آموزش آسان آن و نیز 
هماهنگى فرهنگ تولید آن با فرهنگ اصیل مردمى، آن را به 

صنعتى مناسب جهت اشتغال زایى مبدل کرده است.

صنایع دستى مى تواند در مناطق روستایى کشور ها و در نقاطى 
که فعالیت هاى کشاورزى، کار اصلى و عمده مردم را تشکیل مى
 دهد و نیز در دهات که دامدارى، شغل اصلى و رایج است، به
 عنوان فعالیت دائمى و فصلى مطرح شود. در شهرها نیز مى تواند 
کارگاه هاى  ایجاد  یابد.  گسترش  غیردائم  و  دائم  کار  به عنوان 
از  بسیارى  براى  کارگاهى  صورت  به  دستى  صنایع  تولیدى 

شهرنشینان، مى تواند ایجاد حرفه نماید.

2.  نقش صنایع دستى در افزایش درآمد سرانه
درآمد  ازدیاد  براى  تالش  مختلف،  کشورهاى  بین  در  امروزه 
سرانه به صورت رقابت پایان ناپذیر جریان دارد و چنین به نظر 
مى رسد که اگر کشورهاى در حال توسعه بتوانند همین فاصله و 
را  توسعه یافته  کشورهاى  و  خود  بین  ایجاد شده  کنونى  شکاف 
رو  این  از  بوده اند.  موفق  بسیار  خود  برنامه هاى  در  کنند،  حفظ 
سرانه  درآمد  افزایش  به  که  عاملى  هر  که  نیست  تردیدى 
و  است  اهمیت  خور  در  کند،  کمک  توسعه  حال  در  کشورهاى 
صنایع دستى به دلیل مزایاى ذکر شده همانند تأثیر فوق العاده در 
اشتغال زایى، سادگى تکنیک و قابلیت توسعه در شهر و روستا به 
عنوان وسیله اى ارزشمند در راه رسیدن به درآمد سرانه باال، قابل 
شبکه  و  ارتباطى  راه هاى  توسعه  با  خوشبختانه  مى باشد.  توجه 

حمل و نقل در بسیارى از کشورها، امکان دسترسى آسان مردم 
دهکده به شهرها بیش از گذشته بوده و با صرف کمترین هزینه 
خریداران  به  را  خود  تولیدات  مى توانند  مدت  کوتاه ترین  در  و 

شهرى عرضه کنند.

3.  نقش صنایع دستى در تولید ملى
از آنجا که صنایع دستى متکى به منابع داخلى است، به طور 
معمول بیش از 90 درصد ارزش صنایع دستى را که بیشتر شامل 
نیروى کار، مواد اولیه مصرفى و ابزار کار است، مى توان در داخل 
کشور فراهم کرد. طبعًا هرگونه افزایش و میزان تولید و فروش 
ملى  ناخالص  تولید  ازدیاد  در  مستقیمى  اثر  دستى،  فراورده هاى 

دارد.
امروزه برخى کشورهاى در حال توسعه صاحب صنایع دستى به 
جاى صدور مواد خام مانند چوب، پنبه، پشم، پوست و دیگر مواد، 
تالش مى کنند که آنها را به محصوالتى تبدیل کنند که در تولید 
ارزش  داراى  که  را  تولید شده  فرآورده هاى  و  دارند  مهارت  آن 
پیشرفته  کشورهاى  بویژه  دیگر  کشورهاى  به  باالست،  افزوده 

عرضه کنند. بخش صنایع دستى از طریق دستیابى به ارز خارجى، 
ایجاد شغل و رشد اقتصادى پایدار مى تواند تأثیر اساسى بر اقتصاد 

ملى داشته باشد.

پولى که براى صنایع دستى خرج مى شود، بالفاصله و مستقیم 
براى  است  فرصتى  این  مى گردد.  گسترده  محلى  جامعه  در 
جایگزین کردن از کشورهاى دیگر که بازار را احاطه کرده اند اما 
نماینده فرهنگ بومى آن کشور نیستند و عمومًا کمکى به اقتصاد 
آن نمى کنند. در پس میزان فروش صنایع دستى و افراد درگیر 

این کار، این عده را نیز باید به حساب آورد:
الف: همه کسانى که در تهیه مواد خام و تجهیزات الزم براى 

تولید دخالت دارند.
صنایع  انباردارى  و  نقل  و  حمل  وظیفه  که  آنهایى  همه  ب: 

دستى را برعهده مى گیرند.
یا  عمده فروشى  از  اعم  فروش  مسئولیت  کسانى که  همه  ج: 

پرچون  فروشى را انجام مى دهند.

ویژگی  یک  داراي  همگی  آنها  ولی  رسند  می  نظر  به  متفاوت 
مشترك یعنی «کمیابی» هستند. حتما شنیده اید که مردم می 
گویند: اي کاش وقت بیشتري داشتم، اي کاش خانه بزرگتري 
داشتم. اي کاش پول بیشتري داشتم و... حتی کسانی که منابع 
مادي کافی در اختیار دارند نیز آرزوي داشتن منابع بیشتري را 

دارند. 
خانواده دوست دارد بهترین نوع غذا را مصرف کند، زیباترین 
لباس را براي اعضاي خود تهیه کند، در بهترین منزل زندگی 
کند، به طور مکرر سفر کند و... . اما آنچه مسلم است این است 
که خانواده ها منابع و بودجه محدود دارند و کمیابی براي اکثر 
خانواده ها یک پدیده عمومی است. لذا خانواده مجبور است با 
توجه به منابع محدود، از میان خواسته هاي خود «انتخاب» کند 
به  خانواده  اعضاي  مجموع  که  بگیرد  تصمیم  اي  گونه  به  و 

بیشترین رضایت خاطر برسند.
اینکه چه مصرف کنیم؟ چقدر مصرف کنیم؟ چگونه مصرف 
کنیم؟ چه کسی کار کند؟ چند ساعت کار کند؟ چگونه از درآمد، 
تولید  منزل  در  را  چیزهایی  چه  شود؟  انجام  استفاده  حداکثر 
نمائیم؟ و... پرسش هایی است که هر روز در خانواده ها مطرح 
است و تصمیم گیري اقتصادي، مستلزم انتخاب درست و صحیح 

آنهاست. 

انتخاب، قلب اقتصاد خانواده 
بهترین انتخاب، یک تصمیم اقتصادي است. بدیهی است که 
این تصمیم گیري براي خانواده هاي مختلف، متفاوت است و با 
اعضاي  هاي  سلیقه  و  ترجیحات  ها،  خانواده  درآمد  به  توجه 
آنها  رسوم  و  آداب  و  اعضا  جنس  و  سن  زندگی،  نوع  خانواده، 
به  را  انتخاب  بهترین  باید  خود،  خانواده،  هر  و  تعیین می شود 
اصول  فراگیري  و  دانش  کسب  آگاهانه،  برخورد  با  آورد.  عمل 
علمی اقتصاد خانواده، می توان بهترین تصمیم ها را به منظور 
تري  مرفه  و  بهتر  زندگی  و  اتخاذ  بهتر  اهداف  به  یابی  دست 

فراهم کرد.
تعریف «اقتصاد خانواده» 

اقتصاد خانواده عبارت است از؛ تخصیص منابع محدود قابل 
این  در  خانواده،  هاي  خواسته  و  نیازها  ترین  مهم  به  دسترس 
درآمدي  راههاي  و  مبادي  همان  «منابع»  از  منظور  تعریف 
نیازها  اّما قابل حصول است و  خانواده است که طبیعتًا محدود 
همان مسائل متعددي است که بقا و شالوده خانواده به ارضاي 
ثانویه  و  اولیه  نیازهاي  کلی شامل  به طور  و  دارد  بستگی  آنها 
درآمد  گرفتن  نظر  در  با  خانواده  سرپرست  باشد.  می  خانواده 
محدود و وجود نیازهاي اساسی باید بهترین ترکیب را در میزان 
بهینه  برداري  بهره  از درآمد حاصل،  آورد و  به وجود  هزینه ها 

کند.
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نقش صنایع دستى در توسعه اقتصادى

یکى از مهم ترین دستاوردهایى که صنایع دستى مى تواند براى 
کشورهاى در حال توسعه به ارمغان آورد، رشد و توسعه اقتصادى 
است. توسعه اقتصادى گام نخست براى دستیابى به سایر ابعاد 
توسعه نظیر توسعه اجتماعى و فرهنگى است. رشد اقتصادى به 
عنوان نخستین هدف کشورهاى در حال توسعه که داراى صنایع 
صنایع  مهم  تأثیرات  دارند.  قرار  توجه  مورد  هستند،  نیز  دستى 

دستى در توسعه اقتصادى شامل موارد زیر است:

1.  نقش صنایع دستى در اشتغال زایى 
ایجاد  چالش،  مهم ترین  توسعه   حال  در  جوامع  اقتصاد  براى 
فرصت هاى شغلى براى جمعیت جوان است. یکى از آنان، توسعه 
اقتصادى با تکیه بر امکانات درونى مانند صنایع دستى است که 
در برخى از کشور ها ریشه هاى عمیق و استوار در آداب و رسوم، 
سنت ها و در مجموع، در فرهنگ مردمى دارد. صنایع دستى به 
به  آن  اولیه  مواد  که  وابسته  غیر  و  بومى  کامًال  عنوان صنعتى 
به  نیاز  است،  تأمین  قابل  سازنده  هاى  کشور  داخل  در  راحتى 
سرمایه گذارى زیادى نداشته و به همین دلیل داراى ارزش باالیى 
است. همچنین وجود تکنیک هاى ساده و آموزش آسان آن و نیز 
هماهنگى فرهنگ تولید آن با فرهنگ اصیل مردمى، آن را به 

صنعتى مناسب جهت اشتغال زایى مبدل کرده است.

صنایع دستى مى تواند در مناطق روستایى کشور ها و در نقاطى 
که فعالیت هاى کشاورزى، کار اصلى و عمده مردم را تشکیل مى
 دهد و نیز در دهات که دامدارى، شغل اصلى و رایج است، به
 عنوان فعالیت دائمى و فصلى مطرح شود. در شهرها نیز مى تواند 
کارگاه هاى  ایجاد  یابد.  گسترش  غیردائم  و  دائم  کار  به عنوان 
از  بسیارى  براى  کارگاهى  صورت  به  دستى  صنایع  تولیدى 

شهرنشینان، مى تواند ایجاد حرفه نماید.

2.  نقش صنایع دستى در افزایش درآمد سرانه
درآمد  ازدیاد  براى  تالش  مختلف،  کشورهاى  بین  در  امروزه 
سرانه به صورت رقابت پایان ناپذیر جریان دارد و چنین به نظر 
مى رسد که اگر کشورهاى در حال توسعه بتوانند همین فاصله و 
را  توسعه یافته  کشورهاى  و  خود  بین  ایجاد شده  کنونى  شکاف 
رو  این  از  بوده اند.  موفق  بسیار  خود  برنامه هاى  در  کنند،  حفظ 
سرانه  درآمد  افزایش  به  که  عاملى  هر  که  نیست  تردیدى 
و  است  اهمیت  خور  در  کند،  کمک  توسعه  حال  در  کشورهاى 
صنایع دستى به دلیل مزایاى ذکر شده همانند تأثیر فوق العاده در 
اشتغال زایى، سادگى تکنیک و قابلیت توسعه در شهر و روستا به 
عنوان وسیله اى ارزشمند در راه رسیدن به درآمد سرانه باال، قابل 
شبکه  و  ارتباطى  راه هاى  توسعه  با  خوشبختانه  مى باشد.  توجه 

حمل و نقل در بسیارى از کشورها، امکان دسترسى آسان مردم 
دهکده به شهرها بیش از گذشته بوده و با صرف کمترین هزینه 
خریداران  به  را  خود  تولیدات  مى توانند  مدت  کوتاه ترین  در  و 

شهرى عرضه کنند.

3.  نقش صنایع دستى در تولید ملى
از آنجا که صنایع دستى متکى به منابع داخلى است، به طور 
معمول بیش از 90 درصد ارزش صنایع دستى را که بیشتر شامل 
نیروى کار، مواد اولیه مصرفى و ابزار کار است، مى توان در داخل 
کشور فراهم کرد. طبعًا هرگونه افزایش و میزان تولید و فروش 
ملى  ناخالص  تولید  ازدیاد  در  مستقیمى  اثر  دستى،  فراورده هاى 

دارد.
امروزه برخى کشورهاى در حال توسعه صاحب صنایع دستى به 
جاى صدور مواد خام مانند چوب، پنبه، پشم، پوست و دیگر مواد، 
تالش مى کنند که آنها را به محصوالتى تبدیل کنند که در تولید 
ارزش  داراى  که  را  تولید شده  فرآورده هاى  و  دارند  مهارت  آن 
پیشرفته  کشورهاى  بویژه  دیگر  کشورهاى  به  باالست،  افزوده 

عرضه کنند. بخش صنایع دستى از طریق دستیابى به ارز خارجى، 
ایجاد شغل و رشد اقتصادى پایدار مى تواند تأثیر اساسى بر اقتصاد 

ملى داشته باشد.

پولى که براى صنایع دستى خرج مى شود، بالفاصله و مستقیم 
براى  است  فرصتى  این  مى گردد.  گسترده  محلى  جامعه  در 
جایگزین کردن از کشورهاى دیگر که بازار را احاطه کرده اند اما 
نماینده فرهنگ بومى آن کشور نیستند و عمومًا کمکى به اقتصاد 
آن نمى کنند. در پس میزان فروش صنایع دستى و افراد درگیر 

این کار، این عده را نیز باید به حساب آورد:
الف: همه کسانى که در تهیه مواد خام و تجهیزات الزم براى 

تولید دخالت دارند.
صنایع  انباردارى  و  نقل  و  حمل  وظیفه  که  آنهایى  همه  ب: 

دستى را برعهده مى گیرند.
یا  عمده فروشى  از  اعم  فروش  مسئولیت  کسانى که  همه  ج: 

پرچون  فروشى را انجام مى دهند.
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منبع: صنایع دستى و گردشگرى

نقش صنایع دستى در توسعه اقتصادى

براى مثال در سال 2005 در تایلند بیش از 200 هزار نفر به 
 350 حدود  درآمدى  که  پرداختند  دستى  صنایع  پرچون  فروشى 
میلیون دالر براى آنها ایجاد کرد. در هند نیز صنایع دستى حدود 
5.6 میلیارد دالر به اقتصاد ملى کمک کرده است و نزدیک به 20 
میلیون نفر را به صورت تمام  وقت به کار مشغول داشته است. در 
 1.5 حدود  در   2004 سال  در  دستى  صنایع  تولیدات  مراکش، 
میلیارد دالر فروش داشته است که به یک سوِم جمعیت سازندگان 

حدود 500 هزار نفر- سود رسانیده است.

4.  نقش صنایع دستى در توسعه صادرات
تک اقتصاد  توسعه نیافته،  کشورهاى  شاخص هاى  جمله  از 
 محصولى و یا اتکا به چند قلم محصول اندکه صادراتى است. در 
بیشتر صادرکننده مواد خام نظیر نفت،  این کشورها،  اکثر  ضمن 
تجربه  متأسفانه  هستند.  اینها  نظیر  اقالمى  و  مس  پشم،  پنبه، 
با  بین المللى نشان داده است، حتى  بازرگان  از یک  آمده  بدست 
اندکى کاهش در بهاى جهانى این مواد، یکباره حیات اقتصادى 
بنیاد  طرفى  از  مى رود.  نابودى  به  رو  گاه  و  شده  تهدید  آنها 
براى  که  است  گونه اى  به  توسعه  حال  در  کشورهاى  اقتصادى 
اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و حتى در مواردى 

براى تأمین حداقل نیازهاى خود به ارز احتیاج دارند و این امر 
در گرو صدور مواد اولیه و محصوالت شان به خارج است. بنا براین 
توسعه صادرات بر پایه صنایع دستى، عالوه بر ارز آورى مى تواند 

براى موارد بحرانى در این کشورها راهگشا باشد.

5.  صنایع دستى و مشارکت اقتصادى زنان
توسعه در کشورهاى  چه  و شهرى  روستایى  زنان  کار  ارزش 

تاریخى  بعد  از   یافته و چه در کشورهاى در حال توسعه همواره 
مورد غفلت قرار گرفته است. در این راستا فعالیت هایى که از سوى 
در  مى گیرد،  انجام  خانه دارى  در  نیز  و  محلى  بازارهاى  در  زنان 
اندازه گیرى فعالیت هاى اقتصادى کشورها نادیده گرفته مى شود.  
اما مطالعات نشان مى دهد که زنان مولدانى فعال بوده و در فرایند 
توسعه و ایجاد ثروت در جهان، سهم مهمى دارند؛ بخصوص زنان 
روستایى در کشورهاى در حال توسعه در پایدارى نظام اقتصادى، 
نقشى اساسى ایفا مى کنند. همچنین مطالعات نشان مى دهد که 
مشارکت زنان در تولیدات صنایع دستى، بیشتر از فعالیت آنها در 
تولید محصوالت غذایى بوده است و اغلب 75 تا 80 درصد افراد 

شاغل در بخش صنایع دستى را زنان تشکیل مى دهند.



 سال دهم - شماره هاى 117-118-119 قوس، جدى و دلو 1397 خورشیدى

2

Master Bebit Card

کشور چین طى چهار دهه با رشد مستمر و باال، به بزرگ ترین 
ترین  بزرگ  همچنین  کاال،  کننده  تجارت  تولیدکننده،  اقتصاد، 
نگهدارنده ذخایر ارزى در جهان تبدیل شده است سوال اساسى 
این است که دولت چین چگونه از سرمایه گذارى و تولید حمایت 
عظیم  پیشرفت  چنین  به  توانست  هایى  سیاست  چه  با  و  کرده 
اقتصادى دست پیدا کند فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى زیادى 

براى این سوال مطرح مى شود که در ادامه مى خوانید.
اقتصادى در  بزرگ  به عنوان یک قدرت  خیزش سریع چین 
مدت زمانى نزدیک به چهار دهه، اغلب به عنوان یکى از موارد 
بزرگ موفقیت اقتصادى در دوران مدرن یاد مى شود. خیزشى که 
این سوال را به وجود مى آورد که این کشور براى رسیدن به آن 
است که دولت چین  این  بعدى  برداشته و سوال  گام هایى  چه 
چگونه از سرمایه گذارى و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه 
سیاست هایى توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادى دست 
پیدا کند. در این خصوص فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى بسیارى 
مطرح است، اما از مجموع عوامل اثرگذار آنچه دولت در ایجاد آنها 
نقش داشته مى توان به دو بازیگر «نهاد هاى بزرگ»، «بانک 
هاى عمومى (توسعه اى- سرمایه گذارى) و کنترول بازار پول» 
و یک ویژگى کامًال مشخص«کنترول و هدایت سرمایه گذارى 

هاى تولیدى (اجتماعى سازى سرمایه گذارى)» اشاره کرد.
 1970 و   1960 هاى  دهه  طى  چین  مرکزى  دولت   
براى حمایت از صنعتى شدن سریع، سرمایه گذارى هاى وسیعى 
چهارم  سه  به  نزدیک   1978 سال  در  اساس  این  بر  داد،  انجام 
تولیدات صنعتى این کشور توسط نهاد هاى دولتى (SOEs) که به 

صورت مرکزى کنترول مى شدند مطابق با اهداف برنامه ریزى 
مرکزى تولید مى شد. در این دوران نهاد هاى خصوصى و نهاد 
هاى با سرمایه خارجى عمومًا ممنوع شدند و در واقع هدف اصلى 
دولت چین این بود که اقتصاد این کشور را نسبتًا خودکفا سازد، 
بنابراین تجارت خارجى معموًال به دستیابى کاالهایى که امکان 
نهاد  این حال  با  نداشت محدود شد،  آنها در چین وجود  ساخت 

هاى دولتى داراى مشکالتى بودند.
نهاد هاى دولتى در چین از مداخالت سیاسى (در سطح محلى 
و ملى) رنج مى بردند، خطوط نامشخصى از کنترول داشتند (اغلب 
توسط یک یا تعداد بیشترى از وزارتخانه یا شعبات ادارى کنترول 
داشتند  ناچیزى  بازپرداخت  هاى  انگیزه  شدند)،  مى  مدیریت  و 
(محدودیت بودجه هاى محکم و سختى نداشتند)، اهداف سیاسى 
شغلى  هاى  فرصت  (ایجاد  شد  مى  تحمیل  آنها  بر  اجتماعى  و 
محلى و پرداخت هاى مالیاتى)، فاقد مدیران حرفه اى و ساختار 
این  هدایت  براى  ها  انگیزه  بنابراین  و  بودند  شرکتى  حاکمیت 
شرکت ها در مسیر تجارى نسبتًا ضعیف بود. با این شرایط اقتصاد 
بازارى  اقتصاد سوسیالیست  به  اقتصادى  اصالحات  از  چین پس 
با  دارى  سرمایه  از  نوعى  نیز  را  چین  توان  مى  اما  شد،  معروف 
دولت  آشکار  هدایت  و  دولتى  و  هاى خصوصى  نهاد  از  ترکیبى 
دانست که در آن دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت 
در  و  دارد، هدایت کند  را  آنها  موفقیت  انتظار  صنایع خاصى که 
جاپان،  و  جنوبى  کوریا  در  آنها  سلف  همانند  اقتصادهایى  چنین 

تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند.
درواقع با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین 

همانند کوریا جنوبى و جاپان باور داشت که به کارگیرى سیاست 
هاى صنعتى در اقتصادى که توسط تعدادى از گروه هاى تجارى 
بزرگ در اتصال با زنجیره هاى متعددى از نهاد هاى کوچک و 
این  از  و  است  کارآتر  و  تر  هزینه  رهبرى مى شود، کم  متوسط 
طریق مى تواند فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته را با 
صرفا  چین  دولت  دیگر  سوى  از  دهد.  کاهش  بیشترى  سرعت 
خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى بود، بنابراین حجم باالى منابع 
بزرگ  هاى  طرح  و  ها  نهاد  به  را  بانکى  سیستم  هاى  وام  و 
 1993 سال  در  تا  شد  موجب  گرفته  پیش  روش  داد.  اختصاص 
بانک جهانى اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، 
عامل اصلى معجزه اقتصادى شرق آسیا بوده است. به عبارت دیگر 
از  زیادى  تعداد  سوى  از  که  باالیى  بسیار  رشد  گفت  توان  مى 
اقتصادهاى شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانى دوم (جاپان، 
بنابراین  آمد.  به دست  تجربه شد،  و چین)  تایوان، کوریا جنوبى 
دولت مرکزى چین به عنوان دولت توسعه گرا، گروه هاى تجارى 
بزرگ را به این دلیل رواج داد که آنها را همانند کوریاى جنوبى و 
اقتصادى  ماندگى هاى  براى جبران عقب  مناسب  ابزارى  جاپان 

خود مى دانست.
در واقع دولت چین تا سال 1998 با تخصیص متمرکز اعتبارات 
با اجراى رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبى از طراحى نظام 
انگیزشى خاص به رفتار سودجویانه بانک ها و تخصیص متمرکز، 
خلق اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى توسعه اى و با اولویت 

مکانیزم  هاى  اولویت  در  گاه  هیچ  که  داد  سوق  اجتماعى  هاى 
تحت  همواره  پول  بازار  اساس  این  بر  گرفتند.  نمى  قرار  قیمتى 
بزرگ  بانک  دیگر چهار  از سوى  است.  بوده  دولت چین  کنترول 
دولتى که اکنون بخش اعظمى از سهام شان در اختیار دولت است 
هاى  بانک  عنوان  به  دولتى  کامًال  سیاست  با  بانک  سه  بعدها  و 
چین  اقتصاد  در  اصلى  گذاران  سرمایه  که  کردند  عمل  عمومى 
محسوب مى شدند. هدف بانک هاى دولتى سودآورى نبوده و آنها 
عموم  نفع  جهت  در  اعتبار  (خلق  اجتماعى  هاى  گذارى  سرمایه 

مردم) مانند طرح هاى زیرساختى کلیدى را دنبال مى کرده اند.
نهاد  از  اقتصادى چین  از شروع اصالحات  از سوى دیگر پس 
هاى دولتى که از دوران کمونیستى برجا مانده بود، بهترین استفاده 
را کرد. درواقع دولت چین صرفًا خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى 
بود و بنابراین در سال هاى اولیه اصالحات اقتصادى این امر توسط 
بازارى  اقتصاد  گیرى  شکل  با  سپس  و  دولتى  هاى  نهاد 
سوسیالیستى و ایجاد مالکیت خصوصى، به تمامى نهاد هاى بزرگ 

و طرح هاى عظیم اقتصادى تسرى پیدا کرد.
با این حال روش چینى ها ویژگى هاى مشترکى با همسایگانش 
اقتصاد  واقع  در  داشت.  جاپان  و  کوریاى جنوبى  یعنى کشورهاى 
چین را نیز مى توان نوعى از اقتصاد سرمایه دارى با ترکیبى از نهاد 
هاى خصوصى و دولتى و هدایت آشکار دولت دانست که در آن 
دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت صنایع خاصى که 
اقتصادهایى  را دارد، هدایت کند و در چنین  انتظار موفقیت شان 

مانند کوریا و جاپان تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند. 
مسیرى که چین براى رشد اقتصادى طى کرد دو بازیگر و یک 
عمومى  بزرگ  هاى  «بانک  از  داشت.  مشخص  کامًال  ویژگى 
هاى  «نهاد  و  اعتبار»  هدایت  و  گذارى)  اى-سرمایه  (توسعه 
و  کرد  یاد  اقتصادى  بازیگران  عنوان  به  توان  مى  بزرگ» 
«اجتماعى سازى سرمایه گذارى» نیز ویژگى این کشور براى رشد 

اقتصادى محسوب مى شود.
بازیگران رشد اقتصادى

از بانک هاى بزرگ و عمومى و هدایت اعتبار به عنوان بازیگر 
رشد اقتصادى یاد مى شود. با توجه به ارزیابى هاى صورت گرفته 
از سوى  گرفته  مطالعات صورت  در سال 1993  توان گفت  مى 
تخصیص  در  دخالت  مکانیزم  که  دهد  مى  نشان  جهانى  بانک 
است.  بوده  آسیا  شرق  در  اقتصادى  معجزه  اصلى  عامل  اعتبار 
از  زیادى  تعداد  در  باالیى که  بسیار  توان گفت رشد  درواقع مى 
(جاپان،  شد  دیده  جنگ  از  پس  دوره  در  آسیا  اقتصادهاى شرق 
کوریاى جنوبى، تایوان و چین)، با اجراى رژیم هدایت اعتبار به 

دست آمد.
تا سال 1998،  اقتصادى  از شروع اصالحات  به عبارت دیگر 
برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال هاى قبل از اصالحات، 
به صورت اقتصاد برنامه ریزى شده مرکزى (تقریبًا مشابه روش 
کوریاى جنوبى) پیش رفت، اما بعد از آن (دریچۀ هدایت به سبک 
را به صورتى  بانک ها  انگیزشى خاص که  جاپان) طراحى نظام 
سوى  از  شده  طراحى  مطلوب  مسیر  در  اختیارى  و  خودانگیخته 
دولت قرار دهد جایگزین آن شد. چهار بانک بزرگ دولتى (سابق) 

و بعدها سه بانک سیاست کامًال دولتى، سرمایه گذاران اصلى در 
تخصیص  از  ترکیبى  با  چین  دولت  درواقع  بودند.  چین  اقتصاد 
رفتار  به  خاص  انگیزشى  نظام  طراحى  و  اعتبارات  متمرکز 
سودجویانه بانک ها، ایجاد اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى 
توسعه اى و با اولویت هاى اجتماعى سوق داد که هیچ گاه در 
کارگیرى  به  که  گرفتند  نمى  قرار  قیمتى  مکانیزم  هاى  اولویت 
موفقیت آمیز این سیاست نیازمند قابلیت نهادى و سطح باالى 
همین  که  کشورها  از  دیگر  برخى  که  چنان  است  حکمرانى 
دست  توفیقى  به  گرفتند  پیش  در  مقطع  همان  در  را  سیاست 

نیافتند.
رشد  بازیگران  از  دیگر  یکى  بزرگ  هاى  نهاد  کارگیرى  به 
اقتصادى چین محسوب مى شود، بازیگرى که به واسطه آن، این 
کشور توانست در راستاى رشد اقتصادى گام بردارد. به طورى که 
با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین همانند 
کوریاى جنوبى و جاپان به این باور رسید که به کارگیرى سیاست 
هاى  گروه  از  تعدادى  سوى  از  که  اقتصادى  در  صنعتى  هاى 
تجارى بزرگ هدایت مى شود، کم هزینه تر و کارآتر است و از 
این طریق مى تواند از فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته 

با سرعت بیشترى بکاهد.
بنابراین بیشترین منابع بانکى از سوى دولت به طرح ها و نهاد 
هاى بزرگ اختصاص پیدا مى کرد و تعداد زیادى از نهاد هاى 
کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق نهاد هاى بزرگ 
متصل بودند. به طورى که تعداد نهاد هاى بزرگ چین در لیست 
فورچون 500 جهانى از 24 مورد در سال 2006 به 110 مورد در 

سال 2016 افزایش داشته است. مطالعه موردى شرکت «هوآوى» 
نیز نشان داد که روساى نهاد هاى بزرگ رابطه نزدیکى با روساى 
دولت و بانک هاى چین دارند و از این طریق به راحتى مى توانند 
نیازها و هماهنگى هاى الزم را با سیاست هاى اقتصادى دولت 
هاى  نهاد  گسترده  سوسیالیستى  همکارى  مزیت  باشند.  داشته 
بزرگ چین باعث شده که یک نهاد بزرگ چینى از تمامى مزیت 

هاى کشور مخصوصًا در جهت جهانى شدن استفاده کند.
ویژگى رشد اقتصادى

یکى از ویژگى هاى بسیار مهمى که دولت چین از آن برخوردار 
است، «اجتماعى سازى سرمایه گذارى» از سوى سیستم بانکى 
است. سرمایه گذارى در اقتصاد، آثار جانبى مثبت وسیعى در سمت 
تقاضا و رونق بخش هاى اقتصادى دارد، اما این پیامد جانبى مثبت 
دولت  بنابراین  ندارد.  جایگاهى  خصوصى  بازدهى  محاسبات  در 
چین به سرمایه گذارى اجتماعى روى آورد که در آن به جاى توجه 
آن  اجتماعى  بازدهى  به  گذارى،  سرمایه  خصوصى  بازدهى  به 

(ایجاد اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه مى شود.
سرمایه  ریسک  که  است  کارآفرین  دولت  یک  چین  دولت 
گذارى هاى پرخطر را بر عهده مى گیرد و این امر به ایجاد فرصت 
تجربه  در  واقع  در  است.  شده  منجر  تولیدکنندگان  براى  هایى 
توسعه و رشد اقتصادى چین، خوى سودجویى کارآفرینانه تا حد 
زیادى از بانک هاى سرمایه گذارى برمى خیزد. درواقع پول بانک 
نسخه  در  کارآفرینان.  نه  دارد،  قرار  خطر  معرض  در  که  هاست 
دولت توسعه اى، این بانک ها به دولت انتقال مى یابند که در اثر 
گذارى»  سرمایه  سازى  «اجتماعى  از  هاى مشخصى  نمونه  آن، 
رقم مى خورد. نمونه بارز اجتماعى سازى سرمایه گذارى توسط 
بانک توسعه چین رقم خورده است. به طور مثال سرمایه گذارى 
آن  موفقیت  اصلى  عامل  توسعه چین  بانک  از سوى  انجام شده 

کشور در تکنولوژى برق خورشیدى است.
براى  دالر  میلیارد   47 چین  توسعه  بانک   ،2010 سال  از  بعد 
تامین مالى 15 تولیدکننده پیشتاز چینى در تکنولوژى هاى برق 
خورشیدى اختصاص داد. بانک توسعه چین نه تنها پذیرنده ریسک 
براى  نظیرى  بى  هاى  فرصت  بلکه  است،  گذارى  سرمایه 
تولیدکنندگان از این طریق ایجاد کرده است. این نکته را نیز باید 
از  دولت  هدایت  تحت  صنعتى  سیاست  که  باشیم  داشته  مدنظر 
طریق کنترول بر روش هاى غیربازارى تخصیص منابع، فرصت 
هاى بسیارى را براى فساد به وجود مى آورد. یکى از مشکالت 
اصلى دولت چین نیز مساله فساد است که دولت سعى مى کند از 

طرق مختلف ازجمله برخورد قاطعانه، آن را کاهش دهد.
سه چالش اقتصادى

طرح  اجراى  با  توانست  چین  هرچند  دیگر  سوى  از    

هایى به اصالحات اقتصادى دست پیدا کند، اما این کشور نیز با 
سه چالش اقتصادى مواجه است که در این خصوص مى توان به 
بدهى  افزایش  و  فساد  و  شخصى  نفع  غیرجارى،  «مطالبات 
خصوصى و ایجاد حباب اعتبارى» اشاره کرد. مشکل شناخته شده 
بخش بانکى چین، میزان باالى مطالبات غیرجارى آن است. هیچ 
یک از بانک هاى تجارى چین بدهى شان از سوى دولت تضمین 
بخش  در  دولت  کنترولى  نقش  از  جدا  حال  این  با  است.  نشده 
بانکى، دولت چین کمک مالى فراوانى براى نهادهاى مالى ایجاد 

کرده است.
نفع شخصى و فساد یکى دیگر از چالش هایى است که دولت 
چین با آن دست به گریبان است، این موضوع بر کسى پوشیده 
نیست که سیاست صنعتى تحت هدایت دولت از طریق کنترول بر 
را  بسیارى  هاى  فرصت  منابع،  تخصیص  غیربازارى  هاى  روش 
براى رانت و بنابراین فساد به وجود مى آورد. وسعت فساد مرتبط 
و  است  گسترده  بسیار  اقتصاد  در  چین  دولت  مداخله  سیستم  با 
اندازه گیرى آن نیز غیرممکن است. کانال هاى بى شمارى براى 
نفع بردن مقامات وجود دارد. به طور مثال خریدهاى بزرگ نهاد 
هاى دولتى فرصت هایى براى رشوه دادن و هدایت قراردادها به 
مسیرهاى خاصى را ایجاد مى کند. همچنین مقامات چینى مى 
توانند سودهاى شخصى از طریق وام هاى بانکى به دست آورند. 
حال  در  کشورهاى  سایر  مانند  چین  اصلى  مشکل  یک  بنابراین 
استانداردهاى  و  فنى  هاى  ظرفیت  آهسته  نسبتًا  رشد  توسعه، 

اخالقى نظارتى و سیستم حقوقى است.
با این حال مبارزه با فساد از طریق افشاى پرونده ها و فشار 
افکار عمومى در چین باعث شد که بسیارى از مقامات عالى رتبه 
ایجاد  و  خصوصى  بدهى  افزایش  شوند.  اعدام  به  محکوم  چین 
چین  اقتصاد  روى  پیش  هاى  چالش  از  یکى  اعتبارى  حباب 
محسوب مى شود، از آنجا که سیستم بانکى در چین همواره تحت 
به  بانک هاى چین  بنابراین  سیاست هاى دولت عمل مى کند، 
طور سرسام آورى به هر شرکت و تعداد بسیارى از افراد وام دادند 
و در نتیجه یکى از بزرگ ترین حباب هاى اعتبارى در تاریخ (شاید 
سال  در  دیگر  عبارت  به  شد.  شروع  تاکنون)  ترین  بزرگ  هم 
2010، افزایش بدهى خصوصى (رشد اعتبار) در چین برابر با 35 
درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور بود و این در حالى 
است که افزایش بدهى خصوصى در جاپان و ایاالت متحده آمریکا 
قبل از بحران هاى مالى آنها کمتر از چین بوده است. درواقع اوج 
افزایش بدهى خصوصى براى جاپان که منجر به بحران مالى سال 
1990 شد، برابر با 25 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور 
بوده و همچنین اوج افزایش بدهى خصوصى در آمریکا در بحران 
سال 2008 تنها برابر با 15 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن 

کشور بوده است.

دریافت پول نقد از تمام ماشین هاى داخلى وخارجى

خریدارى آنالین

POS خریدارى از طریق ماشین هاى

7500 $/ day

7500 $/ day

1000 $/ day
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کشور چین طى چهار دهه با رشد مستمر و باال، به بزرگ ترین 
ترین  بزرگ  همچنین  کاال،  کننده  تجارت  تولیدکننده،  اقتصاد، 
نگهدارنده ذخایر ارزى در جهان تبدیل شده است سوال اساسى 
این است که دولت چین چگونه از سرمایه گذارى و تولید حمایت 
عظیم  پیشرفت  چنین  به  توانست  هایى  سیاست  چه  با  و  کرده 
اقتصادى دست پیدا کند فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى زیادى 

براى این سوال مطرح مى شود که در ادامه مى خوانید.
اقتصادى در  بزرگ  به عنوان یک قدرت  خیزش سریع چین 
مدت زمانى نزدیک به چهار دهه، اغلب به عنوان یکى از موارد 
بزرگ موفقیت اقتصادى در دوران مدرن یاد مى شود. خیزشى که 
این سوال را به وجود مى آورد که این کشور براى رسیدن به آن 
است که دولت چین  این  بعدى  برداشته و سوال  گام هایى  چه 
چگونه از سرمایه گذارى و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه 
سیاست هایى توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادى دست 
پیدا کند. در این خصوص فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى بسیارى 
مطرح است، اما از مجموع عوامل اثرگذار آنچه دولت در ایجاد آنها 
نقش داشته مى توان به دو بازیگر «نهاد هاى بزرگ»، «بانک 
هاى عمومى (توسعه اى- سرمایه گذارى) و کنترول بازار پول» 
و یک ویژگى کامًال مشخص«کنترول و هدایت سرمایه گذارى 

هاى تولیدى (اجتماعى سازى سرمایه گذارى)» اشاره کرد.
 1970 و   1960 هاى  دهه  طى  چین  مرکزى  دولت   
براى حمایت از صنعتى شدن سریع، سرمایه گذارى هاى وسیعى 
چهارم  سه  به  نزدیک   1978 سال  در  اساس  این  بر  داد،  انجام 
تولیدات صنعتى این کشور توسط نهاد هاى دولتى (SOEs) که به 

صورت مرکزى کنترول مى شدند مطابق با اهداف برنامه ریزى 
مرکزى تولید مى شد. در این دوران نهاد هاى خصوصى و نهاد 
هاى با سرمایه خارجى عمومًا ممنوع شدند و در واقع هدف اصلى 
دولت چین این بود که اقتصاد این کشور را نسبتًا خودکفا سازد، 
بنابراین تجارت خارجى معموًال به دستیابى کاالهایى که امکان 
نهاد  این حال  با  نداشت محدود شد،  آنها در چین وجود  ساخت 

هاى دولتى داراى مشکالتى بودند.
نهاد هاى دولتى در چین از مداخالت سیاسى (در سطح محلى 
و ملى) رنج مى بردند، خطوط نامشخصى از کنترول داشتند (اغلب 
توسط یک یا تعداد بیشترى از وزارتخانه یا شعبات ادارى کنترول 
داشتند  ناچیزى  بازپرداخت  هاى  انگیزه  شدند)،  مى  مدیریت  و 
(محدودیت بودجه هاى محکم و سختى نداشتند)، اهداف سیاسى 
شغلى  هاى  فرصت  (ایجاد  شد  مى  تحمیل  آنها  بر  اجتماعى  و 
محلى و پرداخت هاى مالیاتى)، فاقد مدیران حرفه اى و ساختار 
این  هدایت  براى  ها  انگیزه  بنابراین  و  بودند  شرکتى  حاکمیت 
شرکت ها در مسیر تجارى نسبتًا ضعیف بود. با این شرایط اقتصاد 
بازارى  اقتصاد سوسیالیست  به  اقتصادى  اصالحات  از  چین پس 
با  دارى  سرمایه  از  نوعى  نیز  را  چین  توان  مى  اما  شد،  معروف 
دولت  آشکار  هدایت  و  دولتى  و  هاى خصوصى  نهاد  از  ترکیبى 
دانست که در آن دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت 
در  و  دارد، هدایت کند  را  آنها  موفقیت  انتظار  صنایع خاصى که 
جاپان،  و  جنوبى  کوریا  در  آنها  سلف  همانند  اقتصادهایى  چنین 

تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند.
درواقع با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین 

همانند کوریا جنوبى و جاپان باور داشت که به کارگیرى سیاست 
هاى صنعتى در اقتصادى که توسط تعدادى از گروه هاى تجارى 
بزرگ در اتصال با زنجیره هاى متعددى از نهاد هاى کوچک و 
این  از  و  است  کارآتر  و  تر  هزینه  رهبرى مى شود، کم  متوسط 
طریق مى تواند فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته را با 
صرفا  چین  دولت  دیگر  سوى  از  دهد.  کاهش  بیشترى  سرعت 
خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى بود، بنابراین حجم باالى منابع 
بزرگ  هاى  طرح  و  ها  نهاد  به  را  بانکى  سیستم  هاى  وام  و 
 1993 سال  در  تا  شد  موجب  گرفته  پیش  روش  داد.  اختصاص 
بانک جهانى اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، 
عامل اصلى معجزه اقتصادى شرق آسیا بوده است. به عبارت دیگر 
از  زیادى  تعداد  سوى  از  که  باالیى  بسیار  رشد  گفت  توان  مى 
اقتصادهاى شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانى دوم (جاپان، 
بنابراین  آمد.  به دست  تجربه شد،  و چین)  تایوان، کوریا جنوبى 
دولت مرکزى چین به عنوان دولت توسعه گرا، گروه هاى تجارى 
بزرگ را به این دلیل رواج داد که آنها را همانند کوریاى جنوبى و 
اقتصادى  ماندگى هاى  براى جبران عقب  مناسب  ابزارى  جاپان 

خود مى دانست.
در واقع دولت چین تا سال 1998 با تخصیص متمرکز اعتبارات 
با اجراى رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبى از طراحى نظام 
انگیزشى خاص به رفتار سودجویانه بانک ها و تخصیص متمرکز، 
خلق اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى توسعه اى و با اولویت 

مکانیزم  هاى  اولویت  در  گاه  هیچ  که  داد  سوق  اجتماعى  هاى 
تحت  همواره  پول  بازار  اساس  این  بر  گرفتند.  نمى  قرار  قیمتى 
بزرگ  بانک  دیگر چهار  از سوى  است.  بوده  دولت چین  کنترول 
دولتى که اکنون بخش اعظمى از سهام شان در اختیار دولت است 
هاى  بانک  عنوان  به  دولتى  کامًال  سیاست  با  بانک  سه  بعدها  و 
چین  اقتصاد  در  اصلى  گذاران  سرمایه  که  کردند  عمل  عمومى 
محسوب مى شدند. هدف بانک هاى دولتى سودآورى نبوده و آنها 
عموم  نفع  جهت  در  اعتبار  (خلق  اجتماعى  هاى  گذارى  سرمایه 

مردم) مانند طرح هاى زیرساختى کلیدى را دنبال مى کرده اند.
نهاد  از  اقتصادى چین  از شروع اصالحات  از سوى دیگر پس 
هاى دولتى که از دوران کمونیستى برجا مانده بود، بهترین استفاده 
را کرد. درواقع دولت چین صرفًا خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى 
بود و بنابراین در سال هاى اولیه اصالحات اقتصادى این امر توسط 
بازارى  اقتصاد  گیرى  شکل  با  سپس  و  دولتى  هاى  نهاد 
سوسیالیستى و ایجاد مالکیت خصوصى، به تمامى نهاد هاى بزرگ 

و طرح هاى عظیم اقتصادى تسرى پیدا کرد.
با این حال روش چینى ها ویژگى هاى مشترکى با همسایگانش 
اقتصاد  واقع  در  داشت.  جاپان  و  کوریاى جنوبى  یعنى کشورهاى 
چین را نیز مى توان نوعى از اقتصاد سرمایه دارى با ترکیبى از نهاد 
هاى خصوصى و دولتى و هدایت آشکار دولت دانست که در آن 
دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت صنایع خاصى که 
اقتصادهایى  را دارد، هدایت کند و در چنین  انتظار موفقیت شان 

مانند کوریا و جاپان تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند. 
مسیرى که چین براى رشد اقتصادى طى کرد دو بازیگر و یک 
عمومى  بزرگ  هاى  «بانک  از  داشت.  مشخص  کامًال  ویژگى 
هاى  «نهاد  و  اعتبار»  هدایت  و  گذارى)  اى-سرمایه  (توسعه 
و  کرد  یاد  اقتصادى  بازیگران  عنوان  به  توان  مى  بزرگ» 
«اجتماعى سازى سرمایه گذارى» نیز ویژگى این کشور براى رشد 

اقتصادى محسوب مى شود.
بازیگران رشد اقتصادى

از بانک هاى بزرگ و عمومى و هدایت اعتبار به عنوان بازیگر 
رشد اقتصادى یاد مى شود. با توجه به ارزیابى هاى صورت گرفته 
از سوى  گرفته  مطالعات صورت  در سال 1993  توان گفت  مى 
تخصیص  در  دخالت  مکانیزم  که  دهد  مى  نشان  جهانى  بانک 
است.  بوده  آسیا  شرق  در  اقتصادى  معجزه  اصلى  عامل  اعتبار 
از  زیادى  تعداد  در  باالیى که  بسیار  توان گفت رشد  درواقع مى 
(جاپان،  شد  دیده  جنگ  از  پس  دوره  در  آسیا  اقتصادهاى شرق 
کوریاى جنوبى، تایوان و چین)، با اجراى رژیم هدایت اعتبار به 

دست آمد.
تا سال 1998،  اقتصادى  از شروع اصالحات  به عبارت دیگر 
برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال هاى قبل از اصالحات، 
به صورت اقتصاد برنامه ریزى شده مرکزى (تقریبًا مشابه روش 
کوریاى جنوبى) پیش رفت، اما بعد از آن (دریچۀ هدایت به سبک 
را به صورتى  بانک ها  انگیزشى خاص که  جاپان) طراحى نظام 
سوى  از  شده  طراحى  مطلوب  مسیر  در  اختیارى  و  خودانگیخته 
دولت قرار دهد جایگزین آن شد. چهار بانک بزرگ دولتى (سابق) 

و بعدها سه بانک سیاست کامًال دولتى، سرمایه گذاران اصلى در 
تخصیص  از  ترکیبى  با  چین  دولت  درواقع  بودند.  چین  اقتصاد 
رفتار  به  خاص  انگیزشى  نظام  طراحى  و  اعتبارات  متمرکز 
سودجویانه بانک ها، ایجاد اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى 
توسعه اى و با اولویت هاى اجتماعى سوق داد که هیچ گاه در 
کارگیرى  به  که  گرفتند  نمى  قرار  قیمتى  مکانیزم  هاى  اولویت 
موفقیت آمیز این سیاست نیازمند قابلیت نهادى و سطح باالى 
همین  که  کشورها  از  دیگر  برخى  که  چنان  است  حکمرانى 
دست  توفیقى  به  گرفتند  پیش  در  مقطع  همان  در  را  سیاست 

نیافتند.
رشد  بازیگران  از  دیگر  یکى  بزرگ  هاى  نهاد  کارگیرى  به 
اقتصادى چین محسوب مى شود، بازیگرى که به واسطه آن، این 
کشور توانست در راستاى رشد اقتصادى گام بردارد. به طورى که 
با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین همانند 
کوریاى جنوبى و جاپان به این باور رسید که به کارگیرى سیاست 
هاى  گروه  از  تعدادى  سوى  از  که  اقتصادى  در  صنعتى  هاى 
تجارى بزرگ هدایت مى شود، کم هزینه تر و کارآتر است و از 
این طریق مى تواند از فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته 

با سرعت بیشترى بکاهد.
بنابراین بیشترین منابع بانکى از سوى دولت به طرح ها و نهاد 
هاى بزرگ اختصاص پیدا مى کرد و تعداد زیادى از نهاد هاى 
کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق نهاد هاى بزرگ 
متصل بودند. به طورى که تعداد نهاد هاى بزرگ چین در لیست 
فورچون 500 جهانى از 24 مورد در سال 2006 به 110 مورد در 

سال 2016 افزایش داشته است. مطالعه موردى شرکت «هوآوى» 
نیز نشان داد که روساى نهاد هاى بزرگ رابطه نزدیکى با روساى 
دولت و بانک هاى چین دارند و از این طریق به راحتى مى توانند 
نیازها و هماهنگى هاى الزم را با سیاست هاى اقتصادى دولت 
هاى  نهاد  گسترده  سوسیالیستى  همکارى  مزیت  باشند.  داشته 
بزرگ چین باعث شده که یک نهاد بزرگ چینى از تمامى مزیت 

هاى کشور مخصوصًا در جهت جهانى شدن استفاده کند.
ویژگى رشد اقتصادى

یکى از ویژگى هاى بسیار مهمى که دولت چین از آن برخوردار 
است، «اجتماعى سازى سرمایه گذارى» از سوى سیستم بانکى 
است. سرمایه گذارى در اقتصاد، آثار جانبى مثبت وسیعى در سمت 
تقاضا و رونق بخش هاى اقتصادى دارد، اما این پیامد جانبى مثبت 
دولت  بنابراین  ندارد.  جایگاهى  خصوصى  بازدهى  محاسبات  در 
چین به سرمایه گذارى اجتماعى روى آورد که در آن به جاى توجه 
آن  اجتماعى  بازدهى  به  گذارى،  سرمایه  خصوصى  بازدهى  به 

(ایجاد اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه مى شود.
سرمایه  ریسک  که  است  کارآفرین  دولت  یک  چین  دولت 
گذارى هاى پرخطر را بر عهده مى گیرد و این امر به ایجاد فرصت 
تجربه  در  واقع  در  است.  شده  منجر  تولیدکنندگان  براى  هایى 
توسعه و رشد اقتصادى چین، خوى سودجویى کارآفرینانه تا حد 
زیادى از بانک هاى سرمایه گذارى برمى خیزد. درواقع پول بانک 
نسخه  در  کارآفرینان.  نه  دارد،  قرار  خطر  معرض  در  که  هاست 
دولت توسعه اى، این بانک ها به دولت انتقال مى یابند که در اثر 
گذارى»  سرمایه  سازى  «اجتماعى  از  هاى مشخصى  نمونه  آن، 
رقم مى خورد. نمونه بارز اجتماعى سازى سرمایه گذارى توسط 
بانک توسعه چین رقم خورده است. به طور مثال سرمایه گذارى 
آن  موفقیت  اصلى  عامل  توسعه چین  بانک  از سوى  انجام شده 

کشور در تکنولوژى برق خورشیدى است.
براى  دالر  میلیارد   47 چین  توسعه  بانک   ،2010 سال  از  بعد 
تامین مالى 15 تولیدکننده پیشتاز چینى در تکنولوژى هاى برق 
خورشیدى اختصاص داد. بانک توسعه چین نه تنها پذیرنده ریسک 
براى  نظیرى  بى  هاى  فرصت  بلکه  است،  گذارى  سرمایه 
تولیدکنندگان از این طریق ایجاد کرده است. این نکته را نیز باید 
از  دولت  هدایت  تحت  صنعتى  سیاست  که  باشیم  داشته  مدنظر 
طریق کنترول بر روش هاى غیربازارى تخصیص منابع، فرصت 
هاى بسیارى را براى فساد به وجود مى آورد. یکى از مشکالت 
اصلى دولت چین نیز مساله فساد است که دولت سعى مى کند از 

طرق مختلف ازجمله برخورد قاطعانه، آن را کاهش دهد.
سه چالش اقتصادى

طرح  اجراى  با  توانست  چین  هرچند  دیگر  سوى  از    

هایى به اصالحات اقتصادى دست پیدا کند، اما این کشور نیز با 
سه چالش اقتصادى مواجه است که در این خصوص مى توان به 
بدهى  افزایش  و  فساد  و  شخصى  نفع  غیرجارى،  «مطالبات 
خصوصى و ایجاد حباب اعتبارى» اشاره کرد. مشکل شناخته شده 
بخش بانکى چین، میزان باالى مطالبات غیرجارى آن است. هیچ 
یک از بانک هاى تجارى چین بدهى شان از سوى دولت تضمین 
بخش  در  دولت  کنترولى  نقش  از  جدا  حال  این  با  است.  نشده 
بانکى، دولت چین کمک مالى فراوانى براى نهادهاى مالى ایجاد 

کرده است.
نفع شخصى و فساد یکى دیگر از چالش هایى است که دولت 
چین با آن دست به گریبان است، این موضوع بر کسى پوشیده 
نیست که سیاست صنعتى تحت هدایت دولت از طریق کنترول بر 
را  بسیارى  هاى  فرصت  منابع،  تخصیص  غیربازارى  هاى  روش 
براى رانت و بنابراین فساد به وجود مى آورد. وسعت فساد مرتبط 
و  است  گسترده  بسیار  اقتصاد  در  چین  دولت  مداخله  سیستم  با 
اندازه گیرى آن نیز غیرممکن است. کانال هاى بى شمارى براى 
نفع بردن مقامات وجود دارد. به طور مثال خریدهاى بزرگ نهاد 
هاى دولتى فرصت هایى براى رشوه دادن و هدایت قراردادها به 
مسیرهاى خاصى را ایجاد مى کند. همچنین مقامات چینى مى 
توانند سودهاى شخصى از طریق وام هاى بانکى به دست آورند. 
حال  در  کشورهاى  سایر  مانند  چین  اصلى  مشکل  یک  بنابراین 
استانداردهاى  و  فنى  هاى  ظرفیت  آهسته  نسبتًا  رشد  توسعه، 

اخالقى نظارتى و سیستم حقوقى است.
با این حال مبارزه با فساد از طریق افشاى پرونده ها و فشار 
افکار عمومى در چین باعث شد که بسیارى از مقامات عالى رتبه 
ایجاد  و  خصوصى  بدهى  افزایش  شوند.  اعدام  به  محکوم  چین 
چین  اقتصاد  روى  پیش  هاى  چالش  از  یکى  اعتبارى  حباب 
محسوب مى شود، از آنجا که سیستم بانکى در چین همواره تحت 
به  بانک هاى چین  بنابراین  سیاست هاى دولت عمل مى کند، 
طور سرسام آورى به هر شرکت و تعداد بسیارى از افراد وام دادند 
و در نتیجه یکى از بزرگ ترین حباب هاى اعتبارى در تاریخ (شاید 
سال  در  دیگر  عبارت  به  شد.  شروع  تاکنون)  ترین  بزرگ  هم 
2010، افزایش بدهى خصوصى (رشد اعتبار) در چین برابر با 35 
درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور بود و این در حالى 
است که افزایش بدهى خصوصى در جاپان و ایاالت متحده آمریکا 
قبل از بحران هاى مالى آنها کمتر از چین بوده است. درواقع اوج 
افزایش بدهى خصوصى براى جاپان که منجر به بحران مالى سال 
1990 شد، برابر با 25 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور 
بوده و همچنین اوج افزایش بدهى خصوصى در آمریکا در بحران 
سال 2008 تنها برابر با 15 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن 

کشور بوده است.

چگونگى حمایت چین از بخش تولید
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کشور چین طى چهار دهه با رشد مستمر و باال، به بزرگ ترین 
ترین  بزرگ  همچنین  کاال،  کننده  تجارت  تولیدکننده،  اقتصاد، 
نگهدارنده ذخایر ارزى در جهان تبدیل شده است سوال اساسى 
این است که دولت چین چگونه از سرمایه گذارى و تولید حمایت 
عظیم  پیشرفت  چنین  به  توانست  هایى  سیاست  چه  با  و  کرده 
اقتصادى دست پیدا کند فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى زیادى 

براى این سوال مطرح مى شود که در ادامه مى خوانید.
اقتصادى در  بزرگ  به عنوان یک قدرت  خیزش سریع چین 
مدت زمانى نزدیک به چهار دهه، اغلب به عنوان یکى از موارد 
بزرگ موفقیت اقتصادى در دوران مدرن یاد مى شود. خیزشى که 
این سوال را به وجود مى آورد که این کشور براى رسیدن به آن 
است که دولت چین  این  بعدى  برداشته و سوال  گام هایى  چه 
چگونه از سرمایه گذارى و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه 
سیاست هایى توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادى دست 
پیدا کند. در این خصوص فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى بسیارى 
مطرح است، اما از مجموع عوامل اثرگذار آنچه دولت در ایجاد آنها 
نقش داشته مى توان به دو بازیگر «نهاد هاى بزرگ»، «بانک 
هاى عمومى (توسعه اى- سرمایه گذارى) و کنترول بازار پول» 
و یک ویژگى کامًال مشخص«کنترول و هدایت سرمایه گذارى 

هاى تولیدى (اجتماعى سازى سرمایه گذارى)» اشاره کرد.
 1970 و   1960 هاى  دهه  طى  چین  مرکزى  دولت   
براى حمایت از صنعتى شدن سریع، سرمایه گذارى هاى وسیعى 
چهارم  سه  به  نزدیک   1978 سال  در  اساس  این  بر  داد،  انجام 
تولیدات صنعتى این کشور توسط نهاد هاى دولتى (SOEs) که به 

صورت مرکزى کنترول مى شدند مطابق با اهداف برنامه ریزى 
مرکزى تولید مى شد. در این دوران نهاد هاى خصوصى و نهاد 
هاى با سرمایه خارجى عمومًا ممنوع شدند و در واقع هدف اصلى 
دولت چین این بود که اقتصاد این کشور را نسبتًا خودکفا سازد، 
بنابراین تجارت خارجى معموًال به دستیابى کاالهایى که امکان 
نهاد  این حال  با  نداشت محدود شد،  آنها در چین وجود  ساخت 

هاى دولتى داراى مشکالتى بودند.
نهاد هاى دولتى در چین از مداخالت سیاسى (در سطح محلى 
و ملى) رنج مى بردند، خطوط نامشخصى از کنترول داشتند (اغلب 
توسط یک یا تعداد بیشترى از وزارتخانه یا شعبات ادارى کنترول 
داشتند  ناچیزى  بازپرداخت  هاى  انگیزه  شدند)،  مى  مدیریت  و 
(محدودیت بودجه هاى محکم و سختى نداشتند)، اهداف سیاسى 
شغلى  هاى  فرصت  (ایجاد  شد  مى  تحمیل  آنها  بر  اجتماعى  و 
محلى و پرداخت هاى مالیاتى)، فاقد مدیران حرفه اى و ساختار 
این  هدایت  براى  ها  انگیزه  بنابراین  و  بودند  شرکتى  حاکمیت 
شرکت ها در مسیر تجارى نسبتًا ضعیف بود. با این شرایط اقتصاد 
بازارى  اقتصاد سوسیالیست  به  اقتصادى  اصالحات  از  چین پس 
با  دارى  سرمایه  از  نوعى  نیز  را  چین  توان  مى  اما  شد،  معروف 
دولت  آشکار  هدایت  و  دولتى  و  هاى خصوصى  نهاد  از  ترکیبى 
دانست که در آن دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت 
در  و  دارد، هدایت کند  را  آنها  موفقیت  انتظار  صنایع خاصى که 
جاپان،  و  جنوبى  کوریا  در  آنها  سلف  همانند  اقتصادهایى  چنین 

تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند.
درواقع با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین 

همانند کوریا جنوبى و جاپان باور داشت که به کارگیرى سیاست 
هاى صنعتى در اقتصادى که توسط تعدادى از گروه هاى تجارى 
بزرگ در اتصال با زنجیره هاى متعددى از نهاد هاى کوچک و 
این  از  و  است  کارآتر  و  تر  هزینه  رهبرى مى شود، کم  متوسط 
طریق مى تواند فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته را با 
صرفا  چین  دولت  دیگر  سوى  از  دهد.  کاهش  بیشترى  سرعت 
خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى بود، بنابراین حجم باالى منابع 
بزرگ  هاى  طرح  و  ها  نهاد  به  را  بانکى  سیستم  هاى  وام  و 
 1993 سال  در  تا  شد  موجب  گرفته  پیش  روش  داد.  اختصاص 
بانک جهانى اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، 
عامل اصلى معجزه اقتصادى شرق آسیا بوده است. به عبارت دیگر 
از  زیادى  تعداد  سوى  از  که  باالیى  بسیار  رشد  گفت  توان  مى 
اقتصادهاى شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانى دوم (جاپان، 
بنابراین  آمد.  به دست  تجربه شد،  و چین)  تایوان، کوریا جنوبى 
دولت مرکزى چین به عنوان دولت توسعه گرا، گروه هاى تجارى 
بزرگ را به این دلیل رواج داد که آنها را همانند کوریاى جنوبى و 
اقتصادى  ماندگى هاى  براى جبران عقب  مناسب  ابزارى  جاپان 

خود مى دانست.
در واقع دولت چین تا سال 1998 با تخصیص متمرکز اعتبارات 
با اجراى رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبى از طراحى نظام 
انگیزشى خاص به رفتار سودجویانه بانک ها و تخصیص متمرکز، 
خلق اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى توسعه اى و با اولویت 

مکانیزم  هاى  اولویت  در  گاه  هیچ  که  داد  سوق  اجتماعى  هاى 
تحت  همواره  پول  بازار  اساس  این  بر  گرفتند.  نمى  قرار  قیمتى 
بزرگ  بانک  دیگر چهار  از سوى  است.  بوده  دولت چین  کنترول 
دولتى که اکنون بخش اعظمى از سهام شان در اختیار دولت است 
هاى  بانک  عنوان  به  دولتى  کامًال  سیاست  با  بانک  سه  بعدها  و 
چین  اقتصاد  در  اصلى  گذاران  سرمایه  که  کردند  عمل  عمومى 
محسوب مى شدند. هدف بانک هاى دولتى سودآورى نبوده و آنها 
عموم  نفع  جهت  در  اعتبار  (خلق  اجتماعى  هاى  گذارى  سرمایه 

مردم) مانند طرح هاى زیرساختى کلیدى را دنبال مى کرده اند.
نهاد  از  اقتصادى چین  از شروع اصالحات  از سوى دیگر پس 
هاى دولتى که از دوران کمونیستى برجا مانده بود، بهترین استفاده 
را کرد. درواقع دولت چین صرفًا خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى 
بود و بنابراین در سال هاى اولیه اصالحات اقتصادى این امر توسط 
بازارى  اقتصاد  گیرى  شکل  با  سپس  و  دولتى  هاى  نهاد 
سوسیالیستى و ایجاد مالکیت خصوصى، به تمامى نهاد هاى بزرگ 

و طرح هاى عظیم اقتصادى تسرى پیدا کرد.
با این حال روش چینى ها ویژگى هاى مشترکى با همسایگانش 
اقتصاد  واقع  در  داشت.  جاپان  و  کوریاى جنوبى  یعنى کشورهاى 
چین را نیز مى توان نوعى از اقتصاد سرمایه دارى با ترکیبى از نهاد 
هاى خصوصى و دولتى و هدایت آشکار دولت دانست که در آن 
دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت صنایع خاصى که 
اقتصادهایى  را دارد، هدایت کند و در چنین  انتظار موفقیت شان 

مانند کوریا و جاپان تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند. 
مسیرى که چین براى رشد اقتصادى طى کرد دو بازیگر و یک 
عمومى  بزرگ  هاى  «بانک  از  داشت.  مشخص  کامًال  ویژگى 
هاى  «نهاد  و  اعتبار»  هدایت  و  گذارى)  اى-سرمایه  (توسعه 
و  کرد  یاد  اقتصادى  بازیگران  عنوان  به  توان  مى  بزرگ» 
«اجتماعى سازى سرمایه گذارى» نیز ویژگى این کشور براى رشد 

اقتصادى محسوب مى شود.
بازیگران رشد اقتصادى

از بانک هاى بزرگ و عمومى و هدایت اعتبار به عنوان بازیگر 
رشد اقتصادى یاد مى شود. با توجه به ارزیابى هاى صورت گرفته 
از سوى  گرفته  مطالعات صورت  در سال 1993  توان گفت  مى 
تخصیص  در  دخالت  مکانیزم  که  دهد  مى  نشان  جهانى  بانک 
است.  بوده  آسیا  شرق  در  اقتصادى  معجزه  اصلى  عامل  اعتبار 
از  زیادى  تعداد  در  باالیى که  بسیار  توان گفت رشد  درواقع مى 
(جاپان،  شد  دیده  جنگ  از  پس  دوره  در  آسیا  اقتصادهاى شرق 
کوریاى جنوبى، تایوان و چین)، با اجراى رژیم هدایت اعتبار به 

دست آمد.
تا سال 1998،  اقتصادى  از شروع اصالحات  به عبارت دیگر 
برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال هاى قبل از اصالحات، 
به صورت اقتصاد برنامه ریزى شده مرکزى (تقریبًا مشابه روش 
کوریاى جنوبى) پیش رفت، اما بعد از آن (دریچۀ هدایت به سبک 
را به صورتى  بانک ها  انگیزشى خاص که  جاپان) طراحى نظام 
سوى  از  شده  طراحى  مطلوب  مسیر  در  اختیارى  و  خودانگیخته 
دولت قرار دهد جایگزین آن شد. چهار بانک بزرگ دولتى (سابق) 

و بعدها سه بانک سیاست کامًال دولتى، سرمایه گذاران اصلى در 
تخصیص  از  ترکیبى  با  چین  دولت  درواقع  بودند.  چین  اقتصاد 
رفتار  به  خاص  انگیزشى  نظام  طراحى  و  اعتبارات  متمرکز 
سودجویانه بانک ها، ایجاد اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى 
توسعه اى و با اولویت هاى اجتماعى سوق داد که هیچ گاه در 
کارگیرى  به  که  گرفتند  نمى  قرار  قیمتى  مکانیزم  هاى  اولویت 
موفقیت آمیز این سیاست نیازمند قابلیت نهادى و سطح باالى 
همین  که  کشورها  از  دیگر  برخى  که  چنان  است  حکمرانى 
دست  توفیقى  به  گرفتند  پیش  در  مقطع  همان  در  را  سیاست 

نیافتند.
رشد  بازیگران  از  دیگر  یکى  بزرگ  هاى  نهاد  کارگیرى  به 
اقتصادى چین محسوب مى شود، بازیگرى که به واسطه آن، این 
کشور توانست در راستاى رشد اقتصادى گام بردارد. به طورى که 
با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین همانند 
کوریاى جنوبى و جاپان به این باور رسید که به کارگیرى سیاست 
هاى  گروه  از  تعدادى  سوى  از  که  اقتصادى  در  صنعتى  هاى 
تجارى بزرگ هدایت مى شود، کم هزینه تر و کارآتر است و از 
این طریق مى تواند از فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته 

با سرعت بیشترى بکاهد.
بنابراین بیشترین منابع بانکى از سوى دولت به طرح ها و نهاد 
هاى بزرگ اختصاص پیدا مى کرد و تعداد زیادى از نهاد هاى 
کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق نهاد هاى بزرگ 
متصل بودند. به طورى که تعداد نهاد هاى بزرگ چین در لیست 
فورچون 500 جهانى از 24 مورد در سال 2006 به 110 مورد در 

سال 2016 افزایش داشته است. مطالعه موردى شرکت «هوآوى» 
نیز نشان داد که روساى نهاد هاى بزرگ رابطه نزدیکى با روساى 
دولت و بانک هاى چین دارند و از این طریق به راحتى مى توانند 
نیازها و هماهنگى هاى الزم را با سیاست هاى اقتصادى دولت 
هاى  نهاد  گسترده  سوسیالیستى  همکارى  مزیت  باشند.  داشته 
بزرگ چین باعث شده که یک نهاد بزرگ چینى از تمامى مزیت 

هاى کشور مخصوصًا در جهت جهانى شدن استفاده کند.
ویژگى رشد اقتصادى

یکى از ویژگى هاى بسیار مهمى که دولت چین از آن برخوردار 
است، «اجتماعى سازى سرمایه گذارى» از سوى سیستم بانکى 
است. سرمایه گذارى در اقتصاد، آثار جانبى مثبت وسیعى در سمت 
تقاضا و رونق بخش هاى اقتصادى دارد، اما این پیامد جانبى مثبت 
دولت  بنابراین  ندارد.  جایگاهى  خصوصى  بازدهى  محاسبات  در 
چین به سرمایه گذارى اجتماعى روى آورد که در آن به جاى توجه 
آن  اجتماعى  بازدهى  به  گذارى،  سرمایه  خصوصى  بازدهى  به 

(ایجاد اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه مى شود.
سرمایه  ریسک  که  است  کارآفرین  دولت  یک  چین  دولت 
گذارى هاى پرخطر را بر عهده مى گیرد و این امر به ایجاد فرصت 
تجربه  در  واقع  در  است.  شده  منجر  تولیدکنندگان  براى  هایى 
توسعه و رشد اقتصادى چین، خوى سودجویى کارآفرینانه تا حد 
زیادى از بانک هاى سرمایه گذارى برمى خیزد. درواقع پول بانک 
نسخه  در  کارآفرینان.  نه  دارد،  قرار  خطر  معرض  در  که  هاست 
دولت توسعه اى، این بانک ها به دولت انتقال مى یابند که در اثر 
گذارى»  سرمایه  سازى  «اجتماعى  از  هاى مشخصى  نمونه  آن، 
رقم مى خورد. نمونه بارز اجتماعى سازى سرمایه گذارى توسط 
بانک توسعه چین رقم خورده است. به طور مثال سرمایه گذارى 
آن  موفقیت  اصلى  عامل  توسعه چین  بانک  از سوى  انجام شده 

کشور در تکنولوژى برق خورشیدى است.
براى  دالر  میلیارد   47 چین  توسعه  بانک   ،2010 سال  از  بعد 
تامین مالى 15 تولیدکننده پیشتاز چینى در تکنولوژى هاى برق 
خورشیدى اختصاص داد. بانک توسعه چین نه تنها پذیرنده ریسک 
براى  نظیرى  بى  هاى  فرصت  بلکه  است،  گذارى  سرمایه 
تولیدکنندگان از این طریق ایجاد کرده است. این نکته را نیز باید 
از  دولت  هدایت  تحت  صنعتى  سیاست  که  باشیم  داشته  مدنظر 
طریق کنترول بر روش هاى غیربازارى تخصیص منابع، فرصت 
هاى بسیارى را براى فساد به وجود مى آورد. یکى از مشکالت 
اصلى دولت چین نیز مساله فساد است که دولت سعى مى کند از 

طرق مختلف ازجمله برخورد قاطعانه، آن را کاهش دهد.
سه چالش اقتصادى

طرح  اجراى  با  توانست  چین  هرچند  دیگر  سوى  از    

هایى به اصالحات اقتصادى دست پیدا کند، اما این کشور نیز با 
سه چالش اقتصادى مواجه است که در این خصوص مى توان به 
بدهى  افزایش  و  فساد  و  شخصى  نفع  غیرجارى،  «مطالبات 
خصوصى و ایجاد حباب اعتبارى» اشاره کرد. مشکل شناخته شده 
بخش بانکى چین، میزان باالى مطالبات غیرجارى آن است. هیچ 
یک از بانک هاى تجارى چین بدهى شان از سوى دولت تضمین 
بخش  در  دولت  کنترولى  نقش  از  جدا  حال  این  با  است.  نشده 
بانکى، دولت چین کمک مالى فراوانى براى نهادهاى مالى ایجاد 

کرده است.
نفع شخصى و فساد یکى دیگر از چالش هایى است که دولت 
چین با آن دست به گریبان است، این موضوع بر کسى پوشیده 
نیست که سیاست صنعتى تحت هدایت دولت از طریق کنترول بر 
را  بسیارى  هاى  فرصت  منابع،  تخصیص  غیربازارى  هاى  روش 
براى رانت و بنابراین فساد به وجود مى آورد. وسعت فساد مرتبط 
و  است  گسترده  بسیار  اقتصاد  در  چین  دولت  مداخله  سیستم  با 
اندازه گیرى آن نیز غیرممکن است. کانال هاى بى شمارى براى 
نفع بردن مقامات وجود دارد. به طور مثال خریدهاى بزرگ نهاد 
هاى دولتى فرصت هایى براى رشوه دادن و هدایت قراردادها به 
مسیرهاى خاصى را ایجاد مى کند. همچنین مقامات چینى مى 
توانند سودهاى شخصى از طریق وام هاى بانکى به دست آورند. 
حال  در  کشورهاى  سایر  مانند  چین  اصلى  مشکل  یک  بنابراین 
استانداردهاى  و  فنى  هاى  ظرفیت  آهسته  نسبتًا  رشد  توسعه، 

اخالقى نظارتى و سیستم حقوقى است.
با این حال مبارزه با فساد از طریق افشاى پرونده ها و فشار 
افکار عمومى در چین باعث شد که بسیارى از مقامات عالى رتبه 
ایجاد  و  خصوصى  بدهى  افزایش  شوند.  اعدام  به  محکوم  چین 
چین  اقتصاد  روى  پیش  هاى  چالش  از  یکى  اعتبارى  حباب 
محسوب مى شود، از آنجا که سیستم بانکى در چین همواره تحت 
به  بانک هاى چین  بنابراین  سیاست هاى دولت عمل مى کند، 
طور سرسام آورى به هر شرکت و تعداد بسیارى از افراد وام دادند 
و در نتیجه یکى از بزرگ ترین حباب هاى اعتبارى در تاریخ (شاید 
سال  در  دیگر  عبارت  به  شد.  شروع  تاکنون)  ترین  بزرگ  هم 
2010، افزایش بدهى خصوصى (رشد اعتبار) در چین برابر با 35 
درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور بود و این در حالى 
است که افزایش بدهى خصوصى در جاپان و ایاالت متحده آمریکا 
قبل از بحران هاى مالى آنها کمتر از چین بوده است. درواقع اوج 
افزایش بدهى خصوصى براى جاپان که منجر به بحران مالى سال 
1990 شد، برابر با 25 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور 
بوده و همچنین اوج افزایش بدهى خصوصى در آمریکا در بحران 
سال 2008 تنها برابر با 15 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن 

کشور بوده است.

چگونگى حمایت چین از بخش تولید
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کشور چین طى چهار دهه با رشد مستمر و باال، به بزرگ ترین 
ترین  بزرگ  همچنین  کاال،  کننده  تجارت  تولیدکننده،  اقتصاد، 
نگهدارنده ذخایر ارزى در جهان تبدیل شده است سوال اساسى 
این است که دولت چین چگونه از سرمایه گذارى و تولید حمایت 
عظیم  پیشرفت  چنین  به  توانست  هایى  سیاست  چه  با  و  کرده 
اقتصادى دست پیدا کند فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى زیادى 

براى این سوال مطرح مى شود که در ادامه مى خوانید.
اقتصادى در  بزرگ  به عنوان یک قدرت  خیزش سریع چین 
مدت زمانى نزدیک به چهار دهه، اغلب به عنوان یکى از موارد 
بزرگ موفقیت اقتصادى در دوران مدرن یاد مى شود. خیزشى که 
این سوال را به وجود مى آورد که این کشور براى رسیدن به آن 
است که دولت چین  این  بعدى  برداشته و سوال  گام هایى  چه 
چگونه از سرمایه گذارى و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه 
سیاست هایى توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادى دست 
پیدا کند. در این خصوص فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى بسیارى 
مطرح است، اما از مجموع عوامل اثرگذار آنچه دولت در ایجاد آنها 
نقش داشته مى توان به دو بازیگر «نهاد هاى بزرگ»، «بانک 
هاى عمومى (توسعه اى- سرمایه گذارى) و کنترول بازار پول» 
و یک ویژگى کامًال مشخص«کنترول و هدایت سرمایه گذارى 

هاى تولیدى (اجتماعى سازى سرمایه گذارى)» اشاره کرد.
 1970 و   1960 هاى  دهه  طى  چین  مرکزى  دولت   
براى حمایت از صنعتى شدن سریع، سرمایه گذارى هاى وسیعى 
چهارم  سه  به  نزدیک   1978 سال  در  اساس  این  بر  داد،  انجام 
تولیدات صنعتى این کشور توسط نهاد هاى دولتى (SOEs) که به 

صورت مرکزى کنترول مى شدند مطابق با اهداف برنامه ریزى 
مرکزى تولید مى شد. در این دوران نهاد هاى خصوصى و نهاد 
هاى با سرمایه خارجى عمومًا ممنوع شدند و در واقع هدف اصلى 
دولت چین این بود که اقتصاد این کشور را نسبتًا خودکفا سازد، 
بنابراین تجارت خارجى معموًال به دستیابى کاالهایى که امکان 
نهاد  این حال  با  نداشت محدود شد،  آنها در چین وجود  ساخت 

هاى دولتى داراى مشکالتى بودند.
نهاد هاى دولتى در چین از مداخالت سیاسى (در سطح محلى 
و ملى) رنج مى بردند، خطوط نامشخصى از کنترول داشتند (اغلب 
توسط یک یا تعداد بیشترى از وزارتخانه یا شعبات ادارى کنترول 
داشتند  ناچیزى  بازپرداخت  هاى  انگیزه  شدند)،  مى  مدیریت  و 
(محدودیت بودجه هاى محکم و سختى نداشتند)، اهداف سیاسى 
شغلى  هاى  فرصت  (ایجاد  شد  مى  تحمیل  آنها  بر  اجتماعى  و 
محلى و پرداخت هاى مالیاتى)، فاقد مدیران حرفه اى و ساختار 
این  هدایت  براى  ها  انگیزه  بنابراین  و  بودند  شرکتى  حاکمیت 
شرکت ها در مسیر تجارى نسبتًا ضعیف بود. با این شرایط اقتصاد 
بازارى  اقتصاد سوسیالیست  به  اقتصادى  اصالحات  از  چین پس 
با  دارى  سرمایه  از  نوعى  نیز  را  چین  توان  مى  اما  شد،  معروف 
دولت  آشکار  هدایت  و  دولتى  و  هاى خصوصى  نهاد  از  ترکیبى 
دانست که در آن دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت 
در  و  دارد، هدایت کند  را  آنها  موفقیت  انتظار  صنایع خاصى که 
جاپان،  و  جنوبى  کوریا  در  آنها  سلف  همانند  اقتصادهایى  چنین 

تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند.
درواقع با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین 

همانند کوریا جنوبى و جاپان باور داشت که به کارگیرى سیاست 
هاى صنعتى در اقتصادى که توسط تعدادى از گروه هاى تجارى 
بزرگ در اتصال با زنجیره هاى متعددى از نهاد هاى کوچک و 
این  از  و  است  کارآتر  و  تر  هزینه  رهبرى مى شود، کم  متوسط 
طریق مى تواند فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته را با 
صرفا  چین  دولت  دیگر  سوى  از  دهد.  کاهش  بیشترى  سرعت 
خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى بود، بنابراین حجم باالى منابع 
بزرگ  هاى  طرح  و  ها  نهاد  به  را  بانکى  سیستم  هاى  وام  و 
 1993 سال  در  تا  شد  موجب  گرفته  پیش  روش  داد.  اختصاص 
بانک جهانى اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، 
عامل اصلى معجزه اقتصادى شرق آسیا بوده است. به عبارت دیگر 
از  زیادى  تعداد  سوى  از  که  باالیى  بسیار  رشد  گفت  توان  مى 
اقتصادهاى شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانى دوم (جاپان، 
بنابراین  آمد.  به دست  تجربه شد،  و چین)  تایوان، کوریا جنوبى 
دولت مرکزى چین به عنوان دولت توسعه گرا، گروه هاى تجارى 
بزرگ را به این دلیل رواج داد که آنها را همانند کوریاى جنوبى و 
اقتصادى  ماندگى هاى  براى جبران عقب  مناسب  ابزارى  جاپان 

خود مى دانست.
در واقع دولت چین تا سال 1998 با تخصیص متمرکز اعتبارات 
با اجراى رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبى از طراحى نظام 
انگیزشى خاص به رفتار سودجویانه بانک ها و تخصیص متمرکز، 
خلق اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى توسعه اى و با اولویت 

مکانیزم  هاى  اولویت  در  گاه  هیچ  که  داد  سوق  اجتماعى  هاى 
تحت  همواره  پول  بازار  اساس  این  بر  گرفتند.  نمى  قرار  قیمتى 
بزرگ  بانک  دیگر چهار  از سوى  است.  بوده  دولت چین  کنترول 
دولتى که اکنون بخش اعظمى از سهام شان در اختیار دولت است 
هاى  بانک  عنوان  به  دولتى  کامًال  سیاست  با  بانک  سه  بعدها  و 
چین  اقتصاد  در  اصلى  گذاران  سرمایه  که  کردند  عمل  عمومى 
محسوب مى شدند. هدف بانک هاى دولتى سودآورى نبوده و آنها 
عموم  نفع  جهت  در  اعتبار  (خلق  اجتماعى  هاى  گذارى  سرمایه 

مردم) مانند طرح هاى زیرساختى کلیدى را دنبال مى کرده اند.
نهاد  از  اقتصادى چین  از شروع اصالحات  از سوى دیگر پس 
هاى دولتى که از دوران کمونیستى برجا مانده بود، بهترین استفاده 
را کرد. درواقع دولت چین صرفًا خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى 
بود و بنابراین در سال هاى اولیه اصالحات اقتصادى این امر توسط 
بازارى  اقتصاد  گیرى  شکل  با  سپس  و  دولتى  هاى  نهاد 
سوسیالیستى و ایجاد مالکیت خصوصى، به تمامى نهاد هاى بزرگ 

و طرح هاى عظیم اقتصادى تسرى پیدا کرد.
با این حال روش چینى ها ویژگى هاى مشترکى با همسایگانش 
اقتصاد  واقع  در  داشت.  جاپان  و  کوریاى جنوبى  یعنى کشورهاى 
چین را نیز مى توان نوعى از اقتصاد سرمایه دارى با ترکیبى از نهاد 
هاى خصوصى و دولتى و هدایت آشکار دولت دانست که در آن 
دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت صنایع خاصى که 
اقتصادهایى  را دارد، هدایت کند و در چنین  انتظار موفقیت شان 

مانند کوریا و جاپان تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند. 
مسیرى که چین براى رشد اقتصادى طى کرد دو بازیگر و یک 
عمومى  بزرگ  هاى  «بانک  از  داشت.  مشخص  کامًال  ویژگى 
هاى  «نهاد  و  اعتبار»  هدایت  و  گذارى)  اى-سرمایه  (توسعه 
و  کرد  یاد  اقتصادى  بازیگران  عنوان  به  توان  مى  بزرگ» 
«اجتماعى سازى سرمایه گذارى» نیز ویژگى این کشور براى رشد 

اقتصادى محسوب مى شود.
بازیگران رشد اقتصادى

از بانک هاى بزرگ و عمومى و هدایت اعتبار به عنوان بازیگر 
رشد اقتصادى یاد مى شود. با توجه به ارزیابى هاى صورت گرفته 
از سوى  گرفته  مطالعات صورت  در سال 1993  توان گفت  مى 
تخصیص  در  دخالت  مکانیزم  که  دهد  مى  نشان  جهانى  بانک 
است.  بوده  آسیا  شرق  در  اقتصادى  معجزه  اصلى  عامل  اعتبار 
از  زیادى  تعداد  در  باالیى که  بسیار  توان گفت رشد  درواقع مى 
(جاپان،  شد  دیده  جنگ  از  پس  دوره  در  آسیا  اقتصادهاى شرق 
کوریاى جنوبى، تایوان و چین)، با اجراى رژیم هدایت اعتبار به 

دست آمد.
تا سال 1998،  اقتصادى  از شروع اصالحات  به عبارت دیگر 
برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال هاى قبل از اصالحات، 
به صورت اقتصاد برنامه ریزى شده مرکزى (تقریبًا مشابه روش 
کوریاى جنوبى) پیش رفت، اما بعد از آن (دریچۀ هدایت به سبک 
را به صورتى  بانک ها  انگیزشى خاص که  جاپان) طراحى نظام 
سوى  از  شده  طراحى  مطلوب  مسیر  در  اختیارى  و  خودانگیخته 
دولت قرار دهد جایگزین آن شد. چهار بانک بزرگ دولتى (سابق) 

و بعدها سه بانک سیاست کامًال دولتى، سرمایه گذاران اصلى در 
تخصیص  از  ترکیبى  با  چین  دولت  درواقع  بودند.  چین  اقتصاد 
رفتار  به  خاص  انگیزشى  نظام  طراحى  و  اعتبارات  متمرکز 
سودجویانه بانک ها، ایجاد اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى 
توسعه اى و با اولویت هاى اجتماعى سوق داد که هیچ گاه در 
کارگیرى  به  که  گرفتند  نمى  قرار  قیمتى  مکانیزم  هاى  اولویت 
موفقیت آمیز این سیاست نیازمند قابلیت نهادى و سطح باالى 
همین  که  کشورها  از  دیگر  برخى  که  چنان  است  حکمرانى 
دست  توفیقى  به  گرفتند  پیش  در  مقطع  همان  در  را  سیاست 

نیافتند.
رشد  بازیگران  از  دیگر  یکى  بزرگ  هاى  نهاد  کارگیرى  به 
اقتصادى چین محسوب مى شود، بازیگرى که به واسطه آن، این 
کشور توانست در راستاى رشد اقتصادى گام بردارد. به طورى که 
با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین همانند 
کوریاى جنوبى و جاپان به این باور رسید که به کارگیرى سیاست 
هاى  گروه  از  تعدادى  سوى  از  که  اقتصادى  در  صنعتى  هاى 
تجارى بزرگ هدایت مى شود، کم هزینه تر و کارآتر است و از 
این طریق مى تواند از فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته 

با سرعت بیشترى بکاهد.
بنابراین بیشترین منابع بانکى از سوى دولت به طرح ها و نهاد 
هاى بزرگ اختصاص پیدا مى کرد و تعداد زیادى از نهاد هاى 
کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق نهاد هاى بزرگ 
متصل بودند. به طورى که تعداد نهاد هاى بزرگ چین در لیست 
فورچون 500 جهانى از 24 مورد در سال 2006 به 110 مورد در 

سال 2016 افزایش داشته است. مطالعه موردى شرکت «هوآوى» 
نیز نشان داد که روساى نهاد هاى بزرگ رابطه نزدیکى با روساى 
دولت و بانک هاى چین دارند و از این طریق به راحتى مى توانند 
نیازها و هماهنگى هاى الزم را با سیاست هاى اقتصادى دولت 
هاى  نهاد  گسترده  سوسیالیستى  همکارى  مزیت  باشند.  داشته 
بزرگ چین باعث شده که یک نهاد بزرگ چینى از تمامى مزیت 

هاى کشور مخصوصًا در جهت جهانى شدن استفاده کند.
ویژگى رشد اقتصادى

یکى از ویژگى هاى بسیار مهمى که دولت چین از آن برخوردار 
است، «اجتماعى سازى سرمایه گذارى» از سوى سیستم بانکى 
است. سرمایه گذارى در اقتصاد، آثار جانبى مثبت وسیعى در سمت 
تقاضا و رونق بخش هاى اقتصادى دارد، اما این پیامد جانبى مثبت 
دولت  بنابراین  ندارد.  جایگاهى  خصوصى  بازدهى  محاسبات  در 
چین به سرمایه گذارى اجتماعى روى آورد که در آن به جاى توجه 
آن  اجتماعى  بازدهى  به  گذارى،  سرمایه  خصوصى  بازدهى  به 

(ایجاد اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه مى شود.
سرمایه  ریسک  که  است  کارآفرین  دولت  یک  چین  دولت 
گذارى هاى پرخطر را بر عهده مى گیرد و این امر به ایجاد فرصت 
تجربه  در  واقع  در  است.  شده  منجر  تولیدکنندگان  براى  هایى 
توسعه و رشد اقتصادى چین، خوى سودجویى کارآفرینانه تا حد 
زیادى از بانک هاى سرمایه گذارى برمى خیزد. درواقع پول بانک 
نسخه  در  کارآفرینان.  نه  دارد،  قرار  خطر  معرض  در  که  هاست 
دولت توسعه اى، این بانک ها به دولت انتقال مى یابند که در اثر 
گذارى»  سرمایه  سازى  «اجتماعى  از  هاى مشخصى  نمونه  آن، 
رقم مى خورد. نمونه بارز اجتماعى سازى سرمایه گذارى توسط 
بانک توسعه چین رقم خورده است. به طور مثال سرمایه گذارى 
آن  موفقیت  اصلى  عامل  توسعه چین  بانک  از سوى  انجام شده 

کشور در تکنولوژى برق خورشیدى است.
براى  دالر  میلیارد   47 چین  توسعه  بانک   ،2010 سال  از  بعد 
تامین مالى 15 تولیدکننده پیشتاز چینى در تکنولوژى هاى برق 
خورشیدى اختصاص داد. بانک توسعه چین نه تنها پذیرنده ریسک 
براى  نظیرى  بى  هاى  فرصت  بلکه  است،  گذارى  سرمایه 
تولیدکنندگان از این طریق ایجاد کرده است. این نکته را نیز باید 
از  دولت  هدایت  تحت  صنعتى  سیاست  که  باشیم  داشته  مدنظر 
طریق کنترول بر روش هاى غیربازارى تخصیص منابع، فرصت 
هاى بسیارى را براى فساد به وجود مى آورد. یکى از مشکالت 
اصلى دولت چین نیز مساله فساد است که دولت سعى مى کند از 

طرق مختلف ازجمله برخورد قاطعانه، آن را کاهش دهد.
سه چالش اقتصادى

طرح  اجراى  با  توانست  چین  هرچند  دیگر  سوى  از    

هایى به اصالحات اقتصادى دست پیدا کند، اما این کشور نیز با 
سه چالش اقتصادى مواجه است که در این خصوص مى توان به 
بدهى  افزایش  و  فساد  و  شخصى  نفع  غیرجارى،  «مطالبات 
خصوصى و ایجاد حباب اعتبارى» اشاره کرد. مشکل شناخته شده 
بخش بانکى چین، میزان باالى مطالبات غیرجارى آن است. هیچ 
یک از بانک هاى تجارى چین بدهى شان از سوى دولت تضمین 
بخش  در  دولت  کنترولى  نقش  از  جدا  حال  این  با  است.  نشده 
بانکى، دولت چین کمک مالى فراوانى براى نهادهاى مالى ایجاد 

کرده است.
نفع شخصى و فساد یکى دیگر از چالش هایى است که دولت 
چین با آن دست به گریبان است، این موضوع بر کسى پوشیده 
نیست که سیاست صنعتى تحت هدایت دولت از طریق کنترول بر 
را  بسیارى  هاى  فرصت  منابع،  تخصیص  غیربازارى  هاى  روش 
براى رانت و بنابراین فساد به وجود مى آورد. وسعت فساد مرتبط 
و  است  گسترده  بسیار  اقتصاد  در  چین  دولت  مداخله  سیستم  با 
اندازه گیرى آن نیز غیرممکن است. کانال هاى بى شمارى براى 
نفع بردن مقامات وجود دارد. به طور مثال خریدهاى بزرگ نهاد 
هاى دولتى فرصت هایى براى رشوه دادن و هدایت قراردادها به 
مسیرهاى خاصى را ایجاد مى کند. همچنین مقامات چینى مى 
توانند سودهاى شخصى از طریق وام هاى بانکى به دست آورند. 
حال  در  کشورهاى  سایر  مانند  چین  اصلى  مشکل  یک  بنابراین 
استانداردهاى  و  فنى  هاى  ظرفیت  آهسته  نسبتًا  رشد  توسعه، 

اخالقى نظارتى و سیستم حقوقى است.
با این حال مبارزه با فساد از طریق افشاى پرونده ها و فشار 
افکار عمومى در چین باعث شد که بسیارى از مقامات عالى رتبه 
ایجاد  و  خصوصى  بدهى  افزایش  شوند.  اعدام  به  محکوم  چین 
چین  اقتصاد  روى  پیش  هاى  چالش  از  یکى  اعتبارى  حباب 
محسوب مى شود، از آنجا که سیستم بانکى در چین همواره تحت 
به  بانک هاى چین  بنابراین  سیاست هاى دولت عمل مى کند، 
طور سرسام آورى به هر شرکت و تعداد بسیارى از افراد وام دادند 
و در نتیجه یکى از بزرگ ترین حباب هاى اعتبارى در تاریخ (شاید 
سال  در  دیگر  عبارت  به  شد.  شروع  تاکنون)  ترین  بزرگ  هم 
2010، افزایش بدهى خصوصى (رشد اعتبار) در چین برابر با 35 
درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور بود و این در حالى 
است که افزایش بدهى خصوصى در جاپان و ایاالت متحده آمریکا 
قبل از بحران هاى مالى آنها کمتر از چین بوده است. درواقع اوج 
افزایش بدهى خصوصى براى جاپان که منجر به بحران مالى سال 
1990 شد، برابر با 25 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور 
بوده و همچنین اوج افزایش بدهى خصوصى در آمریکا در بحران 
سال 2008 تنها برابر با 15 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن 

کشور بوده است.

چگونگى حمایت چین از بخش تولید



 سال دهم - شماره هاى 117-118-119 قوس، جدى و دلو 1397 خورشیدى

36

دهلیز زمینى راه الجورد در تاریخ  22 قوس 1397 خورشیدى 
طى مراسم باشکوهى در تاالر موالنا در شهر هرات تو سط محمد 
بلند رتبۀ  اراکین  با اشتراك  اشرف غنى  رئیس جمهور کشور و 
آذربایجان،  ترکمنستان،  کشورهاى  رتبۀ  عالى  مقامات  دولتى، 
گرجستان و ترکیه و اعضاى کوردیپلوماتیک کشورهاى خارجى 

مقیم افغانستان افتتاح شد.
رئیس جمهور ضمن اتحاف دعا به روان پاك شهداى نیروهاى 
امنیتى و دفاعى به خصوص جنرال نعمت اهللا خلیل معاون قول 
افسر،  درد هر جنرال،  و همکارانش، گفت که  اردوى 207 ظفر 
سرباز و ساتنمن ما، درد تمام مردم افغانستان است. وى از قواى 
امنیتى و دفاعى به خاطر دفاع از افغانستان به خصوص پروژه هاى 

ملى ابراز امتنان کرد.
رئیس جمهور غنى در سخنرانى اش با اشاره به خواست گل 
احمدخان یکى از باغداران هرات که خواهان گشایش دهلیزهاى 
زمینى نیز گردیده بود، گفت: معیار یک حکومت مسئول این است 

که فرمایشات مردم خود را جامه عمل بپوشاند.
رئیس جمهور کشور گفت که به مردم والیت فاریاب که نقطۀ 
دیگرى راه الجورد است نیز افتتاح این راه را تبریک میگویم. وى 
مبدل کردن  ما که  برابر هدف  در  بزرگ  مانع  امروز یک  افزود: 
افغانستان به یک کشور صادراتى و اتصال یافته است، دور گردید. 
محمد اشرف غنى تصریح کرد که 17سال قبل افغانستان در انزوا 

بود، اما امروز افغانستان اتصال پیدا کرده است. وى افزود که هدف 
وصل  ما  است،  وصل  آن  اقتصادى  قشر  و  مردم  افغانستان، 
میخواهم نه فصل، ما جدایى نه میخواهیم ما ارتباط و همکارى 

میخواهیم.
رئیس جمهور گفت که راه الجورد چهار هزار سال سابقه دارد، 
صادرات الجورد بدخشان به مصر و هند از همین طریق صورت 
میگرفت. ما راه هاى وسیع داریم، به یک راه محدود نیستم و صد 
ها راهى وصل مى خواهیم. وى گفت: هرات حیثیت یاقوت را در 
زیور ارتباط منطقوى داشته است و طاهر فوشنجى تاریخ منطقه و 
جهان اسالم را تغییر داد و علم و صنعت از شرق به غرب توسط 
میخواهیم  ما  که  این  به  تاکید  با  جمهور  رئیس  یافت.  راه  وى 
مجدداً گذشته را احیا کنیم، گفت: افغانستان به صورت عموم و 
هرات به صورت اخص، چهارراه بوده است. در گذشته ما موقعیت 
نیمه  امروز چهارراه  داشتیم.  را  و شهرها  تفکر  موقعیت  چهارراه، 

قارة هند، آسیاى مرکزى، قفقاز و اروپا نیز هستیم.
رئیس  محمدوف  بردى  قربانقلى  نقش  از  جمهور  رئیس 
آذربایجان،  جمهور  رئیس  یوف  على  الهام  جمهورترکمنستان، 
رئیس جمهور گرجستان و رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه 
به خاطر تالش هاى شان در اتصال منطقوى به خصوص اجرایى 
رئیس جمهور  کرد.  تشکر  راه الجورد،  موفقتنامه گشایش  شدن 
افزود که این نمونه همکارى هایى است که همسایه هاى شمالى 

ما باالى افغانستان اعتبار دارند و به زودى انگور، سنگ مرمر و 
زعفران هرات نیز به اروپا خواهد رسید. همچنان انار کندهار، بادام 
هاى  بازار  به  افغانستان  زراعتى  پیداوار  تمام  و  زابل  و  سمنگان 

جهان خواهد رسید.
مردم  تمام  که  کرد  امیدوارى  ابراز  جمهور  رئیس   
افغانستان آغاز دهلیز الجورد را جشن بگیرند و افزود که پیام من 
به 20 والیت سرحدى دیگر این است، آنچه را که در هرات شروع 
وى  نمود.  خواهیم  تکرار  نیز  افغانستان  والیات  سایر  در  کردیم 
تاجران و سرمایه  براى  را  راه الجورد فرصت  گفت که گشایش 
مهیا  پیداوار کشور  و  انتقال محصوالت  افغانستان جهت  گذاران 
ساخت تا از ظرفیت هاى شان درراستاى گسترش روابط تجارى 
و  دقت  تدبیر،  با  باید  قدم  هر  که  کرد  تاکید  وى  کنند.  استفاده 

سرعت برداشته شود.
به  ترانسپورت،  وزیر  طهماسى  حمید  محمد  مراسم  این  در 
نمایندگى از نهادهاى مربوطه و سکتور خصوصى صحبت کرده، 
گفت که افتتاح راه الجورد نمونۀ دیگرى از تالش هاى مشترك 
افغانستان و کشورهاى منطقه به منظور گسترش همکارى هاى 

تجارتى و ترانزیتى است.
وى افزود که افتتاح راه الجورد نمادى از تعهد کشورهاى عضو 
نقطۀ  آن  موافقتنامۀ  امضاى  و  است  راه  این  سریع  اجراى  براى 
وزیر  باشد.  افغانستان مى  به محور  منطقوى  عطف تالش هاى 
ترانسپورت گفت که اجراى موافقتنامه الجورد مى تواند به اتصال 

و تجارت بین قاره هاى آسیا و اروپا کمک کند و با انتقال اولین 
محمولۀ صادراتى از طریق راه الجورد به ترکیه که شامل تار پنبه، 
دارندة  باربرى  تربوز و کنجد مى شود، 9 واسطۀ  کشمش، تخم 
انتقال مى   (TIR) را در چارچوب سیستم  افغانستان آن ها  پلیت 

دهند.
همچنان اوراز دوردى سوخالوف وزیر ترانسپورت ترکمنستان 
صحبت کرد و ضمن اینکه افغانستان را همسایه نزدیک و برادر 
روابط  ترکمنستان  و  افغانستان  که  گفت  خوانده،  ترکمنستان 
استراتیژیک دارند و این روابط در آینده رشد فزاینده خواهد داشت. 
وى از توجه رئیس جمهور کشورش به همکارى منطقوى یادآورى 
کرد و گشایش راه الجورد را در کوتاه سازى، تسریع حمل و نقل 
کاالهاى تجارتى، افزایش همکارى کارخانه هاى منطقوى، رشد 
کاال ها و همچنان توسعۀ اقتصاد افغانستان مهم خواند و از سهم 

گیرى بیشتر کشورش در همکارى هاى متذکره اطمینان داد.
به همین ترتیب سفیر ترکیه در کابل نیز صحبت نموده گفت 
که راه الجورد براى کشورهاى عضو به خصوص در عرصه امنیت 
بسیار مهم است، زیرا امنیت و اقتصاد با همدیگر گره خورده اند. 
به همکارى هاى منطقوى  نیاز  افغانستان  اینکه  بر  تاکید  با  وى 
راه  مانند  منطقوى  اتصال  هاى  پروژه  از  ترکیه  که  افزود  دارد، 
الجورد حمایت مى کند.  سفیر ترکیه گفت که همکارى هاى ما 
مختص به همکارى هاى منطقوى نیست، ما اخیراً تالش کرده 
ایم تا مناسبات دوجانبه میان افغانستان و ترکیه را بیشتر از پیش 

گسترش دهیم.

کشور چین طى چهار دهه با رشد مستمر و باال، به بزرگ ترین 
ترین  بزرگ  همچنین  کاال،  کننده  تجارت  تولیدکننده،  اقتصاد، 
نگهدارنده ذخایر ارزى در جهان تبدیل شده است سوال اساسى 
این است که دولت چین چگونه از سرمایه گذارى و تولید حمایت 
عظیم  پیشرفت  چنین  به  توانست  هایى  سیاست  چه  با  و  کرده 
اقتصادى دست پیدا کند فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى زیادى 

براى این سوال مطرح مى شود که در ادامه مى خوانید.
اقتصادى در  بزرگ  به عنوان یک قدرت  خیزش سریع چین 
مدت زمانى نزدیک به چهار دهه، اغلب به عنوان یکى از موارد 
بزرگ موفقیت اقتصادى در دوران مدرن یاد مى شود. خیزشى که 
این سوال را به وجود مى آورد که این کشور براى رسیدن به آن 
است که دولت چین  این  بعدى  برداشته و سوال  گام هایى  چه 
چگونه از سرمایه گذارى و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه 
سیاست هایى توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادى دست 
پیدا کند. در این خصوص فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى بسیارى 
مطرح است، اما از مجموع عوامل اثرگذار آنچه دولت در ایجاد آنها 
نقش داشته مى توان به دو بازیگر «نهاد هاى بزرگ»، «بانک 
هاى عمومى (توسعه اى- سرمایه گذارى) و کنترول بازار پول» 
و یک ویژگى کامًال مشخص«کنترول و هدایت سرمایه گذارى 

هاى تولیدى (اجتماعى سازى سرمایه گذارى)» اشاره کرد.
 1970 و   1960 هاى  دهه  طى  چین  مرکزى  دولت   
براى حمایت از صنعتى شدن سریع، سرمایه گذارى هاى وسیعى 
چهارم  سه  به  نزدیک   1978 سال  در  اساس  این  بر  داد،  انجام 
تولیدات صنعتى این کشور توسط نهاد هاى دولتى (SOEs) که به 

صورت مرکزى کنترول مى شدند مطابق با اهداف برنامه ریزى 
مرکزى تولید مى شد. در این دوران نهاد هاى خصوصى و نهاد 
هاى با سرمایه خارجى عمومًا ممنوع شدند و در واقع هدف اصلى 
دولت چین این بود که اقتصاد این کشور را نسبتًا خودکفا سازد، 
بنابراین تجارت خارجى معموًال به دستیابى کاالهایى که امکان 
نهاد  این حال  با  نداشت محدود شد،  آنها در چین وجود  ساخت 

هاى دولتى داراى مشکالتى بودند.
نهاد هاى دولتى در چین از مداخالت سیاسى (در سطح محلى 
و ملى) رنج مى بردند، خطوط نامشخصى از کنترول داشتند (اغلب 
توسط یک یا تعداد بیشترى از وزارتخانه یا شعبات ادارى کنترول 
داشتند  ناچیزى  بازپرداخت  هاى  انگیزه  شدند)،  مى  مدیریت  و 
(محدودیت بودجه هاى محکم و سختى نداشتند)، اهداف سیاسى 
شغلى  هاى  فرصت  (ایجاد  شد  مى  تحمیل  آنها  بر  اجتماعى  و 
محلى و پرداخت هاى مالیاتى)، فاقد مدیران حرفه اى و ساختار 
این  هدایت  براى  ها  انگیزه  بنابراین  و  بودند  شرکتى  حاکمیت 
شرکت ها در مسیر تجارى نسبتًا ضعیف بود. با این شرایط اقتصاد 
بازارى  اقتصاد سوسیالیست  به  اقتصادى  اصالحات  از  چین پس 
با  دارى  سرمایه  از  نوعى  نیز  را  چین  توان  مى  اما  شد،  معروف 
دولت  آشکار  هدایت  و  دولتى  و  هاى خصوصى  نهاد  از  ترکیبى 
دانست که در آن دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت 
در  و  دارد، هدایت کند  را  آنها  موفقیت  انتظار  صنایع خاصى که 
جاپان،  و  جنوبى  کوریا  در  آنها  سلف  همانند  اقتصادهایى  چنین 

تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند.
درواقع با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین 

همانند کوریا جنوبى و جاپان باور داشت که به کارگیرى سیاست 
هاى صنعتى در اقتصادى که توسط تعدادى از گروه هاى تجارى 
بزرگ در اتصال با زنجیره هاى متعددى از نهاد هاى کوچک و 
این  از  و  است  کارآتر  و  تر  هزینه  رهبرى مى شود، کم  متوسط 
طریق مى تواند فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته را با 
صرفا  چین  دولت  دیگر  سوى  از  دهد.  کاهش  بیشترى  سرعت 
خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى بود، بنابراین حجم باالى منابع 
بزرگ  هاى  طرح  و  ها  نهاد  به  را  بانکى  سیستم  هاى  وام  و 
 1993 سال  در  تا  شد  موجب  گرفته  پیش  روش  داد.  اختصاص 
بانک جهانى اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، 
عامل اصلى معجزه اقتصادى شرق آسیا بوده است. به عبارت دیگر 
از  زیادى  تعداد  سوى  از  که  باالیى  بسیار  رشد  گفت  توان  مى 
اقتصادهاى شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانى دوم (جاپان، 
بنابراین  آمد.  به دست  تجربه شد،  و چین)  تایوان، کوریا جنوبى 
دولت مرکزى چین به عنوان دولت توسعه گرا، گروه هاى تجارى 
بزرگ را به این دلیل رواج داد که آنها را همانند کوریاى جنوبى و 
اقتصادى  ماندگى هاى  براى جبران عقب  مناسب  ابزارى  جاپان 

خود مى دانست.
در واقع دولت چین تا سال 1998 با تخصیص متمرکز اعتبارات 
با اجراى رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبى از طراحى نظام 
انگیزشى خاص به رفتار سودجویانه بانک ها و تخصیص متمرکز، 
خلق اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى توسعه اى و با اولویت 

مکانیزم  هاى  اولویت  در  گاه  هیچ  که  داد  سوق  اجتماعى  هاى 
تحت  همواره  پول  بازار  اساس  این  بر  گرفتند.  نمى  قرار  قیمتى 
بزرگ  بانک  دیگر چهار  از سوى  است.  بوده  دولت چین  کنترول 
دولتى که اکنون بخش اعظمى از سهام شان در اختیار دولت است 
هاى  بانک  عنوان  به  دولتى  کامًال  سیاست  با  بانک  سه  بعدها  و 
چین  اقتصاد  در  اصلى  گذاران  سرمایه  که  کردند  عمل  عمومى 
محسوب مى شدند. هدف بانک هاى دولتى سودآورى نبوده و آنها 
عموم  نفع  جهت  در  اعتبار  (خلق  اجتماعى  هاى  گذارى  سرمایه 

مردم) مانند طرح هاى زیرساختى کلیدى را دنبال مى کرده اند.
نهاد  از  اقتصادى چین  از شروع اصالحات  از سوى دیگر پس 
هاى دولتى که از دوران کمونیستى برجا مانده بود، بهترین استفاده 
را کرد. درواقع دولت چین صرفًا خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى 
بود و بنابراین در سال هاى اولیه اصالحات اقتصادى این امر توسط 
بازارى  اقتصاد  گیرى  شکل  با  سپس  و  دولتى  هاى  نهاد 
سوسیالیستى و ایجاد مالکیت خصوصى، به تمامى نهاد هاى بزرگ 

و طرح هاى عظیم اقتصادى تسرى پیدا کرد.
با این حال روش چینى ها ویژگى هاى مشترکى با همسایگانش 
اقتصاد  واقع  در  داشت.  جاپان  و  کوریاى جنوبى  یعنى کشورهاى 
چین را نیز مى توان نوعى از اقتصاد سرمایه دارى با ترکیبى از نهاد 
هاى خصوصى و دولتى و هدایت آشکار دولت دانست که در آن 
دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت صنایع خاصى که 
اقتصادهایى  را دارد، هدایت کند و در چنین  انتظار موفقیت شان 

مانند کوریا و جاپان تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند. 
مسیرى که چین براى رشد اقتصادى طى کرد دو بازیگر و یک 
عمومى  بزرگ  هاى  «بانک  از  داشت.  مشخص  کامًال  ویژگى 
هاى  «نهاد  و  اعتبار»  هدایت  و  گذارى)  اى-سرمایه  (توسعه 
و  کرد  یاد  اقتصادى  بازیگران  عنوان  به  توان  مى  بزرگ» 
«اجتماعى سازى سرمایه گذارى» نیز ویژگى این کشور براى رشد 

اقتصادى محسوب مى شود.
بازیگران رشد اقتصادى

از بانک هاى بزرگ و عمومى و هدایت اعتبار به عنوان بازیگر 
رشد اقتصادى یاد مى شود. با توجه به ارزیابى هاى صورت گرفته 
از سوى  گرفته  مطالعات صورت  در سال 1993  توان گفت  مى 
تخصیص  در  دخالت  مکانیزم  که  دهد  مى  نشان  جهانى  بانک 
است.  بوده  آسیا  شرق  در  اقتصادى  معجزه  اصلى  عامل  اعتبار 
از  زیادى  تعداد  در  باالیى که  بسیار  توان گفت رشد  درواقع مى 
(جاپان،  شد  دیده  جنگ  از  پس  دوره  در  آسیا  اقتصادهاى شرق 
کوریاى جنوبى، تایوان و چین)، با اجراى رژیم هدایت اعتبار به 

دست آمد.
تا سال 1998،  اقتصادى  از شروع اصالحات  به عبارت دیگر 
برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال هاى قبل از اصالحات، 
به صورت اقتصاد برنامه ریزى شده مرکزى (تقریبًا مشابه روش 
کوریاى جنوبى) پیش رفت، اما بعد از آن (دریچۀ هدایت به سبک 
را به صورتى  بانک ها  انگیزشى خاص که  جاپان) طراحى نظام 
سوى  از  شده  طراحى  مطلوب  مسیر  در  اختیارى  و  خودانگیخته 
دولت قرار دهد جایگزین آن شد. چهار بانک بزرگ دولتى (سابق) 

و بعدها سه بانک سیاست کامًال دولتى، سرمایه گذاران اصلى در 
تخصیص  از  ترکیبى  با  چین  دولت  درواقع  بودند.  چین  اقتصاد 
رفتار  به  خاص  انگیزشى  نظام  طراحى  و  اعتبارات  متمرکز 
سودجویانه بانک ها، ایجاد اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى 
توسعه اى و با اولویت هاى اجتماعى سوق داد که هیچ گاه در 
کارگیرى  به  که  گرفتند  نمى  قرار  قیمتى  مکانیزم  هاى  اولویت 
موفقیت آمیز این سیاست نیازمند قابلیت نهادى و سطح باالى 
همین  که  کشورها  از  دیگر  برخى  که  چنان  است  حکمرانى 
دست  توفیقى  به  گرفتند  پیش  در  مقطع  همان  در  را  سیاست 

نیافتند.
رشد  بازیگران  از  دیگر  یکى  بزرگ  هاى  نهاد  کارگیرى  به 
اقتصادى چین محسوب مى شود، بازیگرى که به واسطه آن، این 
کشور توانست در راستاى رشد اقتصادى گام بردارد. به طورى که 
با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین همانند 
کوریاى جنوبى و جاپان به این باور رسید که به کارگیرى سیاست 
هاى  گروه  از  تعدادى  سوى  از  که  اقتصادى  در  صنعتى  هاى 
تجارى بزرگ هدایت مى شود، کم هزینه تر و کارآتر است و از 
این طریق مى تواند از فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته 

با سرعت بیشترى بکاهد.
بنابراین بیشترین منابع بانکى از سوى دولت به طرح ها و نهاد 
هاى بزرگ اختصاص پیدا مى کرد و تعداد زیادى از نهاد هاى 
کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق نهاد هاى بزرگ 
متصل بودند. به طورى که تعداد نهاد هاى بزرگ چین در لیست 
فورچون 500 جهانى از 24 مورد در سال 2006 به 110 مورد در 

سال 2016 افزایش داشته است. مطالعه موردى شرکت «هوآوى» 
نیز نشان داد که روساى نهاد هاى بزرگ رابطه نزدیکى با روساى 
دولت و بانک هاى چین دارند و از این طریق به راحتى مى توانند 
نیازها و هماهنگى هاى الزم را با سیاست هاى اقتصادى دولت 
هاى  نهاد  گسترده  سوسیالیستى  همکارى  مزیت  باشند.  داشته 
بزرگ چین باعث شده که یک نهاد بزرگ چینى از تمامى مزیت 

هاى کشور مخصوصًا در جهت جهانى شدن استفاده کند.
ویژگى رشد اقتصادى

یکى از ویژگى هاى بسیار مهمى که دولت چین از آن برخوردار 
است، «اجتماعى سازى سرمایه گذارى» از سوى سیستم بانکى 
است. سرمایه گذارى در اقتصاد، آثار جانبى مثبت وسیعى در سمت 
تقاضا و رونق بخش هاى اقتصادى دارد، اما این پیامد جانبى مثبت 
دولت  بنابراین  ندارد.  جایگاهى  خصوصى  بازدهى  محاسبات  در 
چین به سرمایه گذارى اجتماعى روى آورد که در آن به جاى توجه 
آن  اجتماعى  بازدهى  به  گذارى،  سرمایه  خصوصى  بازدهى  به 

(ایجاد اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه مى شود.
سرمایه  ریسک  که  است  کارآفرین  دولت  یک  چین  دولت 
گذارى هاى پرخطر را بر عهده مى گیرد و این امر به ایجاد فرصت 
تجربه  در  واقع  در  است.  شده  منجر  تولیدکنندگان  براى  هایى 
توسعه و رشد اقتصادى چین، خوى سودجویى کارآفرینانه تا حد 
زیادى از بانک هاى سرمایه گذارى برمى خیزد. درواقع پول بانک 
نسخه  در  کارآفرینان.  نه  دارد،  قرار  خطر  معرض  در  که  هاست 
دولت توسعه اى، این بانک ها به دولت انتقال مى یابند که در اثر 
گذارى»  سرمایه  سازى  «اجتماعى  از  هاى مشخصى  نمونه  آن، 
رقم مى خورد. نمونه بارز اجتماعى سازى سرمایه گذارى توسط 
بانک توسعه چین رقم خورده است. به طور مثال سرمایه گذارى 
آن  موفقیت  اصلى  عامل  توسعه چین  بانک  از سوى  انجام شده 

کشور در تکنولوژى برق خورشیدى است.
براى  دالر  میلیارد   47 چین  توسعه  بانک   ،2010 سال  از  بعد 
تامین مالى 15 تولیدکننده پیشتاز چینى در تکنولوژى هاى برق 
خورشیدى اختصاص داد. بانک توسعه چین نه تنها پذیرنده ریسک 
براى  نظیرى  بى  هاى  فرصت  بلکه  است،  گذارى  سرمایه 
تولیدکنندگان از این طریق ایجاد کرده است. این نکته را نیز باید 
از  دولت  هدایت  تحت  صنعتى  سیاست  که  باشیم  داشته  مدنظر 
طریق کنترول بر روش هاى غیربازارى تخصیص منابع، فرصت 
هاى بسیارى را براى فساد به وجود مى آورد. یکى از مشکالت 
اصلى دولت چین نیز مساله فساد است که دولت سعى مى کند از 

طرق مختلف ازجمله برخورد قاطعانه، آن را کاهش دهد.
سه چالش اقتصادى

طرح  اجراى  با  توانست  چین  هرچند  دیگر  سوى  از    

هایى به اصالحات اقتصادى دست پیدا کند، اما این کشور نیز با 
سه چالش اقتصادى مواجه است که در این خصوص مى توان به 
بدهى  افزایش  و  فساد  و  شخصى  نفع  غیرجارى،  «مطالبات 
خصوصى و ایجاد حباب اعتبارى» اشاره کرد. مشکل شناخته شده 
بخش بانکى چین، میزان باالى مطالبات غیرجارى آن است. هیچ 
یک از بانک هاى تجارى چین بدهى شان از سوى دولت تضمین 
بخش  در  دولت  کنترولى  نقش  از  جدا  حال  این  با  است.  نشده 
بانکى، دولت چین کمک مالى فراوانى براى نهادهاى مالى ایجاد 

کرده است.
نفع شخصى و فساد یکى دیگر از چالش هایى است که دولت 
چین با آن دست به گریبان است، این موضوع بر کسى پوشیده 
نیست که سیاست صنعتى تحت هدایت دولت از طریق کنترول بر 
را  بسیارى  هاى  فرصت  منابع،  تخصیص  غیربازارى  هاى  روش 
براى رانت و بنابراین فساد به وجود مى آورد. وسعت فساد مرتبط 
و  است  گسترده  بسیار  اقتصاد  در  چین  دولت  مداخله  سیستم  با 
اندازه گیرى آن نیز غیرممکن است. کانال هاى بى شمارى براى 
نفع بردن مقامات وجود دارد. به طور مثال خریدهاى بزرگ نهاد 
هاى دولتى فرصت هایى براى رشوه دادن و هدایت قراردادها به 
مسیرهاى خاصى را ایجاد مى کند. همچنین مقامات چینى مى 
توانند سودهاى شخصى از طریق وام هاى بانکى به دست آورند. 
حال  در  کشورهاى  سایر  مانند  چین  اصلى  مشکل  یک  بنابراین 
استانداردهاى  و  فنى  هاى  ظرفیت  آهسته  نسبتًا  رشد  توسعه، 

اخالقى نظارتى و سیستم حقوقى است.
با این حال مبارزه با فساد از طریق افشاى پرونده ها و فشار 
افکار عمومى در چین باعث شد که بسیارى از مقامات عالى رتبه 
ایجاد  و  خصوصى  بدهى  افزایش  شوند.  اعدام  به  محکوم  چین 
چین  اقتصاد  روى  پیش  هاى  چالش  از  یکى  اعتبارى  حباب 
محسوب مى شود، از آنجا که سیستم بانکى در چین همواره تحت 
به  بانک هاى چین  بنابراین  سیاست هاى دولت عمل مى کند، 
طور سرسام آورى به هر شرکت و تعداد بسیارى از افراد وام دادند 
و در نتیجه یکى از بزرگ ترین حباب هاى اعتبارى در تاریخ (شاید 
سال  در  دیگر  عبارت  به  شد.  شروع  تاکنون)  ترین  بزرگ  هم 
2010، افزایش بدهى خصوصى (رشد اعتبار) در چین برابر با 35 
درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور بود و این در حالى 
است که افزایش بدهى خصوصى در جاپان و ایاالت متحده آمریکا 
قبل از بحران هاى مالى آنها کمتر از چین بوده است. درواقع اوج 
افزایش بدهى خصوصى براى جاپان که منجر به بحران مالى سال 
1990 شد، برابر با 25 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور 
بوده و همچنین اوج افزایش بدهى خصوصى در آمریکا در بحران 
سال 2008 تنها برابر با 15 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن 

کشور بوده است.

چگونگى حمایت چین از بخش تولید

منبع: دنیاى اقتصاد
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دهلیز زمینى راه الجورد در تاریخ  22 قوس 1397 خورشیدى 
طى مراسم باشکوهى در تاالر موالنا در شهر هرات تو سط محمد 
بلند رتبۀ  اراکین  با اشتراك  اشرف غنى  رئیس جمهور کشور و 
آذربایجان،  ترکمنستان،  کشورهاى  رتبۀ  عالى  مقامات  دولتى، 
گرجستان و ترکیه و اعضاى کوردیپلوماتیک کشورهاى خارجى 

مقیم افغانستان افتتاح شد.
رئیس جمهور ضمن اتحاف دعا به روان پاك شهداى نیروهاى 
امنیتى و دفاعى به خصوص جنرال نعمت اهللا خلیل معاون قول 
افسر،  درد هر جنرال،  و همکارانش، گفت که  اردوى 207 ظفر 
سرباز و ساتنمن ما، درد تمام مردم افغانستان است. وى از قواى 
امنیتى و دفاعى به خاطر دفاع از افغانستان به خصوص پروژه هاى 

ملى ابراز امتنان کرد.
رئیس جمهور غنى در سخنرانى اش با اشاره به خواست گل 
احمدخان یکى از باغداران هرات که خواهان گشایش دهلیزهاى 
زمینى نیز گردیده بود، گفت: معیار یک حکومت مسئول این است 

که فرمایشات مردم خود را جامه عمل بپوشاند.
رئیس جمهور کشور گفت که به مردم والیت فاریاب که نقطۀ 
دیگرى راه الجورد است نیز افتتاح این راه را تبریک میگویم. وى 
مبدل کردن  ما که  برابر هدف  در  بزرگ  مانع  امروز یک  افزود: 
افغانستان به یک کشور صادراتى و اتصال یافته است، دور گردید. 
محمد اشرف غنى تصریح کرد که 17سال قبل افغانستان در انزوا 

بود، اما امروز افغانستان اتصال پیدا کرده است. وى افزود که هدف 
وصل  ما  است،  وصل  آن  اقتصادى  قشر  و  مردم  افغانستان، 
میخواهم نه فصل، ما جدایى نه میخواهیم ما ارتباط و همکارى 

میخواهیم.
رئیس جمهور گفت که راه الجورد چهار هزار سال سابقه دارد، 
صادرات الجورد بدخشان به مصر و هند از همین طریق صورت 
میگرفت. ما راه هاى وسیع داریم، به یک راه محدود نیستم و صد 
ها راهى وصل مى خواهیم. وى گفت: هرات حیثیت یاقوت را در 
زیور ارتباط منطقوى داشته است و طاهر فوشنجى تاریخ منطقه و 
جهان اسالم را تغییر داد و علم و صنعت از شرق به غرب توسط 
میخواهیم  ما  که  این  به  تاکید  با  جمهور  رئیس  یافت.  راه  وى 
مجدداً گذشته را احیا کنیم، گفت: افغانستان به صورت عموم و 
هرات به صورت اخص، چهارراه بوده است. در گذشته ما موقعیت 
نیمه  امروز چهارراه  داشتیم.  را  و شهرها  تفکر  موقعیت  چهارراه، 

قارة هند، آسیاى مرکزى، قفقاز و اروپا نیز هستیم.
رئیس  محمدوف  بردى  قربانقلى  نقش  از  جمهور  رئیس 
آذربایجان،  جمهور  رئیس  یوف  على  الهام  جمهورترکمنستان، 
رئیس جمهور گرجستان و رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه 
به خاطر تالش هاى شان در اتصال منطقوى به خصوص اجرایى 
رئیس جمهور  کرد.  تشکر  راه الجورد،  موفقتنامه گشایش  شدن 
افزود که این نمونه همکارى هایى است که همسایه هاى شمالى 

ما باالى افغانستان اعتبار دارند و به زودى انگور، سنگ مرمر و 
زعفران هرات نیز به اروپا خواهد رسید. همچنان انار کندهار، بادام 
هاى  بازار  به  افغانستان  زراعتى  پیداوار  تمام  و  زابل  و  سمنگان 

جهان خواهد رسید.
مردم  تمام  که  کرد  امیدوارى  ابراز  جمهور  رئیس   
افغانستان آغاز دهلیز الجورد را جشن بگیرند و افزود که پیام من 
به 20 والیت سرحدى دیگر این است، آنچه را که در هرات شروع 
وى  نمود.  خواهیم  تکرار  نیز  افغانستان  والیات  سایر  در  کردیم 
تاجران و سرمایه  براى  را  راه الجورد فرصت  گفت که گشایش 
مهیا  پیداوار کشور  و  انتقال محصوالت  افغانستان جهت  گذاران 
ساخت تا از ظرفیت هاى شان درراستاى گسترش روابط تجارى 
و  دقت  تدبیر،  با  باید  قدم  هر  که  کرد  تاکید  وى  کنند.  استفاده 

سرعت برداشته شود.
به  ترانسپورت،  وزیر  طهماسى  حمید  محمد  مراسم  این  در 
نمایندگى از نهادهاى مربوطه و سکتور خصوصى صحبت کرده، 
گفت که افتتاح راه الجورد نمونۀ دیگرى از تالش هاى مشترك 
افغانستان و کشورهاى منطقه به منظور گسترش همکارى هاى 

تجارتى و ترانزیتى است.
وى افزود که افتتاح راه الجورد نمادى از تعهد کشورهاى عضو 
نقطۀ  آن  موافقتنامۀ  امضاى  و  است  راه  این  سریع  اجراى  براى 
وزیر  باشد.  افغانستان مى  به محور  منطقوى  عطف تالش هاى 
ترانسپورت گفت که اجراى موافقتنامه الجورد مى تواند به اتصال 

و تجارت بین قاره هاى آسیا و اروپا کمک کند و با انتقال اولین 
محمولۀ صادراتى از طریق راه الجورد به ترکیه که شامل تار پنبه، 
دارندة  باربرى  تربوز و کنجد مى شود، 9 واسطۀ  کشمش، تخم 
انتقال مى   (TIR) را در چارچوب سیستم  افغانستان آن ها  پلیت 

دهند.
همچنان اوراز دوردى سوخالوف وزیر ترانسپورت ترکمنستان 
صحبت کرد و ضمن اینکه افغانستان را همسایه نزدیک و برادر 
روابط  ترکمنستان  و  افغانستان  که  گفت  خوانده،  ترکمنستان 
استراتیژیک دارند و این روابط در آینده رشد فزاینده خواهد داشت. 
وى از توجه رئیس جمهور کشورش به همکارى منطقوى یادآورى 
کرد و گشایش راه الجورد را در کوتاه سازى، تسریع حمل و نقل 
کاالهاى تجارتى، افزایش همکارى کارخانه هاى منطقوى، رشد 
کاال ها و همچنان توسعۀ اقتصاد افغانستان مهم خواند و از سهم 

گیرى بیشتر کشورش در همکارى هاى متذکره اطمینان داد.
به همین ترتیب سفیر ترکیه در کابل نیز صحبت نموده گفت 
که راه الجورد براى کشورهاى عضو به خصوص در عرصه امنیت 
بسیار مهم است، زیرا امنیت و اقتصاد با همدیگر گره خورده اند. 
به همکارى هاى منطقوى  نیاز  افغانستان  اینکه  بر  تاکید  با  وى 
راه  مانند  منطقوى  اتصال  هاى  پروژه  از  ترکیه  که  افزود  دارد، 
الجورد حمایت مى کند.  سفیر ترکیه گفت که همکارى هاى ما 
مختص به همکارى هاى منطقوى نیست، ما اخیراً تالش کرده 
ایم تا مناسبات دوجانبه میان افغانستان و ترکیه را بیشتر از پیش 

گسترش دهیم.

کشور چین طى چهار دهه با رشد مستمر و باال، به بزرگ ترین 
ترین  بزرگ  همچنین  کاال،  کننده  تجارت  تولیدکننده،  اقتصاد، 
نگهدارنده ذخایر ارزى در جهان تبدیل شده است سوال اساسى 
این است که دولت چین چگونه از سرمایه گذارى و تولید حمایت 
عظیم  پیشرفت  چنین  به  توانست  هایى  سیاست  چه  با  و  کرده 
اقتصادى دست پیدا کند فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى زیادى 

براى این سوال مطرح مى شود که در ادامه مى خوانید.
اقتصادى در  بزرگ  به عنوان یک قدرت  خیزش سریع چین 
مدت زمانى نزدیک به چهار دهه، اغلب به عنوان یکى از موارد 
بزرگ موفقیت اقتصادى در دوران مدرن یاد مى شود. خیزشى که 
این سوال را به وجود مى آورد که این کشور براى رسیدن به آن 
است که دولت چین  این  بعدى  برداشته و سوال  گام هایى  چه 
چگونه از سرمایه گذارى و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه 
سیاست هایى توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادى دست 
پیدا کند. در این خصوص فرضیه ها و پاسخ هاى احتمالى بسیارى 
مطرح است، اما از مجموع عوامل اثرگذار آنچه دولت در ایجاد آنها 
نقش داشته مى توان به دو بازیگر «نهاد هاى بزرگ»، «بانک 
هاى عمومى (توسعه اى- سرمایه گذارى) و کنترول بازار پول» 
و یک ویژگى کامًال مشخص«کنترول و هدایت سرمایه گذارى 

هاى تولیدى (اجتماعى سازى سرمایه گذارى)» اشاره کرد.
 1970 و   1960 هاى  دهه  طى  چین  مرکزى  دولت   
براى حمایت از صنعتى شدن سریع، سرمایه گذارى هاى وسیعى 
چهارم  سه  به  نزدیک   1978 سال  در  اساس  این  بر  داد،  انجام 
تولیدات صنعتى این کشور توسط نهاد هاى دولتى (SOEs) که به 

صورت مرکزى کنترول مى شدند مطابق با اهداف برنامه ریزى 
مرکزى تولید مى شد. در این دوران نهاد هاى خصوصى و نهاد 
هاى با سرمایه خارجى عمومًا ممنوع شدند و در واقع هدف اصلى 
دولت چین این بود که اقتصاد این کشور را نسبتًا خودکفا سازد، 
بنابراین تجارت خارجى معموًال به دستیابى کاالهایى که امکان 
نهاد  این حال  با  نداشت محدود شد،  آنها در چین وجود  ساخت 

هاى دولتى داراى مشکالتى بودند.
نهاد هاى دولتى در چین از مداخالت سیاسى (در سطح محلى 
و ملى) رنج مى بردند، خطوط نامشخصى از کنترول داشتند (اغلب 
توسط یک یا تعداد بیشترى از وزارتخانه یا شعبات ادارى کنترول 
داشتند  ناچیزى  بازپرداخت  هاى  انگیزه  شدند)،  مى  مدیریت  و 
(محدودیت بودجه هاى محکم و سختى نداشتند)، اهداف سیاسى 
شغلى  هاى  فرصت  (ایجاد  شد  مى  تحمیل  آنها  بر  اجتماعى  و 
محلى و پرداخت هاى مالیاتى)، فاقد مدیران حرفه اى و ساختار 
این  هدایت  براى  ها  انگیزه  بنابراین  و  بودند  شرکتى  حاکمیت 
شرکت ها در مسیر تجارى نسبتًا ضعیف بود. با این شرایط اقتصاد 
بازارى  اقتصاد سوسیالیست  به  اقتصادى  اصالحات  از  چین پس 
با  دارى  سرمایه  از  نوعى  نیز  را  چین  توان  مى  اما  شد،  معروف 
دولت  آشکار  هدایت  و  دولتى  و  هاى خصوصى  نهاد  از  ترکیبى 
دانست که در آن دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت 
در  و  دارد، هدایت کند  را  آنها  موفقیت  انتظار  صنایع خاصى که 
جاپان،  و  جنوبى  کوریا  در  آنها  سلف  همانند  اقتصادهایى  چنین 

تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند.
درواقع با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین 

همانند کوریا جنوبى و جاپان باور داشت که به کارگیرى سیاست 
هاى صنعتى در اقتصادى که توسط تعدادى از گروه هاى تجارى 
بزرگ در اتصال با زنجیره هاى متعددى از نهاد هاى کوچک و 
این  از  و  است  کارآتر  و  تر  هزینه  رهبرى مى شود، کم  متوسط 
طریق مى تواند فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته را با 
صرفا  چین  دولت  دیگر  سوى  از  دهد.  کاهش  بیشترى  سرعت 
خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى بود، بنابراین حجم باالى منابع 
بزرگ  هاى  طرح  و  ها  نهاد  به  را  بانکى  سیستم  هاى  وام  و 
 1993 سال  در  تا  شد  موجب  گرفته  پیش  روش  داد.  اختصاص 
بانک جهانى اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، 
عامل اصلى معجزه اقتصادى شرق آسیا بوده است. به عبارت دیگر 
از  زیادى  تعداد  سوى  از  که  باالیى  بسیار  رشد  گفت  توان  مى 
اقتصادهاى شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانى دوم (جاپان، 
بنابراین  آمد.  به دست  تجربه شد،  و چین)  تایوان، کوریا جنوبى 
دولت مرکزى چین به عنوان دولت توسعه گرا، گروه هاى تجارى 
بزرگ را به این دلیل رواج داد که آنها را همانند کوریاى جنوبى و 
اقتصادى  ماندگى هاى  براى جبران عقب  مناسب  ابزارى  جاپان 

خود مى دانست.
در واقع دولت چین تا سال 1998 با تخصیص متمرکز اعتبارات 
با اجراى رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبى از طراحى نظام 
انگیزشى خاص به رفتار سودجویانه بانک ها و تخصیص متمرکز، 
خلق اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى توسعه اى و با اولویت 

مکانیزم  هاى  اولویت  در  گاه  هیچ  که  داد  سوق  اجتماعى  هاى 
تحت  همواره  پول  بازار  اساس  این  بر  گرفتند.  نمى  قرار  قیمتى 
بزرگ  بانک  دیگر چهار  از سوى  است.  بوده  دولت چین  کنترول 
دولتى که اکنون بخش اعظمى از سهام شان در اختیار دولت است 
هاى  بانک  عنوان  به  دولتى  کامًال  سیاست  با  بانک  سه  بعدها  و 
چین  اقتصاد  در  اصلى  گذاران  سرمایه  که  کردند  عمل  عمومى 
محسوب مى شدند. هدف بانک هاى دولتى سودآورى نبوده و آنها 
عموم  نفع  جهت  در  اعتبار  (خلق  اجتماعى  هاى  گذارى  سرمایه 

مردم) مانند طرح هاى زیرساختى کلیدى را دنبال مى کرده اند.
نهاد  از  اقتصادى چین  از شروع اصالحات  از سوى دیگر پس 
هاى دولتى که از دوران کمونیستى برجا مانده بود، بهترین استفاده 
را کرد. درواقع دولت چین صرفًا خواهان نرخ باالى سرمایه گذارى 
بود و بنابراین در سال هاى اولیه اصالحات اقتصادى این امر توسط 
بازارى  اقتصاد  گیرى  شکل  با  سپس  و  دولتى  هاى  نهاد 
سوسیالیستى و ایجاد مالکیت خصوصى، به تمامى نهاد هاى بزرگ 

و طرح هاى عظیم اقتصادى تسرى پیدا کرد.
با این حال روش چینى ها ویژگى هاى مشترکى با همسایگانش 
اقتصاد  واقع  در  داشت.  جاپان  و  کوریاى جنوبى  یعنى کشورهاى 
چین را نیز مى توان نوعى از اقتصاد سرمایه دارى با ترکیبى از نهاد 
هاى خصوصى و دولتى و هدایت آشکار دولت دانست که در آن 
دولت سعى مى کند بازار را غالبًا از طریق حمایت صنایع خاصى که 
اقتصادهایى  را دارد، هدایت کند و در چنین  انتظار موفقیت شان 

مانند کوریا و جاپان تامین مالى بانکى نقش اصلى را ایفا مى کند. 
مسیرى که چین براى رشد اقتصادى طى کرد دو بازیگر و یک 
عمومى  بزرگ  هاى  «بانک  از  داشت.  مشخص  کامًال  ویژگى 
هاى  «نهاد  و  اعتبار»  هدایت  و  گذارى)  اى-سرمایه  (توسعه 
و  کرد  یاد  اقتصادى  بازیگران  عنوان  به  توان  مى  بزرگ» 
«اجتماعى سازى سرمایه گذارى» نیز ویژگى این کشور براى رشد 

اقتصادى محسوب مى شود.
بازیگران رشد اقتصادى

از بانک هاى بزرگ و عمومى و هدایت اعتبار به عنوان بازیگر 
رشد اقتصادى یاد مى شود. با توجه به ارزیابى هاى صورت گرفته 
از سوى  گرفته  مطالعات صورت  در سال 1993  توان گفت  مى 
تخصیص  در  دخالت  مکانیزم  که  دهد  مى  نشان  جهانى  بانک 
است.  بوده  آسیا  شرق  در  اقتصادى  معجزه  اصلى  عامل  اعتبار 
از  زیادى  تعداد  در  باالیى که  بسیار  توان گفت رشد  درواقع مى 
(جاپان،  شد  دیده  جنگ  از  پس  دوره  در  آسیا  اقتصادهاى شرق 
کوریاى جنوبى، تایوان و چین)، با اجراى رژیم هدایت اعتبار به 

دست آمد.
تا سال 1998،  اقتصادى  از شروع اصالحات  به عبارت دیگر 
برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال هاى قبل از اصالحات، 
به صورت اقتصاد برنامه ریزى شده مرکزى (تقریبًا مشابه روش 
کوریاى جنوبى) پیش رفت، اما بعد از آن (دریچۀ هدایت به سبک 
را به صورتى  بانک ها  انگیزشى خاص که  جاپان) طراحى نظام 
سوى  از  شده  طراحى  مطلوب  مسیر  در  اختیارى  و  خودانگیخته 
دولت قرار دهد جایگزین آن شد. چهار بانک بزرگ دولتى (سابق) 

و بعدها سه بانک سیاست کامًال دولتى، سرمایه گذاران اصلى در 
تخصیص  از  ترکیبى  با  چین  دولت  درواقع  بودند.  چین  اقتصاد 
رفتار  به  خاص  انگیزشى  نظام  طراحى  و  اعتبارات  متمرکز 
سودجویانه بانک ها، ایجاد اعتبارات بانکى را در جهت طرح هاى 
توسعه اى و با اولویت هاى اجتماعى سوق داد که هیچ گاه در 
کارگیرى  به  که  گرفتند  نمى  قرار  قیمتى  مکانیزم  هاى  اولویت 
موفقیت آمیز این سیاست نیازمند قابلیت نهادى و سطح باالى 
همین  که  کشورها  از  دیگر  برخى  که  چنان  است  حکمرانى 
دست  توفیقى  به  گرفتند  پیش  در  مقطع  همان  در  را  سیاست 

نیافتند.
رشد  بازیگران  از  دیگر  یکى  بزرگ  هاى  نهاد  کارگیرى  به 
اقتصادى چین محسوب مى شود، بازیگرى که به واسطه آن، این 
کشور توانست در راستاى رشد اقتصادى گام بردارد. به طورى که 
با شروع اصالحات اقتصادى در سال 1978، دولت چین همانند 
کوریاى جنوبى و جاپان به این باور رسید که به کارگیرى سیاست 
هاى  گروه  از  تعدادى  سوى  از  که  اقتصادى  در  صنعتى  هاى 
تجارى بزرگ هدایت مى شود، کم هزینه تر و کارآتر است و از 
این طریق مى تواند از فاصله اقتصادى خود با کشورهاى پیشرفته 

با سرعت بیشترى بکاهد.
بنابراین بیشترین منابع بانکى از سوى دولت به طرح ها و نهاد 
هاى بزرگ اختصاص پیدا مى کرد و تعداد زیادى از نهاد هاى 
کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق نهاد هاى بزرگ 
متصل بودند. به طورى که تعداد نهاد هاى بزرگ چین در لیست 
فورچون 500 جهانى از 24 مورد در سال 2006 به 110 مورد در 

سال 2016 افزایش داشته است. مطالعه موردى شرکت «هوآوى» 
نیز نشان داد که روساى نهاد هاى بزرگ رابطه نزدیکى با روساى 
دولت و بانک هاى چین دارند و از این طریق به راحتى مى توانند 
نیازها و هماهنگى هاى الزم را با سیاست هاى اقتصادى دولت 
هاى  نهاد  گسترده  سوسیالیستى  همکارى  مزیت  باشند.  داشته 
بزرگ چین باعث شده که یک نهاد بزرگ چینى از تمامى مزیت 

هاى کشور مخصوصًا در جهت جهانى شدن استفاده کند.
ویژگى رشد اقتصادى

یکى از ویژگى هاى بسیار مهمى که دولت چین از آن برخوردار 
است، «اجتماعى سازى سرمایه گذارى» از سوى سیستم بانکى 
است. سرمایه گذارى در اقتصاد، آثار جانبى مثبت وسیعى در سمت 
تقاضا و رونق بخش هاى اقتصادى دارد، اما این پیامد جانبى مثبت 
دولت  بنابراین  ندارد.  جایگاهى  خصوصى  بازدهى  محاسبات  در 
چین به سرمایه گذارى اجتماعى روى آورد که در آن به جاى توجه 
آن  اجتماعى  بازدهى  به  گذارى،  سرمایه  خصوصى  بازدهى  به 

(ایجاد اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه مى شود.
سرمایه  ریسک  که  است  کارآفرین  دولت  یک  چین  دولت 
گذارى هاى پرخطر را بر عهده مى گیرد و این امر به ایجاد فرصت 
تجربه  در  واقع  در  است.  شده  منجر  تولیدکنندگان  براى  هایى 
توسعه و رشد اقتصادى چین، خوى سودجویى کارآفرینانه تا حد 
زیادى از بانک هاى سرمایه گذارى برمى خیزد. درواقع پول بانک 
نسخه  در  کارآفرینان.  نه  دارد،  قرار  خطر  معرض  در  که  هاست 
دولت توسعه اى، این بانک ها به دولت انتقال مى یابند که در اثر 
گذارى»  سرمایه  سازى  «اجتماعى  از  هاى مشخصى  نمونه  آن، 
رقم مى خورد. نمونه بارز اجتماعى سازى سرمایه گذارى توسط 
بانک توسعه چین رقم خورده است. به طور مثال سرمایه گذارى 
آن  موفقیت  اصلى  عامل  توسعه چین  بانک  از سوى  انجام شده 

کشور در تکنولوژى برق خورشیدى است.
براى  دالر  میلیارد   47 چین  توسعه  بانک   ،2010 سال  از  بعد 
تامین مالى 15 تولیدکننده پیشتاز چینى در تکنولوژى هاى برق 
خورشیدى اختصاص داد. بانک توسعه چین نه تنها پذیرنده ریسک 
براى  نظیرى  بى  هاى  فرصت  بلکه  است،  گذارى  سرمایه 
تولیدکنندگان از این طریق ایجاد کرده است. این نکته را نیز باید 
از  دولت  هدایت  تحت  صنعتى  سیاست  که  باشیم  داشته  مدنظر 
طریق کنترول بر روش هاى غیربازارى تخصیص منابع، فرصت 
هاى بسیارى را براى فساد به وجود مى آورد. یکى از مشکالت 
اصلى دولت چین نیز مساله فساد است که دولت سعى مى کند از 

طرق مختلف ازجمله برخورد قاطعانه، آن را کاهش دهد.
سه چالش اقتصادى

طرح  اجراى  با  توانست  چین  هرچند  دیگر  سوى  از    

هایى به اصالحات اقتصادى دست پیدا کند، اما این کشور نیز با 
سه چالش اقتصادى مواجه است که در این خصوص مى توان به 
بدهى  افزایش  و  فساد  و  شخصى  نفع  غیرجارى،  «مطالبات 
خصوصى و ایجاد حباب اعتبارى» اشاره کرد. مشکل شناخته شده 
بخش بانکى چین، میزان باالى مطالبات غیرجارى آن است. هیچ 
یک از بانک هاى تجارى چین بدهى شان از سوى دولت تضمین 
بخش  در  دولت  کنترولى  نقش  از  جدا  حال  این  با  است.  نشده 
بانکى، دولت چین کمک مالى فراوانى براى نهادهاى مالى ایجاد 

کرده است.
نفع شخصى و فساد یکى دیگر از چالش هایى است که دولت 
چین با آن دست به گریبان است، این موضوع بر کسى پوشیده 
نیست که سیاست صنعتى تحت هدایت دولت از طریق کنترول بر 
را  بسیارى  هاى  فرصت  منابع،  تخصیص  غیربازارى  هاى  روش 
براى رانت و بنابراین فساد به وجود مى آورد. وسعت فساد مرتبط 
و  است  گسترده  بسیار  اقتصاد  در  چین  دولت  مداخله  سیستم  با 
اندازه گیرى آن نیز غیرممکن است. کانال هاى بى شمارى براى 
نفع بردن مقامات وجود دارد. به طور مثال خریدهاى بزرگ نهاد 
هاى دولتى فرصت هایى براى رشوه دادن و هدایت قراردادها به 
مسیرهاى خاصى را ایجاد مى کند. همچنین مقامات چینى مى 
توانند سودهاى شخصى از طریق وام هاى بانکى به دست آورند. 
حال  در  کشورهاى  سایر  مانند  چین  اصلى  مشکل  یک  بنابراین 
استانداردهاى  و  فنى  هاى  ظرفیت  آهسته  نسبتًا  رشد  توسعه، 

اخالقى نظارتى و سیستم حقوقى است.
با این حال مبارزه با فساد از طریق افشاى پرونده ها و فشار 
افکار عمومى در چین باعث شد که بسیارى از مقامات عالى رتبه 
ایجاد  و  خصوصى  بدهى  افزایش  شوند.  اعدام  به  محکوم  چین 
چین  اقتصاد  روى  پیش  هاى  چالش  از  یکى  اعتبارى  حباب 
محسوب مى شود، از آنجا که سیستم بانکى در چین همواره تحت 
به  بانک هاى چین  بنابراین  سیاست هاى دولت عمل مى کند، 
طور سرسام آورى به هر شرکت و تعداد بسیارى از افراد وام دادند 
و در نتیجه یکى از بزرگ ترین حباب هاى اعتبارى در تاریخ (شاید 
سال  در  دیگر  عبارت  به  شد.  شروع  تاکنون)  ترین  بزرگ  هم 
2010، افزایش بدهى خصوصى (رشد اعتبار) در چین برابر با 35 
درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور بود و این در حالى 
است که افزایش بدهى خصوصى در جاپان و ایاالت متحده آمریکا 
قبل از بحران هاى مالى آنها کمتر از چین بوده است. درواقع اوج 
افزایش بدهى خصوصى براى جاپان که منجر به بحران مالى سال 
1990 شد، برابر با 25 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن کشور 
بوده و همچنین اوج افزایش بدهى خصوصى در آمریکا در بحران 
سال 2008 تنها برابر با 15 درصد تولید ناخالص داخلى اسمى آن 

کشور بوده است.

گشایش دهلیز زمینى راه الجورد
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دهلیز زمینى راه الجورد در تاریخ  22 قوس 1397 خورشیدى 
طى مراسم باشکوهى در تاالر موالنا در شهر هرات تو سط محمد 
بلند رتبۀ  اراکین  با اشتراك  اشرف غنى  رئیس جمهور کشور و 
آذربایجان،  ترکمنستان،  کشورهاى  رتبۀ  عالى  مقامات  دولتى، 
گرجستان و ترکیه و اعضاى کوردیپلوماتیک کشورهاى خارجى 

مقیم افغانستان افتتاح شد.
رئیس جمهور ضمن اتحاف دعا به روان پاك شهداى نیروهاى 
امنیتى و دفاعى به خصوص جنرال نعمت اهللا خلیل معاون قول 
افسر،  درد هر جنرال،  و همکارانش، گفت که  اردوى 207 ظفر 
سرباز و ساتنمن ما، درد تمام مردم افغانستان است. وى از قواى 
امنیتى و دفاعى به خاطر دفاع از افغانستان به خصوص پروژه هاى 

ملى ابراز امتنان کرد.
رئیس جمهور غنى در سخنرانى اش با اشاره به خواست گل 
احمدخان یکى از باغداران هرات که خواهان گشایش دهلیزهاى 
زمینى نیز گردیده بود، گفت: معیار یک حکومت مسئول این است 

که فرمایشات مردم خود را جامه عمل بپوشاند.
رئیس جمهور کشور گفت که به مردم والیت فاریاب که نقطۀ 
دیگرى راه الجورد است نیز افتتاح این راه را تبریک میگویم. وى 
مبدل کردن  ما که  برابر هدف  در  بزرگ  مانع  امروز یک  افزود: 
افغانستان به یک کشور صادراتى و اتصال یافته است، دور گردید. 
محمد اشرف غنى تصریح کرد که 17سال قبل افغانستان در انزوا 

بود، اما امروز افغانستان اتصال پیدا کرده است. وى افزود که هدف 
وصل  ما  است،  وصل  آن  اقتصادى  قشر  و  مردم  افغانستان، 
میخواهم نه فصل، ما جدایى نه میخواهیم ما ارتباط و همکارى 

میخواهیم.
رئیس جمهور گفت که راه الجورد چهار هزار سال سابقه دارد، 
صادرات الجورد بدخشان به مصر و هند از همین طریق صورت 
میگرفت. ما راه هاى وسیع داریم، به یک راه محدود نیستم و صد 
ها راهى وصل مى خواهیم. وى گفت: هرات حیثیت یاقوت را در 
زیور ارتباط منطقوى داشته است و طاهر فوشنجى تاریخ منطقه و 
جهان اسالم را تغییر داد و علم و صنعت از شرق به غرب توسط 
میخواهیم  ما  که  این  به  تاکید  با  جمهور  رئیس  یافت.  راه  وى 
مجدداً گذشته را احیا کنیم، گفت: افغانستان به صورت عموم و 
هرات به صورت اخص، چهارراه بوده است. در گذشته ما موقعیت 
نیمه  امروز چهارراه  داشتیم.  را  و شهرها  تفکر  موقعیت  چهارراه، 

قارة هند، آسیاى مرکزى، قفقاز و اروپا نیز هستیم.
رئیس  محمدوف  بردى  قربانقلى  نقش  از  جمهور  رئیس 
آذربایجان،  جمهور  رئیس  یوف  على  الهام  جمهورترکمنستان، 
رئیس جمهور گرجستان و رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه 
به خاطر تالش هاى شان در اتصال منطقوى به خصوص اجرایى 
رئیس جمهور  کرد.  تشکر  راه الجورد،  موفقتنامه گشایش  شدن 
افزود که این نمونه همکارى هایى است که همسایه هاى شمالى 

ما باالى افغانستان اعتبار دارند و به زودى انگور، سنگ مرمر و 
زعفران هرات نیز به اروپا خواهد رسید. همچنان انار کندهار، بادام 
هاى  بازار  به  افغانستان  زراعتى  پیداوار  تمام  و  زابل  و  سمنگان 

جهان خواهد رسید.
مردم  تمام  که  کرد  امیدوارى  ابراز  جمهور  رئیس   
افغانستان آغاز دهلیز الجورد را جشن بگیرند و افزود که پیام من 
به 20 والیت سرحدى دیگر این است، آنچه را که در هرات شروع 
وى  نمود.  خواهیم  تکرار  نیز  افغانستان  والیات  سایر  در  کردیم 
تاجران و سرمایه  براى  را  راه الجورد فرصت  گفت که گشایش 
مهیا  پیداوار کشور  و  انتقال محصوالت  افغانستان جهت  گذاران 
ساخت تا از ظرفیت هاى شان درراستاى گسترش روابط تجارى 
و  دقت  تدبیر،  با  باید  قدم  هر  که  کرد  تاکید  وى  کنند.  استفاده 

سرعت برداشته شود.
به  ترانسپورت،  وزیر  طهماسى  حمید  محمد  مراسم  این  در 
نمایندگى از نهادهاى مربوطه و سکتور خصوصى صحبت کرده، 
گفت که افتتاح راه الجورد نمونۀ دیگرى از تالش هاى مشترك 
افغانستان و کشورهاى منطقه به منظور گسترش همکارى هاى 

تجارتى و ترانزیتى است.
وى افزود که افتتاح راه الجورد نمادى از تعهد کشورهاى عضو 
نقطۀ  آن  موافقتنامۀ  امضاى  و  است  راه  این  سریع  اجراى  براى 
وزیر  باشد.  افغانستان مى  به محور  منطقوى  عطف تالش هاى 
ترانسپورت گفت که اجراى موافقتنامه الجورد مى تواند به اتصال 

و تجارت بین قاره هاى آسیا و اروپا کمک کند و با انتقال اولین 
محمولۀ صادراتى از طریق راه الجورد به ترکیه که شامل تار پنبه، 
دارندة  باربرى  تربوز و کنجد مى شود، 9 واسطۀ  کشمش، تخم 
انتقال مى   (TIR) را در چارچوب سیستم  افغانستان آن ها  پلیت 

دهند.
همچنان اوراز دوردى سوخالوف وزیر ترانسپورت ترکمنستان 
صحبت کرد و ضمن اینکه افغانستان را همسایه نزدیک و برادر 
روابط  ترکمنستان  و  افغانستان  که  گفت  خوانده،  ترکمنستان 
استراتیژیک دارند و این روابط در آینده رشد فزاینده خواهد داشت. 
وى از توجه رئیس جمهور کشورش به همکارى منطقوى یادآورى 
کرد و گشایش راه الجورد را در کوتاه سازى، تسریع حمل و نقل 
کاالهاى تجارتى، افزایش همکارى کارخانه هاى منطقوى، رشد 
کاال ها و همچنان توسعۀ اقتصاد افغانستان مهم خواند و از سهم 

گیرى بیشتر کشورش در همکارى هاى متذکره اطمینان داد.
به همین ترتیب سفیر ترکیه در کابل نیز صحبت نموده گفت 
که راه الجورد براى کشورهاى عضو به خصوص در عرصه امنیت 
بسیار مهم است، زیرا امنیت و اقتصاد با همدیگر گره خورده اند. 
به همکارى هاى منطقوى  نیاز  افغانستان  اینکه  بر  تاکید  با  وى 
راه  مانند  منطقوى  اتصال  هاى  پروژه  از  ترکیه  که  افزود  دارد، 
الجورد حمایت مى کند.  سفیر ترکیه گفت که همکارى هاى ما 
مختص به همکارى هاى منطقوى نیست، ما اخیراً تالش کرده 
ایم تا مناسبات دوجانبه میان افغانستان و ترکیه را بیشتر از پیش 

گسترش دهیم.
منبع: سایت دفتر ریاست جمهورى
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دهلیز زمینى راه الجورد در تاریخ  22 قوس 1397 خورشیدى 
طى مراسم باشکوهى در تاالر موالنا در شهر هرات تو سط محمد 
بلند رتبۀ  اراکین  با اشتراك  اشرف غنى  رئیس جمهور کشور و 
آذربایجان،  ترکمنستان،  کشورهاى  رتبۀ  عالى  مقامات  دولتى، 
گرجستان و ترکیه و اعضاى کوردیپلوماتیک کشورهاى خارجى 

مقیم افغانستان افتتاح شد.
رئیس جمهور ضمن اتحاف دعا به روان پاك شهداى نیروهاى 
امنیتى و دفاعى به خصوص جنرال نعمت اهللا خلیل معاون قول 
افسر،  درد هر جنرال،  و همکارانش، گفت که  اردوى 207 ظفر 
سرباز و ساتنمن ما، درد تمام مردم افغانستان است. وى از قواى 
امنیتى و دفاعى به خاطر دفاع از افغانستان به خصوص پروژه هاى 

ملى ابراز امتنان کرد.
رئیس جمهور غنى در سخنرانى اش با اشاره به خواست گل 
احمدخان یکى از باغداران هرات که خواهان گشایش دهلیزهاى 
زمینى نیز گردیده بود، گفت: معیار یک حکومت مسئول این است 

که فرمایشات مردم خود را جامه عمل بپوشاند.
رئیس جمهور کشور گفت که به مردم والیت فاریاب که نقطۀ 
دیگرى راه الجورد است نیز افتتاح این راه را تبریک میگویم. وى 
مبدل کردن  ما که  برابر هدف  در  بزرگ  مانع  امروز یک  افزود: 
افغانستان به یک کشور صادراتى و اتصال یافته است، دور گردید. 
محمد اشرف غنى تصریح کرد که 17سال قبل افغانستان در انزوا 

بود، اما امروز افغانستان اتصال پیدا کرده است. وى افزود که هدف 
وصل  ما  است،  وصل  آن  اقتصادى  قشر  و  مردم  افغانستان، 
میخواهم نه فصل، ما جدایى نه میخواهیم ما ارتباط و همکارى 

میخواهیم.
رئیس جمهور گفت که راه الجورد چهار هزار سال سابقه دارد، 
صادرات الجورد بدخشان به مصر و هند از همین طریق صورت 
میگرفت. ما راه هاى وسیع داریم، به یک راه محدود نیستم و صد 
ها راهى وصل مى خواهیم. وى گفت: هرات حیثیت یاقوت را در 
زیور ارتباط منطقوى داشته است و طاهر فوشنجى تاریخ منطقه و 
جهان اسالم را تغییر داد و علم و صنعت از شرق به غرب توسط 
میخواهیم  ما  که  این  به  تاکید  با  جمهور  رئیس  یافت.  راه  وى 
مجدداً گذشته را احیا کنیم، گفت: افغانستان به صورت عموم و 
هرات به صورت اخص، چهارراه بوده است. در گذشته ما موقعیت 
نیمه  امروز چهارراه  داشتیم.  را  و شهرها  تفکر  موقعیت  چهارراه، 

قارة هند، آسیاى مرکزى، قفقاز و اروپا نیز هستیم.
رئیس  محمدوف  بردى  قربانقلى  نقش  از  جمهور  رئیس 
آذربایجان،  جمهور  رئیس  یوف  على  الهام  جمهورترکمنستان، 
رئیس جمهور گرجستان و رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه 
به خاطر تالش هاى شان در اتصال منطقوى به خصوص اجرایى 
رئیس جمهور  کرد.  تشکر  راه الجورد،  موفقتنامه گشایش  شدن 
افزود که این نمونه همکارى هایى است که همسایه هاى شمالى 

ما باالى افغانستان اعتبار دارند و به زودى انگور، سنگ مرمر و 
زعفران هرات نیز به اروپا خواهد رسید. همچنان انار کندهار، بادام 
هاى  بازار  به  افغانستان  زراعتى  پیداوار  تمام  و  زابل  و  سمنگان 

جهان خواهد رسید.
مردم  تمام  که  کرد  امیدوارى  ابراز  جمهور  رئیس   
افغانستان آغاز دهلیز الجورد را جشن بگیرند و افزود که پیام من 
به 20 والیت سرحدى دیگر این است، آنچه را که در هرات شروع 
وى  نمود.  خواهیم  تکرار  نیز  افغانستان  والیات  سایر  در  کردیم 
تاجران و سرمایه  براى  را  راه الجورد فرصت  گفت که گشایش 
مهیا  پیداوار کشور  و  انتقال محصوالت  افغانستان جهت  گذاران 
ساخت تا از ظرفیت هاى شان درراستاى گسترش روابط تجارى 
و  دقت  تدبیر،  با  باید  قدم  هر  که  کرد  تاکید  وى  کنند.  استفاده 

سرعت برداشته شود.
به  ترانسپورت،  وزیر  طهماسى  حمید  محمد  مراسم  این  در 
نمایندگى از نهادهاى مربوطه و سکتور خصوصى صحبت کرده، 
گفت که افتتاح راه الجورد نمونۀ دیگرى از تالش هاى مشترك 
افغانستان و کشورهاى منطقه به منظور گسترش همکارى هاى 

تجارتى و ترانزیتى است.
وى افزود که افتتاح راه الجورد نمادى از تعهد کشورهاى عضو 
نقطۀ  آن  موافقتنامۀ  امضاى  و  است  راه  این  سریع  اجراى  براى 
وزیر  باشد.  افغانستان مى  به محور  منطقوى  عطف تالش هاى 
ترانسپورت گفت که اجراى موافقتنامه الجورد مى تواند به اتصال 

و تجارت بین قاره هاى آسیا و اروپا کمک کند و با انتقال اولین 
محمولۀ صادراتى از طریق راه الجورد به ترکیه که شامل تار پنبه، 
دارندة  باربرى  تربوز و کنجد مى شود، 9 واسطۀ  کشمش، تخم 
انتقال مى   (TIR) را در چارچوب سیستم  افغانستان آن ها  پلیت 

دهند.
همچنان اوراز دوردى سوخالوف وزیر ترانسپورت ترکمنستان 
صحبت کرد و ضمن اینکه افغانستان را همسایه نزدیک و برادر 
روابط  ترکمنستان  و  افغانستان  که  گفت  خوانده،  ترکمنستان 
استراتیژیک دارند و این روابط در آینده رشد فزاینده خواهد داشت. 
وى از توجه رئیس جمهور کشورش به همکارى منطقوى یادآورى 
کرد و گشایش راه الجورد را در کوتاه سازى، تسریع حمل و نقل 
کاالهاى تجارتى، افزایش همکارى کارخانه هاى منطقوى، رشد 
کاال ها و همچنان توسعۀ اقتصاد افغانستان مهم خواند و از سهم 

گیرى بیشتر کشورش در همکارى هاى متذکره اطمینان داد.
به همین ترتیب سفیر ترکیه در کابل نیز صحبت نموده گفت 
که راه الجورد براى کشورهاى عضو به خصوص در عرصه امنیت 
بسیار مهم است، زیرا امنیت و اقتصاد با همدیگر گره خورده اند. 
به همکارى هاى منطقوى  نیاز  افغانستان  اینکه  بر  تاکید  با  وى 
راه  مانند  منطقوى  اتصال  هاى  پروژه  از  ترکیه  که  افزود  دارد، 
الجورد حمایت مى کند.  سفیر ترکیه گفت که همکارى هاى ما 
مختص به همکارى هاى منطقوى نیست، ما اخیراً تالش کرده 
ایم تا مناسبات دوجانبه میان افغانستان و ترکیه را بیشتر از پیش 

گسترش دهیم.

تدویر برنامه آگاهى دهى «قرضه براى زنان متشبث»
از سوى غضنفر بانک در اتاق تجارت و صنایع افغانستان

غضنفر بانک برنامه آگاهى دهى قرضه براى زنان متشبث را 
با شرایط سهل و تکتانه ارزان به همکارى اتاق تجارت و صنایع 
افغانستان روز سه شنبه مورخ 20 قوس 1397 خورشیدى براى 
اتاق  هاى  کنفرانس  سالون  در  متشبث  زنان  از  کثیرى  تعداد 

تجارت و صنایع افغانستان برگزار نمود.
محترم  افغانستان،  صنایع  و  تجارت  اتاق  گزارش  اساس  بر 
عتیق اهللا نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق، در آغاز این برنامه از 
تالش هاى اتاق در جهت حمایت از متشبثین کشور به خصوص 
دهند،  مى  تشکیل  را  جامعه  از  بزرگى  بخش  که  متشبث  زنان 
یادآور شده گفت: "یکى از مشکالت جدى ایکه تشبثات زنان با 
در  اتاق،  است.  قرضه  به  باشد موضوع دسترسى  مواجه مى  آن 
از طریق  را  از جوانان  اخیر تعدادى زیادى  جریان سه چهار ماه 
برنامه (آغاز و انکشاف تجارت) آموزش داد که در میان شان عده 

اى از زنان نیز حضور داشتند."
عدم  را  متشبث  زنان  عمده  مشکالت  از  یکى  نصرت،  آقاى 
دسترسى به قرضه از سوى بانکها با شرایط سهل و تکتانه ارزان 
خواند که به به گفته وى، روى این منظور اتاق تالش نمود تا در 
همکارى بانکهاى خصوصى زمینۀ قرضه دهى براى زنان متشبث 
را فراهم سازد که از این میان، غضنفر بانک چنین زمینه اى را 
براى زنان متشبث مساعد ساخته است. وى برنامه آگاهى دهى 

امروزى را نتیجۀ همین تالش ها عنوان کرد.
سپس محترم محمد نوید حمیدى آمر توسعه و تجارت غضنفر 
بانک، پرزینتیشن خود را به ارتباط قرضۀ ارزان و قرضه براى زنان 
متشبث و همچنان شرایط قرضه دهى ارائه نموده و به سواالت 

اشتراك کنندگان در این زمینه پاسخ داد.
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منبع: اتاق تجارت و صنایع افغانستان

گشایش دهلیز هوایى افغانستان- چین
دهلیز هوایى میان افغانستان و چین، صبح روز سه شنبه مورخ 15 عقرب 1397، توسط جاللتمآب محمد اشرف 
و  مالى  امور  در  جمهور  رئیس  ارشد  مشاور  احمدى  اجمل  محترم  داشت  حضور  با  و  کشور  جمهور  رئیس  غنى 
بانکدارى، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتى هیئت مدیره و محترم آذرخش حافظى رئیس روابط بین 
الملل هیئت مدیره اتاق، وزراى محترم مالیه، زراعت، صنعت و تجارت و اقتصاد، معاون سفارت چین در افغانستان، 
والیان والیت هاى جنوب شرقى و شرق کشور، صادرکنندگان جلغوزه و تعدادى از اعضاى سکتور خصوصى، در 

میدان هوایى بین المللى حامد کرزى افتتاح شد.
در اولین پرواز از طریق این دهلیز هوایى، به مقدار 20 تن جلغوزه به کشور چین انتقال داده مى شود و قرار است 

به زودى به مقدار 80 تن جلغوزه نیز، از این طریق به چین صادر گردد.
رئیس جمهور کشور در مورد  اهمیت جلغوزه افغانستان صحبت نموده، گفت: "امروز یک روز تاریخى است، خزانۀ 
پنهان ما به ثروت ملى ما تبدیل مى شود و از این روز (15 عقرب) همه ساله به عنوان روز ملى جلغوزه تجلیل خواهد 

شد."
محترم یونس مومند، در صحبت هاى خود این اقدام حکومت را یک گام مهم براى تشویق سکتور خصوصى 

کشور خوانده و از شخص رئیس جمهور تشکر نمود که وعده هاى خود در این راستا را جامۀ عمل پوشاند.
معاون سفارت چین در افغانستان، از صادرات افغانستان به چین ابراز خرسندى نموده گفت: جاى افتخار است که 
امروز شاهد صادرات جلغوزه افغانستان به چین هستیم. مصرف کنندگان چینى واقعًا از کاالهاى با ارزش افغانستان 

لذت مى برند و ما انتظار صادرات بیش تر از افغانستان را داریم."
تولید محصوالت جلغوزه افغانستان ساالنه به 23 هزار متریک تن مى رسد که قبًال قسمت عمده این جلغوزه از 
طریق پاکستان به چین صادر مى شد و پس از این جلغوزه افغانستان با نام و نشان کشور ما به بازارهاى جهانى 

صادر مى گردد.
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یکى از نکات مهمى که باید براى ایجاد و حفظ انگیزه به آن 
و  اشتیاق  آن  به  که  است  کارهایى  انجام  داشت  بسیارى  توجه 
عالقه دارید. اگر در مورد کار و مسیرى که در زندگیتان طى مى 
کنید شور و اشتیاق فوق العاده اى داشته باشید، همیشه براى انجام 
کارهایتان باانگیزه خواهید بود و براى انجام مسئولیت ها و تکمیل 

وظایف تان هر کارى که در توان دارید را انجام خواهید داد.
بخاطر  نه  نیستند،  موفق  زندگى  در  که  بسیارى هستند  افراد 
اینکه استعداد، مهارت یا توانایى ندارند، بلکه بخاطر اینکه انگیزه 
کافى ندارند و خیلى زود خسته مى شوند و به بهانه هاى مختلف 
در  امید  داشتن  اما  کنند.  مى  رها  را  دهند  مى  انجام  که  کارى 
شک  بى  نیست.  راحتى  و  آسان  کار  زندگى  سخت  شرایط 
بزرگترین هنر هر انسان امیدوار بودن در شرایط سخت و دشوار 

زندگى است.
و  اشتیاق  است.  شده  باز صبح  که  باشید  خوشحال  باید  شما 
انرژى  عالقه تان هر چیزى که باشد، سرگرم آن شدن به شما 
میدهد و با انگیزه بیشترى هدفتان را دنبال کنید. کارى که برایتان 
مثل تفریح و سرگرمى است دوست دارید ساعت ها برایش وقت 

بگذارید.
توماس ادیسون دانشمند، مخترع  و کارآفرین آمریکایى گفته 
است: من در تمام عمرم یک روز کارى هم نداشتم، همه اش 
تفریح و لذت بود. خیلى از انسانهاى موفق هم شبیه او هستند. 
همگى  چیزها  بقیه  بروید،  رویاهایتان  دنبال  اگر  همین  براى 
سرجاى خودشان قرار مى گیرند. شاید وقتش رسیده که باالخره 

انتخاب کنید؟
داشتن  براى  کنید.  نگاه  زندگیتان  به  اى  لحظه  براى  بیایید 
انگیزه در زندگى باید هدفى را دنبال کنید که به آن عالقه مند 
را  تان شما  روزمره  کار  اگر  کنید.  کار  با عالقه  باید  باشید شما 
خسته کرده و هیچ عالقه اى به آن ندارید، الزم است که دنبال 
کارى بروید که دوست دارید، زیرا هیچکس نمى داند تا کى زنده 
است، پس چرا باید در زندگى کارهایى را انجام دهیم که از آن 

لذت نمى بریم؟
ایجاد انگیزه در زندگى

یکى دیگر از راه هاى ایجاد انگیزه براى زندگى در نظر گرفتن 

راههاى ایجاد انگیزه براى زندگى

موفقیت هاى هر چند کوچک و لذت بردن از آنهاست. یک دفتر 
تهیه کنید و تمام موفقیت هاى قبلى زندگیتان، موفقیت هایى که 
بعداً به آن دست پیدا مى کنید و شادى هاى زندگیتان را در آن 
ثبت کنید. گاهى وقت بگذارید و نوشته هایتان را بخوانید، این 

مى تواند منبع انگیزه خوبى براى شما باشد.
هر کارى را که قصد انجام آن را دارید، از تجربیات افرادى که 
در این راستا دستاورد ها و موفقیت هایى داشته اند، استفاده کنید. 
و  اگر شناخت ندارید بدنبال آن در کتابها، فیلم هاى آموزشى و 
یا وب سایت هاى شخصى بگردید و از اشتباهات، شکست ها و 
پیروزى هاى آنها استفاده کنید. زیرا کسانى که همین راه را رفته 
باشند و به موفقیت رسیده باشند به شما انگیزه زیادى مى دهد. 

چگونه انگیزه خود را قوى کنیم
زندگى باال و پایین هاى بسیار دارد اگر یاد نگیرید که چگونه 
انگیزه و امید خود را حفظ کنید هر زمان که اتفاق ناخوشایندى 
برایتان بیفتد، شدیداً احساس ناخوشنودى خواهید کرد. زمانى که 
شما طرد مى شوید یا حرف هاى شما پذیرفته نمى شود، تمایل 
به تالشتان را از دست مى دهید. زیرا فکر مى کنید که دیگر هیچ 
عدم  که  است  واضح  دهد.  نمى  اهمیت  شما  تالش  به  کسى 
پذیرش شما توسط یک یا چند نفر، اتفاق مهمى نیست و به معنى 
اثرى که روى شما مى  اما  نیست،  انسان ها  از کل  طرد شدن 
گذارد ممکن است به همان اندازه بزرگ باشد. همه ما در زندگى 

براى  برسیم.  آنها  به  خواهد  مى  دلمان  که  داریم  اهدافى  خود 
رسیدن به هدف باید تالش کرد. این تالش نیازمند وجود انگیزه 
است. برما الزم است که انگیزه و امید را تا پایان کار در ذهن خود 

حفظ کنیم.
غیر  شما  براى  آن  انجام  که  کنید  مى  فکر  کارهایى  به  اگر 
بى  دالیل  برید.  مى  بین  از  را  خود  انگیزه  تمام  است،  ممکن 
اینکه  و  افکار  این  در  به جاى غرق شدن  زندگى   در  انگیزگى 
و  شوید  بلند  بمانند،  دور  همانطور  هایتان  خواسته  دهید  اجازه 
وظایف خود را به کارهاى کوچک تر و دست یافتنى تر تقسیم 
کنید. یعنى هدف بلند مدت خود را به چندین هدف کوتاه مدت 
تقسیم کنید. در این صورت با جدا جدا  انجام دادن کارها احساس 

موفقیت مى کنید.
اگر مى ترسید یک کار بزرگ را شروع کنید یا نمى خواهید 
انگیزه و انرژى خود را در هنگام انجام آن از دست بدهید، حتمًا 
آن را به کارهاى کوچکتر تقسیم کنید. کارهاى کوچکتر باعث 
تان  خواسته  به  بتوانید  تر  راحت  روانى  لحاظ  از  که  شود  مى 
نزدیک شوید و آن را شروع کنید. زیرا با انجام هر یک از این تکه 
و  دهد  به شما دست مى  موفقیت  آنها، حس  تمام کردن  و  ها 
انگیزه شما براى انجام بقیه باالتر مى رود. شما باید بدانید قدم 
هاى بعدى براى رسیدن به هدف بزرگتان چیست و برایش برنامه 
انجام  مرحله  به  مرحله  را  کارها  اگر  کنید.  زمانى  و  مالى  ریزى 
دهید، مى توانید بزرگ ترین و پیچیده ترین کارها را به انجام 

برسانید.

الزم است هر هفته یا هر ماه پیشرفت خود را چک کنید. هر 
هدف کوچک و کوتاه مدتى را که با موفقیت پشت سر مى گذارید 
خود را یک گام به هدف اصلى نزدیکتر ببینید. هر کسى دوست 
دارد بداند که هر روز چقدر به هدف و خواسته هایش در زندگى 
نزدیکتر مى شود. اگر ببینید که در مسیر درست هستید و هر بار 
پیشرفت قابل مالحظه اى مى کنید، انگیزه شما بیشتر مى شود؛ 
اما اگر ببینید در رسیدن به هدف تعلل مى کنید، یقینًا دوباره به 
انگیزه،  نور  شدن  روشن  براى  گردید.  مى  بر  تان  قبلى  مسیر 
است که  این  زندگیتان  در  مثبت  تغییرات  ایجاد  و  امید  افزایش 

ببینید واقعا چه مى خواهید؟

هدف زندگى خود را دریابید
بعضى افراد در انتخاب اهدافشان اشتباه مى کنند و یک عمر 
حسرت مى خورند، چرا کارى که دوست داشتند و در آن استعداد 
داشتند را دنبال نکردند؟ چرا به خاطر چشم و هم چشمى فالن 
کار را شروع کردند در صورتى که اصًال آن را دوست نداشتند و 

یک عمر بى رغبت و بى انگیزه زندگى کردند؟
هدفى که هوشمندانه انتخاب شده باشد و شما واقعًا از ته دل 
بخواهید به آن دست یابید به شما کمک مى کند تا هر کارى را 
که الزم است انجام دهید تا جایى که سماجت و قدرت اراده شما 
آنقدر  و  بود  خواهد  زدنى  مثال  و  انگیز  شگفت  دیگران  براى 
فراوان  مشکالت  با  چند  هر  هدفتان  به  تا  شد  خواهید  توانمند 

دست یابید. آنچه که در این میان بسیار اهمیت دارد این است که 
انتخاب  تان  استعدادهاى  و  عالیق  اساس  بر  خود  را  اهدافتان 
کنید، بدون اینکه به اعضاى خانواده و دوستان تان اجازه دهید بر 
شما تاثیر بگذارند. اهدافى که اطرافیان به شما تحمیل مى کنند 

هیچ تاثیرى در ایجاد انگیزه شما ندارند.

راه هاى افزایش انگیزه
اگر به کارى که انجام مى دهید عالقه اى نداشته باشید و در 
راستاى استعدادهاى تان نباشد حتى اگر اول کار را با شور و شوق 
انگیز و  با کوچکترین مشکلى  از مدتى  بعد  شروع کنید مطمئنًا 
رغبت خود را از دست مى دهید. پس به دنبال هدفى بروید که 
دلتان آنجاست. راهى را پیدا کنید که به زندگیتان معنا و مفهوم 
دهد. وقتى چیزى پیدا کردید که برایش زندگى کنید، مطمئنًا بهتر 
زندگى خواهید کرد. معناى زندگى شما چیزى است که خودتان 

تعیین مى کنید.
اگر تا به حال مسیر را اشتباه مى آمدید هم اکنون تصمیم به 
را  آن  ناراضى هستید  خود  فعلى  از شغل  اگر  بگیرید.  آن  تغییر 
عوض کنید. اگر ادامه تحصیل را دوست دارید هم اکنون اقدام 
کنید. هر موفقیتى با یک تصمیم و یک تغییر آغاز مى شود. اگر 
تا به حال با دقت به این موضوع نگاه نکرده بودید از امروز حتمًا 
به آن توجه کنید. این خود شما هستید که سرنوشت زندگیتان را 

تعیین مى کنید.

گردآوری: وحیدالله سعادت
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راههاى ایجاد انگیزه براى زندگى

یکى از نکات مهمى که باید براى ایجاد و حفظ انگیزه به آن 
و  اشتیاق  آن  به  که  است  کارهایى  انجام  داشت  بسیارى  توجه 
عالقه دارید. اگر در مورد کار و مسیرى که در زندگیتان طى مى 
کنید شور و اشتیاق فوق العاده اى داشته باشید، همیشه براى انجام 
کارهایتان باانگیزه خواهید بود و براى انجام مسئولیت ها و تکمیل 

وظایف تان هر کارى که در توان دارید را انجام خواهید داد.
بخاطر  نه  نیستند،  موفق  زندگى  در  که  بسیارى هستند  افراد 
اینکه استعداد، مهارت یا توانایى ندارند، بلکه بخاطر اینکه انگیزه 
کافى ندارند و خیلى زود خسته مى شوند و به بهانه هاى مختلف 
در  امید  داشتن  اما  کنند.  مى  رها  را  دهند  مى  انجام  که  کارى 
شک  بى  نیست.  راحتى  و  آسان  کار  زندگى  سخت  شرایط 
بزرگترین هنر هر انسان امیدوار بودن در شرایط سخت و دشوار 

زندگى است.
و  اشتیاق  است.  شده  باز صبح  که  باشید  خوشحال  باید  شما 
انرژى  عالقه تان هر چیزى که باشد، سرگرم آن شدن به شما 
میدهد و با انگیزه بیشترى هدفتان را دنبال کنید. کارى که برایتان 
مثل تفریح و سرگرمى است دوست دارید ساعت ها برایش وقت 

بگذارید.
توماس ادیسون دانشمند، مخترع  و کارآفرین آمریکایى گفته 
است: من در تمام عمرم یک روز کارى هم نداشتم، همه اش 
تفریح و لذت بود. خیلى از انسانهاى موفق هم شبیه او هستند. 
همگى  چیزها  بقیه  بروید،  رویاهایتان  دنبال  اگر  همین  براى 
سرجاى خودشان قرار مى گیرند. شاید وقتش رسیده که باالخره 

انتخاب کنید؟
داشتن  براى  کنید.  نگاه  زندگیتان  به  اى  لحظه  براى  بیایید 
انگیزه در زندگى باید هدفى را دنبال کنید که به آن عالقه مند 
را  تان شما  روزمره  کار  اگر  کنید.  کار  با عالقه  باید  باشید شما 
خسته کرده و هیچ عالقه اى به آن ندارید، الزم است که دنبال 
کارى بروید که دوست دارید، زیرا هیچکس نمى داند تا کى زنده 
است، پس چرا باید در زندگى کارهایى را انجام دهیم که از آن 

لذت نمى بریم؟
ایجاد انگیزه در زندگى

یکى دیگر از راه هاى ایجاد انگیزه براى زندگى در نظر گرفتن 

موفقیت هاى هر چند کوچک و لذت بردن از آنهاست. یک دفتر 
تهیه کنید و تمام موفقیت هاى قبلى زندگیتان، موفقیت هایى که 
بعداً به آن دست پیدا مى کنید و شادى هاى زندگیتان را در آن 
ثبت کنید. گاهى وقت بگذارید و نوشته هایتان را بخوانید، این 

مى تواند منبع انگیزه خوبى براى شما باشد.
هر کارى را که قصد انجام آن را دارید، از تجربیات افرادى که 
در این راستا دستاورد ها و موفقیت هایى داشته اند، استفاده کنید. 
و  اگر شناخت ندارید بدنبال آن در کتابها، فیلم هاى آموزشى و 
یا وب سایت هاى شخصى بگردید و از اشتباهات، شکست ها و 
پیروزى هاى آنها استفاده کنید. زیرا کسانى که همین راه را رفته 
باشند و به موفقیت رسیده باشند به شما انگیزه زیادى مى دهد. 

چگونه انگیزه خود را قوى کنیم
زندگى باال و پایین هاى بسیار دارد اگر یاد نگیرید که چگونه 
انگیزه و امید خود را حفظ کنید هر زمان که اتفاق ناخوشایندى 
برایتان بیفتد، شدیداً احساس ناخوشنودى خواهید کرد. زمانى که 
شما طرد مى شوید یا حرف هاى شما پذیرفته نمى شود، تمایل 
به تالشتان را از دست مى دهید. زیرا فکر مى کنید که دیگر هیچ 
عدم  که  است  واضح  دهد.  نمى  اهمیت  شما  تالش  به  کسى 
پذیرش شما توسط یک یا چند نفر، اتفاق مهمى نیست و به معنى 
اثرى که روى شما مى  اما  نیست،  انسان ها  از کل  طرد شدن 
گذارد ممکن است به همان اندازه بزرگ باشد. همه ما در زندگى 

براى  برسیم.  آنها  به  خواهد  مى  دلمان  که  داریم  اهدافى  خود 
رسیدن به هدف باید تالش کرد. این تالش نیازمند وجود انگیزه 
است. برما الزم است که انگیزه و امید را تا پایان کار در ذهن خود 

حفظ کنیم.
غیر  شما  براى  آن  انجام  که  کنید  مى  فکر  کارهایى  به  اگر 
بى  دالیل  برید.  مى  بین  از  را  خود  انگیزه  تمام  است،  ممکن 
اینکه  و  افکار  این  در  به جاى غرق شدن  زندگى   در  انگیزگى 
و  شوید  بلند  بمانند،  دور  همانطور  هایتان  خواسته  دهید  اجازه 
وظایف خود را به کارهاى کوچک تر و دست یافتنى تر تقسیم 
کنید. یعنى هدف بلند مدت خود را به چندین هدف کوتاه مدت 
تقسیم کنید. در این صورت با جدا جدا  انجام دادن کارها احساس 

موفقیت مى کنید.
اگر مى ترسید یک کار بزرگ را شروع کنید یا نمى خواهید 
انگیزه و انرژى خود را در هنگام انجام آن از دست بدهید، حتمًا 
آن را به کارهاى کوچکتر تقسیم کنید. کارهاى کوچکتر باعث 
تان  خواسته  به  بتوانید  تر  راحت  روانى  لحاظ  از  که  شود  مى 
نزدیک شوید و آن را شروع کنید. زیرا با انجام هر یک از این تکه 
و  دهد  به شما دست مى  موفقیت  آنها، حس  تمام کردن  و  ها 
انگیزه شما براى انجام بقیه باالتر مى رود. شما باید بدانید قدم 
هاى بعدى براى رسیدن به هدف بزرگتان چیست و برایش برنامه 
انجام  مرحله  به  مرحله  را  کارها  اگر  کنید.  زمانى  و  مالى  ریزى 
دهید، مى توانید بزرگ ترین و پیچیده ترین کارها را به انجام 

برسانید.

الزم است هر هفته یا هر ماه پیشرفت خود را چک کنید. هر 
هدف کوچک و کوتاه مدتى را که با موفقیت پشت سر مى گذارید 
خود را یک گام به هدف اصلى نزدیکتر ببینید. هر کسى دوست 
دارد بداند که هر روز چقدر به هدف و خواسته هایش در زندگى 
نزدیکتر مى شود. اگر ببینید که در مسیر درست هستید و هر بار 
پیشرفت قابل مالحظه اى مى کنید، انگیزه شما بیشتر مى شود؛ 
اما اگر ببینید در رسیدن به هدف تعلل مى کنید، یقینًا دوباره به 
انگیزه،  نور  شدن  روشن  براى  گردید.  مى  بر  تان  قبلى  مسیر 
است که  این  زندگیتان  در  مثبت  تغییرات  ایجاد  و  امید  افزایش 

ببینید واقعا چه مى خواهید؟

هدف زندگى خود را دریابید
بعضى افراد در انتخاب اهدافشان اشتباه مى کنند و یک عمر 
حسرت مى خورند، چرا کارى که دوست داشتند و در آن استعداد 
داشتند را دنبال نکردند؟ چرا به خاطر چشم و هم چشمى فالن 
کار را شروع کردند در صورتى که اصًال آن را دوست نداشتند و 

یک عمر بى رغبت و بى انگیزه زندگى کردند؟
هدفى که هوشمندانه انتخاب شده باشد و شما واقعًا از ته دل 
بخواهید به آن دست یابید به شما کمک مى کند تا هر کارى را 
که الزم است انجام دهید تا جایى که سماجت و قدرت اراده شما 
آنقدر  و  بود  خواهد  زدنى  مثال  و  انگیز  شگفت  دیگران  براى 
فراوان  مشکالت  با  چند  هر  هدفتان  به  تا  شد  خواهید  توانمند 

دست یابید. آنچه که در این میان بسیار اهمیت دارد این است که 
انتخاب  تان  استعدادهاى  و  عالیق  اساس  بر  خود  را  اهدافتان 
کنید، بدون اینکه به اعضاى خانواده و دوستان تان اجازه دهید بر 
شما تاثیر بگذارند. اهدافى که اطرافیان به شما تحمیل مى کنند 

هیچ تاثیرى در ایجاد انگیزه شما ندارند.

راه هاى افزایش انگیزه
اگر به کارى که انجام مى دهید عالقه اى نداشته باشید و در 
راستاى استعدادهاى تان نباشد حتى اگر اول کار را با شور و شوق 
انگیز و  با کوچکترین مشکلى  از مدتى  بعد  شروع کنید مطمئنًا 
رغبت خود را از دست مى دهید. پس به دنبال هدفى بروید که 
دلتان آنجاست. راهى را پیدا کنید که به زندگیتان معنا و مفهوم 
دهد. وقتى چیزى پیدا کردید که برایش زندگى کنید، مطمئنًا بهتر 
زندگى خواهید کرد. معناى زندگى شما چیزى است که خودتان 

تعیین مى کنید.
اگر تا به حال مسیر را اشتباه مى آمدید هم اکنون تصمیم به 
را  آن  ناراضى هستید  خود  فعلى  از شغل  اگر  بگیرید.  آن  تغییر 
عوض کنید. اگر ادامه تحصیل را دوست دارید هم اکنون اقدام 
کنید. هر موفقیتى با یک تصمیم و یک تغییر آغاز مى شود. اگر 
تا به حال با دقت به این موضوع نگاه نکرده بودید از امروز حتمًا 
به آن توجه کنید. این خود شما هستید که سرنوشت زندگیتان را 

تعیین مى کنید.
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راههاى ایجاد انگیزه براى زندگى

یکى از نکات مهمى که باید براى ایجاد و حفظ انگیزه به آن 
و  اشتیاق  آن  به  که  است  کارهایى  انجام  داشت  بسیارى  توجه 
عالقه دارید. اگر در مورد کار و مسیرى که در زندگیتان طى مى 
کنید شور و اشتیاق فوق العاده اى داشته باشید، همیشه براى انجام 
کارهایتان باانگیزه خواهید بود و براى انجام مسئولیت ها و تکمیل 

وظایف تان هر کارى که در توان دارید را انجام خواهید داد.
بخاطر  نه  نیستند،  موفق  زندگى  در  که  بسیارى هستند  افراد 
اینکه استعداد، مهارت یا توانایى ندارند، بلکه بخاطر اینکه انگیزه 
کافى ندارند و خیلى زود خسته مى شوند و به بهانه هاى مختلف 
در  امید  داشتن  اما  کنند.  مى  رها  را  دهند  مى  انجام  که  کارى 
شک  بى  نیست.  راحتى  و  آسان  کار  زندگى  سخت  شرایط 
بزرگترین هنر هر انسان امیدوار بودن در شرایط سخت و دشوار 

زندگى است.
و  اشتیاق  است.  شده  باز صبح  که  باشید  خوشحال  باید  شما 
انرژى  عالقه تان هر چیزى که باشد، سرگرم آن شدن به شما 
میدهد و با انگیزه بیشترى هدفتان را دنبال کنید. کارى که برایتان 
مثل تفریح و سرگرمى است دوست دارید ساعت ها برایش وقت 

بگذارید.
توماس ادیسون دانشمند، مخترع  و کارآفرین آمریکایى گفته 
است: من در تمام عمرم یک روز کارى هم نداشتم، همه اش 
تفریح و لذت بود. خیلى از انسانهاى موفق هم شبیه او هستند. 
همگى  چیزها  بقیه  بروید،  رویاهایتان  دنبال  اگر  همین  براى 
سرجاى خودشان قرار مى گیرند. شاید وقتش رسیده که باالخره 

انتخاب کنید؟
داشتن  براى  کنید.  نگاه  زندگیتان  به  اى  لحظه  براى  بیایید 
انگیزه در زندگى باید هدفى را دنبال کنید که به آن عالقه مند 
را  تان شما  روزمره  کار  اگر  کنید.  کار  با عالقه  باید  باشید شما 
خسته کرده و هیچ عالقه اى به آن ندارید، الزم است که دنبال 
کارى بروید که دوست دارید، زیرا هیچکس نمى داند تا کى زنده 
است، پس چرا باید در زندگى کارهایى را انجام دهیم که از آن 

لذت نمى بریم؟
ایجاد انگیزه در زندگى

یکى دیگر از راه هاى ایجاد انگیزه براى زندگى در نظر گرفتن 

موفقیت هاى هر چند کوچک و لذت بردن از آنهاست. یک دفتر 
تهیه کنید و تمام موفقیت هاى قبلى زندگیتان، موفقیت هایى که 
بعداً به آن دست پیدا مى کنید و شادى هاى زندگیتان را در آن 
ثبت کنید. گاهى وقت بگذارید و نوشته هایتان را بخوانید، این 

مى تواند منبع انگیزه خوبى براى شما باشد.
هر کارى را که قصد انجام آن را دارید، از تجربیات افرادى که 
در این راستا دستاورد ها و موفقیت هایى داشته اند، استفاده کنید. 
و  اگر شناخت ندارید بدنبال آن در کتابها، فیلم هاى آموزشى و 
یا وب سایت هاى شخصى بگردید و از اشتباهات، شکست ها و 
پیروزى هاى آنها استفاده کنید. زیرا کسانى که همین راه را رفته 
باشند و به موفقیت رسیده باشند به شما انگیزه زیادى مى دهد. 

چگونه انگیزه خود را قوى کنیم
زندگى باال و پایین هاى بسیار دارد اگر یاد نگیرید که چگونه 
انگیزه و امید خود را حفظ کنید هر زمان که اتفاق ناخوشایندى 
برایتان بیفتد، شدیداً احساس ناخوشنودى خواهید کرد. زمانى که 
شما طرد مى شوید یا حرف هاى شما پذیرفته نمى شود، تمایل 
به تالشتان را از دست مى دهید. زیرا فکر مى کنید که دیگر هیچ 
عدم  که  است  واضح  دهد.  نمى  اهمیت  شما  تالش  به  کسى 
پذیرش شما توسط یک یا چند نفر، اتفاق مهمى نیست و به معنى 
اثرى که روى شما مى  اما  نیست،  انسان ها  از کل  طرد شدن 
گذارد ممکن است به همان اندازه بزرگ باشد. همه ما در زندگى 

براى  برسیم.  آنها  به  خواهد  مى  دلمان  که  داریم  اهدافى  خود 
رسیدن به هدف باید تالش کرد. این تالش نیازمند وجود انگیزه 
است. برما الزم است که انگیزه و امید را تا پایان کار در ذهن خود 

حفظ کنیم.
غیر  شما  براى  آن  انجام  که  کنید  مى  فکر  کارهایى  به  اگر 
بى  دالیل  برید.  مى  بین  از  را  خود  انگیزه  تمام  است،  ممکن 
اینکه  و  افکار  این  در  به جاى غرق شدن  زندگى   در  انگیزگى 
و  شوید  بلند  بمانند،  دور  همانطور  هایتان  خواسته  دهید  اجازه 
وظایف خود را به کارهاى کوچک تر و دست یافتنى تر تقسیم 
کنید. یعنى هدف بلند مدت خود را به چندین هدف کوتاه مدت 
تقسیم کنید. در این صورت با جدا جدا  انجام دادن کارها احساس 

موفقیت مى کنید.
اگر مى ترسید یک کار بزرگ را شروع کنید یا نمى خواهید 
انگیزه و انرژى خود را در هنگام انجام آن از دست بدهید، حتمًا 
آن را به کارهاى کوچکتر تقسیم کنید. کارهاى کوچکتر باعث 
تان  خواسته  به  بتوانید  تر  راحت  روانى  لحاظ  از  که  شود  مى 
نزدیک شوید و آن را شروع کنید. زیرا با انجام هر یک از این تکه 
و  دهد  به شما دست مى  موفقیت  آنها، حس  تمام کردن  و  ها 
انگیزه شما براى انجام بقیه باالتر مى رود. شما باید بدانید قدم 
هاى بعدى براى رسیدن به هدف بزرگتان چیست و برایش برنامه 
انجام  مرحله  به  مرحله  را  کارها  اگر  کنید.  زمانى  و  مالى  ریزى 
دهید، مى توانید بزرگ ترین و پیچیده ترین کارها را به انجام 

برسانید.

الزم است هر هفته یا هر ماه پیشرفت خود را چک کنید. هر 
هدف کوچک و کوتاه مدتى را که با موفقیت پشت سر مى گذارید 
خود را یک گام به هدف اصلى نزدیکتر ببینید. هر کسى دوست 
دارد بداند که هر روز چقدر به هدف و خواسته هایش در زندگى 
نزدیکتر مى شود. اگر ببینید که در مسیر درست هستید و هر بار 
پیشرفت قابل مالحظه اى مى کنید، انگیزه شما بیشتر مى شود؛ 
اما اگر ببینید در رسیدن به هدف تعلل مى کنید، یقینًا دوباره به 
انگیزه،  نور  شدن  روشن  براى  گردید.  مى  بر  تان  قبلى  مسیر 
است که  این  زندگیتان  در  مثبت  تغییرات  ایجاد  و  امید  افزایش 

ببینید واقعا چه مى خواهید؟

هدف زندگى خود را دریابید
بعضى افراد در انتخاب اهدافشان اشتباه مى کنند و یک عمر 
حسرت مى خورند، چرا کارى که دوست داشتند و در آن استعداد 
داشتند را دنبال نکردند؟ چرا به خاطر چشم و هم چشمى فالن 
کار را شروع کردند در صورتى که اصًال آن را دوست نداشتند و 

یک عمر بى رغبت و بى انگیزه زندگى کردند؟
هدفى که هوشمندانه انتخاب شده باشد و شما واقعًا از ته دل 
بخواهید به آن دست یابید به شما کمک مى کند تا هر کارى را 
که الزم است انجام دهید تا جایى که سماجت و قدرت اراده شما 
آنقدر  و  بود  خواهد  زدنى  مثال  و  انگیز  شگفت  دیگران  براى 
فراوان  مشکالت  با  چند  هر  هدفتان  به  تا  شد  خواهید  توانمند 

دست یابید. آنچه که در این میان بسیار اهمیت دارد این است که 
انتخاب  تان  استعدادهاى  و  عالیق  اساس  بر  خود  را  اهدافتان 
کنید، بدون اینکه به اعضاى خانواده و دوستان تان اجازه دهید بر 
شما تاثیر بگذارند. اهدافى که اطرافیان به شما تحمیل مى کنند 

هیچ تاثیرى در ایجاد انگیزه شما ندارند.

راه هاى افزایش انگیزه
اگر به کارى که انجام مى دهید عالقه اى نداشته باشید و در 
راستاى استعدادهاى تان نباشد حتى اگر اول کار را با شور و شوق 
انگیز و  با کوچکترین مشکلى  از مدتى  بعد  شروع کنید مطمئنًا 
رغبت خود را از دست مى دهید. پس به دنبال هدفى بروید که 
دلتان آنجاست. راهى را پیدا کنید که به زندگیتان معنا و مفهوم 
دهد. وقتى چیزى پیدا کردید که برایش زندگى کنید، مطمئنًا بهتر 
زندگى خواهید کرد. معناى زندگى شما چیزى است که خودتان 

تعیین مى کنید.
اگر تا به حال مسیر را اشتباه مى آمدید هم اکنون تصمیم به 
را  آن  ناراضى هستید  خود  فعلى  از شغل  اگر  بگیرید.  آن  تغییر 
عوض کنید. اگر ادامه تحصیل را دوست دارید هم اکنون اقدام 
کنید. هر موفقیتى با یک تصمیم و یک تغییر آغاز مى شود. اگر 
تا به حال با دقت به این موضوع نگاه نکرده بودید از امروز حتمًا 
به آن توجه کنید. این خود شما هستید که سرنوشت زندگیتان را 

تعیین مى کنید.



میتواند زیان جدي به فرد و همکاران وارد کند.
 نحوه به کارگیري مدیریت زمان

براي انجام امور همراه با رعایت مدیریت زمان باید اصول زیر 
را رعایت نمود.

1.  کار را به اجزاء کوچکتر تقسیم کرد و هر جزء را در یک 
زمان انجام داد.

2.  از هر کجا شد کار را شروع نمود و الزم نیست از ابتداي آن 
شروع کرد.

3.  لیستی از کارهاي قابل مالحظه تهیه کرده و به تدریج که 
کارها انجام میشود آنها را عالمت گذاري نمود.

زمان  مدت  طول  در  را  کار  یک  که  بست  عهد  خود  با    .4
مشخص انجام داد.

5.  از کسانی که میتوانند در اتمام کار کمک کنند استفاده نمود.
چگونگی صرفه جویی در زمان

 تیک تیک ساعت مصرانه درباره گذشت عمر هشدار میدهد. 
به هوش باش تا در ازاء نقد عمر جوهر با ارزشی به دست آوري.  

دروقت رهنمود زیرمیتواند کمک کننده باشد.
هاي  صف  در  طوالنی  انتظار  مرده:  وقت  کردن  زنده    •
گوناگون، در معاینه خانۀ داکتران، آزمایشگاه ها، آرایشگاه ها و... 

از مصادیق وقت مرده است. این اوقات را باید با مطالعه کتب و 
مجالت مفید یا نوشتن نامه یا گزارش و... زنده کرد. تفکر مثبت 

از با ارزش ترین مصارف وقت مرده است.
•  استفاده از وقت سفر: اگر از پیش براي چگونگی گذراندن 
وقت  زیاد  احتمال  به  نیاید،  عمل  به  ریزي  برنامه  سفرها  اوقات 
بسیاري تلف خواهد شد. کاراندیشان خردمند سفارش میکنند که 
باید همیشه مقداري «توشه راه» از جنس کتاب و سایر خواندنی 

هاي مفید در سفر به همراه داشت.
ضرورت  حد  از  اگر  انسان  خواب  خواب:  وقت  کردن  کم    •
بگذرد حاصلی جز غفلت و بیخبري ندارد. پیش از رسیدن خواب 
ابدي، ساعات و دقایق بیداري زندگی را باید دریافت. ضرب المثل 
است که میگوید: «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود». با 
کاستن نیم ساعت از خواب روزانه، معادل 182/5 ساعت وقت در 
بهایی  پر  گنجینه  هشیاران  براي  که  میشود  جویی  صرفه  سال 

است.
•  استفاده از اوقات فراغت: در تعریف یک فرد یا جامعه متمدن 
را  بهره  بیشترین  خود  فراغت  اوقات  از  که  «چنانند  است  آمده 
میبرند». از مصارف ضروري کسب معاش و استراحت و خوردن و 
رفت و آمد که بگذریم، جا دارد که از باقیمانده وقت در شبانه روز 
براي انجام هر کاري که مفید به حال و آینده است استفاده شود.

 اهمیت مدیریت زمان در حرفه پرستاري
در پرستاري مسأله زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. وقت 
تلف شده زمانی میباشد که با بیمار سپري نشده است. پرستاران 
نیازمند  بیماران  از  توجه  و  مراقبت  روي  شان  تمرکز  بیشترین 
میباشد و اگر مسئله زمان در هنگام کار به فراموشی سپرده شود 
اثرات سوء آن متوجه بیماران خواهد بود. توجه به اصل مهم زمان 
باعث میشود که مدت بیشتري را صرف امور ضروري نماییم و از 
اتالف  این  که  معتقدند  نویسندگان  میشود.  اجتناب  کاري  دوباره 
وقت بخصوص در هنگام گزارشات روزانه پرستاري رخ میدهد و 
پیشنهاد میکنند که به منظور رعایت اصول مدیریت زمان باید در 
هنگام گزارش به نکات اساسی در رابطه با مراقبت بیمار پرداخته 

شود.
نتیجه گیري

 زمان با ارزشترین سرمایه بشر است. مدیریت زمان درکلیه امور 
با دقت کافی کارهاي مهم را  انسانها را قادر میسازد که  زندگی، 
انجام دهند و کارهاي کم اهمیت را به وقت دیگري موکول کنند. 
مدیریت زمان شخص را قادر میسازد تا مشاهدات خود را مرتب 

نماید و به نتایج مطلوب دست پیدا کند.
 با توجه به اهمیت مدیریت زمان در کلیه امور زندگی به نظر 
میرسد که در حرفه پرستاري نیز این امر نیاز به توجه خاص داشته 

باشد. به طور کلی مدیریت زمان یک جزء جدایی ناپذیر در مراقبت 
از بیمار میباشد. اگر در هنگام مراقبت زمان بیهوده تلف شود، این 
بدان معنی است که «آن وقت با بیمار سپري نشده است». بنابراین 
داشتن یک الگوي منظم، در هنگام کار، براي پرستاران ضروري 
است. اگر افراد تیم مراقبت به عامل با ارزش زمان توجهی نداشته 
باشند به اهداف مراقبتی و درمانی مربوط به بیماران دست نخواهند 

یافت و این امر بهبودي آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
منابع:
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همشهري، سال هشتم.16 مرداد، 5.

3.  چهارسوقی، سیدکمال. (1372) دومین سمینار مـدیریت
زمان، دانشگاه تهران: دیماه 3-2.
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چگونه وقت خود را مدیریت کنیم؟
ثریا حسینی شاملو

استفاده  ارزش،  با  زمان  از  استفاده  راههاي  بهترین  از  یکی 
هوشیارانه و دائمی از مدیریت زمان است. مدیریت زمان افراد را 
قادر میسازد که کنترول زمان و کار خود را به دست گیرند. زندگی 
سنجش  با  که  بود  خواهد  آمیز  موفقیت  افراد  براي  صورتی  در 
درست از زمان وتصویري کلی از زندگی، افق روشن و وسیع براي 
علم،  و  تکنولوژي  پیشرفت  با  امروزه  کنند.   ترسیم  خود  آینده 
اهمیت و ارزش زمان نیز افزایش یافته است. مدیریت زمان براي 
همراه  فوریت  احساس  با  معموًال  ولی  هستند  مهم  که  کارهائی 
نیستند بیشترین اولویت را قایل است. عوامل متعددي سبب اتالف 
وقت میشوند که باید از آنها حذر نمود ویا آنها را به کار بست. از 
زمان صرفه جویی  در  بتوان  تا  استفاده شود  بدرستی  باید  اوقات 

کرد.
وقت است طال و گوهر ناب        اوقات عزیز عمر دریاب

گر وقت رود ز دست انسان         با هیچ گوهر خرید نتوان

زمان یکی از با ارزشترین منابعی است که در اختیار بشر قرار 
دارد. قدیمی ها می گفتند «وقت طالست» اما امروزه میگویند " 
ارزش وقت بسیار باالتر از طالست ". شما در مورد زمان چگونه 

فکر میکنید؟ آیا به گفته هاي زیر اعتقاد دارید؟

•   زمان سرمایه ارزشمند است.
•   زمان کاالیی کمیاب و محدود است.

•   زمان قابل خریداري نیست.
•   زمان قابل ذخیره سازي نیست.
•   افزایش زمان غیرممکن است.

نگرشی تاریخی به زندگی بشر نشان میدهد که هر قدر انسان 
از نظر علم و تکنولوژي بیشتر پیشرفت میکند، به همان میزان 
اهمیت و ارزش زمان به عنوان یک منبع و سرمایه ذیقیمت بر وي 
از  یکی  بزرگان  از  بسیاري  تاریخ،  طول  در  میگردد.  آشکارتر 
مؤثرترین عوامل دستیابی به موفقیت را استفاده صحیح و بهینه از 
فرصتهایی که در اختیار است، دانسته اند. فرصت چون ابریست 
که میگذرد، پس از فرصتهاي نیکو بهره برداري کنید. اصوًال در 
فرهنگ اسالم عمر آدمی به یخ در گرماي تابستان تشبیه شده 
است که مدام در حال ذوب شدن میباشد. تأمل در مورد مسأله 

زمان برخی ویژگیهاي آن را بیشتر آشکار میسازد.
مدیریت، روش به گردش در آوردن کارهاي یک نهاد اجتماعی 
است.  اجتماعی  سیاسی،  اداري،  اقتصادي،  لحاظ  از  صنعتی،  یا 
برترین مهارت مدیر و وظیفه اصلی او ایجاد توازن براي سالمت 

و بقاي سازمان میباشد و یکی از مهمترین متغیرهاي مدیریت 

میتواند زیان جدي به فرد و همکاران وارد کند.
 نحوه به کارگیري مدیریت زمان

براي انجام امور همراه با رعایت مدیریت زمان باید اصول زیر 
را رعایت نمود.

1.  کار را به اجزاء کوچکتر تقسیم کرد و هر جزء را در یک 
زمان انجام داد.

2.  از هر کجا شد کار را شروع نمود و الزم نیست از ابتداي آن 
شروع کرد.

3.  لیستی از کارهاي قابل مالحظه تهیه کرده و به تدریج که 
کارها انجام میشود آنها را عالمت گذاري نمود.

زمان  مدت  طول  در  را  کار  یک  که  بست  عهد  خود  با    .4
مشخص انجام داد.

5.  از کسانی که میتوانند در اتمام کار کمک کنند استفاده نمود.
چگونگی صرفه جویی در زمان

 تیک تیک ساعت مصرانه درباره گذشت عمر هشدار میدهد. 
به هوش باش تا در ازاء نقد عمر جوهر با ارزشی به دست آوري.  

دروقت رهنمود زیرمیتواند کمک کننده باشد.
هاي  صف  در  طوالنی  انتظار  مرده:  وقت  کردن  زنده    •
گوناگون، در معاینه خانۀ داکتران، آزمایشگاه ها، آرایشگاه ها و... 

از مصادیق وقت مرده است. این اوقات را باید با مطالعه کتب و 
مجالت مفید یا نوشتن نامه یا گزارش و... زنده کرد. تفکر مثبت 

از با ارزش ترین مصارف وقت مرده است.
•  استفاده از وقت سفر: اگر از پیش براي چگونگی گذراندن 
وقت  زیاد  احتمال  به  نیاید،  عمل  به  ریزي  برنامه  سفرها  اوقات 
بسیاري تلف خواهد شد. کاراندیشان خردمند سفارش میکنند که 
باید همیشه مقداري «توشه راه» از جنس کتاب و سایر خواندنی 

هاي مفید در سفر به همراه داشت.
ضرورت  حد  از  اگر  انسان  خواب  خواب:  وقت  کردن  کم    •
بگذرد حاصلی جز غفلت و بیخبري ندارد. پیش از رسیدن خواب 
ابدي، ساعات و دقایق بیداري زندگی را باید دریافت. ضرب المثل 
است که میگوید: «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود». با 
کاستن نیم ساعت از خواب روزانه، معادل 182/5 ساعت وقت در 
بهایی  پر  گنجینه  هشیاران  براي  که  میشود  جویی  صرفه  سال 

است.
•  استفاده از اوقات فراغت: در تعریف یک فرد یا جامعه متمدن 
را  بهره  بیشترین  خود  فراغت  اوقات  از  که  «چنانند  است  آمده 
میبرند». از مصارف ضروري کسب معاش و استراحت و خوردن و 
رفت و آمد که بگذریم، جا دارد که از باقیمانده وقت در شبانه روز 
براي انجام هر کاري که مفید به حال و آینده است استفاده شود.

 اهمیت مدیریت زمان در حرفه پرستاري
در پرستاري مسأله زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. وقت 
تلف شده زمانی میباشد که با بیمار سپري نشده است. پرستاران 
نیازمند  بیماران  از  توجه  و  مراقبت  روي  شان  تمرکز  بیشترین 
میباشد و اگر مسئله زمان در هنگام کار به فراموشی سپرده شود 
اثرات سوء آن متوجه بیماران خواهد بود. توجه به اصل مهم زمان 
باعث میشود که مدت بیشتري را صرف امور ضروري نماییم و از 
اتالف  این  که  معتقدند  نویسندگان  میشود.  اجتناب  کاري  دوباره 
وقت بخصوص در هنگام گزارشات روزانه پرستاري رخ میدهد و 
پیشنهاد میکنند که به منظور رعایت اصول مدیریت زمان باید در 
هنگام گزارش به نکات اساسی در رابطه با مراقبت بیمار پرداخته 

شود.
نتیجه گیري

 زمان با ارزشترین سرمایه بشر است. مدیریت زمان درکلیه امور 
با دقت کافی کارهاي مهم را  انسانها را قادر میسازد که  زندگی، 
انجام دهند و کارهاي کم اهمیت را به وقت دیگري موکول کنند. 
مدیریت زمان شخص را قادر میسازد تا مشاهدات خود را مرتب 

نماید و به نتایج مطلوب دست پیدا کند.
 با توجه به اهمیت مدیریت زمان در کلیه امور زندگی به نظر 
میرسد که در حرفه پرستاري نیز این امر نیاز به توجه خاص داشته 

باشد. به طور کلی مدیریت زمان یک جزء جدایی ناپذیر در مراقبت 
از بیمار میباشد. اگر در هنگام مراقبت زمان بیهوده تلف شود، این 
بدان معنی است که «آن وقت با بیمار سپري نشده است». بنابراین 
داشتن یک الگوي منظم، در هنگام کار، براي پرستاران ضروري 
است. اگر افراد تیم مراقبت به عامل با ارزش زمان توجهی نداشته 
باشند به اهداف مراقبتی و درمانی مربوط به بیماران دست نخواهند 

یافت و این امر بهبودي آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
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عامل زمان است.  هر چه ازنظر زمان بیشتر صرفه جویی شود، 
فرصتهاي آتی به نفع برنامه ریزي کالن و استراتژیک براي مسایل 
اقتصادي، اجتماعی، فنی و تکنولوژیک تغییر خواهد کرد.  توجه به 
این نکته بسیار مهم است که هیچ تغییري در میزان ساعات شبانه 
روز نمیتوان داد. ولی مدیریت میتواند با روزانه یک یا دو ساعت 
صرفه جویی در وقت، زندگی انسانها رابه تعادل برساند واز ایجاد 
فشار روحی جلوگیري کند. در دنیاي تجارت و کسب و کار، زمان، 
اهداف مشخص و  به  نیل  براي  تولید و خالقیت است.  با  معادل 
از دست رفت در واقع  نیاز است و وقتی زمان  به زمان  حرفهاي 

کاري نمیتوان انجام داد.
 اصول مدیریت زمان

•   هدف گذاري: براي کسب موفقیت در هر امري باید اهدافی 
اهداف مشخص  زمینه  و  باید سطح  اقدام  این  در  و  شوند  تعیین 
اندازه  قابل  مدون،  دقیق،  روشن،  مشخص،  باید  اهداف  گردند. 

گیري و تحقق باشند.
•   تعیین اولویت: در صورت وجود اهداف متعدد باید اولویت ها 

براي اهداف منظور گردند.
•   رعایت اولویت: مدیریت زمان وقتی نتیجه میدهد که همیشه 
تا کار مهمتري  انجام شود. حقیقتًا  کار  اولویت  ترتیب درجات  به 

زمین مانده است به کار کم اهمیت تر نباید دست زد.
دسته بندي کارها از دیدگاه مدیریت زمان

1  کارهاي مهم و فوري (عاجل)
2  کارهاي مهم اما غیرفوري
3  کارهاي فوري اما غیرمهم

4  کارهاي کم اهمیت و غیرفوري
5  کارهاي بیهوده و وقتگیر

کارهاي  به  را  اولویت  بیشترین  باید  کارها  این  همه  میان  از   
دسته دوم داد. انجام این کارهاست که انسانها را در زندگی موفق 
میکند. اگر چه معموًال بدلیل آنکه با احساس فوریت همراه نیستند 
اغلب مردم به آنها اهمیتی نمیدهند و زمانی براي انجام آنها در نظر 
نمیگیرند. به طور مثال، اکثریت مردم، کاري مهم اما غیر فوري 
مثل مراجعه به داکتر و اطمینان از سالمتی خود را مرتبًا به تعویق 
میاندازد تا سرانجام بیماري آنها را به سوي شفاخانه براند این مردم  
هنگامی متوجه میشوند که وقت درمان گذشته است و داکتر هم 

نمیتواند کاري براي آنها انجام دهد.
قوانین مدیریت زمان

دو اصل کلی رامطرح مینمایند:
 1 -قانون Pareto 80:20 : این اصل ابتدا توسط ویلفرد پارتو، 

اقتصاددان ایتالیایی معرفی شد. براساس این اصل 80 %ارزش 
یک مجموعه ناشی از فقط 20 %اعضاي آن مجموعه است. یعنی 
این امکان وجود دارد که باصرف 80 %  از وقت خود تنها 20 % از 

نتایج حاصل شود 
 2 -سیستم ABC  : این سیستم مدیریت زمان استفاده گسترده 
 A ،B تري دارد. در این سیستم کارها براساس اهمیت به درجات

و C به صورت زیر تقسیم میشوند.
باید ترجیحًا  •   درجه A بدین معنی است که کار مورد نظر 
انجام نگردد  انجام شود. اگر کار  همین امروز و یا هر چه زودتر 
میتواند نتایج منفی داشته و در بعضی موارد آسیب جدي به سیستم 

مدیریت وارد کند.
•   درجه Bبدین معنی است که کار مورد نظر باید به زودي 
A انجام گردد و اگر در زمان پیشبینی شده انجام نشود به درجه

تبدیل خواهد شد.
•   درجه C بدین معنی است که کار مورد نظر میتواند بدون 
داشتن اثرات منفی به تعویق بیفتد. برخی ازاین کارها محدودیت 
 Bیا  A درجه  کارهاي  به  میتوانند  دیگر  برخی  ولی  ندارند  زمانی 

تبدیل شوند.
 روش کار در مدیریت

میکنند  پیشنهاد  زمان  مدیریت  دانشمندان  که  را  راهکاري   
داراي شش مرحله است این مراحل عبارتنداز:

1  نوشتن اهداف دراز مدت
2  تعیین درجه اولویت اهداف

3  تقسیم کردن اهداف به کارهاي کوچکتر
4  ترتیب اولویت کارها

5  تعیین برنامه زمانبندي انجام کارهاي مهم
6  اقدام فوري و پیگیر طبق برنامه زمانبندي شده تا دستیابی 

به هدف
کارشناسان علوم اجتماعى جاپان را به عنوان یک کشور نمونه 
در امر مدیریت زمان معرفی کرده و آن را الگوي خوبی میداند زیرا 

مانند یک سیستم عمل میکند و اجزایش در ارتباط متقابل و 

میتواند زیان جدي به فرد و همکاران وارد کند.
 نحوه به کارگیري مدیریت زمان

براي انجام امور همراه با رعایت مدیریت زمان باید اصول زیر 
را رعایت نمود.

1.  کار را به اجزاء کوچکتر تقسیم کرد و هر جزء را در یک 
زمان انجام داد.

2.  از هر کجا شد کار را شروع نمود و الزم نیست از ابتداي آن 
شروع کرد.

3.  لیستی از کارهاي قابل مالحظه تهیه کرده و به تدریج که 
کارها انجام میشود آنها را عالمت گذاري نمود.

زمان  مدت  طول  در  را  کار  یک  که  بست  عهد  خود  با    .4
مشخص انجام داد.

5.  از کسانی که میتوانند در اتمام کار کمک کنند استفاده نمود.
چگونگی صرفه جویی در زمان

 تیک تیک ساعت مصرانه درباره گذشت عمر هشدار میدهد. 
به هوش باش تا در ازاء نقد عمر جوهر با ارزشی به دست آوري.  

دروقت رهنمود زیرمیتواند کمک کننده باشد.
هاي  صف  در  طوالنی  انتظار  مرده:  وقت  کردن  زنده    •
گوناگون، در معاینه خانۀ داکتران، آزمایشگاه ها، آرایشگاه ها و... 

از مصادیق وقت مرده است. این اوقات را باید با مطالعه کتب و 
مجالت مفید یا نوشتن نامه یا گزارش و... زنده کرد. تفکر مثبت 

از با ارزش ترین مصارف وقت مرده است.
•  استفاده از وقت سفر: اگر از پیش براي چگونگی گذراندن 
وقت  زیاد  احتمال  به  نیاید،  عمل  به  ریزي  برنامه  سفرها  اوقات 
بسیاري تلف خواهد شد. کاراندیشان خردمند سفارش میکنند که 
باید همیشه مقداري «توشه راه» از جنس کتاب و سایر خواندنی 

هاي مفید در سفر به همراه داشت.
ضرورت  حد  از  اگر  انسان  خواب  خواب:  وقت  کردن  کم    •
بگذرد حاصلی جز غفلت و بیخبري ندارد. پیش از رسیدن خواب 
ابدي، ساعات و دقایق بیداري زندگی را باید دریافت. ضرب المثل 
است که میگوید: «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود». با 
کاستن نیم ساعت از خواب روزانه، معادل 182/5 ساعت وقت در 
بهایی  پر  گنجینه  هشیاران  براي  که  میشود  جویی  صرفه  سال 

است.
•  استفاده از اوقات فراغت: در تعریف یک فرد یا جامعه متمدن 
را  بهره  بیشترین  خود  فراغت  اوقات  از  که  «چنانند  است  آمده 
میبرند». از مصارف ضروري کسب معاش و استراحت و خوردن و 
رفت و آمد که بگذریم، جا دارد که از باقیمانده وقت در شبانه روز 
براي انجام هر کاري که مفید به حال و آینده است استفاده شود.

 اهمیت مدیریت زمان در حرفه پرستاري
در پرستاري مسأله زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. وقت 
تلف شده زمانی میباشد که با بیمار سپري نشده است. پرستاران 
نیازمند  بیماران  از  توجه  و  مراقبت  روي  شان  تمرکز  بیشترین 
میباشد و اگر مسئله زمان در هنگام کار به فراموشی سپرده شود 
اثرات سوء آن متوجه بیماران خواهد بود. توجه به اصل مهم زمان 
باعث میشود که مدت بیشتري را صرف امور ضروري نماییم و از 
اتالف  این  که  معتقدند  نویسندگان  میشود.  اجتناب  کاري  دوباره 
وقت بخصوص در هنگام گزارشات روزانه پرستاري رخ میدهد و 
پیشنهاد میکنند که به منظور رعایت اصول مدیریت زمان باید در 
هنگام گزارش به نکات اساسی در رابطه با مراقبت بیمار پرداخته 

شود.
نتیجه گیري

 زمان با ارزشترین سرمایه بشر است. مدیریت زمان درکلیه امور 
با دقت کافی کارهاي مهم را  انسانها را قادر میسازد که  زندگی، 
انجام دهند و کارهاي کم اهمیت را به وقت دیگري موکول کنند. 
مدیریت زمان شخص را قادر میسازد تا مشاهدات خود را مرتب 

نماید و به نتایج مطلوب دست پیدا کند.
 با توجه به اهمیت مدیریت زمان در کلیه امور زندگی به نظر 
میرسد که در حرفه پرستاري نیز این امر نیاز به توجه خاص داشته 

باشد. به طور کلی مدیریت زمان یک جزء جدایی ناپذیر در مراقبت 
از بیمار میباشد. اگر در هنگام مراقبت زمان بیهوده تلف شود، این 
بدان معنی است که «آن وقت با بیمار سپري نشده است». بنابراین 
داشتن یک الگوي منظم، در هنگام کار، براي پرستاران ضروري 
است. اگر افراد تیم مراقبت به عامل با ارزش زمان توجهی نداشته 
باشند به اهداف مراقبتی و درمانی مربوط به بیماران دست نخواهند 

یافت و این امر بهبودي آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
منابع:

بهداشتی  خدمات  مدیریت  سراسري  سمینار  زهرا.(1372)  بهنودي،    .1
ودرمـانی، 14و15 آذر ماه 

2.  بهادري، عبدالرضا.(1379 ) ثروتی به نام زمـان، روزنامـه
همشهري، سال هشتم.16 مرداد، 5.

3.  چهارسوقی، سیدکمال. (1372) دومین سمینار مـدیریت
زمان، دانشگاه تهران: دیماه 3-2.

4.  حجت، یوسف. (1372) دومین سمینار مدیریت زمـان،
دانشگاه تهران: دیماه 3ـ1.

5.  رستگار، بهمن. (1373)  دومین سمینار مـدیریت زمـان،
دانشگاه تهران: دیماه 3ـ1.

6.   رضاپور، محمدرضا.(1371 ،(مدیریت بهرهوري از زمـان،
تهران: انتشارات حیدري
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چگونه وقت خود را مدیریت کنیم؟

میتواند زیان جدي به فرد و همکاران وارد کند.
 نحوه به کارگیري مدیریت زمان

براي انجام امور همراه با رعایت مدیریت زمان باید اصول زیر 
را رعایت نمود.

1.  کار را به اجزاء کوچکتر تقسیم کرد و هر جزء را در یک 
زمان انجام داد.

2.  از هر کجا شد کار را شروع نمود و الزم نیست از ابتداي آن 
شروع کرد.

3.  لیستی از کارهاي قابل مالحظه تهیه کرده و به تدریج که 
کارها انجام میشود آنها را عالمت گذاري نمود.

زمان  مدت  طول  در  را  کار  یک  که  بست  عهد  خود  با    .4
مشخص انجام داد.

5.  از کسانی که میتوانند در اتمام کار کمک کنند استفاده نمود.
چگونگی صرفه جویی در زمان

 تیک تیک ساعت مصرانه درباره گذشت عمر هشدار میدهد. 
به هوش باش تا در ازاء نقد عمر جوهر با ارزشی به دست آوري.  

دروقت رهنمود زیرمیتواند کمک کننده باشد.
هاي  صف  در  طوالنی  انتظار  مرده:  وقت  کردن  زنده    •
گوناگون، در معاینه خانۀ داکتران، آزمایشگاه ها، آرایشگاه ها و... 

از مصادیق وقت مرده است. این اوقات را باید با مطالعه کتب و 
مجالت مفید یا نوشتن نامه یا گزارش و... زنده کرد. تفکر مثبت 

از با ارزش ترین مصارف وقت مرده است.
•  استفاده از وقت سفر: اگر از پیش براي چگونگی گذراندن 
وقت  زیاد  احتمال  به  نیاید،  عمل  به  ریزي  برنامه  سفرها  اوقات 
بسیاري تلف خواهد شد. کاراندیشان خردمند سفارش میکنند که 
باید همیشه مقداري «توشه راه» از جنس کتاب و سایر خواندنی 

هاي مفید در سفر به همراه داشت.
ضرورت  حد  از  اگر  انسان  خواب  خواب:  وقت  کردن  کم    •
بگذرد حاصلی جز غفلت و بیخبري ندارد. پیش از رسیدن خواب 
ابدي، ساعات و دقایق بیداري زندگی را باید دریافت. ضرب المثل 
است که میگوید: «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود». با 
کاستن نیم ساعت از خواب روزانه، معادل 182/5 ساعت وقت در 
بهایی  پر  گنجینه  هشیاران  براي  که  میشود  جویی  صرفه  سال 

است.
•  استفاده از اوقات فراغت: در تعریف یک فرد یا جامعه متمدن 
را  بهره  بیشترین  خود  فراغت  اوقات  از  که  «چنانند  است  آمده 
میبرند». از مصارف ضروري کسب معاش و استراحت و خوردن و 
رفت و آمد که بگذریم، جا دارد که از باقیمانده وقت در شبانه روز 
براي انجام هر کاري که مفید به حال و آینده است استفاده شود.

 اهمیت مدیریت زمان در حرفه پرستاري
در پرستاري مسأله زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. وقت 
تلف شده زمانی میباشد که با بیمار سپري نشده است. پرستاران 
نیازمند  بیماران  از  توجه  و  مراقبت  روي  شان  تمرکز  بیشترین 
میباشد و اگر مسئله زمان در هنگام کار به فراموشی سپرده شود 
اثرات سوء آن متوجه بیماران خواهد بود. توجه به اصل مهم زمان 
باعث میشود که مدت بیشتري را صرف امور ضروري نماییم و از 
اتالف  این  که  معتقدند  نویسندگان  میشود.  اجتناب  کاري  دوباره 
وقت بخصوص در هنگام گزارشات روزانه پرستاري رخ میدهد و 
پیشنهاد میکنند که به منظور رعایت اصول مدیریت زمان باید در 
هنگام گزارش به نکات اساسی در رابطه با مراقبت بیمار پرداخته 

شود.
نتیجه گیري

 زمان با ارزشترین سرمایه بشر است. مدیریت زمان درکلیه امور 
با دقت کافی کارهاي مهم را  انسانها را قادر میسازد که  زندگی، 
انجام دهند و کارهاي کم اهمیت را به وقت دیگري موکول کنند. 
مدیریت زمان شخص را قادر میسازد تا مشاهدات خود را مرتب 

نماید و به نتایج مطلوب دست پیدا کند.
 با توجه به اهمیت مدیریت زمان در کلیه امور زندگی به نظر 
میرسد که در حرفه پرستاري نیز این امر نیاز به توجه خاص داشته 

باشد. به طور کلی مدیریت زمان یک جزء جدایی ناپذیر در مراقبت 
از بیمار میباشد. اگر در هنگام مراقبت زمان بیهوده تلف شود، این 
بدان معنی است که «آن وقت با بیمار سپري نشده است». بنابراین 
داشتن یک الگوي منظم، در هنگام کار، براي پرستاران ضروري 
است. اگر افراد تیم مراقبت به عامل با ارزش زمان توجهی نداشته 
باشند به اهداف مراقبتی و درمانی مربوط به بیماران دست نخواهند 

یافت و این امر بهبودي آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
منابع:

بهداشتی  خدمات  مدیریت  سراسري  سمینار  زهرا.(1372)  بهنودي،    .1
ودرمـانی، 14و15 آذر ماه 

2.  بهادري، عبدالرضا.(1379 ) ثروتی به نام زمـان، روزنامـه
همشهري، سال هشتم.16 مرداد، 5.

3.  چهارسوقی، سیدکمال. (1372) دومین سمینار مـدیریت
زمان، دانشگاه تهران: دیماه 3-2.

4.  حجت، یوسف. (1372) دومین سمینار مدیریت زمـان،
دانشگاه تهران: دیماه 3ـ1.

5.  رستگار، بهمن. (1373)  دومین سمینار مـدیریت زمـان،
دانشگاه تهران: دیماه 3ـ1.

6.   رضاپور، محمدرضا.(1371 ،(مدیریت بهرهوري از زمـان،
تهران: انتشارات حیدري

مناسب با یکدیگرند. این کشور براي زمان اهمیت زیادي قائل 
تردید  بی  شوند،  واردمی  کشور  این  به  ابتدا  که  کسانی  است. 
سختکوشی، سرعت در انجام فعالیتها و ارزش گذاشتن به زمان و 
اوقات را چه در زندگی اداري و چه در زندگی خصوصی و اجتماعی 
به وضوح لمس میکنند. گوئی که از اوقاتشان بیش از گنجایش 

واقعی اش استفاده مینمایند.
عوامل اتالف وقت و شیوه مبارزه با آنها

•   مدیریت همراه با بحران: مدیریت همراه با بحران به معناي 
برخورد با بحران بعد از وقوع آنهاست. بهترین راه مقابله با بحران 
و  بحران  پیشبینی  شیوه،  بهترین  میباشد.  آن  وقوع  از  جلوگیري 
برنامه ریزي براي جلوگیري از وقوع آن است. چنانچه جلوگیري از 
وقوع ناممکن باشد کوشش باید در جهت کاستن اثرات آن انجام 

گیرد.
•   تیلفون، ضایع کننده تمام عیار وقت: مکالمات تیلفونی عامل 
تماس  براي هر  بنابراین  کارها هستند.  روند  در  ایجاد گسستگی 
موضوعات  و  گردد  زمانی مشخص  محدودیت  یک  باید  تیلفونی 
بدین وسیله در وقت صرفه جویی  تا  باشد  اصلی محور صحبتها 

شود.
و  هدفها  تعیین  زمان  مدیریت  در  نامناسب:  ریزي  برنامه     •
اولویتهاي مربوط به کار از مهمترین امور به شمار میروند. بدون 

داشتن برنامه مکتوب، ساعات هدر میشوند.

•    مهمان ناخوانده: کارشناسان این عامل را یکی از بزرگترین 
یا  ناخوانده ممکنست دوست  ضایعکنندگان وقت میداند. مهمان 
ناخوانده  اثر مهمان  همکار و یا حتی رئیس باشد. براي کنترول 
باید ابتدا تا حدامکان دریافت که وي چه میخواهد؟ آنگاه باید با 

توجه به موقعیت یکی از موارد چهارگانه زیر را انتخاب کرد:
1. درخواست مهمان ناخوانده را ارزیابی کرد.

2. براي وقت دیگري با او قرار گذاشت.
3. پیشنهاد کرد موضوع را با شخص مناسبتري مطرح کند.

4. تشویق کرد که خود راه چاره اي بیندیشد.
•   ناکفایتی در واگذاري کار به دیگران: پژوهشگران 
معتقد اند که به منظور بهره وري بیشتر باید به افرادي که انجام 
با  همراه  و  داد،  را  الزم  آموزشهاي  میشود  واگذار  آنها  به  امور 
و  گردد  تفویض  افراد  به  باید  هم  اختیارات  مسئولیت،  واگذاري 

جریان امور دنبال شود.
 فقدان انضباط شخصی : انضباط شخصی یکی از واژه هاي 
مهم مدیریت زمان است. براي انجام دادن کار و رساندن آن کار 
تا مرحله نهایی، به انضباط و نظم نیاز است. یکی از دالیل عمده 
داشتن  با  است.  خستگی  حتی  یا  و  جسمانی  ضعف  نظمی،  بی 
استراحت کافی و برخورداري از یک تغذیه مناسب میتوان از بروز 

ضعف جسمانی جلوگیري کرد.
•  ناتوانی در گفتن «نه»: بسیاري از انسانها در گفتن «نه» 
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چگونه وقت خود را مدیریت کنیم؟

میتواند زیان جدي به فرد و همکاران وارد کند.
 نحوه به کارگیري مدیریت زمان

براي انجام امور همراه با رعایت مدیریت زمان باید اصول زیر 
را رعایت نمود.

1.  کار را به اجزاء کوچکتر تقسیم کرد و هر جزء را در یک 
زمان انجام داد.

2.  از هر کجا شد کار را شروع نمود و الزم نیست از ابتداي آن 
شروع کرد.

3.  لیستی از کارهاي قابل مالحظه تهیه کرده و به تدریج که 
کارها انجام میشود آنها را عالمت گذاري نمود.

زمان  مدت  طول  در  را  کار  یک  که  بست  عهد  خود  با    .4
مشخص انجام داد.

5.  از کسانی که میتوانند در اتمام کار کمک کنند استفاده نمود.
چگونگی صرفه جویی در زمان

 تیک تیک ساعت مصرانه درباره گذشت عمر هشدار میدهد. 
به هوش باش تا در ازاء نقد عمر جوهر با ارزشی به دست آوري.  

دروقت رهنمود زیرمیتواند کمک کننده باشد.
هاي  صف  در  طوالنی  انتظار  مرده:  وقت  کردن  زنده    •
گوناگون، در معاینه خانۀ داکتران، آزمایشگاه ها، آرایشگاه ها و... 

از مصادیق وقت مرده است. این اوقات را باید با مطالعه کتب و 
مجالت مفید یا نوشتن نامه یا گزارش و... زنده کرد. تفکر مثبت 

از با ارزش ترین مصارف وقت مرده است.
•  استفاده از وقت سفر: اگر از پیش براي چگونگی گذراندن 
وقت  زیاد  احتمال  به  نیاید،  عمل  به  ریزي  برنامه  سفرها  اوقات 
بسیاري تلف خواهد شد. کاراندیشان خردمند سفارش میکنند که 
باید همیشه مقداري «توشه راه» از جنس کتاب و سایر خواندنی 

هاي مفید در سفر به همراه داشت.
ضرورت  حد  از  اگر  انسان  خواب  خواب:  وقت  کردن  کم    •
بگذرد حاصلی جز غفلت و بیخبري ندارد. پیش از رسیدن خواب 
ابدي، ساعات و دقایق بیداري زندگی را باید دریافت. ضرب المثل 
است که میگوید: «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود». با 
کاستن نیم ساعت از خواب روزانه، معادل 182/5 ساعت وقت در 
بهایی  پر  گنجینه  هشیاران  براي  که  میشود  جویی  صرفه  سال 

است.
•  استفاده از اوقات فراغت: در تعریف یک فرد یا جامعه متمدن 
را  بهره  بیشترین  خود  فراغت  اوقات  از  که  «چنانند  است  آمده 
میبرند». از مصارف ضروري کسب معاش و استراحت و خوردن و 
رفت و آمد که بگذریم، جا دارد که از باقیمانده وقت در شبانه روز 
براي انجام هر کاري که مفید به حال و آینده است استفاده شود.

 اهمیت مدیریت زمان در حرفه پرستاري
در پرستاري مسأله زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. وقت 
تلف شده زمانی میباشد که با بیمار سپري نشده است. پرستاران 
نیازمند  بیماران  از  توجه  و  مراقبت  روي  شان  تمرکز  بیشترین 
میباشد و اگر مسئله زمان در هنگام کار به فراموشی سپرده شود 
اثرات سوء آن متوجه بیماران خواهد بود. توجه به اصل مهم زمان 
باعث میشود که مدت بیشتري را صرف امور ضروري نماییم و از 
اتالف  این  که  معتقدند  نویسندگان  میشود.  اجتناب  کاري  دوباره 
وقت بخصوص در هنگام گزارشات روزانه پرستاري رخ میدهد و 
پیشنهاد میکنند که به منظور رعایت اصول مدیریت زمان باید در 
هنگام گزارش به نکات اساسی در رابطه با مراقبت بیمار پرداخته 

شود.
نتیجه گیري

 زمان با ارزشترین سرمایه بشر است. مدیریت زمان درکلیه امور 
با دقت کافی کارهاي مهم را  انسانها را قادر میسازد که  زندگی، 
انجام دهند و کارهاي کم اهمیت را به وقت دیگري موکول کنند. 
مدیریت زمان شخص را قادر میسازد تا مشاهدات خود را مرتب 

نماید و به نتایج مطلوب دست پیدا کند.
 با توجه به اهمیت مدیریت زمان در کلیه امور زندگی به نظر 
میرسد که در حرفه پرستاري نیز این امر نیاز به توجه خاص داشته 

باشد. به طور کلی مدیریت زمان یک جزء جدایی ناپذیر در مراقبت 
از بیمار میباشد. اگر در هنگام مراقبت زمان بیهوده تلف شود، این 
بدان معنی است که «آن وقت با بیمار سپري نشده است». بنابراین 
داشتن یک الگوي منظم، در هنگام کار، براي پرستاران ضروري 
است. اگر افراد تیم مراقبت به عامل با ارزش زمان توجهی نداشته 
باشند به اهداف مراقبتی و درمانی مربوط به بیماران دست نخواهند 

یافت و این امر بهبودي آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
منابع:

بهداشتی  خدمات  مدیریت  سراسري  سمینار  زهرا.(1372)  بهنودي،    .1
ودرمـانی، 14و15 آذر ماه 

2.  بهادري، عبدالرضا.(1379 ) ثروتی به نام زمـان، روزنامـه
همشهري، سال هشتم.16 مرداد، 5.

3.  چهارسوقی، سیدکمال. (1372) دومین سمینار مـدیریت
زمان، دانشگاه تهران: دیماه 3-2.

4.  حجت، یوسف. (1372) دومین سمینار مدیریت زمـان،
دانشگاه تهران: دیماه 3ـ1.

5.  رستگار، بهمن. (1373)  دومین سمینار مـدیریت زمـان،
دانشگاه تهران: دیماه 3ـ1.

6.   رضاپور، محمدرضا.(1371 ،(مدیریت بهرهوري از زمـان،
تهران: انتشارات حیدري

نیازهاي  انسانی  نیروي  جذب  واحد  کمک  با  باید  مدیریت 
و  کند  تنظیم  آموزشی  برنامه  و  داده  قرار  لحاظ  مورد  را  آموزشی 

نتایج حاصله را مورد ارزیابی قرار دهد.
•کار امروز را به فردا افکندن: در پس به فردا افکندن کارها دو 

دلیل عمده وجود دارد:
1.  ترس از شکست: هرگاه کار همراه با خطر باشد یا دیگران 
از عامل انتظارات فوق العاده داشته باشند، وفرد از مهارت وکارائی 

خود مطمئن نباشد، به تعویق انداختن کارآسان تراست .
2.  فقدان عالقه به کار: وقتی انسان کار چندانی براي انجام 
دیري  نکند،  احساس  ضرورتی  زمان  حفظ  وبراي  باشد  نداشته 
نمیگذرد که دچار کسالت شده و دیگر حوصله انجام به موقع کارها 

را نخواهد داشت .
•  کاغذ بازي: کاغذ بازي یکی ازمهمترین معضالت زمانی در 
جامعه اداري میباشد. هرچند که تصور میشد با ورود کامپیوتر به 
عرصه کارهاي اداري از شدت کاغذ بازي کاسته شود ولی در عمل 

حجم این کار چندین برابر گذشته شده است .
•  کارها را ناتمام رها کردن: نیمه رها کردن کارها یکی از اصلی 
ترین عوامل عدم دستیابی به نتیجه مطلوب است. با این کار در 
وظایف روزانه انقطاع حاصل میگردد که این گسستگی و بی نظمی 

عامل  قدرتمندترین  که  باوراند  براین  ضعیف هستند محققان 
مدیریت زمان در جهان یک واژه دو حرفی کوچک یعنی «نه» 
است.  عوامل و دالیل متعددي وجود دارد که مردم قادر به گفتن 
«نه» در قبال درخواست دیگران نیستند. بهترین شیوه برخورد با 
این عادت که بطور خودکار، به «بلى» گفتن زمانی که میخواهید 

«نه» بگوئید، میانجامد اجراي مراحل زیر است.
1. گفتن مؤدبانه «نه» درمقابل درخواستهاي نامعقول.

2. آوردن دالیل منطقی براي موجه نشان دادن کلمه «نه».
دادن  نشان  براي  دیگر  معقول  یا  تازه  هاى حل  راه  ارائه   .3

حسن نیت .
دو  از  کارکنان  بیکفایتی  مسئله  کفایت:  بی  کارمندان    •
جنبه بیکفایتی ناشی از کمبود نیروي انسانی و بیکفایتی از نظر 
فقدان مهارتهاي الزم مطرح میباشد، که هر دو جنبه آن مشکل 
آفرین است. در یک سیستم موفق، کار آمدترین روش براي مقابله 
یاري  را  کارکنان  که  است  آن  انسانی،  نیروي  کمبود  مشکل  با 
دهند تا از روشهاي مدیریت زمان بهره گیرند. یعنی از کمترین 
نتیجه را به دست آورند. ضعف آموزش، موضوع  زمان بیشترین 
دیگري است که در رابطه با بی کفایتی کارمندان مطرح میباشد. 

مسؤولیت آموزش مطلوب به کارکنان از وظایف مدیران است. 
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چگونه وقت خود را مدیریت کنیم؟

میتواند زیان جدي به فرد و همکاران وارد کند.
 نحوه به کارگیري مدیریت زمان

براي انجام امور همراه با رعایت مدیریت زمان باید اصول زیر 
را رعایت نمود.

1.  کار را به اجزاء کوچکتر تقسیم کرد و هر جزء را در یک 
زمان انجام داد.

2.  از هر کجا شد کار را شروع نمود و الزم نیست از ابتداي آن 
شروع کرد.

3.  لیستی از کارهاي قابل مالحظه تهیه کرده و به تدریج که 
کارها انجام میشود آنها را عالمت گذاري نمود.

زمان  مدت  طول  در  را  کار  یک  که  بست  عهد  خود  با    .4
مشخص انجام داد.

5.  از کسانی که میتوانند در اتمام کار کمک کنند استفاده نمود.
چگونگی صرفه جویی در زمان

 تیک تیک ساعت مصرانه درباره گذشت عمر هشدار میدهد. 
به هوش باش تا در ازاء نقد عمر جوهر با ارزشی به دست آوري.  

دروقت رهنمود زیرمیتواند کمک کننده باشد.
هاي  صف  در  طوالنی  انتظار  مرده:  وقت  کردن  زنده    •
گوناگون، در معاینه خانۀ داکتران، آزمایشگاه ها، آرایشگاه ها و... 

از مصادیق وقت مرده است. این اوقات را باید با مطالعه کتب و 
مجالت مفید یا نوشتن نامه یا گزارش و... زنده کرد. تفکر مثبت 

از با ارزش ترین مصارف وقت مرده است.
•  استفاده از وقت سفر: اگر از پیش براي چگونگی گذراندن 
وقت  زیاد  احتمال  به  نیاید،  عمل  به  ریزي  برنامه  سفرها  اوقات 
بسیاري تلف خواهد شد. کاراندیشان خردمند سفارش میکنند که 
باید همیشه مقداري «توشه راه» از جنس کتاب و سایر خواندنی 

هاي مفید در سفر به همراه داشت.
ضرورت  حد  از  اگر  انسان  خواب  خواب:  وقت  کردن  کم    •
بگذرد حاصلی جز غفلت و بیخبري ندارد. پیش از رسیدن خواب 
ابدي، ساعات و دقایق بیداري زندگی را باید دریافت. ضرب المثل 
است که میگوید: «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود». با 
کاستن نیم ساعت از خواب روزانه، معادل 182/5 ساعت وقت در 
بهایی  پر  گنجینه  هشیاران  براي  که  میشود  جویی  صرفه  سال 

است.
•  استفاده از اوقات فراغت: در تعریف یک فرد یا جامعه متمدن 
را  بهره  بیشترین  خود  فراغت  اوقات  از  که  «چنانند  است  آمده 
میبرند». از مصارف ضروري کسب معاش و استراحت و خوردن و 
رفت و آمد که بگذریم، جا دارد که از باقیمانده وقت در شبانه روز 
براي انجام هر کاري که مفید به حال و آینده است استفاده شود.

 اهمیت مدیریت زمان در حرفه پرستاري
در پرستاري مسأله زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. وقت 
تلف شده زمانی میباشد که با بیمار سپري نشده است. پرستاران 
نیازمند  بیماران  از  توجه  و  مراقبت  روي  شان  تمرکز  بیشترین 
میباشد و اگر مسئله زمان در هنگام کار به فراموشی سپرده شود 
اثرات سوء آن متوجه بیماران خواهد بود. توجه به اصل مهم زمان 
باعث میشود که مدت بیشتري را صرف امور ضروري نماییم و از 
اتالف  این  که  معتقدند  نویسندگان  میشود.  اجتناب  کاري  دوباره 
وقت بخصوص در هنگام گزارشات روزانه پرستاري رخ میدهد و 
پیشنهاد میکنند که به منظور رعایت اصول مدیریت زمان باید در 
هنگام گزارش به نکات اساسی در رابطه با مراقبت بیمار پرداخته 

شود.
نتیجه گیري

 زمان با ارزشترین سرمایه بشر است. مدیریت زمان درکلیه امور 
با دقت کافی کارهاي مهم را  انسانها را قادر میسازد که  زندگی، 
انجام دهند و کارهاي کم اهمیت را به وقت دیگري موکول کنند. 
مدیریت زمان شخص را قادر میسازد تا مشاهدات خود را مرتب 

نماید و به نتایج مطلوب دست پیدا کند.
 با توجه به اهمیت مدیریت زمان در کلیه امور زندگی به نظر 
میرسد که در حرفه پرستاري نیز این امر نیاز به توجه خاص داشته 

باشد. به طور کلی مدیریت زمان یک جزء جدایی ناپذیر در مراقبت 
از بیمار میباشد. اگر در هنگام مراقبت زمان بیهوده تلف شود، این 
بدان معنی است که «آن وقت با بیمار سپري نشده است». بنابراین 
داشتن یک الگوي منظم، در هنگام کار، براي پرستاران ضروري 
است. اگر افراد تیم مراقبت به عامل با ارزش زمان توجهی نداشته 
باشند به اهداف مراقبتی و درمانی مربوط به بیماران دست نخواهند 

یافت و این امر بهبودي آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
منابع:

بهداشتی  خدمات  مدیریت  سراسري  سمینار  زهرا.(1372)  بهنودي،    .1
ودرمـانی، 14و15 آذر ماه 

2.  بهادري، عبدالرضا.(1379 ) ثروتی به نام زمـان، روزنامـه
همشهري، سال هشتم.16 مرداد، 5.

3.  چهارسوقی، سیدکمال. (1372) دومین سمینار مـدیریت
زمان، دانشگاه تهران: دیماه 3-2.

4.  حجت، یوسف. (1372) دومین سمینار مدیریت زمـان،
دانشگاه تهران: دیماه 3ـ1.

5.  رستگار، بهمن. (1373)  دومین سمینار مـدیریت زمـان،
دانشگاه تهران: دیماه 3ـ1.

6.   رضاپور، محمدرضا.(1371 ،(مدیریت بهرهوري از زمـان،
تهران: انتشارات حیدري
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چگونه وقت خود را مدیریت کنیم؟

میتواند زیان جدي به فرد و همکاران وارد کند.
 نحوه به کارگیري مدیریت زمان

براي انجام امور همراه با رعایت مدیریت زمان باید اصول زیر 
را رعایت نمود.

1.  کار را به اجزاء کوچکتر تقسیم کرد و هر جزء را در یک 
زمان انجام داد.

2.  از هر کجا شد کار را شروع نمود و الزم نیست از ابتداي آن 
شروع کرد.

3.  لیستی از کارهاي قابل مالحظه تهیه کرده و به تدریج که 
کارها انجام میشود آنها را عالمت گذاري نمود.

زمان  مدت  طول  در  را  کار  یک  که  بست  عهد  خود  با    .4
مشخص انجام داد.

5.  از کسانی که میتوانند در اتمام کار کمک کنند استفاده نمود.
چگونگی صرفه جویی در زمان

 تیک تیک ساعت مصرانه درباره گذشت عمر هشدار میدهد. 
به هوش باش تا در ازاء نقد عمر جوهر با ارزشی به دست آوري.  

دروقت رهنمود زیرمیتواند کمک کننده باشد.
هاي  صف  در  طوالنی  انتظار  مرده:  وقت  کردن  زنده    •
گوناگون، در معاینه خانۀ داکتران، آزمایشگاه ها، آرایشگاه ها و... 

از مصادیق وقت مرده است. این اوقات را باید با مطالعه کتب و 
مجالت مفید یا نوشتن نامه یا گزارش و... زنده کرد. تفکر مثبت 

از با ارزش ترین مصارف وقت مرده است.
•  استفاده از وقت سفر: اگر از پیش براي چگونگی گذراندن 
وقت  زیاد  احتمال  به  نیاید،  عمل  به  ریزي  برنامه  سفرها  اوقات 
بسیاري تلف خواهد شد. کاراندیشان خردمند سفارش میکنند که 
باید همیشه مقداري «توشه راه» از جنس کتاب و سایر خواندنی 

هاي مفید در سفر به همراه داشت.
ضرورت  حد  از  اگر  انسان  خواب  خواب:  وقت  کردن  کم    •
بگذرد حاصلی جز غفلت و بیخبري ندارد. پیش از رسیدن خواب 
ابدي، ساعات و دقایق بیداري زندگی را باید دریافت. ضرب المثل 
است که میگوید: «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود». با 
کاستن نیم ساعت از خواب روزانه، معادل 182/5 ساعت وقت در 
بهایی  پر  گنجینه  هشیاران  براي  که  میشود  جویی  صرفه  سال 

است.
•  استفاده از اوقات فراغت: در تعریف یک فرد یا جامعه متمدن 
را  بهره  بیشترین  خود  فراغت  اوقات  از  که  «چنانند  است  آمده 
میبرند». از مصارف ضروري کسب معاش و استراحت و خوردن و 
رفت و آمد که بگذریم، جا دارد که از باقیمانده وقت در شبانه روز 
براي انجام هر کاري که مفید به حال و آینده است استفاده شود.

 اهمیت مدیریت زمان در حرفه پرستاري
در پرستاري مسأله زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. وقت 
تلف شده زمانی میباشد که با بیمار سپري نشده است. پرستاران 
نیازمند  بیماران  از  توجه  و  مراقبت  روي  شان  تمرکز  بیشترین 
میباشد و اگر مسئله زمان در هنگام کار به فراموشی سپرده شود 
اثرات سوء آن متوجه بیماران خواهد بود. توجه به اصل مهم زمان 
باعث میشود که مدت بیشتري را صرف امور ضروري نماییم و از 
اتالف  این  که  معتقدند  نویسندگان  میشود.  اجتناب  کاري  دوباره 
وقت بخصوص در هنگام گزارشات روزانه پرستاري رخ میدهد و 
پیشنهاد میکنند که به منظور رعایت اصول مدیریت زمان باید در 
هنگام گزارش به نکات اساسی در رابطه با مراقبت بیمار پرداخته 

شود.
نتیجه گیري

 زمان با ارزشترین سرمایه بشر است. مدیریت زمان درکلیه امور 
با دقت کافی کارهاي مهم را  انسانها را قادر میسازد که  زندگی، 
انجام دهند و کارهاي کم اهمیت را به وقت دیگري موکول کنند. 
مدیریت زمان شخص را قادر میسازد تا مشاهدات خود را مرتب 

نماید و به نتایج مطلوب دست پیدا کند.
 با توجه به اهمیت مدیریت زمان در کلیه امور زندگی به نظر 
میرسد که در حرفه پرستاري نیز این امر نیاز به توجه خاص داشته 

باشد. به طور کلی مدیریت زمان یک جزء جدایی ناپذیر در مراقبت 
از بیمار میباشد. اگر در هنگام مراقبت زمان بیهوده تلف شود، این 
بدان معنی است که «آن وقت با بیمار سپري نشده است». بنابراین 
داشتن یک الگوي منظم، در هنگام کار، براي پرستاران ضروري 
است. اگر افراد تیم مراقبت به عامل با ارزش زمان توجهی نداشته 
باشند به اهداف مراقبتی و درمانی مربوط به بیماران دست نخواهند 

یافت و این امر بهبودي آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
منابع:

بهداشتی  خدمات  مدیریت  سراسري  سمینار  زهرا.(1372)  بهنودي،    .1
ودرمـانی، 14و15 آذر ماه 

2.  بهادري، عبدالرضا.(1379 ) ثروتی به نام زمـان، روزنامـه
همشهري، سال هشتم.16 مرداد، 5.

3.  چهارسوقی، سیدکمال. (1372) دومین سمینار مـدیریت
زمان، دانشگاه تهران: دیماه 3-2.

4.  حجت، یوسف. (1372) دومین سمینار مدیریت زمـان،
دانشگاه تهران: دیماه 3ـ1.

5.  رستگار، بهمن. (1373)  دومین سمینار مـدیریت زمـان،
دانشگاه تهران: دیماه 3ـ1.

6.   رضاپور، محمدرضا.(1371 ،(مدیریت بهرهوري از زمـان،
تهران: انتشارات حیدري
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چگونه هدفمند زندگى کنیم
هدف خواسته دقیق و روشن و وضعیتى است که مى  خواهید 
در آینده داشته باشید که مدام ذهن شما را براى رسیدن به آن 
درگیر خود مى کند. هدف، همان خواسته اى  است که مى خواهید 
مى  توانید  و  آن  چه مى خواهید  به  رسیدن  یعنى  برسید  آن  به 
و  خود  از  ذهن،  در  که  خوبى  است  تصاویر  همان  باشید. هدف 
زندگى آینده خود ساخته اید. هدف همان نتیجه اى  است که در 
اثر برنامه ریزى، تالش و پشتکار شما به دست مى  آید. رسیدن 

به هدف یعنى واقعیت بخشیدن به رویاها.
آنها  از  و  شوید  هواپیمایى  فروشى  تکت  یک  وارد  شما  اگر 
بخواهید براى شما تکت صادر کنند اما مقصد را ندانید هیچ گاه 
این کار را نمى کنند چون مقصد و هدف شما مشخص نیست 
چه  به  تاریخى  چه  در  شما  که  باشد  دقیقًا مشخص  باید  هدف 

کشورى مى خواهید سفر کنید.
چرا داشتن هدف در زندگى این قدر مهم است؟

داشتن هدف ضرورى است چون حرکت بدون هدف معنایى 
ندارد. اگر هدف نداشته باشید نمى دانید که به کدام سمت مى 
روید. اصًال چرا باید بدون هدف حرکت کنید؟ وقتى هدف ندارید 
در چه راهى قدم خواهید گذاشت؟ الزم است بدانید  که در چه 
راهى قدم مى گذارید؟ اگر هدف نداشته باشید تمام عمرتان را 

صرف رویا پرداز ى  هاى بیهوده خواهید کرد.

شما باید به این سواالت مهم در زندگیتان جواب دهید: هدف 
من چیست؟ من چه اهداف کوچک و بزرگى در زندگى دارم؟ به 
به  چرا  ام؟  نرسیده  کدام  به  و  رسیدم  هایم  هدف  از  یک  کدام 
بعضى هدف هایم نرسیده ام؟ آیا به خاطر سهل انگارى من بوده 
است؟ چگونه به اهدافم در آینده برسم؟ چگونه برنامه ریزى کنم؟ 

و …
بعضى افراد بدون هیچ هدفى زندگى مى کنند و اگر از آنها 
تا  حاال  دانم،  نمى  گویند:  مى  چیست،  فردایشان  برنامه  بپرسید 
فردا خدا بزرگه، اصًال تا فردا کى مرده کى زنده. یا اگر بپرسید بعد 
مى  کنید  شروع  را  کارى  چه  خواهید  مى  تحصیالت  اتمام  از 
نتوانید  اگر  میشه.  چى  ببینم  باید  بیاد،  پیش  کارى  هر  گویند: 
ناچار محیط اطرافتان،  آینده مشخص کنید،   را در  وضعیت خود 
وضعیت را به شما تحمیل مى  کند و مثل کشتى بدون مقصدى 
بادهاى  دست  به  اختیارش  تالطم  پر  دریاى  در  که  شوید  مى 
ما  هدف  بدانیم  که  بهتر  چه  پس  افتد  مى  مخالف  و  موافق 
چیست؟ هدف خود را معلوم کنیم و به سمتش در حرکت باشیم. 
داشتن اهداف دقیق، روشن و از پیش تعیین شده براى رسیدن به 

موفقیت ضرورى است.
استنفورد، 97 درصد مردم جهان در  دانشگاه  طبق تحقیقات 

مردم مى دانند که دقیقًا از زندگى چه مى خواهند. درنتیجه زندگى زندگى خود هدف مشخص و روشنى ندارند و تنها 3 درصد از 
آنها هیچ معنا و مفهوم واقعى ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد 
اما  آینده همراه است. اصوًال همه مردم کار و فعالیت مى کنند 
نمى دانند هدف چیست؟ زمانى که از آنها بپرسید که از زندگى 
چه مى خواهند و یا هدف آنها در زندگى چیست جواب اکثرشان 
به  افراد هرگز  این  این مورد فکر کنم»  این است که «باید در 
جایگاهى که باید برسند و لیاقتش را دارند نمى رسند. واقعیت این 
به  دانند.  نمى  را  خودشان  زندگى  هدف  مردم  بیشتر  که  است 
به  رود،  مى  پیش  تصادف  و  شانس  با  زندگیشان  دلیل  همین 
اینکه  جاى  به  بیفتد  اتفاق  برایشان  که  رسند  مى  چیزهایى 
خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند. تعیین هدف به افراد کمک 
مى کند مطمئن شوند اعمالى که روزانه انجام مى دهند به آنچه 
که نهایتًا در زندگى خود مى خواهند منتهى مى شود. این باعث 

مى شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.
اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط 
است  همین  براى  کند.  مى  تحمیل  ما  به  را  وضعیتى  پیرامون، 
افرادى که هدف ندارند نمى دانند که به کدام جهت بروند و به 

ناچارهر آنچه که برایشان پیش مى آید را باید بپذیرند.
فواید داشتن هدف 

است.  زندگى  در  هدف  داشتن  انسان  موفقیت  رموز  از  یکى 
داشتن هدف است که انسان هاى بزرگ را از دیگران متمایز مى 

کند و گرنه هیچ انسان موفقى از ابتدا موفق به دنیا نیامده است. 
داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگى 
مى دهد. انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار 
منفى است. داشتن هدف است که انسانها مى توانند به جاهاى 

بزرگ برسند.
چگونه هدف داشته باشیم ؟

کنید  فکر  و  کنید  را مشخص  خود  امروز هدف هاى  همین 
دقیقًا چه مى  خواهید. هدف تان را روى کاغذ بنویسید و به دیوار 
انرژى بیش   نگاه  کنید  به آن  تان بچسبانید. قطعًا هر گاه  اتاق 
داشتن  با  کنید.  به هدف خود صرف مى  رسیدن  براى  را  ترى 
هدف مکتوب و برنامه  اى منظم، کارایى بیشترى خواهد داشت. 
بنابراین ابتدا تمام خواسته هاى خود را روى کاغذ بنویسید. سپس 
یکى یکى این اهداف را از جهت مفید بودن ارزش گذارى کنید. 
از خود درباره تک تک خواسته هایتان برسید، آیا این هدف براى 
من و زندگى من الزم است؟ آیا به اندازه کافى مفید و باارزش 

است؟ آیا هدفى ضرورى تر از این هدف نیست؟
اهداف نباید ناشى از توهم و خیال پردازى هاى زیاد باشند که 
رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنى اهدافى را انتخاب کنید 
که دستیابى به آنها شدنى است. زندگى یک رویاى شیرین نیست 
که با تخیل به آن دست یابید، بلکه واقعیتى است که خیلى چیزها 
مى  که  باشید  داشته  هدفى  بنابراین  است.  شده  محدود  آن  در 

براى  مشخص  زمان  مدت  یک  برسید.  آن  به  توانید  مى  دانید 
رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث مى شود که با 
تالش بیشترى کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدى تر ببینید. 
مسیرهایى را طراحى کنید که شما را به هدفتان مى رساند و براى 
این کار حتمًا از افراد مطمئن و راه بلد مشورت بگیرید. امیدوارم 
در کارهایتان هدف مشخصى داشته باشید و هر کارى را با برنامه 

اى از پیش تعیین شده انجام دهید.
اهمیت و ضرورت هدف گذارى در زندگى

مهمترین عامل براى رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اهداف 
خلق  و  حرکت  عامل  مهمترین  زندگى  در  گذارى  هدف  است. 
آینده است، هدف ها مسیر زندگى و مقصد را روشن مى کنند. 
هدف گذارى در زندگى یعنى ترسیم جاده اى براى مقصد. آنهایى 
مقصدشان  ندارند  کاغذ  روى  بر  هدفى  و  ذهن  در  رویایى  که 
نامعلوم خواهد بود. یکى از مهم ترین مهارتهایى که باید در خود 
که  وقتى  است.  زندگى  در  گذارى  هدف  مهارت  کنید،  تقویت 
هدف ها مشخص شدند براى نحوه رسیدن به اهداف باید طرح 
ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایى که منجر به تحقق اهداف مى 

شوند را تعیین کنید.
مزایاى هدف گذارى در زندگى 

هدف گذارى در زندگى باعث ایجاد انگیزه و انرژى در شما مى 
بدون  برنامه  است،  ریزى  برنامه  گذارى شرط الزم  شود. هدف 
باعث  دهد.،  مى  معنا  و  جهت  زندگیتان  به  ندارد.  معنى  هدف 
اندازه گیرى  امکان  بر فعالیت هاى تان مى شود،  بیشتر  تمرکز 
افزایش  باعث  کند،  مى  فراهم  را  عملکرد  ارزیابى  و  پیشرفت 

را  موفقیت  به  رسیدن  احتمال  و  شود  مى  شما  نفس  به  اعتماد 
بیشتر مى کند. 

هدف در زندگى
گاهى اوقات شما انتخاب هدف و تالش براى رسیدن به هدف 
در زندگى تان را به تعویق مى اندازید. روزها پشت سر هم مى 
آیند و مى روند عمر گران مایه مى گذرد اما هیچ تغییر و تحولى 
در زندگى تان به وجود نمى آید و با خود فکر مى کنید امروز که 
گذشت اما فردا چنین و چنان مى کنم. فردا هم مى آید و مى رود 
باز مى گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم مى گذرند و آن فرصت 
هاى طالیى هرگز نمى رسند و غافل از اینکه که امروز همان 
صبح  روز  هر  اگر  بودید.  انتظارش  در  دیروز  که  است  فردایى 
این  به خاطر  بیدار نمى شوید  از خواب  امید  و  انرژى  از  سرشار 
است که شما در زندگى تان هدف ندارید. این بى هدفى است که 
تیشه بر ریشه فرصت هایى طالیى عمر ما مى زند و زمان را به 
هدر مى دهد. آیا مى دانید داشتن هدف در زندگى مى تواند چه 
داشته  روح شما  و  برروى سالمت جسم  مثبتى  و  مفید  تاثیرات 

باشد؟
تحقیقات نشان مى دهد داشتن هدف در زندگى مى تواند بر 
سالمتى و طول عمر تاثیر بگذارد. دکتر کوهن و همکارانش با 
زن،  و  مرد   137000 مجموع  از  مطالعه  و  اطالعات  بررسى 
احتمال  دارد،  کمترى  هدفمندى  حس  که  افرادى  دریافتند 
بیشترى دارد که دچار سکته  مغزى، حمله قلبى و یا بیمارى هاى 
عروقى تصلب شرائین شوند. البته مزایاى زندگى هدفمند تنها به 

سالمت قلب محدود نمى  شود.

تحقیقات انجام شده در دانشکده  پزشکى دانشگاه Rush در 
اثبات مى کند که زندگى هدفمند از ذهن نیز محافظت  شیکاگو 
مرکز  اعصاب  و  مغز  متخصص  بویلر،  اى  پاتریکا  دکتر  مى کند. 
بیمارى آلزایمر Rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به 
مغز انعطاف پذیرى مى  بخشد. داشتن هدف در زندگى ، مغز شما 
را در برابر بیمارى  هایى مانند آلزایمر قوى  تر و مقاوم  تر مى  کند.
آرامش  هدف  داشتن  دهد.  مى  معنا  زندگى  به  هدف  داشتن 
عوامل  زندگى  در  آرامش  داشتن  براى  است.  زندگى  بخش 
داشتن  عوامل  این  ترین  مهم  از  یکى  که  دارند  وجود  بسیارى 
هدف در زندگى است. روشن و واضح بودن هدف زندگى یکى از 

عوامل مهم آرامش، شاد زیستن و سالمتى روانى فرد است.
بسیارى از سردرگمى ها و افسردگى ها در اثر این است که 
افراد هدف مشخص و روشنى براى زندگى خود ندارند. اگر انسان 
نتواند هدف زندگى خود را بیابد زندگى براى او پوچ، بى هدف و 
بى معنا خواهد بود. عالوه بر تاثیراتى که تعیین هدف بر سالمت 
جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگرى در زندگى و آینده 

شما دارد.
مزایاى داشتن هدف در زندگى

داشتن هدف در زندگى ، باعث مى شود از تقلید کورکورانه و 
گم شدن در راهى که مقصود شما نیست دورى کنید. هدف مسیر 
اعتماد به  تعیین و روشن مى کند و به شما  را  و مقصد زندگى 
نفس، انگیزه و عشق به زندگى مى دهند. داشتن برنامه و هدف 
در زندگى ، حس حرکت مى دهد و در شما انرژى مى آفریند. با 
داشتن هدف در زندگى مى دانید که یک سال آینده، پنج سال بعد 

و ده سال دیگر، مى خواهید در کجا و چه موقعیتى باشید. اگر شما 
براى خود هدف در زندگى تعیین کرده باشید و چشم اندازى دقیق 
از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکز دقیق به سمت هدفتان 
حرکت خواهید کرد و دست از کارهاى بیهوده و وقت تلف کنى 
خواهید کشید. به تدریج نظم و برنامه ریزى ملکه ذهن شما مى 

شود و خیلى زود به موفقیت هاى باورنکردنى خواهید رسید.
پس بیایید در هر سنى که هستید و در هر مرحله و شرایطى 
که هستید نه با رویاپردازى و آرزوهاى دور و دراز، بلکه با منطق 
و واقع بینى آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص 
کنید و همه چیز را براى به دست آوردن هدف زندگى در نظر 
داشتن  براى  و  پشتکار  و  تالش  خداوند،  به  توکل  با  و  بگیرید 

فردایى بهتر شویم قدم بردارید.
چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ 
یادتان مى آید وقتى کوچکتر بودید از شما مى پرسیدند: «وقتى 
بزرگ شدى مى خواهى چه کاره شوى؟». فعًال چندین سال از 
آن زمان ها گذشته، اما آیا واقعًا به آن جوابى که قبًال مى دادید 
رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته اى هستید که با 

عالیق و روحیات تان فاصله دارد؟
وقتى شخصیت خود را بررسى کردید متوجه خواهید شد که 
چه کسى با چه توانایى ها و خصوصیاتى هستید. حال با در دست 
داشتن این اطالعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان 
بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم 

بزرگى در شناخت از خود است.
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چگونه هدفمند زندگى کنیم

مردم مى دانند که دقیقًا از زندگى چه مى خواهند. درنتیجه زندگى 
آنها هیچ معنا و مفهوم واقعى ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد 
اما  آینده همراه است. اصوًال همه مردم کار و فعالیت مى کنند 
نمى دانند هدف چیست؟ زمانى که از آنها بپرسید که از زندگى 
چه مى خواهند و یا هدف آنها در زندگى چیست جواب اکثرشان 
به  افراد هرگز  این  این مورد فکر کنم»  این است که «باید در 
جایگاهى که باید برسند و لیاقتش را دارند نمى رسند. واقعیت این 
به  دانند.  نمى  را  خودشان  زندگى  هدف  مردم  بیشتر  که  است 
به  رود،  مى  پیش  تصادف  و  شانس  با  زندگیشان  دلیل  همین 
اینکه  جاى  به  بیفتد  اتفاق  برایشان  که  رسند  مى  چیزهایى 
خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند. تعیین هدف به افراد کمک 
مى کند مطمئن شوند اعمالى که روزانه انجام مى دهند به آنچه 
که نهایتًا در زندگى خود مى خواهند منتهى مى شود. این باعث 

مى شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.
اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط 
است  همین  براى  کند.  مى  تحمیل  ما  به  را  وضعیتى  پیرامون، 
افرادى که هدف ندارند نمى دانند که به کدام جهت بروند و به 

ناچارهر آنچه که برایشان پیش مى آید را باید بپذیرند.
فواید داشتن هدف 

است.  زندگى  در  هدف  داشتن  انسان  موفقیت  رموز  از  یکى 
داشتن هدف است که انسان هاى بزرگ را از دیگران متمایز مى 

کند و گرنه هیچ انسان موفقى از ابتدا موفق به دنیا نیامده است. 
داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگى 
مى دهد. انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار 
منفى است. داشتن هدف است که انسانها مى توانند به جاهاى 

بزرگ برسند.
چگونه هدف داشته باشیم ؟

کنید  فکر  و  کنید  را مشخص  خود  امروز هدف هاى  همین 
دقیقًا چه مى  خواهید. هدف تان را روى کاغذ بنویسید و به دیوار 
انرژى بیش   نگاه  کنید  به آن  تان بچسبانید. قطعًا هر گاه  اتاق 
داشتن  با  کنید.  به هدف خود صرف مى  رسیدن  براى  را  ترى 
هدف مکتوب و برنامه  اى منظم، کارایى بیشترى خواهد داشت. 
بنابراین ابتدا تمام خواسته هاى خود را روى کاغذ بنویسید. سپس 
یکى یکى این اهداف را از جهت مفید بودن ارزش گذارى کنید. 
از خود درباره تک تک خواسته هایتان برسید، آیا این هدف براى 
من و زندگى من الزم است؟ آیا به اندازه کافى مفید و باارزش 

است؟ آیا هدفى ضرورى تر از این هدف نیست؟
اهداف نباید ناشى از توهم و خیال پردازى هاى زیاد باشند که 
رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنى اهدافى را انتخاب کنید 
که دستیابى به آنها شدنى است. زندگى یک رویاى شیرین نیست 
که با تخیل به آن دست یابید، بلکه واقعیتى است که خیلى چیزها 
مى  که  باشید  داشته  هدفى  بنابراین  است.  شده  محدود  آن  در 

براى  مشخص  زمان  مدت  یک  برسید.  آن  به  توانید  مى  دانید 
رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث مى شود که با 
تالش بیشترى کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدى تر ببینید. 
مسیرهایى را طراحى کنید که شما را به هدفتان مى رساند و براى 
این کار حتمًا از افراد مطمئن و راه بلد مشورت بگیرید. امیدوارم 
در کارهایتان هدف مشخصى داشته باشید و هر کارى را با برنامه 

اى از پیش تعیین شده انجام دهید.
اهمیت و ضرورت هدف گذارى در زندگى

مهمترین عامل براى رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اهداف 
خلق  و  حرکت  عامل  مهمترین  زندگى  در  گذارى  هدف  است. 
آینده است، هدف ها مسیر زندگى و مقصد را روشن مى کنند. 
هدف گذارى در زندگى یعنى ترسیم جاده اى براى مقصد. آنهایى 
مقصدشان  ندارند  کاغذ  روى  بر  هدفى  و  ذهن  در  رویایى  که 
نامعلوم خواهد بود. یکى از مهم ترین مهارتهایى که باید در خود 
که  وقتى  است.  زندگى  در  گذارى  هدف  مهارت  کنید،  تقویت 
هدف ها مشخص شدند براى نحوه رسیدن به اهداف باید طرح 
ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایى که منجر به تحقق اهداف مى 

شوند را تعیین کنید.
مزایاى هدف گذارى در زندگى 

هدف گذارى در زندگى باعث ایجاد انگیزه و انرژى در شما مى 
بدون  برنامه  است،  ریزى  برنامه  گذارى شرط الزم  شود. هدف 
باعث  دهد.،  مى  معنا  و  جهت  زندگیتان  به  ندارد.  معنى  هدف 
اندازه گیرى  امکان  بر فعالیت هاى تان مى شود،  بیشتر  تمرکز 
افزایش  باعث  کند،  مى  فراهم  را  عملکرد  ارزیابى  و  پیشرفت 

را  موفقیت  به  رسیدن  احتمال  و  شود  مى  شما  نفس  به  اعتماد 
بیشتر مى کند. 

هدف در زندگى
گاهى اوقات شما انتخاب هدف و تالش براى رسیدن به هدف 
در زندگى تان را به تعویق مى اندازید. روزها پشت سر هم مى 
آیند و مى روند عمر گران مایه مى گذرد اما هیچ تغییر و تحولى 
در زندگى تان به وجود نمى آید و با خود فکر مى کنید امروز که 
گذشت اما فردا چنین و چنان مى کنم. فردا هم مى آید و مى رود 
باز مى گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم مى گذرند و آن فرصت 
هاى طالیى هرگز نمى رسند و غافل از اینکه که امروز همان 
صبح  روز  هر  اگر  بودید.  انتظارش  در  دیروز  که  است  فردایى 
این  به خاطر  بیدار نمى شوید  از خواب  امید  و  انرژى  از  سرشار 
است که شما در زندگى تان هدف ندارید. این بى هدفى است که 
تیشه بر ریشه فرصت هایى طالیى عمر ما مى زند و زمان را به 
هدر مى دهد. آیا مى دانید داشتن هدف در زندگى مى تواند چه 
داشته  روح شما  و  برروى سالمت جسم  مثبتى  و  مفید  تاثیرات 

باشد؟
تحقیقات نشان مى دهد داشتن هدف در زندگى مى تواند بر 
سالمتى و طول عمر تاثیر بگذارد. دکتر کوهن و همکارانش با 
زن،  و  مرد   137000 مجموع  از  مطالعه  و  اطالعات  بررسى 
احتمال  دارد،  کمترى  هدفمندى  حس  که  افرادى  دریافتند 
بیشترى دارد که دچار سکته  مغزى، حمله قلبى و یا بیمارى هاى 
عروقى تصلب شرائین شوند. البته مزایاى زندگى هدفمند تنها به 

سالمت قلب محدود نمى  شود.

تحقیقات انجام شده در دانشکده  پزشکى دانشگاه Rush در 
اثبات مى کند که زندگى هدفمند از ذهن نیز محافظت  شیکاگو 
مرکز  اعصاب  و  مغز  متخصص  بویلر،  اى  پاتریکا  دکتر  مى کند. 
بیمارى آلزایمر Rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به 
مغز انعطاف پذیرى مى  بخشد. داشتن هدف در زندگى ، مغز شما 
را در برابر بیمارى  هایى مانند آلزایمر قوى  تر و مقاوم  تر مى  کند.
آرامش  هدف  داشتن  دهد.  مى  معنا  زندگى  به  هدف  داشتن 
عوامل  زندگى  در  آرامش  داشتن  براى  است.  زندگى  بخش 
داشتن  عوامل  این  ترین  مهم  از  یکى  که  دارند  وجود  بسیارى 
هدف در زندگى است. روشن و واضح بودن هدف زندگى یکى از 

عوامل مهم آرامش، شاد زیستن و سالمتى روانى فرد است.
بسیارى از سردرگمى ها و افسردگى ها در اثر این است که 
افراد هدف مشخص و روشنى براى زندگى خود ندارند. اگر انسان 
نتواند هدف زندگى خود را بیابد زندگى براى او پوچ، بى هدف و 
بى معنا خواهد بود. عالوه بر تاثیراتى که تعیین هدف بر سالمت 
جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگرى در زندگى و آینده 

شما دارد.
مزایاى داشتن هدف در زندگى

داشتن هدف در زندگى ، باعث مى شود از تقلید کورکورانه و 
گم شدن در راهى که مقصود شما نیست دورى کنید. هدف مسیر 
اعتماد به  تعیین و روشن مى کند و به شما  را  و مقصد زندگى 
نفس، انگیزه و عشق به زندگى مى دهند. داشتن برنامه و هدف 
در زندگى ، حس حرکت مى دهد و در شما انرژى مى آفریند. با 
داشتن هدف در زندگى مى دانید که یک سال آینده، پنج سال بعد 

و ده سال دیگر، مى خواهید در کجا و چه موقعیتى باشید. اگر شما 
براى خود هدف در زندگى تعیین کرده باشید و چشم اندازى دقیق 
از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکز دقیق به سمت هدفتان 
حرکت خواهید کرد و دست از کارهاى بیهوده و وقت تلف کنى 
خواهید کشید. به تدریج نظم و برنامه ریزى ملکه ذهن شما مى 

شود و خیلى زود به موفقیت هاى باورنکردنى خواهید رسید.
پس بیایید در هر سنى که هستید و در هر مرحله و شرایطى 
که هستید نه با رویاپردازى و آرزوهاى دور و دراز، بلکه با منطق 
و واقع بینى آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص 
کنید و همه چیز را براى به دست آوردن هدف زندگى در نظر 
داشتن  براى  و  پشتکار  و  تالش  خداوند،  به  توکل  با  و  بگیرید 

فردایى بهتر شویم قدم بردارید.
چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ 
یادتان مى آید وقتى کوچکتر بودید از شما مى پرسیدند: «وقتى 
بزرگ شدى مى خواهى چه کاره شوى؟». فعًال چندین سال از 
آن زمان ها گذشته، اما آیا واقعًا به آن جوابى که قبًال مى دادید 
رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته اى هستید که با 

عالیق و روحیات تان فاصله دارد؟
وقتى شخصیت خود را بررسى کردید متوجه خواهید شد که 
چه کسى با چه توانایى ها و خصوصیاتى هستید. حال با در دست 
داشتن این اطالعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان 
بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم 

بزرگى در شناخت از خود است.
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چگونه هدفمند زندگى کنیم

مردم مى دانند که دقیقًا از زندگى چه مى خواهند. درنتیجه زندگى 
آنها هیچ معنا و مفهوم واقعى ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد 
اما  آینده همراه است. اصوًال همه مردم کار و فعالیت مى کنند 
نمى دانند هدف چیست؟ زمانى که از آنها بپرسید که از زندگى 
چه مى خواهند و یا هدف آنها در زندگى چیست جواب اکثرشان 
به  افراد هرگز  این  این مورد فکر کنم»  این است که «باید در 
جایگاهى که باید برسند و لیاقتش را دارند نمى رسند. واقعیت این 
به  دانند.  نمى  را  خودشان  زندگى  هدف  مردم  بیشتر  که  است 
به  رود،  مى  پیش  تصادف  و  شانس  با  زندگیشان  دلیل  همین 
اینکه  جاى  به  بیفتد  اتفاق  برایشان  که  رسند  مى  چیزهایى 
خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند. تعیین هدف به افراد کمک 
مى کند مطمئن شوند اعمالى که روزانه انجام مى دهند به آنچه 
که نهایتًا در زندگى خود مى خواهند منتهى مى شود. این باعث 

مى شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.
اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط 
است  همین  براى  کند.  مى  تحمیل  ما  به  را  وضعیتى  پیرامون، 
افرادى که هدف ندارند نمى دانند که به کدام جهت بروند و به 

ناچارهر آنچه که برایشان پیش مى آید را باید بپذیرند.
فواید داشتن هدف 

است.  زندگى  در  هدف  داشتن  انسان  موفقیت  رموز  از  یکى 
داشتن هدف است که انسان هاى بزرگ را از دیگران متمایز مى 

کند و گرنه هیچ انسان موفقى از ابتدا موفق به دنیا نیامده است. 
داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگى 
مى دهد. انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار 
منفى است. داشتن هدف است که انسانها مى توانند به جاهاى 

بزرگ برسند.
چگونه هدف داشته باشیم ؟

کنید  فکر  و  کنید  را مشخص  خود  امروز هدف هاى  همین 
دقیقًا چه مى  خواهید. هدف تان را روى کاغذ بنویسید و به دیوار 
انرژى بیش   نگاه  کنید  به آن  تان بچسبانید. قطعًا هر گاه  اتاق 
داشتن  با  کنید.  به هدف خود صرف مى  رسیدن  براى  را  ترى 
هدف مکتوب و برنامه  اى منظم، کارایى بیشترى خواهد داشت. 
بنابراین ابتدا تمام خواسته هاى خود را روى کاغذ بنویسید. سپس 
یکى یکى این اهداف را از جهت مفید بودن ارزش گذارى کنید. 
از خود درباره تک تک خواسته هایتان برسید، آیا این هدف براى 
من و زندگى من الزم است؟ آیا به اندازه کافى مفید و باارزش 

است؟ آیا هدفى ضرورى تر از این هدف نیست؟
اهداف نباید ناشى از توهم و خیال پردازى هاى زیاد باشند که 
رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنى اهدافى را انتخاب کنید 
که دستیابى به آنها شدنى است. زندگى یک رویاى شیرین نیست 
که با تخیل به آن دست یابید، بلکه واقعیتى است که خیلى چیزها 
مى  که  باشید  داشته  هدفى  بنابراین  است.  شده  محدود  آن  در 

براى  مشخص  زمان  مدت  یک  برسید.  آن  به  توانید  مى  دانید 
رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث مى شود که با 
تالش بیشترى کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدى تر ببینید. 
مسیرهایى را طراحى کنید که شما را به هدفتان مى رساند و براى 
این کار حتمًا از افراد مطمئن و راه بلد مشورت بگیرید. امیدوارم 
در کارهایتان هدف مشخصى داشته باشید و هر کارى را با برنامه 

اى از پیش تعیین شده انجام دهید.
اهمیت و ضرورت هدف گذارى در زندگى

مهمترین عامل براى رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اهداف 
خلق  و  حرکت  عامل  مهمترین  زندگى  در  گذارى  هدف  است. 
آینده است، هدف ها مسیر زندگى و مقصد را روشن مى کنند. 
هدف گذارى در زندگى یعنى ترسیم جاده اى براى مقصد. آنهایى 
مقصدشان  ندارند  کاغذ  روى  بر  هدفى  و  ذهن  در  رویایى  که 
نامعلوم خواهد بود. یکى از مهم ترین مهارتهایى که باید در خود 
که  وقتى  است.  زندگى  در  گذارى  هدف  مهارت  کنید،  تقویت 
هدف ها مشخص شدند براى نحوه رسیدن به اهداف باید طرح 
ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایى که منجر به تحقق اهداف مى 

شوند را تعیین کنید.
مزایاى هدف گذارى در زندگى 

هدف گذارى در زندگى باعث ایجاد انگیزه و انرژى در شما مى 
بدون  برنامه  است،  ریزى  برنامه  گذارى شرط الزم  شود. هدف 
باعث  دهد.،  مى  معنا  و  جهت  زندگیتان  به  ندارد.  معنى  هدف 
اندازه گیرى  امکان  بر فعالیت هاى تان مى شود،  بیشتر  تمرکز 
افزایش  باعث  کند،  مى  فراهم  را  عملکرد  ارزیابى  و  پیشرفت 

را  موفقیت  به  رسیدن  احتمال  و  شود  مى  شما  نفس  به  اعتماد 
بیشتر مى کند. 

هدف در زندگى
گاهى اوقات شما انتخاب هدف و تالش براى رسیدن به هدف 
در زندگى تان را به تعویق مى اندازید. روزها پشت سر هم مى 
آیند و مى روند عمر گران مایه مى گذرد اما هیچ تغییر و تحولى 
در زندگى تان به وجود نمى آید و با خود فکر مى کنید امروز که 
گذشت اما فردا چنین و چنان مى کنم. فردا هم مى آید و مى رود 
باز مى گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم مى گذرند و آن فرصت 
هاى طالیى هرگز نمى رسند و غافل از اینکه که امروز همان 
صبح  روز  هر  اگر  بودید.  انتظارش  در  دیروز  که  است  فردایى 
این  به خاطر  بیدار نمى شوید  از خواب  امید  و  انرژى  از  سرشار 
است که شما در زندگى تان هدف ندارید. این بى هدفى است که 
تیشه بر ریشه فرصت هایى طالیى عمر ما مى زند و زمان را به 
هدر مى دهد. آیا مى دانید داشتن هدف در زندگى مى تواند چه 
داشته  روح شما  و  برروى سالمت جسم  مثبتى  و  مفید  تاثیرات 

باشد؟
تحقیقات نشان مى دهد داشتن هدف در زندگى مى تواند بر 
سالمتى و طول عمر تاثیر بگذارد. دکتر کوهن و همکارانش با 
زن،  و  مرد   137000 مجموع  از  مطالعه  و  اطالعات  بررسى 
احتمال  دارد،  کمترى  هدفمندى  حس  که  افرادى  دریافتند 
بیشترى دارد که دچار سکته  مغزى، حمله قلبى و یا بیمارى هاى 
عروقى تصلب شرائین شوند. البته مزایاى زندگى هدفمند تنها به 

سالمت قلب محدود نمى  شود.

تحقیقات انجام شده در دانشکده  پزشکى دانشگاه Rush در 
اثبات مى کند که زندگى هدفمند از ذهن نیز محافظت  شیکاگو 
مرکز  اعصاب  و  مغز  متخصص  بویلر،  اى  پاتریکا  دکتر  مى کند. 
بیمارى آلزایمر Rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به 
مغز انعطاف پذیرى مى  بخشد. داشتن هدف در زندگى ، مغز شما 
را در برابر بیمارى  هایى مانند آلزایمر قوى  تر و مقاوم  تر مى  کند.
آرامش  هدف  داشتن  دهد.  مى  معنا  زندگى  به  هدف  داشتن 
عوامل  زندگى  در  آرامش  داشتن  براى  است.  زندگى  بخش 
داشتن  عوامل  این  ترین  مهم  از  یکى  که  دارند  وجود  بسیارى 
هدف در زندگى است. روشن و واضح بودن هدف زندگى یکى از 

عوامل مهم آرامش، شاد زیستن و سالمتى روانى فرد است.
بسیارى از سردرگمى ها و افسردگى ها در اثر این است که 
افراد هدف مشخص و روشنى براى زندگى خود ندارند. اگر انسان 
نتواند هدف زندگى خود را بیابد زندگى براى او پوچ، بى هدف و 
بى معنا خواهد بود. عالوه بر تاثیراتى که تعیین هدف بر سالمت 
جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگرى در زندگى و آینده 

شما دارد.
مزایاى داشتن هدف در زندگى

داشتن هدف در زندگى ، باعث مى شود از تقلید کورکورانه و 
گم شدن در راهى که مقصود شما نیست دورى کنید. هدف مسیر 
اعتماد به  تعیین و روشن مى کند و به شما  را  و مقصد زندگى 
نفس، انگیزه و عشق به زندگى مى دهند. داشتن برنامه و هدف 
در زندگى ، حس حرکت مى دهد و در شما انرژى مى آفریند. با 
داشتن هدف در زندگى مى دانید که یک سال آینده، پنج سال بعد 

و ده سال دیگر، مى خواهید در کجا و چه موقعیتى باشید. اگر شما 
براى خود هدف در زندگى تعیین کرده باشید و چشم اندازى دقیق 
از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکز دقیق به سمت هدفتان 
حرکت خواهید کرد و دست از کارهاى بیهوده و وقت تلف کنى 
خواهید کشید. به تدریج نظم و برنامه ریزى ملکه ذهن شما مى 

شود و خیلى زود به موفقیت هاى باورنکردنى خواهید رسید.
پس بیایید در هر سنى که هستید و در هر مرحله و شرایطى 
که هستید نه با رویاپردازى و آرزوهاى دور و دراز، بلکه با منطق 
و واقع بینى آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص 
کنید و همه چیز را براى به دست آوردن هدف زندگى در نظر 
داشتن  براى  و  پشتکار  و  تالش  خداوند،  به  توکل  با  و  بگیرید 

فردایى بهتر شویم قدم بردارید.
چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ 
یادتان مى آید وقتى کوچکتر بودید از شما مى پرسیدند: «وقتى 
بزرگ شدى مى خواهى چه کاره شوى؟». فعًال چندین سال از 
آن زمان ها گذشته، اما آیا واقعًا به آن جوابى که قبًال مى دادید 
رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته اى هستید که با 

عالیق و روحیات تان فاصله دارد؟
وقتى شخصیت خود را بررسى کردید متوجه خواهید شد که 
چه کسى با چه توانایى ها و خصوصیاتى هستید. حال با در دست 
داشتن این اطالعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان 
بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم 

بزرگى در شناخت از خود است.



 سال دهم - شماره هاى 117-118-119 قوس، جدى و دلو 1397 خورشیدى

57

 purpose-life :منبع

چگونه هدفمند زندگى کنیم

مردم مى دانند که دقیقًا از زندگى چه مى خواهند. درنتیجه زندگى 
آنها هیچ معنا و مفهوم واقعى ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد 
اما  آینده همراه است. اصوًال همه مردم کار و فعالیت مى کنند 
نمى دانند هدف چیست؟ زمانى که از آنها بپرسید که از زندگى 
چه مى خواهند و یا هدف آنها در زندگى چیست جواب اکثرشان 
به  افراد هرگز  این  این مورد فکر کنم»  این است که «باید در 
جایگاهى که باید برسند و لیاقتش را دارند نمى رسند. واقعیت این 
به  دانند.  نمى  را  خودشان  زندگى  هدف  مردم  بیشتر  که  است 
به  رود،  مى  پیش  تصادف  و  شانس  با  زندگیشان  دلیل  همین 
اینکه  جاى  به  بیفتد  اتفاق  برایشان  که  رسند  مى  چیزهایى 
خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند. تعیین هدف به افراد کمک 
مى کند مطمئن شوند اعمالى که روزانه انجام مى دهند به آنچه 
که نهایتًا در زندگى خود مى خواهند منتهى مى شود. این باعث 

مى شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.
اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط 
است  همین  براى  کند.  مى  تحمیل  ما  به  را  وضعیتى  پیرامون، 
افرادى که هدف ندارند نمى دانند که به کدام جهت بروند و به 

ناچارهر آنچه که برایشان پیش مى آید را باید بپذیرند.
فواید داشتن هدف 

است.  زندگى  در  هدف  داشتن  انسان  موفقیت  رموز  از  یکى 
داشتن هدف است که انسان هاى بزرگ را از دیگران متمایز مى 

کند و گرنه هیچ انسان موفقى از ابتدا موفق به دنیا نیامده است. 
داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگى 
مى دهد. انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار 
منفى است. داشتن هدف است که انسانها مى توانند به جاهاى 

بزرگ برسند.
چگونه هدف داشته باشیم ؟

کنید  فکر  و  کنید  را مشخص  خود  امروز هدف هاى  همین 
دقیقًا چه مى  خواهید. هدف تان را روى کاغذ بنویسید و به دیوار 
انرژى بیش   نگاه  کنید  به آن  تان بچسبانید. قطعًا هر گاه  اتاق 
داشتن  با  کنید.  به هدف خود صرف مى  رسیدن  براى  را  ترى 
هدف مکتوب و برنامه  اى منظم، کارایى بیشترى خواهد داشت. 
بنابراین ابتدا تمام خواسته هاى خود را روى کاغذ بنویسید. سپس 
یکى یکى این اهداف را از جهت مفید بودن ارزش گذارى کنید. 
از خود درباره تک تک خواسته هایتان برسید، آیا این هدف براى 
من و زندگى من الزم است؟ آیا به اندازه کافى مفید و باارزش 

است؟ آیا هدفى ضرورى تر از این هدف نیست؟
اهداف نباید ناشى از توهم و خیال پردازى هاى زیاد باشند که 
رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنى اهدافى را انتخاب کنید 
که دستیابى به آنها شدنى است. زندگى یک رویاى شیرین نیست 
که با تخیل به آن دست یابید، بلکه واقعیتى است که خیلى چیزها 
مى  که  باشید  داشته  هدفى  بنابراین  است.  شده  محدود  آن  در 

براى  مشخص  زمان  مدت  یک  برسید.  آن  به  توانید  مى  دانید 
رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث مى شود که با 
تالش بیشترى کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدى تر ببینید. 
مسیرهایى را طراحى کنید که شما را به هدفتان مى رساند و براى 
این کار حتمًا از افراد مطمئن و راه بلد مشورت بگیرید. امیدوارم 
در کارهایتان هدف مشخصى داشته باشید و هر کارى را با برنامه 

اى از پیش تعیین شده انجام دهید.
اهمیت و ضرورت هدف گذارى در زندگى

مهمترین عامل براى رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اهداف 
خلق  و  حرکت  عامل  مهمترین  زندگى  در  گذارى  هدف  است. 
آینده است، هدف ها مسیر زندگى و مقصد را روشن مى کنند. 
هدف گذارى در زندگى یعنى ترسیم جاده اى براى مقصد. آنهایى 
مقصدشان  ندارند  کاغذ  روى  بر  هدفى  و  ذهن  در  رویایى  که 
نامعلوم خواهد بود. یکى از مهم ترین مهارتهایى که باید در خود 
که  وقتى  است.  زندگى  در  گذارى  هدف  مهارت  کنید،  تقویت 
هدف ها مشخص شدند براى نحوه رسیدن به اهداف باید طرح 
ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایى که منجر به تحقق اهداف مى 

شوند را تعیین کنید.
مزایاى هدف گذارى در زندگى 

هدف گذارى در زندگى باعث ایجاد انگیزه و انرژى در شما مى 
بدون  برنامه  است،  ریزى  برنامه  گذارى شرط الزم  شود. هدف 
باعث  دهد.،  مى  معنا  و  جهت  زندگیتان  به  ندارد.  معنى  هدف 
اندازه گیرى  امکان  بر فعالیت هاى تان مى شود،  بیشتر  تمرکز 
افزایش  باعث  کند،  مى  فراهم  را  عملکرد  ارزیابى  و  پیشرفت 

را  موفقیت  به  رسیدن  احتمال  و  شود  مى  شما  نفس  به  اعتماد 
بیشتر مى کند. 

هدف در زندگى
گاهى اوقات شما انتخاب هدف و تالش براى رسیدن به هدف 
در زندگى تان را به تعویق مى اندازید. روزها پشت سر هم مى 
آیند و مى روند عمر گران مایه مى گذرد اما هیچ تغییر و تحولى 
در زندگى تان به وجود نمى آید و با خود فکر مى کنید امروز که 
گذشت اما فردا چنین و چنان مى کنم. فردا هم مى آید و مى رود 
باز مى گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم مى گذرند و آن فرصت 
هاى طالیى هرگز نمى رسند و غافل از اینکه که امروز همان 
صبح  روز  هر  اگر  بودید.  انتظارش  در  دیروز  که  است  فردایى 
این  به خاطر  بیدار نمى شوید  از خواب  امید  و  انرژى  از  سرشار 
است که شما در زندگى تان هدف ندارید. این بى هدفى است که 
تیشه بر ریشه فرصت هایى طالیى عمر ما مى زند و زمان را به 
هدر مى دهد. آیا مى دانید داشتن هدف در زندگى مى تواند چه 
داشته  روح شما  و  برروى سالمت جسم  مثبتى  و  مفید  تاثیرات 

باشد؟
تحقیقات نشان مى دهد داشتن هدف در زندگى مى تواند بر 
سالمتى و طول عمر تاثیر بگذارد. دکتر کوهن و همکارانش با 
زن،  و  مرد   137000 مجموع  از  مطالعه  و  اطالعات  بررسى 
احتمال  دارد،  کمترى  هدفمندى  حس  که  افرادى  دریافتند 
بیشترى دارد که دچار سکته  مغزى، حمله قلبى و یا بیمارى هاى 
عروقى تصلب شرائین شوند. البته مزایاى زندگى هدفمند تنها به 

سالمت قلب محدود نمى  شود.

تحقیقات انجام شده در دانشکده  پزشکى دانشگاه Rush در 
اثبات مى کند که زندگى هدفمند از ذهن نیز محافظت  شیکاگو 
مرکز  اعصاب  و  مغز  متخصص  بویلر،  اى  پاتریکا  دکتر  مى کند. 
بیمارى آلزایمر Rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به 
مغز انعطاف پذیرى مى  بخشد. داشتن هدف در زندگى ، مغز شما 
را در برابر بیمارى  هایى مانند آلزایمر قوى  تر و مقاوم  تر مى  کند.
آرامش  هدف  داشتن  دهد.  مى  معنا  زندگى  به  هدف  داشتن 
عوامل  زندگى  در  آرامش  داشتن  براى  است.  زندگى  بخش 
داشتن  عوامل  این  ترین  مهم  از  یکى  که  دارند  وجود  بسیارى 
هدف در زندگى است. روشن و واضح بودن هدف زندگى یکى از 

عوامل مهم آرامش، شاد زیستن و سالمتى روانى فرد است.
بسیارى از سردرگمى ها و افسردگى ها در اثر این است که 
افراد هدف مشخص و روشنى براى زندگى خود ندارند. اگر انسان 
نتواند هدف زندگى خود را بیابد زندگى براى او پوچ، بى هدف و 
بى معنا خواهد بود. عالوه بر تاثیراتى که تعیین هدف بر سالمت 
جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگرى در زندگى و آینده 

شما دارد.
مزایاى داشتن هدف در زندگى

داشتن هدف در زندگى ، باعث مى شود از تقلید کورکورانه و 
گم شدن در راهى که مقصود شما نیست دورى کنید. هدف مسیر 
اعتماد به  تعیین و روشن مى کند و به شما  را  و مقصد زندگى 
نفس، انگیزه و عشق به زندگى مى دهند. داشتن برنامه و هدف 
در زندگى ، حس حرکت مى دهد و در شما انرژى مى آفریند. با 
داشتن هدف در زندگى مى دانید که یک سال آینده، پنج سال بعد 

و ده سال دیگر، مى خواهید در کجا و چه موقعیتى باشید. اگر شما 
براى خود هدف در زندگى تعیین کرده باشید و چشم اندازى دقیق 
از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکز دقیق به سمت هدفتان 
حرکت خواهید کرد و دست از کارهاى بیهوده و وقت تلف کنى 
خواهید کشید. به تدریج نظم و برنامه ریزى ملکه ذهن شما مى 

شود و خیلى زود به موفقیت هاى باورنکردنى خواهید رسید.
پس بیایید در هر سنى که هستید و در هر مرحله و شرایطى 
که هستید نه با رویاپردازى و آرزوهاى دور و دراز، بلکه با منطق 
و واقع بینى آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص 
کنید و همه چیز را براى به دست آوردن هدف زندگى در نظر 
داشتن  براى  و  پشتکار  و  تالش  خداوند،  به  توکل  با  و  بگیرید 

فردایى بهتر شویم قدم بردارید.
چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ 
یادتان مى آید وقتى کوچکتر بودید از شما مى پرسیدند: «وقتى 
بزرگ شدى مى خواهى چه کاره شوى؟». فعًال چندین سال از 
آن زمان ها گذشته، اما آیا واقعًا به آن جوابى که قبًال مى دادید 
رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته اى هستید که با 

عالیق و روحیات تان فاصله دارد؟
وقتى شخصیت خود را بررسى کردید متوجه خواهید شد که 
چه کسى با چه توانایى ها و خصوصیاتى هستید. حال با در دست 
داشتن این اطالعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان 
بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم 

بزرگى در شناخت از خود است.



نمایندگى هاى غضنفر بانک از شما استقبال میکند 

سراى شهزاده
سراى شهزاده، منزل سوم – کابل

0797860010
shahzada@ghazanfarbank.com

شهر نو
منزل دوم شهر نو پالزا، مقابل 
 ام تى ان پالزا ، شهر نو – کابل

0797860042
shahrenaw@ghazanfarbank.com

مزار شریف
جادة بیهقى، برج غضنفر

شهر مزار شریف
0797860080

Mazar@ghazanfarbank.com

دفتر مرکزى
866 چهار راهى شیر پور،سرك عمومى 

وزیر محمد اکبر خان، کابل- افغانستان

mainbranch@ghazanfarbank.com

هرات
شهر نو، جادة بهزاد، حفیظى پالزا 

منزل دوم – شهر هرات
0797860070

herat@ghazanfarbank.com

قندهار
چوك کفتان مدد، احمدى پالزا

 مقابل مارکیت صرافى – شهر قندهار
0797860012

kandahar@ghazanfarbank.com

جالل آباد
چوك تالشى، مقابل مسجد گمرك 

سپین غر تاور، بالكA- شهر جالل آباد
0797860008

jalalabad@ghazanfarbank.com

پلخمرى
بندر قشالق، فیصل مارکیت 

منزل دوم– شهر پلخمرى
0797860038

polekhomri@ghazanfarbank.com

کندز
جادة شیرخان بندر، سراى صرافى

 مارکیت حاجى امان- شهر کندز
0797860075

kunduz@ghazanfarbank.com

تخار
چوك تخار، رستۀ مدرسه جامع 

باالى قالین فروشى ها – شهرتالقان
0797860073

takhar@ghazanfarbank.com

حیرتان
بازار پطرولیم، مقابل ریاست 

مواد نفت و گاز، شهرك حیرتان
0797860022

hayratan@ghazanfarbank.com

+93 (0) 797 860 003 

کوتۀ سنگى
کوتۀ سنگى، سرك سیلو 

زم زم تاور منزل اول- شهرکابل 
0797860036

kotesangi@ghazanfarbank.com

کارتۀ نو
کارتۀ نو، سرك 2، مارکیت

 منگل منزل دوم- شهرکابل 
0797860035

kartenaw@ghazanfarbank.com

لیسۀ مریم
لیسۀ مریم، مرکز تجارتى 

هریرود- شهرکابل 
0797860037

lasemaryam@ghazanfarbank.com

مردم مى دانند که دقیقًا از زندگى چه مى خواهند. درنتیجه زندگى 
آنها هیچ معنا و مفهوم واقعى ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد 
اما  آینده همراه است. اصوًال همه مردم کار و فعالیت مى کنند 
نمى دانند هدف چیست؟ زمانى که از آنها بپرسید که از زندگى 
چه مى خواهند و یا هدف آنها در زندگى چیست جواب اکثرشان 
به  افراد هرگز  این  این مورد فکر کنم»  این است که «باید در 
جایگاهى که باید برسند و لیاقتش را دارند نمى رسند. واقعیت این 
به  دانند.  نمى  را  خودشان  زندگى  هدف  مردم  بیشتر  که  است 
به  رود،  مى  پیش  تصادف  و  شانس  با  زندگیشان  دلیل  همین 
اینکه  جاى  به  بیفتد  اتفاق  برایشان  که  رسند  مى  چیزهایى 
خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند. تعیین هدف به افراد کمک 
مى کند مطمئن شوند اعمالى که روزانه انجام مى دهند به آنچه 
که نهایتًا در زندگى خود مى خواهند منتهى مى شود. این باعث 

مى شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.
اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط 
است  همین  براى  کند.  مى  تحمیل  ما  به  را  وضعیتى  پیرامون، 
افرادى که هدف ندارند نمى دانند که به کدام جهت بروند و به 

ناچارهر آنچه که برایشان پیش مى آید را باید بپذیرند.
فواید داشتن هدف 

است.  زندگى  در  هدف  داشتن  انسان  موفقیت  رموز  از  یکى 
داشتن هدف است که انسان هاى بزرگ را از دیگران متمایز مى 

کند و گرنه هیچ انسان موفقى از ابتدا موفق به دنیا نیامده است. 
داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگى 
مى دهد. انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار 
منفى است. داشتن هدف است که انسانها مى توانند به جاهاى 

بزرگ برسند.
چگونه هدف داشته باشیم ؟

کنید  فکر  و  کنید  را مشخص  خود  امروز هدف هاى  همین 
دقیقًا چه مى  خواهید. هدف تان را روى کاغذ بنویسید و به دیوار 
انرژى بیش   نگاه  کنید  به آن  تان بچسبانید. قطعًا هر گاه  اتاق 
داشتن  با  کنید.  به هدف خود صرف مى  رسیدن  براى  را  ترى 
هدف مکتوب و برنامه  اى منظم، کارایى بیشترى خواهد داشت. 
بنابراین ابتدا تمام خواسته هاى خود را روى کاغذ بنویسید. سپس 
یکى یکى این اهداف را از جهت مفید بودن ارزش گذارى کنید. 
از خود درباره تک تک خواسته هایتان برسید، آیا این هدف براى 
من و زندگى من الزم است؟ آیا به اندازه کافى مفید و باارزش 

است؟ آیا هدفى ضرورى تر از این هدف نیست؟
اهداف نباید ناشى از توهم و خیال پردازى هاى زیاد باشند که 
رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنى اهدافى را انتخاب کنید 
که دستیابى به آنها شدنى است. زندگى یک رویاى شیرین نیست 
که با تخیل به آن دست یابید، بلکه واقعیتى است که خیلى چیزها 
مى  که  باشید  داشته  هدفى  بنابراین  است.  شده  محدود  آن  در 

براى  مشخص  زمان  مدت  یک  برسید.  آن  به  توانید  مى  دانید 
رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث مى شود که با 
تالش بیشترى کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدى تر ببینید. 
مسیرهایى را طراحى کنید که شما را به هدفتان مى رساند و براى 
این کار حتمًا از افراد مطمئن و راه بلد مشورت بگیرید. امیدوارم 
در کارهایتان هدف مشخصى داشته باشید و هر کارى را با برنامه 

اى از پیش تعیین شده انجام دهید.
اهمیت و ضرورت هدف گذارى در زندگى

مهمترین عامل براى رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اهداف 
خلق  و  حرکت  عامل  مهمترین  زندگى  در  گذارى  هدف  است. 
آینده است، هدف ها مسیر زندگى و مقصد را روشن مى کنند. 
هدف گذارى در زندگى یعنى ترسیم جاده اى براى مقصد. آنهایى 
مقصدشان  ندارند  کاغذ  روى  بر  هدفى  و  ذهن  در  رویایى  که 
نامعلوم خواهد بود. یکى از مهم ترین مهارتهایى که باید در خود 
که  وقتى  است.  زندگى  در  گذارى  هدف  مهارت  کنید،  تقویت 
هدف ها مشخص شدند براى نحوه رسیدن به اهداف باید طرح 
ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایى که منجر به تحقق اهداف مى 

شوند را تعیین کنید.
مزایاى هدف گذارى در زندگى 

هدف گذارى در زندگى باعث ایجاد انگیزه و انرژى در شما مى 
بدون  برنامه  است،  ریزى  برنامه  گذارى شرط الزم  شود. هدف 
باعث  دهد.،  مى  معنا  و  جهت  زندگیتان  به  ندارد.  معنى  هدف 
اندازه گیرى  امکان  بر فعالیت هاى تان مى شود،  بیشتر  تمرکز 
افزایش  باعث  کند،  مى  فراهم  را  عملکرد  ارزیابى  و  پیشرفت 

را  موفقیت  به  رسیدن  احتمال  و  شود  مى  شما  نفس  به  اعتماد 
بیشتر مى کند. 

هدف در زندگى
گاهى اوقات شما انتخاب هدف و تالش براى رسیدن به هدف 
در زندگى تان را به تعویق مى اندازید. روزها پشت سر هم مى 
آیند و مى روند عمر گران مایه مى گذرد اما هیچ تغییر و تحولى 
در زندگى تان به وجود نمى آید و با خود فکر مى کنید امروز که 
گذشت اما فردا چنین و چنان مى کنم. فردا هم مى آید و مى رود 
باز مى گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم مى گذرند و آن فرصت 
هاى طالیى هرگز نمى رسند و غافل از اینکه که امروز همان 
صبح  روز  هر  اگر  بودید.  انتظارش  در  دیروز  که  است  فردایى 
این  به خاطر  بیدار نمى شوید  از خواب  امید  و  انرژى  از  سرشار 
است که شما در زندگى تان هدف ندارید. این بى هدفى است که 
تیشه بر ریشه فرصت هایى طالیى عمر ما مى زند و زمان را به 
هدر مى دهد. آیا مى دانید داشتن هدف در زندگى مى تواند چه 
داشته  روح شما  و  برروى سالمت جسم  مثبتى  و  مفید  تاثیرات 

باشد؟
تحقیقات نشان مى دهد داشتن هدف در زندگى مى تواند بر 
سالمتى و طول عمر تاثیر بگذارد. دکتر کوهن و همکارانش با 
زن،  و  مرد   137000 مجموع  از  مطالعه  و  اطالعات  بررسى 
احتمال  دارد،  کمترى  هدفمندى  حس  که  افرادى  دریافتند 
بیشترى دارد که دچار سکته  مغزى، حمله قلبى و یا بیمارى هاى 
عروقى تصلب شرائین شوند. البته مزایاى زندگى هدفمند تنها به 

سالمت قلب محدود نمى  شود.

خانواده از سوى دانشمندان تعاریف گوناگونى شده است برخى 
که  است  جهانى  و  عمومى  نهاد  نخستین  خانواده  که  اند  معتقد 
براى رفع نیازمندى هاى حیاتى و عاطفى انسان و بقائ جامعه 
واحد  کوچکترین  خانواده  دیگر  عبارت  به  یا  و  است،  ضرورت 
زندگى اجتماعى است که بر اساس پیوند هاى خونى استوار بوده 
که ساده ترین شکل خانواده زن و شوهر بوده و با موجودیت طفل 
رونق میگیرد به همین ترتیب خانواده را رکن طبیعى و اساسى 
اجتماع و نخستین مکتب و مهد اصلى تربیت انسان نیز میدانند 
عده اى دیگر معتقد اند خانواده عامل انتقال فرهنگ تمدن، آداب، 

و سنن بوده و اهمیت آن دایمى است.
که  است  مکانى  خانواده  و  خانه  که  اند  معتقد  دیگر  برخى 
کودك با تمام تجربه هاى دیگر اجتماعى و زندگى خود بدان باز 
میگردد آسایشگاهى است که در آنجا همه افتخارات و موفقیت 

هایش را به نمایش میگذارد در آنجا او به دنبال مداوا و مرهمى 
براى دردها، شکست ها و جراحات  خود میگردد تا درد هایش را 
تسکین بخشد و باالخره گفته میتوان که خانواده مهد پرورش و 
آن  بدون  و  است،  زندگى  مشکالت  به  رسیدگى  شفاخانه 

هیچگاهى فرد نمیتواند به زندگى اجتماعى خود ادامه بدهد.
را براى اطفال خود عرضه  هر چند والدین چیزهاى بسیارى 
است،  و محبت  همانا شفقت  والدین  کار  مهمترین  ولى  میدارد، 
وابستگى و پیوند یک کودك و یا یک نوجوان با یکى از والدین 
یک امر طبیعى است، و هر دو معنى «نوجوان و کودك» همواره 
به کمک و پشتبانى پدر و مادر نیاز دارند، دختران نوجوان که روى 
مسائل آزادى و وارستگى با مادر در کشمکش اند، نا گزیر به پدر 
خود وابسته میشوند؛ نوجوان پسرى که از تثبیت خویشتن منحیث 
افراد بالغ در جامعه عاجز مى مانند عقب گرایى میکنند و به مادر 

تحقیقات انجام شده در دانشکده  پزشکى دانشگاه Rush در 
اثبات مى کند که زندگى هدفمند از ذهن نیز محافظت  شیکاگو 
مرکز  اعصاب  و  مغز  متخصص  بویلر،  اى  پاتریکا  دکتر  مى کند. 
بیمارى آلزایمر Rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به 
مغز انعطاف پذیرى مى  بخشد. داشتن هدف در زندگى ، مغز شما 
را در برابر بیمارى  هایى مانند آلزایمر قوى  تر و مقاوم  تر مى  کند.
آرامش  هدف  داشتن  دهد.  مى  معنا  زندگى  به  هدف  داشتن 
عوامل  زندگى  در  آرامش  داشتن  براى  است.  زندگى  بخش 
داشتن  عوامل  این  ترین  مهم  از  یکى  که  دارند  وجود  بسیارى 
هدف در زندگى است. روشن و واضح بودن هدف زندگى یکى از 

عوامل مهم آرامش، شاد زیستن و سالمتى روانى فرد است.
بسیارى از سردرگمى ها و افسردگى ها در اثر این است که 
افراد هدف مشخص و روشنى براى زندگى خود ندارند. اگر انسان 
نتواند هدف زندگى خود را بیابد زندگى براى او پوچ، بى هدف و 
بى معنا خواهد بود. عالوه بر تاثیراتى که تعیین هدف بر سالمت 
جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگرى در زندگى و آینده 

شما دارد.
مزایاى داشتن هدف در زندگى

داشتن هدف در زندگى ، باعث مى شود از تقلید کورکورانه و 
گم شدن در راهى که مقصود شما نیست دورى کنید. هدف مسیر 
اعتماد به  تعیین و روشن مى کند و به شما  را  و مقصد زندگى 
نفس، انگیزه و عشق به زندگى مى دهند. داشتن برنامه و هدف 
در زندگى ، حس حرکت مى دهد و در شما انرژى مى آفریند. با 
داشتن هدف در زندگى مى دانید که یک سال آینده، پنج سال بعد 

و ده سال دیگر، مى خواهید در کجا و چه موقعیتى باشید. اگر شما 
براى خود هدف در زندگى تعیین کرده باشید و چشم اندازى دقیق 
از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکز دقیق به سمت هدفتان 
حرکت خواهید کرد و دست از کارهاى بیهوده و وقت تلف کنى 
خواهید کشید. به تدریج نظم و برنامه ریزى ملکه ذهن شما مى 

شود و خیلى زود به موفقیت هاى باورنکردنى خواهید رسید.
پس بیایید در هر سنى که هستید و در هر مرحله و شرایطى 
که هستید نه با رویاپردازى و آرزوهاى دور و دراز، بلکه با منطق 
و واقع بینى آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص 
کنید و همه چیز را براى به دست آوردن هدف زندگى در نظر 
داشتن  براى  و  پشتکار  و  تالش  خداوند،  به  توکل  با  و  بگیرید 

فردایى بهتر شویم قدم بردارید.
چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ 
یادتان مى آید وقتى کوچکتر بودید از شما مى پرسیدند: «وقتى 
بزرگ شدى مى خواهى چه کاره شوى؟». فعًال چندین سال از 
آن زمان ها گذشته، اما آیا واقعًا به آن جوابى که قبًال مى دادید 
رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته اى هستید که با 

عالیق و روحیات تان فاصله دارد؟
وقتى شخصیت خود را بررسى کردید متوجه خواهید شد که 
چه کسى با چه توانایى ها و خصوصیاتى هستید. حال با در دست 
داشتن این اطالعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان 
بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم 

بزرگى در شناخت از خود است.

رو میآورند؛ همین که نوجوان مى بیند، که یک عمل او والدین را 
خوشنود ساخته است، به او موقف و جالل میبخشد و ارزش هاى 

خودى همواره  در نوجوانان  تقویت میشود.
کوچک  جامعه  یک  ساختن  سالم  براى  روش  بهترین  پس   
(خانواده) همانا تربیت و تعلیم یافتن اطفال و یا نوجوانان مى باشد. 
این در حالى است که به اساس تحقیقات علمى مادر و پدر اولین 
و  اطفال  بر  آنها  و عملکرد  رفتار  که  است  خانواده  در یک  الگو 
و  شخصیت  ومادر  پدر  زمانیکه  گردد،  مى  منعکس  نوجوانان 
خصایص متعادل در خانواده داشته باشد از نظر شخصیت سازى 
علوم  تحقیقات  زیرا  دارد.  ونوجوانان  اطفال  نهاد  در  مثبتى  تاثیر 
الگو و قدوه عملى براى  تربیتى دال بر این است که نخستین  

اطفال و نوجوانان والدین شان مى باشد.
پس هر گاه عواطف و روابط اخالقى بین پدر و مادر بصورت 
و   اطفال  باالى  گى  ویژه  این  گذارى  اثر  شود  تأمین  خوب 
نوجوانان در امر تربیت مثبت انکار ناپذیر بوده مى تواند و به یقین 
از  عارى  خانواده  واین  مردم  از  گروه  این  که  توانیم  مى  گفته 
به  هم  و  خودشان  به  هم  را  سالم  گى  زنده  یک  خشونت، 
است.  نموده  سازى  زمینه  و  مهیا  آینده  و  حال  در  فرزندانشان 
وهمچنان مطمئنًا اطفال و فرزندانشان در آینده سالم وصالح به بار 
باشند.چون  به دور مى  از پرخاشگرى و خشونت نمودن  آمده و 
هیچ کس نزد آنها مورد خشونت قرار نگرفته وآنها نیز عقده یى 
به بار نمى آیند. پس آنها هم در آینده باالى هیچ کسى خشونت 

ننموده و زنده گى مسالمت آمیز را دوست مى داشته باشند.
بر عکس مسأله هر گاه روابط اخالقى بین پدر ومادر در نظر 
گرفته نشود و زن یعنى مادر از طرف پدر مورد خشونت قرار گیرد، 
و درخانواده همیشه نزاع و کشمکش وجود داشته باشد، بناء اطفال 
تربیت شده در این چنین یک فضاى سیاه، تنگ و جنگ آلودعقده 
یى به بار آمده؛ نتیجتا به انواع جرایم از قبیل دشمن پنداشتن احاد 
افراد جامعه و بستر سازى جهت صدمه وارد کردن به شهروندان 
را یک مکلفیت دانسته دست به سرقت، قتل، اعتیاد به مواد مخدر 
و کشیدن دیگران به این پدیده مهلک، ضرب و شتم مادر، خواهر، 
خانم میزند. و از اعمال این چنین خشونت ها علیه افراد به ویژه 

زنان حظ مى برند.
بدیهى است که از نظر شریعت اسالمى خشونت علیه زن و 
خشونت خانواده گى یک امر شنیع بوده و در اصل یک امر مردود 
و مرفوض مى باشد، دین اسالم همیشه افراد خانواده  و زوجین 

واز کینه، حسد،  نموده  الفت وصفاى قلب  به محبت،  را تشویق 
در  متعال  اهللا  قسمیکه  است،  کرده  منع  جنجال وخشونت  نزاع، 
مورد زوجین در سوره روم آیه(21) که دال بر این است که اهللا 
متعال در بین زوجین یعنى شوهر و خانم و در بین اعضاى خانواده 
مهر و محبت، دوستى ومهربانى و احترام به یکدیگر ایجاد نموده 
است، که با تشخیص کردن حقوق و واجبات شان هیچ سبب و 
انگیزه خشونت را نگذاشته، و عوامل خشونت را از ریشه بر چیده 

است.
دین اسالم دین محبت، دوستى، مهربانى واحترام بوده و براى 
و  مسلمانان  میان  مطالب  این  یافتن  تحقق  و  شدن  پیاده 
واضح،  مش  خط  زوجین  ومیان  خانواه   افراد  میان  بالخصوص 
وخطوط روشنى را رسم نموده، تا اینکه هیچ فردى از افراد خانواده 
و جامعه متظلم نگردد، وبالخصوص افراد ضعیف و ناتوان مانند 
گیرند طوریکه خداوند  قرار  توجه  و  اطفال مورد حمایت  و  زنان 
متعال(ج) در سوره بقره مى فرماید: ترجمه: برخورد ورفتار نیکو و 
حسنه با زنان داشته باشید. پس واضح است که با در نظر داشت 
این آیه مبارکه خشونت علیه زن مردود بوده بر عکس تأکید بر 
سلوك حسنه با زنان شده است. همچنان در حدیثى رسول اکرم 
(ص) میفرماید: ترجمه: برخورد کریمانه و انسانى با زنان نمى کند 
مگر انسان هاى با شرافت وکریم، و برخورد اهانت آمیز و خشونت 
گونه با زنان اعمال نمى کند مگر انسان هاى پست فطرت و کم 

ظرف.
بناء به وضوح دیده مى شود که خداوند متعال و پیامبر بزرگش 
پیامبر اکرم (ص) مسلمانها را همیشه به خوش رفتارى و حسن 
معاشرت با زنان امر نموده و از خشونت ومعامله بد با آنها نهى و 

منع نموده است. که احادیث ذیل مبین موضوع میباشد.
ترجمه احادیث پیامبراکرم (ص): 

ترین  اخالق  خوش  که  است  کسى  مومن  کاملترین   •
که  است  کسى  اخالق  لحاظ  از  شما  بهترین  و  باشد،  شخص 

بهترین اخالق را با اهلش داشته باشد.
بهترین شما کسى است که بهترین شخص براى خانم   •

هاى تان باشید.
حضرت  (ص)  اهللا  رسول  گرامى  ازهمسر  ترجمه:   •
عایشه صدیقه (رضى اهللا عنها) روایت است که میفرماید:حضرت 
را مورد  رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم هیچ خادم و هیچ زنى 
هیچ  اش  دست  با  است  نزده  و  است.  نداده  قرار  شتم  و  ضرب 

چیزى را.
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نگارنده: سهیال حیدرى

خشونت علیه زن در خانواده و اثرات منفى آن باالى اطفال

مردم مى دانند که دقیقًا از زندگى چه مى خواهند. درنتیجه زندگى 
آنها هیچ معنا و مفهوم واقعى ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد 
اما  آینده همراه است. اصوًال همه مردم کار و فعالیت مى کنند 
نمى دانند هدف چیست؟ زمانى که از آنها بپرسید که از زندگى 
چه مى خواهند و یا هدف آنها در زندگى چیست جواب اکثرشان 
به  افراد هرگز  این  این مورد فکر کنم»  این است که «باید در 
جایگاهى که باید برسند و لیاقتش را دارند نمى رسند. واقعیت این 
به  دانند.  نمى  را  خودشان  زندگى  هدف  مردم  بیشتر  که  است 
به  رود،  مى  پیش  تصادف  و  شانس  با  زندگیشان  دلیل  همین 
اینکه  جاى  به  بیفتد  اتفاق  برایشان  که  رسند  مى  چیزهایى 
خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند. تعیین هدف به افراد کمک 
مى کند مطمئن شوند اعمالى که روزانه انجام مى دهند به آنچه 
که نهایتًا در زندگى خود مى خواهند منتهى مى شود. این باعث 

مى شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.
اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط 
است  همین  براى  کند.  مى  تحمیل  ما  به  را  وضعیتى  پیرامون، 
افرادى که هدف ندارند نمى دانند که به کدام جهت بروند و به 

ناچارهر آنچه که برایشان پیش مى آید را باید بپذیرند.
فواید داشتن هدف 

است.  زندگى  در  هدف  داشتن  انسان  موفقیت  رموز  از  یکى 
داشتن هدف است که انسان هاى بزرگ را از دیگران متمایز مى 

کند و گرنه هیچ انسان موفقى از ابتدا موفق به دنیا نیامده است. 
داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگى 
مى دهد. انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار 
منفى است. داشتن هدف است که انسانها مى توانند به جاهاى 

بزرگ برسند.
چگونه هدف داشته باشیم ؟

کنید  فکر  و  کنید  را مشخص  خود  امروز هدف هاى  همین 
دقیقًا چه مى  خواهید. هدف تان را روى کاغذ بنویسید و به دیوار 
انرژى بیش   نگاه  کنید  به آن  تان بچسبانید. قطعًا هر گاه  اتاق 
داشتن  با  کنید.  به هدف خود صرف مى  رسیدن  براى  را  ترى 
هدف مکتوب و برنامه  اى منظم، کارایى بیشترى خواهد داشت. 
بنابراین ابتدا تمام خواسته هاى خود را روى کاغذ بنویسید. سپس 
یکى یکى این اهداف را از جهت مفید بودن ارزش گذارى کنید. 
از خود درباره تک تک خواسته هایتان برسید، آیا این هدف براى 
من و زندگى من الزم است؟ آیا به اندازه کافى مفید و باارزش 

است؟ آیا هدفى ضرورى تر از این هدف نیست؟
اهداف نباید ناشى از توهم و خیال پردازى هاى زیاد باشند که 
رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنى اهدافى را انتخاب کنید 
که دستیابى به آنها شدنى است. زندگى یک رویاى شیرین نیست 
که با تخیل به آن دست یابید، بلکه واقعیتى است که خیلى چیزها 
مى  که  باشید  داشته  هدفى  بنابراین  است.  شده  محدود  آن  در 

براى  مشخص  زمان  مدت  یک  برسید.  آن  به  توانید  مى  دانید 
رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث مى شود که با 
تالش بیشترى کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدى تر ببینید. 
مسیرهایى را طراحى کنید که شما را به هدفتان مى رساند و براى 
این کار حتمًا از افراد مطمئن و راه بلد مشورت بگیرید. امیدوارم 
در کارهایتان هدف مشخصى داشته باشید و هر کارى را با برنامه 

اى از پیش تعیین شده انجام دهید.
اهمیت و ضرورت هدف گذارى در زندگى

مهمترین عامل براى رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اهداف 
خلق  و  حرکت  عامل  مهمترین  زندگى  در  گذارى  هدف  است. 
آینده است، هدف ها مسیر زندگى و مقصد را روشن مى کنند. 
هدف گذارى در زندگى یعنى ترسیم جاده اى براى مقصد. آنهایى 
مقصدشان  ندارند  کاغذ  روى  بر  هدفى  و  ذهن  در  رویایى  که 
نامعلوم خواهد بود. یکى از مهم ترین مهارتهایى که باید در خود 
که  وقتى  است.  زندگى  در  گذارى  هدف  مهارت  کنید،  تقویت 
هدف ها مشخص شدند براى نحوه رسیدن به اهداف باید طرح 
ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایى که منجر به تحقق اهداف مى 

شوند را تعیین کنید.
مزایاى هدف گذارى در زندگى 

هدف گذارى در زندگى باعث ایجاد انگیزه و انرژى در شما مى 
بدون  برنامه  است،  ریزى  برنامه  گذارى شرط الزم  شود. هدف 
باعث  دهد.،  مى  معنا  و  جهت  زندگیتان  به  ندارد.  معنى  هدف 
اندازه گیرى  امکان  بر فعالیت هاى تان مى شود،  بیشتر  تمرکز 
افزایش  باعث  کند،  مى  فراهم  را  عملکرد  ارزیابى  و  پیشرفت 

را  موفقیت  به  رسیدن  احتمال  و  شود  مى  شما  نفس  به  اعتماد 
بیشتر مى کند. 

هدف در زندگى
گاهى اوقات شما انتخاب هدف و تالش براى رسیدن به هدف 
در زندگى تان را به تعویق مى اندازید. روزها پشت سر هم مى 
آیند و مى روند عمر گران مایه مى گذرد اما هیچ تغییر و تحولى 
در زندگى تان به وجود نمى آید و با خود فکر مى کنید امروز که 
گذشت اما فردا چنین و چنان مى کنم. فردا هم مى آید و مى رود 
باز مى گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم مى گذرند و آن فرصت 
هاى طالیى هرگز نمى رسند و غافل از اینکه که امروز همان 
صبح  روز  هر  اگر  بودید.  انتظارش  در  دیروز  که  است  فردایى 
این  به خاطر  بیدار نمى شوید  از خواب  امید  و  انرژى  از  سرشار 
است که شما در زندگى تان هدف ندارید. این بى هدفى است که 
تیشه بر ریشه فرصت هایى طالیى عمر ما مى زند و زمان را به 
هدر مى دهد. آیا مى دانید داشتن هدف در زندگى مى تواند چه 
داشته  روح شما  و  برروى سالمت جسم  مثبتى  و  مفید  تاثیرات 

باشد؟
تحقیقات نشان مى دهد داشتن هدف در زندگى مى تواند بر 
سالمتى و طول عمر تاثیر بگذارد. دکتر کوهن و همکارانش با 
زن،  و  مرد   137000 مجموع  از  مطالعه  و  اطالعات  بررسى 
احتمال  دارد،  کمترى  هدفمندى  حس  که  افرادى  دریافتند 
بیشترى دارد که دچار سکته  مغزى، حمله قلبى و یا بیمارى هاى 
عروقى تصلب شرائین شوند. البته مزایاى زندگى هدفمند تنها به 

سالمت قلب محدود نمى  شود.

خانواده از سوى دانشمندان تعاریف گوناگونى شده است برخى 
که  است  جهانى  و  عمومى  نهاد  نخستین  خانواده  که  اند  معتقد 
براى رفع نیازمندى هاى حیاتى و عاطفى انسان و بقائ جامعه 
واحد  کوچکترین  خانواده  دیگر  عبارت  به  یا  و  است،  ضرورت 
زندگى اجتماعى است که بر اساس پیوند هاى خونى استوار بوده 
که ساده ترین شکل خانواده زن و شوهر بوده و با موجودیت طفل 
رونق میگیرد به همین ترتیب خانواده را رکن طبیعى و اساسى 
اجتماع و نخستین مکتب و مهد اصلى تربیت انسان نیز میدانند 
عده اى دیگر معتقد اند خانواده عامل انتقال فرهنگ تمدن، آداب، 

و سنن بوده و اهمیت آن دایمى است.
که  است  مکانى  خانواده  و  خانه  که  اند  معتقد  دیگر  برخى 
کودك با تمام تجربه هاى دیگر اجتماعى و زندگى خود بدان باز 
میگردد آسایشگاهى است که در آنجا همه افتخارات و موفقیت 

هایش را به نمایش میگذارد در آنجا او به دنبال مداوا و مرهمى 
براى دردها، شکست ها و جراحات  خود میگردد تا درد هایش را 
تسکین بخشد و باالخره گفته میتوان که خانواده مهد پرورش و 
آن  بدون  و  است،  زندگى  مشکالت  به  رسیدگى  شفاخانه 

هیچگاهى فرد نمیتواند به زندگى اجتماعى خود ادامه بدهد.
را براى اطفال خود عرضه  هر چند والدین چیزهاى بسیارى 
است،  و محبت  همانا شفقت  والدین  کار  مهمترین  ولى  میدارد، 
وابستگى و پیوند یک کودك و یا یک نوجوان با یکى از والدین 
یک امر طبیعى است، و هر دو معنى «نوجوان و کودك» همواره 
به کمک و پشتبانى پدر و مادر نیاز دارند، دختران نوجوان که روى 
مسائل آزادى و وارستگى با مادر در کشمکش اند، نا گزیر به پدر 
خود وابسته میشوند؛ نوجوان پسرى که از تثبیت خویشتن منحیث 
افراد بالغ در جامعه عاجز مى مانند عقب گرایى میکنند و به مادر 

تحقیقات انجام شده در دانشکده  پزشکى دانشگاه Rush در 
اثبات مى کند که زندگى هدفمند از ذهن نیز محافظت  شیکاگو 
مرکز  اعصاب  و  مغز  متخصص  بویلر،  اى  پاتریکا  دکتر  مى کند. 
بیمارى آلزایمر Rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به 
مغز انعطاف پذیرى مى  بخشد. داشتن هدف در زندگى ، مغز شما 
را در برابر بیمارى  هایى مانند آلزایمر قوى  تر و مقاوم  تر مى  کند.
آرامش  هدف  داشتن  دهد.  مى  معنا  زندگى  به  هدف  داشتن 
عوامل  زندگى  در  آرامش  داشتن  براى  است.  زندگى  بخش 
داشتن  عوامل  این  ترین  مهم  از  یکى  که  دارند  وجود  بسیارى 
هدف در زندگى است. روشن و واضح بودن هدف زندگى یکى از 

عوامل مهم آرامش، شاد زیستن و سالمتى روانى فرد است.
بسیارى از سردرگمى ها و افسردگى ها در اثر این است که 
افراد هدف مشخص و روشنى براى زندگى خود ندارند. اگر انسان 
نتواند هدف زندگى خود را بیابد زندگى براى او پوچ، بى هدف و 
بى معنا خواهد بود. عالوه بر تاثیراتى که تعیین هدف بر سالمت 
جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگرى در زندگى و آینده 

شما دارد.
مزایاى داشتن هدف در زندگى

داشتن هدف در زندگى ، باعث مى شود از تقلید کورکورانه و 
گم شدن در راهى که مقصود شما نیست دورى کنید. هدف مسیر 
اعتماد به  تعیین و روشن مى کند و به شما  را  و مقصد زندگى 
نفس، انگیزه و عشق به زندگى مى دهند. داشتن برنامه و هدف 
در زندگى ، حس حرکت مى دهد و در شما انرژى مى آفریند. با 
داشتن هدف در زندگى مى دانید که یک سال آینده، پنج سال بعد 

و ده سال دیگر، مى خواهید در کجا و چه موقعیتى باشید. اگر شما 
براى خود هدف در زندگى تعیین کرده باشید و چشم اندازى دقیق 
از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکز دقیق به سمت هدفتان 
حرکت خواهید کرد و دست از کارهاى بیهوده و وقت تلف کنى 
خواهید کشید. به تدریج نظم و برنامه ریزى ملکه ذهن شما مى 

شود و خیلى زود به موفقیت هاى باورنکردنى خواهید رسید.
پس بیایید در هر سنى که هستید و در هر مرحله و شرایطى 
که هستید نه با رویاپردازى و آرزوهاى دور و دراز، بلکه با منطق 
و واقع بینى آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص 
کنید و همه چیز را براى به دست آوردن هدف زندگى در نظر 
داشتن  براى  و  پشتکار  و  تالش  خداوند،  به  توکل  با  و  بگیرید 

فردایى بهتر شویم قدم بردارید.
چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ 
یادتان مى آید وقتى کوچکتر بودید از شما مى پرسیدند: «وقتى 
بزرگ شدى مى خواهى چه کاره شوى؟». فعًال چندین سال از 
آن زمان ها گذشته، اما آیا واقعًا به آن جوابى که قبًال مى دادید 
رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته اى هستید که با 

عالیق و روحیات تان فاصله دارد؟
وقتى شخصیت خود را بررسى کردید متوجه خواهید شد که 
چه کسى با چه توانایى ها و خصوصیاتى هستید. حال با در دست 
داشتن این اطالعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان 
بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم 

بزرگى در شناخت از خود است.

رو میآورند؛ همین که نوجوان مى بیند، که یک عمل او والدین را 
خوشنود ساخته است، به او موقف و جالل میبخشد و ارزش هاى 

خودى همواره  در نوجوانان  تقویت میشود.
کوچک  جامعه  یک  ساختن  سالم  براى  روش  بهترین  پس   
(خانواده) همانا تربیت و تعلیم یافتن اطفال و یا نوجوانان مى باشد. 
این در حالى است که به اساس تحقیقات علمى مادر و پدر اولین 
و  اطفال  بر  آنها  و عملکرد  رفتار  که  است  خانواده  در یک  الگو 
و  شخصیت  ومادر  پدر  زمانیکه  گردد،  مى  منعکس  نوجوانان 
خصایص متعادل در خانواده داشته باشد از نظر شخصیت سازى 
علوم  تحقیقات  زیرا  دارد.  ونوجوانان  اطفال  نهاد  در  مثبتى  تاثیر 
الگو و قدوه عملى براى  تربیتى دال بر این است که نخستین  

اطفال و نوجوانان والدین شان مى باشد.
پس هر گاه عواطف و روابط اخالقى بین پدر و مادر بصورت 
و   اطفال  باالى  گى  ویژه  این  گذارى  اثر  شود  تأمین  خوب 
نوجوانان در امر تربیت مثبت انکار ناپذیر بوده مى تواند و به یقین 
از  عارى  خانواده  واین  مردم  از  گروه  این  که  توانیم  مى  گفته 
به  هم  و  خودشان  به  هم  را  سالم  گى  زنده  یک  خشونت، 
است.  نموده  سازى  زمینه  و  مهیا  آینده  و  حال  در  فرزندانشان 
وهمچنان مطمئنًا اطفال و فرزندانشان در آینده سالم وصالح به بار 
باشند.چون  به دور مى  از پرخاشگرى و خشونت نمودن  آمده و 
هیچ کس نزد آنها مورد خشونت قرار نگرفته وآنها نیز عقده یى 
به بار نمى آیند. پس آنها هم در آینده باالى هیچ کسى خشونت 

ننموده و زنده گى مسالمت آمیز را دوست مى داشته باشند.
بر عکس مسأله هر گاه روابط اخالقى بین پدر ومادر در نظر 
گرفته نشود و زن یعنى مادر از طرف پدر مورد خشونت قرار گیرد، 
و درخانواده همیشه نزاع و کشمکش وجود داشته باشد، بناء اطفال 
تربیت شده در این چنین یک فضاى سیاه، تنگ و جنگ آلودعقده 
یى به بار آمده؛ نتیجتا به انواع جرایم از قبیل دشمن پنداشتن احاد 
افراد جامعه و بستر سازى جهت صدمه وارد کردن به شهروندان 
را یک مکلفیت دانسته دست به سرقت، قتل، اعتیاد به مواد مخدر 
و کشیدن دیگران به این پدیده مهلک، ضرب و شتم مادر، خواهر، 
خانم میزند. و از اعمال این چنین خشونت ها علیه افراد به ویژه 

زنان حظ مى برند.
بدیهى است که از نظر شریعت اسالمى خشونت علیه زن و 
خشونت خانواده گى یک امر شنیع بوده و در اصل یک امر مردود 
و مرفوض مى باشد، دین اسالم همیشه افراد خانواده  و زوجین 

واز کینه، حسد،  نموده  الفت وصفاى قلب  به محبت،  را تشویق 
در  متعال  اهللا  قسمیکه  است،  کرده  منع  جنجال وخشونت  نزاع، 
مورد زوجین در سوره روم آیه(21) که دال بر این است که اهللا 
متعال در بین زوجین یعنى شوهر و خانم و در بین اعضاى خانواده 
مهر و محبت، دوستى ومهربانى و احترام به یکدیگر ایجاد نموده 
است، که با تشخیص کردن حقوق و واجبات شان هیچ سبب و 
انگیزه خشونت را نگذاشته، و عوامل خشونت را از ریشه بر چیده 

است.
دین اسالم دین محبت، دوستى، مهربانى واحترام بوده و براى 
و  مسلمانان  میان  مطالب  این  یافتن  تحقق  و  شدن  پیاده 
واضح،  مش  خط  زوجین  ومیان  خانواه   افراد  میان  بالخصوص 
وخطوط روشنى را رسم نموده، تا اینکه هیچ فردى از افراد خانواده 
و جامعه متظلم نگردد، وبالخصوص افراد ضعیف و ناتوان مانند 
گیرند طوریکه خداوند  قرار  توجه  و  اطفال مورد حمایت  و  زنان 
متعال(ج) در سوره بقره مى فرماید: ترجمه: برخورد ورفتار نیکو و 
حسنه با زنان داشته باشید. پس واضح است که با در نظر داشت 
این آیه مبارکه خشونت علیه زن مردود بوده بر عکس تأکید بر 
سلوك حسنه با زنان شده است. همچنان در حدیثى رسول اکرم 
(ص) میفرماید: ترجمه: برخورد کریمانه و انسانى با زنان نمى کند 
مگر انسان هاى با شرافت وکریم، و برخورد اهانت آمیز و خشونت 
گونه با زنان اعمال نمى کند مگر انسان هاى پست فطرت و کم 

ظرف.
بناء به وضوح دیده مى شود که خداوند متعال و پیامبر بزرگش 
پیامبر اکرم (ص) مسلمانها را همیشه به خوش رفتارى و حسن 
معاشرت با زنان امر نموده و از خشونت ومعامله بد با آنها نهى و 

منع نموده است. که احادیث ذیل مبین موضوع میباشد.
ترجمه احادیث پیامبراکرم (ص): 

ترین  اخالق  خوش  که  است  کسى  مومن  کاملترین   •
که  است  کسى  اخالق  لحاظ  از  شما  بهترین  و  باشد،  شخص 

بهترین اخالق را با اهلش داشته باشد.
بهترین شما کسى است که بهترین شخص براى خانم   •

هاى تان باشید.
حضرت  (ص)  اهللا  رسول  گرامى  ازهمسر  ترجمه:   •
عایشه صدیقه (رضى اهللا عنها) روایت است که میفرماید:حضرت 
را مورد  رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم هیچ خادم و هیچ زنى 
هیچ  اش  دست  با  است  نزده  و  است.  نداده  قرار  شتم  و  ضرب 

چیزى را.
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خشونت علیه زن در خانواده و اثرات منفى آن باالى اطفال

خانواده از سوى دانشمندان تعاریف گوناگونى شده است برخى 
که  است  جهانى  و  عمومى  نهاد  نخستین  خانواده  که  اند  معتقد 
براى رفع نیازمندى هاى حیاتى و عاطفى انسان و بقائ جامعه 
واحد  کوچکترین  خانواده  دیگر  عبارت  به  یا  و  است،  ضرورت 
زندگى اجتماعى است که بر اساس پیوند هاى خونى استوار بوده 
که ساده ترین شکل خانواده زن و شوهر بوده و با موجودیت طفل 
رونق میگیرد به همین ترتیب خانواده را رکن طبیعى و اساسى 
اجتماع و نخستین مکتب و مهد اصلى تربیت انسان نیز میدانند 
عده اى دیگر معتقد اند خانواده عامل انتقال فرهنگ تمدن، آداب، 

و سنن بوده و اهمیت آن دایمى است.
که  است  مکانى  خانواده  و  خانه  که  اند  معتقد  دیگر  برخى 
کودك با تمام تجربه هاى دیگر اجتماعى و زندگى خود بدان باز 
میگردد آسایشگاهى است که در آنجا همه افتخارات و موفقیت 

هایش را به نمایش میگذارد در آنجا او به دنبال مداوا و مرهمى 
براى دردها، شکست ها و جراحات  خود میگردد تا درد هایش را 
تسکین بخشد و باالخره گفته میتوان که خانواده مهد پرورش و 
آن  بدون  و  است،  زندگى  مشکالت  به  رسیدگى  شفاخانه 

هیچگاهى فرد نمیتواند به زندگى اجتماعى خود ادامه بدهد.
را براى اطفال خود عرضه  هر چند والدین چیزهاى بسیارى 
است،  و محبت  همانا شفقت  والدین  کار  مهمترین  ولى  میدارد، 
وابستگى و پیوند یک کودك و یا یک نوجوان با یکى از والدین 
یک امر طبیعى است، و هر دو معنى «نوجوان و کودك» همواره 
به کمک و پشتبانى پدر و مادر نیاز دارند، دختران نوجوان که روى 
مسائل آزادى و وارستگى با مادر در کشمکش اند، نا گزیر به پدر 
خود وابسته میشوند؛ نوجوان پسرى که از تثبیت خویشتن منحیث 
افراد بالغ در جامعه عاجز مى مانند عقب گرایى میکنند و به مادر 

رو میآورند؛ همین که نوجوان مى بیند، که یک عمل او والدین را 
خوشنود ساخته است، به او موقف و جالل میبخشد و ارزش هاى 

خودى همواره  در نوجوانان  تقویت میشود.
کوچک  جامعه  یک  ساختن  سالم  براى  روش  بهترین  پس   
(خانواده) همانا تربیت و تعلیم یافتن اطفال و یا نوجوانان مى باشد. 
این در حالى است که به اساس تحقیقات علمى مادر و پدر اولین 
و  اطفال  بر  آنها  و عملکرد  رفتار  که  است  خانواده  در یک  الگو 
و  شخصیت  ومادر  پدر  زمانیکه  گردد،  مى  منعکس  نوجوانان 
خصایص متعادل در خانواده داشته باشد از نظر شخصیت سازى 
علوم  تحقیقات  زیرا  دارد.  ونوجوانان  اطفال  نهاد  در  مثبتى  تاثیر 
الگو و قدوه عملى براى  تربیتى دال بر این است که نخستین  

اطفال و نوجوانان والدین شان مى باشد.
پس هر گاه عواطف و روابط اخالقى بین پدر و مادر بصورت 
و   اطفال  باالى  گى  ویژه  این  گذارى  اثر  شود  تأمین  خوب 
نوجوانان در امر تربیت مثبت انکار ناپذیر بوده مى تواند و به یقین 
از  عارى  خانواده  واین  مردم  از  گروه  این  که  توانیم  مى  گفته 
به  هم  و  خودشان  به  هم  را  سالم  گى  زنده  یک  خشونت، 
است.  نموده  سازى  زمینه  و  مهیا  آینده  و  حال  در  فرزندانشان 
وهمچنان مطمئنًا اطفال و فرزندانشان در آینده سالم وصالح به بار 
باشند.چون  به دور مى  از پرخاشگرى و خشونت نمودن  آمده و 
هیچ کس نزد آنها مورد خشونت قرار نگرفته وآنها نیز عقده یى 
به بار نمى آیند. پس آنها هم در آینده باالى هیچ کسى خشونت 

ننموده و زنده گى مسالمت آمیز را دوست مى داشته باشند.
بر عکس مسأله هر گاه روابط اخالقى بین پدر ومادر در نظر 
گرفته نشود و زن یعنى مادر از طرف پدر مورد خشونت قرار گیرد، 
و درخانواده همیشه نزاع و کشمکش وجود داشته باشد، بناء اطفال 
تربیت شده در این چنین یک فضاى سیاه، تنگ و جنگ آلودعقده 
یى به بار آمده؛ نتیجتا به انواع جرایم از قبیل دشمن پنداشتن احاد 
افراد جامعه و بستر سازى جهت صدمه وارد کردن به شهروندان 
را یک مکلفیت دانسته دست به سرقت، قتل، اعتیاد به مواد مخدر 
و کشیدن دیگران به این پدیده مهلک، ضرب و شتم مادر، خواهر، 
خانم میزند. و از اعمال این چنین خشونت ها علیه افراد به ویژه 

زنان حظ مى برند.
بدیهى است که از نظر شریعت اسالمى خشونت علیه زن و 
خشونت خانواده گى یک امر شنیع بوده و در اصل یک امر مردود 
و مرفوض مى باشد، دین اسالم همیشه افراد خانواده  و زوجین 

واز کینه، حسد،  نموده  الفت وصفاى قلب  به محبت،  را تشویق 
در  متعال  اهللا  قسمیکه  است،  کرده  منع  جنجال وخشونت  نزاع، 
مورد زوجین در سوره روم آیه(21) که دال بر این است که اهللا 
متعال در بین زوجین یعنى شوهر و خانم و در بین اعضاى خانواده 
مهر و محبت، دوستى ومهربانى و احترام به یکدیگر ایجاد نموده 
است، که با تشخیص کردن حقوق و واجبات شان هیچ سبب و 
انگیزه خشونت را نگذاشته، و عوامل خشونت را از ریشه بر چیده 

است.
دین اسالم دین محبت، دوستى، مهربانى واحترام بوده و براى 
و  مسلمانان  میان  مطالب  این  یافتن  تحقق  و  شدن  پیاده 
واضح،  مش  خط  زوجین  ومیان  خانواه   افراد  میان  بالخصوص 
وخطوط روشنى را رسم نموده، تا اینکه هیچ فردى از افراد خانواده 
و جامعه متظلم نگردد، وبالخصوص افراد ضعیف و ناتوان مانند 
گیرند طوریکه خداوند  قرار  توجه  و  اطفال مورد حمایت  و  زنان 
متعال(ج) در سوره بقره مى فرماید: ترجمه: برخورد ورفتار نیکو و 
حسنه با زنان داشته باشید. پس واضح است که با در نظر داشت 
این آیه مبارکه خشونت علیه زن مردود بوده بر عکس تأکید بر 
سلوك حسنه با زنان شده است. همچنان در حدیثى رسول اکرم 
(ص) میفرماید: ترجمه: برخورد کریمانه و انسانى با زنان نمى کند 
مگر انسان هاى با شرافت وکریم، و برخورد اهانت آمیز و خشونت 
گونه با زنان اعمال نمى کند مگر انسان هاى پست فطرت و کم 

ظرف.
بناء به وضوح دیده مى شود که خداوند متعال و پیامبر بزرگش 
پیامبر اکرم (ص) مسلمانها را همیشه به خوش رفتارى و حسن 
معاشرت با زنان امر نموده و از خشونت ومعامله بد با آنها نهى و 

منع نموده است. که احادیث ذیل مبین موضوع میباشد.
ترجمه احادیث پیامبراکرم (ص): 

ترین  اخالق  خوش  که  است  کسى  مومن  کاملترین   •
که  است  کسى  اخالق  لحاظ  از  شما  بهترین  و  باشد،  شخص 

بهترین اخالق را با اهلش داشته باشد.
بهترین شما کسى است که بهترین شخص براى خانم   •

هاى تان باشید.
حضرت  (ص)  اهللا  رسول  گرامى  ازهمسر  ترجمه:   •
عایشه صدیقه (رضى اهللا عنها) روایت است که میفرماید:حضرت 
را مورد  رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم هیچ خادم و هیچ زنى 
هیچ  اش  دست  با  است  نزده  و  است.  نداده  قرار  شتم  و  ضرب 

چیزى را.
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ځمکې بوډۍ د درې میاشتني خوب سپینه بړستن لرې کړه، 
برېښېدونکې  الماسي  وغړولې،  یې  سترګې  خوبولې  خپلې 
جوړانګې یې ولیدې چې د لمر د مهربانو وړانګو په مټ، په 
خپل وجود کې له سکونه ستړي شوي څاڅکي د ویالو او 

لښتیو په بهېدونکي ژوند ورګډوي.
د ځمکې کرخت وجود کې وروسته له مودو یوځل بیا د 
ځوانۍ  احساس راوپارېد، سترګو کې یې د زرغون پوښ د 
اغوستو مینه وځلېده، زړه کې یې یو وار بیا د راسپخېدو هیله 
مسکۍ شوه او ځان یې له طبعیت سره د نکاح په زرغونو 
ختو کې انځور کړ. د پسرلي تنکۍ وږمې یې په خپلو ساوو 
درې  وکړې...  غځونې  یې  کې  رګونو  په  راکاږلې،  کې 
په  یې  اوس  ایله  وپنځېد،  سره  یې  وجود  میاشتنی کرخت 

خپل وجود کې خوږ او سوی حس کړ....
اوه...

ټپونه ندي رغېدلي،  اوس هم  پروسږن  تراوسه  زما خو ال 
زوې ترې روانې دي...

په وچولي یې ګونځې راخپرې شوې، د ټپونو د مړو خوږو 
له زوره  یې له خولې زګېروي ووتل...

 د ټپونو د ناسور کېدو له درده یې،  په زړه کې د خوښۍ او 
هوساینې  پارېدلی احساس مړاوې غوندې شو او  په خپله 

پراخه سینه د خپلو بچو کړو ته په حیرت والړه....
د خپل وجود  یوې ګوښې  ته یې همدا بچي ولیدل چې د 
زړه په وینو یې  سینګاروي،  نازوي یې،  د رنګارنګ ګالنو 
او  کېنوي  نیالګي  شیندي،  پرې  زړي  هیله  په  راغوړېدو  د 

پدې ډول یې درناوی کوي.....
 خو.....په هغه بله ګوښه کې...

هلته ګوره ... هغه ته ځیر شه ....

ژړغونې شوه، ستونی یې راډک شو....
اه...

څه کوي... دا ظالم زما بچی دی؟ چې په ټپونو مې  مالګې 
شیندي.... پرې شرمېږم.... دی خو زما د ښکال لپاره د ګلونو 
او نیالګیو د غوړېدا لپاره زړي نه کري، نه یې شنه کوي ، 
په ستوني کې زما د خپل بچي  وینې  دی  خو بس، زما 

بهوي،په یوه مور د خپل بچي وینې څښي ...
هو، زه خامخا تږې یم،

هو یم...یم.... یم ...
 خو د مینې، د ښېرازۍ ، د ښکال، نه د وینې . زما غېږه خو 

د مینې جل وهلو بچو ته خالصه ده، مګر دی!
 زما د وجود په سویو کروندو کې وینې بهوي، د زړیو او 
نیالګیو پر ځای مې د تنکیو بچو   بېروحه کالبدونه  تر پلو 

الندې کوي....
مګر زما غېږه، زما  پلو د بېروحه کالبدونو د خښولو ځای 

دی؟
نه....

نوره له ټپونو ستړې شوې یم، نور د خپلو نازولو سرې وینې 
نشم څښی....

 وګورئ!
  نور بېروحه کالبدونه  زما تر پلو الندې له سترګو مه پنا 
کوئ، پرېږدئ  چې زما په غېږه کې د سکون او هوساینې 

وزرې خپرې کړي...
اې زما هغو!

 چې زما ...ماته وګورئ...زما ...د خپلې مور وجود مو ټپي 
کړی !

نور نو پټۍ راباندې کېږدئ.....
نور... پټۍ راباندې کېږدئ.....

لينا شريفي
ځمکه

منبع: تاند
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لیکوالي له حواسو سره د پدیدو ټکر ته وايي. خو دغه 
تصادفات- چې د ژوند په بېالبېلو اړخونو کې پېښیږي- ډېر 
ځله انسان د ناکره فکر ایجاد ته هڅوي او له نابودو نسخو 
سېوا، لوستونکي ته نور هېڅ په الس نه ورکوي. ځکه موږ 
په خپلو ورځنیو چارو کې له ډېرو داسې مشاهدو برخمنېږو، 
چې که مو یې د کښلو او تصویرولو په پار قلم راواخیست؛ 
نو نه یوازې به مو خپل بنسټیز هدف ورک کړی وي، بلکې 
د  ته  کرامت  او  عظمت  انسان  یو  د  یې  مو  به  څنګ  تر 

سپکاوي توري هم پاشلي وي.
 دا چې څه ډول پر دې دروني کیف کنټرول ولرو او د 
پایلو کې د تفکیک  معیار پر اساس د هر درک په تمامو 
ګوتې ووهو، پکار ده چې د هرې شخصي وینا د لیکلو پر 
محسوسېږي،  نه  وچ  مو  به  تفکر  دا  خو  وکړو.  فکر  مهال 

بلکې هره شېبه به د عقل په وسیله لمدېږي.
پر  ُمنتخبې موضوع  د  باید  لومړی  لیکل کوو،  موږ چې 
سود او تاوان پوه وو. پر دې به پوهېږو چې زموږ دغه نثر د 
ښه  څه-ناڅه  کې  رغښت  په  کونج  وران  هاغه  د  ټولنې 
تمامېدای شي. کله چې ټولنې ته د خپلې لیکوالۍ پر ګټو 
باوري شو، بیا نو د اړوندې موضوع له پاره پرېمانه مطالعې ته 
پر  لیکوالۍ  د  دي، چې  پکار  لوستل  داسې  دی.  ضرورت 
مهال نوې سوژې راته وښايي او په لیکلې موضوع کې مو 

نویو زاویو ته ځیر کړي.
د مطالعې بله لویه ګټه مبهم ډاډ دی. دا هڅونه د لیکوال 

او لوستونکي ترمنځ د اضطراف پر اساس غځېدلي سپېسونه 
له منځه وړي. ځکه چې لیکوال به د ګټورې مطالعې په مټ 
ټولو  له  لیکوالۍ  د  چې  وي،  کړی  تحقیق  تخلیق/  داسې 
مخ  تر  لوستونکي  د  زړور  یې  به  ځای  یو  سره  اصولو 

اېښودای شي.
پورته د ”ګټورې مطالعې“ یادونه وشوه؛ دا د هغو کتابونو 
ټولې  لیکوالۍ  پر مخ د  لیکوال  لومړی د  لوستل دي، چې 
تمامو  د  کې  متن  په  یې  ورپسې  پرانیزي،  دروازې 
د  او…)  پاراګراف  جمله،  عبارت،  ترکیب،  اجزاوو(کلمه، 

سم کارولو هنر ور زده کوي.
پوهنیار  استاد  د  پوهنتون  د کابل  یو هم  کتابونو  له دغه 
له  تازه  چې  دی،  الرښود)  سمونې  (د  وحدت  عبدالسمیع 
چاپه راوتلی دی. (د سمونې الرښود) ژوره مطالعه لومړی د 
متن کې د  په  بل چا  د  ده، چې  له پاره ګټوره  هغو کسانو 
یې  آرایش غوندې  د  او  په پار ګوتې وهي  سمون(اېډیټ) 
نیمګړتیاوې او د لیکوالۍ د اصولو ضد اکټونه له منځه وړي. 
(د سمونې الرښود) مطالعه هغه کسان هم باید وکړي، چې 
لیکل کوي، خو خپروي یې نه. ځکه دوی پر دې ډاډه وي، 
سره  اصولو  له  لیکوالۍ  د  یې  تحقیق  تخلیق/  کړی  چې 
د  پاڼې  کتاب  دغه  د  یې  که  خو  خوري.  نه  سر  چندانې 
مطالعې په پار واړولې، نو د لوستونکي پر وړاندې به یې د هر 
به یې د خالصون  له دې اضطرابه  او  تخلیق هېنداره صفا، 

عظیم چانس موندالی وي.

 عصمت اهللا صالحتخلیق هېنداره

منبع: تاند
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(ویژة شعر و ادب)
نیستان

نى زن

نفیسه خوشنصیب غضنفر

فریدون مشیرى

سمیع حامد

شیخ بهایى

بزن نى زن بزن نى زن بزن نى 
که دارد ناله دل در معدن نى 
 بزن نى زن ،  نواى زندگانى 
کشد دل تا نفس در دامن نى 
بنال و ناله کن در ناله زارم  

که دارد نوحه دل در مامن نى  
بزن نى زن سرود عاشقانه

که روید در بهارم سوسن نى 
بزن نى زن  نواى عارفانه

بدم بر جان دل پیراهن نى 
بنال اى نى نواى همنوایم 
برویانم چو نى در میهن نى 

سکوت و ظلمت این  ابلهان را 
شکن با ان صداى روشن نى

نکن اواره  اواى وطن را
مرا اواره کن در چیدن نى

خزانى گر خموشم مى نماید 
شگوفانم دو باره در تن نى 

هر ان مشتى که مى کوبد دهانم
بزن  با مشت  نى بر دشمن نى
 اگر خواهى که نابودم نمایى 
بسوزانم دمى ، با خرمن نى 
که از دودم بر اید ناله هاى 
زند این ناله بر اهریمن نى

همرنگ گونه هاي تو مهتابم آرزوست
چون باده ي لب تو می نابم آرزوست

اي پرده پرده ي چشم توام باغ هاي سبز
در زیر سایه ي مژه ات خوابم آرزوست
دور از نگاه گرم تو ، بی تاب گشته ام

بر من نگاه کن، که شب و تابم آرزوست
تا گردن سپید تو گرداب رازهاست

سر گشتگی به سینه ي گردابم آرزوست
تا وارهم ز وحشت شب هاي انتظار

چون خنده ي تو مهر جهانتابم آرزوست
***               

سیه چشمى، به کار عشق استاد،
به من درس محبت یاد مى داد!

مرا از یاد برد آخر، ولى من
بجز او، عالمى را بردم از یاد!

نه مرگم میبرد، نى زنده گى میماند آرامم
به میدان مانده ام تنها، نه پیروزم نه ناکامم

به مثل دایره هرلحظه ام در خویش سرگردان
نه آغاز است آغازم نه انجام است انجامم
به هرجا میروم دیوانه گى را عام میسازم

چنان در شهر بدنامم که خود میترسم از نامم
کسى غیر از خودم غرقم نکرده ( درِد من این است)

به سان موج در توفان ، به راِه خویشتن دامم
پلنگ ِ عاشق استم جان و دندان میکنم با هم
نه خشمت میکند هارم نه مهرت میکند رامم

مهدى سهیلى

زندگی یعنی چه؟ یعنی آرزو کم داشتن
چون قناعت پیشگان روح مکرم داشتن

جامهی زیبا بر اندام شرف آراستن
غیر لفظ آدمی معناي آدم داشتن

قطره ي اشکی به شبهاي عبادت ریختن
بر نگین گونه ها الماس شبنم داشتن
نیمشب ها گردشی مستانه در باغ نیاز
پاکی عیسی گزیدن عطر مریم داشتن

با صفاي دل ستردن اشک بی تاب یتیم
در مقام کعبه چشمی هم به زمزم داشتن

تا برآید عطر مستی از دل جام نشاط
در گالب شادمانی شربت غم داشتن

مهتر رمز بزرگی در بشر دانی که چیست
مردم محتاج را بر خود مقدم داشتن

مهلت ما اندك است وعمر ما بسیار نیست
در چنین فرصت مرا با زندگى پیکار نیست

سهم ما چون دامنى گل نیست در گلزار عمر
یار بسیار است اما مهلت دیدار نیست

آب و رنگ زندگى زیباست در قصر خیال
جلوه این نقش جز بر پرده ى پندار نیست

با نسیم عشق باغ زندگى را تازه دار
ورنه کار روزگار کهنه جز تکرار نیست  

تاکى به تمناى وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
خواهد به سر آید، شب هجران تو یانه؟

اى تیر غمت را دل عشاق نشانه
جمعى به تو مشغول و تو غایب ز میانه

رفتم به در صومعۀ عابد و زاهد
دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد
در میکده رهبانم و در صومعه عابد
گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد
یعنى که تو را مى طلبم خانه به خانه
روزى که برفتند حریفان پى هر کار

زاهد سوى مسجد شد و من جانب خمار
من یار طلب کردم و او جلوه گه یار
حاجى به ره کعبه و من طالب دیدار

او خانه همى جوید و من صاحب خانه
هر در که زنم صاحب آن خانه تویى تو

هر جا که روم پرتو کاشانه تویى تو
در میکده و دیر که جانانه تویى تو

مقصود من از کعبه و بتخانه تویى تو
مقصود تویى کعبه و بتخانه بهانه

بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید
پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید

عارف صفت روى تو در پیر و جوان دید
یعنى همه جا عکس رخ یار توان دید
دیوانه منم من که روم خانه به خانه

عاقل به قوانین خرد راه تو پوید
دیوانه برون از همه آیین تو جوید
تا غنچۀ بشکفتۀ این باغ که بوید

هر کس به زبانى صفت حمد تو گوید
بلبل به غزلخوانى و قمرى به ترانه

بیچاره بهائى که دلش زار غم توست
هر چند که عاصى است ز خیل خدم توست

امید وى از عاطفت دم به دم توست
تقصیر خیالى به امید کرم توست

یعنى که گنه را به از این نیست بهانه
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استاد ګل پاچا الفت

غني خان

ستوري ته اسمان کښې یوه ورځ ووې هالل
خدای ادم له مینه ورکړه مونږ له تش جمال

ز ه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست د کمال
ما له که یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال

مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده
حسن له زوال شته مینه نه لري زوال

 مـات غرور

عبدالقادرمسعود

پورته دې باڼه کړه د ادا په غیږ کې شپه راکړه
ووروه زلفې د ښکال په غیږ کې شپه راکړه
شونډو کهنګارو ته د مینې د آیت په نوم

شونډې را نږدې کړه د دعا په غیږ کې شپه راکړه
زه یم، یو څو اوښکې دمه ستا د بارخو سیورو ته
خیر دی مساپر یم د خندا په غیږ کې شپه راکړه
مات غرور خو نه یم چې د ناز غیږ نه مې وشړې

سترګو کې دې خوب یمه اشنا په غیږ کې شپه راکړه
خپل دې یم، پښتون دې یم، غزل دې یم، لیوال دې یم

ځار شم پښتنې نن د حیا په غیږ کې شپه راکړه

بهیر
چی دې وګورمه سترګو ته په ځیر
لیـــونی شوم رانه پاتې شي تدبیر

مینه څه ده؟ لیونتوب د ژوند هسته ده
لګـــــــوي سرکشو غاړوتـــه زنځیر

که ښکال او سپیڅلتوب غاړه غړۍ شي
نو، هنر او ادب ومـــومـــــي مســــیر

پتنک په شمع بلبل مینه په سرو ګلو کوي
عاشقان فخر په دیدار د نازولو کوي
تا په ماللو اثري سترګو زړه وړی زما

دلبران واړو د زړه ښکار په تش کتلو کوي
د هر چا خوښه چې په مال که په کمال پسې ځي

زه یې عبث بولم چې مینه بې د ښکلیو کوي
هغه پاک زړه چې د خوبانو خاص حرم باله شي
څوک به یې ولې ځای د هر خیال د ساتلو کوي
د ښکلیو خیال که له شاعر سره ملګری نه وي

ډېر غولېدلي که هوس د شعر ویلو کوي
ستا د خیال رڼا کې ماته حقیقت شو څرګند

فیلسوف خوشې اعتماد په دالیلو کوي
څوک چې له حق او حقیقت سره کړي مینه پیدا

د زړه په حکم فرق د حق او د باطلو کو

عبدالحمید ماشوخیل

نجم الرحمن مواج

 که منصور غوندې په دار او په سنګسار شم
نشته دا چې ستا له مینې توبه ګار شم

څو مې شته د عشق خواري همره ښادي ده
کهء مې ورکه دا خواري شوه نور به خوار شم

هیڅ له زهده راته مهء وایه ناصحه
دا وزګاری به هالهء کړم چې وزګار شم
د خسڼي په څیر سپک ښه یم بی قدره

خدائې مې مکړه هسې دروند چې په چا بار شم
کهء مې قد د سرو قد راشي په خوا کښې
د چامبیل په دود به سل ځله ترې ځار شم

د اللئ ته مې یوسف تر خوا شا کیږي
په بازار چې ئې د حسن خریدار شم
چې خطا خطا ګوزار کړي رسا لګي

حق حیران د جادو چشمو په ګوزار شم
هر سړی دغه ارزو کړي باری نهء شي

کهء حمید ُغندې او څار په ښهء ګفتار شم

 انتظار
 افسوس وطنه

په پټو سترګو له جهانه والړې 
له دې دنيا ستړى ستومانه والړې 
زړه مي لمبو د بېلتانه كباب كړ

زما ځواني مرګه چي له ما نه والړې 
زما سلګۍ زما درد مني اوښكي 

له سترګو سرو ستا تر زندانه والړې 
دميراث مړي ژوند دي څه خوندونه 
ته ځواني مرګ سولې جانانه والړې 

زما ځواني په ( انتظار) لمبه سوه 
ته دسپرلي دګل په شانه والړې

علی مرجان "عطایی"

وطنه حال ته دی چی گورم صبریدلی نشم
سترگی لرم خو ژړیدلی نشم
ستا د لمنی بچیان کله پوه دی

کاڼی دا ستا په تندی اوری خو ویلی نشم
کله هغه او کله دا په تا څه چاری وشوی

ړنگه بیدیا کی زه ال ناست یم څه لیدلی نشم
ستا جگ قصرونه شنه باغونه نړیدلی ښکاری

هستی بدله په نیستی شوه زه کتلی نشم
توپ او راکت چی نن چلیږی دلته

دی لعنتی جگړه کی هیڅ زه جنگیدلی نشم
د آزادی جنگ کی می هر وخت امتحان ورکړی

افسوس می دا چی ورور وژلی نشم
پښتون تاجک چی نن سوزیږی دلته

دا ستا لمنه کی قبرونه زه شمیرلی نشم
ځوانان تباه شول نن سبا کی دلته
په پردو مټو زه تاهم آبادولی نشم

دښمن خندیږی او خوشحاله ناست دی
دی ورور وژنه کی نور زیات زه کړیدلی نشم

چه تاریخونه را په یاد کړم کله
ټیټه شمله باندی زه چیری گرزیدلی نشم
راځی چه بس کړو نور جنگونه بس کړو

له ډیره شرمه خپل وطن په خوله راوړلی نشم

عبدالقادرمسعود

چې ناظر د ساده رویو په رخسار شم
په دا شمعې پروانه ُغندې نثار شم

کهء هر څو په صبر زړه ټولوم نهء شي
بی اختیاره لکه موم ویلی په نار شم
غنچه ُخله چې په خبرو راته راکړي

د نرګس په څیر کوز ګورم شرمسار شم
دم قدم ئې په پئیل د زړه د ُدرو

د راستئ په ستن وهلی نری تار شم
چې ئې شونډې تبسم تازه انګار کا
باندې زهء لکه سپند سوو ته تیار شم

ځان جهان مې هسې هیر لکه هیر خوب شي
د خندا په صبحدم چې ئې بیدار شم
د ګلرخو پابوسي پریښودی نهء شم

کهء راکیښ لکه نسیم په خنډ او خار شم

که انسان، انساني مینې ته ځان سپاري
ژوند به وي د پسرلیو یو بهیـــــــیر
که د پوهې مقتدا پسې ودریـــــږو
پړ بــه نه یو قضاوت ته د ضمـــیر

که پر سمه الر کاروان پسې تکل وي
طـــریقې ته به اړ نه شو د کــوم پیر

د مـــواج د ارمانــــونو ګل غوړیـــږي
هره خوا شـــــیندي وږمی به یې تا ثیر

ال مې ځائې نهء شي د ترکو په جرګه کښې
کهء د عشق ټیکه وهلی زنار دار شم

چې نا اهلو ته د اهل وینا وایم
زهء حمید به د منصور په شان په دار شم
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•   سه چیز در زندگى هست که دیگر نمى توانید به دستش بیاورید: کلمات بعد از گفته شدن، لحظه ها بعد از از ضایع شدن و زمان  
    بعد از سپرى شدن. (نلسون ماندال)

•   جوان مردى که بخوَرد و بدهد، به از عابد که روزه دارد و بنهد. (سعدى)
•   ترس از عشق، ترس از زندگى است و آنان که از عشق دورى مى کنند مردگانى بیش نیستند. (برتراند راسل)

•   هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. (بنجامین فرانکلین)
•   شاد ماندن به هنگامى که انسان در گیرودار کارهاى مالل آور و پر مسئولیت است، هنر کوچکى نیست. (نیچه)

•   زندگى گرهى نیست که در جست و جوى گشودن آن باشیم. زندگى واقعیتى است که باید آن را تجربه کرد.( سورن کى یر  
    کگارد)

•   پاى در زنجیر پیش دوستان به که با بیگانگان در بوستان. (سعدى)
•   ستیز من تنها با تاریکیست، من براي نبرد با تاریکی شمشیر نمی کشم، چراغ می افروزم. (زرتشت)

•   اشخاص زیرك از بدبختى ها و گرفتارى هاى دیگران آگاه و بیدار مى شوند، ولى اشخاص نادان از بالهاى خود عبرت نمى گیرند. 
    (بنجامین فرانکلین)

•   نگرش تو باید هر لحظه نو شود. خردمند کسى است که از هر چیزى، به شگفت آید. (آندره ژید)
•   دین بدون علم کور است و علم بدون دین لنگ است. (آلبرت انیشتن)

•   تکامل باید هدف ابتدایى همه هنرمندان حقیقى باشد. (بتهوون)
•   من همیشه آدم هاى تنبل را براى کارهاى سخت انتخاب مى کنم؛ چون آنها راحت ترین راه را براى انجامش پیدا مى کنند. (بیل 

    گیتس)
•   هر کس باید راه زندگى خودش را پیدا کند و از راه زندگى خودش برود نه از راه زندگى دیگرى. (آندره ژید)

•   مهم آن است که هرگز از پرسش باز نایستیم. (آلبرت انیشتن)
•   آن گونه که مى پسندى زندگى کن، ولى بدان که عاقبت مرگ در انتظار توست. (امام محمد غزالى)

•   در جهان یگانه مایه نیکبختى انسان محبت است. (افالطون)
•   زنها اختراع هاى بزرگى نکرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند. (توماس ادیسون)

•   شرم سپرى محکم در برابر نگاه ناپاکان است. (جبران خلیل جبران)
•   هیچ کس نمى تواند تمام عمر، خوشى را تحمل کند؛ در این صورت دنیا جهنم مى شد. (برناردشاو)

•   بهترین نشانه تمدن، وجود انسان بزرگوار و نیک است که خودخواه نباشد و همراه با دیگران براى خوشبختى همه کار کند. 
    (جواهر لعل نهرو)

•   اندیشیدن در زندگى مان نقش مهمى دارد. اندیشیدن به نگرش مان شکل مى دهد. با اندیشه مان مى توانیم زندگى مان را دگرگون 
    کنیم. (جى پى واسوانى)

•   نقاش کامل آن است که از هیچ براى خود سوژه بسازد. (چارلى چاپلین)
•   وقتى غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره مى گیرد. وقتى خوشحالید، دنیا به شما لبخند مى زند. اما وقتى دیگران را خوشحال 

    مى کنید، دنیا به شما تعظیم مى کند. (چارلى چاپلین)

جمالت طالیى

قسمت پنجاه ویکم:

( یک جملۀ ارزشمند مى تواند زندگى انسان را دگرگون و هدفمند کند. )
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•  ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوى و به نیکان بپیوندى. (سقراط)
•  رسالت یک انسان براى رسیدن به آزادى در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است. (چه گوارا)

•  سخنى که سودى در آن نیست نگفتن بهتر، سخن بى سود مانند آتشى است که دودش بسیار و گرمى و فروغش اندك. (بزرگمهر)
•  موسیقى از فکر تراوش مى کند و در قلب مى نشیند. (بتهوون)

•  انسان تنها براى نیکى کردن آفریده شده است. (تولستوى)
•  انسان به واسطه ضربان قلبش زنده نیست، حیات او به غذا و خوراك وابسته نیست، او به لطف خدا زنده است./ جى پى واسوانى

•  انتقام، دلیل سبکى عقل و پستى روح است. (سقراط)
•  مطالعه، یگانه راه است براى آشنایى و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاك منزل 

   دارند. (دکارت)
•  زندگى یعنى هر روز و هر ساعت را زیستن. (دیل کارنگى)

•  مقیاس ارزش انسان اهمیتى است که به وقت خود مى گذارد.  (رالف والدو امرسون)
•  هیچ چیز ساده تر از قلب نمى شکند. )ژان پل سارتر(

•  غمناك ترین لحظه زندگى را از کسى تجربه مى کنى که شیرین ترین خاطرات زندگى را با او داشتى. (ویلیام شکسپیر)
•  حقیقتى وجود ندارد، جز در عمل. (ژان پل سارتر)

•  همه چیز کشف شده است، مگر چگونه زیستن. (ژان پل سارتر) 
•  ساده ترین درس زندگى این است: هرگز کسى را آزار نده.  (ژان ژاك روسو)

•  جامعه زمانى حکمت و سعادت مى یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد. (سقراط)
•  در مقابل همه چیز مى توان مقاومت کرد جز نیکى و خوبى. (ژان ژاك روسو)

•  دانش پاك در دل هاى ناپاك قرار نمى گیرد. (سقراط)
•  ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوى و به نیکان بپیوندى. (سقراط)
•  کتاب هاى مفید، آنهایى هستند که خواننده را تشویق به تکمیل آن کنند. (فرانسوا ولتر)

•  هر کس دو بار مى میرد: یکبار آنگاه که عشق از دلش مى رود و بار دیگر آنگاه که زندگى را بدرود مى گوید. اما مرگ زندگى در 
   برابر مرگ عشق ناچیز است. (فرانسوا ولتر)

•  از روى سؤال هاى فرد، بهتر از جواب هاى او مى توانید درباره اش قضاوت کنید. (فرانسوا ولتر)
•  کالمتان را عوض کنید تا جهان شما عوض شود زیرا کالمتان جهانتان است. (اسکاول شین)

•  اگر دوست تو مرتکب خطایى شد، از دوستى او صرف نظر مکن؛ چراکه انسان در معرض خطاست.  (فیثاغورث)
•  آینده چیزى نیست که انسان به ارث ببرد؛ بلکه چیزى است که خود آن را مى سازد. (گابریل گارسیا مارکز)

•  دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است.  (گابریل گارسیا مارکز)
•  اخالق را طوفان هاى روزگار تقویت مى کند. (گوته)

•  تشویق پس از نکوهش، همچون آفتاب پس از ژاله است.(گوته)
•  صادق ترین، بى توقع ترین،مفیدترین و دائمى ترین رفیق براى هر کسى کتاب است. (مارك تواین)

•  باید از نورى که در درونت روشن است تغذیه کنى تا چنان بدرخشد که همه آن را ببینند. (مارك فیشر)
•  اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما مى شد، سعى و عمل دیگر معنى نداشت. (موریس مترلینگ)

•  رسم جهان این است که قانون بسازد، ولى خود از عادت پیروى مى کند. (میشل فوکو)
•  شک هایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن. (نلسون ماندال)

•  دوران طالیى پیش روست نه پشت سر. (ویلیام شکسپیر)
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مردى ساده چوپان شخصى ثروتمند بود و هر روز در بدل چوپانى 
اش پنج درهم از او دریافت میکرد. یک روز صاحب گوسفندان به 
چوپانش گفت: میخواهم گوسفندانم را بفروشم چون میخواهم به 
و  ندارم  چوپان  و  گوسفند  نگهدارى  به  نیازى  و  بروم  مسافرت 

میخواهم مزدت را نیز بپردازم. 
پول زیادى به چوپان داد اما چوپان آن را نپذیرفت و مزد اندك 
خویش را که هر روز در مقابل چوپانى اش دریافت میکرد و باور 

داشت که مزد واقعى کارش است، ترجیح داد.
اندك  مزد  گوسفندان،  صاحب  زدگى  حیرت  مقابل  در  چوپان 
به سوى خانه اش  بود دریافت کرد و  پنج درهم  را که  خویش 
رفت. چوپان بعد از آن روز که بى کار شده بود، دنبال کار مى 
نگه  را  اش  چوپانى  اندك  پول  ولى  نکرد  پیدا  شغلى  اما  گشت 

داشت و خرج نکرد به امید اینکه روزى به کارش آید
در آن روستا که چوپان زندگى مى کرد مرد تاجرى بود که مردم 
خویش  تجارتى  کاروان  همراه  به  تا  دادند  مى  او  به  را  پولشان 
کاالى مورد نیاز آنها را برایشان خریدارى کند. هنگامى که وعده 
او رفتند و هر کس  سفرش فرا رسید، مردم مثل همیشه پیش 
مقدارى پول به او داد و کاالى مورد نیاز خویش را از او طلب کرد.
تا  بدهد  او  به  را  پنج درهمش  افتاد که  فکر  این  به  چوپان هم 
برایش چیز سودمندى خرید کند. لذا او نیز به همراه کسانى که 
نزد تاجر رفته بودند، رفت. هنگامیکه مردم از پیش تاجر رفتند، 

چوپان پنج درهم خویش را به او داد. 
تاجر او را مسخره کرد و خنده کنان به او گفت: با پنج درهم چه 
چیزى مى توان خرید؟  چوپان گفت: آن را با خودت ببر هر چیز 
پنج درهمى دیدى برایم خرید کن. تاجر از کار او تعجب کرد و 
گفت: من به نزد تاجران بزرگى میروم و آنان هیچ چیزى را به پنج 
درهم نمیفروشند، آنان چیزهاى گرانقیمت میفروشند. اما چوپان 
بسیار اصرار کرد و در پى اصرار وى تاجر خواسته اش را پذیرفت.
تاجر براى انجام تجارتش به مقصدى که داشت رسید و مطابق 
خواسته ى هر یک از کسانى که پولى به او داده بودند ما یحتاج 
آنان را خریدارى کرد. هنگام برگشت که مشغول بررسى حساب 
و کتابش بود، بجز پنج درهم چوپان چیزى باقى نمانده بود و بجز 
یک گربه ى چاق چیز دیگرى که پنج درهم ارزش داشته باشد 

نیافت که براى آن چوپان خریدارى کند.
صاحب آن گربه مى خواست آن را بفروشد تا از شرش رها شود، 
تاجر آن را بحساب چوپان خرید و به سوى شهرش بر مى گشت 
در مسیر بازگشت از میان روستایى گذشت، خواست مقدارى در 

، مردم  ، هنگامى که داخل روستا شد  استراحت کند  آن روستا 
آنان  از تاجر خواستند که آن گربه را به  روستا گربه را دیدند و 

بفروشد . 
تاجر از اصرار مردم روستا براى خریدن گربه از وى حیرت زده 
شد. از آنان پرسید: دلیل اصرارتان براى خریدن این گربه چیست؟ 
مردم روستا گفتند: ما از دست موشهایى که همه زراعتهاى ما را 
مى خورند مورد فشار قرار گرفته ایم که چیزى براى ما باقى نمى 
گذارند. و مدتى طوالنى است که به دنبال یک گربه هستیم تا 
براى از بین برن موشها ما را کمک کند. آنان براى خریدن آن 

گربه از تاجر به مقدار وزن آن طال اعالم آمادگى کردند.
هنگامى که تاجر از تصمیم آنان اطمینان حاصل کرد، با خواسته 
ى آنان موافقت کرد که گربه را به مقدار وزن آن طال بفروشد. 
چنین شد و تاجر به شهر خویش برگشت ، مردم به استقبالش 
اینکه نوبت  تا  امانت هر کسى را به صاحبش داد  رفتند و تاجر 
چوپان رسید ، تاجر با او تنها شد و او را به خداوند قسم داد تا راز 
آن پنج درهم را به او بگوید که آن را از کجا بدست آورده است؟
چوپان از پرسش هاى تاجر تعجب کرد اما داستان را بطور کامل 
برایش تعریف نمود. تاجر شروع به بوسیدن چوپان کرد در حالى 
که گریه مى کرد و مى گفت: خداوند در عوض بهتر از آن را به 
تو داد چرا که تو به روزى حالل راضى بودى و به بیشتر از آن 
رضایت ندادى. در اینجا بود که تاجر داستان را برایش تعریف کرد 

و آن طالها را به او داد.
این معنى روزى حالل است 

الهى ما را به آنچه به ما دادى قانع گردان
و در آنچه به ما عطا فرموده اى برکت قرار ده

حکایت و اندرز
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