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فاصله ما و دموکراسی
حفیظ اهلل ذکی
برکناری معاونان والی غزنی و هلمند به جرم اظهارات واقعبینانه
تر امنیتــی ،به نگرانی مردم در باره آزادی بیان ،دموکراســی و
پاسخگو بودن مسؤالن دولتی دامن زده است .وقتی پانزده سال
قبل بنیان این نظام بر ارزش های دموکراسی و قانونمندی گذاشته
شد ،چشم انداز جدید و امیدوار کننده ای بر روی مردم افغانستان
باز شد و این احساس به وجود آمد که دیگر از تنگناهای نظام های
پوسیده و ناکارآمد نجات پیدا می کنند.
اگرچه در گذشته همواره حکومت های ظالمانه و مستبد با استفاده
از آدرس یک قوم و قبیله با زور ســرنیزه سیطره شان را بر مردم
تثبیــت می کردند ،اما روی دیگر واقعیت آن بود که این حکومت
ها حتا برای قوم شان نیز کار درخور انجام نداده اند .هشتاد درصد
مردم کشــور در زمان سلطه حاکمان نامشروع و مستبد ،بدترین
حالت زندگی شــان را تجربه می کردند .نه کار و شــغل آبرومند
داشــتند و نه از تعلیمات ابتدایی بهره مند بودند و نه از امکانات
صحی و رفاهی دیگر استفاده می کردند .به همین دلیل بسیاری از
تحلیل گرانی که از لحاظ نژادی به دستگاه حاکمه تعلق داشتند،
استبداد حاکم بر افغانســتان را نه قومی و نژادی؛ بلکه استبداد
خاندانی می دانند.
مردم افغانســتان حدود سه قرن است که در سایه نظام ستمگر و
ناعادالنه زندگی می کنند .وضعیت فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی کشور در این ســال ها نکبت بار و شرم آور بوده است.
در حالی که کشورهای دیگر منطقه طی دو دهه تالش مؤثر خود
را از یک بحــران عمیق اجتماعی و اقتصــادی نجات دادند؛ اما
افغانســتان به دلیل ناکارآمدی و نادانی حکمروایان شان ،حتا از
ذخایر غنی زیر زمینی و رو زمینی خــدادادی این مملکت بهره
برداری نتوانستند.
نتیجه ایده های انحصارطلبی و ســلطه یکجانبه قومی و ممانعت
کردن از برقراری مناســبات سالم و عادالنه اجتماعی ،افغانستان
را از یک طرف به وابســتگی مطلق به کشورهای دیگر سوق داد
و از ســوی دیگر ظرفیت ها و توانایی های ملــی را که در پرتو
نظام مشــارکت پذیر ،عادالنه و پاســخگو ممکن می گردید ،در
سیاهچال های جهل ،ناهمپذیری و خصومت پنداری های قومی،
خاکسترکرد.
ما خوش بودیم که پس از ســه قرن تحمل نظامهای دیکتاتوری،
اکنون دارای نظامی هســتیم که هویت اقــوام ،مذاهب و عقاید
گوناگون در چوکات یک نظم تکثر گرا به رســمیت شناخته می
شود و حقوق شهروندی مساویانه برای همه ساکنان این سرزمین
در نظر گرفته می شود .ما خوش بودیم که در چارچوب این نظام،
مشارکت عادالنه تحقق پذیر می گردد و از شایستگی ها و توانایی
های افراد بدون در نظرداشت تعلقات قومی ،سمتی و گروهی در
ســاختار قدرت استفاده می شود .به این دلیل ما از نظام سیاسی
موجود به عنوان یک نظام فراگیر ،مشــروع و برخواسته از اراده
مردم طرفداری کردیم و با همه نابسامانی هایی موجود ،روندهای
ملی را که با ارزش های دموکراســی همخوانی داشــتند ،مورد
حمایت قرار دادیم.
متأسفانه در سال های اخیر رسوبات تفکرات ویرانگر و به شدت
نفرت انگیز دوران های گذشته دوباره تقویت گردیده و برخی از
روندهــا ،نهادها و تصمیم گیری های ملی را تحت تأثیر قرار داده
اســت .این تفکرات و یا در واقع تصورات از یک ســو وحدت و
همگرایی اقوام افغانســتان را هدف قرار داده اند و از سوی دیگر
تحکیم دموکراسی و تأمین آزادی و عدالت را در مواجهه با اهداف
و آرمان های پوســیده شان تلقی می کنند .نگرانی اینجاست که
نفوذ و تأثیر گذاری این گونه افراد بر سیاست های رسمی روز به
روز برجسته تر و قابل لمس تر می شود.
برکناری افراد به جرم اظهار نظرها و هشــدارهایی که در مطابقت
کامل با قانون و مقررات دولتی صورت گرفته و از نظر عموم مردم
واقعی و در راســتای منافع ملی تلقی می شود ،جز محدود سازی
آزادی و ســلب حقوق شهروندی افراد چیزی دیگری نیست .این
نشانه ها متأســفانه در فضایی که اعتماد میان مردم و حکومت
به شدت آسیب دیده اســت ،به جدایی بیشتر مردم از حکومت
انجامیده و فاصله ما و دموکراسی را بیشتر و عمیق تر می سازد.

ضرورت اتخاذ استراتژی بی طرفی در ارتباط با تنش
میان ایران و عربستان

تاریخ تحوالت سیاســی ایران و عربستان
سعودی سراســر پر تنش و واگرایانه بوده
اســت .حضور عرب ها در ایران در خاطره
جمعی مردم ایران به شــکل بد آن یاد می
شود .در طرف دیگر ،انقالب اسالمی ایران
به اســام گرایان کشــور های عربی امید
تازه داد تا بتواند در برابر دولت های عربی
بایستد و نظام اســامی را برپا نماید .این
مهم ،بر روابط کشــور های عربی و ایران
تأثیر گذاشت .بهار عربی مناسبات ایران و
کشور های عربی را وارد فاز جدید ساخت.
ایران تفسیر دینگرایانه از بهار عربی نمود.
بعد از آن جنگ هــای نیابتی میان ایران و
عربستان سعودی در کشــور های همانند
عراق ،ســوریه ،لیبیا  ،یمن و  ...شروع شد.
چندی پیش ،عربستان شیخ نمر یک رهبر
سرشــناس مذهبی را اعدام کرد .واکنش
ایران نسبت به آن تند بود .مردم در تهران
و مشهد بر سفارت و کنسولگری عربستان
حمله کردند و آن را به آتش کشــیدند .به
دنبال آن عربستان روابط دیپلماتیک را با
این کشــور قطع کرد .بحرین و برخی دیگر
کشــور های عربی نیز واکنش مشابه انجام
دادند .خراب شدن روابط ایران و عربستان
چه تأثیری بر اوضاع کشــور و کشور های
منطقه دارد؟ آیا تنش ها و مناقشــات در
درون کشور های ضعیف افزایش می یابد؟
ما چه واکنشــی از خود بــروز دهیم؟ در
نوشــتار کنونی سعی می کنم این سوال ها
پاسخ گویم.
اول؛ ایــران و عربســتان در چندین دهه
گذشته برای کنترل و نفوذ بیشتر در منطقه
با هــم رقابت نموده اســت .رقابت این دو
کشور در مواردی خشونت آمیز بوده است.
وضعیت که در عراق ،ســوریه ،لیبیا و یمن
حاکم است ناشــی از رقابت این دو کشور
اســت .به واقع امر ،جنگ در کشور های
اسالم جنگ نیابتی میان ایران و عربستان
اســت .این رقابت هر چه باشــد ،تأثیری
مخرب بر اوضاع جهان اسالم داشته است.
بنیادگرایی و رشد اسالم سیاسی و افزایش
خشونت در کشور های اسالمی بستگی تام
و تمام با رقابت و جنگ نیابتی این دو کشور
با همدیگر دارند .قطــع روابط دیپلماتیک
میان این دو کشور منجر به افزایش خشونت

علی قادری

در کشور های ضعیف منطقه همانند عراق،
سوریه ،لیبیا  ،یمن ،افغانستان و تا حدودی
لبنان می شود .شــاید دامنه آن فراگیرتر
گردد و دامن تمام کشور های جهان اسالم
را بگیرد .به هر صــورت ،نتیجه مخاصمه
میان ایران و عربســتان افزایش خشونت
در منطقه است .این مسئله صرف به خاطر
گسترش سطح نفوذ در کشور های اسالمی
صورت می گیرد.
دوم؛ جدا از مسئله قدرت انرژی مهمترین
مســئله میان دو کشور است .در واقع امر،
بخش از دلیل نفوذ ایران و عربستان سعودی
در دیگر کشور های اسالمی به خاطر کنترل
بر تولید انرژی است .عربستان سعودی در
مواردی از نفت به عنوان یک ابزار فشــار
بر ایران اســتفاده نموده است .به خصوص
در زمانه ای که ایــران تحت تحریم جامعه
جهانی قرار داشت .افزایش تولید نفت منجر
به کاهش قیمت آن در بازار جهانی می شد و
این ضربه سنگین بر اقتصاد ایران وارد می
کرد .گسترش نفوذ به خاطر این مسئله نیز
است که افزایش تولید نفت در عربستان را

از طریق کاهش تولید نفت در کشور های
نفت خیز کنترل نماید .از این جنگ ،یکی
از فاکتور ها و عناصر مهم و تأثیر گذار در
روابط میان دو کشور مسئله انرژی است.
انرژی به عنوان یک عنصــر واگرایانه در
روابط دو کشور عمل نموده است.
ســوم؛ روابط خصمانه این دو کشور دامن
ما را نیز گرفته بود/است .در دوران امارت
اسالمی طالبان عربســتان سعودی یکی
از حمایــت گران جدی امارت اســامی
بود .گروه طالبان بیشــترین کمک مالی
را از عربستان ســعودی دریافت می کرد.
ایران کمک های عربســتان ســعودی به
گروه طالبان را بــه مثابه ایجاد ناامنی در
ایران از سوی عربستان درک می کرد .به
همین خاطر ،ایــران در جبهه مقابل گروه
طالبــان کمک می فرســتاد .اگر در یک
طرف عربستان و پاکستان از گروه طالبان
حمایت می کرد در طرف دیگر ،ایران ،هند،
روسیه ،کشور های آسیایی میانه از اتحاد
شمال حمایت و پشــتیبانی می کرد .در
واقع ،جنگ های داخلی در افغانستان به

خصوص جنگ ها میان اتحاد شمال و گروه
طالبان تا اندازه زیاد جنگ نیابتی کشــور
های دارای منافع متضاد در افغانســتان
بوده اســت .بدون شــک ،مهمترین این
کشــور ها ایران و عربستان بود .بنابراین،
ما در گذشته قربانی روابط خصمانه این دو
کشــور بوده ایم .بدون شک ،گروه طالبان
بدون حمایت مالی عربســتان و حمایت
لوجستیکی و تخنیکی کشورهای مشخص
قادر به تصرف بیــش از  90در صد خاک
افغانســتان در مدت زمان کوتاه نمی شد.
با این حال ،گذشته تاریخی نشان می دهد
که وارد شدن در درگیری ایران و عربستان
هیچ سودی جز ویرانی و تباهی و بربادی
برای ما نداشته است.
چهــارم؛ با توجــه به اینکه مــا در یک
دوره تاریخــی قربانــی هــای زیادی به
خاطر مناســبات و روابط خصمانه ایران و
عربستان پرداخته ایم اکنون الزم است که
از گذشــته درس عبرت بگیرم .در شرایط
کنونی با توجه به مشــکالت و چالش های
درونی ما باید از تنش و جنگ مســتقیم

و غیر مســتقیم این دو کشور بدور باشیم.
عقالنی ترین واکنش و رفتار در برابر روابط
و مناسبات ایران و عربستان سکوت است.
با این حال ،این مسئله را باید در نظر داشته
باشــیم که خشــونت در میان کشور های
اسالمی افزایش می یابد .ما باید کاری کنیم
که نه درگیر مناسبات این دو کشور گردیم
و نه متحمل جنگ نیابتی این دو کشور در
افغانستان باشــیم .در وضعیت کنونی بهتر
است ســکوت نمایم و نظاره گر چشم انداز
روابط این دو کشــور باشیم ولی در آینده
ضرور اســت که در روابط خود میان ایران
و عربســتان باالنس ایجاد نمایم .به دیگر
ســخن ،ما در روابط خود نباید جانب ایران
و یا عربســتان را بگیریم .بلکه سیاســت
را اتخــاذ نمایم که هیچ یک از دو کشــور
احســاس نکند که ما طرفدار یکی از جناح
ها می باشیم .به عبارت ساده تر ،بی طرفی
در وضعیت کنونی مناسب ترین استراتژی
برای افغانستان می باشد.
ما اصلی ترین قربانی بنیادگرایی و اســام
سیاســی در جهان اســام می باشــیم.
بنیادگرایی و اســام سیاسی که به خاطر
روابط خصمانه ایران و عربستان در اشکال
مختلف بروز نموده است .اکنون با درک این
مســئله نیازمند آنیم که خود را از وضعیت
قربانی مدام بکشــانیم .این مهم در تنها با
اتخاذ سیاست عقالنی و مبتنی بر نیازمندی
های درونی کشور ممکن است .کاهش سطح
خشــونت یکی از ضروریات جامعه ماست.
بنابراین ،بی طرفی استراتژی مناسب برای
کاهش خشونت است .با این حال ،ما نیازمند
اتخاذ تدابیر دیگری نیز می باشــیم تا از
جنگ نیابتی این دو کشــور در افغانستان
جلوگیری کنیم.
فراموش نکنیم که مناسبات این دو کشور
صف بندی ها را در سطح منطقه تغییر می
دهد .عربستان و پاکســتان روابط نیک و
حسنه دارد .این مهم ممکن است منجر به
نزدیکی ایران و هند گردد .با صف آرایی ها
و قطب بندی ها تأثیری بسزایی بر اوضاع و
احوال افغانستان دارد .از این جهت ،اتخاذ
تدابیر برای جلوگیری از جنگ نیابتی این
دو کشــور یک امر ضروری و جدی به نظر
می رسد.

نقش کشورهای همسایه در امر مبازه با مواد مخدر
در افغانستان

اخیرن پولیــس مبارزه با مواد مخدر ایران
از آمادگی شــان برای اعزام پولیس های
متخصص مبارزه با مواد مخدر در افغانستان
خبر داده است .با این حال اما آیا چقدر می
توان از این امر در راســتای مبارزه با مواد
مخدر که حدود سه ملیون مردم ما را به کام
بدبختی برده اســت ،خوشبین بود؟ عوامل
اساسی کشت و تولید مواد مخدر تا کنون،
با اینهمه کمک و تالشی جامعه جهانی برای
محو و از بین بردن مواد مخدر در افغانستان
چیست؟ کشورهای همسایه ی ما از جمله
ایران که برای کمک بــرای مبارزه با مواد

حیدر رهیاب

کارتون روز

کارتون روز

مخدر با افغانســتان اعالن آمادگی کرده
اســت ،چقدر و به چه شکل می تواند موثر
باشد؟
کشــت مواد مخدر در افغانستان ،دو عامل
عمده می تواند داشته باشد
اول :مواد مخدر ،بخصــوص تریاک ،منبع
مهم اقتصادی بخش از مردم افغانســتان
را تشــکیل می دهد .این مواد ،شــاید از
پردرامدترین تولید دهاقین است .بنابراین،
این ها کوشش می کنند تا به هر شکل ممکن
منبع مهم اقتصادی شانرا حفظ کنند .حاال
در اینکه مواد مخدر از منابع مهم اقتصادی
دهاقین افغانستان است ،جغرافیایی مبارزه
با مواد مخدر ،از افغانســتان نیز فراتر می
رود .وقتی کــه از نگاه اقتصــادی به این
پدیده بنگریم ،این تنها افغانســتان نیست
که مالمتی کشــت و تولید مواد مخدر را به
عهده داشته باشد .بلکه درانصورت ،دامن
کشورهای دیگری نیز به این مالمتی آغشته
است .کشورهای که بازار فروش مواد مخدر
اســت .از نگاه اقتصــادی ،کاالیی تولید و
عرضه می شود که تقاضای آن وجود داشته
باشــد .تقاضای مواد مخــدر ،و به عبارت
دیگر ،بازار فروش و مصرف مواد مخدر ،به
شکل وسیع وجود دارد .اما این بازار ،بیش
از اینکه خود افغانســتان باشد ،کشورهای
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دیگری است .افغانستان درست است که به
پیمانه زیادی مواد مخدر را کشت و تولید
می کند ،اما این تنها افغانستان نیست که
مصرف کننده مواد مخدر باشــد .تا زمانی
که تقاضای مواد مخدر وجود داشته باشد،
کوشــش به عرضه ی آن نیز وجود خواهد
داشت .و این تقاضا ،اگر در کشورهای دیگر
بخصوص کشورهای همسایه ما ،بیشتر از
افغانستان وجود نداشته باشد ،کمتر وجود
ندارد.
دوم :مواد مخــدر ،اغلبن در مناطق ناامن
افغانستان کشت و تولید می شود .مناطق
که کمتر تحت کنتــرول و مدیریت دولت
اســت .بنابرین ،ناامنی ،بــه عنوان مانع
تســلط دولت بر آن مناطق ،یکی دیگر از
عوامل عمده ی کشت و تولید مواد مخدر
به حســاب میاید .به این ترتیب ،این دو
عامل (منبع اقتصادی و ناامنی) ،از عوامل
مهم کشت مواد مخدر در افغانستان است.
این دو مســاله ،همواره یکدیگر را تقویت
نیز کرده است.
تولیدکنندگان مواد مخدر ،بدون شــک
ســود اش را در وجود ناامنی جســتجو
کرده و ازینرو کمتر خواهان تسلط دولت
بر مناطق آنان بوده است .و متقابلن گروه
های مخالف دولت نیز خواهان کشت مواد

مخدر به عنوان یــک منبع اقتصادی آنها
بوده اســت .به این ترتیب ،مواد مخدر به
عنوان منبع اقتصادی برای دهاقین و گروه
های مخالف دولت ،همواره مســاله امینت
را پیچیده کرده است ،و امنیت هم مساله
کشت مواد مخدر را .مخالفین دولت ،چون
طالبان ،و فعلن هم داعش ،همواره از کشت
مواد مخدر بــه عنوان یک منبع اقتصادی
سود جســته و می جویند .ازینرو ،همواره
سعی کرده است تا کنترول مناطقی را که
در آنجا مواد مخدر به پیمانه زیادی کشت
و تولید می شود ،در دست داشته باشند.
به همین دلیل ،تا هنوز دولت افغانســتان
کمتر موفق شده تا در مناطق که به پیمانه
زیادی موادمخدر کشت و تولید می شود،
کنترول داشته باشد.
از اینرو ،از نظر اقتصاد سیاسی ،یک رابطه
متقابل بین ناامنی و کشــت و تولید مواد
مخدر ،وجود دارد .گروه های مخالف دولت،
و بصورت مشــخص طالبان ،زمینه کشت
و تولید مواد مخــدر را فراهم می کنند ،و
تولیدکنندگان مواد مخدر نیز زمینه کشت
مواد مخدر را در وجود ناامنی جستجو می
کنند .کاری کــه باعث انتفاع هردو جانب
می شــود .با اینحال ،راه مبارزه با آن ،به
نظر من بیش از اینکه نیازمند متخصصان

مبارزه با مواد مخدر باشــد ،نیازمند یک
سازوکار سیاسی -اقتصادی است.
بنابراین ،به نظر من بهتر است تا کشورهای
که عالقــه مند مبارزه با مــواد مخدر در
افغانســتان اســت ،بخصوص کشورهای
همســایه ما ،کمــک های شــانرا روی
محورهای ذیل متمرکز کنند:
اول :محدود کردن بازار مصرف مواد مخدر
و مســدود کردن راه های قوچاق آن در
خاک شان .مواد مخدر در افغانستان تولید
می شود اما بیشــتر در کشورهای دیگر،
از جمله کشــورهای همســایه به مصرف
میرسد .از جمله در ایران .کشور ایران ،با
وجود وضع قوانین سخت گیرانه ای علیه
قوچاق مــواد مخدر ،به پیمانه زیادی مواد
مخدر دران کشــور قاچاق می شود .یکی
از راه های مبارزه بــا قوچاق مواد مخدر
در ایران ،وجــود بازار مصرف آن در ایران
است .با این حال ،کشور ایران باید در قدم
اول کوشش کند تا زمینه های مصرف مواد
مخدر در کشور شان را محدود و راه های
قاچاق در آن کشور را مسدود کند.
دوم :معرفــی بدیل مناســب مواد مخدر
برای دهاقین ،با ســازوکارهای مشخصی.
از آنجای که مواد مخــدر ،به عنوان یک
منبع درامد برای دهاقین مطرح اســت،
بهترین راه که بتواند دهاقین را برای دست
برداشتن از کشت مواد مخدر اقناع کنند،
این است که بدیل مناسبی که بتواند درامد
به اندازه درامد مواد مخدر را داشته باشد،
به دهاقین معرفی شود .این کار ،مستلزم
یک سازوکار اجتماعی -فرهنگی است ،که
با تبلیغات گســترده و تدویر ورکشاپ ها
برای دهاقین ،دهاقین را تشــویق کنند تا
دیگر بجای مواد مخدر ،از بدیل آن تولید
کنند.
ســوم :کمک به تامین امنیت و دسترسی
دولت بــه مناطق که مواد مخدر کشــت
و تولید می شــود .که ایــن کمک الزامن
نیازمند پولیسهای متخصص مبارزه با مواد
مخدر نه ،بلکه نیازمند پولیسی برای تامین
امنیت می باشد تا بتوانند امنیت را تامین
و تسلط دولت بر آن مناطق را میسر کند.
تــا زمانی که بازار فــروش و مصرف مواد
مخدر محدود نشود ،و تا زمانی که راه های
قاچاق مواد مخدر بسته نشود ،و تا زمانی
که بدیل درامدزایی برای مواد مخدر ،فراهم
شده و با تامین امنیت ،زمینه جاگزینی آن
مساعد نشود ،از بین بردن کشت و تولید
مواد مخدر کار دشواری است.
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