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مبارزه با مواد مخدر از حرف تا عمل

ــــــــــسرمقاله

وضعیت حقوق زنان در
کشور نگران کننده است
محمدرضا هویدا
پس از حدود چهارده سال از تاسیس نظامی مبتنی بر دموکراسی
در افغانستان ،اختصاص صدها میلیون دالر کمک به تامین حقوق
زنان ،هزاران پروژه تحت نام کمک به بهبود وضعیت زنان ،و دهها
و صدها موضوع دیگری که فقط به خاطر مسایل مربوط به حقوق
زنان در کشور انجام شده است ،تبلیغات وسیع برای برابری حقوق
زنان و مــردان و  ،...اما تا هنوز آثار ایــن کارها کمتر در جامعه
افغانستان دیده می شود.
در ســالهای اخیر ،فاجعه بارترین ،کثیف ترین ،غیر انسانی ترین
و وحشیانه ترین جنایات علیه زنان در افغانستان رخ داده است.
از تجاوزهای گروهی بر دختران خردســال گرفته تا اسید پاشی
بر روی زنــان و دختران بیگناه که در این اواخر موارد متعددی از
چنین جنایات در کابل دیده شده است.
عملکرد دولت در مورد احقاق حقوق زنان کامال ضعیف بوده است.
اوال قوه مقننه در موارد زیادی در زمینه تصویب قوانین الزم برای
حمایت از حقوق زنان و یا مبارزه با بی عدالتی و خشــونت علیه
زنان ضعیف عمل کرده است .ثانیا قوه مجریه کارکرد ضعیفی در
مورد مبارزه با خشــونت علیه زنان و یا بهبود وضعیت زنان کار
زیادی انجام داده نتوانسته است .دستگیری مجرمین ،حفاظت از
امکان و محیط های مربوط به زنان و دختران ،تهیه و اجرای برنامه
های ملی برای بهبود وضعیت زنان ،و ...در پایین ترین سطح بوده
است .مدت زیادی نمی گذرد از بسیاری از قضایایی مانند سنگسار
چندین زن در والیات مختلف کشور ،قطع اعضای بدن ،سوزندان،
و در آخرین موارد تیزاب پاشی بر روی زنان و دختران در کابل و
پیش از آن موارد جدی دیگری نظیر ســوزاندن مکاتب دخترانه،
مسموم ساختن دختران در شماری از والیات کشور ،قتل معلمان
زن ،قتل کارمندان زن ،و ،...دولت می توانست پیشگیری کند ،اما
بــه هیچ وجه عملکردها به اندازه ای جدی و قاطع نبوده تا بتواند
جلو چنین اعمال و رفتارهایی گرفته شود.
در کنار دولت ،ذهن شهروندان کشور در مقابل جنایاتی که علیه
زنان ودختران در کشــور انجام می شــود ،کرخت و بی احساس
است .بســیاری از ما به عنوان شــهروند افغانستان به نحوی در
گســترش جرایم و جنایات علیه زنان مقصر هستیم ،چرا که حد
اقل بسیاری از ماها ســکوت کرده ایم و فریادی بر نیاورده ایم.
شرم آورترین جنایاتی که علیه زنان و دختران در کشور رخ داد،
معموال با عکس العمل جدی شهروندان به خصوص جامعه مدنی،
رسانه ها ،مســاجد ،مراکز فرهنگی و  ...روبرو نشده است .قتل،
تجاوز ،آتش زدن ،اختطاف و بسیاری از جنایات دیگری که علیه
زنان صورت گرفته ،صرفا در حد محکومیت لفظی و یا پست های
فیسبوکی و طرح در فضای مجازی بوده است.
عالوه بر اینها ،وزارت های مختلفی در چوکات دولت افغانســتان
اختصاص به امور مشــخصی دارند که باید کارهای مشخصی در
این زمینه داشته باشند .مثال وزارت امور زنان پالیسی هایی باید
بسازد که واقعا در عمل قابل اجرا باشد و حکومت نیز بتواند آن را
به اجرا بگذارد .وزارت اطالعات و فرهنگ باید از تمامی امکانات
خود برای آگاهی مردم از حقوق زنان و تشــویق آنها برای رعایت
حقوق زنان کار بگیرد .وزارت ارشاد ،حج و اوقاف نیز که بیشترین
تماس را با جامعه دینی و مذهبی کشــور دارد و رابطه محکمی با
روحانیون و منبرها دارد ،باید به حفظ حرمت و کرامت زنان که از
نظر دین مبین اسالم بسیار مورد توجه است ،تاکید کند.
در چنین وضعیتی ،هر جنایتی که علیه زنان انجام می شود ،یک
دوســیه دیگر در کارنامه ناموفق جامعه و دولت افزوده می شود
که باید از همه (از خود و دیگران و نهادهای دولتی و غیر دولتی)
پرســید که چرا چنین جنایتی اتفاق افتاده است و چرا نتوانسته
ایم از وقوع آن جلوگیری کنیم.
احقاق حقوق زنان نیاز به برنامه ،کار و تالش همه افراد جامعه دارد
تا بتوانیم جامعه ای سالم داشته باشیم.

رحیم حمیدی

در یک و نیم دهه گذشــته مبارزه با کشت
و قاچاق مواد مخدر و پیوند آن با گروههای
تروریســتی و بنیادگرا بــه صورت جدی
مورد توجه واقع نشــده اســت .در عین
حال ،معتاد شــدن شــهروندان کشور به
مواد مخدر نیز کمترین اهمیت را داشــته
اســت .در دوره حامد کرزی ،رئیس جمهور
پیشین افغانســتان مبارزه با مواد مخدر
بیشتر مســئولیت کشــورهای بیرونی به
خصوص بریتانیا بود .حکومت افغانســتان
هیچ استراتژی برای مبارزه با کشت ،قاچاق
و کاهــش و مداوای معتادین روی دســت
نداشــت .اکنون نیز وضعیت چندان تغییر
نکرده اســت .وزارت مبارزه با مواد مخدر
تنها دســت به تبلیغات برای جلوگیری از
استفاده تریاک زده است .با این حال ،این
تبلیغات محدود بوده و سراســر کشور را
شامل نمی شود .آیا حکومت قادر به مبارزه
با کشت ،چاقاق مواد مخدر است؟ برنامهها
و استراتژی حکومت چیست؟
در زمان حکومت حامد کرزی ،رئیس جمهور
پیشین کشور با وجود وزارت مبارزه با مواد
مخدر اما ،اســتراتژی مشــخص و تعریف
شــده وجود نداشت .بیشترین کار از سوی
بریتانیا صورت گرفته است .وزارت مبارزه
با مواد مخدر حتــی آماری در مورد میزان
تولید تریاک در افغانستان ندارد .آماری که
ارائه می شود برگرفته از تحقیقات نهادهای
بین المللی اســت .بریتانیا بیشترین سهم
را در مبارزه با مواد مخدر در افغانســتان
داشــته اســت .با این حال ،این کشور نیز
در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانســتان
موفق نبوده اســت .زیرا ،هر ســاله کشت
تریاک در افغانستان افزایش داشته است.
افزایش کشت تریاک خود بیانگر شکست
سیاســتهای حکومت و جامعه جهانی در
امر مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در
کشور می باشــد .بنابراین ،در یک ارزیابی
کلی می توان گفت که حکومت حامد کرزی،
در امر مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر
ناکام بوده اســت .در عین حال ،در دوره
حکومت او شهروندان بیشتر کشور به این

امروز حفاظت از صلح و آرامش ،رفاه مردم
 مزایای بی بها اهمیت خاصی دارد به ویژهدر شرایط که بی ثباتی در منطقه و بعضی
کشورهای دور و نزدیک به اوج خود رسیده
است .در چنین شرایطی ،وظیفه هر یک ما
اســت تا درک عمیق از آنچه که اتفاق می
افتد داشته باشــیم ،چون داشتن آگاهی
کامــل در مورد صلح و ثبات در کشــور،
میل کمک کردن به میهن وحفاظت از آن،
هوشیار بودن از آنچه که در اطراف اتفاق
می افتد ،و قدردانی دستاوردها موارد است
که اهمیت زیادی دارد.
در طول ســال های استقالل در جمهوری
ازبکســتان بر اســاس «مودل ازبکی»
اقداماتی بخاطر پیشرفت مداوم ،تقویت
حاکمیــت اجرائیه ،تعمیــق اصالحات
دموکراتیک و توســعه اقتصادی ،ایجاد
شــرایط مدرن زندگی برای ســاکنان

مواد معتاد شدهاند و کمتر به مسئله ترک
اعتیــاد معتادین در این دوره توجه صورت
گرفته است.
در دوره کمپایــن انتخابــات ســوم همه
کاندیدان مبارزه با کشت و قاچاق و تداوی
معتادیــن را از جمله برنامههای کاری خود
عنوان نمودند .به دیگر ســخن ،مبارزه با
کشــت و قاچاق مواد مخدر جزئی برنامه
های مهم کاندیدان ریاســت جمهوری بود.
اما ،در نزدیک به دو سال گذشته حکومت
وحدت ملی گامهای کوچک را برداشت اما،
برنامه و سیاست کلی برای مبارزه با کشت
و قاچاق مواد مخــدر ارائه ننمود .به عنوان
مثال؛ چندی پیــش ،حکومت وحدت ملی
طرح توسعه کشــت زعفران را روی دست
گرفت و کشــت زعفران را به عنوان گزینه
بدیل کشت تریاک مطرح نمود .اما ،تا هنوز
گزارش از چگونگی پیشرفت کار در توسعه
کشت زعفران از سوی حکومت ارائه نشده
اســت .حکومت چه تعداد از دهقان ها را
متقاعد به کشت زعفران نموده است؟ چه
تعداد از دهقان ها در کشت زعفران آموزش
دیدهانــد .در کدام والیات و ولســوالیها
زعفران محصول می دهــد و حکومت در

کدام والیات و ولسوالی ها به دنبال پیاده
نمودن طرح توسعه کشت زعفران است؟
این پرســش ها بی پاسخ است و حکومت
هیچ آماری در این مورد ندارد.
براســاس مطالعات موسسات بین المللی
گروه طالبان بیشــترین سود را از کشت و
قاچاق مواد مخدر می بــرد .این گروه در
حدود  40در صــد نیازمندی مالی خود را
از طریق کشت و قاچاق مواد مخدر تأمین
می کند .به احتمال زیاد ،حکومت و وزارت
مبارزه با مواد مخدر مطالعات در این زمینه
انجام نداده اســت .اگر هــم انجام داده
است تا هنوز گزارش مطالعات این وزارت
در اختیار رســانهها قرار نگرفته است .در
چنین وضعیتی ســخت و دشوار است که
با کشــت و قاچاق مواد مخدر مبارزه کرد
و یا ارتبــاط گروه طالبان بــا دهقانان و
قاچاقچیان را قطع نمود.
تبلیغات که وزارت مبــارزه با مواد مخدر
راه اندازی نموده اســت بی تأثیر نیست.
اما ،مبارزه با کشــت و قاچاق مواد مخدر،
قطع ارتباط گروه طالبان و دیگر گروههای
تروریســتی با دهقانــان و قاچاقچیان و
جلوگیری از معتاد شــدن شهروندان و یا

کاهش معتادین کشور تنها با یک تبلیغات
ممکن و عملی نیست .برای مبارزه با کشت
و قاچاق مواد مخدر ،قطــع ارتباط گروه
طالبان و  ...نیازمند یک استراتژی مدون
و تعریف شــده می باشیم که براساس آن
هم واکنش و رفتارهای کارگزاران وزارت
جهتدهی شــود و هم نیروهای امنیتی
بتوانــد در چارچوب آن عمــل نماید .در
یک ،نگاه کلی می توان گفت که حکومت
وحــدت ملی با وجود اقدامــات که روی
دســت گرفته اند و بهتر از حکومت قبلی
عمل نموده اســت اما ،آن چنان که باید
موفق نبوده است.
بخــش از ناکامی بر می گــردد به وزارت
مبارزه با مواد مخدر .در نزدیک به دو سال
گذشته این وزارت باید قادر به تدوین یک
استراتژی مبارزه با کشــت ،قاچاق مواد
مخدر می شد .اکنون تخصیص بودجه در
امر مبارزه با کشــت و قاچاق مواد مخدر
از ســوی وزارت هدر می رود .این وزارت
نتوانسته از کشت تریاک را کاهش دهد و
نه قادر به کاهش تعداد معتادین در کشور
بوده اســت .اقدامات وزارت در راستای
تداوی معتادین تنهــا خالصه به پایتخت

 25سالگی استقالل جمهوری ازبکستان
مدافعان مطمین مرزها

 کارتون روز

شهرها و روســتاها صورت گرفته است و
تمامی موفقیت ها به طور مســتقیم ارتباط
میگیردبه حاکمیت آرام و فضای صلح آمیز.
بدون شــک ،نقش مهمی را در دستیابی
صلح و ثبات نیروهای مسلح بازی میکنند.
در سال های اخیر ،ارتش ملی به یک ضامن
قابل اعتماد از اســتقاللیت میهن ،امنیت و
تمامیت ارضی مبدل گردیده است.
در  25سال پیشرفت استقاللیت جمهوری
ازبکســتان تغییرات زیادی در عرصه های
مختلف وارد گردیده است بطور مثال ایجاد
تشــکیالت نظامی مدرن ،جمع ،متحرک،
مجهــز و خوب آموزش دیــده که قادر به
تامین امنیت کشــور ،مصونیت مرزها دارا
میباشند .در نتیجه اجراات مداوم و تطبیق
برنامه های جامع و دراز مدت ســبب ایجاد
یک سیستم با مدیریت پیشرفته ،بخصوص
درساختار و ترکیب نیروهای امنیتی شده

است.همچنان در نتیجه اصالحات نیروی
دفاعی کشــور ،پتانسیل نظامی ،مدافعان
مرزی ســرزمین به تدریج تقویت یافته و
سطح تحرکی شان باال رفته است.
دولت توجه جدی در مورد حمایت اجتماعی
مدافعان سرزمین دارد .طرح های را بخاطر
ایجاد شــرایط زندگی مناسب و معقول به
نظامیان کشــور ارائه نموده است .به گونه
مثال ساخت و بازســازی مساکن ،زیربناه
ها برای خانواده های ارتش ،ایجاد شهرک
های نظامی و امثال آن.
اثرات اصالحات بزرگ را میتوان در اعمار
اماکن و مســاکن عساکر نیروی سرحدی
«خدمــات امنیت ملی» دیــد که در این
قســمت اقدامات بی ســابقه انجام یافته
اســت .بنابر تصمیم رئیس جمهور کشور
بتاریخ  14ســپتامبر  2007در مورد تایید
برنامه مهم تســهیالتی ،تهیه ای مساکن

مناســب برای نیروهای مسلح جمهوری
ازبکستان سندی به امضاء رسید».
در طول زمان گذشــته کار های گسترده
در مطابقت با این سند انجام شده است .به
طور خاص ،راه اندازی انواع خانه های مدرن
مسکونی ،خوابگاه ها ،موسسات آموزشی،
مجتمع های ورزشی و ایجاد سهولت های
دیگر برای نظامیــان و نیروهای مرزی و
خانواده هایشان صورت گرفته است.
با توجه به اطالعات ارائه شده ،در جریان
سالهای  ،2013 - 2009بیش از  800شهرک
های نظامی و مســاکن برای بیش از 1800
خانواده های ســربازان اعمــار گردیده و
به بهره برداری ســپرده شــده است .در
ســال  2014به تعداد  12بلند منزل اعمار
گردیده و نظامیان کشور مجموعا به 436
آپارتمــان جدید و مدرن نقل مکان نموده
اند .در جریان دو سال گذشته به تعداد 29

کشور می شود .والیات کشور همچنان در
فقدان مراکز ترک اعتیاد به سر می برد .در
برخی از والیات مراکــز ترک اعتیاد وجود
دارد اما ،استندرد نیست و از امکانات بسیار
ابتدایی برخوردار است و یا ظرفیت پایین
در تداوی معتادین دارد.
تریــاک محصول اقتصاد جنگی اســت .از
این جهت ،گروه طالبــان و دیگر گروههای
تروریســتی و بنیادگرا بیشترین سود را از
کشت و قاچاق این محصول می برد .در طرف
مقابل ،اقتصاد جامعه ضربه می بیند .کشت
تریاک سهم قابل توجهی در افزایش دامنه
ناامنی دارد .ریشههای ناامنی و کشته شدن
نظامیان و افراد ملکی را می توان در کشت
و قاچاق مــواد مخدر پیوند داد .تا زمانی که
تریاک در سطح وســیع کشت می شود و
حکومت به صورت جدی با این پدیده مبارزه
نکند کشور همچنان در ناامنی به سر خواهد
برد و ما هر روز شاهد کشته شدن نظامیان
و افراد ملکــی خواهیم بود .در امر مبارزه با
مواد مخدر بیش از هر چیز نیازمند استراتژی
و طرح جایگزین تریــاک برای دهقانان می
باشــیم .محصول جایگزین باید بتواند سود
معادل کشــت تریاک برای دهقانان داشته
باشــد تا دهقانان حداقل تشویق به کشت
محصــول جایگزین تریاک گــردد .با این
حال ،تنها معرفی نمودن محصول جایگزین
به دهقانان کافی نمی باشــد .حکومت باید
دهقانان را آموزش دهد و برخی کمکهای
اولیه و اساسی را برای دهقانان ارائه نماید .در
عین حال ،در بازاریابی و فروش محصوالت
کمک نماید .در وضعیت کنونی که کشــت
تریاک و فروش آن آزادانه صورت می گیرد
ســخن گفتن از مبارزه با آن یک نوع خود
مسخره کردن است.
بنابراین ،استراتژی برای مبارزه با کشت و
قاچاق مواد مخدر ،جلوگیری از استفاده آن
یک امر ضروری است .در فقدان استراتژی
ما قادر به مبارزه نخواهیم بود .تقویت نهاد
های عدلی و قضایی و حاکمیت قانون در امر
مبارزه با مواد مخــدر همان قدر ضروری و
جدی می باشد.

پاسگاه های نظامی ،شهرک نظامی و مجتمع
پوسته های سرحدی اعمار شده است448 .
نگهبانان مرزی صاحــب خانه های جدید
شده اند.
بــه طور خالصــه ،در جریان ســال های
اســتقاللیت ،توجه خاصی بــرای حمایت
اجتماعی نیروی مسلح کشــور و خانواده
های آنها پرداخته شــده است .با احساس
چنین مراقبت ،نگهبانان مرزی ازبکســتان
فدا کارانه ،با حصول اطمینان از یکپارچگی
مرز های کشــور ،آســمان صاف ،صلح و
برای بخشــیدن ذهنیت آرام به شهروندان
کشورخدمت می کنند .کشوری که در آن
صلح و حاکمیت آرام تســلط داشته باشد،
پیشرفت و شکوفای استوار بوده و زندگی
مردم مرفه میباشد.
شــعبه مطبوعاتــی ســفارت جمهوری
ازبکستان مقیم کابل

روندها و ساختارها در وضعیت جدید جهانی
محمود واعظی/قسمت پنجم

 منطق تعامل در نظام بینالمللبه اعتقاد بســیاری از نظریهپردازان ،نظام
بینالمللی ،به ویژه پــس از فرآیند جهانی
شدن ،وابستگی متقابل پیچیدهای را تجربه
میکند .این مفهوم در وهله نخست این معنا
را به ذهن متبادر میسازد که تمامی واحدها
متناسب با جایگاه و موقعیت خود ،میزانی از
سود ودر برخی مواقع عدم ضرر را در فرآیند
همکاری با ســایر واحدها کســب خواهند
کرد .در این فرآیند ”سود نسبی“ و نه ”سود
مطلق“ مــورد توجه واحدهــای ملی قرار
دارد و دولتها هدف ”قابل دسترس“ را که
هزینه و دستاورد مشخصی دارد به آرزوها
و خواســتههای مبهم (از جنبه دسترسی یا
عدم دسترسی) که هزینهها و دستاوردهای
نامشــخصی دارد ،ترجیح میدهند .رفتار
روســیه در قبال سیاســتهای آمریکا در
ی و قفقاز و رویکردهای فرانسه،
آسیای مرکز 
روسیه و چین در تحوالت خاورمیانه از این
منظر قابل تحلیل اســت .تأکید بر مفهوم
همکاری و ”ســود نســبی“ الزام ًا به معنای
فقدان رقابت و حتی چالش در ســطح نظام
بینالمللی نیست .این مفروض واقعگرایانه
که دولتها به دنبــال افزایش قدرت خود
هســتند ،همواره اصل بیبدیل روابط میان
دولتها باقی خواهد ماند ،اما ســاختارها و
الزامات نظام بینالمللــی مهار قدرتمندی
بر این تمایل میزند .به همین دلیل رقابت،
ش تا مرحلهای پیش
چانهزنی و حتی چالــ 
میرود که خدشــهای بر ”سود نسبی“ وارد
نسازد.

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

مفهوم وابســتگی متقابل در وهله دوم بر
”نگرانیهای مشترک“ واحدهای ملی تأکید
دارد .این موضوع که واحدهای ملی نسبت
به یکدیگر آســیبپذیر هســتند موجب
شده اســت دولتها در برابر نگرانیهای
مشــترک ،رفتاری همســو و هماهنگ از
خود بروز دهند .به عنوان نمونه ،مســئله
تروریسم در حال حاضر یکی از محورهای
اصلی نگرانی مشترک در نظام بینالمللی به
شمار میرود ،اما همانند مفهوم سود نسبی،
نگرانی مشترک دولتها ،از ماهیتی یکسان
برخوردار نیست و متناســب با جایگاه و
موقعیت کشــورها ،دارای شدت و ضعف
اســت .نکته قابل تأمل در هر دو محور این
است که قدرتهای بزرگ و به ویژه قدرت
حاکم ،نقش مؤثر و نافذی در تعیین میزان
ســود و یا طرح نگرانی مشترک بر عهده
دارند ]20[.در مجمــوع ،میتوان گفت که
در دوران جنگ سرد صفبندیهای میان
قدرتهای رقیب اکثرا ً به تقابل میانجامید،
ولی در شرایط جدید تعامل میان قدرتهای
رقیب تلفیقی از رقابت و همکاری در عرصه
بینالمللی میباشد.
 -6کار ویژه دولتها در نظم نوین
کشــورها به عنوان بازیگران اصلی نظام
بینالملــل ،همواره به درجــات گوناگون
از ســاختارها و فرآیندهای جهانی متأثر
شــدهاند .به بیانی دیگــر ،میتوان گفت
سرشــت پویای نظام بینالملل پیوســته
کشــورها را به چالشی دائمی جهت ”حفظ
بقا“ و نیز ”ارتقای منزلــت“ فرا میخواند.

اهمیت سیاست خارجی یک کشور نیز به
همین امر برمیگردد .بدین معنا که چه نوع
سیاســت خارجی در متن نظام بینالملل
میتواند ضمن صیانت از بقای یک کشور،
منزلت آن را نیز ارتقا بخشــد .ویژگی نظم
بینالمللی در دوران پس از جنگ سرد به
اعتقاد بسیاری از اندیشمندان ”سیالیت“
آن اســت؛ امری که تصمیمســازی برای
سیاست خارجی کشــورها را از پیچیدگی
خاصی برخوردار ســاخته اســت .در این
وضعیت ،طراحی الگوهــای رفتاری که در
پرتو آن یک کشــور بتوانــد به دو هدف
فوقالذکر نائل شود ،از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است .در این راستا جایگاه متأثر
واحدهای ملی در نظام بینالمللی در شرایط
جدید بسیار حائز اهمیت است .این جایگاه
متأثر از دو عامل اساسی میباشد:
 نوع نگاه واحد ملی به نظام بینالملل نوع نگاه نظام بینالملل به واحد ملی[]21نگاه واحدهای ملی به محیطی که در آن به
تعامل میپردازند خود منبعث از دو عامل
میباشد:
 موقعیت و جایگاه ژئوپولیتیک برداشت نخبگان و جامعه نسبت به اینجایگاه (آنچه که هســت و آنچه که باید
باشد)
هر دو عامل از ویژگــی تاریخی برخوردار
هســتند و به عبارت دقیقتر تاریخ را در
پشت ســرخود دارند .موقعیت و جایگاه
ژئوپلیتیک ،به مجموعهای از عناصر قدرت
ملی گفته میشود که در یک نگاه ساختاری،

جایگاه کشــور را در کلیت ســاختار نظام
بینالمللی تعریف میکند .این جایگاه همواره
مورد قضاوت نخبگان و جامعه داخلی قرار
دارد و قشر متفکر جامعه دائم ًا این جایگاه
را مورد ارزیابی قرار میدهد .برآیند این دو
عامل (جایگاه واحد ملی و برداشت نخبگان و
جامعه از این جایگاه) در جهتگیری سیاست
خارجی دولتها تبلور پیدا میکند و در واقع
دولتهــا بخش قابل توجهی از پشــتوانه
سیاســت خارجی خــود را از این دو عامل
اخذ میکنند .با وجود استداللهایی که در
مورد رســوخپذیر کردن حاکمیت دولتها
در فرآیند جهانی شــدن میشود ،دولتها
همچنان مهمترین بازیگران نظام بینالمللی
موجود هستند و نقش منحصر به فرد خود را
حفظ خواهند کرد و تحوالت نظام بینالمللی
را با رفتارهای خود شــکل خواهند داد .از
آنجا که میزان نقش آفرینی دولتها به ویژه
قدرتهای بزرگ در نظام بینالمللی متناسب
با تواناییهــا وابعاد مختلف قدرت ملی آنها
متفاوت اســت ،ارزیابی جایگاه قدرتهای
بزرگ در شناخت نظام بینالمللی از اهمیت
زیادی برخوردار است.
الف -آمریکا  :ایاالت متحده آمریکا به عنوان
بزرگترین قدرت جهانی فاصله قابل توجهی با
سایر رقبای خود در ابعاد مختلف قدرت ملی
دارد .طبق برآوردها ،حجم اقتصاد آمریکا دو
برابر حجم اقتصاد ژاپن (نزدیکترین تعقیب
کنندة این کشور) میباشد (ایالت کالیفرنیا
به تنهایــی در مقام پنجم جهــان پس از
آمریکا ،ژاپن آلمان و انگلیس قرار دارد).
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