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نبود عدالت،
اصل مسئله است

تقابل مردم و حکومت بر سر انکشاف متوازن و منافع ملی
رحیم حمیدی

محمدرضا هویدا
بحث از انتقال یک لین برق از والیت بامیان ،همانند برآمدگی نوک
یک کوه یخ از میان آب دریا اســت .دولت افغانستان در بحران
وافعی فســاد اداری قرار دارد .خروج از ایــن بحران برای دولت
افغانســتان در حال حاضر تقریبا ناممکن مــی نماید .هیچ اراده
ای واقعی برای خروج از بحرانی چنین بزرگ در دولت افغانستان
دیده نمی شــود .در عین حال ابزارهای مبارزه با فساد اداری در
دولت نیز دیده نمی شود و یا تقویت نمی شود.
اصل مشــکل در این است که عدالت در دولت افغانستان گمشده
ای است که دولتمردان هرگز به دنبال آن نمی گردند .دولتمردان،
چه در پســت های بسیار بلند و چه در پست های میانی ،تصمیم
گیری و انتخاب را حق خود و تیم خود می دانند و کمتر به عدالت
و حقوق دیگران توجــه دارند .برای درک بی عدالتی در حکومت
افغانستان نیاز به تحقیق عمیق و موشکافانه ای نیست ،از میزان
حضور ساکنان مناطق و والیات در ساختار دولت ،تا میزان قدرت
تصمیم گیری در دولت ،تا تخصیص بودجه برای والیات مختلف ،تا
میزان حضور در بدنه دولت ،تا تخصیص سفارت خانه ها به والیات
و اقوام مختلف ،نوعی تبعیض و بی عدالتی مشخصا رخ می نماید.
تقســیم بندی وزارت خانه ها به کلیدی و غیر کلیدی و تابو بودن
حضور بعضی از اقوام و ملیت ها در راس شماری از وزارت خانه ها
خود بی عدالتی آشــکار نسبت به شهروائدان است .و نیز تقسیم
بندی والیات کشــور به درجه اول و دوم و سوم و نادیده گرفتن
شــماری از والیات از توسعه و توجه به بعضی دیگر از این والیات
نیز مصداق واضح بی عدالتی است .کنار گذاشتن شماری از پروژه
های بازسازی که بیش از ده سال است از پروژه های دارای اولویت
دولت به شــمار می رفته و هر کدام از کاندیدان ریاست جمهوری
تعهدی برای اجرای آن داشته اند ،نیز بی عدالتی و تبعیض آشکار
در حق شهروندان است.
چند سال پیش ،بحثی در رســانه مطرح شد که اقوام افغنستان
چند فیصد در بدنه حکومت افغانســتان سهم دارند .این بحث در
آن زمان هر چند در مقیاس کوچک مطرح شد و ادامه نیافت ،اما
بحث مناسبی بود .بدین دلیل که یکی از راه های سنجش حکومت
ها در مبارزه با تبعیض و تعصب به شــمار می رفت .اکنون بعد از
بیش ده سال ،سهم اقوام افغانستان از برنامه های مبارزه با تبعیض
و بی عدالتی جز پاره ای شــعارهای گزاف چه بوده است .در یک
نگاه گذرا میزان جذب افراد در ادارات مختلف دولتی تناســب
خاصی با ملیت آنها را نشان می دهد .در دولت جدید نیز انتصاب
و یا اســتخدام افراد در رده های باالی پست های دولتی چنین
شبهه ای را تقویت می کند.
انتقال پروژه «توتا» از مســیر بامیان – وردک بحثی را آغاز کرده
است که می تواند زمینه خوبی باشد برای ارزیابی عدالت در پروژه
ها و عملکردهای حکومت افغانســتان که آیا دولت افغانستان در
پروژه های انکشافی خود اصل عدالت را در نظر گرفته است یا نه؟
و عالوه بر اینها آیا در کل ،عدالت در اموری نظیر استخدام افراد،
پست های دولتی ،ســفارت خانه و نمایندگی های افغانستان در
خارج از کشور ،در بودجه ملی و توزیع ثروت ،قدرت ،امکانات و...
در نظر گرفته شده است؟ کوهی که در زیر این دریا نهفته است،
در حقیقت می تواند «نبود عدالت» باشــد .و دولت وظیفه دارد تا
جواب واضحی به این خواست و همه خواست های شهروندان در
مورد اصل عدالت برای شهروندان داشته باشد.
به همین جهت نیز دولت نباید در پشت وزارت انرژی و همین طور
شرکت برشنا پنهان شود .بحث نیز نباید با برشنا و وزارت انرژی
در مورد یک پروژه منحصر بماند .دولتمردان باید به ســوال های
مهمی در مورد توزیع عادالنه پروژه ها ،امکانات ،بودجه و قدرت
برای همه شهروندان جواب بدهند.

اول هفته گذشته ،رئیس جمهور در جلسه
کابینه خارج از آجندا بر عبور لین برق 500
کیلو ولت ترکمنســتان از مسیر سالنگ
تأکید نمود .در پی آن بسیاری از شهروندان
کشــور در فضای مجازی اعتراض نمودند.
اعتراضها اما ،محدود بــه فضای مجازی
نماند .شورای عالی مردمی تشکیل شد و به
حکومت  72ساعت برای بازنگری در تصمیم
شان دادند .حکومت از مجرای وزارت انرژی
و آب و شرکت برشــنا واکنش نشان داد.
واکنش این دو نهاد اما ،بیش از آنکه معقول
و مستدل باشــد توخالی و توأم با تکبر و
غرور بود .دیروز ،اما تظاهرات گسترده در
بامیان صورت گرفت .هزاران تن به رســم
اعتراض به خیابانهــا آمدند و از حکومت
وحدت ملی خواستند که براساس مطالعات
و پیشنهاد شرکت فیشنر عمل نماید .به نظر
می رسد که تظاهرات مردم بامیان آغاز یک
حرکت مردمی است .این حرکت در والیات
دیگر و کشورهای بیرونی نیز ادامه خواهد
یافت .این حرکتهــا بیانگر تقابل مردم و
حکومت بر سر انکشــاف متوازن و منافع
ملی را می رساند.
شرکت آلمانی فیشــنر که مسئول تدوین
ماسترپالن کشور و مطالعه مسیر عبور لین

برق  500کیلو ولت ترکمنســتان بود گفته
است که لین برق  500کیلو ولت ترکمنستان
باید از بامیان عبور نمایــد .زمانی که این
شرکت مســئولیت بررسی و مطالعه مسیر
لین برق بامیان را بر عهده داشت حکومت
از این شــرکت تقاضا نموده بود که مسیر
ســالنگ را نیز مورد بررسی و مطالعه قرار
دهد .این شرکت بعد از مطالعات و بررسیها
مسیر بامیان را بر سالنگ ترجیح می دهد.
اکنون اما ،حکومت استدالل می کند که در
دوره حکومــت حامد کرزی ،رئیس جمهور
قبلی افغانستان تصمیم بر انتقال لین برق
 500کیلو ولت ترکمنستان از مسیر سالنگ
گرفته شده است .بنابراین ،حکومت فعلی
تنها مســئول اجرایی کــردن آن تصمیم
است .اســتدالل حکومت بی مورد است.
وقتی مســئله قانون اساسی در میان آید،
مسئله عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن
مطرح باشــد بازنگری به تصمیم حکومت
قبلی(برفرض اینکــه حکومت قبلی چنین
تصمیم گرفته باشــد) یک ضرورت است.
بنابراین ،اســتدالل حکومت و مقامات در
شرکت برشنا و وزارت آب و برق معقول به
نظر نمی رسد.
شرکت فیشــنر آلمانی در گزارش خود به

حکومت گفته است :انتقال برق  500کیلو
ولت ترکمنستان از مسیر سالنگ پرهزینه
اســت .زیرا ،باعث قطع برق پایتخت برای
مدت زیادی خواهد شــد .در زمستان که
پایه برق در والیت بغالن از ســوی گروه
های شورشــی تخریب گردیده بود و برق
کابل برای حدود یک مــاه قطع گردیده
بود .شرکت برشــنا اعالن نمود که بر اثر
تخریب پایه برق و قطع برق کابل چندین
میلیون دالر متضرر شده است .اکنون اگر
برق  500کیلو ولت ترکمنســتان از مسیر
ســالنگ بگذرد جدا از اینکه تهدیدات
زیادی متوجه آن است تنها قطع برق کابل
منجر می شــود که میلیونها دالر شرکت
برشنا متضرر شود .برعکس ،اگر برق 500
کیلوولت ترکمنســتان از مســیر بامیان
بگذرد تهدید متوجه شرکت برشنا نیست.
بنابراین ،به ســود مردم کابل و شــرکت
برشنا اســت که لین برق  500کیلو ولت از
مسیر بامیان بگذرد.
شرکت فیشــنر آورده است که عبور لین
برق  500کیلو ولت از مســیر بامیان منجر
به رونق اقتصادی ،انکشــاف متوازن می
شود .زیرا ،بسیاری از معادن افغانستان از
این برق مستفید خواهد شد .معادن ذغال

سنگ در سمنگان ،سیغان آشپشته والیت
بامیان و معدن حاجیگگ و  ...از این برق
مستفید خواهد شــد .فراموش نکنیم که
ذغال سنگ یکی از مهمترین منبع تولید
انرژی اســت .به عنوان مثال؛ دنمارک 80
درصد انرژی مورد نیاز خــود را از ذغال
سنگ می گیرد .بنابراین ،عبور لین برق از
مســیر بامیان می تواند به رونق اقتصادی
و افزایش تولید انرژی در افغانستان منجر
شود .امری که عین منافع ملی کشور است.
نمی توان استدالل کرد که تولید انرژی از
ذغال سنگ و یا بهبود در استخراج معادن
افغانســتان و یا رشد صنعت و گردشگری
در بامیان خالف منافع ملی است .خواست
مردم هیچ ناهمخوانی با منافع ملی ندارد.
خواســت مردم عین منافع ملی است .به
دیگر سخن ،مردم بهبود در وضعیت کار و
استخراج معادن افغانستان را می خواهد،
مردم دنبال رشد صنعت و گردشگری در
یک والیت محروم اســت ،مردم خواهان
افزایش درآمد سرانه ملی است .در مقابل
اما ،حکومت خالف خواســتهای مردم را
مطرح می کند.
گســترش تظاهرات برای حکومت وحدت
ملی هزینه بر است .به چند دلیل .حکومت
با مشــکالت زیادی دست و پنچه نرم می
کند .بنابراین ،خلق مشکل منجر به ضعف
بیشتر حکومت می شود .فراموش نکنیم
که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه تا هنوز
به وعدههــای انتخاباتی خود عمل ننموده
اســت .در وضعیت که حکومــت قادر به
پاسخگویی خواســتهای مردم نیست و
به جای بــرآوردن نیازها و عمل بر مبنای
مطالعات تخنیکــی و علمی به منطقه کور
قبیله روی می آورد ،مسلما عمر حکومت
را کوتاه می ســازد .از طرف دیگر ،گروهها
و جریانهــای در صدد صید ماهی دلخواه
خود اســت .شــورای حراســت و ثبات
افغانســتان قبل از این خواهان برگزاری
زودهنگام بود .با شــکل گیری تظاهرات
گســترده در کابل و دیگر والیات آنها تا
حدودی به خواســتهای خود نزدیک می
شــود .بنابراین ،حکومت وحدت ملی در
وضعیت نیست که در برابر مردم ایستادگی

نماید .فراموش نکنیم که تقابل حکومت با
مردم همان چیزی است که دشمنان مردم
افغانســتان می خواهد .از تقابل حکومت و
مردم بیشترین سود ممکن را دشمنان مردم
افغانستان می برد .بنابراین ،حکومت نباید
فرصت آن را فراهم کند که دشمنان مردم
افغانســتان از وضعیت سود ببرد و از مردم
قربانی بیشتر بگیرد و حکومت را به چالش
بکشد.
معقولتریــن کار ممکــن این اســت که
حکومت با شــجاعت تمام اعالن نماید که
برق  500کیلو ولت ترکمنســتان از مسیر
بامیان می گذرد .این مهم منجر به افزایش
محبوبیت رهبران حکومت وحدت ملی می
شود .فراموش نکنیم که اشرف غنی ،رئیس
جمهور و عبداهلل عبــداهلل ،رئیس اجرائیه
حکومت وحدت ملــی محبوبیت خود را از
دست دادهاند .کســب مشروعیت از مردم
مستلزم شجاعت است .رئیس جمهور اگر
در وضعیت کنونی تصمیم خود را در مورد
انتقال لین برق  500کیلو ولت ترکمنستان
تغییر ندهد بدون شک ،سیاستمدار نیست
و از سیاست چیزی نمی فهمد .زیرا ،احتمال
آن وجود دارد که همانند تظاهرات  20عقرب
مردم دوباره بــه خیابانها بیاید .این بار اما،
احتمال کشانده شدن تظاهرات به خشونت
بیشــتر اســت .زیرا ،گروههای سودجو و
اســتفادهگر منتظر فرصت است .بنابراین،
بهترین راه ممکن آن است که رئیس جمهور
با شجاعت تمام اعالن نماید که برق  500کیلو
ولت از مسیر بامیان می گذرد.
در پایان باید گفت که در نظام های مردمی
و به خصوص در کشــورهای که گروه های
مخالف مســلح دولت قدرتمند است تقابل
حکومت با مردم به ســود حکومت نیست.
این مســئله می تواند تضعیف حکومت را
افزایش دهد .زیرا ،حیات حکومت وابسته
به حمایت مردم است .در صورت که مردم
خود را از حکومت سلب نماید در آن صورت
گروه های مخالف مســلح دولت به آسانی
قدرت سیاسی را به دســت می گیرد و به
عمر حکومت پایان می بخشد .از این جهت
حکومت باید ســخن از انکشاف متوازن و
منافع ملی بزند.

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

اما تامل کوتاهی نشــان می دهد که ممکن
اســت بدون اینکه طرف های درگیر اشکارا
از روش خشونتی اســتفاده نمایند  ،رابطه
ای کامال تعارضی نیز وجود داشــته باشد
بدین ترتیب تعریف و تعییــن این واژه از
ضروریات اساســی است .رفتار تعارض امیز
احتماال زمانی بوجودمی اید که بازیگر الف
موقعیتی ناسازگار با ارزوها  ،اهداف و منافع
بازیگر ب کســب نماید .یعنی زمانی که به
نظر می رسدهرگونه حرکت یکی از طرفین
در حوزه مورد نظر  ،موقعیت طرف یا طرف
های دیگر را به خطــر بیندازد .این تعریف
از تعارضات تنها دربرگیرنده ابعاد محدودی
از مفهوم نظری تعارض اســت .عالوه بر این
تعارض شــامل کنش هایی مانند تهدیدات
دیپلماتیــک  ،تبلیغات  ،تهدیدات نظامی و

 کارتون روز
مجازات های مختلفی مــی گرددکه طرف
های مربوطه نســبت به طرف دیگر اتخاذ
می کنند .پس در ساده ترین کالم تعارضات
زمانی پدیدی می ایند که افراد  ،گروهها و یا
دولت ها خواهان انجام قدامات و کنش هایی
ناسازگار با گروه دیگری از طرف ها باشند( .
قاسمی  .ص ) ۳۷۳
ساختارهای تعارض
منظور از ساختار های تعارض تعامل بین دو
سر چشمه و علل تعارضات کنش های اتخاذ
شــده و نحوه نگرش تصمیم گیرندگان در
وضعیت تعارضی است .بنابراین ساختارهای
تعارض از طرفهــا  ،موقعیت ها و کنش ها و
ایستارهای تعارض شکل می گیرند که هیچ
یک را نمی توان به صورت جدا تصور کرد و
وجود هر یک از انها می تواند عناصر دیگر را
تشدید نمود و یا از شدت ان بکاهد  ،بنابراین
در حقیقت نوعی ارتبــاط متقابل بین انها
وجود دارد ( .همان  .ص ) ۳۷۴
الف) طرفهای تعارض
به نظر «هالســتی» یافته های تجربی نشان
دهنده این واقعیت اســت که تعارضات بین
الملل در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بسیار
افزایش یافته اســت .زمانی که از نگاه طرف
های درگیر در تعارض به موضوع نگریسته می
شود این پرسش مطرح می گردد که ایا قدرت
های کوچک بیشتر در تعارضات درگیر بوده
اند یا قدرت های بزرگ؟ به طور کلی واقعیت
های تجربی نشــان دهنده این امر اســت
که برخورد در تعــارض بین قدرتهای عمده
کاهش یافته است و از  ۲.۶درصد در سالهای
قبل از جنــگ جهانی اول به  ۲.۱۶درصد در
بین سالهای ۱۹۴۵تا  ۱۹۷۶رسیده است .این

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

0798341861
0799157371

 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

در حالی است که تعارضات و برخورد های
قدرت های کوچک بســیار افزایش یافته
و از  ۲.۴۷درصد در ســالهای  ۱۹۰۰تا ۱۹۱۴
به ســاالنه  ۱۰.۱۰درصد در سالهای بعد از
جنگ جهانی دوم رسیده است .اغلب این
تعارضات بین کشــورهای در حال توسعه
رخ داده و مربوط به نزاع های سرزمینی و
ناسازگاری های ایدئولوژیکی بوده است در
عین حال «سینگر» و «اسمال» معتقدند که
دولت های بزرگ در مقایسه با دولت های
کوچک امادگی بیشتری برای درگیر شدن
در جنگ و تعارض را دارند به هر حال صرف
نظر از این که قدرت های بزرگ در تعارض
دگیر شــوند یا دولت های کوچک  ،دولت
ها یکی که از اجزاء اصلی مطرح در مفهوم
نظری تعارض هستند ( .همان  .ص ) ۳۷۵
ب) موقعیت تعارض
ابتدا شــاید بتوان موقعیــت تعارضی را
وضعیتی تعریف کــرد که در ان دو یا چند
بازیگر متقابال به وجود اهداف ناســازگار
در بین خود پی ببرند .اصوال تعیین منافع
و اهداف اولین سطحی است که موضوع و
حل تعارضات از ان مشــتق می گردد و در
همین راســتا « ارنولد ولفر» اهداف را به
دو دسته اهداف مالکانه و محیطی تقسیم
می کند .ماهیت اهــداف مالکانه تقویت یا
حفظ منابعی است که برای دولت ارزشمند
محسوب می گردد .ماهیت رقابتی از جمله
خصوصیات اساســی این هدف هســتند
خصوصیتی که در چهار چوب تئوری بازیها
می تــوان ان را به عنوان حاصل جمع صفر
جبری دانســت .از طرف دیگر خصوصیت
اساسی اهداف محیطی این است که تنها به

ضرر طرف مقابل به دست نمی اید به عبارت
دیگر بر اساس مدل حاصل جمع صفر جبری
غیر صفر اســت در انجا این پرسش مطرح
می شود که انواع حوزه های تعارض وضعیت
حوزه های تعارضی به صورت زیر است.
 . ۱تعارض سرزمین
 . ۲ساختار حکومت
 . ۳افتخارات ملی
 . ۴استیالی منطقه ای
 . ۵تعارضــات مربوط بــه ازادی خواهی و
استقالل طلبی
 . ۶اتحاد ملی ( همان  .ص ) ۲۷۶
ج) ایستارهای موجود در تعارضات
سومین عنصر تشکیل دهنده ساختارهای
تعارضات  ،ایستارهای مربوطه است یعنی
وضعیت هــای روانشــناختی که تصمیم
گیرندگان در مقابل طرفهای خود اتخاذ می
کنند .برای شناخت این ایستارها می توان
انها را به صورت زیر طبقه بندی کرد:
 . ۱بدگمانی :بدگمانی هایی که نســبت به
رقیب  ،انگیزه  ،اهداف و کنش وی در یک
وضعیت تعارضی وجود داشــته سبب بروز
تحوالت ناگهانی در روابط متقابل و به همان
میزان درجه ای از عدم اطمینان و غیر قابل
پیش بینی بودن رفتار طرف ها می گردد.
 . ۲تشدید موضوع :در این وضعیت سیاست
مداران به منافعی که از نظر استراتژیک و
تجاری کم اهمیت انــد ارزش نمادین می
دهند و بدین ترتیب ســازش در مورد این
موضوعات را بسیار مشکل می نمایند.
 . ۳احساس فوریت :در این موقعیت تصمیم
گیرندگان احســاس می کنند زمان بسیار
کمی برای تصمیم گیری در اختیار دارند ،

موضوعی که ممکن است فاجعه اور باشد.
 . ۴به سبب فوریت و عدم اطمینان تصمیم
گیرندگان روش هــای جایگزینی کمتری
در پیش روی خود مشــاهده می کنند .در
وضعیت تعارضی  ،دولت ها ممکن اســت به
این نتیجه برسند که چاره ای جز توسل به
ابزارهای نظامی ندارند چرا که راههای را به
روی خو بسته و طرف مقابل خود را قادر به
انتخاب هر جایگزین و بدیلی می دانند.
 . ۵تصمیــم گیرندگان بر ایــن باورند که
وضعیت تعارض  ،جنگ مسائل طرف را حل
خواهد کرد.
 . ۶در وضعیــت بحــران و تعــارض درک
تهدیدات طرف مقابل بیش از توانایی واقعی
ان طرف می باشــد در نتیجه در صورتی که
حکومت ها احســاس کنند که ارزش های
اساسی انها مورد تهدید قرار گرفته است ،
اخساس مقاومت انها نیز بیشتر خواهد شد( .
همان  .ص ) ۲۷۶
واگرایی و ستیزش روابط بین الملل
عوامل مختلفی در واگرایی و ایجاد تعارض
در نظام بین الملل موثر اســت که انها را از
دیگدیگر در ســاخته و زمینه های بحران
و جنگ را فراهم می کند .از لحاظ ســطح
تحلیــل تعارض مــی تــوان متغییر های
گوناگونی را در نظــر گرفت .این متغییر ها
عبارتند از عوامل انسانی و روانی  ،اجتماعی
 ،واحد های سیاسی نظام بین الملل و متغییر
های اجتماعی بین المللی ( .قوام  .ص ) ۲۵۴
 . ۱متغیر ای انسانی :بسیاری از روانشناسان
سیاسی علت اصلی تعارض و ستیزش را در
طبیعت انسانی جســتجو می کنند بر این
اساس انسان با محیط خود در کنش به سر
می برد و وجود یک سلســله ویژگی های
قدرت طلبی و نفع طلبی انسان را به سوی
ســتیزش و جنگ علیه دیگران سوق می
دهد .منتقدین بــه این نگرش معتقدند که
نمی توان افراد را مقصر شناخت بلکه عامل
اصلی ســتیزش مربوط به محیط انســانی
اســت  ،یعنی وضعیتی کــه امکانات الزم
برای تعارض میان انســانها بوجود می اورد
برای نمونه ســوئد حدود  ۱۵۰سال در صلح
و ارامش به سر برد و هنوز هم مدرکی وجود
ندارد که نشــان دهدطبیعت مردم سوئد با
اسالف جنگجویانشان و طرفداران کسانی
چون «گاســتاوس ادولفس» تفاوت داشته
باشد به همین دلیل نمی توانیم ادعا کنیم
که مردم سوئد بیشتر از مردم انگلیس که
دو بار در جنگهای بزرگ این قرن شــرکت
کرده اند ارامش طلبند در مجموع نمی توان
ویژگی هایی را در طبیعت انسانی جستجو
کرد که به طور همیشــگی در تمامی ادوار
مانع استقرار صلح باشند ( .همان )
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