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مطالبات شهروندی!

ــــــــــسرمقاله

مبارزه با فساد؛
از رفتارهای مقطعی و
نمایشی تا ایجاد سیستم

مهدی مدبر

رحیم حمیدی
در یک و نیم دهه گذشــته میلیاردها دالر از ســوی جامعه جهانی
به افغانستان کمک شــد .با این حال ،بخش قابل توجه از کمک ها
هدر رفت .فقدان اســتراتژی جامع ،عدم اطالعات کافی از جامعه
افغانســتان ،فقدان دولت کارا و موثر ،فساد گسترده و  ...از موارد
عمده هدر رفتن کمک های جامعه جهانی در افغانستان بوده است.
اگر چه در هدر رفتن کمک ها عوامل مختلف دخیل بوده اســت اما
یکی از مهمترین عامل هدر رفتن کمک ها وجود فساد گسترده در
جامعه افغانستان و الیه های مختلف حکومت بوده است.
دولت افغانســتان نیز برای ســال های پیاپی متعهد به مبارزه با
فساد شده اســت .اما ،تا هنوز تالش های حکومت منتج به نتیجه
نشده است .در دوران حکومت حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین
افغانستان کشورهای کمک کننده به افغانستان کمک های خود را
مشروط به مبارزه حکومت با فســاد نمود .حامد کرزی در نشست
توکیو ،نشســت لندن و نشست واشنگتن متعهد به مبارزه با فساد
شد .کمیسیون اصالحات اداری و کمیسیون مبارزه با فساد اداری در
دوره ریاست جمهوری او ایجاد شد .با این حال ،این دو اداره نه تنها
موفق به مبارزه با فساد نشد بلکه این کمیسیون ها به یکی از مراکز
مهم فساد تبدیل شد.
حامد کرزی با وجود آن که در سه نشست توکیو ،لندن و واشنگتن
که در باره افغانســتان برگزار شــده بود ،متعهد به مبارزه با فساد
شــد اما ،عمال کاری از پیش برده نتوانست .او نه تنها در مبارزه با
فساد موفق نبود که بلکه بزرگترین فساد مالی در دوره حکومت او
اتفاق افتاد .فساد کابل بانک .عامالن فساد کابل بانک مشخص بود
اما ،حکومت او نتوانســت عامالن کابل بانک را دستگیر و به پنچه
قانون بسپارد .اکنون که تحقیق جدید روی نقض مواد قانون اساسی
صورت گرفته است نشان می دهد که در دوره حکومت حامد کرزی
به جز یک مواد قانون اساســی همه شان نقض شده است .در دوره
حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین افغانستان بزرگترین مانع فراروی
مبارزه با فساد فقدان اراده سیاسی بوده است .شخص حامد کرزی
برای مبارزه با فساد اراده کافی نداشت .زیرا ،خانواده و شبکه قدرت
او از فساد در حکومت سود می برد .به همین خاطر ،مبارزه با فساد
منجر به واگرایی و فروپاشی شبکه قدرت او می شد .به همین خاطر،
مبارزه با فساد در دوره او تنها در حد یک تعهد باقی ماند.
حامد کرزی یک حکومت فاســد را به میراث گذاشت .اشرف غنی،
رئیس جمهور کنونی زمانی که قدرت سیاســی را به دست گرفت
افغانســتان همچنان در رده یکی از فاسد ترین کشور ها به حساب
می آمد .او در همان روزهای نخست وعده مبارزه با فساد را به صورت
جدی داد .برای این کار ،پرونده کابل بانک را یکبار دیگر بازگشایی
کرد.قضیه کابل بانک با افتتاح شهرک هوشمند یکبار دیگر بر سر
زبان ها افتاد .یکی از متهمین کابل بانک که در زندان به سر می برد
از سوی حکومت آزاد و در افتتاح شهرک هوشمند شرکت نموده بود.
جدا از چند مورد ،تا هنوز موردی دیگری مشــاهده نشده است که
حکومت به صورت بنیادی با فساد در یک اداره و نهاد مبارزه نموده
باشد .بسیاری از حرکت ها مقطعی و نمایشی است .رفتار ها و کنش
های مقطعی و نمایشی جوابگو نبوده است و یا اینکه به صورت نتیجه
آن نیز مقطعی و کوتاه مدت بوده است.
اکنون که کمک های جامعه جهانی نسبت به گذشته کاهش چشم
گیری یافته است حکومت وحدت ملی برای استفاده موثر از کمک
ها ضرورت جدی به مبارزه با فساد دارد .زیرا ،بدون مبارزه با فساد
کمک ها همچنان هدر خواهد رفت و نارضایتی مردم افزایش خواهد
یافت .در چنین وضعیتی برای حکومت وحدت ملی و شخص اشرف
غنی دشوار است که بتواند حکومت خود را موفقانه به پایان برساند.
با این حال ،مبارزه با فساد ضرورت به افزایش نیروهای ویژه مبارزه
با جرایم ندارد .زیرا ،فساد الیه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی
و اقتصادی جامعه افغانستان رسوخ نموده است .اگر نیروهای ویژه
مبارزه با جرایم را ده برابر افزایش دهیم در فقدان یک سیستم همه
نیروها درگیر فساد می شود .بنابراین ،مهمترین کار برای مبارزه با
فساد نه افزایش نیروهای ویژه مبارزه با جرایم بلکه سیستم سازی
است .سیستم که همه کارمندان حکومت را پاسخگو سازد .سیستم
که در همه موارد ناظر بر اعمــال و رفتار ها و کنش های کارمندان
دولتی باشد .چگونگی ایجاد سیستم کاری سخت و دشواری است
اما ،تجربه کشــورهای دیگر در این زمینه مــی تواند به حکومت
افغانستان کمک نماید .با وجود دشواری اما ،امر ممکن و شدنی است.

اگر به تاریخچه ی شــهروند مداری نگاه
کنیم ،به یونان باســتان و شــهر آتن می
رســیم .در واقع اولین بــار در یونان به
شهروندان و مطالبات آنها اهمیت داده شده
است و نقش آنها در تعیین سرنوشت کشور
شان با اهمیت پنداشته شده است .در شهر
آتن به مردم اجازه داده می شــد تا قانون
پیشــنهاد کنند و این قانون با کسب شش
هزار رای ،تصویب شود و از سوی حکومت
به اجرا در آید .برای نخستین بار شهروندان
در یونان امکان یافتند که در سرنوشت خود
و اجتماع خود دخالت کنند و مطالبات شان
را مطرح کنند.
در جوامع دموکراتیک کــه حکومت ها از
طریق رای مردم مشروعیت کسب می کنند،
مطالبات شهروندی بخش مهم از برنامه های
دولت را تشکیل می دهد .در واقع گروه های
سیاسی که می خواهند در راس هرم قدرت
قرار گیرند ،با مطالعات دقیق و سنجیده از
خواست و مطالبات شهروندان؛ برنامه های
برای برآورده کردن این خواست ها ترتیب
می دهند و به مــردم ارائه می کنند .مردم
نیز با مطالعــه ی برنامه های احزاب و گروه
های سیاسی ،به آنها رای می دهند و زمام
امور کشور شــان را برای یک مدت معین
به حزب یا گروه سیاســی می دهند که در

برنامه هایــش ،حد اکثر مطالبات آنها را در
نظر گرفته است و برای عملی ساختن آن،
راه حل های مناسب و منطقی دارد.
در جوامع غیر دموکراتیــک ،اما کمترین
توجه و اهمیت به مطالبات شهروندی داده
می شود ،شهروندان نه تنها از حق دخالت
در امور مملکت برخوردار نیســتند بلکه
رعایایی پنداشته می شوند که باید فرمان
ببرند و مالیــات بپردازند .هر گونه اعتراض
و مخالفتی به شدت ســرکوب می گردد و
معترضین نیز به بند کشیده می شوند .زیرا
در این گونه حکومت ها قدرت همیشــه با
خشونت بدســت می آید و نه توسط رای
مردم و از مسیر مســالمت آمیز .حاکمان
معموال با کودتاهای خونبار به ســرنگونی
حاکم قبلی اقدام مــی کنند و قدرت را به
دست می گیرند.
تاریخ افغانستان نیز نشانی از اهمیت دادن
به مطالبات شــهروندی نــدارد ،حاکمان
گذشته ی افغانســتان یا بصورت میراثی
قدرت را در دســت گرفته اند و یا اینکه با
کودتاهای نظامی و خونین ،بر اریکه قدرت
تکیه زده اند .مردم و خواســت های شان
هیچ ارزشــی برای حاکمان نداشته است و
در برنامه های سیاســی شان نیز ،مطالبات
مردمی جای نداشته اســت و در واقع این

حکومت ها اصال بــه چیزی به جز حفظ و
گسترش قدرت شان نمی اندیشیده اند.
یک و نیم دهه می شود که در افغانستان با
ورود جامعه جهانی و تغییر نوعیت نظام ،به
نقش مردم در قدرت اهمیت داده می شود
و در پی آن ،مردم نیز مطالبات شــان را از
خواستگاران قدرت مطرح کرده اند .تجربه
ی انتخاب زعیم از طریق رای و مشارکت در
انتخابات؛ برای مردم افغانستان یک تجربه
ی تازه و نو بود؛ امــا افق های جدیدی را
بر روی آنها گشود و امیدواری های زیادی
را برای محو اســتبداد ،تعصب و تبعیض
سیستماتیک ایجاد کرد .با توجه به گشوده
شــدن این فضای باز و آزاد ،آنها مطالبات
شهروندی شان را مطرح کردند و از کسانی
که به آنها مراجعه کرده اند ،خواســته اند
که به مطالبات و حقوق شــهروندی آنها
احترام گذاشــته شود و در صورتی عملی
شدن مطالبات شان ،آنها نیز از برنامه های
حکومت اطاعت خواهند کرد.
رهبران حکومت وحدت ملی نیز ،هر کدام
در دوران کمپایــن های انتخاباتی شــان
به مناطق مرکزی افغانســتان سفر کرده
اند و از مردم خواســته اند که به آنها رای
بدهند و به مــردم نیز قول داده اند که در
صورت پیروزی به خواست های آنها توجه

جدی می شود و رویکردهای تبعیض آمیز
گذشته نسبت به این مناطق تغییر خواهند
کرد .تغییر رویکرد گذشــته نســبت به
مناطق مرکزی بــه معنای این بود که آنها
به مطالبات شهروندی مردم مناطق مرکزی
احترام میگذارند و در برنامه های شــان
عدالت اجتماعی ،انکشــاف متوازن را در
نظر می گیرند.
اکنون و بعد از گذشت نزدیک به دو سال از
عمر حکومت وحدت ملی ،نه تنها مطالبات
شــهروندی مردم مناطق مرکزی بر آورده
نشده است و رهبران حکومت وحدت ملی
به وعده های شان عمل نکرده است ،بلکه
در پی یک تصمیم ناعادالنه ،سعی کرده اند
که محرومیت این مناطق را تداوم ببخشند
و مسیر یکی از پروژه های بزرگ ملی را از
این مناطق ،منحرف سازند و این مردم را
از برخوداری از مزایای این پروژه و روشن
شدن خانه های شان ،محروم کنند.
پس از یک چنین تصمیمی ،مردم مناطق
مرکزی افغانســتان با باورمندی به حقوق
شهروندی ،دموکراسی و مبارزه مسالمت
آمیز وبه دور از خشونت؛ اعتراض شان را
بیان کرده اند و یکبار دیگر خواســت ها و
مطالبات شهروندی شــان را مطرح کرده
اند و از حکومت نیز انتظــار دارند که به
مطالبات شهروندی شان احترام بگذارد و
از انحراف مسیر پروژی برق  500کیلو ولت
ترکمنستان ،خود داری کنند.
مردم مناطق مرکزی افغانســتان؛ چیزی
بیشتر از مطالبات شــهروندی و حقوق
مســلم شــان بعنوان شــهروندان این
کشــور ،نمی خواهند .مطالبــات آنها از
حکومت وحدت ملی ،متناســب با اصل
برابری اجتماعــی و در چارچوب قانون
اساسی کشــور اســت و در واقع قانون
اساسی کشور به آنها حق برخورداری از
انکشاف و توسعه ی متوازن را داده است
و حکومت نیز مســئول است که از قانون
اساسی کشور پیروی کند و مطابق قانون
اساسی کشــور ،برنامه هایش را اجرا کند
و مردم نیز حق دارند که هرگاه حکومت
از چارچوب قانون اساسی کشور پا را فرا
تر بگذارد و برنامــه هایش با مواد قانون
اساســی کشــور مطابقت نداشته باشد،

اعتراض کنند و خواســتار پیروی از قانون
شوند.
مــردم مناطق مرکــزی افغانســتان در
دشــوارترین وضعیت مسئولیت شهروندی
شان را انجام داده اند و به پای صندوق های
رای رفته و به رهبران حکومت وحدت ملی
رای داده اند و از مردم ساالری و دموکراسی
حمایت کرده اند ،اما اکنون حکومت وحدت
ملی مســئولیت دارد تا به خواســت ها و
مطالبات شهروندی شان توجه کند و حقوق
شهروندی آنها را رعایت کند.
شــهروندان مناطق مرکزی افغانســتان
همواره در تالش بوده اند که مدنیت و مردم
ساالری در کشور رشد کند و نهادینه گردد
و فرهنگ خشونت پرور و خشونت ورزی از
جامعه ریشه کن شود؛ به همین منظور آنها
همواره مطالبات و حقوق شهروندی شان را،
با مسالمت آمیزترین و مدنی ترین روشها
درخواســت کرده اند؛ تا از سوی بیزاری و
نفرت شان را از توســل به خشونت نشان
دهند و از ســوی دیگر به سایر شهروندان
کشــور نیز فرهنگ مدنیت را بیاموزانند و
نشان بدهند که برای گرفتن حق ،همیشه
الزم نیست که دست به تفنگ ببریم و خون
جاری کنیم .اما این روحیه مسالمت آمیز و
مدنی آنها نباید از ســوی رهبران حکومت
وحدت ملی به عنوان یک ضعف تلقی شود
و باعث شود که مطالبات و حقوق شهروندی
آنها نادیده گرفته شــود و محرومیت آنها
تداوم یابد.
حکومــت وحدت ملی تا کنــون مطالبات
شهروندی و اعتراضات مسالمت آمیز مردم
مناطق مرکزی را با سکوت پاسخ گفته است
و هیچ دلیل منطقــی و مطابق با روحیه ی
همگرایی و منطق توسعه متوازن ارائه نکرده
است .توجه نکردن به مطالبات شهروندان،
در واقع نشان از عدم پاسخ گویی حکومت
به ملت و احســاس مسئولیت حکومت در
قبال شهروندان است ،این گونه برخورد با
مطالبات و حقوق شهروندی بخش بزرگی از
جامعه ،حکومت را بسوی غیر دموکراتیک
شدن به پیش می برد و پیامدهای زیانبار و
ناگواری برای حکومت وحدت ملی و آینده
ی دموکراســی و مردم ساالری در کشور،
خواهد داشت.

موئلفه های تعارض در نظام بین الملل
 . ۲واحد های مجزای سیاســی و حاکمیت
جداگانــه :برخی بر ایــن نظرندکه وجود
تشکیالتی به نام دولت در بر گیرنده مردم
 ،ســرزمین و حکومت خــاص با حاکمیت
جدا از دیگران اســت  ،خود عامل بوجود
اورنده تعارضات و ســتیزش ها محسوب
می شــود زیرا تقویت ملی گرایی در چهار
چوب مرزهــای ملی و طرح منافع و اهداف
خاص به صــورت بالقوه زمینه های اختالف
و مناقشــه را با دیگران کــه دارای همین
وضعیت هســتند را فراهم اورد .بر همین
اساس انترناسیونالیســت ها و ایدئالیست
ها بر کمرنگ شــدن خطوط مرزی حقوقی
و سیاسی تاکید ورزیده  ،خواهان دگرگون
شــدن روابط بین دولت ها در روابط بین
الملل هســتند .از انجا که هر یک از واحد
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سینا آذرگشسب /قسمت چهارم
های سیاسی جداگانه در تالش است که از
تمامیت ارضی و حاکمیت خویش دفاع کند
و هر یک از واحد ها دارای منافع و اهداف
خاص در سیاســت بین الملل است این امر
ســبب مبارزه طلبی دیگران گردیده و در
نتیجه زمینه های گردش تعارض و ستیزش
فراهم می شود (.همان  .ص ) ۲۵۵
 . ۳نخبگان سیاســی :گروهــی دیگر از
محققان به بدبینی به طبیعت انسانی و نوع
انسان نمی نگرند بلکه بر این اعتقادند که
بعضی از رهبران براساس ویژگی های فردی
دارای روحیه جنگ طلبی و ســتیزه جویی
اند و برای ارضای جــاه طلبی های خویش
به توسعه بحرانها  ،اختالف ها و واگرایی در
عرصه بین الملــل دامن می زنند .بر همین
اســاس بر خی از رهبران ماننــد ناپلئون
بناپارت  ،ویلهلم دوم و هیتلر که ســبب
جنگ هــای بزرگی بودند مورد ســرزنش
قرار می گیرند .برخی از صاحب نظران این
طرز تفکر را باور ندارنــد و معتقد اند اگر
چه نمی توان نقــش برخی از رهبران را در
تشدید دشمنیها و درگیریهای بین المللی
مورد انکار قرار داد اساسا باید به شرایط و
مقتضیاتی که سبب بروز اینگونه ستیزشها
شــده اند توجه کرد .برای مثال سیاست
خارجی المان قبــل از جنگ جهانی اول و
دوم بدون انکه ارتبــاط چندانی به افرادی
چون ویلهلم دوم و هیتلر داشــته باشــد
بروشــنی زمینه های این نوع جنگ ها را
تبیین می کند بر این اساس دشوار می توان
جنگ های نیمه قرن هجدهم را به هر یک
از رهبران ان دوران نسبت داد ( .همان  .ص
) ۲۵۶
 . ۴متغیرهــای اجتماعی :عــده ای وجود
گروههای مختلف اجتماعــی را به عنوان
عامل اصلــی درگیریهای بین المللی تعبیر
و تفســیر می کنند .از انجا که گروه بندی
ها و جناح بندی های اقتصادی  ،سیاســی
 ،فرهنگی و نظامی در درون سیســتم های
کثرت گرا منافع و خواســته های گوناگونی
را طلب می کند این گروهها از طریق تحت
فشار قرار دادن سیاســت گذاران  ،انها را
وادار می کنند تا داده های سیاست خارجی
را در جهتــی تنظیم کرده و به مرحله اجرا
در اورند که به تحقق اهداف انها کمک کند
در چنین حالتی نخبگان سیاسی عمدتا به
نمایندگی از گروههای مزبور تصمیم گیری
می کنند  ،زمینه های تعارض و مناقشــه
در ســطوح گوناگون سیاست بین الملل را
فراهم می کنند .برای مثال وجود گروههای
ذی نفوذ صهیونیست  ،مجتمع های نظامی
و صاحبان صنایع در ایاالت متحده امریکا
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عامل بروز جنگ و ســتیزش میان دولت
های مختلف در خاور میانه و ســایر نقاط
جهان گرده است ( .همان  .ص ) ۲۵۷
 . ۵متغیر های اجتماعی بین الملل :عده ای
نقش گروههای مختلف اقتصادی و سیاسی
را تنها در چهار چوب واحدهای ملی خاص
بررســی نمی کنند بلکه معتقد اند منافع
عوامل اجتماعی بین المللی مسبب ایجاد
بحرانها و جنگ های عمده در صحنه روابط
بین الملل بوده اســت .در این باره باید به
نقش کارتلها  ،تراســت ها و شرکت های
چند ملیتی اشــاره کرد که بویژه از دوران
پس از جنگ جهانی دوم عامل بروز جنگ
های منطقــه ای و نیز ایجاد مناقشــات
داخلی و محلی از طریق کودتاهای متعدد
گردیده اند ( .همان )
 . ۶متغییر هــای نظام بین الملل :برخی از
پژوهشگران روابط بین الملل اهمیت فوق
العاده ای برای ســاختار و عملکرد نظام
بین المللی قائلنــد و معتقد اند که رابطه
مســتقیمی میان نوع و کیفیت نظام بین
الملــل (دو قطبی  ،چند قطب  ،سلســله
مراتبی و  )...و میزان مناقشات بین المللی
وجود دارد این گروهها براین اعتقادند که
مثال هر گاه نظام بیــن المللی از انعطاف
بیشــتری برخوردار باشــد  ،جابه جایی
اعضای هر بلوک با تعارضات و مناقشــات
کمتری صورت می گیرد تا زمانی که نظام
مزبور فاقد فاقد انعطاف باشــد .همچنین
کیفیت روابــط میان دولتها از لحاظ وجود
همگرایی و واگرایی در دوران جنگ سرد و
تنش زدایی کامال متفاوت است  .تحوالت
اخیر شــرق و غرب بروشنی این وضوع را
ثابت می کند کــه چگونه همگرایی میان
قدرت های بزرگ و تغییر جهت از وضعیت

جنگ سرد به تنش زدایی و نیز دگرگونی
در نظام دو قطبی باعث کاهش تعارضات و
مناقشات بین الملل شده است .با توجه به
متغییر های مزبور از لحاظ بررسی تعارض
و ســتیزش در نظام بین الملل می توان
پنج سطح یعنی فرد  ،گروههای اجتماعی
 ،واحدهای سیاســی (دولتها) گروههای
اجتماعی بیــن المللی و نظام بین الملل را
در نظر گرفت ( .همان  .ص ) ۲۵۸
علل تعارض در نظام بین الملل
برای ایجــاد تعارضــات و اختالفات در
سیاســت بین الملل دالیل و انگیزه های
گوناگونی وجود دارد بــه نحوی که نمی
توان بر یک عامــل منحصر به فرد تاکید
کرد .گاهی ترکیبی از عوامل  ،متغییرهای
مختلــف وضعیتی را پدید مــی اورند که
تشــخیص علت ها از معلولها به سادگی
میســر نیســت .عواملی که در سطوح
گوناگون ســبب بروز تعارضات می شوند
عبارتند از:
الف) تعارض بر سر منافع ملی
در اکثــر مــوارد دولت ها علــت اصلی
تعارضات خــود را با دیگــر واحد های
سیاســی بر اســاس به مخاطره افتادن
منافع ملی توجیه مــی کنند .منافع ملی
مفهومی چند پهلو اســت که در شرایط و
مقتضیات گوناگون با توجه به برخورداری
دولت ها از امکانات و توانای های الزم برای
تاثیرگذاری بر رفتار دیگران از نظر محتوا
و حوزه اطالق  ،اشکال مختلفی به خود می
گیرد .در خصوص مناقشــات بر سر منافع
ملی می توان موارد زیر را تحت بررســی
قرار داد ( :همان )
 . ۱گســترش به داخل مناطق ضعیف خالء
قدرت :در حالتی که تحــت تاثیر عوامل

گونگون بیــن المللی و یــا داخلی  ،خالء
قدرتی در یک منطقه به وجود اید سلسله
کشمکشــها و تعارضاتی پی در پی می اید
تا این خالء قدرت توســط قدرتی جدید پر
شود.
بسیاری از صاحب نظران سیاست بین الملل
به تعارضات وجود در کشــورهای مختلف
جهان ســوم از دوران پس از جنگ جهانی
دوم بر این اســاس می نگرند زیرا سقوط
امپراطوری های اســتعماری و ظهور دولت
های نو خواسته  ،قدرت های بزرگ (امریکا
و شــوروی) را بر ان داشت تا خالء ناشی از
ترک دولت های استعماری را در کشورهای
تازه اســتقالل یافته پراکنده کنند و این
وضعیت باعــث تقویت جناح های گوناگون
در داخل سرزمین مزبور از سوی ابرقدرت
ها شد که با بروز بحرانها و جنگ های محلی
و منطقه ای پراکنده همراه بوده اســت( .
همان  .ص ) ۲۵۹
 . ۲تجدید نظر طلبی :سیاست تجدید نظر
طلبانه دولت ها مــی تواند باعث بروز یک
سلسله تعارضات و مناقشات بین المللی و
منطقه ای شــود زیرا تعقیب این استراتژی
به منزله به مبارزه طلبیــدن دولت هایی
است که از سیاست حفظ وضع موجود دفاع
می کنند .برای نمونه اتخاذ سیاست تغییر
وضع موجود از سوی المان نازی و نیروهای
محور  ،زمینه وقــوع جنگ جهانی دوم را
فراهم ساخت .انگیزه های تعقیب استراتژی
تجدید نظر طلبانه ممکن است اقتصادی ،
سیاســی  ،ژئوپولیتیکی و یا ایدئولوژیک
باشد .در هر صورت دولت تجدید نظر طلب
بر اســاس تعریفهای جدیدی که هدف ها ،
منافع و به طور کلی سیاست های خارجی
خویش به عمل می اورد  ،خود را در تقابل با
سایر واحد های سیاسی که در حدود حفظ
توازن قــدرت در منطقه و جهانند قرار می
دهد ( .همان  .ص ) ۲۶۰
 . ۳مناقشــه برای تفــوق و برتری :گرچه
دولت ها معموال تعارض بر ســر منافع ملی
را چهار چوب مسائل ملی گرایانه  ،فرهنگی
 ،ایدئولوژیک و مثــال ان توجیه می کنند
ولی ممکن است انگیزه اصلی انها برتری در
منطقه و جهان باشد برای مثال می توان به
حکومت ناپلئون بناپارت در فرانسه اشاره
کرد که سیاست هایش در اروپا از انگیزش
های توسعه طلبی و برتری جویی او ناشی
می شد پس از جنگ جهانی دوم رقابت ها
و ستیزش های قدرت های بزرگ در عرصه
سیاســت خارجی در این چهار چوب مورد
تجزیه و تحلیل قرا مــی گیرند چرا که هر
دولت به دنبال توسعه نفوذ خود برای برتری
بر دیگری بود ( .همان )

روزنامةافغانستان از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
روزنامه افغانستان بخش دری و پشتوی روزنامه اوت لوک افغانستان است.

www.dailyafghanistan.com
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com

