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سردرگمی حکومت در
مبارزه با مواد مخدر
رحیم حمیدی

برای سالهای متمادی است که افغانستان جزئی بزرگترین تولید
کننده مواد مخدر به حساب می آید .تولید مواد مخدر ضربههای
سنگین بر صحت شهروندان ،اقتصاد کشور و ثبات سیاسی وارد
نموده اســت .با این حال ،تالش های جامعــه جهانی و حکومت
افغانســتان منجر به کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان نشده
است.
در دوره حاکمیت رئیس جمهور کرزی ،کشــور های کمک کننده
به افغانستان از مجراهای مختلف تالش ورزید تا تولید تریاک در
افغانستان را کاهش دهد .بریتانیا با توزیع پول به دهقانان تالش
نمود آنها را تشویق نماید که از کشت مواد مخدر دست بکشد.
تحقیقات اما ،نشــان داد که دهقانان از پول دریافتی برای کشت
بیشتر تریاک استفاده نموده است .در واقع ،آمار کشت تریاک در
افغانستان افزایش یافت و تحقیقات نشان داد که دهقانان از پول
های دریافتی به منظور کشت بیشتر تریاک استفاده نموده است.
در قدم بعدی ،بریتانیا سمپاشــی بر مزارع کشت تریاک را روی
دست گرفت .سمپاشی منجر به از بین بردن مزارع زیادی کشت
تریاک شد .در آن سال ،آمار تولید تریاک کاهش یافت .اما ،کاهش
آمار تولید تریاک مقطعی بود.
در این میان برخورد و مواجهه حکومت مرکزی با صاحبات مزارع
کشت تریاک قابل تأمل است .حکومت به صورت نمایشی هر ساله
مزارع را که تریاک کشــت می کند ،حمله می کند .اما ،در از بین
بردن کشت تریاک به صورت گزینشی عمل نمی نماید .به عبارت
دیگر ،مزارع را که صاحبان آنها از نفوذی کمتری برخوردار است
و با هیچ مقام حکومتــی و فرماندهان پلیس ارتباط ندارد ،ویران
می کند و مــزارع را که صاحبان آن ها در حکومت نفوذ دارد و با
فرماندهان پلیس در ارتباط اســت دست نخورده می گذارد .این
برخورد گزینشــی اما ،یکبار صورت نگرفته است بلکه هر ساله
تکرار می شــود .بنابراین ،می توان گفت که فساد حاکم بر بدنه
حکومت منجر می شــود که تولید تریاک در کشور کاهش نیابد
و مبارزه با آن با صرف میلیارد ها دالر ره به جایی نبرد .بنابراین،
اساسی ترین مسئله در مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر مبارزه
با فساد می باشد.
در بسیاری از مناطق که تریاک کشت می شود گروه های مخالف
مسلح دولت همانند گروه طالبان نفوذ چشمگیری دارد .تحقیقات
نشان می دهد که در هر منطقه که گروه طالبان تسلط دارد در آن
منطقه کشــت تریاک به عنوان یک گزینه برتر تبدیل می شود.
زیرا ،طالبان هم تشویق کننده اســت و هم امنیت منطقه را می
گیرد و هــم فرصت فروش آن را فراهم می کنــد .طالبان از آن
جهت مشوق کشــت تریاک است که ساالنه میلیارد ها دالر سود
می برد .براســاس تحقیقات صورت گرفته گروه طالبان در حدود
 40درصــد منابع مالی خود را از مجرای کشــت ،قاچاق و فروش
مواد مخدر تأمین می کند .از این جهت ،باید گفت که مبارزه برای
کاهش تولید مواد مخدر ضرورت به مبارزه با گروه طالبان اســت.
به عبارت دیگر ،مبارزه با گروه طالبان نســبت به مبارزه با کشت
تریاک اولویت دارد .بنابراین ،گروه طالبان نقش برجسته در تولید
و معتاد نمودن شهروندان کشور دارد .این مسائل باید حکومت را
وادار نماید که گروه طالبان را به عنوان دشمن شماره یک تعریف
نماید.
در وضعیت کنونی حکومت سردرگم است .نمی داند برای کاهش
تولید و قاچــاق مواد مخدر چکار کند .نخبگان سیاســی خوب
می داند که بدون ســرکوب گروه طالبان و نابودسازی آنها قادر
به کاهش تولید مواد مخدر نیســت .اما ،برای نابود گروه طالبان
اراده سیاســی ندارد .اولویت های حکومت در کاهش تولید مواد
مخدر مشخص نیست .این نشان از سردرگمی حکومت در مواجه
با کشــت و قاچاق مواد مخدر را نشان می دهد .حکومت مرکزی
که زعفران را به عنوان مهمترین گزینه بدیل برای کشــت تریاک
معرفی می نماید ،قادر به بازاریابی آن در بازار جهانی نبوده است.
بنابراین ،در سرگمی کنونی ،امید به کاهش معتادین در کشور یک
امر توخالی است .اشرف غنی ،رئیس جمهور اگر برای کاهش مواد
مخدر و کاهش کشت و قاچاق مواد مخدر مصمم است باید با فساد
مبــارزه جدی نموده و گروه طالبان را به صورت جدی ســرکوب
نماید .مکانیسم های حقوقی تعریف نماید که برمبنای آن کشت و
فروش مواد مخدر به صورت آزاد هزینه های سنگین داشته باشد
و هیچ شهروند کشــور جرئت نکند که به کشت و فروش قاچاق
مواد مخدر دست بزند.

توتاپ؛ برابری اجتماعی و انکشاف متوازن!
مهدی مدبر

برابری  ،یک حق انسانی است و هر انسانی
حــق دارد آن را مطالبه کنــد .همچنان
نابرابری منبع تبعیض و بی عدالتی است و
هر انسانی حق دارد در مقابل آن ایستادگی
کند و آن را نپذیرد .تامین برابری اجتماعی
فرصت های برابر در اختیار شهروندان قرار
خواهد داد و باورمندی به برابری اجتماعی
و سیاسی ،انکشــاف و توسعه ی متوازن را
در برنامه های دولت در پی خواهد داشت.
در افغانستان متاسفانه به دلیل سالها جنگ
و خشــونت ،حقوق برابر انسانها همواره با
خطر مواجه بوده است و در بسیاری موارد
نیز نقض شده اســت .برابری اجتماعی نیز
در افغانســتان با چالش مواجه بوده است و
تامین نشده اســت و در نتیجه انکشاف و
توسعه بصورت متوازن صورت نگرفته است.
اما اکنون که ما در حال تجربه دموکراســی
هســتیم و می خواهیم حکومت و جامعه
ی دموکراتیک مبتنی بر ارزشهای انسانی
داشــته باشیم؛ در گام نخســت باید حق
برابری انســانها را که سالها از ساکنان این
ســرزمین دریغ شده اســت ،بطور جدی
رعایت کنیــم و با باورمندی بــه برابری
اجتماعی ،زمینه توسعه و انکشاف متوازن
را نیز فراهم سازیم.
نابرابری اجتماعــی و توزیع نابرابر منابع و
ســرمایه های ملی در گذشته ،باعث شده
است که بین شــهروندان افغانستان فاصله
ایجاد شود و تضادهای سیاسی ،اجتماعی،
قومی و زبانی گسترش یابد ،اما در یک و نیم
دهه ی اخیر ،مردم افغانستان تالش کرده
اند که نابرابری های اجتماعی را از بین ببرند
و تضادهای و تنش های بوجود آمده از این
ناحیه ها را نیز کاهش دهند و مسیر مدنیت
و یک جامعه ی واحــد را در پیش گیرند.
اما متاسفانه از ســوی حکومت اراده الزم
برای تامین برابری اجتماعی و توزیع برابر
سرمایه ها و منابع ملی وجود نداشته است.
مناطق مرکزی افغانســتان به باور همه ی
شهروندان کشــور ،یکی از محروم ترین
مناطق افغانستان اســت و سالها از عدم
توزیع عادالنه و برابر ســرمایه ها و منابع
ملی رنج برده و کمترین توجه از این مناطق
دریغ شده است .در یک و نیم دهه ی اخیر
نیز انکشاف و توسعه آنگونه که الزم بود در
این مناطق صورت نگرفته است و مردم این
والیات از برنامه های انکشافی و زیربنایی
حکومت محروم بوده است.

اکنون ،این مردم مطابق با حقوق شهروندی
که در قانون اساســی و سایر قوانین کشور
برای شــان در نظر گرفته شده است و آنها
را از حقوق برابر فردی ،اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی برخوردار می سازد ،از حکومت
می خواهند که پــروژه برق توتاپ که یکی
از بزرگترین پروژه های ملی است از مسیر
بامیان و مناطق مرکزی بگذرد.
عبور این پروژه از مناطق مرکزی افغانستان،
عالوه بر اینکه منافع ملی کشــور را بهتر
تامین مــی کند و از نگاه فنی نیز مســیر
مناســب و مصؤن برای عبــور یک پروژه
بزرگ ملی اســت ،از اهمیت های ذیل نیز
برخور دار است:
رعایت انکشاف متوازن
مناطق مرکزی افغانستان یکی از ناانکشاف
یافته ترین مناطق افغانستان است و عدم
رعایت انکشــاف متــوازن در برنامه های
انکشــافی حکومت ،باعث شده است که
این مناطق از انکشاف و توسعه باز بمانند.
توسعه و انکشــاف حق مردم این مناطق
است و حکومت موظف است که این مناطق
را نیز توسعه و انکشاف دهد.
عبور پروژه ی برق توتاپ از مســیر بامیان
به انکشــاف این مناطق کمک خواهد کرد
و نشــان خواهد داد که حکومت انکشاف
متوازن را در برنامه هایش رعایت می کند

و همه ی مردم افغانســتان را مساویانه در
برنامه های انکشــافی اش سهم می دهد.
از ســوی دیگر ،عبور این پروژه از مسیر
سالنگ عالوه بر اینکه با مشکالت تخنیکی
جدی مواجه است ،بخش بزرگی از محروم
ترین مناطق کشــور را نیز از توســعه و
انکشــاف باز می دارد و فرصت توســعه
یافتن را از آنها مــی گیرد .عدم توجه به
توسعه و انکشاف این مناطق باعث خواهد
شــد که مردم نسبت صداقت حکومت در
طرح و اجرای پروژه های بزرگ انکشافی
و اقتصادی شــک کنند و این امر فاصله
میان مردم و حکومــت را افزایش خواهد
داد و پیامدهای آن در وضعیت شــکننده
کنونی ،حکومت را با بحران مشــروعیت
دچار خواهد کرد.
رعایت انکشاف متوازن یکی از قراردادهای
حکومت با مردم اســت و حکومت از این
طریق مشــروعیت اش را بدست آورده
است ،در صورتی که مردم احساس کنند
که حکومــت در اجراء این قرارداد عدالت
و برابــری را رعایت نمی کنــد ،آنها نیز
از حکومت ســلب اعتماد خواهند کرد و
مشروعیت را از حکومت خواهند گرفت.
به خودکفایی اقتصای کشور کمک می کند
یکی از مشکالت افغانســتان عدم خود
کفایی اقتصادی اســت .اقتصاد بی ثبات

و شکننده باعث شــده است که حکومت
افغانستان حتی در اجرای معاش کارمندان
خود با مشــکل مواجه باشــد و از جامعه
جهانی کمک و همــکاری بخواهد .عبور
پروژه برق توتاپ از مسیر بامیان می تواند
اقتصاد کشور را به سوی خودکفایی و ثبات
سوق دهد؛ زیرا با عبور این پروژه از مسیر
بامیان ،اســتخراج دو معدن بزرگ کشور
ممکن می گردد و سهولت های الزم برای
استفاده از این دو معدن فراهم می گردد.
معدن آهن حاجیگک والیت بامیان و معدن
مس عینک والیت لوگر در این مسیر قرار
دارد و حکومت افغانستان هنوز نتوانسته
اســت از این دو معدن بزرگ برای بهبود
وضعیت اقتصادی کشور استفاده بکند.
یکی از دالیل عدم استفاده از این معادن،
نبود انرژی الزم برای استخراج این معادن
بوده اســت ،با عبور پروژه ی برق توتاپ و
برق رســانی در والیت های بامیان و لوگر،
انرژی الزم برای استخراج این معادن نیز
فراهم خواهد شد و با بهره برداری از این
دو معدن بزرگ ،بخشــی از مصارف مالی
دولت تامین خواهد شد و کشور ما بسوی
خودکفایی و اقتصادی گام خواهد گذاشت.
از ســوی دیگر عبور این پروژه از مسیر
بامیان باعث خواهد شد که اقتصاد مردم
محلی نیز بهبود پیــدا کند .مردم مناطق

مرکزی افغانستان ،همواره از فقر اقتصادی
در رنج بــوده اند و حکومت افغانســتان
هیچگاه نتوانســته زمینه رشد اقتصادی را
برای مردم این مناطق فراهم سازد .با عبور
این پروژه از مســیر بامیان و برق رسانی به
مناطق مرکزی؛ مــردم قادر خواهند بود تا
کارگاههای کوچک و متوسط را راه اندازی
بکنند و با کار و اســتفاده از این کارگاهها
اقتصاد شــان را بهبود ببخشــند و از فقر
اقتصادی نجات یابند.
برابری اجتماعی نهادینه می شود
برابری اجتماعی ضــرورت جامعه کنونی
افغانستان است ،تمام چالش های اجتماعی
که ما امروز پیش رو داریم از نابرابری های
اجتماعی سرچشــمه می گیرد .حکومت
افغانستان همیشــه تاکید کرده است که
برابری اجتماعی را در برنامه هایش در نظر
می گیرد ،رئیس جمهــور غنی در دوران
انتخابــات تاکید می کرد که هر افغان با هر
افغان برابر اســت .اما برابری اجتماعی با
حرف تامین نمی شود و در عمل باید نشان
داده شود .عبور دادن پروژه ی برق توتاپ
از مســیر بامیان به نهادینه شدن برابری
اجتماعی در کشــور کمک خواهد کرد و
مردمی که سالها از نابرابری اجتماعی رنج
برده اســت ،از برابری اجتماعی برخوردار
خواهند شد.
رئیس جمهور باید به وعده اش عمل کند
یکی از وعده های رئیــس جمهور غنی به
مردم مناطق مرکزی در زمان کمپاین های
انتخاباتی این بود کــه مناطق مرکزی را از
زندان جغرافیایــی آزاد خواهد کرد .ما به
این باور هستیم که رئیس جمهور غنی این
ســخنان را فقط بخاطر جلب توجه مردم و
کسب رای نگفته است ،بلکه عمق اندیشه
و باور رئیس جمهور این اســت که مناطق
مرکزی افغانســتان در محرومیت تاریخی
بسر برده است و باید این محرومیت پایان
یابد و به انکشاف و توسعه این مناطق توجه
جدی صورت گیرد .حاال ما از رئیس جمهور
انتظار داریم که با عبور دادن پروژه ی برق
توتاپ از مسیر بامیان ،راه را برای شکستن
زندان جغرافیایی مناطق مرکزی افغانستان
هموار سازد و ثابت کند که شعارها و وعده
های دوران انتخاباتی اش را فراموش نکرده
است و این حرف ها ناشــی از باور جناب
رئیس جمهور به رعایت عدالت اجتماعی و
انکشاف و توسعه متوازن ،بوده است.

موئلفه های تعارض در نظام بین الملل
سینا آذرگشسب /قسمت دوم

اصوال در حوزه نگرش مارکسیستی  ،روابط
بین الملل بر مبنای سرمایه داری و دو اصل
بنیادین سود و تقســیم کار جهانی سامان
می یابد از این سیســتم خود متشکل از
ســه بخش مرکز  ،پیرامون و شبه پیرامون
می باشد که فلسفه وجودی انها را باید در
اصل تقسیم کار جهانی جستجو کرد که هر
کدام نقش خاصی را در فرایند تولید سود
و انباشت سرمایه داری می نمایند .بنابراین
چرخه ای از انباشت به عنوان حلقه پیوند
دهنده بخش های مذکور به حســاب می
اید که جهت ان متوجه مرکز بوده و تمامی
واحد های درگیر برای بقا یا صعود در چرخه

 کارتون روز

قدرت یعنی رفتن به ســمت مرکز تالش
خواهند کرد ( .همان  .صص  ۴۰و ) ۴۱
تحول معنایی و مفهومی در ســیر تاریخی
روابط بین الملل
یکی از پارامتر های اساســی شکل دهنده
به چهار چوب مطالعاتــی روابط بین الملل
واحد های شکل دهنده چهار چوب مذکور
در قالب واحد های سیســتمی می باشد.
علم مطالعه روابط بین الملل به عنوان علم
مطالعه گســتره مذکور از این جهت شاهد
تحوالت مختلفی بوده است که از این منظر
چهار نقطه عطف را در تحوالت آن می توان
مشاهده کرد.
 . ۱دوره نخســت مربوط به دوران اندیشه
روابط بین الملل به مفهوم سنتی ان است
 . ۲دوره دوم :ایــن دوره مربوط به شــکل
گیری دولت کشــور اســت ( از قرارداد
وستفالی تا اوایل قرن بیستم )
 . ۳دوره ســوم :این دوره مربوط به شکل
گیری سازمان های بین المللی و نهاد های
بین المللی است.
 . ۴دوره چهارم مروبط به شکل گیری جامعه
جهانی و جامعه مدنی جهانی است ( .قاسمی
 .ص )۱۵۴
نخســتین دوره در روابط بین الملل مربوط
به زمانی است که سیستم جهانی به مفهوم
امروزین وجود نداشت و ما با سیستم های
موجود در منطق مختلف و مجزا ســروکار
داشــتیم در این دوره روابط بین الملل را
باید در قالب اندیشــه مطرح ســاخت .در
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دوره مذکور واحد هــای موجود در قالب
شهرهایی تعریف می شوند که در منطقه
ای خاص گرد هــم امدهع و با یکدیگر در
ارتباط بودند  ،سیســتم باستانی در خاور
میانه  ،دوره ســومری ها  ،سیستم یونان
باستان  ،هند  ،چین  ،اروپای قرون وسطی ،
دولت شهر های ایتالیا نمونه هایی از چنین
واحد هایی را به نمایش می گذارند .در این
دوره روابط بین الملل در قالب اندیشــه
هایی بود که توســط دانشمندان مطرح و
یا توسط سیاست مداران به کار گرفته می
شد ( .همان  .ص )۱۵۵
روابط بین الملــل در دوره دوم حیات خود
با پدیده نوینی تحت عنوان کشــورها روبه
روست که ماحصل و نتیجه نیروهایی است
که در قالب پیمان وستفالی تجلی یافته که
طی ســده  ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷میالدی به تکامل
رسید .در این دوره روابط بین الملل را باید در
اندیشه افرادی چون «هابس» و «ماکیاول» و
شاگرادان انها جستجو کرد .در اینجا وضعیت
خاص حاکم بود که وضع طبیعی بیان کننده
آن می باشد که در مکتب واقع گرایی خود
را متجلی ساخت و نشــات گرفته از روح
بدبینانه افرادی چون «هابس» « ،ماکیاول»
 « ،رینولد نیبر» « ،فردریک شــومان» ،
«نیکالس اســپایگمن» می باشد .اتحاد
ها و ائتالف های این دوره مانند سیســتم
بیســمارک و دلکســه و یا کنسرت اروپا
نمودی از اندیشه روابط بین الملل موجود
در دوره مذکور است .اما با گسترش پدیده

کشور ها  ،پیدایش امور و موضوعات نوین ،
همکاری به عنوان اصل اجتناب ناپذیر خود
را نمایان ســاخت و بدین ترتیب کنفرانس
های دوره ای  ،اتحادیه های مختلف و نهایتا
سازمان های بین المللی پا به عرصه وجود
نهادند .شکل گیری جامعه بین الملل و پس
از ان ســازمان ملل متحد و سازمان های
منطقه ای توجه به این واحد ها را در عرصه
مطالعاتی روابط بین الملل ضروری ساخت
و به عنوان یکی از پارامتر های مطالعاتی
روابط بین الملل مطرح نمود ( .همان )
دوره چهارم که دوره نوین روابط بین الملل
را می توان بــر ان نام نهاد عمدتا نیز باید
فروپاشی شوروی را به عنوان نقطه عطف
ان انتخاب کرد ( اما سابقه ان به دهه  ۷۰و
 ۸۰برمی گردد) دوره ای است که بازیگران
روابط بین الملل و دیگر به سازمانها محدود
نمی گــردد و بازیگران متعددی به عنوان
کارگزاران صحنه بین الملل مطرح شــده
اند .به عبارت دیگر سیستم چند محوری
شــکل گرفت و روابط بین الملل به عنوان
علم مطالعه نظم در چنین سیستمی مجبور
به توجه به چنیــن محورهایی گردید( .
همان  .ص ) ۱۵۶
برداشــت های ناشــی ازفرایند تجزیه و
تجلیل روابط بین الملل
دولت ها تحت تاثیــر انگیزه ها  ،نیروها ،
اهــداف  ،و منافــع  ،در حالت همکاری ،
رقابت و تعارض با یکدیگر بسر می برند بر
این اساس داده های سیاست خارجی روی

هم رفته دارای اثار متفاوتی هســتند و در
نتیجه طیف وسیعی از همکاری های نزدیک
یا دور برخوردهای شــدید یا ضعیف و نیز
رقابت در مقیاس هــای گوناگون در عرصه
سیاست بین الملل مشاهده می شود .بدین
ترتیب به دو نوع برداشت در فرایند تجزیه
و تحلیل روابط بین الملل بر می خوریم در
دیدگاه نخســت محور اصلی مطالعه زمینه
های همکاری و اشتراک مساعی میان واحد
های سیاســی متفاوت است بر این اساس
میان افراد و نیز جوامع اســانی پیوندهای
مشترک اجتماعی و فوق ملی وجود دارد و
در این روند مسئله برد و باخت مطرح نیست
بلکه باید از اهمیت عواملی چون حاکمیت
های جداگانــه  ،نظام دولت ها و ملی گراها
کاست و به تدریج به سوی انتر ناسیونالیسم
پیش رفت و روابط بین المللی را جایگزین
روابط میان دولت هــای نمود .دیدگاه دوم
اساس بررسی خود را بر وجود تضاد منافع
و تعارض خواسته ها میان افراد از یک سو
و جوامع اسانی از سوی دیگر قرار داده  ،به
جای برقراری روابط نزدیک و همکاریهای
دوستانه میان ملت ها بر واحد های سیاسی
و حاکمیت های جداگانه با منافع ناهمگون
تاکید می ورزد چنین برداشتی تحت تاثیر
نظریات اشخاصی مانند «هابز» و «ماکیاول»
قرار دارد بر این اساس طرز تفکر هیچ گونه
محدودیت اخالقــی و حقوقی برای تامین
منافع و تحقــق اهداف ملی نمی توان قائل
شد .این نوع برخورد نسبت به سیاست بین
الملل انعکاســی از نظریه های رئالیست ها
اســت که روابط میان واحد های سیاسی را
بر اساس یک سلسله نظریه هایی از پیش
ساخته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می
دهند و راهنمای دولت هــا را برای جهت
گیری های سیاســت خارجــی  ،قدرت و
منافع می پردازد .اما بر داشــت سومی نیز
در این بین وجود داردکــه متاثر از افکار
«گروسیوسی»  ،رعایت حقوق بین الملل را
به واحد هــای ملی توصیه می کند و نوعی
همکاری و تضاد را در عرصه سیاســت بین
الملل می پذیرد ( .قوام  .صص  ۲۴۵و ) ۲۴۶
مفهوم تعارض
اصوال هاله ای از ابهــام واژه تعارض را فرا
گرفته است  ،کاربرد روزمره این واژه نزاع
بین دو یا چند طرف که خشونت را همچون
ابزاری برای پیروزی یا دفاع از خود به کار
می برند  ،و خشــونت نیز معموال در قالب
خســارات فیزیکی  ،مطرح می گردد .البته
امروزه از اعمال خسارت و خشونت روانی به
دشمن نیز صحبت به میان می اید.
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