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 عزيز آريانفر
 
 

ريشه های  ناکامی  و به بن 
 بست رسيدن

ملت سازی و دولت های پروژه 
 سازی در افغانستان

 گسيخته، هم (شيرازه از
 تار دريده، هم از های رشته
 هایو رفو شاريده پود و

 کشور) در ملی دولت پوسيده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوست
 بيا که نوبت انس است و الفتست ای دوست

 دلم به حال گل و سرو و الله می سوزد
 که باغ طبيعت پرآفتست ای دوست ز بس

 مگر تاسفی از رفتگان نخواهی داشت
 بيا که صحبت ياران غنيمتست ای دوست
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 ار محبت که خارزار جهانعزيز د
 گرش گلی است همانا محبتست ای دوست
 به کام دشمن دون دست دوستان بستن

 به دوستی که نه شرط مروتست ای دوست
 گردد فلک هميشه به کام يکی نمی

 که آسيای طبيعت به نوبتست ای دوست
 بيا که پرده پاييز خاطرات انگيز

 گشوده اند و عجب لوح عبرتست ای دوست
 ار جهان و جهانيان خواهیمآل ک

 بيا ببين که خزان طبيعتست ای دوست
 گرت به صحبت من روی رغبتی باشد

 بيا که با تو مرا حق صحبت است ای دوست
 به چشم باز توان شب شناخت راه از چاه
 که شهريار چراغ هدايت است ای دوست.

 
 

 شناسنامه کتاب
ملت سازی  پروژه شکستنام: ريشه های  ناکامی  و 

 دولت سازی در افغانستان و
 نويسنده: عزيز آريانفر

 2016سال چاپ: 
 ، 2013دوم،چاپ يکم ون چاپ: ر

 کلن، آلمان جای چاپ:
 جلد 1000: شمارگان
 »کاوه«انتشارات  ناشر:

 حامد يوسف نظریآراستار: 
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 فهرست
 ديباچه

 آغاز سخن

 بخش نخست
 طرح مساله

منطقه از کاروان ماندگی ترسناک کشور و  برجا
 تمدن جهانی

 چهارچوب تيوريک
 ملت چيست؟

 ملت -ملت يا کشور -دولت
 دولت سازی و ملت سازی در افغانستان

 ملت سازی در افغانستان
چگونگی راهيابی اولتراناسيوناليسم تباری  به 

 کشور
نفش سياست های جهانی در ريختيابی کشوری به نام 

 افغانستان

و استراتيژيک موقعيت جيوپوليتيک و جي
 افغانستان:  

آناليز ساختاري جيوپوليتيکي، جيواستراتيژيکي و 
 پاکستان) -(افغانستان» افپاک«اتنوپوليتيکي 

با نگاه  تجربه ناکام ملت سازی و دولت سازی
 تبارگرايانه
 بحران هويت

 ما هويت خراسانی و ايرانی شرقی
بزرگترين مانع بر سر راه شکلگيری  -پشتونيسم
 ملت در کشوردولت و 

ز مفاهيم کالسيک به اگذار ياز تاريخی به ن
 مفاهيم مدرن
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اری به ناسيوناليسم برو آوری از ناسيوناليسم ت
 مدنی

 نفش فرهنگ سياسی
 منافع ملی بازتعريف 

 

چالش ها و تهديدها بر سر راه ملت سازی و دولت 
 سازی در افغانستان

 چالش ها و تهديدهای بيرونی 
 ل افغانستانابزرگ در قب کشورهای هایراهبرد

 2014سياست امريکا پس از 
آينده مناسبات افغانستان با امريکا در پرتو 

 پيچيده تر شدن اوضاع در جهان
 ل افغانستانااستراتيژی چين در قب

 راهبردهای کشورهای منطقه در قبال افغانستان
 تهديدات پاکستان

تهديدات بينادگرايی و تندروی اسالمی برخاسته از 
 ورهای عربیکش

 استراتيژی هند در قبال افغانستان
 استراتيژی ايران در قبال افغانستان

 تهديد پان ترکيسم
 افغانستان و سامانه های امنيتی منطقه يی

 افغانستان، قربانی موقعيت جغرافيايی
 افغانستان کارزار جنگ تندوران عرب و امريکا
 تعارض منافع امريکا  و پاکستان در افغانستان

 ادکس بازی با کارت طالبانپار
 کنفدراسيون افغانستان وپاکستان

 گروگان پاکستان در بازی افغانستان -امريکا
تهديدات بنيادگرايی و تندروی اسالمی برخاسته از 

 کشورهای عربی
 

 دورنیچالش ها و تهديدهای 
 وسترنيزاسيون لگام گسيخته

 آرايش نيروهای سياسی در کشور
 اپوزيسيون

 ر در حاکميتگروه های حاض
خطر نهادينه شدن معامله گری های سياسی  زير 

 اجماع ملی  شعار
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 خطر فروپاشی کشور
 چالش های دولت سازی در افغانستان

 ساختار دولت نخبه ساالر
 بازانديشی در باره دولت و دموکراسی

 دموکراسی در افغانستان
 مهندسی سياسی در افغانستان

رهنگ عشيره در جستجوی يک فرهنگ برتر به جای ف
 يی

چالش ها و بحران هايی که کشور با آن  رو به رو 
 است

 بحران دولتداری
 بحران مشروعيت

 بحران نظام سياسی
 بحران ناکارآيی

 ارذبحران های دوره گ
 بحران عدم مشروعيت تصميمگيری ها

 بحران توسعه در افغانستان
 بحران های توسعه
 بحران مشروعيت

 ر کشوربحران ساختار پاتريمونيال د
 بحران مشارکت و يکپارچگی

 بحران عدم اعتماد
 بحران اداری (مديريت و ادمنستراسيون)

 - نبود مکانيسم های مهار نيروهای گريز از مرکز
 بزرگترين چالش در برابر دولت های ما
پيشگويی های ساختار نظام سياسی در افغانستان و 

 راهبردی در باره آينده آن 
 پايان سخن 

 
 
 

 بخش دوم

 ها پيوست

چرا روند ملت سازی در افغانستات بدخشانی،  -1
 ناکام شد؟

 مشارکت سياسیاسکندری و عاليی،  -2
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خودگردانی اداری، راهی به نظيف شهرانی،  -3
 20114سوی ثبات و دموکراسی در افغانستان پسا 

 از پندار تا واقعيت -ناسيوناليسم افغانی -4
نارسايی  های اداره کرزی در الهام غرجی،  -5

 ل گذشته سيزده سا
 شفيق، چالش های دولت سازی در افغانستان -6
داکتر رحيمی، چالش های ملت سازی در  -7

 افغانستان
داکتر ثنا نيکپی، جلوگيری از روند ملت  -8

 سازی در افغانستان
ملت در  -موانع شکلگيری و پايداری دولت -9

 افغانستان
 ايمان صباح، عصر جديد -10
حسيب ذکی، عوامل بحران مديريت در  -11

 افغانستان
 ملک ستيز، حکومتداری خوب طی چند دهه اخير -12
 افخمی، ملتی که ساخته نشد  -13
 
 
 
 
 
 
 
 

 يک قدم ناکرده بيدل قطع راه آرزو
 منزل آسودگی از ما به صد فرسنگ ماند

  

	ديباچه
در اين نوشته تالش به خرج داده شده است تا علل 
و عوامل شکست پروژه های دولت سازی و ملت سازی 

از  سوره امان هللا خان يعنی پکشور از آغاز د در
به گونه همه » دولت ملی«و تشکيل » استقالل«

می  یشايان يادآوربه بررسی گرفته شود. جانبه 
دانم که نگارنده به هيچ رو ادعا ندارد که 

برای کاملی تيوريک  نوشته دست داشته چهارچوب
. باشد در افغانستان» نظريه مدرن دولت«تدوين 
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 ايد بتواند در طرح چنيناما بر آن است که ش
بستر همواری را ، يهرنظ چهارچوبی برای اين

فراهم آورد يا دست کم برای پژوهشگران ديگری که 
   راهگشا باشد.در اين راه کار می کنند، 

 

در كشور، تا كنون مسالهء دولت و نظام سياسي در 
تراز نظري، كمتر به گونهء كارشناسيك، مطرح 

در نبود بحث نظري و گرديده است. اين گونه، 
گفتمان جدي در باره دولت و نظام سياسي، شايد 
بسيار دشوار بنمايد در باره چگونگي آن اظهار 

 نظر نمود.

 

 نيرتريبرانگ از بحث یمل تيملت و هو دولت،
در اين  .ندافغانستان ا یاسيس خيتار یها دهيپد

هاي  هايي که دولت يکي از بزرگترين دشواريحال، 
ه اخير با آن روبرو بوده اند، ما در دو سد

 ناکارآيي ساختاري و بافتاري دولت بوده است.

 

در کل نگاه قومی به پديده ملت و روند ملت سازی 
و انحصارگرايی در قدرت و دولت سازی و به تبع 

 ، نبود نهادهای مدنیپديدآيی بحران هويت ،از آن
از جمله احزاب فراگير سرتاسری فراقومی  نيرومند
در پهلوی رقابت های جهانی و منطقه يی  ر،در کشو

بر سر افغانستان، به عنوان داليل اصلی ناکامی 
پروژه های دولت سازی و ملت سازی در کشور 

 برجسته ساخته شده است.

 

فرهنگی با پديده ملت و هويت و  -برخورد تمدنی
بازتعريف اين دو مفهوم، انحصارزدايی در رهبری 

امين مشارکت فراگير و سياستگذاری های کالن، ت
مهندسی سياسی جديد با ملی در مديريت کشور و 
بازنگری ريشه يی در  و ايجاد ساختار نوين دولت

برای قانون اساسی در پهلوی ساير راهکارها 
و شکست بن بست در  تيپايان بخشيدن به بحران هو

  ملت سازی و دولت سازی پيشنهاد می گردد.روند 
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پژوهشگر در کشور، صدها  پيرامون ريشه های فاجعه
رسانه  در يی پراکندههايی نوشته  ،و تحليلگر

به نشر رسانده و ادبيات نوشتاری  ، انترنتها
تا دردمندانه و سوگوارانه  ،با اين هم اند.
خالی است. از زمينه ک نوشته جامع در يجای  هنوز

برای نخستين  ماين رو، در اين جا تالش ورزيده اي
وشيم طرحی را پيشکش نماييم بک بار خطر کنيم و
تيوريک، اکادميک، جنبه های همه که دربرگيرنده 

مساله و نيز جستجوی راه  داخلیو  خارجیتاريخی، 
خشيدن به بو پايان تنگناها های برونرفت از 

باشد.  مصيبتی که کنون دامنگير ما گرديده است،
روشن است هيچ ادعايی در کامل بودن اين نوشته 

نوشته را گام نخست  اين نيد بتواندارم. اما شا
  در اين راستا چونان فتح باب عنوان کرد. 

 

نخستين هسته های اين کتاب در واقع در دوره بين 
ريخته شده بود. در سال های کار در  2006 -2003

وزارت خارجه در کرسی رييس مرکز مطالعات 
شماری مقاالت  استراتيژيک و انستيتوت ديپلماسی

به » مطالعات استراتيژيک«صلنامه در زمينه در ف
چاپ رسيد. سپس ده سال آزگار بخش های گوناگون 

پيش  2013آن به رشته نگارش کشيده شد. در سال 
نويس کتاب را در سايت کانون مطالعات و پژوهش 

اين  .مبه دسترس هم ميهنان گذاشتهای افغانستان 
به چاپ برسد.   2016گونه سرنوشت چنين شد که در 

مدت، تنی چند از پژوهشگران هم ميهن هم  در اين
مقاالتی در همين زمينه نگاشته و در سايت های 
انترنتی به دسترس همگانی گذاشتند. از اين رو 
بايسته ديديم، چکيده پژوهش های شان را با 
اندکی ويرايش وفشرده سازی در بخش پيوست ها 

 بياوريم. 

 

ايی راستش، کتاب حتا همين اکنون هم به گونه نه
آماده چاپ نيست و در واقع انباشته يی است از 

که بايسته است به گونه روشمندانه با خامی  مواد
علمی سيستماتيزه گردد. روش های بهره بردای از 

ارم برای يک ذرا بگاما ناگزير گرديدم اين مهم 
مانع از اين کار  که یفرصت ديگر. يکی از داليل
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مسايل را با  بايد بسياری از گرديد، اين بود که
ارائه نمونه ها و مثال های زنده از تجارب 
چندين زندگانی سياسی و دفتری خود در دو رژيم 
افغانستان (رژيم دموکراتيک خلق در دوره های 

مطرح می ساختم. کارمل و نحيب  و هم رژيم کرزی) 
اما به داليلی هنوز زمينه برای اين کار فراهم 

طرات زندگانی نيست. البته در برنامه دارم خا
بنويسم. زمانی سياسی و دفتری و ديوانی خود را 

موفق به اين کار خواهم شد، وقت اما اين که چه 
به هر رو اگر زندگانی بود، در هنوز روشن نيست. 

     يک فرصت مناسب اين کار را انجام خواهم داد.

 

اين امر را در دليل ديگر آن است که دوست دارم 
وفيسور داکتر والديمير پرتو چاپ کتاب نو پر

شکست روندهای دمکراتيزاسيون در «بويکو زير نام 
زير کار است، انجام دهم. که هنوز  »افغانستان

استاد کرسی  -پروفيسور داکتر والديمير بويکو
افغانستان شناسی در دانشگاه برناول، از 
کارشناسان برجسته و شناخته شده مسايل 

بسيار خوبی هشی پژوافغانستان اند. ايشان پروژه 
داليل داخلی و «را روی دست دارند و می خواهند 

خارجی شکست روندهای مدرنيزاسيون در افغانستان 
يعنی از زمان حبيب هللا خان تا  »2010تا    1910از 

در روند يک سده آزگار  –را اواخر دوره کرزی 
کار ايشان، کار بسيار پر ارزش  بررسی کنند.

ی را از آرشيوهای است، چون اسناد فراوان
انگليس، امريکا، روسيه، هند و پاکستان گردآوری 
کرده اند.  در اين پروژه  ايشان از همکاری 
گروه بزرگی از استادن و کارشناسان شناخته شده 
مسايل افغانستان از کشورهای گوناگون 
برخورداراند. ايشان به اين کمترين پيشنهاد 

وان کارشناس کردند تا در اين پروژه به وی به عن
ارشد مسايل افغانستان مشوره بدهم و نوشته هايش 
را ويرايش و نقد و در پايان به زبان پارسی دری 

 ترجمه کنم.  

 

او تا کنون در چهارچوب اين پروژه سفرهايی به 
لندن و دهلی و پيشاور داشته و در برنامه  دارد 
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روشن است  تا به کابل و فرانکفورت هم بيايند.
يشان در برنامه دارند، کار بزرگی است کاری که ا

و گزافه گويی خواهد بود اگر بنده ادعا نمايم، 
به تنهايی قادر به انجام اين رسالت بزرگ باشم 
که اين پروژه بزرگ زير نظر من و با ويرايش من 
به تنهايی انجام شود. روشن است مشارکت همه 
پژوهشگران ارجمندی که در زمينه کار کرده اند و 

کنند می تواند در بهبود آن نقش داشته بايد.  می
پيشنهاد من برای همه دوستان پژوهشگر به ويژه 
دانشجويان ارجمند که در اين زمينه کار می کنند 
و دست اندر کار نوشتن رساله اند، اين است که 
ديدگاه ها و نوشته های شان را به اين کمترين 

 .گسيل بفرمايند

 

م گفتمان را در سيمای من بر آنم که اگر بتواني
يک تينگ تانگ (انديشگاه يا اتاق فکر و انديشه) 
 به راه بيندازيم، کار بسيار نيکی خواهد بود.
در گام نخست بايد به ياد داشت که ما در اين جا 
با پارادايم پيچيده يی رو به رو هستم و بايد 
ميان مفاهيم گوناگون مرزهای مشخص بکشيم تا 

روشن باشد تا با خلط مبحث  چهارچوب بحث از پيش
دست به گريبان نشويم. برای نمونه، مدرنيسم يا 

بيشتر گفتمانی است  -مدرنيته (تجدد يا نوگرايی)
دارای بار  فرهنگی و انديشه يی و خردوزرانه. 
در چهار چوب مدرنيته می توان سخن از مفاهيم و 
ارزش هايی چون انديشورزی مدرن، نقد خرد نوين، 

و نوانديشی (روشن انديشی  و روشن  دگر انديشی
بينی)، ارزش هايی چون مردمساالری (دمکراسی)، 
برابری حقوق زن و مرد و انسان ها در کل، 
شکوفايی و نهادينه شدن جامعه مدنی، نهادهای 
مدرن مانند احزاب و گروه ها و سازمان های 
سياسی و فرهنگی، آزادی بيان و رسانه ها، آموزش 

مشارکت توده يی در مديريت جامعه و پرورش مدرن، 
و کشور، و يک رشته باورها و آرمان های نو زد.  
فشرده، می توان در اين جا از توسعه سياسی و 
فرهنگی سخن به  ميان آورد که همه مسايل را در 

 بر می گيرد.    
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 در يیکايمرا -یکيبلژ یپل دومان، منتقد ادب«
 دنيرس گرايش تهيمدرن«: ديگوی م تهيمدرن باره
 انيم است همراه با خواست از آغاز نوينیبه 

 »وجود داشته.پيش  چه از برداشتن هرآن

 پل دومان از منظور«به گفته رامين جهان بيگ لو 
باره  بارکه ما در است که هر نيگفته ا نيا

 در «نو« ضرورتا از ،مييگوی سخن م تهيمدرن
 یصحبت م »گذشته«در برابر »حال«و  »کهنه«برابر 

همواره به منزله  تهينظر، مدرن نيا از . وميکن
است.  افتهي یتجل اليس یروند و ايپو یمفهوم

 نهيزم در سميمدرن یريفلسفه مدرن موجب شکلگ
 ».هنر شد و اتيادب

از سوی ديگر مدرنيزاسيون (عصری سازی) بيشتر 
بار تمدنی دارد و مفاهيم ديگری چون پيشرفت و 

نيزاسيون (غرب ترقی مادی و صنعتی سازی و وستر
گرايی)  در مفهوم فرهنگ مادی آن را در بر می 
گيرد (توسعه صنعتی و اقتصادی)  و نبايد ميان 

 اين دو مفهوم خلط مبحث صورت گيرد.  

 

اگر به تاريخ کشور باز گرديم، نخستين جوانه 
های اصالحات و گامگزاری در راستای مدرنيزاسيون 

ما به  قول در دوره شير علی خان آغاز گرديد. ا
اين  معروف، خوش درخشيد ولی دولت مستعجل بود.

روند در دوره امير حبيب هللا خان يعنی دقيق تر سر 
به مفهوم راستين کلمه (هر چند به گونه  1910از 

صوری و نمادين) سر از نو آغاز گرديد. در اين 
دوره شاهد رفرم هايی در برخی از عرصه های 

قتصادی کشور هستيم. ا -زندگانی سياسی و اجتماعی
با اين همه، رشته نازک اين رفرم ها با آغاز 

 شدن جنگ جهانی يکم بريده شد.   

 

دور ديگر رفرم ها پس از ده سال در دوره امان 
آغاز گرديد که  1920هللا خان پس از جنگ جهانی در 

رهبری تيوريک آن با مجمود طرزی بود . اما با 
ها پايان يافت. بر افتادن رژيم امانی اين رفرم 

در واقع شايد بتوان گفت که کشور درست در همين 
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دوره وارد عصر مدرنيته و مدرنيسم (هر چند هم 
 به  گونه بسيار سطحی) گرديد.

 

در دوره نادريه نخست (دوره های نادر شاه و 
هاشم خان) هم گام هايی در راستای مدرنيزاسيون  

. اما برداشته شد و رفرم هايی روی دست گرفته شد
بسيار محافظه کارانه و محدود و بس نامحسوس و 

 کند بود. 

 

دور بعدی اصالحات پس از پايان جنک جهانی دوم  
در دوره صدرات شاه محمود خان آغاز گرديد. اما 

 باز هم کوتاهمدت و گذرا بود.

 

در واقع دوره صدرات داوود خان را می توان 
ار چونان روند تازه يی از مدرنيزاسيون به شم

آورد. درست در همين دوره شاهد کشيده شدن 
شاهراه ها، ساخت و ساز کارخانه ها و برخی 
اقدامات دارای بار صنعتی سازی و مدرنيزه ساختن 
کشاورزی.... هستيم. يعنی گام هايی در راستای 

 توسعه اقتصادی و صنعتی برداشته شد.

 

... و اما بزرگترين پيشرفت ها در عرصه مدرنيه 
م) در دوره نامنهاد دهه دمکراسی در سال (مدرنيس

های پايانی فرمانروايی ظاهر شاه به چشم می 
خورد. در اين دوره انديشه های مدرن به کشور 
راه می يابند، احزاب سياسی مدرن و حلقه ها و 
محافل روشنفکری دارای گرايش های چپی و راستی 
پا به عرصه وجود می گذارند، مطبوعات تا اندازه 

زاد می شود و سخنسرايان  و  نويسندگان يی آ
نخستين آثار شان را در زمينه به چالش کشيدن 
نظام حاکم و نظم حاکم تجربه می کنند. برای 
نخستين بار راهپيمايی ها و همايش های به راه 
می افتد. زنان مشارکت بيشتری در زندگانی سياسی 
و اجتماعی و  حتا اقتصادی جامعه پيدا می کنند. 

نظام و ايدئولوژی مسلط بر جامعه آغاز می  نقد
گردد. در شورا مباحث علنی و کنکاش هايی در 
باره مسايل گوناگون حيات اجتماعی و سياسی کشور 
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مطرح می گردد و  راه های گوناگون توسعه کشور و 
سمتگيری سياست خارجی و داخلی در ميان محافل و 
ی حلقات گوناگون به کنکاش گرفته می شود.  يعن

شالوده آن چه که توسعه سياسی خوانده می شود، 
 ريخته می شود.           

 

داوود خان، عصر تازه يی آغاز  1972با کودتای 
می گردد. هر چند در زمينه مدرنيته عقب گردهايی 
صورت می گيرد، پويايی احزاب سياسی و آزادی 
رسانه ها ممنوع می گردد، کيش شخصيت و انحصار 

شود و.... اما در زمينه  گرايی مطرح می
مدرنيزاسيون باز هم پيشرفت هايی رخ می دهد. 
يعنی باز هم برنامه های توسعه اقتصادی و صنتعی 

 کشور روی دست گرفته می شود.  

 

و وری کار آمدن رژيم   1978اپريل  27کودتای 
دمکراتيک خلق دوره ديگری است که در آن باز هم 

رانيزايسيون و يک رشته رفرم ها چه در عرصه مد
چه در عرصه مدرنيته (طراز شوروی) پياده می 
شود. در اين دوره  بيشتر شاهد رشد سواد آموزی 
همگانی، آموزش شمار بسياری از جوانان در 
نهادهای آموزش عالی کشورهای اردوگاه 
سوسياليستی و پيشرفت هايی در عرصه ايجاد و 
آموزش ارتش و نيروهای امنيتی و انتظامی 

مند و تجهيز آن ها با جنگ افزارهای مدرن و نيرو
 .. . هستيم.

 

با آمدن امريکايی ها و روی کار آمدن کرزی باز 
هم  دوره تازه يی آغاز می گردد. هر چند در اين 
دوره کارهای بسياری چه در عرصه مدرنيزاسيون 
(که بيشتر متوجه کارهای ساختمانی مانند شهر 

عرصه  مدرنيته سازی و راهسازی است)  و چه در 
(توسعه سياسی و فرهنگی) به ويژه در راستای 
نهاينه شدن آزادی های مدنی (به خصوص آزادی 
بيان) و تقويت جامعه مدنی و.... صورت می گيرد، 
اما به هيچ رو دستاوردها متناسب با امکانات در 

 دست داشته نيست. 
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در يک جمع بندی کلی، می توان گفت که افغانستان 
ای يک سده آزگار نتوانست در پياده در دراز

ساختن پروژه های مدرنيته و مدرنيزاسيون  و 
توسعه سياسی، اقتصادی و نوسازی بنا به يک رشته 
علل و داليل بيرونی و درونی به پيشرفت های 
شايان توجه دست يابد و هر بار به زمين خورد و 
روند اصالحات با ناکامی هايی رو به رو گرديد و 

با واکنش سخت و تند نيروهای واپسگرای هر بار 
داخلی و منطقه يی رو به رو گرديد و  در فرجام 
رژيم های اصالح طلب همه  نقش بر زمين شدند و 
جای آنان را نيروهای واپسگرا (از راه های سخت 

 ابزاری) گرفتند. 

 

در همه اين دگرديسی ها يک چيز مشترک  ديده می 
از سوی دستگاه دولت  شود. اصالحات هر بار از باال

با پشتيبانی قدرت های بيرونی و با سرمايه 
گذاری آن ها به وسيله گروهی از افراد بی تجريه 
و خام به گونه آماتور بدون  برنامه ريزی های 
دقيق آغاز گرديده و بيشتر بدون به سنجش گرفته 
زمينه های عينی و ذهنی جامعه به گونه  شتابزده 

مين رو هم به سرعت به دو  پياده شده است و ازه
قطبی شدن جامعه انجاميده و آن را از درون  

 منفجر گردانيده است.

پروژه داکتر بويکو دقيقا بررسی علل و عوامل 
ناکامی پروژه های مختلف مدرنيزاسيون  
افغانستان در درازای يک سده گذشته بر پايه 
اسناد، مدارک و شواهد بايگانی های کشورهای 

ارزيابی های کارشناسان کشورهای گوناگون و 
 مختلف است.

به هر رو، کنون تنها می توانيم کتاب را به 
 همين وضع خدمت پيش کنيم.

 

روشن است آثار زياد تيوريک در زمينه  هست که 
کتاب دست داشته را در پرتو آن ها می بايد 

  نوشتم و با محک آن ها می سنجيدم . برای نمونه،
از  ملت سازی -دل های دولتمباره در «کتاب وزين 
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نوشته داکتر ، مدل اروپايی تا مدل اروآسيايی
 و... افشين زرگر

 
با اين هم، برآنم که نوشته دست می تواند چشمه 
خوبی برای آن عده  دانشجويان و پژوهشگرانی  

 . گردد که در زمينه کار و پژوهش می کنند
 

 
 عزيز آريانفر

  2016 پاييزمسکو، 
    

       
 
 
 
 
 

 آغاز سخن
نادرست پديدآيی کشوری به نام  ،شماری

در جغرافيای سياسی جهان را با » افغانستان«
ظهور دولت درانی و به پادشاهی رسيدن احمد شاه 
درانی پيوند می زنند. چنين چيزی از ديد تاريخی 

هيچگاهی به نام امپراتوری درانی، درست نيست. 
ولت در واقع يک دياد نمی شد و » افغانستان«

نظام ساختار دولت و  .ايران شرقی(خراسانی) بود
کمتر تفاوتی با نظام  هم لشکری و کشوری آن

  شکری و کشوری ايران نادری داشت.ل 

 

و ساختار آن چه مربوط می گردد، به مساله دولت 
از ديد تيوريک در امپراتوری درانی، موضوع نظام 

و اکادميک بسيار کم بررسی شده است. شايد تنها 
بتوان به چند اثر انگشت شمار اشاره کرد که يکی 

» امپراتوری درانی«کتاب  -از برجسته ترين آن ها
مدير شعبه  -گانکوفسکی فقيد يوری نوشته داکتر

مطالعات افغانستان پژوهشکده خاورشناسی 
 ،می باشد. اين کتابپژوهشگاه علوم شوروی پيشين 

به سال ها پيش از سوی اکادمی پشتوی افغانستان 
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زبان پشتو ترجمه و با تيراژ اندکی به چاپ 
رسيده بود که کنون بسيار کمياب و تقريبا ناياب 
است. شماری از آثار  هم در هند به زبان 
انگليسی در زمينه هست که دردمندانه تا کنون به 
پارسی دری ترجمه نشده است. بررسی اين آثار می 
ز تواند موضوع تز ماستری و دکتری برای برخی ا

به هر رو، کتاب دست دانشجويان ما در هند گردد. 
  داشته، کاری به اين دوره ندارد. 

 

پايان فروپاشی امپراتوری درانی تا دوره پس از 
با توجه به اين که يک جنگ اول افغان و انگليس، 

دوره هرج و مرج و خانه جنگی و آشوب و آشفتگی 
بود، و سرزمين های بازمانده از امپراتوری 

نی به چند سردارنشين و ميرنشين و خان نشين درا
تقسيم شده بود، سخن گفتن از دولت و نظام در آن 
بسيار دشوار است. زيرا در هر يک از اين 

(که هر کدام هويت های سياسی  واحدهای سياسی
 ی به نامجداگانه داشتند و هنوز کشور و دولت
ترتيبات  افغانستان به ميان نيامده بود)،

بررسی آن ايجاب  کهحاکم بود  جداگانه يی
و  جداگانه را می نمايدو کاوش های مطالعات 

روشن است بيرون از دايره پژوهش دست داشته می 
 باشد.

کشور افغانستان، زاييده سياست های انگليس در 
منطقه و ره آورد بازی بزرگ ابرقدرت های 

تشکيل کشور روند اروپايی سده نزدهم است. 
در ميانه های سده نزدهم،  فاکتو -افغانستان د

پس از يورش آوردن انگليسی ها به سرزمين ما 
ژوری  -آغاز گرديد و در دوره عبدالرحمان خان د

اما در دهه  سوم سده بيستم بود به پايان رسيد. 
 درآمد.» مستقل«که در سيمای يک کشور 

 

مد خان بار دوم که در امارت امير دوست محدوره 
در يک لت افغانستان است، يابی دو واقع آغاز شکل

مانند  .خوب بررسی شده استرشته از آثار 
نوشته موهن الل  »زندگانی امير دوست محمد خان«

که به قلم داکتر هاشميان در امريکا به پارسی 
مبارزات مردم «دری ترجمه شده است و کتاب 
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نوشته داکتر مراد  »افغانستان در راه استقالل
ين کمترين ترجمه شده بابا خواجه يف که به قلم ا

در تارنمای کانون مطالعات و پژوهش های 
با اين هم، هنوز افغانستان بازتاب يافته است. 

جای يک تحقيق جدی در زمينه بررسی چگونگی 
 لتداری و نظام مديريتی اين دوره خالی است. ود

 

دوره امير دولتداری در واقع از اصالحات در 
ی نهايی کشور شکلگير آغاز می گردد. باشيرعلی 

ژوی در سيمای امروزی، در  -فاکتو و هم د-هم د
پايه های نظام خشن دوره امير عبدالرحمان خان، 

و استبدادی متمرکز خودکامه گذاشته می شود. در 
دوره امير جبيب هللا خان شماری از پديده های مدرن 
در حيات سياسی و اجتماعی کشور راه می يابند که 

اری و مديريتی و لشکری هم روشن است در نظام اد
با اين هم، خود را بر جا می گذارند.  رد پای

پژوهشی که پيش روی تان قرار دارد، به اين دوره 
 ها نمی پردازد. 

 

کتاب دست داشته، به بررسی مساله دولت و ملت سر 
از دوره پادشاهی امان هللا خان و دستيابی کشور به 

يوناليسم و و وارد شدن آن به عصر ناس» استقالل«
در » ملت -دولت«يا » ملت -کشور«شکلگيری ريختار 

آن پيمانه  عد سياسی می پردازد. يعنی نه بهب 
است که  ثساختار نظام مديريتی کشور مطرح بح

تاثير گذاری عوامل بيرونی و درونی بر شکلگيری 
دولت، ملت و هويت ملی و در عين حال ريشه يابی 

وژه های گوناگون ب شکست پرجعلل و عواملی که مو
نيز دولت سازی و ملت سازی در کشور گرديده و 
سرعت ارائه طرح های الترناتيف و جاگزين برای 

  بخشيدن به اين روند.
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 طرح مساله
اين تاريخ معاصر و نوين بزرگترين دشواری ما در 

يم از موج هايی که از ه ابوده است که نتوانست
و به ويژه  پس از  سر از سده نزدهم  شرق و غرب 

به سود  ،به منطقه سرازير شدندجنگ جهانی دوم 
و پيشرفت و ملت سازی و دولت سازی و خودسازی 

هند برعکس، بهره گيری بايسته نماييم. توسعه 
 سبا بهره گيری از حضور دو سده يی انگليتوانست 

های کمک گيری بايسته از  در خاکش و سپس بهره
 ابر قدرت مبدل شود.يک خود به پيشين،  شوروی

ايران و ترکيه هم توانستند با بهره گيری از 
نيمه ابرقدرت ها در سيمای ياری های غرب، خود 

چين موفق شد با بهره گيری اعظمی  .تبارز کنند
از ياری های شوروی پيشين به يک فرافدرت 

  ردد.(مگاپاور اقتصادی) مبدل گ

 

نه توانستيم از دوره استعمار انگليس  اما ما؟!
بهره يی بگيريم، نه از حضور نيم سده يی مستقيم 
و غير مستقيم ابرقدرت شوروی و نه هم اکنون  از 

 حضور امريکا و غرب.

 ديبا گريجور دو شست  ديچشم ها را با«حال 
 زيهمه چ ديبا ،یدر اوضاع و احوال کنون». ديد

 کرد: یابيفرض ارز شيرا با چند پ

در کشور  يیکايامر یروهايناين که  پيشاپيش همه
حضور  دارند و اين حضور يک حضور دراز مدت 

. در اين گريده سال دچند دست کم تا خواهد بود. 
 حاکم است کايهوادار امر ميژحال، در کشور يک ر

و گردانندگان آن با پشتيبانی امريکا بر اريکه 
 قدرت تکيه دارند.

دارد. هم است اين رژيم مخالفان بسياری  روشن
بخشی از اپوريسيون آن، اپوزيسيون مسلح است که 
گروه طالبان، شبکه حقانی و حزب اسالمی و ... را 
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در بر می گيرد. برنامه اپوزيسيون مسلح هم مشخص 
براندازی رژيم از راه های سخت ابزاری و  -است

و ، شورشگری، آشوب راه اندازی جنگ های چريکی
به ياری پاکستان و محافل و حلقات  دهشت افکنی

  ويژه از کشورهای عربی و چين. 

آن، در بيرون از کشور هم گروه هايی  در پهلوی
روشنفکران اپوزيسون برونمرزی در برگيرنده از 

اند که خواستار در تکاپو چپی طيف های گوناگون 
اما  می باشند.براندازی و تعويض کلی رژيم 

شان بيشتر در محدوده گفتمان های پويايی های 
سياسی روشنفکرانه و تيوريک است و مبارزات 
رسانه يی و روشنگری و پوليميک ها و کنکاش ها و 
نوشته مقاالت و راه اندازی سخنگاه ها و 

تا کنون نتوانسته اند  امای تتارنماهای انترن
مشخصی برای طرح و  ، راهکار روشننسخه عملی

گذشته از اين، در  بدهند. براندازی رژيم ارائه
کشور گروه هايی هم در از و نيز در بيرون داخل 

سيمای اپوزيسيون سياسی رسمی و قانونی فعال اند 
راهبرد شان آوردن اصالحات و ويرايش ساختار که 

نظام و قوانين کشور و رسيدن به قدرت از راه 
تشکيل مبارزات سياسی، آميز مانند  های مسالمت

مشارکت در انتخابات و... می  احزاب سياسی و
 باشد. 

 

نوشته دست داشته کاری با اين ها ندارد. توجه 
که در است معطوف  تيواقع نيا اصلی در آن به

کنند و همه  یم یانسان زندگ ونيليم یکشور س
و  هستند شرفتيبات و پثآرامش، صلح و  ستارخوا

باال تر از همه  کار و نان و آموزش و بهداشت و
که را فراگير ملی و پاسخگو و مسوول يک دولت 

می کشيدن کشور از بحران را داشته باشد، توان 
که  از ديد ما مهم ترين چيز آن است خواهند.

 یتکامل ینمودن روند کنون یگذار از بحران و ط
 یرانيو و عاتيت و ضااتلف نيبا کمتر ديکشور با

امکانات و و بيشترين بهره گيری از اوضاع، 
  .رديرت گها صو تيظرف
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هم يک  ،روشن است حضور نيروهای خارجی در کشور
چالش بزرگ برای ما است و هم يک فرصت بی نظير. 

نيروهای دو سده يی  درست همان گونه که حضور
انگليسی در هند برای آن کشور  هم چالش بزرگ 

که مردم  تاريخی تاريخی بود و هم فرصت بی نظير
، هم به هند توانستند با بهره گيری از آن

راستين دست يابند و هم در راه شکوفايی  لاستقال
گام های استوار و متين  ،و پيشرفت و سربلندی

 بردارند.    

حال، ما کار را با اين پيش فرض آغاز می کنيم 
که حضور امريکا در کشور، يک حضور بلند مدت 
خواهد بود. تيم رهبری و گردانندگان کشور هم در 

زيرا پوشيده  نخواهد شد. اين اوضاع کلی تعويض
نيست که امريکايی ها تنها رجال سياسی هوادار 

شان باشد  خودشان وکسانی را که طرف اعتماد مطلق
باشند » عميقا معتمدانه«و با آنان دارای روابط 

و نيز و از بوته آزمون زمان برآمده باشند، 
شمار ديگر از نخبه های ابزاری را بنا به 

رهبری رژيم هرم در راس نه مالحظات مصلحت گرايا
چند امکان  هربر سر اقتدار نگه خواهند داشت. 

تغييرات کاسميتيک و ظاهری و تعويض نسل، يک چيز 
با اين هم، مردم می توانند از راه  عادی است.

های مشروع و از مجرای مبارزات سياسی و 
ساختار قدرت و مديريت کم در  دست ،انتخابات

ها و ام گسيختگی مشارکت داشته باشند، لگ
کنند و به عنوان  رمهاتا جايی را خودکامگی ها 

   تبارز نمايند. و ويرايشگر  زدارندهايک نيروی ب

 

مثال برجسته در زمينه عراق است. مردم آگاه اين 
کشور به رغم حضور سنگين چند ساله نظامی امريکا 

به و هزينه های سنگين مالی و جانی آن کشور، 
ادند رژيم دلخواه دست نشانده واشنگتن اجازه ند

مثال برجسته ديگر خود را بر عراق تحميل کند. 
کودتای اخير در ترکيه است که مردم با حضور در 
خيابان ها توانستند کودتای را که امريکا، 
انگليس، اسراييل و اعراب سازماندهی کرده 

  بودند، خنثی سازند. 
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وضاع در اهمه توان خود را تا  به هر رو، برماست
و احوال کنونی و با توجه به شرايط و امکانات و 

خود سازی،  یبرا ،چهارچوب ظرفيت های موجود در
و  یو در کل سازندگ یو ملت ساز یدولت ساز

 ستهيباهمچنين . ميبساز جيبستوسعه دستيابی به 
توسعه  ،یاسيبه فرهنگ س یابيدست یاست در راستا

 ،یبارفرات یزاب سراسرحا جاديو ا یجامعه مدن
 دي. در کل بامييتالش نما یو فرا مذهب یفرازبان

گسست ها و  یو مرزها ميرا بشکنان یقوم یوارهايد
را از  یو مذهب یزبان ،یتبار یساختار یشکاف ها

مشارکت  نيتام یبرا یساز نهيزم. ميبردار انيم
در ساختار قدرت و سامانه  یگسترده مردم

 ويها الترنات یريمگيها و تصم یاستگذاريس
 یريمگيتصم یتر ساختن قاعده مشارکت عيندارد. وس

 ميتقس یو به معنا بودخواهد به سود کشور ها 
 نهيبه تيريمد یبهتر. برا تيريبه خاطر مد فيوظا

 تيرياست تا گفتمان مد ستهيجامعه و کشور با
و کار  یبا خرد جمع و ميمدرن را مطرح بساز

همه توان  ،یبا مشارکت گسترده مل ،یگروه
) خود را یو منجمنت یونينستراسي(ادم یتيريمد
 . ميگردان جيبس

روشن است مشارکت فراگير ملی در سياستگذاری ها، 
تصميمگيری های کالن ملی و رهبری دولت، اصلی 
ترين سازه وحدت ملی است. بدون مشارکت فراگير 
نخبگان و نمايندگان اليه های گسترده مردمی در 

ای تصميگيری و ساختار قدرت و به ويژه رونده
سياستگذاری، وحدت ملی به واژه دروغين، ميان 
تهی و مسخ شده و تبليغی برای بهره برداری های 
ناروای سياسی به سود افراد، گروه ها و سرانجام 
 دولت انحصاری، خودکامه و مستبد مبدل می شود.  

 

مشارکت در ساختار قدرت از دو راه می تواند 
 صورت گيرد:

احزاب فراگير ملی داشته  هرگاه در کشور -1
باشيم، آن گاه حزب پيروز در انتخابات می تواند 
مشارکت اليه های گستره مردمی را در کاست قدرت 

 تامين نمايد.
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حاال چون چنين احزابی نداريم، تنها فرمولی   -2
که می تواند چنين مشارکتی را تامين نمايد، 
مشارکت نخبگان و نمايندگان اليه های گوناگون 

دگان در ساختارها به گونه انفرادی بر اساس باشن
 شايسته ساالری است.     

 
افغانستان به عنوان يک کشور فاقد استقالل 
اقتصادی و در نتيجه استقالل راستين سياسی، در 
سراسر تاريخ خود در يک سده و نيم گذشته در 
واقع شکل يک مستعمره را داشته است. روشن است 

رهای مستعمره همواره يک کشورهای متروپول در کشو
رژيم دست نشانده را با يک رهبر دست نشانده می 
آورند و می کوشند تا قدرت را به گونه دربست در 
اختيار او بگذارند تا بتوانند به آسانی مقاصد 
خود را در آن کشور پياده نمايند. در چنين 
اوضاع و احوال، ناگفته پيداست که يک رژيم 

می باشد. دمکراسی هم به انحصارگرا بر سر کار 
ابزاری مبدل می گردد برای مشروعيت بخشيدن به 
رژيم دست نشانده و زير فرمان و ارزش ها هم مسخ 

 می شود. 

در اين حال، مبارزات مردم در راه رهايی و 
رستگاری می تواند به اشکال گوناگون متجلی 
گردد. يکی از شيوه های مبارزه مدنی در راه 

اجتماعی، تشکيل احزاب سياسی،  دستيابی به حقوق
شکوفايی و نهادينه شدن جامعه مدنی، روشنگری و 
تالش در راه قانونمنداری و دستيابی به مشارکت 
در سياستگذاری ها و تصميمگيری ها است که دولت 
بر سر اقتدار با تکيه به پول و زور کشور 

 متروپول در انحصار خود در آورده است. 

 

ر چنين اوضاع و احوال، ناگفته پيداست که د
دستگاه حاکمه، مامور پياده ساختن استراتيژی 
کشور متروپول و نيز پاسدار منافع شخصی خود می 
باشد. آن چه به دست فراموشی سپرده می شود، 
منافع عليای کشور است. برای مهار انحصارگرايی 
در قدرت، مشارکت سياسی در ساختار قدرت از 

ردار است. زيرا يکی از اهميت بسيار بااليی برخو
بزرگترين موانع در برابر شکلگيری دولت و ملت 
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در کشور، نبود مشارکت راستين ملی در ساختار 
دولت و به ويژه در روند سياستگذاری ها و 
تصميمگيری های کالن در تراز کشور و انحصارگرايی 

 لگام گسيخته تباری است.

 

اين نوشته را به همه اجازه دهيد خواندن 
وهشگران و شيفتگان مسايل کشور سفارش کنم. پژ

جای  تاهمچنين خوب خواهد بود هرگاه دوستان 
آن را در دسترس ديگر آشنايان خود  امکان
شايد پسنديده تر آن باشد و جا داشته  رند.ابگذ

در  ،باشد تا موضوع بررسی شده در اين نوشته
پژوهشگران و نکته  سيمای يک گفتمان مطرح شود و

 درين باب قلمفرسايی کنند.    ان دانان

 

 که نيست پوشيده کاردانان و دانايانآگاهان،  بر
 تا است معلول بيشتر بينيم، می امروز که چه آن
 های ريشه و اصلی علل به که بهتر چه پس. علت

 در که کنونی فاجعه ،چه. بپردازيمدلخراش  بحران
کشاکش های  آورد ره ايم، گرفته قرار آن آستانه
از آوان ايجاد کشوری به نام  ای بزرگقدرت ه

از سوی انگليس در ميانه های سده » افغانستان«
 ناصواب، های سياستنزدهم تا کنون و نيز 

و کژروی های  نادرست و ناروا ناسخته،
(در پهلوی دست اندازی های قدرت  ما سياستمداران

 ما کشور است. بودههای منطقه يی در امور ما) 
 همه و ترسناک در عميق بسيار بحران يک با کنون
 بحران. است گريبان به دست و دچار سر ها عرصه
 بحران مديريت، بحران امنيت، بحران هويت،

 فرهنگی و اجتماعی های بحران مالی، و اقتصادی
 کامل بست بن هدر همه زمينه ها ب تقريبا.... و

در يک سخن، خانه از پای بست  .ايم برخورده
روز کشوری به نام اگر هم ام ران است.يو

وجود با اين همه بی سر و سامانی افغانستان 
خارجی دارد، به دليل حضور نيروهای خارجی و 
ياری های بين المللی است. در غير آن، فروپاشی 
آن به چند سازواره با نشانه های تباری، زبانی، 

 مذهبی و فرقه يی ناگزير است.
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 به چندی برای امريکا فشار زير بتوانيم شايد
 گذاشتن سرپوش با شده مالی ماست و مکانيکی گونه
 ،ها سامانی به نا و ها هنجاری به نا روی

 به رسيدن برای اما. بيندازيم عقب به را انفجار
 بنيادی گونه به تا دارد جا ،اساسی های راهيافت

ما نبايد با . شود پرداخته فتنه های ريشه به
دوره  از لغزش ها و اشتباهات یکوله بار سنگين

برويم.  2014ساله گذشته به دوره پس از  سيزده
اگر نا به هنجاری ها و نا به سامانی های دوره 
گذشته را به دوره آينده انتقال بدهيم، ديگر 

 سرابی بيش نخواهد بود. ،اميد به آينده بستن

 

 و سازی دولت در ناکامی داليل به نوشته اين رد
 ضعف و یمل اقتدار سستی و لرزانی و سازی ملت

افغانستان از سوی  .است شده پرداخته ملی حاکميت
شمار بسياری از پژوهشگران چونان يک کشور و 

پرسش اصلی که 1ارزيابی می شود.» دولت ناکام«
مطرح می باشد اين است که چرا و به کدام داليل 
دولت های افغانستان در يک سده و نيمی که از 

در پهنه عمر تشکيل کشوری با اين نام و نشان 
گيتی می گذرد، در ساختن دولت و ملت ناکام بوده 

به اصطالح اند؟ دست کم حتا اگر روند تشکيل 
را در کشور سر از عهد امانی هم در  »دولت ملی«

است و  منفیسنجش بگيريم، باز هم نتيجه 
نتوانسته ايم حتا گامی هم به جلو بگذاريم. هر 

لر آن چه هم که هست، با رغم ميليارد ها دا
سرمايه گذاری هايی که در گذشته از سوی انگليس، 
شوروی پيشين و کنون امريکا در اين راستا شده 

                                     
. دولت ناکام چيست؟  در ويکی پيديا در اين باب چنين  1

 آمده است: 
 به است که سياسی علوم در اصطالحی ناکام، دولت«

 وظيفه دو سازی پياده رد که شود می کار بسته به هايی دولت
 : اند مانده ناکام مدرن، جهان در ها ملت-دولت پايه يی

 بر جغرافيايی -سرزمينی حاکميت اعمال در ناتوانی نخست
. مرزهايش از ظتاحف در ناتوانی دو ديگر خود؛ قلمرو
 که چنان .است ضعيف ،ناکام های دولت حاکميت اعمال توان
 برای نياز مورد سازمانی-اداری وظايفِ  انجام توان

 ارائه به قادر تنها و ندارد را منابع و مردم کنترل
 ».اند اقلی حد سطح در عمومی، خدماتِ 
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است؛ همه دستاوردها نمايشی، ظاهری، فريبنده، 
مسخره، ميان تهی و سخت شکننده و ناپايدار می 
باشد و همواره ميان دور و تسلسل باطل سرگردان 

 می باشيم.

 

ازه دهيد نخست کار را برای وارد شدن به بحث، اج
با سر دادن شعارهای آرمانی و کليشه يی آغاز 
کنيم که تقريبا همه دولت ها و رژيم ها در کشور 

 سر داده اند و می دهند:

استقالل، آزادی، تماميت حفظ ما و آرزوی آرمان 
وحدت ملی، يکپارچگی، تامين ارضی، حاکميت ملی، 

ماهنگی، دمکراسی (مردمساالری)، هنهادينه ساختن 
 توسعه و خودکفايی اقتصادیرسيدن به همسويی، 

ساختن ، نهادينه )پلوراليسم( ، کثرتگرايیپايدار
 دادگریتامين اقتدار ملی، باالبری جامعه مدنی، 

اجتماعی، شايسته ساالری، مبارزه با فساد، 
برابری حقوق، مبارزه با استبداد، ارتجاع و 

 و ملی های واالی ارزشاستعمار، مشارکت ملی، 
 انسانی، کامگاری و رستگاری، پيشرفت و ترقی و

 است. ....اقتدار ملی

 

ی کيست که شب و روز با کاربرد اين واژه ها
، داد از پيشاهنگی و پيشتازی در جنبش دلکش

روشنفکری در کشور نزند؟ ليک اگر نيک بنگيريم، 
همه اين واژه های زيبا و دلپسند در کشور ما به 

بی ارزش ترين و مسخ شده ترين ميان تهی ترين و 
واژه های ابزاری مبدل شده اند که ديگر کمتر 

 کسی به آن  ها باور دارد.

 

چون اوضاع نا به سامان  حقايق تلخیامروزه، حتا 
و آشفته اقتصادی و سياسی، نا به هنجاری 
مديريتی، بی امنی، پسماندگی وحشتناک از کانون 

ای اقتصادی های تمدن جهانی، بيکاری، محروميت ه
اجتماعی، ناداری، بيکاری، بيماری، گرسنگی  و

و... درماندگی و.... نمی توانند منظره ترسناک 
پرداز نمايند. سخن بر سر يک به تنهايی کشور را 
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فاجعه تمام عيار است که همه اين ها را در بر 
 دارد.

 

اگر قرار باشد به توصيف وضعيت کنونی کشور 
اکی در برابر چشمان بپردازيم، منظره بس وحشتن

ما گشوده می شود. اين است واقعيت دردناک 
 امروزين ما:

 ،قالبیافغانستان کشوری است با نام 
 ساخته و پرداخته انگليس،

در چهارچوب مرزهای مصنوعی تحميلی استعماری، با 
 هويت کاذب،

يکی از پسمانده ترين و درمانده ترين کشورهای 
 جهان،

 

با اقتصاد ورشکسته و بی ثبات، ند، بکشوری در
بيچاره و فاقد ساختارهای زيربنايی، غير مستقل 

استقالل ظاهری سياسی مگر در واقع فاقد با (يا 
استقالل اقتصادی)، مستعمره، با دولت دست نشانده 
بيگانه، رهبران خودکامه، بيگانه پرست، بی 
درايت و بی کفايت و به شدت درگير اختالفات چند 

 اليه،

ها و نهادهای راستين حقوقی و فاقد ساختار
 تی،يمدير

با جامعه چندپارچه، درگير تنش های تباری، 
 زبانی، مذهبی و فرقه يی،

 مدنی،  بايستهقافد قوانين و ضوابط 
 فاقد نهادهای بازدارنده و مهار کننده قدرت،

 دارای جامعه مدنی ضعيف و کمرنگ، 
 دولت فراگير،  و فاقد اقتدار ملی
 به سامانی و نا به هنجاری، درگير ده ها نا 

دارای شکاف های ساختاری و تاريخی فراوان و بد 
 امنی، 

قربانی سياست های بزرگ و کالن جهانی و مواد 
 مخدر،

فاقد راهبرد سياست خارجی، فاقد منافع ملی 
 تعريف شده و جامع مورد پذيرش همگانی، 

 درگير چند دستگی در همه ترازها،
 ناکدارای آينده مبهم و ترس
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دارای يکی از پايين ترين جاها در جهان از 
 ديدگاه تراز توسعه و نشانگرهای رشد،

 و.....

حاال اين فهرست پايانی ندارد. ما هم قصد 
چون شايد  .برشمردن همه کاستی ها را نداريم

مثنوی ده من کاغذ شود. هدف اصلی ما دو چيز 
 است:

بازيابی داليل و علل و عوامل اين ناکامی ها و 
يافتن راه هايی برای برونرفت از وضعيت و 

 جلوگيری از فاجعه.      

 

ناگفته پيداست که سيه روزی های ما ريشه های 
بيرونی و درونی دارند. آن چه مربوط می گردد، 

، روشن است قدرت های فاجعه به ريشه های بيرونی
بزرگ خواهی نخواهی در پی پياده ساختن 

های جهانی اند که  راهبردهای خود در پهنه کشاکش
به نحوی از انحنا کشور ما را هم در بر می 

ما توان اين را نداريم که برای  ،گيرد. البته
آن ها . قدرت های بزرگ تعيين تکليف نماييم

 هرگونه که شده برنامه های خود را پيش می برند.

 

 ی مابخش بزرگی از بدبختی ها با اين هم،
ها، خودپرستی  برخاسته از ندانمکاری ها، نادانی

و بيخردی رهبران سياسی خود ما ها، خودفروشی ها 
در دست کم دو سده اخير بوده است که بايد به 
گونه همه جانبه بررسی و راه هايی برای زاديش 

    آن جستجو گردد. 

 

برای پی بردن به ريشه های بحران در کشور، جا 
دارد در گام نخست مساله را از منظر تيوريک به 

. از ديد من، بزرگترين بدبختی ما بگيريم بررسی
تا کنون نتوانسته ايم در سيمای يک که اين است 

تبارز کنيم. در نتيجه، فاقد دولت راستين ملت 
ملی، وحدت ملی، اقتدار ملی، منافع تعريف شده 

 ، استراتيژی مدون سياست خارجیملی، حاکميت ملی
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 و در يک سخن تقريبا همه چيزهايی که پسوند ملی
 را يدک می کشند، می باشيم. 

پرسشی که مطرح می گردد، اين است که چرا 
اين که چرا نتوانسته ايم يک ملت واحد شويم؟  

به اين مهم نايل نيامده ايم، داليل و علل خودش 
را دارد که قصد داريم آن ها را در نوشته دست 

 داشته به بررسی بگيريم.

 

در  یساز که روند ملت عواملی نيتر از مهم
 نشيگز کشاند،  یافغانستان را به ناکام

و  یمدن سميونالينوس یبه جا تباری سميوناليناس
همه بر  قومی تيهوخرده و بومی زبان  کي ليتحم

 بود.باشندگان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ماندگی ترسناک کشور و منطقه برجا

 از کاروان تمدن جهانی
 موضوع توسعه نيافتگی يک موضوع بسيار پيچيده
است که ريشه در تکامل تاريخی جامعه بشری در کل 
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دارد. از اين رو، بايسته است تا در زمينه به 
 تفصيل از ديد تاريخی روشنی انداخته شود:

(پيش از پرداختن به بحث، می خواهم خدمت بنويسم 
سخنرانی يی داشتم در همين  2003که من در سال 

ن زمينه در دانشگاه برکلی کاليفرنيا. متن اي
نرانی در کتاب افغانستان به کجا می رود؟ چاپ خس

 بنگاه انتشارت ميوند کابل بازتاب يافته است).  

 

پيشرفت جوامع بشری ره آورد تکامل تاريخی و 
بلوغ و توسعه آن در کل است. از اين رو، بستگی 

بالنفسه و  ،به اين يا آن آيين يا تبار يا زبان
ت يا به خودی خود نمی تواند دليل پيشرف

پسماندگی به شمار رود. پرسشی که در اين پيوند 
مطرح می گردد، اين است که آيا برای مثال 
پيروان آيين های مسيحی يا کليمی همواره در 
جهان پيشتاز بوده اند يا اين پيشرفت در چند 

و در کل سده اخير رخ داده است؟ آيا مسلمانان 
ه هميشه عقب مانده و درماندباشندگان خاورزمين 

بوده اند يا اين که چنين چيزی در سده های اخير 
 رونما گرديده است؟ 

 

از ديد من، بهتر است مساله در تراز ديگری 
 - بررسی گردد تا تراز مذهبی: در تراز شمال

جنوب: پيشرفت نيمکره شمالی و پسماندگی نيمکره 
اگر به راندمان تاريخ بشر دقيق بنگريم،  جنوبی.

های نخستين در وادی ها و  در می يابيم، که تمدن
دلتاهای رودهای بزرگی چون نيل، دجله و فرات 
(بين الهنرين يا ميانرودان)، آمو و سير دريا، 
سند و.... به ميان آمده بودند. آن گاه بستر 
تمدنی به پيرامون درياهای ميانزمينی 
(مديترانه) و سياه انتقال يافت  و سپس  به 

رام آرام دارد به اقيانوس اتلس لغزيد و کنون آ
گستره اقيانوس آرام انتقال می يابد. کنون همه 

امريکا، چين، روسيه، برازيل و حتا  -فراقدرت ها
غير مستقيم هند در همين حوزه نو تمدنی قرار 

 دارند. 
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ما در روند تاريخی شاهد شکلگيری دولت های مصر 
و بابل و نيز شاهنشاهی های بزرگی چون هخامنشی، 

ونی،  اشکانی و کوشانی، ساسانی  و اسکندر مِکد
اعراب و در پی آن  ترک ها و  سپس امپراتوری

 ،امپراتوری های بزرگی چون سلجوقيان، چنگيزخان
 امير تيمور کورگانی بوده ايم. 

 

در آخرها هم امپراتوری های عثمانی و صفوی و 
. در واپسين و نادر افشار خراسانی هند بابری و

ظهور امپراتوری های دوره ها شاهد تبارز و 
انگليس، فرانسه ناپليونی، روسيه تزاری، آلمان 
هيتلری و پس از جنگ جهانی هم  شاهد ظهور ابر 

 قدرت های شوروی و امريکا...

 

 ،حال اگر نيک بنگريم، تا همين سده شانزهم
کشورهای اسالمی در جايگاه نخست قدرت در جهان 

در  قرار داشتند. به گونه مثال شش صد سال پيش
دوره  شاهرخ تيموری، ايران تنها ابر قدرت جهان 
بود و هرات پايتخت دولت تيموری يکی از آباد 
ترين و توسعه  يافته ترين شهرهای جهان. در کل، 
به گونه يی که می بينيم، افت و انحطاط کشورهای 
اسالمی ا ز سده هفدهم بدين سو آغاز گرديده و با 

فته است.  بايد راندمان تندی تا کنون ادامه يا
سر در گريبان فرو ببريم  و در انديشه ريشه 
يابی اين افت بزرگ تاريخی باشيم و ببينيم دليل 
اين کار چيست؟ آيا از همان آغاز چنين بوده است 

 يا اين که در چهار سده اخير چنين شده است؟ 

 

حال اگر به دوره خالفت عباسيان برگرديم، اوج 
ی را می بينيم. در آن درخشش تمدن و فرهنگ اسالم

بغداد چشم و چراغ شهرهای جهان به شمار  ،برهه
بود. در دارالحکمه بزرگترين و فرزانه ترين 

بيشتر  -دانشوران جهان گرد آمده بودند
ايرانيان. علومی چون رياضی، الجبر، اخترشناسی، 
کيمياگری، گيتاشناسی، تاريخ، ادبيات و هنرهای 

بود. معماری و زيبا به اوج بالندگی رسيده 
 ميناتوری و ... هم در تراز بسياری بااليی بود.
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پس از انحطاط عباسيان، در خاور ايران در دوره 
های سامانيان و غزنويان هم شاهد بالندگی و 
توسعه و شگوفايی بوديم. بزرگترين سخنوران و 
آفرينندگان شهکار های ادبی بيمانندی را 

... همه در آفريدند. مانند رودکی و فردوسی و
همين دوره  ظهور کردند. در واقع، اين دوره، يک 

سمرقند، تمدنی بود.  -دوره رستاخيز فرهنگی
عروس شهرهای جهان به شمار  -غزنی و بخارا
 . ندبود

 

حتا در دوره های بعدی، به گونه مثال دربارهای 
هند بابری در اوج شگوفايی بودند، توسعه هنرها 

وری و صنعتگری و  و ادبيات و موسيقی و پيشه
معماری در تراز بااليی بود. برای نمونه کاخ تاج 

از شهکارهای معماری جهان به شمار می آگره محل 
رود که به دست استادان ايرانی و هندی ساخته 

و در آن، از بهترين دستاوردهای هنر و شده 
   آفرينندگی ايران و هند بهره گرفته شده است. 

 

مطلب: چه چيزهايی موجب  حال می پردازيم به اصل
در کل تمدن مسيحی پس از سده و گرديد تا غرب 

های هفدهم و هژدهم پيشتاز و پيشاهنگ گردد و 
فرهنگ و تمدن اسالمی و در کل شرقی بی فروغ شود 
و از راندمان تند باز ايستد؟  در اين جا چند 

 دليل را می توان برشمرد:

 وقوع جنگ های پی در پی: -1
ندر و اعراب به ايران، بر مانند يورش اسک -

افتادن شاهنشاهی ساسانی، سرازير شدن قبايل عرب 
به پشته ايران  ويرانی و نابودی، کشتارهای 

 پردامنه. 
سرازير شدن قبايل دشت نشين و  ،همين گونه -

کوچرو آسيای مرکزی و يورش نافرجام چين به 
آسيای ميانه که  از سوی فاتحان عرب پس زده شد. 

چينی ها عقب نشستند و تورک ها  در اين حال،
 اسالم آوردند و با باشندگان بومی آميزش يافتند.
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يورش خانمان برانداز چنگيزخان و قبايل   -2
مغول و در پی آن لشکرکشی های ويرانگر تيمورلنگ 
به ايران. همه و همه  شيرازه ايران را از هم 
گسيختند. با اين همه، در دوره شاهرخ تيموری تا 

نه های گذشته مرمت شد و با همت وزير جايی ويرا
امير علی شير نوايی ساخت و ساز و  -دانشمند او

شگوفايی آغاز گرديد. اما به قول معروف اين 
دوره فروزان، خوش درخشيد اما دولت مستعجل بود. 
با اين هم يادمان بزرگ اين دوره مانند ساختمان 
ها و مساجد سمرقند و ... تا همين حاال بر جا 

 ده است.مان
انحطاط به گونه بازگشت  ،پس از شاهرخ -3

ناپذيری دامنه يافت که تا به امروز ادامه  
دارد. بعد از شاهرخ در گستره اسالمی چهار دولت 

 تشکيل گرديد:
 امپراتوری عثمانی در ترکيه -1
 امپراتوری صفوی در ايران  -2
 امپراتوری برابری هند -3
خان نشين های آسيای ميانه که پس از يک  -4

افت و خيزها سرانحام در سه واحد سياسی رشته 
 تبارز يافتند:

 خان نشين خوقند (بيشتر ازبيک نشين) -
 بيشتر ترکمن نشين -خان نشين خيوه -
امارت بخارا که بزرگترين و مهمترين واحد  -

درصد  80سياسی آسيای ميانه بود و نزديک به 
باشندگان آن  را تاجيک های پارسی زبان ايرانی 

 می ساختند. 
 
دمندانه پس از تاسيس امپراتوری عثمانی و سپس در

امپراتوری صفوی، جنگ های خونينی بر شالوده 
مذهبی شيعه و سنی ميان اين دو دولت آغاز گرديد 
که نزديک به هشتاد سال ادامه يافت و درست 
هنگامی باز ايستاد که در دوره شاه عباس کبير 
توازن نظامی ميان دو دولت برقرار گرديد. شاه 

باس دولت نيرومندی را تشکيل داد  که از هر ع
نگاه با امپراتوری عثمانی برابری و همسری می 

 کرد.
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در اثر اين جنگ های بيهوده فرسايشی، نيروهای 
انسانی و مادی بزرگی از هر دو سو تباه و برباد 
و نابود گرديد. افزون بر اين، هر باری  که 

فت، ميان عثمانی ها و صفوی ها جنگ در می گر
بيشتر  -ازبيک های آسيای ميانه به خاور ايران

يورش می و مشهد به گستره ميان بلخ تا هرات 
آوردند و به تاراج شهرها و کشتار باشندگان و 
برده سازی و کنيزگيری می پرداختند. پس از 

صفويان برای گرفتن انتقام بر  ،پايان جنگ هم
آسيای ميانه يورش می بردند و همين گونه به 

می و برده گيری تار و سرکوب و تاراج کش
پرداختند. اين درامه تا لشکرکشی شاه اسماعيل 
صفوی به آسيای ميانه و کشته شدن شيبانی خان يا 

 شيبک خان به دست او ادامه يافت.

 

بزرگترين زيانی که اين جنگ ها به خراسان 
رسانيد، اين بود که سد بزرگی بر راه رسيدن به 

پا ايجاد گرديد و مسير کشورهای عربی و ارو
کاروان های راه ابريشم که دوره کوشانی ها به 
اوج بالندگی رسيده بود، بر هم خورد و نابود 

 شد. 

 

يک ماجرای ديگر هم پيوندهای زمينی ترکيه و در 
کل آسيا با اروپا  را برهم زد: پس از آن که در 

سر انجام کنستانتينوپل  ،پی جنگ های خونين
ن ها اسالمبول (استانبول يا (قسطنطنيه) پسا

استامبول) به دست عثمانی ها افتاد، همه  راه 
ها بسته شد و بازرگانی ميان آسيا و اروپا به 
پايين ترين تراز رسيد. طرفه  اين که اين کار 
به سود اروپايی ها انجاميد. آن ها  برای رسيدن 
به هند آغاز و از سرگيری تجارت از راه دريايی 

تيرانی و دريانوردی نمودند. توسعه به توسعه کش
دريانوردی، ناگزير توسعه صنايع نجاری، آهنگری، 

و ريسندگی و  جنگ افزارلزات، ساخت فذوب 
بافندگی و چرمگری و کشتی سازی و... را ايجاب 

 می کرد. 

در اين حال، دو حادثه بسيار مهم سيمای جهان را 
 از ريشه تغيير داد و دگرگون ساخت:
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 يکا به دست انگليسی هاافتادن امر -1
 افتادن سايبريا به دست روس ها. -2
 

اين گونه، ناگهانی دو گنجينه عظيم و سرشار 
، نفت، گاز، چوب، زغالسنگ، طال، یآهن، مس، قلع

نقره، الماس و.... به دست دو کشور انگليس و 
روسيه افتاد. با اين کار، از ديدگاه اقتصادی 

مع سرمايه چيزی رخ داد که به آن انباشت يا تج
می گويند. با افتادن ثروت های باد آورده، 
روسيه و انگليس و به پيمانه کمتر فرانسه، 

 نردبانآلمان، اسپانيا و پرتگال توانستند از 
رشد و توسعه صنعتی باال بروند. توليد صنعتی 
آغاز گرديد. کشاورزان از روستاها به شهرها 
سرازير شدند و به کارگران مبدل شدند. 

داران هم به سرمايه داران تغيير حالت  زمني
 دادند.

کشف ماشين بخار، صنعت چاپ، بهره برداری از 
خاستگاه های معادن، و.... زمينه را برای برای 

 بازرگانی گستره از  جمله دريايی فراهم ساخت.
در اين جا يک نکته بسيار اساسی است که بايد به 

 آن توجه کرد: 
عتی غرب بود که باال همانا همين ظهور سرمايه صن

دستی و پيشتازی آن را فراهم گردانيد. هنگامی 
که سرمايه صنعتی غرب به خاور زمين سرازير شد، 
ساختارهای سنتی آن را با چالش های بس جدی يی 
رو به رو گردانيد. شرق ديگر در برابر اين 

 پديده نو، چيزی برای گفتن نداشت. 
وج پيشرفت و درست در همين هنگامی که اروپا در ا

سازندگی و ساخت و ساز بود، و اختراعات و 
اکتشافات پی در پی چهره جهان را دگرگون می 
ساخت، اختراع  راديو، برق (البته کمی پسانتر) 
توليدات صنعتی، احداث کارخانه ها، ذوب فلزات و 
ماشين سازی و قطار و...در حال شگوفايی بود و 

ه های درياها انگليس سرگرم توسعه دريايی در پهن
و اقيانوس ها  و روسيه سرگرم  توسعه سرزمينی 
در راستای خاور دور و آسيای ميانه و قفقاز 
بود، شرق غرق در استبداد و فساد و انجماد فکری 

 و خرافات  باوری. 
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در حالی که سپاهيان روسی از شمال و سپاهيان 
اروپايی از غرب به گستره عثمانی يورش می 

در کاخ های بزرگ از حرم پا  انپادشاهآوردند، 
بيرون نمی گذاشتند و غرق باده پيمايی و 
ميگسازی و زنبارگی بودند. شيخ االسالم ها هم 
سرگرم جعل حديث برای توجيه مذهبی شهوترانی ها 
و ميگساری های خليفه های مسلمان در کاخ های 
مجلل و پرشکوه. وضعيت شاهان صفوی از اين هم 

وز انحطاط بيشتر و بيشتر می بدتر بود. روز تا ر
گرديد. دربار زير سيطره وحشتناک مالباشی ها بود 

 و استبداد مذهبی بيداد می کرد. 
 

در چنين هنگامی، انگليسی ها از راه دريا به 
سرزمين پهناور هند رسيدند و توانستند بسيار 
زود اين کشور بزرگ را زير اشغال خود 

ه سوی جنوب دربياورند. از آن سو  هم روس ها ب
 1722پيش آمدند. لشکرکشی معروف پتر کبير در 

پسان ها به روندی بازگشت ناپذير مبدل گرديد. 
روس ها توانستند تا اوايل سده بيستم سراسر 

و قفقاز را بگيرند. در اين هنگام  هآسيای ميان
در آسيای ميانه هم خان های عياش و مستبد و 

و جهالت  متعصب فرمان می راندند که در نادانی
دست کمی از عثمانيان و صفويان نداشتند. تسلط 
نظام فئوداليته، استثمار بيرحمانه کشاورزان، 
خانه جنگی ها و... بيداد می کرد و ترسناک ترين 

 اشکال را به خود گرفته بود. 
 

در اين هنگام سرزمين های عربی هم زير فرمان 
عثمانی ها بود. اين سرزمين های دربند هم در 

ناک قرون وسطايی به سر می بردند و ترسيط بس شرا
از کاروان ترقی و تمدن به دور مانده بودند و 
درگير روابط قبيله يی و فئودالی و زير ستم 

 دربار عثمانی.
 

، گستره بزرگی از کشور کنونی آن زماندر 
افغانستان از بلخ تا هرات و قندهار تا غزنی 

همان  زير فرمان صفويان بود. در اين جا نيز
شيوه های استبداد شرقی و سيطره مالهای متعصب 
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اعمال می شد. اين گونه، ستم مضاعفی بر 
 باشندگان روا می گرديد.

 
در آستانه يورش پتر کبير به ايران، اسماعيل 

سفير ارمنی تبار يهودی روسيه در  –ايوری
برای هموار کردن راه ماموريت داشت  ،اصفهان

يل ايرانی را در قبالشکرکشی پتر به قفقاز، 
برابر حکومت مرکزی برانگيزد و بشوراند تا کشور 

استراتيژی پتر چنين در را درگير آشوب گرداند. 
آن هنگام بود که نيروهای رزمی قفقازی بايد در 
جاهايی ديگری در جنوب ايران سرگرم نبردهای 

 فرسايشی گردند و از سر راهش کنار زده شوند.  
 

د تا با تطميع و تحريص در همين راستا او کوشي
خان های بومی دست به کار شود. يکی از کسانی که 
سفير روس با او در چهارچوب اين برنامه ديدار 

کالنتر افاغنه بود که در  –2کرد، ميرويس خان
اصفهان حيثيت نماينده فوق العاده را داشت. 
ميرويس پس از اين ديدار، برای به دست آوردن 

مبنی بر شورش در برابر فتوای مالهای عربستان 
در  اواصفهان رهسپار مکه شد. » رافضی«حکومت 

بازگشت توانست موافقت دربار اصفهان را برای 
به دست بياورد. در قندهار قندهار بازگشت به  

او توانست که مردم غلزايی را در برابر وختانگ 
شهزاده کاخِتی گرجی تازه  -الکساندر گرگانيدزه

گرگين که از سوی دربار  مسلمان شده معروف به
اصفهان به عنوان والی قندهار گماشته شده بود، 

 بشوراند. 
 

پس از کشته شدن گرگين و سرکوب پادگان قندهار، 
ميرويس به حکومت قندهار رسيد. تالش های چند 
باره اصفهان برای بازپسگيری قندهار سودی 
نبحشيد. پس از درگذشت ميرويس، پسرش مير محمود 

اده اش مير اشرف با سپاه گرانی به و برادر ز

                                     
. پسر مير باقرخان تاتاری از سادات آسيای ميانه که  2

نادرست هوتکی خوانده شده است. مادر ميرويس ازبيک 
 تبار بود.
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اصفهان لشکر کشيدند و توانستند اصفهان را 
 بگيرند. 

 
فاجعه جيوپوليتيکی  ،سقوط دولت صفویبه هر رو، 

عظيمی در ميانه آسيا بود که تاثيرات آن هرگز 
به گفته پروفيسور ولودارسکی، ديگر جبران نشد. 

اين سقوط توازن راهبردی در منطقه برهم زد و 
موج تجاوزات روسيه و عثمانی را به ايران در پی 
داشت. از اثر فتنه و آشوبی که برخاست؛ سر هم 
يک ميليون نفر در ايران نابود شدند که ضربه 
انسانی بسيار بزرگی بر پيکر اين کشور بود. 
توازن استراتيژيک دوباره هنگامی در منطقه 
برقرار گرديد که نادر افشار سپهساالر بزرگ 

شاهنشاهی ايران را اعاده کرد. هر چند  ،انیخراس
نادر توانست دهلی را بگيرد، آسيای ميانه را 
تابع خود سازد، عثمانی ها و روس ها را از 
ايران براند، اما نتوانست نظام توانمند 

 مديريتی را در کشور ايجاد نمايد. 
 

احمد  -دردمندانه پس از نادار، سرداران بزرگش
د خان عليزايی، آزادخان خان درانی، نور محم

افغان و کريم خان زند نتوانستند با هم زبان 
مشترک ببابند و شاهنشاهی پراگنده را دوباره سر 
پا نمايند. در اين ميان، خان نشين های آسيای 
ميانه هم مستقل شدند. اين گونه کشور پهناور و 
نيرومندی که در درازای تاريخ بارها به جايگاه 

بود، از نقشه جغرافيای سياسی ابرقدرتی رسيده 
 سترده شد و به چند پارچه تقسيم گرديد.

 
احمد شاه که در خاور ايران در خراسان به 
پادشاهی رسيده بود، نتوانست گام مهمی در 
راستای سازندگی و  ترقی بردارد. برعکس، سراسر 
دوره او به لشکرکشی های تاراجگرانه  و 

و شمال  به هند و مشهدبيهوده ويرانگرانه 
هندوکش سپری شد. در داخل هم پيوسته با توطئه 
های خان ها دست به گريبان بود. لشکرکشی های او 
دردمندانه در يک برهه بسيار حساس تاريخ هند که 

عنی تهاجم ياين کشور در آستانه چالش بس بزرگ 
امپرياليسم انگليس رو به رو بود، صورت گرفت و 
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کر هند وارد زيان های جبران ناپذيری بر پي
ساخت. از سوی ديگر، خود خراسان را هم در معرض 
تهديد جدی قرار داد. چيزی که در آينده منجر به 
بربادی و ويرانی خراسان گرديد که تا به امروز 

 ادامه  دارد.
 

پس از احمد شاه، دولت درانی رو به انحطاط 
گذاشت و در اثر ئوطئه های بيرونی از سوی 

هند را به تصرف درآورده  انگليسی ها که ديگر
بودند، و نيز نا به سامانی های درونی از هم 

ها پاشيد. سپس دوران سياه و تاريک خانه جنگی 
سراسر هند و بخش های  ،آغاز گرديد. پس از چندی

مهمی از ايران شرقی يا خراسان به دست انگليسی 
ها افتاد که در آن کشور نوی را به  نام 

. سپس، بعد از جنگ جهانی افغانستان ايجاد کردند
دوم  هند را نيز تجزيه نمودند و کشور ديگری را 

 به  نام پاکستان ساختند.
 

در اواخر سده هژدهم و اوايل در آن سوی ديگر، 
در ايران دولت نو قاجاری روی کار  ،سده نزدهم

آمد و بی درنگ مورد تجاوز نيروهای روسيه که 
مبدل شده  ديگر پس از پتر به يک ابر قدرت بزرگ

بود، قرار گرفت. نيروهای روسی توانستند سراسر 
قفقاز را از ايران بگيرند. روس ها همين گونه 

خان  ،تا ميانه های دوم سده نزدهم توانستند
نشين های آسيای ميانه را هم يکی پی ديگری تصرف 

 نمايند. 
 

سرنوشت ترکيه عثمانی هم بهتر از ايران نبود. 
کشور با راندمان تندی در پس از سده نزدهم اين 

سراشيبی انحطاط فرولغزيد. به گونه يی که مرد 
بيمار اروپا نام گرفته بود. نيروهای روسی و 
ديگر کشورهای اروپايی به شدت ترک ها را در 
نبردها در هم کوبيدند و گستره آن را به سرزمين 

 آناتولی و استانبول محدود کردند. 
 

ران و عثمانی بيخی حال چند معجزه موجب شد که اي
از ميان نروند و به دست روس ها نيفتند: يکی 
جنگ ناپليون و روسيه، ديگری جنگ جاپان و 
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روسيه.  1917و   1905روسيه، سپس هم انقالبات 
درگيری جنگ های جهانی يکم و دوم و درگير شدن 
روسيه با آلمان و جاپان. اگر اين حوادث رخ نمی 

کشورها بر جا  دادند، ديگر اثری از از اين
 نمانده بود.

اين گونه، خاور زمين ديگر در سده نزهم بيخی از 
در اين دوره که جهان شرق درگير افت  پا افتاد.

و سقوط و بدبختی بود، دگرديسی هايی شگرفی در 
اروپا رخ داد، مانند راه افتادن جنبش 
پروتستانتيسم، انقالب کبير فرانسه، جنبش 

انگلستان، و انقالب  رنسانس، انقالب صنعتی در
همه دست به دست هم دادند و  .اکتبر در روسيه

باعث گرديدند که دگرگونی های بسيار عميق 
بنيادی در اين قاره به ميان بيايد و موجب آن 

اقتصادی و  ،گردد که ساختارهای سنتی و اجتماعی
سياسی اروپا در هم بشکند و ساختارهای نوينی 

يش دوره سرمايه پديد آيد.  زمينه برای پيدا
داری فراهم گردد. شهرها، کارخانه ها، و 

 بندرگاه های بزرگ ساخته شود. 
 

پسان ها شگوفايی صنعت هوايی، کشف اتم و آغاز 
عصر کيهانوردی، توسعه صنايع کشتی سازی، اختراع 
تلويزيون، تيلفون، کمپيوتر و توسعه علوم نوين 
 مانند سايبرنيتيک و... در کل غرب را به اوج
چکاد شگوفايی و پيشرفت رساند. در حالی که خاور 
تا همين اکنون در سيمای کشورهای مستعمره و در 
بند در گير بحران است. استثناء در اين زمينه 
هند است. البته، کشورهای امريکای التين هم آرام 
آرام دارند روی پاهای خود ايستاده می شوند. 

ای عربی و قاره افريقا کماکان اسير است و کشوره
 اسالمی همچنين. 

 
يگانه کشوری که پتنسيال توسعه مستقل و ثبات را 

، ايران است. آن هم رددر ميان کشورهای اسالمی دا
به دليل برخورداری از گنجينه های بزرگ مواد 
معدنی و نفت و گاز و موقعيت استثنايی بسيار 
مهم جييوپوليتيک خود و همسايگی با روسيه و 

اهبردی با چين و هند. آن هم در داشتن روابط ر
صورتی که در آينده نزديک با تهاجم بزرگ امريکا 
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و همپيمانانش در منطقه رو به رو نگردد. سرنوشت 
کماکان در هاله يی از حتا ترکيه ديگر کشورها 

 ابهام قرار دارد.  
در آن سوی ديگر، کشورهای عربی با آن که پس از 

انی بيرون جنگ جهانی از زير يوغ اسارت عثم
شدند، اما در دام بدتری گرفتار گرديدند. در 
آغاز انگليسی ها و تا جايی هم فرانسوی ها بر 
آنان حاکم گرديدند. اما پس از جنگ جهانی دوم 
همه زير سلطه امريکا رفتند. در شماری از 
کشورهای عربی پس از جنگ جهانی دوم برای چندی 

يشين دولت های ناسيوناليست به کمک  شوروی پ
حاکم گرديدند. مانند ليبيا، الجزاير، مصر، 
عراق، يمن و سوريه. کنون از اين رژيم ها تنها 
سوريه مانده است که آن هم زير فشار شديد غرب و 
کشورهای عربی محافظه کار قرار دارد. بقيه هم 
 مستقيم و يا غير مستقيم در کام امريکا رفتند. 

ه به ويژه به هر رو، کنون اوضاع در خاور ميان
در ليبيا، تونس، مصر، يمن، بحرين و سوريه 

با خاطر بسيار بحرانی است. ترکيه هم متاسفانه 
پيش گيری سياست های ماجراجويانه و 

درگير بحران سياسی بسيار بلندپروازانه، 
خطرناکی شده است که اگر درست مديريت نشود، 
شايد به فاجعه عظيمی بينجامد. وضعيت مصر هم 

ف بار است. همين گونه اوضاع در خود بسيار اس
عربستان و ديگرکشورها هم انفجار آميز و آبستن 
رويدادهای دراماتيک است. پاکستان غرق در فساد 
و نا به سامانی و نا به هنجاری است. افغانستان 
هم وضع بدتر از همه دارد. در آسيای ميانه و 
قفقاز هم  اوضاع در قره باغ کوهستانی 

چچنستان،  ازبيکستان و تاجيکستان آذربايجان، 
روی هم رفته آبستن چالش ها و تنش های پيش بينی 
ناشده است تا ديده شود که کار ما به کجا خواهد 

 کشيد.
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 چهارچوب تيوريک

 ) چيست؟nation ملت (ناسيون
بايد گفت که ملت (ناسيون) از ريشه از مفاهيمی 

قوم و نژاد  ه،قبيل چون تيره، تبار، طايفه،
و  سياسیمدرن نو و تفاوت دارد. ملت يک مقوله 

است که  از مباحث اصلی جامعه شناسی سياسی 
 ته يا مدرنيسمدستاورد ناسيوناليسم و مدرني

در باره ملت تعاريف گوناگونی از . شمرده می شود
سوی دانشمندان در کشورهای مختلف ارائه گرديده 

ترين آن ها از  فهرست نمودن برجستهحتا است که 
می کوشيم  نخستاين نوشته بيرون است. حوصله 

 رداشت خود را از اين مقوله بازتاب بدهيم. ب

 

هنگامی که سخن از ملت در ميان ناگفته پيداست، 
مد يک توده معين انسانی  ،است، پيش از هر چيزی

دو ديگر، می دانيم که اين توده معين  است.نظر 
مشخص سرزمينی بسر  انسانی در يک گستره معين و

می يعنی سخن از جغرافيای سياسی مشخص  .می برد
ندارد که اين شرح و بيان . نيازی به باشد

جغرافيای سياسی در حدود مرزهای شناخته شده بين 
يعنی دارای تماميت ارضی المللی قرار دارد. 

مفهوم ملت با  اين گونه، خدشه ناپذير است.
نمی يعنی  .ددر هم تنيده می شو» کشور«مفهوم 

گذشته از توان ملت را جدا از کشور تصور کرد. 
در دولتی يا کشوری زندگی می اين ها، يک ملت 

ت ملی است. هر کشوری از خود اکميحکند که دارای 



 

44 
 

منافع تعريف شده ملی، استقالل سياسی و  
   3دارد.استراتيژی تعريف شده ملی 

                                     
 بايسته می دانيم يادآور شويم که جهانی سازی يا.  3

را از ريشه و مقوالت جهانی شدن بسياری از مفاهيم 
دگرگون ساخته است و کنون ديگر سخن از مقوله ها يا 

و » منطقه -کشور«کتگوری های نو در ميان است مانند 
نشان  داده است که در جهانی تجربه ». قاره -کشور«

آينده برد تنها با گستره های بزرگ و پهناور است و 
ر تنگناهای جيوپوليتيکی قرار کشورهای کوچک که د
د به تنهايی در عرصه سياست های ندارند، ديگر نمی توان

جهانی حرفی برای زدن داشته باشند. ايجاد اتحاديه های 
همگرايی منطقه يی از های منطقه يی در چهارچوب طرح 

جمله ايجاد اتحاديه اروپايی را بايد در همين راستا 
جاپان و انگلستان که بررسی کرد. شايد کشورهايی چون 

از موقعيت های بسيار فوق العاده جيوپوليتيکی 
برخوردار اند، استثناء باشند. اما ساير کشورها راهی 

 جز پيوستن به طرح های همگرايی منطقه يی ندارند. 
 
، ايدئولوژی يی است كه از »ايدئولوژي راستگرايی نو«

يده فيلسوف نامدار فرانسوي ارائه گرد -سوي آلن بنوئا
است. آلن دو بنوئا مي پندارد كه اصل مركز گرايي 

) از ديگاه Etat-Nation«(ملت  -كشور«يا « ملت -دولت«
گستره هاي «تاريخي ديگر كارايي ندارد و آينده از آن 

« گستره هاي بزرگ«است. آن هم، اساس اين گونه » بزرگ
مي بايست نه آن چنان اتحاد كشورهاي گوناگون در يك 

راگماتيك، بل شموليت گروه هاي تباری اردوگاه پ
امپراتوري «(اتنيكي) داراي ابعاد گوناگون در يك 

واحد بر شالوده برابری باشد. اين گونه » فدرال
فدراسيون (امپراتوري فدرال) بايد از ديدگاه 

 استراتيژي واحد و از ديگاه تباري متفاضل باشد.
 

داشت  روشن است بنوئا، بيشتر گستره اروپا را در نظر
تا مناطق دورافتاده يی چون کشور ما را. به هر رو، 
همگرايی روند بالنده عصر ما و جهانی شدن و منطقه 

 گرايی جريان مسلط جهان ما است.
 

ملت بيشتر جای  -در طرح گستره های بزرگ مفهوم کشور
قاره می دهد.  من بيشتر دوست دارم  –خود را به کشور

قاره مانند  -ايجاد کشور در چهار چوب قاره اروآسيا که
کار بگيرم.  » گستره-کشور«اروپا ممکن نيست، از واژه 

 -گستره (کشور -ينده چند کشورآسيا در آزيرا در 
 ريگيون) شکل خواهد گرفت.
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باره انديشمندان در ديدگاه های به هر رو، 
سازنده ذهنی و عينی فه ها يا سازواره های مول

متفاوت است. برای ملت و ارکان اصلی هويت ملی 
در تعريف ملت می گويد: » ارنست رنان«نمونه، 

آگاهی ا ملت نوعی همبستگی معنوی است که ب«
  »تاريخی متمايز ايجاد و حفظ می شود.

دارند که مهم  يوندهای مشترکيک ملت پ افراد
فرهنگ مشترک،  منافع مشترک، داشتن -ترين آن

آرمان های مشترک، ، ارزش های مشترک، هويت مشترک
و قرائت يکدست از تاريخ مشترک مشترک  باورهای

 سنت و مشترک، ادبيات مشترکاست. داشتن آيين 
بسيار مهم  همو اسطوره های مشترک  های مشترک

ز مهم ترين ابعاد ملی زبان مشترک يکی ا است.
 ان تر به آن خواهيم پرداخت.گرايی است که پس

 

حس تعلق به سرزمين سياسی و هويت ملی ويژه، «
زيربنای انگيزه معنوی برای شاخص و متمايز بودن 
از ديگران در انديشه هر فرد و هر گروه انسانی 
ويژه است. هنگامی که حس تعلق به سرزمين سياسی 
ارضا شود، نياز انسانی به داشتن هويت خودنمايی 

روشن است چنين احساسی را نمی شود به  4»می کند.
 ، به زور آفريد.  و مصنوعی گونه مکانيکی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 یبررساحمد خالقی(کارشناس ارشد جغرافيای سياسی)، .  4

 .)ی(اقتدار مل یمل تيملت، هو ميمفاه یريشکلگ
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 ملت -ملت يا کشور -دولت
 شکل به که است مفهومی) nation-state( »ملت -دولت«

 در که شکلی .دارد اشاره) حکومت( دولت از خاصی
 از را خود مشروعيت الملل بين روابط و حقوق
 مشخص ارضی قلمرو يک در ملی حاکميت حق لِاعما
 واحد به ،کنون ملت -دولت اصطالح. کند می کسب

 حقوقی، نظام که شود می اطالق جغرافی -سياسی
 را المللی بين فرهنگی و نظامی اقتصادی، سياسی،
 از را واحد اين ماهيت و شکل و دهد می تشکيل
) ندارند وجود ديگر که( دولت تاريخی اشکال ديگر

 صحنه در فعال »غيردولتی« واحدهای از و
  ».کند می متمايز المللی بين

ملت چنين آمده -در ويکی پيديا  در باره دولت
 :5است

 نام با يا) (Nation-State: انگليسی به( دولت-ملت«
 ويژه دولت از خاصی نوع) »کشور« آن، تر عمومی
 در سياسی دستگاه يک آن در که است مدرن جهان
 و است حاکميت حق دارای معينی ارضی قلمرو

 پشتيبانی نظامی قدرت با را حق اين تواند می
به  6شهروند کشور جمعيت دولت، نوع اين در. کند

                                     
 يش. با  اندکی ويرا 5
») انشهرمند» («شهرمند«مقوله  . بايد متوجه بود که 6

چون  ،گفته شود(شهرمندان) (که بهتر است شهرمند 
از ريشه از مفاهيم و ترکيب چندان درستی نيست)  شهرمند

تفاوت ») رعايا(«و رعيت ») اتباع» («تبعه«مقوالتی چون 
دارد. در جوامع سنتی خاورزمين، اتباع و رعايا افرادی 

که از فرمانروايانی (که بيشتر آنان را  بی اراده اند
و پاکيزه از هر گونه فرستادگان و نمايندگان آسمانی 

و تحت امر و نهی  می پندارند)، فرمان می برندلغزش 
آنان اند و از خود اراده يی و بی چون و چرای مطلق 

 رند و همه مقدرات خود را به پادشاهان خودکامهاند
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وی  و حتا ستمگری های بر قدرتسپرده اند و در برا

و انجام دستورهای وی را بر خود بی  تسليم محض اند
کمترين نقشی هم در رهبری جامعه . گفتگو واجب می دانند

و سياستگذاری ها ندارند. از اين رو، روشن است 
يعنی بيشتر  مشارکتی هم در مديريت جامعه نمی کنند.

  تماشاگر اند.
 

 به انگليسی، بورگر - Citizen(سيتی زن شهرمندبرعکس، 
Bürger- به  -، مواطنبه روسی -به آلمانی و گراژدانين
ملت  -که در فارماسيون دولتمفهومی است مدرن ) عربی

 ،ان متفاوت از اتباع و رعاياشهرمندپديدار می گردد. 
، و در روندهای سياسی اعضای متساوی الحقوق جامعه اند

دولت و حتا و اجتماعی و گزينش رهبری  اقتصادی
و تصميمگيری های مهم ملی مشارکت  سياستگذاری ها

تاثيرگذار  ا ويمستقيم يا غير مستقيم اما به هر رو پو
ن از آزادی بيان اشهرمنددارند. برعکس اتباع و رعايا، 

ی های مدنی برخوردارند و می توانند از دو ساير آزا
 راه نهادهای مدنی و رسانه ها به نقد نظام حاکم و مشی

با پرسشگری مسلط بر کشور و دولت و جامعه بپردازند و 
در ويرايش و پااليش نارسايی ها و نابه هنجاری ها نقش 

به پرخاشگری و نافرمانی مدنی  ا هميآفرينی نمايند و 
 بپردازند.    

 
 شيکه در قانون پدارد  يیها تيولوحقوق و مس شهرمند

رعيت و  برعکس شهرمنداست.  شده نيو تدو ، تعريفینيب
 یفردگسترده  یها تيفعالتبعه، عضو پويای جامعه است که 

 ،یخدمات عموم ،یاقتصاد یها مشارکت -دارد یو اجتماع
  .یاجتماع یها پويايی گريداوطلبانه و د یها تيفعال

 
مفهوم حقوق بشر اغلب در «در ويکی پيديا آمده است: 

مطرح  »یشهرمندحقوق «و  »یحقوق اساس«کنار دو مفهوم 
به  گريکدي نيسه مفهوم، گاه مترادف جانش ني. اشود یم

 انيم یفيظر یمرزها یمفهوم کياما در تفک روند یکار م
 توان یوجود دارد. م یگانه و داللت موضوع سه ميمفاه نيا

است که در  یآن بخش از حقوق اساس یشهرمندگفت حقوق 
و  رديگ یبه خود م »یمل«شکل  یهر کشور یقانون اساس

(مانند  شود یان همان کشور خاص مشهرمندمل حال شا تنها
آن  یکه ملهم از حقوق بشر در شکل نسب یاسيحق مشارکت س

 .)است
 
 ريتاث یموضوعه هر کشور نيکه قوان اند  نيا بر یاريبس

. رديپذ یم یشهرمندو حقوق  یشهرمنداز مفهوم  ميمستق
 یو مدن یاسيس ،یرا در ابعاد اجتماع یشهرمند یبعض
 یدر دسته بند رسد یاما به نظر م کنند یم یندب ميتقس
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 خاصی شکل ملت-کشور يا ملت-دولت شمار می آيند.
 اعمال از را خود مشروعيت که است سازی دولت از

 دارای سرزمينی واحد در ملت يک نام به حاکميت
  ».کند می کسب حاکميت

 سياسی ساختار« را مدرن ملت -کشور وبرماکس 
 در مشروع اقتدار اعمال انحصاری حق دارای

 . است کرده تعريف »مشخص سرزمينی

 شدن عقالنی که است مدرن  پديده ملت -شورک
 و فرهنگی اقتصادی، اداری، گوناگون ساختارهای
 پيشين سياسی ساختارهای از را آن اجتماعی،

 متمايز یي قبيله های حکومت و ها وریتامپرا مانند
 . کند می

 

به  ملت-دولت کنونی، های دولت همه گيدنز، ديد از
 سنتی های دولت در است بر آن  وی. شمار می روند

 ها دولت-ملت از تر ضعيف ارهاب حاکميت مفهوم
 با شهروندی مفهوم سنتی های دولت در همچنين. بود
لگيری شک وی .گرفت نمی شکل مشترک وظايف و حقوق
 ارتباط در ناسيوناليسم ظهور با را ها دولت-ملت
 های قدرت از استقالل سياسی، يکپارچگی .داند می

 سرزمينی برد سرزمينی، حاکميت خارجی،
 و کشور، اداره در شهروندان مشارکت بوروکراسی،

 برای که هستند عواملی ،آموزشی و اقتصادی توسعه
 .کار  می روند به کشور سياسی توسعه ميزان سنجش

 

با  )national state( »ملی دولت«بايد متوجه بود که 
ملت يکی نيست. امروزه  -ملت يا دولت-مقوله کشور

ملت ها تعريف -همه کشورهای جهان در سيمای کشور
می شوند. اما نه همه کشورها دارای دولت ملی می 

دولت هايی اند که با  ،دولت های ملی باشند. 

                                                                                                           
و  یفرد یها تيولورا در مس یشهرمند توان یم یکل

دولت در قبال  یها تيولومس نيان و همچنشهرمند یاجتماع
 کرد. یان بررسشهرمند

 
در  یشهرمندعوامل اخالل در روند  نياز مهمتر...

 و یو نژادپرست یمردساالر ،یافغانستان معاصر، جنگساالر
  »ه می شود.نام برد ) يیقومگرا
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راه انتخابات آزاد و دمکراتيک  اراده ملت ها از
برگزيده می شوند و در برابر مردم پاسخگو اند.  

احد سياسی ون يک اافغانستان به عنو ؛برای مثال
ملت از سوی انگليسی ها ساخته  -در سيمای کشور

شده است اما در درازای تاريخ بيش از يک و نيم 
 است.  نداشته دولت ملی  هيچگاهیسده يی خود 

 

در روند دور و  ملت ها به گونه طبيعیا پودر ار
و دولت های ملی را  به ميان آمدند دراز تکاملی

اما در آسيا نخست دولت ها و  به ميان آوردند.
را آن ن باشندگاسپس  .کشورها را به ميان آوردند

تحميلی و  ت شدن لم مسيردر به گونه مصنوعی 
ملت  -در اين حال، کشورقرار دادند . اجباری 

جهان سومی را به گونه يی ساختند که در آن های 
چندين قوم و قبيله و تبار نه موارد يدر بيشتر

در چهارچوب يک کشور قرار گرفتند که مختلف  و...
کشاکش و رقابت  درگيری، پيوسته با هم سرگرم

باشند. چه بسا هم که يک قوم و تبار واحد را در 
ن ميان چند کشور تقسيم نمودند. در اين حال، اي

کشورها به گونه يی پرداز شده اند که تقريبا با 
همه همسايگان خود پيوسته تعارض و تقابل و 

هيچ کدام دارای عمق  ،دشمنی دارند. از سوی ديگر
استراتيژيک نبوده و فاقد ده معياری اند که 

جيوپوليتيک دان هالندی برای ثبات يک  -اسپايکمن
 کشور مقتدر تعريف نموده است. 

 دولت داريم: کشور يا دو نوع  ل در اين حا

  مانند ترکيه، ايران،  پارچه چند کشورهای
تان، سپاکستان، هند، افغانستان، ازبيک

که .و.... عراق ،لبنانقزاقستان ،  تاجيکستان،
 متشکل از اقوام گوناگون اند.

 مانند ارمنستان،  تباریهای تک دولت
کشورهای عربی  ترکمنستان و آذربايجان و بيشتر

    ....ر ميانهخاو
 

ره آورد  ،سامانه جغرافيای سياسی کنونی جهان
سياست های استعماری قدرت های بزرگ اروپايی است 

ع و مطامع دراز مدت خود فکه با توجه به منا
يا واحد کشور ده  صد و چندجهان را به نزديک به 
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شماری از  ،. در اين مياننده اتقسيم نمودسياسی 
ياری مصنوعی اند. برای کشورها طبيعی و شمار بس

مثال هند، فرانسه آلمان و...کشورهای طبيعی و 
شمار بسياری از کشورها مانند افغانستان، 

آذربايجان، پاکستان، اسراييل، اوکرايين، 
عراق، سوريه، ازبيکستان، تاجيکستان امارات، 

که بيشتر در  و... کشورهای مصنوعی و ساختگی اند
  .نددورده شسده بيستم به ميان آ

 

های اروپايی توانستند مرزهای دلخواه خود  قدرت«
را بر خاورميانه خصوصا خاورميانه مرکزی به طور 

که مردم منطقه  بدون اين .يک جانبه تحميل کنند
ی يمرزهای جديد هيچ رابطه  .را در نظر بگيرند

با خصوصيات فيزيکی و يا فرهنگی منطقه 
  7.»رندندا

نه را با توجه به شوروی ها هم نقشه آسيای ميا
در گذشته، ود ترسيم کردند. خمنافع جيوپوليتيکی 

در گستره آسيای ميانه، سه دولت: خان نشين های 
امارت بخارا وجود داشت. اما  خيوه و خوقند و

دولت شوروی به جای آن چند جمهوری را به ميان 
 آورد.

 

اقوام  بدون در اين ميان، شماری بسياری از 
بلوچ ها، کردها، هزاره ها  د ند، مانندولت ماند

 و...

 نظام و سپس سياسی واحد فرهنگ يک اساس بر ملت
ما کنون از نداشتن فرهنگ . گيرد می شکلسياسی 

ما در دولت سازی مدرن واحد سياسی رنج می بريم. 
و ملت سازی با پديده های مدرن سر و کار داريم. 

و ی ما سخت سنتی و کنش ها در حالی که انديشه ها
 اند. پسگرايانه وا

 است: رکن سه دارای سياسی نظام«

  مردم -1

                                     
و  یاسيدفتر مطالعات س رکليمد -یزهران یکتر مصطفاد.  7
بعد از سقوط موصل وارد عمل  کايرا امرچ ،یالملل نيب

 سايت ديپلماسی ايرانی.شد؟ 
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 سياسی نظام اجرايی ماشين عنوان به رژيم -2
 . مردم و رژيمميان  پيوند دهنده حلقه -3

 

 اجرايی ماشين يک که است ايندر ما دشواری 
 که اين اما .داريميعنی يک رژيم سياسی  -مشخص
 که دباش بايد صورت چه به و چگونه ماشين اين

 وجود ببرد، جلو به را سياسی نظام بتواند
 را سياسی نظام اهداف است قرار که رژيمی. ندارد
 .است درمانده ببرد، پيش

 

 داشته وجود دولت و سياسی نظام باشد قرار وقتی
 از که ملتی. باشد ملت بايد آن از پيش باشد،
 به و کرده عبور گرايی طايفه و یه يقبيل حالت

 بر اتحاد و ائتالف قدرت، سياست، تعريف معيارهای
 یي فراقبيله و فراقومی عقالنيت نوعی مبنای
 دست واحد سياسی فرهنگ يک به نهايت در و رسيده
 که است واحد سياسی فرهنگ مبنای بر. باشد يافته

 مجموعه خود برای تواند می ملت يک گفت توان می
 وقتی .بگيرد نظر در را سياسی نظام نام به یي

 سرنوشت تعيين حق ملت باشد، داشته دوجو ملت
 توان نمی نباشد، ملت که زمانی تا. کند می پيدا
. باشد داشته سرنوشت تعيين حق تواند می که گفت
 حق شوند، تبديل ملت به مردم از يی مجموعه اگر

 صورت اين در که کنند می پيدا سرنوشت تعيين
 . شود می پيدا حاکميت

. دارد را خود صخا های مولفه نيز ملی حاکميت
 قبيله فرايند کردن طی هم ملت به رسيدن شرط

. است متحد جامعه به رسيدن و قومگرايی و گرايی
 نکرده طی را آن ما منطقه جوامع اکثر که چيزی
 8».اند

 

ملت، ره آورد تکامل  -در يک سخن، پديده دولت
تمدنی اروپای  -اجتماعی و سياسی گستره فرهنگی

رنسانس (نوزايی يا  که پس از عصر(باختری 
به شکوفايی در سپهر تفکر اروپايی رستاخيز) 

                                     
 . همان مقاله 8
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و برخاسته از تحول شيوه توليد،  )ودبرسيده 
مبارزات طبقاتی و دگرگونی اليه بندی اجتماعی در 
اروپا يعنی فارماسيون (ريختار) سرمايه داری 
انحصاری صنعتی و تسلط ارزش ها و انديشه های 

 .ه استبودبورژوازی بر آن 

 

نی ناگهاياد ما نرود که اين پديده به گونه 
بسيار  حوالتترشته تبارز نکرده، بل در روند يک 

و و زمانبر اجتماعی  پر فراز و نشيب پيچيده
ره به پختگی رسيده و پااليش انديشه های کهن 

که  بود دور و دراز ورد منطقی يک روند تاريخیآ
آن از نيمه دوم سده های  و ذهنی عينی بستر
سرانجام  بود که شدن نموده هموارانی آغاز به مي
 مانيپ« تسجيل گرديد. 1648کنفرانس وستفاليا  در

 انياست که پس از پا يی نامه مانيوستفالن، پ
) ١۶۴٨-١۶١٨در اروپا ( یساله مذهب یس یها جنگ
 بسته شد. یالديم ١۶۴٨در  يیاروپا یکشورها انيم
 به جز يیاروپا یکشورهاهمه  مانيپ نيا در
 وستفالن و لهستان شرکت داشتند. ايتانيبر

صلح چند جانبه پس از رنسانس در  مانيپ نينخست
جامعه  هيالگو و پا ا،يوستفال صلح .بوداروپا 

 ني. در اديملل و سپس سازمان ملل متحد گرد
کشورها به عنوان  کسانيحقوق برابر و  مانيپ

بار مطرح و  نينخست یمستقل برا یاسيس یواحدها
  .9»قرار گرفت رشيذمورد پ

آغاز در سيمای دولت های  اين فارماسيون در
دولت های خودکامه و مطلقه و سپس در سيمای 

انقالب فرانسه و ديگر تحوالت در سده برخاسته از 
 انقالب صنعتیسپس تبارز کرد. های هژدهم و نزدهم 

و پيدايش سرمايه  انگلستان و توسعه دريانوردی
را به سرتا سرجهان زمينه گسترش آن  ،صنعتی

     فراهم آورد.

 

ملت، مهار  -هدف اصلی از پديدآيی ريختار کشور
و وقايه توده قدرت لگام گسيخته فرمانروايان 

های  گیخودکامو  ها های مردم در برابر زورگويی
                                     

 و برگرفته از ويکی پيديا. 9
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ملت، پيام آور عصر روشنگری  -. دولتبودآنان 
بود که نشانگر بيداری توده های گسترده مردم و 

آنان از حقوق و جايب شان و نيز وادار آگاهی 
ساختن فرمانروايان به مسووليت ها و تکاليف شان 
در برابر توده ها و در يک سخن پايان دادن به 
قدرت مطلقه  و مشروط ساختن آن ارزيابی می 

 گرديد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nation( سازی ملت  دولت سازی  و
building( 

 در افغانستان
 

 ،پيش از سده نزدهم ،يخی، در گذشتهاز نگاه تار
وجود نداشت. » افغانستان«کشوری در جهان به نام 

سه استان بزرگ  ،در بخش خاوری پشته ايران
کابلستان (که پيشاور و اتک را هم در بر می 

بود و سيستان زابلستان که در برگيرنده گرفت)، 
و خراسان که هرات و  می گرديدشامل بلوچستان هم 

خارستان و بدخشان را هم در بر می بلخ (که ت
که در سده های شانزدهم، هفدهم  گرفت) وجود داشت

تا نيمه سده هژدهم ميان ايران صفوی و هند 
بريتانيايی و خان نشين های آسيای ميانه تقسيم 
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از سوی احمدشاه  1747بود. دولت درانی که در 
ابدالی بنياد گذشته شده بود، هم به نام 

می شد و بيشتر به نام های افغانستان ياد ن
ايران و خراسان شهرت داشت. اين دولت در اوايل 
سده نزدهم با کارگردانی انگليسی ها از هم 

 هرات نخست سده نزدهم دردهه های در فروپاشيد. 
يعنی در  -کابلو قندهار  -و جنوب هندوکش

دولت  ،کابلستان و سيستان و بخشی از خراسان
ان های بومی فرمان می درانی و در شمال هندوکش خ

در خاور  ،پس از فروپاشی دولت درانیراندند.  
و خان های ايران چند سردار نشين محمد زايی 

   فرمان می راند. بومی 

 

از همين رو هم است که در نقشه های سده هژدهم و 
نخست نيمه کل و حتا نخست سده نزدهم های دهه 

 افغانستان در سيمایی به نام شوراين سده، ک
در  به چشم نمی خورد. کنونی و مرزهای امروزين

اصلی يک منطقه دور » افغانستان« ،گذشته تاريخی
افتاده بود که کنون در گستره پاکستان قرار 

 دارد. 

 

در اثر تفاهم بريتانيايی ها و کنونی افغانستان 
ات فميان متصر لروس ها به عنوان يک نوار حاي

يای ميانه يی ات آسفو متصر هندی بريتانيای کبير
وگيری از برخورد دو ليه برای جسدولت تزاری رو

ان آورده شد. يبه م در سرزمين خراسان ابر قدرت
تصادفی نيست که الفنستون کتاب معروف خودش را 

گزارش سلطنت «در باره دولت درانی زير نام 
 نوشته است.  »کابل

 

روشن است در بازی بزرگ، ايران بزرگترين مانع 
هيابی روسيه به آب های گرم و در برابر را

راهيابی انگليس به آسيای ميانه و قفقاز بوده 
است. هم روسيه تزاری و هم انگليس از ايران 
بزرگ (متشکل بر گستره ايران کنونی، افغانستان 
کنونی، پاکستان کنونی، و جمهوری های آسيای 
ميانه و قفقاز کنونی) ترس داشتند. هراس شان هم 
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ا ايران با حريف همدست شده، مباد -مدلل بود
منافع شان را يا در سرزمين پهناور هند و يا در 
آسيای ميانه و قفقاز با خطر جدی رو به رو 
سازد. اين بود که ناگزير گرديدند واحد سياسی 
تازه يی را برای جلوگيری از برخورد دو قدرت 
بزرگ جهانی بر سر ويرانه های امپراتوری ايران 

يان بياورند و نام يکی از شرقی درانی به م
افغانستان را کنون  –استان های دورافتاده ايران

در سرزمين پاکستان قرار دارد، در چند مرحله بر 
 اين کشور نوساخته بگذارند.

 

به هر رو، افغانستان کنون در چند مرحله به 
ايجاد کشوری به استعماری  . پروژهميان آورده شد

در پشته ايران  در بخش خاوری »افغانستان«نام 
افتادن پيشاور و کشمير به دست سيک ها  ع باقوا

لشکرکشی انگليس بر قندهار با کارپردازی لندن و 
ر و وپس از جدا ساختن نهايی پيشا ،و کابلستان

بريتانيای توطئه های  ااتک از پيکر کابلستان ب
سينگ سيک ريخته شد.  تاز سوی رنجيکبير 

ندهار، غزنی، ق لافغانستان در آغاز تنها شام
کابل، جالل آباد و پروان و باميان بود. در 

با   مآينده در دوره امارت دوست محمد خان بار دو
بود که انگليسی ها پول و  1855عاهده مامضای 

ت محمد خان سهای بسياری را در دست دورجنگ افزا
ت با برنامه ريزی انگليسی سو او توان دگذاشتن

زمين های شمال رسها و توافق مسکوت روس ها 
به هندوکش را به ياری توپخانه ساخت انگليس 

آن هنگام  ضميمه نمايد. هرات که در »افغانستان«
مستقل بود، در آخرين روزهای چونان يک کشور 

د خان شامل گستره مفرمانروايی امير دوست مح
 افغانستان ساخته شد.

 -سه قرار دادافغانستان د ژوری با امضای 
(که بر اساس  ان ايران و انگليسمعاهده پاريس مي

، رسما از ايران جدا شد)افغانستان آن 
کنوانسيون سانکت پتربورگ ميان انگليس و روسيه 
تزاری در زمينه تعيين مرزهای شمالی و سرانجام 
کنوانسيون کابل ميان عبدالرحمان خان و سر 
مارتيمور ديورند (که نادرست به معاهده ديورند 
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ی تحديد مرزهای هند برا شهرت يافته است
     ) به ميان آورده شد.بريتانيايی و افغانستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 
 چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند.

 

 ملت سازی در افغانستان
و  حطرارا محمود طرزی  می تواندر افغانستان 

دولت  ملت مدرن خواند. او که تيوريسين مهندس
با  ،امانی شمرده می شود، پس از اعالم استقالل

(زير تاثير انديشه  10الگوبرداری از مدل ترکيه
                                     

درست مانند افغانستان، پاکستان،  ترکيه کنونی.  10
يک کشور مصنوعی و ساختگی است که به  ..اسراييل و

عنوان يک پروژه استعماری از سوی انگليس برای مقاصد 
خاص بر گوشه يی از ويرانه های امپراتوری واژگون شده 

عثمانی ساخته شد. امپراتوری عثمانی کشور  ارتجاعی
بزرگی بود که بر بخش هايی گسترده يی از سه قاره 
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 »ملت افغانستان«خواست در هسته های اتاترک) 
پيشاپيش بايد گفت که 11زبان پشتو را بگذارد.

سر می بطرزی از آوان کودکی در ترکيه عثمانی 
 برد و شناخت چندانی از جامعه نداشت. 

ملت « ،بهره گيری از اين مدل ازی خواست تا بطر
را شکل بدهد. اما چالش بزرگی که او با  »یافغان

در آن  ه رو بود، اين بود که زبان پشتوبآن  رو 
هنگام يک زبان بومی تقريبا مرده به شمار می 

ات يادبدستگاه واژگانی گسترده، رفت که فاقد 
می  که به دشواربود شايان توجه مدرن کالسيک و 

يافت و از اين زبان شد چند عنوان کتاب را به 
توانايی بازی نمودن نقش زبان رسمی  اين رو

                                                                                                           
می راند. چون در کشوری اروپا، افريقا و آسيا فرمان 

که قرار بود به نام ترکيه عرض اندام نمايد، قومی به 
نام ترک وجود نداشت، اتاترک بر اساس برنامه انگليسی 

در  ،ها زبانی که را بعدها ترکی استانبولی نام گرفت
قرار داد. اين در » ملت مصنوعی ترکيه«هسته شکلگيری 

بازمانده  حالی بود که امپراتوری عثمانی در واقع
بيزانس بود که پسان ها  باژگون شده امپراتوری 

توانسته بود سرزمين های پهناوری از جمله کردستان 
ايران را  بگيرد. کردهای سنی ترجيح می دادند تا زير 
دست عثمانی باشند تا  دولت شيعه صفوی. به هر حال، 
دولت ترکيه توانست با راه اندازی جنبش سراسری 

انی را متشکل بر واژگان ترکمانی، زب ،سوادآموزی
پارسی، عربی و فرانسوی بر سر تا سر ترکيه پهن نمايد. 
در واقع ملت ترکيه متشکل بر اقوام گوناگونی است که 

 زبان ترکی استانبولی آن ها را با هم پيوند می دهد. 
 

سراج االخبار «طرزی در اين زمينه در جريده .  11
اجداد  ،یزبان افغان«مطلبی نوشت زير نام » افغانيه

حوزه زبان پرداخت به ل يفصتبه  که در آن » !هاست زبان
 یزبان افغان«کرد که:  یريو در پايان آن نتيجه گ

اجداد اقوام آريا  »یملت افغان«ها و  اجداد زبان
ما،  یها در مکتب«تأکيد داشت که  ی. طرز»باشد یم

او  ».اشدب یها، بايد تحصيل زبان افغان اهمترين آموزش
های آموختن زبان نسبت به را  یزبان افغانفراگيری 

تر مهم  یارسپ احت ی،، اردو و ترکی)نگليسا( یانگليز
آن  ليکه هرچه عاجل به تحص کرد ديتأک و جلوه داد

ما،   به فکر عاجزانه«: سدينو ی. او مردياقدام صورت گ
و تعميم  یترق معارف، اصالح و یيگانه وظيفه انجمن عال

 ».باشد... ديبا یفغانا یو ملت یزبان وطن
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 دولتی و زبان ميان تباری در کشور را نداشت.
اين در حالی بود که چنانچه امروز هم ندارد. 

زبان پارسی دری از سده ها بدين سو به گونه 
 می شد پنداشتهطبيعی چونان زبان رسمی و فراگير 

 - را به عنوان زبان فرهنگی و خود پشتون ها آن
يکی از زبان  اين زبانتمدنی خودشان می شمردند. 

يات کالسيک بسيار غنی بو دارای ادجهان های زنده 
که دارای صدها  ودی ربه شمار مدر تراز جهانی 

 .  استادبی درخشان شهکار 

 

ود که استراتيژی زنده سازی، توسعه و رسمی باين 
تو روی دست گرفته شد که تنها در دوره سازی پش

صدرات داوود خان و در کل پادشاهی ظاهر خان با 
سرمايه گذاری هنگفت شوروی ها که در صدد بهره 

از برگ پشتون در بازی ابزاری ی ربردا
افت. يجيوپوليتيک در ميانه آسيا بودند، تحقق 

مضحکه يی که به ميان آمد اين بود که به گونه 
زبان پشتو را در برابر زبان  مسخره آميزی 

قرار دادند. دو و رويارويی پارسی دری در رقابت 
در ورزشکاری را که به هيچ رو هموزن نبودند. 

حذف نابخرادانه و ناروای همين راستا، مشی 
تدريجی و نابودسازی زبان و فرهنگ پارسی دری در 

 کشور پيش گرفته شد.

 

استعمار  جا دارد يادآور شويم که پس از راهيابی
انگليس در هند، و استعمار روسيه تزاری در 

و  آسيای ميانه و قفقاز، در درازای سده نزدهم
، مشی ريشه کن کردن نيمه نخست سده بيستم

سيستماتيک فرهنگ ايرانی و زبان پارسی دری روی 
دست گرفته شد. سپس اين مشی در افغانستان پياده 

ی پيشين شد. پس از سال های جنگ جهانی دوم، شورو
آن در افغانستان کار کرد. روی به گونه خطرناکی 

افتاده است.  امريکااين ابزار در دست هم کنون 
ابرقدرت ها مدت ها پيش درک کرده بودند که 
مادامی که فرهنگ ايرانی و زبان پارسی دری بر 
اين سرزمين ها فرمان می راند، امکان استيالی آن 

و ايرانی  زدايیسياست فرهنگ  ،نيست. از همين رو
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را پيش گرفتند که شريعتی دادگرانه آن را  ستيزی
       خوانده است.    »استحمار«

 
خبطی را که در اين راستا مرتکب جفا و بزرگترين 

زبان  1964شدند، اين بود که در قانون اساسی 
پشتو را به عنوان زبان ملی و رسمی کشور در 

ر دادند و جايگاهی باالتر از زبان پارسی دری قرا
اين گونه کشور را دچار دودستگی، انقطاب، 
انشعاب، تفرقه، دشمنی و استخوانشکنی بی پايان 

دو گروه به  گونه نارواکردند و مردم را به 
تبر  ند.نمودپشتو زبان و غير پشتوزبان تقسيم 

و  تقسيم باشندگان کشور به دو گروه مخاصم
داشت  پيامدهای بسيار ترسناکی به همراه  متعارض،

امروز در آتش آن می سوزيم. اين در حالی  تاکه 
ن دستاورد سترگ ااست که زبان پارسی دری به عنو

تمدنی مشترک همه باشندگان پشته بزرگ  -فرهنگی
ايران، از سده های متمادی بدين سو به گونه 

بين القومی همه اقوام  هطبيعی زبان مراود
نياز  و هيچ باشنده ايران از جمله پشتون ها بود

عينی برای جاگزين ساختن زبان پشتو به جای آن 
    احساس نمی شد. 

 
ان پارسی دری را بزنيازی به گفتن نداردکه 

ی سده ها به عنوان زبان دوم اپشتون ها در دراز
تمدنی خود پذيرفته  -خود و نيز زبان  فرهنگی

و در شکوفايی آن نقش برجسته يی را بازی  بودند
   ند.ه بودنمود

 

شن است دشواری های فراوانی بر سر راه اين رو
بر اساس نسخه باری جو اگونه ملت سازی تحميلی 

وارداتی بود. برای مثال، اتنوس سنتريستی های 
پشتون ها به دشوار يک سوم باشندگان کشور را می 

ين کمبود، اران بساختند. اين بود که برای ج
 شد و پشتون هاافسانه اکثريت و اقليت بافته 

دشواری ديگر در اکثريت جا زده شدند.  ف واقعخال
اين بود که بخش بزرگ و هسته اصلی پشتون ها در 
آن سوی مرز ديورند مانده بود و در افغانستان 

ن را پارسی زبانان بخش اصلی و اکثريت باشندگا
می ساختند. نکته يی که بسيار مهم است، اين است 
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کشوری  که پشتون ها گويشوران يک اقليت زبانی در
درصد) پارسی  55اند که اکثريت آن (در حدود 

 زبان اند.

 

افغانستان: «کتاب  8در ص. در پيوند با اين، 
بايسته «می خوانيم:  1924، مسکو، »گزيده مقاالت

است، به هر حال، ميان (مفهوم) افغانستان و 
گ.] افغان ها -افغان تفکيک قايل شد. [بخش بزرگ

بود و باش دارند. در بيرون قلمرو افغانستان 
برعکس، در ميان باشندگان افغانستان غير افغان 
ها بود و باش داند. افغان ها عبارت اند از 

 »قومی که به زبان ويژه ايرانی سخن می گويند...

 

افغان ها به «همين کتاب آمده است:  11در ص. 
زبان پشتو يا پختو سخن می گويند که شاخه يی از 

در دربار امير، سرشناسان زبان ايرانی است. مگر 
و در عرصه نوشتاری و بازرگانی امروزه زبان 

 »پارس معاصر  چيرگی دارد.

هرگاه بخشی از] افغان «[می خوانيم:  13در ص. 
ها در بيرون از قلمرو افغانستان بود و باش 

دارند، از سوی ديگر، در خاک آن اقوام غير  
ه افغان زندگی می کنند که از افغان ها از نگا

 »  تيپ، زبان و خاستگاه فرق دارند.

 

آن چه بسيار جالب است که حتا در دوره 
فرمانروايی امان هللا خان بسياری از باشندگان 
مناطق دور افتاده کشور به شمول مناطق پشتون 
نشين با نام افغانستان آشنا نبوده اند. برای 

 کتاب می خوانيم: 19نمونه در ص. 

رک يگانگی ملی يا شايان يادآوری است که د«
سياسی تا همين اکنون به آن پيمانه در ميان 
افغان ها ديده نمی شود که آن ها با سخن گفتن 
از ميهن خود هيچگاهی واژه افغانستان را به کار 



 

61 
 

نمی گيرند و به نام های ناب بومی چنگ می 
 12»اندازند.

 

می  Imperial Gazetteer of Indiaاز قول   25در ص. 
گاه ما مناطقی را که به دليل وحشی هر«خوانيم: 

بودن طبيعت (دور افتادگی و دشوارگذری) و 
نادسترسی خود تقريبا بيرون از دايره تاريخ 
مانده اند، کنار بگذاريم، (مانند بدخشان، 

پنج  -(نورستان) و هندوکش مرکزی) کافرستان
منطقه بزرگ را در افغانستان پيش روی خود می 

(باکتريا)، حوضه هری  بينيم: ترکستان افغانی
رود (آريا)، حوضه کابل، حوضه وسطی هلمند 
(هيرمند) و ارغنداب (اراخوزيا) و سر انجام، 
ساحه سيستان (درانگيان). اين ناحيه بندی صرفا 
جغرافيايی با تقسيمات اداری کنونی افغانستان 
همخوانی دارد که شامل شش استان می باشد: 

ه با واخان)، ترکستان افغانی، بدخشان (همرا
 »هرات، قندهار، فراه (سيستان) و کابل

و سپس در ادامه: از سوی ديگر، مناطق  ...
برشمرده شده، از روزگاران کهن در بافتار ايران 
خاوری شامل بوده اند و در تاريخ آن نقش بازی 

 »نموده اند.

 

                                     
نويسنده انگليسی کتاب  -کتر ليليان هميلتوندا.  12
نشان می دهد که حتا در زمان عبدالرحمان » دختر وزير«

به همه باشندگان اين کشور اطالق نمی شد. » افغان«کلمه 
ترين اتفاقات  جالب«نويسد:  او در مقدمۀ اين کتاب می

گيرد که اصليت  عی سرچشمه میگی من در آن جا از مناب زند
 »افغان ندارد.

 
صورت عام  نام افغانستان به: «که سدينوی م ،هم ويبل

و نه کاربرد دارد.  شود یتوسط مردم آن، نه شناخته م
و  گانيمناطق توسط همسا نيا است که به ینام نيا
آن داده شده است.  ارتباط نام قوم غالب به به گانگانيب
کشورشان  یمنطقه برا نيه مردمان ااست ک ینام» خراسان«

آن را افغانستان  های خارج که یالدر ح برندی کار م به
 ).10: 2009افغانستان،  یتبارشناس و،ي(بل.» خوانند یم
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از همه «همين کتاب نوشته شده است:  90در ص. 
(سرزمين هايی که  سرزمين های نامنهاد ايرانی

ايرانی خوانده می شوند)، افغانستان تا همين 
اکنون روی هم رفته يک کشور ناشناخته  مانده 

 terraاست... اين گونه، ... افغانستان نه تنها 
incognita  (کشور ناشناخته) بل نيزtabula    (تابو)
 هم است.

زبان هايی را «...می خوانيم:  93 – 92در ص. ص.  
دگان افغانستان به آن سخن می گويند، می که باشن

 توان به سه بخش تقسيم کرد:

 زبان های مربوط به گروه ايرانی  - أ
 زبان های هند و آريايی  - ب
 رکیوزبان های ت  - ت
 

زبان های مربوط به گروه ايرانی عبارت اند از  
 ghalca(13و گلچه ( پختو)-(پشتو  زبان افغانی

 پارسی.
انی بنا به ...شمار کل گويندگان به زبان افغ

آخرين داده ها که در دسترس است (آمده در 
 3.5دانشنامه (دايره المعارف) اسالم)، تقريبا 

ميليون نفر تخمين زده می شود که از جمله دو 
ميليون آن در امارت افغانی بود و باش 

  14»دارند.

                                     
در اوستايی به معنای کوه بوده » گر«. در اصل گرچه.  13

و در » غر«است که همين اکنون به زبان پشتو به شکل 
 ار برد دارد.  ک» گر«زبان روسی به شکل 

. نفوس کشور در دوره فرمانروايی امان هللا خان نزديک  14
ميليون نفر تخمين زده می شد. از اين رو می توان  5به 

درصد  40گفت که پشتون ها در آن برهه نزديک به 
باشندگان را می ساخته اند. در نيمه دوم سده بيستم 

و نيز بسياری از پژوهشگران از جمله روانشاد غبار 
روانشاد فرهنگ همين چهل درصد را در کتاب های خود 
آورده اند. مگر کنون با توجه به تلفات سنگين سال های 
دهه هشتاد سده بيستم و دهه نخست سده بيست و يکم، اين 

 درصد کاهش يافته است. 33-31ميزان تا 
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ر تنها نواحی بود و ببا«می خوانيم:  103در ص. 
کابل را باش قبايل اوغان در جنوب منطقه 

 15».اوغانستان می خواند

افغانستان بخشی از ايران « آمده است  112در ص. 
 » را تشکيل می دهد.

به هر رو، پشتون ها يا افغان ها، صرف نظر از 
همه چيز از اصيل ترين توده های ايرانی اند که 
با تاجيک ها و پارس ها از يک تيره و تبار و 

 نژاد اند.

تاريخ شرق، «سه جلدی  جلد يکم کتاب  264در ص. 
، چاپ پژوهشکده »خاورزمين در عهد قديم

خاورشناسی پژوهشگاه علوم روسيه، با ويرايش 
، در فصل شانزدهم زير 2000داکتر رباکوف، مسکو، 

کشورهای پشته ايران و جنوب آسيای ميانه «عنوان 
 می خوانيم:» در...

توده های ايرانی زبان فالت ايران مشتمل اند بر «
ها، افغان ها، کردها، گيالنی ها،  پارس

 مازندارنی ها، بلوچ ها و...

 

افغان ها را توده های همسايه با اين نام از 
اوايل قرون وسطی می شناسند. مگر نامی که خود 

به  -پشتون ها -آن ها خويش را بدان ياد می کنند
(پارسو) می رسد. اين » پرسو«ايران باستان 

انه های نيمه دوم اتنونيم (نام تباری) از مي
هزاره نخست ميالدی برای مناطق بود و باش کهن 
افغان ها در جنوب خاوری سرزمين افغانستان 

 کنونی اطالق می گرديده است.

                                     
15 . Annette S. Beveridge. The Memoirs of Babur () voll. 2, 232, 331; 4, 
Index 3, 868 “Afghan”.  
Annette S. B. ,” The Babur-nama”, f. 203, and 207 b.N. IIminski, Baber-
Nameh, p. 257 – 263.  

که منظور از کابل در اين  متوجه بود: بايد يادداشت
جا، نه شهر کابل و واليت کنونی کابل، بل کشور 

شين کابلستان است که پيشاور و اتک و گستره پشتون ن
 پاکستان کنونی را  هم در بر می گرفت.
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در عهد باستان توده های ديگر ايرانی مانند 
مادها، پرفيان ها، باکتريايی ها، کرمانی ها 

 »و... در اين سرزمين می زيسته اند.

پارس ها برای «ين کتاب می خوانيم: هم 290در ص. 
نخستين بار در منابع آشوری سر از سده نهم پيش 
از ميالد ياد شده اند. در سنگنبشته شاده آشوری 

پيش از ميالد   843سلمان اسر سوم که نزديک به 
تدوين گرديده است، از مناطق پرسو (پارسو) سخن 

 »گفته می شود.

 

که پشتون ها از اين نبشته ها چنين بر می آيد 
يکی از اصيل ترين و ديرين ترين تيره های 
ايرانی (پارسی) هستند و خاستگاه نام ايشان 

يعنی با پارس ها و  (پارسو) است.» پرسو«
پارسيوان ها از يک تيره و تبار اند. در اين 
حال، سخن بر سر پشتون های درانی است. زيرا 

گان يفتلی ها زماندپشتون های غلزايی از با
ده می شوند که با تاجيک های باشنده شمال شمر

 خاوری کشور همتباراند.  

 

اولتراناسيوناليسم گی راهيابی چگون
	به کشور تباری 

در سال های دهه هفتاد سده نزدهم، اويلفرود 
 ،يکی از سردمداران دستگاه اطالعاتی انگليس -بالت

ايدئولوژی پان اسالميسم را به ميان آورد که هدف 
ر سراسر جهان اسالم از افريقا تا آن سيطره ب

آسيای ميانه و قفقاز بود. پياده سازی اين طرح 
لژهای فراماسونری ان عثمانی و طسل را هم به دوش

در خاور زمين به رهبری سيد جمال الدين 
 گذاشتند.  

در هماهنگی با سلطان  ن راستا، سيد جماليدر هم
 یبا گذرنامه ايرانی در لباس يک ترک عثمانی و

از راه عثمانی به روسيه سفر کرد و مدتی در 
پايتخت روسيه ماندگار گرديد.  -سانکت پتربورگ

او با قريحه خارق العاده يی که داشت، بسيار 
زود زبان روسی را فرا گرفت و آغاز به نوشتن 
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مقاالتی در روزنامه های طراز اول روسيه نمود. 
او توانست به سرعت با محافل اشرافی روابطی 

ا نموده، با وزير خارجه  و نخست وزير پيد
 ديدارهايی انجام دهد. 

 

سيد که خود را در روسيه از نواده های امام 
ترمذی جا زده بود، به نام سيد ترمذی (ترمزی) 
شهرت فراگيری در ميان مسلمانان پيدا کرد. در 
ظاهر شعار وی همبستگی همه مسلمانان و اتحاد 

ياليسم انگليس آنان با روس ها در برابر امپر
برای رهايی از استعمار بود. مگر پنهانی 
مسلمانان روسيه را در برابر تزاريسم بر می 
انگيخت. همين بود که رازش فاش گرديد و بر وی 
مشکوک شدند و تزار از بار دادن او خود داری 
ورزيد و سيد را به نام عامل انگليس از روسيه 

سالميسم با بيرون راندند. اين گونه، پروژه پان ا
شکست رو به رو شد. هر چند، انديشه های سيد در 

محمد عبده  در جهان  -آينده از سوی شاگردانش
عرب و ديگران از جمله محمود طرزی در سال های 

 جنگ جهانی يکم در جنوب آسيا پی گرفته شد. 

 

اين بود که دستگاه اطالعات انگليس در پی به 
تسلط بر   ميدان آوردن ايدئولوژی ديگری برای

رويارويی با روس ها و کوتاه کشورهای اسالمی و 
ساختن سيطره آن ها بر مسلمانان آسيای ميانه و 
قفقاز برآمد. در اين راستا، انديشه پان 

هايی که  ترکيسم، يعنی يکی کردن همه سرزمين
ها  هايی که ريشه آن باشندگان آن به يکی از زبان

رسد و  می لیاورا -آلتايی -بايکالیهای  به زبان
نخستين بار از سوی يک خاورشناس مجارستانی 
يهودی تبار به نام آرمينيوس وامبری در دهه 

ساخته و مطرح گرديده بود، در دستور کار  ١٨۶٠
بود   وامبری رايزن سلطان عثمانی شده قرار گرفت.

ولی در نهان برای لرد پالمرستون و دفتر امور 
 کرد.   خارجه بريتانيا کار می
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اختن و مطرح کردن اين انديشه از سوی وامبری و س
بريتانيا در اصل به منظور ايجاد يک کمربند از 

در  اورالی -آلتائی -گويشوران زبان های بايکالی
جنوب روسيه بود تا مانعی شود برای گسترش و 

در هندوستان.  رخنه روس ها به مستعمرات انگليس
ر وامبری های ديگری کا ها و صهيونيست بعدها يهودی

را ادامه دادند از آن جمله نويسنده يهودی 
فرانسوی به نام لئون کاهون که در کتاب خود 

»Introduction al'Histoire de l'Asie, Turcs, et Mongols, de « به
دهی و تبليغ پان ترکيسم پرداخت. پس از او  شکل

خوريم به نام  به نويسنده يهودی انگليسی برمی
ه در کتاب خود کوشيد تا به آرتور ل. ديويد ک

ها حس برتری نژادی و نژادپرستانه  زبان ی رکوت
بدهد. اين ايده در اوايل سده بيستم از طريق 

 ترکان جوان در امپراتوری عثمانی شکل گرفت.

 

محمود بيک!! طرزی که مدت ها در عثمانی به سر 
ها بود، در  يه يیبرده و به شدت زير تاثير ترک

و پا قرص انديشه های پان آغاز هوادار پر 
اسالميستی  به رهبری ترکيه عثمانی بود، پس از 
فروپاشی امپراتوری عثمانی، به انديشه های 
ناسيوناليستی پان ترکيستی گرايش پيدا کرد و 

مای پدر يزير تاثير همين ايدئولوژی بود که در س
ناسيوناليسم افغانی (پشتونی) تبارز کرد. طرزی 

ی را بر شالوده تبار پشتون و ناسيوناليسم افغان
 زبان پشتو استوار ساخت. 

در اين هنگام در ايران نيز، رضاخان زير تاثير 
ناسيوناليسم مصطفی کمال اتاترک در سيمای پدر 

 ناسيوناليسم ايرانی برآمد کرده بود. 

 

اين گونه، با انديشه های طرزی، افغانستان رسما 
جای کار  پا به عصر ناسيوناليسم گذاشت. تا اين

به هر رو، در کشور با دشواری چندانی رو به رو 
نبوديم. زيرا با توجه به سيطره مذهب، مردم 
انديشه های ناسيوناليستی را انديشه های دهری و 
نوعی بدعت می پنداشتند و شيار بزرگی ميان 
پشتون ها و ساير باشندگان کشور به چشم نمی 

 خورد.
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خان در کشور راه  شوروی ها که در دوره امان هللا
يافته بودند، می دانستند که دير يا زود انديشه 
های ناسيوناليستی در افغانستان پا خواهند 
گرفت. اين بود که با همه نيرو در پی بهره 
برداری از آن برآمدند و زير پخش شعارهای ساختن 

به رهبری امان هللا خان به دامن زدن » دولت ملی«
  داختند.پربه ناسيوناليسم پشتون 

 

در آينده، در سال های جنگ جهانی دوم، داوود 
خان با الهام گيری از انديشه های فاشيستی 
هيتلر، پرچمدار اين ايدئولوژی گرديد. پس از 
جنگ، با به ميان آمدن کشور پاکستان، شوروی ها 
برای راهيابی به آب های گرم با همه نيرو به 

پشتون  دامن زدن ايدئولوژی اولتراناسيوناليسم
که با گذشت زمان به نام پشتونيسم شهرت يافت، 
يازيدند و در آغاز جنبش جوانان بيدار (ويش 
زلميان) را زير پوشش گرفتند. سپس از همين راه 

 به پخش انديشه های چپی مبادرت ورزيدند. 

 

شوروی ها با بهره گيری از تنش های دورنی 
خاندان شاهی، توانستند داوود خان را در راس 
اين جنبش بياورند و با سازماندهی کودتای نظامی 
او را در سيمای نخستين رييس جمهور کشور روی 
کار آورند. سپس با رخنه در تار و پور جامعه، 
تا توانستند اولتراناسيونيسم پشتون را دامن 
زدند و زمينه پيروزی کودتای هفت ثور را که در 

  واقع يک کودتای غلزايی بود، فراهم ساختند.

 

ها که روی کار آمدن تندروان طراز چپی  پاکستانی
پشتون و دامنه يابی اولتراناسيونايسم پشتون و 
ادعای ارضی بر سرزمين خود را خطر تباهکنی می 
ديدند و غربی ها که راهيابی شوروی ها به آب 
های گرم کابوس ترسناکی برای شان بود، با همه 

ودند و نيرو آغاز به رويارويی با پشتونيسم نم
در برابر آن بنيادگرايی اسالمی مبتنی بر پان 
اسالميسم را به ميدان آوردند. اين رويارويی، 
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مساله کشاکش های دورنی افغانستان را با کشاکش 
های گلوبال جهانی پيوند زد و با کشيده شدن پای 
ابر قدرت ها کشور را چند دهه کارزار نبردهای 

 بس خونينی گردانيد. 

 

سر انجام دولت اولتراناسيوناليست  غرب توانست
پشتون افغانستان را که با سرمايه گذاری هنگفت 
شوروی ها در سراسر سده بيستم روی کار بيايد، 
با برانداختن دولت داکتر نجيب از پا در آورد و 
به جای آن يک دولت پان اسالميستی اسالمگرا را 

از يک رشته  روی کار بياورد. سپس، بعد
راماتيک که نيازی به بازگويی رويدادهای د

ندارد، با پيشگيری فارود پاليسی به منظور 
پياده سازی راهبردهای اصلی، خود پا به ميدان 
گذاشت و اين بار کيان اولتراناسيوناليسم پشتون 
در کشور را به دست گرفت و دولت کنونی را با 
بهره گيری از مکانيسم سازمان ملل روی کار آورد 

 ه کار به کجا خواهد کشيد؟تا ديده شود ک

تنها يک نکته روشن است. کنون روس ها با بی 
صبری در کمين نشسته اند که چگونه و کی خواهند 
توانست رشته اولتراناسيوناليسم پشنون در 

 افغانستان را از دست امريکا بربايند.

 

آری! با بازی با برگ خونين اولتراناسيوناليسم 
که اين بازی خونين  پشتون ادامه دارد. و مادامی

ادامه يابد، کشور روی آرامی و بهروزی را 
دردمندانه، در واکنش به  نخواهد ديد.

پشتون، گرايش  لگام گسيخته اولتراناسيوناليسم
ديگری در سيمای تاجيکيسم، هار های خطرناک 

ازبيکيسم و هزاره ايسم افراطی پديدار گرديده 
بد بس که تار وپود شيرازه وحدت ملی را با تهد

 جدی رو به رو گردانيده است.   
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 نقش سياست های جهانی

 در ريختيابی کشوری به نام افغانستان 
پديدآيی کشور ناقص الخلقه يی از ديد 

در بخشی از » افغانستان«جيوپوليتيکی به نام 
خاور فالت ايران در سرزمين تاريخی خراسان، 
 -مولود رقابت های دو ابر قدرت سده نزدهم

 ريتانيای کبير و روسيه تزاری شمرده می شود.ب

در اين جا پيش از پرداختن به موضوع، نخست 
 :نگاهی می افگنيم به

 

موقعيت جيوپوليتيک و جيو استراتيژيک 
 افغانستان:  

افغانستان، از ديدگاه جيوپوليتيک، از يک سو، 
ادامه طبيعي آسياي ميانه است و از سوي ديگر، 

وپوليتيکي ايران (فالت بخش خاوري ساختار جي
ايران) به شمار مي رود و از سويي هم، دامنه 
شمالي ساختار جيوپوليتيکي نيمقاره هند و اين 
گونه، در گرهگاه سه ساختار جيوپوليتيکي مهم 

 منطقه يي قرار دارد.

 

تعريف جيوپوليتيک دان هاي روسي يا  در
تيلوروکراسيست ها يا کانتنتاليست ها، 

در هارتلند موقعيت  ونه طبيعيافغانستان به گ
دارد و اين گونه، بايد در گستره امنيتي و جيو 
استراتيژيک قدرت هارتلندي يا قاره يي روسيه به 

 شمار آيد. 

 

جيوپوليتيک دان هاي ايراني، آن را به گونه 
(فالت  بخش خاوري ساختار جيوپوليتيکي -طبيعي

قاره)  ايران پنداشته و به عنوان يک ساختار 
 وپوليتيکي مستقل ارزيابي نمي نمايند.جي
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 همين گونه، جيوپوليتيک دان هاي تاالسوکراسيست
يا اتالنتيستي آن را به گونه طبيعي دامنه 

 ريملند ايران و پاکستان به شمار مي آورند.

 

از همين جاست که افغانستان تنها کشور جهان است 
که تا کنون استاتوس جيوپوليتيکي آن به گونه 

عيين نگرديده و از آغاز بازي بزرگ تا نهايي ت
 کنون، کارزار کشاکش هاي جهاني بوده است.

استاتوس جيواستراتيژيک افغانستان نيز به همين 
پيمانه پيچيده مي باشد. هندوکش از سوي بسياري 
از جيواستراتيژيست هاي جهان به عنوان بزرگترين 

دژ سنگر طبيعي آسيا ارزيابي مي گردد و آن را 
می  گورستان جهانگشايانو   ناپذير جهان تسخير

نامند که بزرگترين قدرت ها در درازاي تاريخ از 
 سيطره بر آن در مانده اند.

 

بام جهان  -در شمال خاوري کشور، ارتفاعات پامير
در کشور تاجيکستان موقعيت دارد که در آن 
پايگاه هاي استراتيژيک روسيه که از نگاه نظامي 

ن ابر قدرت نظامي جهان به پس از امريکا دومي
شمار مي رود، قرار دارد که گستره بزرگي را در 
منطقه زير پوشش خود دارد. روسيه همچنان پايگاه 
هاي بسياري در کشورهاي قزاقستان و قرغزستان 

 دارد.

 

در همين ناحيه، در نزديکي باريکه واخان، 
يکي از قدرت هاي بزرگ  -افغانستان با چين

انتظار مي رود در آينده نزديک  اقتصادي جهان که
به قدرت نظامي بزرگي هم مبدل گردد، همسايگي 

 دارد.

 

 در جزيره دييگو -افزون بر اين، در اقيانوس هند
گارسيا، يکي از بزرگترين پايگاه هاي هوايي 
امريکا قرار دارد که در آن هواپيماهاي 

مستقر است. همچنان نيروهاي  52 -استراتيژيک ب
االت متحده امريکا در منطقه اقيانوس بزرگي از اي
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هرگاه قدرت هاي  هند و خليج فارس مستقر است.
بزرگ منطقه يي چون هند و پاکستان هسته يي (که 
بر سر منطقه استراتيژيک کشمير با هم اختالف 
دارند) و ايران  را که يکي از بزرگترين 
نيروهاي نظامي منطقه را در اختيار دارد و با 

اييل(که نيز هسته يي پنداشته مي امريکا و اسر
شود) بر سر برنامه هسته يي خود اختالف دارد، در 
همسايگي کشور به شمار بگيريم، ديده مي شود که 
افغانستان به جزيره يي همانند است که در ميان 
اقيانوس قدرت هاي بزرگ جهاني و منطقه يي در 

و » خاور ميانه«کنار دو حوزه بزرگ انرژيتيک 
 قرار گرفته است.  »  قفقاز –ميانهآسياي «

ما سرزمين به گونه يي که به همگان روشن است، 
به عنوان گرهگاه ساختارهاي جيوپوليتيک آسياي 
ميانه، نيمقاره هند، فالت ايران و چين به عنوان 
چهار راه منطقه، در درازاي تاريخ قرباني 
موقعيت جغرافيايي خود بوده است و حيثيت دروازه 

يان را داشته است. از سوي ديگر، همين کشورگشا
موقعيت حساس و برجسته، باعث آن گرديده بود که 

حيثيت چهار راه پيوند دهنده تمدن  –سرزمين ما
ها و فرهنگ هاي گوناگون را داشته باشد و 

 گذرگاره تجاري منطقه باشد. 

سده نزدهم تا دهه هشتاد سده  از ميانه های
ه بوفر يا منطقه بيستم، افغانستان همچون منطق

 1917حايل، امپراتوري هاي روسيه تزاري (بعد از 
شوروي) و هند بريتانيايي و سپس شوروي (در واقع 
سرزمين هاي آسياي ميانه) و کشورهاي نيمقاره 
هند و پاکستان را از هم جدا مي کرد. اين گونه، 
دردمندانه به کشور ما نقش منفصل کننده يي داده 

ا سرشت تاريخي ما و سنت هاي چيزي که ب -شده بود
ديرين فرهنگي و تمدني ما تفاوت بنيادي داشت. 
چه در درازاي تاريخ، سرزمين ما پيوسته به 
عنوان شاهراه پيوند دهنده فرهنگ ها و تمدن ها 
و گذرگاه کاروان هاي بازرگاني شناخته شده بود. 

، مصايب فراوان و جبران کشور تجريد درازمدت
سرزمين و مردم ما به ارمغان ناپذيري را براي 

آورد. پسماني تراژيک و دراماتيک از کاروان 
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تمدن جهاني و منجمد شدن در ساختارهاي پيچيده 
  قرون وسطايي.

آناليز ساختاري جيوپوليتيکي، جيواستراتيژيکي و 
 پاکستان): -(افغانستان »افپاک« اتنوپوليتيکي

رود سند، از ديدگاه جغرافيايي و تاريخي، در 
رازاي تاريخ، مرز طبيعي ميان دو فالت پهناور د

هند و ايران و نوار جداکننده دو فرهنگ و دو 
هندي و -گستره تمدني بزرگ باستاني خاور زمين

چونان سرحد  -ايراني و در بسياري از ازمنه ها
سياسي ميان دو سرزمين به شمار بوده است که 

دهم، پس از ژبراي آخرين بار در ميانه هاي سده ه
فتح دهلي از سوي نادر افشار، در قرار داد 

سياسي » سرحد«رسما به عنوان  شليمار تاريخي
 تسجيل گرديد.  ايران و هند ميان دو کشور

پس از کشته شدن نادر افشار و فروپاشي 
بخش خاوري (امپراتوري  سهامپراتوري ايران به 

و شمال باختری (خان  (پارس) دراني) و باختري
، تا تسلط کمپاني هند ميانه)نشين های آسيای 

شرقي انگليس بر بخش بزرگ سرزمين هندوستان و 
فروپاشي امپراتوري دراني در اوايل سده نزدهم، 
اين رود، سرحد طبيعي و سياسي هند و امپراتوري 

هر چند احمدشاه درانی  دراني شمرده مي شد.
سرزمين های پنجاب و بخش هايی از سند را هم به 

نموده بود، با آن هم، پس از  قلمرو خود ضميمه
وی، حاکميت بازماندگانش بر اين سرزمين ها اسمی 
بود و در واقع خان های بومی تنها باجگذار 

سرحد  بودند. از اين رو،  رود سند کماکان چونانِ 
 طبيعی ميان دو پشته مانده بود.  

 

با سيطره يابي انگليسي ها بر هند، اوضاع 
شه دگرگون گرديد و جيوپوليتيک در منطقه از ري

ديگر رود سند نمي توانست چونان مرز طبيعي و 
و امپراتوري » هند بريتانيايي«سياسي ميان 

دراني، منافع استراتيژيک ايران خاوری 
مصوون  ،بريتانياي کبير را که محور اصلي آن

رقيبان اروپايي مانند » شر«ساختن هند از 
 - فرانسه و روسيه و نيز دولت هاي بومي

اتوري دراني و ايران قاجاري بود، برآورده امپر
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سازد. اين بود که در اوايل سده نزدهم در پي 
بازنگري در مرزها و دگرگون ساختن جغرافياي 

 سياسي منطقه شدند.    

 

انگليسي ها در آغاز بر آن شدند تا مرزهاي 
استراتيژيک هند بريتانيايي را تا رود آمو و 

اي جنوبي هندوکش مرزهاي علمي آن را تا دامنه ه
گسترش دهند. از اين رو، با راه اندازي کارزار 

با ترفندهاي گوناگون و » بازي بزرگ«گسترده 
رنگارنگ، نخست امپراتوري دراني را از درون 
فروپاشاندند و سپس بخش هاي بود و باش پشتون 
هاي خاوري و بلوچ را با پشتيباني و تحريک سک 

سردار «تقيم به ها و وانگهي با لشکرکشي هاي مس
از » نشين هاي بازمانده از امپراتوري دراني

پيکر اين خان نشين ها جدا ساختند و به گستره 
هند بريتانيايي (که کنون در گستره کشور 

 پاکستان قرار داد)، ملحق گرداندند.    

(فارورد » سياست پيشروي«دکترين  بر پايه
هند » مرز استراتيژيک« انگليس، پاليسي)
يايي مي بايست روي رود آمو مي گذشت و بريتان

در اين پيوند، 16آن روي هندوکش.»مرز علمي«
ليتون در آستانه جنگ افغان و انگليس به مارکيز 

ما «سکرتر دولتي در امور هند نوشت:  -سولسبيري
حاال بايد مساله در باره آن را که به گونه 
واقعي مرز شمال باختري ما چه چيزي است، را 

اييم. خط کنوني (روي رود سند) بيخي بازنگري نم
با نيازهاي ما همخواني ندارد. مرز طبيعي عظيم 
هند عبارت است از رشته کوه هاي هندوکش با شاخه 

به  17».هاي آن و مي بايستي مرز نهايي ما باشد
سخن ديگر، حکومت استعماري بريتانيا وظيفه 
تاخير ناپذير سياست پيشروي خود را اشغال 

و در  پشتون هاي خاوري گذاشته بودسرزمين هاي 

                                     
16 . jansson E .India, Pakistan or Pakhtunistan.Uppsala, 1981.P .25  

، ص. 1990. خالفين، شيپورهاي پيروزي ميوند، مسکو،   17
311 . 

يادداشت گزارنده: اين اثر به قلم جنرال گل آقا به 
م در دري برگردان و در سال هاي دهه هشتاد سده بيست

 کابل به چاپ رسيده است.



 

74 
 

آن برهه، گستره جيوپوليتيکی و جيواستراتيژيکی 
در خود را تا دامنه های هندوکش تعريف می کرد. 

آن هنگام، انگليسی ها گستره شمال هندوکش تا 
رود آمو را همچون گستره بوفر ميان متصرفات 
هندی خود و متصرفات آسيای روسيه تزاری ارزيابی 

  . می کردند

 

از هند  -نائب السلطنه هند -ايلگين 1897به سال 
دستور العملي به دست آورد که در آن آمده بود: 

 - در برابر ما دو هدف قرار دارد: نخست«
هر چه زود تر  قبايل مرزي و زير » رامسازي«

کنترل آوردن آنان و برپايي روابط دوستانه با 
 -قبايل در آن سوي مرزهاي اداري ما؛ دوم

مرز علمي «يابي به گذر آزاد سپاهيان ما به دست
 براي دفاع از تجاوز خارجي...» هند

برد ما از ديدگاه تيوريک در آن خواهد بود که …
خواهيم توانست  ،با اشغال سرزمين هاي آنان

گ.] -بسيار به خوبي راه هاي کوهستاني [منتهي به
 18»هند را با سپاهيان خود زير پوشش بياوريم.

ر سده نزدهم انگليسي ها موفق شدند به هر رو، د
بخش هاي بزرگي از امپراتوري دراني را از پيکر 

را چونان يک منطقه » افغانستان«آن جدا نموده و 
حايل ميان متصرفات هندي خود و متصرفات آسياي 

 ميانه يي روسيه تزاري به ميان بياورند. 

 

در سده بيستم، پس از پايان جنگ جهاني دوم، 
با ترک گفتن سرزمين پهناور هند، با  انگليسي ها

توجه به منافع و مطامع دراز مدت استراتيژيک 
خود، نيمقاره را به دو کشور باستاني هند و 

 تقسيم نمودند. 19نوزاد پاکستان

                                     
18 .Evolution of India and Pakistan.1858-1947.Selectet Documents 
L.,1962.P.4660 

اين مساله بر مي گردد به فلسفه وجودي ضرورت  . 19
تاريخي ايجاد و تشکيل کشور پاکستان (بر شالوده دو 
اصل مذهب تندرو و سامانه نظاميگري) براي تامين منافع 

مدت بريتانياي کبير در منطقه. هدف بريتانياي  دراز
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کبير از تجزيه هند و به وجود آوردن کشور پاکستان چند 

 چيز بود:
نظامي براي  -کشيدن يک سد استوار ايدئولوژيکي -1

جلوگيري از راهيابي انديشه هاي مارکسيستي به هند و 
 در نتيجه رسيدن شوروي ها (روس ها) به آب هاي گرم 

ان هند در آغاز به دو و سپس به سه تجزيه مسلمان -2
بخش هند، پاکستان و بنگله ديش و اين گونه کوتاه 

 ساختن دست مسلمانان از  کشور پهناور هند
جلوگيري از  تبارز هند به عنوان يک ابر قدرت  -3

تمام عيار، آن هم به رهبري مسلمانان و در صورت لزوم 
 مهار آن کشور  

ر برابر روسيه، داشتن يک متحد مطمين در منطقه د -4
 چين و هند در سيماي پاکستان 

با توجه به اين که پشتون ها و در کل مسلمانان   -5
در چهارچوب هند، پيوسته با هندوها، سک ها و پيروان 
ساير اديان در کشاکش بودند و خطر آن مي رفت که پس از 
برآمدن انگليس از نيمقاره هند، شوروي ها با مسلح 

انان هند در کل، قدرت کامل را ساختن پشتون ها و مسلم
در اين کشور به دست بگيرند، انگليسي ها بر آن شدند 
با ايجاد پاکستان، حساب هندوها و سک ها را از 
مسلمانان و به ويژه پشتون ها جدا نمايند تا بتوانند 

آنان را به گونه غير مستقيم رام  ،در زير چتر اسالم
ي در چهارچوب نمايند. با رام ساختن پشتون هاي خاور

پاکستان، مرحله دوم سياست پشتوني » مسلمان«دولت 
 بريتانيا پايان يافت.

در افغانستان با پول هاي نفتي » جهاد«با راه اندازي  
اعراب و ايدئولوژي وهابيسم، مرحله سوم آوردن پشتون 
ها زير چتر اعراب، پاکستاني ها و انگليس و امريکا 

بر پشتون هاي  آغاز شد که هدف نهايي آن تسلط
افغانستان و رسانيدن و کشانيدن مرزهاي منافع 

چونان هدف  -استراتيژيک غرب به کوه هاي هندوکش
جيو استراتيژيکي و جيو اکونوميکي در  ،جيوپوليتيکي

 مرحله جديد و تازه بازي بزرگ بود.
 

مساله «مرحله چهارم بازي با برگ پشتون، انتقال 
اتيژيک شمال، روي کار به نوار استر -به شمال» پشتون

آوردن يک دولت دست نشانده و وابسته در پاکستان با 
متالشي ساختن آي. اس. آي. و تالش براي يافتن زبان 
مشترک با پشتون هاي پاکستان و افغانستان، ايجاد يک 
دولت کليت گرا (توتاليتر) پشتون در کابل و 
 پشتونيزاسيون شمال براي کشانيدن مرز علمي از هندوکش

آمو به » مرز استراتيژيک«به رود آمو (مبدل ساختن 
در کنار به  براي رخنه به آسياي ميانه») مرز علمي«
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اين بود که در سرانجام کار، در بخش خاوري فالت 
قاره ايران، به جاي امپراتوري فروپاشيده 

بازي بزرگ، دو کشور  دراني، پس از يک سده و نيم
افغانستان و پاکستان به روي نقشه سياسي مصنوعی 

 جهان پديدار گرديد.  

 

به هر رو، براي اين که از بحث اصلي دور نرويم، 
 مي پردازيم به اصل مطلب:

سرزمين افغانستان از ديدگاه جيوپوليتيک و 
جيواستراتيژيک داراي دو بخش (نوار) است: شمالي 

تان، به گونه شگفتي بر انگيزي، و جنوبي. افغانس
حتا از ديدگاه جيوتکتونيک، با شکستگي (گسل) 

به دو ساختار (نوار) شمالي » پاروپاميزاد«بزرگ 
 و جنوبي تقسيم مي شود. 

از ديدگاه اتنوپوليتيک، شمال افغانستان باشگاه 
تاجيک ها، ازبيک ها، ترکمن ها، هزاره ها، 

در حالي که در قزلباش ها و ايماق ها و....است. 
جنوب بيشتر پشتون ها و بلوچ ها بود و باش 

در اين حال، گستره بودوباش پشتون های  دارند.
درانی، ترکمان ها، ازبيک ها و بلوچ ها از 
پايتخت به دور افتاده و تنها گستره بودوباش 
تاجيک ها، پشتون های غلزايی و هزاره ها از ديد 

ين حال، دو در اسرزمينی با کابل همجوار اند. 
  سوم باشندگان کابل پارسی زبان اند. 

هرگاه قرار باشد، ساختار جيوپوليتک و جيو 
استراتيژيک افغانستان را در چهارچوب استراتيژي 
نو امريکا که گستره افغانستان و پاکستان را 

) در نظر مي گيرد، AFPAK» (افپاک«زير چتر 
بررسي نماييم، به همين منوال مي توان کشور 

به دو نوار 20اکستان را نيز به گونه فرضيپ
                                                                                                           

که در کنار آن،  کشور جديد بلوچستان وجود آوردن 
از  می باشد. اهداف گسترده ديگر استراتيژيک در نظر

اين رو، می توان گفت که يکی از آوندهای انگليسی ها 
کشور پاکستان، بهره برداری از خاک در به وجود آوردن 

آن به عنوان  تخته خيز برای دستيابی به آسيای ميانه 
 بوده است. 

. هرگاه به نقشه ديده شود، مي بينيم که پاکستان از  20
شمال خاوري به جنوب باختري افتاده است. از اين رو، 
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استراتيژيک تقسيم کرد: نوار » جنوبي«و » شمالي«
جنوبي مشتمل بر پنجاب و سند و نوار شمالي 

اين گونه،  ».بلوچستان«و » پشتونستان«مشتمل بر 
ساختار جيوپوليتيک و جيو استراتيژيک افپاک (در 
واقع گستره خاوري فالت قاره ايران از ديدگاه 

 گيتاشناسي) مشتمل بر چهار نوار مي باشد. 

 

به گونه يي که يادآور شديم، در نوار نخست يا 
اياالت پنجاب و سند قرار  ،پاکستان» جنوبي«نوار 

يا ستون فقرات » تير پشت«دارد که اين دو ايالت 
کشور پاکستان را مي سازند. بخش اعظم باشندگان 

رند و پاکستان در همين دو ايالت بود و باش دا
اعم از  -دولت مرکزي پاکستان با همه شاخ و برگش
آي. اس.  -فوج و سازمان اطالعات و امنيت آن کشور

آي. در دست برخاستگان از همين دو ايالت، به 
ويژه پنجابي ها است. پايگاه و خاستگاه احزاب 
 بزرگ سياسي پاکستان نيز در همين دو ايالت است.  

 

ن، متشکل بر گستره پاکستا» شمالي«نوار دوم يا 
پشتون نشين و بلوچ نشين است که شمار باشندگان 
آن در مقايسه با نوار جنوبي يا نوار يکم ناچيز 
است و پشتون ها و بلوچ ها در پاکستان اقليت 
هاي تباري به شمار مي روند که مشارکت چنداني 
در ساختار قدرت ندارند. روي هم رفته، اين دو 

ذ مستقيم حکومت مرکزي منطقه زير تاثير و نفو
پاکستان بوده و فوج . آي. اس. آي. بر آن کنترل 
نيرومندي دارند. از مشخصات برجسته اين نوار، 
نقش نيرومند مذهب و تندروي و نفوذ بسيار 
وهابيون عرب در ميان باشندگان آن و نيز  
بيسوادي و ناداري و رشد نيافتگي سراسري مي 

 باشد.       

 

 »جنوبي«(نوار » افپاک«تيژيک نوار سوم استرا
و دامنه » ديورند«گستره ميان خط  -افغانستان)

هاي جنوبي هندوکش است که باشندگان آن را قبايل 
                                                                                                           

در اين » جنوبي«و » شمالي«تقسيم اين کشور به دو نوار 
 است.نبشته فرضي 
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پشتون و بلوچ مي سازند. اين نوار دردمندانه در 
اثر جنگ هاي سه دهه اخير به ميزان شايان توجهي 
زير تاثير و نفوذ پاکستان و تندروان عرب قرار 

است و تنها حضور امريکا و انگليس است که گرفته 
به گونه نمايشي توانسته است پيوند اين نوار را 
با حکومت مرکزي در کابل استوار نگهدارد. مگر 
بسنده است نيروهاي خارجي از اين نوار بيرون 
بروند، آنگاه ديري نخواهد گذشت که سراسر اين 

جدا و به کام » افغانستان«نوار از پيکره 
ان فرو خواهد رفت. مشخصه بارز اين نوار، پاکست

بيسوادي، ناداري، تندروي مذهبي و بازرگاني 
 گسترده مواد مخدر و بي ثباتي است.

 

شايان يادآوری است که اين نوار، متشکل بر سه 
گستره بودوباش قبايل  -بخش اتنوپوليتيک است

درانی، گستره بودوباش قبايل غلزايی و ساير 
 چ نشين. قبايل و گستره بلو

عکس سه نوار يکم، دوم و سوم، در نوار  بر
در گستره ميان  -استراتيژيک چهارم يا نوار شمال

دامنه هاي شمالي هندوکش و کرانه هاي جنوبي رود 
آمو (که به گونه سنتي حجاب عاجز روسيه شمرده 
مي شود)، نفوذ و تاثير روسيه، کشورهاي آسياي 

ودوباش هزاره گستره بميانه و ايران بيشتر است. 
هزارستان، از ديد اتنوپوليتيک، گستره يی  -ها

است که چونان يک حايل ميان شمال تاجيک نشين و 
 جنوب پشتون نشين افتاده است. 

 

افغانستان به دليل  چناني که يادآور گرديديم،
موقعيت جيوپوليتيک و جيواستراتيژيک خود، در 
ي سراسر سده هاي نزدهم و بيستم، پس از راهياب

امپراتوري هاي بريتانياي کبير به هندوستان و 
لشکرکشي هاي روس ها به سوي آسياي ميانه، 

سخنور  –کارزار (آنچه که راديار کيپلينگ
انگليسي آن را بازي بزرگ ناميده بود)، 

(در آغاز  رويارويي قدرت هاي بزرگ با هم رقيب
روسيه تزاري و بريتانياي کبير و سپس هم شوروي 

و نيز قرباني اين جبر (دترمينيزم) و امريکا) 
 جغرافيايي و رويارويي ها بوده است. 
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سخن » بازي سترگ«در سده بيست و يکم، مي شود از 
گفت. به اين تفسير که ديگر ابعاد بازي بسيار 
گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازيگران از 
دو بازيگر سنتي به چند بازيگر افرايش يافته 

ن ميدان مرکزي کارزار اين بازي است. افغانستا
 است. 

روشن است که مرزهاي کنوني سياسي، چارچوب هاي 
تحميلي يي اند که کشورها را از هم جدا مي 
سازند. اين خطوط مصنوعي از روز ازل به چهره 
سياره ما حک نشده اند. بل بيشتر دستاورد 
کارپردازي ها و کارروايي هاي استعمار اند. از 

مي توانيم که هر چند در گذشته  اين رو، گفته
نيز مرزهاي ميان کشورها بنا به علل و اسباب 
گوناگون دستخوش دگرگوني و دگرديسي بوده است، 

(به ويژه بريتانيا  در دو سده پسين امپرياليسم
و روسيه و سپس شوروي پيشين) با توجه به منافع 
و مطامع بلندمدت و استراتيژيک خود براي بي 

يوپوليتيکي کشورهاي کوچک، همه آن ثبات ساختن ج
ها را در قفسه هاي از پيش ساخته سياسي 
انداخته، همه را در تنگناها و منگنه هاي غير 

 طبيعي گذاشته است. 

 

اين است که امروز همه کشورهاي جهان سوم، به 
ويژه کشورهاي اسالمي، به عنوان واحدهاي سياسي 

به 21ناقص الخلقه در چهارچوب مرزهاي استعماري

                                     
معمار پيروزي کشورهاي  -. نيکوالس اسپيکمن هالندي 21

دمکرات بر اروآسيا که مي توان او را پدر  -ليبرال
واند، و درست بر پايه تيوري اتالنتيسم او خاتالنتيسم 

بود که پس از پايان جنگ جهاني دوم، اتحاد استراتيژيک 
امريکاي شمالي و اروپاي باختري در چهارچوب اتالنتيک 

استراتيژي امريکا در «لي آراسته شد؛ در کتاب هاي شما
ده معيار را جدا مي » جغرافياي جهان«و » سياست جهاني

کند که بر پايه آن بايست قدرت جيوپوليتيک دولت را 
تعيين کرد: گستره طبيعت مرزها (طبيعي بودن مرزها)، 
شمار نفوس، معادن، توسعه اقتصادي و تکنولوژيک، توان 

(همپيوندي)  تباري، تراز انتيگراسيون مالي، همساني
 اجتماعي، ثبات سياسي و روحيه ملي.
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سر مي برند و اين مرزها به گونه يي ترسيم شده 
اند که هر کشور جهان سوم به ويژه کشورهاي 
اسالمي با همسايگانشان اختالفات و چالش هاي 
پيوسته مرزي، تباري، زباني و حقوقي داشته 

 باشند. 

ترکيه و عراق تقريبا با ازبيکستان، براي مثال، 
گريبان اند  همه همسايگانشان به گونه يي دست به

و در واقع جزيره هايي اند در ميان کشورهاي 
مخاصم. از سوي ديگر، اين مرزها به گونه يي 
ترسيم شده است که اقوام گوناگون در ميان چند 

در  -کشور پراگنده باشند. اين است که پشتون ها
در پاکستان،  -پاکستان و افغانستان؛ بلوچ ها

 - يوان ها)ايران و افغانستان؛ تاجيک ها (فارس
در ايران، افغانستان، تاجيکستان و ازبيکستان؛ 

در ازبيکستان، تاجيکستان، قزاقستان،  -ازبيک ها
در  -ترکمنستان و افغانستان؛ ترکمن ها
در  -ترکمنستان، ايران و افغانستان؛ کردها

شده » تبرتقسيم«ايران و عراق و ترکيه و... 
 اند.

 

شناخته  کارشناس –پروفيسور الکساندر کنيازيف
شده مسايل افغانستان و آسيای ميانه در کتاب 

 »رازهای سر به مهر تاريخ ديپلماسی افغانستان«
رقابت های روس و انگليس در سده نزدهم  در زمينه

سيای و چگونگی پديدآيی کشوری به نام آدر 
 می نويسد: افغانستان 

پيرامون تاريخ رخنه دو امپراتوري روسيه تزاري «
کبير در سده نزدهم در آسياي ميانه و بريتانياي 

همديگر، به پيمانه چشمگيري روشني » به پيشواز«
افگنده شده است. به گونه يي که روشن است، 

                                                                                                           
اگر نيک بينديشيم، ما از همه اين ديدگاه ها در  

تنگنا هستيم. يعني دست و پاهاي ما بسته است.  البته، 
تغيير مرزها نيز امروز عملي نيست. به اين خاطر، ما 

انايي حل يک رشته دشواري هايي داريم که به تنهايي تو
آن ها را نداريم. از اين رو، براي برونرفت از اين 
تنگناها بايد يکجا با ديگر کشورهاي همسايه، در 
جستجوي ساختارهاي منطقه يي چون جامعه يي اروپايي 

 برآييم. 
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امپراتوري بريتانيا در پی تامين امنيت مستعمره 
ديهيم پادشاهي بريتانيا » مرواريد« -خود، هند

بود که به پيمانه بزرگي، اين موضوع، هدف 
بريتانياي کبير در محور  نفوذسترش استراتيژيک گ

 شمال باختري هند بريتانيايي، بوده است. 

 

اوايل سده بيستم،  –در جريان سده نزدهم
بريتانياي کبير با تالش به خاطر پهن ساختن نفوذ 
خود در راه هاي منتهي به هند، سه جنگ را در 
برابر افغانستان به راه انداخت. در روند گسترش 

س و افغانستان در اواخر سده مناسبات انگلي
نزدهم، مرز شمال باختري متصرفات انگليس در هند 
تعيين گرديد. در نتيجه سازشنامه امضاء شده به 

 - ميان امير افغانستان 1893نوامبر  12تاريخ 
ديورند،  -عبدالرحمان خان و نماينده بريتانيا

چونان مرز ميان هند » ديورند«خط نامنهاد 
انستان پذيرفته شد که کنون بريتانيايي و افغ

 مرز ميان افغانستان و پاکستان را مي سازد.

 

 -پس از تالش هاي نافرجام لشکرکشي روسيه به هند
، 1801هاي دن به سال 22سازمان يافته از سوي قزاق

(در پيوند با اتحاد فرانسه و روسيه در هنگام 
امپراتوري پل (پاول) )، امپراتوري روسيه تنها 

ي سده نزدهم به گونه نهايي به در ميانه ها
مرزهاي افغانستان رسيد. پس از يک رشته شکست 
ها، امارت بخارا و خان نشين هاي خوقند و خيوه 
زير وابستگي وسالي (باجگزاري و خراجگزاري) 

در  1881امپراتوري روسيه در آمدند. به سال 
نتيجه يورش بر گيوک تپه از سوي سپاهيان جنرال 

ن نشين نيز سرانجام ان هاي ترکماسکوبيلف، سرزمي
 به امپراتوري روسيه پيوستند. 

 

                                     
ان کشور شهرمند -. در اصل کازاک (با قزاق ها 22

سپاهيان شبه نظامي  -قزاقستان اشتباه گرفته نشود)
) که خاستگاه ايشان منطقه رود دن در جنوب (مليشيا

 گ. -روسيه است.
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اين گونه، مرز پيشروي اعظمي امپراتوري روسيه 
در محور جنوب ريخت يافت. با پيشروي بيشتر به 
سوي جنوب، امکان برخورد منافع امپراتوري هاي 

برخورد گسترده سر که (روسيه و بريتانياي کبير 
افغانستان دشوارگذار  ن هایيسرزمبا يکديگر در 

نداشتند)، مي رفت. برپايي کنترل بر را و ايران 
ايران و افغانستان در آن برهه براي هر دو 
امپراتوري مستعمراتي از ديدگاه اقتصادي سودمند 
و از ديدگاه سياسي موثر نبود. سر انجام، همانا 
واقعيت هاي جديد جيوپوليتيک در آسياي ميانه 

دو امپراتوري مستعمراتي، به مرتبط با رويارويي 
پيمانه بزرگی استاتوس مستقل افغانستان و ايران 
 را با پايان سده نوزدهم از پيش تعيين نمودند. 

 

در آن برهه از تاريخ، افغانستان چونان کشور 
حايلي بود که گستره هاي زير کنترل از سوي 
امپراتوري هاي روسيه و بريتانيا را از هم جدا 

توس حايل (بوفر) افغانستان در مي کرد. استا
سرانجام از پيش تعيين گرديده بود که ناشي از 
توازن منافع ميان سان پتر بورگ و لندن در 
آسياي ميانه بود. اين کمپرومايس با سازشنامه 

روس و انگليس از  1887و  1873هاي سال هاي 
پشتوانه هاي حقوقي برخوردار گرديد. در واقع، 

مه ها، مرزهاي شمالي و شمال بر پايه اين سازشنا
باختري افغانستان با سرزمين هاي زير کنترل 
روسيه در آسياي ميانه، تثبيت گرديد. در حالي 
که خط ديورند مرزهاي جنوبي و جنوب خاوري کشور 

 را از گستره هند بريتانيايي، جدا مي کرد.

خط ديورند، بسياري از قبايل پشتون را در گستره 
جايي که آن  -زهاي افغانستانبيرون از مر -هند

ها در استان مرزي شمال باختري در اکثريت 
در عين حال، موافقتنامه سال  23بودند، ماند.

روس و انگليس به افغان ها  1887و  1873هاي 
(پشتون ها) اجازه داد تا به گونه نهايي در 
ترکستان افغاني نامنهاد (که در شمال رشته کوه 

جايي که  -ردنه سالنگهاي هندوکش در اين سوي گ

                                     
 گ.-. در واقع دو نيم کرد.23
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تا اين هنگام واحدهاي گوناگون مستقل يا نيمه 
مستقل فيودالي مانند خان نشين ازبيکي ميمنه، 
خان نشين کندز و بيک نشين هاي هزاره و [مير 

گ.] موجود بود)، تحکيم يابند. -نشين بدخشان
شماري از استان هاي بخش هاي مرکزي و شمالي 

پايان سده نزدهم  کشور به گونه نهايي تنها در
پس از امضاي سازشنامه هاي روس و انگليس به 

وصل گرديدند. براي مثال، هزاره » افغانستان«
جات (هزارستان)، که در شمال باختري کابل در 
مرکز کشور موقعيت دارد، به گونه نهايي به سال 

به گونه نهايي از  1896و نورستان به سال  1893
 24سوي پشتون ها تسخير گرديد.

 

در پيامد اين فتوحات، نقشه تباري شمال 
افغانستان به گونه چشمگيري دگرگون گرديد. 
حکومت افغانستان مشي نقل دادن پشتون تباران را 
به شمال پيش گرفت. براي مثال؛ زمين ها در شمال 
براي اسکان پشتون هايي واگذار گرديد که ناگزير 
 بودند ساحاتي را که به بريتانياي کبير پس از
تثبيت مرز در امتداد خط ديورند تعلق گرفته 

 1902بود؛ ترک گويند. اين گونه، به سال 
پشتون هايي از عشيره کاکر در  عبدالرحمان خان

به را استان شمال باختري مرزي هند بريتانيايي 
هزارستان کوهستاني اسکان داد. در کل، براي 

سرزمين هاي گستره مثال، در روند سده نزدهم 
شين، در شمال و مرکز کشور، در نتيجه هزاره ن

هزار کيلومتر  150فشار از سوي پشتون ها از 
هزار کيلومتر مربع کاهش يافت. روي  100مربع به 

هم رفته، در پايان سده نزدهم و اوايل سده 
هزار خانوار پشتون تبار  به ترکستان  62بيستم 

 افغاني کوچ داده شدند. 

 

اي کنوني، به گونه کشور مستقل افغانستان در سيم
نهايي در چهارچوب آن ميزان استقالل و مسووليت 
که براي برپايی توازن منافع امپراتوري هاي 

                                     
 می توان نورستان و بخش خاوری بدخشان به شمول.  24

 گ. –زود. فواخان را به اين فهرست اکريدور 
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روسيه و بريتانيا، براي آن سپرده شد، در منطقه 
تشکل يافت. به پيمانه بسياري، پشتون ها باخت 
 -هاي سياسي و سرزميني خود را در جنوب خاوري

يخي پشتون ها اداره جايي که در زمين هاي تار
مستعمراتي بريتانيايي تثبيت گرديد، عمال با 
بردهاي سرزميني و سياسي در شمال هندوکش جبران 

 25نمودند. 

                                     
. شايان يادآوری است که در تاريخ معاصر و نوين ما  25

اف آاليشمندانه بارها قدرت های بزرگ برای رسيدن به اهد
کنده و زهرپاشی نموده اند و فخود در کشور ما تفرقه ا

 رودبار خون به راه انداخته اند.  
 

برای مثال، کشتار عام هزاره ها به دست امير 
عبدالرحمان خان خون آشام، که با پشتيبانی مالی و 
تسليحاتی انگليس به راه افتاده بود، دشمنی آشتی 

 ها و هزاره ها نهادينه ساخت. ناپذيری را ميان پشتون 
 

پس از آن، جلوس امير جبيب هللا خان کلکانی بر اورنگ 
پادشاهی کابل، بهانه را برای انگليسی  ها فراهم ساخت 
تا با زمينه سازی برای لشکرکشی جنگجويان قبيله يی 
وزيری و ساير عشاير نوار مرزی، بار ديگر در کشور 

ی کار آمدن حبيب هللا رودبار خون به راه بيندازند. رو
کلکانی با استراتيژی های انگليس و روسيه شوروی 
همخوانی نداشت. اين بود که شوروی ها در انديشه بازپس 
آری امان هللا خان و انگليسی ها در پی روی کار آوردن 
نادرخان برآمدند. هر چه بود، شوروی ها به رغم 

شدند.  لشکرکشی به شمال کشور، در استراتيژی خود ناکام
اما انگليسی ها توانستند با پيش انداختن نادرخان و 
برادرانش به ياری لشکر پانزده هزارنفری تفنگداران 
وزيری و مسعود هند بريتانيايی و ساير جنگجويان قبيله 

 يی و روحانيون واپسگرا، کابل را بگيرند. 
 

با روی کارآمدن نادرخان، استان های شمال در عمل 
جدا شده » افغانستان«واقع از پيکر  مستقل شده و در

بودند. روشن بود که نادر توان بازپسگرفتن اين استان 
ها را نداشت. اما مستقل ماندن اين استان ها با 
استراتيژی انگليس و شوروی وفق نداشت. اين بود که 

انگليسی ها ده هزار ميل تفنگ و کمک مالی سرشاری به  
ن استان ها را با نادر ارزانی کردند تا بتواند اي

توافق مسکوت مسکو دوباره به پيکر افغانستان پيوند 
بزند و سيطره خود را بر شمال هندوکش تا مرز آمو پهن 
بسازد. به هر رو، مارش رزمجويان قبيله يی به 
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در آتيه پس از رفتن انگليسي ها از هند؛ ...
نخبگان پشتون هاي خاوري استان مرزي شمال 
باختري، به ماندن در چهارچوب کشور نو مستقل 

 پاکستان راي دادند.

 

به هر رو، استاتوس حايل بودن افغانستان (که در 
نتيجه کمپرومايس منافع امپراتوري هاي روسيه 
تزاري و هند بريتانيايي به دست آمده بود)، با 
آن که تا جايي شالوده عقب ماندگي اين کشور را 
در عرصه زيرساخت در مقايسه با سرزمين هاي 

به همسايه زير اداره بريتانيا و روسيه ريخت، 
[تا  اين کشور اجازه داد استقالل سياسي خود را 

 حفظ نمايد.  گ.] -جايی

 

                                                                                                           
فرماندهی شاه محمودخان به شمال، که با خونريزی و 
کشتارهای بسيار به همراه بود، تخم نفاق، شقاق، 

نشکنی و دشمنی را ميان پشتون ها و غير پشتون استخوا
 ها در کشور کاشت.   

 
در دروه اخير، با به قدرت رسيدن مجاهدان، تاريخ باز 
هم تکرار شد.  افتادن کابل به دست برهان الدين ربانی 
و احمدشاه مسعود در برنامه های امريکا، انگليس، 

ن اسراييل، عربستان، امارات، قطر، ترکيه و پاکستا
افغانستان به حزب » متحد ساختن«نبود.  اين بار رسالت 

اسالمی و جنبش طلبان سپرده شد. جنبش طالبان با 
پشتيبانی همه جانبه اين کشورها به ميان آورده شده 
بود.  هر چه بود، اين بار، امريکا و انگليس توانستند 
به ياری طالبان، قبايل پشتون پاکستانی و نيروهای 

ی، دولت مجاهدان را براندازند و  بر سر ارتجاعی داخل
 تا سر کشور حاکم شوند.

 
در اين گيرو دار، طالبان که نقش جاده صاف کن امريکا 
را بازی می کردند، با اشغال شمال به ياری نيروهای 
قبيله يی مرزی پاکستان، کشت و کشتارهای بسياری را به 

از راه انداختند و مرتکب جنايات بيشماری گرديدند. ب
هم جنگ در سيمای پشتون و غير پشتون به راه انداخته 
شد  و زمينه ساز انقطاب ها و انشقاق های بيشتری 

 گرديد.         
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 ،پس از جنگ هاي ضد انگليسي نيمه دوم سده نزدهم
در افغانستان، حاکميتي که به قبايل کوچرو 

پشتون  –(کوچي) يکي از گروه هاي تباري [کشور] 
ها تکيه داشت، بر جا ماند. پيش از تهاجم 

ان، در اين جا  حاکميت سياسي انگليس به افغانست
به دست حلقات محدود نخبگان پشتون بود که با 

جسته و گريخته درگير  مناطق زميندار تاجيک
درست مانند آسياي  -کشاکش هاي پيوسته بودند 

ميانه که مقارن اين زمان به روسيه پيوسته بود. 
انگليسي ها  که در وضعي نبودند که مقاومت 

هاي رور در رو در هم پشتون ها را در نبرد
بشکنند، عمال به پشتون ها امکان دادند تا سلطه 
خود را بر ساير گروه هاي تباري (با به رسميت 
شناختن سلطه آنان بر اين مناطق) در ازاي 
خودداري از پيشبرد سياست خارجي ضد انگليسي؛ 

 قايم نمايند.

 

از سوي ديگر، امپراتوري روسيه نيز در اين برهه 
اله افغانستان به سود پشتون ها، ذينفع در حل مس

از کار برآمد. بيشترين زمينداران در آسياي 
ميانه و افغانستان در اين هنگام تاجيک ها 

يگانه توده بزرگ پارسي  -بودند و همو تاجيک ها
زبان در منطقه بودند که به گونه سنتي  به سوي  
تهران گرايش داشتند. در آستانه تهاجم  روس ها 

ليسي ها به آسياي ميانه، همو تاجيک ها در و انگ
اين جا نخبگان فرهنگي و سياسي را مي ساختند. 
همانا فرمانروايان [بومي] تاجيک با پويايي در 
برابر گستره جويي روس ها در آسياي ميانه 
مقاومت و ايستادگي مي کردند. تاجيک ها در 

و  26بخارا، خيوه، و خوقند فرمانروايي مي کردند
ن ها زبان رسمي و ادبي اين دولت ها و زبان آ

 توده هاي بومي بود. 

 

                                     
.  در اين جا منظور از دودمان هاي فرمانروايان  26
منغيت در بخارا،  قون سادات مانند   ی زبانرکوت
ي رادها در خيوه و  مينگ ها در خوقند نه، بل هسته هاق

 اصلي نخبگان است [که بيشتر تاجيک تبار بودند].
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روسيه و انگليس با تثبيت و تعيين مرزهاي شمالي 
 افغانستان [ امتيازات] زير را به دست آوردند:

يک متحد داخلي در افغانستان در سيماي  -
پشتون هاي کوچرو که بدون ياري اروپاييان نمي 

ان با فرهنگ توانستند سلطه خود را بر زميندار
تر و دارا تر [تاجيک ها] پهن نمايند، يافتند. 
پشتون ها در مناسبات خصمانه با هيچ يک از 
امپراتوري هاي اروپايي ذينفع نبودند؛ چون 
پيکار با هر يک از آنان، از دست رفتن  قدرت در 
افغانستان و بازگشت آنان به [سرزمين]  دشت هاي 

  27بياباني [شان] را در پي داشت.
افغانستان به يک گستره سياسي بي طرف  -

پوشالي(بوفر) ميان هند بريتانيايي و آسياي 
ميانه روسي مبدل گرديد. در  عين حال، کشاکش 
ميان انگليس و روسيه بر سر تبت [نيز] پايان 

 يافت.
روسيه و پشتون ها سرزمين تاجيک ها را ميان  -

خود تقريبا برابرانه تقسيم کردند و کنون ديگر 
نستان باثبات، زير حاکميت پشتون ها براي افغا

                                     
يکی اين که  -در اين جا بايد متوجه دو نکته بود.  27

نمی  فرنگی پشتون ها بدون تکيه به يک قدرت بزرگ 
توانند در افغانستان حاکميت داشته باشند. يعنی برای 

کشور  ،انندهاين که پشتون ها بر افغانستان فرمان بر
ی و مستعمره يک کشور دد استقالل و آزاقاپيوسته فبايد 

 بيگانه باشد. 
 

دو ديگر، اين که هرگاه پشتون ها در برابر هر قدرت 
قدرت را در  ،اروپايی برزمند و به پا برخيزند

ن يناگزير به بازگشت به سرزم ،تان از  دست دادهسافغان
افتاده) خود شان رهای بيابانی (در واقع، کوهستانی دو

همه تراژدی پشتون ها در همين است که  خواهند گرديد.
رقه در خبخشی از آنان برای فرمانراوايی بر افغانستان 

رهن قدرت های بزرگ می نهند و بخش ديگر در برابر سلطه 
بيگانگان دست به اسلحه می برند. اين گونه، جنگ و 
خونريزی در گستره پشتون نشين و در کل در سراسر 

اجعه فای برونرفت از اين افغانستان پايانی ندارد. بر
تبارگرايانه بکوشند نگاه تا بر روشنفکران پشتون است 

تمدنی  -به نگاه فرهنگیرا  قدرتدولت و خود به مساله 
فاجعه را پايانی نخواهد  ،مبدل بسازند. در غير آن

 بود. 
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مسکو، کنترل بر پاميري هاي تاجيکستان را از هر 
دو سو  تضمين نمود. با اين گونه تقسيم تاجيک 
ها، روسيه از هرگونه تالش براي رستاخيز 

 بيمه بود.  » تاجيکستان بزرگ«(رنسانس) 
  روسيه امکان يافت تا براي پديد آوردن نخبگان

ي ميانه [اين بار]  نه از ميان نو در آسيا
 یرکوتاجيک هاي پارسي زبان، بل از ميان ت

ن (که بي طرفي استبلشمنت را در گستره زبانا
جويي در محور بسيار مبرم (اکتوئل) در آن هنگام 

تامين مي کردند)، » محور ايران« -براي مسکو
 زمينه سازي کند. 

 
سياسي  -نمي توان گفت که نظام برتري تباري

تون ها که به آن پيمانه براي قدرت هاي بزرگ پش
پذيرا بود (و در عين حال به پيمانه بسيار 
مساله امروزين افغانستان را از پيش پرداز مي 
کرد) ناخشنودي ازبيک ها، تاجيک ها، ترکمن ها، 
هزاره ها، بلوچ ها و ديگران را برنينگيخت که 
طبيعي است همواره خود را هنگام تقسيم قدرت 

ده مي پنداشتند. چندين بار اين ناخشنودي به آزر
خيزش هاي آشکار مبدل گرديد (به گونه نمونه؛ 
خيزش هزاره ها در اخير سده نزدهم) که از سوي 
دولت کابل سرکوب گرديد. مگر همچنان آميزش 
پيوسته تبارها حيثيت فاکتور ثبات را مي گرفت. 
به ويژه در ميان نخبگان افغان که هنوز در سده 

ذشته بيشتر هويت خود را نه با تبار، بل با گ
[براي  28محل زندگي دايمي خود باز مي شناختند

نمونه: خوستي، قندهاري، کنري، بهسودي، کابلي، 
مزاري، هراتي، زابلي، هراتي، فراهي، بدخشي، 

 گزارنده]. -پنجشيري و ....

 

نزدهم و بيستم،  -اين روندها در دو سده اخير
بسيار  گستره سرزميني زمينه ساز ريختيابي

سياسي(اتنوپوليتيک) گرديدند که  -پيچيده تباري
براي نمونه، ( آنهاي  به سنجش نگرفتن باريکي

                                     
جنبش طالبان: هنوز زود است نتيجه «. آ. ماالشنکو،   28

، استکهلم، »انه و قفقازآسياي مي«گيري نماييم// مجله 
 67)، ص7(  1شماره 1997
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فاکت بود و باش بخش بزرگي از باشندگان 
پشتونتبار پارسي گو (دري زبان) در استان هاي 
باختري و شمال باختري افغانستان که به همين 

جستجوي  )ه مي شونددليل به اشتباه تاجيک پنداشت
مکانيزم موثر حل و فصل سياسي را دشوار  مي 

  29سازد.

 

سياسي ديناميکي (شکل  –اين گونه، توازن تباري
بيستم)، با  -گرفته در مرزهاي سده هاي نزدهم

کاربرد مدل برتري يابي (دوميناسيون) هژمونستي 
در تباني با مکانيزم هاي طبيعي تثبيت شده 

گونسازي (اسيميالسيون) که تاريخي همگرايي و هم
زمينه را براي زدايش پيوسته تضادهاي قبيله يي 
و تباري در روند مدرنيزاسيون دولت ملي  

  30افغانستان فراهم نمود، تامين  مي شد.

دگرديسي هاي جهانگير (گلوبال) در نقشه سياسي 
جهان، مربوط به جنگ جهاني اول، انقالب اکتبر و  

خن ديگر، دگرگوني هاي شکست روسيه ترازي، به س
ضربات جديي بر  –بنيادي آرايش نيروهاي خارجي

اين مکانيزم باريک دروني سياسي ثبات در جامعه 
 1930 -1920افغانستان زدند. سال هاي دهه هاي 

سياسي افغانستان را به -سده بيستم، نقشه تباري
مارش پيروزمندانه دولت «گونه چشمگيري با 

نه دگرگون ساختند [که به سوي آسياي ميا» شوروي

                                     
. همزمان، (هرچند نه به پيمانه آن چنان گسترده)،  29

پراتيک کوچدهي باشندگان غير پشتون به سرزمين هاي 
سنتي بود و باش پشتون ها ديده مي شد. يکي از اهداف 

 -مشي کوچدهي غير پشتون ها [به سرزمين هاي پشتون نشين
ن سازي (اسيميالسيون) آن ها با پشتون گ.] همچنان همگو

ها بود. براي نمونه: بخشي از تاجيک هاي وادي هاي 
ننگرهار و کنر، با از دست دادن زبان و پذيرفتن نام 

»  پشتونيزه«هاي قبيله يي عشاير پشتون پيراموني، 
تاجيک هاي «شدند. برگرفته از : محمد شاه يف، آر. 

ه اوچرک هاي تاريخ، نشري«،  »افغانستان در عصر جديد
   27،  ص. 1991، شهر دوشنبه، »اقتصاد و فرهنگ مادي

. تورونوک س. عبادي. ح.،  منازعه افغانستان:    30
 - سياسي// آسياي ميانه و قفقاز -پيمايش هاي اجتماعي

 .استکهلم
   URL:Http://www.ca-c.org/journal/10_1997/st_turonok.shtml 
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در اثر اين مارش] چندين صد هزار از باشندگان 
اصلي آسياي ميانه: تاجيک ها، ازبيک ها و ترکمن 
ها را ناگزير ساخت  نجات خويش را در آن سوي 
رود پنج و آمو [ در سرزمين هاي جنوب]  جستجو 

 نمايند.

 

سياسي در پايان سده بيستم در  -توازن تباري
مدت (نه بي پشتيباني انگليسي ها هنگامه کوتاه

در چهارچوب رويارويي با روسيه شوروي) يعني به 
قدرت رسانيدن امير حبيب هللا تاجيک (بچه سقاءو) 
در کابل برهم خورد. در آن هنگام، در اواخر سال 
هاي دهه بيست و آغاز سال هاي دهه سي سده 
بيستم، عدم تمرکز قدرت، افغانستان را در 

شي قرار داد. براي نمونه، انديشه آستانه فروپا
ايجاد دولتي مستقل در شمال افغانستان با مرز 
در امتداد خط هندوکش به رهبري امير پيشين 
بخارا پديد آمد. در پياده ساختن اين انديشه، 

 - اميدهاي بزرگي به سرکرده باسماچي هاي ازبيک
گريزي از آسياي ميانه بسته  –ابراهيم بيک لقي

يم بيک فراخوان هايي هم به  ازبيک بودند. ابراه
ها و هم به ديگر مهاجران آمده از از آسياي 

پشتون « –ميانه و نيز باشندگان افغانستان داشت
اين ». ها را رانده و کشور را آزاد سازيد!

ماجراجويي ابراهيم بيک، منجر به تشديد تنش هاي 
تازهء مناسبات  تباري نه تنها ميان پشتون ها و 

ن ها؛ بل نيز همچنان  ميان ازبيک ها و غير پشتو
 31هزاره ها در شمال کشور گرديد.

حبيب هللا (بچه  -سرکوب آتيه نيروهاي امير تاجيک
سقاءو) و روي کار آمدن خاندان شاهي پشتوني که 

بر کشور فرمانروايي نمودند،  1973تا   1929از 
سياسي را   -مکانيزم هاي  لرزان ثبات تباري

 . بازسازي نمودند

 

                                     
ير بحران افغانستان بر اوضاع تاث«.، ق.  اسکندرف،   31

مجله آسياي ميانه و قفقاز، استکهلم، « ، » تاجيکستان  
URL:Http://www.ca-c.org/journal/13_1997/st_skandar.shtml 
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پس از پديدآيي شوروي، سياست مسکو در منطقه به 
گونه اصولي تغيير نکرد. برعکس، گرايش هايي 
ريخت يافته در گذشته، ادامه منطقي يافتند. 
حاکميت در بخارا، خيوه و خوقند به دست نخبگان 

 وابسته به مسکو، افتاد. ی زبانرکوسياسي ت
 افزون بر آن، در روند مبارزه با باسماچي ها،
حکومت شوروي مناسبات ويژه و نزديکتري با رهبري 
پشتون افغانستان (امان هللا خان) بر قرار نمود و 
به وي جنگ افزار و وسايل فرستاد. همانا 
افغانستان دوره فرمانروايي امان هللا، نخستين 
کشوري بود که با روسيه شوروي مناسبات 

 ديپلماتيک برقرار نمود.

 

ره يي پياده شده در گست –پارچه سازي تباري
آسياي ميانه شوروي، ادامه تقسيم سرزمين هاي 
 پرجمعيت تاجيک نشين را در پي داشت. گذشته از
اين، از فرهنگ تاجيکي، مراکز سنتي فرهنگي و 
انتلکتوئل آن که بر شالوده آن مراکز، زبان 
ادبي تاجيکي و فرهنگ عمومي ملي تاجيک ها شکل 

ه شدند. مراکز اصلي مي گرفت، جدا گرديده و بريد
بخارا و سمرقند به گستره  –فرهنگي تاجيک ها

ازبيکستان شامل ساخته شدند. تاجيک هاي بومي 
[باشنده ازبيکستان] (که کنون شمار آنان نزديک 

شمار کل تاجيک ها  -به دو ميليون نفر مي رسد
رسما به نام  32بيش از ده ميليون نفر است)

 33ازبيک ثبت نام شدند.

ياسي ازبيکستان بر شالوده شهر تاشکنت نخبگان س
که تکيه گاه ارتش تزاري در منطقه شمرده مي شد، 

قبايل کوچرو  1917شکل گرفتند. در گذشته، پس از 
ازبيک در نزديکي تاشکنت جا گرفته بودند. به 
نوبه خود، حتا باشندگان سنتي زميندار ازبيک که 

                                     
. منظور گستره کشورهای 2000.  بر پايه آمار سال   32

مستقل همسود يا شوروی پيشين است. اين آمار شامل 
 گ.–نمی شود.  تاجيک های افغانستان و چين

. براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر نگاه شود به:   33
تاريخ تبر تقسيم [تاجيکستان] ، «.، رحيمماسف، 

؛ و نيز ماسف، ر.، 1991دوشنبه، [انتشارات عرفان] ، 
 . 2003، دوشنبه، »تاجيک ها: راندن ها و همگونسازي ها«
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در کنار تاجيک ها در وادي فرغانه و نيز در 
اطق بخارا و سمرقند بود و باش داشتند، با بي من

مهري نخبگان تاشکنت روبرو گرديدند. دره 
جايي که چندين سده به دليل فعاليت هاي  -فرغانه

فرهنگي، ايديولوژيک و سياسي تاجيک هاي بومي، 
بنيادگرايي موجود  -گرايش هاي نيرومند اسالمي
نخبگان آن از سوي به بود، منطقه يي گرديد که 

نخبگان کمتر مورد اعتماد به چشم ولت شوروي د
 نسبت به نخبگان تاشکنت نگريسته مي شد. 

 

وادي [فرغانه] را ميان جمهوري هاي ازبيکستان، 
تاجيکستان و قرغزستان شوروي تقسيم نمودند. 
ثبات حد اقل قرغزستان و ازبيکستان با عناصر 

ديگر مستقيما مرتبط بود با سرکوب  ،رکي آنانوت
در  اسالميستي و تاجيکي در وادي فرغانهجنبش 

همچنان در زمينه خنثي  .جمهوري تاجيکستان شوروي
سازي جنبش اسالمي تاجيکستان کارهايي انجام شد 

 که نتايج آن تقريبا چنين به نظر مي رسد:

در چهارچوب اداري تاجيکستان بيشتر  نواحي  -
يي ماندند که براي جوامع با سنت هاي ملي 

درجه دو داشتند. در واقع، تاجيک  تاجيکي اهميت
هاي شوروي بدون مرکز انتي گراسيوني (همگرايي) 
خودي ماندند و چنين شد که خود را چونان مجموعه 
يي از [پاره] فرهنگ هاي از هم گسيخته منطقه 
يي: خجند، پامير، قره تگين جنوبي، قيصار، کوالب 

 34تصور نمايند 
ن منطقه قدرت در تاجيکستان، يکسره به نخبگا -

واقع در دره  -لينن آباد (خجند يا خجنت)
فرغانه، سپرده شد که در سال هاي  حکومت شوروي 
زير تاثير برتر تاشکنت بود. منطقه لنين 
آباد(خجند) را رشته کوه ها از پيکره بزرگ 
تاجيکستان جدا مي کند و اقتصاد منطقه، همه 
ارتباطات و مواصالت آن به ازبيکستان گرايش 

 دارد. 

                                     
 . اين فاکتور که در زمان موجوديت شوروي کمتر  34

برجسته بود، در سال هاي نود يکي از مهم ترين 
 فاکتورهاي در روند جنگ داخلي در تاجيکستان گرديد./ 
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ساختار نااستوار سياسي تاجيکستان براي مسکو بس 

بي «سودمند بود، [چون، همو، همين گونه ساختار 
تضمين مهمي بود از گرايش دوباره »] شيرازه

باشندگان آسياي ميانه به سوي اسالم (که عمده 
ترين باورمندان آن تاجيک ها شمرده مي شدند) از 

 يرومندرستاخيز ناين گونه، هر گونه تالش ها و 
يگانه توده داراي سنت هاي چندين سده » کشوريت«

که گ.] -[تاجيک هايي کشورداري خودي در منطقه 
به همين خاطر بيشتر از ديگر توده هاي بومي از 

[در منطقه]، زيانمند  استاتوس کوو برقرار شده
 شده بودند. 

 

در سال هاي دهه هفتاد سده بيستم، آسياي ميانه 
ق آبي عظيم و ذخيره هاي آب، با اعمار بندهاي بر

عصر مبارزه رو در رو  -وارد عصر جديد خود گرديد
به خاطر کنترل بر منابع آبي منطقه. سير دريا 

از کوه هاي قرغيزستان سرچشمه مي گيرد. که 
سرچشمه هاي آمو که سراسر ازبيکستان را سيراب 
مي سازد، در تاجيکستان و در خاک افغانستان 

مده تقسيم آب، نواحي هموار است. سيستم پديد آ
آسياي ميانه را بس آسيب پذير نموده است و ثبات 
سياسي منطقه در بستگي مستقيم از کنترل بالفصل 

 بر سر چشمه هاي دو رودخانه قرار گرفته است. 

حوضه سير دريا، ناآرامي هاي بزرگ رخ نداد. در 
مگرآنچه مربوط مي گردد به آمو، کنترل بر مناطق 

منطقه که با باشندگان تاجيک، براي کوهستاني 
ازبيک ها که طي سال هاي حکومت شوروي از يک 
توده نيمه کوچرو به خلق کبير زميندار مبدل 

 گرديده بودند، به گونه حياتي الزمي بود. 

 

طي سال هاي دهه هفتاد، در محافل رهبري شوروي 
انديشه يي پديد آمد در باره لزوم استحاله 

جدي دروني در جامعه (ترانسفارماسيون) 
افغانستان و افزايش وابستگي افغانستان از 

 آسياي ميانه شوروي. 



 

94 
 

محمد ظاهر شاه سرنگون گرديد. سال  1973در سال 
هاي رياست جمهوري محمد داوود و در آغاز همچنان 

توازن واقعي موجود اما  1978انقالب اپريل 
شکننده تباري را در کشور نلرزانيدند. هم داوود 

م تره کي هر دو پشتون بودند و شايد نفس و ه
حفظ  -فاکتور شالوده بس مهم براي موجوديت دولت

 توازن تباري را در سنجش داشتند. 

 

با اين همه، در نهايت، همو تعويض سيماي دولت 
که با مداخله نظامي شوروري حمايت مي گرديد، 

را برهم زد. دولت  35هرم سنتي تباري افغانستان
شه هاي انترناسيوناليسم پرولتري جديد، با اندي

وارداتي از شمال، خودآگاهي ملي اقليت هاي 
تباري افغانستان را برانگيخت و اصول جديد تشکل 
نخبگان حاکم را نه بر نشانه هاي تباري، بل بر 
مباني نشانه هاي ايدئولوژيک پي ريزي کرد. وارد 

[در روند  ساختن کمپاننت  بيگانه ايدئولوژيک
بگان جديد] با مکانيزم هاي هرچند هم شکلدهي نخ

گرفته ثبات  شکننده، مگر با آن هم سنتي و شکل
سياسي ناسازگار از کار برآمدند. نتيجه -تباري

اين شگرد، کانفيگوريشن شگفتي بر انگيز 
جايي که  -بازآرايي ساختار سياسي جامعه گرديد

زير تاثير تحکيم يابي سياست خارجي اردوگاه هاي 
ادهاي عمقي تباري، سياسي، اجتماعي، متخاصم، تض

 فرهنگي و مذهبي افزايش يافتند. 

 

درست پس از آمدن سپاهيان شوروي، اپوزيسيون 
مسلح افغان که در ظاهر با انديشه هاي جهاد با 

                                     
از آن س پ. در راس اين هرم پشتون های درانی و  35

سکان رهبری درانيان پشتون های غلزايی قرار داشتند که 
دستگاه دولت، سياست خارجی، نظامی، انتظامی و امنيتی 

در ميانه هرم تاجيک ها جا داشتند که را دست داشتند. 
، بيشتر دست اندر کار رشته های مديريتی، کشاورزی

ی، فرهنگی، آموزشی و.... بودند. در قاعده هرم گانبازر
باشندگان تورکی زبان بودند که بيشتر سرگرم بازرگانی، 
توليد صنابع دستی و... بودند. دردمندانه جايگاه 

مضاعف (به داليل زبانی، هزاره ها که مورد تبعيض های 
 در ته هرم بود.  ؛قرار گرفته بودند )تباری و مذهبی
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هم متحد شده بودند، از همان آغاز در شرايط 
رقابت حاد گروه ها و رويارويي رهبران که از 

ياسي را در آينده، پيش امکانات حفظ وحدت س
 ناممکن مي ساختند، تشکل يافتند.

 

اين گونه، در اواخر سال هاي دهه هفتاد بر سر 
نخبگان حاکم پشتون افغانستان تهديد از دست 

بود. بيهوده نبود که » آويزان«دادن حاکميت 
 خاستگاهاکثريت قبايل پشتون (بي چشمداشت به 

جيک پشتوني هم تره کي و هم نجيب) همراه با تا
ها شالوده [جنبش]  مقاومت  در برابر ارتش 
شوروي را مي ساختند. همو به همين دليل، شوروي 

جنگ فرسايشي در افغانستان ناگزير گرديد 
 تباهکني را پيش ببرد. 

 

سياسي پايدار نو در  -هيچگونه ساختار اجتماعي
کشور ممکن نبود برپا گردد: پس از پشتون ها، 

يت دوم هستند. اما شمار تاجيک ها از ديدگاه جمع
آنان براي نشو و نموي نخبگان جديد حاکميت به 
جاي پشتون ها بسنده نبود. بل حتا [براي شوروي] 

با سنجش وضعيت تاجيک هاي باشنده آن سوي رود  –
پنج در جمهوري تاجيکستان شوروي، خطرناک هم 

و در  36بود. ازبيک ها در افغانستان کم هستند
باسماچي «نان رسوبات سيندرم ميان آن ها نيز همچ

کم پديد نمي آيد. شيعيان که در بخش هاي » گري
 –مرکزي کشور و در امتداد مرزهاي افغانستان

ايران بود و باش دارند، از ديدگاه تباري 
ناهمگون و پراگنده اند و روي هم رفته هوادار 

کاربرد مشي  -ايران. تنها چيزي که مي ماند
ود. از جمله در انترناسيوناليستي سازي ب

 ساختارهاي حاکميت.

 

سياسي  -همو به خاطر اين، استراتيژي نظامي
با آن که شايد شوروي در روند جنگ افغانستان، 

                                     
درصد. روی هم رفته، شمار کل تورکی  هفت. در حدود  36

 زبانان در افغانستان به ده درصد می رسد. 
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 هم نه آگاهانه از ديدگاه سودمندي جيوپوليتيکي،
در نفس خود بي مانند بود. با آن که هم مطلقا 

افغان » تجاوزات«خشن: مادامي که ارتش شوروي 
] مقاومت را که اکثريت آن را پشتون هاي [جنبش

ها مي ساختند، بر کشور دفع مي کرد، در موسسات 
تحصيالت عالي شوروي و در صدها کودکستان و 
پرورشگاه، فرزندان نخبگان هوادار شووري که 
بيخی از مردم خود گسيخته بودند، آموزش و پرورش 
مي ديدند. تنها در کودکستان ها در شوروي بيش 

ر کودک رهبران هوادار شوروي يا فعاالن از ده هزا
دولت جديد، برده شده بودند. سرنوشت جنگ را 

 بايد  زمان و دموگرافي حل مي کرد. 

مسکو، عمال آگاهانه يا نا آگاهانه منازعه را ...
تا جايي به تاخير انداخت تا آن که در گام 
نخست، هم در آسياي ميانه برنامه هاي صنعتي 

د و هم آب رود خانه هاي شمال سازي به پايان برس
به منطقه برسد و اين گونه وابستگي آن را از 
آمو کمتر بسازد و و دو ديگر آن که پشتون ها هم 
يا افغانستان را ترک بگويند و يا بخش چشمگير 

د تا [شوروي بتواند] تجديد نشان از ميان برو
سياسي جامعه افغانستان  -سازمان ساختار تباري

همچنان از  37هاي نو عملي نمايد.را بر شالوده 

                                     
شوروی ها تا زمانی که افغانستان را نگرفته .  37

تقويت زبان پشتو، تحکيم  بودند، با همه نيرو به
دامن زدن به مساله پشتونستان و  ت پشتون ها وحاکمي

زاسيون افغانستان می يپشتيبانی همه جانبه از پشتون
پرداختند. اما پس از اشغال افغانستان، ديگر پشتون ها 

بخش بزرگ شان در دست پاکستان، اعراب و غرب و کيان که 
چين بود، درد سر بزرگی بر سر راه تداوم حضور دراز 

. اين بود که ندتره افغانستان شده بوددر گس ورویمدت ش
با پيشگيری سياست زمين سوخته، آغاز به راندان پشتون 
ها از سرزمين های شان نمودند. در نتيجه، بخش بزرگی 

 از پشتون ها گستره کنونی کشور را ترک گفتند. 
 

عين استراتيژی را اکنون امريکايی ها دنبال می کنند. 
شغال شوروی بود تا بر از آوانی که افغانستان در ا

افتادن دولت مجاهدان، امريکايی ها با همه نيرو، از 
ای پشتون های نوار مرزی افپاک پشتيبانی رجنبش اسالمگ

همه جانبه می کردند و به ياری اعراب و پاکستان از 
نيروی رزمی آنان برای هموار کردن راه خود برای 
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سوي رهبري شوروي دي سنتراليزاسيون (تمرکز 
زدايي) کشور [در واقع، تقسيم کشور به چند واحد 
سياسي در سيماي دولت فدرال و يا جمهوري هاي 

 38نمي شد. منتفی شمردهگ.]  –فدرال

 

طي سال هاي جنگ، بيش از يک ميليون از افغان ها 
(بيشتر پشتون ها) از  کشته شدند. پنج ميليون

تناسب ميان  یجدبه گونه کشور گريختند. جنگ 
 39گروه هاي تباري در کشور را دگرگون ساخت.

                                                                                                           
نمودند. دستيابی به افغانستان بهره برداری ابزاری می 

مگر به محض اشغال افغانستان، ديگر، پشتون های 
اسالمگرای نوار مرزی برای آنان به يک چالش و خطر بزرگ 
مبدل شد که می توانست به عنوان ابزار دست پاکستانی 

در شان ها و سرانجام چينی ها برای حضور درازمدت 
افغانستان خطرناک از کار برآيند. اين گونه، پروژه 

ديگر پايان يافته شمرده می شود و  ريکايیامپشتونی 
هم از  ،امريکايی ها برای نابودی سيستماتيک پشتون ها

راه های سخت ابزاری (بمباران های هوايی و يورش های 
زمينی) و هم نرم ابزاری با معتاد سازی گروهی جوانان 
پشتون کار می گيرند. تصادفی نيست که در همه اين سال 

ه بر سر بمباران مناطق روستايی ها حامد کرزی پيوست
پشتون نشين که در درازمدت می تواند منجر به کاهش وزن 
مخصوص پشتون ها در کل گردد، با امريکايی ها دست به 

 گريبان بوده است. 
همين گونه، پاکستان و اعراب هم نمی گذاشتند امريکايی 
ها حزب اسالمی و شبکه حقانی را درهم بکوبد و نابود 

ها آوند می آوردند که از ميان رفتن اين دو کند. آن 
ال هوادار ايران و زمينه باالدستی گروه های شم ،گروه

را فراهم  می آورد. در نتيجه، امريکايی ها با  روسيه
       ناکامی رو به رو شدند. 

 
. لياخفسکي الکساندر، تراژدي و شهامت افغان، مسکو،   38

گزارنده زير نام ( اين کتاب را  604-6025ص    -1995
توفان در افغانستان ترجمه نموده و به چاپ رسانيده «

 است).
گذشته، رد که در دست کم چهار دهه ببايد از ياد ن.  39

در خاور و جنوب کشور،  به دليل جنگ های خانمانسوز
شمار پشتون ها کاهش يافته و برعکس به دليل ثبات نسبی 

افزايش  رو رشد اقتصادی در شمال، شمار اقوام ديگ
که وزن مخصوص پشتون  گفتيافته است. در نتيجه می توان 
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نماينده  قبيله  –شايد، رييس جمهور نجيب هللا 
با عدم درک اين فاکت،  -احمد زي –بانفوذ پشتون

پس از بازگشت سپاهيان شوروي از افغانستان، 
مبني بر تغيير  ،روی دست گرفتتدبيرهايي را 

بافتار تباري نخبگان حاکم با تالش بازگشت به 
توازن تباري شکل گرفته طي سده ها. مگر در 

، اين تالش براي قدرتاوضاع جديد بي ثباتي و خالي 
حاکميت کابل به فاجعه انجاميد: يکي از جنرال 

دوستم از ازبيک  -در حکومت نجيب بانفوذهاي 
آن هنگام  رتباران افغانستان که عمال د

فرمانرواي استان هاي شمال گرديده بود، نخستين 
کسي بود که در برابر احياي (ريستوراسيون) 

سر از آغاز  40.باالدستي پشتون ها به پا بر خاست
در  1995و تقريبا تا پايان  1989فبروري   15

سياسي رخ  -کشور روندهاي بسيار پيچيده تباري
زايش تضادها داد که داراي  بار هر چه بيشتر اف

ميان پشتون ها و همه ديگر جوامع تباري بود که 
موجب آغاز مرحله ديگر منطقي تکامل روند به 
قدرت رسيدن جنبش طالبان بر بخش بزرگي از گستره 

  41.»کشور  گرديد

 

استراتيژی روسيه در قبال افغانستان از ديد 
تاريخی، که هر چند هم با تفاوت هايی، ادامه 

شوروی پيشين و استراتيژی سنتی  همان استراتيژی
روسيه تزاری است، که هميشه فرصت طلبانه، 

 ابزاری و سود جويانه بوده است. 

 

                                                                                                           
به يک ، درصد در اواخر سال های دهه هفتاد 40-38ها از 
  گ.-.کاهش يافته استدر حال حاضر درصد)  33-31سوم (

//  »برخورد تمدن ها سودي ندارد«، ارکادی. دوبنف،  40
 1اره ، شم1997، استکهلم، » مجله آسياي ميانه و قفقاز«
 77-72ص  –) 7(

. جنبش طالبان و به قدرت رسيدن آن، ربط چنداني به  41
يک توطيه بر اساس مساله تباري در کشور ندارد. طالبان 
در چهارچوب خارجي بزرگ برنامه ريزی شده و مهندسی شده 

روي کار آمدند. البته، روشن است که  استراتيژی امريکا
 گزارنده. -زبانی. و با سو استفاده از  تنش هاي تباري
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روسيه از ديد جيوپوليتيک و جيواستراتيژيک، يک 
ابرقدرت ناقص است که در بن بست گازانبری 
گيتاشناسيک (جغرافيايی) گير مانده است. روسيه 

ه شمالی پيوست از سوی شمال با اقيانوس يخبست
است. در خاور دور به اقيانوس آرام ره دارد. در 
شمال باختری همين گونه به دريای بالتيک پيوست 
است. در جنوب باختری از راه دريای سياه و تنگه 
های داردانل و بفسر به دريای مديترانه و به 
همين سلسله از طريق آبنای جبل الطارق به 

مگر تنها در محور  اقيانوس اتلس پيوند می يابد.
جنوب، در انتهای دريای کسپين، به ايران و در 
مرز رود آمو به افغانستان به بن بست می خورد. 
روشن است روسيه به سادگی به اين آب ها راه 
نيافته است. بل که با راه اندازی لشکرکشی ها و 
نبردهای خونين توانسته است به درياها ره 

 گشايد.  

 

ی، مادامی که روسيه اين بن از ديدگاه راهبرد
بست را نشکناند و ايران را به اشغال خود 
درنياورد و يا در آن کشور يک رژيم بيخی دست 
نشانده و وابسته به خود روی کار نياورد، و از 
طريق ايران به آب های خليج پارس ره نگشايد، 
هيچگاهی يک ابر قدرت کامل و تمام عيار مانند 

ر چون چنين کاری امکان امريکا نخواهد شد. مگ
تنها راهی که می ماند، مسير افغانستان  .ندارد

 -با تجزيه پاکستان (و ايجاد نوار پشتونستان
بلوچستان) است. از همين رو، بايد مساله نام 

را که روسيه در نيمه دوم سده » پشتونستان«نهاد 
بيستم سرمايه گذاری هنگفتی در دامن زدن به آن 

مود، از همين منظر بررسی و فربه ساختن آن ن
 کرد.

انگليس چونان بزرگترين حريف روسيه، در سده های 
نزدهم و بيستم، با به کار گيری هنر ديپلماسی و 
اطالعاتی توانست با راه اندازی چندين کارزار 
پيروزمندانه، جلو پيشروی روسيه را به سوی آب 
های گرم بگيرد. اگر اين کارروايی های انگليس 

امروز ديگر اثری از ترکيه و ايران (و  نمی بود،
 افغانستان و پاکستان کنونی) نمی ماند. 
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يکی از اين شگردها، هيمه اندازی در تنور 
اختالفات فرانسه و روسيه در اوايل سده نزدهم 
بود که به جنگ ناپليون با روسيه و لشکرکشی او 
به مسکو و در پی آن، شکست وی در جنگ واترلو 

جنگ زيان بس جدی يی به روسيه و  انجاميد. اين
توان نظامی آن وارد آورد. به گونه يی که در 
سراسر نيمه نخست سده نزدهم ديگر نتوانست قامت 
راست کند و در محور جنوب به پيشروی برق آسا 
دست يازد. هر چند به پيروزی هايی در قفقاز دست 

 يافت.

دومين رويدادی که بازهم انگليس توانست با 
 1904يی تمام روسيه را درگير سازد، جنگ هنرنما

روسيه و جاپان در سپيده دم سده بيستم در خاور 
دور است. اين جنگ نيز پيامدهای شومی برای 
روسيه داشت. از جمله رخ دادن انقالب بورژوايی 

يا انقالب مشروطه خواهان در سانکت پتر  1905
 بورگ. 

 

ت که سومين رويداد بزرگ ديگر، جنگ جهانی يکم اس
در پی آن انقالب اکتبر روی داد. اين جنگ و 
انقالب، شيرازه روسيه را از هم پاشيد، تلفات 
 سنگين و زيان بس جدی يی به آن کشور وارد آورد.

 

آخرين رويداد، جنگ جهانی دوم بود که روسيه را 
از بن ويران  کرد و تير پشت آن را شکست و تار 

 و پود آن را از هم گسيخت.

 انجام هم فروپاشی شوروی.... و سر

روشن است همه اين رويدادهای بزرگ جهانی، علل و 
عوامل فراوان درونی و بيرونی داشته اند. مگر 
با اين هم، انگليسی ها در همه اين حوادث 
توانسته بودند ماهرانه با هيمه اندختن در آتش 
جنگ ها و تنش ها به سود خود بهره برداری 

ادهای دراماتيک، باز هم در همه اين رخدنمايند. 
در پس پرده کارگردان ماهر و توانايی ديده می 
شود که دستگاه ديپلماسی و سازمان های اطالعاتی 
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خلف  -انگليس است. البته، در اين آخری، امريکا
 صدق انگليس هم نقش خودش را داشته است.

 

آن چه مربوط به ايران می گردد، روسيه توانست 
هم، قفقاز و آسيای ميانه در نيمه نخست سده نزد

را از پيکر ايران جدا نمايد. روشن است که 
رخدادهايی که از آن ها نام برديم، مانع از آن 
گرديد که روسيه بتواند ترکيه و ايران را 
بگيرد. هر چند زيان های جبران ناپذيری بر هر 
دو کشور وارد آورد. با اين هم، روسيه شانس 

خاوری ايران (سرزمين بسيار بااليی داشت تا بخش 
های افغانستان و پاکستان کنونی) را بی درد سر 
بگيرد، هرگاه بر سر راهش مانعی به نام دستگاه 
 ديپلماسی و سرويس اطالعاتی انگليس سبز نمی شد. 

 

امروز از بلندای آگاهی های کنونی به روشنی می 
بينيم که دستگاه های انگليسی تا کجا دور 

بودند و چگونه توانسته  انديشانه عمل نموده
بودند جلو پيشروی روس ها را به سوی آب های گرم 
بگيرند. بايد به زرنگی و کاردانی بريتانيايی 
ها آفرين گفت که تا چه پيمانه پيش بين منافع 

 راهبردی آينده خود بوده اند.

 

بريتانيايی ها در آغاز توانستند با پشتيبانی 
رود سند را  از سيک ها مناطق راهبردی دو سوی

مصوون سازند و از آن ها چونان حايل و سپر 
دفاعی هند در برابر قبايل مخوف و هيبتناک 
پشتون کار بگيرند. سپس هم، کشوری را به نام 
افغانستان ميان متصرفات هندی خود و متصرفات 
آسيای ميانه يی روسيه چونان سد استوار در 

نين، برابر پيشروی روس ها به ميان بياورند. همچ
توانستند سيک ها را از سر راه بردارند و همه 
گذرگاه های راهبردی منتهی به هند را به کنترل 

 خود درآورند.    

 

در پی آن هم، افغانستان را زير کنترل خود 
درآورند و توانستند دست های ايران و روسيه را 
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از آن کوتاه گردانند. در پايان کار هم 
پاکستان به وجود توانستند کشوری را به نام 

بياورند و با تکيه به آن موفق گرديدند درايف 
روس ها به سوی آب های گرم را پس بزنند. 
انگليسی ها توانستند با تقسيم قبايل جنگجوی 
پشتون به دو بخش، اين قبايل سرکش و خشن را رام 
سازند و نگذارند که به دست ساير حريفان 

و از همه  فرانسوی ها، آلمانی ها -اروپايی شان
روس ها بيفتند. سپس، بيش از يک سده و  -مهم تر

نيم، آن ها را با ترفندهای رنگارنگ در تاريکی 
و بيسوادی زير تاثير مالهای تندرو با گرايش های 

سلفی نگه دارند تا  -همانند به گرايش های وهابی
بتوانند در روز مبادا از نيروی ترسناک آن ها 

ر خارداری در برابر با راه اندازی جهاد، ديوا
پيشروی روس ها بکشند و آن ها را دو باره به آن 

 سوی آمو برانند. چنان چه همين گونه هم شد. 

 

سر انجام هم، با اشغال افغانستان از راه 
پاکستان (البته اين بار با پيشکاری متحد نوپای 
خود امريکا) توانستند خود را به مرزهای آسيای 

مرز استراتيژيکی که  -ندميانه يی روس ها برسان
 در سده نزدهم پرداز نموده بودند.

 

پرسشی که مطرح می گردد، اين است که اگر 
انگليسی ها، سرزمين های پشتون نشين و بلوچ 
نشين آن سوی ديورند را به موقع زير کنترل خود 
در نمی آوردند، و با تردستی کشور حايل 
 افغانستان را به وجود نمی آوردند و سپس با
کاردانی کشور حايل ديگری را به نام پاکستان 
ايجاد نمی کردند و در واقع دو نوار استوار 
پدافندی در برابر رخنه روس ها نمی آراستند، 
آيا نيروی بود که از رسيدن روس ها به آب های 

 گرم جلوگيری می نمود؟ 

پاسخ روشن است که منفی می باشد. در غير آن، 
رزمين کنونی افغانستان روس ها مدت ها پيش همه س

و پاکستان را می گرفتند و در بندر کراچی 
پايگاه دريايی می داشتند و اين به معنای شکست 



 

103 
 

بی چون  چرای غرب در  سراسر خاورميانه بود.  
 شايد کار ايران را هم زار می ساختند. 

 

حال ما کاری به اين نداريم که بر سر باشندگان 
بختی ها و بالهايی بينوای اين سرزمين ها چه بد

آوردند. اين بحث جداگانه و عاطفی است. در 
سياست موعظه های اخالقی جا ندارد. تنها منافع 
است که مطرح است و بس. جان مطلب اين است که آن 
ها با چه آينده نگری، دور انديشی و جانفشانی 
توانستند منافع و مطامع راهبردی خود را در 

 و سده تامين کنند!.اعماق قاره آسيا را برای د

 

آنچه مربوط به روسيه مي گردد، سياست روسيه در 
نخستين  -محور جنوب را بهتر از هر کسي، براوين

نماينده تام االختيار روسيه شوروي در کابل در 
کميسار خلق در  -چيچرينه يکي از نامه هاي خود ب

روسيه شوروي توضيح داده است.  امور خارجي
در يکي از نامه بيستم، در اوايل سده  براوين

تاريخ روسيه ثبوت ترديد : «ه بودهاي خود نوشت
ناپذيري منبي بر تمايل راسخ و از پيش تعيين 
شده روسيه به سوي خاور و به ويژه به سوي آسياي 
ميانه و هند در دست ما مي دهد. دست سرنوشت 
روسيه تزاري را به سوي هند کشانيد و همان دست 

ا بدان سو مي کشاند. همو امروز روسيه شوروي ر
در هند بايد مسايل جهاني فيصله شود و اين 
مسايل با برخورد روسيه با انگليس حل مي 

 42.»گردد

 

به هر رو، به گونه يی که گفتيم، روسيه برای 
راهيابی به آب های گرم اقيانوس هند و خليج 
پارس و دستيابی به وضعيت مطلوب جيوپوليتيک، 

کونوميک و جيو جيو استراتيژيک، جيوا
سويليزاسيونی؛ پيوسته و همواره سد بزرگی بر سر 

ايران و با اين هم در درازای  -راه داشته است

                                     
، 071. بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  42

 .53، برگ 4، پوشه 101، کارتن1، پرونده ويژه 19189
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تاريخ معاصر، پيوسته کوشيده است در راستای 
جنوب پيشروی نمايد و تا جای امکان سرزمين های 
قفقاز و آسيای ميانه را بگيرد و حتا باری بخش 

يران را هم توانست های بزرگی از کشور کنونی ا
برای چندی اشغال نمايد. جدا از اين که در دهه 
هشتاد سده بيستم موفق گرديد تا در افغانستان 
(در بخش خاوری پشته ايران) حضور تقريبا يک دهه 

 يی نظامی بيابد.

 

روسيه با توجه به همين راهبرد، همواره از يک 
رژيم اولتراناسيوناليست پشتون مخالف با ايران 

دشمن با پاکستان در افغانستان پشتيبانی و 
نموده است و در آينده هم خواهد نمود. زيرا در 
صورت روی کار آمدن يک نظام نزديک به ايران در 
افغانستان، نه تنها هر گونه راهيابی آن کشور 
به آب های جنوب برای هميشه منتفی می شود، بل 
به پنداشت استراتيژيست های مسکو، امکان ايجاد 
يک منظومه ايرانی تبار در ناحيه حجاب عاجز 
روسيه، گستره آسيای ميانه و حتا قفقاز را که 
حوزه سنتی منافع راهبردی روسيه به شمار می 
روند، با خطر بزرگ رو به رو می سازد.  به ويژه 
هرگاه اين منظومه از سوی حريفان راهبردی روسيه 

دهه (امريکا يا چين) پشتيبانی شود. چنان چه در 
های شصت و هفتاد سده بيستم در دوره پهلوی چنين 
شده بود. چه، با توجه به تقابل منافع راهبردی 
ايران و روسيه در آسيای ميانه، دريای کسپين و 
قفقاز، آرايش يک اتحاديه ضد روسی با اشتراک 
ايران، افغانستان و پاکستان با پشتيبانی 

 امريکا و يا چين منتفی نيست.

 

و بود که روسيه در اواخر دهه سوم سده از همين ر
بيستم از دولت تاجيک تبار امير حبيب هللا کلکانی 
و در دهه نود سده بيستم از دولت مجاهدان به 

مسعود پشتيبانی نکرد و آن را در  -رهبری ربانی
برابر تهاجم قبايل پشتون از جنوب و شرق با 
پشتيبانی گسترده غرب و اعراب تنها گذاشت و از 

ر تماشاگر واژگونی دراماتيک آن ها گرديد. دو
همين گونه، روسيه با روی کار آوردن داوود و 
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کمک غير مستقيم به پيروزی انقالب اسالمی در 
ايران، توانست اردوگاه پان آرياييستی ايران+ 
افغانستان+ پاکستان به رهبری رضا شاه زير 

 حمايت امريکا را در هم بشکناند.   

 

وسيه برای از سر راه برداشتن از سوی ديگر، ر
پاکستان (کشوری که انگليسی ها برای جلوگيری از 
رسيدن روس ها به آب های گرم و راهيابی به 
سرزمين هند ايجاد کردند)، پيوسته از يک رژيم 
اولتراناسيوناليست پشتون در کابل که مخالف با 
پاکستان بوده و بر آن کشور ادعای ارضی داشته 

 ی کرده است.است، بهره گير

 

همين گونه روسيه برای مصوون ساختن خود در 
برابر پيشروی های قدرت های متخاصم  ممکنه، در 
آسيای ميانه دو نوار راهبردی پدافندی در ناحيه 
حجاب عاجز خود کشيده است که نوار نخست 
جيواستراتيژيک شامل کشورهای ترکمنستان، 

محور ازبيکستان، تاجيکستان و قرغيزستان (و در 
کشورهای آذربايجان، گرجستان و  -قفقاز

 ارمنستان) می گردد.

 

نوار دوم آسيای ميانه، کشور پهناور قزاقستان 
با بيابان ها و دشت های  بيکران آن است که سپر 
دفاعی شکست ناپذير روسيه در جنوب به شمار می 
رود که به نوبه خود متشکل از دو نوار مسلمان 

 نشين و روس نشين است. 

 

در کل، نگاه روسيه به افغانستان چيزی جز يک 
ابزار فشار بر حريفان غربی نبوده و نيست و 
هرگاهی که حريفان غربی منافع روسيه را در 
تئاتر اروپايی يا ديگر مناطق جهان با خطر رو 
به رو گردانيده اند، روسيه کوشيده است با فشار 
آوردن بر منافع آن ها در محور جنوب، از راه 

فغانستان، لبه تيز تيغ آن ها را تا جايی کند ا
 گراند و حتا امتيازاتی هم فراچنگ آورد.
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از نگاه تاريخی، روسيه هر گاهی که در موقعيت 
مناسب راهبردی قرار داشته است، بی درنگ سياست 
فارورد پاليسی يا مشی پيشروی را در راستای 
جنوب پيش گرفته است. مگر، هرگاه در موضع ضعف 

ار داشته است، کوشيده است گستره افغانستان قر
را به باتالقی برای حريفان غربی خود مبدل سازد 

 تا آن ها را تا گلو در آن فرو ببرد. 

 

روسيه (شوروی)، در آستانه ترک افغانستان، 
سياست باتالق سازی افغانستان و کشاندن پای 
امريکا به اين باتالق و درگير ساختن آن کشور در 

فرسايشی بی پايان در نوار قبايل خشن  يک جنگ
مرزی را روی دست گرفت و کنون کماکان چنين 

 سياستی را با همه نيرو موفقانه پيش می برد.

 

در دهه های هفتاد و هشتاد سده بيستم که دريايی 
از دالر های باد آورده نفتی به دست کشورهای 
واپسگرای عربی افتاد، امريکايی ها کوشيدند، با 

زدن به بنيادگرايی اسالمی و گالويز ساختن دامن 
اسالم تندرو و روسيه، با تکيه بر پاکستان، در 
گام نخست در افغانستان يک دولت تندرو اسالمگرا 
را رويکار بياورند و سپس به ياری آن اوضاع را 
در آسيای ميانه بی ثبات بسازند و روس ها را در 

ن آن سرزمين درگير يک جنگ فرسايشی بی پايا
 بگردانند تا نهايت از پای درآيد.

 

مگر روس ها توانستند، همه برنامه های امريکا 
را با زرنگی تمام خنثی بسازند و نه تنها پای 
خود را از تهلکه بيرون بکشند، بل برعکس، پای 
خود امريکا را به باتالق افغانستان بکشانند و 
امريکايی ها را با قبايل پشتون درگير يک جنگ 

 مدت فرسايشی نمايند.دراز 

 

روس ها در سال های دهه هفتاد سده بيستم، برای 
جلوگيری از سرازير شدن سيل بنيادگرايی اسالمی 
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به آسيای ميانه که با پشتيبانی دالرهای نفتی 
اعراب وهابی توفانی را برپا نموده بود، نخست 
يک دولت هوادار خود را در کابل روی کار 

چنين دولتی قادر نيست آوردند. مگر وقتی ديدند 
جلو پيشروی بنيادگرايانی را که به کمک سازمان 

عربی در نوار  -های اطالعاتی کشورهای غربی
قبايلی پاکستان سازمان يافته اند، بگيرد، خود 
به افغانستان لشکر کشيدند و آن را اشغال 

 کردند.

 

بزرگترين دليل لشکرکشی شوروی ها به افغانستان، 
سيای ميانه در برابر رخنه اسالم وقايه کشورهای آ

تند رو مورد حمايت امريکا بود. روس ها درست به 
دو دهه زمان نياز داشتند تا بتوانند با 
وسترنيزاسيون و مدرنيزه کردن کشورهای آسيای 
ميانه و رشد دادن ناسيوناليسم، سکوالريسم (گيتی 
گرايی) و مدرنيزاسيون، در اين کشورها، اسالم را 

ورها ريشه کن نمايند. سپس با در آن کش
فروپاشاندن شوروی به همه آن ها استقالل بدهند 
تا خود با تکيه به عرق ملی، برای دفاع از 

 ملی خود بيستند.    -دستاورد تاريخی

 

از سوی ديگر، روس ها نيک می دانستند که تندروی 
اسالمی محصول دالرهای باد آورده نفتی در برش 

ا است که با پايان رفتن تاريخی يک پديده گذار
نفت اعراب فروکش خواهد کرد و رنگ خواهد باخت. 
با آن هم، اين را هم درک می کردند که مبارزه 
يک سده يی را در برابر اين پديده در پيش رو 
دارند و دو ديگر اين که چگونه می توانند پيکان 
اين نيروی اهريمنی را به سوی خود امريکايی ها 

ديگر اين تيغ دو سر را متوجه بچرخانند و لبه 
حريف گردانند. سه ديگر، اين که خطر افتادن 
زنجير اين هيوال در سر انجام به دست چين بسيار 

 بزرگ است.

 

در اوضاع و احوال کنونی، روس ها نيک می دانند 
که در صورت بيرون رفتن امريکايی ها، بار سنگين 
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 افغانستان با همه هزينه ها و پيامدهای آن به
گردن روسيه خواهد افتاد و کشاکش آينده 
جيوپوليتيک در اين کشور ميان چين و روسيه 
خواهد بود و از سوی ديگر، امريکا هم به نوبه 
خود خواهد کوشيد به کمک کشورهای عربی بار ديگر 
هيوالی بنيادگرايی و تند روی اسالمی را به جان 
روسيه بيفگند. در اين صورت، شگاف دوری ها ميان 
 روسيه و کشورهای عربی هم بزرگتر خواهد گرديد. 

 

از اين رو، حضور مشروط و لرزان امريکا در 
افغانستان را از ترس تندروان اسالمگرا و چين می 
پذيرند. مگر تا جايی که چنين حضوری منافع آن 
کشور را در محور آسيای ميانه و ايران و حتا 

اگر پاکستان با خطر راهبردی رو به رو نسازد. 
به محض اين که چنين خطری را احساس کنند، 
ابزارهای نيرومندی برای راندن امريکايی ها از 
افغانستان در دست دارند. مانند به محاصره 
کشاندن اقتصادی افغانستان به ياری ايران و 

 شايد هم هماهنگی پاکستان و...

 

در کل، راهبرد روسيه در قبال افغانستان چنين 
يکا را در اين کشور به يک شکل است که حضور امر

کجدار و مريز، در حالتی ميان مرگ و زندگی و 
بيم و اميد، شکست و پيروزی؛ بپذيرند. در اين 
حال، پيوسته آتش بحران را در افغانستان در يک 
حد معين فروزان نگهدارند تا هزينه های مالی و 
جانی و سياسی بحران  برای امريکا به گونه روز 

 کمتر محسوس تا جای امکان باال برود.   افزون، مگر

 

دامن زدن و هيمه انداختن به جنگ فرسايشی بی 
پايان ميان امريکا و همپيمانان غربی شان با 
قبايل جنگجوی پشتون در گستره مرزی افغانستان و 
پاکستان، از راهبردهای اصلی روسيه است. تداوم 
چنين جنگی، امريکا را زمينگير کرده، امکانات 

ن کشور را برای مانور در ساير جاهای جهان آ
محدود می کند و تا جايی هم امريکا را دستنگر 
روس ها می گرداند. جدای از آن که هزينه های 
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سنگينی جانی و مالی را هم به امريکا تحميل می 
 کند. 

 

از سويی هم، روس ها می ترسند که با بيرون رفتن 
شتيبانی امريکايی ها، با گذشت زمان، چين با پ

از پاکستان، به گونه غير مستقيم کنترل نيروهای 
تندرو طالبان و ديگر گروه های دهشت افگن را 
(که کنون بيشتر از سوی کشورهای عربی مانند 
عربستان و قطر و امارات به منظور روی کار 
آوردن يک  دولت وهابی در افغانستان برای 
محاصره ايران و راهيابی به آسيای ميانه 

يبانی می شوند)، به دست خواهد گرفت. در  آن پشت
صورت، منافع روسيه و چين در افغانستان روياروی 
هم قرار خواهد گرفت و کشاکش اصلی جيوپوليتيک 
در افغانستان در آينده ميان اين دو کشور صورت 

چيزی که در عمل سازمان شانگهای را  -خواهد گرفت
 .با خطر فروپاشی رو به رو خواهد گردانيد

 

کنون حضور نيرومند امريکا در افغانستان، چين 
را وادار می سازد که با روسيه نزديک شده، و در 
آسيای ميانه با احتياط رفتار نمايد. به گونه 
يی که منافع راهبردی روسيه را در اين منطقه 

 حساس يا خطر رو به رو نسازد.

 

عين چيز در باره ايران که از سوی امريکا به 
تاده است، نيز صدق می کند. روشن است محاصره اف

برای روس ها بارها سودمندتر است تا به بهره 
گيری از حضور امريکا در افغانستان؛ ايران و 

 چين را با خود داشته باشند.

 

به هر رو، روس ها همه تحرکات امريکايی ها را 
در افغانستان با دقت بسيار باال زير نظر دارند 

يی که شده جلو پيروزی و می کوشند، به هر بها
راهبردی امريکا را در منطقه بگيرند. يعنی نفس 
حضور امريکايی ها برای شان مهم نيست. مهم اين 
است که نگذارند امريکا به رغم متحمل شدن هزينه 
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های سنگين، به هيچ يک از اهداف راهبردی مد نظر 
 شان نرسند و پيوسته در افغانستان درگير باشند.

 

لی افغانستان، تقويت و استحکام نظام در بعد داخ
حاکم اولتراناسيوناليست پشتونی کنونی آن هم از 
کيسه امريکا به سود روسيه است و از اين نگاه 
با امريکايی ها همسويی تاکتيکی دارند. مگر 
چهار چشمی و فرصت طلبانه منتظر اند که چه 
موقعی چتر حمايتی امريکا از سر اين رژيم پس می 

بی درنگ آن را از هوا فرا چنگ آورند. شود تا 
از همين رو، به رغم تقابل با امريکايی ها، 
رفتار روس ها با رهبران پشتون رژيم کنونی 
بسيار مهربانانه و گرم بوده است و در يک سخن 
چشم انتظار نشسته اند که چه موقعی بتوانند آن 
ها را به دام بياندازند. روس ها در اين راستا 

ای اطالعاتی گسترده يی دارند و توانسته پويايی ه
اند روابط معتمدانه يی با محافل حاکم برپا 

 نمايند.

 

در بعد تاريخی، روسيه در اين زمينه تجربه 
بزرگی دارد. در سده بيستم هم روس ها به پيشواز 
روی کار آمدن نادر خان با آن که نيک از 
وابستگی عام و تام او به انگليسی ها آگاهی 

و  ، بردباریتند، شتافتند. مگر با شکيبايیداش
حوصله فراوان منتظر فرصت نشستند تا اين که با 
بهره گيری از اختالفات درونی خاندان شاهی 
توانستند ظاهر شاه را که با وی چهل سال آزگار 
نرد دوستی می باختند، به دست افسران تندرو 
پشتون (بيشتر غلزايی) بيشتر دارای گرايش های 

آموزش ديده در شوروی يا از سوی شوروی ها چپی 
در نهادهای نظامی افغانستان سرنگون و به جای 
او داوود خان را روی کار بياورند و سپس زمينه 

هم به دست  1978سرنگونی خود داوود خان را در 
همين افسران فراهم گردانيدند و پسان تر در 

افغانستان را اشغال  1979آخرين روزهای سال 
 د.نمودن
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بيگمان، روسيه در قبال رژيم کنونی هم چنين 
سناريويی را پی خواهد گرفت. يعنی تا جای امکان 
به سر کار ماندن و قوام يافتن آن با هزينه 
امريکا خواهد کوشيد. سپس، آهسته، آهسته آن را 
به سوی خود خواهد کشانيد تا فرصت روی کار آورن 

اين رژيم مورد نظر خود را به دست بياورد. 
گونه، باز هم شاهد تکرار تاريخ در کشور خواهيم 

 بود.

 

با اين همه، با توجه به شکست محتوم امريکا در 
ميانمدت در افغانستان و اين که احتمال دو 

کشور در آينده در اثر کشاکش های چين  نپارچه شد
و روسيه و نيز گسست های درونی افغانستان می 

پشتونی خود،  رود، روسيه در صورت شکست راهبرد
افغانستان به عنوان يک گستره  دست کم به شمال

يا نوار حايل، چشمداشت دارد. روسيه در هيچ 
اوضاعی نمی گذارد که شمال افغانستان  در صورت 
رفتن امريکايی ها ديگر به دست طالبان يعنی در 

 واقع چين بيفتد.

 

استراتيژی کنونی روسيه ايجاد اتحاديه 
تشکيل اين اتحاديه، روسيه اروآسيايی است. با 

بار ديگر با افغانستان هم مرز خواهد شد. اين 
گونه، افغانستان به ميدان کشاکش سه جانبه سه 
ابر قدرت روسيه، امريکا و چين مبدل خواهد 
گرديد که يکی در آن حضور فيزيکی داشته و دو 
تای ديگر آن با آن همسايه خواهند بود.  اين در 

های سنتی هند و پاکستان و حالی است که کشاکش 
ايران و اعراب و ترکيه بر سر افغانستان کماکان 

 ادامه دارد. 

 

در اين گير و دار، افغانستان چوناِن همپيمان 
امريکا، اعراب، ترکيه و هندوستان و مخالف 
روسيه، چين، پاکستان و ايران برآمد نموده است. 
 روشن است چنين يک جانبه گرايی تندروانه و لگام
گسيخته، آينده تيره و تار و خطرناکی را فرا 
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راه افغانستان قرار می دهد. تازه اين که بر سه 
 چهارم خاک پاکستان ادعای ارضی هم دارد.! 

 

 يه يیدر آغاز سده بيستم، نخست آلماني ها و ترک
ها در آستانه جنگ جهاني اول و سپس روس ها در 

ي فاصله ميان جنگ هاي جهاني اول و دوم در پ
بهره  برداري ابزاري از درگير ساختن پشتون ها 
با انگليسي ها براي ضربه زدن بر آن ها بودند. 

نخستين سفير شوروي در  -براوين براي نمونه،
کابل در يکي از نامه هاي خود به وزارت خارجه 

سازماندهي خيزش «روسيه شوروي نوشته بود: 
نيرومند مسلحانه ضد بريتانيايي پشتون ها 

بلشويک ها در خاور خواهد » ين تير در ترکشآخر«
هر چه بود، روس ها توانسته بودند با ». بود

برانگيختن مسلمانان هند از جمله پشتون ها و با 
مسلح ساختن غير مستقيم آن ها زمينه را براي 
شورش و سپس انقالب در هند فراهم سازند که در سر 
 انجام منجر به بيرون رفتن انگليسي ها از هند
در فرداي پايان جنگ جهاني دوم و آزادي هند 

 گرديد. 

 

در سال هاي دهه هشتاد، انگليسي ها به کمک 
امريکا و اعراب توانستند با سرازير ساختن 
رودباري از دالرهاي بادآورده نفتي اعراب و 
ايدئولوژي هاي اخوانيسم و وهابيسم به نوار 
پشتون نشين پاکستان و افغانستان و با راه 

ازي جهاد در برابر کمونيسم، شوروي را درگير اند
يک جنگ فرسايشي خونين و مرگبار با پشتون ها 
نمايند و اين گونه انتقام خود را از روس ها 

اين بار ديگر نوبت روس ها بود که با  بگيرند.
گستردانيدن دام بزرگ در گستره پشتون نشين 
افغانستان و پاکستان، با عقب  نشيني تاکتيکي 

فغانستان، امريکا و انگليس را درگير يک از ا
با پشتون ها نمايند » بي پايان«جنگ فرسايشي  
  43که چنين هم شد.

                                     
براي به دست آوردن آگاهي بيشتر در زمينه نگاه .  43

نبرد افغاني استالين: سياست قدرت هاي بزرگ «شود به: 
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ا، نه پيشگيری کشاکش هتنها راه برونرفت از اين 
سياست های جانبدارانه، بل پيشگيری سياست بی 
طرفی سنتی و نگهداری موازنه ميان قدرت های 

پايان بخشيدن به درگير، با تضمين سازمان ملل و 
چالش ها با پاکستان است. چنين چيزی هنگامی 
مسير خواهد شد که در افغانستان يک دولت مستقل، 

فراگير ملی با مشارکت راستين همه اليه و بی طرف 
های جامعه بر پايه ارزش های واالی انسانی، 
آرمان های ملی و به کمک راستين جامعه جهانی 

 ايجاد گردد.

 

يک سخن، روسيه سياست مهار دوگانه  به هر رو، در
چين و امريکا را در افغانستان پيش گرفته است و 
در هماهنگی با پاکستان و ايران، امريکا را در 

 افغانستان به گروگان خود مبدل ساخته است.

 

روس ها همه تحرکات امريکايی ها را در 
افغانستان به دقت زير نظر دارند و راهبرد آن 

ونی آن است که تنش را در گستره ها در مرحله کن
مرزی ميخکوب نگه دارند و نگذارند به شمال 
سرازير گردد. از سوی ديگر، روس ها نيک می 
دانند که افغانستان درست همان پاشنه آشيل 
امريکا است و امريکايی ها در اين کشور سخت 
آسيب پذيرند. از همين رو، در هر باری که 

هبردی روسيه را در امريکا کوشيده است منافع را
تئاتر اروپايی سياست های جهانی (برای مثال در 
مساله اوکرايين) و يا در خاورميانه (برای مثال 
در مساله سوريه) به خطر بيندازند، با زير 
پانمودن انگشت افگار امريکايی  ها در 

 افغانستان، آن ها را سر عقل آورده اند.

 

وسيه پيش در آينده نيز چنين راهبردی از سوی ر
گرفته خواهد شد. چنان چه، رسما اعالم نموده اند 

                                                                                                           
لم، در برگردان همين ق» در افغانستان و قبايل پشتون

 سايت انترنتي.
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که همکاری آن ها با امريکا در محور افغانستان 
بستگی به مواضع امريکا در مساله سپر موشکی 
دفاعی در اروپای خاوری و ترکيه و در مساله 
سوريه دارد. با اين هم، روسيه به حضور دراز 

ستان نياز مدت مگر کنترل شده امريکا در افغان
دارد. زيرا در بازی جيواکونوميک در آسيای 
ميانه حريف چين نيست. از اين رو، به نفوذ 
محدود امريکا در آسيای ميانه، در پهلوی حضور 
کشورهای عربی، ترکيه، ايران، کوريا، جاپان و 
اروپا ذينفع است. در اين صورت، روسيه می تواند 

کنترلی با پايين آوردن وزن مخصوص چين، پاکت 
سهام در اقتصاد آسيای ميانه را در دست داشته، 
تاثير روز افزون چين را کمرنگ تر سازد. در غير 
آن، روسيه می ماند و اژدهای غولپيکر اقتصادی 

 چين.

 

آن چه مربوط می گردد به سياست شوروی به هر رو، 
از  شوروی ها در قبال افغانستان، بايد گفت که

نيک می دانستند،  هللا خانآوان روی کار آمدن امان 
که افغانستان پا به عصر ناسيوناليسم گذاشته 

خلق «است. آن ها به نوبه خود کوشيدند در هسته 
سياست چنين  ، پشتون ها را بگذارند.»افغان

بيخی با استراتيژی  اتنوس سنتريک (تبار محور)
گستره جويی شوروی در آسيا همخوانی داشت. شوروی 

آسيای ميانه و قفقاز  تجربه ها پيش از اين در 
دولت سازی و ملت سازی را برای توده های باشنده 
اين گستره داشتند. آن ها کشورهايی چون 
ازبيکستان، ترکمنستان، قزافستان، آذربايجان، 
گرجستان و ارمنستان و... را به ميان آورده 
بودند و در ادبيات سياسی شوری واژه هايی بود 

درست ». ملت نخبه«و » ساز ملت های دولت«به نام 
و » ملت دولت ساز«تعريف پشتون ها به عنوان 

در افغانستان با منافع شوروی » ملت نخبه«
و از همين رو، در اين راه سرمايه  سازگار بود

  44گذاری های هنگفتی کردند.

                                     
انگليسی ها  و روس ها در درازای تاريخ معاصر و .  44

اين پيوسته ، پس از ايجاد کشور افغانستان، نوين
انديشه را در اذهان پشتون های افغانستان نشانده اند 
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در راستای مشی پشتونيزاسيون خراسان، شوروی ها 
ن به ميارا » پشتونيسم«ايدئولوژی نامنهاد 

د. ايدئولوژی پشتونيسم يک ايدئولوژی وردنآ
التقاطی افراطی ارتجاعی است که بر اساس افسانه 
اکثريت بودن پشتون ها مبتنی بوده، هدف نهايی 
آن پشتونيزاسيون همه عرصه های زندگانی 
اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی سرزمين 
خراسان و تعريف هويت پشتونی (افغانی) برای آن 

 است. 

شوروی ها برای تقويت پشتونيسم هزينه های 
در راس از جنگ جهانی دوم،  پسو  بسياری کردند
سردار محمد داوود خان را قرار  –جنبش پشتونی 

دادند و به ياری او سازمان هايی چون اتحاديه 
پشتونستان و ويش زلميان و... را ايجاد و 
پشتيبانی همه جانبه کردند. پسان ها داوود خان 

اری شوروی ها به قدرت رسيد و در راس رژيم به ي
 جمهوری قرار گرفت.

 

در آينده، با کمک شوروی، حزب دمکراتيک خلق پی 
ريزی و به ويژه شاخه خلق آن که بيشتر متشکل از 

ايت و تحبيب نپشتون های غلزايی بود، مورد ع
قرار گرفت و زمينه برای به قدرت رسيدن آن 

 فراهم گرديد.          

 

همه سال های پس از جنگ جهانی دوم، مساله در 
کذايی پشتونستان به تحريک مسکو در محراق سياست 

                                                                                                           
گستره کنونی  ،ملت ها -که در تقسيمات جهان به کشور

ی ساير افغانستان به پشتون ها اختصاص يافته است. برا
ام مانند تاجيک ها، ازبيک ها، ترکمان ها و.... وقا

اتنوس سنتريک ويژه  هایدر محور ديگریواحدهای سياسی 
ازبيکستان، تاجيکستان،  -ته استفتخصيص يا

 ترکمنستان... 
 

به نگاه کشورهای بزرگ در تبرتقسيم  جهان  طآن چه مربو
آيا اين که می گردد، مربوط خود شان است. اما 

 ی مصنوعی چنين خط کشی هابا ن ها يدگان اين سرزمباشن
  ت.سبحث ديگری ا ،ار اند يا نهگساز



 

116 
 

خارجی افغانستان قرار داشت که زيان های جبران 
 ناپذيری به کشور رسانيد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گاه نتجربه ناکام ملت سازی و دولت سازی با 
 :تبارگرايانه

دن همه بدون درآم» ملت پشتون«به وجود آمدن 
پشتون ها در زير چتر يک دولت پشتونی واحد و 

چنين چيزی تنها 45يکجا شدن آن ها ناممکن است.
در صورت تجزيه و فروپاشی هر دو کشور افغانستان 
و پاکستان امکان پذير شمرده می شود. امری که 

شد. از اين رو، پشتون های باريبا محال می قت
لت پاکستان راهی جز تعريف خود در قالب م

بر خالف  ،پشتون های پاکستان پاکستان ندارند.
به گونه طبيعی در سرزمين پشتون های افغانستان 

خود بودوباش دارند و برای شان و نيايی آبايی 
و مشارکت در ساختارهای دولتی  منافع اقتصادی

                                     
پدر دبستان  -. پروفيسور ايگور ميخاييلويج ريسنر 45

افگانستيکای (افغانستان شناسی) شوروی پيشين هنوز در 
زير نام يی در مقاله سال های دهه چهل سده بيستم 

در مجله مسايل  ،»پيرامون مساله تشکيل ملت افغان«
نوشته بود که  96-66در ص. ص.  1949، 7تاريخی، شماره 

تشکل ملی پشتون ها بدون يکجا شدن بخش های از هم جدا «
 .  »شده اتنوس (تبار) پشتون با خط ديورند ناممکن است
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اولويت دارد. از اين رو در پی  کشور پاکستان
ر تقويت موقف سياسی و اجتماعی خود در ساختا

دولت پاکستان اند و تمايلی به پيوستن به 
 مستقل پشتونخواه کشور يا تشکيل افغانستان
بايد  آن ها دارای هويت پاکستانی اند.ندارند. 

به ياد داشته باشيم که هويت پاکستانی برخالف 
بل هويت هويت افغانی يک هويت تباری نيست. 

از اين رو پشتون های پاکستان در ملتی است -کشور
درست مانند بلوچ  ها و پنجابی ها و رفتن آن پذي

   46سر در گمی نمی باشند. دچارسندی ها 

 

آن چه مربوط به پشتون های افغانستان می گردد، 
در ميهن دومی پشتون های پاکستانی  آن ها برعکس

از نگاه تاريخی، پشتون های خود زندگی می کنند. 
دامنه  –باشنده افغانستان از ميهن نخستين خود

به سرزمين خراسان سرازير های کوه های سليمان 
ان، در اين حال، پشتون های افغانست 47.شده اند

                                     
راموش کرد که پشتون های پاکستانی ف نبايد.  46

امنيت ت ارضی و ميبزرگترين دشمنان آزادی، استقالل، تما
افغانستان اند. دولت پاکستان از آنان برای بربادی و 

در نابودی افغانستان بهره برداری ابزاری می نمايد. 
پاکستانی به گونه جنگجوی چند دهه گذشته پشتون های 

سيستماتيک به گونه غير قانونی با گذشتن از مرز دست 
به خرابکاری، کشتار و جنايت در داخل خاک افغانستان 

ه اند و به نظر نمی رسد که اين روند پايانی يازيد
 داشته باشد.  

. بايد گفت که هيچ سند و مدرکی از حضور چشمگير  47
پشتون ها در گستره جغرافيايی افغانستان کنونی پيش از 

به گواهی تاريخ، در دوره دوره صفويه در دست نيست. 
بود که زمين هايی به پشتون ها  1405شاهرخ تيموری در 

زای خدمات نظامی شان در مضافات قندهار و  در ا
پورشاپور (پيشاور) داده شد. در گذشته، شهرهای 
پيشاور، قندهار، جالل آباد و گرديز همه تاجيک نشين 

يعنی افغانستان ميهن دومی پشتون های بوده اند. 
باشنده گستره کنونی افغانستان است. با اين هم در اين 

 ی است:زمينه چند نکته شايان يادآور
از زاويه ديد کاسموپوليتيک (جهان ميهنی يا جهان  -

انسان يک موجود آزاده است و سراسر گيتی وطنی)،  
از اين رو، حق گزينش . شمرده می شودکاشانه و خانه اش 

آزادانه مسکن خود را دارد و پس از اسکان دايمی بايد 
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بيخی  ،در طی چند سده بودوباش در اين گستره
بومی آن در  نفرهنگ آن را پذيرفته و با باشندگا

و  تمدنی -از نگاه فرهنگیهم آميخته و در واقع 
شتون کمتر کسی از پاسيميله شده اند. حتا تباری 

های افغانستانی را می توان يافت که زبان پارسی 
از اين رو، دری را نداند و به آن سخن نگويد. 

است  اينبهترين و طبيعی ترين گزينه برای آنان 
تمدنی به مساله بنگرند و با  -تا با ديد فرهنگی

 ،يشخوو ايرانی بازيابی هويت تاريخی خراسانی 
ران هويت بحخود را از شر پيامدهای مرگبار 

 برانند. 

 

دردمندانه، اولتراناسيوناليست های پشتون 
افغانستان زير تلقين های بيگانگان، به رغم 

در پی تشکل ملت پشتون،  آگاهی از ناممکن بودن
کوشيدند  و مدندپشتونی سازی کل افغانستان برآ

                                                                                                           
متساوی الحقوق جامعه يی شمرده شود که  شهرمندهمچون 
برای مثال، خارجيانی که از چهار دانگ ی زييد. در آن م

جهان به  امريکا آمده اند، با دريافت سيتی زن شيپ 
ان دايمی اين کشور شمرده می شهرمندامريکا، به عنوان 

از اين رو، پشتون هايی که به سرزمين خراسان شوند. 
شده اند و  لد، در واقع، به باشندگان بومی مبدنآمده ا

 باشندگان تبعيضی قايل شد.  سايرا و نبايد ميان آن ه
ی تمدنی، پشتون ها –از زاويه ديد فرهنگی    -

همچون ايرانيانی که در يک گوشه  باشنده افغانستان،
تمدنی ايران بزرگ می  -پشته ايران و گستره فرهنگی

 ن خودشان کوچيده  اند،يزيسته اند، به گوشه ديگر سرزم
از کدامين سرزمين نه اين که بيگانگانی بوده باشند که 

 دوردست به اين جا آمده باشند.
اما اگر از زاويه ديد تباری محض به قضيه نگريسته  -

شود، پشتون ها باشندگان بومی سرزمين کنونی افغانستان 
که به گواهی همه داده های تاريخی گستره اصلی (

 ،)بودوباش تاجيک ها و پارسی وان ها شمرده می شود
 نيستند. 

 
سر اين نيست. دشواری در آن است که  حال، سخن بر

اولتراناسيوناليست های پشتون در چهارچوب سياست های 
استعمار در پی مستعمره ساختن و پشتونستان سازی گستره 
خراسان؛ نابودی فرهنگ ايرانی و زبان پارسی دری 

   هستند.
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پشتونستان «از افغانستان  با تکيه به کمک خارجی
ده گذشته با خشونت . چنين چيزی در يک س»بسازند

تمام در ازای به معرض بيع و بها گذاشتن استقالل 
گاه به انگليس،گاه روس و گاه هم  ،سياسی کشور

و در بعد داخلی  به پاکستان کنون هم به امريکا
به بهای تعارضات خانمانسوز ميانتباری و فراخ 

دنبال گرديده  شدن و پويا شدن شکاف های اجتماعی
جز از سيه روزی و تباهی برای است که ره آوردی 

 ما نداشته است.    

 

سردمداران پشتون افغانستان نيک می دانستند که 
شمار پشتون های پاکستان دو برابر پشتون ها 
افغانستان است و آن ها نسبت به پشتون های 

، آگاه تحصيل يافته تر ،افغانستان پيشرفته تر
که  از اين رو می دانستند . باسواد تر اند تر،

 تاج و تختآن ها به افغانستان، در صورت پيوستن 
به  ،د کهوباين  .را از دست خواهند دادپادشاهی 

فريب و نيرنگ رو آوردند و با راه اندازی 
با سر دادن شعار پوچ کارزار پشتونستان خواهی 

با احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ، 
ن به از آمداخله آشکار در امور داخلی پاکستان، 

 سلطه خود سود جستند.تداوم عنوان ابزاری برای 

 

در واقع، بايسته بود تا روند دولت سازی و ملت 
سازی در کشور به گونه طبيعی بر محور ارزش ها، 
آرمان ها، و منافع مشترک و مشارکت گسترده پيش 

. بدون تبعيض و امتياز طلبی، برتری جويی می رفت
    و...

 

قرار دان   با» لت افغانم«تجربه ناکام ساختن 
در هسته آن، نه تنها در و زبان پشتو قوم پشتون 

، ه استيک سده گذشته ره آوردی به همراه نداشت
بل نيز شيرازه وحدت ملی در کشور را از هم 

ه بکنون در واکنش  .ه استو دريد هگسيخت
تاجيکسيم، ازبيکيسم، هزاره  ؛پشتونيسم افراطی

و لگام گسيخته ايسم و... افراطی به گونه 
ظهور نموده است، که اگر جلو آن گرفته راديکال 
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نشود، فروپاشی کشور به چند بخش محتوم و اجتناب 
  .ناپذير است

 

می توان با ضرس قاطع گفت که پروژه ملت سازی در 
افغانستان بر محور پشتونی با ناکامی رو به شده 
است و بايد در انديشه طرح نوی برای ملت سازی و 

 سازی در کشور برآمد.  در دست کم يک سده ودولت
دولت های افغانستان به ويژه دولت  ،اندی گذشته

کرزی ظرفيت های بزرگی را در راه تحکيم حاکميت 
قبيله يی و قومی و پشتونيزاسيون کشور برباد 
هوا دادند. در حالی که بايد اين هزينه ها را 

 ملیو اقتدار حاکميت وحدت ملی و در راه تحکيم 
 به مصرف می رساند. 

 

 یچنين م »افغانستان مسايل جنگ و صلح«در کتاب 
افغانستان تا  یحکومت ها یاقتصاد یمش«خوانيم: 

) پشتون ساالرانه یبار (تبار یهمين اواخر دارا
و  یتوسعه صنعت یبرنامه ها ،گونه مثاله بود. ب
جنوب و  یرفته در نواح هم یکشور رو یکشاورز

 رگبز یطرح ها«متمرکز بود: هندوکش  یجنوب خاور
 یمند، طرح نهالشانله یواد در خوست و یکشاورز
در ننگرهار (جالل  یخيل، مجتمع آبيار یدر عل

پشتون نشين متمرکز  یستان هااآباد) همه در 
توسعه در  یکه برنامه ها در مواردي ابودند. حت

 ناها و ترکم کياوزب ها، کيبود و باش تاج ینواح
 اها ر که قبالً پشتون یدر مناطقها در نظر بود، 

 یزيجا کرده بودند برنامه ره ب جا ها در آن
» جن و پرس«. به گونه مثال پااليش پنبه »کردند

در شمال ـ در کندز و در امتداد رود آمو. اين 
شد که محل بود وباش  یطراح یبرنامه ها در نواح

 کيقبايل مهاجر (ناقل) پشتون بود. بايسته است 
 ساسا که اين قبايل بر ميکن یياد آور گريد بار

دولت به اين مناطق آورده  یو تبار یسياست قوم
 شده بودند.

پروژه ملت سازی بر از اين رو بايسته است تا 
به عنوان يک تجربه ناکام اساس فرمول قومی، 
برای هميشه به بايگانی  کنار گذاشته شود و
نوين ساختن  حبه جای آن طر تاريخ سپرده شود و



 

121 
 

 - لت خراسانی با هويت ايرانی با نگاه فرهنگیم
از پشتون  اعمتمدنی با شرکت همه باشندگان کشور 

، تاجيک ها، هزاره ها، ازبيک هابلوچ ها، ها، 
بر شالوده ارزش ها، آرمان ها و.... نورستانی ها

 ته شود. خري و انديشه های واالی انسانی

 

 (خويشتن شناسی)هويت بحران 
از بدخيم ترين بحران هايی است بحران هويت، يکی 

که به سان موريانه پايه های هستی کشور را می 
خورد. اين بحران ره آورد پروژه پشتونستان سازی 
و پشتونيزاسيون خراسان می باشد و از اصلی ترين 
موانع شکلگيری ملت و دولت ملی در کشور است. 

 48حال می بينيم که هويت و بحران هويت چيست؟

 

رفته ترين تعريف ها را آقای واعظی يکی از پذي
بازتاب » سازه های ناقص هويت ملی«در مقاله 
هويت مجموعه خصايص و ويژگي هايي «داده است: 

است كه يك شخص، يك گروه و يك جامعه را از ديگر 
اشخاص و گروه ها و جوامع متمايز مي كند و بدين 
ترتيب امكان شناخت صريح و سريع آن ها را فراهم 

زد. هويت ملي بنا بر اين، تعريف، مجموعه مي سا
ويژگي هايي را شامل مي شود كه يك ملت را از 

 »ملت هاي ديگر ممتاز مي سازد.

يکي «بنا بر يک تعريف ديگر، هويت به معناي 
، همبودی موصوف با صفات اصلي و »بودن با ذات

جوهري مورد نظر است. هويت يک شخص بستگي با 
 يت دارد.تطابق صفات او با آن هو

روشن است بحث تازه هويت از باختر زمين برگرفته 
است كه يکساني، » Identity«شده و هويت ترجمه 

همساني و همانندي را نيز می رساند. در نتيجه 
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در دانشگاه سواس لندن که متن آن يی داشتم در زمينه 
جايگاه ناپيدای افغانستان در پهنه سياست های کتاب در 

تارنماهای انترنتی بازتاب يافته است. از اين  جهانی
رو ، در اين جا زياد بر سر آن نمی پيچيم و تنها 

 چکيده آن را می آوريم. 
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از خود «، »بي خويشتني« -انتونيم اين کلمه
است که آن  را معادل » بي هويتي» «بيگانگي

 »اند. نيز به کار برده» بحران هويت«

 

». کيستی«پاسخی است به پرسش  –از ديد من، هويت
تعلق و بستگی شخص را به يک ترند نشان می دهد. 
پاسخی است به اين پرسش که من کيستم؟ ما 
کيستيم؟ يک نشانگر است که بستگی به يک گروه، 

 يک مجموعه، محفل، انجمن و... را نشان می دهد.

 

ی، در کنار خودآگاهی مل«بايسته يادآوری است که 
زبان يکی از مهم ترين ويژه گی های مختص هر 
تبار است. دست کم در شالوده رده بندی جهانی 

(لنگويستيک)  وس ها همانا اصل زبانشناسینات
نهاده شده است. همراه با آن، بايد در نظر داشت 
که در افغانستان ناسازگاری مرزهای تباری و 
زبانی يک امر عادی است نتيجه آن اين است که 

همبودی «و » همبودی تباری«اهمسانی مفهوم ن
 49»می باشد.يک امر عادی » زبانی

 

يكي از بحران هاي بزرگ اجتماعي كه زير ساخت 
روانشناسي و روانشناختي دارد، بحران هويت است. 
بحران هويت هنگامی به ميان می آيد که در يک 
دستگاه هويت های مختلف به گونه مصنوعی رشد 

ه در کشورما به جای هويت نمايد. برای نمون
، فراتباری خراسانی و ايرانی شرقی مشترک ملی

زبانی و  ،هويت های يا خرده هويت های تباری
مانند هويت های  آيينی و بومی رشد يافته است.

 ازبيکی، پشتونی (افغانی)، تاجيکی، هزاره يی،
 بلوچی و....

 

با همه کوشش هايی که تا کنون با سرمايه گذاری 
شده است، موفق نشده اند هويت افغانی هنگفت 

                                     
. افغانستان: مسايل جنگ وصلح، نوشته گروهی از  49

روسی، ترجمه عزيز آريانفر، انتشارات دانشمندان 
 . 1999انديشه، تهران، 
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(پشتونی) را چونان هويت فراگير باشندگان جا 
بيندازند. از اين رو برای پايان دادن به بحران 
خانمانسوز بحران در کشور، بازگشت به هويت 
خراسانی و ايرانی شرقی يک نياز تاخير ناپذير 

 است.  

 

استعمار توانسته است با برجسته ساختن خرده 
تمدنی را  -يت های تباری، هويت اصيل فرهنگیهو

زير سايه برده، و با از خودبيگانه ساختن، ما 
را مسخ کرده اند. به گونه يی که بيخی هويت 
ايرانی و خراسانی خود را فراموش کرده ايم و با 
دشمن تراشی از ايران، ما را دست کم يک سده و 

ی نيم در تاريکی و تجريد نگه داشته اند، تا بيخ
 هويت اصيل خودر ا ناديده بگيريم.  

 

بحران هويت يكي از معضالت اساسي در کشور است. «
اگر موشكافانه به پديده بحران هويت نگاه كنيم، 
می بينيم كه درگيري هاي درونی در کشور كه شامل 
درگيري هاي حزبي، قومي و منطقه يي مي شود، تا 

 »جايی به لحاظ بحران هويت است.

 

با تحليل «يکی از تحليگران هم ميهن به نوشته 
جامع و روشن از بحران هويت و عوامل دخيل در آن 

دورنمايي تازه يي در افق  ،و با زدودن آن ها
سياسي و اجتماعي کشور نمايان مي شود. دورنمايي 
كه ديگر گسستگي و ناپيوستگي هويت ملي در كشور 

 »ما تحليل مي رود.

 

و پيچيده تر شدن  يکی از دشواری ها در پديدآيی
مفاهيم تازه و کاربرد آن است. برای نمونه واژه 

= تبار که يک مفهوم تازه علمی است. روشن ساتنو
آن که ايتمولوژسی (ريشه شناسی) يک واژه کهن 

اتنوس ها با ريختارها (فارماسيون)  يونانی است.
اقتصادی مطابقت دارند.  -های معين اجتماعی

يون عبارت است از شکل مطابق اين رده بندی، ناس
ويژه يی از جماعت اتنيکی آدم ها که برای عصر 
بورژوازی (فرماسيون سرمايه داری) مختص می 
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باشد. بر تکامل اتنوس ها هم روندهای داخلی 
اقتصادی و هم  -بسته به جنبش های اجتماعی

روندهای خارجی که با مناسبات ميانتباری همراه 
تيگراسيون اند، آسيميالسيون (همگونی) ان

(همپيوندی و همگرايی) کانسليداسيون (استحکام، 
همبسته شدن) و نيز بسا عوامل ذهنی، تاثير 

 50 »دارند.

 

يکی ديگر از پژوهشگران ميهنی در مقاله جالب در 
 باره بحران هويت می نگارد:

بسياري از کشورها امروزه با چالش بزرگي به «
 مواجه اند. اين امر در» بحران هويت«نام 

کشورهايي که ثبات سياسي و فرهنگي کمتري داشته 
و با تحوالت اجتماعي متعدد مواجه بوده اند، 

فضاي حاکم بر جهان امروز  شود. بيشتر مشاهده مي
کشورهاي زيادي را ناخواسته و ناگزير با چالش 

مواجه ساخته است. وضعيت کنونی » بحران هويت«
رح جامعه ما و فضاي بي در و پيکري که براي ط

مباحث فکري و فرهنگي به وجود آمده است، و 
هاي فکري نو که از چهار سوي جهان وارد  چارچوب

شود، ما را ناخواسته بيش از هر کشور  کشور  مي
 مواجه ساخته است. » بحران هويت«ديگري با چالش 

 

جامعه امروز ما به شدت در حال آشفتگي هويت به 
ن را پشت برد و اگر ما نتوانيم اين بحرا سر مي

سر گذاريم و اگر درک درستي از اين موضع نداشته 
باشيم و نتوانيم چالش را بطور درست حل کنيم، 
نخواهيم توانست جايگاه خود را در عرصه جهاني 
به دست آوريم. اين جامعه در شکل دادن به يک 

 هاي جدي رو برو خواهد بود. هويت جديد با دشواري

هاي ديگر  از بحرانبحران هويت نيز مانند بسياري 
به عدم تعادل و ناپايداري اشاره دارد. بحران 
هويت اجتماعي به معناي از دست دادن وفاق و 
همبستگي است که پيامد آن دور ماندن از پيگيري 

                                     
. افغانستان: مسايل جنگ وصلح، نوشته گروهی از  50

دانشمندان روسی، ترجمه عزيز آريانفر، انتشارات 
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هاي اساسي زندگي است که در نتيجه آن  آرمان
 »گردد. جامعه نيز دچار سرگشتگي و سردر گمي مي

 

ز ذاتي انسان است، که نياز به احساس هويت، نيا«
ها و گرايش ها است. در روان  منبع شديدترين کوشش

» گم گشتگي نقش«شناسي يافتن هويت را در برابر 
 می دانند.

بحران هويت يک حالت عارضي و زوال پذير است. 
وضعيت ناپايداري است که فرد يا جامعه ناگزير 
بايد اين مرحله را پشت سر بگذارد و عمال 

ر اين مرحله برزخي در دراز مدت تواند د نمي
بماند. آن چه مهم است، نحوه گذار از اين مرحله 
است. آيا فرد يا جامعه مورد نظر پس از دچار 
شدن با اين بحران، مي تواند به نحو مطلوب اين 
چالش را حل کند و به سر انجام مطلوب و يافتن 

ها و  خود واقعي خويش دست يابد يا گرفتار دشواري
 گردد.  هاي جبران ناپذيري مي انحراف

 

ساده و  جوامع در  هويت شکلگيري بحث ديگر، تفاوت
پيچيده است.  شکلگيري هويت مساله پيچيده و 
دشواري است. زيرا عوامل متعدد در آن تاثير 
گذار است. و در هر جامعه و هر فرد يکي از اين 
عوامل ممکن است بيشتر يا کمتر از عوامل ديگر 

 تاثير کند. 

 

اما پيچيدگي جوامع پيشرفته بر اثر تغيير و 
تحوالت چشمگير و سريع و قرار گرفتن فرد در 

هاي متنوع او را در انتخاب و شکل  برابر محرک
 سازد.  دادن به هويت خود دچار مشکل مي

کشور ما از اين جهت نيز دچار بحران است. زيرا 
هاي ديني، فکري، سياسي، و اجتماعي ما در  هويت
نسبتا ساده و ناپيچيده شکل گرفته است.  شرايط

تحوالت جديد فکري و فرهنگي و پيشرفت تکنولوژي و 
هاي شکل  سرازير شدن محصوالت آن به کشور، هويت

 »سازد. گرفته پيشين را با چالش مواجه مي
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در پيوند با  بايدو بيزاری هويتی بحران هويت 
نام افغانستان، . فته شودنام کشور به بررسی  گر

يک نام قوم محور است. در واقع، نام جز است که 
 بر کل گذاشته شده است.   

وقتی در يک واحد سياسی، از کنفدراسيون قبايل و 
اقوام به سوی ملت سازی پيش می روند، ناگزير 
بايد از يک گذرگاه انتوس (تبار) بگذرند. هرگاه 

، اتنوس ها يا تبارهای گوناگونی که در اين روند
بتوانند روی  د سياسی زندگی می کنتد،در اين واح

ارزش های مشترک، باورهای مشترک و منافع مشترک 
و هويت مشترک به توافق برسند، روند ملت سازی 

، اگر هر تبار به خود تسريع می گردد. در غير آن
کشور با چالش های بسياری رو به رو می  بپيچد،
 شود. 

 

 :ما هويت خراسانی و ايرانی شرقی
، بر خالف برداشت و ايرانی شرقی سانیهويت خرا

نه پارسی  -تاجيکیانحصاری هويت  ،نادرست عده يی
 -يايی و فرهنگیفجغرا -بل که هويت مشترک تاريخی

که ريشه در  استهمه باشندگان سرزمين ما تمدنی 
 ؛برای مثال. تاريخ گذشته پربار ما دارد

 :ديفرما یخوشحال خان ختک (رح) م
دا همه واله په  -ید یانيشآ یکابل و قندهار چ

 ینام خراسان د
 یغوند زد با -ینيح ینيح یو یخراسان نيچه شاه

 یپلن یژ روغ او یتو
 کابل و قندهار که آشيانه است

 دنبه نام خراسان ياد می شو گیهم
 اگر شاهين خراسانی باشد، 

می بال پهن  و تنومند بازهمچون  شانيگان يگان 
 دنباش

 
 او همچنين نوشته است:

 درست جهان په ناپوهانو سره دک دی
 ولی زيات په کشی وگوری افغان دی

 هوشياران يگان يگان په هر مکان شته
 چه کثرت ئی دی په ملک د خراسان دی
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 ترجمه: 

 درست است که جهان پر از نادان ها است
 شان افغان اندی از ايولی اگر بنگری، شمار زياد

 ی شوددر هر مکانی يگان يگان هوشيار يافت م
 اما بيشترين شان در ملک خراسان اند.

 
م. به  1865که در سال » حيات افغانی«در کتاب 

خامه محمد حيات خان به زبان پارسی دری نوشته 
به  به قلم هنری پيرستلی م. 1874شده و در سال 

آمده  3-1انگليسی برگردانده شده است، در ص. ص. 
 است:

 

دوان به نام از افغانستان در کتاب های قديم هن«
ديس ياد می شود. پارسيان آن را به نام  -بلهيک

زابلستان و کابلستان می خوانند و پس از اشغال 
يونانيان به نام باختر يا باکتريا ناميده شده 
است. فاتحان مسلمان بخش های غربی کابل و 
قندهار را به نام خراسان (که اصال توسط 

ند که انوشيروان گذارده شده است)، ناميده ا
هرات مرکز آن بوده، قسمت شرقی آن را به نام 

ياد کرده اند... مرز شمالی » کوهستان«روه يا 
آن را (افغانستان را) سلسله کوه های هندوکش از 
ترکستان جدا می کند. در غرب آن فارس قرار 
دارد. جنوب آن بلوچستان است...در شرق توسط رود 

شامل  سند از پنجاب جدا شده است...هزارستان
 51»افغانستان نيست.

 

جغرافيای «کتاب  317عبدالحی حبيبی در ص. 
ق.  733در سنه «می نويسد: » تاريخی افغانستان

جهانگرد عربی از اين جا  –هنگامی که ابن بطوطه
قمری)  734به سوی هند از رود سند گذشت (محرم 

                                     
51 . Mohammad  Hayat Khan. Afghanistan and its Inhabitants (Hayat-i- 
Afghan, 1865). Translated by Henry Pristly (1874). Lahore. 1981.  

 
 ،يادداشت: با توجه به اين که اصل متن در دسترس نبود

 به ترجمه از روی متن انگليسی بسنده شد.
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تمام اين سرزمين را به شمول ترمز و سرخس و 
وکش و سليمان و دره هايی هرات تا سلسله کوه هند

که از کابل و غزنی به سوی کنارهای سند [می] 
گذشته، خراسان می نامد. اين تسميه وقتی خوبتر 
تحقق می يابد که شاهرخ پسر امير تيمور هرات را 
مرکز خراسان و پايتخت خود می گرداند و حدود 

 »مملکت او از رود سند تا حدود پارس می رسد...

 می نويسد:او در جای ديگر 

بابر از کابل بر دهلی تاخت.  922در سنه «...
چون اين شهر را گرفت، جمالی دهلوی در مدحش 

 گفت:

بخت و  -از خراسان چون به هندوستان شدی آمد ترا
 دولت در يمين فتح و نصرت در يسار

در اين وقت، نزد جمالی دهلوی تمام کابلستان تا 
 ».رود سند خراسان بود

 

ی نيز خراسان را ايالتی از احمد شاه ابدال
اياالت ايران می دانست. وی در نامه خود به 

بنا به تقدير «سلطان عثمانی چنين می نويسد: 
قيوم قدير، نادرشاه از ابيورد و درة جز خروج 
کرد و به مرور، خراسان و عراق و فارس و 
آذربايجان، بل جميع مملکت فسيح الفسحت ايران و 

مسخر ساخته و شجرة  هندوستان و ترکستان را
استقالل تمامی سران و سرکردگان ايالت و احشامات 
مملکت ايران را از پا در انداخته، دست تعدی و 
جور بر ايل جليل افغان نيز دراز نمود، آثار 

 »تسلط به ظهور آورد.

 

فرهنگنامۀ تاريخ «را در » خراسان«لودويگ آدامک 
معنای چنين آورده است: اين واژه به » افغانستان

است که نام استان شمال » سرزمين برآمدن خورشيد«
خاوری ايران بوده، از نگاه تاريخی نام منطقه 
يی است که کمابيش برابر با خاور ايران و 
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 ١٧٧٣تا  ١٧۴٧افغانستان در زمان احمد شاه 
 52».باشد می

عبدهللا خان پوپلزايی احمد شاه درانی را شاه  
 خراسان خوانده است:

به استواری  -ه شهامت مدار احمدشاهدمی که شا
 همت بنای شهر نهاد

ز حادثات  -جمال ملک خراسان شد اين تازه بنا
 زمانش خدا نگهدارد.

 

چاپ لندن) راجع به  15گنداسنگ در کتاب خود (ص. 
احمدشاه درانی از نسخه خطی عبرت نامه عالء 

چنين نقل قولی دارد که ) 1854سال تاليف (الدين 
پرسيد: [کابلی] ر الهور از صابرشاه شاهنوازخان د

پير در جواب گفت: » احمدشاه چطور است؟ مبرادر«
او پادشاه واليت (و) خراسان است و قصد فتح «

 ،هندوستان دارد و تو صوبه دار يک محل هستی
نوکر و مربوط کس ديگر. چطور اين قسم حرف می 

 ».زنی؟

 

صوفی عبدالحميد خان، بر سر دروازه زيارت خرقه 
بارکه در قندهار، اين ابيات را با خوشنويسی م

 خطاطی کرده است: 

 زهی خرقه باسعادت که شد 
 زفيض قدومش منورخراسان 

 
وزير تيمورشاه، وی  –شاه ولی خان  -اشرف الوزرا

 را خديو خراسان خوانده است:

 گل باغ اقبال تيمورشاه -خديو خراسان دارا سپاه

 

ه، در ستايش شاعر دربار تيمورشا -شهاب ترشيزی
تيمورشاه را  ،انتقال پايتخت از قندهار به کابل

   :شاه خراسان می خواند
                                     

52  .  Adamec, Ludwig, W.; Historical Dictionary of Afghanistan, 
Asian Historical Dictionaries, No 5, The Scarecrow Press, Inc; 
Metuchen, N.J.,London 1991 
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 ابل امروز به آئين کيان جشن گرفتک
 که نهد تاج بسر شاه خراسان تيمور

 
 در وصف شهزاده محمود سدوزايی گويد:همو 

 خراسان چو خورشيد است و خورشيد است خفاشی
 شيان آمددر آن کشور که اين خورشيد گردون آ

 
در جای ديگر در وصف قندهار و شاهان سدوزايی  او

 گويد:

 عراقيا به صفاهان درون چه می خواهی
 بيا بيا بنگر کشور خراسان را

 
، هنگامی که فتح علی شاه قاجار با 1801در سال 

انگليسی ها نخستين قرار داد سياسی را امضاء 
کردند و قرار شد فتح علی شاه به محمود و وزير 

ح خان کمک کند تا زمان شاه را از تخت کابل فت
کنار بزنند، زمان شاه که تا آن دم با شاه 
قاجار از زبان زور سخن می گفت، ناگهانی متوجه 
شد که در لبه پرتگاه تباهی و بربادی قرار 
گرفته است. از همين رو، طره باز خان را برای 

در کتاب ناسخ التواريخ گفتگو به تهران فرستاد. 
 زمينه چنين آمده است:در 
ه زمان از طرف ديگر، طره بازخان افغان نزد شاهِ «

برسيد، معروض داشت که در  (فتح علی شاه قاجار)
مملکت ما مسموع افتاده که شهريار آهنگ خراسان 

موجب  به خراسانفرموده، همانا سفر شهريار 
سفر آشفتگی و پريشانی امصار و بلدان است. اگر 

ت افتد، از اشفاق شاهانه به ديگر وق خراسان
بعيد نباشد. فتح علی شاه در پاسخ او مکتوبی 

تسخير کرد که ما را از طلب ملک موروثی و 
تقاعد نخواهد رفت و اگر کسی را در اين  خراسان

از زبان شمشير جواب خواهد  ،کار سخنی باشد
 ».گرفت

 
به گونه يی که  ديده می شود، کشور زمان شاه 

ز خراسان نداشته است. در غير درانی نام ديگری ج
آن، اگر افغانستان خوانده می شد، بايد هم طره 

» افغانستان«باز خان و هم فتح علی شاه آن را 
 می خواندند.



 

131 
 

 

شاه شجاع درانی در کتاب واقعات شاه شجاع می 
 نويسد: 

اين نيازمند درگاه هللا سلطان شجاع الملک «... 
مامی شاه درانی نيز چنان ظهور نمود که ت

محاربات و همگی واقعات خود را از آغاز جلوس بر 
به عنفوان  1216اورنگ فرمان روايی در سنه 

جوانی هفده سالگی الی يومنا که سال يک هزار و 
دو صد و چهل و يک سمت وقوع يافته، در قيد قلم 
در آورده تا مورخان خراسان و تاريخ جويان آن 

 »اوطان را به واقعی حاصل شود.

 

قندهاری در گلشن امارت در باره امير دوست نوری 
 محمد خان می نويسد:

در آن زمانی که خاقان مغفرت پناه امير بی «
نظير عليين مکان امير دوست محمد خان در واليت 
خراسان در دارالسلطنت کابل ارم تقابل که 
نزهتگه روحايان و مردمک ديده خراسان بل که غره 

جهانبانی نشسته و ناصيه شخص جهان است بر اورنگ 
اريکه جاللت و ممالکستانی به جلوس ميمنت مانوسش 

 ......»آراسته و چهره درهم  و دينار 

 

 همو محمد اعظم خان را شاه خراسان خوانده است:

فغفرله بفضلک  -يارب به حق شاه خراسان امير آن
 يا منشق القبور

جايی که از جنگ امير  دررنجيت سينگ در ظفرنامه 
د خان با لشکر هند به رهبری شاه شجاع دوست محم
، افغان های قندهار را به نام شودياد می 

 خراسانيان ياد می کند:

بکشتند هندی  -به شمشير هندی خراسانيان
 بيابانيان

 

، چاپ  1251مولف ظفرنامه (سال  -ديوان امرنات
) در باب بازگشت احمدشاه درانی 2، ص.1928الهور، 

نين نوشته است: از پنجاب و درگذشت او چ
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احمدشاه] از دروازه ميتاپول واقع ارگ «...[
الهور که تابوت شاهان ذواالقتدار به جز از آن از 
درب ديگر بار نيست خود را زنده در گذرانيده 

 »وارد خراسان گشته به زخم ناسور بينی درگذشت.

 نوشته است: 120او در ص. 

خبر شاه شجاع الملک انتشار يافت که پيش صدق «
محمد خان رسيده و از آن جا در ديره غازی خان 
آمده ترتيب افواج نموده که از سبب نبودن 

 »   پادشاه در خراسان خود را پادشاه سازد.

شادروان غالم محمد خان طرزی در ستايش امير 
 شيرعلی خان چنين سروده است:

 بيا که نوبت حکم امير دوران است
 تکه حکم او به طراوت چو ماه نيسان اس
 ز بس که خلعت رنگين به خلق عيدی داد
 ز سرخ و زرد جهان همچو روی بستان است

 سان بود گرفتن آنآروچنانچه پيش خ
 به پيش عزم تو زان سهل تر خراسان است 

 
 سجع مهر امير محمد افضل خان اين بود:

امير ملک  -دو فوج مشرق و مغرب زهم مفصل شد
 خراسان محمد افضل شد

 ر عبدالرحمان خان می نويسد:سايل در مورد امي

گويا مهر  -والی ملک خراسان به پيشاور آمد
 جهانتاب ز خاور آمد

شکارپوری در نوای معارک کشور ما را خراسان 
 خوانده است.

 

به گفته استاد جاويد در مقاله ايران در 
شاهنامه، عبدالرحمان خان در ضمن يک ورق نشريه 

ه خط منظوم شبيه اعالميه های امروزی که ب
پسر عموی  ،نستعليق زيبا نوشته و چاپ شده است

 خود سردار اسحاق خان را چنين خطاب می کند:

 لقب اسحاق ،یمادر یارمن
 نفاق دروغ و یکرم مردار

 در خراسان دگر مجال تو نيست
 ای خر، آسان بگير راه عراق
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مولف بی بها يا ضابط ميراث، در  -گل محمد مومند

 ن سروده است:مدح امير عبدالرحمان خا

 په زمين د خراسان کشی پيدا کری رب سلطان دی
نوم په تمام جهان کی خپور چه هر چا ته  ید دو

 عيان دی
 

 در زمين خراسان خداوند سلطانی پيدا کرده است

که نامش در تمام جهان به گونه يی مشهور  است 
 که برای هرکسی عيان می باشد. 

هر می زيست عبدالرحيم هوتک حسينی که در ماورالن
 چنين ياد وطن می کند:

 ه خواشينهلبيايی نه موند هيچ راحت 
 ه خراسانهلچی دا خوار رحيم راووت 

 
از هنگامی که اين رحيم خوار و زار از خراسان 

 برآمده است،

 اندوه هيچ راحتی نديده استغم و از دست  ديگر

 

که به سال .... در » خراسان«غبار در مقاله 
در پيوند با اپ رسيده بود، مجله آريانا به چ

شاعر پشتو  -می نويسد که عبدالرحيم هوتکاين 
از قندهار برآمد و به بخارا و «زبان قندهاری 

ورامين رفت. وی مسکن خود کالت و قندهار را 
 »خراسان گويد.

واژه خراسان به عنوان نام سرزمين ما در ادبيات 
پشتو کاربرد گسترده داشته است. برای نمونه، در 

 دو  لندی پشتو:

 د خراسان سحر باده
 په جانان وايه په پرديسو سالمونه

 
 ای باد سحر خراسان

 به جانانم سالم های مسافر را برسان
 

 پر هندوستان می گل کرلی
 پر خراسان والره يم بوی يی راخينه



 

134 
 

 
 گلی در هندوستان کاشته ام،

 ددر خراسان ايستاده ام، بويش می رس
  

خراسان، «در مقاله زير نام محمد اعظم سيستانی 
که در کهکشان انترنتی نشر » ايران و افغانستان

 -شاعر ديگر پشتو«...گرديده بود، می نويسد که 
گل محمد باشنده مالگير در کنار هيرمند، نزديک 

ق، سرزمين مسکن خود را  1200گرشک، در حدود 
 خراسان می گويد:

باری نشته  -گل محمد عاشق طوطی شکری غواری
 يشکر په خراسان کین

مگر در  -(گل محمد عاشق طوطی شکر می خواهد
 خراسان نيشکر نيست) 

 

در دوره درانيان برای تفکيک از دولت ايران، 
دولت شان را دولت خراسان می خواندند. برای 
نمونه، ميرزا عبدالکريم بخاری (منشی) در تاريخ 

که بنا به خواهش سلطان عثمانی در باره احمد 
ه. ماهتابی در  1266فغانستان به سال تاريخ ا

در همه جا نام کشور استانبول نوشته بود، 
 درانيان را خراسان خوانده است. 

 

در بيان جلوس «نوشته است:  5برای نمونه در ص. 
و » احمدشاه ابدالی بر سرير جهانبانی خراسان

چون احمد شاه «نوشته است:  7همين گونه در ص. 
و کابل و پيشاور و بعضی از انتظام ملک قندهار 

از ملک خراسان فراغت حاصل کرد، قصد تسخير 
و همين گونه در سراسر » هندوستان پيش نهاد...

 کتاب.

 
به وقت يورش کردن «نوشته است:  54همو در ص. 

 - نبيره فتح علی خان قاجار -محمد شاه پادشاه
پادشاه ايران بر هرات که دروازه خراسان است به 

هر، شجاع الملک را به موجب قصد تسخير آن ش
درخواست او افواج کثيره همراه کرده در کابل و 
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قندهار فرستاد و بعد رسيدن در آن جا سرداران 
انگريزی ها او را بر تخت سلطنت خراسان بدين 
سبب که ملکش موروثی است، نشانيدند و از طرف او 

 » در تمام آن ملک عمل نمودند...
 

سفرنامه خود شکارپور  الکساندر برنس هم در کتاب
را دروازه خراسان و ديره غازی خان را دروازه 

 دوم خراسان خوانده است. 
به گونه يی که ديده می شود، هويت خراسانی، 
هويت انحصاری پارسی زبانان نه، بل که هويت 

 تمدنی همه باشندگان کشور می باشد.  -فرهنگی

 

که استعمار  يیستم و جفا نيمن، بزرگتر دياز د
 - یفرهنگ تيبود که هو نيدر حق پشتون ها کرد، ا

گرفت  شانيشان را از ا یرانيو ا یخراسان یخيتار
مسخ ساخت و محدود به  یفرهنگ ديو آنان را از د

است که فاجعه در  ني. اديگردان یقوم تيهو کي
. باور کامل دارم رديپذ ینم انيجامعه پشتون پا

 یرانياو  یخراسان تيکه پشتون ها به هو یمادام
را  یکبختيو ن یخوش یشان برنگردند، هرگز رو

 .دينخواهند د

 

 یاز خال یابزار یريبا بهره گ اهيس استعمار
از آن  یآمده در جامعه پشتون، بخش ديپد یفرهنگ

 يیادگرايو بن یتندرو نيسهمگ یماريرا مبتال به ب
و استعمار سرخ هم  ديگردان یطراز وهاب یمذهب

 یماريبه ب آن را مبتالء گريبخش د
 جه،ي. در نتیو زبان یتبار سميونالياولتراناس
 نينبرد سهمگ ريخود درگ انيهم در م تونجامعه پش

شد و هم با  یتيهو انيپا یو خانمان برانداز ب
در  هودهيب یتيباشندگان کشور در کشاکش هو گريد

 افتاد.

 

 تيهو ني. استعمار استيتمام ماجرا ن نيا البته،
 زيباشندگان کشور ن گرير درا ب یمسخ شده قوم

که باشندگان شمال  نيآن هم ا امديکرد. پ ليتحم
شدند و بر  گانهيکشور از خود ب یو مناطق مرکز
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 ديگرد ليبه اجبار تحم یگريد یقوم تيهو شانيا
 رند.يآن را از ته دل بپذ ستنديکه هرگز حاضر ن

 

نام  دنيفاجعه، بازگردان نيراه برونرفت از ا
خراسان  اي یخاور رانيا یعنيما  نيسرزم یخيتار

به آن است. درست آن گاه خواهد بود که پشتون 
باشندگان  ريها، هزاره ها و.... سا کيها، تاج
خراسانی  یفرهنگ -یخيمشترک و بزرگ تار تيهمه هو

و  کيتاج انيو فرق م افتيخود را باز خواهند 
 خواهد رفت. انيم ازپشتون 

 

قوم اند که  کيون و پشت کيگفته ام که تاج بارها
پشتون  ان،يم ني. در انديگو یبه دو زبان سخن م

اند و پشتو زبان محاوره  یقوم دو زبان کيها 
شان  یادب-یزبان فرهنگ -یدر یشان و پارس یبوم

که  ميخواهد بود اگر بپندار یاست. اشتباه بزرگ
 یها و پارس ها م کيتاج یزبان انحصار یدر یپارس

دستاورد شکوهمند  بايو ز نيريزبان ش نيباشد. ا
بزرگ  رانيپهناور ا نيمشترک همه باشندگان سرزم

به همه باشندگان آن  یبرابر مانهياست و به پ
ها،  یاعم از بلوچ ها، پشتون ها، نورستان

ها و.... تعلق  کيها، ازب کيکردها، لرها، تاج
رشد  و يیدر شگوفا خيتار یدارد وهمه در درازا
 آن نقش داشته اند.

 

چون پشتون (افغان)،  یتبار یها تيخرده هو ما
. مي......دار ،یهزاره، بلوچ، نورستان ک،يتاج

و  یو بزرگ ما خراسان یخيتار -یفرهنگ تياما هو
 یتيهو ،یرانيو ا یخراسان تياست. هو یرانيا
. ميعوض کن یزيآن را با چ ميکه بتوان ستين

 یزياستعمار دو سده آزگار است که با برنامه ر
 ريپشتون ها و سا یاست برا دهيتالش ورز یگبزر

و حتا  یرانيا ريغ تيهو کيباشندگان کشور ما 
افغان را  یقوم تيهو کيبتراشد و  زيست یرانيا

 نيبسازد و ا یخيتار -یفرهنگ تيهو کي نيجانش
به استحمار ما بپردازد.  یعتيگونه به قول شر

 یفرهنگ لياص تيهو یبه بازشناس یخياما عطش تار
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 یم یرا خنث يیتوطئه  نيچن یداريو ب یگاهو آ
 سازد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر سر راه شکلگيری ببزرگترين مانع  -پشتونيسم
 دولت و ملت در کشور

بايد گفت که مشی پشتونيزاسيون سرزمين خراسان 
پيشتر از هر کسی به خود پشتون های باشنده 
کشور، به ويژه پشتون های باشنده نوار مرزی با 

می رساند. در زير داليلی انده و رسپاکستان زيان 
را  که چرا پشتونيسم برای کشور زيانبار است، 

 می آوريم:  

تی است و ارداونخست اين که اين ايدئولوژی  -
پايگاه مردمی ندارد و از پشتيبانی گسترده 

 پشتون های افغانستان برخوردار نمی باشد.
با توجه به اين که رژيم پشتونيستی با  -

وی يک ابر قدرت روی کار می اشغال کشور از س
آيد، با دشمنی شديد و آشتی ناپذير پشتون های 

 آزاده و سرکش رو به رو می گردد. 
پشتونيسم بر پايه عدالت استوار نيست و چون  -

بيشتر بر پايه افسانه و دروغ و زورگويی و 
بيشخواهی استوار می باشد،  شانسی برای بقا 

 ندارد.
خواهی تباری و چون پشتونيسم خواهان برتری  -

زبانی در کشور است، روشن است با واکنش شديد 
درصد نفوس  65که نزديک به  -باشندگان شمال کشور

تاجيک  -(در واقع اکثريت راستين) را می سازند
ها، هزاره ها، ازبيک ها، ترکمن ها، ايماق ها، 
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قزلباشان و ديگر باشندگان کشور رو به رو می 
و نبرد  ش دايمیباشد و با آن ها در يک کشمک

 به سر می برد.  فرسايشی
 

اين در حالی است که بيشتر زمين های کشاورزی، 
بخش بزرگ شهرهای صنعتی، کانسارها، بازرگانی و 

درست در شمال واقع می باشد. از اين  کشورفرهنگ 
عد داخلی بزرگترين بی موازنگی (ديز رو، در ب 

باالنس) يا پارادکس درونی افغانستان در وزن 
و  قبايل پشتوننخبگان نظامی بزرگ  -باالی سياسی
و وزن فزاينده آنان  و برتری جويی فزونيخواهی

فرهنگی و  توليدی و بسيار پايين اقتصادی،
 اجتماعی آنان در کشور است. 

زبان پارسی دری چونان زبان اکثريت مردم  -
فنی و ادبی  -زبان رسمی، زبان علمی -افغانستان

ی الترناتيو ندارد. از و فرهنگی و ميان تبار
اين رو، نشاندن مصنوعی زبان پشتو به جای آن 

 53راهی به دهی نمی برد.

                                     
. روشن است دولت های آينده بايد به رشد، توسعه و  53

بالندگی همه زبان های ملی کشور مانند پشتو، ازبيکی، 
ايی رساندن فترکمانی، بلوچی، نورستانی و... و به شکو

آن ها توجه بايسته داشته، زمينه را برای فراگيری 
ن در سرتاسر کشور فراهم زبان مادری برای همه کودکا

آورد. اما بايد اين روند طبيعی، بدون هر گونه تبعيض 
بهره برداری هر گونه از  و پالوده پاکيزه ؛و امتياز
 سياسی باشد. ابزاری 

 
در گذشته دولت های شوونيست ما سرمايه های  دردمندانه،

هنگفتی را برای رشد مصنوعی و دومپنگ شده زبان پشتو 
با همه نيرو بيهوده برای ستردن و  هزينه کرده، و

نابود ساختن زبان پارسی دری و فرهنگ ايرانی و 
خراسانی کوشيدند. در اين حال، به جای باسواد ساختن 

در پی تحميل  در مناطق محروم، کودکان بينوای پشتون
پشتو بر پارسی زبانان و ديگر باشندگان کشور اجباری 

 برآمدند. 
 

رو نبايد  اب می کند که به هيچمنافع عليای ملی ما ايج
جايگاه برجسته زبان پارسی دری به عنوان يگانه زبان 
رسمی و سراسری در کشور زير سوال برده شود. بايد هر 
چه سريعتر به دوزبانی بودن مصنوعی و اجباری که موجب 
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يه  ومسدو با توجه به اين که پشتونيسم بر  -
خاک پاکستان ادعای ارضی دارد، روشن  سه چهارم

است خواهان نابودی پاکستان همچون يک دولت است. 
 از اين رو، پاکستان برای رويارويی با آن، با
جنگ ابزار به بار ها تيز تر و خطرناک تر از 
پشتونيسم در برابر آن می ايستد. اين 

ايدئولوژی تند روی (اکستريميسم) و  -ايدئولوژی
بنيادگرايی (فوندامنتاليسم) اسالمی باز هم 
پشتونی است. در نتيجه اين کشاکش بی پايان، 
افغانستان و نوار مرزی پاکستان به کارزار 

ونبار دو کشور با مشارکت بازيگران های خ ریيدرگ
ديگر منطقه يی و فرا منطقه يی مبدل می شود که 
بزرگترين زيان آن هم به باشندگان بينوای پشتون 
 نوار مرزی ميان افغانستان و پاکستان می رسد.
در اين حال، هند پيوسته از پشتونيسم سود می 
برد  و از آن برای فشردن پاکستان از دو سو، با 

دن هيمه در آتش تنش ها ميان افغانستان و افکن
 پاکستان بهره می گيرد.

پشتونيسم از ديدگاه سرشت خود، ايران را  -
دشمن تاريخی خود می پندارد و از همين رو هم 
برای ايران بسيار خطرناک است. روشن است با 
فربه شدن آن، ايران ناگزير می شود در برابر آن 

 واکنش نشان دهد. 
مساله ديگر و آن هم کشاندن می ماند، يک  -

پای ابر قدرت ها و قدرت های با هم رقيب منطقه 
يی در مساله پشتون. برای مثال، کنون رويارويی 

، امريکا و بعرااهای پاکستان و هند، ايران و 
اروپا با  روسيه و چين همه و همه در سياهچاله 
مساله پشتون است که هم امنيت افغانستان، هم 

درکل امنيت سراسر جهان را با  امنيت منطقه و
تهديدهای بسيار جدی رو به رو می سازد. از اين 

                                                                                                           
دودستگی و دوگانگی  در کشور شده و شيرازه های وحدت 

 داده شود.  پايان ،ملی را از هم گسيخته است
 

شگفتی بر انگيز است. يکی از نمادهای همبستگی ملی در 
اما اگز نيک بنگريم، در  ملی آن است. هر کشوری سرود

کشور ما برعکس سرود ملی خود منشای فتنه و افتراق 
است. افغانستان،  تنها کشور  جهان است که در آن دو، 

 !!سوم باشندگان  معنای سرود ملی خود را نمی دانند!!
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در بعد همگرايی  رو پشتونيسم بسيار خطرناک و
 زيانبار است. منطقه يی

با توجه به اين که پشتونيسم برای ازبيک  -
ها، تاجيک ها و ترکمن ها حقوقی قايل نيست، از 

ی ميانه اين رو، با مخاصمت کشورهای همسايه آسيا
هم رو به رو است و با حاکميت يک دولت 
پشتونيستی در افغانستان نمی توان به مناسبات 
نيک و حسن همجواری با کشورهای آسيای ميانه 
سنجش کرد. اين کار سخت برای کشور ما زيانبار 

 است. 
همين گونه چون پشتونيسم همواره يا به ياری  -

شمنی روسيه و يا امريکا روی کار می آيد، با د
حال اگر يک دولت  چين هم رو به رو می باشد.

پشتونستی به کمک روسيه روی کار بياييد، از سوی 
امريکا و انگليس و چين در هم کوبيده خواهد شد. 
چنان چه در دوره شوروی پيشين چنين شد و کنون 
که از سوی غرب حمايت می شود، از سوی قدرت های 

نيک می داند رقيب آن در هم کوبيده می شود. غرب 
که پشتونيسم در نهايت به سود روسيه می انجامد. 
از همين رو هم است که روسيه در قبال آن در يک 
وضعيت فرصت طلبی روزشماری می کند که چه وقت 
امريکا از آن رو بتابد تا آن را فرا چنگ 

 بياورد.
پشتونيسم به سان يک غده سرطانی است که به  -

همان پيمانه بدخيم هر پيمانه که فربه شود، به 
تر می شود و واکنش ها در برابر آن و هم چالش 
ها و تنش ها چه در عرصه داخلی و چه در عرصه 
خارجی پيرامون آن بيشتر می شود و مرگ آن نزديگ 

 تر می شود.
 

...و سخن آخر در اين زمينه اين که با مساله 
بايد از بلندای نگرش های واالی انسانی، اسالمی و 

يست. روزانه تا صد نفر پشتون قربانی ملی نگر
اين بازی خطرناک پشتونيست ها می شوند. بايد بی 

 درنگ به اين بازی پايان داده شود. 

پشتونيزاسيون خراسان، مشی ضد ملی از سوی ديگر، 
بی  بحران خانمانسوز هويت در کشور را به پيمانه

سابقه يی فربه تر ساخته است و سخن آخر هم اين 
تونيسم به گونه ديالکتيکی در درون خود که تز پش
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انتی تز انتی پشتونيسم را می آفريند و می 
پروراند که ره آورد نهايی آن از هم گسيختگی و 

 فرپاشی و نابودی کشور به چند سازواره است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گذار از  مفاهيم کالسيک به نياز تاريخی به 
 مفاهيم مدرن
به يک رشته مفاهيم و مقوالت بيشتر در کشور ما 

همواره سخن از ال، ثبه گونه مکهن چسپيده اند. 
فرمانروايی و تقسيم قدرت در و  حاکميت حکومت و

اين است که هر  قوم تالش دارد قدرت ميان است. 
در را به گونه انحصاری، يکسره در دست بگيرد. 

حالی که در کشورهای پيشرفته جهان سخن از 
و مشارکت فراگير ملی بر اساس مديريت و اداره 

پيوسته  از همين رو .می زنند شايسته ساالری
سياستمداران بازی های سياسی را در کشور به شکل 
برد و باخت می بينند. در حالی که بايد به شکل 

 باخت ديده شود. -برد يا باخت -برد



 

142 
 

 

سيستم بسيار مهم است. داشتن در مديريت 
انی و ضعف های انتخابات اخير بيچارگی، ناتو

سرشتی ساختار نظام و قانون اساسی مسخره کنونی 
را آشکارا به نمايش گذاشت. به گونه يی که 
سرانجام امريکا هم متوجه اين ناتوانی و ناکار 

 آمدی نظام سياسی حاکم بر کشور گرديد. 

قانون اساسی ضد ملی و ناقص و سرتاپا متناقض  
و پاسخگوی کنونی و ساختار نظام کنونی به هيچ ر

نيازهای کشور و جامعه ما نيستند و سخت بحران 
آفرين و فتنه انگيز اند و مادر همه بحران ها و 

 سيزدهنا به هنجاری ها و نا به سامانی ها در 
 سال اخير  و  بايد بی درنگ ويرايش گردند. 

 

بايد گفتمان تقسيم قدرت به گفتمان مديريت و 
ر تغيير کند. مشارکت فراگير ملی در مديريت کشو

يا  –ما تا کنون از دو حال بيرون نبوده ايم 
انحصارات دولتی بوده دستگاه رهبری ما به شکل 

در دست يک  است که در آن قدرت به گونه انحصاری
بوده اولتراناسيوناليست های پشتون  -گروه مشخص

و مهارناپذير و پاسخگويی و مسووليت هرگز نبوده 
مساالری با  ستمگری، است و اين گونه به جای مرد

کتاتوری، خودکامگی و بيدادگری رو به رو بوده يد
ايم که تا کنون هستيم و يا هم شرکت سهامی يا 

يزيکی قدرت در ميان تاراجگران قدرت که فتقسيم 
در اين صورت اصل شايسته ساالری و مشارکت ملی 
زير پا گذاشته شده است. و به جای نخبگان فکری، 

 راس امور قرار گرفته اند.  نخبگان ابزاری در

ينه بايسته است تا با وسيع تر مديريت بهبرای 
مسووليت ها  ،قاعده مشارکتی تصميمگيری هاساختن 

  را تقسيم نمود. وظايفو 

 

 - اين فرمول را از ريشه تغيير بدهيم بر آنيم که
برای مديريت بهينه جامعه و کشور بايسته است تا 

بسازيم که در آن  گفتمان مديريت مدرن را مطرح
تنها با خرد جمعی و کار گروهی با مشارکت 
گسترده ملی همه توان مديريتی (ادمينستراسيونی 
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و منجمنتی) خود را بسيج گردانيم. در غير آن 
که به قول معروف از يک طرف  يمبايد غافل نباش

پلنگ و ز ديگر طرف نهنگ،  چنگ و دندان های خود 
 اند.   تيز نموده مارا برای دريدن 

در بحث ملت سازی هم بايد از مقوله های تيره و 
... که مقوله های طايفه تبار و قبيله و

بيولوژيکی اند، و تنها تعلق انسان ها را به 
ی کاين يا آن کتله به عنوان موجودات بيولوژي

نی دتم-فرهنگیهويت د، به مقوله ننشان می ده
 گذار کرد. 

 

به سوی   رو آوری از  ناسيوناليسم تباری 
 :ناسيوناليسم مدنی

از نارسايی های جدی بحث ناسيوناليسم در کشور، 
برداشت و درک نادرست از ناسيوناليسم است. به 
اين معنا که از همان آغاز وارد شدن کشور به 
عصر ناسيوناليسم، ناسيوناليسم تباری را جانشين 

ته، چنين لغزشی بناسيوناليسم مدنی ساختند. ال
 صورت گرفت.   از سوی طرزی 

بر دو  سميوناليناس«در ويکی پيديا آمده است: 
 سميوناليو ناس تباری سميوناليناس نوع است:

 سميوناليناس فيو تعر تيدر ماه يیدو ني. ایمدن
است که  یآلمان سميوناليناس انيو جر رسي زاده

عنوان  ري) ز١٩۶٧در کتاب مهم هنس کوهن (
بحث گرفته  به« یو شرق یغرب یها سميوناليناس»
 نيبه ا یغرب سميونالکوهن، ناسي . به گفتهشود یم
از  یانجمن عقالن کياستوار بود که ملت  دهيا

مشترک  نيها و سرزم  است که توسط قانون یشهروندان
 سميوناليکه ناس یحال . درخورند یم ونديباهم پ

) باورمند به فرهنگ و ني(شرق رود ر  یشرق
ملت  یکيارگان فيبه تعر ليو ما یقوم یها شهير

دولت و  یقوم سميوناليناس ،گردي  بود. به گونه
گروه، قوم و فرهنگ دانسته  کياز  لملت را متشک

 که یدر حال خواند، یم یعيطب نديفرا کيملت را 
صرف نظر از نژاد، رنگ،  یمدن سميوناليناس
 نديملت را در فرا ؛تيجنس، زبان و قوم ده،يعق

 .کند یم فيتعر نيزمسر کيشدن باشندگان  یشهروند
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جنبش  کيرا  سميونالي) ناس٢٠٠١( تيسم یانتون
و حفظ استقالل، وحدت  افتني دست یبرا کيولوژيديا

 کي ليکه به تشک کند یم فيتعر یمردمان تيو هو
) ١٩٩۴باور دارند. واکر کانر ( یو شدن یملت عمل

عشق به ملت،  -زيچ از هر شيرا ب سميوناليناس
. و کند یم فيتعر یدولت ارض به یقوم و وفادار

 امديرا پ سميونالي) ناس٢٠٠۶گلنر (
. ملت را داند یم تهيگذار به مدرن ريناپذ اجتناب

رسم،  ش،يچون زبان، ک ینيع یها هم بر اساس عامل
مانند  یذهن یها و هم بر اساس عامل نيسرزم
کرده اند.  فيو احساس تعر ها افتيدر ها، کرديرو

از  یاجتماع ثابت توان یم را ملت گريبه عبارت د
 یاقتصاد یزبان، قلمرو، زندگ یمردم بر مبنا

موجود در فرهنگ  یروان يیمشترک و خلق و خو
چون  یانيکه ساختارگرا کرد. با آن فيمشترک تعر

 فيتعر یو تصور یاسياجتماع س کياندرسن ملت را 
 فيتعر ی) ملت را اجتماع١٩٩۶( لري. مکنند یم
مشترک و تعهد  یها اورب سطهکه به وا کند یم

دارد و به  یخيمتقابل ساخته شده است، تداوم تار
خود را از  ريفراگ  مشخص و فرهنگ نسرزمي واسطه
 کي) ٢٠٠١( تي. سمکند یم کيتلفک گريد یها اجتماع

مشترک،  های استطوره که دارنده یاجتماع انسان
مشترک، فرهنگ مشترک، اقتصاد واحد، حق و  خيتار
باشد را، ملت  شاعضاي همه یک برامشتر یاه تعهد

 . خواند یم

 

از  یفيملت و دولت ما را به تعر یناگسستن ونديپ
)، ٢٠٠١( تي. سمدارد یوا م یمل تيدولت و هو

اصول  به واسطه خواند یم یرا مل یدولت
مشروع شده باشد و شهروندان آن  سميونالناسي
 هاما ن یمل یارچگيکپاز وحدت و  یزانيم یدارا
و  يیرا باززا یمل تيباشند. و هو یفرهنگ یهمگون

ها و  ها، اسطوره ها، نماد ارزش یميدا یبازخوان
و  ليرا تشک یملت راثيم کند یم فيتعر يیها سنت
  ».دهند یم صيشهروند آن ملت را تشخ يیفرد تيهو
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 نفش فرهنگ  سياسی:
يکی از نيازهای اصلی جامعه، گذار از نگاه سنتی 

و مديريت، به نگاه مدرن و قبيله يی به سياست 
 یاسيفرهنگ سنقش  ی،سجاد است. به گفته داکتر

، بس تاثير در افغانستان یاسيحاکم بر مناسبات س
و  استيبه س ه يیليو قب یسنت نگاه«گذار است. 

 یاسياز ساختار و فرهنگ س یناش ینوع تلق ،حکومت
 یرفت ط یجامعه افغانستان است که انتظار م

از فرصت ها و بهره گيری  ابسال گذشته  زدهيس
 یعبور از دولتدار یها نهيزم ،امکانات موجود

مدرن و  یاستمداريس ساسا یگذار هيو پا ه يیليقب
 . ساخت یقانونمند را فراهم م

 

 یگذار هيپا یبرا یجامعه جهان یوينگاه حما
 نيخوب و قانونمدار، مهم تر یحکومتدار یسنگبنا

ه صورت از آن استفاد یخوبه انس بود که بش
 نگرفت.

 

ه ليو قب یسنت تيذهن نيسنگ هيها سا سال نيا در
ر يتاث زيرجامعه را  یاسيس یچنان رهبر آن يی

 نيب یو تحت فشارها یبه سخت کرزیگذاشت که 
 یرهبر یاز جنبه ها یدر برخ یو داخل یالملل

 یاسيتوانست از الزامات فرهنگ س شيخو یاسيس
 یو نقدها انيب یآزاد رشي. پذديعبور نما یسنت

دسته  نيرا از ا يی  و رسانه یزمجا یتند فضا
 کرد. ادي توان یم

 یاسيفرهنگ س یها یژگيشاخص ها و و نيتر مهم
 راتي، تاثیاسيو برداشت س تيحاکم بر ذهنی سنت
تعامالت چگونگی بر و برداشت ها شاخص ها  نيا

 رهبری دولت با قوای سه گانه است. 

رداشت جامعه، و ب یشامل تلق یاسيفرهنگ س...
 یاسيو قدرت س استياز س استمدارانيافراد و س

 یجامعه شناس کيورياست. با استفاده از مباحث ت
نکته اذعان  نيتوان بر ا یماکس وبر م یتفهم

 استمدارانيس یاسيس ینمود که رفتارها
نسبت  استمداريس تيبازتابدهنده نوع نگاه و ذهن
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 یاسيس فرهنگ است. یحکومت و دولتدار است،يبه س
 یها و الگوها از باورها، ارزش يیمجموعه 

  در بر می گيرد.را  استيافراد در حوزه س یرفتار

با فرهنگ  سهيدر مقا یسنت یاسيس تيو ذهن فرهنگ
است که در  یخاص یها یژگيو یدارا ،مدرن یاسيس

 یو حکومتدار یسنت یرفتارها ديبه بازتول تينها
 نيا یها شاخص ني. مهم ترانجامد یقبيله يی م
چون؛ اقتدار  يیدر محورها توان یفرهنگ را م

اراده قانون،  یجاه و تقدم اراده حاکم ب يیگرا
 یرابطه شخص یبر مبنا یاسيو استخدام س يینسبگرا
و  یکالنساالر ،يیتخصص گرا یجاه ب یشاونديو خو
و کالن  یفکر ساالر یجاه ب ،یديسف شير تياولو
تقدم منافع  ،یيگرا یمل یجاه ب يیقومگرا ،ینظر
و  استيبه س ینگاه شخص ،یبر منافع جمع یشخص

برخورد  یجاه ب یاسيبا مناصب س یمحاسبه شخص
به  یو باالخره نگاه حذف ،یو محاسبه مل یجمع
 ینگاه جذب یجاه ب یو دستگاه نظارت یاسيس بيرق

 و استقبال از نظارت عنوان نمود.

 

 و فراهم ینظم اجتماع یشک قانون سنگ بنا بدون
 شيحرکت رو به پ یمثبت و سازنده برا یکننده فضا

 تياست. حاکم یتوسعه اجتماع یو جهش در راستا
است.  یو اقتصاد یاسيفرض مهم توسعه س شيقانون پ

گام  یسال حکومت حامد کرز ١٣رفت در  یانتظار م
 تيحاکم یساز نهينهاد یاستادر ر یو مهم یجد یها

 نشد. نيقانون برداشته شود، اما متاسفانه چن

 

 حيتقدم و ترج نهيزم نيچالش در ا نيتر مهم
جمهور  سياراده شخص بر اراده قانون است. رئ

جامعه ما هنوز هم از اعمال  استمدارانيو س یکرز
. برند یلذت م یگونه مطلقه و فرا قانونه قدرت ب

اراده افراد خود قانون  افتهيدر جامعه توسعه ن
قابل اراده نه  نيا ليدل نياست و به هم

 است و نه قابل کنترل. خواستباز

 یجان توسعه اجتماع یکه بال یاسيشدن قدرت س مطلق
مراجع  یراه را بر هر نوع بازخواست از سو ،است

مسدود نموده و دارنده قدرت را از قلمرو  ینظارت



 

147 
 

 تيامر در نها ني. اسازد یقانون خارج م تيحاکم
و باز شدن  یاسيانتقاد س یموجب بسته شدن فضا

در اداره  یوسراه گسترش فرهنگ تملق و چاپل
 افتيرا از در یاسيس ستميکه س ی. امرگردد یم

جامعه محروم  یو مطالبات عموم ها ینواقص و کاست
 .سازد یم

حاکم بر دولتمردان ما نظارت  یسنت یاسيفرهنگ س
 کيدر  یداده و بطور منطق ليرا در حد خصومت تقل

سازنده و  یکارانتظار هم توان یخصمانه نم طهراب
 یها دگاهيبه ديی اعتنابی متقابل را داشت. 

تملق و سازشکارانه و  هيروح جاديکارشناسانه، ا
رابطه  جاديو ا نهيکاب یاعضا انيمماشات در م

متملق و در  یشنو و حت نبا کارگزاران سخ کينزد
در  یو ابتکار یانتقاد هيسرکوب نمودن روح تينها

رابطه  نيا یورهامح نياز مهم تر نهيدرون کاب
 .شود یمحسوب م

 یدر امر حکومتدار یاسينظام س یکاهش کارآمد...
ارزشمند و  یها از دست رفتن فرصت تيو در نها

 یسنت یاسيعبور از فرهنگ س یافغانستان برا يیطال
  »مدرن و کارآمد بود. یاسينظام س یگذار هيو پا

در همين پيوند، پروفسور رهين در زمينه در 
در سايت وزيت خاوران چنين نگاشته مقاله يی 

 است:  

محمود طرزی را می توان بانی و مروج «
ناسيوناليسم قومی و ملی گرايی در کشور خواند. 

او را می توان » سراج االخبارافغانيه«
بازتابدهنده انديشه های ملی گرايانه و 
ناسيوناليستی او دانست. چنانچه بسياری از 

از نگاشته » هفته نامه«مقاالت ناسيوناليستی اين 
هايی او اند. طرزی نخستين کسی است که افکار 
ملی گرايی را به گونه تلفيقی با پان اسالميسم 
وارد عرصه مطبوعات کرد. نکته مهم در نوشته ها 
و انديشه های تلفيقی او اين بود که او در 

می کرد که بين وطندوستی و  ءاذهان خواننده القا
اعتقادات اسالمی تعارض  ملت خواهی و تعاليم و

وجود ندارد. طرزی وطندوستی را مترادف دين 
دوستی تلقی می کرد. عبدالحی حبيبی نويسنده و 
تاريخ نويس نامدار کشور می نويسد که نخستين  



 

148 
 

بار او مفاهيم و واژه های وطن، حب وطن، 
وطندوستی را ازسراج االخبار افغانيه  و مقاالت 

 محمود طرزی فرا گرفت.

 یها شهياند ،لگرانيتحل یبرخ ديد از هرچند...
پان  و یناسيوناليسم قوم قيمورد تلف در یطرز

 یبررس یعمل ريغ متناقض و شهياند کي ،اسالميسم
مطرح  یرا که طرز یناسيوناليسم رايز ؛گرددی م
متأثر از  ،ديگو یاز آن سخن م وستهيکند و پ یم

ناسيوناليسم اروپا و ترکان جوان  یها شهياند
و  کيها همانا تفک شهيمشخصه آن اند هست کا

از  یمذهب باورهایو  ینيافکار د يیجدا
که پس از نهضت  باشدی م یقوم ميسنالويناس

دولت  جاديو به اد آمد يپددر اروپا  یروشنگر
و حکومت  استياز س نيکامل د يیسکوالر و جدا یها

 نيخود با ديبا فرم و د یطرز ی. ولديانجام
بهره گيری  و خواسته است با هديازيدست  قيتلف

 شهير یناسيوناليسم ب ،یو اسالم ینيد هياز روح
 رشيآماده پذ داشته است، یکرده، سع یتبانيرا پش

اقوام مختلف کشور گرداند که ناممکن از آب در 
در مورد اهداف  نياگوريروارتان گ  چنانچهآمد. 

 مستمر در و وستهيکه پ یطرز یناسيوناليسم قوم
 ديگوی م ،يافت بازتاب می هيبار افغانسراج االخ

ناسيوناليسم  ديعقا یتالش برا انيجر در یطرز« که
شمار يمختلف و بواکنش های  خود با ،یافغان

 کشور را از تيجمع تيپشتون که اکثر رياقوام غ
 یمواجه بود. چه طرز ،دهندی م ليتشک یملحاظ قو

 یمبن »افغان«واژه  از يیتازه  فيتعر ستيبای م
تا  نمودی ارائه م ینيد و يیايجغراف هيپابر 

مدرن شدن  از ديکه شا پشتون را ريترس اقوام غ
بودند،  شمنديها اند سلطه پشتون ميتحک و کشور
 بردارد.  انيم از

 

هللا را  بيرحبيبود تا ام نيا یطرز گريمهم د فهيوظ
 یاجتماع-یکه تحوالت اقتصاد ديقانع نما

 کشور در های افغانستان موجب مداخله خارج
حاکم را به دودمان موقف  ايسلطنت  ده،ينگرد

 یتحول نيچن رعکس،که ب اندازد، بل یمخاطره نم
به  ده،يتازه بخش یروي، نشاهقدرت  و به اقتدار
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 یرا دفع م یخارج داتيکمک و تهد ثبات کشور
 فيبا وظا »جوانان افغان« ،آن . فراتر ازدينما

 ینيدستگاه دهم روبرو بودند تا هم  یگريدشوار د
و  ونيزاسيکه اسالم، مدرن ندينما بيترغ را

هم مسلمانان  توافق اند، و با هم در ميسسکوالر
 ایبه معن ميسرا متقاعد گرداند که مدرن عهيش

 تيحاکم ايها و  آن ازاتيبه امت دنيبخشپايان 
 ».ستيقوم پشتون ن

 

 نينخست یطرز چند ذکر است که هرشايان هم  نيا
بحث  ستميسده ب ينآغاز یدهه هااست که در  یکس

 یمورد زبان فارس کشد و در یم انيزبان را به م
ارائه  ديدگاه هايیو  ديگو یو زبان پشتو سخن م

 نيا اظهارات او در ها و شهيکند، اما اند یم
 لغزش های بسياری بهبا ضعف ها و  زيمورد ن

 . ستهمراه بوده ا

 

معتقد  یکه طرز ديگو یگريگوريان م سوريپروف باز
 یمقابل زبان فارس زبان پشتو در تيبود تا موقع

زبان «همکارانش زبان پشتو را  و یکه طرز( یدر
 ايپشتو « :ابدي تي، تقو)خواندند یم »ها افغان

 و» ها زبان اجداد« و یمل غرور تبلور» یافغان«
 نيا ،لحاظ نيا پنداشته شود. از یمل یزبان واقع
افغانستان  یقوم یبه تمام گروه ها ديزبان با

 » آموزش داده شود.

 

 یمورد زبان فارس در یطرز گرياشتباه د ضعف و
را در  یدر یزبان فارس تيکه او رسم بود نيا یدر

کرد و  یم یتلق رانيحکومت ا ادگاريافغانستان 
گفت:  یسخن م یدر یبودن زبان فارس یتياز عار

 ان،يجهان همعلوم جهان است ک« :سدينوی ه مچچنان
. نديگو یرا افغان م ما ا افغانستان وملت ما ر

عاجزانه ما   سرلوحه ريتفس شرح و در هيبنًا عل
درست  و حيماند، صح یم یکه باق یشبهه گک کي

 بودن یتيعار و» یافغان یمل اتيادب« بودن
 » است. »یفارس یمل اتيادب«
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 رهين ادامه می دهد: 

 اي یمورد زبان فارس در یاظهارات مغرضانه طرز«
 یتيرا زبان عار افغانستان که آن در یدر یفارس

 یحکومات خراسان بزرگ تلق ادگاريرا  آن تيو رسم
 یخيتار یها تيواقع دور از نادرست و ،کند یم
سرزمين  در یدر یزبان فارس تيزبان است. رسم نيا
 اسانخر نيکهن سرزم و یطوالن خيتار در شهير ما
 پژوهشگران ودانشمندان دارد. همه  کتريايیبا

 یگهواره اصل که مبدأ و هستند معتقد یزبانشناس
 ،یخيتار دور یگذشته ها از یدر یزبان فارس

 ها و یباختر بوده است. امپراتور اي ايکتراب
زبان بودند. زبان  نيناشر ا شاهان ما صاحب و

 نيسرزم مختلفپيش شاهان سال  را صدها یدر یفارس
 از(کهن  انيخراسان و انييايآر ،یعني ما

تا شاهان گرفته  یسامان يرانام واهان پادش
 و یبابر ،یلود ،یبانيش ،یسلجوق ،یموريت ،یغزنو

 و از سايبلخ، کاپ تخارستان و از ی)سپس دران
 یکناره ها مشرق، از مغرب و یسوه هرات ب غزنه و

 از وکنونی رکمنستان سرزمين ت دجله تا قفقاز و
 گسترش دادند.  یتا دهل قاره هندنيم یسوه ب نيچ

 زبان و شتازيمردان پ از یکيخود  یطرز محمود
را  يیاست که نوگرا ستميقرن ب در یدر یادب فارس

 نيچن با و کرد جاديزبان ا نيا نثر و شعر در
مدرن  ميسبه عنوان پدر ژورنال یريتأث نقش و

را  او یکس کنونتا  یول .افغانستان شناخته شد
ی ها نم پشتون یقوم ميسنالويپدر ناس ثيحه ب
 یهم کماه یبابت چندان احترام نيو از اند،د

مبدل گشته است که  يیکه به لکه  بل. نکرده است
و  ميسآن دامان آن پدر بزرگ ژورنال یاهيس

 ر کرده است. لکه داافغانستان را  یخواهيآزاد

 

 یطرز یقوم ميسنالويناس نيو هوا و مشق و تمر آب
 یتر یو قو قتريعم یها شهيبعد ر یدر زمانه ها

 یکه ب ديگردامان هللا شاه  ريدامنگ کسرهيد و ز
لکه  »نينظامنامه بدنام ناقل« بيتصو د،يترد
 آن یاهيتا هنوز س و ديدامان او گرده ب یننگ

شاه  یشانيبرطرف نشده و اثرات ناگوار آن بر پ
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و وجهه  ماندهی و اصالح طلب کشور باق خواهيآزاد
 ت. نگهداشته اس نيو چرک اهيهم س هنوز را تا او

 1290 یکه در سال ها یمحمود طرز ديطرز د....
بود، در  دهيخواب د شيپ نزديک به يک سده درست 

. امان هللا خان و ديبعد دامنه دارتر گرد یها سال
ها را در سراسر افغانستان کشت  افغان ،نادرخان

محمد گل مهمند  یکردند و ظاهر خان با برنامه ها
زبان  شتريب جيو ترو »پشتو تولنه« سيو تأس
کشور  گوشه و کنارسرتاسر به  را آن ،یافغان

را در  آن یجا یکشور یبردند. در قانون اساس
 فيگذاشتند. امروز با تحر یدر یبرابر زبان فارس

تالش آن  مذبوخانه در یو دستکار یقانون اساس
قانون  کهی در حال رند.گذابو لجه ب گامیدارند 

 .رده استک نيتضم یها را مساو حقوق همه زبان
 یميساختن دا نيجاگز یها برا تالش نيهمه ا یول

را  آن یکه طرز یدر یفارس یجاه ب یزبان افغان
هوا بادی در و يهوده ب ،و مؤقت دانسته یتيعار
 نيوز و نيسنگ یحده ب یدر یفارس راي. زباشدی م

 هيتک یو کشور یقدرت لشکر کهيو استوار بر ار
وارد در  زبان تازه کيزده است که نه تنها 

که هر صدا  را تکان دهد، بل آن تواندی جامعه نم
 یسقو«برنامه  اي و یطرزطراز و هر طرح و پالن 

تکان دهد.  شيرا از جا آن تواندی و... نم »دوم
ی م ساخته و وا داريرا ب آنبرعکس، گويشوران 

 شتريرا ب شاخ آن یپربار و قو یها شهير تا دارد
 ،دهيکش رونب از سطح کشور احت ،کرده تيتقو
 »سازند. یجهان

 

 

  :منافع ملیبازتعريف 
يکی از مفاهيمی که بايد نگاه خويش را در قبال 

مشی پشتونيزاسيون . آن عوض کنيم، منافع ملی است
سرزمين خراسان و ادعای ناروای ارضی بر 
پاکستان، ما را در تعريف قلمرو ملی، حاکميت 

ساخته ملی و منافع ملی دچار توهم و سر در گمی 
 است. در اين جا می بينيم که منافع ملی چيست؟  
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منافع ملی به منافعی که يک دولت در تراز 
کند، اطالق  ها تالش می المللی برای حفظ آن بين
شود. منافع ملی از لحاظ درجه اهميت به سه  می

 شوند : دسته تقسيم می

منافعی که با  :منافع حياتی يا منافع عليا
ر ارتباط است و قابل مذاکره موجوديت يک دولت د

نيستند. مانند حاکميت ملی، تماميت ارضی، 
 استقالل و آزادی.

ها  ها برای حفظ آن منافعی که دولت  :منافع مهم
 کنند. تالش می عرصه ديپلماسیدر 

منافعی که تنها برای باال بردن  :منافع حاشيه يی
زنی يک دولت در مذاکرات ايجاد شده و  قدرت چانه

 شم پوشی اند.قابل چ

مادامی که ما تعريف روشنی از منافع ملی در 
چهارچوب مرزهای کنونی افغانستان نداشته باشيم، 
ره به جايی نمی بريم. يعنی در صورت داشتن 
ادعای ارضی بر پاکستان، همواره در گير بدبختی 

 و بحران پايان ناپذير خواهيم بود.

لی تهديدها و فرصت ها بر اساس کانسپت امنيت م
تعريف می شود. ما نه تعريف روشنی از منافع ملی 
داريم و نه می توانيم منافع ملی خود را بيرون 
از چهارچوب مرزهای کنونی کشور تعريف نماييم. 
زيرا منافع ملی در چهارچوب تماميت ارضی و 
حاکميت ملی تعريف می گردد. مادامی که ما تعريف 

چگونه  خود نداشته باشيم، قلمرو ملیدقيقی از 
می توانيم منافع ملی را تعريف نماييم؟ ما بايد 

تی کشور را جستجو يراه های بلند بردن ضريب امن
نماييم. تصميمگيری ها در تراز ملی بايد بر 
اساس فرصت ها يا چالش ها صورت گيرد. با ادعای 
ارضی بر پاکستان يا مداخله در امور آن کشور، 

ر فاجعه باری ما بر عکس امنيت ملی خود را با خط
 رو به رو می گردانيم.

در اين حال، کسی  نمی تواند به گونه دقيق به 
نشان بدهد، که مرزهای ما از سياسی روی نقشه 
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اتک، پيشاور، سند، بلوچستان،   -کجا می گذرند؟
 54پنحاب؟ کشمير؟....

 

چالش ها و تهديد ها بر سر راه ملت سازی و دولت 
 در افغانستان سازی
 تهديدهای بيرونی:و چالش ها آ.

يکی از بدبختی هايی که در بسا از برهه های 
تاريخ معاصر و نوين موجب تباهی و بربادی در 
کشور گرديده است، ناآگاهی سياستمداران و 
گردانندگان از راهبردها و سياست های کشورهای 

 بزرگ و منطقه در قبال افغانستان بوده است.

 

از سياست های  روشن است مادامی که شناخت روشنی
کشورهای بزرگ و منطقه در قبال افغانستان در 
ابعاد متاجيوپوليتيک (جيو پوليتيک، جيو 

                                     
ورند پايان خط نزديک می شود، يد«. ما در  کتاب های  54

نگاهی به پرونده «، و »ميخ آخر بر تابوت تابوی ديورند
به تفصيل به موضوع ادعای بيجا، » مختومه ديورند

بيمورد، بيهوده و بی پايه ارضی شوونيست های پشتون 
از اين رو،  افغانستان به خاک پاکستان پرداخته ايم.

بيشتر از اين روی آن نمی پيچيم. برای به  در اين جا
 : دست آوردن اطالعات بيشتر در زمينه نگاه شود به

در » کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان«تارنمای 
www.arianfar.com   

 
با اين هم، در پيوند با موضوع مورد بررسی يعنی داليل 
ناکامی ملت سازی و دولت سازی در کشور، ناگزيريم 

آور گرديم که همانا همين مساله خط ديورند و ادعای ياد
بی اساس ارضی بر پاکستان يکی از کليدی ترين داليل 
ناکامی ما در دولت سازی و ملت سازی بوده  است. 
مادامی که ما برای کشور خود مرزهای مشخص و معين 

قايل نباشيم، هرگز نخواهيم شناخته شده بين المللی 
دولت سازی را به فرجام ببريم.  توانست بحث ملت سازی و

زيرا ملت و کشور تنها در چهارچوب مرزهای شناخته شده 
ت بدون کشور و لبين المللی قابل تعريف اند. دقيق تر م

کشور هم بدون مرزهای شناخته شده بين المللی نمی 
افغان «شگفتا! کسانی خود را تواند وجود داشته باشد. 

ند با ديده درايی و می خوانند، چگونه می کوش» ملتی
         چشمپارگی، تعريف ملت را تحريف کنند. 
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استراتيژيک، جيو اکونوميک و جيو سويليزاسيونی) 
و همين گونه چالش ها و شگاف های ساختاری درونی 
کشور نداشته باشيم، سخن گفتن از چالش هايی که 

افغانستان در در پيوند با بحران سر در گم، 
آينده با آن دست به گريبان خواهد بود، آب 

از همين  خونين در هاون کوبيدن بيش نخواهد بود.
رو، در نبشته دست داشته، به بررسی و تجزيه و 
تحليل راهبردهای کشورهای ياد شده در قبال 
افغانستان می پردازيم و آن گاه می کوشيم چالش 

داشت،  هايی را که کشور در پيش رو خواهد
 ارزيابی نماييم:

a -    راهبردهای کشورهای بزرگ در قبال
 افغانستان:

کنون کشور در معرض تهاجم سه منظومه قدرت بزرگ 
 جهانی قرار دارد:

 روسيه و متحدان آسيای ميانه يی آن -1
 پاکستان -چين و متحد منطقه يی آن  -2
به ويژه  -امريکا و متحدان آن (در ناتو -3

 و اسراييل)  انگليس
 
b-  راهبردهای  کشورهای منطقه در قابل

 افغانستان:

همين گونه، در بعد منطقه يی، افغانستان در 
 معرض دو گونه کشاکش قرار دارد:

کشاکش های سنتی هند و پاکستان بر سر  -1
 افغانستان

رقابت های کشورهای عربی و ايران بر سر  -2
افغانستان که در اين اواخر پای ترکيه هم به آن 

 .کشيده شده است
 

به هر رو، افغانستان کنون ميدان چند درايف 
 (راندمان) شده است:

راندمان امريکا، انگليس و اسراييل به سوی  -1
 آسيای ميانه

 راندمان روسيه به سوی آب های گرم -2
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راندمان چين به سوی خليج پارس، آسيای  -3
 ميانه و ايران

راندمان پان اسالميستی کشورهای عربی به سوی  -4
 آسيای ميانه

ان پان ترکيستی ترکيه به سوی آسيای راندم -5
 ميانه

 
 
a.  راهبردهای کشورهای بزرگ در قبال

 افغانستان:
از ديد علم جيوپوليتيک، سراسر جهان ميدانگاه 

يا کشاکش دو اردوگاه کشورهای تاالسوکراسيک 
آيلندی ها (اتالنتيست ها) و کشورهای 
تيلوروکراتيک يا قاره يی ها (کانتننتاليست ها) 

ن امريکا به عنوان رهبر کشورهای است. کنو
يا اتالنتيستی و روسيه به عنوان تاالسوکراسيک 

رهبر کشورهای تيلوروکراتيک يا هارتلندی شمرده 
می شوند. در ميان اين دو اردوگاه، کشورهای 
ريملندی يا کرانه يی، قرار دارند. به گونه 
مثال، کشورهايی چون ترکيه، پاکستان، هندوستان 

که  ی شمرده می شوند. اما همان گونهو... ريملند
ان تنها کشور جهان است که تا تسنگفتيم، افغا

کنون استاتوس جيوپوليتيک آن به گونه نهايی 
 تثبيت نشده است. 

 

از ديد تاريخی، در تاريخ معاصر، در سراسر سده 
نزدهم تا جنگ جهانی دوم، بيشتر کشاکش های 

ان بود. يه تزاری و  بريتانيا روسجهانی ميان رو
پس از جنگ جهانی دوم، کانفيگوراسيون  نيرو در 
جهان دچار دگرگونی ريشه يی گرديد. به جای 
انگليس، امريکا به عنوان يک ابر قدرت تبارز 
کرد و رويارويی های جهانی در تراز ديگری در 

 به راه افتاد.  همه عرصه  ها

کشاکش های جهانی  ،در سراسر نيمه دوم سده بيستم
سلط بر سرزمين ها و منابع روان بود. در بر سر ت

اين دوره، در آغار شوروی ها توانستند در 
افغانستان نفوذ بيشتری يابند و در سر انجام هم 
آن را اشغال نمايند. مگر در فرجام کار ناگزير 
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گرديدند، آن را ترک گويند و امريکا را در دام 
 از پيش ساخته شده  در باتالق بيندازند. 

 
حمله امريکا بر  از آگاهان بر آن اند که بسياري

طالبان در واقع در چهارچوب يک استراتيژي بزرگ 
صورت گرفت که هدف آن پر کردن خالي پديد آمده در 
منطقه پس از فروپاشي شوروي پيشين و شکستن 

بود. شوروي ها کوشيده » جنوب«کمربند نامنهاد 
 بودند در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم کمربندي
متشکل از کشورهاي هند، افغانستان، ايران، 
عراق، سوريه، لبنان و مصر در منطقه حجاب عاجز 
خود به عنوان سپر دفاعي بکشند. تنها کشوري که 

 از اين کمربند بيرون مانده بود، پاکستان بود.
 

اگر نيک بنگريم، اين کمربند از يک سو، منابع 
نفت و گاز درياي کسپين و آسياي ميانه و 

ورانيوم قزاقستان و ازبيکستان را از رخنه ي
کشورهاي پيمان ناتو حفاظت مي کرد و از سوي 
ديگر، در خود کمربند دو کشور بسيار بزرگ نفت و 
گاز خيز چون ايران و عراق قرار داشت. سومين 
نکته اين که در صورت لزوم، با پرش از اين 
کمربند شوروي مي توانست به آساني کشورهاي نفت 

خليج فارس چون عربستان سعودي، کويت، قطر، خيز 
 بحرين و امارات را زير فشار  بگيرد.

 
استراتيژي شوروي اين بود که با کشانيدن 
پاکستان به اين کمربند و تحکيم روز افزون آن، 
در پهلوي جلوگيري از راهيابي چين به خليج فارس 
و درياي عمان، زمينه رخنه خود را در سراسر 

ارس فراهم نمايد. بر عکس، منطقه خليج ف
استراتيژي امريکا پيوسته اين بود که اين 
کمربند را بشکناند و از هم بگسالند و بدراند و 
از يک سو، سيطره خود را بر آن پهن نمايد و از 
سوي ديگر، زمينه رخنه خود را بر کشورهاي آسياي 

 ميانه و قفقاز  هموار سازد.
امريکا در پي  اين است که پس از فروپاشي شوروي،

 تسلط بر کشورهاي واقع در کمربند مي برآيد.
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آنچه مربوط مي گرديد به عراق، بنا به پنداشت 
شماري از آگاهان، استراتيژي امريکا در اين 

 کشور در چند مرحله پياده شد:
در دادن آتش جنگ فرسايشي ميان ايران و  -1

 عراق 
پايان دادن به جنگ ايران و عراق با پا در  -2

 سازمان ملل مياني
تن او خدادن چراغ سبز به  صدام و بر انگي -3

 به حمله و اشغال کويت
حمله گسترده هوايي بر عراق و در هم کوبيدن  -4

زيرساخت هاي نظامي و توان رزمي اين کشور به 
 بهانه اشغال کويت

محاصره ده ساله عراق و تضعيف تدريجي آن  -5
 کشور براي فراهم ساختن زمينه  حمله بر آن کشور

مله بر عراق به بهانه داشتن جنگ افزارهاي ح -6
 هسته يي و اشغال آن کشور

 
 ،مگر، آنچه مربوط مي گردد، به افغانستان

امريکا استراتيژي خود را در قبال اين کشور در 
 چند مرحله پياده نمود:

بي ثبات ساختن اين کشور از راه دامن زدن  -1
به بنيادگرايي اسالمي در دوره ظاهرشاه  به کمک 

 ورهاي عربي و پاکستانکش
بر انگيختن شوروي به مداخالت در امور  -2

افغانستان که در راستاي دست يازي به اقدامات 
پيشگيرانه و متقابل که منجر به روي کار آوردن 

 داوود خان و سپس نظام دمکراتيک خلق گرديد.
کشانيدن پاي شوروي در باتالق يک جنگ  -3

   55فرسايشي در افغانستان

                                     
شايان يادآوری است که انگليسی ها برای جلوگيری  . 55

از رسيدن روس ها به آب های گرم، نخست پشتون ها را به 
دو بخش تقسيم نمودند. سپس در چهارچوب يک استراتيژی 

آن ها بخش بزرگ دقيق کوشيدند نزديک به يک سده و نيم 
از جهان متمدن تاريکی و تجريد مطلق بيسوادی و را در 

تاريک انديش و  زير تاثير خان ها و رهبران مذهبی
نگه دارند تا در صورت سرازير شدن روس ها به  واپسگرا

افغانستان، بتوانند از نيروی رزمی آنان در برابر روس 
بهره برداری نمايند. از اين » جهاد«ها با راه اندازی 

فت که انگليسی ها توانستند با پيشگيری گ، می توان رو
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سياسي در  -ارزار گسترده نظاميراه اندازي ک -4
برابر شوروي و تقويت همه جانبه مجاهدان که 
منجر به جنگ هاي خانمانسوز سال هاي دهه هشتاد 
و سر انجام بازگشت سپاهيان شوروي از اين کشور 

 گرديد. 
ميان » سوهاني«راه اندازي جنگ هاي فرسايشي  -5

گروه هاي مجاهدان به منظور از ميان بردن توان 
  -آنان و  راندن آنان از صحنه سياسيرزمي 

 نظامي افغانستان
روي کار آوردن طالبان به عنوان جاده صاف  -6

کن و کمک به آنان براي تسلط بر سرتاسر 
 و خلع سالح مجاهدان سويهافغانستان و ت

حمله بر طالبان و واژگونسازي دولت آنان به  -7
 بهانه همکاري با تروريزم بين المللي

گسترده نظامي در حضور روزافزون و  -8
افغانستان و پهن ساختن پايگاه هاي استراتيژيک 
در اين کشور و زمينه سازي براي رخنه در 

 و ديگر اهداف استراتيژيککشورهاي آسياي ميانه 
 

شوروی ها نيز پيوسته در انديشه دستيابی به 
شوروی ها از آوان راهيابی افغانستان بوده اند. 

  خان، پيوسته به افغانستان در دوره امان هللا
سياست پشتيبانی از يک دولت اولتراناسيوناليست 
پشتون (بيشتر غلزايی) را در افغانستان دنبال 

 کرده اند. 

 

هدف اصلی استراتيژيکی شوروی، راهيابی به آب  
های گرم آزاد اقيانوس هند و پيشروی تا رود سند 
بوده است. شوروی ها در درازای تاريخ، نقش 

را در منظقه درک می کردند. از قبايل پشتون 
همين رو، پيوسته در پی رخنه و نفوذ در ميان آن 

با توجه به اين که در ايران و  ها بوده اند.
آن برهه دولت ها هوادار امريکا روی  رپاکستان د

کار بود، استراتيژی شوروی ها متوجه روی کار 

                                                                                                           
سياست باتالق سازی در گستره قبايل مرزی پشتون، مانع 

 از رسيدن روس ها به آب های گرم شوند. 
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بودن يک  دولت دشمن با پاکستان و مخالف با 
 بود.    ايران متمرکز

 

سياست شوروی در قبال افغانستان منجر به 
لشکرکشی آن کشور در سال های دهه هشتاد به کشور 

 ما گرديد که با شکست سياسی رو به رو گرديد.

 

در  امريکا و ناتو به جای شوروی پيشين،امروزه 
به بهانه  افغانستان حضور گسترده نظامی دارند و

ه و مبارزه با تروريزم در آسياي ميان
 ي کنند:دنبال مزير را  اهدافافغانستان، 

 کنترل گنجينه هاي نفتي کشورهاي عربي -1
 »مهار ناپذير«محاصره ايران   -2
 کنترل روسيه، چين و هند -3
 تامين حضور استراتيژيک در پشت جبهه چين.  -4
جلوگيري از روند هاي انتي گراسيوني يا  -5

  56همپيوندي هاي منطقه يي
يتيک و شبکه تامين کنترل بر منابع انرژ  -6

هاي مواصالتي سودمند براي رسانايي آن در گستره 
 کسپين و آسياي ميانه -قفقاز

يافتن امکان براي برانگيختن منازعات منطقه  -7
يي که مي توانند باالقوه بهانه يي براي آغاز 

 57»اقدامات جهانشمول نظامي بدهند.
کنترل پاکستان با متالشي ساختن سازمان آي.  -8

ر آوردن يک دولت دست نشانده آي و روي کا اس.
و در صورت امکان، تجزبه آن کشور و  درآن کشور،

ايجاد کشور بلوچستان برای باز نمودن دهليزی از 
 راه قندهار و هرات  به سوی آسيای ميانه

جلوگيري از گسترش بيرون از کنترل نفوذ  -9
 اعراب

                                     
. منظور از  جلوگيري از توسعه سازمان هايي چون  56

 شانگهاي، اکو، سيکا و مانند آن است.
گاه شود به: . براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر ن 57

، به »راه به سوي صلح و تفاهم در افغانستان«گزارش 
 زبان هاي روسي، انگليسي و پشتو در سايت انترنتي 

www.Idmrr.ru نوشته پروفيسور يوري کروپنف. 
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راهيابي جلوگيری آن از  ،سد ساختن راه چين -10
 گاز خليج فارس به گنجينه هاي نفت و

نزديک شدن به ذخاير يورانيوم قزاقستان و  -11
 ديگر کشورهاي آسياي ميانه

ايجاد پايگاه هاي هوايي براي رس رساني به  -12
 افغانستان در کشورهاي آسياي ميانه

زير نظر داشتن استخباراتي  سراسر گستره  -13
 اروآسياي ميانه 

هوادار » دمکرات«روي کار آوردن رژيم هاي  -14
 نطقهامريکا در م

 به معادن افغانستان دستيابی  -15
کنترل بر گستره توليد و قاچاق مواد مخدر   -16

افغانستان و راه اندازی جنگ ترياک در برابر 
 ايران و روسيه. 

 ...و...

 

و  در افغانستان 2014سياست امريکا پس از 
 :منطقه

بی ترديد، راهبردهای اياالت متحده امريکا در 
ه در منطقه ما، پهنه سياست های جهانی از جمل

ادامه سياست های پيشين انگليس در سده های 
گذشته و معطوف به سيطره يابی جهانی و کشاکش 
های سنتی اردوگاه های تاالسورکراتيک و 

 تيلورکراتيک است. 
پس از جنگ جهانی دوم، هنگامی که امريکا جانشين 
انگليس گرديد، استراتيژی آن کشور در پهنه تسلط 

م نخست بر اساس دکترين مونرو بر جهان، در گا
متوجه قاره امريکای جنوبی و آرايش اردوگاه پان 
امريکنيسم بود. همين گونه، آرايش اردوگاه 
ترانس اتالنتيک در دو سوی اقيانوس اتلس و ايجاد 
پيمان ناتو از اولويت های امريکا به شمار می 
رفت که در چهارچوب آن، پالن مارشال را برای 

ن غربی پياده ساخت. سومين اولويت بازسازی آلما
راهبرد امريکا در تثبيت سلطه بر منابع نفتی 

 کشورهای حوزه خليج فارس بود. 
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در همين سال ها، شوروی که چونان ابرقدرت پيروز 
از جنگ جهانی بيرون آمده بود، متوجه تحکيم 
مواضع خود در اروپای شرقی، آسيای ميانه و خاور 

س از جنگ جهاني دوم، در سال هاي پ دور بود.
شوروی ها در پی آن بودند تا کمربندي متشکل از 
کشورهاي هند، افغانستان، ايران و عراق در 
منطقه حجاب عاجز خود به عنوان سپر دفاعي ميان 
حوزه های آسيای ميانه و قفقاز زير کنترل خود 
شان و حوزه کشورهای عربی خليج پارس زير کنترل 

ها اين کمربند تا سوريه، امريکا بکشند که پسان 
لبنان، مصر، ليبيا و الجزاير امتداد يافت. 
تنها کشورهايي که از اين کمربند بيرون مانده 

 بود، پاکستان و ايران بود.
 

اگر نيک بنگريم، اين کمربند از يک سو، منابع 
نفت و گاز حوزه درياي کسپين و آسياي ميانه و 

رخنه  يورانيوم قزاقستان و ازبيکستان را از
کشورهاي پيمان ناتو حفاظت مي کرد و از سوي 
ديگر، در خود کمربند دو کشور بسيار بزرگ نفت و 
گاز خيز چون ايران و عراق قرار داشت. سومين 
نکته اين که در صورت لزوم، با پرش از اين 
کمربند شوروي مي توانست به آساني حوزه شورهاي 

ويت، نفت خيز خليج فارس چون عربستان سعودي، ک
 قطر، بحرين و امارات را زير فشار  بگيرد.

 
استراتيژي شوروي اين بود که با کشانيدن 
پاکستان به اين کمربند و تحکيم روز افزون آن، 
در پهلوي جلوگيري از راهيابي چين به خليج فارس 
و درياي عمان، زمينه رخنه خود را در سراسر 
منطقه خليج پارس فراهم نمايد. بر عکس، 

تيژي امريکا پيوسته اين بود که اين استرا
کمربند را بشکناند و از هم بگسالند و بدراند و 
از يک سو، سيطره خود را بر آن پهن نمايد و از 
سوي ديگر، زمينه رخنه خود را بر کشورهاي آسياي 

 ميانه و قفقاز  هموار سازد.
کمکش بر سر تسلط بر اين کمربند، ميان دو ابر 

م سده بيستم را در بر گرفت. قدرت سراسر نيمه دو
با کودتای سادات، مصر از شوروی رو گردانيد. 
همين گونه، در سال های شصت و اوايل سال های 



 

162 
 

هفتاد سده بيستم امريکايی ها در پی آن بودند 
تا با آرايش اردگاه پان ايرانستی متشکل بر 
کشورهای ايران، پاکستان و افغانستان، تخته 

دی به سوی آسيای ميانه و خيزی برای پرش های بع
قفقاز بسازند. مگر، با روی دادن انقالب اسالمی 
در ايران و کودتای داوود خان و در پس آن راه 

در افغانستان؛  1978اپريل  27افتادن کودتای 
شوروی ها توانستند با تردستی برنامه های 
امريکا را در اين زمينه خنثی بسازند. با روی 

يک خلق منافع امريکا در کار آمدن رژيم دمکرات
اين است که  منطقه با خطر جدی رو به رو گرديد و

پس از فروپاشي شوروي، امريکا در پي تسلط بر 
 کشورهاي واقع در کمربند مي برآيد.

 
در آثار نوشته شده از سوي مراکز مطالعاتي و 
پژوهشي کشورهاي منطقه، مطالب بسياري در باره 

منطقه بازتاب  اهداف و نيات حضور امريکا در
يافته است. براي مثال؛ پروفيسور يوري کروپنف 

مرکز «در گزارش تحليلي يي که چندي پيش از سوي 
مطالعات دموگرافي، مهاجرت و توسعه منطقه يي 

ارايه گرديد، اهداف استراتيژيک امريکا » روسيه
را در افغانستان در محورهاي زير خالصه مي 

 نمايد:

ته کشورهاي جهان به آناليزهاي خبرگان برجس«
گونه روشن نشان مي دهد که اهداف راستين اياالت 
متحده و ناتو در افغانستان در راستاي 
سازماندهي يک تخته پرش نظامي، جيو استراتيژيک، 
جيوپوليتيک و جيو اکونوميک در مرکز اروآسيا 
براي خود، تنيدن شبکه هاي پرشاخ و برگ پايگاه 

تان و سراسر خاور هاي نظامي در گستره افغانس
ميانه متوجه مي باشد. در اين حال، از جنگ با 
تروريزم به عنوان بهانه يي براي افزايش و 
توجيه حضور نامحدود زماني ماشين جنگي امريکا و 

 ناتو در منطقه بهره گيري مي شود. 

خاور «شالوده دکترينال حضور در منطقه، پروژه 
از است که جهان مسلمان را »  نزديک بزرگ

» آسياي ميانه بزرگ«افغانستان تا مراکش و طرح 
که کنترل سراسري بر اين مکرو منطقه را از 

 سايبرياي روسيه تا شمال هند در بر مي گيرد. 
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همکاري در «به گونه يي که در نوشته زير نام 
آسياي ميانه بزرگ براي افغانستان و همسايگان 

 به قلم پروفيسور فريدريک استار در سال» آن
بازتاب يافته است، هدف دکترين زمين   2005

گستره يي آسياي ميانه بزرگ عبارت است از: 
ارايه همکاري به تحول افغانستان و همه منطقه «

به زون امني از کشورهاي مستقل که به اصول 
پويايي و زيستاري اقتصاد بازار، سامانه هاي 
سکوالر و نسبتا باز اداره و ارجگزار به حقوق 

پابند باشند، و داراي مناسبات مثبت با مدني، 
در اين دکترين افغانستان ». اياالت متحده امريکا

به عنوان کشور هسته يي آسياي ميانه بزرگ در 
 نظر گرفته شده است.   

 

تحليل ها نشان مي دهند که سرشت دکترين استارت، 
آوردن همه کشورهاي آسياي ميانه زير چتر امريکا 

يه، چين و ايران خالصه مي با کنار گذاشتن روس
گردد. ايجاد آسياي ميانه بزرگ به اياالت متحده 
امريکا اجازه مي دهد نه تنها کشورهاي آسياي 
ميانه را از زير سايه روسيه و چين بربايد، بل 
به گونه نهايي در  اين گستره پا بر جا شود و 
منطقه را زير قيموميت خود در  بياورد و 

سترگ هواپيمابر زميني خود  افغانستان را به ناو
 مبدل گرداند. 

 

اين گونه، در نتيجه عمليات ضد تروريستي در 
افغانستان، به جاي سرکوب و نابودسازي پايگاه 
هاي دهشت افگني، بر اين کشور کنترل پهن گرديد 
و به بهانه حل منازعه، پايگاه هاي هوايي 
امريکايي و ناتو در کابل، قندهار، هرات شيندند 

بگرام استقرار يافتند. فرودگاه هاي بگرام و و  
شيندند به پايگاه هاي هوايي يونورسالي مبدل 
گرديده اند که با سيستم هاي ديده باني هوايي و 
کيهاني مجهز اند که اجازه مي دهند سپهر ناوبري 

کيهاني را بيخي در سراسر پهنه اروآسيا  -هوايي
  کنترل نمود.



 

164 
 

 

از ديدگاه جيو اين گونه، امريکا و ناتو 
استراتيژيک در ارو آسياي مرکزي که ده سال پيش 

عمده ترين «از اين بژيزنسکي رخنه در آن را 
خوانده بود، استحکام » موهبت براي امريکا

  »يافت.

 

در پرتو  آينده مناسبات افغانستان با امريکا
 :پيچيده شدن اوضاع جهانی

برخي از پژوهشگران بر آن اند که هنگامي که 
روهاي ائتالف بين المللي به افغانستان آمدند، ني

جامعه جهاني در مساله افغانستان از همان آغاز 
صادقانه برخورد ننمود. روس ها، چيني ها و 

به پاي خود » آن ها«ايراني ها مي دانستند که 
به سوي دامگاه افغانستان مي آيند. از اين رو 
 حتا کمک هم کردند و  خاموش نشستند. امريکا و
اروپا با حرص و طمع، در پي سوء استفاده از 
زمينه به دست آمده و بهره گيري از افغانستان 
به عنوان تخته خيز به سوي آسياي ميانه، محاصره 
ايران و و چين بودند. هرگاه در آغاز، از صداقت 
کار گرفته مي شد، بايد حتما افغانستان بي طرف 

ايل نشان اعالم مي شد. مگر نه غرب در اين کار تم
داد و نه شرق. غرب تشنه انرژي و هژموني بود و 
است و شرق تشنه انتقام و درگير ساختن حريف در 

« يک جنگ فرسايشي درازمدت و در يک سخن در 
 ».باتالق

 

به هر رو، غرب در مساله از روش ها سخت افزاري 
کار گرفت. مگر، در همان آغاز، مرتکب اشتباه 

اشتباهي که شوروي ها گرديد. درست مرتکب همان 
گسيل قطعات  -در زمان برژنف مرتکب گرديده بودند

يا واحدهاي محدود به افغانستان. روشن بود که 
اين سنجش درست نبود. آن ها آشکارا نيروي 
طالبان و واکنش کشورهاي منطقه را در قبال حضور 

 درازمدت نيروهاي خارجي، دست کم گرفته بودند. 
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بر آن اند که بايسته است  براي حل مساله، برخي
امريکا و اروپا بايد بر پاکستان  فشار بياورند 
تا آن کشور را وادار به جلوگيري از گسيل دهشت 
افگنان به افغانستان سازند.  مگر امکانات 
امريکا و به ويژه اروپا در فشار آوردن بر 
پاکستان  محدود است.  زيرا به هر پيمانه که بر 

رند، پاکستان بيشتر به سوي پاکستان فشار بياو
چين، ايران و روسيه و نيز کشورهاي عربي  

به همين متمايل خواهد گرديد.  از سوي ديگر، 
پيمانه نقش نيروهاي تندرو در پاکستان بيشتر 

 خواهد شد. 

به هر رو، به گونه يي که در باال گفتيم، امريکا 
در زمينه مناسبات با افغانستان سه راه در پيش 

د: افزايش چشمگير حضور نظامي و اقتصادي؛ رو دار
تفاهم با روسيه، ايران و چين و تامين استاتوس 
بيطرفي اين کشور؛ و يا کنار آمدن با پاکستان. 
روشن است هر سه راه دشواري ها و تبعات خود را 

 دارد.

 

افغانستان به دليل  چناني که يادآور گرديديم،
ود، در موقعيت جيوپوليتيک و جيواستراتيژيک خ

سراسر سده هاي نزدهم و بيستم، پس از راهيابي 
امپراتوري هاي بريتانياي کبير به هندوستان و 
لشکرکشي هاي روس ها به سوي آسياي ميانه، 

سخنور  –کارزار (آنچه که راديار کيپلينگ
انگليسي آن را بازي بزرگ ناميده بود)، 
رويارويي قدرت هاي بزرگ با هم رقيب(در آغاز 

زاري و بريتانياي کبير و سپس هم شوروي روسيه ت
و امريکا) و نيز قرباني اين جبر (دترمينيزم) 

 جغرافيايي و رويارويي ها بوده است. 

 

سخن » بازي سترگ«در سده بيست و يکم، مي شود از 
گفت. به اين تفسير که ديگر ابعاد بازي بسيار 
گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازيگران از 

ر سنتي به چند بازيگر افرايش يافته دو بازيگ
است. افغانستان ميدان مرکزي کارزار اين بازي 

 است. 
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پوشيده نيست، هرگاه اهداف ناتو همراستا با 
اهداف افغانستان تنها در تحقق همين چند هدف 
برشمرده شده در باال خالصه مي گرديد، کشورهاي 
منطقه حرفي نداشتند و با آن کامال همنوايي مي 

ردند. مگر، حضور دراز مدت امريکا در ک
افغانستان با توجه به اهداف استراتيژيک آن 
کشور با اهداف استراتيژيک بسياري از کشورهاي 
منطقه مانند روسيه، چين و ايران و حتا پاکستان 
و کشورهاي عربي در تقابل و تعارض قرار مي گيرد 
و اين کشور را به کارزار زروآزمايي ها و 

 هاي پايان ناپذير مبدل مي گرداند.  رويارويي

به هر رو، بسياري از کارشناسان بر آن بودند که 
براي  در آستانه حمله امريکا  به رژيم طالبان
 حل مشکل افغانستان، دو راهکار وجود داشت:

 نرم افزاري -يک
 سخت افزاري -دو

راه حل نرم افزاري در بر گيرنده چنان مکانيزمي 
را در افغانستان 58نه توازنبود و است که سه گو

 در نظر مي گيرد:

ن منافع قدرت هاي بزرگ در افغانستان زتوا -1
مانند امريکا، اروپا، روسيه و چين، با روي کار 

 آوردن يک دولت فراگير و بيطرف و نامتعهد
توازن منافع منطقه يي هند و پاکستان،   -2

 ايران و کشورهاي عربي

                                     
. اين راهکار بر مي گردد به اين موضوع که روي هم  58

رفته سيه روزي هاي افغانستان برايند گزندهاي عوامل 
 ر اند:سه گانه زي

 رويارويي هاي جهاني و کشاکش هاي قدرت هاي بزرگ -1
رويارويي هاي منطقه يي که ناشي از نبود  -2

استراتيژي منطقه يي، نبود حوزه اقتصادي و بازار 
تمدني  -مشترک منطقه يي و از هم گسيختگي هاي فرهنگي

 است
زمينه هاي ناهموار دروني چون تنش هاي مذهبي  -3

ولوژيک و نيز پسماندگي و تباري، زباني، قومي و ايدئ
درماندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و ده ها نا به 

 ساماني ديگر.   
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ان توازن دروني که منافع ميانتباري، مي -3
زباني و ميان مذهبي را در کشور در بر گيرد. با 

 ايجاد يک ساختار فراگير ملي
 

از ديدگاه تيوريک هم، مادامي که چنين توازن 
هايي دست کم به گونه نسبي به ميان نيايد، محال 
است در افغانستان صلح پايدار و ثبات به ميان 

 بيايد. 

 

را  به هر رو، امريکا و ناتو راهکار سخت افزاري
پيش گرفتند. اين در حالي است که به باور شماري 
از کارشناسان، در همان هنگام راهيافت نرم 
افزاري براي امريکا و ناتو وجود داشت و مي شد 
با برگزاري يک کنفرانس بين المللي با مشارکت 
پوياي روسيه، چين و ايران و ديگر کشورهاي 

با منطقه و شماري از سازمان هاي بين المللي، 
دستيابي به تفاهم فراگير و اعالم فغانستان به 
عنوان يک کشور بي طرف، گره از کار فروبسته 
افغانستان با فرمول توازن منافع همه جوانب 

البته، ضرورت برگزاري چنين کنفرانسي تا . گشود
به همين امروز نه تنها منتفي نشده است، بل با 

 گذشت هر روز بيشتر شده مي رود.

در 59ل، به باور شماري از کارشناسان،در اين حا
صورت کاربرد راهکار سخت افزاري، بايد نيروي 
بزرگي وارد ميدان مي شد. چون با جنگ نمي شود 
شوخي کرد. درس هاي تاريخ نظامي نشان مي دهد که 
هرگاه قرار باشد از روش هاي سخت افزاري کار 
گرفته شود، بايد با تمام نيرو پا به ميدان 

مرگبارترين اقدامات در عرصه سياسي و  گذاشت. چه
نظامي، اقدامات لرزان و سست، پراگنده و غير 
قاطعانه است و همواره دستاوردهاي ناميمون 
داشته اند. دردمندانه امريکايي ها اشتباه 
شوروي پيشين را مبني بر گسيل نيروهاي معدود و 

                                     
افغانستان پس از بازگشت «. نگاه شود به کتاب:  59

مشاور  -، نوشته جنرال محمود قارييف»سپاهيان شوروي
، 1998ارشد نظامي داکتر نجيب، ترجمه نويسنده، 

  33فرانکفورت، ص 
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محدود نظامي تکرار کردند آن هم در سناريوي 
 گسيل نيروهاي به بارها کمتر. بدتر يعني با 

 

شماري هم بر آن اند که امريکا بايد پيش از 
واردشدن به خاک هاي عراق و افغانستان، بايد در 
همان هنگام نخست ايران را که در آن برهه هنوز 
توان نظامي شايان توجهي نداشت، مهار مي کرد. 
در آن صورت شايد مي توانست هم در افغانستان و 

وفق شود. اشتباه محاسبه امريکا در آن در عراق م
بود که مي پنداشت با پياده کردن نيرو در 
افغانستان و عراق، بعدها مي تواند ايران را از 

 دو سو زير فشار گرفته، مهار کند. 

 

برخالف گمان امريکايي ها، نبردها در عراق و 
افغانستان بارها بيش از آن که استراتيژيست ها 

درازا کشيدند و در اين ميان مي پنداشتند، به 
ايران فرصت يافت خود را به شدت از ديدگاه 
نظامي تقويت کند. به گونه يي که مهار آن در 
اوضاع کنوني، بسيار دشوار و تقريبا ناممکن شده 

 است.  

 

به هر رو، کشورهاي منطقه، تسلط دراز مدت 
امريکا بر افغانستان را مغاير با منافع خود 

زير در برابر آن دست به اقدامات پنداشته و ناگ
واکنشي مي يازند که با منافع ملي ما مغايرت 
دارد و کشور ما را در آستانه تباهي و بربادي 
قرار داده و دستخوش نا به هنجاري هاي ويرانگر 

 مي سازد. 

در اين حال، به پندار بسياري از کارشناسان، 
حضور دراز مدت امريکا  و ناتو در افغانستان و 
گير ماندن آن در يک جنگ فرسايشي دراز مدت، يک 
سره به سود روسيه انجاميده است. اين کارشناسان 
آوندهاي زير را براي به کرسي نشانيدن  ديدگاه 

 خود مي آورند:

حضور دراز مدت امريکا در افغانستان موجب  -1
مي شود که در پهلوي  خطر بنيادگرايي و تندروي 

کراسي طراز امريکايي پهن ساختن دمو«اسالمي، خطر 
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» آسياي ميانه بزرگ«در چهارچوب طرح » در منطقه
دمکراتيک با هدف تعويض رژيم هاي پسا 
مارکسيسيتي نيمه توتاليتار آسياي ميانه با راه 
اندازي انقالبات رنگي نيز پيوسته بر فراز آسمان 
اين کشورها سايه افگن باشد و اين کشورها از 

گرايي اسالمي و راه ترس رخنه تندرويي و بنياد
افتادن انقالبات رنگي به آسياي ميانه، هر چه 
بيشتر به سوي روسيه گرايش داشته باشند و ماندن 
در گستره نفوذ روسيه را بر خطر تندرويي اسالمي 
و دموکراسي طراز امريکايي  ترجيح بدهند. اين 
تمايل ناخواسته، آن هم در اوضاع ضعف 

و چونان عطيه استراتيژيک روسيه، براي مسک
 آسماني به شمار مي رود.

 
در اين زمينه، امضاي قرار داد همکاري هاي 
استراتيژيک ميان امريکا و افغانستان که موجب 
بي اعتماد شدن شديد کشورهاي منطقه به امريکا و 
افغانستان و ارزيابي افغانستان چونان يک کشور 
دربند و تخته خيز پرش هاي بعدي امريکا در 

رديد، بزرگترين لغزش  استراتيژيک منطقه گ
امريکايي ها به شمار مي رود که در کنار بي 
اعتماد شدن امريکا نزد کشورهاي آسياي ميانه، 
بزرگترين عامل بي ثباتي در افغانستان هم 

 گرديد.

 
تداوم وضعيت ناگوار کنوني در افغانستان، 
کشورهاي آسياي ميانه را (با توجه به ترس 

رها از پهنايابي تندروي و فزاينده اين کشو
بنيادگرايي اسالمي) از همگرايي طبيعي با 
کشورهاي افغانستان، ايران و پاکستان و ديگر 
کشورهاي اسالمي باز داشته و در نتيجه از 
دستيابي به استقالل اقتصادي و سياسي بيشتر باز 
مانده و موجب اين مي گردد که اين کشورها بار 

س ها پناه ببرند و ديگر به دامان پر مهر رو
زيستن زير سايه چتر حمايت روسيه را از افتادن 
به روز سياه افغانستان و پاکستان ترجيح دهند. 
برآيند اين وضعيت اين است که کشورهاي يادشده 
کماکان در وابستگي اقتصادي و امنيتي از روسيه 
بسر ببرند که با اين کار، زمينه براي 
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روسيه در پي  بازپسگيري مواضع از دست رفته
فروپاشي شوروي در آسياي ميانه فراهم گرديده و 

 يکسره به سود آن کشور بينجامد. 
 

از اين رو مي توان گفت که امريکا به رغم اين 
که به شدت خواهان کمرنگ شدن نقش روسيه در اين 
کشورها است، با لغزش هايي که در افغانستان و 

در قبال پاکستان نموده و سياست هاي نادرستي که 
ايران داشته است، ناخواسته به سود روسيه عمل 
نموده و به دست خود استراتيژي خود در آسياي 
ميانه را با شکست محتوم رو به رو گردانيده 

 است.

حضور دراز مدت امريکا در افغانستان، موجب  -2
آن مي شود که چين به جاي رقابت با روسيه به 

ن بپردازد ويژه در آسياي ميانه، به همکاري با آ
و از امريکا فاصله بگيرد. اين تمايل با توجه 
به پرتنش شدن اوضاع در تبت و سين کيانک و 
افزايش حضور امريکا در منطقه و نياز چين به 
تسليحات پيشرفته، مواضع آن کشور را بيشتر به 
روسيه نزديک کند و موجب تقويت بيشتر سازمان 
م شانگهاي گردد. در نتيجه، امريکا باز ه

ناخواسته زمينه را براي شگوفايي بيشتر سازمان 
 شانگهاي فراهم آورده است.

اين حضور باعث آن مي گردد که ايران به   -3
محاصره افتاده از سوي امريکا، به گونه روز 
افزون از غرب و به ويژه از امريکا فاصله گرفته 
و به روسيه و چين نزديک شود و به شدت منافع 

ي عرب و حتا در امريکاي امريکا در جزيره نما
التين و افغانستان را به چالش بکشاند. روشن است 
از رويارويي بي پايان ايران با امريکا، تنها 
جانبي که سود فراوان و باد آورده  مي برد، 

 روسيه است.
حضور دراز مدت امريکا در افغانستان و   -4

ادامه جنگ فرسايشي اين کشور در برابر تندروان 
از افغاني و پاکستاني و افغاني که  اعم -طالبان

بيشتر پشتون تبار اند، مي تواند از سوي پشتون 
ها به عنوان جنگ امريکا با پشتون ها ارزيابي 
گردد و چونان تداوم نبردهاي انگليس و افغان در 
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سده هاي نزدهم و نيمه نخست سده بيستم پرداز 
گردد. هرگاه چنين باشد که هست، اين کار به 

يروزي استراتيژيک روسيه در رسيدن به معناي پ
در دادن جنگ بي «آرمان تاريخي آن کشور مبني بر 

در  »پايان فرسايشي ميان پشتون ها و انگليسي ها
جنگ سده بيستم ارزيابي گردد که کنون در سيماي 

تبارز نموده است.  امريکا و انگليس با پشتون ها
 به ويژه، بمباران هاي پيوسته در گستره قبايل
مرزي پشتون، آتش انزجار و تنفر تاريخي آنان را 
در برابر انگليسي ها و همپيمانان امريکايي شان 

 را تازه مي سازد. 
حضور دراز مدت امريکا در افغانستان و جنگ  -5

هاي پيوسته با پشتون ها  که مستلزم پشتيباني 
آن کشور از يک حکومت تبارگراي پشتون در 

شندگان شمال افغانستان است، در نهايت با
افغانستان را که پيکره اصلي باشندگان کشور 
(بيش از شصت درصد) را مي سازند، با امريکا رو 
در رو قرار داده و آنان را بيشتر به روسيه 

 نزديک مي سازد.
پشتيباني پيوسته امريکا از يک دولت  -6

واپسگرا و ضد ملي در افغانستان، موجب فراخ تر 
اعي در اين کشور، شدن شگاف هاي ساختاري اجتم

بدترشدن وضعيت زندگاني مردم، دامنه يابي تنش 
ها و چالش هاي دروني و دورتر شدن مردم  از 
حکومت گرديده و کشور را تا مرز انفجار اجتماعي 
و انقالب توده يي پيش مي برد که همه اين ها در 
نهايت موجب افزايش تنفر و انزجار مردم 

مي اين رژيم و افغانستان از امريکا چونان حا
 نزديک تر شدن شان به روس ها مي گردد. 

حضور دراز مدت امريکا در افغانستان و  -7
نبردهاي بي پايان با تندروان عرب، در فرجام مي 
تواند چونان جنگ امريکا با اعراب و در کل با 
جهان اسالم همانند جنگ هاي صليبي ارزيابي 

آن  گرديده، موجب دوري اعراب از امريکا و گرايش
 ها به روسيه گردد.

حضور درازمدت امريکا در افغانستان و  -8
رويارويي هاي پيوسته اين کشور با پاکستان به 

کار آوردن يک دولت وابسته به امريکا  ويمنظور ر
در اين کشور، در درازمدت مي تواند پاکستان را 
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يکسره به دامان سازمان شانگهاي بيندازد و يا 
آمدن يک دولت تندرو زمينه ساز فاجعه روي کار 

 مذهبي در اين کشور گردد.
جنگ دراز مدت افغانستان مي تواند چونان يک  -9

اهرم فشار ديپلماتيک نيرومند از سوي روسيه و 
ديگر کشورهاي مخالف امريکا در برابر اين کشور  

 در عرصه بين المللي کاربرد داشته باشد.   
حضور درازمدت امريکا در افغانستان هزينه  -10

سنگين و کمرشکني دارد که ناگزير اقتصاد آن هاي 
 کشور را با چالش هايي رو به رو خواهد گردانيد.  

حضور دراز مدت امريکا و ناتو در افغانستان  -11
چالش ها ميان اروپا و امريکا را از يک سو و 
رقابت ها ميان امريکا و انگليس را از سوي ديگر 

و را ژرف تر مي گرداند و در نهايت مي تواند نات
اگر با خطر فروپاشي رو به  رو نگرداند، دست کم 

 سخت لرزان بسازد.
حضور  امريکا در افغانستان و درگير شدن آن  -12

کشور در يک جنگ فرسايشي در افغانستان، به 
روسيه اين امکان را مي دهد که در ازاي همکاري 
با امريکا در زمينه رس رساني از راه گستره 

ن گرجستان و اوکرايين کشورهاي همسود، از پيوست
به ناتو جلوگيري نمايد و جلو رخنه امريکا را 
در اين گستره بگيرد و در بسا از مسايل ديگر 
جهاني اهرم فشار نيرومندي در برابر امريکا 

 داشته باشد.
حضور درازمدت امريکا در افغانستان، به   -13

عنوان يک درد سر سياسي، مي تواند پيوسته دولت 
ر پهنه سياست داخلي  با چالش هاي امريکا را د
 هايي رو به کند.

با توجه به اين که شماري از اهداف  -14
استراتيژيک امريکا در منطقه دسترسي ناپذير 
اند، در سر انجام کار، ناکامي امريکا در رسيدن 
به اين اهداف، آن هم پس از صرف هزينه هاي 
بزرگ، مي تواند چونان پيروزي روس ها در مرحله 

 بزرگ در منطقه ارزيابي گردد. تازه بازي
درگير ماندن امريکا در افغانستان مي تواند  -15

به پيمانه بسياري زمينه مانور امريکا در ديگر 
نقاط جهان از جمله امريکاي جنوبي را محدود 
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گرداند و زمينه را براي رخنه روسيه و چين در 
 اين گستره فراهم بسازد. 

ی روس درگير شدن امريکا در افغانستان، برا -16
ها و چينی ها اين زمينه را فراهم می آورد تا 

ذخاير  يک سومفارغبال به مناطق قطب شمال که 
 انرژی جهان در آن است، بپردازند.

  
در واقع، حضور نيروهاي امريکايي افغانستان را 
به ميدان کشاکش هاي جهاني و منطقه يي مبدل 
ساخته و اين گونه منافع ملي آن را با مخاطره 

رو مي سازد. از اين جا بر مي آيد که منافع روب
افغانستان و امريکا با آن که در بعد داخلي و 
جهاني با منافع ملي افغانستان گره مي خورد، در 
بعد منطقه يي با آن در تعارض واقع مي شود. 
يعني امريکا از ديدگاه شماري از کارشناسان، در 

رش پي بهره گيري از افغانستان به عنوان تخته پ
و خيز است و دستيابي به اهداف بلند پروازانه 

 استراتيژيک در چهارچوب آسياي ميانه بزرگ. 

 

گفتني است که افغانستان با شوروي پيشين که 
اکنون روسيه وارث آن است، چندين قرار داد و 
معاهده داشت (از زمان امان هللا خان تا زمان 
مجاهدان) که بر اساس اين معاهدات حق ندارد 

راي يک جانب سومي در خاک خود پايگاه نظامي ب
عليه آن کشور بدهد. اين کار ناقض تماميت ارضي 
و حاکميت ملی افغانستان و تعهدات بين المللي 
آن به عنوان يک کشور مستقل است. اين در حالي 
است که افغانستان اخيرا با امريکا قرار داد 

 همکاري هاي استراتيژيک امضاء نموده است.

 

هر رو، هرچه است، امريکا در افغانستان حضور به 
دارد و با نيروهاي تندرو طالبان و القاعده 
درگير نبردهاي سهمگين. از قرايين چنين بر مي 

يک از  آيد که جنگ به بن بست رسيده است و هيچ
دو طرف توان شکستن بن بست موجود در جنگ 
فرسايشي کنوني را ندارد. از همين رو است که 

باما در پي تدوين استراتيژي نوي در دولت او
بحران افغانستان و بازنگري استراتيژي خود در 
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 از نيروها کشيدنقبال اين کشور برآمده است. 
افغانستان را نيز مي توان در چهارچوب همين 

 استراتيژي بررسي کرد. 

 

مي توان گمان زد که در صورت پيروزي امريکا بر 
آوردن فشار  طالبان و القاعده، امريکا براي

بيشتر بر ايران با تقويت افغانستان دست بازي 
پيدا مي کند که اين کار دست کم هزينه هاي 
امنيتي و نظامي ايران را در مرزهاي خاوري آن 
کشور به پيمانه چشمگيري باال مي برد. از اين 
رو، اين پيروزي به سود ايران نيست. همين موضوع 

 ق مي کند. صد60در قرينه ساير کشورهاي منطقه

 

پيروزي طالبان و القاعده بر امريکا به معناي 
احياي پهن شدن نفوذ تندروان عرب و وهابي ها نه 
تنها در افغانستان، بل نيز در پاکستان است که 
مانند سال هاي دهه نود سده بيستم ايران(و نه 
تنها ايران، بل روسيه، چين و کشورهاي آسياي 

رهاي فراواني ميانه) را با چالش ها و دردس
روبرو مي سازد. همين گونه هيچ کشوري در منطقه 
منهاي کشورهاي عربي و حلقات و محافل خاصي در 

 پاکستان، به پيروزي طالبان ذينفع نيستند.   

 

کنار آمدن امريکا و طالبان و تندروان عرب، 
کابوسي است که خواب شيرين ايران را برهم مي 

با خطر بزرگ رو زند و آن کشور را به گونه جدي 
به رو مي گرداند. مگر چنين چيزي در اوضاع و 
احوال کنوني آن هم پس از هفت سال جنگ خونين 
ميان امريکا و تندروان مسلمان ناممکن به نظر 

 مي رسد.  

 

                                     
افغانستان از منطقه، روشن است همه  . در تعريف 60

کشورهاي همسايه و نيز  کشورهاي حوزه هاي پيرامون آن 
به شمول دولت هاي جامعه  کشورهاي مستقل همسود از 
جمله روسيه، چين، نيمقاره و کشورهاي عربي و ترکيه مي 

 آيد.
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از اين رو، روشن است که ادامه وضع کنوني يعني 
جنگ فرسايشي بي پايان و بي نتيجه، تنها منجر 

نه هاي مالي و مادي و تلفات به باال رفتن هزي
انساني امريکايي ها و در گير شدن آن ها در 
باتالق افغانستان گرديده و باال رفتن تلفات در 
ميان افغان ها تنفر از امريکايي ها را نه تنها 
در ميان افغان ها بل نيز در ميان همه مسلمانان 
به گونه روز افزوني افزايش مي دهد و در درون 

يز در اروپا مخالفت مردم را با امريکا و ن
  بيشتر مي سازد.» سياست هاي جنگ افروزانه«

به باور بسياري از کارشناسان منطقه، با تداوم 
، چند کاري را که »بيگانه«وضع کنوني، با هزينه 

بايد روسيه، ايران و چين و در کل سازمان 
شانگهاي انجام مي دادند، امريکايي ها انجام مي 

 :دهند؛ مانند 

جلوگيري از پهن شدن تندرويي اسالمي در  -1
 منطقه.

پرداخت هزينه هاي دولت افغانستان که باري  -2
گراني به گردن امريکا بيش نيست و الترناتيف آن 

 افتادن اين بار بر دوش سازمان شانگهاي است.
پذيرفتن مسووليت مبارزه با کشت، توليد و  -3

   قاچاق مواد مخدر که به همين پيمانه خطير است. 
 

اين در حالي است که اين کشورهاي عضو شانگهاي 
کنون توان کشيدن باري به اين سنگيني را 
ندارند. به پنداشت شماري از کارشناسان کشورهاي 
منطقه، اين مهم نيست که سربازان امريکايي در 
کجاي زمين حضور دارند. مهم اين است که آن ها 

يفي چه وظايفي را انجام مي دهند. روشن است وظا
را که امريکايي ها در افغانستان انجام مي 
دهند(که در واقع بايد کشورهاي عضو شانگهاي و 
در گام نخست روسيه و ايران از سر ناگزيري 

 انجام مي دادند)، به سود آن ها است.

 

هر چه است، ادامه حضور امريکا در افغانستان را 
کشورهاي منطقه به معناي اشغال افغانستان 

تداوم آن را براي خود مساله مرگ و  پنداشته و
حيات مي پندارند و ناگزيرند با آن به رويارويي 
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بپردازند. اين گونه، افغانستان به کارزار 
 کشاکش هاي جهاني و منطقه يي مبدل گرديده است.

 

 خوب، پس چه بايد کرد؟ 

هر چه است، افغانستان از اين حالت گريزي ندارد 
دن با اين حالت در و بايد خود را براي وفق دا

مديريت دراز مدت، عيار سازد. يعني سخن بر سر 
است. نه دستيابي به يک حالت  بحران در درازمدت

ايده آل. در اين جا پرسشي مطرح مي گردد مبني 
بر اين که افغانستان چه نقشي دارد و چه بايد 

 بکند؟ 

از يک سو به تداوم حضور دراز مدت نيروهاي  -1
 لي نياز دارد.ائتالف بين المل

از سوي ديگر، حضور درازمدت آن براي -2
افغانستان خطرناک است و اين کشور را به ميدان 
رويارويي هاي استخباراتي و کشاکش هاي کشورهاي 

 بزرگ مبدل مي سازد. 

 

کشور ما بنا به موقعيت حساس جيوپوليتيک، بي 
دفاع ترين و آسيب پذير ترين کشور جهان است، 

ا بايد پيوسته پويا و سازنده سياست خارجي م
باشد. اصوال سياست خارجي يک کشور را جيوپوليتيک 
آن تعيين مي کند. مگر در کشورهاي جهان سوم 
بيشتر اين رژيم ها و سليقه است که سياست ها را 
تعيين مي نمايد. از همين رو هم است که پيوسته 
دچار بحران هستند. اين در حالي است که مناسبات 

رخي از کشورهاي  همسايه در تراز بايسته ما با ب
نيست و با برخي هنوز هم در هاله يي از ابهام 
پيچيده است. در واقع، افغانستان جزيره يي است 
در ميان اقيانوس کشورهايي که تا کنون نتوانسته 
است با آن ها بنا به داليل گوناگون مناسبات 

 آرماني تامين نمايد. 

 

يکا در قبال افغانستان روشن است که راهبرد امر
بخشی از راهبرد کلی آن کشور و ناتو در کل در 

 مقياس جهانی و گلوبال است.
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پر واضح است که پس از فروپاشی شوروی پيشين، 
کانفيگوراسيون جهان دو قطبی شکل گرفته در سال 
های پس از جنگ جهانی دوم فرو ريخت و در دهه 

شدن به  نود شاهد جهان يک قطبی بوديم. با وارد
هزاره سوم، آرايش قوا در جهان دستخوش دگرديسی 
گرديد. با تشکل نهايی اتحاديه اروپايی، ظهور 
چين، هند و اتحاديه کشورهای امريکای التين به 
عنوان ابرقدرت های نوظهور، و نيز تبارز دوباره 
روسيه در عرصه گلوبال، جهان نو به سوی چند 

  قطبی شدن می شتابد.

 

انی شدن، نقش برجسته يی را روندهای در روند جه
منطقه گرايی يا ريگيوناليسم و نيز همگرايی 

 .منطقه يی می گيرد

 

ناگفته پيداست که در سياره ما گنجينه های 
معدنی بسيار اندک و محدود اند. از اين رو 
طبيعی است که کشورهای بزرگی که منابع کافی 

ابع عيت برتر شان متوجه منقندارند، برای حفظ مو
سرشار خاورميانه،آسيای ميانه و روسيه گردند. 
اين است که شاهد رقابت ها و کشاکش های پايان 
ناپذير قدرت های بزرگ بر سر دسترسی و کنترل 
منابع محدود زمين و نيز مسيرهای انتقال آن 

 هستيم.

 

در اين ميان، کشورهای کوچک دارنده اين منابع 
قرار دارند، با کشورهايی که در همسايگی معادن 

که  هويداست. قربانی اين کشاکش ها می گردند
برای قدرت های بزرگ، هر چه هست، منافع است و 

بقيه هر  درست همين منافع است که اولويت دارد.
چه هست، مانند زبان، تبار، مذهب، ايدئولوژی، 

 همه ابزار اند برای رسيدن به اهداف راهبردی.

ارزش های واالی کنون ما شاهد فروريزی شماری از 
انسانی و نظام شکل گرفته روابط بين الملل و 
قواعد پذيرفته شده سامانه حقوق بين الدول 
هستيم. سياست های يک بام و دو هوای کشورهای 
بزرگ و برخورد ابزاری با دستاويز ساختن 
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استاندردهای دوگانه همه چيز را برهم ريخته 
و برای مثال؛ برای باشندگان کشور ما . است

بسياری ديگر از کشورهای جهان سوم به درستی 
روشن نيست که مرز ميان جنبش های رهايی بخش ملی 
و دهشت افکنی بين المللی از کجا می گذرد. و 
اصال تروريسم چيست؟ چه کسی را می توان تروريست 
خواند؟ آيا رزمندگان جنبش آزاديبخش فلسطين که 

يست برای آزادی سرزمين شان می جنگنند، ترور
هستند يا دولت اسراييل؟ آيا کردهای ترکيه که 
خواستار رسيدن به حقوق دادگرانه مدنی خود اند، 

  تروريست هستند يا دولت ترکيه؟

 

همين گونه تعريف روشنی از حق تعيين سرنوشت 
توده ها وجود ندارد که دقيقا چه کسانی از حق 
تعيين سرنوشت برخوردار هستند؟ کردهای ترکيه يا 

و اصوال به چه و بحرين ان عربستان سعودی شيعي
 کسان می توان جدايی طلب و سپراتيست خطاب نمود. 

 

کييف » ميدان«چگونه می شد که تا ديروز شورشيان 
را رهروان آزادی و دمکراسی و دادگری خواند و 
فرياد برآورد که دولت يونوکوويچ حق ندارد آنان 

امروز  را با توسل به نيروی نظامی سرکوب کند و
رزمندگان شرق اوکرايين را تروريست های جدايی 
طلب و آتش افروز خطاب کرد و رفتارهای 

آن برای  مشروعسرکوبگرانه دولت کنونی را حق 
 حفظ تماميت ارضی کشور ارزيابی کرد؟ 

 

چگونه برخی از کشورها به پيشواز جداشدن 
در حالی  ،کردستان عراق از آن کشور می شتابند

يس، مبارزان  کرد ترکيه را جدايی که در عين ک
طلب و تروريست و دهشت افکن می خوانند. چگونه 
می توان پذيرفت که طالبان و القاعده در 

روهای دهشت افکن يافغانستان تروريست باشند و ن
در سوريه مانند داعش و النصره سلفی (وهابی) 

  مبارزان راه آزادی؟

ند. مسايل بسياری است که هنوز گنگ و مبهم ا
شگفتی در اين است که چرا تا کنون سازمان ملل و 
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شورای امنيت نتوانسته اند تعريف روشنی از 
پديده تروريسم ارايه کنند. عجيب است که بيش از 
دو دهه می شود که همه جهانيان با تروريسم 
مبارزه می کنند و ميلياردها دالر هم هزينه 

يچ ، اما هو می شود مبارزه با تروريسم شده است
  کسی تعريف روشنی از تروريسم به دست نمی دهد.

 

از ديد من، مادامی که شورای امنيت سازمان ملل 
تعريف روشنی از پديده تروريسم به دست ندهد، و 
در زمينه کانسنسوس جامعی در تراز جهانی صورت 
نگيرد،  بسيار دشوار خواهد بود تا از اين 

 .سردرگمی ها رهايی يابيم

 

ری از پديده ها برخورد آگاهانه بايد به بسيا
داشته باشيم. شماری می کوشند از عينک گرايش 
های مذهبی مانند شيعه و سنی و يا هم تباری و 
فرقه يی با مسايل برخورد نمايند. برای نمونه، 
در کشور ما بيماری ديدن به قضايا از پشت عينک 
پشتون و غير پشتون به يک سنت ناخجسته و 

 ه است. ناميمون مبدل شد

 

من يک معيار دارم. به محض رو به رو شدن با 
چنين برخوردهايی، بی درنگ برای خود معين می 
سازم که چنين برخوردها يا ناشی از ناآگاهی 

است يا به گونه » تحليلگران«چنين به اصطالح 
عمدی می خواهند سوء استفاده های آاليشمندانه 

ازيم ابزاری نمايند. بايد برای هميشه روشن بس
که محافل و حلقات ويژه يی در جهان پيوسته از 
اين ابزارها برای اغراض و مقاصد شوم خود بهره 

  .برداری ابزاری می کنند

 

بسيار طبيعی است بپنداريم که در مرحله گذار 
قرار داريم. ثبات نسبی و قواعد مشخص بازی تنها 
هنگامی جای قانون جنگل کنونی را خواهد گرفت که 

نفيگوراسيون مشخص و معين چند قطبی خود جهان کا
چين  2017را به گونه نهايی بگيرد. پس از سال 
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به فرا قدرت اقتصادی جهان مبدل خواهد شد و 
جايگاه نخست اياالت متحده را خواهد گرفت. ما 
چندی پيش شاهد فروريزی اردوگاه شرق بوديم. اما 

ناتو کماکان سر جايش است.  ،پس از جنگ سرد
ه کنون مطرح است اين است که آيا ناتو پرسشی ک

جاودانه خواهد ماند يا اين که در آينده نزديک 
دستخوش دگرديسی خواهد شد؟ برداشت من اين است 
که اين احتمال هست که شايد شماری ديگری از 

راه فرانسه را پيش بگيرند  2020اعضای ناتو تا 
و از ساختار نظامی آن بيرون شوند و تنها در 

 .سياسی آن بمانند ساختار

 

در تياتر اروپايی کشاکش های جهانی، بحران از 
مرکز اروپا در آلمان شرقی پيشين، کنون به 
مرزهای روسيه يعنی به اوکرايين کشيده شده است. 
کنون اوکرايين در بحران بسيار عميق اقتصادی، 

نظامی فرورفته است. در واقع  -اجتماعی و سياسی
داخلی فرو رفته است. اين کشور در گودال جنگ 

برداشت من اين است که اين بحران می تواند اوج 
. بسيار دشوار است پيامدهای دراماتيک اين بگيرد

بحران بزرگ را که می تواند امنيت اروپا و حتا 
جهان را با خطر جدی رو به رو سازد، پيش بينی 
کرد. اما امکان همه چيز می رود از سرتاسری شدن 

رايين گرفته تا راه افتادن بحران در کل اوک
تجزيه آن به دو  انقالب و شورش در اين کشور و

بحران اقتصادی در اروپا و کل جهان که می  بخش و
تواند سامانه مالی و اقتصادی و امنيتی جهانی 

  را با تهديد جدی رو به رو سازد.

 

 100کنون ميزان بدهی های خارجی اوکرايين به 
ميليارد به  35جمله ميليارد دالر می رسد. از 

ميليارد به چين. روشن نيست که اين  3روسيه و 
کشور چگونه خواهد توانست اين بدهی ها را 

 15بپردازد. اوکرايين ساالنه به به بيش از 
رای پر کردن کسری بودجه خوذ بميليارد دالر 

نياز دارد. اين در حالی است که کمک های غرب از 
ت. در يک سخن، چند ميليارد در سال بيشتر نيس
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روسيه و اروپا هر چه زودتر  ،بايسته است امريکا
 ،راه های برونرفت از بحران خونين در اين کشور

مادامی که هنوز دير نشده است، جستجو کنند در 
ميليون انسان بحران  45غير آن دير يا زود با 

زده و بی سرنوشت در قلب اروپا سر و کار پيدا 
  .خواهند کرد

اسبات ميان روسيه و غرب بر سر تيره شدن من
بحران اوکرايين، جهان را به گونه برگشت 
ناپذيری به لبه پرتگاه آغاز يک جنگ سرد و دست 
کم بحران پيچيده اقتصادی ديگر قرار داده است. 
روشن است چنين چيزی خطر مزمن شدن بحران های 
منطقه يی و تشديد تنش ها در مناطق مختلف جهان 

نستان را در پی دارد که بسيار از جمله در افغا
 .خطرناک است

 

روسيه کنون بيش از يک سوم گاز اروپا را تامين 
می کند. عميق شدن بحران اوکرايين می تواند 
تاثير بس ناگواری بر اقتصاد اروپا و در نتيجه 

اوکرايين درست مانند  .کل جهان بر جا بگذارد
افغانستان به يک سياهچاله جيوپوليتيک ديگری 

بدل می شود که می تواند پای کشورهای بسياری م
 را به بحران بکشاند و درگير سازد. 

 
و حاال می پردازيم به منطقه خاورميانه، قفقاز و 

از ديد جيوپوليتيکی و  .آسيای ميانه
کمربند «جيواستراتيژيکی، اصطالحی داريم به نام 

روسيه. کشورهای آسيای » حجاب عاجز«يا » جنوب
ز به گونه سنتی در گذشته به چنين ميانه و قفقا

نامی خوانده می شدند. روشن است همه اين کشورها 
مصنوعی اند و در سده نزدهم در نقشه های سياسی 

  .وجود خارجی نداشتند

 

از اين که بگدريم، با کمربند ديگری از 
کشورهايی بر می خوريم که منهای ايران و مصر 

کشورهای همه مصنوعی اند و در چهارچوب منافع 
بزرگ به وجود آمده اند. اين نوار يا کمربند از 
پاکستان آغاز می شود و افغانستان، ايران، 
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عراق، سوريه، لبنان، مصر، تونس، ليبيا و... را 
در بر می گيرد. شماری از پژوهشگران اين منطقه 
را به نام بيضوی با الپس خاورميانه بزرگ می 

چند دهه خوانند. در سرتاسر اين کمربند در 
گذشته شاهد بحران های بزرگ و جنگ ها و تحوالت 
دراماتيک بوده ايم. به گونه فشرده می خواهم 

 .د درنگ کنمبنروی اين کمر

 

شماری از کشورهای آسيايی که روی اين کمربند 
واقع شده اند، در واقع منطقه قفقاز و کسپين و 
آسيای ميانه و ترکيه را از گستره هند و جزيره 

رب و حوزه خليج پارس جدا می کنند. در دو نمای ع
سوی اين کمربند، گنجينه های بزرگ نفت و گاز 

قفقاز و آسيای ميانه و  -قرار دارند. در شمال
کسپين و در جنوب جزيره نمای عرب و خليج پارس. 
گذشته از اين ها در شماری از کشورهای واقع بر 
روی خود کمريند، گنجينه های بزرگ نفت و گاز 

 ليبياايران؛ عراق، سوريه، مصر؛  - ابيده استخو
  ....و

 

روشن است تسلط يکی از قدرت های بزرگ بر اين 
ند می تواند موضع و موقعيت جيواستراتيژيک بکمر

آن را به گونه دراماتيک تقويت و مواضع حريف را 
بس لرزان کند. چون با داشتن تسلط بر اين 

جنوب را  کمربند، می تواند هم حوضه های نفت خيز
کنترل کند و هم بر حوضه های شمالی که به گونه 
سنتی در حيطه سيطره سنتی روسيه قرار دارند، 
تاثير بگذارد. در گذشته، امريکا بر پاکستان و 
ايران شاهنشاهی تسلط داشت. برعکس، شوروی ها بر 

ا، مصر، فلسطين، سوريه، عراق و يبيالجزاير، ل
قالب ايران، نا افغانستان سيطره داشتند. در پی

اين کشور از دست امريکا رفت. برعکس شوروی ها، 
همه کشورهای ديگر منهای سوريه را دست دادند. 
با اين هم، کشاکش ميان دو فراقدرت کماکان در 
حالی ادامه دارد که به شمار بازيگران بزرگ 
افزوده شده است و چين و هند و اروپا هم به 

وارد کارزار  گونه های مستقيم يا غير مستقيم
 شده اند. 
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در اين حال، نقش قدرت های منطقه يی مانند 
ايران؛ ترکيه، پاکستان، عربستان و حتا قطر به 

  گونه روز افزونی افزايش يافته است.

 

فراموش نبايد کرد که کشور اسراييل درست در 
راستای تاراج گنجينه های منطقه و اعمال کنترل 

ين کشور در همه بر آن ها به ميان آورده شد. ا
بحران ها در منطقه نقش بسيار باال دارد. گذشته 

پاکستان در ميان  -از اين؛ دو کشور مصنوعی ديگر
افغانستان و هند؛ و ترکيه در بخشی از 
امپراتوری فروپاشيده عثمانی به عنوان دو پروژه 
ديگر برای بازی کردن نقش پيمانکاران منطقه يی 

ه های راهبردی به در پياده سازی برخی از پروژ
وجود آورده شدند و در همه برنامه ها در 
محورهای آسيای ميانه، قفقاز و خاورميانه نقش 

  .بزرگی بازی می کنند

ما در گذشته شاهد رخدادهای دراماتيک در 
کنون وضع بدتر از گذشته   .خاورميانه بوده ايم

است. ليبيا در آستانه انهدام است و به 
ه با جوش و خروش آماده آتشفشانی می ماند ک

فشانی است. بيم آن می رود که اين کشور تا زادگ
چندی پيش نسبتا آرام به يک لبنان ديگر مبدل 
شود. تونس و مصر نيز بالقوه آبستن رويدادهای 
دراماتيک اند. چنين به نظر می رسد که بهار 
عربی در سيمای ديگری ادامه يابد. رويدادهای 

از  شمار بسباریدراماتيک کشورهای عربی 
بزرگترين کارشناسان را غافلگير نمود. کمتر کسی 
می توانست چنين تحول دراماتيک اوضاع را پيش 

 بينی نمايد.

 

مناسبات اسراييل و فلسطين هم انفجار آميز و 
آبستن تحوالت بسيار خطرناک است. دير يا زود 
شعله های آتش به هوا بر خواهد خواست. نبايد 

راييل را شوخی پنداشت. اين تهديدات رژيم اس
رجزخوانی ها بس جدی اند. شايد گروهی دل به 
اقدامات شورای امنيت سازمان ملل ببندند، اما 
من باور چندانی به کارايی اين نهاد نامنهاد 
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ندارم. سازمان ملل و شورای امنيت نيازمند 
دگرديسی های بنيادی و ريشه يی اند. اوضاع در 

و قطر ربستان سعودی بحرين، يمن وحتا خود ع
 انفجار آميز است و هر آن آماده جوش و خروش.  

 

اوضاع سوريه هم به رغم فروکش کردن ظاهری، 
کماکان انفجار آميز است. همه اش بر سر رسانايی 
گاز عربستان و قطر از راه ترکيه به اروپا است 
و نيز تسلط بر گنجينه های گازی خاور دريای 

نيز خاستگاه های نفت و  ميانزمينی (مديترانه) و
گاز خود سوريه و جلوگيری از رسيدن گاز ايران 
از راه عراق و و سوريه به اروپا. مردم سوريه 
تنها قربانی اين کشمکش انرژيتيک شده اند. 

ميليارد  40بسنده است يادآور شويم که عرب ها 
دالر برای براندازی اسد هزينه کردند و اين 

زار قربانی و چهار ه 200شگرد شيوخ و ترکيه 
 برابر آن زخمی گرفت. 

اوضاع عراق دردمندانه کنون بسيار خطرناک و 
فاجعه آميز است. کشور در عمل سه پارچه  شده 
است. پديدآيی گروه دهشت افکن و لگام گسيخته 

چالش تازه يی  (دولت اسالمی عراق و شام) داعش
است که جامعه جهانی را در برابر يک آزمون 

 ار قرار داده است.    بسيار دشو

و گاز است و دستيابی باز هم همه چيز بر سر نفت 
به اهداف جيوپوليتيک، جيواستراتيژيک و 

. در آغاز اين گروه را عرب ها به جيواکونوميک
به ميان آوردند و در سوريه کمک ترکيه 

سپس، پای آن را در  سخاورزانه تمويل کردند.
ز گرديد که ا آغاجهمه اش از آن  عراق کشيدند.

دولت عراق اعالم کرد که در برنامه دارد تا در 
ميليون  2ميزان توليد نفت خود را از   2014سال 

ميليون بشکه در روز افزايش  4بشکه کنونی به 
خواهد داد. اين بدان معنا هست که بايد سهم 
عراق در سبد نفتی اوپک  به ميزان دو ميليون 

ر از سهم توليد بشکه در روز باال برود و در براب
عربستان به همين پيمانه کاسته شود. روشن است 
چنين چيزی روزانه درآمد عربستان را به ميزان 

ميليون دالر کاهش می دهد. اين  200نزديک به 
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است که ناگهان سر و کله بغدادی پيدا می شود و 
پژواک  بانگ ناخراش اعالم خالفت و امارت و تشکيل 

شام در آسمان طنين  دولت ناب اسالمی عراق و
 انداز می شود.          

 

طرفه اين که از اين مضحکه هيوالی ديگری سر بر 
آورده است. کنون چنين شده است که داعش بر 
بسياری از چاه ها و دست کم يک پااليشگاه نفت 
عراقی دست يافته است. در يک سال گذشته اين 

 12گروه نفت عراق را به بهای بسيار پايين از 
دالر به ترکيه فروخته است. گفته می شود  35ا ت

ميلون دالر  800که در چند ماه گذشته به ميزان 
نفت قاچاقی به ترکيه برده شده است که در واقع 
تاراج آشکار دارای های عامه يک کشو مستقل عضو 
سازمان ملل است. آوازه هايی شنيده می شود دال 

رکيه به بر اين که اين نفت از راه بندر جيهان ت
 اسراييل فروخته شده است. 

 

در دراز مدت اگر جلو اين روند گرفته نشود  و 
ميليون بشکه) کماکان با بهای  1نفت (روزانه تا 

دومپنگی پايين از راه ترکيه به بازارهای جهانی 
راه يابد، می تواند ضربه بزرگی به همه کشورهای 
توليد کننده نفت از جمله ايران و روسيه و آن 

ه که بسيار طنزآميز است، خود آفرينندگان چ
مانند عربستان و ديگر کشورهای عربی  -داعش

بزند. تنها کشورهايی که از اين روند سود 
خواهند برد، ترکيه و اسراييل خواهند بود. اين 
است که امروز داعش از کنترل عربستان برآمده و 
چونان ابزاری در دستان ترکيه و قطر افتاده 

 است.   

 

در پهلوی اين، کردهای عراق نيز با بهره گيری 
از ضعف دولت مرکزی عراق، آغاز به فروش مستقيم 
نفت به ترکيه نموده اند که ميزان آن کنون به 

هزار بشکه در روز می رسد و با افتادن  200
 400کرکوک به دست کردها می تواند ساالنه تا 

هزار بشکه در روز باال برود. چنين چيزی می 



 

186 
 

ند ضربه بزرگی به روابط بازرگانی ميان توا
 ترکيه و ايران بزند. 

 

اين است که روسيه و ايران عزم را برای تقويت 
دولت مرکزی عراق جزم کرده اند و نخستين پارتی 

روسی به بغداد رسيده است.  25 -هواپيماهای سو
دشواری در اين است که در گذشته امريکا تعهد 

به عراق  16 -مای افسپرده بود تا  شماری هواپي
بفروشد. پسان تر اسراييل جلو اين معامله را 
گرفت. با اين استدالل که امکان آن می رود که  
در صورت حمله اسراييل بر ايران، عراق از اين 
هواپيماها در برابر اسراييل کار بگيرد و 
برنامه اسراييل را خنثی بسازد. در نتيجه، عراق 

بر نيروهای گوناگون برای مدتی بی دفاع در برا
تجزيه طلب و تندرو قرار گرفت. با اين هم، عراق 
آبستن بحران بسيار پيچيده يی است که برونرفت 

 از آن در کوتاهمدت انتظار نمی رود. 

 

بيرون از  من بر مسايل قفقاز درنگ نمی کنم. چون 
همان گونه که همه می  چهارچوب بحث ما می باشد.
تاريخ پيوسته عرصه و  دانيم،  قفقاز در درازای

کارزار يک نوع کشمکش سه جانبه ميان ايران، 
پسان ها  روسيه تزاری و ترکيه عثمانی بوده است.

انگليسی ها و سپس هم امريکايی ها به اين 
کارزار پيوستند. در اين اواخر، کشورهای عربی 
نيز در اين گستره پوبا شده اند و سخت در تکاپو 

 هستند. 

 

نزدهم تا اواخر سده بيستم چنين در اواخر سده 
بر می آمد که پيروزی نهايی در اين کشمکش 
جيوپوليتيکی و جيواستراتيژيکی با روسيه بوده 
باشد. اما رويدادهای دراماتيک چنچنستان، قره 
باغ کوهستانی و بريدن گرجستان از روسيه، و در 
پی آن جدا شدن آبخازيا و اوستيای جنوبی از 

نه دراماتيک ديگری از تاريخ گرجستان، آغاز صح
گرديد. به هر رو، بايسته است تا هر چه زودتر 
راهيافت مناسب و دادگرانه يی برای حل دايمی و 
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مسالمت آميز بحران قره باغ  و پايان دادن به 
بحران چچنستان جستجو گردد و همين گونه استاتوس 
حقوقی کسپين تعيين گردد. در غير آن، بحران در 

ريای کسپين می تواند به اشکال نوی قفقاز و  د
 ادامه بايد.    

 

و پرداختن به مسايل آسيای ميانه، موضوع مستقيم 
نيست. با اين هم، چون مسايل گستره دو  بحثاصلی 

سوی دريای کسپين با هم پيوند منطقی دارند، 
ناگزيريم بر ناگسستنی بودن امنيت (دست کم 

ستره داشتن پيوند ميان دو منطقه) در اين گ
تاکيد نماييم. هر چند بازيگران داخلی و خارجی 
در دو گستره متفاوت اند و به نوعی بايد جدا از 

 هم تعريف شوند. 

ترکيه  ،در آسيای ميانه، در کنار روسيه، ايران
هند و چين و  ؛امريکا و کشورهای عربیاروپا و و 

افغانستان و پاکستان و جاپان و کوريا را هم 
يريم. در حالی که اين کشورها بايد به سنجش بگ

 در قفقاز تاثيری ندارند.      

 

در آسيای ميانه بيشتر کشمکش در تراز 
جيواکونوميکی مطرح است که در نفوذ روز افزون 
چين در آن خالصه می شود. اين نفوذ می تواند در 
دراز مدت برای روسيه دردسر ساز باشد. کنون چين 

ه انرژی در سرمايه گذاری های بزرگی در عرص
ترکمنستان و قزاقستان نموده  است،  لوله های 
رسانايی نفت و گاز کشيده  و تراز بازرگانی خود 
را با اين کشورها به پيمانه بی سابقه يی باال 
برده است. چين در برنامه دارد، پروژه های بزرگ 
راه آهن و راه های مواصالتی را در اين کشور ها 

به پيمانه چشمگيری  پياده نمايد که می تواند
راه صادرات کاالهای اين کشور را به ايران و 
افغانستان و خود آسيای ميانه و در آينده قفقاز 
باز نمايد.   اين در حالی است که می توان 
امريکا را بازنده بازی جيواکونوميک در آسيای 

 ميانه شمرد. 
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سياست های لغزش آميز امريکا در افغانستان موجب 
صدها ميليارد دالری که بالقوه  می شد  گرديد تا

آن را در اقتصاد آسيای ميانه و خود افغانستان 
و پاکستان سرمايه گذاری کرد، بيهوده  بر باد 
برود. از ديد من، چنين اشتباهی را می توان به 
اشتباه شوروی پيشين در افغانستان مقايسه کرد 
که بيشتر برخاسته از نداشتن شناخت درست از 

ع افغانستان می باشد. در دوره جنگ سرد اوضا
لغزش های شوروی پيشين تا جايی ريشه های 
ايدئولوژيک داشتند در حالی که لغزش های امريکا 
را می توان در داشتن صرفا نگاه جيو استراتيژيک 
و جيوپوليتيک و ناديده گرفتن اولويت های 
جيواکونوميکی ارزيابی کرد. نگاه چين به آسيای 

شتر جيواکونوميکی بوده است و از همين ميانه بي
 رو هم برد بيشتر با چين بوده است.   

 

ناگفته پيداست که با افزايش روزافزون وزن 
مخصوص چين و به همين پيمانه، پايين آمدن وزن 
مخصوص روسيه در اقتصاد کشورهای آسيای ميانه، 
روسيه ناگزير گرديده است پای ديگر کشورها 

ا، هند، ترکيه و ايران را هم مانند چاپان، کوري
به اين گستره بکشاند. تا بتواند در کل جايگاه 

 نخستين خود را نگهدارد.  

 

نبايد خطر تندروی اسالمی را که آسيای ميانه را 
از بيرون تهديد می کند، ناديده گرفت. در سال 

اتر شدن باندها يهای اخير، آشکارا شاهد پو
کشورهای آسيای  تندرو و افراطی اسالمی در گستره

ميانه بوده ايم. بيشتر از همه تاجيکستان در 
معرض اين خطر قرار دارد. اما کشورهای ديگر 
مانند ازييکستان و قرغزستان و حتا قزاقستان و 
ترکمنستان هم در برابر شيوع طاعون تندروی 

 اسالمی مصوون نيستند.

 

صرف نظر از همه اين ها، آسيای ميانه با بحران 
ان درونی دست و پنجه نرم می کند. گرم های فراو

شدن سياره، کمبود آب، افزايش نفوس، خشک شدن 
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درياچه ارال (که يک فاجعه اکولوژيک به شمار می 
رود)، و شمار بسياری ديگر از دشواری ها گستره 
آسيای ميانه را آبستن رويدادهای دراماتيک 
گردانيده است که نيازمند توجه جدی و تاخير 

ه اين مسايل در آينده نزديک می باشد. ناپذير ب
هر چند، هر از گاه و بيگاه شنيده می شود که 
سازمان شانگهای و سازمان امنيت دسته جمعی 
برنامه هايی روی دست دارند. از جمله افزايش 
حضور در مرزهای افغانستان و تاجيکستان. با اين 
هم، هنوز اقدامات ملموسی در زمينه به چشم نمی 

    61»خورد.

 

ح سازی سر برای اين که کارخانه های سالمی دانيم 
پا ايستاده باشند، بايد هميشه کانون های بحران 

از اين رو، می توان به گونه مصنوعی ايجاد شود. 
چنين پيش بينی کرد که در منطقه نفت خيز خليج 
پارس و کشورهای پيرامون آن با گذشت هر روز از 

وی کشورهای توليد بحران آفرينی های بيشتری از س
 کننده اسلحه چاق شود. 

 

                                     
بررسی اوضاع در خاور «متن سخنرانی در سيمينار .  61

يانه و افغانستان و نقش ايران ميانه، قفقاز، آسيای م
جامعه کشورهای «در انستيتوت مطالعات » در منطقه

پژوهشکده در  2014در ماه جوالی سال روان ». همسود
، )عفمشترک المناهمسود ( جامعه مستقل یمطالعات کشورها

با اشتراک ده ها تن از  یکياکادم -یعلم ناريميس
مختلف و  یهااز کشور يیمنطقه  ليکارشناسان برجسته مسا

مطالعات  ليمسا یاستادان دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
که بنده از جمله  ديالملل برگزار گرد نيب ابطرو یاسيس

بودم و  ناريميس ژهيو مهمان و یچهار سخنران اصل
 ،يیوالت گلوبال و منطقه حدر باره ت یمفصل یسخنران

عراق،  ه،يسور ن،يياوکرا یدر کشورها دهيچياوضاع پ
 راديافغانستان ا ژهيو به و انهيم یاي، آسقفقاز

 نمودم. 
 
مسوول مطالعات  -فی يفسي سوريپروف ،ناريميس نيدر ا 

مسوول  -وايدونا سوريپروف توت،يانست نيقفقاز در ا
پژوهشگاه علوم  یدر پژوهشکده خاورشناس رانيمطالعات ا

منطقه  ليکارشناس برجسته مسا -نيساژ سورفيو پرو هيروس
 کردند.  یسخنران يی
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خطر نه کمتری را افزايش توليد و قاچاق مواد 
مخدر از افغانستان به امنيت اين کشورها متوجه 

در اين پيوند را که بايد  مهمی موضوعمی سازد. 
مساله مواد مخدر و تيوری به آن اشاره کرد، 

ی که از درک ي(دالرها» نرکودالر«نامنهاد 
نی مواد مخدر به دست می آيند) است. پيش بازرگا

از پرداختن به نرکو دالر و پيوند آن به  حضور 
سته است به مساله يباامريکا در افغانستان، 

پترودالر (دالرهايی که از  - ديگری پرداخته شود
  مدرک فروش نفت به دست می آيند).

 

در اين راستا، از دير باز بدين سو، استراتيژی 
وقعيت دالر به عنوان ارز جهانی حفظ م-امريکا

است. پس از جنگ جهانی دوم، اياالت متحده توانست 
هژمونی خود را بر جهان از طريق در دست داشتن 

دالر  -انحصاری يگانه ارز با اعتبار در گيتی
پهن نمايد. کنون همه جهانيان می دانند مادامی 
که ماشين های چاپ دالر، شب و روز پول چاپ می 

ن هژمونی را پايانی نخواهد بود. هر کنند، اي
چند، در دهه های گذشته کشورهای ديگر هم تالش 
ورزيدند تا ارز ملی شان موقعيت بايسته يی 
يبايد، اما هيچ کدام نتوانستند موقعيت بی بديل 

چالش رو به رو سازند. اين بود که  ادالر را ب
اتحاديه اروپايی تصميم گرفت ارز واحدی را که 

رقابت با دالر را داشته باشد، به توانايی 
ميدان بياورد. اين ارز نو يورو است. در اين 
اواخر در چهار دانگ گيتی تالش هايی برای بيرون 
راندن دالر (چوناِن ارز انحصاری و يکه تاز) از 
ميدان روان اند. برای نمونه، کوشش کشورهای عضو 
اتحاديه امريکای جنوبی و يا هم کشورهای بريکس 

 . )هند، چين، افريقای جنوبیازيل، روسيه، (بر

 

کنون اوضاع سامانه مالی جهانی بس آشفته و 
دشواری های ساختاری اقتصاد نگران کننده است. 

نرخ پايين پس  قتصاد جهانی،او در کل  امريکا
انداز، کسری تراز پرداخت های خارجی، و کسری 

هر از موجب شده است که مزمن بودجه دولت امريکا 
گاهی شاهد بروز بحران مالی در اين يا آن  چند
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. دشواری در اين است که ميزان باشيمگوشه جهان 
تريليون دالر  16وام های دولتی امريکا به 

آن کشور. چنين رسيده است. يعنی باالتر از بودجه 
چيزی را برخی از اقتصاد دانان همچون ورشکستگی 

که اين است  دولت امريکا ارزيابی می کنند.مالی 
 خطر ديفولت دالر همه جهان را تهديد می کند.

فاقد  دير نيست روزی که دولت امريکا دالر را
اعتبار و بی ارزش اعالم نمايد. در اين صورت 

ارزی خود امريکايی ها و متحدان های شايد داشته 
ی که ديگر ارز نوا يدالر نو اروپايی شان، به 

ای جانشين دالر خواهد شد، تعويض شود. اما بر
همه کسان ديگری که در سرتاسر جهان اندوخته های 
دالری دارند، به يک کاغذ پاره بی ارزش مبدل  
خواهد شد. از همين رو شمار بسياری از 
بازرگانان ترجيح می دهند بيشتر با يورو سر 

و سپرده های شان را  ند تا دالرشوکار داشته با
  .نگهدارندبه يورو 

 

ا پيش بينی ورشکستگی بنهادهای مالی امريکايی، 
محتوم دالر، از دير باز بدين سو در انديشه آن 

نفت شده اند تا پشتوانه دالر را از طال به 
در » های پترودالرگ ننظريه ج«تعويض نمايند.  

 همين راستا به ميان آورده شد.

بر اساس اين نظريه، جنگ های پترودالر «...
از  موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره جهان يکی

مونی امريکا است که اقتصاد امريکا را ژارکان ه
در موقعيتی برتر قرار می دهد و به آن اجازه می 
دهد تا بيشتر از ظرفيت توليد خود مصرف و بودجه 
ماشين نظامی خود را تامين کند. اين نظريه در 

 »برتون ودز«دهه هفتاد با فروپاشی نظام مالی 
هانی به خطر موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره ج

در اين مقطع، برای حفظ هژمونی دالر، افتاد. 
ی نظامی خود با ودولت امريکا با استفاده از باز

همکاری عربستان سعودی و ايجاد سيستم پترودالر، 
ر درآورد. لبازار مبادالت نفت را به انحصار دا

ه بنقش دالر و از آن زمان، سيستم پترودالر 
ازار بين المللی عنوان ارز انحصاری مبادالت ب

فت به صورت پشتوانه موقعيت دالر به عنوان ارز ن
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ذخيره بين المللی عمل کرده است. به  نحوی که 
قيمت گذاری و انجام مبادالت نفت به ساير ارزها 
موجب فروپاشی هژمونی دالر خواهد شد. بر اساس 
اين نظريه، جنگ های پترودالر با ادامه ضعف 

سيستم پترودالر هزينه  ساختاری دالر طی اين مدت
سنگينی براکثر کشورهای جهان از جمله کورهای 

 فت تحميل کرده است.نثادرکننده 

 

و موفقيت آن به عنوان  1999با تولد يورو در 
همتراز دالر، اکنون برای نخسيتن بار  رقيب و

طی به ميان آمده است که اين کشورها يشرا
و به بتوانند به خواست خود جامه عمل بپوشانند 

هژمونی دالر بر اقتصاد جهان پايان دهند. بر 
پايه استدالل های فوق، نظريه پترودالر معتقد 

از اين سناريو، اکنون است که برای جلوگيری 
امريکا به يک سياست نظاميگری روی آورده است تا 
مانع از آن شود که کشورهای صادرکننده نفت 

کنند بازار بين المللی را از انحصار دالر خارج 
. از اين منظر حمله امريکا بر عراق بيانگر اين 
رويگرد امريکا است که در مرحله بعدی ايران را 

   62»»هدف قرار خواهد داد.

 

برخی از پژوهشگران چنين می پندارند که يکی از 
گزينه های جانشين نفت به عنوان پشتوانه دالر 
می تواند مواد مخدر افغانستان ارزيابی شود. 

تراز بازرگانی جهانی مواد مخدر از جمله امروزه 
ان تسنآن در افغا درصد  90هيرويين که نزديک به 
ميليارد دالر می رسد.  600توليد می شود، به 

ها نرکودالر پنداريم که بخش بزرگبهرگاه چنين 
به دست باندهای امريکايی می افتند، می توان به 

ت جايگاه افغانستان در نظام مالی بين ياهم
 للی پی برد.الم

 

                                     
بورس نفت و نظريه جنگ های «هادی زمانی، .  62

چاپ لندن، به زبان » نيمروز«، هفته نامه »پترودالر
 .1384، سال 860پارسی، شماره 
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ستان و اسراييل است. بگزينه ديگر گاز قطر، عر
البته گاز تنها در صورتی می تواند به عنوان 
چنين پشتوانه يی پنداشته شود، هرگاه صادرات 

روسيه از راه اوکرايين به اروپا متوقف و گاز 
ات گاز ايران به رسوريه اشغال شود و جلو صاد

ن گرفته شود. اروپا و چين و هند از راه پاکستا
در دستور کار بدين سو دهه از يک برنامه يی که 

 واشنگتن قرار داد. 

افغانستان، اوکرايين و سوريه سرنوشت اين گونه، 
هر سه کشور به  -های همانندی پيدا کرده اند

 گونه يی قربانی لوله های رسانايی گاز شده اند. 

 

نخست بايد دانست که  ،برای درک بهتر موضوع
اروپايی به عنوان جناح راست اتحاديه  اتحاديه

ترانس اتالنتيکی برای اياالت متحده اهميت حياتی 
دارد. زيرا  بدون اتحاديه اروپايی، امريکا در 
واقع نيمی از بدنه جيوپوليتيک و جيواستراتيژيک 
خود را از دست خواهد  داد. بايد دانست که 
اقتصادهای اروپا و امريکا چنان با هم در هم 

ده اند و انتيگره شده اند، که کنون ديگر تني
جدا ارزيابی کردن آن ها بسيار دشوار و حتا 
ناممکن است. از نظام های مالی و بانکی گرفته 
تا بخش بزرگی از صادرات و واردات متقابل. برای 
نمونه، ساالنه يک سوم بودجه آلمان از مدرک 

 صادرات موتر به امريکا تامين می شود. 

 

ميت اروپا برای امريکا را يادآور حال که اه
شديم، بايد متوجه يک نکته ديگر هم باشيم و آن 
اين که اروپا با گذشت هر روز از امريکا دور تر 
و دورتر و به روسيه نزديک تر و نزديک تر می 

وابستگی روز  -شود. دليل چنين چيزی هم روشن است
افزون اروپا به مواد خام (به ويژه گاز) روسيه 

ز بازار بزرگ مصرفی روسيه  که روز تا روز و ني
بيشتر و بيشتر به روی فرآورده های اروپايی باز 

 تر  و باز تر می گردد.
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کنون تراز بازرگانی روسيه و کشورهای اروپايی 
ميليارد دالر می زند .  روشن  400ساالنه سر به 

است به هر پيمانه که حجم و ميزان بازرگانی 
ا باال برود، توان آن کشور روسيه با ساير کشوره

در سرمايه گذاری در صنايع نظامی و باالبری توان 
رزمی اش هم باال می رود و اين چيزی نيست که 
امريکا آن را بر بتابد. از سوی ديگر، روسيه با 
همکاری چين با گذشت هر روز نفوذ خود را در 
کشورهای امريکای جنوبی و ديگر مناطق جهان 

رصه ديگری که روسيه برای گسترش می بخشد. ع
امريکا رقيب شمرده می شود، قطب شمال است که 
دارای ذخاير بزرگ گاز و ديگر منابع معدنی می 
باشد. هرگاه اقتصاد روسيه رو به شکوفايی 
بگذارد، روشن است توان روسيه در بهره برداری 

 از منابع قطبی بيشتر می گردد. 

 

کند که  فشرده سخن، اگر امريکا بتواند، کاری
وابستگی گازی اروپا را از روسيه که نزديک به 
يک سوم گاز مورد نياز آن را تامين می کند، 
کاهش بدهد، روشن است تراز بازرگانی ميان روسيه 
و اروپا خود به خود پايين آمده، و اقتصاد 
روسيه را به گونه چشمگير دچار افت می سازد که 

ن کشور بی گفتگو در پايين آمدن  توان رزمی آ
تاثير خودش را خواهد داشت. همچنين پايين آمدن 
درآمد های گازی روسيه منجر به پايين آمدن تراز 
زندگی در اين کشور شده، موجب ناخشنودی مردم آن 

 از دولت پوتين خواهد گرديد. 

 

برای رهايی اروپا از گروگانی گازی روسيه، چند 
گزينه هست. نخستين آن رساندن گاز ايران به 

روپا از راه ترکيه است. اما بر سر راه اين ا
گزينه چند مانع بزرگ هست. يکی اين که امريکا 
در باالرفتن توان اقتصادی ايران به  هيچ رو 
ذينفع نيست. زيرا چنين چيزی موجب باالرفتن توان 
نظامی و سياسی ايران شده، زمينه را برای گسترش 
بيشتر نفوذ آن در خاورميانه فراهم خواهد 
گردانيد. دو ديگر، اختالف نظر ايران با ترکيه 
بر سر نحوه صادرات گاز است. ايران خواستار آن 
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است تا خودش مستقيم گاز خود را به  اروپا 
بفروشد و ترکيه تنها حق ترانزيت خود را دريافت 
نمايد. اما ترکيه می خواهد خود تنها خريدار 
گاز ايران باشد و سپس  خود آن را به اروپا 
بفروشد. هر چه هست، در اوضاع و احوال کنونی 

 اين گزينه منتفی است. 

 

گزينه دوم پروژه ترانس کسپين است. يعنی رساندن 
گاز ترکمنستان و قزاقستان از راه آذربايجان و 
گرجستان به ترکيه و سپس به اروپا. يعنی پروژه 
نابوکو. دشواری بزرگی که بر سر پياده ساختن 

ين است که تا کنون استاتوس اين پروژه است، ا
حقوقی دريای کسپين تعيين نشده است و بر سر 
چگونگی تقسيم آن ميان روسيه، ايران،آذربايجان، 
ترکمنستان و قزاقستان اتفاق نظر نيست. اين است 
که طرح کشيدن لوله های رسانايی گاز از بستر 

 دريا عملی نمی باشد. 

 

های می ماند گزينه آخری يعنی کشيدن لوله 
رسانايی گاز از عربستان، قطر، مصر و اسراييل 
به اروپا از راه ترکيه. بايد يادآور شويم که 

اير گازی جهان و خعربستان در حدود چهار درصد ذ
درصد گاز جهان را دارا اند.  سيزدهقطر در حدود 

از سوی ديگر، در بستر دريای ميانزمينی 
(مديترانه) در نزديکی کرانه های اسراييل، 
قبرس، لبنان و سوريه هم گنجينه های بزرگ گاز 
کشف شده است. دشواری يی که  بر سر راه پياده 
ساختن اين پروژه قرار دارد، موجوديت يک رژيم 
هوادار روسيه و ايران در سوريه است که اجازه 
چنين کاری را به امريکا نمی دهد. اين است که 

دازی از چند سال بدين سو ائتالف بزرگی برای بران
اسد آرايش يافته که مشتمل است بر امريکا، 

 انگليس، اسراييل، ترکيه، عربستان و قطر. 

 

روی هم رفته کشورهای عربی تا کنون نزديک به 
چهل ميليارد دالر برای براندازی اسد هزينه 
کرده اند. صدها تن جنگ افزار هم از ليبيا از 
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 راه ترکيه به سوريه آورده شده است. ده ها هزار
نفر دهشت افگن هم از بيش از هشتاد کشور جهان 
عمدتا از راه ترکيه وارد سوريه شده و دست اندر 

 کار نبرد با ارتش اين کشور اند. 

اما از سوی ديگر، روسيه، ايران و چين با همه 
توان از سوريه دفاع می کنند. روشن است هر يک 
اهداف  خود را دارند. برای روسيه حفظ آخرين 

ر جهان عرب  و حفظ تنها پايگاه دريايی متحد  د
در بندر طرطوس اهميت جيواستراتيژيکی و 
جيوپوليتيک دارد. همچنين در صورت  سقوط اسد، و 
رسيدن لوله های  گاز قطر  و عربستان به ترکيه 
و اروپا، روسيه هم بازار اروپا را از دست 
خواهد داد و هم بازار ترکيه را. اکنون تراز 

ميليارد دالر می  32سيه و ترکيه به بازرگانی رو
رسد که بخش بزرگ آن را صادرات گاز به ترکيه 

 تشکيل می دهد. 

 

برای ايران از يک سو، از دست  دادن بازار گازی 
ترکيه بسيار مهم است. زيرا تراز بازرگانی آن 

ميليارد  20 -15 کشور با ترکيه هم نزديک به
ر، می دالر است. رسيدن گاز از عربستان و قط

تواند ترکيه را از گاز ايران هم بی نياز 
 بسازد.

 

اما مهم ترين چيز برای ايران اين است که با 
سقوط اسد، سنگرهای استراتيژيک ايران در جبهه 
غربی فروريخته و تا مرزهای آن کشور خواهد 
رسيد. امنيت عراق هم به شدت به خطر خواهد 
ر افتاد و از همه مهمتر متحدان نظامی آن د

مرزهای اسراييل يعنی حماس و حزب هللا در آستانه 
نابودی کامل  قرار خواهند گرفت و ديگر نيرويی 
در خاورميانه نخواهد ماند که  اسراييل را 
تهديد کند. استقرار موشک ها و سامانه های 
پدافند موشکی امريکا در ترکيه و بحرين، 
امکانات تهديد اسراييل از سوی نيروهای موشکی 

ان به به شدت کاهش داده اند. از اين رو، اير
ايران می تواند مورد تهديد مستقيم نيروی هوايی 

از سوی ديگر، نيروهای اسراييل قرار بگيرد. 
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تندرو در صورت بر افتادن اسد بی درنگ  به سوی 
عراق و افغانستان سرازير خواهند شد و از راه 

 ترکيه به قفقاز رخنه خواهند کرد.  

 

ظری می افکنيم به اوکرايين. اوکرايين حاال هم ن
بزرگترين کشور ترانزيتی گاز روسيه به اروپا 
است. اگر کاری شود که صادرات گاز روسيه از راه 
اوکرايين به اروپا برهم بخورد، و در عين حال 
فرض مثال اين کمبود با رساندن گاز عربستان يا 
قطر به اروپا جبران شود، ديگر روسيه در آستانه 

کود چشمگير اقتصادی قرار  خواهد  گرفت و اين ر
درست همان چيزی است که در واشنگتن در آرزوی آن 

 اند.

امريکايی ها چنين می پنداشتند که با روی کار 
، »ميدان«آمدن نيروهای اولتراناسيوناليستی 

جزيره نمای کريما از دست نيروی دريايی روسيه 
همين  بيرون خواهد شد. زيرا درست با اتکا به

پايگاه، روسيه می تواند کشتی ها و زيردريايی 
های هسته يی خود را به بندر طرطوس سوريه 
بفرستد. چيزی که مانع از حمله امريکا به  
سوريه می گردد. بسنده است يادآور شويم که تنها 
کشتی موشک انداز هسته يی نواموسکوفسک حامل 
چندين فروند موشک هسته يی است که می تواند 

رتاسر مديترانه را با خاک يکسان نمايد و بر س
باد هوا دهد. يعنی درگير شدن با ناوگان روسيه 

 در دريای مديترانه شوخی نيست.   

 

به هر رو، روسيه به گونه پيش بينی ناپذير، 
جزيره نمای کريمه را به خاک خود ملحق کرد و در 
واقع همه  برنامه های امريکا را خنثی ساخت. 

رايين که سردچار بزرگترين بحران عميق اکنون اوک
اقتصادی، اجتماعی و سياسی و درگير خانه جنگی 
است، به بزرگترين درد سر برای امريکا مبدل 

 گرديده است. 

 

امريکا در افغانستان سه به هر صورت، در کل 
 گزينه دارد:
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حفظ افغانستان يکپارچه، بر سر کار  -گزينه آ
ونی دست نشانده و آوردن يک دولت قوی مرکزی پشت

گوش به فرمان که توانايی به چالش کشيدن و زير 
فشار گرفتن پاکستان را با فربه ساختن مساله 
پشتونستان و خط ديورند، داشته باشد، آوردن 
دمکراسی کاذب در آن و مبدل ساختن افغانستان به 
ويترينی از آزادی های لگام گسيخته زير نام 

برای کشورهای  آزادی بيان و رسانه ها و...
 اقتدارگرای آسيای ميانه و ايران. 

 

در چنين افغانستانی امريکا می تواند برای 
چند دستيابی به همه راهبردهای کالن بسنجد. در 

گذشته امريکا برای پياده ساختن چنين طرحی  دهه 
سرمايه گذاری بسياری کالنی کرد و اما اين طرح 

  به ناکامی انجاميد و به بن بست خورد.

گزينه دوم يا گزينه ب که به طرح روبرت بلک  -2
 سفير پيشين امريکا در هند معروف است.  -فورد

در اين طرح چنين در نظر گرفته شده است که 
امريکا در افغانستان در پياده ساختن راهبردش 
ناکام شده است و برای برونرفت از بن بست 

ه است تا افغانستان را به دو منطقه پشتون تبايس
نشين و شمال تقسيم نمايد. در اين حال، کابل 
پايتخت مشترک بماند. در اين طرح، امريکا با 
سپردن اداره امور واليات جنوب و شرق به طالبان 
يعنی در واقع به پاکستان هم می تواند منافع 
راهبردی خود را در پاکستان نگهدارد و هم از 
باتالق جنگ فرسايشی بی پايان در گستره پشتون 
نشين بيرون آيد. در عين حال، هزينه های نظامی 
آن کشور به حد اقل رسيده و تلفات جانی آن به 
پايين ترين تراز می رسد. در اين حال، پايگاه 
های آن کشور هم می تواند به پويايی های 
اطالعاتی خود در راستای رسيدن به راهبردهای کالن 

 امريکا در منطقه در دراز مدت ادامه دهند.

گزينه معروف به سی يعنی فدرالی ساختن  -3
افغانستان: در اين گزينه افغانستان به هشت زون 

ون نشين در دسترس تتقسيم می شودکه چهار زون پش
طالبان (در واقع پاکستان) قرار داده می شود. و 
چهار زون ديگر در اختيار نيروهای شمال يک زون 



 

199 
 

ات هزاره نشين مرکزی، يک زون شمال غربی يا هر
يک زون ازبيک نشين در شمال و يک زون تاجيک از 

 مزار تا بدخشان و پروان.

ساالنه  ندر اين حال هم امريکا می تواند با داد
ميليون دالر به هر زون هم از باتالق جنگ  50

پشتون برآيد و هم حضور خود را دراز مدت حفظ 
 نمايد. کنون همين گزينه روی دست است.

 

ه امريکا در وضعی نيست که دشواری در اين است ک
با پاکستان چناق دلخواه بشکند. امريکا از سوی 
روسيه، ايران و هند زير فشار است. اما از سوی 
ديگر از سوی پاکستان هم زير فشار است. در اين 

 می خواهدحال بايد يک راه را برگزيند. امريکا 
همزمان روی دو کرسی که در دو سوی يک ميز 

بنشيند يا با پاکستان و يا در گذاشته شده است، 
 برابر پاکستان. گزينه ديگری ندارد.

 

به ساز کوشيد هم  دخواهبه گمان من امريکا درست 
. و هم راهبرد خود را پيش ببرد رقصدبپاکستان 

يعنی در ازای ماندگار شدن پايگاه هايش ناگرير 
نشين را به  غلزايیمنجمنت واليات دست کم است 

د. در اين حال فراموش نشود پاکستانی ها بسپار
که موضوع مواد مخدر هم در ميان است و محاصره 
ايران و سد شدن جلو نفوذ چين. در اين حال 

 وی وحشتناکی در حال پياده شدن است:يسنار

امضای قرار داد با دولت کنونی افغانستان  -1
که در واقع دايمی شدن داشتن پايگاه های نظامی 

شد. برگزاری لويه را به گونه يی مشروعيت ببخ
جرگه مسخره هم در همين راستا است تا بار ديگر 
ثابت شود که لويه جرگه های فرمايشی تنها 
ابزاری است برای مهر مشروعيت زدن به خيانت های 

کوشيد تا در سخت بزرگ ملی. در اين حال کرزی 
برابر دادن اين امتياز به امريکا قدرت را در 

ا چون پاکستان نمی اندان خود دايمی بسازد. امخ
. حتا اگر امريکا فتيانن چيزی تحقق يچن ،خواهد

بسيار ناگزير هم شود، شايد برای چندی با چنين 
ازش تکان بدهد. اما در اصل سسناريويی سر 
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برنامه شايد اين باشد که يک سياستچی وابسته به 
پاکستان که در عين حال مورد تاييد امريکا هم 

ه يا از راه انتخابات باشد، برای يک دوره کوتا
تقلبی و يا در لويه جزگه تقلبی روی کار آورده 

 شود. 
 

در مرحله بعدی کارزار صلح خواهی و صلح جويی و 
دوحه معظمه با سيلی از دالر مکه مکرمه و معرکه 

 ههای باد آورده نفتی به راه خواهد افتاد و جرگ
های صلح و مانند آن و نتيجه هم از پيش روشن 

جديد يا دولت صلح مطابق برنامه از  است دولت
به صلح دست خواهد يافت و  ظاهرا پيش تعيين شده

اين به معنای آوردن طالبان در جنوب و شرق و 
سپس سپردن قدرت به يک طالب بدون نکتايی با 

لقب مذهبی خواهد بود. اما به گونه يی که  نداشت
هند و ايران هرگز با اين طرح  ،گفتم، روسيه
واهند کرد و جنگ و بحران با شدت موافقت نخ

بيشتر ادامه خواهد يافت. هم حکميتار و حقانی 
به جهاد ادامه خواهند داد و هم در شمال جنبش 

به راه خواهد افتاد. فراموش نشود که  یهاي
پاکستان با اين طرح تنها يه نيمی از خواست خود 
که رسيدن به مرز علمی يعنی تا دامنه های جنوبی 

ت، دست خواهد يافت. اما هرگز از نيمه هندوکش اس
ژيک يژی خود که رسيدن به مرز استراتيدوم استرات

دست نخواهد کشيد و در اين کار چين  ،آمو است
 پشتيبان آن کشور خواهد بود.

 

روشن است که پاکستان خود چيزی نيست. اما در 
پشت سر آن چين است که کنون دعوای فرعونی سر می 

پوليتيکی کنون ميان امريکا دهد. نبرد اصلی جيو
و چين بر سر پاکستان روان است. تنها هنری که 
پاکستانی ها دارند، ديپلماسی بسيار نيرومند 
ايشان است که می توانند ماهرانه از زمينه بهره 
برداری کنند. چيزی که در کشور ما دردمندانه 
اصال ديده نمی شود. پاکستانی ها بسيار خوب می 

رمانده و افغانستان دريکا و هم دانند که هم ام
درمانده طلب شده اند و اين بهترين شانس برای 
شان است تا بخش نخست راهبرد خود يعنی رسيدن به 
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دامنه های هندوکش را تحقق ببخشند و امريکا را 
در افغانستان به گروگان خود مبدل سازند تا 
بتوانند در آينده هم از آنان باج بگيرند. 

م چاره يی ندارند جز اين که به امريکايی ها ه
بخشی ساز پاکستان برقصند. ناگزير اند در کابل 

در  .طالبان را بياورند. البته در دو مرحلهاز 
آينده به يک سياستمدار وابسته  درآغاز قدرت را 

خواهند سپرد که ماموريت خواهد داشت تا در دو 
سال آينده زمينه را برای سپردن منجمنت کابل به 

اليات ولب دارای هويت روحانی فراهم بسازد. يک طا
جنوبی و شرقی را هم ناگزيرند به طالبان يعنی 
پاکستان بسپارند. اما اين تازه آغاز بحران 
ديگری خواهد بود. چون پاکستان تنها با يک کارت 
در افغانستان بازی نمی کند. از اين رو برای 
ر نگهداشتن دل چين ناگزير است حزب اسالمی حکمتيا

برآمدن همه  تاو گروه حقانی را به تداوم جنگ 
کفار ريزرف نگهدارند. البته که هند و روسيه با 
چنين وضعی مخالفت خواهند کرد. اما گمان نمی 
رود زور شان در جنوب به پاکستان برسد. اما در 
شمال چرا. شمال هرگاه امريکا بکوشد منافع 

خطر راهبردی روسيه را در محور آسيای ميانه به 
دازد، کارزار کشاکش های بی پايان امريکا و نبي

روسيه خواهد شد که در سر انجام با شکست امريکا 
 .خواهد انجاميد

 

 حال می پردازيم به بحران عراق و هيوالی داعش.

اوضاع عراق دردمندانه کنون بسيار خطرناک و 
فاجعه آميز است. کشور در عمل سه پارچه  شده 

شت افکن و لگام گسيخته است. پديدآيی گروه ده
داعش (دولت اسالمی عراق و شام) چالش تازه يی 
است که جامعه جهانی را در برابر يک آزمون 

 بسيار دشوار قرار داده است.    

شبکه دهشت  700می گويند که در جهان در حدود 
افکن دارای گرايش های سلفی از برخی از شاخه 

دارای های اخوان المسلمين گرفته تا وهابيان 
تمايالت و سمتگيری های گوناگون در تکاپو اند که 
بيشتر شان از سوی عربستان، قطر، امارات، 
ترکيه، پاکستان و... تمويل و آموزش داده می 
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شوند. تنها شمار مدرسه های تروريست پرور 
 پاکستانی سر به چهل هزار می زند.

اگر بگوييم که سازمان های اطالعاتی  کنون
جود اين شبکه ها آگاهی ندارند، امريکايی از و

 63.خود فريبی يی بيش نخواهد بود

 

حاال اگر نيک بنگريم، لغرش های پی در پی در 
خاورميانه موجب آن شده است که رودباری از خون 
به راه بيفند. برای نمونه در ليبيا، بمباران 
های هوايی ناتو و راه افتادن جنگ داخلی باعث 

درصد باشندگان اين ده  -هزار نفر 300شد تا 
کشور کشته شوند.  شمار کشته شدگان در جنگ 
سوريه سر به دو صد هزار نفر، شمار زخميان شايد 
چهار برابر اين، شمار مهاجران به کشورهای ديگر 
سر به دو ميليون نفر و شمار بيجاشدگان در داخل 

ميليون نفر می زند. بنا به  9کشور سر به 
اقتصاد سوريه هم ارزيابی های گوناگون، به 

ده ميليارد زيان وارد شده و تقريبا همه  ينچند
نابود شده اند.  و تازه  زيرساخت های اين کشور

اين آغاز کار است. حاال از تلفات چند صدهزار 
نفری عراق و ويرانی کامل اين کشور در 

 رويدادهای چند دهه اخير سخن نمی گوييم. 

                                     
مشکل در پرخوارگی اطالعاتی امريکا است. ناگفته .  63

پيداست که هرگاه سازمان های اطالعاتی با شمار محدودی 
، همه برداشت ها و از اطالعات سروکار داشته باشند

ارزيابی ها بر اساس همين اطالعات دست داشته در مدت 
کوتاهی صورت می گيرد. اما اگر با پشته يی از اطالعات 

وه سروکار پيدا کنند، روشن است مطالعه، تحليل و بان
ارزيابی همه آن ها وقت زيادی را می گيرد و به تبع 

را پايين  سرعت ارزيابی و تصميمگيری های اپراتيفی شان
می آورد. از سوی ديگر، در اين گونه سيل اطالعات، 
حريفان هم می توانند اطالعات گمراه کننده و کاذب 
(ديزانفارماسيون) را رخنه بدهند که می تواند موجب 

 رفتن به بيراهه گردد. 
 
با توجه به همين نکته است که سازمان ک. گ. ب شوروی  

ی از جاسوسان اما پيشين ترجيح می داد با شمار کمتر
دارای کرسی های کليدی و مطلع از  اطالعات دست اول سر 

 وکار داشته باشد،  تا لشکری از گزارشگران بی شمار.
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خاستگاه  ،عشخوب، امريکا نمی خواهد نظر به مناف
های اصلی تروريسم را يعنی منابع تمويل آن را 
در کشورهای خرپول عربی بخشکاند. و اال سر جا 

 64نشاندن شيوخ عرب کار بسيار ساده يی است.
شگفتی برانگيز اين است که در چند سال گذشته 
داعش هر چه جنايت که در جهان بود در سوريه 

ثابت شد کرد. اما از کسی صدايی برنخاست. حتا 
که از گازهای سمی شيميايی وارد شده از ترکيه 
هم در برابر باشندگان عادی کار گرفتند. باز هم 
همه ساکت بودند. اما ناگهان می بينيم که تازه 
جهانيان از خواب سنگين بيدار شدند و متوجه شده 
اند که چه خطری جهان را تهديد می کند. هر چند 

هزار سپاهی  300قی، هزار سپاهی عرا 500در برابر 
هزار سپاهی کرد که تا دندان مسلح  200سوری و 

هزار آن  70اند، صد هزار جنگجوی داعشی که تازه 
و در کل، شمار رزمندگان  در سوريه مستقر هستند

، نيروی نيست که هزار نفر می رسد 30فعال آن به 
بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد، با اين هم 

به گونه يی که تجربه نشان  در نبردهای چريکی
 داده است، سياهی لشکر به کار نمی آيد.  

 

                                     
مثال بارز آن تهديد پوتين است. پس از انفجارهای  64

تروريستی در فرودگاه داماديدوای مسکو و يکی از 
ان ايستگاه های متروی اين شهر، هنگامی که دهشت افکن

چچنی تهديد کردند که در بازی های زمستانی المپيای 
سوچی، عمليات تروريستی به راه خواهند انداخت، پوتين 

فروند هواپيمای بمب افکن  120بی درنگ  دستور داد تا 
آماده بمباران کاخ  27و سوخو  60 -و تو 22-سنگين تو

های سلطنتی عربستان و قطر شوند و چند دستگاه پرتاب 
ی اسکندر را در ارمنستان مستقر ساخت. آن گاه موشک ها

اعالم داشت که هرگاه در هنگام بازی های المپياد حتا 
يک بمب هم در سوچی يا کدام شهر ديگر روسيه انفجار 

توجيه کسی نخواهد  کند، روسيه ديگر منتظر توضيح و
نشست. به هواپيماها دستور داده خواهد شد تا بی درنگ 

شيوخ عربستان و قطر و درهم  به بمباران کاخ های
بپردازند. اين بود که  هاکوبيدن تاسيسات نفتی آن کشور

شيوخ عرب از جا تکان  نخورند و تا امروز ديگر کسی در 
 روسيه اقدام به عمليات تروريستی نکرد. 
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روشن است همه چيز بر سر لحاف مالنصرالدين يعنی 
تاراج نفت و گاز اعراب  است. اما چيزی که 
بسيار مهم است، اين است که در پهلوی سودمندی 

واستراتيژيک براندازی اسد، رساندن گاز يج
از راه سوريه به  مصر ، اسراييل وقطر ،عربستان

يکا اهميت راهبردی رترکيه و اروپا برای ام
دارد. زيرا هم ترکيه و هم اروپا را از گروگانی 
گازی روسيه و ايران نجات می بخشد و اين امکان 
را برای امريکا و اروپا فراهم می سازد  تا 
فارغ بال به تحريم های سنگين ايران و روسيه 

از راه اين کشورها   ادامه بدهند. هر گاه گاز
سوريه به ترکيه و اروپا رسانده شود، ديگر 
نيازی به گاز ايران و روسيه نخواهند داشت. حاال 
اگر در اين راه مردم سوريه قربانی شوند، چه 

به گفته برژنسکی، باک؟ درست مانند افغانستان. 
کشته شدن و زخمی شدن چند ميليون افغان بی سواد 

 ود يا فروپاشی شوروی!و دور از تمدن مهم ب

 

حاال می گذريم از اين که سوريه آخرين پايگاه 
جيواستراتيژيکی و اطالعاتی روسيه در جهان عرب 
است و با برافتادن اسد، کار حزب هللا لبنان و 
حماس هم پايان خواهد يافت و حلقه محاصره 
استراتيژيک به دور ايران تکميل خواهد شد. اين 

به دست بيايد تا راه  است که بايد بهانه يی
برای بمباران سوريه هموار شود.  دشواری در اين 
است که داعش در منطقه حلب نيز حضور دارد. می 
دانيم که  در حلب شمار بسياری از نيروهای 

هستند. حاال اگر امريکايی  دولتی سوريه هم مستقر
ها به بهانه بمباران داعش در حلب نيروهای سوری 

د، زمينه برای سقوط اين شهر را هدف قرار بدهن
به  دست نيروهای اپوزيسون سوريه فراهم خواهد 
شد که می تواند بستری برای براندازی اسد هموار 

 نمايد. 

 

اما روشن است ايران و روسيه و چين اجازه 
نخواهند داد تا چنين چيزی محقق شود. امکان اين 
که چنين حمله يی به يک جنگ بزرگ منطقه يی با 

ک حزب هللا و حماس و حمله موشکی سوريه بر اشترا
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اسراييل مبدل شود، بسيار باال است که ديگر 
گرفتن جلو آن بسيار دشوار خواهد بود. به محض 
اين که اسد خطر جدی يی را احساس کند، هر گونه 
که  شده کار را با آغاز جنگ در برابر اسراييل 
 خواهد کشاند که می تواند به خود شکل جنگ اعراب
و اسراييل و در نتيجه جنگ مسلمانان در برابر 
کفار را بگيرد. چنين نبردی می تواند به گسترش 
تروريسم در سرتاسر جهان مساعدت کند. منتقی 
نيست که حتا عربستان و  قطر هم موشکباران 
شوند. اگر پای ايران هم به اين کارزار کشيده 

 شود، ديگر بايد فاتحه منطقه را خواند.   

 

زی به گفتن ندارد که افغانستان هم تا نيا
اندازه يی قربانی سياست لوله های رسانايی گاز 
شد. هنگامی که ايران تصميم گرفت گاز ميدان 
پارس جنوبی را به پاکستان و هندوستان و چين 

در پی کشيدن خط تاپی شدند ها برساند، امريکايی 
تا نگذارند ايران گاز پارس جنوبی را که با قطر 

ميدان مشترک شمرده می شود، به بازارهای يک 
جنوب آسيا برساند. در نتيجه، ايران در بهره 
برداری از قطر نزديک به ده سال عقب ماند و 
ميليارد ها دالر زيان ديد. آن چه  مربوط به 
افغانستان می گردد، اين کشور به کام اژدهای 
طالبان افکنده شد و آتشی در آن برافروخته شد 

 ون خاموشی ندارد.   که تا کن

اين گونه، سه کشور افغانستان، سوريه و 
اوکرايين سرنوشته های همانندی پيدا کردند و هر 

 سه قربانی بازی جيواکونوميک گرديدند.

 

گردد، بازگشت  یآن چه مربوط به افغانستان م
زود اجتناب  اي ريطالبان به شرق و جنوب د

 يیکايو نه خود امر هياست. اما نه روس ريناپذ
 یايآس یو نه کشورها رانيها نه هند و نه ا

 عنفيدر افتادن شمال به دست طالبان ذ انهيم
و نخواهند گذاشت که طالبان به شمال بر  ستدين

خود باشندگان شمال هم در برابر  تهلبگردند. ا
آمدن طالبان مقاومت خواهند کرد. روشن است 
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 ميو به شمال و جنوب تقستفاک -افغانستان د
 هد شد.خوا

در اين حال امريکايی ها که بازگشت طالبان را 
ترجيح می دهند اين کار با روش  ،محتوم می دانند

های نرم افزاری همين اکنون با مديريت خود 
امريکايی ها انجام شود تا اين که طالبان به 
زور خود با روش های سخت ابزاری در آينده 

 برگردند. 

 

در شرق و جنوب،  به هر رو، در صورت حضور طالبان
يک موضوع ديگر هم می ماند و آن عبارت است از 
مشارکت  طالبان در ساختار دولت در کابل. زيرا 

ت ياد شده بسنده اطالبان تنها با گرفتن والي
نخواهند کرد. و در کابل هم حاضر نيستند در 
جايگاه دوم بنشينند. يعنی طالبان حاضر هستند 

د که همانا رهبری تنها در صورتی به کابل بياين
دولت به دست آن ها داده شود  و در اين حال 
نيروهای شمال در دولت ائتالفی در جايگاه دوم 

 باشند. 

چنين بر می آيد که امريکايی ها چاره يی جز 
پذيرفتن اين گزينه نداشته باشند. اما برای 
عملی ساختن آن به يک دولت انتقالی نياز است و 

سال را در بر  5 -2 يی تابه زمان که شايد دوره 
گيرد. اما به هر رو، با آمدن طالبان به شرق و 
جنوب و کابل بحران افغانستان فروکش نخواهد 
کرد.  چون چين مخالف هرگونه حضور دراز مدت 

 امريکا در افغانستان است.  

 

در اين حال، امريکا با چند چالش ديگر هم رو به 
 رو است:

تان به ويژه در حضور روزافزون چين در پاکس -
 بندر گوادر که يک حضور راهبردی است.

دو ديگر يک نکته ديگر در افغانستان بيخی  -
متوجه آن نيستند و آن اين که هرگاه تداوم حضور 
نيروهای امريکايی در افغانستان بر اساس قرار 
داد دو جانبه همکاری های امنيتی و دفاعی انجام 

يگر ملزم شود، روسيه و کشورهای آسيای ميانه د
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به همکاری با امريکا در زمينه ترانزيت نخواهند 
بود و شايد در صورت لزوم شبکه انتقاالتی شمال 

 را بيخی ببندند. 
 

در اين حال روسيه پا می فشارد که هر گونه حضور 
امريکا در گستره افغانستان بايد بر اساس تمديد 
فيصله نامه شورای امنيت سازمان ملل آن هم پس 

ساله  سيزدهه گزارش ناتو از کارکردهای از ارائ
آن سازمان در افغانستان باشد و ضرورت حضور 

 2014نيروهای آيساف را در افغانستان پس از 
 همانا سازمان ملل تاييد نمايد. 

 

 داددر اين حال، اگر امريکايی ها بخواهند قرار
را به صورت دو جانبه با کابل امضاء نمايند، 

آن ها همکاری ننمايند و  شايد روس ها ديگر با
طر رو به رو گردد، خاگر منافع راهبردی شان با 

همه راه های شمال را ببندند. در اين حال  ممکن
شوند. می امريکايی ها به گروگان پاکستان مبدل 

در اين حال پاکستان می کوشد از پيش همه  راه 
های مواصالتی شبکه شمال را ناامن سازد تا 

ها را در آينده منحصر به خود ترانزيت امريکايی 
سازد و امريکايی ها را به گروگانان خود مبدل 

 گرداند.  

امان و پيچيده و سدر هر رو، اوضاع بسيار نا به 
آبستن رويدادهای ناگوار است و اين در حالی است 
که در شمال آمادگی هايی چندانی برای ايستادگی 

 در برابر چالش های احتمالی ديده نمی شود.

 

مهم  اريتر از مو بس کيچند نکته بار یآور ادي
 :است

بر اساس قطع نامه و  یالملل نيانتالف ب یروهاين
وارد افغانستان شده اند و  تيامن یشورا صلهيف

بر اساس  ديبا 2014هر گونه حضور آن ها پس از 
نامه  صلهيف بيتصو اي نيشينامه پ صلهيف ديتمد

اد دو هرگونه قرار د یامضا. ردينو صورت بگ
بر سر اقتدار  ميرژ انيم یو دفاع یتيجانبه امن

بر اساس زد و بند و معامله  کايدر کشور و امر
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 ژهيمنطقه به و یکشورها یپشت پرده از سو یها
نبوده و  رايو پاکستان پذ رانيا ن،يچ ه،يروس

سوق  شتريب یدگيچيو پ یثبات یب یکشور را به سو
 یکنون مياست که رژ یدر حال نيا .65خواهد داد

 یساختن و قوم یخود و خاندان تيتداوم حاکم یبرا
 .است کايمعامله با امر شهيساختن قدرت در اند

 ليحاکم به دل ميرژ یاز سو یقرارداد نيچن یامضا
که در اثر تقلبات گسترده  ميرژ نيا تيعدم مشروع

 یسوال م ريکار آمده است، هم ز یدر انتخابات رو
 .باشد

 

 تيکه هم فاقد مشروع یکنون ميکه رژ نيا گريدو د
دارد، حق  انياست و هم دوره کار آن رو به پا

کل ش. مرديبگ ميتصم ندهيآ ینسل ها یندارد برا
حاکم موضوع قرار  ميجا است که رژ نيدر ا یاصل

چانه  یساخته است برا یزيرا دستاو یتيداد امن
 یقوم ،یخاندان ،یشخص ازاتيگرفتن امت یبرا یزن

فشار جانکاه  ريز يیاز سوامريکا . یو سمت
 یورزد در ازا یم ديپاکستان قرار دارد که تاک

 یو مال یمستمر نظام یکمک ها ،ها گاهيپا شتندا
 رديدارد و هم منجمنت کابل را در دست بگ افتيدر

گروه  گريدر دست طالبان و د یابتيکه به گونه ن
 نيخواهد بود. در ا یدست نشانده پاکستان یها

که در محاسبه و سنجش  یزينها چت ،بازار آشفته
رو،  نيافغانستان است. از ا یمنافع مل ست،ين

چونان  یقرار داد در تراز جهان نيا یامضا
 تيامن یشورا صلهياز ف یسوءاستفاده ابزار

که منجر به  ايبيسازمان ملل، مانند مساله ل
در مناطق  يیکايهزار سرباز امر بيستاستقرار 

واهد بود و در تراز خ د،يآن کشور گرد زينفت خ
سوء استفاده  یبرا یزيچونان دستاو يیمنطقه 

 یجعل قهيبه عنوان وث یداخل ترازپاکستان و در 
 .یکرز یتداوم حکومت خاندان یمعامله برا

 

                                     
به گونه يی که ديده شد، رژيم دست نشانده اشرف .  65

گ قرار غنی احمد زی در فردای به قدرت رسيدن بی درن
 داد سياه را امضاء کرد. 
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عدم  یکيجا چند موضوع مطرح است:  نيدر ا
 .قرار دادها نيبستن چن تيمشروع

و  نيتضم یافغانستان تنها در صورت یمل تيامن .1
با  یمل ريدولت فراگ کيتواند که  ین شده ميامت

 .ديايکار ب یجامعه رو یها هيمشارکت همه ال

 تيامن یشورا یاز سو یالملل نيمحکم ب نيتضم .2
 کايامر ني. تنها تضمديايسازمان ملل به دست ب

 150که  یهنگام راي. زستيرو بسنده ن چيبه ه
 حضور داشتند، موفق به ینظام ريو غ یهزار سپاه

نشدند. اکنون که قرار است در حدود  یکار نيچن
ن يرا تام یمل تينفر باشند، چگونه امن 13600

 .خواهند کرد؟

 یفيدارد که چگونه تعر نيبه ا یبستگ گر،يد. 3
 یمنافع مل فيتعر ی. هنوز روميدار یمل تياز امن
 انيدر کشور حد اقل م یاجماع یمل تيو امن

  .ستينخبگان ن

مدرن  یمجهز با جنگ افزارها یمل یتنها اردو. 4
تواند در برابر چالش ها  یم دهيو آموزش د

 شيپ یچند نياست که هم یدر حال ني. استديب
هزار تن جنگ افزارها را به  هفتادها  يیکايامر
کاربرد آن  یبهانه که ارتش افغانستان برا نيا

جا چند  نياست، نابود کرد. در ا دهيها آموزش ند
 سيزده نيپس آن ها در ا .ديآ یم انيبه م شپرس

 یروهايکردند؟ اگر قرار است ن یسال چه م
بمانند،  یافغان یروهايآموزش ن یبرا يیکايامر

بردند؟  انيچه از م یرا برا یپس جنگ افزارها
 یبرا یميها گواه بر آن است که نه تصم نيهمه ا

 يیما هست و نه برنامه  یروهايمجهز ساختن ن
همان گونه که  ،به هر روها.  نآجدی آموزش  یبرا

و ثبات در  نتيام نيتام یبرا ،بار ها نوشته ام
بيرون از  گانهيب یروهايکشور حضور دراز مدت ن

تنها چهارچوب فيصله شورای امنيت سازمان ملل، 
 تيو تنش زا باشد. تثب نيتواند چالش آفر یم
قانون  شيرايو ت،يامن یشورا یکشور از سو یطرفيب

 نيام و تفاهم گسترده بو ساختار نظ یاساس
از  یبر سر برخ یمل جماعو ا يیو منطقه  یالملل



 

210 
 

 يیتواند ثبات را تا اندازه  یم یمهم مل ليمسا
 .دينما نيتام

 

ما به  ايکه آ نيا یکيمهم است:  اريدو موضوع بس
 اي ميگذار یالدول ارج م نيحقوق ب باتيترت
است که در جهان قانون جنگل  نيما ا یابيارز

سازمان ملل در باره  تيامن یا است. شوراحکمفرم
قطع نامه  یالملل نيب یروهايافغانستان و حضور ن

شدند. حاال  روارد کشو روهاين نيصادر کرد و ا يی
نامه به  صلهيف ايقطعنامه  نيا عاديم 2014در 
 یالزم م یرسد. حال اگر جامعه جهان یم انيپا
در افغانستان  2014پس از  شيروهايکه ن نديب
 انيبه همه جهان یگزارش ديمانند، نخست باب

ساله چه  سيزدهحضور  یارائه دهد که دستاوردها
حضور  کهالزم است  یليبوده است و بنا به چه دال

. اين ستينظر من ن نيگردد. ا ديتمد روهاين نيا
سازمان  مانيکل پ ريدب - وژايبرد یکوالين را 
 ،نيچ ديتاک می گويد که اين یدسته جمع تيامن
 .است نيو شخص پوت هيروس

 

 گري. بحث دميندار یاگر الزم است ما حرف ،خوب
با  ونديدر پ تشيکه مشروع یاست که دولت نيا

 یجرگه ها هيتقلبات گسترده چند باره در همه لو
سخت  یو انتخابات نامنهاد جعل یو تقلب یشيفرما

نسل  رنوشتدارد در باره س یسوال است، چه حق ريز
آن هم در اثر زد و بند و کشور  ندهيآ یها

  رد؟يبگ ميمعامله تصم

 

 کايامر .بحث پاکستان و طالبان است گريوضوع دم
 نيبا آن ها چه کند؟ بگذارد که به دست چ

صد البته پاکستان و  کايامر یبرا فتند؟يب
دارند.  تياهم مشيو رژکابل از  شتريطالبان ب
پاکستان چه  ماتوميبا فشار و اولت کايحال امر

 نيدولت در ا یوفاق مل نهيبه هر رو، در زم کند؟
گذشته چه کرد که حاال به آن معتقد باشد؟  لسا 13

و ...  یو وفاق مل یاصال به منافع مل یدولت کنون
 ديايکار ب یرو ی. هرگاه دولتستين ليقا یارزش
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باور داشته باشد، در  ليمسا نيبه ا یکه به راست
 نيدارم اکه  ینداردم . پرسش یآ ن صورت من حرف

 بود؟قرار داد چه خواهد  نياست که دستاورد ا
 نيباشد ا قبيله يی تيحاکم ديدستاورد تمد راگ

از دست رفتن تنها دستاورد ما در چهار  یبه معنا
کار آمدن  یاست. اگر منجر به رو ريدهه اخ

سقوط کشور است. حال ما  یطالبان گردد، به معنا
اد موهوم قرار د نيا زشوايبه پ یکرديبا چه رو

 دياين رکا یرو یکه در کشور دولت یمادام م؟يبرو
 فيبرخوردار نباشد، و تعر یمل تيکه از مشروع

نداشته باشد، و ره آورد  یاز منافع مل یروشن
مشخص نباشد، مردم هرگز آن  شيقرار داد از پ یها

 .رفتيرا نخواهند پذ

 

و  یمل تيحاکم نيقرار داد منجر به تام نياگر ا
گردد که مورد  یريفراگ یمدن دولتکار آ یرو
، بحث جداگانه جامعه باشد یها هيهمه ال دييتا
پس از آن که مردم مطمئن شدند که آن گاه،   .است

حکومت با و نه  نديآ یکار م ینه طالبان رو
آن  انحصارگرا  وخودکامه يی سر کار خواهد آمد،

 .اندازنديب دانيگاه موضوع را به م

 

دولت مشروع و برخاسته از  کياگر در افغانستان 
شد گفت که معاهده  یبود، م یمردم حاکم م یآرا
گونه  چيدو طرف است. دولت افغانستان از ه انيم

قراردادها برخوردار  نيچن یامضا یبرا تيمشروع
سال  پنجاهتا  ی. درست است که دولت آرمانستين

که بر  ستيبدان معنا ن نينخواهد آمد. اما ا
 ديياست مهر تا یضد ملکه  یدولت تيمشروع
باند را  کي یو معامالت و زد و بندها ميبگذار
هم  زيبه مفهوم مبارزه مسالمت آم یزي. چميريبپذ

خود را در  یصدا ميوجود دارد. همه ما حق دار
و  نيکه قوان ني. اميها باال کن يیبرابر نارسا

شود به کس چه؟  یپا م ريز یالملل نيمقررات ب
دهه ها  یکشور برا کيشت که در باره سرنو نيا

که  نيشود به کس چه؟ ا یم یقانون ريمعامله غ
طالبان را خواهند آورد به کس چه؟ مردم حق بخشی 

چه خواهد شد؟  2014بفهمند که پس  قايدارند دق
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پاکستان را بر  یعنيها طالبان  يیکايامر ايآ
 سازند؟  یسرنوشت ما حاکم م

 

قرار  ورند،ايطالبان را ب کاياگر قرار باشد امر
 یزيچ گريآورند. د یم ،نشود ايداد امضا شود 

بخواهد  کاي. اگر امرمياز دست رفتن ندار یبرا
حضور  نيا ديبا ،در افغانستان ماندگار شود

گردد.  دييتا تيامن یشورا یاز سو مشروع باشد و
 یدارا که ديايکار ب یرو یاگر قرار باشد دولت

 هيهمه ال باشد و حقوق ريو فراگ ینسب تيمشروع
شود، در آن صورت آن دولت حق  نيجامعه تام یها

 یمل ليمسا نهياز مردم در زم یندگيدارد به نما
 یريمگي. کنون در افغانستان تصمدينما یريمگيتصم

که  یمي. هر تصمیو شخص یاست و تبار یها انحصار
به آن  ديمردود است و ما نبا رد،يگ یم ميژر نيا

 .ميبگذار دييمهر تا

 

 :ور به هر

در هر صورت در افغانستان ماندگار  کايامر.1
آن  یزود نيخواهد بود و قصد هم ندارد که به ا

 یبه مانورها ديرو، نبا ني. از اديرا ترک گو
 مزيتا ورکيويو آن چه در ن ديکاخ سف یغباتيتبل

 بي، فرمی شودنشر يا ديگر رسانه های امريکايی 
 .خورد

برود، افتادن  ايبماند  کايامر گر،يد یاز سو .2
است  یجنوب و شرق به دست طالبان امر اتيوال

است در  ريبماند، ناگز کايمحتوم. حال اگر امر
پاکستان هر گونه که شده حد  یبرابر خواست ها

آن،  ري. در غدينما ینيعقب نش يیاقل تا جا
 نيخواهد افتاد و ا نيبه دامان چ شتريپاکستان ب

 یم کياکستان نخطرناک است. پ اريبس کايامر یبرا
در افغانستان سخت در تنگنا  کايداند که امر

به  یپاکستان رکيز استمدارانيرو س نياست. از ا
 یريازگيو امت یريدانند که هنگام باجگ یم یخوب

 گريد یاست. از سو دهيفرصت فرا رس نيو بهتر
و وضع  دولت کابلنکبتبار  تيها وضع یپاکستان

دانند که  یوب مکنند و خ یرا درک مآن  دانهينوم
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 یفراوان ازاتيحاضر است به خاطر ماندن امت کابل
توانند  یحال تا م نيبه اسالم آباد بدهد. در ا

را هم  یو سر انجام کرز رنديگ یرا م ازاتيامت
با مهره سر  افته،ي انيمدت مصرفش پا گريکه د

 .خواهند کرد ضيتعو یسرپرده تر

 

را در  ها چند خواست مشخص یرو، پاکستان نياز ا
 یواگذار یکيمطرح نموده اند:  کايبرابر امر
به پاکستان که حد  نيپشتون نش اتياداره وال

آن شامل  یآن از هلمند تا کند و حد اقل یاکثر
از زابل تا کنر است. البته جالل آباد و  یاتيوال

 یخواست نم نيقندهار و هلمند عجالتا شامل ا
توانند  یها نم يیکايدانند که امر یباشد. چون م

  .دست بکشند اتيوال نياز ا

ابت يبه ن یپاکستان قرار گرفتن شخص گريخواست د
از پاکستان در راس قدرت در کابل و مشارکت دادن 

است که در کوارتت  يیطالبان در قدرت به گونه 
  .نخست را طالبان بنوازند الونيکابل و یاسيس

 

مانند  یماد یها یريازگيآن، امت یدر پهلو
 زانيافغانستان ساالنه به م »يیته جا« افتيدر
دادن پاکستان در  تيدالر و عضو ارديليم 1.2 یقبل

 یماهايدادن هواپ ليو تحو یسازمان تجارت جهان
 .با هند ... است ینظام یها یو کاهش همکار 16-اف

افغانستان به دو بخش و  ميرو تقس چيبه ه هيروس
 جنوب و شرق را به طالبان و در واقع یواگذار

صد در صد طرفدار  هي. روسرديپذ یپاکستان نم
و خانواده او است و با آن ها قول و  یکرز یابقا

 .دارد یپنهان یقرارها

 یهم مخالف واگذار رانيحال، هند و ا نيدر ا
در  کاياست که امر نيقدرت به طالبان اند. ا

داند  یقرار گرفته است و نم ابيدو سنگ آس انيم
 که چه کند؟

 

داند که چه بخواهد  یم کين کايامر ر،گيد یاز سو
تواند از  ینخواهد، پاکستان به کمک طالبان م اي
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جنوب و شرق را چند سال پس از  ینظام قيطر
معتقد است که در صورت  هيحال روس ني. در ارديبگ
 ،مدرن یبا جنگ افزارها یافغان یروهاين زيتجه

توانند در برابر پاکستان و طالبان  یآن ها م
گذارد به  یرا نم کاياما پاکستان امر .ستنديب
 نيفشار سهمگ ريسالح بدهد. حتا ز یافغان یروهاين

را وادار ساخت که قرار داد خود در  کايامر
  .ديفسخ نما هيرا با روس کوپترهايهل ديخر نهيزم

 

ها  يیکاياست که امر نيچن نيحال، موقف چ نيدر ا
ج هوادار خرو هي. روسندياز افغانستان برآ ديبا
. اما حضور آن ها را تحت ستيها ن يیکايامر
که بر اساس  نيا یکي. رديپذ یم یط خاصيشرا
 صلهياتخاذ ف اي تيامن یشورا یقبل صلهيف ديتمد

حضور شفاف باشد. و  نيکه ا نيا گرينو باشد، و د
 یاگر بر اساس قرار داد با دولت افغانستان م

شفاف بوده و با  ديقرار داد با نيمانند، ا
رعکس، هند خواستار ب  .امضاء شود هيفقت روسموا

است که واشنگتن  يیمطابق نسخه  يیکايحضور امر
مشابه به  یموقف زين رانيا .خواهد یآن را م

دارد و از بازگشت طالبان سخت در هراس  هيروس
که  بماند منتظردهد  یم حيرو ترج نياست. از ا

 رانيخواهد توانست با دولت نو ا کايامر ايآ
در موقف  ديدر آن صورت شا ر؟يخ اي ديايبکنار 

 انجامهم  يیها شيرايخود در قبال افغانستان و
 .دهد

 

 شنهاديبارها پ یبه کرز هيحال، روس نيدر ا
همه  یها تيحما ینموده است که حاضر است، از و

نموده و هر قدر سالح  یو نظام یاسيس ،یجانبه مال
 و تانک و توپ مايخواهد به شمول هواپ یکه م

فشار پاکستان مانع از  ريز کايبدهد. اما امر
 .کار است نيا

 

و راه  یشب باز مهيخشاهد باز هم در آينده 
 یقانون ريجرگه مسخره و مضحک و غ هيلو یانداز

از مناطق  سواديب یبا گرد آوردن چند خان و مال
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و چند آدم خود فروخته و آبرو باخته از  یمرز
به دست  یبرا باز هم خواهيم بود. اتيوال گريد

و باز هم  ديخود معامله نما یآوردن اهداف شخص
هم  ديبخوانند و شا ثيو حد تيچند آ ،ريحضرت و پ

و  ندينمای و رمل انداز ليباز هم استخاره و تاو
 قهيوث ،گريد یعمارتقرار داد اس کي یامضا یبرا
 .ببافند یشرع

 

نشود، چه  ايبه نظر من، چه قرار داد امضا شود 
 ینخواهد، افغانستان به سو ايخواهد ب کايامر
 کايرود. منافع امر یم شيشدن به دو بخش پ ميتقس

از  یکه بتواند به آسان ستين یزيدر پاکستان چ
 کيبه خاست پاکستان لب کايآن دست بکشد. اگر امر

 نيندارد. ا کايبه امر یازيآن کشور ن د،ينگو
تواند بکند و پاکستان به  یم نيکار را به کمک چ

 .ستين یدنيدست کش درو از راهبرد خو چيه

 

مهم هم  اريبس اريبس گرينکته د کيمتوجه  ديبا
 ست؟يچ کاي. راهکار امرميباش
 ازيامت ابلکه به ک نيخواهد بدون ا یم کايامر
فشار  ريبدهد، قرار داد را با ز یتعهدات اي

 یگوناگون از جمله فشارها یاز راه ها وگرفتن 
 یمال یشخص یشنهادهايهم پ ديو شا یجنگ روان
خاطر بر سر افغانستان  بيو سپس با ط ديامضا نما

 ني. و انديمعامله بنش زيبا پاکستان بر سر م
هم خواهد کرد. آن گاه هم قرار داد  یکار را عمل

طالبان کرام و  کايامضاء خواهد شد و هم امر
 پاکستان را خواهد آورد. در آن صورت چه؟

 

 یاست که منافع مل نيگردد، ا یکه مطرح م یپرسش
 ست؟يچ انيم نيکشور و منافع مردم ما در ا

پس  .و پاکستان است کابل کا،يامر انيمعامله م
 نيا یکه کرز ميتوان نگذار یچه بهتر که تا جا
 معامله را بکند. 

 :است نهيدر کل ، دو گز
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نه وبه گ یالملل نيائتالف ب یروهايحضور ن.1
 صلهياس فبر اس ايسازمان ملل  یمشروع از سو

نامه نو  صلهيبر اساس ف ايو  ديتمد نيشينامه پ
 .ديخواهد گرد دييتا

 ديو پاکستان خواهند کوش کايکه امر نيا ايو  .2
و هم افتادن  کايتا با دور زدن آن، هم حضور امر

 یميمنجمنت افغانستان به دست پاکستان و گرفتن ن
 .ندينما یرا عمل اتياز وال

 

 :نشود نيچن اميدواريمه است ک نيمن چن ینيب شيپ

انتخاب خود را کرده است و با  نهيدر زم کايامر
 دهيافغانستان به توافق رس ليپاکستان بر سر مسا

و گرفتن  اتييبر سر جز يیها یچانه زن دياست. شا
 کايهنوز هم روان باشد. امر شتر،يب ازاتيامت

 ايهر گونه که شده به زور  ابلقرار داد را با ک
  .هد کردرضا امضا خوا

 

دولت در واقع  کي، هم اذهان عامه بيفر یبرا
 کي -دار يیطالب نکتا کيآوردن  یبا رو یانتقال

حال  نيپاکستان که در عمورد تاييد  استمداريس
 قياز طر ايهم باشد، را  کايامر دييمورد تا

 اي ، يا با اجماع نخبگان حاکم ویانتخابات قالب
کار  یروو...  یجرگه قالب هيلو یبرگزارهم 

قدرت  انتقالنو  سيير نيا فهيخواهند آورد. وظ
دو ساله باشد. در  ديدوره شا کيبه طالبان در 

چون  یب نيپشتون نش اتيوالبرخی از اداره  ندهيآ
و چرا به طالبان سپرده خواهد شد. در کابل 

از  یبرخ .خواهند آمد انيبه م یاداره ائتالف
 کومتدر حرجال شمال هم فرصت داده خواهد شد تا 

 .یشيدر کابل سهم داشته باشند. اما نما یائتالف

 

ساختار افغانستان در عمل شکل  ،حال نيدر ا
را خواهد گرفت. اما در شمال به چند  ونيکنفدراس

 کايگونه امر نيخواهد شد. ا ميتقس یواحد فدرال
خود را نگهدارد، هم با  یها گاهيتواند هم پا یم
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جنگ را به حد  نهيو هم هز ديايپاکستان کنار ب
 .اقل برساند

 نيکار نخواهد بود. پاکستان با ا انيپا نياما ا
 شياز خواسته ها یميتواند تنها به ن یم ويسنار

و  ابديهندوکش تسلط  یتا مرز علم یعنيبرسد. 
 نيرا به گروگان خود مبدل سازد. در ا کايامر

دست  کايکه با امر یحال نيحال پاکستان در ع
تحد م -نيتواند چ یه است، نماندر کار معامل

است که حزب  ني. ارديبگ دهياش را ناد یراهبرد
به بهانه اشغال  یو گروه حقان اريحکمت یاسالم

ادامه خواهند داد. » جهاد«کفار به  یکشور از سو
خواب  کايدر شمال و غرب هم وضع آن گونه که امر

  .نخواهد شد یاست آرام دهيآن را د

 

ادامه خواهد  یبه سامانسخن، جنگ و نا  کيدر 
مرحله  یژيلحظه هم از استرات کي. پاکستان افتي

دوم خود که رساندن گستره نفوذ تا مرز 
 .هندوکش است، از پا نخواهد نشست کيژياسترات

 یم اياست که آ نيگردد، ا یکه مطرح م یحال پرسش
 هيچرخش اوضاع را گرفت؟ موقف روس نيتوان جلو چن

آن چه خواهد بود؟  و هند در برابر رانيو ا
  ر.دشوا ارياست بس یپرسش

 

 :استراتيژی چين در قبال افغانستان
چين، در سال هاي دهه نود سده بيستم هفتصد 
برابر رشد داشته است. پيشرفت شگفتي برانگيز 
چين پس از روگرداني از اقتصاد متمرکز دولتي و 
پيوست هنکانگ به اين کشور آغاز گرديد. امروزه 

گاه جي. دي. پي يا درآمد انباشته چين از ديد
ملي، پس از اتحاديه اورپايی و اياالت متحده، 
سومين اقتصاد مقتدر جهان و در يک ارزيابی 
ديگر، پس از امريکا دومين کشور بزرگ جهان است. 
چين از ديدگاه ذخاير ارزي با داشتن نزديک به 
دو و نيم هزار ميليارد (دو و نيم تريليون) 

ترين کشور جهان است که در سال دالر، پولدار
جاپان را که در گذشته ثروتمندترين کشور   2006

 به شمار مي رفت، پشت سر گذاشت. 
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چين به سرعت در حال مبدل شدن به يک ابر قدرت 
اقتصادي است. بر پايه پيشگويي ها و پيش بيني 

سياسي غربي ارايه  -هايي که از سوي موسسات علمي
از نگاه توليد   2040سال گرديده است،  چين تا 

ناخالص يا انباشته ملي امريکا را پشت سر 
آن کشور ده  GDPميزان   2050گذاشته و در سال 

هزار ميليارد (ده تريليون) دالر از امريکا 
بيشتر خواهد گرديد. بنا به برخی از گمانه زنی 

خود را به امريکا نزديک شاخته،  2015ها چين در 
از  2040اهد گرديد و تا همتراز آن خو 2025در 

 امريکا پيشی خواهد گرفت. 

 

در سال هاي اخير، مصرف انرژي در چين بسيار باال 
رفته است. به گونه يي که جايگاه امريکا را 
گرفته است. همچنان چين به بزرگترين خريدار 
فلزات در جهان مبدل گرديده است. چين با توجه 

ي جهان به نيروي ارزان کار، به سرعت بازار ها
را يکي پي ديگري تسخير مي نمايد. براي مثال، 
در دهه نود سده بيستم، چين به عربستان اصال 
صادراتي نداشت. در حالي که در دهه نخست سده 

، صادرات آن  2000بيست و يکم يعني پس از سال
کشور به عربستان و ديگر کشورهاي عربي سر به ده 

به دومين ها ميليارد دالر مي زند. امروزه چين 
شريک اقتصادي جامعه اروپايي پس از امريکا مبدل 
گرديده است.  همين گونه، حجم مبادالت بازرگانی 

ميليارد دالر می رسد  50چين با ايران کنون به 
 100که در برنامه است در آينده نزديک سر به 

ميليارد دالر در سال بزند. تراز بازرگانی چين 
ارد دالر رسيده ميلي 20با ترکيه نيز به مرز 

 است.

هر چه است، چين با پويايی به عنوان يک قطب در 
رقابت هاي منطقه يي و جهاني پا به صحنه گذاشته 
است. فعاليت هاي چين در گذشته بيشتر جنبه 
اقتصادي دروني داشت. ولي اکنون در  دو عرصه 

 متبارز گرديده است:

 در عرصه رقابت هاي انرژي  -1
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 سيدر عرصه رقابت هاي سيا -2
آنچه مربوط به رقابت هاي عرصه انرژي مي گردد، 
چين با توجه به نيازهاي روزافزون خود، قرار 
داد هاي بزرگي را با کشورهاي توليد کننده نفت 
و گاز عقد نموده است و يا در دست عقد دارد. از 
جمله مي توان از روسيه، ترکمنستان و قزاقستان 

در زمينه  نام برد. از سوي ديگر، چين با ايران
ميليارد  100انرژی قراردادهاي به ميزان بيش از 

   دالر بسته است. 

در عرصه سياسي، چين خواهان پيوستن دوباره 
تايوان به آن کشور است که در صورت تحقق اين 
آرمان، به توانمندي اقتصاديش افزوده خواهد 
گرديد. همان گونه که هانکانگ را دوباره از 

از اين  رو، با امريکا  انگليس به دست آورد.
اختالف جدي سياسي دارد. چين که مخالف حضور بلند 
مدت امريکا در افغانستان نيز است، براي تحت 

 فشار گذاشتن امريکا از سه اهرم کار مي گيرد:

حمايت از کورياي شمالي که به کمک روسيه و  -1
چين به تسليحات هسته يي دست يافته است و در 

نولوژي موشکي پيشرفته آستانه دستيابي به تک
 است. 

حمايت غير مستقيم از برنامه هاي هسته يي  -2
 ايران 

نفوذ در پاکستان که بنا به ارزيابي برخي  -3
از کارشناسان مسايل منطقه، از طريق نفوذ در 
پاکستان و تقويت پنهاني نيروهاي تندرو آن 
کشور، نيروهاي امريکايي را  در افغانستان زير 

نتظار مي رود اين فشار با فشار گرفته است و ا
گذشت زمان بيشتر و بيشتر گردد. چند سال پيش، 
يکي از رسانه هاي پاکستاني خبر داد که يک 
فروند هواپيماي اکتشافي بي سرنشين چين در 
نزديکي مرز افغانستان و پاکستان عمليات چريک 
هاي ضد دولت افغانستان را  از هوا هدايت مي 

 کرده است. 
 

اخير، روابط چين با روسيه بهتر شده در سال هاي 
است و دو کشور در چهارچوب سازمان شانگهاي 
همکاري هاي نزديک اقتصادي دارند. تراز بازگانی 
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ميان روسيه و چين که درست چند سال پيش به 
دشوار به پنج ميليارد دالر می رسيد، کنون به 

ميليارد رسيده است و در آينده نزديک  نود
ميليارد بزند. همچنان  صدر به انتظار می رود س

موضعگيري هاي دو کشور در قبال سياست هاي 
امريکا در منطقه هماهنگي بيشتري يافته است. به 
گونه يي که چندي پيش خواستار تعيين تقسيم 
اوقاتي براي بيرون کشيدن نيروهاي امريکايي از 
منطقه گرديدند و اخيرا مانور نظامي مشترکي را 

 . نير انجام دادند

 

فروند هواپيماي پيشرفته  1000چين به کمک روسيه 
در دست توليد دارد و اين  30 -نسل چهارم سو

گونه، پس از  امريکا و روسيه به سومين قدرت 
نظامي جهان مبدل گرديده است. چندی پيش، چين 
نخستين رزمناو هواپيما بردار خويش را که ساخت 

 روسيه است، به آب انداخت.

ون ساالنه به ميزان صد ميليارد چين، همين اکن
دالر در امريکاي جنوبي سرمايه گذاري مي نمايد.  
هدف از اين کار، اين است که استقالل کشورهاي 
امريکاي جنوبي را در برابر امريکا تقويت 
نمايد. به ويژه اين سرمايه گذاري ها در برازيل 

به  2040متمرکز است که پيش بيني مي شود تا سال 
نج قدرت بزرگ اقتصادي جهان در آيد. يکي از پ

تراز بازرگاني آن با افريقا و کشورهاي عربي رو 
به باال رفتن دارد.  به گونه يي که ميزان 

به چهل  2005صادرات آن به افريقا در سال 
 ميليارد دالر  رسيد.

 

در اين اواخر، روابط چين با پاكستان در همه 
ين، روشن عرصه ها به سرعت رو به گسترش دارد. چ

هايي كه با هند دارد،  است با توجه به چالش
هاي  متمايل است با پاكستان كه با هند همچشمي

 ديرينه دارد، نزديك تر گردد. 

 

پيداست که پاکستان همو به همکاري چين بود که 
به بمب هسته يي دست يافت و  اکنون هم نيروگاه 
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هاي هسته يي پاکستان به همکاري چين در دست 
است. همه کارخانه هاي تانک سازي،  احداث

هواپيما سازي و موشک سازي پاکستان و در يک سخن 
صنعتي پاکستان به  -تقريبا همه کمپلکس نظامي

همکاري کارشناسان چيني ساخته شده و اين عرصه 
تقريبا در انحصار چين درآمده است. چين چندی 

فروند هواپيمای پيشرفته به پاکستان  50پيش 
اين در حالی است که در گذشته نيز  تحويل داد.

فروند هواپيما در دسترس اين کشور گذاشته  80
 بود.

از سوي ديگر، چين متمايل است از راه پاكستان 
كريدوري به سوي خليج فارس بگشايد و اين امر از 
اولويت هاي سياست خارجي چين به شمار مي رود. 

شش ميليارد  -ساختن بندر گوادر با هزينه چهار
لري به ياري چين از طرح هاي استراتيژيکي است دا

که رقابتي را ميان امريکا و چين بر سر پاكستان 
به راه انداخته است كه مناسبات سنتي امريکا و 
پاكستان را به چالش مي کشد و زير سايه مي برد. 
همچنين چين در برنامه دارد تا در آينده گاز 

زرگ ايران را از راه پاکستان با لوله هاي ب
در کل چين در برنامه   رسانايي به خاک خود ببرد.

ميليارد دالر در  50دارد در آينده نزديک تا 
 پاکستان سرمايه گذاری کند.

 

در اين ميان، نزديکي چين با نيروهاي مذهبي 
پاکستان از اهميت ويژه يي برخوردار مي باشد. 
آوازه هايي شنيده مي شود که محافل و حلقات 

ين در پي بهره گيري ابزاري از ويژه يي در چ
تندروي اسالمي در برابر حضور درازمدت امريکا در 
منطقه بر آمده اند و برخي از گروه هاي تندرو 

 را در نوار مرزي تمويل و پشتيباني مي نمايند.

 

اين گونه، پاکستان ديگر نمي تواند مانند سال 
هاي دهه هاي شصت و هفتاد سده بيستم دربست در 

سياست هاي واشنگتن باشد، بل ناگزير است راستاي 
در ميان سه نيرو: امريکا، اعراب و چين عمل کند 
و پيوسته ميان اين سه عامل مانور نمايد که اين 
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وضع از پيامدهاي جهاد افغانستان در سال هاي 
دهه هشتاد سده بيستم است که دست اعراب و چين 
را زير چتر مبارزه باهمي با خطر شوروي در 

 ستان باز نمود.     پاک

روشن است همه اين مسايل بايد در تحوالت سياسي و 
امنيتي منطقه از جمله در بازي با کارت طالبان 

 به سنجش گرفته شود.

 

... و اما در باره سياست چين در افغانستان: 
سياست چين در محور  افغانستان+پاکستان (افپاک) 

وجه در اولويت سياست خارجی آن قرار دارد و مت
بيرون راندن امريکايی ها و تثبيت کنترل خود 
شان بر افغانستان است. چين با توجه به داشته 
های بزرگ ارزی، سياست خريد زمين را در خارج 
پيش گرفته است که پاکستان در صدر خريدهای آن 
قرار دارد. در آينده راهبرد چين چنين است که 

رو با خريد کامل پاکستان،  خريد نيروهای تند
مذهبی پشتون پاکستان و افغانستان، سراسر گستره 
افغانستان را زير کنترل دربياورد و با ساختن 
کنفدراسيون افپاک (افغانستان+پاکستان) به 
مرزهای ايران و آسيای ميانه دست بيابد. در 
واقع، کشاکش اصلی جيوپوليتيکی و 
جيواستراتيژيکی در آينده ميان چين و روسيه 

به گونه يی که شگفتی برانگيز خواهد بود و 
نيست، در اين کشاکش، امريکا، اروپا، هند و 

 ايران در کنار روسيه قرار خواهند گرفت. 

 

همين اکنون، پاکستان بندر گوادر  را به کمک 
چين اعمار نموده است. گفته مي شود که هزينه 

ميليارد دالر  مي رسد  6-4ساختن اين بندر به  
گرديده است. بر اساس قرار  که از وام چين تمويل

داد، قرار است چين اداره بندر را در دست داشته 
باشد. همچنان بنا به گزارش برخي از منابع، چين 
در نظر دارد پايگاهي  براي زير دريايي هاي 
اتمي خود براي کنترل خليج فارس در گوادر  

راه  2005بسازد. قرار بود اين بندر در سال 
 2006رار شد در  ماه جوالي اندازي گردد. سپس ق
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گشايش يابد. مگر باز هم بنا به داليل نامعلومي 
 به تعويق افتاد.  

 

چين بر اساس قرار دادهاي چند ميليارد دالريي 
که با پاکستان بسته است، ساخت و ساز تاسيسات 
اتمي، کارخانه هاي موشک سازي(موشک هاي شاهين و 

هم غوري)، هواپيماسازي و ديگر تاسيسات م
پاکستان را در دست دارد و بخش بزرگ وام هاي 

(از جمله وام  ميليارد دالري پاکستان  60 -30
چند ميليارد دالريي که به سکتور خصوصي اين 
واگزار گرديده است)، را داده است.  اين گونه، 
مي خواهد از طريق پاکستان به خليج فارس راه 

از  پيدا نمايد.  مگر در اين اواخر، نشانه هايي
کمرنگ شدن روابط دو کشور به چشم مي خورد و چند 
پروژه چيني به ميزان ميلياردها دالر بنا به 
داليلي در حال تعليق قرار گرفته است. آگاهان 
دليل اين امر را فشارهاي امريکا و نيز هراس 
عربستان سعودي و امارات و ديگر کشورهاي خليج 

 دانند.   مي  آب های گرماز راهيابي چين به پارس 

 

روشن است، سياست هاي چين در قبال پاکستان براي 
امريکا خوشايند نيست. از همين رو، برخي از  
محافل پاکستاني، امريکا را متهم مي نمايند که 
به کمک هند و برخي از محافل افغاني در پي 
پرتنش ساختن اوضاع در بلوچستان پاکستان 
 است.کار حتا به جايي کشيده شده است که
پاکستان، افغانستان را متهم به خرابکاري در 
ايالت بلوچستان نموده است. همچنان برخي از 
محافل بر آن اند که امريکا در صدد تحت فشار 
آوردن پاکستان است تا در سياست هاي خود در 

 قبال افغانستان و چين بازنگري نمايد.

      
b . راهبردهای  کشورهای منطقه در قابل

 :افغانستان

 :تهديدات پاکستان 
می دانيم که در بعد منطقه يی، افغانستان از 
آوان پديدآيی کشوری به نام پاکستان، کارزار 
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کشاکش های پيوسته هند و پاکستان بوده است. در 
اين حال، سياست های پاکستان پيوسته برای 

ترسناک ) Damocles(افغانستان همچون شمشير دمکلوس
  و خطر آفرين بوده است.

که پاکستان از همان آغاز  ردازی به گفتن نداني
پديدآيی خود يکی از مهم ترين متحدان امريکا در 
منطقه بوده است. استراتيژی امريکا در قبال 

 افغانستان هم برای همه روشن است.  

 

روی هم رفته، نگاه پاکستان به افغانستان از 
زير داربست دشمنی آن کشور با هند افگنده می 

درست مانند شوروی پيشين در روی کار  شود. هند،
بودن يک دولت تند رو پشتون در کابل که بر 
پاکستان ادعای مرزی داشته باشد و يا حد اقل بر 
سر گستره قبايل پشتون با آن کشور مخالفت 
پيوسته داشته باشد، ذينفع است. در مقابل، 
پاکستان پيوسته در پی آن است تا يک دولت تند 

ابسته به خود را در کابل داشته رو اسالمگرای و
باشد. در کل، استراتيژی پاکستان متوجه آن است 
که با افغانستان کنفدراسيون افپاک بسازد. اما 
روشن است امريکا، روسيه، هند و ايران با چنين 
اتحاديه يی مخالف اند. تنها کشورهای عربی، چين 
و ترکيه با چنين اتحاديه موافق اند و از آن 

ی می کنند. البته، اهداف هر يک متفاوت پشتيبان
 است.

 

از سوی ديگر، در هر گونه تحول اوضاع، نيروهای 
تند رو اسالمی به سود پاکستان اند. چه از يک سو 
در برابر هند از پاکستان دفاع می نمايند و از 
سوی ديگر پيوسته استراتيژی های پاکستان را در 

يافتن  افغانستان پياده می سازند و از تحکيم
پايه های يک دولت تندرو ناسيوناليست پشتون در 
افغانستان جلوگيری می نمايند. از اين رو، نه 
تنها به سود پاکستان نيست که در برابر همچو 
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نيروهايی مبارزه نمايد، بل برعکس در تقويت آن 
  66ذينفع است.

ديد پاکستان به افغانستان از ديدگاه نظاميان و 
نی يک ديد استراتيژيک است ران پاکستااسياستمد

که بيشتر در رويارويی سنتی هند و پاکستان ريشه 
دارد. پاکستان که در يک جبهه با هند در 
رويارويی شديد است و در برابر آن به شدت احساس 
ضعف می نمايد، به هيچ رو نمی خواهد جبهه يی 
ديگری در برابر آن در محور  افغانستان گشوده 

ر فشار گاز انبری قرار شود و از دو سو، زي
  67بگيرد.

                                     
با توجه به اين مسايل، تنها روی کار آمدن يک  .  66

دولت ميانه رو وحدت ملی با منافع ملی کشور سازگاری 
دارد. زيرا؛ سر کار بودن يک دولت تند رو مليت گرای 
پشتون که بر پاکستان ادعای ارضی داشته باشد، و يا با 

ين پاکستان اختالف داشته آن کشور بر سر گستره پشتون نش
باشد، از يک سو، بهانه يی برای مداخالت بی حد و مرز 
پاکستان در امور داخلی افغانستان و در نتيجه دامن 
زدن به نيروهای تند رو مذهبی می دهد و از سوی ديگر 
موجب تقويت ناسيوناليسم به همين پيمانه تند رو 

می شود که تاجيکی، ازبيکی و هزاره يی در  درون کشور 
 به نوبه خود شيرازه وحدت ملی کشور را درون می گسالند.

 
از سوی ديگر، چگونه می توان به حسن همجواری، دوستی و 
در صلح و آرامش زيستن با همسايه يی سنجش داشت که بر 
دو سوم خاک آن ادعای ارضی داشته،خواستار نابودی آن 

 باشيم؟
رجل دولتی پيشين  -م. به ارزيابی داکتر سيد عبدهللا کاظ 67

و پژوهشگر مسايل افغانستان (در يک گفتگوی تلويزيونی 
در ميان دولتمردان پاکستان سه «با آقای عباسی) 

 ديدگاه در قبال افغانستان وجود دارد:
انضمام کامل افغانستان با  -ديدگاه نظاميان -1

 پاکستان و ايجاد کنفدراسيون يعنی رسيدن به رود آمو.
(بيشتر نظاميان پشتون تبار  ديدگاه سی آی ای -2

د گل، نصرهللا بابر، کرنيل امام، جنرال يمانند جنرال حم
اسد درانی و نيز روحانيون تند رو پشتون مانند موالنا 

روی کار آوردن يک دولت تندرو  -فضل الرحمان و....)
مذهبی پشتونی در افغانستان مانند رژيم طالبان و يا 

ان از هندوکش و الحاق گرفتن بخش پشتون نشين افغانست
 آن به پاکستان
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ديدگاه سياستمداران دموکرات و ميانه رو واقع بين  -3

جلوگيری از روی کار آمدن يک دولت ضد  -پاکستانی
پاکستان در افغانستان که بر پاکستان ادعای ارضی 
داشته باشد. مگر هرگاه در افغانستان دولتی روی کار 

ته باشد و خواهان باشد که بر پاکستان ادعای ارضی نداش
 » دوستی باآن باشد، نبايد با آن مخالفت کرد.

 
 در اين ديدگاه دو نکته جالب است:

يکی اين که چرا جنرال های پنجابی و سندی  -1
پاکستانی خواستار گستره جويی تا مرز استراتيژيک آمو 
هستند و برعکس جنرال ها و روحانيون پشتون تبار 

ستان تا  مرز علمی پاکستانی خواستار پيش بردن پاک
 هندوکش اند. چرا؟

 
پاسخ اين است که جنرال های فوجی بيشتر اهداف بزرگ 
راهبردی مانند راهيابی به آسيای ميانه، محاصره ايران 
و رويارويی با هند را در سر می پرورانند. در حالی که 
جنرال ها و روحانيون پشتون تبار اهداف محدودتری را 

بيشتر در انديشه باال بردن وزن  دنبال می نمايند. آنان
سياسی پشتون ها در چهارچوب پاکستان هستند و می 
پندارند که در صورت شامل ساختن شمال افغانستان به 

پاکستانی ها اين امکان را خواهند يافت  ،کنفدراسيون
آنان  ،تا با بر انگيختن اقوام باشنده شمال افغانستان

ته باشند. اين گونه را از دو سو زير کنترل و فشار داش
امکان مانور دهی سياسی پشتون ها در آينده محدود 

 خواهد گرديد.   
 

دو ديگر، آنان از نفوذ روسيه و ايران و کشورهای 
آسيای ميانه در شمال افغانستان هراس دارند که مبادا 

اقوام شمال را  ،در آينده برای فروپاشاندن کنفدراسيون
پشتون ها در زير فشار در برابر آنان بر انگيزند و 

گاز انبری از دو سو قرار بگيرند و درگير يک جنگ 
 فرسايشی بی پايان گردند. 

 
ديدگاه سياسيون ميانه رو و دمکرات پاکستانی  -2

بسيار خرد ورزانه و واقع بينانه است. برای تقويت اين 
ديدگاه بايسته است تا در افغانستان دولتی ملی روی 

ن ادعای ارضی نداشته باشد و کار بيايد که بر پاکستا
اين گونه زمينه تفاهم و آشتی با آن کشور فراهم آيد. 
مادامی که دولت های واپسگرا و تبارگرا مانند دولت 
کنونی روی باشد که بر پاکستان ادعای ارضی داشته 
باشد، نه تنها بحران فرو نخواهد خفت بل با نيروی 

پاکستان تازه يی دامنه خواهد يافت. در اين صورت 
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کنون بر مي گرديم به اين پرسش که مخالفت 
امريکا با کنفدراسيون پاکستان و افغانستان و 

 تشکيل يک دولت بزرگ پاکستان بر سر چه است؟

خطر افتادن اين کنفدراسيون به دست تندروان  -1
مسلمان در صورت بر سر کار آمدن يک دولت 

تان که احتمال آن در اسالمگراي تندرو در پاکس
پاکستان بسيار است و در صورت ايجاد کنفدراسيون 
از اين هم بيشتر مي شود. اين کار، در گام نخست 
منافع حياتي امريکا را در جزيره نماي عرب با 

 خطر مرگباري روبه رو مي گرداند.
کنترل پاکستان بر هيرويين افغانستان که  -2

ه و آن را منبع درآمد خوبي براي آن کشور گرديد
 بي نياز از کمک هاي امريکا خواهد گردانيد.

خطر نفوذ چين در کنفدراسيون و افتادن آن  -3
به دست آن کشور که راهيابي آن را به گنجينه 

محتوم خواهد و آسيای ميانه ارس پهاي نفتي خليج 
 گردانيد.

گسترش بي رويه بنيادگرايي، تندروي و  -4
مق تروريزم در سراسر جهان و فراهم شدن ع

 استراتيژيک براي تروريزم بين المللي
از دست رفتن امکان پهن ساختن پايگاه هاي  -5

 استراتيژيک در خاک افغانستان
 از دست رفتن امکان محاصره ايران و چين -6
از دست رفتن امکان دستيابي به گنجينه هاي  -7

 يورانيوم و نفت و گاز آسياي ميانه
 کاهش تاثير امريکا بر خود پاکستان -8
دولت نيرومند اسالمي که چونان  ايجاد يک -9

پشتيبان کشورهاي عربي در برابر اسراييل برآمد 
 خواهد نمود. 

برهم خوردن طرح هاي استراتيژيک آسياي  -10
ميانه و خاور ميانه بزرگ، کاهش تاثير امريکا 

آسياي ميانه  و افزايش يافتن تاثير روسيه و  رب
 چين در اين منطقه 

 

                                                                                                           
کماکان به پشتيبانی از نيروهای تند رو مذهبی مانند 

 طالبان و ... خواهد پرداخت.  
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ی و حمايت غرب و در گذشته، پاکستان با همکار
اعراب و چين، برنامه راندن شوروی ها از 
افغانستان و اشغال آن را دنبال می کرد. کنون، 
پس از حضور يافتن امريکا در افغانستان، با 
توجه به اين که راهبردهای امريکا و پاکستان از 
هم متفاوت و حتا با هم متضاد و مخالف اند، 

اين برنامه  پاکستان با پشتيبانی اعراب و چين
 را دنبال می کند. 

در يک سخن، پاکستان هيچگاهی از اين استراتيژی 
خود دست بر نخواهد  داشت. اين بدان معنا است 
که افغانستان پيوسته در معرض تجاوزات و دست 
اندازی های دراز مدت پاکستان خواهد  بود. به 
ويژه اين که چين در رسيدن به مرزهای ايران  و 

 ه از راه پاکستان سخت ذينفع است. آسيای ميان

 

برای ايستادگی در برابر اين استراتيژی 
اع از کشور، فبه خاطر د پاکستان، نياز مبرم ما

دستيابی به وحدت و هماهنگی و يکپارچگی است. 
اين در حالی است که دولتمردان افغانستان در 
دست کم يک سده گذشته با چسپيدن به مساله کذايی 

ونستان و خط ديورند، در ميان و بيهوده پشت
باشندگان کشور دودستگی و نفاق بزرگی ايجاد 

و در نتيجه، جلو هر  نموده، و زهرپاشی نموده
اند. شماری از  گونه همبستگی ملی را گرفته

دولتمردان ما در اين انديشه خام بوده اند که 
گويا می توان از دعوی خط ديورند برای فشار بر 

ی ابزاری کرد و از آن کشور پاکستان بهره بردار
امتياز گرفت و آن را وادار به تمکين در برابر 
خواست های افغانستان کرد. غافل از اين که ما 
هيچ شانسی برای برد در اين بازی نداريم. 

شکاف های درونی در کشور  ،برعکس، مطرح ساختن آن
را  فراخ تر و گسترده تر می سازد. زيرا  

کمترين رغبتی در بازپس  ،باشندگان شمال کشور
گرفتن سرزمين های از دست رفته ندارند. زيرا 
نيک می دانند که در صورت چنين تحقق چيزی، 
توازن و تعادل تباری در کشور برهم خورده و به 
نوبه خود زمينه را برای پيوستن تاجيک ها، 
ازبيک ها و ترکمان ها به همتباران شان با عين 
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بته، چنين روندی يک فراهم می سازد و ال داعيه
روند ساده و عادی نخواهد بود و بسيار خونبار و 
سهمگين خواهد بود. زيرا نخست رودباری از خون 
را در  خود پاکستان روان خواهد کرد. پنجابی ها 
و سندی ها خود به آسانی تن به چنين چيزی 
نخواهند  داد. از سوی ديگر، باشندگان شمال 

ميناسيون مطلقه پشتون افغانستان هم به آسانی دو
ها را نخواهند پذيرفت و با ادعای حق تعيين 
سرنوشت، خواستار پيوستن به همتباران خود در 

 آسيای ميانه خواهند گرديد.    

 

روشن است دعوای پشتونستان (که از سوی شوروی 
پيشين به گونه مصنوعی برای اشغال افغانستان 

نداخته چاق شده بود و پيوسته در آتش آن هيمه ا
می شد)، در دهه های گذشته بخش بزرگی از انرژی 
ملی ما را به هدر داده، توجه ما را از مسايل و 
مشکالت اصلی کشور و جامعه،  به يک موضوع فرعی و 
مصنوعی منحرف ساخته، زيان های بزرگی به کشور 

 رساند.  

 

از ديد من، مساله مداخالت بی پايان اعراب و 
لی افغانستان، يک به پاکستان در امور داخ

، در 1980معادله سه مجهوله همانند است. در سال 
دانشگاه دولتی مسکو، پروفيسوری که گفته می شد 

ن استادان رياضی در جهان است ييکی از بزرگتر
نامش کنون ديگر به يادم نيست) به ما درس (

رياضيات عالی می داد. آن چه از لکچرهای خسته 
لسات درس معادالت تفاضلی کن و آزاردهنده او از ج

(ديفرينسيال) و انتيگرال به يادم مانده است، 
رياضی کامل ترين علم «اين است که او می گفت که 

و دقيق ترين علم است و ساير علوم هر قدر 
پيشرفت و تکامل نمايند، بيشتر متيماتيزه می 
شوند و در واقع به رياضی نزديک تر می شوند و 

آيند. از اين رو، هر علمی در زير چتر آن در می 
را می آموزيد، هر انديشه يی را که مطرح می 
سازيد، در متيماتيزه ساختن آن بکوشيد. رياضی 
مطلقا بر پايه منطق استوار است. اما با اين هم 
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در عين حال، هنر هم است. چون نياز به دقت 
 »بسيار باال و تمرکز فکری فوق العاده دارد.

 

ن تيوری رياضی تطبيقی را در حاال اگر بتوانيم اي
عمل در عرصه سياست های جهانی پياده نماييم، 
مبارزه با تروريسم يک معادله سه مجهوله است. 

اين معادله را برای نشان دادن  2002من در سال 
بيراهه يی که امريکا در مبارزه با تروريسم 
طالبان به آن روان است، در کتاب افغانستان به 

کار بسته بودم. بسيار ساده،  کجا می رود؟، به
اگر جنگ با تروريسم در افغانستان در سيمای 
طالبان و القاعده را بخواهيم متيماتيزه 

آن منابع تمويل   X بسيازيم، چنين می شود که 
دقيق تر  -تروريسم يعنی کشورهای عربی اند

آن کشور پاکستان   Yعربستان، قطر، امارات و...
هشت افکنی، مدارس و است که در آن النه های د

پايگاه های لجستيکی و پناهگاه های طالبان و 
هم سرزمين افغانستان  Zالقاعده قرار دارد و  
 است که ميدان جنگ است. 

حاال ساده ترين منطق رياضی حکم می کند که برای 
حل شود،  Xحل اين معادله سه مجهوله بايد نخست 

. يعنی تا ايکس حل Zو در پايان هم   Yسپس 
حل نشود، » وای«ممکن نيست و تا » وای«نشود، حل 

حل ناشدنی است. اين گونه، مادامی که » زيد«
سرچشمه های تمويل تروريست ها خشکانيده نشود، 
جنگ با طالبان پايانی نخواهد داشت و آب در 

 هاون کوبيدن است. 

حاال از اين هم به گل روی شيوخ پولدار عرب که 
بگذريم، حد اقل بايد صاحبان چاه های نفت اند، 

النه های تروريسم بايد در خاک پاکستان درهم 
کوبيده می شدند. اما گل روی جنرال ها و کرنيل  
های آی اس آی و فوج پاکستان نازک تر از آن  از 
کار برآمدند که دوستان امريکايی ما بگويند که 

 باالی چشم های شان ابرو است. 

 

ارزه با طالبان فشرده سخن، قرار بر آن شد که مب
و دهشت افکنی در مرزهای افغانستان و پاکستان 
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در اين اما آن هم در خاک افغانستان صورت گيرد. 
جا آقای کرزی بنا به گرايش های تباری و زبانی، 
مانع بزرگی در راه سرکوب دهشت افکنان از کار 
برآمد. نتيجه هم اين شد که به رغم برباد رفتن 

ات بزرگ، هنوز فالر، و تلنزديک به يک تريليون د
هم معادله سه مجهوله طالبان و تروريسم در 
سرزمين ما کماکان حل ناشده مانده است و کسی هم 

 68نمی داند که کار به کجا خواهد کشيد.

 
  تهديدات بنيادگرايی و تندروی اسالمی برخاسته

 از کشورهای عربی:
                                     

از اين که بگذريم، حاال باز هم آقای اوباما عزم  . 68
خود را جزم کرده تا تروريست های داعش را در عراق و 

د. کار بسيار نيکی است. اما باز هم بسوريه درهم بکو
و  » ايکس«جای حل مجهول های  بايد يادآور شويم که به

يعنی عراق و سوريه چسپيده » زيد«به جان مجهول » وای«
اند. تنها در اين جا به جای جرنيل ها و کرنيل های 
پاکستانی، گل روی دوستان مهربان ديگری مانند اردوغان 
و پادشاه اردن نمی گذارد که النه های تروريست پروری 

. تازه ترکيه عضو ناتو را در ترکيه و اردن نابود کنند
هم است و به تعريف جان کری، مناسبات ترکيه و امريکا 

 فرا تر از پارتنرشپ راهبردی است. 
 

حاال چه فرق می کند که در چند سال گذشته، هزاران تن 
جنگ افزار از راه ترکيه به دهشت افکنان داعش و 
النصره با تمويل عربستان و قطر داده شد و هزاران تن 

وريست ها در آموزشگاه های ترکيه آموزش ديدند و از تر
صدها تن از زخميان شان در بيمارستان های ترکيه بستری 
گرديدند و همين اکنون هم هستند و  هزاران تن از 
باشندگان قفقاز و آسيای ميانه از راه ترکيه و با 

به سوريه و عراق در آمد و شد » ترکش اير«پروازهای 
هم در بانک های ترکيه است.  هستند. پول های داعش

کوچکترين اقدامی هم در بسته شدن حساب های بانکی اين 
جنايتکاران نمی شود. زيرا بخش بزرگ آن از عربستان و 

 قطر به اين حساب ها واريز می گردد.
         

تازه ، از يک سو شعار داده می شود که بايد تروريست 
و بی پرده  ها نابود شوند. اما از سوی ديگر آشکارا

اعالم می شود که عربستان سعودی همين اکنون با کمک 
 5000مستشاران نظامی غربی دست اندر کار آموزش دادن 

تروريست تازه  نفس در آموزشگاه های نظامی خود است و 
 د.نشمار ديگر هم در ترکيه و اردن آموزش می بين
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پس از دستيابی اعراب به گنجينه های های بزرگ 
ز، اين کشورها در بعد مذهبی با ايران نفت وگا

آغاز به رقابت بر سر دستيابی به پاکستان و 
افغانستان نمودند و با سرمايه گذاری های کالن 
توانستند به ويژه در سال های دهه هشتاد و نود 
سده بيستم در پيوند با بحران افغانستان در 
پاکستان و از راه آن به افغانستان رخنه 

اين اواخر ترکيه نيز به اين کارزار نمايند. در 
روشن است کشورهای عربی برنامه  69پيوسته است.

هايی برای کشورهای آسيای ميانه هم دارند که آن 
را می توانند تنها از راه پاکستان و ترکيه به 
ياری اين دو کشور پياده نمايند. در اين ميان 

 افغانستان به عنوان يک گذرگاه زير پا می شود.

 

 می پردازيم به تهديداتی که کشورهای عربی حاال
 (و ترکيه) متوجه افغانستان می سازند:

از اوايل سده بيستم بدين سو، در کشورهای عربی 
 چند گرايش سياسی مسلط است:

بنياد گرايی اسالمی( اسالم سياسی اخوان  -
 المسلمين)

 وهابيگری (سلفيسم) -
 ناسيوناليسم عربی -
 اسالم سياسی شيعه  -
 

دهه اخير، کشورهای مختلف در پی بهره در چند 
برداری ابزاری از جنبش های اسالمگرا برای رسيدن 

                                     
. بايد متوجه بود که ترکيه به  هيچ رو در انديشه  69

ت اخوانی های تاجيک در افغانستان نيست. بل تقوي
ويت مواضع اخوانی های پشتون مانند قواره در پی تمه

حزب اسالمی و... است. چنانچه اردوغان و گل هميشه از 
مواضع اين حزب حمايت کرده اند. حتا هنگامی که جمعيت 
اسالمی در کابل بر سر اقتدار بود، اردوغان و گل نه 

اضع آن حمايت نکردند، بل که تنها هيچگاهی از مو
همواره از نيروهای معارض آن پشتيبانی می کردند. 
شايان يادآوری است که کودتای نافرجام جنبش و حزب 
اسالمی در برابر دولت استاد ربانی از سوی ترکيه 
سازماندهی شد و قرارداد آن در باکو ميان همايون جرير 

 رسيد.       و جنرال ملک زير پاتروناژ ترکيه به امضاء
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به اغراض و مقاصد خود برآمده اند، به ويژه 
کشورهای ثروتمند عربی مانند عربستان سعودی و 
قطر که بر سر رهبری جهان عرب و جهان اسالم در 
کل با هم در رقابت اند. در اين حال، عربستان 

زينه های بسيار گزاف توانسته است در با ه
شبکه گسترده  ،بسياری از کشورهای عربی و اسالمی

يی از هسته های وهابی را بتند. در رقابت با 
عربستان، قطر هم کوشيده است تا رهبری جنبش 
اخوانی را در دست بگيرد و برای تقويت اخوانی 
ها پول های کالنی را به مصرف برساند. از سوی 

ا به قدرت رسيدن اخوانی ها در ترکيه، ديگر، ب
ارودغان نيز در سال های اخير  کوشيده است از 
جنبش اخوانی برای رسيدن به اهداف استراتيژيک و 

به بلندپروازی های خود (پروژه نئوعثمانيسم) 
 بهره برداری ابزاری نمايد.        پيمانه گسترده 

 

ين می دانيم که جنبش اخوان المسلمين گسترده تر
جنبش فکری و سياسی در جهان عرب و در کل جهان 
اسالم است که خاستگاه و پرورشگاه آن مصر است. 
با پيروزی اخوانی ها در انتخابات مصر، محمد 
مرسی به نمايندگی از اين حزب به عنوان رييس 
جمهور مصر روی کار آمد. اما سياست های ناسخته 

جب و لغزش های فراوان وی در پيشبرد امور مو
ناخشنودی گسترده و خرابی اوضاع اقتصادی کشور 

دخالت های عربستان در گرديد که زمينه را برای 
سرنگونی وی فراهم ساخت. در فرجام امور مصر و 

هم جنرال سيسی قدرت را در دست گرفت. با 
برافتادن مرسی، مرکز سياسی قدرت جنبش اخوانی 
به قطر انتقال يافت. اما دشمنی عربستان با 

خوانی ها موجب گرديد که قطر را زير فشار ا
بسيار شديد بگيرند تا رهبران اخوانی را از اين 
کشور براند. در  نتيجه، کنون ترکيه به مرکز 

 اخوانی ها مبدل گرديده است. 

در اين حال، بايد  متوجه بود که ترکيه به داليل 
گوناگون نمی تواند رهبری جهان عرب و در کل 

ر دست گيرد. يکی محدود بودن جهان اسالم را د
امکانات مالی اين کشور است که نمی تواند مانند 

پول به باد هوا دهد. دو ديگر،  ،عربستان و قطر
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دشمنی های سنتی عرب ها و عثمانی ها در گذشته 
مانع از نفوذ ترکيه در ميان عرب ها است. سه 
ديگر، عربستان و قطر هر يک داعيه رهبری جهان 

را دارند. چهار ديگر، ايران نيز عرب و اسالم 
دست کم رهبری شيعيان را داراست و گذشته از 
اين، در ميان سنيان نيز از نفوذ معينی 
برخوردار است. کما اين که قطر و عربستان هر 
کدام به نوبه خويش می کوشند در رقابت با يک 
ديگر، به گونه يی از وزنه ايران در برابر حريف 

رو به گونه تاکتيکی و  سود بجويند. از اين
مقطعی هر از چند گاهی شاهد کنارآيی های اين دو 

 کشور با ايران می باشيم.    

 

رقابت ها در منطقه «به گفته يکی از پژوهشگران، 
 یروياز آن که از منطق قدرت پ شيب انهيخاورم

از  »ميحفظ رژ«خودمحور  یها استيس هيکند، بر پا
 یترس ها ،ليدل نيکشورها قرار دارد. به هم یسو
 استياز آن که در قالب س شيب ،بياز رق یتيامن

بر ترس از  یکند، مبتن دايتوازن قدرت معنا پ
در قالب  بيرق یرهابراندازانه کشو یتالش ها
متعارض (به عنوان مثال  یها یدئولوژيارائه ا

در  سميمانند پان عرب یمتعارض یها یدئولوژيا
در  يیاسالمگرا سم،يرانيا اي سميمقابل پان ترک

در مقابل اسالم  یاسالم سن ،يیگرا یمقابل عرف
و  یقوم یها تياز اقل یبانيو ...) و پشت یعيش

بهتر،  یبه عبارت کند. یم دايمعنا پ یمذهب
در نگاه » قدرت استيس«از  شتريب »تيهو استيس«

 گذار است.ريتاث يی انهيدولتمردان خاورم یتيامن

 

بر حفظ  یمبتن یتينام یترس ها ،یچارچوب نيدر چن
 یاسيس یها مي(به عنوان مثال رژ ميرژ یارزش ها

و...)  نيدر بحر فهيعربستان، آل خل آل سعود در
در اشکال  يیمنطقه  یمنف یباعث تداوم رقابت ها
شود. تحوالت سال  یمختلف م یو در قالب موضوع ها

 یابتين یهاو جنگ  یعرب انهيگذشته در خاورم یها
 یچارچوب نيدر چن ،شده است دجايکه در منطقه ا

 »است. ليقابل تحل
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در چند دهه اخير، به ويژه پس از آن که سيلی از 
دالرهای بادآورده نفتی به دست اعراب افتاد، 
کشورهای عربی به ويژه عربستان کوشيدند با 
هزينه کردن مبالغ گزاف، در سرتاسر  جهان اسالم 

از نفوذ خود را گسترش بخشند.  در اين راستا 
آغاز سال های دهه هفتاد ميالدی، شاهد رخنه روز 
افزون نفوذ اعراب در کشور از راه پاکستان 

 هستيم. 

 

بايد متوجه يک نکته باريک تر از مو باشيم که 
در هر جايی که سيل دالرهای اعراب سرازير شود، 
دير يا زود در آن رودبار ديگری از خون به راه 

لوژی های مرگبار می افتد. يعنی اعراب با ايدئو
شان، به همه جا خون و مرگ و نکبت به ارمغان می 

 آورند.   

 

در چند دهه گذشته شاهد سرمايه گذاری 
چندميليارد دالری اعراب در پاکستان برای راندن 
شوروی ها از افغانستان، براندازی دولت هوادار 
شوروی با پشتيبانی همه جانبه از مجاهدان، در 

دن طالبان و سر انجام در کل، پی آن روی کار آور
پشتيبانی از گروه های تازه يی چون حزب 
التحرير، جماعت تبليغی ها، تکفيری ها  و... 
بوده ايم. همه اين ها در کل موج بزرگی از 
اسالميزايسيون کشور را در پی داشته است. حال چه 
رسد به نوار قبايل مرزی پاکستان که تا گلو غرق 

 روی و جهالت اند.  در بنيادگرايی، تند

 

اسالميزاسيون لگام گسيخته طراز وهابی، کشور را 
 به سوی نابودی کامل کشانده است.  

 یاسياسالم س ژهيبه و يیاسالمگرا ،کيوريت از ديد
 دياز دوره س باياست که تقر یاسيس دهيپد کي
به شکل معاصر آن آغاز  یافغان نيال الدمج

يانت ما است. سيد می گفت سياست ما عين د .ديگرد
يعنی شعار پيوستگی سياست و ديانت را سر می 

(روشن است شعار مخالف آن جدايی سياست از  داد.
در ). يعنی سکوالريسم يا گيتی گرايی.است ديانت
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 سيحرکت سازمان اطالعات انگل نيپشت سر ا ،واقع
 نيا یاز کادر رهبر هودانياز  یکيکه  بود

ای ا برر سميپان اسالم ولوژیدئيسازمان ا
برانگيختن مسلمان روسيه تزاری در برابر روسيه 
با هدف جداسازی سرزمين های اين مسلمان (منظور 
آسيای ميانه  و قفقاز است) از روسيه، به ميان 
آوردند و از طريق سلطان عثمانی مطرح ساختند و 
اجرای پروژه آن را هم به دوش سيد جمال گذاشتند 

وسيه رفت مگر و او برای پياده کردن آن به ر
موفق نشد. بعدها شاگردان و پيروان سيد بر پايه 
ديدگاه های وی جنبش اخوان المسلمين و....را 

 ساختند و... 

 

 در گذشته ما چند نوع اسالمگرا داشتيم:

اسالمگرايان سنتی که بيشتر پيروان طريقه  -1
های صوفيانه بودند مانند گروه مجددی (پيرو 

پير گيالنی (پيروان يقه نقشبنديه) و پيروان رط
 طريقه قادريه)

اسالمگرايان افراطی يا تندرو (اکستريميست)  -2
مانند گروه های موالنا خالص و موالنا محمد نبی 

 محمدی و گروه حقانی
اسالمگرايان بنيادگرا مانند احزاب اسالمی،  -3

 جمعيت و... که پيرو راه اخون المسلمين بودند.
 

ويژه يی داشت. جمعيت اسالمی وضعيت  ،در اين ميان
در واقع، جمعيت يک حزب نه بل که بيشتر شکل يک 

متشکل از شاخ ها و گروه های متعدد گسترده جنبش 
را داشت. تفاوت ديگر جمعيت از ديگر احزاب اين 

رسی زبانان بود که اکثريت اعضای آن را پا
(تاجيک ها) می ساختند که به هر حال، به 

يشه های ضاله استثنای شمار اندکی از پيروان اند
سلفی (وهابی)، متفاوت از ديگر گروه های 
بنيادگرا، گرايش هايی به سوی فرهنگ ايرانی و 
خراسانی و تا جايی هم ملی گرايی هر چند هم 

 کمرنک داشتند.   
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از ديد تيوريک، يک اصل پذيرفته شده است که در 
هر جامعه يی به محض اين که انديشه های 

ايند، يا در يک سخن، هر ايدئولوژيک فروکش می نم
موقعی که ايدئولوژی رنگ می بازد، جای آن را 
ناسيوناليسم می گيرد.  برای نمونه کشورهای 
شوروی پيشين. کنون در همه جمهوری ها به شمول 
روسيه ايدئولوژی های رسمی دولتی بال استثناء 
ناسيوناليسم می باشد. و شعار هم توسعه دولت 

 ملی است.

 

عيت اسالمی، در دو دهه اخير، از يک درست همين جم
جنبش فراگير اسالمی دچار استحاله شده و به چند 

عنصر ملی اصال  ،شاخه تقسيم شده است. در گذشته
در اين جنبش مطرح نبود. زيرا شعار اصلی، شعار 
اعالی کلمه هللا، تشکيل نظام اسالمی، آزادی کشور از 

و.....  چنگال رژيم کمونيستی، اعاده خالفت اسالمی
 بود.

کنون، می توان بازماندگان جمعيت را به چند 
 کتگوری تقسيم کرد :

 شبکه روحانيون سنتی -
 شبکه اسالمگرايان اخوانی  -
شبکه اسالمگرايان دارای گرايش های ملی  -

 زبانی) -(تباری
گروه های مليگرايانی که تا جايی انديشه  -

های پيشين اسالمگرايی خود را در درجات مختلف 
 .وده اندحفظ نم

شبکه مليگرايانی که بيخی با انديشه های  -
پدرود گفته اند و به يک سری سياسی اسالمگرايی 
 رو آورده اند. مدرنارزش های 

 
حال، در اين جا، نمی توان به گونه بسيار دقيق 
ميان اين گروه ها مرزهای مشخص کشيد. منظور اين 
است که در صورت روی کار آمدن طالبان، جناح های 

المگرای بازمانده از جمعيت می توانند بالقوه اس
در يک دولت ائتالفی با طالبان در کابل شريک 
شوند. مگر، جناح های دارای تمايالت مليگرايانه 
که به شدت مخالف طالبان اند، در برابر آنان 
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خواهند ايستاد. يعنی سخن بر سر تمايالت آشکارا 
 آشتی ناپذير است. 

 
 ل افغانستاناستراتيژی هند در قبا: 

با آهنگ رشد پرشتابي رو به  2000هند پس از سال 
رشد گذاشته است. مراکز پيشگويي غربي بر آن اند 

از نگاه  2040که هند بالقوه مي تواند در سال 
توليد ناخالص ملي جايگاه سوم را در جهان به 
دست آورد يا حد اقل در شمار پنج کشور  نخست 

برازيل و هند) قرار (چين، امريکا، روسيه،  جهان
 گيرد.

 

در اوضاع کنوني، هند بنا به داليل زير خواهان 
 داشتن مناسبات بسيار نيک با افغانستان است:

هند با توجه به رقابت سنتي يي که با  -1
پاکستان دارد،  از نفوذ پاکستان در افغانستان 
نگران است و مي کوشد تا جاي امکان جلو اين 

 نفوذ را بگيرد.

پيوسته با افغانستان به گونه سنتي  هند -2
مناسبات دوستانه داشته است و در پي گسترش اين 

 روابط است.

هند به تامين امنيت و استقرار ثبات در  -3
افغانستان بهاي بااليي قايل است و امنيت و ثبات 
افغانستان را بحث مهمي در کانتکست امنيت و 

 ثبات در منطقه ارزيابي مي نمايد.

با توجه به رقابتي که با چين در آسيا هند،  -4
دارد، از رخنه چين به افغانستان از طريق 

 پاکستان نگراني دارد.

هند به نزديک شدن ميان ايران و پاکستان  -5
بسيار حساس است و نزديکي آن کشور را با 
افغانستان چونان وزنهء متقابلي با نزديکي 

لي ايران و پاکستان ارزيابي مي کند. اين در حا
است که روابط ميان هند و ايران به گونه سنتي 
بسيار حسنه بوده است و  هند با توجه به 
نيازهاي انرژيتيک خود به ايران، با آن کشور 

دالر به امضاء  هابه ارزش ميليارد یيهاقرارداد
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رسانيده است. با اين هم، هند از کشورهايي است 
نب که در کشاکش هاي هسته يي ايران و امريکا، جا

 امريکا را گرفته است. 

 

هند، نسبت به سياست هاي پاکستان بسيار حساس 
است. هند از يک سو، براي کمرنگ ساختن همکاري 
هاي چين و پاکستان در اين اواخر با چين همکاري 
هايي در زمينه هاي مختلف از جمله استراتيژيک 
داشته است. از سوي ديگر، به گونه سنتي با 

حمايت ايران در انحصار  ايران دوست است تا
پاکستان در نيايد. گذشته از اين ها، به رغم 
اين که هند به گونه سنتي هم پيمان نزديک روسيه 
است و با آن کشور پيمان ها و سازشنامه ها و 
قراردادهاي متعددي دارد، براي کمرنگ ساختن 
همکاري هاي نظامي پاکستان و امريکا، با اين 

ي هاي استراتيژيک بسته کشور موافقتنامه همکار
 است. 

 

کي از داليل ديگر همکاري هاي استراتيژيک هند و ي
امريکا، گذشته از همکاري در عرصه انرژي اتمي، 
همکاري هاي بلند مدت روسيه و چين است که بر 

فروند  1000مبناي آن چين به کمک روسيه در حدود 
سازد.  روشن است می  30 -هواپيماي پيشرفته سو

چين در سيماي سومين نيروي هوايي جهان   کنونکه 
و توازن  ه استپس از امريکا و روسيه تبارز کرد

. از ه استاستراتيژيک ميان هند و چين برهم خورد
اين رو، در پي جذب همکاري هاي استراتيژيک 
امريکا برآمده است. به گمان بسيار، يکي از پيش 
 شرط هاي امريکا براي همکاري هاي استراتيژيک با
هند، پايين آوردن تراز مناسبات اين کشور با 
ايران باشد. شايد موضعگيري غير منتظره هند در 
مساله هسته يي ايران، در پيوند با همين مساله 

 باشد.

 

هند و پاکستان، دو کشوري اند که از ساليان 
دراز با هم در رقابت تسليحاتي دارند. اين 

رو به   2000رقابت به شدت، مخصوصا پس از سال 
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ميليارد دالر  20افزايش گذاشته است. هند ساالنه 
هزينه نظامي دارد. اين در حالي است که بودجه 

ميليارد دالر است (  7-6نظامي پاکستان در حدود 
 150براي مقايسه بودجه نظامي روسيه ساالنه 

ميليارد دالر و ايران  160ميليارد دالر، چين 
سال هاي  ميليارد دالر در سال است). در 4-7

اخير، هند به ميزان ميلياردها دالر جنگ افزار 
از جمله کشتي هاي موشک انداز (با سکوهاي پرتاب 
موشک هاي بالستيک و قاره پيما)، زير دريايي، 

و  27 -هواپيماهاي بمب افگن پيشرفته از نوع سو
و  29 -و هوپيماي جنگنده از نوع ميگ  30-سو
 ه است. از روسيه خريداري نمود  31 -ميگ

گسترش همکاري هاي هند و افغانستان براي ما از 
 اهميت استراتيژيک برخوردار است. 

 

 استراتيژی ايران در قبال افغانستان: 
که  ايران کشوري است با ذخاير بسيار بزرگ طبيعي

مقدار گنجينه های زيرزمينی آن به  ،از ديد وزنی
، جدا از اين نزديک به چهل ميليارد تن می رسد.

درصد گاز  بيست -درصد نفت جهان، شانزدهازده ود
جهان و پنج درصد مس جهان در اين کشور قرار 
دارد. با توجه با داشتن ذخاير عظيم و موقعيت 
جيوپوليتيک بسيار مهم و با توجه پيشرفت هاي 
سريعي که در چند سال اخير داشته است، به باور 
شمار بسيار از کارشناسان، ايران در دهه دوم 

ه بيستم در شمار کشورهاي برتر جهان درخواهد سد
 آمد. 

 

ايران در سال هاي گذشته با توجه به اين که 
  100تا دالر به طور ميانگين  16بهاي نفت از 

دالر افزايش پيدا نمود، سرعت رشد چشمگير داشت. 
 -گذشته راه آهن بافقهای ايران توانست در سال 

پيوند دهد بندر عباس را مستقيما با ترکمنستان 
 –و حيثيت کشور کليدي را  در  کريدور شمال 

جنوب به دست بياورد. به گونه يي کليه بازرگاني 
هند، کشورهاي حوزه جنوب شرق آسيا، کشورهاي 
عربي و افريقايي و پاکستان با کشورهاي آسياي 
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ميانه و قفقاز از راه ترانزيتي ايران صورت مي 
- منستانترک-اکنون هم راه آهن ايرانگيرد. 
 -و نيز راه آهن ايران روسيه  -قزافستان

 در آستانه راه اندازی است.آذربايجان و روسيه 

 

از نگاه جيواستراتيژيک، ايران در سال هاي اخير 
به دليل دشمني يي که با امريکا دارد، بسيار با 
چين و روسيه نزديک شده است. ايران توانسته است 

ح هاي پيشرفته در سال هاي اخير، مقادير بزرگ سال
و موشک هاي  29 -از جمله هواپيماهاي ميگ

توانمند پدافند هوايي از روسيه به دست بياورد. 
اين کشور همچنان خود به تکنولوژي توليد موشک 

، زمين به هاي ميانبرد تاکتيکي زمين به زمين
دريا، زمين به هوا، هوا به زمين و پهبادهای 

منابع غربي دست يافته است. برخي از پيشرفته 
مدعي هستند که شايد ايران همچنان پنهاني 
مقادير بسيار جنگ افزارهاي کيميايي و 

 بيولوژيکي داشته باشد. 

 

زه هايي شنيده مي شود که اين کشور اهمچنين، آو
هشت دستگاه سيار پرتاب موشک هاي زمين به زمين 

کيلومتر را از کورياي شمالي  2500با برد 
ايران در سال هاي اخير خريداري نموده است. 

ساخت  -همچنان شمار زياد موشک هاي زمين به دريا
اکنون صنايع نظامی روسيه را دريافت نموده است. 

ايران هم به پيمانه بسياری توسعه يافته است که 
جنگ افزارهای پيشرفته توان توليد انبوده انواع 

 به ويژه در عرصه موشکی را دارد. 

 

ر، به کمک روسيه نيروگاه ايران، در سال هاي اخي
اتمي بوشهر و نيز مرکز پژوهش هاي هسته يي نظنز 

اراک را  در آستانه بهره  آب سنگين اصفهان و
برداري قرار داده است و در پي دستيابي به سوخت 
هسته يي است. اين مساله، موجب اختالفات شديد 
ميان ايران و امريکا گرديده است. امريکا هراس 

هاني از يورانيوم غني شده در دارد ايران پن
ساخت کالهک هاي هسته يي کار بگيرد. با دستيابي 
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 - اسراييل ،ايران به جنگ افزارهاي هسته يي
مهمترين متحد امريکا با تهديد جديي روبرو 
خواهد گرديد. تاکنون، کليه مساعي ميانجيگرانه 

. ايراني ها چنين استاروپايي ها سودي نبخشيده 
که برنامه هاي هسته يي شان صلح  استدالل مي کنند

آميز است و ايران مانند امريکا و اروپا حق 
آميز از انرژي هسته يي را دارد و بهره گيري صلح

هيچ کس حق آن را ندارد  اين کشور را از حقوق 
قانوني آن محروم سازد. به باور ايراني ها، 

 بيست و يکمدليلي وجود ندارد که ملتي در سده 
 دستيابي به علم و دانش محروم گردد. از
 

اما امريکايي ها که به برنامه هاي ايراني ها 
مشکوک اند، در آغاز در پي اعمال مجازات هاي 
اقتصادي و ارجاع پرونده هسته يي اين کشور به 
شوراي امنيت سازمان برآمدند. به هر رو، امريکا 
در پي آن است که اگر ايران از برنامه هاي هسته 

خود دست نکشد، به اعمال مجازات هاي اقتصادي  يي
 سخت تري در برابر آن کشور مبادرت ورزد. 

 

بر پايه برخي از  -در نيروگاه اتمي بوشهر
اطالعات، مهندسان و کارگران فني روسي کار مي 
کنند. بر پايه برخي از گزارش ها، يک واحد 
نيرومند پدافند هوايي مجهز با موشک ها و رادار 

شرفته ساخت روسيه  شباروز  آسمان  منطقه هاي پي
را  پاسباني مي کنند. به گفته کارشناسان روسي، 
کارايي موشک هايي که از نيروگاه پاسداري مي 

)، بارها 300-(به گمان فراوان موشک هاي اس کنند
از موشک هاي همتاي پاترويت امريکايي بيشتر 
است. اين موشک ها توانمندي آن را دارند که در 

فروند هواپيماي  20صورت حمله هوايي، از هر 
هواپيماي آن را (بر پايه  15پيشرفته حريف، 

فروند آن  12ارزيابي مراکز استراتيژيک غربي 
را) سرنگون  نمايند. اين گونه، جلو هرگونه 
حمله هوايي از سوي امريکا و يا اسراييل را 
بگيرند. از سوي ديگر، نفس حضور روس ها در 

گونه حمله از سوي امريکا يا اسراييل بوشهر، هر 
 را بر بوشهر منتفي مي گرداند.
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هر گونه حمله نظامي اسراييل به ايران، براي 
اسراييل حکم خودکشي را خواهد داشت. با اين هم 
امريکا در اين اواخر براي حفظ ماتقدم، هشت 
فروند از پيشرفته ترين هواپيماهاي نسل پنجم 

ي هوايي اسراييل گذاشته را به دسترس نيرو 22-اف
است که باالقوه به آن کشور توانايي حمله هوايي 
بر ايران را مي بخشد. از همين رو است که ايران  

ساخت  300-در به دست آوردن موشک هاي پيشرفته اس
روسيه که از کارايي بسيار باال برخوردار بوده و 

کيلومتري  150 توانايي زدن هر هدفي را در فاصله
اعات باال دارد، شتاب داشت. مگر روس ها و ارتف

به بهانه های گوناگون از اين کار خود داری 
اما دير يا زود اين موشک ها را به  ورزيدند.

 ايران خواهند داد.

 

امريکا نيز در وضعي نيست که بتواند در آينده 
نزديک به ايران حمله نمايد. از اين رو، حمله 

 مدت منتفي است. نظامي امريکا به ايران در کوتاه

 

ايران با حضور نيروهاي امريکايي در افغانستان 
و عراق به شدت مخالف است و آن را تهديدي در 
برابر امنيت ملي خود مي داند. برخي از 
کارشناسان غربي بر آن اند که محافل تندرو 
ايراني، پنهاني نيروهاي تندرو پاکستاني و 
 افغاني را در برابر نيروهاي امريکا در

اين کشور همچنان از  افغانستان بر مي انگيزند.
اتحاد استراتيژيک افغانستان و امريکا نگران 
است. آگاهان مي پندارند که ايران خواهان به 
دست آوردن تعهدات جدي از جانب افغانستان مبني 
بر اين است که افغانستان در خاک خود پايگاه 
هاي استراتيژيکي  يي را که بتواند عليه آن 
کشور  استفاده گردد و يا آن کشور را با تهديد 
 روبرو گرداند، در اختيار امريکا  قرار ندهد.
ايران در افغانستان نفوذ فرهنگي بسيار بزرگي 
دارد. در سال هاي اخير نفوذ اقتصادي آن کشور 
نيز گسترش يافته است. مي توان گمان زد که با 
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نيرومند شدن ايران از نگاه اقتصادي، نفوذ 
اقتصادي آن کشور در افغانستان افزايش خواهد 

 يافت.

 

رويارويي اين کشور با امريکا تاثير بس منفي يي 
بر مسايل افغانستان دارد. در بحران هسته يي 
 ايران، امريکا با بن بست رو به رو گرديده است.
از اين رو دير يا زود در برابر ايران کوتاه 

د که هرگاه امريکا به نيکي مي دانخواهند آمد. 
به ايران حمله نمايد، اين حمله در پهلوي جنگ 
افغانستان و عراق، به عنوان جنگ امريکا در  
برابر اسالم ارزيابي گرديده و مي تواند به سرعت 
به يک جنگ منطقه يي مبدل گردد. دامنه هاي اين 
جنگ مي تواند به عراق، افغانستان، پاکستان، 

ده شود. تضميني سوريه، لبنان، و فلسطين کشاني
وجود ندارد که دامنه جنگ جزيره نماي عربستان 
را در بر گرفته و منجر به حمالتي بر چاه ها و 
پااليشگاه هاي کشورهاي عربي و بسته شدن تنگه 
هرمز و در نتيجه، رسانايي نفت گردد. بي گمان، 
تروريزم بين المللي شدت بيشتري خواهد يافت و 

هاي بسياري روبرو سراسر جهان را با دشواري 
خواهد گردانيد. هزينه هاي امنيتي بسيار باال 

 خواهد رفت. 

 

مهمترين دليلي که امريکا را از حمله بر ايران 
اين است که ضعيف شدن ايران جنگ  ،باز مي دارد

زده، آن کشور را بيشتر به دامان روسيه و چين 
خواهد افگند و دشمني مسلمانان با امريکا را در 

ان بسيار دامن خواهد زد. از سوي ديگر، سراسر جه
هزينه جنگ براي ماليه دهندگان امريکايي به ده 
ها ميليارد دالر سر خواهد زد که بيگمان موجبات 
ناخشنودي و ناخرسندي آنان را فراهم خواهد 

 گردانيد. 

 

چون جنگ با ايران ممکن است به يک جنگ پر دامنه 
را در مبدل گردد، بيگمان به شدت بهاي نفت 

بازارهاي جهاني باال خواهد برد که اين کار باز 
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هم به سود روسيه که يکي از توليدکنندگان نفت 
است، خواهد انجاميد و موجب تقويت قدرت اقتصادي 
و در نتيجه قدرت نظامي آن کشور خواهد گرديد. 
از سوي ديگر، چون جنگ به منظور درهم کوبيدن 

تاد، پس از توان نظامي ايران به راه خواهد اف
پايان جنگ، ايران ناگزير خواهد گرديد براي 
جبران توانايي هاي دفاعي خود بار ديگر از 
روسيه خريدهاي کالن نظامي نمايد که باز هم اين 
کار به سود امريکا نيست. چون موجب تقويت روسيه 

 مي گردد.

 

روشن است به سود روسيه و چين خواهد بود تا 
اين جنگ با ايران  بتوانند امريکا را درگير

بسازند. از همين رو است که به مسلح ساختن 
 29ايران پرداخته اند. چند سال پيش، روسيه 

دستگاه پرتاب موشک هاي بسيار پيشرفته زمين به 
ام را که قادر به زدن هر نوع  -هواي تور

 6کيلومتري و در ارتفاع  12هواپيما در فاصله 
ون دالر به ميلي 700کيلومتري هستند، به بهاي 

ايران فروخت. همچنان روسيه شمار بسيار موشک 
هاي زمين به دريا را به ايران داده که اين 
موشک ها در کرانه هاي خليج فارس و جزاير 

همچنين ايراني در خليج فارس مستقر گرديده اند. 
- قرار است موشک های پيشرفته پدافند هوايی اس

    را به  ايران بدهند. 300

 

رزيابي برخي از کارشناسان، بيشترين بنا به ا
تاثير منفي را اين جنگ مي تواند بر افغانستان 
بگذارد. نخست، اين که بهاي نفت دست کم به دو 
برابر خواهد رسيد که تاثير ويران کننده يي بر 
اقتصاد افغانستان به خصوص در موسم زمستان بر 
جا خواهد گذاشت. دو ديگر، اين که ممکن است 

راي زير فشار گذاشتن امريکا در ايران ب
افغانستان، دو ميليون پناهگزين افغان را در 
اين کشور بيرون براند. روشن است، سرازير شدن 
ناگهاني دو ميليون بيخانمان، بي سرنوشت و بي 
روزگار مي تواند دردسرهاي بسياري براي دولت 
افغانستان و متحدان غربي آن به ويژه امريکا، 
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دراز مدت اوضاع افغانستان را از  بيافريند و در
نگاه اجتماعي بي ثبات گردانيده و خطر اين مي 
رود که کشور را با يک انقالب اجتماعي ناخواسته 
و ناگهاني روبرو سازد. همچنان در صورت درگيري 
جنگ، حمالت موشکي گسترده يي از سوي ايران به 
 پايگاه هاي هوايي بگرام، قندهار، شيندند

نيز پايگاه هاي ديگر امريکايي در  (اسفزار) و
افغانستان و نيز حمله زمينی انتظار مي رود. 
همچنان منتفي نخواهد بود که ابعاد مداخله 
ايران در بي ثبات سازي اوضاع در افغانستان به 

 گونه بي سابقه افزايش يابد. 

 

به رغم اين که روابط ايران و افغانستان در سال 
ن دوستانه بوده است، هاي پس از سرنگوني طالبا

پس از انتشار اعالميه مشترک همکاري هاي 
استراتيژيک ميان امريکا و افغانستان، مقامات 
ايراني ناگهان تصميم به بازگردانيدن 
پناهگزينان افغان از خاک خود گرفتند، مگر پس 
از اين که دولت افغانستان رسما اعالم کرد که 

در  اعالميه تنها در راستاي تامين امنيت
افغانستان است و عليه هيچ کشور سومي نمي باشد، 
از تصميم خود منصرف گرديدند. بازگردانيدن 
ناگهاني پناهگزينان افغان، مي توانست ما را با 

 چالش هاي بسيار جديي روبرو گرداند. 

 

با اين همه، مناسبات افغانستان و ايران در سال 
ور هاي گذشته به رغم يک رشته نگراني هاي آن کش

از حضور امريکا در خاک افغانستان گرم بوده و  
رو به افزايش داشته است و هيات هاي بلندپايه 
دو کشور بازديدهايي دوستانه يي داشته اند. هر 
دو کشور عضو اکو اند. روابط دو کشور در 
چهارچوب اکو نيز رو به گسرش دارد. در کنفرانس 

ون ميلي 560توکيو، ايران تعهد سپرد به ميزان 
 دالر به بازسازي افغانستان کمک نمايد. 

 

ايران وزنه متقابل موثری است در برابر مداخالت 
 پاکستان و اعراب و ديگر قدرت ها. 
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دولت افغانستان پيوسته کوشيده است روابط خود 
با امريکا و ايران را جداگانه تعريف نمايد. 
افغانستان در پي اتحاد استراتيژيک با امريکا 

با ايران به عنوان يک کشور همسايه،  است. مگر
همتبار، همفرهنگ و همسرزمين، خواهان مناسبات 
نيک حسن همجواري است و با اين کشور روابط خوب 
اقتصادي، تجاري و فرهنگي دارد. در عرف روابط 
بين المللي چنين نمونه هايي فراوان است. براي 
مثال، روابط ايران با هند و پاکستان پيوسته 

حالي است اين دو کشور  بوده است. اين درحسنه 
همواره با هم مخاصمت داشته اند. همان گونه که 
مخاصمت ميان هند و  پاکستان مانع روابط خوب 
اين دو کشور با ايران نگرديده است، همين گونه 
هم، مخاصمت ميان امريکا و ايران نمي تواند 
مانع روابط خوب ميان افغانستان و ايران و 

اما به شرطی که حضور ان و امريکا گردد. افغانست
امريکا در افغانستان، تهديد جدی يی متوجه 

 امنيت ملی ايران نسازد.

 

با توجه به گرم شدن هوا و خشک شدن سياره، 
ايران تنها کشوری است که می تواند به ما از 

 خليج پارس و دريای عمان آب برساند.

 

 استراتيژی ترکيه در قبال افغانستان: 
در هنگام اوج جنگ سرد، يکي از  –کيه در گذشتهتر

متحدان جدي امريکا و ناتو در منطقه شمرده مي 
شد. پس از فروپاشي شوروي، در سياست خارجي اين 
کشور گرايش هاي تازه يي آغاز به پديد آمدن 
نمود. از يک سو، با توجه به گسترش جامعه 
اروپايي به سوي شرق، شمار بسياري از 

هوادار فاصله گرفتن از  ه يیترکي سياستمداران
امريکا و پيوستن به اروپا اند. با اين هم، 

بيشتر نظاميان هنوز هم  -ها يه يیشماري از ترک
 هواداران سنتي امريکا اند.

از سوي ديگر، در سال هاي اخير، ناسيوناليسم 
ترکي به شدت در ترکيه پا گرفته است که هوادار 

با کشورهاي  انتيگريشن يا همپيوندي ترکيه
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در قفقاز و آسياي ميانه و آرايش يک  زبانهم
گستره بزرگ پان ترکيسم اند. در پهلوي آن، با 
توجه به نيازمندي روزافزون ترکيه به نفت، گاز، 

وابستگي آن  ،چوب، زغالسنگ و ديگر منابع انرژي
کشور به روسيه رو به افزايش است. روسيه و ديگر 

بازارهاي توليدات کشورهاي همسود از بزرگترين 
اند. در يک سخن، روابط ميان ترکيه و  ه يیترکي

اين کشورها رو به افزايش است به گونه يي که در 
روسيه حتا جامعه اروپايي را پشت سر  2008سال 

گذاشت و به بزرگترين شريک بازگاني ترکيه مبدل 
 چهلگرديد. کنون حجم مبادالت دو کشور به مرز 

  ميليارد دالر مي رسد.

 

چه را که مي توان به اين ها افزود، اين است  آن
انديشه آرايش خالفت  ه يیکه اسالمگرايان ترکي

اسالمي به رهبري ترکيه را فراموش نکرده اند و 
هوادار پيوستن ترکيه به جرگه کشورهاي اسالمي به 

 ويژه عربي اند.    

 

در واقع، ترکيه ميان اين چهار گرايش سرگردان 
اين گير و دار، تنها اقتصاد است است. اما در 

که حرف آخر را مي زند. مي توان گفت که ترکيه، 
هيچگونه منافعي در امريکا ندارد، جز اين که از 
آن کشور به خاطر موقعيت بسيار حساس جيوپوليتيک 
و جيواستراتيژيک خود و به خاطر پايگاه هاي 
امريکايي پيوسته دويدنت بگيرد. اما برعکس، در 

ي اروپايي منافع اقتصادي بسياري دارد. کشورها
هاي باشنده دايمي  يه يیهم اکنون تنها شمار ترک

ميليون نفر مي زند. برخي از  2.5آلمان سر به 
هاي باشنده  يه يیگزارش ها شمار واقعي ترک

 آلمان را تا چهار ميليون نفر تخمين مي زنند.

 

اين در حالي است که تراز  بدهي هاي ترکيه به 
 260هاي خارجي بر پايه از گزارش ها به کشور

ميليارد دالر مي رسد که بخش بزرگ آن را بانک 
به خصوص آلمان در اختيار ترک ها  –هاي اروپايي

گذاشته است. آنچه مايه نگراني است، اين است که 
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مانند بسياري ديگر از کشورهاي جهان سوم، 
مقادير بسياري از پول هايي که از سوي ترکيه 

فته شده است، از سوي اليگارشي مالي اين وام گر
انده وام مکشور دو باره به خارج برده شده و 

است و اين مردم ترکيه اند که بايد آن را 
بپردازند. ترکيه ساالنه بيش از سي ميليارد دالر 
از ناحيه جهانگردي درآمد دارد که قلم درشتي را 
در ساختار درآمد ناخالص ملي اين کشور تشکيل مي 

هد. دشوار نيست تصور کنيم که ساالنه سود يا د
ربح  بدهي هاي ترکيه برابر با اين مبلغ مي 
گردد. به سخن ديگر، ترکيه ناگزير است بخش 
بزرگي از  درآمد هاي  ارزي خود را به 
اروپاييان بدهد. با توجه به همين است که 

ها اميدوارند با پيوستن  يه يیبسياري از ترک
اروپايي، بخش بزرگي از اين  ترکيه به اتحاديه

 بدهي ها از سوي اروپاييان بخشوده شود. 

 

از سوي ديگر، وابستگي انرژيتيک ترکيه به روسيه 
رو به افزايش دارد. هم اکنون ترکيه از روسيه 
زغالسنگ، نفت و گاز مي خرد. همچنان روسيه و 
ديگر کشورهاي همسود بازار خوبي براي توليدات 

 يه يیمي روند. به هر رو، ترکبه شمار  ه يیترکي
ها در وضعيت کنوني در پي آن اند که با توجه به 
نزديکي جغرافيايي، نيروي کار ارزان و ديگر 
امتيازاتي که دارند، تا جاي امکان از رويداد 
هاي اخير افغانستان بهره بردارند و در اين 
کشور نفوذ نمايند. در واقع، به ترکيه نقشي 

در گذشته امريکا در زمان داده شده است که  
 جهاد به پاکستان داده بود.

 

همه اين ها، مناسبات ميان دو کشور رو  در کنار
به گسترش دارد و ترکيه به افغانستان در عرصه 
هاي گوناگون بازسازي آن کمک مي کند. گسترش 
روابط با ترکيه، از محورهاي اصلي سياست خارجي 

 کشور است.  
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 تهديد پان ترکيسم:
ی از تهديدات بسيار جدی در کشور، تهديد پان يک

ترکيسم است. در چند دهه اخير، جنبش پان ترکيسم 
به گونه سيستماتيک با سرمايه گذاری هنگفتی که 
از سوی سازمان های اطالعاتی غربی در زمينه شده 
است، برای رخنه و صدور بی ثباتی به آسيای 

 انه در شمال کشور دامن  زده می شود.  بهيم
سرمايه دار  –ويژه  در اين راستا جماعت گولن

ميلياردر ترکيه يی که در امريکا بسر می برد ، 
بسيار فعال است و هزينه های هنگفتی را برای 

 اشاعه پان ترکيسم صرف می کند. 

 

خطر پان ترکيسم برای ما بيشتر در آن است که می 
تواند اوضاع را در شمال کشور، با رو در رو 

ازبيک ها و تاجيک ها بی ثبات ساخته قرار دادن 
و بس پرتنش نمايد. از اين رو، بايد به گونه 
جدی مراقب پويايی های خرابکارانه عناصر پان 

به ويژه کانون های ترکيست در گستره شمال بود.  
  ترک.  –جاسوس پروری شبکه يی مکاتب افغان 

 

 افغانستان و سيستم هاي امنيتي منطقه يي:
امنيت منطقه يي  سامانه هایها يا  منظومههميت ا

در اين است که روابط کشورها را در تراز باالتر 
از رقابت و دوستي مستقيم به ائتالف و توازن در 
درون سيستم سوق مي دهد. افغانستان، نزديکي و 
ارتباط مستقيمي به سيستم امنيتي نيمقاره دارد 
و از سوي ديگر، با آسياي ميانه مرتبط مي شود و 

ز طريق ايران و کشورهاي عربي به سيستم امنيتي ا
خاورميانه پيوند مي يابد. در واقع، افغانستان 
کشوري مرتبط با سيستم هاي امنيت منطقه يي 
پيرامون است. آنچه شايان توجه است، شامل هيچ 
يک از سيستم هاي امنيتي نمي باشد و در واقع بي 

 .  کشور جهان استو آسيب پذير ترين دفاع ترين 
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اساس نگرش امنيتي  امنيت ملي افغانستان بر
داخلي تعريف مي شود. در حالي که بيشتر کشورهاي 

امنيت  منطقه نگرش خارجي در امنيت ملي دارند.
ملي در تراز داخلي بر پايه اولويت هاي تثبيت 
حاکميت فراگير دولت، از ميان برداشتن قدرت هاي 

منيت و محلي و کنترل مخالفان دولت و تامين ا
پيشبرد دمکراسي شدن جامعه و دولت را در بر 
دارد و در تراز منطقه يي نيز همکاري در کنترل 
مرزها، مبارزه مشترک با منابع و شبکه هاي 
تروريسم و بنيادگرايي، کنترل کشت و شبکه هاي 
قاچاق موادمخدر و تامين امنيت براي انتقال 

نطقه انرژي و زمينه سازي براي مشارکت کشورهاي م
در بازسازي افغانستان و ايجاد مکانيسم هاي 

 همکاري جمعي منطقه يي مورد نظر است. 

 

افغانستان به عنوان يک واحد سياسي، قرباني 
 جغرافياي سياسي:

افغانستان به دليل  چناني که يادآور گرديديم،
موقعيت جيوپوليتيک و جيواستراتيژيک خود، در 

از راهيابي  سراسر سده هاي نزدهم و بيستم، پس
امپراتوري هاي بريتانياي کبير به هندوستان و 
لشکرکشي هاي روس ها به سوي آسياي ميانه، 

سخنور  –کارزار (آنچه که راديار کيپلينگ
انگليسي آن را بازي بزرگ ناميده بود)، 

(در آغاز  رويارويي قدرت هاي بزرگ با هم رقيب
روسيه تزاري و بريتانياي کبير و سپس هم شوروي 
و امريکا) و نيز قرباني اين جبر (دترمينيزم) 

 جغرافيايي و رويارويي ها بوده است. 

 

سخن » بازي سترگ«در سده بيست و يکم، مي شود از 
گفت. به اين تفسير که ديگر ابعاد بازي بسيار 
گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازيگران از 
دو بازيگر سنتي به چند بازيگر افرايش يافته 

. افغانستان ميدان مرکزي کارزار اين بازي است
 است. 
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کشور ما بنا به موقعيت حساس جيوپوليتيک، بي 
دفاع ترين و آسيب پذير ترين کشور جهان است، 
سياست خارجي ما بايد پيوسته پويا و سازنده 
باشد. اصوال سياست خارجي يک کشور را جيوپوليتيک 

وم آن تعيين مي کند. مگر در کشورهاي جهان س
بيشتر اين رژيم ها و سليقه است که سياست ها را 
تعيين مي نمايد. از همين رو هم است که پيوسته 
دچار بحران هستند. اين در حالي است که مناسبات 
ما با برخي از کشورهاي  همسايه در تراز بايسته 
نيست و با برخي هنوز هم در هاله يي از ابهام 

جزيره يي است پيچيده است. در واقع، افغانستان 
در ميان اقيانوس کشورهايي که تا کنون نتوانسته 
است با آن ها بنا به داليل گوناگون مناسبات 

 آرماني تامين نمايد. 

 

ناگفته پيداست که اين کشورها درک روشني دارند 
که امنيت و ثبات در آسياي ميانه وابستگي 
مستقيمي با امنيت و ثبات در افغانستان دارد. 

کشورها روشن است که ناآرامي و بي  براي اين
ثباتي در نوار مرزي ميان افغانستان و پاکستان 
يک داستان دنباله دار است که به زودي ها پايان 

ايجاد يک آن پيدا نيست. از همين رو، به شدت به 
ذيعالقه  کمربند باثبات نسبي در شمال افغانستان

هستند و حاضرند ميلياردها دالر در اين منطقه 
ا کشيدن راه آهن، مشارکت در پروژه هاي ب

استخراج معادن، ساختن بندهاي برق و ديگر عرصه 
 ها سرمايه گذاري کنند.

 

روشن است، با مشارکت گسترده اين کشورها در 
پروژه هاي عمراني در شمال کشور، پاي سرمايه آن 
ها به کشور کشانيده شده و خود در تامين  امنيت 

د. اين گونه، اين کشورها نسبي آن ذينفع مي گردن
به گونه غير مستقيم در تامين امنيت و ثبات در 
نوار شمال مشارکت پيدا مي نمايند و آسيب پذيري 

 در برابر آنان به حد اقل مي رسد. 
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به همين سان، ايران در قبال رويدادهاي 
افغانستان در اوضاع و احوال کنوني استراتيژي 

نگراني و دلهره  انفعالي و واکنشي داشته و تمام
آن کشور اين است که بحران از مرزهاي خاوري آن 
به درون آن کشور سرازير نشود و از همين رو به 
کشيدن يک نوار با ثبات در استان هاي هم مرز با 

ذينفع بوده و حاضر است صدها ميليون  افغانستان
دالر براي حفظ ثبات در اين استان ها سرمايه 

و سوگمندانه در اين  گذار ي کند. دردمندانه
راستا نيز پيوسته با کارشکني و سنگ اندازي هاي 

 آگاهانه و نا آگاهانه رو به رو بوده ايم.  

 

روي هم رفته در مناسبات با ايران و کشورهاي 
عضو جامعه کشورهاي مستقل همسود، چيرگي 
برخوردهاي عقده يي و احساسي شخصي بر خردورزي و 

لماسي ما و داشتن پراگماتيزم در دستگاه ديپ
آجنداهاي شخصي و پيش پاي بينانه موجب آن 
گرديده که نه تنها کار شايان توجهي در اين 
راستا انجام نشود، بل عمدا در برابر آن سنگ 
اندازي و کارشکني شده و با آن با بي اعتنايي و 
سهل انگاري برخوردهاي غير مسووالنه شده است و 

اليي بسياري که مي شود و اين گونه فرصت هاي ط
بالقوه مي تواند به آوردن ثبات دست کم در بخش 
هايي از کشور کمک کند، از دست و به هدر رفته و 
مي رود. اين گونه پارداکس به گونه جدي جلو 
گسترش همکاري هاي منطقه يي و مشارکت پوياي 
افغانستان را در چهارچوب سازمان هاي همکاري 

سترش جو بي منطقه يي گرفته و زمينه ساز گ
اعتمادي ميان افغانستان و کشورهاي منطقه مي 

 گردد.  

 

 کارزار جنگ تندروان عرب و امريکا : -افغانستان
بحران افغانستان جدا از مسايل ديگر مرتبط با 
ايران، چين و آسياي ميانه، وابستگي مستقيمي از 
نفت اعراب دارد. از هنگامي که اعراب به نفت 

فغانستان آغاز گرديد و دست يافتند، بحران ا
چنين بر مي آيد که  مادامي که آن ها نفت 
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دارند، اين بحران ادامه خواهد يافت. شايد 
تصادفي نباشد که جنرال هاي انگليسي و امريکايي 
از  ضرورت تاريخي حضور چهل ساله در افغانستان 
تا سرکوب نهايي تروريزم بين المللي سخن مي 

ن شناسي چنين پيش گويند. درست کارشناسان زمي
بيني مي کنند که گنجينه هاي نفتي اعراب تا چهل 
سال نهايت تا پنجاه سال ديگر به ته خواهد 

يا دست کم به گونه چشمگيری کاهش خواهد کشيد. 
چنانچه شماري از کارشناسان برآن اند که يافت. 

پيدايش کشور اسراييل در نقشه سياسي جهان با 
عربي پيوند داشته و  پيداشدن نفت در سرزمين هاي

گمان بسيار با به ته کشيدن نفت اعراب،  به 
ديگري نيازي به هستي آن کشور و صرف هزينه هاي 
گزاف چندين ميليارد دالري در سال ديده نشده و 
از نقشه گيتي سترده خواهد شد. چون ديگر نيازي 

و يا در بهترين مورد به  به آن نخواهد بود
  واهد ماند. عنوان يک کشور توريستی خ

 

هر چه هست، روشن است پول و قدرت تابع يک قانون 
گسترش. درست مانند اين که هرگاه سنگي به  –است

آب افگنده شود، امواج آن دايره گون پهن مي 
گردد. همين گونه، هنگامي که اعراب به نفت و 
سرمايه دست يافتند، روشن است آغاز به گستره 

ا توجه به تسلط جويي سياسي و باوري نمودند. ب
مذهب تشيع در ايران و شماري ديگر از کشورها، 
اعراب بيشترين پول ها را در کشورهايي چون 

 و پاکستان به مصرف رسانيدند. 70ترکيه

                                     
در ترکيه، اعراب به رغم خرج پول هاي گزاف، با .  70

توجه به موجوديت الييسم نيرومند در کشور و همسايگي با 
غرب،  دستاوردهاي چنداني نداشتند و مساعي شان تنها 
منحر به ايجاد يک نوع توازن ميان سنت و تجدد (در بعد 

است داخلي) گرديد و در ميان چند گرايش در عرصه سي
به سوي همگرايي با  -1خارجي نيز توازن به ميان آورد (

زبان در  یرکوهمگرايي با جهان ت  -2جامعه اروپايي، 
همگرايي با جهان اسالم) و  -3قفقاز و آسياي ميانه و 

سرانجام موجب روي کار آمدن يک  دولت اسالمگراي مدرن 
 گرديد. 
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 در اين ميان دو چيز شايان توجه است:

کشورهاي غربي مايل نيستند که پول اعراب در  -1
 برابر اسراييل استفاده شود.

اهند که اين پول ها کشورهاي غربي نمي خو -2
براي توسعه خود کشورهاي عربي به کار رود و اين 
کشورها با بهره گيري از درآمدهاي نفتي به 
کشورهاي توسعه يافته مبدل شوند. زيرا در اين 
صورت، مصرف نفت اعراب بسيار بلند رفته و مازاد 
شايان توجهي براي صادرات نمي ماند. اين وضعيت 

مصرف کننده خطرساز مي شود هنگامي براي کشورهاي 
که گنجينه هاي نفتي کشورهاي عربي به ته بکشند 
و کشورهاي توليد کننده به دليل نيازهاي دروني 
ديگر چيزي براي صادر کردن نداشته باشند. از 
سوي ديگر، هرگاه قرار باشد، کشورهاي نفت خيز 
توسعه يافته شوند و خود بخش بزرگ نيازهاي شان 

د، از وابستگي کشورهاي غربي را توليد نماين
رهايي يافته و اقتصاد آن کشورها را که 
بازارهاي عربي مشتري هاي خرپول آن است، با 

 چالش هاي بزرگي رو به رو مي نمايد.  
 
 

درست، از همين روست که بايد اين پول ها حيف و 
ميل گردد و در زمينه هايي چون تقويت 

ستان و بنيادگرايي و تندرويي اسالمي در پاک
سوريه، ليبيا، عراق، ترکيه، افغانستان، 

آسياي ميانه و سين زيانگ افريقايی و کشورهاي 
چين، گسترش وهابيت و ساختن مساجد گرانبها با 
گزينه هاي گزاف در سراسر گيتي، پرداخت حقوق و 
معاش براي امامان و پيش نمازان و از اين مجرا 
ي گسترش مباشر پروري و پهن ساختن شبکه ها

 ابزاري و .... به مصرف برسد.  

 

جنگ  -ويلهای چاه يکی از بهترين روشن است 
افغانستان و نوار مرزي ميان افغانستان و 
پاکستان براي صرف اين پول هاي باد آورده است. 
مادامي که اين پول ها در برابر شوروي پيشين و 
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گسترش کمونيسم مصرف مي شدند، واشنگتن خواب 
امروز که اين پول ها بر ضد خوشي داشت. مگر 

استراتيژي هاي آن به مصرف مي رسد، سخت پريشان 
 و آشفته است.  

به هر رو، هرگاه اين گونه باشد، مادامي که نفت 
اعراب به ته نکشد، نيروهاي تندرو عرب حاضرند 
پول هاي بادآورده نفتي را به دسترس تندروان در 

ن کار پاکستان و افغانستان بگذارند. برآيند اي
اين است که بحران افغانستان يک بحران دراز مدت 
است و مبارزه در برابر آن هم زمانبر خواهد 

 بود. 

 

 تعارض منافع امريکا و پاکستان در افغانستان:
يکي از پارادکس هاي جنگ امريکا در برابر 
تروريزم بين المللي اين است که اين کشور از يک 

اد استراتيژيک سو با پاکستان در اين زمينه اتح
اتحادي که الترناتيف ندارد. چون بنا به  -دارد

هر دليلي که راه هاي شمال به روي نيروهاي 
ائتالف بين المللي بسته شود، راه ديگري جز 

مگر، از سوي  71پاکستان به افغانستان نمي ماند
ديگر، منافع پاکستان و امريکا در افغانستان با 

رار مي گيرد. از هم در تقابل و تعارض و تناقض ق

                                     
خان آباد . ما در گذشته شاهد بسته شدن پايگاه هوايي  71

ازبيکستان (پس از رويدادهاي خونبار انديجان) به روي 
پايگاه هوايي اکنون نيروي هوايي اياالت متحده بوديم. 

بسته شدن است. قانون در آستانه ماناس قرغيزستان نيز 
اساسي ترکمنستان اجازه گشايش چنين پايگاه هايي را در 

ور خاک آن کشور نمي دهد. از همين رو، کنون تنها کش
همسايه افغانستان که مي تواند پايگاه هاي هوايي خود 
را به دسترس امريکايي ها بگذارد تاجيکستان است. تازه 
هواپيماهاي ناتو براي رسيدن به تاجيکستان بايد از 
فراز کشورهايي چون گرجستان، آذربايجان و قزاقستان 
بگذرند. حال به هر دليلي، هرگاه يکي از اين کشورها 

يماهاي نظامي ناتو اجازه پرواز از فراز خاک به هواپ
خود را ندهد، عمليات در افغانستان با دشواري هاي 

از اين رو، تنها شايد بزرگي رو به رو مي شود. 
قزاقستان در وضعيتی باشد که در  هماهنگی با روسيه 

   پايگاهی را در دسترس امريکايی ها بگذارد. 
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همين رو است که امريکا ناگزير است در چنين 
بستر ناهمواري در محور افغانستان عمل کند. در 
اين جا به بررسي اين تعارض و تقابل و تناقض مي 

 پردازيم.

 

 کنفدراسيون افغانستان+ پاکستان:
در پاکستان، حلقه هايي در ميان گردانندگان آن 

به  بحران افغانستان کشور به جاي پايان بخشيدن 
و تقويت همگرايي و همپيوندي طبيعي اقتصادي، 
فرهنگي و سياسي با افغانستان و ايران و گسترش 
پيوندهاي همه جانبه با کشورهاي آسياي ميانه، 
با انديشه تشکيل نوعي کنفدراسيون ميان 
افغانستان و پاکستان و يا مسلط ساختن يک دولت 

در واقع به معناي  دست نشانده در افغانستان که
 تسلط آن کشور بر افغانستان است، برآمد دارند. 

 

اين انديشه، دنباله انديشه استراتيژيک جنرال 
ضياء است که در پي ايجاد يک امپراتوري بزرگ 

تله «اسالمي در منطقه بود. جنرال يوسف در کتاب 
اين انديشه جنرال ضياء را اين گونه پرداز » خرس

ر ماموران بلندپايه به باو«مي نمايد: 
امريکايي، جنرال ضياء خواب يک اردوگاه نيرومند 
اسالمي متشکل از ايران، افغانستان و پاکستان را 
در سر مي پرورانيد که در آينده بتواند جمهوري 
هاي ازبيکستان، ترکمنستان و تاجيکستان شوروي 
را نيز ضم گرداند. نزد وزارت خارجه امريکا، 

ع به روي نقشه با رنگ سبز چنين يک منطقه وسي
نسبت به افغانستان داراي رنگ سرخ بارها 

 ».ترسناکتر تلقي مي گرديد

 

به پندار بسياري از آگاهان و تحليلگران، اين 
انديشه پان اسالميستي از ريشه پندارگرايانه 
بود. با آن هم، در همين رهرو، شماري از 
 استراتيژست هاي پاکستان از جمله جنرال نصر هللا

رييس  -وزير پيشين کشور و جنرال حميدگل -بابر
پيشين آي اس آي، در پي انديشه تشکيل 
کنفدراسيون افغانستان+پاکستان يا دست کم روي 
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کار آوردن يک دولت دست نشانده در افغانستان 
 برآمدند. 

 

در ظاهر، پايه استراتيژيک اين طرح اين است که 
ابر هند با ايجاد يک کشور بزرگ از يک سو در بر

به عنوان يک کشور همتراز ايستاد و از سوي 
ديگر، پاکستان را به تخته پرش مناسبي براي 
نفوذ در آسياي ميانه مبدل ساخت و از سويي هم 

دست » چهره آرايي«در برابر ايران و چين به 
يازيد و اين گونه، توازن استراتيژيکي را به 
س ميان آورد که از يک سو براي امريکا و انگلي

پذيرا باشد و از سويي ديگر براي اعراب و غرب 
براي رويارويي با ايران وسوسه انگيز و بتواند 
هر چه بيشتر اعراب و غرب را در دادن کمک هاي 
مالي به پاکستان ترغيب کند. همچنان راهيابي 
پاکستان را به خاستگاه هاي بزرگ نفت و گاز و 

مايد. يورانيوم و بازارهاي آسياي ميانه تامين ن
اين استراتيژي در واقع سر آغاز مرحله يي تازه 

 يي در سمتگيري پيشامدها در منطقه گرديد.

 

دخالت ارتش پاکستان در بحران «چه هست،  هر
استراتيژيک به  -افغانستان تابع يک نگرش تاريخي

افغانستان است. از ديدگاه نظاميان پاکستان، 
کننده افغانستان به چند دليل داراي نقشي تعيين 

 در استراتيژي هاي  پاکستان است:

 

نخست، بدان دليل که پاکستان در برابر هند از 
ضعف جغرافيايي و آنچه که محافل نظامي آن را 

مي نامند، رنج مي برد » فقدان عمق استراتيژيک«
و استقرار  يک دولت دست نشانده در کابل و در 
واقع اشغال غير رسمي اين کشور، مي تواند به 

 نسبي اين ضعف کمک کند. رفع 

 

اين ضعف جغرافيايي از آن جا ناشي مي شود که 
ارتش پاکستان افزون بر ضعف تسليحاتي و انساني 
در برابر ارتش هند، به لحاظ موقعيت جغرافيايي 
نيز داراي يک مرزبندي نامتناسب بوده و به 
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اصطالح با ناهماهنگي سرزميني و مرزها رو به رو 
عيت جغرافيايي پاکستان نشان است. نگاهي به موق

مي دهد که اين کشور نه تنها به لحاظ مرزهاي 
آبي و دريايي به شدت در مقابل هند به عنوان 
بزرگترين دشمن خود آسيب پذير است، بلکه در 
مرزهاي خاوري خود نيز در برابر هند از يک 
موقعيت نامتناسب به لحاظ نظامي رنج مي برد و 

 گستردگي زميني مي باشد. فاقد عمق استراتيژيک و

 

از ديدگاه نظاميان پاکستان، اشغال غير رسمي 
افغانستان و استقرار يک دولت دست نشانده در 
کابل مي تواند تا حدودي اين نقيصه را برطرف 
کرده و به ارتش پاکستان کمک کند تا هنگام وقوع 
يک جنگ احتمالي با هند از مزاياي استقرار چنين 

 ستان بهره جويد.دولتي در  افغان

 

به طور کلي، تشکيل دولت تحت الحمايه در کابل و 
تقويت عمق استراتيژيک پاکستان در برابر هند در 
کنار حل مساله پشتونستان، سه هدف عمده سياسي و 
امنيتي اين کشور در قبال بحران افغانستان به 

 72».شمار مي رود

 

هر چه باشد، اين گونه سياست بلندپروازانه در 
ازمدت و در گام نخست در اثر واکنش روسيه، در

هند و ايران، دامنه يابي تنش هاي تباري در 
افغانستان در سر انجام فروپاشي پاکستان و 
نابودي اين کشور خواهد گرديد. اين کار تعامل 
زنجيره يي را به دنبال خواهد داشت که پيامدهاي 

 آن بسيار ترسناک است. 

 

ره دريايي از کشورهاي پاکستان بزرگي که در محاص
نيرومند از جمله سه قدرت اتمي قرار خواهد 
گرفت، روشن نيست چگونه اين بار را به پشت 

                                     
ر در زمينه نگاه شود . براي به دست آوردن آگاهي بيشت 72

به کتاب افغانستان به کجا مي رود؟ و نيز داکتر مدير 
 .1388، تهران، »در ميانه آسيا«شانه چي، 
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خواهد کشيد؟ اين گونه اتحاد استراتيژيک چه 
تشکيل کنفدراسيون باشد، چه استقرار يک دولت 
دست نشانده در افغانستان، بنا به سنجش هاي 

تان را لرزان کارشناسان وضعيت استراتيژيک پاکس
تر خواهد گردانيد. زيرا با رنگ باختن تندرويي 
هاي مذهبي و پاگيري انديشه هاي ناسيوناليستي 
در ميان قبايل پشتون و بلوچ در دو دهه آينده 
هنگامي که شمار پشتون ها در کنفدراسيون نزديک 
به پنجاه ميليون نفر برسد، تعامالت زنجيره يي 

اهد داشت که سيماي بس خطرناکي را به دنبال خو
منطقه را از ريشه تغيير داده و تنش هاي 

 فراواني را به همراه خواهد آورد. 

روی هم رفته، نگاه پاکستان به افغانستان از 
زير داربست دشمنی آن کشور با هند افگنده می 

 شود. 

 

اعم از نظامی و  -در اين حال، تندروان پاکستانی
ن متهم می مذهبی، پيوسته افغانستان را به آ

نمايند که با هندوها همدست شده و با کشور 
همسايه و برادر خود دشمنی می ورزد و بر سه 

خاک آن ادعای بی جای ارضی يا دو سوم چهارم 
دارد و در پی نابودی پاکستان است. در اين حال، 
بر سر همين قمار خطرناک، استقالل و تماميت ارضی 

طقه و در کل و آبروی خود را در گرو گذاشته و من
جهان اسالم را با خطرات فاجعه باری رو به رو 

 گردانيده است. 

باری، ابر قدرت کمونيستی  شوروی را به جان 
پاکستان آورد که پاکستان با دادن قربانی ها و 
تقبل رنج های فراوان توانست برنامه های آن را 
با ناکامی رو به رو سازد. گذشته از آن، کشور 

سرزمين های از «رسيدن به سراب خود را در راه 
ويران ساخته، يک ميليون از باشندگان » دست رفته

خود در اين بازی کودکانه به کشتن داده و نزديک 
به دو ميليون ديگر را زخمی و معلول و معيوب و 
بی خانمان و بيش از پنج ميليون نفر را آواره و 
در به در گردانيد که بيشترين بار اين خبط 

 را پاکستان به دوش کشيد.   افغان ها
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و اين بار هم امريکا و انگليس و  اسراييل  ...
را با عين هدف شوم آورده است. در اين حال، 
برای پاکستان راه ديگری نمی ماند جز اين که با 
همه توان و نيرو و امکانات از خود دفاع نمايد 
و برای بقا و پايداری و تماميت ارضی خود دفاع 

 نمايد.

 

رخی از محافل و حلقات در پاکستان اصال کشوری ب 
به نام  افغانستان را به رسميت نمی شناسند. 
آنان آوند می آورند که کشوری به نام  
افغانستان از آوان پيدايش در ميانه های سده 
نزدهم تا دوره امان هللا خان جزيی از هند 
بريتانيايی بوده است و هرگاه  دوران کوتاه 

ن را کنار بگذاريم، در دوره پس از امان هللا خا
نادرشاه تا پايان جنگ جنگ جهانی دوم همواره 
زير فرمان دهلی بوده است. از اين رو، پس از 
جدا شدن مسلمانان هند از کشور هندوستان و 
تشکيل کشور اسالمی پاکستان بايد در بافتار کشور 

به زور شوروی اسالمی پاکستان در می آمد. تنها 
که از پيکر کشور اسالمی پاکستان جدا  پيشين بود

ماند. اکنون پس از فروپاشی شوروی، افغانستان 
بايد به پاکستان بپيوندد و هر دو کشور درست 
مانند دوره  احمدشاه درانی يک د.لت نيرومند 
اسالمی را تشکيل دهند. دولتی که بتواند در 
برابر هندوستان، ايران، چين و روسيه عرض اندام 

در پشت پرده اين طرز ديد محافل تند رو نمايد. 
نظامی و مذهبی پاکستان، به رغم آن که حقايقی 
تلخی نهفته است، اهداف شيطانی و ديده درايانه 

 نيز آشکارا ديده می شود. 

 

اين درست است که دولتمردان بی تجربه و نا آگاه 
افغانستان در دست کم شش دهه اخير آله دست 

ی، هند، امريکا، انگليس بيگانگان از جمله شورو
و اعراب و سر انجام هم اسراييل بوده اند و 
پيوسته کوشيده اند با پاکستان از در دشمنی و 
همچشمی بی جا و نابخشودنی پيش بيايند و پيوسته 
به دست آن کشور بهانه و دستاويز مداخله بدهند. 
مگر، از سوی ديگر، پاکستان هم با سوء استفاده 
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بخردانه رهبران افغانستان لمحه از سياست های نا
يی از مداخله و دست اندازی در امور افغانستان 
و کار در راستای مبدل ساختن اين کشور به يکی 

 صوبه های خود غافل نبوده اند. 

 

پاکستان برای دستيابی به اين اهداف شوم خود، 
از هيچ جنايتی در افغانستان رو گردانی ننموده 

زرگی از تباهی هايی که و بی ترديد گناه بخش ب
 در کشور رخ داده است، را بر دوش می کشد.

 

     پارادکس بازی با کارت طالبان:
در گام نخست، ببينيم که طالبان چه کساني 
هستند. در باره طالبان کتاب ها و مقاالت بسياري 
نوشته شده است. از اين رو، ما تنها بر چند 

 نکته درنگ مي نماييم:

يدار شدن طالبان در سپهر سياسي شماري پس از پد
کشورو راه افتادن فتنه طالبان، چنين وانمود 

» خودجوش«نمودند که گويا طالبان يک نيروي 
مردمي بوده باشد که براي پيکار با نا به 
ساماني ها و نا به هنجاري هاي حاکم بر جامعه 

 1994در زمان فرمانروايي مجاهدان در اوايل سال 
 افغانستان گذاشته باشند. پا به عرصه سياسي 

 

بسنده است  73روشن است چنين چيزي بي پايه است.
افغانستان شناس  -نگاهي به سخنراني اليور روا

نامبردار فرانسوي در دومين کنفرانس 

                                     
»  مقاومت«با هفته نامه  1995. در گفتگوي که در سال  73

(که چند سال متواتر در شهر مونشن جمهوري فدرال آلمان  
ر چاپ مي شد)، در پيوند با ظهور پديده طالبان د

افغانستان انجام داده بودم، در همان ماه هاي نخست 
فتنه «پديدآيي طالبان در قندهار گفته بودم که 

آغاز يک توطيه بزرگ و خانمانسوز است که آتش » طالبان
آن سال ها افغانستان را خواهد سوزانيد و کساني که مي 

مردمي است، از » خود جوش«پندارند، اين جنبش يک جنبش 
پشت پرده آگاهي ندارند و سخت در گمراهي برنامه هاي 

 به سر مي برند.
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که از سوي دفتر مطالعات سياسي و  74افغانستان
بين المللي وزارت خارجه ايران سال ها پيش از 

زمان حاکميت داکتر  پديدار شدن فتنه طالبان در
برگزار  1989نجيب در افغانستان در اکتبر سال 

شده بود، بيفگنيم. آنگاه ديده مي شود که 
طلبه ها پيشينه دست کم يک دهه يي پيش » جنبش«

 دارد: 1984يعني  1994از 

ظهور وهابيگري در افغانستان يک پديده نو «
به بعد، سيل روز افزون  1984نيست. ولي از سال 

ب داوطلب به داخل افغانستان سرازير شد. در اعرا
حالي که عربستان و ديگر کشورهاي عربي در خليج 
فارس مبالغ هنگفتي را براي ساختن صدها مدرسه 
مذهبي جهت تعليم طلبه هاي افغاني در پاکستان 
اختصاص داده بودند. هزينه تحصيلي طلبه ها را 

 »    نيز عربستان مي پرداخت....

 

رس مذهبي، بيشتر فرزندان يتيم در اين مدا
مجاهداني که در جنگ ها با ارتش شوروي و 
افغانستان کشته شده بودند(بيشتر پشتون تبار)، 
آموزش مي ديدند. اين گونه، شبکه يي از مدارس 
در نوار مرزي در خاک پاکستان تاسيس شد که در 
آن هزاران کودک پشتون زير نظر مالهاي وهابي از 

کار،  موزش مي ديدند. دليل اينکشورهاي عربي آ
در امتداد مرز با  نوار ايدئولوژيکيکشيدن يک 

افغانستان بود که در صورت پيروز شدن شوروي ها 
در افغانستان، چونان يک ديوار خاردار و به سان 
يک نيروي داراي انگيزه مذهبي و تشنه انتقام در 
برابر رخنه ايدئولوژيک شوروي در پاکستان 

 ايند.   ايستادگي نم

 

مگر، پس از بازگشت سپاهيان شوروي از افغانستان 
و واژگوني رژيم داکتر نجيب، پاکستان، امريکا و 
اعراب با پيشگيري يک استراتيژي باژگونه 
کوشيدند از اين نيروها به سود خود در 

                                     
. مجموعه مقاالت دومين سيمينار افغانستان، دفتر  74

،  233، ص 1370مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، 
 سخنراني اليور روا.
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افغانستان کار گيرند و اين گونه طالبان به 
هاي عنوان يک نيروي ابزاري تازه در عرصه کشاکش 

 افغانستان پا به ميدان گذاشت.  

 

به هر رو، به باور شماري از  کارشناسان، 
مهره هاي ابزاري  ،مجاهدان در پهنه بازي بزرگ

موقتي بودند که از سوي غرب در برابر رخنه 
شوروي و کمونيسم در افغانستان و پاکستان در 
دهه هشتاد کار گرفته شدند و با فروپاشي شوروي، 

م، بازگشت سپاهيان شوروي از شکست کمونيس
افغانستان و واژگوني رژيم داکتر نجيب، ديگر 
وظيفه آنان از ديدگاه غرب پايان يافته تلقي مي 
شد و بايد از ميان برداشته مي شدند و چون 
نيروي بزرگي در دسترس داشتند، بايسته بود چندي 
درگير جنگ هاي خونين فرسايشي مي گرديدند که 

ي افغانستان همچون اختالفات همچشمي هاي درون
 را زمينه خوبي ،زباني، تباري و آييني و سمتي

براي اين کار فراهم مي آورد. اين بود که در 
دهه نود شاهد نبردهاي سهمگيني ميان نيروهاي 
مخاصم مجاهدان بوديم تا اين که توان آن ها 

 بيخي به تحليل رفت.

 

به  سپس، براي آساني کار، بايد نيروي تازه نفسي
ميدان آورده مي شد تا با پاکسازي و برداشتن 
نيروهاي پراگنده مجاهدان از سر راه و برداشتن 
موانع و به بهانه تامين امنيت، همه جنگ 
افزارها را جمع آوري و راه آمدن نيروهاي ائتالف 
بين المللي را هموار کند. براي اين کار، 
نيروهاي آماده يي دم دست سازمان استخبارات 

کستان بود که همو طالبان دست پرورده مدرسه پا
 هاي مذهبي وهابي بودند.          

 

 در آغاز، طالبان متشکل از سه گروه بودند:

طالبان ايدئولوژيک که زير نظر مالهاي وهابي  -1
در مدرسه هاي پاکستان آموزش ديده بودند و تير 

 پشت جنبش طالبان را مي ساختند.
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مناطق جنوب و  بقاياي نيروهاي مجاهدان در -2
شرق کشور که با سرازير شدن طالبان از سر 

 ناگزيري به آنان پيوستند.
طالبان اجير که در نبردها در برابر آنچه  -3

خوانده مي شد، در برابر پول » کفار شمال«که 
 استخدام شده بودند.

 
کنون طالبان را در گروه هاي زير رده بندي مي 

 نمايند:

ايدئولوژيک  که همان طالبان طالبان سياه -1
دست پرورده مالهاي وهابي در مدرسه هاي پاکستان 
و کشورهاي عربي اند. البته، در کنار طالبان 
افغان، شياداني از ديگر کشورها مانند کشورهاي 
عربي، بنگله ديش، کشورهاي قفقاز و آسياي ميانه 
و ايالت سين زيانگ چين نيز در اين ميان دسته 

ر واقع اين گروه از از طالبان ديده مي شوند. د
 طالبان را مي توان به چند دسته تقسيم کرد:

طالبان وابسته به شبکه هاي تندروان  -
شاخه افغانی  ععرب و ديگر کشورها که در واق

 القاعده اند.
طالبان وابسته به محافل و حلقات معلوم  -

الحال پاکستاني چون گروه هاي وهابي تحريک 
و  لشکر جنگوی ،صحابه، جنبش فاروقي سپاهخالفت، 

تحريک طالبان پاکستان که روي هم رفته زير 
 کنترل سازمان اطالعات پاکستان اند.

 
اين دسته از طالبان، تير پشت جنبش طالبان را 
ساخته و دست اندر کار پيکار و نبردهاي منظم و 
هدفمند به منظور بي ثبات سازي کشور و منطقه و 

وهاي راه اندازي اعمال دهشت افگنانه با نير
دولتي افغانستان و پاکستان و نيروهاي ائتالف 
بين المللي اند که با توجه به سرشت و اهداف 
شان، اين طالبان را مي توان طالبان باوري 
(ايدئولوژيک) و آشتي ناپذير خواند که حاضر اند 
تا پاي جان برزمند. اين طالبان در توليد و 

ند و قاچاق مواد مخدر به پيمانه گسترده دست دار
بيشتر آنان معتادان نگونبختي اند که راهي جز 

 رزميدن تا پاي جان ندارند.   زا
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: اين طالب ها، بيشتر طالب طالبان خاکستري -2
هاي بومي افغاني و بازماندگان مجاهدان جنگ هاي 
دهه هاي سال هاي هشتاد و نود سده بيستم (بيشتر 
از رزمندگان احزاب اسالمگراي پشتون تبار 

اند که در سه دهه گذشته جنگ و نان  مجاهدان)
خوردن از ميله کالشنيکف پيشه و حرفه شان شده 
است و در پيوند تنگاتنگ با طالبان دسته نخست 
اند و به پيمانه يي زير تاثير باوري طالب هاي 
دسته نخست رفته اند. دست داشتن به کشت و قاچاق 
مواد مخدر و  اعتياد در پهلوي پول هاي هنگفتي 

از اعراب تند رو به دست مي آورند، از داليلي که 
است که اين گروه از طالبان نمي توانند به 

 آساني از زير بار گروه نخست برآيند.  
: اين طالب ها، نيروهاي طالبان سفيد -3

نگونبخت بومي افغاني اند که يا از ترس طالبان 
دو دسته نخست و زير فشار و تخويف به آنان 

زور  وادار به همکاري با  پيوسته اند و يا به
آن ها گرديده اند و چه بسا بازماندگان 
قربانيان بمباران هاي کور و عمليات رزمي 
ناسنجيده نيروهاي ائتالف و نيروهاي دولتي اند 
که به دام طالبان دو دسته نخست افتاده اند. 
پيوند آن ها با طالبان دسته نخست جسته و 

ز ناپيوسته و گريخته و با طالبان دسته دوم ني
 75مقطعي است.

                                     

. شايان يادآوري است که در يک رده بندي متعارف تر،  75
تقسيم » نه روميا«و » تند رو«طالبان را به دو گروه 
 رشد تروريزم و در نقش پاکستان«مي نمايند. در مقاله 

به قلم رادمرد دوشي چي در  ،»دسيسه هاي پيدا و پنهان
به نشر رسيده است، داليل اين » اصالت«سايت انترنتي 

 گونه رده بندي به روشني توضيح داده شده است: 

 گردد: منافع پاكستان در  مه چيز به اين سئوال بر ميه«
افغانستان چگونه تأمين خواهد شد؟ اين سئوالي بود كه 

هاي امريكا براي حمله به افغانستان  در بحبوحه رايزني
از سوي محافل سياسي و امنيتي پاكستان  ١٣٨٠در سال 

در آن هنگام، امريكا به شدت به حمايت  مطرح شد.
پاكستان براي سركوب طالبان و القاعده نياز داشت و به 

دهي   آباد براي شكل  م كامالً واقف بود كه اسالماين نكته ه
زيادي متحمل شده است و اگر قرار باشد  طالبان هزينه
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همكاري كند،   پاكستان در سرنگوني طالبان با امريكا

ها  امريكايي اين همكاري بايد مابه ازايي داشته باشد.
آباد به سه شكل پاسخ  توانستند به تقاضاي اسالم مي

 دهند:

هاي ساالنه خود به پاكستان را افزايش  كمكامريكا « -1
هايي را كه به دليل  دهد و در عين حال تعدادي از تحريم

يي پاكستان عليه اين كشور وضع كرده  هاي هسته آزمايش
 بود، لغو نمايد.

واشنگتن هيأت حاكمه جديد افغانستان را وادار   -2
 آباد روابط حسنه داشته باشند.  كند تا با اسالم

آباد را در بخشي  نيروهاي طرفدار اسالم واشنگتن  -3
 از ساختار قدرت سهيم كند. 

گزينه نخست اگر چه براي پاكستان سودمند بود، اما  
آباد بين دو موضوع تفكيك قائل شده بود. اول اين  اسالم

كه همكاري اين كشور با امريكا عليه طالبان بخشي از 
جاي  شد كه در هر همكاري امنيتي دو كشور قلمداد مي

توانست اتفاق   ديگري و در مورد هر گروه ديگري نيز مي
بيفتد. از اين رو واشنگتن بايستي به صرف همكاري 

هايي را به اين كشور ارائه دهد. دوم اين   پاكستان، كمك
كه پاكستان در افغانستان منافع مستقيم و حياتي دارد 
و اگر طالبان از بين بروند، هيچ نيرويي كه در ساختار 

اسي افغانستان از منافع پاكستان حمايت كند، وجود سي
آباد به شدت پافشاري  نخواهد داشت. بنا بر اين، اسالم

داشت كه به ما به ازاي همكاري با امريكا در قضيه 
   افغانستان در داخل افغانستان پرداخته شود. 

گزينه دوم هم براي پاكستان اطمينان بخش نبود. زيرا 
ه قدرت را در افغانستان قبضه كرده در آن هنگام دو گرو

بودند كه از قضا هر دو نسبت به پاكستان بدگمان 
بودند. گروه نخست ائتالف شمال بود كه پاكستان را حامي 

كردند.گروه دوم  طالبان و دشمن خود قلمداد مي
ها  یها بودند كه در جريان رم و افغان ملت ناسيوناليست

اين ها نيز بر سر خط خود را سازماندهي كرده بودند كه 
ادعاي ارضي و تاريخي عليه پاكستان دارند. » ديورند«

اين گونه، هيچ يك از اين دو نيرو (جانشين طالبان) 
توانست حتا اگر امريكا هم در پشت ماجرا قرار  نمي
گرفت، براي پاكستان اطمينان بخش باشد. تنها  مي

شي ماند گزينه سوم بود: يعني حضور بخ يي كه مي گزينه
از نيروهاي وفادار به پاكستان در ساختار سياسي 
افغانستان. نيروهاي وفادار به پاكستان را بايد عمدتًا 
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آن دسته از  تنهادر ميان طالبان جستجو كرد. منتهي 
 گرا.  طالبان که ايدئولوژيك هستند و نه ملي

گيري پشتونستان بزرگ  گراها به شدت خواهان شكل ملي
ناطق سرحدي و قبايلي پاكستان را هستند كه بخشي از م

شود. برعكس، مذهبيون يعني آن هايي كه  شامل مي
انديشند، همه جا را سرزمين برادران  ايدئولوژيك مي

خوانند و لذا اصالً قائل به وجود مرز ميان دو  مسلمان مي
اين همان  كشور اسالمي پاكستان و افغانستان نيستند.

امنيت و اطالعات ارتش  چيزي است كه آي. اس. آي، سازمان
پاكستان، سعي كرده است بطور بسيار ظريف طراحي كند تا 

ها را به فراموشي سپارد  از يك سو ادعاي تاريخي افغان
هاي الزم را براي بهره گيري از  و از سوي ديگر زمينه

افغانستان به عنوان عمق استراتژيك پاكستان در برابر 
  هندوستان فراهم كند. 

ها قانع كننده بود  ها براي امريكايي كستانيتوضيحات پا
آباد وارد معامله  و لذا واشنگتن تصميم گرفت با اسالم

پذيرد كه  مسأله اين گونه مطرح شد: امريكا مي شود.
بخشي از نيروهاي وفادار به پاكستان وارد ساختار 
سياسي افغانستان شوند. اما چگونه و در مقابل چه 

مطرح » رو طالبان ميانه«بحث چيزي؟ از اين جا بود كه 
شد. در مورد اين كه چگونه نيروهاي وفادار به پاكستان 

گرفته شد  در ساختار سياسي افغانستان وارد شوند، تصميم
رو وارد ساختار  اين نيروها در قالب طالبان ميانه

ها دو ابتكار مهم را  سياسي شوند. در حقيقت پاكستاني
 صورت دادند. 

طالبان تفاوت قائل شدند و آن ها را اول اين كه ميان 
 رو تقسيم نمودند.  به دو دسته تندرو و ميانه

دوم اين كه ميان طالبان و القاعده تفاوت قائل شدند و 
آباد با القاعده  ها اعالم كردند كه اسالم به امريكايي

كند. پس وقتي از  مخالف است. اما از طالبان دفاع مي
م، آن بخش از نيروهاي راني رو سخن مي طالبان ميانه

وفادار به پاكستان هستند كه داراي پايگاه اجتماعي 
اقوام دو طرف خط ديورند  نسبي در ميان بخشي از

باشند. اين نيروها ايدئولوژيك بوده و از افكار و  مي
 پذيرد.  عقايد جمعيت علماي اسالم تأثير مي

رو و تند رو هيچ تفاوتي   در واقع، ميان طالبان ميانه
ود ندارد جز آن كه براي توجيه افكار عمومي ممكن وج
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است بعضي از سران اصلي طالبان مثل مالعمر را از رأس 

 اين نيرو حذف كنند. 

هاي منفي كه از نظر  در هر حال، امريكا به رغم بازتاب
رو وارد  افكار عمومي دارد، پذيرفته است طالبان ميانه

هم در قبال ساختار سياسي افغانستان شوند. اما اين م
 دريافت امتيازات زيادي از پاكستان صورت گرفته است. 

نخستين امتياز عبارت است از جلب همكاري پاكستان براي 
اما امتيازات بعدي مهمتر  .سركوب بقاياي القاعده

هستند. امريكا از پاكستان خواسته است در ازاي ورود 
 يكي از، رو به ساخت قدرت در افغانستان طالبان ميانه

اين اقدامات را انجام دهد: اسرائيل را به رسميت 
يي پاكستان را به  هاي هسته بشناسد، نظارت بر سالح

الدن را دستگير و  بن دسترس امريكا قرار دهد، اسامه
تحويل امريكا دهد، كليه نيروهاي خارجي را كه در 
اسارت طالبان و القاعده هستند، آزاد كند، بقاياي 

يي كه آثاري از تحرك  کند به گونهطالبان را خلع سالح 
نظامي آن ها برجا نماند. معلوم نيست كه پاكستان به 
كدام يك از اين شرط ها تن داده است. ولي آنچه مسلم 
است اين كه آي. اس. آي پاكستان سه گروه را فريب داده 

  كند. سه بازي مي است و با اين هر

ه همان ها هستند. آي اس آي ب نخستين گروه، امريكايي
كند، به همان ميزان نيز  ميزان كه با امريكا همكاري مي
اطالعات نادرست دادن كند. طالبان را هدايت و رهبري مي

ها و اطالعات درست به طالبان از محورهاي  به امريكايي
 اصلي عملكرد آي. اس. آي است. 

دومين گروه، مردم پاكستان هستند. واقعًا مردم پاكستان 
ها در كشورشان حضور دارند  را امريكاييدانند كه چ نمي

ها محاكمه شود  و چرا ارتش پاكستان بايد توسط امريكايي
يي اين  هاي هسته و چرا ناموس نظامي پاكستان يعني سالح

كشور بايد تحت كنترل امريكا باشد. مردم پاكستان 
دانند دولت شان در پشت پرده چه سر و سري با  نمي

 ها دارد و ...  اسرائيلي

سومين گروه، مردم افغانستان است. اگر چه عوامل زيادي 
در قرباني شدن مردم افغانستان نقش داشته ولي سازمان 
امنيت و اطالعات ارتش پاكستان نخستين نقش را در فالكت 

 و سيه روزي اين مردم بازي كرده است. 
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رو  ها و نمود سياست فوق در قضيه طالبان ميانه جلوه

نخستين نمود سياست آي. اس. آي اين  كامًال مشهود است.
رو را به انجام  است كه از يك سو طالبان ميانه

كاركردهاي سياسي واداشته است و سعي نموده با رايزني 
ها و حتا فريب دولت كابل آن ها را وارد  با امريكايي

 ساختار سياسي كند. 

از سوي ديگر، براي عملي نمودن اين سناريو، بخشي از 
كه به طالبان تندرو معروف هستند، مسلح طالبان را 

نموده است تا با اعمال خشونت عليه دولت و مردم 
هاي غيردولتي و حتا نيروهاي  افغانستان و نيز سازمان

امريكايي، آن ها را به پذيرش شرايط پاكستان وادار 
  كند.

هم اكنون چهار نيروي اصلي با اهداف مختلف از طالبان 
كنند:  ه ساختار قدرت حمايت ميرو براي ورود ب ميانه

پاكستان، امريكا، بخشي از سران قبايل و كرزي. 
ها براي گرفتن سهمي از قدرت در افغانستان،  پاكستاني
پذيري خود و تثبيت اوضاع  ها براي كاهش آسيب امريكايي

در افغانستان، حامد كرزي براي جلوگيري از شكاف در 
خود در انتخابات  ميان اقوام و در نتيجه تثبيت موقعيت

جمهوري و سر انجام بخشي از سران قبايل  بعدي رياست
ها براي افزايش قدرت قبيله يي خود در  يعني غلزايي

 برابر رقيب هم قومي خود يعني دراني ها. 

اگر دقت داشته باشيم، هدف اصلي هر چهار نيروي ياد 
باشد. اما مسأله  شده تالش براي نوعي موازنه قدرت مي

ت كه آيا با ورود طالبان در هر شكلي از آن به اين اس
ها از افغانستان رخت خواهد  ثباتي ساختار قدرت، بي

بست؟ جنرال ضياء در يكي از جمالت معروف خود گفته بود: 
ديگ جوشان افغانستان را بايد همواره در درجه حرارت «

وقتي چنين عبارتي سرلوحه سياست  ».مشخصي نگه داشت
توان اميد  ر افغانستان باشد، چگونه ميخارجي پاكستان د

داشت اوضاع افغانستان سرو سامان پيدا كند و مردم 
 مظلوم اين كشور روي آرامش ببيند؟

چنانچه به رغم تالش هاي دولت مبني بر تشويق طالبان در 
سهم گيري مستقيم در پروسه سياسي و آمادگي براي تفويض 

تي،آنان سالح سهم بيشتر آنان در مجموع ساختارهاي دول
بر زمين نگذاشته و هر روز به حمالت شان بر عليه 
حاکميت کنوني و در زير چتر پاکستان گسترش مي دهند،که 

  » .اين خود باعث تشويش همه مردم افغانستان است
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تندروي  شايان يادآوري است که بنيادگرايي و

اسالمي و وهابيسم تنها در مناطق پشتون نشين 
پاکستان شايع است و ديگر مناطق را در بر نمي 
گيرد. يعني دولت پاکستان (هرگاه منطقه کشمير 
را استثناء بگيريم) در سه دهه گذشته با مهارت 

ديده هاي شوم را زير کننترل توانسته است اين پ
گرفته، نگذارد تا در سرتاسر کشور پهن گردد. در 
حالي که استراتيژي پاکستان گسترش بي رويه 
بنيادگرايي و تندرويي اسالمي در سراسر 

 افغانستان است. 

 

خاستگاه و تکيه گاه  -به هر رو، سرزمين پاکستان
و پشتوانه باوري طالبان است که از سويي، با هر 
سه جريان فکري مسلط بر جامعه مذهبي اين کشور 
پيوند دارند و از سوي ديگر، ابزاري هستند در 

 76دست حلقه ها و محافل سياستباز آن کشور.

                                                                                                           
جدا از اين ها، هم اکنون شمار بسياري از اعضاي 
بلندپايه حزب اسالمي که گويا از رهبري حزب بريده 

ر رده هاي بااليي دولت جا گرفته و کرسي هاي باشند، د
فراواني را در دست دارند که اين کار نيز بر مي گردد 
به مشارکت دادن نيروهاي هوادار پاکستان در  دولت 

 افغانستان. 

توان سه جريان  در يك تقسيم بندى كلى و عمومى، مى «.  76
مالحظه  (پاکستان)  فكرى اسالمى عمده را در اين كشور

آن ها، در تفكر اسالمى به هند  همهودكه منشا اوليه نم
بزرگ (پيش از تجزيه به هند، پاكستان و بنگالدش) 

 گردد. برمى

بنيادگرايى افراطى است كه ريشه در  جريان اول، جريان 
) 1762 - 1703هللا دهلوى ( ولى  هاى شاه  افكار و انديشه

 .دارد

رى فرهنگى بود كه هللا، در آغاز يك نهضت فك شاه ولى  نهضت 
را از زندگى جامعه  اصالح افكار دينى و خرافات زدايى 

اما پس «بود.  مسلمانان هند، هدف اساسى خود قرار داده 
 -اش ) و نوه 1824 - 1746از او، پسرش شاه عبدالعزيز (

)، آن را به يك جنبش اجتماعى 1831 -1781شاه اسماعيل (
ستان موضع تبديل كرده و عليه سلطه انگل سياسى 
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دوم قرن نزدهم، يكى از علماى  در نيمه » گرفتند.

هللا، به نام محمد قاسم  ولى  شاه  برجسته پيرو نهضت 
م) مدرسه معروف 1867هجري ( 1284نانوتوى در سال 

اتار  را در روستايي به همين نام، در ايالت » ديوبند«
 پراديش هند بنيانگذارى كرد.

تبديل به يك مكتب فكرى   به تدريج»  ديوبندى«مدرسه  
گشت كه تا امروز، به افراد تحصيل كرده در آن جا   ويژه

اطالق »  ديوبندى«عنوان  ،و يا وابسته به طرز تفكر آن
سختگير و  گذاران اين مدرسه، حنفي هاي  دمى شود. بنيا

انديشى، بر عقايد  دقيق بودند و در مبادى تعليم و جزم 
كردند....  ريديه مشى مى و مذاهب كالمى اشعريه و مات

آن ها، تجديد حيات علوم كالمى در هند مسلمان را  مدرسه 
خود قرار داد و دانش هاى جديد را از مواد   همت«وجهه 

 ».درسى خود حذف كرد

مكتب ديوبندى پس از اين كه رنگ سياسى نيز پيدا نمود، 
وابسته به آن با همكارى تعدادى از علماى  علماى 

» جمعيت العلماى هند«ديگر، گروه  اح هاى وابسته به جن
به وجود آوردند. پس از تجزيه هند و  1919را در سال 

عنوان  باانشعابى آن،  به وجود آمدن پاكستان، شاخه 
را در پاكستان  العلماى اسالم، فعاليت هاى خود تجمعي«

رهبرى  به »  العلماى اسالم تجمعي«کنوني ادامه داد. 
نا بشير احمد عثمانى به حزب سياسى موال -مؤسس جديد خود

 ها تبديل شد. مذهبى ديوبندى  

و اقليت تقسيم   اين حزب، امروز به دو گروه اكثريت 
الرحمان  گرديده است. رهبرى جناح اكثريت را موالنا فضل

و رهبرى جناح اقليت را موالنا سميع الحق به عهده 
ز اين دو رهبر، هر دو پشتون تبار هستند و ا دارد.

لحاظ فكرى، طرفداران سرسخت قرآن و سنت و سيره خلفا و 
صحابه و معتقد به نظريات علماى سلف و مخالف با 

 روند. روابط اين دو رهبر  اجتهاد و تجدد به شمار مى
طالبان بسيار عميق و  با گروه »  پشتون تبار ديوبندى«

 دار است.  ريشه 

ابو االعلى  دومين جريان فكرى در پاكستان، جريان موالنا
توان  تسامح مى  ) است كه با اندك 1979 - 1903مودودى (

موالنا  .در اين كشور ناميد»  اخوانى«آن را جريان 
رغم اين كه شخصيتى بنياد گرا و تا حدودى  مودودى به 

هللا دهلوى در سده هژدهم  متاثر از افكار اصالحى شاه ولى 
ه و روش ميالدى است؛ اما با وجود اين، ميان انديش

العلماى اسالم تفاوت زيادى مشاهده  سياسى او با جمعية 
برخورد نقادانه با تاريخ صدر  شود. مودودى معتقد به  مى
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جمهورى «اسالمى، از  اسالم بوده و در باره نوع حكومت 

(تئوكراسى جمهورى) نام برده است. مودودى در »  الهى
معاصر  گرى، از  نوعى پذيرش روش هاى كنار تفكر سلفى 

باشد. او به نظام چند حزبى  در  نظام سياسى غافل نمى 
آزاد اعتقاد كامل داشته و استفاده از  و انتخابات 

را در حكومت دينى تجويز مى  دارى مدرن  هاى دولت شيوه
تشخيص دادن افراد مورد اطمينان در «گفت:  نمود و مى  

مى   محيط ما، با آن راهى كه مسلمانان اوليه اسالم
نا بر اين، بايد طبق مقتضيات ب…پيمودند، امكان ندارد 

مودودى در سال » خود، راه هايى را به كار بريم... زمان
را بنيانگذارى »  جماعت اسالمى پاكستان«گروه  ميالدى 1941

نمود. اين حزب، امروز بزرگترين حزب اسالمى در پاكستان 
به »  جماعت اسالمى«رهبرى پس از وی آيد.  به شمار مى 

 .درسيقاضى حسين احمد 

حسين احمد طرفدار وحدت اسالمى و مبارزه با نفوذ  قاضى 
، اما روش مبارزاتى او كامال بودفرهنگ غربى 

آميز و غير انقالبى بوده و تحول فكرى فرهنگى را  مسالمت
  الزم و ضرورى مى قبل از هر نوع تحولى در نظام سياسى،

جهاد افغانستان از در دوران »  جماعت اسالمى«شمرد. 
 .نمود حكمتيار قويا حمايت مى  جمعيت اسالمي و حزب اسالمى 

سومين جريان اسالمى در پاكستان جريان سر سيد احمدخان 
است. سيد احمد خان الگوى مسلمان ليبرال  )1898 -1817(

است. او معتقد  در محافل روشنفكرى پاكستان شناخته شده
عنوان   به قرآن به به مراجعه مستقيم و بدون واسطه
را »  اجماع«و »  سنت«بهترين راه شناخت دين بوده و نقش 

داد. سيد احمد  شناسى دين مورد ترديد قرار مى  در منبع 
گرايى و فلسفه طبيعى سده  خان زير تاثير مكتب عقل

داشت و قرآن را تفسير علمى مى  نزدهم اروپا قرار
گرايش او به  نمود. مهمترين ويژگى در تفكر احمد خان، 

سيد احمد خان،  نوگرايى غرب بود. گرايش غربى گرايانه 
سرانجام  گرا با او گرديد و انگيزه خصومت مسلمانان سنت

 او را متهم به ارتداد و انحراف از دين نمودند.
»  مسلم ليگ«مسلمانان روشنفكر دانشگاهى و تا حدودى 

 را يك حزب صرفا ملى ندانيم) از هواداران (اگر آن
 .روند جريان سوم به شمار مى

  اين سه جريان فكرى، همان طورى كه اشاره گرديد، هر يك
به نحوى ريشه در افكار علماى مسلمان هند در دوران 

بريتانيا داشت كه عمدتا به افكار شاه ولى   سلطه تحت 
هللا، منشا  هاى اصالحى شاه ولى   گشت. انديشه  مى هللا بر 

دد و مختلف در نيمقاره شد. اما پيدايش گرايش هاى متع
هللا را تشكيل   ولى آنچه پايه واقعى انديشه دينى شاه 
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  وهابيت  گرى يا بنياد گرايى از نوع مشابه داد، سلفى  مى

بود، تا آنجا كه دولت استعمارى بريتانيا او را متهم 
 وهابيت كرد.  به

اين سه جريان فكرى اسالمى به طور كل، اكثريت عمده 
گيرند و از لحاظ صنفى،  مى  انان پاكستان را در برمسلم 

در برگيرنده اصناف حوزوى، دانشگاهى و بازارى هر سه 
گانه از   اما با وجود اين تقسيم بندى سه باشد. مى

جريان هاى فكرى اسالمى در اين كشور كه جنبه عمومى 
بندى ديگرى نيز وجود دارد كه مربوط به  داشت، تقسيم

شود. شهرت و  لما و روحانيون مذهبى مىمدارس دينى و ع
 مذهبى، رسميت تقسيم بندى دوم در خصوص محافل حوزوى و

 .باشد بسيار قابل توجه مى 

و علماى دينى  در اين تقسيم بندى اخير، اكثر مدارس 
  سنتى، از لحاظ گرايش هاى كالمى و فقهى به دو گروه

  وهو گر»  ديوبندى«شوند: گروه  عمده و مهم تقسيم مى
اين دو گروه، نماينده دو نوع تفكر كالمى و ».  بريلوى«

(در چارچوب فقه حنفى) است كه هر يك به تدريج  فقهى
مستقلى نيز گرديدند. ديوبندي ها از  داراى حزب سياسى

اند. آن  وهابيت پيدا كرده  نظر اعتقادى، شباهت كلى به
هاى اسالمى،  ها مانند وهابيت، در برابر ساير فرقه

تفسير » توحيد و شرك«اسيت زيادى نشان داده و از حس
دهند; اما بريلوي ها حالت  يى ارائه مى ويژه 
گاه  هيچ»  توحيد و شرك«بيشترى داشته و از  پذيرى  انعطاف

دهند.  و مغاير با مشهور ارائه نمى   تفسير سختگيرانه
صوفيانه دارند و در   بريلوي ها تا حدودى، گرايش هاى

 .شيعى مى انديشند نزديك به كالم »  اولياء هللا«اعتقاد به 

  بنيادگذار مكتب بريلوى، شخصى به نام احمد رضاخان
مكتب بريلوى در واكنش «) بود. 1921 - 1856بريلوى (

با  جنبش محمد بن عبدالوهاب و در مخالفت   به  نسبت
هللا، شاه اسماعيل و علماى ديوبندى  عقايد دينى شاه ولى 

سياسى اين مكتب در پاكستان، گروه   نمايندهپديدار شد. 
به رهبرى موالنا شاه احمد »  العلماى پاكستان تجمعي«

»  ديوبندى«باشد. مكتب  نورانى و عبدالستار نيازى مى 
آيد  شمار مى  به»  دين رسمى«در پاكستان كنونى، نماينده 

 و داراى اكثريت در ميان مسلمانان اهل سنت است.

ى در اين كشور، همواره در حال افزايش طرفداران ديوبند
به ويژه در دو دهه اخير، رشد ديوبندي ها  .است  بوده

به دليل رشد بنياد گرايى اسالمى در منطقه و سرمايه 
هاى وسيع عربستان و همچنين حمايت هاى دولت از  گذارى 
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ترين گروه هاى   بيشترى يافته است. عمده  آن ها، سرعت

 :عبارتند از  در پاكستان ندى وابسته به مكتب ديوب

اهل «و جمعيت »  صحابه سپاه «، » العلماى اسالم تجمعي«
ديوبندى و داراى   اين سه جناح، متعلق به مكتب».  حديث

واحدى   عقايد مشابه و شعارهاى يكسان و حاميان خارجى
 تجمعي« هستند. تنها تفاوت اين سه جناح در اين است كه 

برى فضل الرحمان و سميع الحق، به ره»  العلماى اسالم
،  صورت يك حزب سياسى وارد صحنه سياسى كشور گرديده به

به ترتيب به »  اهل حديث«و »  سپاه صحابه«كه  در صورتى
اند. هماهنگى   نظامى و فرهنگى رو آورده  فعاليت هاى

شان بسيار  داخلى اين سه گروه در مبارزه عليه مخالفان
 .باشد  قابل توجه مى

با هر سه گروه نامبرده ارتباط تنگاتنگى   ش طالبانجنب
دارد و از حمايت هاى معنوى و مادى و حتا انسانى همه 

برخوردار بوده است. در عين  آن ها در اين چند سال 
به دليل »  اسالم  جمعيت العلماى«حال، اين ارتباط با 

سياسى در   عوامل فرهنگى، زبانى و تباري و نيز تجربه
 ز دو گروه ديگر بوده و هست. عمل بيش ا

تبار  الحق، هر دو پشتون الرحمان و سميع  موالنا فضل 
بلوچستان و سرحد كه موطن اصلى  بوده و در ايالت هاى 

آيد، داراى نفوذ   پشتون هاى پاكستان به شمار مى
افغانستان، رابطه   چشمگير هستند. طالب علوم دينى

در نيمقاره هند ى با مدارس ديوبندى يتاريخى ديرينه 
 اند.   داشته

نام  پيش از تجزيه هند و به وجود آمدن كشورى به 
، اكثر طالب اهل سنت افعانستان 1947پاكستان در سال 

ادامه تحصيل به مدارس ديوبنديه در هند مى  براى 
گويد:   عزيز احمد هندى در اين باره چنين مى رفتند. 

يا، آسياى افريقا، ماال  از سرتاسر هند و از جنوب«
به ديوبند  مركزى و ايران به خصوص افغانستان محصالنى 

) كه 1921 1850در دوران موالنا محمود الحسن (» آمدند.
آيد،   شمار مى يكى از علماى نسل دوم مكتب ديوبندى به 

سرحد   مدارس دينى زيادى با تفكر ديوبندى در ايالت
س متعلق پاكستان، تاسيس شد. همزمان با اين دوره، مدار

حديث (جناح ديگر وابسته به ديوبند) نيز در   به اهل
و «غربى بر فعاليت هاى خود افزودند  سرحد شمال ايالت 

ايجاد  …و در دره كنر  مدارسى را در اترك، اكوره
 » كردند.
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پس از به وجود آمدن كشور پاكستان، بيشترين طالب اهل 

سرحد  سنت افغانستان، مسير خود را از هند به ايالت 
جنوبى و  شمال غربى پاكستان تغيير دادند. ايالت هاى 
سرحد   شرقى افغانستان عمدتا با مدارس ايالت

ارتباط برقرار كرد. در حالى كه واليات جنوب  پاكستان
بلوچستان   كشور با مدارس ايالت  غربى و غربى اين

پاكستان ارتباط برقرار نمود. نفوذ مدارس پاكستان در 
 از اين زمان به بعد كامال محسوس است. افغانستان، 

پشتو   آثار علماى بزرگ ديوبندى از عربى و اردو به
ترجمه گرديده، چاپ و به افغانستان پخش گرديد. 
عزيزالرحمان سيفى از مترجمان معروف آثار سليمان ندوى 

  نعمانى، نقش مهمى در اين امر داشته و ترجمه و شبلى
 .نتشار يافتا 1350و 1340هاى او در دهه 

تفكر ديوبندى از اين زمان به تدريج وارد  هاى   رگه
افغانستان گرديد، اما بيگانگى آن با دين رسمى 
افغانستان، مانع از مقبوليت آن در سطح وسيع مى 

افغانستان  كارشناس فرانسوي مسائل -گرديد. اليور روا  
در باره نفوذ تفكر ديوبندى در كشور در قبل از انقالب 

، 1947بعد از تجزيه هند در سال «نويسد:  ن مى چني
از طالب افغانى به مدارسى كه در نزديك آن ها  بسيارى 

غربى ايجاد شده بود، رفتند. آن ها  سرحد شمال در ايالت 
و بدخشانى بودند. برخى  عمدتا پشتون و بعضا نورستانى 

از آنان به ايديولوژى اهل حديث گرويدند و هنگام 
افغانستان، در مقابل تصوف و مذهب حنفى به   بازگشت

 مبارزه كردند.  

نمودند. حنفي  زيارت هاى محلى را ويران مى  برای مثال،
ناميدند، لكن آن ها،   مى»  وهابى«ها معموال آن ها را 

ارتباط فكرى بين طالب و » خواندند. مى  خود را سلفى 
سو و مدارس تحت نفوذ مكتب   علماى افغانستان از يك

هاى  يوبندى در پاكستان از سوي ديگر، در طول دهه د
گذشته كم و بيش برقرار بوده است. اين ارتباط، تا قبل 
از دوران جهاد، حالت طبيعى و آرامى داشت، اماپس از 

آلودى به   آغاز جهاد، ناگهان دگرگون شده و روند شتاب
 .خودگرفت

و شتاب اين روند زمانى بيشتر محسوس گرديد كه پاكستان 
  عربستان تصميم گرفتند به جاى حمايت از احزاب ميانه

در قضيه افغانستان، از احزاب تندرو اسالمى  رو اسالمى 
 کنند.  حمايت
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طالبان در برابر دولت افغانستان و نيروهاي 
  ائتالف بين المللي:

اين که چرا و چگونه طالبان که در آغاز مورد 
اين کشور قرار  حمايت امريکا بودند، در برابر

گرفتند، علل و عوامل گوناگون  داردکه بارها 

                                                                                                           
اسالم و اهل  پس از همين مساله بود كه جمعيت العلماى 

با پشتوانه مالى و سياسى قوى، طرح هاى بنيادى و   حديث
افغانى روى دست مهاجران و مجاهدان  درازمدتى را براى 

گرفته و با حوصله مندى تمام، براى اجراى كامل آن 
مالى و فكرى  با حمايت هاى »  اهل حديث«وارد عمل شدند. 

  هاى  مؤسسات خيريه عربستان، افزون بر توسعه برنامه
  آموزشى خود در داخل پاكستان، و در واليت هاى شرقى

 .افغانستان نيز وارد فعاليت گرديد

در واليت هاى كنر و بدخشان  افغانى اهل حديث هواداران 
به سبك دولت »  امارت هايى«و مناطق نورستان شمالى، 

افضل كه ابتدا در   مولوى وهابى عربستان تاسيس نمودند.
سرحد پاكستان) تحصيل   ديوبند و سپس در اكوره (ايالت

منطقه اصلى خود، قبيله به كرده بود، پس از بازگشت 
 سوق داد.  بيت وها خود را به 

شريقى   يكى از شاگردان مولوى افضل به نام مولوى
)shariqi بدخشان ايجاد كرد، و  ) امارت وهابى خود را در

كرده مدرسه ثلثين  در کنر مولوى جميل الرحمان تحصيل
 نهاد.   را در دره پيچ بنيان» پيشاور، دولت وهابى

ه اين افراد، همزمان با فعاليت هاى نظامى سياسى ب
فعاليت هاى فرهنگى و تبليغى نيز اشتغال داشتند، اما  

سياسى با ديگر فرماندهان محلى كه وابسته به  رقابت هاى
احزاب ديگر مجاهدان بودند، مجال زيادى به اين مولوي 

 ها نداده و سرانجام دو نفر اخير کشته شدند.

شاخه فضل الرحمان نيز در طول » العلماى اسالم تجمعي«
يي را در   و دهه پس از آن، دام هاى گسترده دوره جهاد

جوان مهاجران   بلوچستان و سرحد براى شكار نسل ايالت 
سال هاى   گسترانيده بود. جمعيت العلماى اسالم در طول

 ». جهاد، رابطه نزديكى با مجاهدان داشته است

قش ن«، از مقاله »اصالت«(برگرفته از سايت انترنتي 
، »دسيسه هاي پيدا و پنهان م ورشد تروريز در پاکستان

 دوشي چي) 
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پيرامون آن نوشته شده است و کنون مطرح بحث ما 
 نمي باشد. 

آنچه مربوط مي گردد به دولت افغانستان و  مگر،
موقف آن در قبال موضوع طالبان، به باور بسياري 
از کارشناسان، بزرگترين لغزش دولت کنوني اين 

اثير آوازه هاي پخش شده از سوي بود که زير ت
بر 77محافل خاص پاکستان و نيروهاي بيمار داخلي

آن شد که طالبان ديگر در اثر بمباران هاي 
هاي امريکايي سرکوب شده و نابود  52 -گسترده ب

ها بر فراز  52 -شده اند و ديگر مادامي که ب
آسمان افغانستان پرواز مي کنند، خطري براي 

همپيمانان بين المللي شان به  دولت افغانستان و
شمار نمي روند. برعکس، بزرگترين خطر براي دولت 
نيروهاي مجاهدان اند که مانع بزرگي بر سر راه 
امنيت، ثبات، دولت سازي و  دمکراسي به شمار مي 

 روند.

 

اين بود که رهايي بي رويه هزاران طالب دربند 
 (شايد هم به اين هدف که از در زندان هاي شمال

آنان به عنوان وزنه متقابل در برابر مجاهدان 
                                     

...و نيز شماري از شارلتان هاي جاه طلب و خود  .  77
خواه سياسي که زير نام کارشناس، صاحب نظر و تحليلگر 
با آجنداهاي شخصي هدف رسيدن به کرسي هاي بااليي دولتي 
و رسيدن به نان و آبي را در سر مي پرورانيدند، با 

بيست و يکم شب و روز از راه شبکه بوق و کرناهاي سده 
هاي گسترده رسانه هاي گروهي به ويژه بي بي سي و صداي 
امريکا و نيز شبکه هاي پهن شده در داخل کشور، داد و 
بيداد راه انداخته بودند که همه مشکالت کشور ناشي از 
کارکردهاي نارواي تفنگساالران است و با کنار زدن آنان 

 ود. دنيا گل و گلزار مي ش
 

ترديدي نيست که اين گفته ها بار سنگيني از واقعيت 
هاي تلخ را بر پشت مي کشند. مگر، دادگرانه نخواهد 
بود هرگاه گناه همه دشواري ها و نا به ساماني ها 
يکسره به گردن تفنگساالران افگنده شود و چنين وانمود 
گردد که همه مشکالت کشور ناشي از رفتارهاي نارواي 

. چيزي که مي خواهيم انگشت انتقاد بر آن آنان است
بگذاريم، بهره برداري ناروا و ناسخته اين کارشناسان 
از مطرح ساختن ابزاري اين موضوع براي سودجويي شخصي و 

 رسيدن به اهداف ويژه است.
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کاربرد ابزاري نمايند) بي آن که مغزشويي يا 
بازپروري شوند و با آن ها کار رواني و باوري 
بايسته صورت گيرد، آغاز گرديد. در همين راستا، 

به شمول ده ها تن از طالبان ها صدزمينه گريز 
 از زندان قندهار فراهمتن از رهبران آنان 

گرديد که اين روند تا همين اکنون هم ادامه 
 بگراماز زندان را طالب  هزاراندارد. چناني که 

 هم رها نموده اند. 

 

به هر رو، سياست هاي ناسخته و ناپخته دولت در 
دو نيروي اصلي جامعه  -قبال مجاهدان و طالبان

به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوري منجر به 
در جبهه سياسي با مجاهدان  آن گرديد که به شدت

و در جبهه نظامي با طالبان درگير يک جنگ 
 فرسايشي درازمدت و ساينده گردد.

اين در حالي است که دولت مي توانست از نيروي 
رزمي مجاهدان چونان ديواري ستبر در برابر  

يعني با رويارو قرار دادن  78طالبان کار گيرد.
، مي توانست طالبان و مجاهدان در ميدان هاي رزم

براي خود فضاي بازي براي خود سازي، دولت سازي 
مگر،  79و ملت سازي در پشت جبهه ايجاد نمايد.

با راندن مجاهدان در کنار افسران بازمانده از 
دولت هاي پيشين از ساختارهاي نظامي، ديگر 
نيرويي که انگيزه نبرد با طالبان را داشته 

وي ديگر، باشد، در نيروهاي مسلح نماند. از س
شمار بسياري از مجاهدان رانده شده از 
ساختارهاي نظامي وارد دستگاه اداري دولت 

                                     
شايد هم راه حل ديگر، ايجاد ساختاري مثال زير نام .  78
هاي همسايه مي بود. الگوي کشور» سپاه پاسداران جهاد«

ايران و پاکستان نشان مي دهد که در پهلوي نيروهاي 
منظم اردو، در ايران سپاه پاسدارن و در پاکستان 
مليشه (شبه نظاميان) موجود است که اين امر برخاسته 

 از واقعيت ها و نيازهاي عيني منطقه مي باشد.  
. ظاهرا مجاهدان نيز بي ميل نبودند و کنون هم  79

ار جنگ با طالبان را بر پشت بکشند و خود نيستند که ب
را تنها نيرويي مي دانستند و مي دانند که توانايي 
رويارويي با طالبان را دارند. چناني که چندي پيش 

به غير از مجاهدان پدر کس نمي «آقاي سياف گفت که 
 جلو طالبان را بگيرد. » تواند
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گرديدند که به دليل نداشتن تجربه در مديريت، 
دردسرها و دشواري هاي بسياري در اداره 
آفريدند. شماري هم به دليل اين که کدام راه 
ديگر براي امرار معاش نداشتند، به کشت مواد 

 و رهگيري و ...آوردند.مخدر رو 

 

تاثير اين شگرد در مناطق پشتون نشين از اين هم 
بدتر بود. مجاهدان رانده شده در اين مناطق به 
دامان پرمهر و آغوش باز طالبان پناه بردند و 

 در برابر دولت سالح برداشتند.  

 

هر چه بود، بزرگترين اشتباه امريکا در اين بود 
غانستان آن هم در که خود را  در جنگ هاي اف

گستره پشتون نشين افغانسان و پاکستان درگير 
ساخت. در حالي که مي توانست اين مهم را به 
عهده مجاهدان بگذارد و تنها از آنان در برابر 
طالبان و تندروان عرب پشتيباني لوژستيکي 

 نمايد.

 

، روهرا باکر  با اندوه ها حال، پس از گذشت سال
ر افغانستان از تصور شکست ما د«مي نگارد: 

نادرست ما در مورد جبهه متحد شمال آغاز مي 
يابد. مشکالت از اين جا منشاء مي گيرد که بر آن 
شدند تا جبهه متحد را خلع سالح نموده و به جاي 

را مسلح ساخته، با گروه » قبايلي«آن مليشه هاي 
طالبان که در مرز پاکستان با افغانستان مسلح 

پس از خلع سالح جبهه 80».دمي شوند، بجنگانن
متحد، امريکايي ها تمام تالش هاي شان را بر سر 
ايجاد دولت متمرکز در کابل به حيث قدرت مسلط 
بر افغانستان معطوف ساختند. اين در حاليست که 
درين کشور نه افغان ها و نه قدرت هاي خارجي در 

                                     
مرکز استراتيژي ناکام دولت مت«روهرا باکر، .  دانا  80

، برگردان  2009مارچ  3واشنگتن تايمز،، »در افغانستان
 ».خاوران«هارون اميرزاده، سايت انترنتي  از:
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طول سده ها نتوانسته اند يک دولت مرکزي 
   81».بسازند

 ديوار ايدئولوژيک در دو سوي مناطق مرزي: کشيدن
آنچه مربوط مي گردد به رويارويي با خطر 
سرازيري انديشه هاي تندروانه ايدئولوژيک مذهبي 
از آن سوي مرزها، در دوره حضور نظامي شوروي 

                                     
. در آغاز سده بيستم، نخست آلماني ها و ترک ها در  81

آستانه جنگ جهاني اول و سپس روس ها در فاصله ميان 
جنگ هاي جهاني اول و دوم در پي بهره  برداري ابزاري 

ساختن پشتون ها با انگليسي ها براي ضربه از درگير 
نخستين  -براوين زدن بر آن ها بودند. براي نمونه،

سفير شوروي در کابل در يکي از نامه هاي خود به وزارت 
سازماندهي خيزش «خارجه روسيه شوروي نوشته بود: 

آخرين تير «نيرومند مسلحانه ضد بريتانيايي پشتون ها 
هر چه بود، ». ور خواهد بودبلشويک ها در خا» در ترکش

روس ها توانسته بودند با برانگيختن مسلمانان هند از 
جمله پشتون ها و با مسلح ساختن غير مستقيم آن ها 
زمينه را براي شورش و سپس انقالب در هند فراهم سازند 
که در سر انجام منجر به بيرون رفتن انگليسي ها از 

آزادي هند  هند در فرداي پايان جنگ جهاني دوم و
 گرديد. 

 
در سال هاي دهه هشتاد، انگليسي ها به کمک امريکا و 
اعراب توانستند با سرازير ساختن رودباري از دالرهاي 
بادآورده نفتي اعراب و ايدئولوژي هاي اخوانيسم و 
وهابيسم به نوار پشتون نشين پاکستان و افغانستان و 

ي را با راه اندازي جهاد در برابر کمونيسم، شورو
درگير يک جنگ فرسايشي خونين و مرگبار با پشتون ها 

 نمايند و اين گونه انتقام خود را از روس ها بگيرند.
اين بار ديگر نوبت روس ها بود که با گستردانيدن دام 
بزرگ در گستره پشتون نشين افغانستان و پاکستان، با 
عقب  نشيني تاکتيکي از افغانستان، امريکا و انگليس 

با پشتون ها » بي پايان«گير يک جنگ فرسايشي  را در
 نمايند که چنين هم شد. 

 
براي به دست آوردن آگاهي بيشتر در زمينه نگاه شود 

نبرد افغاني استالين: سياست قدرت هاي بزرگ در «به: 
برگردان همين قلم، در سايت » افغانستان و قبايل پشتون

  .www.arianfar.comانترنتي 
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در افغانستان، با توجه به روان بودن 82پيشين
جنگ ايدئولوژيک، شوروي ها و دولت دمکراتيک خلق 

غانستان، براي رويارويي با سرازيري اين در اف
انديشه ها از آن سوي خط، در پي گسترش انديشه 
هاي مارکسيستي در نوار مرزي بودند تا بتوانند 
جلو شيوع آن را بگيرند. مگر به رغم کار بسيار 
در اين راستا و صرف هزينه هاي هنگفت، 

 دستاوردهاي چنداني نداشتند.

 

روي، داکتر نجيب در پي پس از بازگشت سپاهيان شو
آن شد تا با تقويت ناسيوناليزم پشتون در نوار 
مرزي و کشيدن يک ديوار ايدئولوژيک در امتداد 
اين نوار، با خطر ايدئولوژيک بنيادگرايي و 
تندروي اسالمي رويارويي نمايد. مگر، اشتباه 

                                     
از پارادکس هاي جنگ افغانستان اين است يکي ديگر .  82

که امريکا، از يک سو، با توجه به فربه شدن خطر 
ايران، به نيروهايي مخالف با ايران در افغانستان 
نياز دارد. روشن است، طالبان متمايل به اعراب وهابي 
و ناسيوناليست هاي تندرو پشتون، دو نيرويي اند که 

ن در برابر ايران بالقوه امريکا مي تواند از آنا
کاربرد ابزاري نمايد و از سويي عمال در نبرد بي امان 
با طالبان (پشتون ها)  قرار گرفته است و طرفه اين که 
استراتيژي تازه آن کشور بمباران گسترده نوار مرزي 
ميان افغانستان و پاکستان را که عمدتا  گستره بود و 

ه بي ترديد باش پشتون ها مي باشد، نشانه گرفته است ک
با کشته شدن بيشتر پشتون ها دشمني را در برابر خود 

 پر دامنه تر مي گرداند.
برعکس اين، همه روزه آوازه هايي دال بر همکاري ميان  

 ايران و چين و روسيه با طالبان شنيده مي شود.
 

پوشيده نيست که با افزايش تلفات در ميان پشتون ها، 
که به گونه سنتي در ناسيوناليست هاي تندرو پشتون 

گذشته مورد حمايت مسکو بوده اند، در روابط خود با 
از سوي ديگر، حمايت بي امريکا بازنگري خواهند نمود. 

رويه امريکا از ناسيوناليست هاي تندرو پشتون (هر چند 
هم به گونه مسکوت و اعالم ناشده) منجر به مخالفت شديد 

تاجيک، ازبيک  ناسيوناليست هاي به همين پيمانه تندرو
و هزاره افغانستان با سياست هاي امريکا مبني بر 
حمايت از پشتونيسم( ناسيوناليسم تندرو پشتون) گرديده 

 است.  
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نجيب به رغم درست بودن انديشه استراتيژيک اين 
اين برنامه که بايد در  دکترين، در آن بود که

مناطق مرزي و نوار قبايل پياده مي شد، بايد 
يکسره در همان مناطق محدود مي ماند و به هيچ 
رو نبايد دامنه آن به کابل و ديگر مناطق کشور 
کشيده مي شد، از کنترل بيرون شد و تاثير 

آن موجب » پسلگد«باژگونه پيدا نمود و 
م گسيخته برانگيخته شدن ناسيوناليسم لگا

تاجيکي، ازبيکي و هزاره يي در شمال گرديد و 
زمينه واژگوني و سرنگوني دولت او را فراهم 

 آورد. 

 

هرگاه اين استراتيژي در راستاي با سواد ساختن 
سراسري  مردم مناطق محروم مرزي، توسعه زبان 
هاي بومي، راه اندازي برنامه هاي ويژه 

نوار مرزي،  تلويزيوني براي باشندگان هر دو سوي
کشيدن راه ها در مناطق دشوار گذر، ساختن 
بيمارستان ها و درمانگاه ها براي مردمان بينوا 
و ساختن نيروگاه هاي برق و مانند آن متمرکز مي 
گرديد، شايد مي توانست دستاوردهايي داشته 
باشد، مگر، تمرکز اين پويايي ها در کابل و 

و شايد هم سرايت بي رويه و تا جاي هم آگاهانه 
نا آگاهانه  آن به ديگر مناطق کشور، موجب 
دامنه يابي همچشمي هاي بيهوده و زيانبار 
زباني، تباري و آييني در کشور گرديده و 

 . 83استراتيژي را به بيراهه کشانيد.

                                     
درست همين اشتباه از سوي دولت کنوني نيز تکرار شد .  83

و به جاي متمرکز کردن کار در اين راستا در مناطق 
ار پدافندي مرزي و پياده سازي استراتيژي برپايي ديو

ايدئولوژيک ناسيوناليستي در امتداد نوار مرزي، با 
تمرکز لگام گسيخته آن در کابل و کشانيدن آن به ديگر 
مناطق کشور، کار به جاي کشيد که دردمندانه و 
سوگوارانه در هيچ برهه از تاريخ کشور گسيختگي هاي 
نارواي زباني، تباري و سمتي و آييني سابقه و پيشينه 

است و با برهم خوردن توازن نسبي برقرار شده  نداشته
در سال هاي نخست رويکار آمدن دولت کنوني، شيرازه 
وحدت ملي چنان در آستانه از هم گسيختگي و شاريدگي 
است که دشوار است پيامدهاي ناميمون آن را پيش بيني 
کرد و هرگاه تدبيرهاي بايسته و خردورزانه در اين 
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ود و تعادل و توازن عادالنه و زمينه روي دست گرفته نش
خطر پذيرا براي همه اليه هاي جامعه برقرار نگردد، 

بنا به نشانه هاي  فروپاشي خونبار و بي درنگ کشور
تباري، زباني و آييني با برداشته شدن چتر نيروهاي  
ائتالف بين المللي و برونروي اين نيروها به هر دليلي 

 که باشد، مي رود.     
 

از سوي ديگر به اين تصور در ميان غير پشتون اين کار، 
ها آفريده است که حاکميت کنوني به پشتيباني و يا دست 
کم با بهره گيري از  حضور نيروهاي ائتالف بين المللي 
و با بهره برداري از ياري هاي بين المللي و در گام 
نخست اياالت متحده، دست به تحکيم پايه هاي فرمانروايي 

ه نتباري يازده است که روشن است با دام يک گروه خاص
يافتن بيشتر اين روند، باشندگان غير پشتون يکسره 
اعتماد خود را به جامعه جهاني و در گام نخست اياالت 

 متحده از دست خواهند داد.
 

مشاور ارشد  –در اين زمينه سخنان جنرال محمود قارييف
گشت افغانستان پش از باز«نظامي داکتر نجيب در کتاب 

تالش هاي هر «جالب است که مي گويد: » سپاهيان شوروي
حزب يا گروهي که بخواهد حاکميت مطلق خود را بر 
سرتاسر افغانستان پهن نمايد، دشوار خواهد بود به 
پيروزي برسد. دير يا زود نيروهاي درگير در اين کشور 
ناگزير مي شوند راه تفاهم بپمايند و توازن پذيراي 

ند و تصاميم سياسي يي اتخاذ نمايند که منافع را بياب
با سنت هاي تاريخي افغانستان هماهنگ بوده و اجازه 
بدهد حد اقل عناصر الزم براي برپايي دولت مرکزي و 
استقالل نسبي اقوام و قبايل را به گونه معقول در بر 

 ».      گيرد
 

بايسته است از هر گونه فزونخواهي و تندروي در اين 
گرفته » هار«اري گرديده و جلو روندهاي زمينه خود د

شود و دست ماجراجويان بيماري که در پشت گرده اين 
کارروايي ها قرار دارند، از سياستگذاري ها در کشور 
کوتاه شود. روشن است هرگونه انحصار گرايي در زمينه 
از سوي نيروهاي تندرو يک گروه با واکنش تند نيروهاي 

ر  گروه ها روبرو شده و در به همين پيمانه تندرو ساي
نخستين فرصت زمينه را براي تعامالت زنجيره يي 

 ناخوشايند فراهم مي گرداند.
تنها پرسشي که مطرح مي گردد، اين است که آيا دولت 
کنوني توانايي يا اصال آرزوي چنين چيزي را دارد يا 

 نه؟       
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از ديورند به » همپيوندي تباري«سرايت سيندرم 
 فرارود  و خطر فروپاشي کشور:

ايي جنبش هاي تباري و فروپاشي شوروي زمينه پيد
زباني را در جمهوري هاي آسياي ميانه فراهم 
آورد و امروز شمار کساني که در پي به هم 
پيوستن بخش هاي ازبيک نشين، ترکمن نشين و 
تاجيک نشين افغانستان بنا به نشانه هاي تباري 
به جمهوري هاي ازبيکستان، تاجيکستان و 

ن اند، کم ترکمنستان و در واقع تجزيه افغانستا
 نيستند. 

 

آنتوني هايمن در مقاله روسيه، آسياي مرکزي و 
 طالبان  مي نگارد:

چرخه به ظاهر پايان ناپذير جنگ افغانستان و «
تجزيه ظاهري آن اميد برخي ملي گرايان به ويژه 
ملي گرايان تاجيکستان و ازبيکستان را به گسترش 

ن مرزهاي کنوني کشورهاي شان يا جايي که همتبارا
شان در واليات شمالي افغانستان را در بر مي 

 گيرد، تقويت کرده است.

يعني به » سيندرم پشتونستان«هر چه است، انديشه 
هم پيوستن بخش هاي پشتون نشين پاکستان و 
افغانستان به گونه دراماتيکي باژگونه از 
ديورند به آمو  سرايت نموده است. هرگاه به هر 

تان (که به رغم اين که دليلي، چه با تجزيه پاکس
از ديدگاه تيوريک امکان آن مي رود مگر در عمل 
با توجه به اين که به سود هيچ يک از قدرت هاي 

و کشور هاي  84بزرگ جهاني و در گام نخست امريکا
منطقه از جمله هند و افغانستان نيست) و چه با 
ايجاد کنفدراسيون ميان افغانستان و پاکستان 

نه ناممکن مي باشد و به سود (که به همين پيما
هيچ يک از قدرت هاي بزرگ و کشورهاي منطقه 
نيست)، پشتون هاي دو سوي خط ديورند با هم 
بپيوندند، ايجاد دولت پشتونستان و به هم 

                                     
. روشن است با توجه به اين که منافع امريکا در  84

تن يک متحد نيرومند در سيماي يک پاکستان  واحد داش
است، نه تجزيه آن  کشور به واحدهاي  سياسي پشتوني، 

 پنجابي.   -بلوچي و سندي
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پيوستن ازبيک ها، تاجيک ها و ازبيک هاي 
افغانستان با همتباران شان در آن سوي رود آمو 

واهد بود. چه، امري اجتناب ناپذير و محتوم خ
پيوستن پشتون هاي دو سوي خط ديورند به هم، 
تعادل و توازن نسبي تباري در افغانستان را بر 
هم زده و زمينه ساز پديدآيي تحوالت پيش بيني 

 ناپذير شايد هم بس خونبار خواهد بود.    

 

از اين رو، بايسته است، سياستبازان بحث تلخ و 
سرزمين هاي از «ناگوار خط استعماري ديورند و 

را که يک بحث بسيار حساس و پيچيده » دست رفته
تاريخي، حقوقي و سياسي است و در اوضاع 
جيوپوليتيکي سده نزدهم که از ريشه از واقعيات 
جيوپوليتيکي موجود تفاوت داشتند، بر ما تحميل 
شدند و سر دادن شعارهاي تجزيه پاکستان و ايجاد 

انه امروز بسي را که دردمند» افغانستان بزرگ«
پيچيده تر از گذشته گرديده و ابعاد گسترده تر 
و خطرناکي به خود گرفته است، در اوضاع و احوال 
آشفته کنوني شکيبايي پيشه نموده و موضوع را 

 85براي سياست شناسان و کارشناسان مسايل سياسي
واگذار نموده و با پيشگيري رفتارهاي پراگماتيک 

يوپوليتيک کنوني عمل در چهارچوب واقعيت هاي ج
نمايند و ديگر بهانه يي براي محافل تندرو 
پاکستاني براي مداخالت آشکار بيشتر در کشور ما 

    86به دست ندهند.

                                     
. منظور از کارشناسان راستين است که مطالعات  85

سيستماتيک، پيگير و گسترده يي در تاريخ ديپلماسي 
» اسکارشن«، »تحليلگر«کشور و منطقه دارند،  نه صدها 

ي که هر چند گه و ناگه، دانسته و » صاحب نظر«و 
نادانسته در پرده هاي صدا و سيما و ديگر رسانه هاي 

 گروهي پيرامون هر موضوعي درفشاني مي کنند.
. يکي از شگردهاي تاريخ معاصر افغانستان اين است که  86

» سازشنامه«به رغم اين که مساله پشتون هاي فرامرزي و 
يک سده محور اصلي سياست خارجي و ديورند بيش از 

ديپلماسي ما بوده است، تا کنون استراتيژي مدون و 
موقف مشخص و روشني در قبال اين مساله وجود ندارد که 
دقيقا افغانستان به رغم به رسميت شناختن کشور 
پاکستان خواهان چه چيزي است و حتا ترجمه دقيقي از 

ستي منظور دولت اين سازشنامه در دست نيست و کسي به در
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هرچه باشد، از ديدگاه تيوريک، همگرايي اقتصادي 
يي استراتيژيک ميان سه مسوو فرهنگي و سپس ه

کشور ايران، پاکستان و افغانستان، زمينه ساز 
د همپيوندي گسترده چند مرحله يي منطقه يي، رون

يگانه راه برونرفت از تنگناهاي جيوپوليتيک و 
شاه کليد گشايش همه قفل هاي معضالت منطقه يي 
است و زمينه حل دمکراتيک و شرافتمندانه مسايل 
پيچيده يي چون خط ديورند و مساله پشتونستان را 

 فراهم خواهد آورد.

زهاي سياسي کنوني از همان گونه که گفتيم؛ مر
روز ازل بر روي سياره ما حک نشده اند و روشن 
است ابدي هم نخواهند بود و همان گونه که در 
قاره اروپا  امروزه مفهوم مرزها از ميان رفته 
است، با شگوفايي طرح هاي همگرايي منطقه يي، هر 
چند هم که بسيار زمان بر هم باشند و شايد 

ند، سر انجام در سرزمين چندين دهه را در بر گير
هاي ما نيز همين راه پيموده خواهد شد و با 
کمرنگ شدن مفهوم مرزها، خط کشي استعماري که خط 
ديورند يکي از آن ها است، ، نيز نيز کمرنگ 

 خواهد گرديد.      

 

هر چند، کنون زمينه براي همگرايي تمام عيار 
ميان سه کشور ايران، افغانستان و پاکستان 

م نيست(چون اين سه کشور، سه گونه سمت گيري فراه
متفاوت در عرصه سياست خارجي دارند: افغانستان 
به سوي امريکا، ايران به سوي روسيه و چين و 
پاکستان؛ مي شود گفت به گونه روز افزون به سوي 
چين و کشورهاي عربي)، مگر؛ در آينده با توجه 
 به روند تکاملي کشورها که از سوي فارماسيون

به سوي فارماسيون هاي گستره » ملت -کشور«هاي 
پيش » منطقه -کشور«و  » قاره -کشور«يي يي چون 

                                                                                                           
هاي افغانستان را از دولت هاي گذشته که شعار گنگ و 

» احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ«گمراه کننده 
را سر مي دادند گرفته تا دولت کنوني ما که حتا باري 
وزارت خارجه آن براي نخستين بار بر پاکستان ادعاي 

در ارضي نمود و سپس بي درنگ حرف خود را پس گرفت، 
 قبال اين مساله نمي داند. 
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مي روند، مانند نمونه دولت هاي جامعه کشورهاي 
و اياالت متحده  يیمستقل همسود، جامعه اروپا

امريکا و کشورهاي امريکاي جنوبي، در چهارچوب 
توم فارماسيون هاي آينده، چنين همگرايي يي مح

 خواهد بود.

 

آنچه که از تکرار آن خسته نمي شوم يادآوري اين 
نکته است که به باور بسياري از کارشناسان، خطر 
تجزيه و فروپاشي افغانستان امروز بيش از هر 
زماني باال است. براي نمونه؛ در گزارش جديد 
انستيتوت اتنوگرافي، مهاجرت و توسعه منطقه يي 

سوي صلح و تفاهم در راه به «روسيه زير نام 
 افغانستان مي خوانيم:

تراز رويارويي تباري در افغانستان امروزي «
حفظ افغانستان واحد عمال ناممکن چنين است که 

... در صورت تضعيف آتيه دولت در 87است

                                     
يکي از داليل ديگري که در پهلوي ساير داليل زباني،  . 87

تباري، مذهبي و منطقه يي، کشور را با خطر جدي تجزيه 
محتوم رو به رو گردانيده است، اين مي باشد که در 
واليات خاوري و جنوبي  هم مرز با پاکستان (در نوار 

گار کارروايي هاي پشتون نشين) در اثر سه دهه آز
سامانمند، پيگير و هدفمند پاکستان و برخي از محافل و 

» اسالم تند رو«حلقه هاي عربي، يک نوع  فرهنگ خشن 
حاکم گردانيده شده و به آن دامن زده شده است که در 
واقع تضمين کننده وابستگي دربست اين مناطق به 

گر پاکستان مي باشد. در حالي که باشندگان بخش هاي دي
اسالم «کشور اين امکان را داشته اند تا هوادار يک 

و ميانه رو باشند و حاضر  نگردند زير بار » معتدل
 تندروان و سلطه پاکستان و تندروان عرب بروند. 

 
ازدواج برخی از شيوخ عرب با دختران خان ها و 
روحانيون قبايل پشتون  در نوار مرزی فاجعه بزرگی است 

است. همين اکنون فرزندان و نوه  که  دامنگير ما شده
های اعراب وهابی يی که  چهل سال پيش در اين گستره 
ازدواج کرده بودند، در راس رهبری شماری از قبايل 

 قرار گرفته اند.   
 

در واقع، موجوديت دو فرهنگ متفاوت، دو برداشت متضاد 
از اسالم، دو شيوه زندگي مختلف و دو هويت فرهنگي 

متگيري سياسي متفاوت، شيار بزرگي را در متفاوت و دو س
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افغانستان، بايسته است تقسيم افغانستان به دو 
کشور شمالي و جنوبي را در مرزهاي بود و باش 

 88».ون تباري در نظر داشتجوامع گوناگ

 

شايد کمتر کسي از پژوهشگران و کارشناسان مسايل 
افغانستان نقشه چاپ شده جغرافياي سياسي آينده 

رالف » مرزهاي خونين«منطقه را که در مقاله 
دانشمند امريکايي بازتاب يافته است،  -پيترس

نديده باشد. انديشه اصلي رالف پيترسن اين است 
ش هاي منطقه يي را در خط کشي که منشاي همه تن

هاي استعماري و واحدهاي سياسي کنوني که در آن 
اقوام و اتنيک ها چند پارچه شده و در چهاچوب 
کشورهاي جداگانه به سر مي برند، مي بيند و 
براي حل آن  بازنگري در مرزهاي کنوني و ايجاد 
واحدهاي سياسي جديد را مبتني بر همپيوستگي 

اشندگان منطقه را پيشنهاد مي تباري و آييني ب
 کند.

هر چند از ديدگاه تيوريک انديشه او درست است. 
مگر، در اوضاع و احوال کنوني، هر گونه بازنگري 
در مرزها کار بس دشوار و خطرناک و آبستن 
رويدادهاي دراماتيک است که دشوار است پيامدهاي 
آن را پيش بيني کرد. از همين رو، با توجه به 

ن اين خطر، بايسته است با تمام نيرو جدي بود
بکوشيم از تحول دراماتيک اوضاع در اين راستا 
جلوگيري کنيم و توجه خود را گستره جغرافياي 

 سياسي کنوني منطقه متمرکز سازيم.    

با روي کار آمدن دولت جديد، کشور داراي دو 
 نيروي نظامي بود:

 کادرهاي بازمانده از رژيم هاي پيشين  -1
 ان بازمانده از مجاهدانرزمندگ -2

                                                                                                           
کشور ايجاد نموده است که پر کردن آن به سادگي ممکن 

 نمي باشد.   
 

. براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر نگاه شود به:  88
، به »راه به سوي صلح و تفاهم در افغانستان«گزارش 

 زبان هاي روسي، انگليسي و پشتو در سايت انترنتي 
www.Idmrr.ru  10نوشته پروفيسور يوري کروپنف،  ص. 
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روشن بود صرف نظر از همه مالحظات، از ديدگاه 
تيوريک، نيروهاي مسلح جديد ما بايد از همين دو 
نيرو تشکيل مي گرديد و درست همين دو نيرو بايد 
تير پشت اردو را مي ساختند. دو نيرويي که 
انگيزه نبرد در برابر طالبان را داشتند و هم 

جربه بزرگي از جنگ هاي چريکي تجربه. مجاهدان ت
داشتند و بيش از دو دهه در کارزار جنگ هاي 
سهمگين رزميده بودند و تازه جز جنگ پيشه ديگري 
نداشتند. افسران کادري اردو تجارب بسيار بزرگ 

 رزمي و نيز تحصيالت عالي داشتند.

 

در يک سخن، اگر قرار بود نيرويي در برابر 
، همين دو نيرو بود. طالبان و القاعده مي جنگيد

مگر، دردمندانه ذهني گرايي موجب آن شد که بخش 
بزرگي از اين دو نيروي بزرگ به بهانه هاي 
گوناگون از ساختارهاي نظامي و انتظامي رانده 
شدند. مجاهدان به بهانه اين که ديگر جهاد 
پايان يافته است و بايد هر کس پشت کار خود 

بهانه تنقيص در برود. افسران اردوي گذشته به 
آن هم هنگامی که در برنامه بود شمار  تشکيالت!.

 نيروهای مسلح را به پيمانه چشمگيری باال ببرند. 

 

روشن است بهترين کار آن بود که مسايل نظامي را 
مي گذاشتند به دوش افسران پيشين و مجاهدان تا 
به عنوان سدي در برابر طالبان بيستند و 

غرب خود به سروسامان تکنوکرات هاي آمده از 
دادن به امور دولتي و کشوري مي پرداختند. 
برعکس، نتيجه آن شد که امروز ساختارهاي نظامي 
يي داريم اجير، بي انگيزه و با تراز پايين 

از باشندگان نوار بخشی از ايشان، تجهيزات که 
مرزي اند و کمترين تمايلي در جنگ در برابر 

 طالبان و القاعده ندارند. 

وشن است چنين اردويي به محض برآمدن نيروهاي ر
ائتالف بين المللي از کشور درست مانند نيروهاي 
مسلح زمان داکتر نجيب بي درنگ فرو خواهد پاشيد 
و بار ديگر تجربه تلخ فروپاشي اردوي ما تکرار 
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خواهد شد و ميلياردها دالر هزينه بر باد خواهد 
 رفت.   

 

شماري را بر هم مي کابوس ترسناکي روياهاي خوش 
روزي فرا خواهد رسيد که سر انجام، زند: 

نيروهاي ائتالف بين المللي مانند سپاهيان شوروي 
کشور را ترک  ،پيشين بار و بنه خود را برداشته

کشور به سوي هرج و مرج و وحشت گويند. وانگهي 
پيش خواهد رفت و بار ديگر به دست طالبان، 

واهد افتاد و پاکستاني ها و تندروان عرب خ
 رودباري از خون روان خواهد شد!.

 

پرسشي که نزد همگان مطرح است، اين است که براي 
پيشگيري از اين روزگار سيه و نکبتبار؛ چه بايد 

 کرد؟ 

در پاسخ به اين پرسش، رهيافت هاي گوناگوني 
ارايه مي شود که همه در يک نکته وجهه مشترک 

به مصلحت  دارند: ادامه وضع کنوني به هيچ رو
کشور و جامعه جهاني نيست و  کشور  به سوي 
فاجعه پيش خواهد رفت. راه حل اين است که يک 
دولت سالم و فراگير ملي با رهبري توانمند به 
ميان بيايد. يک تجربه ناکام نبايد تکرار شود. 
ديگر کارد به استخوان رسيده است! مگر مردم 

بايي و افغانستان و جامعه بين المللي اين شکي
در کل تاب و توان آن را دارند که باز هم چندين 
سال آزگار رژيمي را تحمل کنند که بار سنگين 
گناه از دست دادن فرصت هاي طاليي براي خود 
سازي، دولت سازي و ملت سازي و برباد رفتن ياري 

سال و اندي گذشته  سيزدههاي بين المللي را در 
 بر پشت مي کشد؟

 

مي دانيم که روي کار آمدن يک در اين حال، همه 
دولت سالم و فرا گير ملي با رهبري توانمند، 
تنها آغاز کار است. نه پايان آن. هرگاه دولت 
سالم و فراگير ملي هم به ميان آيد، باز هم با 
چالش ها و بحران هايي رو به رو خواهد بود که 

 ناگزير بايد با آن دست و پنجه نرم کند. 
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ه شدن بر اين چالش ها و روشن است براي چير
بحران ها، بايد در گام نخست اين چالش ها و 
بحران ها ريشه يابي گردد.کشور ما با چالش ها و 
بحران هاي گوناگوني روبه است که شماري از اين 
چالش ها و بحران ها ميراث شوم گذشته ها است و 
شماري هم برآيند سياست هاي ناپخته و ناسخته يي 

هم در عرصه هاي سياست داخلي و که رژيم کنوني 
 سياست خارجي داشته است.

 

در اوضاع کنوني، افغانستان که درگير يک جنگ 
گرديده است، دردمندانه با » بي پايان«فرسايشي 

برگشت ناپذير  شتاب به سوي يک بحران لغزنده و
پيش مي رود. روشن است، اين کار در پهلوي داليل 

مهمترين آن ضعف  خارجي، داليل داخلي هم دارد که
مديريت دولت و دامنه يابي فساد در کشور است. 
مگر با اين هم، هرگاه جامعه بين المللي و دولت 
آينده افغانستان در راهبردهاي شان بازنگري جدي 
نمايند، هنوز هم شانس جلوگيري از وقوع فاجعه 

 هست.  

 

 ان:گروگان پاکستان در بازی افغانست -امريکا
جهاد، ايران، امريکا و انگليس  پيش از سال هاي

کشورهايي بودند که در  -و تا جايي هم اسراييل
پاکستان نفوذ  بسيار داشتند.  مگر در دوران 
جهاد، نفوذ چين، کشورهاي عربي و حتا روسيه در 
اين کشور افزايش يافت. به گونه يي که احزاب 
بنيادگراي پاکستان در کل زير تاثير اعراب 

فاعي پاکستان مانند صنايع رفتند و صنايع د
اتمي، موشکسازي، هواپيماسازي و مانند آن يکسره 
به چين تعلق گرفت. از اين رو، کنون پاکستان در 
ميان امريکا، چين، اعراب، ايران و روسيه در 

 مانور است.  

 

امريکا بنا به داليل بسياري،گروگان سياست هاي 
ست. پاکستان در منطقه و به ويژه در افغانستان ا
 در زير، برخي از اين داليل را بر مي شماريم:
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داشتن کنترل بر جنگ افزارهاي هسته يي  -1
 پاکستان که بيشتر به ياري چين ساخته شده است.

ميان هند و يی جلوگيري از برخورد هسته  -2
 پاکستان

حنگ وگيري از گسترش تکنولوژي توليد جل -3
 هسته يي از سوي پاکستانافزارهای 

المي در پاکستان و جلوگيري کنترل تندروان اس -4
 از به قدرت رسيدن آن ها 

پشتيباني از حضور نيروهاي ائتالف در  -5
 افغانستان که بدون همکاري پاکستان ناممکن است. 

کنترل بر پويايي هاي تندروان اسالمي   -6
افغانستان و رهبران بلندپايه طالبان: مال 

در  عبيدهللا، مال داد هللا و مال عمر در پاکستان و نيز
 مناطق مرزي افغانستان

حضور در يک منطقه حساس استراتيژيک در  -7
 نزديکي مرزهاي چين، هند، افغانستان و ايران

 
از اين رو، امريکا نمي تواند بر پاکستان فشار 
بايسته بياورد. بر پايه برخي از گزارش ها، 
امريکايي ها در همان سال هاي نخست ورود به 

دند که  تنها افغانستان به اين نتيجه رسي
هنگامي مي توانند در افغانستان به پيروزي دست 
يابند که در رهبري پاکستان (هم نظامي و هم 
سياسي) و بدنه دولت در افغانستان تغيير وارد 
بياورند. از اين رو، سياست امريکا در چند سال 

تغيير رهبري و در  -اخير، در پاکستان
که هر دو تغيير بدنه قدرت بوده است  -افغانستان

در ظاهر به کاميابي رسيده است. اما اين پيروزي 
موقت بوده و مي شود گفت در واقع به ناکامي 

روشن است، به هر پيمانه که نقش  انجاميده است.
نظاميان در پاکستان کمرنگ تر گردد، مواضع 
دمکراسي تحکيم نيافته بل بر عکس موقف 

د و بنيادگرايان و تند روان تقويت بيشتر مي گرد
اين خود بزرگترين پارداکس قدرت در پاکستان 

 است.

 

بنا به ارزيابي برخي از کارشناسان، پاکستان، 
از يک سو، از امريکا در ازاي پشتيباني از آن 
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کشور در قبال مبارزه با تروريزم و مساله 
افغانستان مزد مي گيرد و از سوي ديگر، براي 

ديگر بيرون راندن امريکاييان از همه کشورهاي 
مخالف حضور امريکا در افغانستان، باج. پاکستان 
همچنان، براي به دست آوردن انحصار بر بازرگاني 
هيرويين افغانستان و پيدا نمودن عمق 
استراتيژيک در برابر هند، نياز به اشغال حد 
اقل نيمي از افغانستان دارد و اين استراتيژي 
اين کشور است که به هيچ رو از آن، روگردان 

 نخواهد گرديد. 

 

پاکستان، در آينده، روشن است نمي تواند با 
توجه به رشد چشمگيري که هند دارد، در دراز مدت 
با آن کشور رقابت نمايد. از اين رو، مي کوشد 
با گسترش همکاري هاي استراتيژيک با چين و 
ايران و پنهاني با روسيه و جهان عرب، ضعف 

 استراتيژيک خود را جبران نمايد. 

 

از سوي ديگر، پاکستان با تکيه بر ياري هاي بي 
دريغ چين، روسيه، ايران و کشورهاي عربي مخصوصا 

در  و قطر محافل معيني از عربستان سعودي
افغانستان در برابر امريکا عمل مي نمايد. 
مقامات افغاني از همان آغاز، خواستار افزايش 
فشار امريکا بر پاکستان اند و فشارهاي کنوني 

 مريکا را بسنده نمي پندارند. ا

 

محافل معيني در پاکستان مي خواهند تا امريکا 
از افغانستان بيرون رود تا تجارت جهاني 
هيرويين را به دست گيرند. به پندار آنان، 
پاکستان تنها در اين صورت مي تواند مسابقه 
تسليحاتي در برابر هند را پيش ببرد. همچنان 

مي خواهند تا کليد  حلقات معيني در پاکستان
سياست هاي امريکا را در منطقه جنوب آسيا  را 
در دست گيرند. پاکستان کنون با توجه به 
نيرومند شدن روسيه و چين و با توجه به اين که 
ايران، کشورهاي عربي و چين مي توانند نيازهاي 
اقتصادي و نيز تسليحاتي آن کشور را برآورده 
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 90 -50دهه هاي سازند، ديگر مانند سال هاي 
دستنگر و محتاج امريکا نيست و نياز چنداني به 
آن کشور احساس نمي نمايد. از اين رو، با درک 
موقعيت خويش بر امريکا فشار مي آورد تا از 
افغانستان بيرون شده و امور اين کشور را به 
پاکستان بسپارد. اين حلقات پاکستاني استدالل مي 

وري است که مي تواند نمايند که پاکستان تنها کش
افغانستان را تحت کنترل درآورد و امنيت را در 

 آن تامين نمايد. 

 

آن ها دوره طالبان را مثال مي آورند که 
پاکستان توانسته بود تقريبا بر سرتاسر 
افغانستان کنترل قايم نمايد و امنيت را تامين 
نمايد. آن ها به امريکا الزام مي آورند که 

مات و تالش ها و  جانفشاني هاي دستاورد همه زح
پاکستان را يکسره در افغانستان برباد داده و  
کشوري را که کامال رام ساخته و در آن نظم 
آهنيني را به وجود آورده بود و در آن برگ از 

خود » بي مورد«برگ تکان نمي خورد، با لشکرکشي 
 درهم و برهم ساخته است. 

 

هشدار مي دهد  از سوي ديگر، پاکستان به امريکا
که آن کشور توانايي کنترل افغانستان را ندارد. 
حضور دراز مدت امريکا را در افغانستان ناممکن 
ارزيابي نموده و از هزينه سنگين جنگ، بدنام 
شدن امريکا و تلفات سنگين آن کشور يادآوري مي 
نمايد. پاکستان همچنان به امريکا کشيدن ديواري 

تداد سراسر مرز دو کشور از سيم خاردار را در ام
پيشنهاد مي نمايد که روشن است براي امريکا 
صدها ميليون دالر هزينه در بر خواهد داشت و 

به شدت از سوي افغانستان » ديوارسازي«اين گونه 
رد گرديده است. برخي از محافل افغاني سياست 
ديوارسازي را تالشي از سوي پاکستان براي 

رند ارزيابي مي مشروعيت بخشيدن به خط ديو
 نمايند. 

 



 

296 
 

گذشته از اين، پاکستان ساالنه صدها ميليون دالر 
از امريکا بابت پاسباني از مرزهاي مشترک پول 

نيرو در  ده ها هزارمي گيرد. پاکستان هم اکنون 
مرزهاي افغانستان مستقر ساخته است و در نظر 

نفر ديگر را نيز مستقر سازد.  هزاراندارد 
مي گويند که در نبردها ميان مقامات پاکستان 

نيروهاي پاکستاني و تندروان مذهبي در نوار 
مرزي بيش از صدهاتن از سپاهيان اين کشور جان 
باخته اند. مگر برخي از آگاهان، نبرد نيروهاي 
پاکستاني با تندروان مذهبي را  نمايشي خوانده 

ارزيابي مي نمايند. » جنگ زرگري«و آن را چونان 
ان افغاني بر آن اند که پاکستان برخي از آگاه

در امر مبارزه با تروريسم صادق نيست و عمال کار 
شايان توجهي براي درهم کوبيدن پايگاه ها، 
پاليگون هاي آموزشي و اکماالتي آن انجام نداده 
است. برعکس، برخي از محافل معين و نيروهاي 
استخباراتي پاکستان به گونه پنهاني با طالبان 

و ديگر نيروهاي تندرو مذهبي پاکستان  و القاعده
هاي وهابي همکاري تنگاتنگ دارند. ه از جمله گرو

آگاهان افغاني بر آن اند که مادامي که سرچشمه 
هاي تروريسم در پاکستان خشکانيده نشود، دشوار 
است بتوان در افغانستان با آن مبارزه نمود. به 
ن پندار آنان، بايسته است تا باندهاي دهشت افگ

 در درون خاک پاکستان در هم کوبيده شود.   

 

همچنان آوازه هايي به گوش مي رسدکه گويا 
پاکستان سياست هاي خود را با ايران در قبال 
بيرون راندن امريکايي ها از افغانستان، هماهنگ 
ساخته باشد. گفته مي شود که دو کشور به 
توافقات اعالم ناشده يي در زمينه همسوسازي 

اي خود دست يافته اند. چنين پنداشته مي سياست ه
شود که هدف پاکستان، به دست آوردن گاز ارزان 
از ايران و پرداخت هزينه کشيدن خط لوله گاز از 
ايران به پاکستان از سوي آن کشور در ازاي 
راندن امريکايي ها از افغانستان و نيز اين که 
نه تنها از رسيدن گاز ايران به هند، بل همچنان 

ز رسيدن گاز ترکمنستان به آن کشور جلوگيري ا
 گردد، باشد. 
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از سوي ديگر، با رفتن نيروهاي ائتالف بين 
المللي از افغانستان، شايد دست کم نيمي از 
افغانستان و شايد هم کابل به دست پاکستان 
بيفتد و اين کشور در برابر هند از عمق 
 استراتيژيک برخوردار گردد. اين گونه، ديده مي
شود که پاکستان هرگز از سياست هاي خصمانه خويش 

مگر اين در قبال افغانستان دست نخواهد کشيد. 
 رايشآکه راهکار نوين منطقه يی مبنی بر 

اردوگاه پان ايرانيستی متشکل بر سه کشور 
چنين  افغانستان، ايران و پاکستان ايجاد شود.

چيزی تنها در صورت بهبود روابط ميان تهران و 
 گتن ممکن پنداشته می شود.واشن

امريکا، ميدان فراخي براي مانور در برابر 
 همه پاکستان ندارد. چنين پنداشته مي شود که

تالش هاي امريکايي ها براي تعويض يا حد اقل زير 
فشار گرفتن پاکستان براي تغيير پاليسي آن کشور 
در قبال افغانستان تا کنون بي نتيجه مانده است 

 د، به کدام نتيجه يي برسد.و تصور نمي رو

 

هر چند، امريکايي ها نواز شريف را که در 
عربستان سعودي در تبعيد به سر مي برد، از 
عربستان به لندن و از آن جا به امريکا بردند و 
سپس زمينه را براي اتحاد وي با خانم بينظير 
بوتو فراهم آوردند. هدف اصلي امريکا اين بود 

درت برسانند. مگر اين کار که بانو بوتو را به ق
راهي به دهي نبرد و به کشته شدن بانو بوتو به 
دست دهشت افگنان انجاميد که شماري از 
کارشناسان مرگ بوتو را  چونان مرگ استراتيژي 
امريکا در منطقه خواندند. پس از کشته شدن 
بوتو، شوهر وي زرداري به قدرت رسيد. مگر، اين 

و از قدرت واقعي چون ا بود.تنها يک نمايش 
. قدرت اصلي در دست نظاميان و بودبرخوردار ن

از اين اسالمگرايان به رهبري نواز شريف است. 
امريکا رو، دير يا زود به  قدرت خواهد رسيد. 

به درستي مي داند که به هر پيمانه که بر 
نظاميان به ويژه بر سازمان آي. اس. آي. فشار 
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رايان تندرو بياورد، امکان نيروگرفتن بنيادگ
 اسالمي بيشتر مي شود.  

 

پيش، آوازه هايي در پاکستان شنيده مي  سالچند 
شد که گويا امريکا در نظر دارد به کمک هند به 
پاکستان حمله نموده، اياالت بلوچستان و سند را 
از پيکر آن کشور جدا نمايد. ناوگان دريايي 
امريکا در نظر دارد به کمک نيروهاي دريايي هند 

ين کار را انجام دهد. همچنان کماندوهاي ا
امريکايي به کمک کماندوهاي هندي بايد در يک 
حمله برق آسا کنترل نيروهاي اتمي پاکستان را 
در دست گرفته و آن را خنثي نمايند. همچنان 
آوازه هايي شنيده مي شد مبني بر اين که گويا 
براي انجام اين حمالت، قرار است شماري از 

ندي به مناطق مرزي افغانستان و نيروهاي ه
پاکستان مستقر گردند. در پي اين آوازه ها، دو 
 –تن از تندروان مذهبي پاکستان: قاضي حسين احمد

رهبر  -رهبر جماعت اسالمي و مولوي فضل الرحمن
جمعيت العلماي اسالمي پاکستان اعالميه هايي صادر 
نمودند که چيزي مانند اعالم جهاد در برابر 

را تداعي مي نمود. آنان به پرويز مشرف  امريکا
هشدار دادند که بايسته است تا بخشي از نيروهاي 
پدافند هوايي پاکستان را در مرزهاي افغانستان 
مستقر ساخته و نيز فراخواني را پخش نمودند تا 
مردم براي جهاد با کفار (هندوان و يهودان و 

 امريکاييان) آماده گردند.        

 

ابطه با پاکستان مي توان گفت، اين آنچه در ر
است که نفوذ عربستان سعودي و ديگر کشورهاي 

است. نيروهاي  يزرگخليج فارس در اين کشور بس 
تندرو پاکستاني مانند موالنا فضل الرحمان زير 

قرار دارند.  نفوذ معنوي و مالي محافل معين عرب
همچنان دولت پاکستان و مخصوصا ارتش آن کشور به 

ير تاثير و نفوذ  اعراب، مخصوصا عربستان شدت ز
سعودي است.  شماري از آگاهان بر آن اند که 
پاکستاني ها چناني که تکنولوژي و دانش هسته يي 
را به ايراني ها فروخته اند، در ازاي پول 
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گزافي اين تکنولوژي را به عربستان نيز فروخته 
 اند.  

اين گونه، مي توان چنين برداشت نمود که 
کستان در قبال افغانستان يک استراتيژي تدوين پا

شده و منظم دارد و به هيچ رو از آن رو گردان 
نيست و آن عبارت است از:  تصرف سراسر کشور و 
دست کم اياالت خاوري و جنوبي آن و روي کار 
آوردن يک دولت تندرو مذهبي دست نشانده در 

 کابل. در اين راستا، پاکستان مي کوشد تا :

 ر افغانستان، هرگاه نيروهاي ائتالف بين جنگ د
المللي در افغانستان ماندگار شوند، براي اين 
نيروها به يک جنگ فرسايشي و رواني درازمدت 

 مبدل گردد. 
  هزينه جنگ براي نيروهاي ائتالف بين المللي

 باال برود.
 .تلفات نيروهاي ائتالف بين المللي باال برود 
 آنان ثابت  بيهودگي جنگ در افغانستان به

 .گردد
 

هدف استراتيژيک پاکستان در نهايت اين است که 
در درازمدت به هر گونه يي که شده، نيروهاي بين 
المللي را  وادار به ترک افغانستان نمايد و 

اين کشور به عمق دست کم نيمی از خود با اشغال 
استراتيژيک آرماني و بازرگاني جهاني مواد مخدر 

 دست بيابد.

 

 و بازي موش و گربه با امريکايي ها: پاکستان
به باور برخي از آگاهان، محافل معيني در 
پاکستان در اين اواخر تالش دارند امريکا را 
متقاعد سازند که اين کشور جنگ را در افغانستان 
باخته است. امريکا نمي تواند از افغانستان 
براي کشورهاي آسياي ميانه ويترين دمکراسي 

اي امريکا همچنان در آسياي بسازد. سياست ه
ميانه با شکست روبرو گرديده است. روس ها دو 
باره به آسياي ميانه بازگشته اند و سرگرم 
تحکيم مواضع خود و پيش گرفتن فارورد پاليسي در 
افغانستان اند. امريکا نمي تواند با تکيه به 
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دولت کنوني افغانستان و با روش هايي که در اين 
است، در برابر استراتيژي روس کشور پيش گرفته 

ها کاري را پيش برد. اين محافل  همچنين دليل 
مي آورند که ايران به سرعت در حال پيشرفت است 
و با گذشت هر روز توانمند تر مي گردد و پا به 

و  ، انگليسپاي اين توانمندي، براي امريکا
عراق و افغانستان دردسرهاي سوريه، اسراييل در 

آفريد. به ويژه نفوذ آن کشور روز بسياري خواهد 
 تا روز در افغانستان بيشتر مي گردد. 

به پنداشت اين محافل، براي جلوگيري از اين 
باخت، بايسته است تا امريکا به سرعت جنگ در 
برابر طالبان را متوقف ساخته و با آنان وارد 
مفاهمه و مذاکره گردد و بخش بزرگ عناصر 

کستان (به ويژه غير تکنوکرات و غربگراي ضد پا
پشتون ها را) را از دولت رانده و به جاي آنان 
بخشي از طالبان را زير نام طالبان ميانه رو و 
نيز بخشي از هواداران حزب اسالمي و ديگر احزاب 
پشتون تبار مجاهدان را در قدرت مشارکت داد. 
همچنان بايسته است تا بخش هايي از مجاهدان 

ال را نيز با دادن متعصب سني مذهب سمت شم
امتيازات دو باره وارد ساختار دولت گردانيد و 
اين گونه، در افغانستان بر شالوده وهابيت و 
اخوانيت يک دولت متعصب سني را روشن است به کمک 
دولت هاي عرب خليج فارس در برابر دولت شيعه 
ايران آراست تا ايران را از مرزهاي خاوري اين 

تهديد جدي روبرو ساخته  کشور محاصره نموده، با
و برنامه هاي آن کشور را  در قبال افغانستان 

 خنثي گرداند.

 

ناگفته پيداست که اين کار، از ديدگاه تيوريک 
شگاف هاي موجود ميان روابط امريکا و کشورهاي 
عربي را که در سال هاي اخير رو به فراخ شدن 
دارد، دو باره بر شالوده ايراني ستيزي و شيعه 

ي پر خواهد کرد. از سوي ديگر، چنين دولتي ستيز
خواهد توانست بار ديگر ثبات در کشورهاي آسياي 
ميانه و ايالت سين زيانگ چين را به چالش 
کشانيده و در برابر نفوذ روس ها در جمهوري هاي 
آسياي ميانه و افغانستان و نيز پاکستان 
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ايستادگي کند.  شنيده مي شود که اين محافل به 
ن منطقه يي ناتو پيشنهاد نموده باشند که مسووال

با توجه به اين که افغانستان توانايي کنترل 
واليات مرزي با پاکستان را ندارد، بايسته است 
امنيت اين واليات به پاکستان واگذار گردد و حتا 
 واليان اين واليات از سوي پاکستان تعيين گردد!.  

 

افقت روشن است، هرگاه امريکا با اين طرح مو
نمايد، آبروي دمکراسي در کشور خواهد ريخت و 
همه دستاوردهايي که در زمينه آزادي هاي 
دمکراتيک از جمله آزادي بيان و ... در سال هاي 
گذشته داشتيم، برباد خواهد رفت. نه تنها 
روشنفکران افغانستان، بل نيز روشنفکران 
کشورهاي منطقه باور خود را به جامعه جهاني و 

و طرح هاي آن کشور مبني بر پياده ساختن  امريکا
دمکراسي در خاورميانه و آسياي ميانه بزرگ 
يکسره از دست خواهند داد. اين برنامه، کشور را 
بار ديگر درگير جنگ هاي خونين بي پايان خواهد 
ساخت. ناگفته پيداست، اين کار ايران و روسيه 
را بر خواهد انگيخت تا با نيروي بيشتري براي 

وگيري از روي کار آمدن يک دولت تندرو وابسته جل
در افغانستان دست به  به پاکستان و اعراب تندرو

کار شوند که اين کار امنيت شمال، غرب و مناطق 
مرکزي کشور را به شدت برهم خواهد زد و موجب 

 سراسري شدن جنگ در کشور خواهد گرديد.

 

در نهايت، مي توان پيش بيني کرد که با اين 
افغانستان براي مدت نامعلومي به دو بخش  کار،

شمالي و جنوبي تجزيه خواهد گرديد که در جنوب 
آن نيروهاي طالبان و احزاب تندرو پشتون و در 
شمال آن ائتالفي از جمعيت تاجيک تبار، احزاب 
تشيع هزاره تبار و جنبش ملي ازبيک تبار حاکم 

 خواهد گرديد.

 

ين کارزار آن دشوار ترين کار براي امريکا در ا
خواهد بود که از بهانه اصلي حضور در افغانستان 
که درست به همين بهانه در کشور حضور يافت، 
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يعني مبارزه با طالبان و القاعده و نيروهاي 
تندرو دهشت افگن محروم خواهد گرديد و  از اين 
ناحيه زير فشار شديد روسيه و چين و نيز 

تيک قرار کشورهاي آسياي ميانه در بعد ديپلما
با اين همه، امريکا هرگز با چنين خواهد گرفت. 

طرحی موافقت نخواهد کرد. زيرا هرگونه افزايش 
نفوذ پاکستان در افغانستان در فرجام کار به 

 سود چين خواهد انجاميد.

  

 تهديدهای درونی:چالش ها و ب. 
روشن است در پهلوی تهديدهای بيرونی، شمار 

م اند که کشور را به فراوان تهديدهای درونی  ه
لبه پرتگاه نابودی و نيستی می برند مانند فربه 
شدن تندروی اسالمی، دامنه يابی تنش های تباری و 

بحران مديريت، بحران های  ،زبانی، بحران هويت
اجتماعی گوناگون که می توانند به بحران های 
سياسی مبدل شوند، بحران اقتصادی، ناداری و 

 های دورنی سياسی و..... بيچارگی مردم، چالش 

 وسترنيزاسيون لگام گسيخته کشور:
يکی از مخاطراتی که کشور را تهديد می کند، 
وسترنيزاسيون لگام گسيخته کشور مطابق برنامه 
های امريکايی ها است که می تواند مانند انقالب 

در  »انقالب اسالمی«اسالمی ايران موجب راه افتادن 
می تواند در کنشی واکشور گردد. اين انقالب 
به بهانه های و رنگين سيمای انقالب های نارنجی 

مختلفی به راه بيفتد و به سان بهمنی بر سر ما 
فرور ريزد. بی توجهی به سنت ها و ارزش ها و 

خواست های مردم، می تواند در فروزان ساختن  زني
 ابلآتش های زير خاکستر کمک نمايد. کنون رژيم ک

ه استعمار خارجی، استبداد و نمادی از وابستگی ب
ارتجاع داخلی است. يعنی از ما برده های مدرن 
ساخته است. بی گفتگو پيداست که هرگاه به خواست 
های مردم توجه بايسته نشود، روزی در برابر 
چنين رژيمی به پا خواهند خواست و آن را به زير 

 خواهند کشيد. 
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چالش سنت و يکی از چالش های درخور توجه، 
کشور  کيافغانستان در کشور می باشد.   درنيتهم

در اين . باشد یم تهيدر حال گذار از سنت به مدرن
حال، بايسته است تا از گرايش های تند به سوی 

ته و کنار گذاشتن انقالبی سنت ها سخت يمدرن
پرهيز کرد. در غير آن، شايد کار به جاهای 
 باريکی بکشد. خردگرايی به ما ديکته می کند که
بايد سنت های پسنديده جامعه را حفظ کرد و تنها 
دستاوردهای پسنديده تمدن غرب و مدرنيته را 
پذيرفت. آن هم نه به گونه دومپنگی و رنگ آميزی 
شده، بل که به گونه طبيعی. در غير آن، شاهد 
بروز راديکاليسم در ميان جوانان خواهيم بود. 

 اند. نشانه های چنين چيزی از همين اکنون هويدا

افغانستان کنون در وضع بسيار آشفته، خطرناک و 
سر درگم سياسی، امنيتی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی قرار دارد و در يک سخن آبستن رويدادهای 
دراماتيک است. از اين رو بايسته است تا جامعه 
جهانی توجه جديی به اوضاع اين کشور تا دير 

رگی نشده است، مبذول دارد. دردمندانه تي
مناسبات روسيه و امريکا بر سر بحران اوکرايين 
و مزمن شدن بحران سوريه می تواند پيامدهای 
بسيار درناک و ديرپايی برای افغانستان در 

 درازمدت داشته باشد.  

 

افغانستان از دير باز ميدان کشاکش های قدرت 
های بزرگ، منطقه و کارزار زور آزمايی نيروهای 

استعمار بيرونی و استبداد  ارتجاعی درونی است.
ميليون باشنده اين سرزمين  30و ارتجاع داخلی 

را گروگان بازی های آزمندانه خود گردانيده 
است. در دهه اخير توليد سرسام آور و لگام 

نيز مضاف بر علت شده است.  مواد مخدرگسيخته 
ميليون  2دردمندانه کنون در افغانستان بيش از 

ميليون هيرويينی  3.5هيرويينی داريم. اگر 
ميليون معتاد ايرانی را بر اين  2.5پاکستان و 

رقم بيفزاييم، در آينده نزديک با فاجعه اعتياد 
نزديک به ده ميليون نفر در منطقه رو به رو می 

م. در يک سخن ما دستخشوش جنگ تمام عيار يشو
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ترياک هستيم.  افغانستان البته که قربانی اين 
 جنگ است. 

 

برخی از آمار، هيرويين افغانستان  بر پايه
هزار نفر در روسيه و اروپا  پنجاهساالنه تا 

هزار نفر در  30قربانی می گيرد. از جمله 
روسيه. از ديد من، تا کنون مبارزه سامانمند و 
سنجيده شده يی در تراز بين المللی با اين 

 پديده شوم صورت نگرفته است.

 

 :در کشوراسی روهای سييآرايش ن
نون در کشور دو نيروی اصلی در رويارويی با هم  ک

 قرار دارند:

 اپوزيسيون:-آ

گروه طالبان و متحدان و همپيمانان و  -1
مانند شاخه نظامی حزب اسالمی،  -همسنگران آن

شبکه حقانی و القاعده و ساير گروه های وهابی 
مانند حزب التحرير و تکفيری ها و جماعت تبليغی 

نامه های خود را دارند و و...هر چند هر کدام بر
از سوی منابع و کشورهای مختلف تمويل می شوند و 
... با اين هم، همه در يک راستا در حرکت 
هستند. برنامه هايی هم در راستای صدور بی 

ثباتی در آسيای ميانه رو دست دارند. به ويژه  
در اين اواخر پويايی اين گروه ها در محور شمال 

بدخشان، کنر، تخار و  خاوری (در استان های
در ميان تاجيک ها و نيز در محور شمال  -کندز)

باختری (فارياب، بادغيس، هرات و غور) در ميان 
ازبيک ها و ترکمن ها بيشتر شده است. به گونه 

 يی که آشکار در تکاپو هستند. 
 

اين گروه ها از سوی پاکستان، عرب ها، ترکيه و 
هدف اصلی هم حتا چين تمويل و تجهيز می شوند. 

اشغال افغانستان به سود پاکستان،  -روشن است
 محاصره ايران و صدور بی ثباتی به آسيای ميانه.      
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 گروه های حاضر در حاکميت:  -ب
اين گروه ها را در کل می توان به سه بخش تقسيم 

 کرد:

مونارشيست ها يا روياليست ها (سلطنت  -1
شتون به پيا شوونيست طلبان) اولتراناسيوناليست 

رهبری آقای کرزی که بيشتر داعيه پشتون های 
درانی قندهاری را تمثيل می کنند. هدف اصلی اين 
گروه، انحصارگرايی در قدرت و دايمی ساختن 
حاکميت در خاندان کرزی، مادام العمر ساختن 
رياست جمهوری برای کرزی و ابقای وی در ارگ 

در  امريکايی ها هر چندرياست جمهوری می باشد. 
صدد کنار زدن کرزی اند. اما او آشکارا در پی 
ابقای خود در دراز مدات است و دست به هر کاری 

در اين اواخر . دو باره برگرددخواهد زد تا 
 کرزی بيشتر به مسکو نزديک گرديده است.

يا جمهوريخواهان غلزايی اولتراناسيونالسيت  -2
پشتون، کنون به رهبری اشرف غنی احمد شوونيست 

که از پشتيبانی واشنگتن برخوردار است و زی 
همانا در برنامه دارند تا او را به رهبری 
آينده افغانستان برسانند. دليل اصلی در چنين 
گزينشی، اين است که منطقه شرقی کشور بيشتر در 
معرض خطر افتادن به دست طالبان و پاکستان است. 
از اين رو، چه بهتر که کسی از ميان باشندگان 

منطقه به رياست جمهوری برسد تا احتمال  اين
افتادن اين مناطق به دست طالبان و پاکستان 
کاهش يابد. چنين فرمولی را شوروی های پيشين 
نيز در گذشته در سنجش داشتند. همانا گزينش 
داکتر نجيب غلزايی هم روی چنين مالحظاتی صورت 

 گرفته بود. 
تيم اصالحات و همگرايی به رهبری داکتر  -3
بدهللا که بيشتر متشکل بر تاجيک ها و هزاره ها و ع

شماری از پشتون های روشنفکر شهری جمهوريخواه 
 است.

 
کنون واشنگتن بر آن پا می فشارد که بايد کرزی 
برود و قدرت به ائتالف فراگيری به نام دولت 

متشکل بر هر سه گروه به ميان آيد.  » وحدت ملی«
ن اساسی و اما دشواری در اين است که قانو

ساختار نظام کنونی، خود مانع بزرگی بر سر راه 
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شکل گرفتن هر گونه دولت فراگير ملی با قاعده 
وسيع است. کرزی از پيش همه راه ها را برای 

 شکلگيری چنين ساختاری بسته است. 
 

داکتر عبدهللا و هوادارانش خواستار ويرايش قانون 
 اساسی و تغيير ساختار نظام از رياستی به
پارلمانی اند. در حالی که اشرف غنی از سرسخت 

 ترين مخالفان چنين تغييراتی است. 
چنين بر می آيد که برای بيرون رفت از چنين 
حالتی، شايد به موافقت دو طرف (زير فشار سنگين 

صدراتی  -کاخ سفيد) به يک نظام مختلط رياستی
نياز باشد. يعنی بايد هر دو طرف از مواضع خود 

عقب نشينی نمايند. هنوز روشن نيست که  تا جايی
د. اما بايد فعاليت خواهد کرچگونه  دولت آينده

فرمول پذيرايی برای هر دو طرف جستجو شود که 
شايد ماه ها را در بر گيرد. با اين هم، چنين 
سازوکاری تنها می تواند برای چندی هنگامه را 
فرو بنشاند. چندی پيش، کشور در آستانه شورش، 

» انقالب آبی«و نوعی انقالب رنگی به نام  آشوب
قرار گرفته بود. کار به جايی که رسيد که خطر 
بسيار واقعی و برگشت ناپذير شده بود.  اين بود 
که ريس جمهور اوباما ناگزير گرديد شخصا مداخله 
کند و دو طرف را به خويشتنداری و آرامش دعوت 

 کند.     
 

ر آمدن طرف های به هر رو، در اوضاع کنونی، کنا
ديگر در بحران انتخاباتی الترناتيو ندارد و 
اگر با هم کنار نيايند، فروپاشی کشور به چند 
پارچه ناگزير است. کما اين که هنوز روشن نيست 
که کرزی در برنامه داشته باشد دسته گل هايی 

 تازه يی به آب بدهد.
 

برای برون رفت از بحران، در آينده بايسته است 
يه جرگه برگزار و قانون اساسی و ساختار تا لو

نظام به ساختار همانند با دوره داکتر نجيب 
صدراتی  -نظام مختلط رياستی -تعديل شود و نظام

شود و ارگان های محلی قدرت هم انتخابی و کشور 
 به هشت زون تقسيم گردد و امنيت هم بومی شود.
در غير آن، کشور وارد گود ژرفی از بحران خواهد 
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رديد و تکرار رويدادهای خونين دهه نود سده گ
بيستم دور از احتمال نيست و شايد گستره شرق 
کشور به دست طالبان بيفتد. روشن است در صورت 
چنين تحول اوضاع، روسيه و کشورهای آسيای ميانه 
در انديشه کشيدن کمربند امنيتی يی زير نام 

 کمربند حايل شمال برآيند.   

معامله گری های سياسی زير خطر نهادينه شدن 
 شعار اجماع ملی:

يکی از  چالش هايی که در ٌبعد داخلی آبستن 
تهديدات خطرناک برای آينده کشور است، نهادينه 

بندهای  و ستد سياسی و زد و شدن فرهنگ داد
بزهکارانه و معامالت تاراج فيزيکی قدرت زير 

است. روشن است يکی از اشکال » اجماع ملی«شعار 
ابی به وفاق ملی، اجماع ملی است. با اين دستي

هم، پرسشی که مطرح می گردد، اين است که آيا 
اين روش برای کشور ما سودمند است يا خير؟. و 
اگر است، آيا چنين راهکاری مصلحت آميز می 
تواند تنها برای يکی دو بار برای بيرونرفت از 
بحران کارساز باشد، يا اين که به عنوان ابزار 

ويی های ناروا از سوی تيکه داران قدرت سودج
 نهادينه خواهد شد؟   

 

يعقوب ابراهيمی، پژوهشگر در کانادا، که در 
زمينه تحقيق کرده و مقاله يی نوشته است، در 

 باب اين موضوع چنين می نگارد:

در نظريه معروف » اجماع ملی«گفتمان «...
ريشه  89دموکراسی اجماعی/توافقی [(تفاهمی)]«

 .Arend A) نظريه يی که از سوی آرند ليپارددارد؛ 
Lijphard)  های چندپارچه  و همکارانش در مورد کشور

بست دموکراسی رقابتی  که به قول او با بن
 اند، طراحی شد.  مواجه

» اجماع ملی«وی به توضيح ابعاد نظری و مفهومی 
های آن برای  در چارچوب دموکراسی توافقی و پيامد

حاکميت مردم پرداخته است.  آينده دموکراسی و
سوال اصلی اين است که در کشور يا کشورهايی که 

                                     
89  .Consociational/Consensual Democracy  
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های تعريف شده دموکراتيک مبتنی بر  مکانيزم
اراده مردم برای انتقال قدرت در نظام حقوقی آن 

های کوتاهمدت  حل بينی شده؛ چرا گرايش به راه پيش
های تجربه ناشده در سپهر سياسی آن  »بديل«و 

؟ پاسخ عام شايد اين باشد که تمايل شود مطرح می
بست و  دليل وضعيت بن عمدتا به» بديل«های  به روش

 .آيد وجود می برای خروج از بحران به

 

شود اين  در اين صورت، پرسش ديگری که مطرح می
های ظاهرا بديل برای  است که آيا واقعا اين روش

اند؟ پاسخ  بست موثر و کافی خروج از بحران و بن
الی نوشته حاضر بررسی  سواالت در البه به اين

 .اند شده

 

 اجماع ملی: 
امريکايی با  -هالندی پرداز  آرند ليپارد نظريه

طرح نظريه دموکراسی اجماعی/ توافقی استدالل کرد 
انتخاباتی) با  -که دموکراسی رقابتی (اکثريتی

های چند پارچه و متکثر قومی، مذهبی  شرايط کشور
ر نيست؛ بنابراين، اين و ايديولوژيک، سازگا

روی » اجماع«به » رقابت«جای  ها بهتر است به کشور
نظريه  ٢١۶٫: ١٩۶٩بياورند (آرند ليپارد.) 

 economic)تيوری اقتصاد سهامی«توافقی ليپارد از 
corporatism) های  که برای کمرنگ ساختن ساختن تضاد

ريزی شده بود، الهام گرفته  طبقاتی در اروپا طرح
و قضايای اوليه مورد  ٢٨١: ٢٠٠۶اسل) ه (انيک

حيث  هالند، بلجيم و سويس به  های بررسی آن کشور
مدل «نمونه کشورهای چندپارچه هستند. اين 

هالند در  بار در  که عمال برای نخستين» داری دولت
دوام آورد،  ١٩۶٧اجرا و تا سال  ١٩١٧سال 
عنوان يک  ها توسط ليپارد و همکارانش به پسان

های چندپارچه جهان سوم و  ديل برای کشورنسخه ب
های جنگزده (پس از جنگ) پيشنهاد  چنان کشور هم
 .شد

تحقق مدل پيشنهادی ليپارد در يک کشور معين به 
 :چهار شرط نيازمند است
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ديگر را داشته و  ها قابليت پذيرش يک همه گروه -١
 ها باشند.  فرهنگ متمايل به رعايت حقوق خرده

نايی حل منازعات و شکيبايی رهبران توا - 2
هايی را که برای حيات سياسی مملکت  پذيرش برنامه

موثر ثابت شده، داشته باشند؛ ولو چنين 
 های رقيب مطرح شوند. فرهنگ هايی توسط خرده برنامه

شان برای  های شريک در قدرت به تعهدات گروه -3
 حفظ ثبات و بهبود نظام سياسی متعهد باشند.

های  يت درک ريشهرهبران سياسی درا  -4
چندپارچگی و تکثر را داشته و متعهد به جلوگيری 

 زيانولو به -يی   های ريشه از افروخته شدن تضاد
  ٢١۶٫: ١٩۶٩باشند (ليپارد)  -خويش

وجود  در نتيجه دولتی که بر اساس اين مدل به
 :آيد می
 همه. يک دولت ايتالفی متشکل از نمايندگان  ١

 ت.مذهبی اس -های قومی گروه

 اند.  ها در امور داخلی خويش آزاد . اين گروه ٢
های  . نمايندگی سياسی و استخدام در نهاد ٣

های شامل  دولتی به اساس تناسب سهم اقوام و گروه
 گيرد. در قدرت صورت می

شان را  که زندگی در برابر تصاميمی ها اقليت .4
اند  سازد، از حق ويتو برخوردار متاثر می
  ٢۵٨٫: ١٩٩۶(ليپارد) 

 
که از اين مدل پيروی   بيشتر کشورهای جهان سومی

که نتوانستند شرايط آن را  دليل اين کردند، به
از آن منصرف  سرانجامبرآورده سازند؛ ناکام و 

های قبرس،  های ناکام، کشور بهترين نمونه .شدند
اند که در نهايت از پيروی   نايجريا و اروگويه

نصرف شدند مدل سويسی اين نوع نظام سياسی م
  ٢١۶: ١٩۶٩(ليپارد) 

 

طور در لبنان کنونی که حتا برخی نويسندگان  همين
های تندرو  به موفقيت آن اذعان دارند، ظهور گروه

هايی که از اساس با ساختار  فرهنگ و ترويج خرده
اند، آينده ثبات  سهامی قدرت در آن کشور مخالف

ه ک کند. بگذريم از اين سياسی لبنان را تهديد می
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نيز  ١٩٧۵-١٩۴٣های  اين مدل در لبنان بين سال
وجود داشت، که نتيجتا ناکارايی آن، اين کشور 

 .ساله ساخت را وارد يک جنگ داخلی پانزده

 

 اجماع ملی و برنامه انحصار قدرت در افغانستان:
گفتمان اجماع ملی و دموکراسی توافقی در 

همراه است. » شکست دموکراسی«افغانستان با بحث 
هايی که می پندارند دموکراسی  ديگر گروه سخنه ب

رقابتی با شرايط افغانستان سازگار نيست، به 
اند که دموکراسی و دولت توافقی يا  اين باور

تواند سازوکار موثری برای خروج از  می» اجماع«
رفته با در نظرداشت  هم بحران باشد. اما روی

ه شرايط تحقق دموکراسی اجماعی/توافقی، سوالی ک
ها و رهبران  آيد اين است که آيا گروه پيش می

در افغانستان » اجماع ملی«منادی گفتمان 
 توانايی برآوردن اين شرايط را دارند؟

 

شناسی سياسی  که به جامعه اسخ اين سوال را کسانیپ
افغانستان وقوف کامل دارند، شايد بتوانند 

طور موجزتری توضيح دهند؛ اما شواهد اوليه  به
ها اصال هيچ  آن است که اين رهبران و گروه نشانگر

کنند،  های فکری بحثی که ارايه می ارزشی به بنيه
قايل نيستند. علت آن نيز روشن است: هدف از 

بيشتر ساختن يک شبکه انحصار » اجماع ملی«ايجاد 
و تقسيم سيستماتيک قدرت توسط رهبران سياسی، 

  ده هايی است که در نمايندگان اقوام و تکنوکرات
سال گذشته ثروت و قدرت فراوانی اندوخته و در 

اند تا از طريق اين شبکه، موقعيت خويش را  تالش
 .در درازمدت حفظ کنند

 

دموکراسی توافقی،  گونهاجماع ملی و همين 
حاکميت سياسی را از مردم به يک شبکه مافوق 

درهای  پشتمتشکل از قدرتمندان سازشکاری که در 
سازد. رهبرانی که  ند، منتقل میگير بسته تصميم می

کنند در يک روند فرسايشی دموکراتيک  احساس می
شان وجود  هيچ تضمينی برای ادامه حيات سياسی
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در » اجماع ملی«ندارد. به اين ترتيب، 
معنای ايجاد يک  افغانستان در آخرين تحليل به

و از طريق آن انحصار » شرکت سهامی سياسی«
سط يک شبکه متشکل از دوامدار قدرت و منابع تو

ها به مقام  سياسيونی است که مردم در تعيين آن
 .اند هيچ نقشی نداشته» رهبری«

 

آن را در در مورد قضيه » شناسان لبنان«که  چيزی
اند (سمير  خوانده» باوری تلک اجماع«لبنان 

های دانشگاه امريکايی  مقديسی، سلسله سخنرانی
ومتداری در ). ناکارايی اين مدل حک٢٠٠٨بيروت، 

هيچ  کنونهای غيرغربی ثابت شده و تا  کشور بيشتر
تر  پيامدی جز ضياع وقت، ايجاد ابهام، پيچيده

بست و نهايتا گروگانگيری قدرت سياسی  ساختن بن
های غيردموکراتيک و بر  توسط رهبرانی که با شيوه

اند، نداشته  مصلحتی مطرح شده -اساس روابط تباری
های  ی به تجارب کشوراست. برعکس، اگر نگاه

چندپارچه، بعد از جنگ و در حال گذار بيندازيم، 
های باثبات  های موفق دولتداری و نظام اکثر نمونه

 .آميز است محصول يک دموکراسی رقابتی مسالمت

 

های هندوستان، اندونيزيا، ناميبيا،  کشور
موزامبيق، بوتسوانا، فيجی و السلوادور 

 -های انتخاباتی سیهای موفقی از دموکرا نمونه
اند. اگرچه برخی از حاميان دموکراسی  اکثريتی

را در موفقيت برخی » اجماع«توافقی، عناصری از 
ها از جمله اندونيزيا دخيل  از اين نظام

دهد  های يادشده نشان می دانند؛ اما تجارب کشور می
ها اصالحات  که عامل اصلی موفقيت اين کشور

باتی، اصالحات نظام های انتخا دوامدار در نظام
احزاب سياسی و ساير اصالحات عميق سازمانی و 

باشد، نه توسل  ) می٢٢٫: ١٩٩٧قانونی (هرويتز، 
 .مدت انحصار و تقسيم قدرت های بديل کوتاه به روش

 

گذشته از آن، همين نظام کنونی افغانستان که به 
های  طرف» اجماع«اساس  بست سياسی رسيده، بر بن

تواند مثال آشکاری  آمد که خود می وجود منازعه به
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گفتمان در کشور باشد. اجماع اين از ناکارآمدی 
رهبران قومی بازمانده جنگ در افغانستان، قوميت 

سال  ترين منبع مشروعيت در ده عنوان عمده را به
های سياسی  اخير بيشتر از پيش به مرکز رقابت

کشانده و زمينه پويايی سياسی و رقابت 
 .نهايت محدود کرده است ا بیدموکراتيک ر

 

 اجماع ملی«شدن  خطر نهادينه: 
وقتی يک جامعه از حل يک بحران بزرگ از طريق 
اصالحات سيستماتيک سازمانی و قانونی عاجز 

های  وساز ساخت رشتهشود، با پناه بردن به يک  می
ها را فرسوده و  خودی خود نهاد  کوتاهمدت که به

شود. اعمال  اغوا می سازند، فاسد می در فرجام کار
سازی مردم  معنای تسليم ها در واقع به اين روش

های ذينفع و  توسط گروگذاران سياسی، گروه
ها و  سهامداران قدرت است. در افغانستان گروه

سال گذشته به درجات باالی قدرت  که در ده  اشخاصی
و ثروت دست يافته و وضعيت سياسی و به اين اساس 

اند؛ با توسل به نسخه  تهمردم را گروگان گرف
سازی درازمدت  در پی نهادينه» اجماع ملی«

  ايجاد يک شبکه سهامی راهمشروعيت خويش از 
 .اند قدرت

 

در افغانستان تاسيس » اجماع ملی«هدف اصلی طرح 
يک نهاد انحصار و تقسيم سيستماتيک قدرت از 

های سهمگيری احزاب و  طريق محدودسازی زمينه
س و حذف شهروندان از روند سياسی نف جريانات تازه

تبديل شدن » اجماع ملی«است. خطرناکترين برايند 
در که می پندارند  است. کسانی» نهاد«آن به يک 

تواند ميانبر  ، می»اجماع ملی«شرايط موجود 
بست باشد؛ فراموش  موثری برای خروج از بن

هايی که تحت شرايط خاص  »نهاد«اند که  کرده
، حتا با تغيير آن شرايط، تغيير آيند وجود می به

 .ها دشوار و در مواردی ناممکن است دادن آن

های مختلف  تحقيقاتی که در اين اواخر در رشته
از جمله ژنتيک جمعيت و  (life sciences) زيستاریعلوم 
دهد که رابطه  شناسی انجام شده، نشان می انسان
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و کارانه  ها يک رابطه کامال محافظه انسان با نهاد
نهايت  ها را بی که تغيير آن عاطفی است؛ چيزی

). ٧٨-٧۶: ٢٠١١سازد (فوکوياما  دشوار می
حل  بنابراين، تبديل شدن يک گفتمان يا راه

معنای آن نيست  الزاما به» نهاد«کوتاهمدت به يک 
سادگی  که تغيير آن نهاد به مجرد تغيير اوضاع به

 می باشد.پذير  امکان

 

جرگه در افغانستان که  يهبررسی نهادی مانند لو
مدرن شکل گرفته بود  -شرايط محيطی مشخص پيشادر 
حتا تحت شرايط کامال متفاوت تغيير آن  اکنونو 

پذير نيست، کافی است تا به دشواری تغيير  امکان
های  ها پی ببريم. روی آوردن به ساخت و ساز نهاد

کوتاهمدت در پادشاهی فرانسه بعد از شکست حزب 
بسته در  مردم را دست ١۵۵٧در سال  (Grand Parti) بزرگ

های ذينفعی که  اسارت گروگذاران و گروه
نمايندگان اهل ثروت و قدرت بودند، قرار داد. 

های  دليل دشواری تغيير نهاد وضعيتی که به
حل  عنوان راه انحصارگری که تحت شرايط خاص به

کوتاهمدت ايجاد شده بودند، تا انقالب فرانسه 
). بنابراين، ٢٨: ٢٠١١(فوکوياما  دوام کرد

به يک نهاد » اجماع ملی«تبديل شدن گفتمان 
تواند آينده دموکراسی و  انحصارگر قدرت، می

حاکميت مردم را در افغانستان برای يک مدت 
 .بينی متاثر بسازد غيرقابل پيش

 

 فرهنگ دموکراسی: 
ها در انجام وظايف و تعهدات  ناتوانی عملی دولت

ای شکست ايده دموکراسی نيست. براساس معن خويش به
المللی، دموکراسی  های معتبر بين های نهاد ارزيابی

بست رسيده (خانه  انتخاباتی در افغانستان به بن
معنای آن نيست که  )؛ اما اين امر به٢٠١١آزادی 

دموکراسی در افغانستان هرگز کارايی نخواهد 
داشت. در هيچ کشور ديگری نيز چنين نيست. 

های  امی دولت اوکرايين در تحقق وعدهناک
دموکراتيکی که به مردم در جريان انقالب نارنجی 
داده بود، به اين معنا نيست که ايده دموکراسی 
در اين کشور شکست خورده است. دولت اقتدارطلبی 
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طلب ويکتور يوشچنکو به  دنبال دولت اصالح که به
قدرت رسيد، برای تقويت مشروعيت خويش مهر 

چنين چيزی تنها  .راسی بر پيشانی داشتدموک
تواند نشاندهنده شکست عملی و نه الزاما نظری  می

هايی مانند اوکرايين و  دموکراسی در کشور
 افغانستان باشد. 

 

دهند در  در هر شرايطی، مردم افغانستان ترجيح می
طور مستقيم در  جامعه يی زندگی کنند که در آن به

يی که   جامعه -شندسرنوشت سياسی خويش دخيل با
دولت پاسخگو و کارآمد داشته و اين دولت 
توانايی تامين امنيت و ارايه خدمات به وقت و 
با صرفه به شهروندان را داشته باشد. به دشوار 

توان کسی را يافت که با داشتن دولتی با اين  می
 .خصايل مخالفت کند

 

طالبات مردم برای رسيدن به چنين دولتی شايد م
ذيرش ايده دموکراسی کافی باشد؛ اما برای پ

موفقيت دموکراسی بدون روی دست گرفتن يک روند 
بار نهادسازی ممکن نيست.  طوالنی، پرهزينه و محنت

زده  سخنوقتی از شکست دموکراسی در افغانستان 
های  کنند که شکلگيری نهاد شود، اصال فراموش می می

 دموکراتيک در جوامعی که موفقانه از عهده آن
ی يبرآمدند، به چه زمان طوالنی و فرساينده 

دهد که  های نشان می احتياج داشت. تجارب اين کشور
در جهت تبديل کردن  -ولو جانکاه -تالش مداوم

فرهنگی و  -دموکراسی به يک نهاد پايدار سياسی
حيث  های دموکراتيک به سازی مکانيزم نهادينه

 .دارد های بهتری های فرهنگی کارايی و پيامد ارزش

يی   معيار اصلی فرهنگ دموکراتيک، رعايت قاعده
 کنشگرعنوان  است که در آن اراده شهروند به

که  کننده است. چيزی سياسی در آخرين تحليل تعيين
با گفتمان اجماع ملی که طی آن رهبران و 
نمايندگان سازشکار در عقب درهای بسته و با 

ندان های غيردموکراتيک تصميم گرفته و شهرو روش
 .اند، از اساس منافات دارد در آن ناظر مطلق
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 :نتيجه

در افغانستان » اجماع ملی«ترويج گفتمان 
های سياسی به دموکراسی  نشاندهنده گرايش گروه

توافقی و از طريق آن انحصار و تقسيم سيستماتيک 
بست  قدرت است. اين گفتمان تحت شرايط بن

غانستان گونه مبهم و ناشفاف در اف دموکراتيک به
حل و بديل معقولی  وجه راه مطرح شده و به هيچ

برای وضع موجود نيست. ترويج اين گفتمان و 
سياسی، به ايجاد يک » نهاد«تبديل شدن آن به يک 

های بازمانده از  نظام مشارکتی منحصر به گروه
مذهبی هستند،  -های قومی سازمانبيشتر جنگ که 

تمام معنا  به» نهاد اجماع ملی«خواهد انجاميد. 
استعداد تبديل شدن به شرکت سهامی متشکل از 

های قدرت را دارا بوده و در درازمدت  شبکه
به » موروثی«طور  قابليت انتقال قدرت به

های نسل بعدی را نيز دارا خواهد شد.  »شهزاده«
به هر صورت، جا افتادن اين گفتمان و امکان 

ايان معنای پ تبديل شدن آن به يک نهاد سياسی، به
دموکراسی از طريق محدود کردن امکانات نسل جوان 

دموکراتيک برای  -های مدنی بعد از جنگ و سازمان
 مشارکت در سياست است. 

 

جز در يک  از سوی ديگر، اين مدل دولتداری به
های غربی نتيجه نداده و در  مرحله خاص در کشور

های چندپارچه و جنگزده به شکست يا  همه کشور
ترين  که موفق ميده است. در حالیابهام انجا

های بعد از جنگ و  های دموکراسی در کشور تجربه
» غيرتوافقی«های دموکراسی  چندپارچه تجربه

باشند. بنابراين، اگر بحث اجماع مطرح است،  می
مردم و سياسيون افغانستان نياز دارند تا به 

اجماع «جای پذيرش نسخه مبهم و کوتاهمدت 
اتفاق نظر روی يک رشته ، در باره »رهبران
های دموکراتيک و دموکراتيزاسيون فرهنگ  ارزش

که بطور مداوم  چيزی -سياسی منجمد کشور بينديشند
های با ثبات اتفاق  های موفق و نظام در دموکراسی

 »می افتد.
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 خطر فروپاشی کشور:
چنين بر می آيد که سناريوی فروپاشی افغانستان 

شانه های تباری، و چند پارچه شدن آن بنا به ن
 ه شدن باشد. دزبانی و مذهبی در حال پيا

همين اکنون وجود ») لويه قندهار(«قندهار بزرگ 
دارد. امريکايی ها در قندهار و هلمند پايگاه 
های بزرگی دارند. بسياری از خان های بزرگ 
درانی همپيمان امريکايی ها هستند. در سال های 

ر در اين جا ميليون دال هفتصدگذشته همه ساله 
اری شده است. همچنان بزرگترين ذسرمايه گ

 کشتزارهای مواد مخدر در اين جا هست. 

 

همين گونه امريکايی ها در حوزه شمال غرب نيز 
حضور استواری دارند. آن ها در پايگاه هوايی 

مستقر هستند. در کل ) يا سبزوار فزارس(اشيندند 
ری را هرات در مرز ايران که کريدو –حوزه قندهار

به سوی ترکمنستان می سازد، برای امريکايی ها 
دارای اهميت استراتيژيک بسيار باال است و در 
برنامه ندارند از اين جا بروند. زيرا افتادن 
اين سرزمين به دست پاکستانی ها در آينده می 
تواند به راهيابی چين به مرزهای ايران و 

ن را ترکمنستان بينجامد. چيزی که امريکايی ها آ
 به هيچ رو بر نخواهند تابيد. 

 

در اين جا ايران حريف سرسخت امريکا است. در 
عين حال اعراب و پاکستانی ها نيز در تکاپو 

 هستند و پول های کالنی را هزينه می کنند.  

راهبرد اصلی امريکا اين است که با ساختن 
بلوچستان، دهليزی را از گستره قندهار بزرگ و 

 يای ميانه بکشند. هرات به سوی آس

 

 - از زابل تا کنر -گستره بودوباش قبايل غلزايی
کارزار کشاکش ميان سه محور قدرت است. در اين 
جا بيشترين نفوذ را پاکستانی ها دارند. همانا 
گروه های رزمی طالبان، حزب اسالمی و شبکه حقانی 
در اين جا فعال اند. اما فراموش نبايد کرد که 
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در ميان قبايل غلزايی از نفوذ روس ها نيز هنوز 
باال برخوردار اند. شمار بسياری از افسران خلقی 
پيشين و اولتراناسيوناليست ها پشتون هنوز هم 

 فعال اند.

 

امريکايی ها هم در پی آن اند تا با روی کار 
آوردن اشرف غنی احمد زی غلزايی، نفوذ خود را 
ه در اين گستره حفظ نمايند. اين گونه، در آيند

در اين جا شاهد يک کشمکش سه جانبه خواهيم بود. 
اما در نهايت چنين پنداشته می شود که همانا 
پاکستانی ها که از حمايت اعراب و چين برخوردار 
اند، برنده نهايی بازی در گستره غلزايی باشند. 

شاهد پويايی شديد طالبان در  2015شايد سر از 
اوج خود  به 2017-2016اين گستره باشيم که در 

 خواهد رسيد. 

در آينده چنين انتظار می رود که سرزمين هزاره 
ها ميدان نبردهای خونين ميان کوچی ها و هزاره 
ها گردد. زيرا استراتيژی دو مرحله يی پاکستان 
برای اشغال کامل افغانستان در گام نخست رسيدن 
به دامنه های جنوبی هندوکش (مرز علمی) را هدف 

   گرفته است.    

 

در شمال روشن است که حضور نيرومند مجاهدان 
تاجيک تبار باقی خواهند ماند. اما روشن است در 
آينده رقابت شديدی ميان روسيه، ايران و هند از 
يک سو و پاکستان و اعراب در  کوتاهمدت و 
پاکستان و چين از سوی ديگر (در دراز مدت) بر 

بحران سر کنترل شمال در جريان خواهد بود. يعنی 
 از جنوب به شمال در حال لغزيدن است.

 

همين گونه نيروهای ازبيک ها در بخشی از شمال 
حضور خواهند داشت. هر چند نه يکدست، بل چند 
پارچه. زيرا هم ازبيکستان و هم ترکيه در ميان 

رکی زبانان شمال به شدت کار می کنند و هر يک وت
 گروه های هوادار خود را پشتيبانی می کند. 
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در کابل هم کماکان دولت مرکزی ائتالفی ضعيف 
حاکم خواهد بود که کشور را در عرصه بين المللی 
تمثيل خواهد کرد. کشاکش های سياسی در کابل 
کنون به اوج خود رسيده است و روشن نيست که کار 
به کجا خواهد کشيد. اما در هر صورت مادامی که 

ف امريکايی ها در افغانستان بمانند، ائتال
شکننده و ناپايداری مرکب از گروه های نامتجانس 
رنگارنگ  زير چتر فشار امريکا بر ارگ فرمان 

 خواهد راند.  

 

شمال نيز آهسته آهسته به کارزار کشاکش های 
استراتيژی های گوناگون مبدل می شود. همان گونه 
که گفتيم، در اين اواخر شاهد پويايی های گستره 

ن گستره هستيم که نه تنها گروه های وهابی در اي
برای خود افغانستان، بل برای کشورهای آسيای 

 » ميانه هم بسيار خطرناک اند.

کنون بار ديگر برای رفع مسووليت بار ديگر آژير 
در (سنگال) های خطر را به صدا در می آوريم و 

اين جا به پيشگويی هايی در باره آينده ساختار 
 نظام در کشور می پردازيم:

 ناريوی خوشبينانه:آ.س
پس از انتخابات، بی درنگ لويه جرگه اصالح قانون 

نظام به جمهوری  وبرگزار اساسی و ساختار نظام 
مختلط با ايجادکرسی صدارت و انتخابی شدن ارگان 
های محلی قدرت و تقسيم کشور به هفت يا هشت زون 

 د. کنو بومی سازی امنيت و مديريت تغيير 

ريشه يی قانون اساسی،  ، تغييرگزينهاين  در
تغيير ساختار نظام، ايجاد دولت فراگير ملی با 

يی مشارکت راستين همه اليه های جامعه به گونه 
که مشارکت ارگانيک همه باشندگان را در ساختار 
قدرت تامين و نهادينه نمايد، روی کار آوردن 
رهبری سالم ملی، بومی سازی امنيت، انتخابی 

ی قدرت و سپردن امور واليات ساختن ارگان های محل
به خود مردم، برای برون رفت از بحران، در 

 خواهد گرفت.دستور کار  قرار 
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 ب. سناريوی بدبينانه:

و  در صورت تداوم انحصارگرايی در قدرت -1
، با توجه به روند کنونی تحول سياستگذاری

اوضاع، به گمان بسيار، کشور وارد گود بحران 
رانجام، ساختار نظام برگشت ناپذيری شده، در س

سياسی در افغانستان در آينده کانفدرال 
(کنفدراسيون) خواهد بود، در سيمای دو اداره يا 

امارت اسالمی «بافتارهای خودگردان داخلی: 
در جنوب و شرق با پايتخت در » پشتونی طالبان

هزاره  -تاجيکی» اداره اسالمی خراسان«قندهار و 
و غرب با پايتخت ازبيکی مجاهدان در شمال  -يی

 - در مزار شريف، با اين حال، پايتخت مرکزی
کابل، در دست شماليان زير حمايت امريکا خواهد 
بود. روشن است جامعه جهانی موجويت دو دولت 
جداگانه در کشور را مدت ها به رسميت نخواهد 

فاکتو  -شناخت. با اين هم، ناگزير به گونه دو
ر نام يک کشور  تقسيم فيزيکی کشور به دو بخش زي

 جمهوری اسالمی افغانستان را بپذيرد.   -واحد
 

در اين حال، تشکيل يک اداره به شدت مذهبی 
مختلط متشکل از طالبان و برخی از اسالمگرايان 
شمال با پا در ميانی عربستان و قطر و پاکستان 

 برای ماست مالی ظاهری ناگزير است. 

با توجه به اوضاع داخلی، منطقه يی و  -2
امکان دستيابی به هيچگونه  به گونه قطعیجهانی، 
با طالبان نيست. از اين رو، با راستين صلحی 

ضرس قاطع می توان گمان زد که به رغم ادامه 
درامه مضحک گفتگوهای بيهوده و سر در گم با 
طالبان در چهار دانگ جهان، با سناريوی نوشته 
شده در اسالم آباد، که با کارگردانی 

ان شياد پاکستانی، به صحنه کشيده شده سياستمدار
، اما شايد هيچ چيزی به دست نخواهد آمداست، 

بخش هايی از طالبان به گونه دستوری با 
کارروايی های پاکستان وارد ساختار نظام کنونی 

 شوند،  
کشمکش اصلی راهبردی بر سر افغانستان در  -3

نخست ميان چين و امريکا و سپس  2014دوره پس از 
ن چين و روسيه خواهد بود، که سر انجام هم ميا
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يا فاکتوی کشور به دو  -منجر به تقسيم فيزيکی د
 بخش خواهد گرديد،شايد هم چند 

پاکستان با حمايت چين و پشتيبانی برخی از  -4
کشورهای عربی به خصوص عربستان و قطر،  به 
تقويت روز افزون طالبان، شبکه حقانی و حزب 

اين رو، نبردهای اسالمی خواهد پرداخت، از 
خونينی با بازی با کارت پشتون در کشور پيش رو 

 خواهد بود،
در هر صورت، آوردن تغييرات در ساختار   -5

نظام در آينده نزديک، يک امر ناگزيراست. 
امريکايی ها پس از پيوستن بخش هايی از نيروهای 
مسلح به طالبان که امر محتومی پنداشته می شود، 

توجه به باال رفتن وزن  و حتا پيش از آن، با
سياسی نيروهای شمال، وادار خواهند  -نظامی

گرديد تا يک نظام رياستی مختلط مانند دوره 
داکتر نجيب و شايد هم بسيار با اکراه نظام 
نامتمرکز يا مختلط را روی کار بياورند، در غير 
آن، در شرايط حضور نيروهای امريکايی (بگذار هر 

اری از واليات، بی آبرويی چند هم محدود) سقوط شم
 بزرگی را برای امريکا به بار خواهد آورد.

روشن است به سود روس ها است تا امريکايی  -6
ها با هزينه خود سال ها جلو افتادن شمال و غرب 
افغانستان به دست پاکستان و در واقع چين را که 
متمايل به رسيدن به آسيای ميانه و مرزهای 

ده است، اند؛ بگيرند. ايران به هر بهايی که ش
از اين رو، در وهله نخست، بيگمان از حضور 
امريکايی ها در شمال و غرب حمايت خواهند کرد، 
مگر روشن است چنين حمايتی تا هنگامی ادامه 
خواهد يافت که حضور امريکايی ها برای امنيت 
ملی روسيه در آسيای ميانه و در محور ايران از 

نباشد و به محض اين  ديدگاه راهبردی خطر آفرين
که چنين خطری را احساس کنند، بی درنگ از 
ابزارهای گوناگون برای زير فشار گرفتن 
امريکايی ها در شمال و غرب افغانستان کار 
خواهند گرفت، از جمله محاصره اقتصادی و بستن 
راه های شمال و راه اندازی جنگ اطالعاتی گسترده 

 تان. به ياری ايران و هماهنگی با پاکس
به هر رو، تصور نمی رود که چين و پاکستان  -7

بتوانند به رغم راه اندازی جنگ های فرسايشی 
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دراز مدت و خونبار، به شمال افغانستان و غرب 
 دست يابند. 

از سوی ديگر، برخی از کشورهای عربی مانند   -8
عربستان، امارات و قطر نيز به نوبه خود خواهند 

طالبان پشتيبانی کوشيد برای محاصره ايران از 
نمايند و نهايت خواهند کوشيد تا بر طالبان 
سيطره يابند. اما روشن است که در سر انجام 
کار، به رغم برباد دادن هزينه های سنگين مالی 
چيزی دستياب ايشان نخواهد شد. البته، پاکستان 
تا جای امکان از اين کشورها اخاذی و باجگيری 

 خواهد کرد،
ين ها، می توان گمان برد با توجه به همه ا -9

که ساختار سياسی نظام در کشور در چنين 
 - سناريويی، سر انجام کنفدرال خواهد بود

کنفدراسيون افغانستان: در جنوب و شرق طالبان و 
 در شمال و غرب مجاهدان.

 
کشور ما دردمندانه در آستانه تحوالت دراماتيک و 
بزرگترين آزمون تاريخ خود و در واقع بر سر 

وراهی مرگ و زندگی قرار گرفته است. اگر د
نخبگان سياسی در برهه کنونی از خود درايت و 
خردمندی و از خودگذری نشان بدهند، شايد بتوان 

 از بروز فاجعه جلوگيری کرد.

 

 

 در افغانستان :سازی  دولتچالش های 
ی که همواره در کشور شعار يكي از مهمترين مسايل

دولت نيرومند «ل ، مساله تشكيداده شده است
است. در يك جامعهء عشيره يي، نبود » مركزي

ساختار نيرومند مركزي، فاجعهء بزرگي به شمار 
مي رود و هرگاه چنين ساختاري ضعيف باشد و 
شيرازه هاي آن از هم گسيخته؛ آنگاه ملك 
الطوايفي برقرار مي گردد و كشور در عمل به چند 

 واحد از هم گسيخته، فرو مي پاشد.

 

ر جوامع عشيره يي، مقاومت قبايل و رهبران د
مذهبي از پايين، در برابر دولت مركزي، بيماري 
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تباهكني است و بد ترين حالت اين خواهد بود كه 
از باال نيز روشنفكران و اپوزيسيون، به جاي زير 

به پيشگيري  فشار گرفتن و وادار ساختن دولت
اصالحات و ساماندهي ها، در پي براندازي و 

اژگوني آن برآيند. در اين صورت، دولت از دو و
يعني از پايين از سوي عشاير و روحانيون و  سو،

از باال از سوي اپوزيسيون تكنوكرات و اليه هاي 
روشنفكر، زير فشار ويرانگر قرار مي گيرد و در 
بسا موارد به لبهء پرتگاه واژگوني كشانيده مي 

عي شود كه نتيجه باز هم همان انفجار اجتما
خواهد بود كه دستاوردي جز ويراني، نابودي و 
تباهي و فروپاشي جامعه نظر به نشانه هاي 
 تباري، زباني، مذهبي و منطقه يي نخواهد داشت.  

 

آنچه را که مي توان به اين افزود، اين است که 
هاي افغانستان در گذشته، پيوسته از پايين  دولت

تون اصلي دو س -از سوي روحانيون و رهبران قبايل
کشور و از باال از سوي روشنفکراني  90جامعه سنتي

                                     
از واقعيت هاي جديد کشور اين است که در سه  . يکي90

دهه اخير، دگرگوني شگرفي در ساختارهاي بومي قدرت 
فرماندهان «رونما گرديده است و پديده يي به نام 

جنگ «ا آنان ر (قوماندهان هاي محلي) که شماري» بومي
مي خوانند، به جاي خان ها و مالهاي بومي پا » ساالران

به ميدان گذاشته اند که در واقع در هر دو نقش بازي 
 مي کنند. 

 
گذشته، دولت افغانستان بيهوده کوشيده است های در سال 

با برگشت به مدل سنتي قدرت، فرماندهان بومي را از سر 
براي تثبيت قدرت مهره راه بردارد تا بار ديگر زمينه 

هاي سنتي (خان ها و روحانيون بومي) فراهم گردد. مگر، 
در اين کار به رغم صرف هزينه هاي فراوان، ناکام بوده 
است. دليل آن هم اين است که مهره هاي بومي قدرت در 
اوضاع و احوال کنوني از پايگاه ها و پشتوانه هاي زير 

 برخوردار هستند:
رهبر بومي در راس يک زيرگروه (معموال هر  تباري -1

 تباري قرار دارد)
مذهبي (بيشتر به دليل جهاد و مقاومت در گذشته در  -2

برابر شوروي ها و طالبان و اينک ظاهرا در برابر 
 امريکا)
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که به دليل احساسات و نداشتن درک درست از 
ها بوده اند و از دو  اوضاع در پي براندازي دولت

ها زير فشار بوده اند،  از سوي ابر قدرت -جانب
 پيوسته با خطر سرنگوني روبرو بوده است. 

 

ان ما در روشن است، لغزش نابخشودني روشنفکر
گذشته اين بوده است که هماره در پي براندازي 
نهاد دولت بوده اند. بدون آن که پيامدهاي سقوط 
نهاد دولت در يک جامعه سنتي را به سنجش 
بگيرند. ناگفته پيداست که نفس موجوديت نهاد 
دولت در يک جامعه سنتي و عشيره يي به خودي خود 

چگونه  موهبت بزرگي است، صرف نظر از اين که
فروپاشي و از  –دولتي است. چه، الترناتيف آن

گسيختن نهاد دولت به معناي فروپاشي کشور و 
هاي تباري، زباني و مذهبي  تجزيه آن به سازواره

 هاي خونين بي پايان است. و درگيري

 

                                                                                                           
مالي (بيشتر به دليل دست داشتن در فروش اسلحه و  -3

 بازرگاني مواد مخدر)
نظامي (داشتن گروه هاي رزمي که شمار گروه هاي  -4

 مي رسد) 1800مسلح غير قانوني در کشور به 
 سياسي (حمايت خارجي) -5
 

اشتباه اصلي دولت افغانستان در اين بوده است که همه 
تالش خود را به عقب گشت به ساختارهاي سنتي پيشين 
معطوف داشته است و دستاورد اين کار را امروز به چشم 
سر مي بينيم. طرفه اين که در مناطقي که فرماندهان 
بومي مسلط هستند، امنيت نسبت به ساير مناطق بيشتر 
است. بهتر آن مي بود که دولت با کشانيدن اين 
فرماندهان به سوي خود به جاي حذف آنان، در بعد 
تاکتيکي از نيروي شان در روند دولت سازي و بازسازي 
بهره مي گرفت تا اين که آنان را در برابر خود 

 برانگيرد و بشوراند.
 

در بعد استراتيژيک بايسته است تا هدف اصلي  البته،
دولت زمينه سازي براي پديد آيي نحبگان فکري و انتقال 

 قدرت به آنان باشد تا برگشت به ساختارهاي کهن.
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تجربه تاريخي نشان مي دهد که هرگونه تحولي در 
 جوامع عشيره يي چندپارچه که منجر به برافتادن
دولت و واژگوني آن گردد، ناگزير فروپاشي دولت 

هاي تباري، زباني و مذهبي را در پي  به سازواره
خواهد داشت که بازآرايي آن به بهاي بسيار 

 گزافي تمام مي شود.  

اين در حالي است که رسالت راستين روشنفکران ما 
در ايجاد جامعه مدني و پي ريزي نهادهاي 

يد، که دردمندانه به دموکراتيک خالصه مي گرد
انجام آن پيروز نشدند. هرگاه روشنفکران ما به 

و » براندازي«جاي پيشگيري سياست خانمانسوز 
واژگونسازي، سياست اصالحي را پيش مي گرفتند و 

ها  ها را وادار به انجام اصالحات و ساماندهي دولت
مي ساختند، به يقين که امروز در وضعيت نابه 

 وديم. سامان کنوني نمي ب

 

از سوي ديگر، سوگمندانه روشنفکران ما در گذشته 
به جاي اين که حول محورهاي ملي گرد مي آمدند، 

ها گرد آمدند و با توجه به  در محور ايديولوژي
ها همه وارداتي بودند و با  اين که ايديولوژي

هاي جامعه ما سازگاري نداشتند، همه از پيش  ارزش
تاوردي جز بربادي و با ناکامي روبرو بودند و دس

نابودي و ورشکستي و از هم گسيختگي به ارمغان 
 نياوردند. 

 

در اين جا اشاره يي مي کنيم به برخي ديگر از 
هاي افغانستان روبرو بوده  خطرات مدهشي که دولت

ها  اند و به علت بي پروايي و ناديده گرفتن آن
به گونه يي که مي بينيم،  واژگون گرديده اند.

هاي افغانستان پيوسته با خطر  دولتتاکنون 
سرنگوني و فروپاشي روبرو بوده اند. بايد بي 

هاي  پرده بگوييم مشکل اصلي يي که دولت
افغانستان با آن روبرو بوده اند، اين بوده است 

ها پيوسته در پي تامين منافع مقطعي  که اين دولت
يک قدرت خارجي و يک دار و دسته خاص در درون 

ند و موفق هم شده اند در کوتاهمدت کشور بوده ا
به اين دو هدف برسند. اما به دليل اين که هر 
دو سياست از پيش محکوم به ناکامي بوده است، 
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سرانجام سرنگون شده اند و هر بار پس از سرنگون 
هاي بسيار شوم و مصايب عظيمي براي  ميراث -شدن

مردم بينواي کشور بر جا مانده اند. به گونه يي 
شور را به لبه سراشيبي باژگوني کشانيده که ک
 اند.

هاي خردورزانه (نه  به هر رو، حاال بايد رهيافت
نمايشي و رنگ آميزي شده) را براي برونرفت از 

هاي گذشته افغانستان با آن  هايي که رژيم بن بست
روبرو بوده اند، بيابيم و اين گونه، ثبات و 

زي و ها تيره رو بقاي دولتي را که پس از سال
بدبختي به ياري جامعه جهاني هسته ريزي شده 

 است، تامين نماييم.

 

تا جايي که به ياد داريم، دستگاه اجرايي ما 
پيوسته بر اساس زد و بند، مالحظه و مصلحت تشکيل 
شده است و چيزي که همواره ناديده گرفته شده 

شاسيته ساالري بوده است. در شکلگيري  -است
مواره يک معيار مطرح بوده دستگاه اجرايي کشور ه

تعهد به نظام و محافل معين و آنچه که  -است
 تخصص و کارداني و آگاهي. -کمتر مطرح بوده است

 

هاي گذشته افغانستان همه در تحقق يک آرمان  دولت
ايجاد نظام. روشن ترين دليل  -ناکام بوده اند

ها از  مصلحتي بودن دولت -اين ناکامي يک چيز است
اشتن حسن انتخاب رهبران از سوي يک سو و ند

هاي  ديگر. به گونه سنتي، در کشور همواره نخبه
هاي  ابزاري و محافظه کار مسلط بوده اند تا نخبه

فکري و گردانندگان به دليل ضعف مديريت و 
ناتواني و نابرخورداري از خصوصيات ليدرشپي، 
نداشتن فرهنگ کار و نداشتن تفکر سيستماتيک، 

 نظام نگرديده اند.  موفق به ايجاد

 

ساختن سيستم تنها آنگاه ممکن است که رجال 
داراي تفکر سيستماتيک، برخوردار  از توانمندي 

هاي خارجي، مديريت نيرومند و مدرن،  جلب کمک
هاي پيشرفته ادمنستراسيون و  آشنايي با نظام

منجمنت و توانايي ايجاد سيستم، دلير و فداکار 
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زگار و خوشنام بر پايه و نوگرا، با تقوا و پرهي
معيارهاي شايسته ساالري در راس کارهاي کليدي 

 گماشته شوند. 

در يک سخن، بزرگترين مانع بر سر راه ايجاد 
هاي مقطعي و  ترجيح دادن مصلحت -نظام در کشور
 هاي راهبردي و ملي بوده است.  گذرا بر مصلحت

 

بايسته است ياددهاني نماييم که هيچ رژيمي از 
ها و  ت پايدار برخوردار نيست. دولتمصووني

هاي  جوامع، بايد پيوسته خود را در برابر پيشامد
ناگوار وقايه نمايند. هر گونه اشتباه سياسي از 

هاي اجتماعي  سوي کشورداران ممکن است به بحران
هاي  يا اقتصادي بينجامند که بي گمان بروز بحران

ا در ها حت سياسي را در پي دارد. بروز اين بحران
جوامعي که از ثبات سياسي و صالبت و استحکام 
دروني برخوردار اند، بسيار خطرناک است. حال چه 
برسد به کشورهاي بي ثبات و به خصوص کشور ما که 
يکي از آسيب پذير ترين کشورهاي جهان است و 

 هاي گوناگون.  آبستن بحران

 

ها را در  يکي ديگر از خطراتي که پيوسته دولت
ن با خطر سرنگوني روبرو گردانيده است، افغانستا

انهماک دولتداران به مسايل سياسي و نظامي و بي 
پروايي آنان به مسايل اجتماعي و فرهنگي بوده 

هاي افغانستان چون هماره وابسته به  است. دولت
هاي خارجي بوده اند، نفس پشتيباني يک قدرت  قدرت

شته خارجي را تضمين جاوداني براي بقاي خود انگا
و به علت نداشتن ارزيابي درست از توان واقعي 

ها  هاي ديگر و ناتواني در پيش بيني دگرديسي قدرت
هاي جهاني و کم بها دادن به نقش  در پهنه سياست

مردم در روند تکامل جامعه، متوجه خطراتي که 
هاي اجتماعي کشور را تهديد مي کنند،  بحران

برو گرديده نگرديده اند و در فرجام، با شکست رو
 اند.

 

روشن است هر دولتي که روي کار آمده (به 
استثناي طالبان) از پيشگيري اصالحات ناگزير 
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بوده است. در اين حال، پيوسته با دو مشکل بزرگ 
روبرو بوده ايم. يکي اين که، دولتداران 
نتوانسته اند، هنگام پياده سازي اصالحات شيوه 

و باورهاي  ها يي را در پيش گيرند که با ارزش
مردم و روح جامعه هماهنگ بوده و موجب تخريش 
آنان نگردد. دو ديگر، هميشه اصالحات به اين 
دليل روشن که از درون زمينه تمويل نداشته است، 
به ياري خارج پياده گرديده است. در اين حال، 
هنگامي که اصالحات از باال آغاز گرديده است، 

ردم بخش بزرگ شماري به سرعت در برابر چشمان م
هاي خارجي را به تاراج برده و پولدار شده  ياري

اند و اکثريت عظيم مردم بي آن که بهره يي از 
ها برده باشند، کماکان در زير خط فقر  اين کمک

مانده و حتا نادارتر هم گرديده اند. در نهايت، 
روند اصالحات منجر به دو قطبي شدن سريع جامعه 

ردن دو فرهنگ متفاوت، گرديده و با به ميان آو
 جامعه را به انفجار کشانيده است. 

 

در اين جا با يك پارادكس تاريخي روبرو مي 
شويم. واقعيت تلخ اين است كه افغانستان بنا بر 
سيطره فرهنگ سنتي عشيره يي، منابع محدود 
داخلي، پيچيدگي و چنداليه يي بودن بافتار 

دروني و تباري، موقعيت جيوپوليتيك و بسا عوامل 
بيروني ديگر، زمينه ايجاد و استحكام يك دولت 
نيرومند مركزي، با تكيه به منابع داخلي را 
ندارد و از همين جهت برپايي چنين دولتي، تنها 
 به ياري كشورهاي خارجي، ممكن پنداشته مي شود . 

 

در گذشته، هر گونه تالشي مبني بر ايجاد چنين 
مي انجاميده دولتي با اتكا به خارج، به ناكا

است. تجربه هاي تلخ امير دوست محمد خان، امير 
عبدالرحمان خان، امان هللا خان، نادر خان، داوود 
خان و سرانجام حزب دمكراتيك خلق و طالبان، همه 
گواه بر همين واقعيت ناگوار اند. آيا دولت 
كنوني خواهد توانست چنين مامولي را به ياري 

ياورد؟ اين امر، به جامعه بين المللي فراچنگ ب
راستي چالش بزرگي است در برابر دولت كنوني. چه 

در كشور، هر باري كه كوشش به خرج داده شده،  
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هسته دولت نيرومند مركزي گذاشته شود، نيروهاي 
درنگ دست به واكنش يازيده  گريز از مركز نيز بي

و پويا تر گرديده اند و اين، در اوضاع همچشمي 
روني و منطقه يي و جهاني، هاي  شديد سنتي د

 شايد مخاطرات بسيار جديي در پي داشته باشد.  

 

از سوي ديگر، يك ساختار نيرومند مركزي، نياز 
به هزينه هاي بسيار كمر شكني دارد كه بخش 

هاي بين المللي را ناگزير مي  بزرگي از ياري
بلعد و اين گونه روند بازسازي و سازندگي كشور 

ند. هنوز به درستي روشن نيست را كند تر مي گردا
كه آيا جامعه بين المللي تعهد تمويل چنين 
ساختاري را در دراز مدت به گردن خواهد گرفت يا 
نه، چون تجربه هاي تلخ گذشته، به ويژه رژيم 
داكتر نجيب نشان داد كه به هر دليلي كه روند 
ارزاني كمك ها به چنين دولتي كاهش يابد، يا 

توريتار بي درنگ از پا قطع گردد؛ نظام ا
درخواهد آمد و همه هزينه ها برباد خواهد رفت. 
اين در حالي است كه گذار از توتاليتاريسم به 
سوي دمكراسي، در نبود نهادهاي ليبرال، ناگزير 

 بايد از يك معبر اتوريتاريسم صورت گيرد. 

 

در قرينه افغانستان، دولت نيرومند مركزي دو 
خواهد داشت كه در اوضاع بازوي نظامي و اداري 

در اوضاعي كه  نبود حوزه عمومي (جامعه مدني)،
هنوز قانون حاكميت ندارد و روند تشكل ملت قوام 
نگرفته است و هيچ گونه مكانيسم بازدارنده بهره 
گيري از قدرت موجود نيست و پاسخگويي رهبران، 
به ويژه در استان ها و شهرستان ها در برابر 

شده است؛ هيچ تضميني وجود قانون نهادينه ن
ندارد كه بازوي نظامي آن در صورت پديد آمدن 
لرزه ها و تنش هاي گوناگون محتمل، به يك آلهء 
سركوبگر مبدل نگردد و چه بسا كه در واكنش به 
آن، نيروهاي مخالف(شايد هم با تكيه به نيروهاي 
بيروني) در پي براندازي آن بر آيند و اين 

وپاشي به سازواره هاي تباري، گونه، جامعه با فر
مذهبي و منطقه يي و افتادن جنگ افزار ها به 
 -دست عناصر بي مسؤوليت، در پي فرو پاشي ارتش
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بار  -چناني كه تجربه رژيم داكتر نجيب نشان داد
 ديگر به سوي بحراني تازه پيش برود.  

 

خطر اين هم مي رود كه بازوي پر شاخ و برگ 
نيز، در اوضاع فاجعه  بوروكراتيك چنين دولتي

اداريي كه كشور با آن روبرو است، به گسترش 
بيشتر فساد، دامنه بزند و اين در حالي است كه 
دولت افغانستان در راستاي اصالح ساختار اداري، 
بايد راهبرد كوچك ساختن دستگاه دولت را در 

 دستور روز قرار دهد.

 

ت پارادكس ديگري كه در زمينه وجود دارد، اين اس
كه ايجاد دولت مركزي نيرومند در قرينة كشور 
هايي چون افغانستان، ناگزير استحكام نظام 
سرمايه داري دولتي را در پي خواهد داشت كه در 

نظامي  –واقع چيزي مانند نظام سوسياليستي است
كه تا كنون در هيچ كشوري دستاورد  مثبتي 
نداشته است و بيماري هايي چون تورم پولي، 

و گسترش فساد از ويژگي هاي ذاتي آن  بيكاري
و اين، با نفس نظام و مشي كنوني دولت  -است

 افغانستان در تعارض قرار دارد. 

با سرازيري كمك هاي خارجي و تمركز آن در 
پايتخت، به گونه يي كه تجربهء كشورهاي ديگر رو 
به رشد نشان مي دهد،  معموال اين  كمك ها از 

ي و نيز سازمان هاي سوي اليگارشي مالي درون
رنگارنگ خارجي به يغما برده مي شود و به مردم 

نيازمند، به اصطالح از گاو غدود مي رسد.  
همچنان تمركز اين كمك ها در مركز، شكاف ميان 
مركز و استان ها را فراختر گردانيده، زمينه را 
براي برآمد دو گروه بسيار پولدار و بسيار 

د كه اين انقطاب، به نادار، فراهم خواهد گرداني
نوبهء خود، گسترده شدن شكاف هاي فرهنگي و 

 اجتماعي را در پي خواهد داشت. 

 

هر رو، پيوسته اين خواست مطرح بوده است که  به«
کشور چوناني نظامي با مرکزيت نيرومند درآيد و 
قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي در حد زيادي 
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دولت از متمرکز شود. اين نقش باعث شده است که 
نزديک در بسياري از از موارد با دگرگوني 
اجتماعي درگير شود. بدين معنا که گاه در تحوالت 

اقتصادي به عنوان مبتکر آغاز گر عمل  -اجتماعي
کرده و گاه خود آماج جنبش هاي سياسي و اجتماعي 

 اصالحگرانه يا انقالبي شده است.

 

ر هنگامي که نظام جهاني با وجود داخلي توليد د
يک کشور جهان سومي با الگوي توسعه وابسته 
رويارو مي گردد، غالبا اما نه هميشه به دولتي 
سرکوبگر نياز است که نيروهاي اجتماعي آزاد شده 
در فرايند ياد شده را زير کنترل نگهدارد. چنين 
دولتي (قدرت هاي خارجي حامي آن) به ناگزير راه 

ه فرهنگ را براي جبهه مخالفي هموار مي سازد ک
هاي سياسي موجود در جامعه را پشتوانه خود مي 
داند. در شرايط معيني (که بايد از نظر تاريخي 
مشخص شوند)، جنبش هاي دگرگوني طلبي پديد مي 
آيند که اگر اين جنبش ها از توان و حدت 
برخوردار باشد، حتا در صورت شکست، راه را براي 

ماعي نو پيدايش و استحکام نهايي يک ساختار اجت
هموار مي سازند. اين خود دومين مسير تحول 

 91».ساختار اجتماعي را ايجاد مي نمايد

بسياري از آگاهان نيز  پيوسته اين پرسش را 
مطرح مي سازند كه آيا بهتر نخواهد بود، هرگاه 
دولت كنوني، به جاي تالش براي ايجاد ساختار 
نيرومند مركزي موهوم، با ارتش پر شاخ و برگ و 

ستگاه اداري عريض و طويل، در پي ايجاد يك د
ادارهء كوچك، مگر سالم، در برگيرنده در سايهء 

امنيتي درخور نياز هاي  –يك نيروي انتظامي
 راستين تامين امنيت در كشور گردد؟

 

جداي از اين، به باور شماري از آگاهان، گزينش 
راه سومي در ميان دولت يونيتار مركزي و 

د است و آن عبارت است از فدراليسم هم موجو

                                     
. براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر در زمينه نگاه  91

، ترجمه »تاريخ تحوالت اجتماعي«شود به: جان فوران 
 هرانتدين؛ چاپ ت
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گزينش يك نوع ريگيوناليسم اقتصادي دروني. 
افغانستان به گونهء طبيعي به چند حوزهء 
اقتصادي تقسيم مي گردد كه همين حوزه ها 
محورهاي قدرت سياسي را نيز مي سازند و در هر 
حوزه يي يك استان بزرگ وجود دارد. اين استان 

غزني،  قندهار،  ها عبارتند از كابل، جالل آباد،
 هرات، مزار شريف، كندز و باميان. 

 

 :ساختار دولت نخبه ساالر
در چارچوب واقعيت ها و نظريه هاي موجود «

 جهاني، دو رهيافت قابل تصور و اجرا است:

 رهيافت جامعه محور       -آ
 رهيافت نخبگان محور  -ب

در رهيافت نخست، جامعه با تشكلي كه به لحاظ 
آگاهي يي كه آحاد مردم در گزينش  سياسي دارد و

ها دارند، فضاي بحث عمومي و آزاد را فراهم 
كرده و از راه سيستم حزبي، رقابتي و انتخابات 
آزاد، دولتي را به كار گمارند و با نظام 
قانوني، پاسخگويي به مردم و نقد معقول رسانه 
ها، به گونهء تدريجي انتظارات خود را تحقق مي 

يافت، در شرايطي موفق خواهد بود بخشند. اين ره
كه در يك كشور نظام حزبي وجود داشته باشد، 
اكثريت مردم به لحاظ مالي به دولت وابسته 
نبوده و رسانه ها مستقل از دولت باشند. به سخن 
ديگر، مجموعهء تشكل هاي حزبي، رسانه ها و 

حاكميت   سيستم قانوني، نيرومند تر از مجموعه ء
قتدار يك كشور باشد. هند تنها سياسي و نظام ا

كشوري است كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم، 
» جامعه محور«به عنوان  يك كشور جهان سومي، 

بوده و همزمان با استقالل، يك نظام سياسي مردم 
ساالر و دمكراتيك ايجاد كرده است. در ميان 
كشورهاي جهان سوم، نمونهء دومي از اين گونه 

 يم. نظام سراغ ندار

 

رهيافت دوم، نه به عنوان رهيافت مطلوب يا 
معقول، بلكه به عنوان تنها رهيافت جامع، 
كارآمد و عملي در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي 
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رو به رشد مطرح مي شود. با توجه به اين كه 
جامعه در جهان سوم ضعيف است و تشكل حزبي شكل 
نگرفته است و فرهنگ فردي مثبت (به معناي 

الل راي و آفرينندگي) در ابتداي خود قرار استق
دارد و از آنجا كه سير تحوالت جهاني، اجازه 
درنگ و سكون به كشور ها را نمي دهد، ناگزير 
نخبگان سياسي(يا ابزاري) يك كشور با همراهي 
نخبگان فكري مي بايد مسؤوليت مؤقت توسعه 
يافتگي را بر عهده گيرند. رهيافت دوم در 

مي شود كه جامعه در حال قوام شرايطي مطرح 
 گرفتن و رشد فرهنگي باشد. 

 

رهيافت نخبه گرايانه، به معناي نخبه ساالري 
نيست، بلكه به معناي ورود بهترين ها، با 
سوادترين ها به حوزهء سياست و تصميمگيري براي 
ادارهء يك كشور است. نخبه گرايي عين شايسته 

با عنايت  ساالري است و توانمند ترين افراد را
به حاكميت روش و منطق علمي به كار مي گيرد و 
با چارچوب رهيافتي (و نه فلسفي) به حل و فصل 

 92»مسايل يك جامعه مي پردازد.

بحثي است در جامعه «دکتر شريعتي بر آن است که 
 شناسي که جامعه را به سه بخش تقسيم مي نمايد:

 نخبه هاي فکري که در راس هرم قرار دارند -1
 کرانروشنف -2
 »مردم -3
 

حاال که در افغانستان نخبگان ابزاري به جاي 
نخبگان فکري در راس هرم قرار گرفته و به جاي 
آنان نشسته اند، براي حل اين پارادکس، بايسته 

 است کار وارونه شود. 

روشن است، پرسشي پيش مي آيد مبني بر اين که 
هرگاه در کشور کابينه يي تشکيل شود شايسته 

هاي فکري، آيا  وکرات، متشکل از نخبهساالر و تکن
هاي ابزاري محذوف قرار نخواهند گرفت؟ و  نخبه

آيا در صورت محذوف قرار گرفتن، با توجه به 
                                     

توسعه يافتگي و آينده عقالنيت «. داکتر سريع القلم،  92
 ، تهران»در ايران
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برخورداري از پايگاه اجتماعي نيرومند، داشتن 
هاي مسلح و ثروت زياد، بار ديگر فاجعه به  گروه

 بار نخواهند آورد؟

 

اريم. هرگاه ها پاسخ روشني د ما به اين پرسش
واقعبينانه بينديشيم، راهيافت خردورزانه و 
پراگماتيکي اين است که در يک جامعه نبايد هيچ 
کسي محذوف قرار گيرد. بهترين کار در يک کشور 
آن است که هر کس در جايگاهي قرار بگيرد که 
شايستگي آن را داشته باشد. مي توان کشور را به 

هاي  در آن گوهر ديهيم شاهي يي همانند پنداشت که
بسياري با اوستادي به کار رفته باشد. زيبايي 
تاج در آن است که هر گوهر در جاي خودش نشانيده 

حتا  -شود. هرگاه هر دانه به جاي خودش نباشد
اگر در شاهوار و شاهنگين به جاي تارک تاج، به 

زيبايي تاج زيان  -پشت يا کنار آن نشانيده شود
 مي بيند. 

 

هاي  در قرينه کشور بنگريم، نخبهحال، هرگاه 
ابزاري که در دو دهه و نيم گذشته، بنا به 

هاي  عوامل و علل عيني تبارز نموده اند، واقعيت
ها امکان  تلخ کشور ما هستند. نه نابود ساختن آن

دارد و نه حذف شان از حيات سياسي کشور و نه 
اين کار مقرون به مصلحت است و نه درست. از 

است که سپردن کارهاي اجرايي به دست سويي، روشن 
آنان به گونه يي که به تجربه دريافتيم، فاجعه 
به بار مي آورد. پس بهترين راه اين است که در 
ساختارهاي ديگري به غير از ساختار اجرايي دولت 

 آورده شوند.

 

روشن است شماري از آنان به پارلمان راه يافته 
اين گونه،   اند و شمار ديگري از آنان به سنا.

از يک سو در چهارچوب يک اپوزيسيون قانونمند در 
ها  آمده اند و از سوي ديگر، جلو مبدل گرديدن آن

در صورت محذوف شدن به يک اپوزيسيون ويرانگر و 
برانداز گرفته شده است. با اين کار، براي 
نخستين بار زمينه يي فراهم گرديد  تا دولت 
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با  ارا و کاردان.بتواند کابينه يي تشکيل دهد ک
اين هم، تشکيل يک کابينه کارا بستگي به حسن 

چيزي که در کشور ما ديده  -انتخاب رهبران دارد
 نمي شود. 

 

در اين جا بايد به يک نکته حساس ديگر هم توجه 
کرد که در اوضاع کنوني کشور، در گام نخست، 
بايسته است در کابينه مديران برجسته و منيجرها 

ورهاي کارکن و پر انرژي آورده شود و ادمنيسترات
تا پروفيسورها و دانشمندان اکادميک سالخورده و 
محافظه کار. روشن است جايگاه اشخاص اکادميک 
بيشتر دستگاه مشورتي کشور است تا دستگاه 

 اجرايي. 

 

دشواريي كه اكنون كشور با آن روبرو است، اين 
است كه دولت كنوني از دو بخش متشكل گرديده  و 
در واقع يك دولت ائتالفي مصلحتي است. گزينش 
وزيران در اين دولت، بيشتر بر پايهء مالحظه و 
مصلحت بوده است تا شايسته ساالري. واقعا اوضاع 
كشور به گونه يي بود و است كه ممكن نبود بدون 
توجه به مالحظات و مصلحت بافتار ديگري ارائه مي 

ن برآن گرديد. با اين هم، گروهي از كارشناسا
اند كه اين امكان در دست رهبران بود تا گزينه 

 (الترناتيو) بهتري ارائه مي كردند. 

 

يكي از دشواريي هاي اصلي، تعيين جايگاه بايسته 
براي نخبه هاي ابزاري در دولت، است. دشواري در 
اين است كه بيشتر نخبه هاي ابزاري، با توجه به 

و نيز عدم نداشتن تجربه در دولتداري و مديريت 
تسلط بر زبان هاي خارجي، كامپيوتر و انترنت، 
نتوانسته اند از خود كارايي نشان دهند. بهترين 
راهكار اين خواهد بود كه در دولت آينده، نخبه 

  »مشرانو جرگه«هاي ابزاري در ساختارهايي مانند 
(مجلس اعيان) تنظيم گردند و يا در يك ساختار 

شوراي عالي «يا  »شوراي خبرگان«ديگر مانند 
يا هر ساختار ديگري كه باشد، تا از » مصلحت ملي

يك سو جايگاه شان در دولت مشاركتي آينده معين 
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و 93باشد و از سوي ديگر، محذوف قرار نگيرند
زمينه روآوري شان به اردوگاه اپوزيسيون، محدود 
گردد. وزيران مشاور و وزيران كابينه بايد تا 

 بگان فكري باشند.جاي امكان تكنوكرات و نخ

 

بدترين چيز در اين مورد، اين است كه كرسي هاي 
وزارت كه در واقع به جز از چند وزارت كليدي كه 
سياسي هستند، همه تخصصي مي باشند؛ به كرسي هاي 
سياسي مبدل مي گردند و كارزار سياسي در كابينه 
تمركز پيدا مي نمايد. اين گونه، جاي تخصص را 

و مالحظه و در بسا موارد در كابينه مصلحت 
معامله مي گيرد و با توجه به اين كه كابينه 
ناگزير بافتار پيچيده و نامتجانس داشته مي 

 باشد، بي گفتگو بحران مديريت را  در پي دارد.

 

عدم مشروعيت تصميم گيري رهبران و نبود مكانيسم 
 تصميم گيري راسيونال:

گيري  نظام تصميم گيري يك كشور، بايد با بهره«
از روش ها، ابزارها، ساختارها و نيروي انساني 
آموزش ديده، برخورد علمي داشته باشد و تا جاي 
امكان منافع و سليقه هاي گروهي شخصي و صنفي را 
از مراحل مختلف تصميمگيري بزدايد. آلودگي جو 
تصميمگيري و اجرايي، اختالفات سياسي، منافع 

را كند مي  صنفي و سليقه هاي شخصي، روند امور
كند، به محتواي تصميم، رنگ سياسي مي بخشد و از 
اهميت اجماع نظر كه ضرورت انجام موفقيت آميز 
هر طرح و برنامه يي است، مي كاهد. چنين فضاي 
تصميمگيري به انفعال افراد، طرح ها، سياست ها 
و مجموعه هاي تصميمگيري مي انجامد. بنا بر 

مشكالت، طرح  اين،  ضروري است كه روند شناخت

                                     
. در اين جا منظور به هيچ روانداختن گروهي در يک  93

زباله داني  نيست. بل هدف اصلي اين است که هر کس در 
جايگاه خودش در جامعه قرار گيرد. نخبه هاي ابزاري 

ان بحران هستند نيز به روايتي، قربانيان جنگ و فرزند
که بر اثر بي مهري هاي جنگ تبارز نموده اند. يکي از 

جاي «کارشناسان از گفتن اين حرف خسته نمي شد که 
 ».  مشران در مشرانو جرگه است
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گزينه ها ، تجزيه و تحليل آن ها و گزينش طرح 
مطلوب، تا جاي امكان علمي و عيني و از 

  94.»سياستگرايي به دور باشد

 

تصميمگيري در جوامع پيشرفته، يك روند علمي است 
كه برپايه گردآوري اطالعات، تجزيه و تحليل داده 
 ها، پيش بيني، سنجش واريانت هاي گوناگون و بسا
نشانه هاي ديگر، با اجماع كارشناسان و توجه به 
ديدگاه هاي شان در موارد گوناگون با تاني و 
بدون شتابزدگي انجام مي گيرد و تصميم گيرندگان 
در برابر قانون مسؤول و پاسخگو مي باشند. 

و يکه تازی هرگونه تصميمگيري خودسرانه و تكروي 
زاري در تصميمگيري از سوي رهبران و نخبگان اب

مشروعيت نداشته و  معموال پيامد هاي ناگواري به 
 همراه مي داشته باشد.

 

شوربختانه، در كشور ما نه از مكانيزم مناسب و 
راسيونال و مشروع تصميمگيري خبري است و نه از 

هاي بازدارنده و بازخواستگر. روشن است،  مكانيزم
با توجه به اين كه رهبران در بيشتر موارد، بر 

مصلحت و مالحظه و گاهي هم معامله، گماشته پايه 
شوند، در نبوِد مشاوران و  شده و يا برگزيده مي

هاي پژوهشي تخصصي، راهي كه  رايزنان و نهاد
ها مي پيمايند، به قول معروف به ناكجا  دولت

آباد مي كشاند. البته، در اين جا، مجال آن 
هاي ناميمون و ناخجسته كاركردها  نيست از پيامد

ها سخن بگوييم و  رفتارهاي اين گونه دولتو 
نيازي هم به آن نيست، چون مردم ما با گوشت و 
خون و پوست و استخوان خود آن را احساس كرده و 

ها  بهاي بس سنگيني براي اين گونه ندانم كاري
 اند. پرداخته 

 

                                     
.  براي به دست آوردن آگاه هاي بيشتر در زمينه نگاه  94

، شماره »مطالعات سياسي و اقتصادي«شود به  فصلنامه 
و  1383، تهران، سال 196-195ماره هاي و ش 122-121هاي 

نيز داکتر سريع القلم، توسعه يافتگي و آينده عقالنيت 
 در ايران، تهران، 
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از سوي ديگر، در كشورهاي پيشرفته، افزون بر 
تصميمگيري كه موجوديت مكانيزم مناسب و مشروع 

هاي مشخص و معين از پيش تدوين  داراي چهارچوب
هاي بازدارنده و بازخواستگر  شده است، مكانيزم

نيز هست و مسووالن پاسخگوي پيامدهاي منفي 
چيزي كه در  -هاي خود هم مي باشند تصميمگيري

 گذشته در كشور ما پيشينه نداشته است. 

هاي  لتحال مي پردازيم به ناکارآيي بافتاري دو
چيزي که تاکنون به آن  -افغانستان در گذشته

 هرگز پرداخته نشده است.

 

به پندار ما دولت داري سه  –از نگاه بافتاري
 مکانيزم است:

 مکانيزم مشورتي يا تصميم ساز -
 مکانيزم تصميمگيري يا اجرايي -
 هاي کنترلي و بازدارنده مکانيزم -
 

آنچه مربوط به مکانيزم مشورتي مي گردد، 
مندانه ما از داشتن يک تيم مشورتي حرفه يي درد

که داراي تحصيالت حرفه يي و تخصصي در زمينه 
مسايل کانسالتينگ( مشوره دهي) و يا تجربه کار 
در موسسات مشورتي خارجي باشند، محروم بوده 
ايم. برعکس، مشاوران رهبران ما نيز مصلحتي 

شدن  اند. در حالي که امروزه با توجه به جهاني
يي شدن سرسام  عات و پيچيده شدن و چند اليهاطال

آور مسايل، گردآوري، تجزيه و تحليل اطالعات و 
هاي بايسته از انبوه اطالعات دست  انجام برداشت

داشته و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و 
ها که در سمت دهي و سياستگذاري و  رهبران كشور

و  خارجي تعيين دكترين و استراتيژي ملي و سياست
نيز دفاعي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي بس 

 ارزنده است؛ کاري است بسيار تخصصي و فني.

 

پرسشي که مطرح مي گردد اين است که هرگاه دولتي 
نه از ديدگاه ساختاري و نه از ديدگاه بافتاري 
کارايي نداشته باشد، چه شانسي به کاميابي و 

 پيروزي دارد؟ 
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عات و پيچيده شدن و شدن اطال با توجه به جهاني
يي شدن سرسام آور مسايل، گرد آوري،  چند اليه

هاي  تجزيه و تحليل اطالعات و انجام برداشت
بايسته از انبوه اطالعات دست داشته و گذاشتن آن 

ها در سمت  در دسترس دولتمردان و رهبران كشور
دهي و سياستگذاري و تعيين دكترين و استراتيژي 

نيز دفاعي و امنيتي و  ملي و سياست خارجي و
 اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است.    

 

علمي يا بهتر است گفت، فني است  -مشوره دهي
مبتني بر گردآوري، تجزيه و تحليل و ارزيابي 

هاي گوناگون  ها و واريانت اطالعات، تدوين آپسيون
و بررسي احتماالت و ارايه پيشنهادهاي مشخص جهت 

و نيز براي دستيابي به  تصميمگيري براي رهبران
هاي بايسته و شايسته.  ها و ارايه راهكار رهيافت

هاي  ها، نهادها، موسسات و سازمان در شركت
هاي اطالعاتي ويژه  مشورتي، افزون بر آن كه بانك

در دسترس است، كارشناسان بخش انفورماتيك كه با 
هاي انترنت وصل  ها بانك اطالعاتي از طريق شبكه ده

يوسته در تماس مي باشند. از سوي ديگر، هستند، پ
هاي كارشناسان و تحليلگران، هماره با بهره  تيم

اكادميك،  –هاي ويژه علمي ها و شيوه گيري از روش
اندركار ارزيابي، تجزيه و تحليل اطالعات  دست

هاي  اند. سنجش احتماالت گوناگون و واريانت 
مختلف، بخش ديگر كار است. اين گونه، مقامات 

لندپايه و رهبران، پيش از اتخاذ تصاميم، در ب
روشني كامل اطالعات قرار دارند و از سوي 
مشاوران ورزيده، پيرامون مسايل به ايشان دقيق 

ها  ها و راهكار ها و روشن ترين رهيافت ترين داده
 ارزاني مي گردد. 

 

از همين رو، بايسته است در پيرامون رهبران 
يرومند مشاوران هاي ن بلند پايه كشور، تيم

كارشناس گردآورده شود، تا بتوانند با ارايه 
هاي  هاي بايسته، زمينه را براي تصميمگيري توصيه

درست و خردورزانه و سازنده رهبران فراهم 
 سازند. 
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از سوي ديگر، در كشورهاي پيشرفته، افزون بر 
موجوديت مكانيزم مناسب و مشروع تصميمگيري كه 

خص و معين از پيش تدوين هاي مش داراي چهارچوب
هاي بازدارنده و بازخواستگر  شده است، مكانيزم

نيز هست و مسووالن پاسخگوي پيامدهاي منفي 
چيزي كه در  -هاي خود هم مي باشند تصميمگيري

 گذشته در كشور ما پيشينه نداشته است. 

براي بازتابدهي واقعبينانه مسايل علمي، بايسته 
به، با ديد كريتيك و است مسايل به گونه همه جان
هاي  از جمله ديدگاه –دورنگر، از زواياي مختلف

ها بايد بار  گوناگون ارزيابي گردد. داوري
اكادميك و پژوهشي داشته و  -كارشناسانه و علمي

هاي گوناگون  به منظور روشني افگني بر پهلو
 مسايل مطرح گردد. 

 

روشن است كه كشور ما يك كشور سنتي با ساخت و 
يي است كه در بند و گير خرده  بسته عشيرهبافت 
هاي لشكري و  هاي بسيار. از اين رو، كرسي فرهنگ

كشوري، بر مبناي مصلحت و مالحظه و چه بسا هم كه 
معامله تقسيم مي گردد و اين گونه، اين كار 
دردمندانه به يك سيستم ويژه خودش مبدل گرديده  

بتني و تقسيم فيزيكي قدرت، جاي مشاركت راستين م
 بر شايسته ساالري را گرفته است.

 

پارادكسي كه خودنمايي مي كند، اين است كه هم 
رهبران مصلحتي اند و هم مشاوران. از اين رو، 

هاي بااليي، روشن نيست كه مديريت كشور در  در رده
هاي سال از ميان  حالي كه كرسي صدارت هم سال

برداشته شده است، در دست چه كسي است. چه، 
هاي  ان بيشتر سرگرم ديد و باز ديد از كشوررهبر

هاي پيهم با رهبران محلي و  خارج، ديدار
روحانيون و سران اقوام و قبايل از چهار گوشه 

هاي رنگارنگ اند  كشور و اشتراك در مراسم و آيين
و كمتر وقتي براي رسيدگي به امور كشور دارند و 
 مشاوران هم به جز از چند مورد اشخاص تشريفاتي
و مصلحتي. اين در حالي است كه وزيران، واليان 
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و ديگر مقامات بلند پايه لشكري و كشوري نيز نه 
بر اساس شايسته ساالري، بل مصلحت، مالحظه و 

 شوند.   معامله، گماشته مي

 

كنون بر ماست، تا هر چند آرام آرام هم باشد، 
خود را از اين دام سهمگين برهانيم و به سوي 

ي و مشاركت راستين گام برداريم. آن شايسته ساالر
چه در اين رهرو خيلي مهم است، سياست كادري 
دولت است. به رغم همه ناهمواري ها، در اوضاع 
كنوني، كشور ما با پشت سرگذاشتن گذشته بسيار 
تيره و تار، در اوضاع بس مساعد و اميد بخشي 
قرار گرفته است. در تاريخ، كشور ما تا كنون 

ن مورد توجه جامعه بين المللي قرار هيچگاهي چني
يي، جامعه جهاني، اين  نگرفته بود و در هيچ برهه

گونه سخاوتمندانه حاضر به ياري به افغانستان 
نبوده است. بر ماست تا با بهره گيري از اين 

شانس طاليي در راستاي  اوضاع مساعد و مناسب و 
خودسازي، ملت سازي و دولت سازي بهره بگيريم و 

ر را به شاهراه شگوفايي و توسعه رهنمون كشو
گرديم. در غير آن، هرگاه به هر دليلي، نتوانيم 
اين رسالت بزرگ تاريخي را پيروزمندانه به 
انجام برسانيم، خداي ناخواسته كشور به سوي 

يي به پيش خواهد تاخت و اين  بحران لغزنده
هاي ديگري دست  نگراني هست كه با نا به هنجاري

ن خواهد گرديد كه پيش بيني ابعاد آن به گريبا
 كه هرگز چنين مباد!  -دشوار است

 

از همين رو، به باور ما، بايسته است در اوضاع 
كنوني كه كشور بر سر دوراهي شگوفايي و آباداني 
و بهروزي و بحران و تنش و سيه روزي قرار گرفته 

هايي سنجيده شود وكساني در راس  است، تدبير
شوند كه از توانمندي باالي جذب ها گماشته  كار
هاي بين المللي و ايجاد سيستم و مديريت  ياري

نيرومند برخوردار باشند. با بهره گيري بايسته 
هاي بين المللي و ايجاد يك نظام سالم،  از ياري

هاي  ريزي توان با برنامه كارا و پذيرا است كه مي
هايي كه بر سر  مناسب كشور را در برابر بيماري
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ش كمين گرفته است، وقايه نمود و به مسيري راه
 درستي هدايت كرد. 

 

ها، اين بوده است كه  هاي دولت يكي از كاستي
هاي  سوگمندانه به مسايل كشور تنها از دريچه

ها  اند و از دگرديسي سياسي و نظامي مي نگريسته 
هاي اجتماعي و فرهنگي يكسره غافل بوده  و روند

هي و سهل انگاري به اند. در حالي كه بي توج 
هاي اجتماعي و  ها و نا به ساماني ناهنجاري

فرهنگي بس ويرانگر بوده و دست كم گرفتن آن، در 
هاي اجتماعي و  بسي از موارد، به انفجار

هاي دردناكي انجاميده است كه ابعاد آن  فاجعه
بسيار گسترده بوده است. از اين رو، بايسته است 

اسي، به مسايل در پهلوي مسايل نظامي و سي
 اجتماعي و فرهنگي نيز توجه گردد.

 

 باز انديشي در بارة دولت و دمكراسي:
در آستانهء سدة بيست و  -در پايان سدة بيستم«

يكم، دولت و دموكراسي  محور مباحث علم سياست 
به گونة فشرده مي توان گفت كه  قرار گرفتند.

نهادهاي دموكراتيك و آزادي هاي سياسي و 
كه هستة مركزي دموكراسي ليبرال را اقتصادي 

تشكيل مي دهند، با تعابيري جديد به كشورهاي 
غير دموكراتيك راه يافتند. اين تعابير تا آنجا 
پيش رفت كه مفهوم دموكراسي در جهان سوم با 
مفهوم متداول آن در باختر يكسره متفاوت شد. در 
اين تعبير جديد  از دموكراسي، اصول بنيادين آن 

تكثرگرايي، حكومت پارلماني و احزاب  مانند
سياسي كه امكان رقابت و اعتراض سياسي را فراهم 
مي آورند، كنار زده شدند و به جاي آن ها 

اشتراكي يا جمعي نشست كه  -خواسته هاي توده يي
از  زبان يك حزب و يا يك فرمانروا  قابل طرح 

 بود. 

 

آنچه در كشور هاي نوظهور شكل گرفت، اخالقيات 
جمع گرايانه بود كه به دولت امكان  مي داد به 
نمايندگي از جمع عمل كند و به جاي فرد تصميم 
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بگيرد يا خواسته هاي او را ديكته كند و جامعة 
مدني را به كنترل خود درآورد؛ و اين درست خالف 
آن چيزي است كه در غرب رخ داده است.  در 

ه نتيجه، دموكراسي، در نگاه بيشتر كساني كه ب
ارزش هاي جمعي باور دارند، ارزشي جمعي تلقي شد 
كه فرد را پشت سر مي گذارد و منافع  و مصالح  

 فرد را از مجراي دولت دنبال مي كند.

 

امروزه براي آن كه بتوان گفت در جامعه يي 
دموكراسي وجود دارد يا امكان تحقق آن فراهم 
است، مي بايد دست كم  اين بنيان ها وجود داشته 

 شد: با

 جامعة مدني 
  احزاب سياسي و نهادهاي همانند ( مانند

 سازمان هاي صنفي)
 (حق راي و انتخابات ) مشاركت سياسي 
 فرهنگ سياسي رشد يافته 
  انواع آزادي ها ( آزادي بيان، آزادي تشكيل

 اجتماعات  و...)
 كثرتگرايي 
  تفاهم سياسي در چارچوب قوانين 
 

فرهنگ  يكي از مسايل عمده در كشور،  نبود
دموكراتيك  يا فرهنگ رشد يافتة سياسي در جامعة 

بي «ما است. بسياري از دانشمندان بر آنند كه 
شكلگيري فرهنگ دموكراتيك كه تنها  از راه 
آموزش شهروندان پديد مي آيد، بي انباشت تدريجي 
تجربة آزادي ، نظارت بر قدرت و نقد قدرت، 

هاي تغييراتي تند در ساختار  حكومت و نهاد
پيوسته به آن رخ مي دهد و بوروكراسي سرسپرده 
به قدرت شكل مي گيرد؛ در حالي كه شالودة اصلي 
جامعه دست نخورده باقي مي ماند. از اين روست 
كه حتا  وجود نهاد هاي مدني در جامعة فاقد 
»  فرهنگ دموكراتيك، كاركرد دموكراتيك ندارد.

ر همه از اين رو جامعة ما در گام نخست، مقدم ب
 به فرهنگ دموكراتيك نياز دارد.
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انسان «بي شكلگيري شهروند، يا به عبارتي ديگر 
كه تنها در دامان فرهنگ سياسي رشد يافته » مدني

تربيت مي شود، آزادي به عنوان  هستة اصلي 
دموكراسي به بار نمي نشيند. حتا اگر در فرهنگي 
غير دموكراتيك، آزادي وجود داشته باشد، 

دموكراتيك  ندارد؛ چنين آزادي يي هر   كاركردي
 دم مي تواند به ضد خود تبديل شود. 

 

با توجه به كليدي بودن  مفهوم دولت، در علم «
سياست هر گونه تحول در اين مفهوم، آثاري در 
اشكال و روش هاي تمدني هر كشور دارد. اگر دولت 
را تالش هدفمند انسان براي تنظيم امور سياسي 

دموكراسي  بيگمان  يكي از  آرمان تلقي كنيم، 
ها  و آرزوهاي اصيل انساني و يكي از بهترين 
شيوه هاي كار حكومت در تاريخ  تمدن بشري است 

 كه امكان مشاركت سياسي را فراهم مي سازد.

 

، ضمن پيش بيني »موج سوم«الوين تافلر در كتاب 
سه اصل بنيادين براي حكومت هاي فردا، ضرورت 

و دموكراسي را بررسي مي كند. وي ارتباط دولت 
نخستين ويژگي حكومت در موج سوم را قدرت اقليت 
( در اين جا منظور از اقليت هاي تباري و مذهبي 
و زباني و... نيست ، بل اقليتي است كه ادارة 
جامعه را  در دست دارند) بر مي شمارد و اصل 
دمو كراسي نيمه مستقيم را  به عنوان دومين اصل 

ارد كه  نظام هاي سياسي فردا بر پايهء مي انگ
آن بنا خواهند شد و سومين اصل سياست فردا را 
از ميان رفتن تمركز شديد  مراكز تصميم گيري  و 

به  واگذار شدن آن ها به خود مردم مي داند.
پنداشت تافلر، تمدن  موج سومي نه بر پاية نظم 
بيش از حد امور جامعه به دست دولت، بلكه 

نظم اجتماعي در اشكال دموكراتيك خواهد برپاية 
بود و اين همه نتيجة تغييراتي است كه در همة 
  زمينه هاي زندگي در جريان است. اين تغييرات،
ساز و كار هاي جامعه و از جمله دولت را  تحت 
تاثير قرار مي دهد و مراكز قدرت را جا به جا 

آنچه در گفتار  تافلر جلب نظر مي كند،  مي كند.
ين است كه فشار روز افزون اطالعات همهء عرصه ا
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هاي زندگي بشري، به ويژه دولت و كاركرد هاي آن 
 را دچار تحول خواهد ساخت.

 

در اين مورد، سامويل هانتينگتون رابطهء دولت و 
دموكراسي را در آستانة  سدة بيست و يكم  به 
گونه يي  ديگر بررسي مي كند. وي در موج سوم 

موج تازه يي از «ن است كه دموكراسي بر آ
او در تحليل خود ». دموكراسي به راه افتاده است

همصدا  1990با وزير امور خارجه انگليس در سال 
در عمل، اين به آن معنا است كه ما « مي شود كه 

به دولت هاي دموكراتيك و هر گونه اصالحات سياسي 
كه پاسخگويي مسؤوالن در برابر مردم و دموكراسي 

؛ شايد هم نوعي » ايش دهد، پاداش بدهيمرا افز
همنوايي با فرانسيس فوكوياما دارد كه نويد از 

آنچه را «جهاني شدن دموكراسي ليبرال مي دهد: 
شاهد هستيم، تنها پايان جنگ سرد يا گذشت يك 
دوران تاريخي پس از جنگ نيست، بلكه پايان همة 
تاريخ است، يعني نقطة پايان تكامل ايدئولوژيك 

ر و جهاني شدن دموكراسي ليبرال باختر به بش
 ».عنوان  شكل نهايي حكومت انسان ها

 

در تاييد فوكوياما، ديويد هلد نيز با طرح 
به عنوان برداشتي از روابط » دموكراسي جهاني«

قانوني دموكراتيك كه مناسب جهاني مركب از ملت 
هاي درگير در فرايند هاي منطقه يي و جهاني 

ني شدن دموكراسي را سر داده است، نداي  جها
 است. 

گذشته از تافلر، هانتينگتون، فوكوياما و هلد، 
كساني چون يورگن هابرماس، رابرت نوزيك، اي. 
اف. شوماخر، ريچارد روزكرانس، كارل پوپر و 
ديگران نيز خبر از تحولي جديد داده اند. اين 
تحول جديد، پيدايش مفهوم تازه يي از دولت، 

است كه به نوبة خود  » د اقلدولت ح«يعني 
دموكراسي را به عنوان شيوه و روال كار حكومت 
ها متاثر  ساخته است و ديويد هلد نيز بر اين 
اساس بيان مي كند كه حكومت دموكراتيك بايد 
حكومت محدود باشد و شايد اين تحول به نوعي  

جهان پس از جنگ «ادعاي مرشايمر را ثابت كند كه 
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 1930قدرت به وضع سال هاي   سرد ميان دو ابر
و پيش از  1930چرا كه سال هاي » باز خواهد گشت.

آن  دورة تفوق دولت محدود ليبرال بوده و دولت 
از دخالت در بسياري  امور باز داشته مي شده 

 است. 

حال در آستانه سدة بيست و يكم، بازگشت به دولت 
محدود، ولي اين بار در قالب نظريهء دولت حد 

طرح مي گردد. دولت حد اقل توسط رابرت اقل م
نوزيك در كتاب آنارشي ، دولت و اتوپيا تئوريزه 
مي شود. او به نوعي با محدود كردن نقش حكومت 
به اموري چون تامين نظم، تنفيذ قرار دادها، 
حفظ آزادي شهروندان، تضمين امنيت اقتصادي، 
حفاظت از دارايي هاي خصوصي، پاسداري از امنيت 

... امكان تحقق دموكراسي را به عنوان  ملي و
 شيوة كار حكومت ها، ميسر تر ساخته است.

 

به طرح دولت » كوچك زيباست«شوماخر نيز در كتاب 
حداقل پرداخته است. گذشته از شوماخر و نوزيك، 
ريچاردروز كرانس در كتاب ظهور دولت مجازي 

)، در قالب نظرية دولت مجازي اين انديشه 1999(
روراند كه با تحوالت تجاري و تكنولوژيك را مي پ

، دولت مدرن رفته رفته به  صورت دولت مجازي در 
مي آيد؛ قدرت سرزميني و برتري نظامي از ميان 
مي رود و در عوض براي تقسيم بازار در اقتصادي 
كه روز كرانس تشريح كرده است، محصوالت ذهني و 
ن مجازي مانند نرم افزار و طرح هاي علمي جاگزي

اشكال قديمي دولت خواهند شد. نرم افزار و 
اينترنت، دارايي هاي ملي دولت مجازي به شمار 
مي روند. ملت هايي كه زودتر وارد عرصهء اطالعات 

را » بدن«و ديگران  نقش » سر«جهاني شوند، نقش 
خواهند داشت. نظرية روز كرانس خود اشاره يي 

با  است به رنگ باختن كار ويژه هاي دولت مدرن
توجه به تحوالت نظام اطالعاتي جهاني كه خود 

نوزيك است كه » دولت حد اقل«تكميل كنندة نظرية 
توسط هايك و فريدمن، ديگر اقتصاد دانان معاصر، 
مورد  تاكيد قرار گرفته است و شايد  اين خود 
به معناي ورود به مرحلة  سايبرپوليتيك  باشد 
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و اركان  كه تغيير ديگر مفاهيم به ويژه  دولت
 ».وابسته به آن را رقم مي زند

ظهور دولت مدرن  نشانة يك زمينة جديد گفتماني «
بود كه دعاوي حاكميت، استقالل، نمايندگي و 
مشروعيت را مجسم و به گونة بنيادي، درك سنتي 
از قانون، اجتماع و سياست را از نو قالب بندي 

 95»كرد.

 به هر رو، به گونه يي كه ديده مي شود ما
ناگزير در آينده متفاوت با يك دولت اليگارشي 
(دولت گروهي اندكي از نخبگان)، در راه ايجاد 
يك دولت دموكراتيك مدرن حد اقل قرار خواهيم 

 گرفت. 

 

 دمکراسي در افغانستان:
براي پياده ساختن دمکراسي در کشور، در گام 
نخست، به بستر سازي و زمينه سازي نياز داريم. 

زماني که فرهنگ دمکراتيک و جامعه  در يک سخن تا
مدني به وجود نيايد، دشوار است کاري در اين 

 راستا انجام داد.

در اين جا با برشمردن انواع دموكراسي، مي 
بينيم كه در كشور ما كدام نوع دموكراسي قابل 
تطبيق است.  دموكراسي با توجه به هدف هايي كه 

 در پيش رو دارد، بر چند نوع است:

): polyarchyاسي چند تايي (پولي آرشيدموكر  . أ
پاية مشاركت گسترده نه،  اين نوع دموكراسي بر

بل برپاية اصل نمايندگي پي ريزي گرديده است و 
نهادينه كردن مشاركت را در چهارچوب انتخابات و 
در مراحل بعدي مجالس قانونگذاري به منظور 
تصميمگيري در بارة مسايلي كه مربوط به سرنوشت 

 يا جامعه مي گردد، در نظر دارد.  افراد

                                     
براي به دست آوردن آگاه هاي بيشتر در زمينه نگاه .  95

، شماره »مطالعات سياسي و اقتصادي«شود به  فصلنامه 
و  1383، تهران، سال 196-195و شماره هاي  122-121هاي 

نيز داکتر سريع القلم، توسعه يافتگي و آينده عقالنيت 
 در ايران، تهران، 
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دموكراسي كثرت گرا (پلوراليستي) :  نوعي     . ب
از حكومت دموكراسي است كه در آن افراد نقش 
چنداني ندارند، بلكه اين گروه ها هستند كه نقش 

اجتماعي بازي مي  –اساسي  را در زندگي سياسي
ها كه طبعا  كنند و افراد با عضويت در گروه

و تشكيالت  وسيع و منسجمي هستند، داراي سازمان 
تالش مي كنند كه مصالح و منافع خود را حفظ 

 نمايند. 
دموكراسي مشاركتي: هواداران دموكراسي    . ت

مشاركتي به مقصد مشاركت هر چه گسترده تر مردم 
و وصول به اين هدف كه همه افراد يك جامعه هر 
چه بيشتر در تعيين سرنوشت خويش سهيم باشند، 

 ش هايي مانند عدم تمركز قدرتراه و رو
)Decentralisation پراگنده كردن قدرت  يا تقسيم ،(

)، كنترل اجتماعي، Disposal of Powerقدرت (
فدراليسم  و رسيدگي به كار هاي هر منطقه  توسط 

) را توصيه Localism – community Centralافراد محلي (
 مي نمايند. 

) : در populism Democracyدموكراسي مردمگرا (   . ث
اين نوع دموكراسي كه هوادار يك دولت مركزي 
نيرومند است، وجود يك رهبر كاريزماتيك به 

عنوان يك ضرورت مطرح مي گردد. معموال اين گونه  
رژيم هاي مردمگرا هنگامي مطرح مي گردد كه كه 
بخش بزرگي از مردم،  در مخالفت با قدرت هاي 

پيشين به  استعماري و نيرو هاي هوادار رژيم
حركت مي آيند كه اين حركت و مخالفت  مي تواند 
به عنوان شاخصه يي از پلوراليزم مورد نظر قرار 
گيرد.  پلوراليزم  نسبي مي تواند منتج به 
تقسيمات  ميان گروه ها  و دسته ها گردد. اگر 
اين تقسيمات به صورت نهاد هاي نيرومند سياسي 

يم مردمگرا  تجلي يابد، و تنش ها كم باشد، رژ
در سمت و جهت دموكراسي قرار مي گيرد و به همين 
خاطر است  كه رژيم هاي مردمگرا به عنوان نوعي 

 از حكومت دموكراسي مطرح گرديده است.
دموكراسي چند قومي:  دموكراسي چند قومي،     . ج

نظام سياسي است كه در آن چند گروه قومي، 
در  فرهنگي در قدرت سياسي سهيم هستند و -مذهبي

تصميمگيري هاي سياسي مشاركت دارند. ويژگي هاي 
 اصلي اين نوع دموكراسي عبارت اند از:
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مشاركت نمايندگان گروه هاي قومي عمده  -1
 در فرايند تصميمگيري

برخورداري آن گروه ها  از ميزان بااليي   -2
 از خود مختاري يا خودگرداني داخلي

توزيع قدرت به تناسب اهميت گروه هاي  -3
 قومي

 
اين جا بايسته است نيک بينديشيم که کدام يک در 

از اين دمکراسي ها براي کشور ما بيشتر از ساير 
 دمکراسي ها  پذيرا تر و واقعبينانه تر است.

کشور ما هيچگاهي تجربه دموکراسي را جدي نگرفته 
نهادهاي دموکراتيک صرفا به منظور روپوشي 

ه هاي فردي، حزبي و گروهي به کار رفت ديکتاتوري
ها موسسات  و به خاطر پابرجايي اين نظام

دموکراتيک مانند پارلمان انتخابات و مشارکت 
مردم در قدرت سياسي صرف جنبه نمايشي داشته و 
اين اصول را به گونه يي دستکاري و مسخ نموده و 

 ماهيت اصلي آن را خدشه دار ساخته اند.

 

استاد دانشگاه  -به گفته پروفيسور داکتر هاشمی
نظام سياسي کشور و دسپلين نيمبندي که «، کابل

در طي رژيم شاهي قوام گرفته و برقرار شده بود 
و استمرار اين دسپلين ظاهرا يک مشروعيت به 
نظام سياسي کشور بخشيده بود، با عنوان نمودن 
داعيه دموکراسي و ديماگوژي سياسي از هم گسيخت 
و جامعه ناپخته و فاقد فرهنگ سياسي نه تنها 

هاي عوام فريبانه طالبان قدرت  خوش بازيدست
گرديد، بلکه دموکراسي به ذات خود ملعبه يي شد 
براي توسعه و استحکام يک نظام جمهوري 

  96».مطلقه

                                     
 58. همان جا، ص 96
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: دمکراسي انجمني 97مهندسي سياسي در افغانستان
 يا دمکراسي همگرايانه؟ 

روشن است پيش از آن که ساختماني اعمار گردد، 
راي ساختمان مورد نظر کشيده مهندسان نقشه يي ب

و محاسباتي انجام مي دهند. يک دولت نيز دقيقا 
مانند ساختماني است که پيش از اعمار آن به 
نقشه و محاسبه نياز دارد. دردمندانه مساله 

ستان دست کم به گونه نمهندسي سياسي در افغا
مدون تا کنون مي شود گفت بسيار اندک مطرح بوده 

 است.  

 

ه تاريخ کشورهاي مختلف، مي توانيم با مطالع«
اين نتيجه را بگيريم که معموال درگيري هاي 
داخلي کشورها از طريق سلطه اقتدار گرايانه يک 
گروه يا گروه هايي بر ديگران مديريت (کنترل) 
شده است. در شيوه اقتدارگرايانه اداره کشورها 
معموال فرصتي براي اعمال نفوذ مستقيم يا غير 

(و يا در برخي از حاالت  وامع اقليتمستقيم ج
اکثريت) بر تصاميمي که براي کل جامعه گرفته مي 
شود، وجود ندارد. مطيع سازي، اخراج اقليت ها و 
نسل کشي از نمودهاي مختلف رويکرد سلطه طلبي در 

                                     
در سال هاي کار در کرسي رييس مرکز مطالعات .  97

استراتيژيک وزارت امور خارجه، بخت يارم بوده تا بهره 
گيري از فرصت، بنا بر مسووليت کاري با شماري از 

ناسان مسايل افغانستان رييسان مراکز همتا و نيز کارش
در بسياري از کشورهاي جهان در زمينه هاي گوناگون گفت 
و شنيدهاي مفصلي داشته باشم. از جمله با جناب داکتر 

مدير کل دفتر مطالعات سياسي و بين المللي  –موسوي
وزارت امور خارجه ايران که دست کم ده بار با ايشان 

در کابل، پيرامون مسايل مربوط به کشور و منطقه، 
تهران و ديگر جاها به تبادل افکار پرداخته ام. ايشان 
از انگشت شمار کساني هستند که با روش هاي سامانمند 
به بررسي مهندسي سياسي در افغانستان پرداخته اند. در 
اين جا بايسته دانستم فشرده يي از چهارچوب تيوريکي 

در را که ايشان در پيوند با مهندسي سياسي افغانستان 
 - افغانستان و استقرار سازوکار و سامانه سياسي«مقاله 
 آورده اند، پيشکش حضور تان نمايم. » اجتماعي
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مديريت يا کنترل جوامع ناهمگون و متفرق مي 
 باشد. 

 

ته هاي داشتن قواي قهريه مناسب براي سرکوب خواس
اقليت ها، مهم ترين ابزاري است که در اختيار 
حکومت هايي از اين قبيل جوامع قرار داد و 
بديعي است تا زماني که حکومت ها قدرت سرکوب 
خود را حفظ کنند، قادر خواهند بود شيوه سلطه 
اقتدارگرايانه را بر جامعه تحميل کنند و با از 

ن و جنگ دست دادن قدرت سرکوب، جامعه دچار بحرا
 داخلي مي گردد.

 

در کنار رويکر اقتدارگرايانه، رويکرد ديگري 
براي اداره بعضي از جوامع متفرق و ناهمگون 
[(چندپارچه)] وجود دارد که در آن ها حکومت تالش 
مي نمايد از طريق بعضي اقدامات توازن بخش به 
نوعي ساير اقوام يا گروه هاي اجتماعي را يا در 

و يا با تعادل خواسته هاي قدرت سهيم سازد 
آنان، موجب کاهش تعارضات و اختالفات در جامعه 

 گردد. 
 

در رويکرد مبادله سلطه در کشورهاي چند قومي، 
دمکراسي حضور ندارد. اما دارنده قدرت مرکزي با 

ر ديگر واگذاري پاره يي امتيازات و فرصت ها ب
اقوام (و يا بخشي از اقوام مختلف) موجب تحکيم 
نظام اقتدارگرا مي گردد. در اين قبيل جوامع، 
بازهم در نهايت قدرت ابزار سرکوب حکومت است که 
ساختار سياسي را محافظت مي نمايد و چنان چه 
حکومت نتواند از طريق اقدامات توازن بخش و 

ه و کشور سرکوب، ثبات جامعه را حفظ کند، جامع
دچار تجزيه شده و جوامع و کشورهاي جديدي به 
وجود مي آيند. سرنوشت شوروي و يوگوسالوي از 
نمونه هاي تجزيه جوامع و کشورها در عصر حاضر 

 است.

 

در مقابل رويکرد سلطه، براي مديريت و کنترل 
جوامع ناهمگون؛ رويکرد دمکراتيک قرار مي گيرد. 
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مديريت جامعه است. رويکرد دمکراتيک، تغيير روش 
در رويکرد دمکراتيک مسووليت اصلي قواي قهريه، 
حفظ ساختار دمکراتيک کشور است، نه تحميل سلطه 
بخشي از جامعه بر بخش هاي ديگر. در اين 
رويکرد، اعضاي جامعه توسط راي خود امور مختلف 
جامعه را اداره مي نمايند و مي توانند با 

ت مديريت ساختار مشارکت خود در ساختارهاي  قدر
 سياسي کشور را دست گيرند.

رويکرد دمکراتيک در ساده ترين شکل خود دمکراسي 
اکثريت نام دارد که به معناي اداره جامعه بر 
مبناي راي اکثريت آن جامعه است. دمکراسي 
اکثريت در جوامع همگون يا کمتر غير متفرق مي 
تواند بخش عمده يي از مشکالت آن جامعه را حل 

د. زيرا  نخستين شرط تحقق دمکراسي که وجود کن
است، در جوامع  همگون وجود » افکار عمومي متحد«

دارد. اما در جوامع متفرق و ناهمگون چند قومي 
که افکار عمومي متحد وجود ندارد، اجراي 
دمکراسي اکثريت خود مانعي براي نظم و آرامش 
جامعه است. زيرا در اين گونه جوامع، نتيجه 

دمکراسي اکثريت چيزي جز تحميل و سلطه  اعمال
اکثريت بر اقليت نخواهد بود و به عبارت ديگر 

 ديکتاتوري اکثريت شکل خواهد گرفت. 

 

مشکل ديگر دمکراسي اکثريت آن است که قدرت هاي 
حاکم تا زماني که ماندگاري و راي خود را موافق 
راي اکثريت مي بينند، در باره مزاياي دمکراسي 

حبت مي کنند اما هنگامي که متوجه مي اکثريت ص
شوند که اکثريت نظر و راي ديگري دارد، به 
 اشکال مختلف از قبول راي اکثريت طفره مي روند.

 

همان گونه که گفته شد، دمکراسي اکثريت در 
جوامع همگون مي تواند ساز وکار مناسبي براي 
اداره کشور و جامعه باشد، اما در جوامع 

و چند قومي اعمال دمکراسي  ناهمگون و متفرق
اکثريت خود مي تواند موجب بروز بحران هاي 

مهندسي «مختلفي گردد و در اين جاست که بحث 
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در قالب  98و نظزيه تقسيم قدرت» سياسي
دمکراسي «و يا » دمکراسي انجمني«رويکردهاي 

براي طراحي ساختارهاي سياسي و مديريت » ائتالفي
 جوامع متفرق مطرح مي گردد.

 

هندسي سياسي بدين معنا است که قوانين بازي م
سياسي به گونه يي طراحي مي شود که ميانه روي 
را در مقوالت تفرقه انگيز قومي نهادينه سازد. 
تمايالت ويرانگر را محدود نمايد و بر نيروهاي 
گريز از مرکز حاصل از سياست هاي قومي فايق 

 آيد. 

ه ها و مهندسي سياسي مجموع گسترده يي از ديدگا
نظرياتي است که تالش مي کند در جوامع متفرق و 
ناهمگون توصيه هايي را براي مديريت ساختارهاي 
اداري و سياسي آن جامعه براي مديريت بهتر و 

 موثر منازعات قومي و داخلي داشته باشد.

 

 دمکراسي انجمني:
رويکرد دمکراسي انجمني توسط ليج فارت طرح و 

ويکرد بيش از هر چيز به پرداخته شده است. اين ر
همکاري نخبگان به عنوان مشخصه اصلي مديريت 
موفق درگيري در جوامع ناهمگون و متفرق تاکيد 

 مي نمايد.

 

انجمن گرايان اظهار مي دارند که حتا اگر 
اختالفات  عميق بين گروه هاي اجتماعي وجود 
داشته باشد. براي آرام کردن درگيري، همکاري 

شرط الزم و کافي است و نخبگان  همگرايانه نخبگان
به تنهايي قادر هستند با ابتکار عمل حل و فصل 
يا تکميل اقدامات سامان بخش درگيري را به دست 
گيرند و بنا بر اين، به تنهايي قادرند مشارکت 

                                     
تقسيم فيزيکي حکومت . بايد گفت که در کشور ما بيشتر  98

. مادامي که مشارکت  مطرح است تا مشارکت در اداره
جايگزين تقسيم فيزيکي قدرت ميان نخبه هاي ابزاري 

وم اداره جايگزين مفهوم حکومت نشود، نگرديده و مفه
 راهي به دهي نخواهيم برد.
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هاي مثبت و مستقيمي را به دست گيرند و بنا بر 
اين به تنهايي قادرند مشارکت هاي مثبت و 

نتايج حاصل از اقدامات سامان بخش  مستقيمي د ر
 درگيري داشته باشند.

 

انجمن گرايان مفهوم ملت سازي يا رويکردهاي 
همگرا را با در نظر گرفتن اهميت و انعطاف 
پذيري هويت قومي يک قضيه مشکوک تلقي مي کنند و 
معتقد اند که شکستن وفاداري گروهي و قومي براي 

ک کاري بسيار به وجود آوردن يک حس سرنوشت مشتر
 دشوار و حتا غير ممکن است.

 

طبق نظر ليج فارت انجمن گرايي بر چهار اصل 
استوار است: هيات اجرايي متکي بر ائتالف بزرگ 
نخبگان، حق وتوي اقليت و تصميگيري بر اساس 
اجماع و تناسب در تخصص پست هاي دولتي و بيت 

 المال و خودمختاري گروهي.

د که تقسيم پست هاي انجمن گرايان معتقد هستن
دولتي بين نخبگان گروه هاي قومي باعث مي شود 
که اقليت همواره نسبت به حضور خود در دولت و 
ساختارهاي سياسي احساس اطمينان کند و ويتوي 
اقليت يا تصميمگيري بر اساس اجماع باعث مي شود 
تا اقليت همواره نسبت به تمامي تصميم هاي 

ه منافع خود را در اتخاذ شده آگاهي پيدا کرد
نظر بگيرد و در خودمختاري گروهي احساس هويت 
نموده با هويت فرهنگي و قومي مستقل خود در 

 ساختار کل اجتماع مشارکت مي نمايد. 

 

 دمکراسي همگرايانه:
دمکراسي همگرايي در مقابل رويکرد انجمن گرايي 
قرار مي گيرد. هرچند نقاط اشتراک فراواني بين 

از نظر طرفداري هر دو از  اين دو نظريه
فدراليزم و تاکيد بر اهميت متناسب و توازن 
قومي وجود دارد. اما هورو ويتز که به عنوان 
نظريه پرداز دمکراسي همگرايي مطرح است، براي 
کاهش درگيري قومي ابتدا چند راهکار ارايه داده 
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و بعد نظريه خود را در باره دمکراسي تعريف مي 
 کند:

زميني قدرت با هدف برداشتن پراگندگي سر -1
 فشار از يک منطقه مرکزي منفرد

تمرکز زدايي قدرت و واگذاري پست ها بر  -2
مبناي زمينه هاي قومي به منظور ارتقا بخشيدن 

 به رقابت دروني قومي و در سطح محلي
جاگزين سازي قشربندي هاي جديد اجتماعي  -3

(مانند طبقه اجتماعي طبقه صنفي و...) به جاي 
 ندي هاي قوميتقسيم ب

کاهش اختالفات ميان گروه هاي قومي از طريق  -4
 مديريت توزيع منابع

 
هورو ويتز با نقد نقش نخبگان در دمکراسي 

هيچ دليلي براي پذيرش اين «انجمني مي نويسد: 
تفکر که نخبگان از موقعيت خود براي کاهش 
درگيري و نه تشديد آن استفاده خواهند کرد، 

گري که در نقد نظريه وجود ندارد و دليل دي
انجمن گرايي مطرح مي سازد، آن است که نهادهاي 
انحمني به جاي اتکاي بر عوامل مشوق ميانه روي 
بر اهرم هاي فشار عليه سياست هاي افراطي مثل 

 ».حق ويتوي اقليت متکي است

 

در جستجوي يک فرهنگ برتر به جاي فرهنگ عشيره 
 :99يي
آينده بخواهند اگر نخبگان سياسي و دولتمردان «

به پي ريزي و تشکيل يک دولت ملي و فراگير بر 
بنياد وحدت ملي دست بيازند، اين امر در گام 
نخست نياز به شناسايي ريشه ها و عوامل تنش ها 

                                     
. براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر در زمينه نگاه 99

 شود به: 
 افغانستان به کجا مي رود؟-1
، نشر »افغانستان قلمرو استبداد«داي فوالدي،  -2

 فدراسيون آزاد ملي، پاکستان
ت، نوشته گروهي نسبت دين و جامعه مدني، مجموعه مقاال-3

 ، 1378از پژوهشگران ايراني، تهران، پاييز 
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و کشاکش هاي سياسي و اجتماعي احزاب، گروه ها و 
توده هاي مردم افغانستان دارد و تنها با 

ايه هر نوع شناسايي اين آسيب ها است که ار
راهکار عملي براي شکلدهي  وحدت ملي و وفاق 

 »اجتماعي معنا و مفهوم مي يابد.

 

در اوضاع کنوني، ما در کشور به رسيدن به يک «
تفاهم تاريخي نياز داريم، چه براي ريشه کن 
ساختن فاجعه ملي و سياسي، راه حل مطمين آنگاه 
به دست مي آيد که پيش از همه، ميان جوامع و 

تفاهم  شار ملت تفاهم تاريخي به وجود آيد.اق
تاريخي يگانه اصل براي توافق اجتماعي غرض 
ساختن نخستين حاکميت متمرکز ملي در کشور به 
شمار آيد. حاکميت سياسي به مفهوم يک پديده 
تاريخي در کشور، حاکميتي است که الگوي رفتاري 
سياسي و اجتماعي جامعه قبيله يي را بيان داشته 

واره از راه لشکرکشي[(رهيافت هاي سخت و هم
ابزاري)] به عمر خويش ادامه داده است. هنگامي 
که مي گوييم جامعه قبيله يي، از نهادهاي 
اجتماعي، اقتصادي فرهنگي و سياسي يي سخن مي 

قبيله يي را  -زنيم که در مجموع نوع نظام سياسي
 به وجود مي آورند.

 

هيچگاهي مطرح  در کشور، چون مقوله تفاهم تاريخي
نشده بود، هرچه بوده يا کوبيدن کور بوده يا 
دفاع کردن کور و از شناخت دقيق و تحليلي هيچ 

 خبري نيوده است.

در جوامع قبيله يي، استبداد و خودکامگي سياسي 
يگانه ماهيت نهاد سياسي است. اين استبداد از 
طريق قدرت نظامي حفظ شده و از طريق غارت جوامع 

قويت پايه هاي اقتصادي آن پرداخته مي ديگر به ت
شود. تفاهم تاريخي به شناخت عوامل بازدارنده 
تکامل نهادهاي جامعه نيز کمک مي کند. چه آن که 
تفاهم تاريخي عبارت است از شيوه برخورد منطقي 
و تحليلي با واقعيت هاي ظالمانه تاريخ سياسي 
که جز قرباني نمودن عنصر تکامل در جامعه قبيله 

 يي ديگر پيامي نداشته است. 
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استبداد به مفهوم پديده تاريخي بدين معنا است 
که اين پديده محصول خواست و اراده افراد نيست 
و در چوکات يک نظام شکل مي گيرد و استبداد به 
مفهوم پديده اجتماعي بيانگر اين است که نظام 
مستبد معلول روابط اجتماعي و مناسباتي  است که 

عنصر  ناي آن نهادهاي جامعه قرار دارد.در زير ب
استبداد در نظام هاي سياسي ما نه تنها يگانه 
وسيله  حکمروايي بل که ويژگي حاکميت نيز بوده 
است. ولي آنچه کمتر بدان پرداخته شده است، 
 رابطه استبداد سياسي با فرهنگ جامعه است.
استبداد سياسي را اگر منحصر به نظام سياسي 

ش از همه رابطه فرهنگ وسياست را از نماييم، پي
متن روابط  اجتماعي بيرون ساخته و به شکل غير 
مستقيم اين قانونمندي مسلم اجتماعي را کتمان 
نموده ايم که فرهنگ جوامع مطابق به روند 
تکاملي خود نظام سياسي جوامع را نيز ايجاد مي 

 کند.

 

مشکل عمده تاريخ سياسي افغانستان نه تنها عدم 
ليل رابطه فرهنگ جامعه با نظام سياسي جامعه تح

بوده است، بل که تاثير پذيري از اين تاريخ 
سياسي به عنوان يگانه ميراث گذشته زير بناي 

 سياست امروز را نيز تشکيل مي دهد.

نظام سياسي، روابط اجتماعي و فرهنگ (آنچه به 
معنويت و تفکر جامعه تعلق مي گيرد) سه پديده 

و تفکيک ناپذير اند که در رابطه  به هم پيوسته
 متقابل تاثير و تاثر با هم زندگي مي کنند.

در زير بناي همه 100در جامعه قبيله يي دين
نهادهاي اجتماعي قرار مي گيرد و هر پندار و 
کردار جديد تا رنگ ديني و مذهبي به خود نگيرد، 
نمي تواند از حمايت اجتماعي برخوردار شود. از 

ي توان گفت آيين جامعه قبيله يي همين جاست که م

                                     
در اين جا و در آينده هر جايي که سخن از دين است،   100

به هيچ رو، منظور از اسالم ناب محمدي نه، بل که از 
دين آلوده با خرافات سنتي قبيله يي است که از اسالم 

 راستين فرسنگ ها فاصله گرفته است.
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بازيچه يي است که چونان وسيله مشروعيت بخشيدن 
می باشد. براي اهداف زمامداران جامعه قبيله يي 

نمي تا چيزی رنگ و بوی مذهبی نداشته باشد، 
تواند به عنوان مجموعه باوري جامعه قبيله يي 
پذيرفته شود و يا از حمايت اعتقادي اين جامعه 

 گردد. وردارخبر

 

دو نوع جامعه و نظام سياسي داريم: جامعه و 
نظام سياسي يي که ظابطه هاي مشروط کننده 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قدرت مطلقه آن ها 
را تهديد مي کنند و جامعه و نظام سياسي يي که 
به عنوان دو پديده مجزا از هم زندگي کرده گاهي 

گاهي  نظام سياسي ريشه جامعه را مي خشکاند و
جامعه با طغيان از بيرون بيخ و بنياد نظام 

 سياسي را ويران مي کند.

 

عيار گردد که يی وقتي روابط اجتماعي به گونه 
تمام نهادهاي جامعه به جاي عوامل پرورش دهنده 

چونان عوامل بازدارنده تکامل به شمار  ،تکامل
روند، قوانين مدني و حقوقي به عنوان نيازهاي 

روابط نهادهاي جامعه هيچگاهي نمي  بيرون شده از
توانند از کارايي بايسته برخوردار باشند و اين 
گونه جامعه ايستا و عقبگرا از داشتن همچون 
قوانين مدني و حقوقي به عنوان وسايل موثر 
تحديد قدرت مطلقه زماندار مورد استفاده جامعه 
قرار نگيرد، چون وقتي جامعه قبيله يي خود 

هاد سياسي استبدادي باشد، اين تقويت کننده ن
جامعه چگونه مي تواند به وسايلي چون قوانين 
مدني و حقوقي براي شامل کردن اراده اجتماعي 

 نظر به تراز تکامل فرهنگي خود متوسل شود.

 

هنگامي که نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
همه تقويت کننده استبداد و حاکميت مطلقه باشد، 

ي ضد استبدادي از حمايت هاي جنبش هاي سياس
اجتماعي محروم گرديده و به عنوان يک رقيب 
سياسي فاقد پايگاه اجتماعي در برابر زمامداران 
مطرح مي شوند و مرگ جنبش هاي سياسي از همان 
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روزي مسلم مي شود که بدون پشتوانه نهادهاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ديني) در برابر 

 د.رهبران مطرح مي گردن

 

اگر ارزش هاي نوين فکري بتوانند نهاد فرهنگي 
تمام  -جامعه را موفقانه مورد حمله قرار دهند

 نهادهاي ديگر بايد جبرا تغيير کنند.

 

خرافات به يک نوعي در درون نهادهاي فکري، 
فرهنگي و باروري هر جامعه يي وجود دارد. مگر 
هنگامي که خرافات از طريق حاکميت سياسي حمايت 

و دامن زده مي شود، اين جا فاجعه ملي به  شده
وجود مي آيدکه بر اساس آن تمام روابط ملي و 
سياسي ملت بر زيربناي جهالت قرار مي گيرد. 
نهاد سياسي متکي بر جهالت اجتماعي مي شود و 
جهالت اجتماعي با حاکميت سياسي رابطه يي است 
که از طريق تقويت خرافات مذهبي، فرهنگي و فکري 

 ر مي شود.ميس

 

خرافات سنتي که جانشين نهاد ديني شده و جهالت 
ساختاري جامعه مديون آن ها است، از يک سو، و 
منافع حاکمان قدرت مطلقه استبدادي که نهاد 
سياسي جامعه را در انحصار دارند، از سوي ديگر، 
دو واقعيت مسلم اجتماعي و سياسي در افغانستان 

ريه مليت پرستي بوده اند و در يک سده اخير نظ
سنتي و ايدئولوژيک از طريق حقظ تمام سنت هاي 
قبيله يي در درون نهادهاي اجتماعي جامعه زمينه 
رشد هرگونه  جنبش روشنگرانه مذهبي و غير مذهبي 

 را در درون جامعه حاکم نيز گرفته اند. 

 

به همين دليل است که قشر سنت گراي مذهبي بيش 
ريه يي مي گردد که از هر چيزي ديگر پيشاهنگ نظ

در طول يک سده حاکم بوده و تمام تراژدي ملي و 
سياسي کنوني نيز محصول همين نظريه حاکم غير 

 انساني است.
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هر باري که جنبش هاي فکري امکان رشد کرده اند، 
بدون درک از مناسبات جامعه قبيله يي و بدون 
داشتن روش و بينش تحليلي و منطقي در برابر 

ه عنوان يک پديده اجتماعي خود به نهاد سياسي ب
 »عامل فاجعه تبديل شده است

 

ما از نخستين نظام هاي سياسي شناخته شده «
تاريخ کشور تا کنون شاهد سيکل بسته و تکرار 
شونده يي از خودکامگي فردي بوده ايم که در 
قالب سلطنت هاي مطلقه و نوعي هرج و مرج و بي 

ست. چرخه نظمي و نا به ساماني تجلي کرده ا
تاريخ ما دايم ميان اين دو وضعيت در نوسان 

 بوده است.

 

رابطه ميان استبداد و هرج و مرج يک رابطه 
ديالکتيکي و دروني است. يعني هنگامي که 
استبداد به اوج مي رسد، از درونش هرج و مرج 
زاييده مي شود. همچنان که وقتي هرج و مرج به 

وجود مي آيد. اوج مي رسد، از درونش استبداد به 
ما در تاريخ کشور اين چرخه تکراري و پيوسته 
اوجگيري استبداد و هرج و مرج را مکرر مي 
بينيم. چه در دوران پيش از اسالم و چه پس از 
آن. هر باري که حکومتي با اتکا به نيروي قبيله 
يي يا نيروي خانداني تاسيس مي شود، به تدريج 

د تا تبديل به پادشاه قدرت خود را افزايش مي ده
 يک نيروي سرکوبگر خود کامه شود. 

 

واکنش جامعه به اين استبداد خودکامگي و سرکوب 
شکلگيري و افزايش تدريجي نيروهاي گريز از مرکز 
است.  سران قبايل مختلف؛ سران خاندان هاي 
اشرافي، زمينداران گوناگون به تدريج تضاد و 

د. در تعارض بيشتري با قدرت مرکزي پيدا مي کنن
پايان کار، هنگامي که پادشاه (رهبر) مي رود، 
يا نظام سياسي گرفتار يک بحران مي شود، اين 
نيروها در گوشه و گنار درفش جدايي يا استقالل 
را بر مي افرازند، کشور وارد دوره يي از جنگ 
هاي خانگي، ستيز داخلي و مبارزه هاي شبه 
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ي، فئودالي مي شود تا اين که ستيزه هاي درون
قتل و غارت و خونريزي حمله هاي مداوم به شهرها 
و ويراني روستاها و کشتزارها وضعيت را به گونه 
يي  در مي آورد که نوعي تعادل غير فعال ميان 

 نيروهاي مخاصم ايجاد مي شود. 

 

دو باره زمينه تفوق گروهي  اوضاعی،در چنين 
فراهم مي شودکه بتوانند منازعه را فرونشانند و 

يجاد يک قدرت برتر و تاسيس يک نظام مرکزي با ا
استبدادي، نظم و امنيت و ثبات را در کشور 
برقرار کنند و اين چرخه دايم تکرار مي شود. به 
سخن ديگر، به ويژه طي دوصد سال اخير، ما در 
کشور، هميشه يکي از اين دو وضع را داشته ايم. 
يا يک نظام استبدادي بوده است که در کنارش 

ت و ثبات وجود داشته و يا جامعه در حال امني
بسيج انقالب يا شورش بوده و ثبات و امنيت وجود 
نداشته است. به عبارت ديگر، آزادي به گونه غير 
نهادينه، فاقد چهارچوب ها و قواعد مشخص به 
صورت هرج و مرج و نا به ساماني در برابر يک 
نظام استبدادي مخالف آزادي  قرار مي گيرد. 

هرچند يک نظام استبدادي تامين کننده ثبات  حال،
و امنيت کشور است، تا زماني که جامعه ما در 
چنين وضعيتي قرار دارد، اين سرنوشت محتوم و 

 ».     مقدرش است.

 

براي اين که جامعه ما از اين سرنوشت محتوم و 
مقدر تاريخي رهايي يابد، تنها راه اين است که 

عه يي ايجاد شود که در حد فاصل فرد و دولت جام
ضمن حراست از آزادي جامعه و حفظ حقوق فردي و 
اجتماعي شهروندان مانع از مداخله دولت و در 
واقع مانع از بازتوليد اقتدار استبدادي در 

 جامعه شود. 

 

جامعه مدني مهمترين تضمين و سازو کاري است که 
جامعه ما با تمسک به آن مي تواند هم از نظر و 

ردار شود، هم داراي دولت باثبات و آزادي برخو
مقتدر باشد که به حقوق شهروندان تجاوز نکرده، 
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در همدستي با استعمار خارجي، استبداد را بر 
جامعه حاکم نکند، استبدادي که خود مقدمه بي 

 ثباتي، هرج و مرج و ناامني در جامعه مي شود. 

 

به همين دليل است که ضرورت طرح و پيگيري مقوله 
نام جامعه مدني ريشه در اعماق تاريخ  يي به

کشور دارد. توسعه جامعه، توسعه سياسي، توسعه 
فرهنگي، توسعه اجتماعي و رسيدن به آن وضع 
بالنسبه پذيراو مطلوبي که ما بتوانيم آزادي را 
در کنار نظم اجتماعي و اقتدار دولت را در کنار 
حقوق شهروندان داشته باشيم در گرو تکوين جامعه 

ني است. اگر جامعه مدني شکل بگيرد، آنگاه مي  مد
توان مطمين بود که ديگر شاهد رويدادهاي خونبار 

 نخواهيم بود.

 

در جوامعي که به شدت در معرض کودتا اند، حد 
فاصلي ميان فرد و دولت نيست و هيچ نيروي تعديل 
کننده يا کنترل کننده يي در برابر قدرت حاکم 

مکان را دارد که هر وجود ندارد و دولت اين ا
لحظه و به هر نحوي که اراده کند، در سرنوشت 

 مردم مداخله کند.

جامعه يي که از افراد متفرق، پراگنده و فاقد «
سازمان به وجود آمده باشد، افرادي که در گروه 
هاي نهادينه متشکل نشده اند، و جايگاه حقوقي و 
ساختارهاي معيني را به خود اختصاص نداده اند، 

ه شدت آسيب پذير اند. يعني به آساني در برابر ب
گروه کوچکي از مزدوران استعمار، نظاميان 
وابسته و سياستمداران خود فروخته از پا در مي 
آيد و تسليم مي شود. بنا بر اين، براي اين که 
جامعه خود را در برابر استبداد و استعمار 
صيانت کنيم، براي اين که توسعه پايدار، ثبات و 
امنيت مستمر جامعه را تنظيم کنيم، براي اين که 
از خشونت، از تراکم و انباشت ناخشنودي هايي 
جلوگيري کنيم که ذخيره فعال و در واقع چاشني 
هاي انفجاري نيرومندي را براي انقالب ها، شوروش 
ها و نا آرامي هاي سياسي و اجتماعي ايجاد مي 

کنش  کنند، براي اين که شهروندان از نيروهاي
پذير به نيروهاي کنشگر تبديل شوند، براي اين 
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که آزادي با مسووليت جمع شود و هر شهروند ضمن 
ه ااين که احساس آزادي مي کند، بتواند در ر

اعاده حقوق خود کوشش کند و در همان حال احساس 
مسووليت نيز کند و براي اين که تعامل ميان 

ا دولت افراد جامعه با يک ديگر و  ميان جامعه ب
خرد ورزانه و قانونمند شود و سر انجام اين که 
از جامعه خشونت زدايي کنيم، بايد زمينه هاي 

 تکوين جامعه مدني را فراهم بياوريم.

 

تکوين جامعه مدني يک نياز تاريخي است. تاريخ 
کشور اين نياز را نشان مي دهد و آينده کشور 

ش نيز تاسيس و تکوين جامه مدني را به عنوان رو
و مکانيزم اصلي شکستن بسياري از بن بست هايي 
که جامعه ما در طول تاريخ گرفتارش بوده است، 

 ».به اثبات خواهد رسانيد

اگر ما به تاريخ کشور نگاه کنيم؛ در مي يابيم 
که هر چيز در خدمت نفي فرهنگ گفتگو و مفاهمه 
بوده است. فرهنگ سياسي، شکاف  ميان دولت و 

جي به خصوص  فشار استعمار و ملت، تهديدات خار
پسماندگي نهادهاي اجتماعي و سياسي همه اين ها 
دست به دست هم داده اند تا فضاي گفتگو در 

 »   جامعه ما تنگ باشد.

 

چالش ها و بحران هايي که کشور باآن رو برو 
 است:

کشور ما در سراسر تاريخ معاصر و نوين خويش با 
درگم   چالش ها و بحران هاي پيچيده و سر

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي دست به 
گريبان بوده است. اين چالش ها و بحران ها به 
گونه متناوب در برهه هايي معيني از تاريخ، 
باعث بروز فاجعه گرديده و کشور را براي چندي 
در کام سيه روزي و بدبختي فرو برده است. 
وانگهي، پس از فروکش توفان هاي اجتماعي، دو 

اره سر بر کشيده و بار ديگر تکرار گرديده ب
است. شوربختانه ما در چنين دور و تسلسل باطلي 

 سرگردان هستيم.  
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يکي از ويژگي هايي افغانستان، پراگندگي 
باشندگان آن در دره هاي تنگ و دراز و گذرگاه 
هاي کوهستاني دشوار گذار و دور افتاده است که 

ميان مردم آن  در درازاي تاريخ همگرايي دروني
را دشوار ساخته است. اين پراگندگي، باشندگان 
کشور را از هم دور نگه داشته و موجب پرورش 
خرده فرهنگ هاي بسته شده، کشور را از شبکه هاي 
جهاني بازرگاني دور نگه داشته و زمينه پديد 
آيي فرهنگ ملي در برگيرنده همه خرده فرهنگ ها 

سب تصادف، اين امر را محدود گردانيده است. بر ح
با موقعيت جغرافيايي خود کشور که يک سرزمين 

بياباني دور افتاده واقع در قلب  –کوهستاني
قاره آسيا که زمينه کمتري براي همگرايي با 
روندهاي بزرگ تاريخي داشته است، همخواني دارد. 
از همين رو هم بوده که اشغال افغانستان در 

ده است و کشور درازاي تاريخ کار ساده يي نبو
گشايان و جهانگشايان بسياري را از پا در آورده 

 است.    

 

افغانستان کشوري است سنتي که در درازاي سده 
ها، مشکالت حل ناشده فراواني در آن روي هم 
فراهم آمده و پشته هاي بزرگي از اليه هاي 
متراکم نا به هنجاري ها و نا به ساماني ها 

اقع، اين کشور درگير انباشت گرديده است. در و
بحران هاي متعدد و پيچيده است. مانند بحران 
هاي اقتصادي، بحران مديريت، بحران هاي گوناگون 
اجتماعي چون بحران هويت، بحران بي باوري( عدم 
اعتماد)،  و.... که ما در اين نبشته، به بررسي 

 برخي از اين بحران ها مي پردازيم.

 

 بحران دولتداري:
چهار نوع بحران دولتي «تيوريک از ديدگاه 

 داريم:

 بحران سلطه -
 بحران مشروعيت -
 (کفايت و توانايي) بحران کارآمدي -
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 »بحران همبستگي نخبگان -
 
 

 بحران مشروعيت: 
ديويد ايستون از تيوري پردازان بنام سياست، «

سه نوع مقبوليت و مشروعيت را براي رژيم ها 
 قايل شده است:

 مشروعيت ايدئولوژيك .1
 ت ساختاريمشروعي .2
 101مشروعيت شخصيتي .3

بر اين اساس، در مشروعيت ايدئولوژيك، نظام 
سياسي ممثل تمام خواست ها، هدف ها و آرمان هاي 
اعضاي جامعه تلقي شده و معيار خوبي و بدي مردم 
در چنين جامعه بر اساس ميزان تقرب و دلبستگي 
به نظام ايدئولوژيك جامعه است. اين نوع از 

در فضاي جنگ سرد و نظام دو مشروعيت، بيشتر 
قطبي مطرح بوده است و در عصر حاضر كه برخي آن 

نيز خوانده اند، » ايدئولوژي زدايي«را عصر 
دولت ها به اين نوع مشروعيت بسيار كمرنگ   اتكاي

 شده است. 
 

در مشروعيت ساختاري، يك رشته اصول و قوانين در 
واگذاري قدرت و اعمال قدرت وجود دارد كه بر 

ايه همين اصول و قوانين، مردم اعتبار پ
ساختارها و نهادهاي حكومتي را پذيرفته و از آن 
اطاعت مي كنند. در اين جا اين نهادها و 
ساختارهاي قانوني و نحوه عملكرد آن هاست كه 
زيربناي حفظ و استمرار مقبوليت نظام را پي 

 ريزي مي كنند. 
ميده در نوع سوم مشروعيت كه مشروعيت شخصيتي نا

مي شود، اعتبار نظام تا حد زيادي وابسته به 
رهبران و شخصيت هاي برجسته يي است كه در نظر 
مردم قابل اعتماد بوده و به اتكاي حضور آن ها 

                                     
 شروعيت  را  بر سه نوع مي دانند:. گروه ديگر م 101

 سنتي -1
 قانوني -2
 کارازماتيک -3
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در دولت اقدامات و عمل كردهاي حكومتي در بين 
 عامه مردم پذيرفته و قابل اجرا مي گردد.

 
منسوخ صرف نظر از نوع نخست مشروعيت كه تقريبًا 

شده است، دو نوع ديگر يعني مشروعيت هاي 
ساختاري و شخصيتي کنون در جوامع امروزي مرسوم 
و متداول مي باشد. البته با اين تفاوت كه 
مشروعيت ساختاري در كشورهاي توسعه يافته كه در 
آن ها نهادهاي سياسي و اجتماعي طي ساليان 
متمادي تثبيت شده اند، نقش اساسي و كليدي را 
بازي مي كند ولي در کشورهاي جهان سومي كه در 
مسير نوسازي و توسعه قرار دارند و به اصطالح 

خوانده مي شوند، » رو به توسعه«سياسي كشورهاي 
اين شخصيت هاي برجسته و رهبران و يا به تعبير 
ديگر نخبگان جامعه هستند كه نقش مهم و حياتي 

 را به عهده دارند.
 

كساني هستند كه به  -جتماعاين نخبگان سرآمدان ا
سبب برخورداري از برخي خصلت هاي ويژه مورد 
توجه عامه مردم قرار مي گيرند، در اين مورد، 

 افالطون جامعه را به سه طبقه تقسيم مي كند:

 اكثريت مردم كه توليدكنندگان هستند،  -1
سربازان و جنگاوران كه از خصايص شجاعت و  -2

در بدن انسان  جنگجويي بهره مي برند و حكم قلب
 را دارند 

...و طبقه سوم فيلسوفان و حكيمان كه به  -3
سبب خصلت ها و فضيلت هاي عقالني در راس جامعه 

 قرار مي گيرند.
 

نظريات جديد كه بيشتر  تاثير پذير از آراي 
افالطون است و به نظريات نخبه گرايانه و يا 
اليتيسم شهرت دارند، اجتماع را به دو گروه 

رو و مردم عادي دنباله رو تقسيم مي  نخبگان پيش
 كنند. 

به هر رو، قرار گرفتن چنين افرادي كه از خصايص 
ويژه برخوردار هستند، در راس هرم سياسي 
مقبوليت عمومي حكومت و در نتيجه حركت به سوي 
توسعه مطمئن را تضمين مي كند. در اين اوضاع، 
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هنگامي كه كشور در حد مطلوب توسعه پيدا كرد، 
ن مشروعيت هاي ساختاري و قانوني است كه اي

جاگزين مشروعيت هاي فردي مي شود (كه به گفته 
دوره  -جامعه شناس نامدار آلماني -ماكس وبر

 گذار و ناپايدار است).

 

در واقع، در اين پروسه، وظيفه اصلي نخبگان، 
رهبران احزاب و جريان هاي سياسي و بزرگان قومي 

زايش مشروعيت و و مذهبي اين است كه با اف
اقتدار دولت مركزي و تعهد خالصانه و مخلصانه 
در محوريت رهبري دولت، موجب كاهش مصرف منابع 
بيت المال و هزينه هاي حزبي شان جهت كسب 
وفاداري هاي غيردولتي گردند تا بدين وسيله 

 102».زمينه توسعه و شگوفايي كشور فراهم گردد

 

دولت ما با  پرسشي که مطرح مي گردد، اين است که
کدام يک از اين انواع بحران هاي مشروعيت سر و 

 کار دارد؟ 

راستش در قرينه کشور، گاهي آدم در مي ماند که 
چه بگويد. از بس با نا به ساماني ها و نا به 
هنجاري ها رو به رو هستيم و درگير بحران هاي 
متعدد، دادن نسخه و داروي مشخصي براي بيماري 

بيماري  -متعدد سر دچار است که به بيماري هاي
که هم عارضه قلبي دارد و هم به گفته بانو 

است و هم به بيماري سل » فلج«هيالري کلينتون 
مبتال است و هم بينايي و شنوايي اش با مخاطره 
رو به رو و هم بيماري شکر و بيماري...دارد و 
تکاليف فزونشمار رواني و عصبي ...؛کاري است بس 

ترين پزشک هم در دادن آن ابراز دشوار که حاذق 
ناتواني مي نمايد و به قول معروف بيماري است 

 »!.عالجش ز دست فالتون بر نيايد«که 

                                     
. ياسين رسولي، فصلنامه مطالعات استراتيژيک، چاپ   102

 2006وزارت امور خارجه افغانستان، سال 
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 بحران نظام سياسي:
 نخست بايد ديد که ما چگونه نظام سياسي داريم:

نظام سياسي يک پديده «از ديدگاه تيوريک، 
اجتماعي است. فاينر چهار نوع نظام را تشخيص مي 

 هد:د

نظام هاي توتاليتر که در آن  مشارکت هست،  -
 اما رقابت نيست.

نظام هاي دمکراسي پوپوليستي، صوري يا  -
نمايشي که در آن مشارکت هست (مشارکت توده يي 
که بيشتر انفعالي و بسيجي است) اما رقابت 
نيست. در همچو نظام هايي،  قدرت در دست يک 

 گروه خاص است.
در اين گونه نظام  -نظام هاي شبه دمکراسي -

ها افزون بر مشارکت تا حدي هم رقابت هست. اما 
 محدود.

نظام هاي دمکراتيک که در آن به گفته روسو،  -
مشارکت مردم در اداره امور، اساسي ترين موضوع 
است و به گفته الک، افزون بر مشارکت، حاکميت 
قانون و معيارها و ارزش هاي مشخص اولويت دارد 

، رقابت آزاد و »ه گراياننخب«و به پنداشت 
مشارکت اصلي ترين مساله است. رابرت هال بر آن 
است که در اين گونه نظام ها، رقابت بر مشارکت 

رقابت آزاد  نخبگان. هرگاه هم  -مقدم تر است
مشارکت باشد و هم رقابت، دمکراسي حد اکثري مي 

 شود. 
 

 به گفته آلموندو، سه نوع نظام سياسي داريم:

که در اين گونه نظام ها  -محدودنظام هاي  -1
مردم بيشتر در روستا ها زندگي مي کنند. در 
نظام هاي محدود مردم نه توقعي از دولت دارند و 
نه چيزي از آن مي خواهند. تنها چيزي که مي 
خواهند اين است که  دولت تنها به آنان شر 

 نرساند. 
در اين گونه نظام ها، مردم  -نظام هاي تبعي -2

که نظام سياسي چه است. اما نقش مي دانند 
انفعالي دارند و احساس مي کنند که نقشي 
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ندارند. آمريت، خشونت، تبارگرايي، عدم اعتماد، 
مذهب گرايي و زبان گرايي از خصوصيات اين نظام 

 است. 
نظام هاي مشارکتي که در آن ارزش هاي  -3

دمکراتيک حاکم است. هم افراد آگاهي و برداشت 
به توانايي هاي خود باور  مشخص دارند و هم

 دارند. 
 

مساله يي که در برابر ما مطرح است، اين است که 
تعيين نماييم که در کشور ما چگونه نظامي حاکم 
 است و در آينده چگونه نظامي بايد داشته باشيم؟ 

از ديدگاه ساختاري، نظام ها را به 
رياستي(رياستي يونيتار، نيمه رياستي، پارلماني 

ي فدرال)، شاهي(مطلقه و مشروطه) و و پارلمان
نيزنظام هاي ايدئولوژيک و تيوکراتيک (خالفت، 

 امارت و...) تقسيم مي نمايند.  

 

نظام کنوني ما برايند يک کپي برداري  ناقص از 
نظام رياستي امريکا مي باشد. در امريکا، نظام 
رياستي در حالي کارايي دارد که در کشور نظام 

تفکيک قوا وجود دارد و  فدرالي حاکم است و
ارگان هاي محلي قدرت انتخابي است و گورنرها از 
قدرت اجرايي بسيار بااليي برخوردار اند. از 
ديدگاه اداري هر ايالت خودگردان و از ديدگاه 
اقتصادي خود کفا است. به هر رو، تجربه نشان 
داد که نظام کنوني کارايي ندارد و بيهودگي و 

ور در اوضاع و احوال کنوني ناتواني آن براي کش
روشن گرديده است. ادامه وضعيت کنوني کشور را 

 با بحران نظام سياسي رو به رو خواهد گردانيد.

 

از ديدگاه نويسنده، در اوضاع و احوال کنوني 
يا » نظام رياستي مختلط«بهترين نظام براي کشور 

است که بهترين الگوي آن » نظام نيمه رياستي«
نظام دوره داکتر نحيب است. در براي کشور ما 

چنين نظامي هم رييس جمهور داريم و هم  صدر 
اعظم که هر يک داراي چهار معاون اند که به 
گونه افقي قدرت سياسي را در يک کشور چند پارچه 
از ديدگاه تباري تمثيل مي نمايند. در چنين 
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نظام، کشور از ديدگاه اداري به چند حوزه 
امنيتي تقسيم شده و  -ياسياجتماعي و س -اقتصادي

ارگان هاي محلي قدرت انتخابي مي باشند. براي 
روي کار آوردن چنين نظامي، اصالح قانون اساسي 
کنوني که کاستي ها و نارسايي هاي فراواني 

 دارد، از  اولويت ها به شمار مي رود.

 

 بحران  ناکارآيي:
از ديدگاه ساختاري، دولت به عنوان يک ارگانيزم 

، داري سه بخش يا به عبارت ديگر سه اداري
 دستگاه است:

 دستگاه قانونگذاري -
 دستگاه اجرايي -
 دستگاه قضايي -
 

به گونه سنتي، ما سوگمندانه تاکنون فاقد 
دستگاه قانونگذاري(پارلمان) راستين بوده ايم. 
در گذشته، گاهي اصال پارلمان نداشته ايم و گاهي 

ن آمده هم آنچه که هم به نام پارلمان به ميا
است، تنها نمايشي و ساختگي و فرمايشي بوده 

 است.

 

آنچه مربوط مي گردد به قوه قضايي، بايد بي 
چه حاجت به  –چيزي که عيان است«پرده گفت که 

تا جايي که به خاطر داريم و به ياد ». بيان است
مي آوريم و مي بينيم، اين است که دستگاه قضايي 

ه و نا به هنجار ما همواره يک دستگاه فاسد،آلود
بوده است. ما دردمندانه کمتر قضاتي داشته ايم 
که داراي تحصيالت عالي حرفه يي و صالحيت بايسته 
باشند. در يک سخن، قوه قضايي ما از کارآيي 

 بايسته برخوردار نبوده است. 

 

با توجه به اين مسايل، بايسته است در نظام 
 قضايي کشور اصالحات بنيادي صورت گيرد.
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ل مي پردازيم به قوه اجرايي. تا جايي که به حا
ياد داريم، دستگاه اجرايي ما پيوسته بر اساس 
مالحظه و مصلحت تشکيل شده است و چيزي که همواره 

شايسته ساالري بوده است.  -ناديده گرفته شده است
در شکلگيري دستگاه اجرايي کشور همواره يک 

فل تعهد به نظام و محا -معيار مطرح بوده است
تخصص و  -معين و آنچه که کمتر مطرح بوده است

 کارداني و آگاهي.

 

هاي افغانستان همه در تحقق يک آرمان ناکام  دولت
ايجاد نظام. روشن ترين دليل اين  -بوده اند

ها از يک  مصلحتي بودن دولت -ناکامي يک چيز است
سو و نداشتن حسن انتخاب رهبران از سوي ديگر. 

هاي ابزاري  شور همواره نخبهبه گونه سنتي، در ک
هاي فکري و  و محافظه کار مسلط بوده اند تا نخبه

گردانندگان به دليل ضعف مديريت و ناتواني و 
نابرخورداري از خصوصيات ليدرشپي، نداشتن فرهنگ 
کار و نداشتن تفکر سيستماتيک، موفق به ايجاد 
نظام نگرديده اند. ساختن سيستم تنها آنگاه 

رجال داراي تفکر سيستماتيک، ممکن است که 
هاي خارجي،  برخورداري از توانمندي جلب کمک

هاي  مديريت نيرومند و مدرن، آشنايي با نظام
پيشرفته ادمنستراسيون و منجمنت و توانايي 
ايجاد سيستم، دلير و فداکار و نوگرا، با تقوا 
و پرهيزگار و خوشنام بر پايه معيارهاي شايسته 

اي کليدي گماشته شوند. در يک ساالري در راس کاره
سخن، بزرگترين مانع بر سر راه ايجاد نظام در 

هاي مقطعي و گذرا بر  ترجيح دادن مصلحت -کشور
 هاي راهبردي و ملي بوده است.  مصلحت

 

خوب، مي بينيم که دستگاه قضايي ما يک دستگاه 
آلوده، فاسد و غير حرفه يي بوده است. دستگاه 

نداشته است و يا نمايشي و تقنيني يا اصال وجود 
فاقد کارايي بوده است و دستگاه اجرايي هم 
مصلحتي و غير تخصصي و درمانده. روشن است که 

هايي محکوم به نابودي  ها و چنين نظام چنين دولت
 و سرنگوني بوده اند.
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هاي  حال مي پردازيم به ناکارآيي بافتاري دولت
ه چيزي که تاکنون به آن پرداخت -افغانستان 
 نشده است.

به پندار ما دولت داري سه  –از نگاه بافتاري
 مکانيزم است:

 مکانيزم مشورتي يا تصميم ساز -
 مکانيزم تصميمگيري يا اجرايي -
 هاي کنترلي و بازدارنده مکانيزم -
 

ريشه يابي نا به «نوشته يی زير نام  ما در
هنجاري ها و نا به ساماني ها و فرايافتي براي 

در کتاب » ا و بن بست هابرونرفت از تنگناه
ابرهای آشفته و سياه بر فراز آسمان «

به تفصيل در باره نارسايي اين ، »افغانستان
مکانيزم ها در کشور پرداخته ايم . از اين رو، 
در اين جا به آن نمي پردازيم. تنها به يادآوري 
اين نکته بسنده مي کنيم که در کشور ما به رغم 

زير مشاور داريم؛ جاي اين که يک لشکر مشاور و و
مشاوران کارشناس براي رهبري به ويژه در عرصه 
سياست خارجي خالي است و به همين پيمانه 
مکانيزم هاي کنترلي و بازدارنده ما ناتوان و 
فاقد صالحيت هاي اجرايي است. مگر، پرسشي که 
مطرح مي گردد اين است که هرگاه دولتي نه از 

اه بافتاري کارايي ديدگاه ساختاري و نه از ديدگ
نداشته باشد، چه شانسي به کاميابي و پيروزي 

 دارد؟ 

 

 بحران عدم اعتماد:
از بدخيم ترين » بي باوري به يکديگر«بحران 
هايي است که به سان موريانه تار و پود  بحران

جامعه را پنهاني مي خورد. به گفته يکي از 
از پيامدها و آثار سوء چيرگي و «انديشمندان، 

ه فرهنگ بي اعتمادي بر اذهان مردم، پيدايش غلب
هاي اجتماعي و  ها و چندپارچگي و گسترش شگاف

هايي که در نهايت مي  فرهنگي مي باشد. شگاف
توانند جامعه را به سوي قطبي شدن (رويارويي 
آشتي ناپذير نيروهاي اجتماعي در برابر يک 
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هاي اجتماعي،  ديگر) سوق دهند. وجود چند پارگي
کننده فرهنگ سياسي بدبيني و بي اعتمادي ايجاد 

بوده اند. معموال چندپارگي فرهنگي، به عدم 
هاي اجتماعي  تفاهم يا سوء تفاهم ميان گروه

مختلف مي انجامد و بدبيني و بي اعتمادي را 
تقويت مي کند و از اين رو، مانع عمده يي بر سر 
راه مشارکت سياسي و رقابت سياسي به وجود مي 

هاي آشتي ناپذير در  ود هر نوعي از شگافآورد. وج
جامعه، مانع وصول به اجماع کلي در باره اهداف 

هاي الزم  زندگي سياسي گرديده و از تکوين چارچوب
براي همپذيري، مشارکت و رقابت جلوگيري مي کند 
و به استقرار نظام سياسي غير رقابتي ياري مي 

 »رساند.

صدر  از اين رو، بايسته است باورسازي در
 هاي دولت قرار گيرد.  راهبرد

 

 بحران هاي دوره گذار:
به باور بسياري ازکارشناسان ما در مرحله گذار 

از » عبور«هاي ناشي از  بحران«بسر مي بريم. 
هاي اقتصادي و  مرحله گذار، بيشتر در آغاز بحران

هاي اجتماعي و فرهنگي  در مرحلهء بعدي بحران
م سياسي از يك است، اين در حالي است كه نظا

ثبات دروني برخوردار باشد. اگر نظام سياسي از 
هاي  ثبات الزم برخوردار نباشد، ممكن است بحران

اقتصادي منجر به بحران سياسي شود. بنا بر اين، 
هاي سياسي يك كشور  حفظ ثبات سياسي در نهاد

تواند عامل تقويت كننده توسعهء اقتصادي در  مي
 »دوره گذار باشد.

 

 :ها عدم مشروعيت تصميم گيري بحران
تصميمگيري در «به گفته داکتر محمود سريع القلم 

جوامع پيشرفته، يك روند علمي است كه برپايه 
گردآوري اطالعات، تجزيه و تحليل داده ها، پيش 
بيني، سنجش واريانت هاي گوناگون و بسا نشانه 
هاي ديگر، با اجماع كارشناسان و توجه به 

در موارد گوناگون با تاني و ديدگاه هاي شان 
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بدون شتابزدگي انجام مي گيرد و تصميم گيرندگان 
در برابر قانون مسؤول و پاسخگو مي باشند. 
هرگونه تصميمگيري خودسرانه و تكروي در 
تصميمگيري از سوي رهبران و نخبگان ابزاري 
مشروعيت نداشته و  معموال پيامد هاي ناگواري به 

 ».همراه مي داشته باشد

شدن اطالعات و پيچيده شدن و  با توجه به جهاني
يي شدن سرسام آور مسايل، گرد آوري،  چند اليه

هاي  تجزيه و تحليل اطالعات و انجام برداشت
بايسته از انبوه اطالعات دست داشته و گذاشتن آن 

ها در سمت  در دسترس دولتمردان و رهبران كشور
اتيژي دهي و سياستگذاري و تعيين دكترين و استر

ملي و سياست خارجي و نيز دفاعي و امنيتي و 
 اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است.    

 

از نگاه مديريتي، بدترين حالت اين است كه 
ها در دستگاه خاصي به انحصار در آيد، به  صالحيت
يي كه به دليل ضعف مديريت، نه خود  گونه

توانمندي بهره گيري بهينه از آن را داشته 
نه قصد مشاركت دادن ديگران در آن را.  باشند و

از اين رو، بايسته است براي گسترش پايگاه 
ها  مشروعيت دولت، ميزان و حدود و چهارچوب صالحيت

ها معين گردد. سوگمندانه در اين اواخر  و مكلفيت
هايي در تار و پود كشور  شاهد پديدآيي شاريدگي

هستيم. براي جلوگيري از دامنه يابي اين 
يي در نظر  هايي پيشگيرانه ها، بايد تدبير دگيشاري

 گرفته شود.

 

 بحران توسعه در افغانستان:
توسعه عبارت است از بهينه سازي بهره گيري از «

نيروهاي بالقوه مادي و انساني يك جامعه. 
ارتباط ميان توسعهء اقتصادي و متغيرهاي 

سياسي، هفت اصل ثابت را به عنوان  -فرهنگي
ري توسعه در داخل كشور معرفي مي زمينه هاي ضرو

كنند. اين هفت اصل عبارتند از: توانايي هاي 
فكري، سازماندهي هيات حاكمه، توجه به علم، 
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نظم، آرامش اجتماعي، نظام قانوني، نظام آموزشي 
 »و فرهنگ اقتصادي.

 

اصلي ترين وجه توسعه، اين است كه نمايانگر 
حركت  تحول در جامعه است. توسعه به ويژه شامل

از روابط سنتي و عادات و رسوم اجتماعي از روش 
هاي سنتي برخورد با بهداشت و آموزش و پرورش، 
به روشهاي بسيار مدرن است. نگريستن به توسعه 
به عنوان عامل تحول جامعه، پيامد هاي روشني از 
جهت تعيين نقطه تمركز تالش هاي  مربوط به توسعه 

رايند كمك به آن و نيز تعيين چگونگي ساماندهي ف
دارد. ما همچنان از بحران تشخيص و مشكل توسعه 

 يافتگي رنج مي بريم.

 

توسعه تنها نمي تواند، موضوع گفتگو ميان دولت 
هاي اهدا كننده و دولت دريافت كننده باشد. 
توسعه بايد عميق تر از اين ها باشد. بايد گروه 
ها را در جامعه مدني درگير و پشتيباني كند. با 
جذب اين گروه ها، فرايند تدوين استراتيژي ممكن 
است بتواند موجب تعهد و مشاركت دمكراتيك گردد. 
چيزي كه براي پايداري مقبوليت اجتماعي توسعه 

  103»ضرورت  دارد.

به گونه يي كه ديده مي شود،  روند گذار يك 
كشور توسعه گرا از توسعه وابسته به توسعه 

بسيار پيچيده،   مستقل، مستمر و پايدار روند
دشوار و حساسي است كه مستلزم رهبري آگاهانه و 

 نهادينه شدن مشاركت است. 

 

درست يكي از چالش هايي كه در برابر  دولت قرار 
دارد، چگونگي برپايي روابط با نهاد هاي خارجي 
كمك دهنده و هدايت كردن جريان هاي فراملي در 

ازي را يك معبري است كه برآورده شدن اهداف بازس
برتري بخشد. و اين مامول از طريق طرحريزي يك 
سياست داخلي توسعه نايل مي آيد كه شامل مي شود 
بر تاسيس نهاد هايي كه توسعه و دمكراسي را 
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هماهنگ سازد و استراتيژي توسعه اقتصادي را از 
 تحوالت سياسي داخلي، مستقل سازد.

 

به هر رو، هم دولت افغانستان و هم نهاد هاي 
مك كننده تالش دارند بر روند ارائهء كمك ها ك

سيطرهء بيشتري داشته باشند. نهاد هاي خارجي  
با رويكرد به ضعف مديريت  و فساد در دستگاه 
دولت و با توجه به نا به هنجاريي هاي موجود، 
ترجيح مي دهند، كمك ها از سوي خود آنها صورت 
 بگيرد. برعكس، ديدگاه دولت افغانستان اين است
كه كمك ها بايد با مشاركت مستقيم و زير نظر 

 دولت انجام گيرد.  

 

 بحران هاي توسعه:«
لوشن پاي بر آن است كه بحران هاي توسعه و 

 نوسازي عبارتند از:

يعني در درجه نخست فرد احساس  بحران هويت: .1
بكند كه به ملتي واحد و كشوري واحد تعلق دارد. 

د، سياست در به ميزاني كه اين حس تقويت مي شو
آن جامعه توسعه يافته مي شود. از سوي ديگر، 
نظام هاي توسعه يافته هم اين حس را در افراد 
تقويت مي كنند. ما مي توانيم به ملت و كشور 
خود تعلق خاطر داشته باشيم، بدون اين كه قصد 

 نفي و طرد ديگران را نماييم. 
مشروعيت به اين معناست كه  بحران مشروعيت: .2

به عنوان مهمترين  –ر و حوزه قدرت يك دولتاعتبا
آيا سنتي   ركن ساخت سياسي از كجا ناشي مي شود ؟

است، كاريزمايي يا قانوني. همچنين حوزه 
اختيارات حكومت نيز مورد بحث است كه بايد 
تفكيك و مشخص شود. براي مثال، چه كسي مي تواند 
رييس دانشگاه را تعيين كند. آيا وزير تحصيالت 

ويا هركس كه زورش   ي ؟ استادان دانشگاه؟عال
بيشتر بود. از سوي ديگر، محدودهء اختيارات او 

مثال آيا مي تواند در لباس   تا چه اندازه است؟
پوشيدن و نوع تفريحات و سرگرمي هاي دانشجويان 

  نيز دخالت بكند؟
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: نفوذ با قدرت متفاوت است، چه بحران نفوذ .3
ان دارند، ولي بسيار آدم هايي كه قدرت فراو

نفوذ اندك. ممكن است رييس يك دانشگاه مشروعيت 
ولي نفوذ نه. حتا بر دستياران  داشته باشد، 

خودش هم نفوذ چنداني نداشته باشد. هنگامي كه 
بحران نفوذ عميق مي شود، نفوذ معنوي، فكري و 
اخالقي و اجرايي از ميان مي رود. همچنين به سخن 

فوذ به معناي رواج ديگر مي توان گفت بحران ن
نظام مديريت اقطاعي نيز است كه سيستم اداره 
پارچه پارچه شده و هركس هر گونه که دلش خواست، 
در حوزه كاري خودش عمل مي كند و مركز نفوذي بر 

 محيط و محالت ندارد.
ميزان وفاقي است   بحران مشاركت و يگانگي: .4

كه مردم ميان خود و دولت حس مي كنند. يا اجزاي 
ختلف دولت و حكومت ميان خودشان به چه ميزان م

وفاق و يكپارچگي دارند؟ آيا نظام در اصل نظام 
فئودالي، اقطاعي و يا تيولداري است كه هر كس 
در هر منطقه يك چيزي به دستاورد ساز خودش را 

البته الزم به توضيح است، نظام فئودالي   بزند؟
وحدت با نظام فدرالي كه عدم تمركز است و ليكن 

و انسجام داشته و منطبق بر موازين دقيق قانوني 
بنا بر اين، نمي توان . مي باشد؛ متفاوت است

پيش از گذشتن از مرحلهء قانونيت و پيش از قوام 
وفاق و همدلي مردم با يكديگر و با دولت؛ صحبت 
از مقوالتي چون فدراليزم كرد. در يك نظام فاقد 

فهم  سب منافع، وفاق هركس هر جا قدرت دارد بر ح
ودرك خودش، عمل مي كند. بنا بر اين، منابع ملي 

منافع «به درستي توزيع نمي شود و در يك كلمه 
 تأمين نمي گردد.» ملي

طي روند نوسازي  شماري به   بحران توزيع: .5
ثروت هاي هنگفت مي رسند، در حالي كه گروهي 
ديگر مواجه با فقر و تنگدستي مي گردند. اين 

مطرح شد  1929بحران در غرب بطور اخص پس از سال 
و نظام هاي غربي با تعميم و گسترش بيمه هاي 

اصالح دستمزد ها و  اصالح قوانين كار،  ،  اجتماعي
ند بر بحران توزيع ثروت در جامعه غيره سعي كرد

 شدند. 104غلبه نموده و وارد مرحله دولت رفاه

                                     
104 Welfare State 



 

377 
 

 
بنا بر اين، ساخت سياسي توسعه يافته ساختي است 
كه بتواند اين بحران ها را در حد خودش حل كند 
و پشت سر بگذارد. در غير اين صورت، نظام هاي 
اجتماعي فاقد چنين ساخت سياسي توسعه يافته در 

 اين بحران ها شكست خواهند خورد. برابر 
ها،  به باور ما، بهترين وقايه در برابر بحران

هاي خردورزانه و پراگماتيک در  سياستگذاري
 چهارچوب يک استراتيژي ملي فراسياسي است. 

 بحران موجوديت ساختار پاتريمونيال در کشور:. 5
بزرگترين مشکلي که با آن روبرو هستيم، همو 

پاتريمونيال در کشور است. روشن  موجوديت ساختار
است که ساختارشکني کاري است بس دشوار و زمانبر 
و نيازمند مبارزه فرهنگي درازمدت و پيوسته و 
توانفرسا که مستلزم مساعي جمعي روشنفکران و 
 فرهيختگان و همه نيروهاي پيشرو و آگاه ما است. 

 

در آغاز سده بيستم، امان هللا خان تالش ورزيد 
وني هايي در ساختار سنتي جامعه پديد آرد دگرگ

که به رغم ناکامي، دستاوردهاي شايان توجهي 
داشت. در دهه هشتاد سده بيستم، حزب دمکراتيک 
خلق به کمک شوروي پيشين کوشيد دگرديسي هاي 
بنيادي يي در ساختار پاتريمونيال به ميان 
بياورد که بار ديگر با مقاومت شديد از سوي 

ي جامعه روبرو گرديد. با اين هم، نيروهاي سنت
به رغم اين که حزب ياد شده بنابه داليل گوناگون 
داخلي و خارجي، شکست خورد، توانست بسياري از 

 پايه هاي نظام پاتريمونيال را درهم کوبد. 

 

با روي کار آمدن مجاهدان و به ويژه طالبان، 
جامعه دوباره به سوي پاتريمونياليزم رو آورد. 

هم با روي کار آمدن نظام نو، پس از  مگر باز
تحوالت يازدهم سپتامبر، زمينه براي تحوالت 
بنيادي فراهم گرديد. دردمندانه، به رغم مساعد 
بودن زمينه و به  رغم اين که دستاوردهايي هم 
داشته ايم، در هفت و اندي سال گذشته، 
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نتوانستيم به گونه شايد و بايد گام هاي 
 ا برداريم. استواري در اين راست

 

تجربه تاريخي نشان مي دهد که يکي از داليل 
پابرجايي ساختار پاتريمونيال در کشور، بسته 
بودن جامعه، اقتصاد و فرهنگ ما بوده است. از 
اين رو، مي توان گفت که راهيافت موثر براي آن، 
گشودن هر چه سريع تر دروازه هاي کشور به سوي 

ن هاي اقتصادي جهان خارج و نيز باز کردن شريا
 آن به سوي کشورهاي همسايه مي باشد. 

 

به گونه يي که تجربه هاي تاريخي دوره امان هللا 
خان، داوود خان وحزب دمکراتيک خلق نشان مي 
دهد، براي درهم شکستن ساختار پاتريمونيالي به  
نيروي بسيار بزرگي نياز است که کشور ندارد. در 

د خان، چنين نيرويي دوره هاي امان هللا خان و داوو
بسيار شکنند بود. هر چند در دوره حاکميت حزب 
دمکراتيک خلق به گونه مصنوعي به ياري شوروي 
پيشين نيروي بزرگي براي اين کار فراهم گرديده 
بود، مگر دشواري در آن بود که اين نيرو با 
مقاومت به بارها بزرگتري از سوي نيروهاي سنتي 

ترده جامعه جهاني جامعه که از پشتيباني گس
 برخوردار بودند، روبرو بود. 

 

در  نظام جمهوري اسالمي کنوني، نيرويي که رسالت 
اين کار را به عهده دارد، بسيار ناتوان و 
پراگنده است و به دشوار خواهد توانست در برابر 
نيروهاي آبديده، منسجم و توانمند سنتي 
پاتريمونيال کاري از پيش برد. از اين رو، 

گيري دوباره نظام پاتريمونيال در آينده پا
نزديک پيش بيني مي شود. مگر، با اين همه، 
امروز ديگر آهسته آهسته دروازه هاي کشور به 
سوي جهان بيرون گشوده شده است و تنها گذشت 
زمان با شکيبايي و آهستگي خواهد توانست پايه 

اين ساختار را بشاراند و آب » رويين«هاي 
 نمايد.
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بي باوري به «يا بحران  عدم اعتماد بحران
 :»يکديگر

هايي است که به سان  از بدخيم ترين بحران
 موريانه تار و پود جامعه را پنهاني مي خورد.

از پيامدها و آثار سوء چيرگي و غلبه فرهنگ بي «
ها  اعتمادي بر اذهان مردم، پيدايش و گسترش شگاف

. هاي اجتماعي و فرهنگي مي باشد و چندپارچگي
هايي که در نهايت مي توانند جامعه را به  شگاف

سوي قطبي شدن (رويارويي آشتي نا پذير نيروهاي 
اجتماعي در برابر يک ديگر) سوق دهند. وجود چند 

هاي اجتماعي، ايجاد کننده فرهنگ سياسي  پارگي
بدبيني و بي اعتمادي بوده اند. معموال چند 

هم ميان پارگي فرهنگي، به عدم تفاهم يا سوء تفا
هاي اجتماعي مختلف مي انجامد و بدبيني و  گروه

بي اعتمادي را تقويت مي کند و از اين رو، مانع 
عمده يي بر سر راه مشارکت سياسي و رقابت سياسي 

هاي  به وجود مي آورد. وجود هر نوعي از شگاف
آشتي ناپذير در جامعه، مانع وصول به اجماع کلي 

گرديده و از تکوين در باره ا هداف زندگي سياسي 
هاي الزم براي همپذيري، مشارکت و رقابت  چارچوب

جلوگيري مي کند و به استقرار نظام سياسي غير 
 ”رقابتي ياري مي رساند.

از اين رو، بايسته است باور سازي در صدر 
 هاي دولت قرار گيرد.  راهبرد

به باور ما، بهترين وقايه در برابر اين گونه 
هاي خردورزانه و پراگماتيک  ريها سياستگذا بحران

در چهارچوب يک استراتيژي ملي فراسياسي است و 
 اين هنگامي مقدور است که:

هاي  هاي ملي و شايسته ساالري در سياست مصلحت -1
 کادري در اولويت قرار گيرد.

تيم مشورتي نيرومندي براي رهبران کشور دست  -2
 و پا شود.

يد و مشارکتي ها از حالت فردي برآ تصميمگيري -3
 شود.

پارلمان به عنوان يک نهاد کنترلي و  -4
 ها اثر گذار باشد. بازدارنده بر تصميمگيري

کميسيون ملي نظارت بر «در چهار چوب پارلمان  -5
 ايجاد گردد. » هاي خارجي چگونگي جلب و مصرف کمک
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در يک سخن، در جوامع در حال گذار ، به خصوص «
ملت يا  -ن کشورجوامعي که هنوز به فارماسيو

ملت به معناي امروزين آن نرسيده اند،  -دولت
يا وجود » ساختار ملي«و » هويت ملي«مفهوم 

 ندارد، و يا اين که بسيار کمرنگ است.

 

 بحران اداري (مديريت  يا ادمنيستراسيون) : 
بحران مزمن اداري بحراني است بسيار خطرناک و 

و پود خانمان برانداز که به سان موريانه تار 
دولت را مي خورد و در نهايت ميان دولت و ملت 
شگاف ساختاري ايجاد مي نمايد. در هر کشور، 
هرگاه سرعت انباشت مسايل حل ناشده از سرعت 
اجراآت کمتر باشد، سرانجام کار نارضايتي شديد 
مردم از نظام و انفجار اجتماعي خواهد بود. حال 

ه سرعت اگر در نظر بگيريم که در کشور ما همار
انباشت مسايل حل ناشده به سرعت هواپيما بوده 

از عمق  –است و سرعت اجراآت به سرعت مورچه 
 فاجعه خوبتر آگاه مي شويم.

 

دردمندانه، فساد اداري و ناتواني مديريتي در 
کشور به پيمانه يي بوده و هست که ناگزير زنگ 
خطر را به صدا در بياوريم و اين نکته را خاطر 

يم که يکي از داليل اصلي فروپاشي شوروي نشان ساز
همو شيوع بيماري واگير اداري و بحران  -پيشين

 مديريت بوده است.  

مساله يي که کنون در برابر ما قرار گرفته است، 
اين است که چگونه مي توان کشور را در برابر 

 اين گونه خطرات وقايه نمود؟ 

 

برابر هايي كه در  از بزرگترين چالشبحران اداري 
ما قرار دارد. دامنه يابي اين بحران كه 
دردمندانه در كشور ما پا از مرز بحران فراتر 
نهاده و به فاجعه انجاميده است، اين خطر را به 
دنبال دارد كه فاصله ميان مردم و دولت را 

ها را  ها و ناخشنودي فراختر گرداند و ناخرسندي
كاهش افزايش ببخشد. با اين كار، محبوبيت دولت 
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هاي بايسته سنجيده  پيدا نموده و اگر تدبير
نشود، مشروعيت آن را نيز با چالش جديي روبرو 

هاي  خواهد گردانيد. انجام يك رشته ساماندهي
 ها به شمار مي رود. مديريتي بنيادي از اولويت

 

پهناي اين چالش تا بدانجاست كه پا از مرزهاي 
م عيار بحران فراتر گذاشته و به يك فاجعه، تما

مبدل گرديده است. به گونه يي كه به پيمانه 
در شوروي پيشين را به » عصر طاليي ديوانساالري«يي

 خاطر مي آورد.

 

با توجه به اين كه بحران مديريت بيماريي است 
كه پايه هاي نظام را پنهاني به سان موريانه مي 
خورد، و شكاف ميان مردم و دولت را هر چه 

ايسته است ويرايش ساختار فراختر مي گرداند؛ ب
اداري و كمرنگ ساختن اين بحران در دستور روز  
سياست هاي دولت افغانستان قرار گيرد. هرگونه 
كم بها دادن و بي پروايي به اين پديده و دست 
كم گرفتن آن، پيامد هاي زيانباري را به همراه 

 خواهد داشت.  

 

ژرفايابي ديوانساالري در افغانستان، عوامل و 
علل فزونشماري دارد كه بيشتر ريشه در گذشته 
دارد و همچون بار بدي از رژيم هاي گذشته به 
دولت نوپاي اين كشور به ارث رسيده است؛ به 
گونه يي كه به سان كوله بار سنگيني، پشت دولت 

 و مردم اين كشور را خم ساخته است.  

هايي بزرگي كه بر سر راه ما است، اين  از دشواري
دستگاه اجرايي ما از كارايي بايسته  است كه

يي  برخوردار نيست. در اين حالت، شگاف ساختاري
ميان دولت و مردم پديد مي آيد كه هرگاه بي 

يي سنجيده نشود،  درنگ به آن توجه نگردد و چاره
 كشور به سوي پرتگاه نابودي كشانيده خواهد شد. 

 

از نگاه مديريتي، بدترين حالت اين است كه 
ها در دستگاه خاصي به انحصار در آيد، به  تصالحي
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يي كه به دليل ضعف مديريت، نه خود  گونه
توانمندي بهره گيري بهينه از آن را داشته 
باشند و نه قصد مشاركت دادن ديگران در آن را. 
از اين رو، بايسته است براي گسترش پايگاه 

ها  مشروعيت دولت، ميزان و حدود و چهارچوب صالحيت
 ها معين گردد.  يتو مكلف

سوگمندانه در اين اواخر شاهد پديدآيي 
هايي در تار تار و پود كشور هستيم.  شاريدگي

ها،  براي جلوگيري از دامنه يابي اين شاريدگي
 يي در نظر گرفته شود. هايي پيشگيرانه بايد تدبير

 

هيچگاهي در كشور نظام شايسته و بايسته يي 
در سال هاي  اداري وجود نداشته است. هر چند

دوره شاهي و جمهوري داوود خان، كارشناسان 
آلماني تالش هايي را به راه انداخته بودند تا 
نظام اداري افغانستان را به پيمانه يي مدرنيزه 
نمايند، مگر دردمندانه كمتر موفق بودند. 
راهيابي مستشاران شوروي پيشين در نظام اداري 

يريت آن افغانستان و الگو برداري از مدل مد
كشور،  با آن كه تا اندازه يي شيوه هاي مدرن 
مديريت را به افغانستان آورد، مگر در پهلوي 
آن،  بيماري مزمن ديوانساالري را از شوروي به 

 افغانستان، تسري داد. 

 

در پي آن، با رويكار آمدن مجاهدان و به ويژه 
طالبان، شيوه هاي نظام مديريتي پاكستان كه يكي 

ترين شيوه ها در جهان به شمار مي  از بيمار
آيد، به كشور راه يافت كه از ويژگي هاي اين 
نظام شيوع واسطه بازي و رشوه خوري لگام گسيخته 

در يک  -و بي بند و باري بيش از حد و مرز است
سخن، دولت مافيايي که تا کنون در کشور حاکم 

 است. 

 

اين گونه، نظام اداري كشور، نظامي است سخت 
سا و نا به هنجار. معجون مركبي است از شيوه نار

ها، روش ها و نظام هاي گوناگون كه همچون 
انباشتهء بي سر و ته يي از همجوشي نظام هاي 
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رنگارنگ خود نمايي مي كند و تافته يي جدا 
بافته يي از نظام مدرن مديريتي رايج در جهان 

 است. 

 

اكنون كه سازمان ها و نهادهاي گوناگون بين 
مللي و شركت هاي خارجي به كشور سرازير ال

گرديده اند و گذشته از آن شمار فراواني از 
كارشناسان افغاني از كشور هاي اروپايي و 
امريکا بازگشته اند و آهسته آهسته شيوه ها و 
روش هاي نوين مديريت راه خود را مي گشايد و 
كاربري كامپيوتر ها، پيامگيرها و دورنگارها و 

مدرن اداري و انترنت پهنا مي يابد؛  ديگر لوازم
زمينهء خوبي فراهم آمده است تا با گسترش 
اتوماسيون، بحران مديريت به پيمانه يي كمرنگ 

 شود. 

 

مگر براي ريشه كن كردن اين بحران، بايسته است 
برنامهء منظمي در راستاي دگرديسي نظام اداري 
ريخته شود و گام هاي استواري در اين بستر 

ته شود؛ مانند بازنگري در قوانين، احكام، برداش
دستورها، فرمان ها و كل نظام اداري، ايجاد و 
تحكيم پايه هاي دولت مردمساالر، شايسته ساالر و 
دربرگيرنده، ايجاد نظام مدرن، كارا و پذيراي 
بازرسي و كنترل و مانند آن. اين ها تدبير هايي 

 اند كه مي توانند در زمينه ياري رساند.

 

بسي ارزشمند است تا برنامهء منظمي براي 
بازآموزي كارمندان دولت در داخل و خارج كشور 
ريخته شود تا در چهارچوب آن، كارمندان بتوانند 
با روش ها و شيو ه هاي مدرن منجمنت و 

 ادمنيستراسيون آشنايي يابند.

 

اشاعهء فرهنگ مشروعيت تصميم گيري از سوي 
خگو بودن كارمندان رهبران و مهم تر از همه پاس

دولت از باال به پايين و برعكس در برابر قانون، 
از راهكار هايي است كه مي تواند  در زمينه كمك 

 رساند.



 

384 
 

 

به هر رو، نبايد در  انتظار دستاوردهاي چشمگير 
دولت در آينده هاي نزديك در  اين زمينه بود، 
چه آراستن نظام نوين مديريت در كشوري كه در دو 

شته فاجعه اداري گريبانگير آن بوده است، دهه گذ
 كاري است بس دشوار و توانفرسا و زمانبر. 

 بايسته است بي پرده، آشکارا و فاش بگوييم که:

 بزرگترين مشکل ما نبود سيستم است. -1

چيرگي  -بزرگترين مانع در راه نظام سازي -2
 ها و مالحظات در سياست کادري دولت است. مصلحت

 شايسته ساالري است.  -ايجاد سيستمتنها راه  -3

بايد مشارکت ملي در ساختار دولتي بر پايه 
شايسته ساالري استوار گردد. هرگونه مشارکت 
نمادين، فيزيکي و مصلحتي و روي کار آوردن 
اشخاص تصادفي و ابزاري و ضعيف و فاقد صالحيت که 

ها مشارکت نداشته باشند، نمي  در تصميمگيري
ي را تمثيل نمايد و هيچگاه از تواند مشارکت مل

سوي مردم پذيرفته نخواهد شد. در ساختار دولت، 
بايد مشارکت ملي برپايه شايسته ساالري استوار 

هاي ابزاري و  ها به نخبه گردد، نه سپردن کرسي
 تصادفي.

تنها هنگامي دولت و مردم با هم يکي خواهند شد 
 که دولت را از خود بدانند و ميان دولت و مردم
شگاف وجود نداشته باشد. اين مهم هنگامي ميسر 

هاي آگاه، کاردان، با تقوا و  است که شخصيت
شايسته سر کار آيند، نه بر اساس مصلحت و 

 مالحظه.

 

تنها با داشتن سياست کادري درست است که هر 
گونه تصميمگيري در عرصه سياست خارجي مي تواند 

باشد. پشتيباني ملي پيدا نمايد و موفقيت آميز 
در غير آن، با ناکامي روبرو خواهد بود. همچنان 
يک دولت راستين ملي که از پشتيباني مردم 

هاي آگاه ملي، در  برخوردار باشد و در دست شخصيت
برابر هرگونه فشار، توطئه و دسيسه دروني يا 
بيروني وقايه خواهد بود و هيچ نيروي در جهان 



 

385 
 

واژگون  نخواهد توانست آن را نابود، سرنگون و
هاي  هايي که در دست نخبه نمايد. برعکس دولت

تصادفي، معامله گر و ابزاري باشد، هم از داخل 
 و هم از خارج با خطر نابودي روبرو خواهند بود.

 

 

هاي  با توجه به اين مساله، بايسته است در سياست
 هايي صورت گيرد.  کادري دولت بازنگري

گانيزم همان گونه که انسان به عنوان يک ار
زنده، هر آن در معرض تهديد گزندهاي گوناگون 
قرار دارد و آسيب پذير است و به مراقبت و 
وقايه پيوسته و درمان دايمي نياز دارد و تنها 
وقتي سالم و صحت پنداشته مي شود که همه اعضاي 
بدن از سالمتي برخوردار بوده و در رژيم معيني 

ي و سهل هماهنگ عمل نمايند و هر گونه بي توجه
هاي بي شمار روبرو مي  انگاري وي را با دشواري

گرداند، درست از همين رو هم است که خداوندگار 
چو عضوي به درد آورد «سخن دري فرموده است که:

؛ همين »ها را نماند قرار دگر عضور –روزگار
گونه، دولت نيز چوناِن يک ارگانيزم، تنها در 

ه اعضاي آن صورت فعاليت هماهنگ و سالم بودن هم
مي تواند درست کارايي داشته باشد و همانند 
انسان پيوسته به پرستاري و رسيدگي نياز دارد و 
کوچکترين بي توجهي و سهل انگاري مي تواند آن 
را با مخاطرات بزرگي روبرو نمايد و هرگاه عضوي 

ها)ي دولتي درست کار  ها ( ارگان (ارگاني) از عضو
بار خداوندگار سخن نکند، به مصداق سروده گهر

هاي آن نه تنها نمي تواند کارا  دري، دگر عضو
ها و  باشد، بل نيز شيرازه آن را با گسيختگي

هاي جدي و حتا خطر فروپاشي و فروريزي  پاره گي
 روبرو مي نمايد.  

 

ها  از اين رو، تنها پادزهر و نوشدارويي که دولت
ها و  را مي تواند در برابر هر گونه گزند

ها وقايه نمايد، شايسته ساالري و سپردن  يبيمار
کار به اهلش مي باشد. بر عکس بزرگترين 

مباشر «و » مصلحت ساالري«فروکاستي در دولتداري،
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هاي  و سپردن کارهاي کليدي به دست نخبه» پروري
ابزاري و تصادفي است. در يک سخن، به هيچ رو 
مصلحت و مالحظه در دستگاه اجرايي مجاز نيست. 

و تنها شايسته ساالري است که مي تواند تنها 
 کاروان را به سر منزل مقصود برساند. 

 

از ديدگاه علم منجمنت و ادمنستراسيون، دولت يک 
است. اين گونه، مي شود دولت » ارگانيزم اداري«

را به يک انسان تشبيه نمود. بسنده است در يک 
انسان، يکي از ارگان هاي کليدي چون مغز، قلب، 

م، دستگاه اعصاب يا دستگاه گوارشي يا شش، چش
تنفسي کار نکند. آن گاه تمام بدن از کار خواهد 
ماند. در دولت نيز همين گونه است. بسنده است 
هر گاه يکي از ارگان ها درست کار نکند. آن گاه 

 همه چيز از کار خواهد افتاد. 

 

همان گونه که ارگانيزم انسان به گونه هارمونيک 
، دولت نيز بر اساس هارموني کار کار مي نمايد

مي نمايد. هرگاه قرار باشد مثالي در زمينه 
بياوريم، مي توان دولت را به يک گروه موسيقي 
تشبيه نمود. هرگاه در يک کنسرت، جاز نواز را 
به جاي پيانو نواز و پيانو نواز را به جاي جاز 
نواز، گيتار نواز را به جاي آرگن نواز و  آرگن  

به جاي گيتار نواز ... بگماريم؛ روشن  نواز را
است به جاي آهنگ هاي دلنواز و روانپرور، ساز 
پر هنگامه و کر کننده و دلخراشي را خواهيم 
شنيد که با شنيدن آن کنسرت بر هم خواهد خورد و 
شنوندگان سالن را ترک خواهند گفت. در دولت نيز 
چنين است. هرگاه سياست هاي کادري درست نباشد و 
کادرها درست به جاهاي شان گماشته نشود، نبايد 

 انتظاري جز از برهم خوردن هارموني نظام داشت.

بهترين کار در يک کشور آن است که هر کس در 
جايگاهي قرار بگيرد که شايستگي آن را داشته 
باشد. مي توان کشور را به ديهيم شاهي يي 

هاي بسياري با  همانند پنداشت که در آن گوهر
ادي به کار رفته باشد. زيبايي تاج در آن اوست

است که هر گوهر در جاي خودش نشانيده شود. 
حتا اگر در  -هرگاه هر دانه به جاي خودش نباشد
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شاهوار و شاهنگين به جاي تارک تاج، به پشت يا 
زيبايي تاج زيان مي  -کنار آن نشانيده شود

 بيند. 

 

ريت يكي از عواملي كه در دامنه يابي بحران مدي
در كشور، نقش بنيادي داشت، پناهبري شمار 
بسياري از كارشناسان و تكنوكرات ها به خارج، 
به ويژه به اروپا و امريكا در سال هاي جنگ بود 
كه كشور را با قحط الرجالي بي سابقه روبرو 
گردانيد، به گونه يي كه تا به  امروز پيامدهاي 

 ابد. آن محسوس است و شايد سال هاي سال ادامه ي

 

اين گونه، نظام اداري كشور، نظامي است سخت 
نارسا و نا به هنجار. معجون مركبي است از شيوه 
ها، روش ها و نظام هاي گوناگون كه همچون 
انباشتهء بي سر و ته از همجوشي نظام هاي 
رنگارنگ خودنمايي مي كند و تافته يي جدا بافته 

 . يي است از نظام مدرن مديريتي رايج در جهان

 
 

نبود مکانيسم های مهار نيروهای گريز از 
 -مرکز

 بزرگترين چالش در برابر دولت های ما
 

از آوان پديدآيی کشور در ميانه های سده نزدهم 
تا کنون، دولت های حاکم بر آن، پيوسته با يک 
چالش بزرگ رو به رو بوده اند: هرگز، هيچ دولتی 

ريز نتوانسته است ابزاری برای مهار نيروهای گ
از مرکز بيابد. در اين حال، کشور پيوسته با دو 

 حالت رو به رو بوده است:

يک ابر قدرت آن را به اشغال درآورده است،   -1
يک دولت اولتراناسيوناليست پشتون را به زور 
سرنيزه حاکم گردانيده است، يک سردمدار دست 
نشانده اولتراناسيوناليست پشتون را آورده، به 

زار داده است و اين دولت هم با آن پول و جنگ اف
تکيه بر خشونت و سرنيزه بيگانه (آميزه يی از 
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استبداد شرقی و استعمار غربی) فرمان رانده 
 است. 

به محض پس شدن سايه اين ابر قدرت از سر  -2
با همه کر و فر » مرکزی«دولت دست نشانده، دولت 

و شکوه و جبروت آن از هم فروپاشيده است و کشور 
ره هرج و مرج  و ناآرامی فرا گرفته را دو با

است و اين وضع نا به هنجار تا آن گاه ادامه 
يافته است که يک ابر قدرت ديگر از راه برسد و 
بار ديگر کشور را به اشغال در آورد و باز هم 
يک دولت ديگر اولتراناسيوناليست پشتون را 
استخدام کند و باز هم يک سردمدار دست نشانده 

اناسيوناليست پشتون را بر تخت ديگر اولتر
بنشاند و با روان ساختن دريايی از پول و جنگ 

 افزار، نظم آهنين را برقرار سازد.
 

ما پيوسته در گرداب همين دور و تسلسل باطل 
 سرگردان بوده ايم. 

هر ابرقدرتی که آمده است، برای دستيابی به 
مطامع خود، سرمايه گذاری هنگفتی برای ايجاد يک 

نيرومند مرکزی اولتراناسيوناليست پشتون  دولت
نموده است که در فرجام با ناکام شدن، همه 
هزينه ها را برباد داده است و ناگزير دولت دست 
پخت خود را با شهريار دست نشانده به دست 
سرنوشت رها نموده و جان نيمه بسمل خود را از 
ورطه بيرون کشيده است و از دور تماشگر 

 آن  بوده است.» رهبر«دولت و برافتادن اين 

 

دشواری در اين جا است که هر دولت 
اولتراناسيوناليست پشتون که روی کار می آيد، 
با توجه به اين که با يک پروژه جيوپوليتيکی 
بيرونی پيوند دارد، با همه اقوام و باشندگان 
کشور، به ويژه قبايل پشتون باشنده خاور و جنوب 

استثناء با همسايگان هم  کشور در می افتد و باال
در دشمنی قرار می گيرد. در واقع، چنين دولتی 
با رفتارهای ناشيانه خود تا می تواند به تقويت 
نيروهای گريز از مرکز می پردازد. نيروهايی که 
سرانجام قادر می شوند در نخستين فرصت به دست 
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آمده، شيرازه و تار وپود اين دولت را از هم 
 بگسالنند.

 

دولت، مادامی که از سوی دونر نيرومند اين 
تغزيه می شود، با کر و فر و غر و فش بسيار 
مستی می کند و عربده می کشد و ناز بر فلک و 
امر بر ستاره می نمايد. مگر، به محض کمرنگ شدن 
ياری های دولت متروپول، آغاز به لرزش می کند و 
با قطع جريان پول، بی درنگ از سوی همين 

ريز از مرکز از پا می افتد. به گونه نيروهای گ
يی که حتا يک نفر هم حاضر نمی شود در دفاع از 
آن برخيزد. تجربه سقوط رژيم های امان هللا خان، 
ظاهر خان، داوود خان و داکتر نجيب نمونه های 

 بارز چنين روندی است.

 

بياييد، ببينيم چرا در طول تاريخ يک سده و نيم 
جربه يی مبنی بر ايجاد کشور افغانستان، هيچ ت

يک دولت نيرومند مرکزی، با وصف برخودار بودن 
از پشتيبانی های بی دريغ يک ابر قدرت ناکام 

تنها دليلی که می توان برای موضوع  بوده است؟
برجسته ساخت، نداشتن پايه مردمی چنين دولت ها 
است. هميشه روند دولت سازی به گونه مصنوعی از 

و به گونه مصنوعی کوشش صورت باال آغاز شده است 
گرفته تا از باال به پايين به زور تحميل گرد و 

 چنين تجربه يی هميشه ناکام بوده است.

 

دشواری در اين است که افغانستان هرگز توان 
تمويل يک دولت نيرومند مرکزی را از مدرک 
درآمدهای درونی ناچيز خود ندارد. پس بايد 

ون پرداخت گردد. هزينه های چنين دولتی از بير
سناريو هم روشن است. مادامی که پول می آيد، 
دولت سر جايش ايستاده است. هرگاه هم که جريان 

 پول قطع شد، دولت هم فرومی پاشد.

يک دولت نيرومند مرکزی دو بازوی نظامی و 
مديرتی دارد. بازوی نظامی آن مادامی که از 
 بيرون باران پول می بارد، سر جايش است. مگر،
 به محضی که باران فرومی کشد، از هم می شکند. 
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آن چه مربوط به بازوی مديريتی آن می گردد، به 
دليل فساد همه جا گستر، به هر پيمانه که اين 
بازو پهن تر می گردد، به همان پيمانه موجب 
پهنايابی فساد در کشور می گردد و با فراخ تر 
ی ساختن شگاف های ساختاری اجتماعی، موجب دور

 گزينی مردم از دولت می شود.

با توجه به اين که در چنين دولتی، مباشرپروری 
به جای شايسته ساالری راهبرد اصلی سياست های 
کادری است و دولت پيوسته در پی خريد واستخدام 
رجاله های معامله گر و خود فروخته، روشن است، 
همه چيز رنگ  و بوی فريب کاری و ريا و نيرنگ و 

ا می گيرد و همه ارزش ها مسخ می گردد. پيرنگ ر
در نتيجه، معامله، مصلحت و مالحظه جای خردگرايی 
و قانون را می گيرد و بحران عدم اعتماد ژرفی 

 سراپای ارگان دولت و جامعه را فرا می گيرد. 

به نوبه خود، تزريق پول از باال و در واقع از 
بيرون، موجب تمرکز سرمايه در دست گروه های 

دکشمار اليگارشی مالی گرديده، به سرعت دو ان
فرهنگ مختلف و دو تراز زندگی از ريشه متفاوت 
را به ميان می آرد  که به انقطاب جامعه می 
انجامد. و اين خود از پيش زمينه را برای 

 انفجار اجتماعی فراهم می آرود.

 

با توجه به راهبرد افراطی تبارگرايانه و 
به سرعت نيروهای  زبانگرايانه چنين دولتی،

مخالف آن به بسيج توانايی های خود می پردازند. 
در نتيجه، افراط گرايی تباری و زبانی به 
سامانه لگام گسيخته يی مبدل می گردد که تنفر و 
انزجار اجتماعی را به عنصر عمده کشاکش های 

 سياسی مبدل  می گرداند.   

 

وابستگی عميق چنين دولتی به يکی از قطب های 
جهانی قدرت، واکنش سخت قطب ديگر را بر می 
انگيزد که پيوسته هستی آن را باخطر نابودی 
تهديد می نمايد. عين مطلب در عرصه کشاکش های 
منطقه يی صدق می کند. گرايش به سوی گروهی از 
دولت های منطقه يی و دشمنی بی مورد با گروه 
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ديگر، کشور را به ميدانگاه نبردهای بی پايان 
 عاتی اين کشور ها مبدل می گرداند.اطال

 

تندروی تباری (دقيق تر پشتون گرايی افراطی) 
موجب می شود که هم پاکستان و هم روسيه با بهره 
گيری از اين روند ناميمون تا می توانند عناصر 
وابسته به خود را در ساختارهای مسلح رخنه 
بدهند. در نتيجه، ضريب امنيتی به شدت پايين 

ک سو زمينه برای دهشت افگنی هار آمده از ي
فراهم می گردد و از سوی ديگر، خطر رو دادن 
کودتاها بيشتر و بيشتر می گردد. فراموش نبايد 
کرد که روس ها در سده بيستم درست با چاق کردن 
مساله پشتون در تار و پود نيروهای مسلح نفوذ و 
با راه اندازی کودتای غلزايی هفت ثور، کشور را 

 عه برگشت ناپذيری رو به رو ساختند. با فاج

 

اين است که هر دولتی که روی کار می آيد، از 
همان دم نخست، تا واپسين روز هستی خود با  
تهديد واژگونی رو به رو می باشد. اين است که 
فاجعه پايانی ندارد. روشن است رژيم کنونی هم 
نوشدارو و پادزهری برای درمان اين درد بی 

و سرنوشت آن از پيش تعيين شده  درمان ندارد
 باژگونی محتوم.  -است

 

به گونه سنتی، روحانيون و رهبران قبايل (خان 
ها) دو نيروی مخوفی اند که پيوسته دولت های 
افغانستان را از پايين زير فشار می گيرند. 
همين گونه ابرقدرت ها و قدرت های منطقه يی هم 

انستان را دو نيروی ديگری اند که دولت های افغ
 از دو پهلو زير فشار جانکاه می گيرند.

می ماند تنها روشن انديشان. هر دولتی که روی 
کار می آيد، در آغاز شعارهای دلفريبی سرمی دهد 
مانند شعار استقالل کشور در زمان امان هللا خان، 
شعار جمهوريت در زمان داوود خان، شعار زدايش 

عی در دوره تفاوت های طبقاتی و برابری اجتما
حزب دموکراتيک خلق، و شعار دموکراسی و آزادی 

 بيان در دوره کرزی. 
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هويداست که نيروهای روشن انديش کشور با آغاز 
هر مرحله به اين شعارهای فريبنده دل می بندند 
و به اين اميد که شايد رژيم نوپا با پندگيری 
از لغزش های پيشينيان سر انجام، اصالحات و 

به ميان خواهد آورد. اما حاشا، يک  تحوالتی را
رژيم پشتونيست هيچگاهی به چيزی جز حاکميت 
مطلقه و خودکامگی نمی انديشد. اين است که اليه 
روشن انديش کشور نيز در فرجام در برابر اين 

 رژيم به پا می خيزند. 

 

کنون، دولت حاکم نيز در همين مرحله قرار گرفته 
معه بيخی از آن است و نيروهای روشن انديش جا

قطع اميد کرده اند و به اين نتيجه رسيده اند 
که رژيم اصالح پذير نيست. اين است که انفجار با 
گذشت هر روز نزديک تر می شود. چون از هر چهار 
سو زير فشار قرار گرفته است و تنها اميد آن 
برای بقا به ياری های بيرونی است. اوضاع نا به 

امريکا هم کمتر شانسی  سامان اقتصادی اروپا و
 برای آينده آن بر جا می گذارد.

 

تنها راهی که برای برونرفت از اين وضعيت می 
ماند، اين است که روند دولت سازی را وارونه 
بسازيم. يعنی از پايين به باال و اين گونه 
دولتی بسازيم بر شالوده اقتدار ملی با پايگاه 

ز از گسترده مردمی، با مشارکت ملی و پرهي
انحصار گرايی. مگر، چنين چيزی با سرشت 
پشتونيسم افراطی که راهبرد آن مبدل ساختن 

، انحصارگرايی لگام »پشتونستان«افغانستان به 
گسيخته، و برتری خواهی و فزونخواهی زبانی و 

 تباری است، ناسازگار است. 

 

دامن زدن به تنش های تباری و زبانی از سوی 
ده است که از يک سو پشتونيست ها موجب گردي

پاکستان برای حفظ امنيت ملی خود به گونه بی 
سابقه يی به تقويت بينادگرايی و تندروی اسالمی 
در نوار مرزی دست بيازد و از سوی ديگر در درون 
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کشور زمينه ساز پديدآيی تاجيکسيم، ازبيکيسم و 
هزاره ايسم افراطی گردد. در يک سخن، پشتونيسم 

 گان گرفته است.    کشور ما را به گرو

 
 در نتيجه، بر سر يک دو راهی قرار می گيريم:

يا هميشه گروگان پشتونيسم بمانيم و بسوزيم  -
و بسازيم و کشور پيوسته در ميان همين دو حالت 
استبداد و استعمار، اشغال و دربند بودن  و يا 

 هرج و مرج و آشفتگی و خودسری بسر ببرد؛
تونيسم يا اين که با برچيدن گليم پش -

افراطی، زمينه را برای ايجاد يک دولت مشارکت 
ملی بر پايه دادگری اجتماعی، وحدت ملی و ارزش 
های دموکراتيک و برابری حقوق شهروندان فراهم 
آوريم. دولتی که در آن همه شهروندان بتوانند 
بدون تبعيض و امتياز، در کنار هم با صلح و صفا 

ر چهارچوب و آرامش بسر برند. دولتی که نه د
منافع کشور متروپول و منافع گروهی اندکشمار 
اليه های معامله گر و سازشکار؛ بل بر پايه 
منافع واالی کشور، عمل نمايد، بی طرفی مثبت و 
فعال کشور را اعاده، استقالل و آزادی آن را 

 حراست  و از حريم مقدس  آن دفاع بتواند. 
 

در اين انتخاب به دست ما است.  و بايسته است 
کار همه عناصر آگاه، ملی و ميهن دوست و در گام  
نخست پيشاپيش همه نيروهای ملی پشتون پيشگام 
شوند و ميهن را از دست اين گروه تنگ نگر، 
انحصار گرا و خون آشام که روح جامعه و به ويژه 

 نخبگان ما را اسير گرفته است، رهايی بخشند.

ت شمار شايد ملک خدا داد افغانستان از انگش
های گيتی باشد که بدون رمل » کشور«ترين 

اندازی، فال بينی، استخاره، غيب گويی و اسطرالب 
خوانی و ... کمتر کسی از اسرار آن سر در 
بياورد. در  اين کشور نقطه نيرنگی گويی تقديرو 
مشيت  الهی رفته است که هيچ چيز آن به ديگر 

 کشورهای جهان نماند.

 

ای اين کشور عجيب و غريب به برخی از ويژگی ه
 توجه فرماييد:
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تنها کشوری است که هنوز مرزهای آن روشن  -
نيست و هيچ کسی نمی داند که منتها اليه مرزهای 

 جنوبی و خاوری آن کجاست؟
همين گونه تنها کشوری است که مساحت آن هم  -

 معلوم نمی باشد .
تنها کشوری است معنای سرود ملی آن را دو  -

 می دانند.سوم باشندگانش ن
تنها کشوری است که قادر به تامين يک ششم  -

 بودجه اش هم نمی باشد.
تنها کشوری است که شمار دقيق خاليق آن را  -

کسی نمی داند. برای نمونه در سال های دهه 
هزار تا  600هشتاد شمار باشندگان هزاره آن از 

ميليون نفر قيد گرديده بود و شمار پشتون های  8
 درصد و ....  60 درصد تا 13آن از 

....اگر همين گونه پيش برويم، گپ به جاهای 
باريکی می کشد. جان مطلب در آن است که می 
خواهيم بگوييم که تنها کشوری است که در آن مرز 

 مشخصی ميان دولت و اپوزيسون آن نيست!!!!

 

دولت کنونی افغانستان را می توان يک دولت 
ف بسيار شترگاوپلنگی ناميد. در اين دولت طي

گسترده يی از نيروهای گوناگون و نامتجانس به 
گونه مکانيکی گرد هم آورده شده اند که در عين 
مشارکت در ساختار و بافتار دولت، اپوزيسون هم 
ديگر هم اند و چه از ديد ايدئولوژيک (باوری) و 
چه از ديد سمتگيری ها و گرايش های سياسی از هم 

 متفاوت اند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام سياسی در افغانستان ساختار
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 و
پيشگويی های راهبردی در باره آينده 

 آن
 105(از منظر تئوريک و اکادميک)

 
پايتخت دولت  –هنگامی که سپاهيان عرب کاخ تيسفون 

 ساسانی را گرفتند،
فرش بزرگ سالون کاخ را با خنجرهای شان پاره پاره 

 کردند
آن و هر يک برای خود تکه يی از آن را گرفت تا روی 

 بنشيند. 
 

مساله ساختار نظام سياسی و مهندسی آن برای 
کشورهای جهان سوم و به ويژه کشورهای جنگزده و 
چندپارچه با بافتارهای تباری، زبانی و آيينی 

 ناهمگون از اهميت فراوان برخوردار است. 

روشن است در ريختيابی ساختار نظام سياسی 
هم ، به ويژه کشور ما، »جهان سوم«کشورهای 

عوامل بيرونی و هم عوامل درونی تاثيرگذار اند. 
از اين رو، بدون به سنجش گرفتن اين عوامل، به 
ويژه عوامل بيرونی، سخن گفتن در باره ساختار 
نظام امر بيهوده يی بيش نيست. با توجه به همين 
موضوع، بايد در بررسی ساختار نظام سياسی هم به 

و هم به  توجه شود 106تاثيرگذاری های بيرونی
 جنبه های داخلی آن.

                                     
. فشرده اين مقاله در سيمای سخنرانی در کنفرانس  105
) ارائه گرديده  2013اگوست سال  18-17د مونيخ (رون

بود. اينک متن کامل آن را با اندکی ويرايش پيشکش می 
 نماييم.

 
بايد متوجه بود که کشورهای متروپول هميشه در پی . 106

آن اند تا در کشورهای زير سيطره بيشتر با نظام های 
اقتدارگرای متمرکز و يک رهبر نيرومند و دارای وجهه 

د هم کاذب و ساختگی سر و کار داشته باشند تا از هر چن
يک سو منافع شان به گونه اعظمی تامين شود و از سوی 
ديگر در کشور زير سيطره تنها با يک طرف مواجه باشند 
که زير فرمان خود شان بوده و به آسانی بتواند خواست 
و مرام شان را در سر تا سر کشور با کمترين هزينه و 
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بررسی چگونگی درهم تنيده شدن عوامل بيرونی با 
عوامل درونی، و تاثير آن بر ساختار نظام،  
نياز به ارزيابی های بسيار ريشه يی، تاريخی، و 
سياست های جهانی قدرت های بزرگ و قدرت های 
منطقه يی و...دارد که پرداختن به بحث های نظری 

چنين زمينه ها، کار مراکز (تئوريک) در 
مطالعاتی و پژوهشی تخصصی است. کما اين که 
بررسی و تحليل در باره پيشينه آن ها کار 
نهادهای آپاليد پاليسی ريسرچ و پيشگويی ها در 
زمينه چگونگی استحاله و تکامل آن مربوط 
نهادهای پيشگويی راهبردی (استراتيژيک 

ی پيشرفته استرافور) که در کشورها -فورکاستينگ

                                                                                                           
ده سازد. در غير آن، موفق نمی شوند به ضايعات برآور

 درستی راهبردهای شان را پياده سازند.
 

از همين رو، می بينيم که برای نمونه امريکا در 
کشورهای عربی خليج پارس از رژيم های واپسگرای شاهی 
مطلقه خاندانی حمايت می کند. شوروی پيشين هم در جهان 

ت می کرد که  عرب از رژيم های استبدادی نظاميگر حماي
بال استثنا با مشت های آهنينی فرمان می راندند. همين 
گونه، روسيه هم ترجيح می دهد کنون در آسيای ميانه با 
جمهوری های شاهانه مادام العمر اقتدارگرا سر وکار 

 داشته باشد.
 

در کشور ما در گذشته چون شوروی ها هوادار يک دولت 
يست پشتون که مخالف متمرکز اقتدارگرای اولتراناسيونال

ايران و پاکستان باشد، بودند، ساختار دولت مورد 
پشتيبانی شوروی در کابل همين گونه بود. کنون درست 
امريکايی ها هم در همان راه  روان اند. اين است که 
ساختار دولت در کشور زير تاثير عامل بيرونی، متمرکز 

 و اقتدارگرا مانده است.
 

شايان يادآوری است: در اين  در اين ميان، يک نکته
اواخر، واشنگتن بر آن شده است که راه اندازی هرج و 
مرج سازماندهی شده و رهبری شونده، برای کنترل 
کشورهای منطقه خاورميانه تحت اشغال امريکا بهترين 
گزينه است. در اين گزينه، ساختار دولت بيخی از ميان 

ير فرمان رفته، به جای آن چند سازواره خودگردان ز
رهبران بومی با هم دشمن، حاکم می شود. روشن است 
کتترل چنين ساختاری آسان تر و هزينه نگهداری آن 

 ارزان تر و پايين تر است.   
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اکادميک ويژه بزرگی  -موسسات و نهادهای علمی
 دست اندر کار چنين مسايل اند. 

تنها با تکيه بر تحليل های پسمنظری 
(رئتورسپکتيف)، سياست های اعمال شده در گذشته 
(آپاليد پاليسی ريسرچ) و تحليل اوضاع کنونی 
(کارنت ستويشن آنااليزس)، می توان پيشگويی هايی 

تحول دورنمايی اوضاع در کشور بيشتر با در باره 
تکيه بر عوامل بيرونی داشت که در چند محور می 
چرخند. دردمندانه در کشور ما نه در گذشته چنين 
نهادهايی وجود داشتند، و نه حتا کنون پس از 
گذشت يک دهه، و هنور هم کمتر نهادی را سراغ  
داريم که توانايی دست يازيدن به چنين کارهايی 

ا به گونه هنجارمند، سامانمند و پيوسته داشته ر
 باشد. 

 11با توجه به همين موضوع، پس از تحوالت 
و روی کار آمدن حاکميت نو در  2001سپتامبر 

کشور، تقريبا يک سال پس از استقرار آن و حضور 
جامعه جهانی در افغانستان درست ده سال پيش از 

ا در نشستی ر  2003جنوری  9امروز، به تاريخ 
لندن با اشتراک گروهی از خبرگان و پژوهشگران 

 برگزار نموديم. 

 

نخستين موضوعی که در آن نشست به بررسی گرفته 
کانون مطالعات و «شد، پی ريزی نهادی به نام 

بود تا به گونه سامانمند » پژوهش های افغانستان
و روشمند به واکاوی مسايلی از اين دست 

ين نهاد، بی درنگ به بپردازد. پس از پی ريزی ا
يعنی دو روز پس از آن، نشستی با  11تاريخ 

تن از آگاهان برگزار   30اشتراک  نزديک به 
گرديد و نخستين موضوعی که از جمع انبوهی از 
مسايل به بررسی گرفته شد، همانا همين موضوع 

 ساختار نظام در افغانستان بود.

(تا جايی که به ياد دارم، در نشست نخست 
يان: مجيب رحيمی، داکتر زيوری، پروفيسور آقا

لعل زاد، عزيز مرموز، داکتر هاشمی، احمد ولی 
مسعود، ساالر عزيز پور، حبيبی، مهاجر، حامد 
علمی، معلم زاده، شهسوار سنگروال، ولی وردک، 
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فاطمی، عبيد، صمدی، وهاب، اکبری، همايون تندر 
 و...اشتراک ورزيده بودند.)  

 

رش تحليلی و سخنرانی اصلی در کانون، ارائه گزا
زمينه را هم به دوش اين کمترين گذاشت و به هر 
رو با دوستان حاضر در آن نشست، به بررسی ابعاد 
تئوريک مساله پرداختيم. گزارش فشرده اين نشست 
با مقاله ارائه شده از سوی بنده در آن در کتاب 

که بی درنگ در » افغانستان به کجا می رود؟«
ن سال از سوی بنگاه انتشارات ميوند پاييز هما

 در کابل به چاپ رسيد، بازتاب يافت.

اپريل  19همين گونه در همين راستا، به تاريخ 
قانون اساسی «همان سال نشست دوم کانون زير نام 

در لندن با اشتراک نزديک به پنجاه » ميثاق ملی
 تن از خبرگان از اروپا و امريکا برگزار گرديد.

 

ست دوم افزون بر پژوهشگرانی که در ...و در نش
باال از آن ها  نام برديم، آقايان: پدرام، 
چنگيز پهلوان، سليم مجاز، حمزه واعظی، 
پروفيسور طاهر هاشمی، کوشان و... حضور به هم 
رسانده بوند. چيکده سخنرانی ها و مقاالت ارائه 
شده و جريان کنکاش ها در اين نشست ها در کتاب 

 بازتاب داده شده است.» ميثاق ملیقانون اساسی «

به هر رو، برگزاری پيهم دو نشست مرتبط به هم، 
گواه بر ارزشی بود که کانون به موضوع ساختار 

 نظام سياسی و قانون اساسی کشور قايل بود.   

 
در آن هنگام، ارزيابی من از ساختار نظام در 

 کشور چنين بود:
نيم در گذشته، در درازای تاريخ يک سده و «

کشور، همه تجربه ها مبنی بر ايجاد يک دولت 
نيرومند مرکزی، ناکام بوده است. دولت های حاکم 
بر کشور، پيوسته با يک چالش بزرگ رو به رو 
بوده اند: هرگز، هيچ دولتی نتوانسته است 
ابزاری برای مهار نيروهای گريز از مرکز بيابد. 

رو در اين حال، کشور پيوسته با دو حالت رو به 
 بوده است: استبداد يا هرج و مرج. 
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به هر رو، تنها دليل مهمی که می توان برای اين 
موضوع برجسته ساخت، نداشتن پايه مردمی چنين 
دولت ها بوده است. هميشه روند دولت سازی به 
گونه سخت ابزاری از باال آغاز شده است و به 
گونه مصنوعی کوشش شده است تا از باال به پايين 

ور تحميل گرد و چنين تجربه يی هميشه با به ز
 شکست رو به رو گرديده است.

 

دشواری در اين است که افغانستان هرگز توان 
تمويل يک دولت نيرومند مرکزی را از مدرک 
درآمدهای درونی ناچيز خود ندارد. پس بايد 
هزينه های چنين دولتی از بيرون پرداخت گردد. 

ه از بيرون پول سناريو هم روشن است. مادامی ک
می آيد، دولت سر جايش ايستاده است. هرگاه هم 

 که جريان پول قطع شد، دولت هم فرو می پاشد.

يک دولت نيرومند مرکزی دو بازوی نظامی و 
مديرتی دارد. بازوی نظامی آن مادامی که از 
بيرون باران پول می بارد، سر جايش است. مگر، 

 می شکند.  به محضی که باران فرومی کشد، از هم

 

آن چه مربوط به بازوی مديريتی آن می گردد، به 
دليل فساد همه جا گستر، به هر پيمانه که اين 
بازو پهن تر می گردد، به همان پيمانه موجب 
پهنايابی فساد در کشور می گردد و با فراخ تر 
ساختن شگاف های ساختاری اجتماعی، موجب دوری 

 گزينی مردم از دولت می شود.

وجه به اين که در چنين دولتی مباشرپروری با ت
به جای شايسته ساالری راهبرد اصلی سياست های 
کادری است و دولت پيوسته در پی خريد و استخدام 
رجاله های معامله گر و خود فروخته است، روشن 
است، همه چيز رنگ  و بوی فريب کاری و ريا و 
نيرنگ و پيرنگ را می گيرد و همه ارزش ها مسخ 

ی گردد. در نتيجه، معامله، مصلحت و مالحظه جای م
خردگرايی و قانون را می گيرد و بحران عدم 
اعتماد ژرفی سراپای ارگان دولت و جامعه را فرا 

 می گيرد. 
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به نوبه خود، تزريق پول از باال و در واقع از 
بيرون، موجب تمرکز سرمايه در دست گروه های 

به سرعت دو  اندکشمار اليگارشی مالی گرديده،
فرهنگ مختلف و دو تراز زندگی از ريشه متفاوت 
را به ميان می آرد  که به انقطاب جامعه می 
انجامد. و اين خود از پيش زمينه را برای 

 انفجار اجتماعی فراهم می آرود.

 

با توجه به راهبرد افراطی تبارگرايانه و زبان 
گرايانه چنين دولتی، به سرعت نيروهای مخالف آن 

ه بسيج توانايی های خود می پردازند. در ب
نتيجه، افراط گرايی تباری و زبانی به سامانه 
لگام گسيخته يی مبدل می گردد که تنفر و انزجار 

اجتماعی را به عنصر عمده کشاکش های سياسی مبدل  
 می گرداند.   

 

وابستگی عميق چنين دولتی به يکی از قطب های 
يگر را بر می جهانی قدرت، واکنش سخت قطب د

انگيزد که پيوسته هستی آن را با خطر نابودی 
تهديد می نمايد. عين مطلب در عرصه کشاکش های 
منطقه يی صدق می کند. گرايش به سوی گروهی از 
دولت های منطقه يی و دشمنی بی مورد با گروه 
ديگر، کشور را به ميدانگاه نبردهای بی پايان 

 رداند.اطالعاتی اين کشور ها مبدل می گ

 

در نتيجه، ضريب امنيتی به شدت پايين آمده از 
يک سو زمينه برای دهشت افگنی هار فراهم می 
گردد و از سوی ديگر، خطر رو دادن کودتاها 

 بيشتر و بيشتر می گردد. 

اين است که هر دولتی که روی کار می آيد، از 
همان دم نخست، تا واپسين روز هستی خود با  

به رو می باشد و اين گونه، تهديد واژگونی رو 
فاجعه پايانی ندارد. روشن است هيچ رژيمی 
نوشدارو و پادزهری برای درمان اين درد بی 
درمان ندارد و سرنوشت آن از پيش تعيين شده 

 باژگونی محتوم.  -است

 



 

401 
 

به گونه سنتی، روحانيون و رهبران قبايل (خان 
ها) دو نيروی مخوفی اند که پيوسته دولت های 

انستان را از پايين زير فشار می گيرند. افغ
همين گونه ابرقدرت ها و قدرت های منطقه يی هم 
دو نيروی ديگری اند که دولت های افغانستان را 

 از دو پهلو زير فشار جانکاه می گيرند.

از ديد حقوقی، دولت يک شخصيت حقوقی حکمی است 
 که دارای سه رکن اصلی می باشد:

 ا مرزهای شناخته شده گستره سرزمينی مشخص ب
 بين المللی، 

 باشندگانی که در اين گستره بسر می برند و 
  .قوای سه گانه 
 

دشواری يی که ما پيوسته با آن رو به رو بوده 
ايم، اين بوده است که ما با داشتن ادعای ارضی 
بدون پشتوانه تاريخی و حقوقی بر پاکستان، 
ی نتوانسته ايم برای خود گستره سرزمينی مشخص

تعريف نماييم. از اين رو همواره در تعريف دولت 
 دچار سردرگمی بوده ايم.

 
دردآور اين است که گروهی در برابر هر گونه 
نوآوری ايستادگی لجوجانه يی دارند و نمی 
خواهند هيچ گونه ويرايشی را بپذيرند و می 
خواهند ما را هميشه در همان زنجيرها بسته نگه 

کومت هم قانون می سازد، دارند. در افغانستان ح
هم قانون را تطبيق می کند و هم بر قانون نظارت  
دارد. به قول معروف: خود کوزه گر و گوزه خر و 

 کوزه فروش. 
کژ انديشی و بدفهمی در باره نظام منجر به آن 
شده است تا درک روشنی از مفاهيمی چون توزيع 

 رابطه قدرت نداشته باشيم. -بافت قدرت -قدرت
 

ا راهی که برای برونرفت از اين مصيبت می تنه
بيدار شدن از خواب افيونی ماند، اين است که با 

روند دولت سازی را وارونه بسازيم. يعنی تاريخ، 
از پايين به باال و اين گونه دولتی بسازيم بر 
شالوده اقتدار ملی با پايگاه گسترده مردمی، با 

 مشارکت ملی و پرهيز از انحصار گرايی. 
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کنون بايسته است تا زمينه را برای ايجاد يک 
دولت مشارکت ملی بر پايه دادگری اجتماعی، وحدت 
ملی و ارزش های دموکراتيک و برابری حقوق 
شهروندان فراهم آوريم. دولتی که در آن همه 
شهروندان بتوانند بدون تبعيض و امتياز، در 
کنار هم با صلح و صفا و آرامش بسر برند. دولتی 

نه در چهارچوب منافع کشورهای خارجی و منافع که 
گروهی اندکشمار اليه های معامله گر و سازشکار؛ 
بل بر پايه منافع واالی کشور، عمل نمايد، بی 
طرفی مثبت و فعال کشور را اعاده، استقالل و 
آزادی آن را حراست  و از حريم مقدس  آن دفاع 

 »بتواند.

 د:در آن نشست ها چند پرسش مطرح گردي

در  جهان کنونی چند نوع نظام های سياسی  -
وجود دارد و به گونه مشخص چگونه نظامی برای 
کشور ما شايسته تر و سزاوارتر از ديگر نظام ها 

 است؟ :
(مانند امريکا که » پرزدنتسيال«جمهوری  -

قدرت سياسی و اجرايی هر دو در دست رييس جمهور 
تشکل برگزيده با آرای مستقيم مردم است و مجلس م

از دو اتاق کانگرس و سنا است و در چنين نظامی، 
کرسی های گردانندگی ارگان  صدرات وجود ندارد،

هاي محلي قدرت انتخابي است و گورنرها از قدرت 
اجرايي بسيار بااليي برخوردار اند. از ديدگاه 
اداري هر ايالت خودگردان و از ديدگاه اقتصادي 

 خود کفا است)؟
ی (که در آن پارلمان يا جمهوری پارلمان -

محور اصلی قدرت دولتی است و رييس جمهور نمادين 
(سمبوليک)، نخست وزير و رييس پارلمان از سوی 
آن برگزيده شده و در برابر آن پاسخگو می باشند 

قدرت اجرايی و تصميمگيری در آن جمعی و يا و 
(مانند آلمان) و يا جمهوری مختلط  گروهی است

 - ت سياسی و مديريتیمانند فرانسه که قدر
اقتصادی ميان رييس جمهور و صدراعظم تقسيم 

 است)؟
به گونه  دقيق، چگونه نظامی را برای چگونه  -

 کشوری در چه اوضاعی می خواهيم؟
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آيا برای کشور ما نظام فدرال بهتر است يا  -
نظام مونوليت متمرکز يا به زبان علمی يونيتار 

 (يک ريخت، يکپارچه، بسيط)؟
ما نظام رياستی باشد، آيا اين اگر گزينش  -

باشد يا همجوش » تک تباری«نظام مانند گذشته 
 (بر پايه مشارکت گسترده تباری، زبانی، مذهبی)؟

چگونه می توان ساختار نظام آينده را  -
 مهندسی و طراحی نمود؟

آيا نظام های رياستی و يا پارلمانی به خودی •
ا هر خود متضمن مردمساالری و دادگری هستند؟ و ي

نظامی اگر مکانيسم های مهارکننده نداشته باشد، 
 فساد پذير می شود؟ 

ساختار نظام با توسعه اقتصادی، اجتماعی و •
سياسی چه پيوندی دارد؟ با توجه به اين که 

تحوالت اقتصادی شمرده  -زيربنای تحوالت اجتماعی
می شود، چه راهکارهايی را می توان در اين 

 راستا برجسته ساخت؟
چه راهکارهايی را می توان برای مهار قدرت •

لگام گسيخته، مديريت قدرت و توزيع ثروت و نعم 
 در جامعه سفارش کرد؟

آيا مشکل در مرکزی بودن قدرت است يا در اين •
است که همه قدرت در مرکز متمرکز است و  در دست 

 يک گروه خاص؟
چگونه می توان فرهنگ سياسی فرسوده کنونی را •

 ش ريشه يی کرد؟ويراي
  عوامل بازدارنده همگرايی ملی وکثرتگرايی

سياسی در بحث دولت سازی و ملت سازی  –فرهنگی
 چيست؟

آيا دموکراسی صرفا ابزاری برای مشروعيت دادن •
به نظام است؟. آيا دموکراسی تنها زمينه را 
برای شگوفايی فراهم می سازد يا خود بالنفسه 

 منجر به حل مسايل می گردد؟
آيا روند دولت سازی و ملت سازی از سوی دولت •

پيش برده شود يا  بايد گذاشت که خود مردم با 
مشارکت پويا روند دولت سازی و ملت سازی را به 

 گونه  طبيعی پيش ببرند؟
  چرا حاکميت سياسی نتوانسته است تا کنون به

 اراده و مشارکت مردم شکل بگيرد؟
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 پشتيبانی  چگونه می توان دولتی ساخت که از
 همه برخوردار باشد؟  

  چگونه و از چه راه هايی می توان به
پلوراليسم (کثرتگرايی) سياسی، سيستم چند حزبی، 
تمرکز زدايی و مشروط ساختن و پاسخگو ساختن و 

 مهار قدرت سياسی دست يافت.
 و...

با بررسی همه جانبه نظام  ما در اين نشست ها
يدگاه های های موجود در جهان، و ارزيابی د

به يک هواداران و منتقدان نظام های گوناگون، 
 رشته نتيجه گيری های تئوريک رسيديم: 

ارزيابی ما از اوضاع اجتماعی و بافتار  -1
جامعه ما يک جامعه «باشندگان آن چنين بود که 

چند فرهنگی (مولتی  -چندپارچه و ناهمگون
کلتورال) يعنی چند زبانی، چند مذهبی و نيز چند 

است. جوامع چندپارچه يا  ی (مولتی اتنيک)تبار
ناهمگون جوامعی اند دارای شکاف های عميق 

روی هم رفته آشتی ناپذير  -تاريخی و ساختاری
 تباری، زبانی، مذهبی و هويتی .

همچنين به اين برداشت دست يافتيم که گزينش  -2
نظام سزاوار برای جوامع چندپارچه و ناهمگون 

 ين پرسش ها صورت گيرد:بايد پس از پاسخدهی به ا
  چگونه ساختاری برای جوامع ناهمگون و

چندپارچه و به ويژه کشور ما زيبنده تر و عملی 
 تر است؟

  آيا پيوندی ميان ساختار نظام، نهادهای
سياسی، و روند نهادينه شدن دموکراسی، توسعه 

 پايدار و ثبات هست؟
آيا شکل نظام می تواند زمينه مشارکت  -

حدت ملی را فراهم و از اين راه فراگير ملی و و
 به دولت سازی و ملت سازی ياری رساند؟  

  آيا گزينش نوعيت نظام، ساختار و
هنجارهای آن و چگونگی قانون اساسی تاثيری بر 

 کاميابی يا ناکامی کشورها دارد يا نه؟
.... 

ما پيش از همه به بررسی پايه های تئوريک و 
رشته دريافت اکادميک موضوع پرداختيم و به يک 

 های کلی دست يافتيم:
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  ديدگاه رايج ميان پژوهشگران و نيز تجربه
به بار نشسته جهانی اين است که نظام پارلمانی 
ديسنتراليزه يا نامتمرکز (مبتنی بر دموکراسی 
تفاهمی يا اجماعی نمايندگی و نظام انتخاباتی 
با موجوديت سيستم چند حزبی درخور جوامع چند 

هنگی (مولتی کلتورال) يعنی چند چند فر -پارچه
زبانی، چند مذهبی و نيز چند تباری (مولتی 

) نسبت به نظام انحصاری رياستی يا نيمه اتنيک)
رياستی مرکزگرا (استوار بر حکومت اکثريت و 
نظام انتخاباتی با پيامد برنده يا بازنده 

 نهايی) نيکوتر و سزاوارتر و برازنده تر است. 
 

ون و چندپارچه، بهترين نظامی برای جوامع ناهمگ
که بتواند به اين خواست های رنگارنگ پاسخ 
خردمندانه ارائه دهد و امکان پاگرفتن و 
نهادينه شدن مشارکت فراگير ملی، پلوراليسم 
(کثرتگرايی) و مردم ساالری (دموکراسی) را باال 
ببرد، نظام فراگير پارلمانی بر شالوده توافق 

ه اجرايی و خودگردانی جمعی، مشارکت در دستگا
بومی و به ويژه مشارکت داشتن در تصميمگيری ها 

 است. 

براي پرداز سيماي نظام دولتي آينده،   -3
بايست به سنت هاي ديرين موجود در سازماندهي 
قدرت دولتي و ساختار جامعه در کشور از يک سو و 
به گرايش هاي نو و واقعيت هاي تازه در زمينه 

ود. چه گزينش راهبردي در از سوي ديگر، توجه ش
اين عرصه ميان دو جهت اصلي است. در اين راستا 
بايستي الگويي را در نظر گرفت که بتواند از يک 
سو، به نگهداري جنبه هاي شايسته و پسنديده سنت 
هاي ديرين بپردازد و به همين پيمانه جنبه هاي 
ناپسند و زيان آور آن را بزدايد و از سوي 

 رايش هاي نو در زمينه باشد.       ديگر، پذيراي گ
 

آن چه بسيار مهم است، اين است که اداره کشور 
بر پايه ريگيوناليسم اقتصادي (زون ها) عيار 
گردد و ارگان هاي محلي قدرت بايد حتما انتخابي 

 ».  باشند
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همين گونه بايسته است در طرز ديد خود در قبال 
ت يک رشته مفاهيم در پيوند با نظام و دول

بازنگری کنيم: برای مثال: گذار از  مفاهيم 
کالسيک به مفاهيم مدرن، مانند گذار از تقسيم 
فيزيکی قدرت به مشارکت ملی در مديريت، گذار از 
حکومت و قدرت به اداره يا مديريت (ادمنستريشن، 

 منجمنت) و گذار از تقرر به انتخاب و استخدام.
 

اد لويه يکی از ضروريات در آينده، گذار از نه
جرگه به نهاد مدنی مجلس موسسان يا مجلس خبرگان 

 لهيو قب یجرگه شکل بدو هيروشن است که لواست. 
مجلس خبرگان  ايمجلس موسسان  يیون وسطاقرو  يی
مدرن سر و کار  ميو مفاه یباشد و با دموکراس یم

 دهيبرچ شهيهم یآن برا ميگل یروز ديندارد و با
 یگريچاره د ،یکنونشود. اما در اوضاع و احوال 

جز رو  نظام و ساختار یقانون اساس شيرايو یبرا
تا  گر،يد ی. از سوميندار آوردن به لويه جرگه

 ،یقانون گذار یمدرن برا سميآمدن مکان انيبه م
 گريهر چند هم د سميمکان نياست از هم ستهيبا

افکنده  خيتار یبه زباله دان ديکهنه شده که با
مرسدس بنز  دنيتا خر یعني .ميريشود، کار بگ

از ،  2000حد اقل مدل هرگاه نه آخرين مدل، 
تنها به عنوان  80يا  70فرسوده مدل  یولگا
 راي. زمياستفاده کن ی که در دسترس داريم،کشيپا

  .....کنون نه پول مرسدس فراهم شده و نه

 

مشکل ما نبود نظام است.  نيبه هر رو، بزرگتر
. من رديگ یشکل م یقانون اساس لهينظام هم به وس

سال گذشته، همانا  زدهيبارها نوشته ام که در س
و معلول و ساختار نظام  وبيمع یقانون اساس نيهم

 یاستگذاريو گسترده در س نيکه جلو مشارکت راست
و به  رفتهها در کاست قدرت را گ یريمگيها و تصم

و اداره)  تيريو منجمنت (مد شنيادمنستر یجا
را بر سرنوشت  يیايو ماف باند وابسته کيحکومت 

مانع بر سر راه  نياست بزرگتر دهيما مقدر گردان
و  یدولت و ملت در کشور و قانونمدار یريشکلگ

 .احسن بوده است یدولتدار
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ناقص و  یاست. قانون اساس نيهم در هم یدشوار
سوء استفاده  یرا برا نهيخود زم یمتناقض به خود

 یفراهم م یختگيو لگام گس یو خودسر یابزار یها
  .سازد

 

شود که کشور در اشغال قرار دارد و نفراموش 
ها  یدر برنامه ندارند به زود يیکايامر یروهاين

 یميرو، هر رژ ني. از انديافغانستان را ترک گو
گمارند،  یرا که م یخواهند و هر کس یرا که م

  .کنند یخود م یژيمطابق منافع و استرات

 

اوضاع  نياز هم ميبکوش ديحال، ما با نيدر ا
و  یو ترق شرفتيو پ یساز تو مل یدولت ساز یبرا

. به ميببر یسود اعظم یدموکراس نيحد اقل تمر
دو سده آزگار در که هند  ميداشته باش ادي

 ربا کيبود. اما امروز خود به  سيمستعمره انگل
 یجهان م یدمرکراس نيقدرت مبدل شده و بزرگتر

مستعمره  شيهم تا چهار سده پ رانياباشد. 
است  دهيرس ینبود. اما امروز به جا شيب کايامر

خود  گريدهه د کيرا بردارند، تا  ميکه اگر تحر
  .خواهد شد ليابر قدرت تبد مهين کيبه 

 
 سر انجام، نتيجه گيری نهايی چنين شد:

با توجه به اين که ما ديگر در تجريد به سر نمی 
بريم و با جامعه جهانی در تعامل ارگانيک 

تيم، مصلحت ملی در اين برهه حساس تاريخی هس
 ايجاب می کند که چند نکته را به سنجش بگيريم:

به گمان غالب، جامعه جهانی اين انتظار را  -1
از ما دارد که در ازای ياری های سخاوتمندانه، 
از الگوی ساختار نظام سياسی برای مثال امريکا 
نمونه برداری شود. از اين رو، نظام آينده ما 

 گمان غالب رياستی خواهد بود. به
با توجه به  به يک رشته باريکی ها، بايسته  -2

است بحث فدراليسم را برای چندی مطرح نکنيم. 
زيرا نظام سياسی امريکا به گونه يی است که در 
آن رييس جمهور از قدرت واقعی برخوردار است، 
تفکيک قوا هست و نظام کشور فدرالی است. چون 
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که گردانندگان حاکميت کنونی  احتمال زياد دارد
از سيستم امريکا الگوبرداری نمايند، به صورت 
قطعی نظام آينده مانند امريکا پرزدنتسيال 
خواهد بود با تفکيک قوا. اما با اين هم، با 
توجه به شماری از حساسيت ها احتمال پذيرش 

 فدراليسم در اوضاع کنونی دور از امکان است. 
 

رای پذيرش نظام فدرالی همچنين ذهنيت عامه ب
هنوز آماده نيست و شماری فدراليسم را مساوی با 
تجزيه و فروپاشی می دانند. از اين رو برای 
ايجاد يک ذهنيت مثبت در زمينه به زمان نياز 
داريم تا بتوانيم با روشنگری زمينه را  برای 

 پذيرش آن فراهم سازيم.  

همين گونه بر آن شديم که در اين مقطع  -3
 تر روی نظام پارلمانی پافشاری ننماييم.بيش
 

 داليل ما چنين بودند:

کنون پس از يک دور جنگ های سخت، و  -1
چندپارچگی، کشور بيشتر به يک نوع همبستگی و 

 همپيوندی نياز دارد.
با توجه به نبود احزاب سياسی ملی فراگير،  -2

در نبود سنت های دموکراتيک بسيار دشوار است، 
انی راه بيفتد و شايد با نظام پارلمانی ناگه

چالش هايی رو به رو گردد. اگر نظام پارلمانی 
در مقطع کنونی ناکام شود، در آينده هزينه 

 سنگينی برای دوباره آوردن آن خواهيم پرداخت. 
متاسفانه مردم از پويايی های احزاب چه چپی  -3

و چه راستی در گذشته خاطرات و انتباه های خوبی 
 ندارند.  

 
ال، ديدگاه منتقدان نظام پارلمانی را در اين ح

چنين نظامی در بر آن اند که  در نظر داشتيم که 
نبود احزاب سياسی فراگير ملی دارای برنامه 
مشخص و مدون، نبود گذشت و مدارا و نبود فرهنگ 
سياسی دموکراتيک و ناپخته، زمينه ساز بی ثباتی 
و هرج و مرج می شود. هر چند نيک می دانستيم که 
نظام رياستی نيرومند انحصاری و متمرکز به 
ثبات، توسعه سياسی و باروری دموکراسی در کشور 
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نمی انجامد و خطر آن بسيار باال است که در کشور 
کثيرالمله يی چون افغانستان به ديکتاتوری فردی 

 و تباری بينجامد. 

 

با  کراستي اياست که آ نياست، ا حمطر که یپرسش
نظام  یتند به سو یجهش ها و یانقالب یها وهيش

که گام به گام با  نيا اي م؟يبشتابپارلمانی 
از  یل و مراتب و فراروحمرا یبا ط ريو تدب یتان

و آهسته و با  دهيسنج ی،نردبان و پلکان تکامل
 ؟ميآن برو زشوايبه پ ینرم ابزار یروش ها

 کينمودن، بهتر است  يهوقا یبرا ،من دياز د
 .ميريرا در نظر بگ يیدو مرحله  یژياسترات

گذار به ساختار مختلط  ديدر مرحله نخست با
 ، مطمع نظر باشد. یصدرات -یاستير

 

 یسنت ها ودبدر آن است که در ن یدشوار
و ضعف  یمل ريفراگ یزاب سرتاسرحو ا کيدموکرات

 نيدست نشانده و حضور سنگ یو رهبر یجامعه مدن
 بند استعمار که کشور در یالتحو در  گانگانيب

به  کبارهيگذار  ،یاست و فاقد استقالل و آزاد
 یامدهايتواند پ یدرال مفو  ینظام پارلمان یسو
 به همراه داشته باشد.  ینيسنگ اريبس

 

 یو پارلمان یکه نظام فدرال نيمفراموش نک
دارد.  یفراوان ريناپذ یدشمنان سوگند خورده آشت

که کشور آبستن چالش ها و  یاوضاع بحران نيدر ا
و  یتماعجا یدشمنان دادگر فراوان است، یهاتنش 
ناکام  یبرا یتالش چياز ه يیو کثرتگرا یبرابر

 یوکه آن را مسا یو فدرال یساختن نظام پارلمان
از وقت  شيانگارند، هرگاه پ یکشور م هيزجبا ت
 رشيپذ یبرا یو ذهن ینيع طيو شرا ديايب ايبه دن

و  دينخواهند ورز غيباشد، در امدهيآن فراهم ن
را به خرچ خواهند داد تا آن را  یاريبس یتالش ها

 رو به رو سازند.  یبا ناکام
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تواند  یم یروشن است هر گونه برگشت و ناکام
 شهياند کيرا  یو نظام پارلمان تهيآرمان فدرال

روند  هيجو ناکام جلوه داده، و در نت هودهيب
 قيچند دهه به تغو یکشور را برا یعيتکامل طب

به اهداف  یابيدر دست ديرو نبا نيا از. ندازديب
 نيکار گرفت. با ا یاز شتابزدگ کيژياسترات
به چنان آرمان  یابيدست م،يکه ما دار یپارلمان

. پارلمان درست مانند دولت ستين شيب یمقدس سراب
 و برده و گروگان زورمندان و آزمندان است. رياس

خواهد بود  تيموفق نيقر یهنگام ینظام پارلمان
 ندگانيو نما یمل ريفراگ رومنديزاب نحکه ا
 نهيو نهاد شرفتهيپ یو جامعه مدن یمردم نيراست

 . ميشده و نهادمند داشته باش

 

مشارکت  نيمساله، مساله تام نيکنون مهمتر
 يیدر ساختار دولت و انحصار زدا یمل ريفراگ

ها  یريمگينظام تصم ديبا قدرت در دولت است.
 سکيدست به ر دينبا یعنيساخته شود.  یمشارکت

مبارزات چند  یتواند دستاوردها یزد که م يیها
مردم  یبخش مليی رها یجنبش ها شگامانيپ يیدهه 

 یتخقق آرمان ها یبرا یگزاف یما را که بها
چشم برهم زدن  کيدادخواهانه پرداخته اند، در 

 هند.دبرباد 

 

 رونيکه ب ميتراز توقعات را چنان باال ببر دينبا
 یروين یتوان باال دينات باشد. باممک رهياز دا

 انيت اند و کياکمحرا که کنون در  یارتجاع یها
 رومندين یبانيقدرت را در دست دارند و از پشت

باشند، در سنجش داشته  یهم برخوردار م یرونيب
 .ميباش

 

 یساختار نظام م شيرايبه و یابيمن، دست دياز د
ه تا انداز زيو ن یمل ريفراگ یتواند از پشتبان

برخوردار گردد.  یجامعه جهان یبانياز پشت يی
 یدور از توقع است که طرح پارلمان ارياما بس

قق در کوتاهمدت حت یبرا یفدرال بتواند شانس
 .ميواقعگرا باش ديداشته باشد. با
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با چند چالش رو به رو  نهي، ما در زمبه باور من

 :ميهست
چالش، نبود برخورد خردورزانه،  نينخست

ه و آگاهانه با مساله، فارغ از بند و روشنگران
چالش  نيبزرگتر یعنياست.  یو سمت یتبار یبست ها
 مياست که چگونه ما بتوان نيراستا، ا نيدر ا

را  یو سمت یتبار یها تينگرانه هو تنگ یحصارها
 ميزانيبر را فرو یناباور یوارهايو د ميشکناني

 یتمدن - یبالنده مشترک فرهنگ تيو به تراز هو
ما را  يیايجغراف -یخيتار تيهو تواندبکه  يی

 . مييبازتاب بدهد، فراز آ

 یفراتبار تيبه هو یتبار یها تيگذار از خرده هو
مرحله  یخيچون و چرا ضرورت تار یب یمل ريو فراگ

ما است. ناگفته  یاسيو س یتکامل اجتماع یکنون
 یدادگر ،یبه حقوق شهروند یابيدست یبرا داستيپ
 یواال یو ارزش ها يیراگتکثر ،یاسدموکر ،یتماعجا
به  یگريو جور د مييشم ها را بشوچبابد  گر،يد

 . ميبنگر ايقضا

 

 یاسيس یها و نگرش ها پيوتياستر گر،يچالش د
از  شمندانهيآال یها یبهره بردار یبرا یابزار

بار و سمت و .... است که دردمندانه ت یمقوله ها
 شده است.  نهيدر کشور نهاد

بنده برای رفع مسووليت تاريخی  با آن هم ،
هشدار دادم که برای جلوگيری از تکروی و انحصار 
گرايی ، هرگاه قرار باشد گزينش ما بر نظام 
رياستی گردد، در اين صورت بهتر خواهد بود تا 

 به نظام مختلط رو بياوريم. چنانچه نوشتم :

از ديدگاه من، در اوضاع و احوال کنوني، «
کشور ما نظام رياستي مختلط بهترين نظام براي 

(نظامي همانند به نظام زمان داکتر نجيب) مي 
باشد که در آن هم رييس جمهور با چهار معاون و 
هم صدر اعظم با چهار معاون در نظر گرفته شده 
بود. در چنين نظامي، از يک سو، مشارکت افقي در 
بافت قدرت و از سوي ديگر تقسيم وظايف و 

يس جمهور (که مسووليت مسايل مسووليت ها ميان ري
سياسي و نظامي و سياست خارجي را به دوش خواهد 
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داشت) و رييس شوراي وزيران (که مسووليت مسايل 
اقتصادي، مالی، اداري، فرهنگي، آموزش و پرورش 
و مانند آن را به دوش خواهد گرفت) تامين مي 

 شود .

 

نظامی و  -در اين حال، کشور به چند زون امنيتی
اداری تقسيم شده و در راس هر زون يک  -ادیاقتص

نماينده با صالحيت رييس جمهور قرار داشته می 
باشد. با اين هم، ارگان های محلی قدرت مانند 
والی ها، ولسوالی ها، عالقه دار ها و شهردار ها 

 انتخابی می باشند. 

 

در چنين ساختاری با توجه به اوضاع بسيار 
ر، مصلحتا بهتر پيچيده و ناگوار کنونی کشو

خواهد بود تا يک پشتون (ترجيحا درانی) رييس 
جمهور باشد با چهار معاون از چهار قوم بزرگ 
کشور. در اين حال، برای حفظ توازن دادگرانه 
تباری، صدر اعظم بايد حتما تاجيک تبار باشد با 
چهار معاون از چهار قوم بزرگ کشور (چنانی که 

). روشن است در در دروه داکتر نجيب چنين بود
چنين ساختاری، می توان رياست مجلس شورای ملی و 
سنا را به برادران هزاره و ازبيک تبار سپرد. 
همين گونه می شود کرسی های قاضی القضات و 
دادستانی کل (لوی چارنوالی) را به نمايندگان 
اقوام ديگری مانند ايماق ها و نورستانی ها 

 داد.

ين نظامی، مستلزم روشن است دست يافتن به چن
بازنگری ريشه يی قانون های اساسی گذشته، با 
برگزاری لويه جرگه می باشد. در اين نظام، 
انتخابات آزاد رياست جمهوری جای خود را به 
انتخاب رهبران کشور (رييس جمهور، صدر اعظم، 
رييس شورای ملی، رييس سنا، قاضی القضات و لوی 

 چارنوال) در لويه جرگه می دهد.

ناگفته پيداست چنين روشی مادامی که ما به 
مرحله ملت شدن نرسيده ايم و پديده يی به نام 
شهروند ظهور ننموده است، امری مصلحتی و  

 ناگزير می باشد.   
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به هر رو، حال هرگاه گزينش نظام يونيتار مختلط 
تک «رياستي باشد، اين نظام به هيچ رو، نبايد 

باشد. زيرا حاکميت  باشد و نمی تواند هم» تباري
چناني که در گذشته نيز به  -تک تباري بر کشور

چشم ديديم، پيامدهاي زيانباري را به همراه 
داشته و شيرازه کشور را سخت گسست پذير و سست 

 خواهد گردانيد. 

 

از اين رو، اين نظام بايستي از ديدگاه تباري 
و فراگير باشد؛ زيرا تنها » بس تباري«همجوش و 

رکت گسترده همه باشندگان سرزمين ما است با مشا
فراهم مي » ملت-کشور«که زمينه براي ريخت طرح 

گردد. در اين جا مهم ترين نکته اين است که 
روند تصميمگيري بايد مشارکتي و زير نظارت 
مکانيسم های کنترلی باشد. يکي از داليل شکست و 
ناکامي دولت ها اين بوده است که نظام 

سي آن مشروع و مشارکتي و مبتني تصميمگيري سيا
بر شالوده هاي علمي نبوده و داراي بار شخصي و 

 »تباري و ابزاري بوده است.

 

دردمندانه هنوز کشور ما در مقطعی از تکامل 
اجتماعی و فرهنگ سياسی قرار نگرفته است که 
مشارکت راستين جای تقسيم فيزيکی قدرت و مديريت 

ت، تقسيم فيزيکی جای حکومت را بگيرد. هر چه اس
قدرت است. نگاه محافل قدرت هم به دستگاه دولت، 
يک مکانيسم فرماندهی و حکمرانی است. نه اداره 
کشور. در اين اوضاع و احوال، چشم داشتن به 
شايسته ساالری توهمی بيش نيست. تکيه به جامعه 
جهانی هم مقوله يی از همين دست است. جامعه 

ط بر خاستگاه های جهانی بيشتر در انديشه تسل
نفت و گاز منطقه است تا اين که در انديشه 
آوردن دموکراسی راستين به کشور ما باشد. و اال 
آقای کرزی چه شايستگی هايی داشت که در اين سال 
ها بر شانه های مردم ما سوار شد؟ از اين رو، 
نبايد بازی اصلی را فراموش کرد و زير تاثير 

پيش مهندسی و طراحی  جوسازی هايی رفت که هم از
 شده اند. 
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دردمندانه چنين هشدارهايی در کابل گوش شنوا 
از  پيدا نکرد. نتيجه را هم ديديم و می بينيم.

همين رو است که برآيند ناخوشايند کار روشن 
است: به هدر رفتن ياري هاي جامعه جهاني و در 
نتيجه روبرو شدن کشور با بحران اقتصادي، 

ازي و ملت سازي و در نتيجه ناکامي در دولت س
فربه شدن بحران هاي سردرگم اجتماعي و فرهنگي، 
ناکامي در مبارزه با مواد مخدر و تروريسم و در 
نتيجه بدتر شدن اوضاع امنيتي و سياسي در کشور 
و به ميان آمدن سپاه چند ميليوني معتادان به 
مواد مخدر، خرابي روابط تقريبا با همه کشورهاي 

مله نزديک ترين متحدان در جامعه جهان از ج
جهاني و از دست رفتن اعتماد جامعه جهاني به 

 دولت افغانستان.

 

کنون قدرت در کشور در دست يک گروه تند رو 
تبارگرا با انديشه های قرون وسطايی ارتجاعی 
متمرکز است. ساير باشندگان در تصميمگيری ها 
مشارکت ندارند و نمايندگان آن ها چونان 

ندان دولت در آن کار می کنند و حضور کارم
نمادين و نمايشی دارند. بدون اين که صالحيتی 
داشته باشند و هر موقعی که رييس نظام و تيم 
حاکم تصميم بگيرد، می تواند هرکسی از آنان را 

 به آسانی کنار بزند.

 

در اثر سياست های نابخردانه، دردمندانه و 
تباری، زبانی  شوربختانه گسيختگی ها و شگاف های

و مذهبی در کشور چنان ژرفا و پهنا يافته است 
که در تاريخ کشور نظير ندارد. گذشته از اين 
ها، در اثر سياست های فرصت طلبانه، در بخش های 
جنوبی و خاوری کشور، فرهنگ طالبی و تند رو 
اسالمی طراز وهابی حاکم گرديده است.  اين در 

ه پيمانه شايان حالی است که در شمال و مرکز ب
توجهی ارزش های کمابيش مدرن و يک اسالم ميانه 
رو و معتدل رواج دارد. اين دو فرهنگ متفاوت با 
هم آشتی ناپذير اند و زمينه را از پيش برای 
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تقسيم فيزيکی کشور به دو بخش شمالی و جنوبی 
 فراهم می آورند.

سال گذشته،  11شايان يادآوری است که دولت در 
نيروهای طالبان و ديگر تندروان، با برای جذب 

دامن زدن لگام گسيخته به مسايل زبانی و تباری 
در کابل و کشانيدن آن به ديگر مناطق کشور، کار 
را به جاي کشانيده است که دردمندانه و 
سوگوارانه در هيچ برهه از تاريخ کشور گسيختگي 
هاي نارواي زباني، تباري و سمتي و آييني سابقه 

ه نداشته است و با برهم خوردن توازن و پيشين
نسبي برقرار شده در سال هاي نخست رويکار آمدن 
دولت کنوني، شيرازه وحدت ملي چنان در آستانه 
از هم گسيختگي و شاريدگي است که دشوار است 
پيامدهاي ناميمون آن را پيش بيني کرد و هرگاه 
تدبيرهاي بايسته و خردورزانه در اين زمينه روي 

گرفته نشود و تعادل و توازن عادالنه و دست 
پذيرا براي همه اليه هاي جامعه برقرار نگردد، 

بنا به  خطر فروپاشي خونبار و بي درنگ کشور
نشانه هاي تباري، زباني و آييني، با برداشته 
شدن چتر نيروهاي  ائتالف بين المللي و برونروي 
 اين نيروها به هر دليلي که باشد، مي رود.     

سال گذشته هيچ زمينه يی  11ردمندانه، دولت در د
را برای رشد احزاب فراهم نساخت و نگذاشت تا 
احزاب سياسی به رشد و تکامل و بالندگی برسند. 
اين گونه جلو به بارنشستن نهادهای سازمانی را 
گرفت و ما  ناگزيريم با کوله بار بزرگی از 
چالش ها و نابه سامی ها پا با آينده دشوار 

 بگداريم. 

 
هر چه است، کنون شمار بسياری از پژوهشگران بر 
آن اند که نظام کنونی ديگر کارايی ندارد و 
بايد ساختار آن  از ريشه ويرايش گردد. برای 

در نظام سياسی «مثال، به گفته آقای کاويانی 
کنونی ما قدرت بی حد و حصری در دست رييس جمهور 

شور، اعالم است. سکان سياست خارجی و داخلی ک
حالت اضطراری و فوق العاده، گمارش و برکناری 
وزيران، کارمندان بلندپايه به شمول 
استانداران، سران نمايندگی های سياسی و 
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فرماندهان و افسران بلندپايه  همه در اختيار 
 رييس جمهور است.

 
رييس جمهور در راس دولت (قوای اجرايی، تقنينی 

جمهور اعضای قوه و قضايی ) قرار دارد. رييس 
قضايی را تعيين می کند که در عمل استقالل قضا 

 را زير سؤال می برد. 
در اين نظام عناصری از نظام های سياسی  شناخته 
شده جهان اعم از رياستی، پادشاهی و پارلمانی 
گرفته شده و در يک سبد  به طور اکليکتيسم 
(التقاطی) گذاشته شده است که در نتيجه باعث 

در حالي که نظام  می و تضاد گرديده است.سردرگ
سياسی مجموعه يی از نهادهای سياسی با هم مرتبط 
هستند که با صورتبندی و اجرای اهداف جمعی برای 

 .»يک جامعه، سرو کار دارند
 

سيستم مرکزی مقتدر اما «به باور آقای کاويانی، 
نامتمرکز پارلمانی با ترکيب و بافت پيچيده 

نستان سازکار تر و پايدار تر قومی و ملی افغا
است و موجب ايجاد تعادل قدرت در کشور می گردد 
و از ظهور ديکتاتوری جلوگيری می کند. اين 
سيستم، قدرت را در حدود جغرافيای کشور پخش 
نموده و پيشرفت و ترقی محل با مشارکت مردم محل 
صورت می گيرد و نهادهای  قدرت در واليات صالحيت 

از درآمد های مالی خويش را در جهت مصرف يک بخش 
رفاه عامه در محل طبق قانون خواهند داشت. اين 
امر موجب پيشرفت کشور در مجموع می گردد. در 
اين سيستم رابطه مرکز و محالت سازنده و 
دموکراتيک خواهد بود و گام به گام دموکراسی 
پايدار را در سراسر کشور تامين می کند، در 

يد و مصنوعی  قدرت در مرکز، حالي که تمرکز شد
 ».درد سرهای فروانی را در قبال دارد

 
کنون با پرسش مهمی رو به رو هستيم: چگونه می 
توان از سامانه اکسترکتيف (عصاره کش يا شيره 

زراندزوی برای شخص و يا گروه مشخص(کسب  –کش
قدرت سياسی و اقتصادی در ازای نادار نگه داشتن 

زيف يا در برگيرنده گذار مردم) به سامانه انکلو
 نمود. 
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تجريه تلخ و «به باور پروفيسور نظيف شهرانی، 

ناخوشايند ما چنين است که نظام متمرکز جلو 
پويايی ارگان های محلی را گرفته است. نه مرکز 
خود کاری می تواند بکند و نه واليات را می 
گذارد کاری بکنند. در واقع اين تمرکزگرايی 

ت که کشور را به سوی فروپاشی لگام گسيخته اس
رهنمون گرديده است. والی ها به جای آن که 
نماينده مردم باشند، گماشته و نماينده رييس 

 جمهور اند.
چگونه می توان اداره نظام را از شکل 
 -مونوسنتريک (تک مرکزی) به شکل پولی سنتريک

چند مرکزی تغيير داد. در اين حال بايد متوجه 
ريسم به معنای متعدد بودن بود که پولی سنت

مراکز قدرت نيست بل که منظور اداره بهتر و 
 » کاراتر را بر پشت می کشد.

 
 
 
 
 

 پايان سخن
انسانگرايی، خردوزری، همديگر پذيری، ارزش 
باوری، تکيه به آرمان های واالی انسانی، ارزش 
های متعالی، باورهای فراتباری، فرازبانی و 

انساالری، شايسته گرايی فراآيينی، دادگستری، انس
و مهرورزی بايد به شعار همگانی و سراسری مبدل 

 گردد.

 

به گواهی تاريخ، هميشه در درازای تاريخ پرآشوب 
و خونبار سرزمين ما، يگانه چيزی که ما را از 
تندبادهای بنيادبرانداز حوادث نجات داده است، 
همانا فرهنگ پربار ما بوده است. فرهنگ ايرانی، 

پارسی دری و همبستگی سراسری. به گواهی زبان 
همه داده های علمی، باشندگان سرزمين گهربار ما 
اعم از پشتون ها، بلوچ ها، تاجيک ها، ايماق 
 –ها، پارسيون ها، هزاره ها و... همه ايرانی
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باشندگان ايران بزرگ و خراسان تاريخی اند و به 
تاييد همه زبانشناسان بزرگ جهان، زبان های 

دگان سرزمين ها همه جزو گروه زبان های باشن
 ايرانی اند. 

 

در اين ميان، زبان پارسی دری زبان انحصاری 
تاجيک ها و پارس ها نبوده، بل که زبان بين 
القومی سرزمين ما بوده است. زبانی است که در 
پرورش و بالندگی آن همه باشندگان گستره ايران 

سهم بزرگ به خصوص پشتون ها و تورک زبانان 
 شايسته داشته اند. 

دردمندانه در سده های پسين، استعمار با 
درزاندازی در ميان باشندگان سرزمين ما توانسته 
است ما را پارچه، پارچه ساخته، در بند انديشه 
های جزمی و سنگواره يی اسير ساخته، و با دادن 
هويت های جعلی و صادراتی به ما، ما مسخ و 

اد دهد. کشاکش های قدرت تاريخ و هستی ما را برب
های بزرگ و منطقه يی، سرازيری ايدئولوژی های 
بيگانه و وارداتی سبب گرديده است تا ما با 
چسپيدن به اين ايدئولوژی ها به جان هم بيفتيم 
و شيرازه همبستگی و همريشگی خود را به دست خود 

 ببريم.

 

بحران هويتی يی که به گونه مصنوعی آفريده شد، 
ايرانيان و خراسانيان را  -سرزمين ما باشندگان

که در درازای تاريخ دشاوش يک ديگر با روحيه 
تسامح و بردباری و يگانگی و برادری و يکپارچگی 
زيسته بودند، به چندگروه تقسيم نمود و روشن 
است مادانی که اين بحران هويتی آفريده شده و 
صادر شده از بيرون فروکش ننمايد، ناممکن است 

 يم از اين گرداب بيرون آييم. بتوان

 

برای زدايش نابه هنجاری ها و نارسايی ها، 
پايان دادن به افتراق و نفاق و شقاق، رسيدن به 
يک زندگی بهتر، رهايی از چنگ روياروی های 
مصيبت بار و... گردآمدن آگاهانه همه باشندگان 
سرزمين ما زير يک چتر بزرگ و فراگير فرهنگی و 
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تيابی به همسويی و همگرايی نياز باوری برای دس
است. در غير آن، چند دستگی و پراگندگی، کار ما 
را به فروپاشی و نابودی خواهد کشاند. تنها چتر 
بزرگی که می تواند همه باشندگان سرزمين ما را 
زير خود گرد بياورد، تنها پالتفرمی که می تواند 
همه ما را در يک مسير سمت دهد، تنها ابزاری که 
می تواند ما را در برابر همه ناگواری ها وقايه 
نمايد، همانا فرهنگ سترگ و بالنده ايرانی ما و 

دستاورد عظيم هزاره يی -زبان سترگ پارسی دری 
نياکان ما است. فرهنگی که بر شالوده گفتار 
نيک، کردار نيک و رفتار نيک بنياد نهاد شده و 

 ارد. شعاری جز همسويی، مهرورزی و خردباوری ند

 

رهبران تاريخی های ما بهای سنگينی به خاطر خبط 
يم. چند ه اپرداختوابسته و ناآگاه از دنيا، 

بار اشغال کشور، ويرانی و نابودی بنيادها و 
دادن تلفات سنگين انسانی و مادی. با اين هم، 
رهبری کنونی کشور از اين همه تباهی و بربادی 

ه از حضور پند نگرفته، همه امکانات به دست آمد
جامعه جهانی را به جای نهادسازی درست برای 

ملت  -ملت يا کشور -استوار سازی پايه های دولت
بر شالوده قومی پشتون و تحميل هويت افغانی و 
زبان پشتو برباد داده است. اين گونه، با محروم 
ساختن ميليون تن از هم ميهنان ما از جمله خود 

انی و پارسی پشتون ها از فرهنگ  و هويت اير
شان، کشور را بار ديگر به آستانه تباهی و 

 بربادی قرار داده اند. 

پيامدهای شوم چنين سياستی را در آينده های 
نزديک شاهد خواهيم بود. اين ها در برنامه هم 
ندارند که از اين سياست های درزاندازانه و 

 تفرقه افگنانه خود دست بردارند.  

که می تواند، همبستگی  تنها چتر بزرگ و فراگيری
و يگانگی ما را تامين نمايد و همه را زير خود 

 جا بدهد، فرهنگ پارسی و هويت ايرانی ما است. 

مادامی که راهبرد ملت سازی بر شالوده مدنی ، 
جاگزين راهبرد ملت سازی بر شالوده قومی نگردد، 
حال کشور نه تنها بهبودی نخواهد يافت، بل که 
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و بدتر خواهد گرديد و تا مرز  روز تا روز بدتر
 فروپاشی پيش خواهد شتافت.

 

ما نبايد با کوله باری سنگين از لغزش ها و 
ساله گذشته به دوره پس از  سيزدهاشتباهات دوره 

برويم. اگر نا به هنجاری ها و نا به  2014
سامانی های دوره گذشته را به دوره آينده 

تن سرابی انتقال بدهيم، ديگر اميدی به آينده بس
در اين راستا برگزاری لويه  بيش نخواهد بود.

جرگه، ويرايش بنيادی قانون اساسی و ساختار 
نظام، اعاده کرسی نخست وزيری، فراهم نمودن 
زمينه برای مشارکت راستين همه اليه های توده يی 
در زمينه ساختار قدرت، تقسيم کشور به هفت يا 

حلی قدرت، هشت زون، انتخابی ساختن ارگان های م
 بومی ساختن امنيت و... الترناتيو ندارد.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بخش دوم
 

 پيوست ها
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در اين بخش فشرده چند مقاله و نوشته پژوهشی را 
که به قلم پژوهشگران هم ميهن نوشته شده و در 
کهکشان انترنتی پخش گرديده است، با اندکی 

 ويرايش خدمت پيشکش می نماييم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 پيوست شماره
 »بدخشانی«برگرفته از: سايت 

 غفران بدحشانی

در افغانستان  یساز چرا روند ملت«
 »ناکام شد؟

 

 :در افغانستان سميوناليناس

 یها در افغانستان با چالش سازی روند ملت و دولت
را  یفراوان یها رو بوده است و پرسش روبه یفراوان

آن  نِ يتر نبشته به مهم ني. در اآورد یبه بار م
در  یزسا چرا روند ملت که شود یها پرداخته م پرسش

 افغانستان ناکام شد؟ 
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 یاسيس خيبه تار یسر ،پرسش نيپاسخ گفتن ا یبرا
 یکه در راستا یگام نينخست .ميزن یافغانستان م

نام افغانستان برداشته شد،  به یدولت جاديا
 نام خراسان به افغانستان بود. به گفته رييتغ

روند به خواست  نی) ايدخورشي ١٣٧۴(غبار 
حکومت شاه شجاع [بار دوم]  و در دوره ها سيانگل

 آغاز شد و در دوره ،ی)دخورشي ١٢٢١ – ١٢١٨(
 ،ی) دخورشي ١٢٨٠ – ١٢۵٩خان ( ناعبدالرحم رامي

 . ديرس یابيبه کام

 

رو بود.  روبه یفراوان یها خان با چالش ناعبدالرحم
 یها لهيو قب هيوسر ميب سو، کياز  سيانگل ميب

 یاز سو ،بودند یاسيدر کشمکش س ویکه با  یپشتون
اقتدار  دولت متمرکز و با کي یايرو ،گريد

 سخنه برا به کابوس مبدل کرده بود.  یافغان
 دهيفروپاش نيسرزم کيعبدالرحمان در  ريام ،گريد

گوناگون  یها و تبار ها لهيقب انيشده م و بخش
وارتان  به گفتهبود که  ني. همکرد یحکومت م

 شنخاطر از ت آرامش ی) برا١۶٨: ١٩۶٩( گريگوريان
 يی ارانهيبلند بردن  یو برا یو خارج یداخل یها

پوند) که ساالنه از  ١٢٠٠٠٠پوند به  ٨٠٠٠٠(از 
 ١٨٩٣مبر ادر نو ،کرد یم افتيدر سليدولت انگ

از  یبرخ ،را امضا ورنديمعاهده د يیترسا
داد  يیايتانيهند برپشتون را به  سرکش یها لهيقب

 را در افغانستان پراگند.  یو برخ

 

 نههرگو ريرا واداشت تا رهگ ريام ميب نيهم
در افغانستان شود. پس  یو ساختار یصنعت شرفتيپ

 ريپام زیرم  و خط ورنديد یها معاهده یاز امضا
و  هروسي ) و با خاطرجمع شدن از مداخله١٨٩۵(

 يی لهيو قب یوداليف یها تا ساختار ديکوش ،سيانگل
گوناگون اصالح  یها هيو در زمنر اندازد را ب

 یها واجو ر یچون پشتونوال يیها مگر رسم .اورديب
 کشاندند. یپشتون همه را به ناکام یها  لهيقب

 

 بيحب ريام -عبدالرحمان، پسرش رياز مرگ ام پس
شدگان  ديتبع )،١٢٩٨ی دخورشي – ١٢٨٠هللا خان (
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 پرورده یايو همان رو دپدرش را بخشي دوره یاسيس
 ،عبدالرحمان ريکرد. با مرگ ام یريگپدرش را پي

دوباره به  یاسيشدگان س دياز تبع یبرخ
 نيها در ا آن نيتر سرشناسافغانستان برگشتند. 

پسر سردار غالم محمد خان بود  -یبحث، محمود طرز
 برگشت.  یديخورش ١٢٨٢که در سال 

 

به  برگشتز پس ا یطرز )١٩۶٩( گريگوريان به گفته
ها در  مشکل تيجوان را متوجه جد  ريام کشور،

 ،ساخته یو صنعت یارتباط ،یساختار آموزش
 یطرز ،ريساختارها کرد. ام نياصالح در ا شنهاديپ

گماشت و سپس  یگرداندفتر بر یرا نخست به سرپرست
که مسوول  ريهللا خان، پسر بزرگ ام تيو عنا یطرز

راوان توانستند بود، با کوشش ف یساختار آموزش
 نينخست ،يیترسا ١٩١٩ یتا جنور ١٩١١از اکتبر 

را به » االخبار سراج« -افغانستان نامه دوهفته
االخبار با  به نشر برسانند. سراجدری  ین پارسزبا

 : آگاهسازیديرس یم چاپدو هدف مشخص به 
 یدرون یها داديروشنفکران جوان افغانستان از رو

 . یافغان سميوناليسنا جيو پخش و ترو یرونيو ب

 

 تيعواق نيبر اساس ا« :ديگو ی) م١٩۶٩گريگوريان (
 یباشندگان افغانستان از نگاه تبار تيکه اکثر

و همرهانش با دو  یافغان (پشتون) نبودند، طرز
 دوباره فيتعر سو، کياز «: ودندرو ب چالش روبه

از  یرينو و جلوگ یااصطالح افغان بر اساس جغرافي
 ريغ یتبارها انيدر م ميب نيوجود آمدن ا به

 تيبه تقو تهيکه رفتن افغانستان به مدرن افغان
باورمند ساختن  گريد یو از سو انجامد یها م افغان

امر که تحول در ساختار  نيخان به ا هللا بيحب ريام
در  یبه مداخله و تسلط خارج یو اجتماع یاقتصاد

سلطنت و خاندان حاکم را  ده،ينجاميافغانستان ن
 ). ١۶۴: ١٩۶٩،(گريگوريان ».اندازد یخطر نم به

 

 تهيمدرن یو همراهانش ناسازگار یطرز گريمشکل د
در  یاسالم یها و ارزش يی لهيقب یبا سنت ها

 هاستدالل را ک نيا یافغانستان بود. اگرچه طرز
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رد  ،است یاسالم یها جامعه یماندگ عقب هيمذهب ما
مدرن  مهباور بود که اگر برنا ني. او به اکرد یم

 یصادرات یها افغانستان فراتر از ارزش سازی
 یطراح يیپاوار یها به مستعمره ااروپا که منحصر

سازگارند. او  تهياند، باشد، اسالم و مدرن  شده
افغانستان را برخاسته از تفرقه و  یماندگ عقب
 يیکشور که منجر به انزواگرا يیانزوا تيعموق

 .دانست یشده بود، م یو فکر یفرهنگ

 

و  یفراراه طرز که یچالش گريگوريان، گفته به
بود که چگونه کشور را با حفظ  نيا ،همرهانش بود

 :ديافزا یکنند. او م زهيمدرن نتاستقالل و سلط
فکر  ،مشکل نداشتند نيبه ا یحل فور چون راه«

در  تواند یم سميوناليکردند که تنها ناس
 کند که ليتبد یدرازمدمت افغانستان را به قدرت

و بدون  اش یارض تيبا حفظ استقالل و حاکم واندبت
بود  ني). هم١٧۴-١٧٣« (مدرن شود یممانعت خارج

 یافغان ريفراگ تيهو کي جاديا یرا برا انيکه م
 ديخواند، تاک ميتر خواه بستند. چنانچه پسان

نام افغان بر  به یتيملت و هو جاديدر ا یطرز
 یاه (پشتو) و ارزش یساختن زبان افغان جيرا

و با  تيهو نيچن کي جاديا یاست. برا یافغان
مطلق باشندگان  تيکه اکثر تيعواق نيدرنظرداشت ا

و  یطرز ستند،ين(پشتون) افغان  ،افغانستان
 - یکي :همرهانش ناچار به انجام دوکار بودند

 و دو یافغان سميوناليبه ناس نديبخش تيمشروع
امر که  نيباورمند ساختن مردم به ا -گريد

ت اخو یها شهيو اند یسالما یها با ارزش تهيمدرن
 است. سازگار اسالمی

 

 کينخست جهان اسالم را  دن،يبخش تيمشروع یبرا
نهاد  کبزرگ خواند و افغانستان را ي جامعه
کرده گفت؛  فيشر ثيبه حد هيدر آن. سپس تک یاسالم

 اند مگر باشندگان هر درست که مسلمانان برادر هم
را  ینيبه سرزم دنيرزنهاد حق دفاع از عشق و

از  تيماح یو برا کنند یم یدارند که در آن زندگ
 سميوناليعشق به افغانستان و ناس ،مشاجره نيا
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حب الوطن «در اسالم خوانده،  دار شهيرا ر یافغان
 روند قرار داد.  نيرا شعار ا« من اإليمان

 

ها  افغان« :او همچنان افزود ديگو یگريگوريان م
و بر  رفتنديپذ لتخدا و فضي هاسالم را با اراد

خداداد  کشور کيافغانستان  ،تيعواق نياساس ا
 ،(گريگوريان »خاک فرض نيبه ا دنياست و عشق ورز

به  دني). پس از تقدس بخش١٧۵-١٧۴: ١٩۶٩
با  تهيمدرن ونديپ یدر پ یطرز سم،يوناليناس

پرداخت  غيتبل نيمنظور به ا نياسالم شد. به هم
 تهين تنها از راه مدرنافغانستا یکه پادشاه

 ريناپذ یريس یدر برابر اشتها تواند یم
پا از خود و از اسالم دفاع وار یها ستياليامپر

 ليفراتر از تما یعواق یپرست هنيم«کند. پس 
به  ليم اوطن است و لزوم دفاع مادر یمبارزه برا

 »رديگ یدر بر م زيرا ن يیاصالح و نوگرا
 ).١٧۵: ١٩۶٩ ،(گريگوريان

 

 يیتوسعه خردگرا یو همکارانش برا یطرز سپس
شکل دادند.  ی از پژوهشگران راگروه ی،خيتار
کشور،  ندهيآ نيبه منظور تضم شان،يا فهيوظ

 یها کاوش و کشف منبع یبرا یقيتطب یها خوانش
گوناگون بود. افزوده  یها تمدن یو ناکام یابيکام

 نيا« :کرد یاستدالل م گونه نيا یبر آن طرز
 یهماهنگ و متمرکز برا یها با تالش دياب ها خوانش

 یجاه پشتو که او و همکارانش، ب تيباال بردن وضع
به عنوان زبان  ،یفارس یو همگان یزبان رسم

نظر گرفته بودند، همراه باشد.  افغانستان در
ها و  جد زبان ،ینبوغ مل یتجل یافغان ايپشتو 

به  ديبا ليدل نياست و به هم یمل یعزبان واق
 »شود سيافغانستان تدر یها ها و تبار وهگرهمه 

است که در  ني). هم١٧۵-١٩۶٩:١٧۵ ،(گريگوريان
 سميوناليناس یروين نيتر جنبده نيپس یها سال

کردن افغانستان  زهيو افغان زهيپشتون یافغان
و زبان  یساختگ تيهو کي ليو تحم یچندتبار

 .شود یمطلق باشندگانش م تيناتوان بر اکثر
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 شاه ظاهر پادشاهی در دوره یافغان سميوناليناس
دچار سرنوشت  ،ترسايی  )١٩٧٣ – ١٩٣٣ساله ( نزده
بلندتر  یو زبان افغان تيشده، پرچم هو يی تازه

امور کشور دست  ،دوره ني. در اشود یافراشته م
همه شاه است. چون  ظاهرعم و  ريوز خان، نخست هاشم
خان  دست هاشم یکشور رونيو ب یشورک درون ،امور

بلند بردن  یبرا گرشيد یها کار انيست، در ما
نظام،  یها هيپا یساز و محکم يینوگرا ،یمل یآگاه

 . به گفتهدهد یم رييرا تغ یساختار آموزش
 یبرا یآموزش و پرورش ابزار خوب« ،گريگوريان

 نهيو نهاد یمل یآگاه جيترو ،یبه وحدت مل دنيرس
 »شد  یقلت یمل انکردن زبان پشتو به عنوان زب

 ). ٣۵١: ١٩۶٩ ،(گريگوريان

 

 یها سال در مقام کي یکه در ط خواست یخان م هاشم
کاظم  . به گفتهرديرا بگ یفارس یپشتو جا یدولت
 یاقدام در فرمان نيا عملی نشانه نينخست ،کاظمی

 ١٢که در  شود یاز طرف ظاهر شاه احساس م
به  اصالح در روزنامه یديخورش١٣١۵ ماه نيفرورد

 یما از طرف زيدر مملکت عز«: است دهيچاپ رس
 گريبوده و از جانب د اجيمورد احت یزبان فارس
که قسمت بزرگ ملت ما به لسان  نيبه علت ا

به سبب  االکثر یعل نيمتکلم و مامور یافغان
لهذا  شوند، یتن زبان پشتو دچار مشکل منسندا
 یرسممعامالت  ليو تسه صهينق نيا انيرفع ز یبرا

در  یهمچنان که زبان فارس ميا فرموده ی،و ادار
و کتابت است، در  سيتدر نداخل افغانستان زبا

به عمل آمده  یهم سع یلسان افغان یايو اح جيترو
را  یزبان مل نيو از همه اول ماموران دولت ا

ها و  شما به وزارت …اموزنديب
 یلشکر ناکه مامور ديامر بده …ها یالحکومت بينا

که در مدت  ندينمامربوط خود را مکلف  یو کشور
محاوره و در را آموخته و  یسه سال لسان افغان

 ،(کاظمی« …کتابت مورد استفاده قرار بدهند
-۶٩٠: ١٣٨۵و به نقل از فرهنگ،  ٣٧-٣۶: ١٣٧٩
۶٩١.( 
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پشتو با  یساز یمتساو یخان برا هاشم برنامه
 یخارج یها شد و تا رسانه زيبرانگ بحث یفارس
 - نيلمتل اقل از حبت کرد. گريگوريان به نيسرا

به  نيالمت حبل: «آورد یم نيچن هندی روزنامه
زبان  کي ليدولت افغانستان هشدار داد که تحم

و  نجامديب یمل وحدت انيبه ز تواند یم یمل یساختگ
 که یداشته باشد. در حال یبار فاجعه یها يامدپ

 ،افغانستان است باشندگان تيزبان اکثر یفارس
 یجاه . پس بشود یبت مصح تياقل کيپشتو توسط 

ور بپشتو مج یريمردم را به فراگ تيکه اکثر آن
تا  دياموزيب یافغانستان را فارس ليقبا د،يکن

« محروم نشوند یرانيفرهنگ ا یها نهياز گنج
). مگر دولت ٣۵٢-٣۵١: ١٩۶٩ ،(گريگوريان

و  یدرون یها شنهادی به پيتوجه  چيافغانستان ه
 . کند ینم یرونيب

 

 ،یدوپر ی) به نقل از لو٢٠٠١( نم يهانتونی 
در کابل هنگام آن در که  يیکايشناس امرنانسا

دولت،  برنامه نيا: «ديگو یم ني، چنستيز یم
را بار آورد. آموزگاران و  یفراوان های دشواری 

زبان  یريفراگ یشدند براناگزير  یدولت یها مقام
 یها ها به صنف بروند. همچنان مقام شب یمل  نو

 یبرا تاپشتون دولت مجبور شدند  رو غي پايهبلند
شان به پشتو، ترجمان  ین فارسومت یبرگردان

 یگريانتقال به دفتر د یها برا متن ني. ارنديبگ
هم ترجمان  رندهيو گ شدند یبه پشتو برگردان م

 «کرد یبرگردان م یو آن متن را دوباره فارس شتدا
ها بود که  برنامه نيهم ی). رو٣٠١: ٢٠٠١ من،ي(ه
افغانستان،  یزبان و حتا واحد پول ت،يهو
 107شد. »یافغان«

 

 گوناگون در باره یها یوريدر نظرداشت ت با
 سمليونايکه ناس یباورمه نيو با ا سم،يونالناسي

                                     
. زمانی شادروان بيرنگ کوهدامنی، در مسکو می گفت  107

که شگفتا که در کشور ما حتا واحد پولی را هم تباری 
يگری از جهان، نام ساخته اند. شايد در هيچ کشور د

 آريانفر.  -واحد پولی، قومی نباشد
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است،  تهيگذار به مدرن رياجنتاب ناپذ امديپ
 یکه برا کنم یآغاز م هيفرض نيرا با ا  يیگوخپاس

مشترک و  زبان و فرهنگ کيبه  ازيملت شدن ن
 زارمشترک، اب نيو سرزم خيها، تار ارزش ر،يفراگ

. سپس افغانستان را در ميدارتوسعه و  یارتباط
که نبود  مينيب یکرده م ادهيپ هيفرض نيهم انيم

در  یساز برده روند ملتمنا یها دهياز پد کي  کدام
 افغانستان را به ناکام کشاند؟

 

در  نيسرزم نيگواه آن است که زبان ا  خيتار
بوده است. با به  یفارس یخيگوناگون تار یها دوره

هم  یها و آغاز دولت ابدال پشتون دنيقدرت رس
شاه  . احمدخورد یصدمه نم یزبان فارس تيرسم

 خيتار« خش،يتار ،است که خود پشتون با آن یابدال
 یها نامهه شده است و نوشت یبه فارس ،»یشاه احمد
. است شده یشته منو یبه زبان پارس اش یو رسم یاراد
شاه به پادشاه آن  احمد از نامه یبخش نمونه یبار

مالقات  ام،يدر اقرب ا شاءهللا تعالی ان«وقت هند: 
اهل  رِ يو صدق و کذب تقار شود یحاصل م یصور
-٣۴: ١٣٧٩ ،(کاظمی» …و  رسد یبه تنفع م ر،يتزو
 ). ٣١٣: ١٣۶۴، یشاه احمد خيبه نقل از تار ٣۵

 ،شاه پسر احمد نيجانش -مورشاهيت ،نيافزده بر ا
حبيب  رامي ها در دوره . بعداست یشاعر زبان پارس

 یهزاره، به فارس  کاتب خيالتوار ، سراجهللا خان
 -افغانستان نامه دوهفته ني. نخستشود یم  نوشته

 زبانهم به  طرزی» االطفال سراج«و » االخبار سراج«
ان فرم ني. و سرانجام در نخستشوند یچاپ م یفارس
 ظاهر شاه و در هشدار روزنامه هندی دوره یرسم
 ريو فراگ یادار ،یکه زبان رسم ديخواند زين

 بوده است. یافغانستان فارس

 یو فرهنگ یاسيحضور س رتريها د که پشتون آن با
افغانستان از  یامروز یها همه تبار ،کنند یم دايپ

با  اند، ستهيز نيسرزم کيدر  نسويسال بد سده ها
 خيدر تار یرمگياند و سهم چش سخن گفته زبان کي

اند. به عبارت  داشته یخراسان و افغانستان امروز
مشترک  یها رزشو ا نيما زبان، فرهنگ، سرزم ،گريد

و نبود ابزار  یصنعت یماندگ عقب اي. آميداشت
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در  یساز ملت یناکام ليدل گانهي یمدرن ارتباط
 افغانستان است؟ 

 

 یمحمود طرز یرهبر افغانستان با تهيمدرن جنبش
 سمينازسپس و  سميترک پان ريچشمگ ريتاث ريز

 یرونياست که طراحان ب ني. همشود یآغاز م آلمان
 یافغان سميونايتهداب ناس ی،افغان تيهو یو درون

 ایکه بر گذارند یم يیها را با زبان و ارزش
مطلق باشندگان افغانستان ناآشناست. در  تياکثر
افغانستان اجرا  اندهنش مردان دستتدول قتيحق

کار  نيبودند. و ا سيانگل های کننده کار برنامه
شاه  تا ظاهر خان عقوبيامضا شده از  یها در معاهده

 آشکار است. 

 

که روند  عواملی نيتر از مهم یکيگمان من  به
 کشاند،  یدر افغانستان را به ناکام یساز ملت
 سميونالينوس یبه جا یقوم سميوناليناس نشيگز
بر  يی لهيقب تيزبان و هو کي ليو تحم یمدن

مردان تدول نشيگز نيمردمان افغانستان بود. ا
 یها شهياز اند شانيا یريرپذيدر تاث شهير یافغان
 . داشت یآلمان سميو ناز یترک پان

 

 یدادرانيدوم به انزوا کشاندن افغانستان و ب
افغانستان بود  یها تبار گريبر د یافغان رانيام

به  دهيدمست یتبارها يیباور یبه ب تيکه در نها
 سخن. به ديافغانستان انجام یها نظام و دولت

مطلق  تيپشتون که اکثر ريغ یتبارها ،گريد
جز   یچگاهيخود را ه ،دهند یم ليرا تشک تانافغانس
 اند.  افغانستان نپنداشته یاسينظام س

و  یوالنچون پشتو يیها رسم و رواج ريسوم، تاث
هرگونه  ريتون بود که رهگپش یها لهيننگ قب

ساختار  کيمانع گذار جامعه از  ،شده یخواهحاصال
 تيشد و نگذاشت هو یساختار مدن کيبه  يی لهيقب

آشکار  ري. تاثرديرا بگ یتبار تيهو یاج یشهرمند
 ريام یها یخواه اصالح یها در ناکام ارزش نيا
 . مينيب یهللا خان م و سرانجام امان هللا بيحب
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نقش  زيافغانستان ن يیايجغراف تيعقم، مورچها
در افغانستان  یساز و دولت  ملت یدر ناکام یمهم

هم  نزد  قرن رداشته است. درست مانند امروز د
های  يیگشاجهانو ها  يیزورآزما دانيم سرزمين ما

افغانستان با اقتدار  کيجهان بود و  یها ابرقدرت
 به خطر را در منطقه سيو انگل هيروس سودو متحد 
 . کرد یمواجه م

 

از جهان  ت،يبا مسوول یرهبر کيپنجم، نبود 
و با برنامه بود و است که ملت و  یباخبر، مردم

کشاند و  یدر افغانستان به ناکام ادولت ر
 یماندگ . در انجام، من منکر نقش عقبکشاند یم

. ستميدر افغانستان ن یساز ملت یدر ناکام یصنعت
مردان تکه اگر دول است نيا ميبگو خواهم یم  آنچه
 يیها شهيو اند یتبار یها يیبرترجو یافغان

بر  یساختگ تيزبان و هو کيشان را با  يی لهيقب
 ميتوانست یما م کردند، ینم ليخراسان تحم انمردم

شده توسط  نييتع ینام و مرزها نيهم ريحتا ز
 .ميباش شرويملت متحد و پ کي ،هيو روس سيانگل
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 2شماره    پيوست
 

 کريم اسکندری و باقر عاليی
 

 مشارکت سياسی
 مقدمه: ●

تاريخ حيات انسان، تاريخ همکاری و ستيز است. 
بار انسان دريافت که می تواند زمانی که نخستين 

با تجميع توان خود با ديگری، بر آن ديگری فائق 
آيد، مشارکت زاده شد. دموکراسی آتن تبلور 
خواست شهرمندان در تعيين سرنوشت خود بود. 
نابرابری ذات آن بود. همچنان که همکاری و 
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مشارکت در قدرت توسط همپايگان، از سياست آتنی 
ت تجربه تاريخی بشر، مشارکت متولد شد. از انباش

در مفهوم امروزی خود متبلور شد. امروزه مشارکت 
در بستر جامعه دموکراتيک و مدنی، صورتی 
نهادمند به خود می گيرد. در جامعه مدنی تشکل 
های مستقل از دولت در شرايط برابر و برخوردار 
از اطالعات و امکانات برابر، زمينه مشارکت 

ط به خودشان را فراهم می افراد در امور مربو
 سازند.

 

تعريف فرهنگ انگليسی آکسفورد مشارکت 
)participation عمل يا واقعيت شرکت «) را به عنوان

» کردن، بخشی از چيزی را داشتن يا تشکيل دادن
دانسته است. موسسه تحقيقی سازمان ملل برای 

کوشش های سازمان «توسعه اجتماعی، مشارکت را 
يش کنترل بر منابع و نهادهای يافته برای افزا

نظم دهنده در شرايط اجتماعی معين از سوی برخی 
از گروه ها و جنبش هايی که تا کنون از حيطه 

» اعمال چنين کنترلی محروم و مستثنی بوده اند
 تعريف می کند.

 

پيش از تعريف اصطالح مشارکت سياسی، ضروری است 
شود. ابتدا به معنای کاربردی واژه مشارکت توجه 

مشارکت به معنای همکاری، شرکت داشتن يا حضور 
داشتن است. يعنی صرفًا حضور يک فرد در اجتماعی 
که برای بحث و تصميمگيری در باره مساله يی 

تواند به عنوان مشارکت داشتن  تشکيل شده است، می
تلقی شود. اما آنچه در اين نوشتار مورد توجه 

ارکت نگارنده می باشد، عنصر اساسی در مش
اجتماعی و سياسی، يعنی آگاهی و رغبت است. به 
طوری که برخی آن را تقبل آگاهانه انجام بخشی 
از امور در شکل همکاری از روی رغبت به قصد 

 دانند.  بهبود و بهسازی زندگی اجتماعی می

 

بر اين اساس، مشارکت، شرکت فعاالنه انسان هاست 
کلی در حيات سياسی، اقتصادی، فرهنگی و بطور 

تمامی ابعاد حيات و به معنای سهمی در چيزی 
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يافتن و از آن سود بردن و يا در گروهی شرکت 
جستن و بنا بر اين، با آن همکاری داشتن. 

تواند اشکال و درجات  مشارکت در اين تعبير می
گوناگونی نظير: همکاری و همياری، همبستگی، 
انطباق، سازگاری، پذيرش، انقياد، شيفتگی 

ته باشد. از اين رو، تشويق به مشارکت و و...داش
تسهيل در فرايند تحقق آن همواره مورد توجه 
مصلحان اجتماعی بوده است و آن را فرايندی 

دهد و همواره در  دانند که در طول زمان روی می می
حال تکوين، تکرار و تداوم است و در خالل آن، 
استعدادهای افراد از طريق همکنشی با ديگران 

و در نتيجه » خوديابی«ر شده و به متبلو
 آيند.  پذيری نائل می مسووليت

 

می » مشارکت چيست؟«آلن پير فيت در ديباچه اثر 
نويسد: مشارکت مورد مشورت قرار گرفتن پيش از 

گيری را گويند به نحوی که اظهار نظر شخصی  تصميم
و اعمال مراقبت در جريان اجرايی اين تصميم و 

 ن داشته باشد. تحول نتايج آن امکا

يک قرن و اندی سال پيش، استوارت ميل نوشت: 
تنها حکومتی می تواند برآورنده همه ضرورت های 
دولت اجتماعی باشد که همه افراد ملت با آن 

 مشارکت داشته باشند. 

 

  مشارکت سياسی در اصطالح، به معنای مساعی
سازمان يافتة شهرمندان برای انتخاب رهبران 

ثر در فعاليت ها و امور اجتماعی خويش، شرکت مؤ
و سياسی و تأثير گذاشتن بر ترکيب هدايت سياسی 
دولت است. پس مشارکت سياسی به معنای کوشش 
سازمانيافتة مردم در عرصه حکومت و سياست است. 
يعنی مردم در انتخاب رهبران سياسی جامعه و 
سياستگذاری ها فعاالنه حضور داشته، خود را نسبت 

سياست های آن، بيگانه احساس نمی  به حکومت و
کنند : به عبارت ديگر، مردم با انتخاب رهبران 
و تأييد سياست دولت، هدايت آن را بر عهده می 

 گيرند. 
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  مشارکت سياسی: عبارت است از آن دسته
های ارادی و اختياری که اعضای يک جامعه  فعاليت

کنند تا به وسيلة آن در انتخاب  در آن مشارکت می
کمان و سياستمداران شرکت کنند و به طور حا

های عمومی  مستقيم يا غير مستقيم در سياستگذاری
 کنند.  مشارکت می

 
 
  مشارکت سياسی، ترکيب وصفی است که دخالت مردم

 کند.  در امور سياسی يعنی حکومت داری را معنا می
 
  مشارکت سياسی در پی فرآيند اجتماعی شدن

مديريت سياسی کشورها انسان ها و دخالت در امور 
وارد ادبيات سياسی نظريه پردازان دنيای سياست 

 شد. 
 

از قرن شانزدهم ميالدی و به دنبال فروپاشی نظام 
سياسی کليسا و ورود نظريه قرارداد اجتماعی به 
مباحث سياسی و تأکيد متفکران عصر روشنگری بر 
دخالت مردم در تعيين سرنوشت خود، بحث مشارکت 

معه مدنی وارد ادبيات سياسی مغرب سياسی و جا
های عصر روشنگری و  زمين شد؛ و بر پايه آموزه

نظريه قرارداد اجتماعی مشارکت سياسی به معنای 
درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام 
سياسی با اجتماعی شدن سياست رابطۀ نزديکی پيدا 

 کرد.

 مشارکت سياسی دارای دو تقسيم بندی يا نوع است:

 مشارکت مستقيم؛ -١
 مشارکت غيرمستقيم. -٢

دخالت در تعيين سرنوشت و انتخاب و نظارت بر 
نظام سياسی حاکم بر خود به صورت رأی دادن در 

توان مشارکت سياسی  چارچوب احزاب فراگير را می
مستقيم ناميد. همچون انتخابات مجلس و رياست 
جمهوری. اما مشارکت سياسی غيرمستقيم، راهکاری 

رای دخالت مردم در امور سياسی است. به طوری ب
که در اين سيستم سياسی، فعاليت های حزبی 
اولويت اول را داراست. در اين سيستم، نظام 
سياسی و دولت حاکم بر آن، برآمده از رای 
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مستقيم و انتخاب رهبر سياسی کشور به وسيله 
باشد. مانند انتخاب رييس جمهور در  مجلس می

در امريکا به عنوان نظام سياسی  امريکا و چين.
دو حزبی، مشارکت سياسی در قالب دو حزب نمود 

يابد و در چين فعاليت در حزب کمونيست و  می
انتخاب دبير کل حزب به عنوان رهبر سياسی از 

 ديگر مصاديق مشارکت سياسی است.

 

توان گفت که مشارکت سياسی هر گونه رفتار و  می
ر تأثير قرار دادن عمل فردی است که هدف آن زي

سياستگذاری های عمومی يا انتخاب رهبران سياسی 
  و يا اعمال نظر رهبران بر مردم يا به طور خالصه
حوزۀ تصميمگيری و تقاضا در بين مردم و دولت 

 است. 

 

  در ميزان مشارکت سياسی شهرمندان عوامل
بسياری تأثيرگذار هستند. بنابراين مشارکت 

طبق پايگاه اجتماعی، سياسی در همه سطوح بر 
اقتصادی، تحصيالت، شغل، جنسيت، سن، مذهب، 
قوميت، ناحيه و محل سکونت، شخصيت و محيط سياسی 
که درآن مشارکت سياسی صورت می گيرد، فرق می 
کند. در مجموع برخی از پژوهشگران معتقدند که 
مشارکت سياسی بسته به چهار عامل مهم تغيير می 

 کند: 
، موقعيت اجتماعی، ويژگی های انگيزه های سياسی

 شخصی و محيط سياسی. 

 

البته به اين عوامل بايد مهارت ها، منابع و 
تعهد را افزود. برای مثال هر چه فرد بيشتر در 
معرض انگيزه های سياسی به صورت بحث در باره 
سياست، تعلق به سازمانی که به شکلی به فعاليت 

اندازه  سياسی می پردازد، قرار گيرد، به همان
 در سياست فعاالنه مشارکت خواهد کرد. 

به طور کلی در تبيين مشارکت سياسی دو نظريه 
 ابزاری و تکاملی وجود دارد:

نظريه ابزاری: در اين نظريه مشارکت را  -١
وسيله يی برای يک هدف يعنی برای دفاع يا 
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پيشبرد يک فرد يا گروهی از افراد در برابر 
می گيرند. بنا بر  جباريت و استبداد در نظر

اين، نظريه پردازان ابزارگرا استدالل می کنند 
که افراد بهترين داور منافع خودشان هستند. 
حکومتی که مردم در آن مشارکت داشته باشند، 
کارآمدتر است. افرادی که از تصميمات تأثير می 
پذيرند، حق دارند در گرفتن تصميم ها مشارکت 

ت بر مشارکت استوار داشته باشند و مشروعيت حکوم
است. وارثان نهايی نظريه ابزاری فايده گرايان 

 و کثرتگرايان هستند.

نظريه تکاملی: طرفداران اين نظريه استدالل  -٢
می کنند که شهرمند آرمانی، يک شهرمند مشارکت 
کننده است و بنابراين مشارکت، اعمال مسووليت 
ه اجتماعی در نظر گرفته می شود. مشارکت يک تجرب

يادگيری است که شهرمندان را نه تنها آگاه از 
حقوق خود بل که آگاه از وظايف و مسووليت های 
شان پرورش می دهد. چنين ديدگاهی در نوشته های 
ارسطو، جان استوارت ميل، دوتوکويل و روسو يافت 
می شود و نيز بخش مهمی در انديشه های محافظه 

 کارانه و سوسياليستی است.

 

» مشارکت سياسی«که در پيرامون مساله نکته مهمی 
مطرح است، اين است که مشارکت سياسی بايد 
آگاهانه، خودجوش، سازمانيافته، آزادانه و 
مبتنی بر عاليق فردی، گروهی و صنفی باشد. بنا 
بر اين، مشارکت سياسی بايد آزادانه، آگاهانه و 
مبتنی بر حق شهرمندی باشد. مشارکتی که 

مشارکت سياسی به معنای دقيق  پيرومنشانه باشد،
کلمه و مورد مطلوب در دموکراسی ها نيست. 

مادامی «... همانطوری که هارولد السکی می گويد: 
که اعضای دموکراسی آگاهانه برای به کارگيری 
قدرتشان آموزش نديده باشند، نمی توان گفت که 

 » اين قدرت را در تملک دارند.

 

اجتماعی، فرهنگی و توان توسعه (اقتصادی،  حتا می
سياسی) را مقيد و مشروط به امر مشارکت دانست. 

های افراد در  زيرا در توسعه، هدف ظهور قابليت
دو سطح حيات فردی و حيات اجتماعی است و اين 
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شود  ظهور و بروز تنها در اثنای مشارکت محقق می
و صد البته پيش شرط هرگونه مشارکتی، ايجاد و 

های  سب برای ظهور توانايیفراهم سازی شرايط منا
نظری و عملی اقشار جامعه است. زيرا مردم در 
اجرای تصميماتی که خود در تعيين آن ها نقشی 

ريزی کرده و آن را کنترل و  داشته، برنامه
اند، مشارکت فعال و هدفمندی  ارزيابی نموده

 خواهند داشت.

 

در مورد مشارکت سياسی، سی. رايت ميلز بر اين 
اگر فرد بتواند قوانين جديد وضع «که: باور است 

و عنداللزوم قوانين موجود را تغيير دهد، به 
در حقيقت انديشه » مشارکت سياسی نايل آمده است.

مشارکت سياسی مستلزم دعوت کسانی به شرکت در 
فرآيند تصميمگيری های کالن کشوری و سهيم شدن در 
قدرت می باشد، که تا کنون نقشی در اداره جامعه 
نداشته اند و حداکثر به هنگام ضرورت، از سوی 

 اند .  حکومت و برای مقاصد معين بسيج می شده

 ضرورت مشارکت سياسی: ●

) تکليف عقلی: انسان بالطبع اجتماعی است و ١
ها با  زندگی اجتماعی هم بر اساس روابط انسان

گردد و در اين فرآيند، فرد  پذير می يکديگر امکان
گذارند. در نتيجه،  ر تأثير میو جامعه بر يکديگ

بر افراد جامعه الزم است نقش خود را در اين 
تأثير گذاری و تأثيرپذيری، به درستی ايفا 

 کنند. 

مسائل سياسی و امور مربوطه به حکومت هم از اهم 
مسائل هر جامعه است. افراد بايستی با مشارکت 
فعال خويش در سرنوشت خود و جامعه، دخالت کرده 

ها، تصميمات و چگونگی اداره  ياستگذاریو در س
امور کشور تأثير گذار باشند. چرا که اگر در 
تعيين سرنوشت خود مشارکت نداشته باشند، بر 

های موجود در عالم خلقت، ديگران با  اساس سنت
ها تصميمگيری خواهند  بر ايشان، برای آن  سلطه

کرد و هر طوری که بخواهند با سياستگذاری و 
ها را به دنبال خود  اره امور، آنتنظيم اد

ها را به ورطه هالکت  کشند و چه بسا که آن می
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بيندازند. پس مشارکت سياسی برای حيات فکری و 
 زندگی با عزت، امری الزم و ضروری است.

 

) تحقق بخشيدن به حاکميت مردم: مشارکت سياسی ٢
به منظور اعمال حق حاکميت مردم در تعيين 

الزم و ضرورت است. اگر مردم سرنوشت خود، امری 
شهر برای تعيين سرنوشت خود و اداره امور شهر، 

حاضر نباشند و بار مسؤوليت را به گردن   در صحنه
ديگری بيندازند، حق حاکميت شان در تعيين 

رود. مردم بايد توجه  سرنوشت مخدوش، و از بين می
داشته باشند اگر بخواهند مقدرات شهر و کشور را 

انديشه خود تعيين کنند و اداره امور با فکر و 
شهر و کشور را بر اساس رأی و نظر خودشان، پيش 
ببرند، راهی جز مشارکت در امور سياسی و حضور 

 های سياسی و اجتماعی ندارند. در صحنه

 مختصات مشارکت دو عنصر است:

 ) مشارکت کننده١
 ) موضوع مشارکت ٢

کت هر اجتماعی برای زنده بودن نياز به مشار
پويايی و  -اعضای خود دارد. در واقع، مشارکت

هويت يک گروه است. هرگروه فعال از اعضايی 
تشکيل شده که در واقع همان مشارکت کنندگان 
هستند و به واسطه موضوع، انگيزه و هدفی در 
فعاليت های گروهی مشارکت می کنند. لذا برای 
تحليل هر مشارکت بايد پرسيد که بر پايه کدام 

زه ها و اهداف انجام شده است؟ اما مشارکت انگي
سياسی که نسبتا پديده يی نوظهور است و تقريبا 
پس از جنگ جهانی دوم فراگير شده است. تعاريف 
مختلفی را از مناظر مختلفی بر تابيده است که 

 در زير به برخی از آن ها اشاره می کنيم: 

دايرةالمعارف علوم اجتماعی، مشارکت سياسی را 
رت از فعاليت های داوطلبانه يی دانسته است عبا

که اعضای يک جامعه برای انتخاب حکام به گونه 
مستقيم يا غير مستقيم در شکلگيری سياست های 

 عمومی انجام می دهند. 
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نويسندگان فرهنگ جامعه شناسی، مشارکت سياسی را 
شرکت در فراگردهای سياسی که به گزينش رهبران 

ياست عمومی را تعيين می سياسی می انجامد و س
 کند يا برآن اثر می گذارد، تعريف کرده اند.

 تنهاگوليلمو فررو نيز می نويسد: دموکراسی 
همين اصل تعيين وکيل از طريق انتخابات است که 
بر جامعه به منظور حل مسائل حاکميت، پياده می 
شود. رعايای حاکميت با هم تفاهم می کنند تا 

بره و آگاه را برگزينند و شماری چند از افراد خ
 اينان منافع عمومی را اداره خواهند کرد. 

 

ژان پل سارتر در مورد انتخابات به عنوان يکی 
از بارزترين مظاهر مشارکت سياسی چنين می گويد: 

 - به هر صورتی که باشد -يک نظام انتخاباتی«
عبارت است از مجموعه افراد انتخاب کننده يی که 

ل در معرض فشار عوامل خارجی مثل يک خمير بيشک
قرار دارند. فهرست اسامی انتخاب شدگان به همان 
اندازه معرف اراده ملت است که انگار فهرست 
صفحات موسيقی فروش رفته، نمودار ذوق و سليقه 

 » خريداران می باشد.

 

در واقع، عنصر مشارکت کننده در تعريف 
پژوهشگران غربی از مشارکت سياسی بسيار کمرنگ 
است. آنچه که امروز در جوامع به اصطالح 
دموکراتيک غربی به نام مشارکت سياسی اتفاق می 
افتد، مويد همين مطلب است. در اکثر اوقات، نقش 
مردم در برنامه ريزی ها و سياستگذاری های 

 عمومی در حاشيه قرار می گيرد. 

 

تئوری دموکراتيک نوين نسبت به تئوری های پيشين 
و پخته تر است. در اين تئوری، بسيار صريحتر 

صاحبان نفوذ، مسوول تصميمگيری برای ساير مردم 
هستند و وظيفه دارند توده های ناآگاه را کنترل 
کنند. بر اساس اين تئوری نوين، توده های 
ناآگاه تنها می توانند تماشاچی باشند و حق 
دخالت در سياست را نخواهند داشت و اين که 

گاهی در انظار عمومی ظاهر صاحبان نفوذ هر از 
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می شوند و تصميم خود را که در جايی ديگر قطعی 
شده است، به تاييد و تصويب ظاهری مردم می 
رسانند و يا انتخابات های دروغين  و نمايشی 
برپا می نمايند که در آن ها تنها برگزيدگان 
طبقه ممتاز جامعه حق انتخاب شدن دارند؛ صرفا 

ت و استمرار حکومت بر راهی برای کسب مشروعي
 توده های ناآگاه است. 

 

دموکراسی يا حکومت مردم، واژه يی است يونانی و 
معنی آن حکومت مستقيم و بدون واسطه مردم است. 
بسياری از متفکران معتقد هستند که خاستگاه 
دموکراسی، يونان باستان بوده است. اين بحث که 

چگونه  شهرمندان در يک جامعه به چه دليل، چرا و
و با چه ابزاری در سرنوشت گروهی خود دخالت می 
کنند، از زمان دولت شهرهای يونان باستان مورد 
توجه متفکران نام آوری چون افالطون و ارسطو 
بوده است. يونانيان باستان، قدرت را در کليت 
آن متعلق به همه شهرمندان می دانستند و معتقد 

تحقق می يابد بودند که بهترين نوع حکومت زمانی 
که دارندگان صفت شهرمندی در قدرت سياسی شرکت 

 کنند.

 

دموکراسی در معنای کنونی آن، تنها نظام سياسی 
است که حضور شهرمندان در عرصه سياست و مداخله 
آنان در امور حکومتی را به عنوان حق شهرمندی 

 به رسميت شناخته است. 

ياسی ماکس وبر معتقد است که دموکراسی به نظام س
يی گفته می شود که در آن مردم مشارکت کننده در 
نظام حکومتی به شمار می آيند و نه افراد 
منفعل؛ و کليد مفهوم مشارکت در معنای شهرمند 

 بودن است. 

 

در ديدگاه وبر، شهرمند بودن به معنای توانايی 
مشارکت در تصميمگيری و تنظيم سياست ها و نيز 

 ان است.شرکت داشتن در انتخاب رهبر
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ويژگی منحصر به فرد دموکراسی در مقايسه با 
نظام سياسی ديگر، حضور شهرمندان در عرصه سياست 
و مشارکت آنان در تعيين سرنوشت سياسی خود است. 
بنا بر اين، برای اين که يک نظام خصلت مردم 
ساالرانه داشته باشد، بيشترين شمار مردم در 

 کنند.  صورت بندی قدرت و سياست مشارکت می

 

شهرمندان حق انتخاب کردن نمايندگان و 
کارگزاران حکومت را داشته و خود نيز می توانند 
به مناصب و مسووليت های سياسی راه يابند. از 
اين منظر که می بينيم مشارکت همگانی در امور 
حکومتی و برگزاری انتخابات از لوازم اصلی 

 دموکراسی است.

 

شارکت سياسی را امروزه صاحبنظران سياسی، م
چوناِن يکی از شاخصه های جامعه دموکراتيک مطرح 
می کنند. هر جامعه يی که ادعای دموکراتيک بودن 
را داشته باشد، اما نتواند مشارکت مردم را در 
اعمال حاکميت از طريق نهادهای مدنی و تشکل های 
سياسی فراهم کند، ادعای دموکراتيک بودن و 

 ايی خواهد بود. حاکميت مردم حرف بی معن

 

در حقيقت يکی از مؤلفه های تعيين کننده جامعه 
مدنی، وجود آزادی های فردی و فراهم بودن زمينه 
برای شهرمندان جهت مشارکت در سياست و امور 
حکومتی و همچنين شرکت در تشکل های حزبی و صنفی 
برای تحقق خواسته های سياسی، اجتماعی و 

کت سياسی نوعی اقتصادی است. در واقع، مشار
تظاهر علنی مردم برای تعيين سرنوشت جمعی خود 

 است. 

 

به گفته دکتر علی اصغر کاظمی، بدون مشارکت، 
فرد عنان قدرت سياسی را به دست کسانی می سپارد 
که مهار آن ها به سادگی ممکن نيست. تنها از 
طريق مشارکت است که قدرت سياسی به طريق مسالمت 

گردد و ميزان توسعه سياسی  آميز دست به دست می
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يک کشور بستگی به مستقيم به اين مؤلفه اساسی 
 دارد.

  ،با توجه به نقش جديد مديران در عصر حاضر
بعد جديدی در مديريت مطرح گرديده که آن را 

نام » سياستگذاری و يا خط مشی گذاری عمومی«
نهاده اند. سياستگذاری عمومی عبارت است از 

هايی که به وسيله مراجع تصميم ها و سياست 
مختلف بخش عمومی مانند مجلس، دولت و قوه 
قضاييه که نماينده حفظ منافع عمومی جامعه می 

 باشند، اتخاذ می گردد. 
 

دولت در مفهوم کلی، يک نهاد قانونی خط مشی 
گذاری عمومی است و به صورت های مختلف مانند 
قوانين، ضابطه ها و مقررات به تعيين 

ی می پردازد. بر اساس اين بعد جديد، سياستگذار
مديران بايد در پهلوی مهارت و آگاهی در زمينه 
های فنی، انسانی و اداره امور سازمانی، در 
زمينه مسائل اجتماعی و خط مشی های عمومی به 

 دانش و تجربه نيز مجهز باشند.

يکی از مهمترين مسائل در سياستگذاری دولتی، 
ت ها می خواهند انجام تميز مابين آنچه که دول

دهند و آنچه که در واقع انجام داده اند، می 
باشد. يعنی آنچه که دولت ها انجام نداده اند و 

 در آن بخش ها فعال نبوده اند، نيز مهم است. 

 

نکته ديگر آن است که در تصميمگيری دولتی، نقش 
بازيگران غيررسمی از جمله افکار عمومی و گروه 

 د لحاظ شود. های فشار نيز باي

 

سوم آن که سياستگذاری دولتی تنها به مسائل 
مربوط به قوانين، فرمان های دولتی، ضوابط و 

اما، چگونه می  آيين نامه ها محدود نمی گردد.
توان به سياستگذاری های عمومی مطلوب دست يافت؟ 
برخی از انديشمندان با اتکاء به شيوه های 

يی و منطقی می علمی، سياستگذاری را فرايندی عقال
دانند و به نظر آن ها راه رسيدن به خط مشی 
مطلوب، پيمودن مراحلی است که بطور عقاليی 
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بهترين نتيجه را می دهد. گروهی ديگر شيوه 
عقاليی سياستگذاری را بدين صورت، غير عملی 
دانسته، در تعديل و اصالح آن مدل ها و روش های 

ن نظريات، ايهمه ديگری را عرضه داشته اند. در 
سياستگذار چون بازيگری خردمند، برای مشکالت، به 
يافتن راه حل می پردازد و برای اين منظور از 

 شيوه عقاليی بهره می برد.

 

گروه ديگری، سياستگذاری را فرآيندی مبتنی بر 
قدرت تعريف کرده اند. به نظر آنان وضع 
سياستگذاری های عمومی و تصميمگيری، تنها از 

يی و منطقی پيروی نمی کند، زيرا خط شيوه عقال
مشی گذاری پيش از آن که انتخابی عقاليی و منطقی 
باشد، حاصل بازی های قدرت است و يک اقدام 

 سياسی به شمار می آيد. 

 

خط مشی های عمومی زاييده ائتالفات، بده بستان 
ها و متقاعد ساختن های بيشماری است که ميان 

در ساختار جامعه سياستگذاران و مراجع مختلف 
وجود دارد و در نتيجه شيوه عقاليی، انتخاب احسن 
نيست. در فرآيندهای مبتنی بر قدرت يا 
فرآيندهای سياسی، سياستگذاری های عمومی، 
زاييده تفکر يک فرد نيست، بل که ارتباطات 
داخلی و خارجی، فشارهای درونی و بيرونی، ائتالف 

يری ها و ها و سازش ها، اثرگذاری ها و اثرپذ
عوامل بسيار ديگری، به آن ها شکل می دهند و 
شايد بدين جهت باشد که در برخی موارد، خط مشی 

 های وضع شده با منطق علمی سازگار نمی نمايد.

 

فرآيند سازمانی سياستگذاری ديدگاه ديگری است 
که خط مشی های عمومی را حاصل عملکرد سازمان 

داند. سازمان های مختلف بخش عمومی در جامعه می 
هايی که امروزه تار و پود جامعه را در بر 
گرفته اند، خط مشی گذاران عصر ما هستند که با 
اتکاء به قدرت تخصصی و قانونی خود به خط مشی 
های عمومی شکل و جهت می بخشند. ساختار تشکيالتی 
کشور و نحوه ارتباطات و حدود اختيارات واحدهای 
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ر تعيين خط مشی های مختلف، هر يک به گونه يی د
 عمومی موثر و مطرح می باشند.

 

يکی از عناصری که جامعه دموکراتيک را تعريف می 
کند، ميزان مشارکت مردم در فرآيند سياستگذاری 
است. هر قدر ميزان مشارکت مردم بيشتر باشد، 
بيشتر احتمال دارد که نهادهای جامعه در معرض 

ق و منافع تقاضاهای متعارض مردمی باشد که عالي
 مختلف آن ها را چند پاره کرده است. 

 

فريچلر تصميمگيری دولت را فرآيندی دورانی 
توصيف می کند که مجموعه های متعددی از کنشگرها 
در مراحل گوناگون شوراها به اين فرآيند تصميم 
گيری دسترسی دارند. در اين مدل، سازمان نوعی 

شود. بازار برای بازيگران و ذينفعان تلقی می 
سازمان با حفظ توازن و پاسخ دادن به تقاضاهای 

 بازيگران رقيب، خود را حفظ می کند.

 

فشرده سخن، همه بررسی ها به يک نکته اساسی 
اشاره دارد و آن اين که تصميمگيری در بخش 
دولتی را می توان با مدلی به اين وجه بررسی 
کرد که در آن منافع و عالئق فراوان و در بيشتر 

د متضاد در سياست های دولت بازتاب يافته موار
باشد. به طوری که امروزه وقتی از مشارکت 
راستين سخن به ميان می آيد، مراد مشارکت 
نهادمند است. جامعه مدنی، حقوق شهرمندی و 
دموکراسی بستر ساز وقوع مشارکت نهادمند می 

 باشند. 

 
 جامعه مدنی: ▪

و دولت  سه حوزة خصوصی، عمومی  جامعه مدنی از
تشکيل شده است. حوزه خصوصی معرف آن بخش از 

گيری دموکراتيک  زندگی افراد است که امکان تصميم
کند که  برای آن وجود ندارد و عقل آدمی حکم می

بر سر آن ها به شيوه عقالنی و با هر کس بحث و 
جدل نشود. حوزه عمومی نيز معرف آن بخش از 

اد و گروه جامعه مدنی است که در آن تمامی افر
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ها از طريق مشارکت در نهادهای مدنی و با 
استفاده از ابزارهای نظارتی ضمن پيگيری 
مطالبات شهرمندی خويش به انتخاب و نظارت بر 
کار دولت با استفاده از ابزارهای در اختيار 

 پردازند.  می

مشارکت پايدار، نهادمند و واقعی در چارچوب 
امعه مدنی به نهادها و تشکل های عرصه عمومِی ج

وقوع می پيوندد. در نهادهای مدنی انسان ها اصل 
شهرمند، «و مبنا قرار می گيرند، و تحت عنوان 

جامعه مدنی; با کسب آگاهی و بازيافت کرامت و 
 عمل می کنند.» خويشتن خويش

 

 :شهرمندی ▪

تی. اچ مارشال شهرمندی را در بر دارنده سه  
ی داند. نوع حقوق مدنی، سياسی و اجتماعی م

زمانی فرد می تواند از طريق نهادهای مدنی کنشی 
مشارکتی از خود به جا بگذارد که ضمن التزم 
دولت به شناسايی حقوق شهرمندان، خود  نيز نسبت 

 به حقوق شهرمندی خويش آگاهی داشته باشد. 

جامعه يی که در آن هم افراد نسبت به حقوق خود 
ا ملزم به آگاهی داشته باشند و هم دولت خود ر

رعايت حقوق شهرمندی افراد بداند، جامعه 
 دموکراتيک است. 

 

 دموکراسی: ▪

مشارکت «به گفته رابرت دال، دموکراسی فرصت 
را فراهم می سازد. تعامل بين نهادهای » واقعی

مدنی با دولت در يک فرايند دموکراتيک صورت 
گيرد. محصول اين تعامل دموکراسی مدرنی است  می

به شکل جمهوری يی نشان می دهد که در که خود را 
اند و دولت نماينده و مخلوق و  آن انسان ها محق

پاسخگوی انسان. از اين رو مشارکت در عين اين 
که به وجود آورنده دموکراسی است، محصول آن نيز 

 می باشد. 

 

 انواع مشارکت:
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در گونه شناسی مشارکت نهادمند می توان به 
ياسی، اقتصادی و انواع مشارکت اجتماعی، س

فرهنگی اشاره کرد. در راهبردهای مشارکتی 
توسعه، مشارکت نهادمند مردم در زمينه های 
اجتماعی،ـ سياسی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی، 
خدماتی به صورت تواءمان مورد توجه واقع می 

 شود. 

 

با توجه به مقدمه يی که ذکر شد و با توجه به 
های اصلی  شاخصهاين که مشارکت عمومی يکی از 

يافته و دموکراتيک به شمار می رود،  نظام توسعه
توانند در  هايی می بايد ديد که چه عوامل و زمينه

مشارکت عمومی مردم در امور سياسی و اجتماعی 
تأثيرگذار باشند و راهکارهايی که موجب مشارکت 

 شوند، کدامند؟  حداکثری مردم می

 

عمومی و  در کل راهکارهايی که برای مشارکت
 شوند، عبارتند از:  سياسی مردم به کار برده می

 ) اطالع رسانی و باال بردن تراز آگاهی مردم: 1
يکی از موانع مشارکت عمومی ناآگاهی است، که 
قشر زيادی از جامعه نسبت به توان خود ناآگاه 
هستند. از جايی که در گذشته اکثريت بزرگی از 

شتند و در هيچ جامعه در خارج از صحنه قرار دا
کردند، به طور عملی به  تصميمگيری مشارکت نمی

انزوا کشانده و ايمان به توان خويش را از دست 
داده بودند. آگاهی های عمومی نقش بسيار مهمی 

 در توسعه مشارکت مردمی دارد. 

  جلوگيری از تسلط گروه های ذينفوذ:) 2
های انحصار طلب بر  با جلوگيری از تسلط گروه

ن سياسی و اقتصادی جامعه و حفظ عدالت ارکا
توان انگيزه تمايل عموم مردم را به  اجتماعی، می

مشارکت در امور سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
تقويت نمود. زيرا اگر همه کارها در دست حزب 
خاصی و مطلب گرا  قرار گيرد و دستگاه ها و 
نهادهای حکومتی تنها در راستای خواست آن ها 

ديگر فضايی برای ابراز مشارکت مردمی  حرکت کند،
 نمی ماند. 
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) وجود احزاب و حضور فعال آن ها در چهارچوب 3
 قانون اساسی و شرع: 

يکی از راهکارهای توسعه مشارکت مردمی وجود 
احزاب است که نيروهای مردمی را در گسترش 
مشارکت شان در مسائل سياسی جهتدهی و نظاممند 

ر شکل امروزی آن به می نمايند زيرا حکومت د
دليل پيچيدگی های فراوان طبعًا مستلزم اين است 
که تنوع عاليق، منافع فکری، اجتماعی و اقتصادی 
در جامعه حفظ شود و مردم بتوانند به صورت فردی 

های خود را بيان کنند و وسايلی  يا جمعی خواست
 ها وجود داشته باشد. برای بيان اين خواست

 

ئه نظارت مشورتی آنان البته مشارکت مردم و ارا
در صورتی جهت مند است که احزاب شايسته نقش 
مهمی در اين زمينه داشته باشند. به عبارت ديگر 
مسائل اعتقادی، قانون اساسی و عقل و خرد انسان 
بيانگر مشارکت آحاد مردم، به ويژه نخبگان و 
گروه های سياسی در امر سياست و حکومت است و با 

جمعيت، پيچيدگی امور و تخصصی شدن  توجه به رشد
کارها بايد به اصل نمايندگی رجوع کرد. 

گونه که در دنيای امروز ما حکومت مردم بر  همان
مردم نداريم. بل که آنچه تحقق يافته، حکومت 
نخبگان منتخب اکثريت مردم بر مردم است. برای 

هايی به وجود  تحقق اين امر، ناگزير بايد نهاد
کمک به انتخاب اصلح، چگونگی آورد که ضمن 

 مشارکت مردم را نهادمند کند. 

 

های سياسی  ها و سازمان ها، تشکل احزاب، جمعيت
وسيله مناسبی برای مشارکت مردم در سرنوشت خود 

 باشند.  می

سازی: فرهنگ از مهمترين متغيرهای  ) فرهنگ۵
مشارکت سياسی و اجتماعی است. مشارکت افراد در 

رای فرهنگ سياسی مشارکتی است، يی که دا  جامعه
گسترده است. در مقابل، در جامعه فاقد چنين 

های سياسی و اجتماعی بر  فرهنگی مردم با پديده
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خورد انفعالی دارند. لذا بايد فرهنگ مشارکت 
 مردمی به نحو مطلوب نهادينه سازی گردد. 

) برانگيختن اعتماد عمومی: برای نهادينه شدن ۶
باورها و تغيير ذهنيت مردم  رفتار سياسی، تحول

و برانگيختن حساسيت سياسی، مقدمه اصلی است. در 
اين راستا، ايجاد يک نظام حقوقی مدون برای 

های سياسی و تأمين امنيت  تعيين چارچوب فعاليت
وگو، تفاهم  در جهت آزادی بيان و ايجاد فضای گفت

تواند تضمين کننده مشارکت آحاد  و مشارکت می
در نتيجه برانگيختن مشارکت مردم در مردم باشد. 

قالب تشکل های سياسی، پويايی نظام اجتماعی و 
ثبات حاکميت را در پی دارد. در جامعه يی مثل 
جامعة ما به خاطر جوان بودن جمعيت آن، امکان 
مشارکت بيشتر فراهم است. چرا که پتانسيل الزم 
در اين قشر وجود دارد. به شرط آن که موانع 

سياسی و يا اجتماعی به خوبی شناسايی و مشارکت 
برطرف شود. (مانند بيکاری و ...) اميد به 

تواند زيربنای مشارکت بيشتر قرار  آينده بهتر می
 بگيرد. 

) فقر زدايی: عدالت اجتماعی و اقتصادی و ٧
فقرزدايی، محورهای مهمی هستند که در گسترش 

يی   مشارکت سياسی و اجتماعی نقش تعيين کننده
 ارند.د

ها  سازی آن ها: رسانه های جمعی و زمينه ) رسانه٨
نوعی حلقه ربط در جامعه هستند که در دنيای 

کنند. يکی از  امروزی نقش بسيار مهمی را بازی می
ها، ايجاد همبستگی اجتماعی و  کارکردهای رسانه

ها در  تأثير در مشارکت عمومی جامعه است. رسانه
تالفات، تضادها را جامعه با وجود تفاوت ها و اخ

سازی  برند و به همبستگی يا يکسان از ميان می
گويد:  کنند. دبستان فرانکفورت می جامعه کمک می

کنند و سطوح باال  ها مانند تراکتور عمل می رسانه
ها سطوح  کنند. رسانه و پايين زمين ها را مسطح می

 کنند.  مختلف و متفاوت جامعه را مسطح می

يک نظام سياسی خواهان در مجموع، چنانچه 
توانمندی و پيشرفت اجتماعی و اقتصادی باشد، 
چاره يی جز جلب مشارکت آگاهانه، پويا و متشکل 
توده مردم در فرآيند حاکميت نخواهد داشت. مردم 
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در يک نظام سياسی نوين بيشتر در فرآيند های 
تصميمگيری ها درگير هستند و حاکميت ها در اين 

ت و امنيت داخلی و خارجی گونه کشورها از ثبا
بيشتری برخوردارند. با توجه به روند کنونی 
کوچک شدن جهان و تاثيرگذاری سازمان های فراملی 
بر امور داخلی کشورها مانند سازمان ملل، عفو 
بين المللی، ديده بان حقوق بشر، بنگاه های 
اقتصادی، آژانس انرژی اتمی و ... و مطلق نبودن 

در برابر قدرت سازمان های  قدرت دولت های ملی
فراملی، توجه به امر مشارکت گريزناپذير است، 
چرا که ثبات يک نظام سياسی به کاهش تعارض های 

 درونی جامعه بستگی تام دارد. 

 ويژگی های مشارکت  ●
) مشارکت مشروط به برابری انسان ها و منوط به ١

آزادی آن هاست . در يک نظام مشارکتی فرض بر 
که مردم بايد فرصت مناسب برای  اين است

تأثيرگذاری بر سياست ها و به دست آوردن مشاغل 
عمومی را داشته باشند و دولت نيز بايد امکان 

 رقابت را بر اساس شايستگی افراد فراهم کند. 

) مشارکت حق مردم است و بيش از هر چيز ٢
نيازمند اقدام آگاهانه آن هاست. مشارکت امری 

نيست، بل که نوعی توانبخشی به  تحميلی يا دعوتی
گروه های ضعيف، توأم با مشکالت خود نقش داشته 
باشند، چنين مشکالتی نه فرمايشی است و نه وضع 
کردنی، بل که بايد آن را به دست آورد، يعنی 
امتيازی نيست که حکومت به اتباع خويش می دهد. 

 بل که حقی است که بايد از آن استفاده کند. 

يک فرآيند است با محصول ثابت و ) مشارکت ٣
 نهايی توسعه. 

) مشارکت فعاليتی کمی و کيفی و دارای درجاتی ۴
است. لذا گستره و ژرفای آن متغير و در عين حال 
مهم می باشد. وسعت مشارکت بدون عمق کافی آن را 
سطحی و آسيب پذير می گرداند و عمق بدون وسعت 

 مشارکت نمی شود.

مدهای دو سويه است و ) مشارکت دارای پيا۵
چنانچه بنا باشد مؤثر واقع گردد، مستلزم 
تغييراتی بنيانی در انديشه و عمل است که بايد 
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از درون جامعه بجوشد و در قالب های پايدار و 
مقبول جامعه و دولت تبلور يابد. ايده های 
مربوط به مشارکت يک نقطه مشترک دارد و آن 

ر تصميمگيری اهميت دادن به نقش و نظر مردم د
 های سياسی و دسترسی آنان به منافع قدرت است.

 

  دولت و مشارکت: ●

بعضی معتقدند مديريت و مباشرت دولت در امور 
الزم است و مردم از هر قشری می توانند دولت را 
در انجام وظايف خود، ياری و کمک نمايند و صرف 
نظر از در نظر گرفتن منافع قشر خاص، مردم می 

اوطلبانه امکانات و نيروی انسانی خود توانند د
را در اختيار دولت، جهت انجام وظايف خود 
بگذارند: اين روش به خصوص در کارهای عمرانی به 

 طرق گوناگون انجام می شود که مردم از طريق : 

  خودياری 
  پرداخت بخشی از هزينه های طرح 
 کارهای يدی 

 به دولت در انجام امور کمک می کنند و يا اين
که در اداره مدارس مردم در حد توانشان، 
خودياری می دهند. اين گونه ياری و کمک نيز خود 

 جلوه يی از مشارکت مردم می باشد . 

 

شمار ديگر بر آن اند که، مشارکت يعنی مديريت 
دولتی و استفاده از کمک مردم است. حال آن که 
مشارکت از ديد بعضی ديگر واگذاری کارها به 

رت دولت می باشد. يکی از مهم ترين و مردم و نظا
با ارزش ترين جنبه های مشارکت اين است که 
افزون بر تشويق به حد اکثر تالش و کوشش، نيروی 
ابتکار، خالقيت و سازندگی افراد را نيز شکوفا 
می کند. شوق به انجام کار گروهی و مسؤوالنه، 
افراد را وادار می کند که برای هر مشکلی، 

عملی ترين راه حل ها را پيدا کنند و بهترين و 
در شرايط خاص مديريت را دوست و همفکر و همکار 
صميمی گروه به شمار آورند و دوشادوش او فعاالنه 

 تالش و همکاری کنند. 
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 چرا مردم مشارکت می کنند؟●

داليل و انگيزه های مردم برای مشارکت متفاوت 
است. کنش های مربوط به مشارکت همگانی 

رهايی معقول و هدفمندند و اين بدين معناست رفتا
که قصد مردم اينست که از طريق ابزارهای مناسب 
به نتايج خاصی برسند. عوايد ناشی از مشارکت و 
نتايج اجتماعی آن تاثير شگرفی بر حوزه مشارکت 

 دارد.

 

به عالوه انگيزه های متفاوتی همچون کار به خاطر 
ه به کار با منافع عمومی، احساس وظيفه، عالق

ديگران، کسب محبوبيت، اشتياق به گرفتن پست در 
بنگاه ها، سازمان ها و يا بنيادها، برخورداری 
از احترام و قدردانی ديگر شهرمندان و يا 
دستيابی به اهداف شخصی، افراد را به مشارکت در 

 حوزه های سياسی و اجتماعی ترغيب می کند.

 

 چرا مردم مشارکت نمی کنند؟ ●

کت به عنوان يک هدف يا يک عايدی، بنا به مشار
نوع گروه هايی که افراد به آن ها تعلق دارند. 
تعريف شده است. بنابراين، پرهيز از مشارکت 
ممکن است به چند دليل توجيه شود: برای گروهی 
که فرد به آن تعلق دارد، مشارکت نمايانگر 
اهدافی ارزشمند نباشد؛ بنا به باور جامعه بديل 

با ارزشترتر از مشارکت وجود داشته باشد؛  هايی
يا اين که مشارکت عملياتی باشد که به نسبت 

 هزينه اش عوايد کمی نصيب شخص کند.

 

افزون بر اين ها، عوامل ديگری نيز بر پرهيز از 
 مشارکت تاثير دارد:

  آنچه که فرد به عنوان قدردانی اجتماعی به
شد که دست می آورد، ممکن است کمتر از چيزی با

 ديگری با تالش کمتر به دست می آورد.
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  در جوامعی که انواع محدوديت ها را بر افراد
تحميل می کنند، فرد ممکن است از مشارکت در 

 فعاليت های سياسی يا عمومی خودداری کند.
  محيط سياسی عمومی که با سازمان ها و نهادهای

موجود در جامعه، قانون اساسی و ماهيت 
م حزبی و سياسی ارتباط دارد، بازدارندگی نظا

 مانع از مشارکت گردد.
  طبيعت ساختار اجتماعی (آموزش ،اقتصاد و ارزش

 ها) و تاثير آن بر مشارکت
_ قصور و کوتاهی اجتماع در تامين نيازهای فرد. 
از اين رو، عدم امنيت، نبود عدالت، عدم تخصيص 
فرصت های برابر، عدم حراست از شان انسانی از 

ين عواملی هستند که مانع مشارکت مردم اصلی تر
می شود. عدم دسترسی يکسان به اطالعات را نيز می 

 توان به آن اضافه کرد.

اهداف سياسی، اجتماعی مشارکت و نقش آن در  ▪
 وفاق اجتماعی 

در زمان انتخابات، شرکت کنندگان در برنامه های 
راديو و تلويزيون بر اهميت رأی هر شهرمند در 

ور عمومی تأکيد می ورزند، اما بايد اداره ام
خاطرنشان ساخت که دموکراسی سياسی با غيبت 
دموکراسی اقتصادی ناسازگار است. يک شهرمند را 
نمی توان فردی با رشد کافی برای دموکراسی 
سياسی قلمداد کرد و در عين حال حقوق دموکراتيک 

 وی را در زندگی اقتصادی او انکار کرد. 

 مشارکتمصاديق مختلف  ●

الف) مشارکت در زمينه سياسی به صورت شرکت در  
 .انتخابات

ب) مشارکت در زمينه اقتصادی به صورت فعاليت  
 در بازار و افزايش درآمد

پ) مشارکت در زمينه اجتماعی به صورت استفاده  
از رسانه ها .  د) مشارکت در زمينه روانی به 

 صورت همدلی و تحرک روانی جلوه می کند. 

 

  عناصر (ارکان) اساسی مشارکت ●
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بر طبق گزارش تحقيقی مؤسسه تحقيقات اجتماعی 
سازمان ملل، مشارکت در بردارنده سه عنصر اصلی 

 است: 

 ) سهيم شدن در قدرت ١
)کوشش های سنجيده گروه های اجتماعی برای در -٢

 دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی 

 فرودست) ايجاد فرصت هايی برای گروه های ٣

 

 موانع مشارکت  ● 

مشارکت به عنوان فرآيند قدرت گرفتن، نوعی گذر 
از حکومت های سنتی است. لذا هم با دشواری هايی 
رو به رو است و هم تصور اين که دولت ها و 
سازمان های تثبيت شده محلی، بخشی از قدرت و 
اختيارات شان را به ديگران واگذار کنند، کمی 

سد. مشارکت به عنوان روند دشوار به نظر می ر
کسب قدرت ناگزير ساختارهای بوروکراتيک موجود 
را به مبارزه می طلبد. بنا بر اين، طبيعی است 
اگر اين ساختارها به يکی از اصلی ترين موانع 
بر سر راه مشارکت (سياسی) تبديل شوند. در 
کشورهای جهان سوم، دو مانع بزرگ در سر راه 

 ها وجود دارد:  مشارکت مردم با حکومت

نخست شکاف بسيار عميقی که ميان نخبگان و توده 
مردم وجود دارد. به نحوی که در پاره يی از اين 
جوامع بيش از نود درصد از جمعيت به کلی فاقد 

تا  ١هرگونه آگاهی و حتا تصوری از شيوه زندگی 
درصد هموطنان خود اند. اين امر ناشی از ساخت  ٢

 اين جوامع است . 

 

وابستگی سياسی و اقتصادی اين جوامع به   وم،د
جهان استعمارگر است که منشأ اين اعتقاد عمومی 
است که تصميم های اساسی در خارج گرفته می شود 
و آن چه به صورت فراگرد مشورت تجلی می کند، در 

در اين  .واقع چيزی جز فراگرد تصميمگيری نيست
رايط جوامع، قسمت عمده يی از جمعيت به لحاظ ش

فرهنگی و اجتماعی خاص خويش که فاقد پژوهش و 
آگاه اند؛ قادر به مشارکت فعال در ساختمان 
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جامعه نيستند. هدف ها برايشان دور و وسايل 
رسيدن به آن چنان غيرملموس است که هيچ انگيزه 

کند.  يی ميل به مشارکت را در آن ها ايجاد نمی
يک  آگاه ساختن مردم بر اساس مشارکت آن ها در

کار دسته جمعی، آگاه نمودن برای ايجاد انگيزه، 
آگاه نمودن برای درک عمل، آگاه نمودن به منظور 
احترام و اعتنا به شخصيت افراد و ايجاد 

 مسؤوليت در آن ها است. 

 

 گيری  نتيجه ●

تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد کشورهايی که 
در زمينه تأمين مشارکت مردم موفق بوده اند، 
بيشتر موفقيت خود را مديون ايجاد نوعی ارگان 
محلی (دولت محلی) با اقتدار بالنسبه زياد می 
دانند. اين ارگان های محلی، از نظر سازماندهی 
و سلسله مراتب تا باالترين سطوح و به شکل 
زنجيره يی پيوسته ادامه داشته و وظايف و 
تکاليف هر يک از سطوح به دقت تعيين شده است. 

خن ديگر، کل از باال تا پايين ارتباط به س
ارگانيک با يکديگر داشته و از ساختی مرتبط 

 برخوردار می باشند. 

تدوين منطقی در جهت تأمين و جلب مشارکت مردم 
در محيط اجتماعی ـ اقتصادی بوروکراتيک و 
ضرورتی است آشکار. برای تأمين مردم مجموعه 

اشد، در سيستم و نظام حاکم بايد مشارکت پذير ب
غير اين صورت آفات سيستم ضد مشارکت، به تدريج 
زمينه های تحقق امر مشارکت را نيز از ميان بر 

 خواهد داشت .

 

عمده ترين عامل تأمين مشارکت، آگاهی و عالقه 
مردم و حاکميت فرهنگ تعليم و همياری در جامعه 
است. تا زمانی که نتوان مردم را به اين باور و 

با مشارکت، تعاون و همياری، می يقين کشاند که 
توان به جامعه يی مرفه تر و سعادتمند دست يافت 
و تا زمانی که نتوان فرهنگ خود محوری و 
خودپسندی را در جامعه از ميان برداشت، تأمين 

 مشارکت مردم امکان پذير نخواهد بود. 
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 3پيوست شماره 
 یشهران فير نظکتادپروفيسور 
 کتر لعلزادادپروفيسور : برگردان

 
ثبات و  یبه سو یراه ،یادار یودگردانخ

 یدموکراس
 ٢٠١۴108 -در افغانستان پسا

 
آن در  ینهاد پيامدهاینظام متمرکز و  بحث

 :افغانستان
در  یو حکومتدار یساز ملت ۀدر بار گفتمان

 یعنيمحدود بوده است،  اريافغانستان تا هنوز بس
 و دارمانده است که چه  آنر چهارچوب تنها د

 -یروحان نامتحداز سوی داده و  حيحاکم ترج ۀدست
ها معقول پنداشته  آن یو خارج یداخل ،یدانشگاه

 .،شده است دييو تا
 

افغانستان  جاديپس از ا سده کنزديک به ي یبرا
 یاسيس نظام ۀنيگز ل،يحا لتم -دولت که عنوان يب

سلطنت  کي جاديا -یچند قوم ۀجامع نيا یبرا

                                     
 2013اگست   خيکنفرانس مونمتن کامل سخنرانی در .  108
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از سوی خاندان ) 1973 - 1880تک محور ( ه يیليقب
 ۀمربوط منطق یپشتون دران ۀليمحمد زايی از قب

 تيبوده است. حاکم یغرب کندهار افغانستان جنوب
هنگفت  یبانيها با پشت و دوام نظام متمرکز آن

 گردانيدهممکن  یمختلف خارج انيحام فنیو  یمال
 مياناز  یسلطنت ها ننايشده بود و است. جانش

تا  1973افغانستان (از  یجمهور یها ميرفته و رژ
 ،یانقالب ،یسردار که نينظر از ا )، صرفکنون
 رب همهند، ه اتکنوکرات بود ايو  یطالب ،یجهاد

ها و عملکرد  استيساختارها، س ۀاستقرار دوبار
 ضيرا تعو که آن ۀکهن ینافغا یسلطنت ها یها

 د. داشته ان ديتاک ،کردند
 

 یساز متمرکزنا اي فدراليسم یهرگونه صدا برا
دوستانه و در ميهن ريحالت، غ نيدر بهتر قدرت
 نيشده است. گلبد یحالت، خائنانه تلق نيبدتر
) از 2013( شيخو یديع اميپ نيدر آخر اريحکمت

که  یشتونپ ريجوامع غ یبرا ندهيآ یدپيامدهای ج
 دهد یم ، هشدارحکومت اند یمتمرکز سازنا یدر پ

 یهاروين برابردر  یروزيکه با پ دهدی و وعده م
 شان، یو ناتو و مزدوران داخل کاياشغالگر امر

 جاديرا ا یاسالم »ناب«متمرکز  یحکومت قو کي
 خواهد کرد.

 
سلطنت مشروطه  یگذار هيپا یبرا نيشيپ یها جنبش

شاه  از سویهم که  یسرکوب شدند و زماندر گذشته 
) 1973 - 1963) و ظاهرشاه (1929 - 1919امان هللا (

 یبرا یزاربا ثيحه تحت نام اصالحات که ب
 رد،يگی بزرگتر مورد استفاده قرار م یمتمرکزساز

  می انجامد.مطلق  یشکست خورده و به ناکام
 

 یپارلمان نظام کي یبرا فراخوان نيآخر
قانون  بيتصو ۀجرگ هيلو انيدر جر یحکومتدار

 یقوم یاگروه ه از سوی 2003سال  یاساس
خفه از سوی گروه های پشتون  ارانهيهش پشتون،غير

که  یکوچک ۀدست کاز سوی يساخته شده و سرانجام 
 سود، به پشتيبانی می شدندها  يیکايامراز  سوی 

در راس  یکه حامد کرز یاستير نيرومند نظام کي
 .شودی رد م دارد،آن قرار 
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 جاديا یبرا نگرانه تک یتالش ها انديشه پردازی

ربابان قدرت از سوی امتمرکز  نيرومندحکومت  کي
دگرگون گذشته، نه  ۀسددرازای در افغانستان در 

و  يیشده است. شاهان محمد زا یو نه بازنگر شده
مرتبط را  ليها چهار دل آن یها ستيژيستراتا

 کرده اند: هيمتمرکز ارا نظام کي لزوم یبرا
 یايجغراف یبر اثرات منف چيرگیخاطر ه ب  •

 یاجتماع یفوق العاده دشوار و توپوگراف یکيفز
  ؛کشور متجانسنا

 ،یمنزو ليقبا یساز یخاطر کنترل و مله ب  •
 ؛یکوهستان یاغياستقالل طلب و 

خود  یخان ها یهاکشمکش خاطر سرکوب ه ب  •
که  ودالياربابان ف ۀاستفاد ءو سو یمختار محل

و تمرکز قدرت پنداشته  یانسجام مل یبرا یديتهد
  ؛شوندی م
و وحدت افغانستان  یخاطر حفظ اتحاد مله ب  •

 گانيهمسا یهاديو تهد یقوم یطلب هيبرضد تجز
 .صيحر

 
تهاجم   -در پی آنو  1978 یستيکمون یکودتا
جنگ، خشونت  هاز سه ده شيکه منجر به ب یشورو

در افغانستان  یاسيمرج س و هرج و یاجتماع
 یستيکمون نيجانش یاه  ميرژ همه یبرا د،يگرد
 یاضاف ۀبهان کي)، یطالبان و کرز ن،امجاهد(

(متمرکز)  یمرکزنيرومند دولت  کياستقرار  یبرا
 را فراهم کرد. 

 
 اي یدئولوژينظر از ا (صرف یپساسلطنت یها ميرژ

 دهيحاکم) با ناد ۀدست خاستگاه های تباری
در  نيشيپ ۀمتمرکز سد یها استيانگاشتن نقش س

هم  گذشته، بازآوردن خشونت و هرج و مرج سه دهه 
 ماندند.  گرايیمتعهد به اصول تمرکز

 
 کيو وحدت  یمل تيها ادعا دارند که تمام آن همه
به  شتريب ازيپراگنده و جنگزده، ن تشدبه  ۀجامع

کابل  داشته و  در یمرکز نيرومندحکومت  کي
هزينه با  یالملل نيب ۀجامعطرفه اين که دارد. 

نادرست  یادعا نيا یها دالر مشتر ونيبل کردن
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 یتيامن یروين کي جادياراستای و در  دهيگرد
هنگفت  ۀنيهز کيبا  یهزار نفر 400از  شيب یمرکز
حکومت  اي یالملل نيب معهجا از سوی ( کمرشکنو 

 افغانستان) در درازمدت، کمک کرده اند.
 

 یالملل نيو ب یداخل یجمع یتالش ها نيابرايند 
ممترکز  ندنيروم حکومت ینهادها یخاطر بازسازه ب

 ۀدر کشور، چه در گذشته و چه پس از مداخل
 یجز از ناکامه ب یزي، چ2001و ناتو در  کايامر

ها و  استيس ،نبوده است. در واقع زيغم انگ
خالف  ،در افغانستان گرامداوم تمرکز یعملکردها

 –کرده که توقع داشته اند  ديتول ار یزيچ آن
. در یملاز وحدت و انسجام  ريغه ب زيهمه چ یعني

 ت،يمنتج به بحران مشروع گرايیتمرکز مشی واقع،
دولت و جامعه و  نميادر  یاعتماد یب شيافزا

و  یزبان -یقوم ،ه يیليقب یاختالفات سنت افزايش
و  یاجتماع شتريبه پارچه شدن ب یفرهنگ -ه يیفرق
 شيو افزا یتيهو ضيتبع یها استيس ديدتش ،یاسيس

 شده است. یاجتماع یتنش ها
 
 ۀدوبار یمتمرکز سازراستای در  اريبس یش هاتال

و  یگذشته به کمک هنگفت مال ۀده انيحکومت در جر
متاسفانه  ،یالملل نيو جامعه ب کايامر ینظام

 یحکومت ها نياز فاسد تر یکي جاديمنجر به ا
 یللالم نيو ب یداخل تياز مشروع یو عار یجهان

 پس از یاتنوگراف ینيع یها تيشده است. لذا واقع
 خيتار راثيو م 2001در  کايامر ینظام ۀمداخل
 ،یو استبداد ه يیليمتمرکز قب یها ميرژ یطوالن

سوال مناسب بودن و موثر بودن  یشداريصورت نه ب
 یرا برا یمتمرکز حکومتدار ايقو ستميس کي ليتحم

 21 ۀسد ۀدر آستان گريدمردم افغانستان، بار 
 مطرح کرده است.

 
 نيرومند نظام کي ازيندر مخالفت به من  بحث

 یچگونگ ۀکه در بار بل ست،يدر کشور ن یحکومتدار
آن  ۀروزمندانيپ قيو تطب نظام نيچشم انداز چن

 ستا نيمشخص، استدالل من ا اريصورت بسه است. ب
شده در افغانستان از دهه  قيمتمرکز تطبنظام  که
ناهمگون  ۀجامع کي ینزدهم برا ۀآخر سد یها



 

460 
 

 ه يیليو غالبا قب یچند قوم ،)متجانس(نا
 بوده است.  مناسبناافغانستان 

 
 آزمايشهه سيزده داز  شيب پيوسته در ستميس نيا

 زيجز از فاجعه، چه آن ب ره آورد و دهيگرد
 یها و عملکرد ها استينبوده است. س یگريد

 کيبار اريبس ۀشياند کي اديبن نخبگان حاکم بر
و قبيله يی  یقوم یخواه یانحصارگرايی و برتر

نهاد  کياستوار بوده که مانع امکان اعمار 
 یدارا یو پروسه ها ريفراگ یو اقتصاد یاسيس

دگرگون کننده شده است. من ادعا  راتييتغ تيظرف
تفکر  اديبر بن یحکومت تک محور کيدارم که 

ملت چند  -قبيله يی در دولت -یانحصارگرايی قوم
ی شود، نم یاگر موفق هم تلق اافغانستان حت یقوم
را  یملراستين  یوحدت و چسبندگ ،یهمبستگ اندتو
 یساز -گفتمان ملت ديما با لذا ورد.بيا ه ميانب

ه را ب 2014 -در افغانستان پسا یساز -و دولت
. مناسب بودن و ميکن یبند چهارچوب یصورت متفاوت

از نگاه  ديبا یحکومتدار ديجد نظام کياستحکام 
 نيترز مهم رخی ادر مراجعه به ب ینهاد تيموثر

با  یشود که افغانستان امروز یابيارز يیچالش ها
 . تاسرو به رو آن 

ند ا مهم عبارت اريبس یالش هاچ نياز اشماری 
 از:

شکننده و ناکام که توانايی  یدولت ینهادها  •
 خدمت به مردم را ندارند؛ ۀاراد اي
به  یميدا یو وابستگ ناداری یهاريزنج  •
 ؛یخارج یو کمک ها یداخل تيموميق
 یشکاف ها اديبر بن نهيو تعصب نهاد ضيتبع  •

 ؛قبيله يی و فرقه يی ،یزبان ،یقوم
و  یفرهنگ -یاجتماع یها تيهو یساز یاسيس  •
) مخالفان که اهانتو  ري(تحق یپندار انسان ريغ

و خشونت مسلحانه شده  یثبات یتنش، ب جاديباعث ا
 است؛

(اسالم)  نياز د یزاربآشکار ا ۀاستفادسوء  •
) یويو دن یاربابان قدرت (مذهباز سوی ه شد یمل
 و
سابقه  یبمباشرپروری و  یشخوريفساد، خو  •

صورت ه ب یجد یاعتماد یمقامات که منجر به ب
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صورت خاص، شده ه ب تيحکومت و رع ميان عام، و در
 است.

 
ی م یاتيح یچالش ها نيحل ا یبه چگونگ حاال

 :ميپرداز
 

 یعملکردهاو  اتينظر -دولت یشکنندگ ايثبات  علل
 :مهم

بر سر عوامل موثر بر رفاه (سعادت) و  در کل،
 تيملت ها، استحکام و ضعف دولت ها و امن ناداری

 ميانملت ها در  یشکست و ناکام ايو ثبات 
 هست: دانشمندان اجماع

 اي یکيزيف یايجغراف باملت تنها  کيسرنوشت 
 نييمذهب آن تع ايفرهنگ  ،یاجتماع یتوپوگراف

 ینهادها نشيتابع گز شتريب هک شود، بل ینم
نخبگان و معموال  از سوی ساخته شده  یحکومتدار

ملت  کي یشکنندگ ايفقر و ثبات  ايبر غنا  ليدل
 سهيمثال مصر و انگلستان  مقابه گونه ( باشدی م

 یم شگوفايیبه قدرت و  يی). معموال کشورهاشود
مناسب  یو اقتصاد یاسيس ريفراگ یرسند که نهادها

 ايآورند،  یوجود مه ب توسعهرشد و  -ارو طرفد
 یاسيس یکولوژتحوالت ا یازهاين ابناسازگاری با 

 خورند.  یشان شکست م طيدر مح
 

از ثبات دولت  يۀنظر کي شيسال پ هزار کيحدود 
 مي)، حک1069( یحاجب خاص بالزاغون وسفسوی ي

 ازدهمي ۀسد انهيم یايمسلمان آس یاسيس
 نيدر آخر ینر درخشاکه تبلواست شده  یفرمولبند

 :دهدی عصر حاضر م یاسيس یها یوريت
سرباز،  اديقلمرو، به تعداد ز ینگهدار یبرا«

 است؛ ازين ادهيسوار و پ
 ازين یاديسربازان به پول ز نيا ینگهدار یبرا
 است؛
 ثروتمند باشند؛ ديپول، مردم با نيحصول ا یبرا
 ديبا نيمردم ثروتمند باشند، قوان که نيا یبرا
 النه باشد؛عاد
باشد، هرچهار آن  ليناتکم ها نياز ا یکي اگر

 ماند؛ی ناتمام م
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چهار ناتمام بماند، سلطنت (دولت) از  نيا اگر
 .»پاشد یهم م

 
و در همه جا  شهيهم انست که قدرتمندناگفته پيدا

 فيو تضع یحکومت یکنترل کامل نهادها یدر پ
 شيخاطر حرص و آز خوه ب یاجتماع ۀگسترد شرفتيپ
 ن،يقواندر برگيرنده  یاجتماع ی. نهادهاندا

اند  یمشترک یها یستراتژاو  )نورم هاهنجارها (
 همه ميتنظ یجامعه برا کي یاعضااز سوی که 

مورد استفاده  یو ساختار یتکرار مالتاشکال تعا
 . رنديگ یقرار م

نخبگان قدرت از سوی  یاسيس یانواع خاص نهادها
 ده،يود غالبا گز(مقام) خ فيحفظ خود و تعر یبرا

 ی. لذا چالش اساسگرددی م نهادينهو  ینگهدار
اشخاص جاه طلب  نيا مهار یمردم عبارت از چگونگ

و  کيوکراتبا اصول مناسب، عادالنه و دم صيو حر
که ملت  ننديب یم اياست، و  نهينهاد یعملکردها

 هيقض نيا کهی طور شوند،ی و ناکام م ريفق شانيا
و  یروزي. لذا پکندی ق مافغانستان صد قرينهدر 

 ینهادها یخيتار راثيملت ها تابع م یناکام
 هاست. آن یو اقتصاد یاسيس
 

 یو اقتصاد یاسيدو نوع نهاد س دست داشته، پژوهش
(بهره کشانه، عصاره کشانه يا  اکسترکتيف یعني

(در بر  ريو فراگی) استخراج -شيره کشانه
 یدارا کيکه هر  سازدی را مشخص مگيرنده) 

 یرا م اند که آن يیملت ها یروشن برا یهاامديپ
 . رنديپذ
 
صورت ه ب اکسترکتيف (عصاره کشانه) یها استيس

فرد  ،یتک محور یحکومتدار ینهادها اديعام بر بن
 یهااستوار بوده و نهاد یو سلطه محور یمحور
 یبرادستاويزی  اياسارت  یبراابزاری را  یدولت

ی شان م کنترل زيراز مردم  شتريببهره کشی 
 . دانند

 
 یشود که نهادها یصورت مستند گفته مه همچنان ب

 یاقتصاد یمنتج به نهادها اکسترکتيف یاسيس
بهای که چند نفر را به  شودی م عصاره کشانه
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مداران استي. سسازدی ثروتمند م تياکثر ناداری
را  شيخو یتيامن یشده بعدا دستگاه ها دثروتمن

 یداريرا خر انياض، مزدوران را استخدام، قيجادا
کنند تا در قدرت  یم یو انتخابات را دستکار

 یها از ساختار قدرت آن ،علت نيبمانند. به ا
داشته  یديآن نقش کل ساختنکنند که در  یدفاع م

سو  برابردر  نهيکنترل نهاد چيه یاند. وقت
 نيتر تيخاص یاز قدرت موجود نباشد، ب تفادهاس

ی انحصار قدرت م شده و خواستار استيافراد جذب س
ی به قدرت مهنگامی که  کهبه گونه يی  .شوند
 شوند.  یکارها روگردان نم نياز بدتر رسند،

 
 ستميس نياستخدام امن در چن اي تيحق مالکنبوِد 

پس انداز،  یبرا ۀ يیزيانگ چيه کسترکتيف،ا یها
 گريزگذارد.  ینم ینوآور اي یگذار هيسرما
ها  ميرژ ني. چندشوی مهنجارمند از کشور  هيسرما

تهاجم ها، اشغال  ،یداخل یجنگ ها نشایسرانجام م
 ريواگ یها یماريها و ب یقحط ت،يجمع جايیيها، ب

ی م پيشتر از نادار بارهاشده و ملت خود را 
 .سازند

 
است: دولت  بسيار ،سرانجام خطرناک نيچن ليدال
خدمات  ۀکنند نيتام »)عصاره کش(«اکسترکتيف  یها
ها کنترل  آن ۀفيوظ گانهينبوده، رفاه عامه  اي

زار با ثيمنح یحقوق نظام .است عصاره کشیو 
 یاتباع قوم برابراستفاده در  ءو سو ضيتبع

 یاستخراج یها استيقدرتمندان س .متنوع است
تنها که  کنندی م جاديا رايی  یاقتصاد ینهادها

 یقوم یو گروه ها لهيقب یخود شان (قوم، اعضا
 یسرانجام نهادها .ندخود) را ثروتمند ساز

 »ۀثيخب یحلقه ها« ی،و اقتصاد یاسيس اکسترکتيف
 ۀجيکه نت کنندی م جاديرا ا یعدالت یسرکوب و ب

 نيو در بدتر یحالت، رکود اقتصاد نيآن در بهتر
 است. ناکام یحالت، ملت ها و دولت ها

 
 کياعمار  یمزمن افغانستان برا یها یناکام

خصوص با ه ب یدولت داريپانظام اقتصاد شگوفان و 
پس از  یالملل نيب ۀجامع »ۀقهرمانان« یتالش ها
است که  حيقابل توض هنگامی تنها، 2001سال 
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 یطوالن خياوج تار ثيحه موجود را ب یها تيواقع
و  کسترکتيفا یو اقتصاد یاسيس پويای ینهادها

. ميريگبدر نظر  یخارج انيبا حام ارهمک شهيهم
دوستان ما، مردم و ما،  برابرکه در  يیچالش ها

از  است ما قرار دارد، عبارت یالملل نيب یشرکا
 يی )ثهيخببدخيم (  یشکستاندن حلقه ها یچگونگ

 ینهادها ۀکهن یکه تالش دارند ساختارها
به  ند،ي(اعاده) و حفظ نما احيارا  کسترکتيفا

 دهدگرگون کنن راتييتغزمينه برای  کهگونه يی 
 شود. ن فراهممثبت 

 
 مزيعاصم اوغلو و ج ني(در یاقتصادان تاريخ دان

 یاستدالل ميی  ۀمتقاعد کنند ه گونه) بنسنيروب
 شالوده شکنی«است  بايستهکنند که مطلقا 

 یو اقتصاد یاسيس ۀکهن ینهادها »ۀسازند
دگرگون  یاجتماع راتيياز تحقق تغ پيش کسترکتيفا

هم  یفراوان آوندهایها  . آنرديکننده، صورت گ
و هم از  یخصوص انقالب صنعته ب ،اروپا خياز تار

به کرسی  یبرا یشرق یايآس تازه اريتجارب بس
نظام  ۀاعاد«. کنندی م هيارا شيخو یادعانشاندن 

مبارک  ینخبگان همسنگر عصر حسن از سوی  »یمصر
نمونه  ،یتيارتش مصر و دستگاه امن یشگاميبا پ

دگرگون کننده برابر دگرديسی های مهم موانع در 
 یهاساختار نهاد »ۀسازندوده شکنی شال«بدون 

را  ريفراگ ديجد یآن با دستگاه ها ضيکهنه و تعو
چه  آن یديمصر با تراژ بحران روان .دهدی نشان م

 ۀدهند شينما ايقو گذرد،ی در افغانستان م
اعاده و  ینخبگان کهنه برا ۀو ارادواپسگرايی 

 است.  پيشينبرگشت به حالت 
 
موثر،  راتييتغ دجايروشن است: ا اريبس اميپ

 یاسيو س یاقتصاد ،یجتماعا ۀمثبت و دگرگون کنند
 »ۀسازند درهم شکستن«در افغانستان جنگزده بدون 

فردمحور،  کسترکتيفا ۀکهن ینهادها سنت های
 نظام یميتنظ یقبيله يی و سلطه محور و عملکردها

لذا  ، ناممکن است.ياد شده کسترکتيفا یاسيس
عناصر مقاوم  ني: مهم ترکه ستا نيپرسش ا
 ی،اسيو فرهنگ س یو کنون هکهن یها ميرژ ینهادها

کدام ها بوده و  »سازنده شالوده شکنی« ازمندين
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دست  رمان هابه آ یوجه نيبه بهتر توانی چگونه م
 افت؟ي
 
 یها استيو س گراتمرکز یاسيفرهنگ س راثيم

دولت،  یزيفرور تجارب، گذشته و حال اکسترکتيف
 نظام کياعمار  یبرا یجنگ، خشونت و ناکام

 تباریچند  یموثر در ملت ها یحکومتدار
منحصر به افغانستان نبوده و عام  یپسااستعمار

 است.
 

 آن تيموفق ۀو درج یدولت ساز یتالش ها بيشترينه
 یدانشمندان علوم اجتماع از سویها در جهان سوم 

ملت  -دولت یغرب یعموم )دلم الگو ( کي اديبن بر
 یو نهادها یقو یتيامن یهاروين یمعاصر دارا
سطوح جامعه  همهو قابل نفوذ در  یويمتمرکز حما

و صرفنظر از  یصلح و ثبات نسب ینگهدار برای
 ۀنديرفاه آ ايها  مردم آن یها یآزاد بهای

 شده است.  یابيها ارز جوامع آن
 

 نهيها را، هم با پرسش گز هيفرض نيچن ديما با
 یهادر باره نوع نهاد  یمل گاننخب یها

 نهيگز نيا یهاامديپ یابيو هم ارز یحکومتدار
جامعه،  -خصوص در رابطه به مناسبات دولته ها، ب
 .ميساز زيبرانگ پرسش

 
 یمتمرکزساز ۀآگاهان یها نشيکه گز مبرآن من

فرهنگ غالب  یديعناصر کل شيبا آرا کجايقدرت 
از و قبيله يی افغانستان  یزارباسالم ا ،یاسيس

مانع امکانات در نظر  یرت جدصوه حاکمان، ب سوی
مناسب تر و موثرتر  یحکومتدار نظام کي یريگ

 هده یاسيس کيناميد رايکشور شده است. ز یبرا
صورت عام و ه آخر سده نزدهم در افغانستان ب یها
 آرمانصورت خاص، با ه حاکم ب یحلقه ها ميان در

چهار نهاد متصل شکل گرفته که  یها و عملکردها
و اقتصاد  استيس ۀرانند یروهاين ثيحه ب

 انجام داده اند:  فهيوظ اکسترکتيف
با  له آدايمودل  کي پايیبر آرزوی –. سلطنت1

محور حکومت  -محور، کابل محور، سلطه -مرکز مشی
ممکن باشد. اتکا بر  یمطلقه و انحصارگر، هر وقت
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گيتی گرا يا و  یگروه کوچک نخبگان قدرت (مذهب
جمهور،  سريي اي ) مورد اعتماد پادشاهسکوالر

 کيو دوستان نزد خويشاوندان، نزديکانمتشکل از 
از  شيبعصاره کشی و  یحفظ خود ،ینيجانش قياز طر
خصوص ه و ب ليوسا همهو با  کي هر از سویحد 

آن دستاورد بوده است.  عيکاربرد ترس و تطم
با  سهيدر مقا »قانون حاکمان«دلخواه  ليتحم
) است، یون اساسقان قانون (مواد  تيحاکم قيتطب
 جایاند، به  تيمقامات دولت، اربابان رع یعني
شهرمندان مقتدر  یاه یازمنديخدمتگار ن که نيا

 باشند.
 یو انحصار کاربرد مدل قبيله يی –تبارگرايی .2

اساسا  ،حاکم ۀدست و دار از سوی یاسيس جيبس
 ايقوم، زبان  له،يبر خانواده، اقارب، قب یمتک

 یدر داخل حلقه ها یهمسر چند رواجفرقه است. 
برادران و  مهيتخت و تاج ن یحاکم به علت تالش ها

 ريباعث بحران فراگه گونه سامانمند عموزادگان ب
 همهو فساد در  مباشر پروری ،یشخوريوخ ،ینيجانش

. اتکا بر اصول شودی م یدولت یسطوح نهادها
به منابع  یمقامات و دسترس یها یدر مقرر تيقوم
 یساز یاسيدر س یاديز ۀتا انداز زين کيژيستراتا
 ،یعدالت یب ۀثيخب ۀحلق کي جاديها و ا تيهو

 تيبحران اعتماد و عدم مشروع ،ی، وابستگناداری
 نقش دارد. 

 
 شيهمچنان باعث پ ی،اسيس جيبس یشکل انحصار نيا

به  گرايشو  ینيو ذات الب یعموم یآمدن تنش ها
 قيتشو یبرا ازين برابردر  یحفظ منافع شخص

 یمشترک م یها تيحفاظت از اموال عامه و مکلف
 و داراز سوی منافع عامه است که  نيشود. اما ا

 اشتهپا گذ ريز پيوستهحاکم در افغانستان  ۀدست
 .شودی گرفته م دهيشده و ناد

اسالم در  از ابزاری بهره برداری– ني. د3
 یقدرت و کنترل نهادها یاز متمرکزساز یبانيپشت
حاکمان هم  از سوی لت است. اسالمدو از سوی یمذهب
 ،یمتجانس سازهمگونسازی يا  ،یساز یجهت عموم در
و ادغام عناصر متنوع جامعه مورد  یساز یمل

مطلوب بوده،  کهی استفاده قرار گرفته و هم وقت
 ضيو تبع ميتقس ،یساز لهي، قبدرز اندازیجهت  در
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افراد و گروه ها. لذا اختالفات فرقه برابر در 
مورد  یجنگ یحاکمان و گروه هاوی از سيی 

خشونت به نام  ،سو کياستفاده قرار گرفته که از 
و از  دهيگرد هيتوج یدشمنان داخلبرابر  جهاد در

 برابردر  جيبسدستاويز  ثيحه ب گريد سوی
 یفرض اي یواقع داتيخصوص تهده و ب انيخارج

 ءسو نياستفاده شده است. چن رمسلمانانيغ
 ۀعيفغانستان باعث شادر ا نياستفاده از د

و پارچه  یتيهو یها استيس ديتشد ،یزيست گانهيب
 شده است.  یشدن اجتماع

 تيشهرمند افغانستان، مشروع ايتبعه  کيمنظر  از
 بوده است: زيتابع دو چ شهيحکومت و دولت هم

اسالم و  پاسدار که نيبر ا یدولت مبن یادعا -1
 است؛ نيسرزم

اکمان و مقامات ح که نيبر ا یدرک مردم مبن -2
 اند. برخوردار یاز تقوا و کرامت شخص ،یحکومت

با  یهمکار ن،حاکمان افغا پی در پی یشکست ها
و  یاسالم ريغ پيوسته یو برخوردها یدشمنان خارج

 یب شيدر افزا یها سهم بزرگ آن یاخالق ريغ
داشته است.  نسبت به آن هاخصوص ه ب ،یاعتماد
 زيل برانگناسازگار و غالبا سوا یرفتارها

 یچنان فضا جاديحاکمان افغانستان باعث ا
 - يايیتانيبر وشنفکرر تاريخدانشده که  یوابستگ

 –نسبت داده است  یرا به بردگ آن نريسک نينتيکو
شما  رب یزيچه چ ديدانی نم« تيرع ثيحه ب یعني
... آقا شودی تان) واقع م و کشور دهيعق اي(

داشته  ازيکه ن کار می گيرداز چوب خود  هنگامی
اصول  ،عصاره کشانه یها استي. در مبحث س»باشد
به  یمناسبت اي زشار نياسالم کمتر یو اخالق یمعنو

) ستهيرفتار مناسب (شا یمدل براالگو يا  کي ثيح
 ملت اکثرا مسلمان ندارد.  کيدر 

 
 وابستگی –(به خارج)  یوابستگ یاساقتصاد سي – 4

جنگ  ،پولی( یخارج یحاکمان افغانستان به کمک ها
 کي ثيحه آن ب جادي) از زمان افنیو  افزاری
. شودی آغاز م 1880 یدر سال ها ليملت حا -دولت

حاکم  یتاجگذار یبرا ياتانيبر یکمک ها
بوده است، اما  یاتياو ح نانيافغانستان و جانش

ه عنوان ب ورنديخط د رشيبزرگ پذ اريبس بهای هب
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 دياکشور که ش یالملل نيبو جنوبی  یمرز شرق
پاکستان، عدم  جاديلجوجانه باشد. از زمان ا

 از سوی فرمانروايان ورنديخط د یشناخت رسم
 یبر مناسبات خارج کشنده و مرگباریافغان ضربات 
خصوص با پاکستان و هند وارد ه افغانستان، ب

 یها ميرژ از سویآن  ۀرانينموده و کاربرد شر
 رونپشتون در د اسيوناليسمن قيباعث تشو ،کابل

 کشور شده است. 
 

هند  از سوی شده  جاديا یوابستگ یاسياقتصاد س
و  کايامراز سوی جنگ سرد  انيجر در يايیتانيبر

 نيب یمال یو همچنان سازمان ها پيشين یشورو
ی. (برنامه توسعه پ ی.د .ان. وي ی مانندالملل

. (صندوق وجهی بين فا .ما ی.آ ،سازمان ملل)
 ايیيآسوسعه تو بانک  یبانک جهان ،المللی)

 متداوم شده است. 
 

 یکمک ها هافغانستان ب ۀو جامع کومتح یوابستگ
 یها جنگ ،یمداخالت نظام یدهه ها انيدر جر یخارج

و  ه يیفرق یخشونت ها ،یابتين یمقاومت، جنگ ها
تر  عيوسدهشت افگنی  در برابراواخر جنگ  نيدرا
 تر شده است. قيو عم

 
در  کيدور و نزد یخارج انياز حام یخواه کارمزد
حاکمان افغان (با از سوی  یالملل نيب اتبمناس

هنر  کيبودن)،  طرفيب ايمتعهد ناوجود اعالم 
 هها ب ميرژ یبوده است. وابستگ یبيخود فر یمجاز

ماندن در قدرت و ثروتمند ساختن  برای یکمک خارج
 یطرح ها قيخود، دوستان و اقارب خود از طر

 یس از مداخله نظامرفقا و فساد، پ یستيتاليکاپ
 است. دهيخود رس ج، به او2001در سال  کايامر
 
 »)ه يیکراي» («کرايی« یها ميرژ ،هم آن با

 زهيانگ ۀعرض ،یثروت مل ديافغانستان در تول
 ینابرابر کاهش اي یو رشد اقتصاد ینوآور یبرا
و عدم  یاقتصاد های به علت نوسان یاجتماع یها

اتباع خود، ناکام  یبرا یپاسخگويی مقامات حکومت
 بوده است.
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جنوب و  یسرخورده و منزجر در مرزها یجوامع محل
 اياند و  وستهيمسلح پ نابه مخالف ايشرق 

 یشورا ها یعني( شيخو یسنت یحکومتدار ینهادها
) را اعاده و مستحکم ساخته اند تا خود را یمحل

 نجات دهند.  یحکومت ۀاز مقامات درند
 
صورت عام با ه ب ینهاد یعملکردها نيا یهاامديپ
در  کهی همراه بوده (طورکسترکتيف ا یها استيس
 جاديمنجر به ا زيشد) و ناگز شنهاديپباال  یوريت

، ناداری ،یعدالت یب ۀ (بدخيم)ثيخب یحلقه ها
شده که  تيمشروع عدمو  یاعتماد یهرج و مرج، ب

دولت شده  یو سرانجام ناکام یمنتج به شکنندگ
 است. 

 
 یو اقتصاد یاسيس یها نظام دتدرازم ۀتجرب

 2001 ی، پس از مداخله نظامکشوردر  اکسترکتيف
در استقرار  گريها، بار د آن ناو متحد کايامر
 یعني – دهيکهنه به اوج خود رس ینهادها نيع

کوچک نخبگان  ۀدست و ارد کيمجدد  یتاجگذار
 نيدستچ »تياقل« انگشت شمار ۀعد کيپشتون و 

دولت  کيفغانستان از ا ليتبد یبرا انيمشتر
و ه يی شيمل ايی،يدولت ماف کيناکام به 

 کايکه احتماال جنگ امر ه يیمنطق کيپتوکراتيکل
مواد مخدر و قاچاق آن  ديترور، تول در برابررا 

 آن ادامه دهد. پيراموندر افغانستان و 
  

 نهادينه سازی ی نخستينِ هااکنون ديگر شعار
مهر ، با در افغانستان پساطالبان یدموکراس

فرهنگ  ۀکهن صرعنا نيعبر  هبار دوتاييد گذاشتن 
که کنار گذاشته شده است اوباما) از سوی ( یاسيس

ساخته، و  اکارنارا  یدولت ینهادها از پيش،
آرزوی ثبات در کشور را به سرابی مبدل گردانيده 

 کيکالس یها فياز تعر یکيآور اديکه  ی(رفتار است
داشتن اما  ز،يچ کياست: تکرار مکرر  یوانگيد

 !).بارمتفاوت در هر  ۀجيتوقع نت
 

 نيب یتالش ها نيآخر برآيند نيکننده تر نگران
متمرکز  نيرومنددولت  کي جاديخاطر اه ب یالملل

فراخی ، نه تنها باعث 2001در افغانستان پس از 
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حاکمان دست  ميان در یاعتماد یب ۀفاصليابی 
 مياندر نيز  بل شان،يا تيو رع کايامر ۀنشاند

قبيله  ،یقوم یها گروه ميان خصوص دره جامعه و ب
افغانستان شده  ناطقفرقه يی و م ،یمذهب ،يی

و  کاياعتماد به امر یجياست. از دست دادن تدر
غم  ۀجيافغان ها نت ميان در یالملل نيب ۀجامع
 نسطوح پايي نيهاست. چن استيس نيا گريد زيانگ

 در هرو ثروت  شکاف ميان ناداریاعتماد و 
و  کيدموکرات ريغنظام های  دستاورد بارز ،جامعه

 است. رازمدتد یدر دوره ها عادالنه ريغ
 
حلقه  نيا بانانيو پشت آفرينندگان ،هم آن با
خود  ب،يو غر بيعج ۀ يا بدگهر)ثيخببدخيم ( یها

ملت افغان دانسته و  )ستون فقراتتير پشت (را 
 نيرومنددولت  کياعمار راستای  در شيخو یتالش ها
 تواندی که م دانندی م یسرش گانهي ،متمرکز

 به هم کجايافغانستان جنگزده را پارچه های 
 ديادعاها با نيا همهنگه دارد. پيوند زده، 
، به نياز بيفتد رشده و اگ یابينقادانه ارز

 دهيمواجه گرد »سازندهشالوده شکنی « یپروسه ها
 یاو دار ريفراگ یو اقتصاد یاسيس یو با نهادها
ۀ يا فيعفخوش خيم ( یحلقه ها جاديتوانايی ا
 ،ینوآور ،یگذار هيسرما ،یرشد اقتصاد نيکوسرشت)

مردم افغانستان،  همه یو انصاف برا دادگری
 گردد.  ضيتعو
 

اما  ست،يکار آسان ن کي وجه چيبه ه چنين چيزی
گردد.  پيگيریبا خرد، دانش و جرات متداوم  دياب
 یگريد یاتيح پرسش تواند ما را به یکار م نيا

 یحکومتدار ینهادها ميتوانی م گونهبرساند که چ
 ايرا تصور  2014 -افغانستان پسا یمناسب برا

 م؟يکن ینيب شيپ
 

افغانستان  یبرا یحکومتدار یانداز نهادها چشم
 :2014 -پسا

و مناسب  خردورزانه یبه حکومتدار یاز سلطه محور
 )یادار ی(خود گردان

نخبگان از سوی افغانستان  در یدولت ساز ليمسا
مرکز  کيمتمرکز ( یها نهيگز اب پيوندقدرت در 
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 اي) و یاستير نيرومند نظامقدرت مانند  یعال
 متمرکزنا -شودی مخالف آن پنداشته م کهی طور

ی م ادي یپارلمان نظامنام ه باز سوی برخی (که 
 رهايتفس نيشده است. چن حيصورت بد توضه ) بشود
نه درست است و نه  ،موجود یسايس یها نهيگزاز 

سازماندهی  ۀويدو ش نيا رايز ،سودمند
. در ستندين گريمتناقض همد ی، الزاماحکومتدار

از افراط  ینادرست بخش فسيرهایت نيچن ،واقع
ی م کينخبگان حاکم در هنر گفتمان ضد دموکرات

در  متمرکزنامتمرکز و  ینهاد ی. عملکردهاباشد
شته و غالبا ابعاد دا قرارهمه جا در کنار هم 

خوب و موثر اند. چالش  یحکومتدار یها نظاممکمل 
به گونه  .هاست آن بيترک یعبارت از چگونگ یاساس
 یها نگرانیکار کرده و  کجايها  آن کهيی 

عناصر فرهنگ  یدگرگونساز برای یحکومتدار شماريب
 .رديگ ی) را نشانتباریچند ۀجامع کي(در  یاسيس
 

صورت ه مخالفان آن بی از سومتمرکز نانظام 
کامل هرگونه  ردو  یطلب هيبه تجز ینادرست مساو
 نيدر کابل قرار داده شده است. چن یقدرت مرکز

محاسبه  فيپوچ، نادرست و تحربرخورد  کي یکار
 کهی (طور یدولت چيه راياست، ز قيحقا ۀشد
 مقدار کيتواند بدون  یست) نما نام آن ۀستيشا

 ۀلا. لذا مساشدبحکومت متمرکز وجود داشته 
 یمناسب برا یحکومتدار نظامطرح  یبرا یواقع

چگونه قدرت  که ستا نيا 2014 -افغانستان پسا
سطوح  همهها در  تيولوحقوق و مس ازات،يها، امت
 عيو توز فيتعر یصورت قانونه ب یحکومت ینهادها
 ات،يدر کابل، وال یمل /یحکومت مرکز یعنيشود (
محالت و  ،یکومتح /ی/ ولسوالیها، نواح یشهردار

 یسلطه محور ستميس کي کهی روستاها)، طور
 یحکومتدار ميرژ کيصورت موثر، به ه ب ت،يحاکم

عامه،  امور تيريتوانايی مد یمطلوب و دارا
 یازهاين ۀخدمات و برآورده کنند ۀکنند نيتام

 گردد. ليمردم تبد
 
 کي ش،يسال پ 160درست  یعني 1863سال  در
 فجوز ريينام په ب یفرانسو لسوفيمدار و فاستيس

عصر  ستميب ۀسد«پرودون هشدار داده بود که 
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در  تيآن بشر ريغ در .فدراليسم را خواهد گشود
. در »فرو خواهد رفت یگريد ۀبرزخ هزارسال

هشدار را  نيع ميتوانی م بيست و يکم ۀسد ۀآستان
قدرت در افغانستان گوشزد  نبه نخبگا گريبار د

کشور  خيتار ۀبره نيا ر: اگر فدراليسم دميکن
مردم افغانستان  رد،يقرار نگ بايستهمورد توجه 

يی  هسد ايی يدهه  نيبزرخ چند کيو منطقه در 
 فرو خواهند رفت.  یگريد
 

 استيعصر فدراليسم و س يی،اروپا بيشتر کشورهای
در  ستميب ۀسد انيرا در جر ريفراگ یدموکراس یها

نکردند، کار را  نيا که هايی آن .دآغوش گرفتن
اروپايی و  یکشورها ريگذشته سا ۀسد انيجر در

 ريو سا یجهان رانگريو یجنگ ها یسوه جهان را ب
 .دندياشکال برزخ ها کشان

 
 یچند مرکز ،در مورد فدراليسم یجوامع غرب تجارب

و  یاسيس کيدموکرات ینهادها رشيشدن قدرت و پذ
 خ،يکه تار دهيبه اثبات رسان ،ريفراگ یاقتصاد
سرنوشت  ۀکنند نييتواند تع یو فرهنگ نم ايجغراف

 استيملت ها باشد. همچنان نشان داده شده که س
 رييتغ نبودِ در  یمحسوس اقتصاد یها شهيها و اند

موثر و  یدگرگونساز یبرا یاسيس یمناسب نهادها
است. لذا نهاد  دهيهوب یاقتصاد -یمثبت اجتماع

 ملت کي یتالش ها دستاوردکه  ريفراگ یاسيس یها
 اي، ثبات ناداری ايدر رفاه  یديباشد، نقش کل

صورت خاص، ه ها دارد. ب آن یو ناکام یشکنندگ
 است که در ینيقوان نشيگز ،یاتيعوامل ح

باشد.  یمل یها استيها در س زهيانگ ۀرنديبرگ
راهکاری  دهد،ی نشان م یموفق غرب یتجارب ملت ها

حکومت  نيقانون آهن« ۀثيخب ۀحلق دتوانمی  که
را  »عصاره کشنده« یاسيس یو نهادها» مندانثروت
 جادياراستای  اند، اقدام نخبگان قدرت درنکبش

ها همچنان  یکثرتگرا است. تجارب غرب ینهاد ها
 راستای در ی استوارها امکه گ دهدی نشان م

ی م ريفراگ یو اقتصاد یاسيس ینهادها جاديا
ورد. بيا ه ارمغانرا ب یاقتصاد عيرشد سر تواند
 تواندی م ريفراگ یتند از نهادها گردانیرواما 

 گردد.  یمنجر به رکود اقتصاد
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ی نشان م زين پيشين یو شورو نينتاژتجارب ار

 یجنگ ها اي ،اکسترکتيف یها استيکه در س دنده
منجر به  ینوآور نبودِ  ايو  ميناسر غ بر یداخل

نخبگان حاکم  ميان . ترس معمول درشودی فاجعه م
 شالوده شکنیاجازه دادن به  ها در مانع آن زين

ی م کسترکتيفا یاسيس ستميس ۀکهن ینهادها ۀسازند
خود  یاقتصاد اي یاسيها از نگاه س آن رايز شود،

 .ننديب یرا بازنده م
 

ه خود ب اکسترکتيف یو اقتصاد یاسيس یهانهاد
ره  ،صورت عامه ب ها نيشوند. ا ینم داريپد یخود
 مخالفبگان نخ ميان مهم در رويارويی های آورد

اند که  یو کسان یاسيس رييو تغ یرشد اقتصاد
 یاسيو س یقدرت اقتصاد سازیخواستار محدود
 ريفراگ یاسيس ینهادها جاديا ند.نخبگان حاکم ا

 کي افزون بر ،قدرت حلقات یچندگانگ ازمندين
حکومت است تا نظم،  یمتمرکزساز استيس مقدار

اد و اقتص تيامن حقوق مالک یهااديقانون و بن
 رييتغ کي نيوجود آورد. چنه را ب ريفراگ تيمارک

خوش خيم (نيکو  یحلقه ها جاديکننده به ا دگرگون
که باعث رشد و ثروت  ی انجامدم ۀ)فيعفسرشت يا 

 . گرددی م
 

و  ريفراگ یو اقتصاد یاسيس ینهادها تيموجود
در  یگذار هيسرما قيباعث تشو ،تيحقوق امن مالک

نوبه ه که ب شودی م یورو نوآ ديجد یها یتکنولوژ
 ی. منطق حلقه هاگرددی خود باعث سعادت و رفاه م

ی سرچشمه م یقيقسما از حقا )فهيعفخوش خيم (
 یمحدود ساز اديبن بر ريفراگ یکه نهادها رديگ

در  یاسيقدرت س یچند مرکز عيقدرت و توز نيتمر
 تيو حاکم یاستوار است که در قانون اساس معهجا

 یاسيس ینهادها اين گونه، قانون درج شده اند.
 کي از سویغصب قدرت  متمرکز،نا ريفراگ

جمهور  سريي کي احت ايحاکم،  ۀفرق کي کتاتور،يد
 . سازدی م دشوار بسياررا  تيخوش ن

 
مانع  ريفراگ یها استيمهم است، س بسيارچه  آن

 احت شود،ی خاص م ۀدست کي ۀاراد ليمتوانايی تح
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ند. سرانجام باش یها شهرمندان معمول اگر آن
آزاد اجازه  یبه رسانه ها ريفراگ یاسيس ینهادها

 روزولت آنکه آزاد  ۀرسان کيکه بشگفد و  دهدی م
 »سازندی م فاشرا  رسوايیو  گند کهی کسان«را 
، اطالعات يۀاراافزون بر است) غالبا  دهينام
 رابربدر  یديتا تهد کندی م جيرا بس ونيسياپوز

 باشد. رينهاد فراگ
 
 رييهم، مهم است خاطر نشان ساخت که تغ آن با
 ۀعمد دگرگونی ی(شرط مقدمات یاسينهاد س ۀعمد

 ینهادها ميان تعامل در ۀجيدر نت تنها) یاقتصاد
 رويدادهایمثال،  (طور یاتيموجود در مقاطع ح

که  يیسال جنگ، خشونت و اشغال ها 35عمده مانند 
بر هم را  کشوردر  کنونی یو اقتصاد یاسيس اوضاع

جامعه  کيواکنش  ی. چگونگرديگی است) صورت مده ز
 يیسازنده تابع نهادها یاسيس ۀمداخل کي رشيو پذ

 است که درآن جامعه وجود دارد.
 

 چيه نسن،يعاصم اوغلو و روبهای  ۀگفت بر پايه
 ريفراگ یاسيس ینهادها ی پی ريزیبرا یروشن ۀنسخ

ی م ینيع یديعوامل کل رشته کتنها يوجود ندارد. 
قدرت  مقدار کيد، مانند: نشو صيتشخ ندنتوا

هرج و مرج و  جادياز ا یريخاطر جلوگه متمرکز ب
موثر  شيو آرا هياصالحات، تصف ؛یقانون یب

ی عرف اي یررسميغ یاسيو س یعاجتما ینهادها
ها، دهکده سطوح جامعه (روستاها،  همهدر  پيشين
 یمناطق و کشور) برا ات،يها، وال یولسوال ،ینواح
و  ليتشک ؛یچند مرکز ايکثرتگرا  ۀادار کي یمعرف

 یجوامع مدن یگروه ها گسترده یاستحکام ائتالف ها
 یها خواست یو هماهنگ پذيرش یبرا یاتحاد یو محل

از سوی  ونيسياپوز یجنبش ها کهی طور م،مرد
 اکسرکتيف یو اقتصاد یاسيموجود س ینهادها

کنترل شوند؛  اي یدارينتواند سرکوب، خر
 وقوتهآزاد و م یعموم یانه هارس یبانيپشت

 ی) و رسانه هاکيالکترون و،ي(مطبوعات، راد
و آموزش و دفاع و  یاطالع رسان یبرا یاجتماع

 .ريفراگ یقتصادو ا یاسيس ینهادها تيحما
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 یگذشته، فرصت ها ۀده انيجر در افغانستان
 ینهاد ها راتييخاطر آغاز تغه را ب ریابسي
ت مخالفت به عل ريفراگ یو اقتصاد یاسيس

ها  آن یخارج انيحاماز سوی  کهی کسان سرسختانه
 دهيگذشته به قدرت رس ۀاز سه ده شيب انيجر در

از دست داده است.  مهم یاتيبودند، در مقاطع ح
 یها یصرفنظر از وابستگ یمردم عاد ،به باور من

 کيخواستار  ه يیو منطق یزبان ،فرقه يی ،یقوم
رات بر ضد هستند. تظاه ريفراگ یاسيس ستميس

شده  گماشتهمقامات  ريمستبد و فاسد و سا انيوال
 رياخ انيمختلف کشور در سال گوشه هایدر 

) نشانه ه...(ننگرهار، هرات، تخار، شبرغان و
 یمتک یاسيس ستميس کياند. دور شدن از  یمهم یها

 کي سویواحد در مرکز به  یقدرت عال کيبر 
 یبرا ستيی ا لهيوس گانهي ،یچند مرکز یحکومتدار

 یثبات و رفاه درازمدت توده ها ت،يامن نيتام
 در افغانستان. 2014 -پسا رنجديدهمحروم و 

 
 یو حلقه ها ريفراگ یها استيس جاديا یسوه ب
 :در افغانستان(نيکوسرشت)  فهيعف
 یدموکراس«به کتاب  اشارهاوستروم با  نتينسيو

در  شيدر کتاب خو ل،يتوکو ید یکسال »کايدر امر
 یدموکراس یريپذ بيو آس یدموکراس یمعن« باره
ی طور یآموزش هنر شهرمند«که  کندی م ديتاک »ها
 ازمنديشود، ن قيعامه تطب ۀدر امور ادار که

 وادهخان ميانروند حل مشکالت در  یآموزش چگونگ
 ها نيها، روستا ها و جامعه است. ا هيها، همسا
 یخودگردان يۀاست که مردم اصول اول يیهمان جاها

و کار با  یزندگ یآموزش چگونگ قياز طر را
 . »آورند یدست مه ب گرانيد
 

در  یزندگ که نيا یمعن«که  ديافزا یاو همچنان م
چطور  که نيا اي(و  ستيچ کيجامعه دموکرات کي
کرد)...  یزندگ کيدموکرات ۀجامع کيدر  ديبا

 یاديبن یارزش ها گاهيجا دعمل تايي کيقدر  همان
. خانواده ها، »یپژوهش نظر کيدر جامعه است تا 

در افغانستان هم جوامع  روستايیو  یشهر ینواح
 یرسم ريغ یاجتماع ینهادها نيهم نخست ،یوياتحاد

امور عامه است. اما  تيريو محراق مد یخودگردان
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 یقطعات ساختمان ثيحه ها ب آنکاربردبه عوض 
 نموثر از پايي یحکومتدار یاعمار نهاد ها یبرا
از نگاه  ه يیشير یخيتار یهادهان نيباال، اه ب

 آن ۀاراد لينخبگان حاکم در تحماز سوی  ی،خيتار
در  یمرکز واحد قدرت عال کي ۀليها از باال به وس

 .شودی شده و م فيکابل، تضع
 
در  یشرويپ ريمس گانهي ت،يواقع نيبه علت ا ديشا

اصول  اديبر بن ريدولت فراگ کي جاديافغانستان ا
سطوح جامعه باشد.  همهدر  یاجتماع یخودگردان

هم اکنون در سطح اجتماعات در  کهی طور
در روستا ها،  یعنيغانستان نشان داده شد (فا

 ینواح وبزرگ  یمحالت مسجد محور در دهکده ها
جرگه ها  یگردان -خود یرسم ريغ یشهرها)، نهادها

 یساختارها نيهستند. ا یبزرگان عمل یشوراها اي
با  ديبا »یعرف اي یرسم ريفدرال غ« ینهاد
شوند.  یو مقررات مناسب مستحکم و رسم نيقوان

از  ديبا یاصل خودگردان ،همه اما مهمتر از
عالقه ( یحکومتواحدهای کوچک  از -پايين تا باال 

گرفته تا  اتيوال و ها ی)، شهرداریولسوالداری و 
 قيو تطب رشي) مورد پذی(حکومت مرکز یسطوح مل
 همهکه  کنونیمتمرکز  ستمي. برخالف سرديقرار گ

گماشته می در هر سطح از کابل  یمقامات حکومت
از شوند:  یانتخاب ديبا یاسيمقامات سهمه  ؛شوند

 ولسوال س،ريي، دار هيقر ،ارباب، لکم
 ی،وال، ارشهرد (بخشدار)، حاکم(فرماندار)، 

ی، نواح های روستايی در دهکده ها،شورا یاعضا
ی گرفته تا مل یاو شور تياوال ،ی هاحالت، ولسوالم

 رييس جمهور.
 

که  یملک ۀمقامات خدمات عام همه ،مهمتر از همه
دارند،  نيازو مهارت مناسب  پرورشبه آموزش، 

ها، محاسب ها (مامور  یقاض س،يپول نساييمانند ر
 ،آموزش و پرورش راني/مدييسان)، ریستوف/مهيمال

از  ديبا مانند اين،و  کشاورزی، بهداشت عامه
مناسب استخدام در  یها ونيسيکم ايها  تهيکم سوی

رقابت  اديبن هر سطح و با نظارت و مراقبت بر
 گماشتهاز کابل  که نياستخدام گردند (نه ا

 شوند). 
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 ی، حکومت مرکزنظام کنونیدر ، همه مهمتر از
 سطوح همهرا در  نيقوان نيا سازد،ی قانون م

 یارگان ها از سویخود را  قيو تطب کندی م پياده
 فيوظا ني. اکندی تفتيش م نظارت و یحکومت رگيد

 ،یشخوريخو ۀمنافع و بخشگر عمد برخوردپر از 
 و انحصار گرايی است.  ضي، فساد، تبعمباشر پروری

 ات،يدر وال یانتخاب یاسياز مقامات س کي هر
ها  یروستاها، محالت و شهردار ،یولسوال ،ینواح
د اننرا نامزد نموده و م شيشعب خو ييسانر ديبا
اعتماد  یخود را ۀمربوط یاز شوراها یمل ۀنيکاب
 بيتصو تيقدرت و صالح ديبا ی. حکومت مرکزرنديگب

 تنهاکشور را داشته و  سراسر یمهم برا نيقوان
 ات،يوال یبرا یمحدود قانونگذار تيصالح ۀاجاز
را در  روستاها یها و شوراها یشهردار ،ینواح

 بدهد.  نو یقانون اساس کي هارچوبداخل چ
 

 یچگونگ شيتفت ايقدرت نظارت  ديبا یحکومت مرکز
در  یمحل یارگان ها از سوی یمل نيقوان قيتطب

 قيتطب کاهشکشور را داشته باشد. با  سراسر
 ،روستاها(سطوح  یمحل یدر مقامات حکومت نيقوان

 ی)، حکومت مرکزتياوال ،ی هاولسوال ،ی هاشهردار
 فانهطريو ب ارانهيصورت هشه ب تواندی درکابل م

نظارت نموده و  یمحل یکار مقامات حکومت هابر 
ها را با  برخالف قانون عمل کنند، آن هرگاه
در  یقرار دهد. حکومت مرکز گرديمورد پ تيشفاف

و  یخارج استيدر س ملاز قدرت کا ديکابل با
 تيريمد ،یمل یحفظ مرزها ،یمناسبات خارج تيريمد
و  تيريصادرات و واردات، مد ی،تجار یها استيس

 یمل ینظام یروهاين نيتام ،یمل یحفظ شاهراه ها
در سطوح مناسب و قابل صرفه برخوردار باشد. اما 

 اريدر اخت ديبا یو ژاندرمر سيپول یها روين
آموزش  کهی حال قرار داده شود، در یمقامات محل

صورت  یتيو وال یدر سطوح مل ديافسران با قيو تصد
 . رديگ
 

مکمل قدرت ها،  عيتوز اي صيتخص نيچن سازماندهی
 یحکومت ها نيب در فيها و وظا تيولوحقوق، مس

وجود  کايدر هند، اروپا و امر یو محل یمرکز
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 تواندی عملکردها م نيو موثرتر نيداشته و بهتر
 .دفته شوريافغانستان پذ طيشرا یبرا
 
 کشوردر  یقابل اعتماد و علم یسرشمار لهامس
 يیها زميکانيمورد توجه قرار گرفته و م ديبا
و  یشهرمندان توسط مقامات محل تيثبت و تثب یبرا
 یميتنظ یشود. ساختارها جاديقانون ا ۀواسطه ب

 بر یانتخابات ليتشک یو واحد ها یمعقول ادار
 ،قبيله يی تينفوس و بدون هرگونه هو اديبن

 تنها باشندگان –شود  جاديفرقه يی ا اي یزبان
 .دريمورد اعزاز قرار گ ديمحالت خاص با

 
نظام  نيدر باال گفته شد، چن کهبه گونه يی 

ی چگونه م یو مشارکت قدرت »متمرکزنا« یحکومتدار
در  یحکومتدار ه يیشير ليمسا رب تواند

 فشردهصورت ه گذار باشد؟ ب ريافغانستان تاث
 :شودی م شنهاديپ رينکات ز

 یسلطنت: با لغو قدرت ها یاسي. حذف فرهنگ س1
 یدر قانون اساس که ی(طور یاستير یسلطه گرا

 گماشتن یها وهي) و شدهيدرج گرد کنونی کشور
از  یکي)، ميمستق ريغ اي مي(مستق یمقامات حکومت

 ،کسترکتيفا یها استيسابزارهای  نيسرکوبگرتر
مهم است،  اريبس کهی زي. چشودی محو و نابود م

از سوی  یاسيمقامات س همهساختن  یخاببا انت
 بر حرفه يیارمندان ک همهو استخدام  یمردم محل

و  انيهمتا یابيارز قي(از طر یستگيشا اديبن
ی م نيتام یمردم ۀ)، سلطیانتخاب یشوراها بيتصو
مودل  ۀسازند گونه، شالوده شکنی ني. اشود

خواهد  ليتکم کسترکتيفا یو اقتصاد یاسيس یسلطنت
تا مردم  کندی کمک م یمهم نهاد رييتغ نيشد. ا
ه شهرمندان صاحب دولت ب یميبودن دا تياز رع

جوامع و ملت  یو قادر بر کنترل حکومتدار ارياخت
 گذار کنند. شيخو

 یاسيس ۀاستفاد ءسو اياز استفاده  جلوگيری. 2
جمهور و  سريي یساختن قدرت عالمحدود : تيقوم
 یاسيمقامات س همه یها یاو در مقرر ندگانينما

 یاسيس شيامکانات آرا یکاهش اساس ايباعث حذف 
 متمرکزنا ني. همشودی گرايی م لهيقبو  تيقوم
 یها وهيحذف ش ايقدرت است که باعث کاهش  یساز
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 لهيقب ،مباشر پروری ،یشخورياستفاده، خو ءسو
 مشی نظام کنونیدر  ريگرايی و فساد واگ

 یمل نيقوان قيتطب ضي. با تفوشودی م کسترکتيفا
 یحکومت مرکز ،یانتخاب یمحل یبه مقامات شوراها

 یمقامات حکومت محل کرداررفتار و  بر تواندی م
 عيتوز نينظارت کند. چن طرفانهيب اريصورت بسه ب

و  تينه تنها به شفاف تيولوو مس تيصالح ،قدرت
خدمات  ۀکه به عرض بل د،يافزا یم یدرستکار
می  اريشهرمندان صاحب اخت ازيمورد ن یاجتماع
شده  یبهره بردار تي. گفتمان درازمدت قومافزايد

 کيمنتج به  ،متمرکز اکسترکتيف استيساز سوی 
و  یمنف صيمتقابل، تشخ »یدگرساز«پيچيده  ۀپروس
 استيشده است. س« گريهمد یپندار انسان ريغ احت
 زدايشباعث بهبود و  ريو فراگ یچند مرکز یها

در  یاعتماد یو بهميشگی خاطرات و تجارب نفرت 
 . شودی جامعه م

/مذهب: نيد یساز یاسيس ريو غ یساز یمل ري. غ3
در  پويای علمامشارکت  یساز یو رسم قيبا تشو

 روستاو  هيناح ،یولسوال ت،يوال یسطوح حکومتدار
) و یويو دن ی(مذهب یخاطر حل مشکالت محله ب

 یدروس اخالق یجهت چسبندگ در یتمرکز آموزش اسالم
 ۀاکارانيابزاری ر ی(به عوض کاربردها یو معنو

نخبگان قدرت)، از سوی و قبيله يی  یاسالم مل کي
. تمرکز ديکنترل خواهد گرد نياستفاده از د ءسو
 یو معنو یرهنمايی اخالق ستميس ثيحه اسالم ب یمحل
استفاده  ءسوپايان يافتن انسان ها باعث  یبرا

از سوی  یاسيزار سبا کي ه عنواناز اسالم ب
 تيشخص ميان ها در آن اکارير ناحاکمان و متحد

مقامات  که نيا دي. با تاکشودی م یمذهب یها
 یاخالق اسالم یارهايمع ديبا یمل اي یمحل ،یحکومت

عمل بپوشانند،  ۀرا در برخورد با امور عامه جام
 یويدر داخل جوامع اتحاد تواندی صورت بهتر مه ب

 یانتزاع یگردد، نه در بلندا یابينظارت و ارز
 ملت. -دولت

 ی(به خارج یوابستگ یاسيشدن از اقتصاد س . دور4
(اقتصاد  یبه اتکا به خود و رشد اقتصاد ملها) 

 یخودگردان رشي): با پذیثروت مل عيخودکفا و توز
 یسطوح، امکانات برا همهدر  یچند مرکز یاجتماع

و استفاده  یبهتر رشد اقتصاد یزيبرنامه ر
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ی مه ميان ب یو انسان یعيطب یموثرتر منابع محل
نجات  یميدا یکشور را از وابستگ کهی طور د،يآ
تعداد  کي سودبه  تنها یخارج ی. کمک هادهدی م

و  ناداریدر  نماندی باق کهی در باالست، در حال
ی ها نگه داشته م یها و خارج به آن یوابستگ

از  یخارج یتفاوت با گذشته که کمک ها . درشود
شان يا یشخص یها یجاه طلب ینخبگان حاکم برا سوی

 یدانخودگر ینهادها گرفت،ی مورد استفاده قرار م
 نيب یاستفاده از کمک ها توانندی م یاجتماع
 یها یستراتژاو  ینوآور قيتشو یرا برا یالملل
 ديتول یجهت پروژه ها موثر در یگذار هيسرما

و  یرشد اقتصاد ،یدوامدار انرژ ديو تولدرآمد 
کار اندازند. شواهد ه ب یاجتماع شتريرفاه ب

 کيدموکرات یهانظام  بسباری از موارد در  نيچن
 فراوان است. اريمختلف جهان بس یدر نواح

 
 شورش طالبان: انيپا یبراابزاری . 5

دولت  ميکه تالش دارد کنترل مستق نظام کنونیدر 
شورش رو به رشد  برابرمناطق کشور را در  همهر ب

به دست  شتر،يب یقلمروها ريتسخ یطالبان برا
 یتوقف حلقه ها یبرا یانيپا گمان نمی رود رد،يگ

 ميدر افغانستان وجود داشته باشد. رژ خشونت
 نيحل ا یبرا جامع شنهاديپ کي يۀاز ارا یکرز
به شدت  کهی حال له ناکام مانده است، درامس

برادران ناراض «با  ميمستق یخواستار گفتگوها
اگر طالبان به مذاکره  اباشد. حت یخود م »طالب

 زيمروی  نهيگز گانهيکنند،  تبا کابل موافق
. باشد 2001همان فرمول ناکام بن  ديمذاکره شا

 رشيطالبان. اما پذ یبرا کرسیچند واگذاری  یعني
 نيکشور بهتر همه یبرا یاجتماع یاصول خودگردان

ی م شکشيشورش را پ انيپا یمناسب برا یعمل ۀنيگز
 . کند
 

 یبانيکه طالبان ادعا دارند از پشت يیدر جاها
 یجنگ و خشونت م جایعامه برخوردار اند، به 

را  جاهاآن  تارا داشته باشند يی  هنيتوانند گز
اعتماد در انتخابات، اداره  یگرفتن را قياز طر

و  یکرز دي، به علت مخالفت شددردمندانهکنند. 
 ديتهد ۀبه بهانيی  ۀنيگز نياو چن کيحلقه نزد
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رد شده  ،یطلب هيتجز اي یبه انسجام ناموجود مل
به  دنيرسامکان  یکار نيچن نجامبا ا یاست. کرز
 یدهه ها یرا برا کشورو ثبات در  تيصلح، امن

نمودن  شکشيپ رايانداخته است. ز قيبه تعو ندهيآ
و  زيمسالمت آمزاه های جوامع از  ۀامکان ادار

 گانهي تواندی به طالبان، م یدهی را یصندوق ها
 مناسب باشد، اگر خرد و جرات غالب گردد. ۀنيگز
 
 ی:ريگ جهينت
و  »یانحصار ۀ بدسرشتثيخب ۀحلق« ضيتعو
 ريفراگيا نيکوسرشت  ۀفيعف ۀحلق«با کسترکتيف ا

 و رشد:  »)(در برگيرنده
ه در جامعه ب ريعدم اعتماد فراگبه باور من، 
صورت خاص، ه مردم و حکومت ب ميان صورت عام و در

همه  گماشتن یعنيدولت متمرکز است،  کي ره آورد
 یو نواح یشهردار ات،يدر سطوح وال یمقامات حکومت

 از کابل که بر حرفه يیو  یاسيس فيوظا یبرا
 اي مباشرپروری ،یساالر لهيقب ،یساالر شيخو اديبن

به گونه يی که شگفتی . رديگ یفساد صورت م
 به دنيبا رس گماشتگان نيچن برانگيز نيست.

 اي یخصوص اگر از گروه قومه ب ،یجوامع محل
 تيرع رباشند، مانند حاکمان ب یگريقبيله يی د

به  شياستفاده از قدرت خو ءعمل کرده و با سو
 یم ترشيب یها یعدالتيب یرشوه و اجرا گرفتن

. در کنندی تالش مو برای زراندوزی پردازند، 
ی پارلمان (طور یانتخاب یاعضا احتنظامی  نيچن
در پارلمان افغانستان معمول است)، به  کنون که

 یم دهيکشان اکسترکتيف یها استيس ۀثيحلقات خب
 یعتمادا یب افزايشرفتارها در  ني. چنشوند

 ،یقوم یگروه ها ميان اعتماد در ءحکومت و سو
 قبيله يی و فرقه يی سهم به سزايی دارد.

 
 ،یحکومتدار یچند مرکز اي متمرکزنا یها نظام در

و  یاسي(س کرسی ها همهبه  دنيرسدروازه های 
 یمل عيرقابت وس ايانتخابات و  قي) از طرتخصصی
باز است. هر شهرمند  ستهيهر شهرمند شا یبرا
ی فرقه يی م اي یزبان ،یاز هر گروه قوم کشور
هر مقام در هر  اي یمقام انتخاب کي یبرا تواند
درخواست دهد.  ايخود را نامزد کند و  کشور جای
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 گرياز مناطق د کسی یجوامع محل هنگامی کهلذا 
را که  گريد یقوم یگروه ها یاعضا ايکشور 

ی م شانيبه ا یبوده و خواهان خدمتگذار ستهيشا
قومندان، آموزگار،  س،يپول ،یقاض ثيحه ب باشد،

کارمند  کي –ندنکی استخدام م مانند آن محاسب و
 کي کهی در حال شود،ی م ولد) تی(مدن یملک
ی فراموش م ،شده از کابليلی گمارده تحم »حاکم«

در کاهش قابل  ريفراگ یاسيس ۀپروس کي ني. چنشود
 یکمک م یفرهنگ تيو هو تيقوم یساز یاسيس توجه

بخيه رنی و همچنان باعث  ستميس نيکند. ا
 مزمن اعتماد در آژندزنی پارگی ها و گسستگی های

 گردد.  یمردم و حکومت م ميان
 

اعتماد مانند کاغذ است « ود،ی شمگفته  کهآن با 
 تواندی مچاله (چملک) شود، نم هنگامی کهو 

 یساز نظامکه  باور دارم، »(صاف) گردد هموار
ی م ريفراگ یچند مرکز یحکومتدار یعملکردها

افراد و گروه  ميان در افزايی در اعتماد تواند
 ريو تحق در گذشته سرخورده، نوميد، اهانت یها

جوامع  هنگامی کهشده کمک کند. مهمتر از همه، 
از حقوق خود، خواستار  بهره گيریگردان با دخو
انتخابات شده و  قياز طر خود ۀامور عام تيريمد

ی م کند،ی خود را استخدام م یمقامات حکومتدار
 ارياتباع خود را به شهرمندان صاحب اخت تواند
مردم و  ميان در فزايندهکند. اعتماد  ليتبد

 .ستجامعه ا کيدر  یدموکراس یاساس یاجزا ،حکومت
 

به  ،یاجتماع یاصول خودگردان رشيپذ مجموع، در
فته رياگر پذ د،يگرد حيتوض الدر با کهگونه يی 

(بدسرشت، بدگهر)  »ۀثيخب ۀحلق« تواندی م ،شود
» فهيعف یحلقه ها«را به  یموجود حکومتدار

 ريو اقتصاد فراگ استيس(نيکوسرشت، نيکوگهر) 
سه هدف مرتبط  ،یکار نيچن یکند. با اجرا ليتبد
 :ديآی دست مه ب
 قيعناصر عم یزهر تبعاتبهبود  راستای در  •

که حکومت  کندی افغانستان کمک م یاسيس فرهنگ
ج ساخته ل گذشته و موجود افغانستان را ف  یها

 است؛
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 شالوده شکنی« یبرا زمينه جاديا راستایدر   •
 کيها با  آن ضيکهنه و تعو نهادهای »ۀسازند
 کند؛ی کمک م 21 ۀسد یبرا یمناسب حکومتدار نظام

 .کندی طالبان کمک م نيدر جهت قطع شورش خون  •
 

گفته  کهی خاطرنشان ساخت، طور ديهم، با آن با
 ی) بازسازگام نخست(در  یساز یدموکراس«شد، 

به خاطر  دي. لذا با»است شهيفکر و اند ميعظ
ه کارا ب یاسيس یبه مودل ها یابيداشت که دست
 یها استيتواند س ینم یخوده صورت خود ب

مربوط  نيکن کند. ا شهيفسادزا را ر کسترکتيفا
 ۀخواهند جامع یافغانستان است که اگر مبه مردم 

سازند،  بيخدعه و فر یها استياز س یرا عار شيخو
، روشنفکران، دانشمندانتقاضا و توقع کنند که 
ها، به خصوص در سطوح  آموزگاران و رهبران آن

افکار خود آغاز کنند.  ريشه يی یبه بازساز ،یمل
اگر نخبگان حاکم، خود را اصالح نکنند، جامعه 

و اعمال  انديشه ها رايز د،تواند اصالح گرد یمن
 اميپ کيارزش است.  یب نيرنگبازشخص فاسد و  کي

قلب  کيموثر است که از  هنگامیمثبت و صادقانه 
 ».و برخيزد رديصادق و فروتن سرچشمه گ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4پيوست شماره
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 ديدگاه چپگرايان راديکال

از پندار تا  یافغان سميوناليناس
 109:تيواقع

افغانستان که خود محصول  یقوم -یاسالم ميرژ
از  پس کايامر سمياليامپر یژيبالفصل استرات

سپتامبر و شکل  ازدهي ژهيوه جنگ سرد و ب انيپا
 یقياست، در بحران عم »یجهان نينظم نو«دادن به 

حاکم با  یاسالم -یزند. ارتجاع قوم یدست و پا م
ه است هنوز نتوانست ،ارباب غيدری ب تيوجود حما

 رغمبه شود.  ليمتعارف و مشروع تبد ميرژ کي به
 رسانه های یکننده و مشاطه گر جيگ غاتيتبل

 سویملموس جامعه از  یها تيواقع فيمزدور و تحر
اش  یمحل یادياشغالگر و ا یروهايقدرت، ن انيمجر

 هيرا در خدمت توج ینتوانسته اند افکار عموم
 دهند. سمت و سو شيها یها و درماندگ یناتوان

  

 یشان هر از گاه یالملل نيب انيو حام ميژسران ر
و مطالبات  ازهاياز پاسخگويی به ن زيگر یبرا

 یزده و دشمن تراش یبرحق مردم دست به مهمل باف
 یبتوانند افکار عموم لهيوس نيتا بد کنندی م

 شانی مردم را در خدمت تحقق اهداف و برنامه ها
هم  یکي ميرژ رياخ یرفندهاتکنند. از جمله  جيبس
بر ضد دولت  یستيوناليزدن به احساسات ناس مندا

و  ورنديد یله خط مرزاپاکستان و طرح مس یارتجاع
دو طرف مرز است، در  ريبرگزاری جرگه سران عشا

 یجمهوربلندپايه و مقامات  نياراک کهی حال
و  تيهو ینوعه افغانستان هر کدام ب یاسالم
و  یکور قوم سميوناليشان را از ناس تيمشروع
 یم یو بر کوره  داغ نفرت قوم رنديگ یم یتبار

 دمند. 

 

 نيتأم یمبرهن است که دولت پاکستان برا ،البته
بر  یسع ،در افغانستانخود  کيژيمنافع استرات

مورد  یروهايساختن ن ميو سه شيخواست ها ليتحم
                                     

کلوب جوانان، با اندکی ويرايش . برگرفته از سايت:  109
 و فشرده سازی.
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 یحزب اسالم یايطالبان و بقا ،انياز آن م -نظر
را  یکنون تيدر حاکم اريحکمت نيگلبد یبه رهبر

دولتمردان  یکنون یها یريدارد. اما موضعگ
 یگريبرپا شده، ارزش مصرف د یاهويو ه ستانافغان

 ناکامیخواهند با طرح آن به معضل  یدارد و م
مسلح، آوردن ثبات و  نامخالف سرکوب یژياسترات
سرپوش  یاسيس یبرنامه ها قيدر تطب یناکام

 بگذارند. 

 

 یاسيس یروهايو ن »روشنفکران«ن اکه دام یرفندت
 - وناليناس ونيسياپوز ی ازو بخش تيطرفدار حاکم

که  روهاين نيگرفته است و ا زيآن را ن ستيرفرم
عادت کرده اند و  یاسيدر عمل س یبه روزمرگ

 یناتوان ت،ياوضاع، موقع ليناتوان از درک و تحل
اش  ستياليامپر انيو حام ميرژ یو درماندگ

و  یستيوناليناس قآيرک عمهستند، از سر د
معرکه گشته و در  اريآتش ب ینوعه ب یارتجاع
 نيبه ا یپوشال تيحاکم یژياسترات بهخدمت 

به سهم  یو ارتجاعزيانبار احساسات عقبمانده، 
 زنند.  یخود دامن م

 

و تسلط  تيحاکم شتريشدن هرچه ب زهيبا اسالم
 یها ینژادباوران بر مراجع قدرت در آن، صف بند

شده است.  یقطب شتريهرچه ب یپوشال تيحاکم درون
 لياز تکنوکرات ها و روشنفکران و تحص شماری

بردند و پس از  یکردگان که در غرب بسر م
توسط  یقوم -یدولت اسالم یو مهندس یسرهمبند

شرکت داده شدند،  تياشغالگر در حاکم یروهاين
شوند و خود به  یم ديدارند خلع  گريپس از د یکي
بهبود   و رييشان دال بر تغ »اریانگساده «

 تياز حاکم ینوعه شکل دادن ب ه سوداوضاع ب
 یاسالم -یقوم تيکنند. هو یمتعارف اعتراف م

فعاله آن اما خاستگاه و  یروهايو ن تيحاکم
که خود را  يیها نتو س روهايآن ن گاهيجا

تا و  دندينام یو دموکرات م شيدگراند یروزگار
و  یستيسنت پوپولبه  یخيلحاظ تاره بجايی 

 زيچپ تعلق داشته اند را ن سميرفرم -وناليناس
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شان  تيدگرگون کرده است و هر کدام بسته به درا
 ها جذب شده اند. قطب نياز ا یکيدر 

 

 ليدله و هم ب یخيتار ليداله ب یقوم سميوناليناس
 تيحاکم یدر اوضاع پس از فروپاش رومندشيحضور ن

قدرت، قطب  یارخلق و مبارزه ج کيحزب دموکرات
 یاز اعتبار یقوم تيدهد. هو یم ليرا تشک یجذاب

تبع سکو ه در نزد نژادباوران برخوردار است و ب
افتن يدست  یدر راستا روين جيبس یبرا یو پالتفرم

 سميوناليناس«رود.  یشمار مه به اهرام قدرت ب
 یشرق سميچه که در قالب رومانت ما، آنا »یافغان

 ینوعه است و ب افتهيوز از بر یروزها محل نيا
 یروهايو ن تيدر رأس حاکم يیاز جانب عده 

بازمانده  یايبقا قسماو  ميسرگردان طرفدار رژ
، »یهنينهضت م«خلق در وجود  کياز حزب دموکرات

و  »یدموکراس یشورا« یايبقا ،»یمتحد مل حزب«
خواهد  یتازه دموکرات شده م یها یمذهب -یمل

ه و نه هم ب یخيظ تارلحاه ابراز وجود کند، نه ب
 تيهرچند که در تالش است هو ،یکنون تيوضع ليدل

 -وناليجنبش ناس یخيخودش را از گذشته تار
 جيبس بالاز اق رد،يبگ ستيب سده لياوا ستيرفرم

مردم  یستيونالياحساسات ناس جيو ته روين
قابل مالحظه و مطرح  رويیي. چون نستيبرخوردار ن

بارگرا و ت های انيبه جر سهيدر مقا ،يی
 یشمار نمه ب ،یاسيو اسالم س یقوم سميوناليناس
 رود.

 

در همان حد  احت ش،يگرا نيا ،هم سويیاز 
که  یآن هم که شده از فرجه و اقبال کيسمبول

 ليو بد روين کيعنوان ه نه عروج آن را بيزم
ه ب ،یتبار سميوناليدر قطب مخالف ناس یاسيس
ال و مواضع اش در قبال اشغ تيموقع ليدل

سازد،  ايمه ،یستياليامپر یروهايافغانستان و ن
با وجود همه تقال  ليدل نيهمه . بستيبرخوردار ن

تواند بند نافش را به گذشته  یو تجاهل نم
از مختصاتش را  یکيگره بزند که  یجنبش یخيتار

اشغالگر در آن دوران  یروهاين هيمبارزه بر عل
 زين یگريد یداده است. حتمأ پارامترها یم ليتشک
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 کيعنوان ه ب یافغان سميوناليناس قيدر عدم توف
 کنونی طيآن در شرا یافق یو ب یو سنت فکر روين

 نيها مورد نظر ا کنند که پرداختن به آن یعمل م
 .ستيمقاله ن

 

 یدار هيسرما اردوگاه یپس از فروپاش رو، ره به
های  یدئولوژيجنگ سرد، ا افتني انيو پا یدولت
 یمهم ینقش کسانيب هر دو به و مذه سميوناليناس

 یو آرا یژياسترات است،يرا در شکل دادن به س
کرده است. افغانستان  یجهان باز یو فلسف یفکر

 . همانستيقاعده مستثنا نبوده و ن نيهم از ا
 ستياليو سازمان ما، سازمان سوس ميهدشا کهی طور
اش  تيافغانستان، از بدو آغاز فعال یکارگر یها

و فوق  یاجتماع –یاسينقش س .استبدان پرداخته 
و مذهب در تحوالت جامعه  سميوناليناس یارتجاع

و  یبوده و است. اصرار و ابرام ما در نقد نظر
و چه  روزيچه د سميوناليمذهب و ناس کيتئور

و عمل  یاجتماع کيما از پرات افتيرامروز با د
و حرمت انسان  یکه هست ديدو همزاد پل نيا یاسيس

ن امروز و افغانستان به گروگان ها را در جها
و  ستيبود و است. چپ پوپول یمبتن ،گرفته اند

اش  یخلسه اوهام خلق̉ اما در ستيرفرم -وناليناس
 نيدم که سر از بال لحاظ هر نيبد .فرو رفته است

به خلق به ارزش  »تعهدش«به رسم  ،دارد یبر م
 یخورد و م یشان سوگند م ینيو د باوری یها

ها  ارزش نيو سنگردار دفاع از ا خواهد پاسبان
است که امروز هر نوايی که از  رو نيباشد. از هم

 یقدرت ساز م یاصل یروهايجانب قدرت حاکمه و ن
 گروه و جماعت دست از پا خطا نکرده سر نيا ،شود
زنان و نوحه  نهيو داوطلبانه به صف س ريزه ب

 یم جيطبقه حاکمه بس یدئولوژيو مداحان ا انيسرا
  شوند.

 

و  یمذهب ،یستيوناليناس نييتب ،امروز جهاندر 
 یدار هيسرما غيدری ب تيحما منيقوم پرستانه به 

خدمتگذار آن  رسانه هایو  ها دئولوگيا ،یجهان
در  .را احراز کرده است يیبرجسته  گاهيجا

و مذهب و  سميوناليناس گاهيجا نيافغانستان ا
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دو، تسلط آن  یساز نهيدر زم یجهان ینقش بورژواز
 اناتياست. جر ريانکار ناپذ ومسلم 

 ستيوناليجمله ناس از آن یو مذهب یستيوناليناس
 .مردم اند یبرا یتراش تيهو یدر پ یقوم یها
در صدد  یاسيکه نژادباوران و اسالم س یتيهو

شکل  نيتر یله آديدر ا .القاء آن به مردم اند
 نيتر یعنوان متعاله مردم ب یانسان تيآن مسخ هو

 سميونالي. مذهب و ناستها اس آن یاجتماع تيهو
است که  یفکر یاز روبنا یاساس یبخش یمعن کيبه 
را  یاتقو جامعه طب یدارد تا نابرابر فهيوظ
انسان  ميبا تقس سميوناليکند. مذهب و ناس هيتوج

ک و پشتون، يک و ازبيبه تاج ،به کافر و مؤمن
و  ميو ... از تقس یپاکستان ،یرانيا ،یافغان
و سرانجام به  نندک یها آغاز م انسان کيتفک
 نيرسند و بد یم یگريبر د یکيو رجحان  یبرتر
اش را مسخ  یانسان تيانسان و هو تيانسان گونه

 کيمردم و با تفک یانسان تيکنند. با مسخ هو یم
موجود و  تيشود وضع یم یسادگه ها، ب آن ميو تقس

ها در جامعه را  نابرابر انسان یمکان اجتماع
 ساخت. ريو تحمل پذ هيتوج

 

مردم را  یروز هيو س ینابرابر یاگر باور مذهب
 یپاسخ م رعقاليیيو غ یبا توسل به ادراکات خراف

و قومگرايی با توسل به نژاد،  سميوناليدهد، ناس
له اخواهد به مس یپرچم و سرود م هن،يخون، م

 یجمع تيوکه ه یپاسخ بدهد. در جامعه و مناسبات
 یب یشود و زندگ یز او گرفته مانسان ا یو انسان

و مذهب  سميوناليناس در فرجامگردد،  یم یمعن
 کند.  یمردم القاء مه کاذب را ب یاحساس جمع

 

 زميکانآن م ،مذهب، نژاد و قوم؛ ناي بر بنا
 یجمع تيدر نظام موجود اند که به فرد هو يیها
جا ضرورت  از آن یو مذهب یقوم تيبخشند. هو یم
 تيو موجود تيکه هو رديگ یاش را م یودوج

حاکم  یافراد جامعه در مناسبات طبقات یاجتماع
. اگر قرار بود که رديگ یدر تقابل با آن قرار م

الزامأ به  ،تناقضات را نداشته باشد نيجامعه ا
 نيگر ا هيعنوان توجه ب سميوناليمذهب و ناس
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در رأس  ،یاتقوجود نداشت. جامعه طب یازين تيوضع
فقر، جنگ،  هيتوج یبرا یدار هيسرمانظام 
ها  یدئولوژيو ا های تئور نيبه ا ینابرابر

 است.  ازمندين

 

) دولت سميونالي(مذهب و ناس ابزار نيبا ا
اش  ستياليامپر انيافغانستان و حام یقوم -یاسالم

 ،فقر ،یکنون تيبربر هيدارند در ضمن توج
 رينادار و فق تيبر اکثر یو ستم جار ینابرابر

دهند. مذهب  یجلوه م یعيو طب یجامعه را ازل
وق دادن جامعه به دوران توحش بشر ساش در  تيظرف

شکل آن به مردم منطقه و  نيتر انيرا در عر
 .جهان، مخصوصأ مردم افغانستان نشان داده است

مذهب و  ینقش فوق ارتجاع نيبا وجود ا یول
کارکرد  منيبه  ،یارتجاع مذهب نيخون کيپرات

خرفت کردن مردم و ابزار از عنوان صنعت ه مذهب ب
 یدار هيانسان در دست نظام سرما یگانگيخود ب

که در  یطور درعصر ما، مذهب هنوز همان
 یمياز قدرت عظ ،ميافغانستان و جهان شاهد

بحث لزومأ بر سر نقش و  جا نيبرخوردار است. ا
 ،یاسيمذهب س یو ضد انسان یستيالترا فاش گاهيجا

و هم در دوران  یخيرلحاظ تاه ب یمذهب یها دولت
 انيهمه ع یبرا یدرجاته که ب یزيچ ست،يحاضر ن

 باالکه در ی طور بحث، همان ،است. به نظر من
مذهب در  یبر سر ضرورت وجود ،بدان اشاره شد
 موجود است. یمناسبات طبقات

 

 ،شکل آن نيتر یله آديدر ا یخيلحاظ تاره مذهب ب
مروز انسان از آغاز تا ا یگانگياز خود ب یتجسم

هم در عصر  سميوناليناس یدئولوژيبوده و است و ا
چون  یکسانيجوهر و کارکرد  یدار هينظام سرما

 ازيدر اساس پاسخ به ن سميوناليمذهب دارد. ناس
 جاديبسط و گسترش و ا یبرا هيو ضرورت سرما

 یخيلحاظ تاره ب سميونالياست. ناس یمل بازار
مردم و  سر یدولت از باال -شکل دادن به ملت یبرا

 تيانسان ها هو یجهان شمول انسان تيهو یبا نف
کند. در افغانستان  یصادر کرده و م یمل

خواهند  یآن م یمحل یاديو هم ا یجهان یبورژواز
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 تيو شاخص هو نيکه مب یمل تيله هوابا طرح مس
است و در پروسه جنگ و  یاسيس یايجغراف نيا یجمع

ارکرد و ک یقوم سميوناليکردن ناس دايدست باال پ
 یسوال رفته است را بازساز رياش ز یمضمون واقع

 هيبسط بازار و سرما یواقع ازينموده و به ن
پاسخ بدهند. اگر به اوضاع جهان و افغانستان 

 ميابي یدر م یبه روشن م،يندازيب يینگاه گذرا
ملت و  -و مخلوق آن سميوناليناس یدئولوژيکه ا

 جنگ شتريکننده ب هيساز و توج نهيزم ی،مل تيهو
 راه افتاده شده در جهان معاصر است.ه ب یها

 

 هيامروز چه در افغانستان و عراق و بق نيهم
 تيراه افتاده و توحش و بربره کشتار ب ،جهان
را با اتکا به  یجهان یتوسط بورژواز یکنون
 یمربوطه پاسخ م یکشورها یمنافع مل یاقتضا

 یدار هيسرما یستيتاريمل استيدهند. اگر به س
 ینگاه مين کايمتحده امر االتيدر رأس ا یجهان

که منافع  سميونالينقش ناس نيا ،انداخته شود
منابع  شتريغارت هرچه ب یطبقه حاکمه بورژوا برا

را مترادف و همسان به منافع  هيو انباشت سرما
 نيو ملموس تر یسادگه داند را ب یملت بطور کل م

کشتار  یدار هيسرما ی. دولت هاديتوان د یم یوجه
راه افتاده در افغانستان و ه ب یکنون تيو جنا

منافع  اتيو مقتض جاباتيعنوان ازير عراق را 
کنند و کشتار کودکان،  یم زهيو تئور هيتوج یمل

وق آن به عصر حجر سجامعه و  کي یرانيزنان و و
کنند و با  یقلمداد م یمل نافعرا دفاع از م

با  و یمل یبرتر ونيبه اف هيتأسف که با تک
 »نيمه«و  »زادگاه«مردم به  قياستفاده از عال

و منطق که پشت سر آن  اتيمهمالت و چرند نيشان، ا
 خورانند.  یبه مردم م یسادگه است را ب دهيخواب

 

غالب و ارجح  ،سميونالياسنآنچه که در تفکر 
 .است ینژاد و ملت خود له،يارزش و حرمت قب ،است

ان شمول از مقوله جه کيعنوان ه ارزش انسان ب
 یشمار مه ب یو منافع مل تيهو ینظر ناف نيا

دشمن سزاوار  ی،ستيوناليرود. در تفکر ناس
تنها ه ن ،آن یروزاهيو س یاست و نابود ینابود



 

491 
 

که  بل ،سازد یدار نم حهيجر را یکه احساس کس
منطق  نيبر اساس هم .مباهات ملت غالب است هيما

زن و  صدها هزار ناست که بطور مثال از قاتال
در دهه  جيدر جنگ خل یو جوان عراق ريکودک و پ

عنوان قهرمانان ملت و پاسداران منافع ه ب نود
عمل آمد. امروز ه استقبال ب یاديز یبا شکوه یمل

 .ادامه دارد لهيغا نيا ،ميهمچنان که شاهد
عراق،  یهاه سربازان باز گشته از کشتارگا

که افغانستان و ... را چه زنده و چه آن هايی 
حاکمه از  ئتيه »یمل«جان شان را در راه منافع 
و مراسم  فاتيتشر نيدست داده اند را با هم

 کنند.  یبدرقه م

 

 ريچه با تعب ی،ستيوناليدر تفکر و باور ناس
آن که  یو تبار یملت و چه در وجوه قوم -دولت

سازد،  یباور و فرهنگ غالب در جهان معاصر را م
اد و هموطن است. در که همنژ بل ،اساس نه همنوع

و  یکارکرد ارتجاع نيمردم شاهد ا زيافغانستان ن
 دربودند و آن را  یقوم سميوناليناس یضد انسان

و حرمت  یکه هست انيمصاف تبارگرا نيتجربه خون
کردند  ماليشکل آن پا نيتر انهيمردم را به وحش

 دايبه تماشا نشستند. با تأسف با دست باال پ
و عروج مجددش به عرصه  یمقو سميوناليکردن ناس

و دامن زدن به اختالف و  یقدرت، کارزار نفرت قوم
 عدالت«اسم رمز  ريهم ز مردم آن انيمناقشه م

است  يیها چالش نياز عمده تر یکيکماکان  »یقوم
 که جامعه به آن مواجه است. 

 

 اناتيکه جر یدر همچون اوضاع و احوال
به سر تبارگرا جامعه را  رهيخ ستيوناليناس

 رهيو عش رهيو مردم را به ت ليتقل لياتحاد قبا
 نيکه اراک »یافغان سميوناليناس«دهند،  ینسبت م

اش در رأس قدرت حاکمه و  یو سردمداران اصل
 یمحافل متصل بدان قرار دارد، سر بلند کرده و م

 یستيتوسل به افکار و آراء پست مدرن باخواهد 
 یو ضد انسان یارتجاع تيغاه ب یها تيظرف
عنوان ه داده و آن را ب شيرا پاال سميوناليناس
عرضه کند.  یديجد یدر بسته بند یفرا قوم تيهو
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 ینظر -کيالبته فراموش نشود که از لحاظ تئور
سخت  یفکر انيجر کي ئتيدر ه یافغان سميوناليناس
است. بنأ، چنانچه در آغاز  ريقبضاعت و ف یب

 یرفک شيگرا نيا ديبدان اشاره شد، تحرکات جد
 ميسران و همرهان رژ یبازتابش را در نفرت پراکن

دهد. اگر  یپاکستان نشان م هيبر عل یو شخص کرز
 یاسيس یايدر چهارچوب جغراف یقوم سميوناليناس

منتصب به  لهيقب »دشمن«دست ه افغانستان چراغ ب
 یبغل دست جستجو م لهيو وجود قب هرهخود را در چ
انه و خطرناک کودک تيبا درک بغا ميکند، سران رژ

در قبال مردم آن طرف  یستيوناليبه احساسات ناس
مرز، که از قضا بدون دخالت و انتخاب خود شان 

شده است، را  ختهيبه گردن شان آو یمل تيطوق هو
راه ه با ب گريبار د کيزنند، تا  یدامن م

مردمان دو  انيم یستيوناليناس یعواانداختن د
از  زيگر یبرا ،یکشور و طرح اختالفات مرز

ها را  و مطالبات مردم، آن ازهايپاسخگويی به ن
 ثوق دهند.  یگريبه کشتارگاه د

 

تواند با  ینم خواهيطلبانه و آزاد یجنبش برابر
و  ها استيس روها،ين نياز کنار ا یتفاوت یب

که  یطور شان بگذرد. امروز همان یاجتماع کيپرات
آزرم و محافل  یب یاسالم -یارتجاع قوم ،ميشاهد

 تياز آن در وجود دولت دست نشانده که از حما
 هرشان برخوردار اند و  یالملل نيب انيحام یضمن
 يیمنطقه  یژيبه سرانجام رساندن استرات یبرا کي

له ااز جمله مس یو مهمالت فياربابان شان، اراج
 قيو عت یخيتار یو دعواها ورنديد یخط مرز

فع منا«عالئق و  نيرا در طبق رنگ یستيوناليناس
 ینموده و به مردم عرضه م یبسته بند »یمل

طلب و  یجنبش برابر ،لحاظ نيدارند. بد
آن ملزم اند که به  نو فعاال روهاين خواه،يآزاد

 شده در پس آن هيتعب یشگردها و برنامه ها نيا
آن را در همه  ،برخورد ننموده یمباالت یها با ب
مورد نقد و  یاسيو س یفلسف ،یفکر یعرصه ها

 .قرار داده و افشاء کنند یبررس
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 5  پيوست شماره
 110یغرج الهام

نارسايی های اداره کرزی در سيزده سال 
 گذشته

 يهدر افغانستان  یحکومتدار ،ینگاه کل کي در…«
تجربه موفق نبوده است.  کي یکرز یآقا یرهبر
است که  نيا یليعمده آن در سطح کالن تحل ليدل

تصادف  کين بر حسب افغانستا ديجد یاسينظام س
پس از طالبان  یاسيآمد. نظام س انيبه م یخيتار

 به .نبودند یآن برنامه حساب شده مل یو رهبر
 کيبا  یکرز یآقا یحکومت تحت رهبر گر،يزبان د

روشن در خصوص  یبا طرح ها یمدون مل دگاهيد
. به امديکار ن یافغانستان رو تيتوسعه و امن

مطلق  یخال کياق در اتف نيگفت که ا توان یجرات م
واضح رخ داد. تعامل  یاسيس دگاهيدنبوِد و  یفکر

 ندهيآ یبرا یزيو برنامه ر یبا جامعه جهان
 .شکل نگرفت یاسيبر اساس فکر منسجم س انستانافغ

 

با  یگذشته از کشورها یها افغانستان در سال
 نينبود چن در .بلند فساد اداره بوده است زانيم
در  یالملل نيب یها ز کمکا یليس یوقت ،یدگاهيد

ها  کمک نيدانست ا یم یکمتر کس ،شد ريکشور سراز
به مصرف  ديبا یدر کجا، چرا و با کدام منطق

در  یدگاهيد نيفاقد چن زين یبرسد. جامعه جهان
اصل نظارت و  ،یحالت نيافغانستان بود. در چن

 یمل یاستراتژ کيحسن استفاده از امکانات مطابق 
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را مشخص کند،  یو اساس حسابده یکه چهارچوب منطق
  .افتيتحقق ن

 

افغانستان  یمل توسعه یژيبعدا استرات چند گر
 یحکومتدار یبرا يیشد که توانست سمت و سو نيتدو
افغانستان مشخص کند، اما افغانستان همچنان  در

و در  ،یو اجماع فکر یروشن مل دگاهيد کيفاقد 
 .ماند یباق یتشتت ادار

 

در افغانستان را  یه حکومتداربودن تجرب ناموفق
تالش  یناکام یاز رو توان یسال گذشته م زدهيس یط

در  یها و حسابده برنامه تيموثر جاديا یها برا
 جادي. اديافغانستان سنج یو حقوق ینظام ادار

 نيو تضم ها یسيپال یدر اجرا تيموثر
 یاصل ژهيکار و ،ینظام دولت يی/پاسخگویحسابده

 .اند یدار ومتحک

 

 :تيثرمو
به  يیبرآوردن اهداف و پاسخگو ،تياز موثر مراد

 بيبدان منظور ترت یسيپال کياست که  يیازهاين
 ستحت اداره ريي یحکومتدار ی. برنامه هاشود  یم

 .اند نا موثر بوده اريدر کل بس یجمهور کرز

 

توان در  یرا م یار دحکومت یها برنامه تيموثر
وضع موجود  و یمردم از خدمات عموم تيرضا زانيم

. ديدر کشور د یتيو امن یاقتصاد ،یاجتماع
سال  زدهيدر س یحکومتدار یها که برنامه یعوامل

 گريموثر ساخته است در کنار عوامل دناگذشته را 
 :برشمرد نيتوان چن یم

خصوص  نيا سال گذشته در زدهيدر س افغانستان
 یکارنامه درخشان ندارد. وجود فساد گسترده دولت

 یها يیدارا ليو م فيو ح نامجرم تيو مصوون
حکومت حسابده بوده  کينشاندهنده نبود  ،عامه
  .است
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 : ینظارت ملنبوِد و  یهماهنگ عدم
و هم  یالملل نيب یها کمک ترازهم در  یهماهنگنا

 ترازوجود داشته است. در  یادارات دولت ترازدر 
و  یا ادارات مختلف توسعه ،یالملل نيب یها کمک

و  ها یسيپال یخارج یکشورها ها و سازمان
الزم  یخود را داشتند و بدون هماهنگ یها تياولو

  .کردند قيتطب ار شانيبرنامه ها

 

 یخود ادارات و کشورها انيهم م یهماهنگ نيا
ها و حکومت افغانستان وجود  آن انيو هم م یحام

و هدفمند،  یراهکار منطق کينداشت. در نبود 
اکثرا به هدر  یمللال نيب یها ها و کمک برنامه

 .رفت

 

 قيو نبود نظارت بر تطب یحسابده سميمکان نبودِ 
که اغلب به طور مستقل و  یالملل نيب یها برنامه

در  یو بخش خصوص یدولت ريغ یاز طرف نهادها
برنامه ها را در  تيشدند، موثر قيافغانستان تطب

 مياناز  یدر افغانستان به کل یخصوص حکومت دار
 .برد

 

صورت گرفت بسياری تالش  رياخ یها ر سالد چند گر
دولت  قياز طر یالملل نيب یها کمک مين دست کمتا 

که پس  یمل تياولو یها افغانستان و مطابق برنامه
به  ،شدند فيتعر 2010از کنفرانس کابل در سال 

همچنان به عنوان  یمصرف برسد، اما عدم هماهنگ
 .ماند یباق یسيمعضل پال کي

 

ادارات  انيو م اتيمرکز و وال انيم یهماهنگنا
وجود دارد.  یريبه صورت چشمگ زيدر مرکز ن یدولت

در ادارات  یو تداخل کار یمواز یها وجود برنامه
در  ها یسيپال قيبر تطب یو نبود نظارت مل یدولت

 تيبه صورت کامل موثر بايتقر ،سراسر کشور
 .برده است نيرا از ب یحکومتدار
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 : یفن ضعف
بر  یدولت یها برنامه یاجرا یبرا ینف تينبود ظرف

گذشته است.  یبه شدت منف ريها تاث  برنامه تيموثر
 توسعه یها در مصرف بودجه یدولت ینهادها بيشتر

 .شان ناتوان اند يی

سطوح مختلف ادارات  مقامات اجرايی در یکارندان
و ارائه  یحکومتدار تياز موثر که نيضمن ا یدولت

ادارات  انيم یهماهنگ خدمات کاسته است، به عدم
 .داده است زهيو حکومت افغانستان انگ یالملل نيب

 

 ها: تيکار و صالح کيعدم تفک
از تقابل قوا در سطح حکومت گرفته تا نبود 

همه  ی،دولت نييدر سطوح پا یو هماهنگ یهمکار
و  تيصالح کيدر سطح تفک یوجود مشکل جد یايگو
 یدارحکومت  تيها است که موثر تيمسوول عيتوز

 ميانسال گذشته از  زدهيدرافغانستان را در س
 .برده است

 

 یو در موارد یکار حيو نبود لوا يی فهيوظ تداخل
ادارات در مرکز و  انيم یروابط کار یدگيچيپ
 یکه نافرمان تينه تنها باعث عدم موثر اتيوال
 یدر ادارات دولت يیو عدم پاسخگو یتيريمد
 .است دهيگرد

 

 ی:حسابده
فساد  یآزاد توانسته اند در گزارشده یها رسانه

از  یکيادارات حسابده  جاديا. کنند ینقش باز
 یاست. حکومت دار یعمده حکومتدار یکارکرد ها

خواست قدرت  یو اجرا تيتنها پروسه اعمال حاکم
 جيو بس یکه روند جلب اعتماد عموم بل ستين

 یدموکراس تياست. اهم یقانون یاز نظام ها تيحما
از  زين ،ینسبت به حکومتدار کرديرو کي به عنوان

 .درک است بلقا هيزاو نيهم
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خصوص  نيا سال گذشته در زدهيدر س افغانستان
ندارد. وجود فساد گسترده  یکارنامه درخشان

 يیدارا ليو م فيمجرمان و ح تيونوو مص یدولت
حسابده بوده  ینشان دهنده نبود حکومت ،عامه یها
 .است

 

ت افغانستان باعث شده که در حکوم یحسابده عدم
برنامه  یمشروط به اجرا زين یالملل نيب یها کمک

در موارد خاص گردد  يیها شرفتيها، اصالحات، و پ
متقابل در کنفرانس  یچارچوب حسابده جاديکه ا
که  ینمونه بارز آن است. در کنار عوامل ،ويتوک

در دولت افغانستان کمک کرده  یبه فقدان حسابده
 :نقش داشته اند رياند، عوامل ز

 

 قدرت:  ميتقس کيتيپول
 یو تالش برا یدولت ینهادها یبند هيسهم استيس

در  یاسيس یها انيها و جر تياقناع خاطر شخص
بر  یبد اريبس ريتاث است،يس یرسم طياز مح رونيب

 یتحت رهبر یسال حکومتدار زدهيدر س یحسابده
 .داشته است یحامد کرز

معامله با  یبرا يیالبه شکل کا یحکومت کرسی های
ها به کار رفته است.  آن عيو تطم یاسينخبگان س

که افغانستان را در چرخه  نيکار در کنار ا نيا
 یاسيو س یرهبران قوم یاسياقتدار سآفرينی باز

و عدم  یادارات دولت فيگرفتار کرده است، به تضع
 .است دهيمسووالن امور انجام يیپاسخگو

 

 ی،و ساختار یقانون ليبنابر دال یاسيس احزاب
نداشته اند. افکار عامه که  یفرصت رشد چندان
را  کيدموکرات یها در نظام استيس یمعموال جهت اصل

 استيانتخابات ر هيکه در قض یسازد، طور یم
 ريشد، باعث تحول چشمگ دهيافغانستان د یجمهور
خصوص،  نيا در. افغانستان نشده است استيدر س

نقش برجسته بوده است.  کي یجمهور کرز سنقش ريي
 استيس یو رسم یقانون یها هيبه رو یکرز یآقا
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به  ینداشته است و مدام بر مردمدار یخاص یدلچسپ
» يی لهيقب«در جامعه  استيعنوان اصل س
 .داشته است ديافغانستان تاک

 

به  یقوم »بزرگان«و مراجعه مستمر او به  ديتاک
به  یمناصب دولت عيو توز یورز استيمثابه اصل س

 ینوع جاديباعث ا ،به افراد یاسيس ازيمثابه امت
است که  دهيدر سطح حکومت گرد یاز روابط رانت
فساد  ،یاسينخبگان س گاهيجا ميمنجر به تحک

است. گرچند، از  دهيگرد يیو عدم پاسخگو یادار
را در خصوص  یکرز یاقدامات آقا توان یم يی  هيزاو
اقتدار  یگسترش پهنا یبا زورمندان برا یتبان
 .کرد هيتوج اتيوال ترازدر  یدولت

 

 یاسيبا استفاده از مقامات زورمند س یکرز یآقا
 اتيتوانست گستره حکومت اش را در وال یو نظام

از هر  شيکار ب نيکند، اما ا نيافغانستان تضم
و قدرتمند تر  یقانون یها هيرو فيبه تضع یزيچ

 اليمونيروابط پاتر نشيو آفر یشدن چنان افراد
 تيمنجر شده است تا تقو یدر ادارات دولت

پتروناژ به شدت بر اصل  ستميس .یدارومتحک
 .گذاشته است یمنف ريتاث یدر حکومت دار یحسابده

 

 : یاسيو احزاب س یجامعه مدن ضعف
 نيبه عنوان مهم تر یو جامعه مدن یاسياحزاب س

در  کينظام دموکرات کيدر  یحسابده نيعوامل تضم
و  ها سازمان .نداشته اند یندانافغانستان رشد چ

 بومیدر افغانستان خاستگاه  یمدن ینهادها
اند.  بوده یخارج یها حاصل پروژه شترينداشته و ب

خصوص مانند رشد  نيدر ا يیها  شرفتيگرچند پ
 یها آزاد که در پوشش اخبار و گزارش یها رسانه
و فساد نقش دارند، صورت گرفته است اما  ها یتخط
نظام  یو حسابده يیپاسخگو نمتضم ها شرفتيپ نيا
 .است دهيدر برابر مردم نگرد یاسيس
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فرصت  یو ساختار یقانون ليبنابر دال یاسيس احزاب
نداشته اند. افکار عامه که معموال  یرشد چندان
 یرا م کيدموکرات یها در نظام استيس یجهت اصل

 یجمهور استيانتخابات ر هيکه در قض یسازد، طور
 استيدر س ريشد، باعث تحول چشمگ دهيافغانستان د

 .افغانستان نشده است

 

 یباق یاسينخبگان س یعرصه تبان است،يس جهينت در
 یورز استيس یرسم یها  هيو رو نيمانده است و قوان

 .است دهيفساد نخبگان گرد یقربان

 

 :جهينت
در افغانستان سبب محدود شدن  یمشکالت حکومتدار

در  افغانستان. ستهم شده ا یالملل نيب یها کمک
 کيصاحب  یحامد کرز یسال گذشته، تحت رهبر زدهيس

 تياعمال حاکم یبرا یو چارچوب ینظام قانون
  .ديگرد یدولت

 

و  یاقتدار دولت یايدر خصوص اح يیها شرفتيپ
حاصل شده  یدر موارد يی  توسعه یها برنامه قيتطب
و  تيروند در کل با نبود موثر نياما ا .است

امر  جهيهمراه بوده است که در نت یهفقدان حسابد
را ناتوان ساخته  یدولت تيريو حسن مد یحکومتدار

 .است

 

در خصوص توسعه و  یروشن مل دگاهيد کي نبود
 تيفقدان ظرف ،یافغانستان، عدم هماهنگ تيامن
و  یمدن یو ضعف نهادها سمياليمونيپاتر ،یفن
 زدهيدر س یاز عوامل مهم ضعف حکومتدار یاسيس

 ».شته بوده استسال گذ
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 6پيوست شماره 

 بلخ دانشگاه استاد -شفيق هللا شفيق
 
 

 فساد در افغانستانو راهی فرهنگ هم

ها در نتيجه شرايط  گفت که انسان اميل دورکيم می
هنجار  به رفتارهای نا به دستخاص اجتماعی 

هنجاری  عنوان بی  زنند. او از اين شرايط به می
گفت؛  کرد و می ياد می (Social Anomy) اجتماعی
خاصيت  ،های اجتماعی آشفته شوند که هنجار زمانی

دهند. در چنين  بازدارندگی خود را از دست می
  حالت دلبستگی و همبستگی جامعه و فرد رو به

فرد معيار عمومی و  ،همين دليل به .نهد میسستی 
رفتارهای  کند و دست به موازين اجتماعی را گم می

زنند. اما برخی جامعه  ن شکن میآسيب زا و قانو
شناسان برای تحقق رفتارهای قانون محور، قدرت 
سرمايه اجتماعی را که بر شموليت مفاهيمی چون 
اعتماد، حس همبستگی و جامعه پذيری پيوند دارد، 

نوع نگاِه فرهنگی و  ،رو دانند. از اين مهم می
اجتماعی در پايداری حاکميت قانون و مهار فساد 

همچون  نتونی گيدنز از اعتماد اارد. اهميت د
شيرازه و نظم زمان و مکان نام برده است. او 
برای استواری نهادهای رسمی به اعتماد مدنی و 

های  اعتماد به نهاد  نهادی تاکيد دارد و انديشه
 .خواند رسمی را ارزش مدرن می

دهد که فساد و چالش  ها نشان می هرچند بررسی
های  ی است و به ميزانحاکميت قانون امر نسب

مختلف در همه کشورها وجود دارد. ولی ناکامی 
های آلوده به فساد، در تامين حاکميت  شماری دولت

های سياسی و  که بر عامل قانون به اضافه اين
نوعی نگرش اجتماعی، گسست  ،ساختاری رابطه دارد

نظم سنتی به نظم مدرن و فرهنگ مرسوم در جامعه 
های  روی برخی رويکرد ز هميننيز پيوند دارد. ا

فرهنگی و اجتماعی در افغانستان که با نهاد 
چارچوب  ،آميزند گرايی و قانون گرايی در نمی

کشند و سازمان سياسی و  نظام و قانون را زير می
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اداری را با فساد مالی و سياسی آلوده می 
 .سازند

 

 :اجتماعی اعتماد بحران

قانون را در فرانسيس فوکوياما پايداری حاکميت 
دهد.  اعتماد اجتماعی پيوند می ترازباال بودن 

گويد؛ زندگی مافيايی از اعتماد  فوکوياما می
روی به هر پيمانه  شود. از همين نکردن ابداع می

اعتماد در مناسبات اجتماعی کم و ناچيز تراز که 
های مافيايی و خالف کار  باشد، زمينه رشد گروه

جنوب ايتاليا و جنوب  گويد در بيشتر است. او می
است و حاکميت قانون ضعيف. نيرومند آسيا مافيا 

بايست  ،چون ميزان اعتماد اجتماعی پايين است
اذعان کرد افغانستان که تجربه ساليان طوالنی 

درگير با بحران  ،جنگ را پشت سر نهاده است
اعتماد، چالش حاکميت قانون و رفتارهای دولت  

 .ستيز مواجه است

 

گيدنز از اعتماد به افراد خاص و اعتماد  آنتونی
گويد. به باور او   ها سخن می به افراد و نظام

حاکميت قانون و تقويت نهادهای عمومی نيازمند 
اعتماد مدرن است که معموال در جامعه سنتی باور 

های رسمی ناچيز  ها به نهادها و سازمان انسان
است. چون ريسک و اعتماد به طور تنگاتنگی به 

حالی که قبول اين ريسک  اند. در   يکديکر مرتبط
های سازمان رسمی و شگردهای عقالنی را محکم  پايه
کند و در زايش فضای اعتماد نقش موثر دارد.  می

بدين لحاظ در افغانستان که ارزش های سنتی حاکم 
است، هنوز فرهنگ اعتماد مدرن به نهادهای رسمی 

ها  روستانشينبيشتر و دولتی تعميم نيافته است. 
در  ،که اکثر نفوس اين کشور را شامل می شوند

موضوعات مختلف به نهادهای سنتی و عرفی مراجعه 
کنند که اين کار حاکميت قانون را محدود  می
کند. اين امر حس نظارت و کنترل شهرمندان را  می

دهد و برای گردانندگان  از نهادهای رسمی کاهش می
سازد  اده را فراهم مینهادهای رسمی زمينه سواستف
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های شخصی سقوط  که سازمان عمومی را به سليقه
 .بدهند

 

 :ساالری خويشاوند

خانواده ساالری و ساختارهای خويشاوندی هميشه 
ماند که عصبيت  محصور به محل و جغرافيای خاص می

زايد و روح جامعه پذيری آدميان را محدود  می
 ری ياکند. از لحاظ تبارشناسی خويشاوند ساال می

Nepotism تاثير فراوان بر گزينش اعضای نپتونيسم
های ميانه در اروپا داشته است  خانواده در سده

حال توسعه متاثر از  های در که اکنون برخی دولت
فرهنگ جانشينی و فرهنگ خويشاوند ساالری است. 

گونه که ماکس وبر در اوايل قرن بيستم  همان
د فساد سياسی، فرهنگ خانواده ساالری را عامل رش
های آسيايی و  نااستواری و کاهش مشروعيت دولت

گفت؛ فرهنگ خانواده  دانست. وبر می افريقايی می
ساالری روند تخصص گرايی، قانون گرايی و عقالنيت 

رساند. در افغانستان  بوروکراسی را آسيب می
کارکنان دولتی برخوردها و رفتارهای بيشتر 

خانواده ساالری ای پيوندهدولتی و قانونی را با 
اند. خانواده ساالری و  و خويشاوندی آميخته ساخته

های حکومتی را  های سمت خويشاوند ساالری تقرری
اين نگرش اجتماعی بر احزاب  امتاثر ساخته، حت

سياسی افغانستان نيز استيال دارد، به همين لحاظ 
فرزندان در احزاب سياسی مورد پذير   جانشينی

گيرد. چون ارتباطات ميان  یاعضای حزب قرار م
های احساسی و عاطفی استوار  اعضاء بر پايه ارزش

 .اند است و به فرايند عقالنی و رسمی الحاق نشده

 

 انه:رياکار نگرش

گويد شخصيت  جامعه شناس امريکايی می -بورس کوئن
فردی شکل  اجتماعی و منِ  منِ   انسان بر پايه

در غيبت توان  فردی انسان را می گيرد، منِ  می
هنجارهای اجتماعی شناخت، چون ماهيت غير جعمی 

اجتماعی، قواعد و رفتارهای  دارد. اما در منِ 
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روی گاهی انسان به  جامعه حاکم است. از همين
آنچه باور ندارد، به خاطر اجتماع تظاهر و 

ی بيشتر تکند و اين غلو در جامعه سن اغراق می
اوان های فر است. چون در جامعه سنتی محدوديت

های درونی انسان  برای تبارز و علنی شدن خواست
در  بيشتر ها و باورهای فردی  وجود دارد. آزادی

روی  های جامعه است. از همين ها و عرف انقياد سنت
فاصله ميان سطح جامعه و زير پوست جامعه زياد 
است که در واقع اين فاصله از تفاوت ميان شخصيت 

يابد.  موضوعيت میفردی و شخصيت اجتماعی انسان 
رشد پديده فساد و چالش حاکميت  ،همين لحاظ  به

قانون بر چگونگی عدم حمايت وجدان فردی و جمعی 
ها در حضور  طور که انسان پيوند دارد. چون همان

قدرت بازدارنده به رفتارهای قانونی تمکين 
کنند، در غياب اقتدار، نيز بايست به رفتارها  می

تعهد اخالقی داشته باشند.  و شگردهای قانون محور
 فردی و منِ  چون تطبيق قانون بر حمايت منِ 
بخشی از  ،روی اجتماعی اتکاء دارد. از همين

های حاکميت قانون در افغانستان از عدم  چالش
شود که  تعهدات اخالقی و نگرش رياکارانه ناشی می

اند فساد را  تکثير قوانين و نهادها نتواسته
شود که نهادهای  ته میکنترل کنند. گاهی گف

مبارزه با فساد و تطبيق کنندگان قوانين خودشان 
اند. چون نهادهای دولتی  از ناقضان اصلی قوانين

و قوانين در افغانستان بر حمايت ذهن فردی و 
 .اجتماعی شهروان شموليت نيافته است

 

 :اجتماعی طبقات جديد های جايی هجاب

در حال  گويد که گسست کشورهای هانتينگتون می
توسعه از نظم سنتی به نظم مدرن، نوع نگاه بر 

های  شغل حکومتی و فرهنگ مرسوم در جامعه از عامل
  فساد زا در اين کشورها هستند. چون مشارکت طبقه
جديد سياسی در عرصه جامعه و اداره عامه 

های مختلف  اخالقيات و معيارهای گذشته را به شيوه
کاهد و نظم  تش میسازد و از مشروعي خدشه دار می

جديد در بازآفرينی کنترل و مهار شگردهای فساد 
نگرش فرهنگی  ،زا ناکام بوده است. از سوی ديگر
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ها در اين جوامع نيز پيوند  و قدرت داوری انسان
قول او در ه سيستماتيک با پديده فساد دارد. ب

ی که ميان نقش سلطان به عنوان يک ي  فرهنگ جامعه
لطان به عنوان سلطان تفاوتی شخص خصوصی و نقش س

شناسد، متهم کردن سلطان به فساد در  را باز نمی
کاربرد اموال عمومی مقدور و امکان پذير نيست. 

روی نقش کارکنان به عنوان گردانندگان  از همين
اداره عامه در افغانستان هنوز به تفکيک واقعی 

های شهرمندان  نرسيده است. چون در برخی خوانش
ولتی منابع ثروت و راه رسيدن به منابع های د سمت

 شود.  مالی پنداشته می

 

بايست اذعان کرد، افغانستان گسست شتاب زده و 
های سياسی را در توالی  بار نظام  های خشونت شکست

 پادشاهی باژگونیتاريخ تجربه نموده است. از 
اين  ٢٠٠١تا سال  ١٩٧٣محمد ظاهرشاه در سال 
را به تجربه کرده است  کشور پنج مدل نظام سياسی

جای سياسی با تغيير بينادين ه جاب بيشترکه 
روی رژيم کمونيستی،  همراهی شده است. از همين

که نظم  ن و طالبان اضافه بر ايناحکومت مجاهد
ديوان ساالری اين کشور را آشفته ساختند، شکل 
بندی طبقات اجتماعی را نيز دگوگون کردند. 

ان چارچوب قوانين و ن و طالباهای مجاهد حکومت
نظم دولتی را در سيلقه جنگ ساالران و فرماندهان 
محلی تنزل دادند. به همين لحاظ مخدوش شدن طبقه 

های اجتماعی و گسست نظم و قوانين در  بندی
افغانستان از منابع اصلی چالش حاکميت قانون و 

 .شوند فساد پنداشته می

 

ی فساد شخصی و سياسی سبب تضعيف ديوان ساالر
کند.  شود. چهارچوب نظام و قانون را پايمال می می

چون فساد شخصی منافع شخصی را جايگزين مصالح 
گرداند. و فساد سياسی مصالح گروهی و  همگانی می

خانوادگی را جايگزين منافع عمومی می سازد. از 
قول هانتينگتون گستره فساد با  همين روی به

بب گسترش خشونت رابطه دارد. چون افزايش فساد س
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ای که گنجايش فساد بيشتر   گردد و جامعه خشونت می
را دارد، استعداد و ظرفيت خشونتش نيز بيشتر 

 .است

فرانسس فوکوياما برای اعتماد و همبستگی 
اجتماعی که حاکميت قانون را ممکن بسازد، به 

های بشر دوستانه و ادبيات انسان  ترويج ارزش
برخی جامعه طور  کند. همين دوستانه تاکيد می

شناسان افزايش قوانين را موانع در راه فساد 
دانند. چون کثرت قوانين، امکانات فساد را  نمی

جاست که فرهنگ و اخالق  کند. ازهمين نيز زياد می
تواند فساد را  پارسايانه در مديريت دولتی می

کاهش بدهد، و فراهم شد زمينه دسترسی به اطالعات 
 .کاهد حجم فساد میو نظارت شهرمندان نيز از 

  ها زمانی مريکايیا« :گويد ساموئل هانتينگتون می
شوند، پيش  که در کشورهای رو به توسعه وارد می

؛ به دنبال بينديشنداستواری دولت   که به از آن
سان  پياده کردن دموکراسی بر اجتماع سياسی به

مريکا با حکومتی اکشور خود هستند. چون کشور 
اش در  های سياسی نهادها و عرفاست که   زاده شده

هفدهم از انگلستان وارد شده است. از   سده
ها هرگز نگرانی ايجاد حکومت  روی امريکايی همين

اند. همين شکاف در تجربه تاريخی،  را نداشته 
ها را نسبت به ايجاد يک اقتدار کار آمد در  آن

رشد نابينا ساخته است. يک  کشورهای رو به
ايجاد حکومت   ه به مسالهمريکايی هرگاه کا
انديشد، به اقتدار و انباشتن قدرت توجه  می
که بيشتر به تحديد اقتدار و تقسيم  کند. بل نمی

پردازد و ذهنش متوجه قانون اساسی  قدرت می
قوا،  مکتوب، تعيين حقوق شهرمندان، تقسيم

ها، فدراليسم و انتخابات منظم  ها و موازنه نظارت
که در بسياری از  در حالی شود. و احزاب رقيب می

 .رشد اين فرمول بی معنی است جوامع رو به

دولت   های اروپايی نيز پيش از تجربه برخی کشور
دموکراتيک، نظريه اطاعت پذيری بدون قيد از 

توماس هابز را به تجربه گرفته اند.   دولت مطلقه
هابز با ابزارهای رام کننده   مطلقه  دولت
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دار دولتی را به اثبات های اقت اجتماعی پايه
رساند. اما روند دموکراتيزه شدن نهادهای  می

های دولت  سياسی در کشورهای اروپايی با نظريه
محدود جان الک و قدرت نسبی جامعه سياسی ژان ژاک 

های اجتماعی  روسو پيوند دارد که از دگرگونی
گرفت و تحول دموکراتيک را حمايت  مايه می

يبرال دموکراسی شهرمندان نمود. چون در نگرش ل می
اند و بدين لحاظ وجود   مصدر مشروعيت حاکميت

گونه که  کند. همان دولت حداقل موضوعيت پيدا می
انتهای دادخواهی فردی باعث پايان «گفت  نيچه می

 .»گردد و مرگ دولت قدرتمند می
 

دار حکومت  از همين جاست که کشورهايی که ميراث 
 اند، بيش از آن ضعيف و اجتماع چندپارچه سياسی

که به حکومت محدود اولويت بدهند، به ابزارهای 
کنند تا به انحصار  کننده اجتماعی فکر می آرام

قدرت مشروع برسانند. در افغانستان نيز روند 
هايی مواجه است که  دموکراتيزه سازی با پرسش

عنوان يک پروسه کوچک سازی  چگونه دموکراسی به
های دولت ضعيف اين کشور مستولی  قدرت بر اندام

شده است. چون در اين کشور قدرت تنها در اختيار 
های مختلف اجتماعی خارج از  دولت نيست و گروه

  ی شبيه دولت نظم عمومی و قانون نيز دارای قدرت
 .اند

 

سياسی در افغانستان با   روی پروسه همين  از
پارادوکس دموکراتيزه سازی نهادها و انحصار 
قدرت دولتی مواجه است که مقدور شدن اين دو امر 

ری چون اجتماعی در يک بستر زمانی برای کشو
سو  های فراوان دارد. چون از يک افغانستان دشواری

قدرت و اعمال قدرت احصار شده در قيمومت 
های تروريستی و  های حکومتی نيست. گروه سازمان
های داخلی نيز در کنار  دار جنگ  های وام جريان

اند. از سوی ديگر  های موازی حکومت دارای قدرت
جتماعی و چند جامعه افغانستان به گسستی عميق ا

پاره گی قومی روبرو است که غالبٌا روندهای 
دموکراتيک مثل انتخابات و آزادی بيان فرصتی 

های اجتماعی تفرفه  شده است برای تقويت نيروی
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انداز و ارتجاعی که به گسيختگی بيشتر ساختار 
 .رسانند اقتداری عمومی کمک می

 
 اجتماع دولت ستيز و قانون گريز

که دارای روح  گويد؛ ملتی ل میجان استوارت مي
بلند جنگی و نظامی باشد، نبردهای خارجی را 

رساند. اما از اقتدار  تر به موفقيت می آسان
کاهد. هرگاه  نهادهای دولتی و قانون همگانی می

اين نگاه را بر وضعيت سياسی و اجتماعی 
افغانستان که در ساليان متوالی آدميانش با 

اند  های سياسی عادت گرفته ها و سرنگونی نظام جنگ
های دولت ستيز  يابيم که رويه تعميم بدهيم؛ درمی

 گريز اين کشور کم نيستند.  و قانون

های پيشين و دسترسی  در پی حکومت  های پی شکست
جنگ افزارهای متعارف از هيبت قانون  شهرمندان به

روی است که نرمش   اند. از اين و دولت کاسته
عيت در بيشتر مواقع باعث دموکراسی در چنين وض
گر و نهاد ستيز ويران  های افزايش جسارت نيروی

گردد که زمان طوالنی را در غيبت جامعه سياسی  می
های  اند. معموال نهاد سر نهاده  مند پشت سامان

های خشونت آميز کم  دموکراتيک در برابر شگرد
آورند. چون حق توسل به خشونت در نظام  می

قانون است. از سوی ديگر   بهساالر مقيد  مردم
ها و روستا  زدگی توده قول هانتينگتون سياست به

رشد؛ نااستواری سياسی  های در کشورهای رو به نشين
 .سازد را زيادتر می

 
 :انحصار قدرت مشروع  چالش

از فرصت  بهره گيریهای جنگ ساالر با  برخی گروه
های  های دموکراسی؛ به مروز زمان دارای شبکه

اند که غالبا با رفتارهای  سياسی و تبليغاتی شده
ان را از قانون محور همسويی ندارند، و خودش

پندارند. هر چند حکومت جديد  حکومت جداگانه می
 ٢٠٠١افغانستان پس از سقوط رژيم طالبان در سال 

تالش کرد تا قدرت را به نهاد دولتی متراکم 
گيری پليس  با شکل ٢٠٠٩های  بسازد. اما پس از سال

محلی در روستاهای اين کشور، دوباره عقب گرد 
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ون رفتارهای پليس کند. چ  اش را تجربه می گذشته
محلی کمتر بر ضوابط و مقررات دولتی استوار 
است. ازين رو حس پاسخگويی در برابر حکومت 

های  مرکزی ضعيف است. از سوی ديگر در طی سال
های تروريستی و  اخير گستره و جغرافيای گروه

طالبان نيز بيشتر شده است و حاکميت دولتی را 
 .اند از بسياری از روستاها رانده

 
 

 :افزايش آگاهی شهرمندی و محدوديت کارکرد دولتی

نظام دموکراسی فرصت خودآگاهی شهرمندان را 
های اجتماعی را  کند و روند دگرگونی  فراهم می
رو در کشورهايی که دولت   کند. از اين تقويت می

  دارای کارکردهای محدود و غير منعطف است به
از  فاصله و شکاف اجتماعی منجر می شود. چون

سو فرايند جهانی شدن و دسترسی به اطالعات  يک
های ملی باال  جهانی توقعات انسانی را در سرزمين

های فقير توانايی  سوی ديگر دولت برده است. از 
های شهرمندان را ندارند و  مقدور ساختن خواست

ثباتی سياسی و افزايش نارضايتی  اين امر باعث بی
 .شود شهرمندان می

های شهرمندان افغانستان با  خواستهرگاه ميزان 
گردد  های پيش اين کشور مقايسه شود، آشکار می نسل

انتظارات کنونی از دولت به مراتب بيشتر شده 
ست که نهادهای حکومتی با ا است. اين درحالی

ساختار محدود و ناکارا؛ قادر به ارايه خدمات و 
 .های شهرمندان نيستند پاسخگويی خواست

 
يک؛ گردانندگان و اجتماع غير نظام دموکرات

 :دموکراتيک

های پايدار جهان غرب محصول توسعه  اغلب دموکراسی
عنوان  پايين به باال هستند. چون دموکراسی به

فلسفه و ساختار سياسی در بستر فرهنگی و 
های  اجتماعی به بالندگی رسيده است که به ارزش
روی  فردی و جامعه کثرتگرا پيوند دارد. از همين

های دموکراتيک آن تنها بستگی  عايت و تحقق ارزشر
که شهرمندان نيز خود  ها ندارد. بل به نيت حکومت
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داند و اين  های دموکراسی می را متعهد به ارزش
 .آفريند تعهد برای حکومت التزام می

 

رژيم  بر افتادن و باژگونیافغانستان پس از 
 جهانی دارای نظام و قانون  طالبان با کمک جامعه

که در قانون اساسی  حالی اساسی مردمساالر شد. در
های فردی و اجتماعی  اين کشور بارها از آزادی

های دموکراتيک  اما تعهد به ارزش ،سخن رفته است
از سوی گردانندگان و جامعه تضعيف شده است. 

های  مديران نظام، اصول ارزشبيشتر بدين لحاظ 
فساد انسان محور را با تقلب های انتخاباتی، 

گونه افکار  کنند. همين سياسی و مالی نقص می
دهد که ميزان  عمومی در افغانستان نشان می
ها کاهش يافته  دلبستگی شهرمندان به آزادی رسانه

ها را گمراه  های تفريحی رسانه و وجود برنامه
پندارند و انقياد جامعه به باورهای  کننده می

رانه در سنتی راديکال تر شده است با نگاه سختگي
که اين  حالی افکنند. در برابر تغيير مدرن نظر می

وضعيت در ايران کشور همسايه افغانستان وضعيت 
معکوس دارد. جامعه ظرفيت حمايت از آزادی و 
مدرن شدن را يافته است. اما رويکرد نظام سياسی 
آن کشور به شدت محافظه کارانه و مذهبی است که 

 .فردی ندارد های گونه همسويی با آزادی هيچ
 
 

 :آزادی بيان و انتقادهای دولت ستيزانه

جان استوارت ميل بر اين باور بود که فضای 
نبايد مخدوش شود تا وجدان اجتماعی دولت   آزادی

ستيز گردد. چون فلسفه وجودی دولت به تامين سود 
فردی و تحقق عدالت اجتماعی ارتباط دارد. هرگاه 

در افراد فزونی روح دولت ستيزی و زياده خواهی 
خطر  درنگ سود فردی و نظم اجتماعی به بگيرد. بی

های جهان  افتد. هر چند روند تاريخی دموکراسی می
که  نشان داده است که محدود سازی قدرت در صورتی

 ميانرو  متعادل باشد امری مطلوب است. از همين
دولت ستيزی و اصالح خواهی تمايزی وجود دارد. 

های سياسی  ها و جريان انهاما اين نگرش در رس
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افغانستان کمتر بر جنبه اصالحی تکيه دارد و 
بيشتر با رويکردهای دولت ستيزانه قامت راست 

های آزاد افغانستان برخی موقع  کرده است. رسانه
روند و بر رعايت آزادی  در الگوهای غربی فرو می

جاست که خط اعتدال و  محض تاکيد می کنند. از اين
شود و  با روش نهاد ستيزی خلط میاصالح سازی 

های دولت و نظام دموکراسی نوپای  ناخواسته پايه
گونه که کارل پوپر  گردد. همان افغانستان ضعيف می
باز دشمنانش را در بطن خويش   باور داشت؛ جامعه

های  دهد و فضای باز دموکراسی، به جريان پرورش می
دهد که بر ضد آزادی و  ضد آزادی فرصت می

کراسی بدون هراس عمل کنند و برای نابودی آن دمو
 .شماری کنند  لحظه

 
 :های قومی دموکراسی و تنش

برخی سياستمداران جامعه پشتونی افغانستان 
استواری سياسی را در اين کشور پيوسته در گرو 

بينند. از  ملی گرايی سنتی و محافظه کارانه می
که  یکنند. درحال رو گفتمان قومی را انکار می همين

های جهانی  دموکراسی و دسترسی شهرمندان به ارزش
های گذشته را به  های ملی گرايانه حکومت مولفه
کرد قوميت فروکاسته است و افغانستان را  روی

وارد مرحله تازِه فرايند سياسی نموده است. 
های سياسی اقوام غير  دراين ميان شماری از چهره

شمول و های عام  پشتون نيز بدون ارايه بديل
های عقده مندانه متوصل  دموکراتيک به واکنش

هايی که ذاتش با فردگرايی و  شوند؛ واکنش می
های  عدالت فردی در تضاد است. بر اين اساس رفتار

قوم محور بنيادهای نظام سياسی اين کشور را 
گروه های   ها و دشمنی آسيب رسانده و شکاف

جامعه اجتماعی را بيشتر کرده و به مهار گسستگی 
 .سياسی کمک بيشتری کرده است

 
 ستيز:روحانيت دولت 

های ضد دولتی با جامعه دينی در  پيوند شورش
افغانستان بی پيشينه نيست. زوال و سقوط سلطنت 

های کمونيستی در اين کشور  شاه امان هللا و حکومت
های بزرگ اين ادعا است. اساسا نگرش ضد  از نمونه
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ن کشور سنخيت در حکومتی نهادهای دينی در اي
های  سنتی و غير مدرن دارد. توده  ساخت جامعه

های جديد  سنتی معموال شهر ستيز و مخالف ارزش
قول ويل دورانت؛ ميان فقر و احساسات  اند. به 

های  روی توده پيوند عميقی وجود دارند. از همين
فقير بيشتر روحيه ضد قدرت دارند و شعار دولت 

کشند. از سوی ديگر  آغوش می ستيزانه را به
های افغانستان به کشورهای غربی و  وابستگی حکومت
رفتارهای دولت ستيزانه جامعه   بيگانه زمينه

ويژه موج اخير  روحانيت را بيشتر ساخته است. به
های سلفی گرايانه قامت  گرايی که با قرائت اسالم

برافراشته و بر باور اغلب روستانشين ها و 
شده   حکومت اسالمی مستولی شهرستان ها با احيای

کرد درآينده نزديک به  است، که گستردگی اين روی
های ضد دموکراسی و ضد  مشروعيت بيشتر گروه

های راديکال  مدرنيزم خواهد انجاميد. چون قرائت
اسالمی هم ملی گرايی و هم دموکراسی خواهی را 

دانند. صدها تربيون در  پديده ای کافرانه می
ر ضد دموکراسی سخن می گويند و فضای دموکراسی ب

های فردی و  مخاطبانشان را در نبرد عليه آزادی
 .کنند  های دموکراتيک ترغيب می ارزش

 
 :آخر سخن

معنی ترجيح دادن دولت مطلقه نيست.  سر سخن من به
  که اذعان نمودن به افسار گسيختگی جامعه بل

سياسی افغانستان است که تا کنون اين کشور نه 
م واقعی حکومت قوی داشته و نه دولت مفهو به

تشتت فضای جديد  هرگاهدموکراتيک. بايد پذيرفت 
 ،سياسی و اجتماعی اين کشور مديريت درست نشود

های انسان  جای رشِد ارزش فرايند دموکراسی به
تر خواهد ساخت.  محور، جريانات ضد خودش را فربه

چون دموکراسی به عنوان يک پروسه سياسی با 
ثباتی پا نمی گيرد. از  قلب و دولت بیفساد، ت

 کنونیرو بايد رهبران سياسی خطر بقای نظام  اين
ها و تهديدهای نظام را از درون و  را درک و چالش

بيرون جامعه سياسی حل کنند. چون دولت قوی و 
ديگراند و اين دولت است که  دموکراسی، مکمل هم
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می  که انرژی جمعی در آن متراکم  عنوان نهادی  به
 .شود چرخه تحول و پيشرفت را سرعت می بخشد

 
 
 
 
 
 
 
 

 7پيوست شماره 
 

 »بخدی«حبرنگار سايت خبری  -شهريار شهرزاد
 داکتر رحيمی استاد دانشگاهگفتگو با 

   
 چالش های ملت سازی در افغانستان

 
ملت سازی، يکی از پروسه ها در فرايند شکلگيری 

ی خود را دولت ها است که توانسته جايگاه گفتمان
در محافل گوناگون داشته باشد. افغانستان از 
کشورهايی است که در اين روند، تاکنون نتوانسته 
است جايگاهی داشته باشد و بر چالش های بی شمار 

 ملت نشدن، فايق آيد. 
 

فرايند ملت سازی در اروپای غربی از سده شانزده 
به بعد، تحولی است که به صورت تاريخی بر اساس 

به وجود آمده  ،شته تاريخی داشتهذی که از گروند
يعنی عوامل و مبانی يی که باعث شده ملت  .است

روشن  سازی به عنوان يک پديده مدرن شکل بگيرد.
از دوران پس بر اساس تحوالتی که در اروپای  است

فئوداليته و با شکلگيری عصر رنسانس و همين طور 
ما با  ،تحوالت اجتماعی، صنعتی و اقتصادی رخ داد

 مفهوم ملت و دولت مدرن مواجه هستيم.
 

افغانستان ما با بحران هويت، بحران مشروعيت در 
در  ،اين بر و بحران مشارکت روبه روييم و بنا

بيرون هم نمی توانيم نمايشی از دولت ملی داشته 
باشيم. در نتيجه به عنوان دولت ناکام و ضعيف 
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مدرن را  ملت –ياد می شويم؛ زيرا ما هنوز دولت 
 در درون اين جغرافيا شکل نداده ايم.

 
اساس شکلگيری  1648موافقتنامه وستفاليا در سال 

دولت های مدرن و بعدها مفهوم ملت مدرن به شمار 
می رود که ما می توانيم اين امر به عنوان 
مبنای شکلگيری ملت در درون دولت بازيابی کنيم. 

را در اما اگر بخواهيم که همين نگاه تاريخی 
بايد بگوييم که  ،مورد اروپای غربی داشته باشيم

شکلگيری ملت ها در اروپا، مقدم بر دولت ها 
بوده؛ يعنی ابتدا بر اثر همان تحوالت اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و سياسی يی که در اروپای دوره 
فئوداليته رخ می دهد، يکی از پيامدهای اين 

ها نسبت به تحوالت در عصر خرد خودآگاهی انسان 
وجود خودشان مبتنی بر اساس تجربه مشترک از 

دين و ويژگی های سرزمينی ، فرهنگ ،زبان ،تاريخ
عنوان است که باعث شد انسان ها، خود را به 

مردمانی مشترک دارای اهداف و آرمان مشترک 
 بيايند و در واقع يک ملت به وجود بيايد.

 
 اين ملت ها برای اين که بتوانند بعدها در
چارچوب يک جغرافيای مشخص و يک سازمان سياسی 
مشخص به نام حکومت خودشان را نسبت به ديگران 

سياسی، امنيتی و  نيازهایتمايز داده و بتوانند 
دولت ها را شکل  ؛اقتصادی شان را تامين کنند

 دادند.
 

با توجه به آشفتگی هايی که در دوره جنگ های 
از آن هم  يشپساله اروپا وجود داشت و  سیمذهبی 

ی که باعث شده بود بعد از يدوران فئوداليته 
وری و شکلگيری پادشاهی ها، تفروپاشی نظام امپرا

بيشتر فئودال ها اداره سياسی اين سرزمين ها در 
اروپای غربی را بر عهده گيرند؛ در واقع يک 
خودآگاهی ملی به وجود آمد. اين خود آگاهی، 

ن ها مبتنی بر ی از انسايباعث همبستگی مجموعه 
همين ويژگی های زبانی، فرهنگی، قومی، تاريخی و 
دينی شد و ملت نيز تبلور همين روند تاريخی 
است. بعدها، اين ملت ها دولت های خودشان را 
شکل دادند که مبنای شکلگيری دولت ملی را ما در 
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معاهده وستفاليا می بينيم. وفاداری ها بعد از 
پراتور و شخص شاه به معاهده وستفاليا از شخص ام

 سرزمين تبديل می شود.
 

اين تغيير و تبديل نشان می دهد که ما، بعد از 
آن، با مفهوم انسان هايی مواجه هستيم که در 
درون يک جغرافيای مشخص زندگی می کنند و به آن 
سرزمين وفاداری دارند، اين گونه است که مفهوم 

 دولت ملی شکل می گيرد.
 

که ملت سازی در اروپای غربی می توانيم بگوييم 
به عنوان يک پديده مدرن شکل گرفته است و اين 
ملت برخاسته خودآگاهی انسان هاست که در آن 
حوزه سرزمينی زندگی می کردند. بنابراين در 
اروپای غربی ابتدا ملت به وجود می آيد و سپس 
دولت. نگاه های ديگری هم در مورد فرايند ملت 

مثال نگاه آلمانی که معتقد  . به عنوانهستسازی 
است؛ ملت ها تکامل يافته همان اقوام يا 
نژادهای قديمی هستند که بعدها خودشان را در 
قالب دولت های ملی نمايش می دهند. بعضی ها هم 
نظری متفاوت دارند؛ مانند فرانسوی ها که بيشتر 
بر عواملی که در شکلدهی به اين خودآگاهی و 

بيشتر اشاره  ،تاکيد دارد شکلدهی به مفهوم ملت
 می کنند.

 
در واقع ما دو رويکرد داريم؛ رويکرد آلمانی و 
رويکرد فرانسوی. يکی نگاه تاريخی به موضوع 
دارد و ديگری نگاهی سياسی. آن چه که ما می 
توانيم در مورد کشورهای جهان سوم بگوييم، از 

 چونتجربه جهانی استفاده کنيم و در مورد کشوری 
ان پياده کنيم، بايد اين طور بگوييم که افغانست

افغانستان،  چونی يدر کشورهای توسعه نيافته 
ملت سازی به مثابه يک مفهوم تاريخی آن فرايندی 
را که در اروپای غربی طی کرده، هنوز تجربه 

 نشده است.
 

ما در مورد فرايند ملت سازی در حالت تاخر قرار 
های مدرن  در اين جا اول دولت ستاروشن داريم. 

ی که از استعمار داشته ايم يرا از طريق تجربه 
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يا تعاملی را که نخبگان سياسی ما داشته اند با 
مفاهيم غربی و دنيای مدرن؛ مشاده کرده ايم و 

ی که داشته يبعد از جنبش های استقالل طلبانه 
قاره يا جنبش های آزادی نيمايم؛ برای مثال در 

به وجود آمده، ما ی که در خاورميانه يخواهانه 
شاهد شکلگيری دولت های جديدی هستيم که به نوعی 

 ميراث دار تجربه سياسی غرب هستند.
 

يک مفهوم مدرن در  همچونما مفهوم دولت را 
قاره و نيماختيار داريم که اين را در کشورهای 

در خاورميانه و کشورهای آسيای ميانه و در 
اين ها  .مجموع کشورهای آسيايی تجربه می کنيم

هم بيشتر عناصر شکل گيرنده اش را از غرب گرفته 
اند و دولت را به مفهوم يک تجربه مدرن داريم 
تجربه می کنيم. اما ملت به مفهوم مدرن اش در 
درون اين ظرف دولت شکل نگرفته است؛ در واقع ما 

 داريم بر عکس تجربه اروپايی عمل می کنيم.
 

بتنی بر همان در جوامع شرقی، ما مفهوم ملت را م
يعنی  .مفهوم تاريخی قومی می توانيم تعريف کنيم

انسان هايی که دارای زبان و دين و نژاد مشترک 
که ما در جوامع آسيايی  دشواری يیهستند. اما 

از شکلگيری به پيش اين است که دولت ها  ،داريم
مردم توسط قدرت های استعماری شکل گرفته  وسيله

که در خاورميانه به بودند، مانند دولت هايی 
 وجود آمدند، يا مانند شکلگيری خود افغانستان.

 
وقتی در مورد چگونگی به وجود آمدن افغانستان 
بحث می کنيم، يکی از معروف ترين نظريه ها اين 
است که افغانستان يک کشور حايل است که بر اثر 
رقابت دولت استعماری بريتانيا و دولت تزاری 

 به وجود آمده است.روسيه در سده نوزده 
 

در کشورهای جهان سوم در ابتدا بحث دولت سازی 
مطرح است، مقدم تر بر ملت سازی. اين ها در گام 
نخست سعی می کنند که ساختارهای سياسی را بر 
اساس الگوهای غربی شکل دهند، يعنی ابتدا ظرف 
را می سازند و بعد هم می بينند که مظروف اين 

ست زيرا در اين جوامع، ظرف هنوز ساخته نشده ا
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ی از نژادها و مذاهب و زبان ها گردهم يمجموعه 
آمده اند، بدون اين که به خودآگاهی جمعی دست 

 پيدا کنند.
 

کار دولت و نخبگان سياسی يی که در  ،اين بر بنا
راس دولت هستند اين است که بايد بتوانند اين 
مجموعه ها را به عنوان يک ملت سازماندهی کنند 

ين ملت، بتواند در چهارچوب دولت هم در داخل و ا
 کشور و هم در بيرون، نقش ايفا کند. 

 
ملت به مفهوم مدرن آن در افغانستان  نبودِ  پرسش:

در طول تاريخ، باعث بروز چالش های گوناگونی 
شده و در نتيجه ما نتوانسته ايم به لحاظ 
فرهنگی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی به رشد و 

يابيم؛ در اين مورد می شود بيشتر  توسعه دست
 بحث کنيد؟

بحث من اين نيست که توطئه های استعمارگران  -
باعث شده که ما ملت نباشيم يا ما دولت ملی 

که می خواهم بگويم که يک  نداشته باشيم، بل
نظريه اين است که افغانستان بر اساس همان 
رقابت قدرت های بزرگ به وجود آمده و بحث ديگر 

ين است که آمدن يک قوم و غلبه بر اقوام هم ا
ديگر باعث شکلگيری جغرافيايی به نام افغانستان 

ديگری هم وجود  ديدگاه هایشده است. البته 
 دارد.

 
له اين است که ما با کشوری مواجه هستيم که امس

در آن دولت به عنوان يک مهفوم مدرن شکل نگرفته 
اساس  و ملتی هم که در اين کشور وجود دارد بر

خودآگاهی به وجود نيامده. بنابراين ما با توده 
های انسانی يی مواجه هستيم که در درون اين 
جغرافيا تمرکز پيدا کرده اند و زندگی می کنند 
بدون اين که نسبت به هم خودآگاهی داشته باشند 

 يا حتی احساس همبستگی.
 

در نتيجه ما در افغانستان با بحران هويت، 
و بحران مشارکت روبه روييم و  بحران مشروعيت

بنابراين در بيرون هم نمی توانيم نمايشی از 
دولت ملی داشته باشيم. در نتيجه به عنوان دولت 
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ناکام و ضعيف ياد می شويم؛ زيرا ما هنوز دولت 
ملت مدرن را در درون اين جغرافيا شکل نداده  –

 ايم.
 

بعد از درگيری های درونی يی که به خاطر ضعف 
ارهای دولت ملی داشتيم يا اصال اين مفهوم ساخت

شکل نگرفته و قبل از آن هم نظام سياسی ما در 
وقتی که ما تجربه های  .قالب پادشاهی بوده

نخستين دولت ـ ملت را در دوران مارکسيست ها 
جا هم نقشی را  می بينيم که در اين ،داشته ايم

که نيروهای سنتی و مذهبی دارند عمال با ناکامی 
ی که در ياجه می شود. يا تجربه های اوليه مو

 –دوران امان هللا خان برای شکلگيری نظام دولت 
با توجه به همان نقش فرهنگ سنتی  ،ملت داشتيم

 ما با ناکامی مواجه می شويم.
 

نخبگان سياسی ما به توافقی هم نشست بن پس از 
در راستای ملت شدن نمی رسند و در عين حال، 

هم رشد پيدا نمی کند تا فرهنگ سياسی ما 
بتوانيم ملت را توليد کنيم و بعد هم دولت ملی 
را شکل بدهيم. می بينيم که بعد از بن و بعد از 

سال درگيری  300چهار دهه و در واقع بعد از  –سه
های داخلی، سرانجام جامعه جهانی در قالب اجالس 
بن، نخبگان سياسی گروه های قومی را در قالب يک 

يد، گردهم می آورند تا زمينه شکلگيری ساختار جد
 دولت مدرن را در افغانستان به وجود بياورند.

 
نخبگان  رشکلگيری دولت بر اثر فشار بيرونی ب

سياسی عملی است که ما آن را در نشست بن شاهد 
بوديم که حکومت و نهادهای سياسی و قانون اساسی 
شکل می گيرند. اما بايد توجه داشته باشيم که 

دولت مدرن، در عين حال ملت مدرن هم می  اين
خواهد. در اينجا نه توده ها به خودآگاهی رسيده 
اند و نه نخبگان هم گامی را در راستای ملت 
سازی برمی دارند. در نتيجه ما شاهد انواع 
 بحران ها و کشيدگی ها در درون اين دولت هستيم.

 
و  نهادهاجامعه جهانی می خواست ابتدا 

دولت مدرن را در افغانستان به وجود ساختارهای 
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بياورد و بعد هم می خواستند از طريق توافق 
نخبگان، ملت را به وجود بياورند. اگر نخبگان 
سياسی در قالب ساختار قدرت با هم توافق داشته 

ما می توانيم اميدوار باشيم که ملت هم  ،باشند
در درون دولت شکل بگيرد. اما ما شاهد هستيم که 

ن سياسی در مورد ساختار سياسی هر روز، نخبگا
توافق شان کمرنگ تر می شود اين ها دارند برمی 
گردند به ساختارهای قومی و دينی و ساختارهای 
سنتی قديمی شان. به هر حال پروسه ملت سازی در 

هايش دافغانستان فوق العاده مشکل دارد و بنيا
 با خطر مواجه است.   

 
متوجه افغانستان می  اين موضوع چه خطراتی را-

که  2014کند؛ با توجه به نزديک شدن به سال 
نيروهای بين المللی از افغانستان خارج می شوند 
و کميته بين المللی بحران هم نسبت به پيامدهای 

 آن يعنی سقوط دولت افغانستان هشدار داده است؟
تشکيل دولت در افغانستان نتيجه اجماع نخبگان  -

پس از کنفرانس بن. وقتی اين دولت  .سياسی است
يا هنوز در درون اين  ،توافق از بين می رود

دولت، ملت ساخته نشده است، در نتيجه ساختار 
 دولت هم از هم فرو می پاشد.

 
تا قبل از خروج نيروهای بين المللی انگاره ما 
اين است که نخبگان سياسی بر اثر فشارهای 

ی بمانند بيرونی به عنوان متحد در کنار هم باق
 در قالب ساختار دولت.

آيا تجارب تاريخی نخبگان سياسی افغانستان در -
سال باعث خواهد شد که اين  300طول بيش از 

نخبگان به فرايند ملت سازی روی آورند؛ برای 
چالش ها و بحران های طوالنی مدت در پايان 

 افغانستان و نتايج ويرانگر شان؟
عنی نخبگان ي .اين حرف نياز به تامل دارد-

سياسی خطرات ناشی از دور شدن و فروپاشی دولت 
را بيشتر از اين هماهنگی موجود ببينند و در 

 مسير يکی شدن حرکت کنند نه دوری و افتراق.
 

وقتی که ما نتوانيم يک ساختار دولت ـ ملت مدرن 
ی از يرا در افغانستان بازنمايی بکنيم، مجموعه 
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ی از يمجموعه  گروه ها در قالب افراطيت شان،
گروه های قومی، گروه های نژادی و ... قدرت 
سياسی را بازنمايی می کنند که نمايش آن ها را 

سپتامبر و يا در زمان طالبان ديديم.  11ما، در 
اين نيروهای بنيادگرا، امنيت بين المللی را با 

سپتامبر به وجود  11خطر مواجه کردند و حادثه 
هانی تالش دارد که آمد. از اين نظر، جامعه ج

ساختار دولت را به عنوان ظرفی که می تواند 
افغان ها را در درون خودش نگه دارد و ملت را 
شکل دهد حفظ کند. اين فرض مسلما با فشار 
نظامی، سياسی و مالی ممکن شده است، اما در 

که اين فرض کمتر می شود، يعنی کمک های  2014
شود، احتمال مالی و سياسی و نظامی هم کمتر می 

 فروپاشی به وجود می ايد. چرا؟
 

زيرا در طول اين يازده سال، نخبگان سياسی ما، 
زمينه های شکلگيری وحدت ملی يا شکلگيری ملت را 
در افغانستان به وجود نياورده اند و يا عمال 
اقداماتی را که نخبگان سياسی در راس قدرت 

ده انجام داده اند نه تنها باعث شکلگيری ملت نش
که تضادهای قومی را هم تشديد کرده است. اين  بل

ی می شود که پس يامر باعث نگرانی های فزاينده 
از خروج نيروهای بين المللی از افغانستان، 
احتمال واگرايی و فروپاشی در افغانستان وجود 

 دارد.
 راه حل های اين معضل چيست؟ -
فرايند دولت سازی نسبت به فرايند ملت سازی  -

شود گفت که صوری تر و عملی تر است. ما می می 
توانيم با شکلدهی به نهادهای سياسی، قانون 
اساسی و ... دولت را به وجود بياوريم؛ اما مهم 

است که می تواند قوام دولت را به دنبال  »لتم«
 داشته باشد.

 
به هر حال، ما می دانيم که دولت، مجری اراده 

نتيجه اجماع  ملت است و تداوم اين دولت هم در
ملت ممکن است. يعنی اگر مردم اراده خودشان را 
در قالب دولت نبينند هر آن امکان فروپاشی دولت 

 وجود دارد.
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آيا ملت را هم می توانيم مانند دولت با حمايت 
های مالی و سياسی و نظامی جامعه جهانی به وجود 

ی است که مربوط به يبياوريم؟ خير!. اين پروسه 
سی کشور می شود. ملت سازی يک پروژه نخبگان سيا

اين موضوع مربوط می شود به همه  .بيرونی نيست
اقوام و توده های مردمی کشور که با هم احساس 
همبستگی داشته باشند. اين احساس همبستگی زمانی 

يد که نخبگان سياسی کشور ضرورت آبه وجود می 
شکلدهی به ملت را درک کنند و منافع خودشان را 

ن فرايند ملت سازی ببينند، نه در واگرايی در اي
 گروه های قومی و سمتی و مذهبی.

به نظر می رسد که نخبگان سياسی افغانستان  -
هنوز به اين درک نرسيده اند و ضرورت فرايند 

 ملت سازی را درک نکرده اند.
موضوع اين است که ما با چيزی به نام منفعت  -

سياسی  سياسی مواجه هستيم؛ در قالب منفعت
نخبگان سياسی کشور درکی از ملت سازی را دارند؛ 
اما وقتی احساس کنند که در قالب ساختار قدرت، 
نمی توانند به آن منافع سياسی دست پيدا کنند، 
سعی می کنند که خودشان را گره بزنند به منافع 
قومی و به منافع مذهبی و با جداسازی گروه های 

شان را از درون  قومی و نژادی، می خواهند قدرت
 مردم که پايگاه سنت گرايانه دارند حفظ بکنند.

از اين منظر، من تاکيد دارم که کماکان بايد 
ی باشد که مشارکت نخبگان يساختار قدرت به گونه 

سياسی گروه های قومی و سياسی و نژادی را حفظ 
بکند. تا وقتی که ما نتوانيم ساختار دولت را 

اين توافق نخبگان حفظ  ی شکل بدهيم کهيبه گونه 
 ملت سازی در افغانستان کار مشکلی است. ،شود

بنابر اين تا دولت در افغانستان ثبات نداشته 
باشند، ملت هم به وجود نخواهد آمد، چون همان 
طور که گفتم ملت سازی اساسا پروژه بيرونی 
نيست. تنها راه ممکن توافق نخبگان سياسی، 

لت بتواند مبتنی بر شکلگيری يک دولت است، تا دو
 يک برنامه مشخص ملت را بازنمايی بکند.

 
 اما بازنمايی ملت چه راهکارهايی دارد؟ -
در گذشته تاريخی، تجاربی را که کشورهای مختلف -

داشتند؛ برای مثال در ترکيه آتاتورک، در ايران 
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ها سعی می  رضا شاه، در عراق نوری سعيد، اين
را بر اساس سرکوب ژی ملت سازی يکردند که استرات

اقوام، گروه های قومی، گروه های مذهبی  ارائه 
يک الگوی قومی از ملت تعريف کنند. برای مثال 
آتاترک سعی می کرد که ملت ترکيه را در قالب 

در اين پروسه  .بازنمايی کندی زبان رکوقوم ت
بيرون  يه يیگروه کردها از دايره هويت ملت ترک

های هشتاد که در دهه می ماندند و بعدها ديديم 
ميالدی، پ.ک.ک. در قالب گروه های راديکال نود و 
 دولت ترکيه قرار گرفت.برابر در 

گروه  همهدر ايران هم، رضا شاه می خواست که 
عنوان قوم ايرانی گرد  زيرهای قومی و مذهبی را 

بياورد، يا هويت تاريخی ايرانيت. اما ديديم که 
ور می ماندند از عرب ها و ترکمن ها و کردها د

می بينيم که در دوره  ااين هويت ايرانی. حت
جديد، وقتی جمهوری اسالمی ايران می خواهد ملت 
 را بر اساس ايدئولوژی شيعه بازنمايی کند، اين
جا هم گروه های مذهبی سنی از دايره ملت شدن 

 بيرون می مانند.
 

راهکارهايی که در ايران، ترکيه يا  ،بر اين بنا
 ،در دهه های سده بيستم به وجود آمد در عراق

برای ملت سازی، ناکارآمدی خودشان را نشان می 
در افغانستان شما ديديد که در دوره  ادهد. حت

امير عبدالرحمان خان، دوره داوود خان يا دوره 
ژی يامان هللا خان سعی می کردند مبتنی بر استرات

سرکوب گروه های قومی، دولت را بر اساس هويت 
ونی اش شکل بدهند؛ اما ديديم که اين تجربه پشت

هم ناکام ماند و شکست خورد و بعد در دوره جهاد 
اين گروه های قومی بودند که خودشان را تبارز 

 دادند.
ن هم همان مفکوره دولت قومی ادر دولت مجاهد

باعث شد که بسياری از گروه های ديگر بيرون از 
د آمد و دولت بمانند و اختالفات درونی به وجو

نتوانستند به يک ساز و کار نتيجه بخش دست پيدا 
 کنند.

 
در دوره جديد هم اگر دولت در طول ده سال ثبات 
پيدا می کند به اين خاطر است که در اجالس بن، 
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تعيين می شود که هر گروه قومی و مذهبی متناسب 
با نفوس خودشان بايد در ساختار قدرت سهيم 

رت پس از بن صورت باشند. اين تقسيم قومی قد
گرفت. ولی وقتی شخصی که در راس قدرت قرار می 
گيرد در نظام رياستی متمرکز که ما نسبت به آن 
انتقاد داريم؛ چون نمی تواند نماينده وحدت ملی 

اعث می شود که کم کم برخی از گروه های بباشد، 
قومی از دايره قدرت کنار بروند. کنار رفتن آن 

اگرايی سياسی در کشور به ها باعث می شود که و
 وجود بيايد و ملت سازی با خطر مواجه شود.

افغانستان دوباره با چالش ها و  ،با اين حساب-
 بحران های سال های گذشته مواجه نخواهد شد؟

داريم به همان سمت حرکت می کنيم.  .دقيقا -
راهکار هم اين است که دولت بايد برآمده از 

، سياسی و مذهبی خواست عمومی گروه های قومی
باشد. دوم اين که اين دولت اراده ساختن ملت را 

گونه بايد  داشته باشد. اراده ساختن ملت را اين
بايد با شکلدهی به ارزش های مشترک  .داشته باشد

ارزش های مشترک تاريخی. در برخی از  و فرهنگی
هويت های تاريخی خودشان را به گونه  اکشورها حت

ی از گروه های يند که مجموعه ی بازنمايی می کني
قومی خودشان را در داخل آن ببينند، تا بتوانند 

 با اين همگرايی احساس ملت بودن کنند.
 

در افغانستان، در طول يازده سال گذشته، در 
حوزه معارف ما فرصت داشتيم و فرصت داريم به 
کودکان، از همان ابتدای رشد، بياموزيم که 

ی از گروه يمجموعه  افغانستان ملتی متشکل از
ها هم  های قومی، نژادی و مذهبی است و همه اين

 در برابر قانون برابر هستند.
 

می توانيم دانشگاه ها را در حوزه های علمی و 
ی شکل بدهيم تا کمک کنند به يپژوهشی به گونه 

گروه های قومی و  مياناين که چگونه می توانيم 
 مذبی همزيستی به وجود بياوريم.

 
سطح ديگر در واقع دولت بايد تالش کند که در 

عناصر مشترکی را که هم باعث همزيستی بين گروه 
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های قومی و نژادی می شود، شناسايی کرده و به 
 کار ببندند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8پيوست شماره 
 

 داکتر ثنا نيکپی
 

جلوگيری از روند دولت سازی، تالش برای 
 تيزم دينی در افغانستان واستقرار دسپ

 
  نخست:بخش 

جلوگيری از روند دولت سازی و تالش برای 
 استقرار رژيم مطلق العنان دينی

 
سياست  »دينی«استقرار دوبارة رژيم خودکامه 

دورنمايی و تغييرناپذير گرداننده های پشت پرده 
مسايل افغانستان است. اين استراتيژی با خم و 

روی، گاه به تندی و زمانی شپيچ، عقب نشينی و پي
کتيک های ضد و ابه کندی، با استفاده از ت هم

غول آسا به  نقيض ولی کامال برنامه ريزی شده و
رود. اين روند مانند ماشينی عمل می کند  پيش می

گر آن نمی انرويو هيچ اعتنايی به پيامدهای 
 شود. 

  
سوی استبداد زمانی بطی می شود ه پروسه حرکت ب

معه آبستن که اين حرکت مردم را فاقه ساخته و جا
خاطر جلوگيری از ه تحول شود. در صورت لزوم و ب
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ماشين بيداد دست به اصالحات  گانگردانند ،تحول
دهند و شعارهای  زنند، وعده های پوچ می می

دهند و پول های  دروغين دموکراسی را سر می
ميلياردی را مصرف می کنند، تا از حرکت مردمی و 

جلوگيری ور کشايجاد دولت ملی و حاکميت ملی در 
 کنند.

 
 ،يکی از دستاوردهای اين نشيب و فرازهای سياسی

افغانستان است. گرچه اين  2004قانون اساسی سال 
قانون با ده ها خالی قانونی، ابهامات حقوقی و 
نواقص ناسالم بحرانزای سياسی طرح و تصويب شده 
است، رويهمرفته در اين وثيقه مهم ملی نظام 

صول تقسيم قدرت ميان قوای سياسی افغانستان با ا
سه گانه اجرايی، تقنينی و قضايی استحکام حقوقی 

 )1داده شده است. (
 

تغيير  ،يکی از مهمترين دستاوردهای اين قانون
است که از افراد  »لويه جرگه«موقف اعضای 

انتصابی و فرمايشی به افراد انتخابی تبديل 
 شدند. مطابق ماده يک صد و دهم اين قانون اعضاي

شوراهاي واليات و  ييسانشوراي ملی عبارت از ر
يس و ي، رنراي، وز(فرمانداری ها) ولسوالی ها

نوال سارو لوي (دادگاه عالی) اعضاي ستره محکمه 
اند که اکثريت قاطع آن ها (دادستان کل) 

انتخابی مردم هستند. ولی دولت  گاننمايند
افغانستان با بهانه های بی اساس از لويه جرگه 

ه شدن برنامه درود و برای برآور نی طفره میقانو
های ضد ملی شان به برگزاری لويه جرگه 

 )2غيرقانونی عمل می کنند. (
 

دو رنگی در پندار و کردار دولت افغانستان، 
 ادار و حتاحمايت های بی مورد و خاموشی های معن

مداخالت مستقيم خارجی در مسايل امنيتی و سياسی 
نده های اصلی سياست در دهد که گردان نشان می

افغانستان (جامعه جهانی) روش دو رويه را در 
ويژه در امور ه پيشبرد مسايل افغانستان، ب

. ظاهر و باطن، پندار و گرفته استدولتداری پيش 
در مسايل  »جامعه جهانی«کردار، گفتار و عملکرد 

افغانستان در تضاد و تناقض قرار دارد. 
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د که بيشتر از جانب گرداننده های اصلی اين رون
انگليس و امريکا طرح و تطبيق می گردد، نهاد 

 عنوانهای مهم جهانی از جمله سازمان ملل به 
 ابزار مورد بهره برداری قرار می گيرند.

  
خارجی در افغانستان سخن از  گاناگر گردانند

امنيت می گويند، در عمل بی امنی ايجاد می 
عملکرد  ،نداگر در باره وحدت حرف می زن ؛کنند

اگر از دموکراسی نام  ؛شان به نفاق منجر می شود
ترين استبداد دينی را  می برند، در عمل وحشی
از شايسته ساالری اگر  ؛ترغيب و تقويت می کنند

از گماشتن افراد نااليق حمايت می  ،می گويند
، از مبارزه با فساد فرياد می کشنداگر  ؛کنند

 خود مايه فساد و تقلب هستد. 
 

رسوايی های تقلب در  مثال برجسته در اين زمينه،
نشان داد که است که انتخابات اخير رياست جهوری 

و اين دست  رددست نيرومندی در عقب تقلب قرار دا
و ايجاد  »حکومت وحدت ملی«نقش خود را تا تشکيل 

دولت دلخواه اش موفقانه بازی کرد. حکومت 
فشاگر بزرگترين ا-افغانستان جنرال ظاهر ظاهر 

سرزنش کرد. زيرا ضيا  ،جای تقديره تقلب را ب
بزرگترين تقلب کار انتخابات را  -الحق امرخيل

و موجب رسوايی  ه بودبا اسناد تقلب دستگير کرد
. ه بودغصب قدرت شد مافيای ملی و بين المللی در

تقلب کاران  ،با اين همه رسوايی های شرم آور
گر ادامه خارجی به تقلب شان به شيوه دي ملی و

داده و کار شان را در به قدرت رساندن گروه های 
سازی روند دولت سازی در کندنظر شان و  مورد 

 افغانستان انجام دادند.
 

ول تقلب از جانب دولت وضياالحق امرخيل مس
افغانستان و دولت جهانی که جرم وی با خيانت 

قهرمان ملی تبليغ شد  عنوانملی برابر است، به 
وزير امور خارجه امريکا، بر اساس و جان کيری 

را تشکيل کرد.  »دولت وحدت ملی«همين پالن تقلب 
 چيزی که در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد.
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يا  »دولت جهانی«عملکرد و شيوه های کار 
در افغانستان هر روز آشکار  »ديکتاتوری جهانی«

تر می شود. اگر در گذشته تنها پژوهشگران 
انستند آن ها را شناسايی کنند، تيزبين می تو

واقعيت ها تا اذهان عامه افغانستان رسيده  کنون
است. مطالعه دقيق در اين مورد از جمله در شبکه 

دهد که پيچيده ترين  اجتماعی فيسبوک نشان می
قضايای مسايل مربوط به افغانستان و عملکرد 

در اين کشور، در دور دست ترين  »جامعه جهانی«
افغانستان، از جمله دهکده زادگاه ام دهکده های 

تصوير روشنی کشيده شده است. پس ظاهر فريبنده و 
 دگر فريبايی و تقدس ندارد. »جامعه جهانی«مقدس 

  
چون موضوع و مضمون مهم اين نوشته جلوگيری از 

وجود آمدن دولت و ايجاد استبداد دينی است، ه ب
 می خواهم با شرح مفصلتر و مستدل تر شيوه های

 را بيان کنم.کشور جلوگيری از دولت سازی در 
 

 :شيوه های جلوگيری از دولتسازی
برنامه های پالن » دولت جهانی« گرداننده های 

 مشده، متداوم پنهان و آشکار، معلوم و اعال
ناشده، کمتر راست و زياد تر دروغ را در 
افغانستان عملی می سازند که ار راه های مختلف 

ون استفاده می کنند که شيوه و شيوه های گوناگ
 را به گونه مثال برجسته می سازم:زير های 

يک: ترويج و تشويق قانون شکنی، قانون گريزی و  
قانون ستيزی يا تجاوز بر قانون : قانون شکنی 
از مروجترين شيوه های کار دولت افغانستان و 

است که در طرح و تصويب قوانين  »دولت جهانی«
های جدی قانونی در قوانين ناقص، جاگزاری خال

منجمله قانون اساسی، تفسير های نادرست و 
نامشروع از قانون و تقض صريح نورم، مواد و 
اصول قوانين از جمله نقض عمدی قانون اساسی از 

ديده می  »دولت جهانی«جانب دولت افغانستان و 
که تقلب گسترده کامال هنگامی شود. برای مثال: 

اخير رياست جمهوری  پالن شده در انتخابات
افغانستان افشا می شود و نتيجه انتخابات نمی 

وجود بياورد، وزير ه تواند حکومت انتخابی را ب
خاطر جلوگيری از يک دولت ه خارجه امريکا ب
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آشکارا قانون اساسی افغانستان از  ،انتخابی
تخلف می کند و حکومت جديد بيرون از دايره 

د. در حقيقت وجود می آوره قانون اساسی را ب
نظام سياسی کشور توسط وزير خارجه کشور بيگانه 
ه در مخالفت آشکار با قانون اساسی افغانستان ب

وجود می آيد. اين مداخه مستقيم و غرض آلود کمک 
که  گردد، در حالی به مردم افغانستان تبليغ می

اقدام کامال حساب شده در جلوگيری از روند دولت 
ظام موجود و بی کفايتی سازی، بی اعتبار سازی ن

مردم افغانستان در ايجاد حاکميت ملی را نشان 
 ) 3دهد.( می
  

که قانون شکنی عملکرد روزمره و عادت  در حالی
رييس جمهور کرزی در چهار دوره حکومتش بود، 
رييس جمهور اشرف غنی هم تا حال سه بار  از 
مواد و اصول قانون اساسی تخلف کرده است که اين 

بايد در مقاله جداگانه بررسی شود، ولی تخلفات 
بطور خالصه می توان گفت که تخلفات اشرف غنی از 
قانون اساسی مستقيما از طرف خودش نبوده و 
بيشتر مربوط به کم دانشی اطرافيان و مشاوران 
وی می شود. اينک متن فرمان رييس جمهور غنی را 

را با مواد قانون اساسی  نقل کرده و اختالف آن
 است: زير رسته می سازيم. متن فرمان قرابرج
يس يکتر محمد اشرف غنی احمدزی رافرمان د«

جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تقرر نماينده 
يس جمهوری در امور اصالحات و يفوق العاده ر
 .حکومتداری خوب

) قانون اساسی 64) ماده (13تاسی از فقره (ه ب 
بهبود و افغانستان و به منظور اصالح اداره، 

توسعه حکومتداری خوب تقرر احمد ضياء مسعود، 
يس جمهوری اسالمی افغانستان يسابق معاون اول ر

که از تجارب و اندوخته های خوبی در اداره کشور 
حيث نماينده فوق العاده ه برخوردار می باشند، ب

يس جمهوری در امور اصالحات و حکومتداری خوب، ير
 )4( »منظور است

 
ه می خواهم خاطر نشان سازم که در اولتر از هم

اين جا موقف آقای احمدضيا مسعود مورد بحث 
نيست، تنها تطابقت فرمان رييس جمهور با فقره 
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قانون اساسی افغانستان می باشد.  64ماده  13
تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل «، 13فقره 

قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت 
عالي رتبه مطابق به احکام ملي و مامورين 

، را در جمع صالحيت های رييس جمهور درج »قانون
کرده است. اين فرمان وقتی با قانون اساسی 

ن اداشت که چنين پستی در رديف مامور مطابقت می
عالی رتبه موجود می بود. گرچه ايجاد سمت های 

شيوه  ،فوق العاده که مربوط به نظام سياسی باشد
نيست، ولی رييس جمهور می تواند درست دولت داری 

رفته  هم پست های جديد را ايجاد نمايد، روی
قانون اساسی،  64ماده  13اتکای آن به قفره 

استفاده بی مورد از قانون اساسی می باشد که 
ترتيب کننده متن فرمان رييس جمهور در فقدان 
دانش حقوقی مرتکب اين استفاده جويی و تخلف از 

 شده است. مواد قانون اساسی
 

دومين  تخلف از قانون اساسی در زمان رييس 
های محلی بود که با اجمهور غنی، حل قضيه شور

صدور فرمان گويا تقنينی در باره بازگشت صالحيت 
شوراهای محلی، مناسبات ارباب الرعيتی را 

ساخت و بحران قانون اساسی را که جنگ  »قانونی«
حکومت در مردم و  »نمايندگی«قدرت و چوکی ميان 

محالت بود به اصطالح ماست مالی کرد و غيرقانونی 
بودن نقش نماينده های مردم در اداره اقتصاد 
کشور و امور اجتماعی و خالی بزرگ قانون در اين 
مورد همچنان بدون حل باقی ماند. اين موضوع را 

خألی حقوقی قانون «نام ه با نشر مقاله جداگانه ب
(  .بررسی کرده ام »لیاساسی در بخش شورا های مح

5( 
 

سومين و زشت ترين تخلف از قانون اساسی در زمان 
اشرف غنی جلوگيری و غفلت يا عمل نکردن آگاهانه 
در انتخابات پارلمانی است. چنين تخلفات در 
زمان حامد کرزی بار ها تکرار شده است که مردم 
فکر نمی کردند اشرف غنی مبنی بر وعده های 

يکی هم تطبيق قانون برقراری انتخاباتی اش که 
حاکميت قانون بود، اين کار را تکرار خواهد 

دولت «کرد. اين قلم از آغاز ايجاد حکومت ساخته 
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يا ديکتاتوری جهانی اين تخلفات حکومت  »جهانی
را به مثابه شيوه های اداره از از طرف دولت 
افغانستان و حاميان خارجی آن شناسايی و ضمن 

را تشريح کرده ام. تفصيل  آننشر ده ها مقاله 
شيوه های «نام  ه اين مساله را در مقاله ام ب

 2009در سال  »اداره دولت جهانی در افغانستان
 )6نشر شده است، خوانده می توانيد.(

چهارمين اقدام رييس جمهور غنی مبنی بر تخلف  
از قانون اساسی به سؤ قصد در تخلف منجر شد. 

ن عدم مشروعيت رييس جمهور حين وقوع بحرا
پارلمان افغانستان رسما اعالم داشت که :  

قانون اساسی وظيفه دادگاه عالی  تفسير«
افغانستان است و اين موضوع به دادگاه عالی 

تفسير قانون  ،به باور من »ارجاع خواهد شد.
اساسی وظيفه دادگاه عالی نيست. دادگاه عالی 

ت. نيز بر اساس مواد قانون اساسی تشکيل شده اس
تفسير قانون وقتی مدار اعتبار است که قبل از 
بحران توسط نهاد با صالحيت و مسلکی مانند شورای 
قانون اساسی، دادگاه عالی يا دانشمندان حقوق 
طرح و با رای اعضای قوای مقننه تصويب شده 

هيچ تفسير قانون بدون تصويب قبلی   باشد.
 پارلمان وجود ندارد.

  
همچنان گفته بود که اشرف غنی رييس جمهور 

باره زمان برگزاری انتخابات بر اساس  تصميم در«
مصالح عليای کشور و در روشنايی اجماع ملی صورت 

که بزرگترين و معتبرترين  . در حالی»خواهد گرفت
اجماع ملی پارلمان به ويژه شورای نمايندگان می 
 باشد که هيچ اجماع ديگر نمی تواند سرنوشت آن

وجود ه پارلمان با رای مردم برا تعيين کند. 
آمده و با رای مردم تعيين سرنوشت می شود. 
تعويض اين مرجع معتبر ملی به نهاد های ديگر 

سوی ه تخلف آشکار از قانون اساسی و حرکت عمدی ب
بحران نظام سياسی است. هيچ مصالح عليای باالتر 
از اراده و رای مردم و حق آن ها در تعيين 

اجماع از منابع فقه است که  سرنوشت شان نيست.
با حقوق سياسی و قانوگذاری و نظام سازی رابطه 
يی ندارد. کاربرد اين اصطالح در بخش های حقوق 
دولت ضعف سواد حقوقی و سياسی است و يا نيرنگ 
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جديد برای قانون گريزی و قانون ستيزی خواهد 
 بود.

 
رييس جمهور با متوجه شدن اين اشتباه ار ارجاع 

قانون اساسی به دادگاه عالی صرف نظر تفسير 
ی ااقدامات انجام شده به معن ،ر صورته کرد. به

گريز از قانون، تخلف از قانون و در آخرين 
نتيجه جلوگيری از استقرار نظم و حاکميت قانون 

 باشد. در افغانستان می
 

 ی بودن کارمندان دولتی: حرفه يدو: غير 
تشکيل  گزافو در موجی از الف  »وحدت ملی«حکومت 

ذهنيت مردم افغانستان را  ،حکومت کاری و متخصص
فريب داد و تشکيل کابينه نشان داد که نه تنها 

ه که ناب از حکومت کاری حرفی وجود ندارد، بل
کار آورده اند. بی  کار ترين حکومت را روی

سوادی سياسی و حقوقی در حلقات حکومتی و 
مطالعه مشاوران رياست جمهوری بيداد می کند. 

و رشته  »حکومت وحدت ملی«جدول اعضای کابينه 
های تخصصی و مقايسه آن با سمت های آن ها نشان 

دهد که وعده های انتخاباتی فريب و خاک  می
پاشيدن به چشمان مردم بوده است. به باور من 

تنها معيار حتمی در تقرر کارمندان دولتی، 
 حکومت وحدت«تعلقيت به دو جناح تشکيل دهنده 

و تاييد نهادهای خارجی است. اين موضوع می  »ملی
تواند چون شيوه يی در جلوگيری از روند 
دولتسازی در افغانستان مورد استفاده دست های 

 پشت پرده باشد.
 

 :سه: ترور و انتحار و ناامنی
من با کسانی که تشديد ترور، اختناق و انتحار  

د، دانن در افغانستان را ضعف دولت افغانستان می
مخالف هستم . برعکس اين کار را يکی از شيوه 

دانم که به دستور  های کار دولت افغانستان می
 نهادهای استخباراتی خارجی طرح و تطبيق می

بردن ترور و  ميانگردد. دولت نه تنها برای از 
انتحار کار نمی کند، بل در حمايت مستقيم اين 
پديده تبهکن قرار دارد. با استفاده از اين 
تجارت خونين مردم را تهديد می کنند، افراد 
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دارند، از اعتراضات،  از ميان بر می رانامطلوب 
تظاهرات و فعاليت مدنی جلوگيری می کنند و 

را به روی فرزندان وطن به ويژه ها دروازه مکتب 
دختران می بندند. در باره مسموم ساختن و 
زهرپاشی به روی دختران مکتب و سوختاندن مکاتب 

ن تا امروز همه اتران از زمان جنگ مجاهددخ
 )7آگاهند. (

 
 چهار: عدم توازن در تقسيم قدرت:

نظامی که بر اساس اصول دموکراسی تشکيل شود،  
مهمترين سنگپايه آن تقسيم قدرت است و بارزترين 
شکل تقسيم قدرت در موجوديت قوای سه گانه دولت 

. پذير است و قضايی امکان ینيقنتيعنی اجرايی، 
در افغانستان بزرگترين مصارف از منابع داخلی و 

وجود آوردن قوای اجرايی يعنی ه خارجی برای ب
حکومت به مصرف می رسد و حکومتی که افراد آن 

ه ب ،منافع کشورهای خارجی را تضمين کرده بتواند
وجود می آيد. حکومت افغانستان از آوان تشکيل 

يعف به تمرکز قدرت برای خود و تض درنگبدون 
وجود ه قوای مقننه و قضاييه دست می يازد. از ب

آمدن اداره موقت، حکومت انتقالی و دو دوره 
حکومت گويا انتخابی کرزی و حکومت وحدت ملی 

يک روش در توازن و عدم توازن قدرت وجود  تنهات
و  »مقتدر«دارد که قوه اجرايی بايد متمرکز، 

، ديکتاتورمنش باشد، قوای مقننه ضعيف، متفرق
ناقص، کمبود و غير قانونی و قوای قضاييه مزدور 
و خدمتگذار قوی اجراييه باشد. اين روش توازن 
قدرت در افغانستان را متشنج و بحرانزا 
نگهداشته ، حاکميت ملی را خدشه دار نموده و 

 ايجاد دولت ملی و مردمی را سد شده است. 
 
برای مثال: تفسير قانون توسط محکمه عالی،  

پارلمان، عدم موجوديت  رمسلحانه کرزی بتهاجم 
لويه برگزاری خاطر جلوگيری از ه شوراهای محلی ب

جرگه قانونی، تدوير لويه جرگه تقلبی و مافوق 
قانون همه و همه راه های گريز از قانون، تخلف 
از قانون و تجاوز بر قانون و برکندن ريشه های 

 )8باشد. ( جامعه متکی بر قانون می
 



 

532 
 

 ف نهادها و ساختارهای دولتی:پنج: تضعي
خاطر جلوگيری از شفافيت و علنيت در ه دولت ب 

وليت وکار دولتی و سردرگم نمودن بازپرسی و مس
پذيری از ايجاد تداخل در کار نهادهای دولتی، 
تشکيل های موازی با ارگان های دولتی و مداخله 
در امور داخلی و کارساختار اصلی و تخصصی دولت 

وده و از اجرای کار شفاف در امور را تضعيف نم
دولتی جلوگيری می کند. برای مثال: پيشبرد 

ن دولت که اخارجی و مخالفکشورهای مذاکرات با 
از خاک کشور خارجی فعاليت می کنند، کار وزارت 
خارجه است. ولی اين کار را نهاد خارج از 

نام شورای صلح پيش ه ساختار و کامال غير مسلکی ب
را غير  دم افغانستان موجوديت آنمی برد که مر

دانند.  را مشکوک می ضروری و فعاليت های آن
برهان الدين ربانی توسط اين شورا يک  کشته شدن 

خاطر ه از انتخابات رياست جمهوری ب پيشسال 
از انتخابات پيش متفرق ساختن حزب جمعيت اسالمی 

و پيشبرد مذاکرات غير شفاف و مشکوک با طالبان، 
دهی شورا به پارلمان و مردم و تخصيص عدم پاسخ

بودجه های ميليونی برای شورای صلح موجوديت اين 
 نهاد مرموز را زير سوال می برد. 

 
نهادها و آموزشگاه های گويا افزايش و گسترش 

اذهان عامه و  ردينی و تاثيرات منفی آن ها ب
مداخله در امور کشوری از شيوه هايی است که 

ا مختل کرده و بديل های وظايف عادی دولتی ر
نامناسب را برای اجرای وظايف دولتی به ميان می 

 )9آورد. (
 

 شش: جلوگيری از تعريف دوست و دشمن: 
حکومت بزرگترين دشمن مردم ، تاريخ و فرهنگ 
افغانستان را که طالبان اند، دشمن خطاب نمی 
کنند. کرزی آن ها را برادر می گفت و حاال هم 

ل جدی تر آن ادامه دارد. اين برادری با شک
دولت دست به ترور، اختناق و  برابرکه در  کسانی

انتحار می زدند، چند دهه برای سرنگونی دولت از 
تب اگيرند، مک وحشی ترين شيوه های زور کار می

را ويران و مردم را به خاک و خون می کشانند، 
جمهور افغانستان  نسايير »برادران«دشمن نه، 
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که اين دشمنان سرسخت  نهستند. جالب اي
افغانستان نه تنها سرکوب نمی شوند، برعکس هر 
نوع فعاليت های فکری و عملی عليه آن ها در 
افغانستان در نطفه خنثی می شود. برای مثال: از 
مقاومت های مردمی در واليات شمال افغانستان از 
طرف حکومت مرکزی با نيرنگ های مختلف جلوگيری 

که از آن احتمال مخالفت با  می شود. به کسانی
طالبان متصور باشد، با دادن امتيازات دولتی از 
مخالفت با طالبان خاموش ساخته می شوند و يا با 

زيکی توسط عمل انتحار از ميان ينابودی ف
 )10برداشته می شوند. (

 
 هفت: تقويت بنيادگرايی دينی:

افغانستان، گذشته، حال و در تقويت بنيادگرايی 
گذريم به حال و  وشن دارد. از گذشته میآينده ر

آينده می نگريم. تاسيس، تمويل و فعاليت هزاران 
مدرسه دينی در افغانستان و طرح های ايجاد 
آموزشگاه های گويا دينی از جمله امضای قراداد 

 بامرکز آموزش اسالمی در تپه مرنجان کابل 
گواه روشن برای تقويت  ،عربستان سعودی

طور پالن شده و عمدی می ه ی بی دينيبنيادگرا
که  باشد که افغانستان را نه برای زندگی بل

گون جنگ و خون برای کشورهای يلابرای ايجاد پ
منطقه در نظر گرفته اند. تقويت بنيادگرايی 

وجود آمدن ه موثرترين راه برای جلوگيری از ب
دولت و هر نوع انسجام می باشد. بنيادگرايی 

لوگيری از دولت فراگير دينی اصلی ترين عامل ج
با تقسيم قدرت می باشد. خارجی ها به مردم 
افغانستان نياز ندارند، به مشتی از 

دارند که مردم را  نياز »دينی«بنيادگرايان 
بدون رآی، انتخابات، ارادة سياسی ساخته و با 
استفاده از آن ها منافع کشوری خود شان را 

 )11تضمين کنند. (
 

 غير مدنی و استخباراتی: هشت: ايجاد نهادهای
يی که نهادها و گروهبندی های سياسی  جالب اين 

ولوژی طرح و تشکيل ئيدادين، صلح و پرچم زير که 
اساليب با  ی ندارند وظرافت کار، می شوند

گزاف در اجرای آشنا نيستند. هزينه  پيشبرد امور
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پالن ها ثابت می کند که اجرای اين کار از 
داد و قابليت حکومت صالحيت، صالبت، استع
مافيای منطقه قابليت  اافغانستان نيست. حت

پيشبرد چنين پالن های پيچيده، متنافض و چند 
 پهلو را ندارند.

 
گرديم. در افغانستان  می به اصل موضوع بر

نهادهای زياد غير مدنی، جبری و استخباراتی 
وجود دارد که می توان از موجوديت زندان های 

ه گاه های جگرفته تا شکن شخصی اتباع خارجی
 رهبران جهاد و زورمندان مذهبی نام برد. در اين
ی جا الزم می دانم که از نهادها و گروهبندی هاي

که در سطح بااليی دولت فعاليت دارند، يادآوری 
نمايم که عمده ترين آن ها عبارت از شورای 

شورای  علمای افغانستان، شورای صلح افغانستان و
 ان اند.جهادی افغانست

 
 حکومت بدون تقسيم قدرت با قوانين شديد فقهی:

گفته بود :  1997پلومات امريکايی در سال ييک د 
ما تصور می کنيم که رژيم طالبان به شکل «

) ظهور خواهد عرب و امريکا ارامکو(کنسريسوم نفت
نمود. لوله نفت فقدان شورا و پارلمان و قونين 

ه آن ها کنار شديد فقهی که ما می توانيم با هم
 ) 12( »آييم

 
نماينده سياسی سی آی ای  -بيردن کليهمچنان، ما

ن در باره طالبان گفته بود: ادر حکومت مجاهد
که  با آنو  اين جوانان بدتر از ديگران نيستند«

، پيروزی شان بهتر آيندکمی احساساتی به نظر می 
بر سرزمينی که  کنوناز جنگ داخلی است. طالبان 

سيطره  ،به ترکمنستان وصل می کند پاکستان را
حاصل کرده اند. اکنون ما قادر خواهيم بود که 

افغانستان کشيده و گاز  راهنفت را از های لوله 
و نفت را به بازارهای جديد انتقال دهيم، همگی 

 )13( ».بايد احساس راحت کنند
 

مانع تحقق  فراگيرروشن است که موجوديت يک دولت 
باشد.  ه نفت از افغانستان میمعامالت انتقال لول

اجرای سريع و بدون درد سر برای مافيای  در
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فاقد قوانين و نظام سياسی يکدست جهانی به دولت 
است. علت اساسی جلوگيری از روند دولت  نياز

تيزم دينی در وسازی و تالش برای استقرار دسپ
اين نيت  می گيرد. سرچشمهافغانستان از همين جا 

يست. برنامه آن ها يکجا با دولت جهانی نو ن
آغاز ايجاد طالبان در پاکستان طرح شده بود که 
با مقاومت مردم افغانستان روبرو شد. دولت 

خاطر درهم کوبيدن مقاومت بعدی و ه جهانی ب
، »دموکراسی«دام  ،جلوگيری از تجزيه افغانستان

ايجاد حکومت تقلبی، تقسيم قدرت را با موجوديت 
فت و با استفاده از اين دست گر پارلمان روی

دادند، تقويت کردند  رشدطالبان را بيشتر  ،فرصت
و استفاده از زهر قدرت و احساس جنون آميز قدرت 
طلبی رهبران جناح مقابل طالبان، مردم را خلع 
سالح، طالبان را با تجربه جنگ، ترور و انتحار 
مجهز و جنگ و بی ثباتی را از جنوب افغانستان 

 14ستان انتقال دادند. (به شمال افغان
 

اکنون مافيای جهانی يک بار ديگر به مقاومت 
که جنون قدرت،  روست. نظامیه نظام موجود روب

را از  فساد، تقلب و استبداد اجرا کننده های آن
مردم جدا و در گروگان ترور، انتحار، نفاق و 
عدم انسجام قرار داده است. مافيای جهانی با 

دست  ،متی در داخل دولتاستفاده از حلقات حکو
همپاشی نظام هستند، تا زمينه های  اندر کار

 استقرار رژيم بيدادگر دينی را آماده کنند.
 

همزمان با از همپاشی دولت و زمينه سازی برای 
تيزم دينی، پاکستانی سازی افغانستان ورژيم دسپ

هم از جانب دولت افغانستان و هم از طرف دولت 
وم و مرحله به مرحله جهانی با اقدامات متدا

 عملی می گردد.
 

جنبش «) بنيادگذار 1951-1895چودری رحمت علی (
و يکی از نخستين هواداران تشکيل  »ملی پاکستان

 و پاکستان بود. وی همراه با پير احسان الدين
خواجه عبدالرحيم کلمه پاکستان را ابداع کرد و 
به اين دليل در پاکستان از وی با احترام ياد 

ود. از ديدگاه چودری رحمت علی در کلمه می ش
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از  Kاز افغانيه،   Aاز پنجاب، P پاکستان
از  »T«از سند و  Sاز ايران،   Iکشمير، 
 Nاز افغانستان و  A(آسيای مرکزی)،  تخارستان

 )15آخرين حرف بلوچستان گرفته شده است. (
 

پس پاکستانی سازی افغانستان و استقرار سيستم 
افغانستان دو هدف موازی است  تيزم دينی درودسپ

که پاکستان سازی برای توسعه دولت نمونه يی 
پاکستان در کشورهای منطقه و گسترش آن در 
کشورهای آسيای ميانه، قزاقستان، آذربايجان، 
کاشغرستان چين و در دور مدت برای ايران در نظر 
 -گرفته شده است. تا کنون دو نوع رژيم اسالمی

دولت جهانی در کشورهای  استخباراتی از جانب
اسالمی ايجاد شده اند که يکی رژيم مزدور شيوخ 
وهابيت در عربستان سعودی و رژيم مارشااليی در 

 پاکستان است. 
 

هدف دولت جهانی از استقرار و حمايت چنين رژيم 
های مانند سعودی و کشورهای خليج فارس در 
کشورهای نسبتا پيشرفته است و برعکس استقرار 

مستبد دينی را در کشورهای عقب مانده رژيم 
مانند افغانستان عملی کنند که در آن بازپرسی 
مردم از رژيم موجود نباشد. مافيای جهانی به يک 
گروه مافيايی قدرت ضرورت دارد که در حمايت قشر 

(مال، آخوند و طالب) وابسته به  »دينی«نيرومند 
خارج قرار داشته باشد و مجزا از مردم 

ان باشد و قوای متفرق و غير مسلکی افغانست
داخلی و نيروهای ويژه دفاعی و استخبارات خارجی 
آن ها را از قهر و غصب مردم حفاظت کنند و هر 

 »روحانی«نوع جنبش ملی و مترقی از طرف قشر 
 »تحفه«مزدور تکفير و سرکوب گردد. اين است 

 دولت جهانی برای افغانستان در بخش دولت سازی.
 

در  »وحدت ملی«از تشکيل دولت  پس اشرف غنی
رييس جمهور  عنوانسفر خارجی اش به نخستين 

افغانستان قرارداد مرکز اسالمی وهابيت را که در 
تپه مرنجان بنا خواهد شد، امضأ کرد. اين مرکز 

بنيادگرايی دينی در کانون در آينده بزرگترين 
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افغانستان خواهد بود. آيا افغانستان به چنين 
 از دارد؟مرکزی ني

 
 بخش دوم

مقاومت ملی و بين المللی در مقابله با  
 بنيادگرايی و استقرار رژيم استبداد دينی

يا ديکتاتوری جهانی مانند  »دولت جهانی«برنامه 
پروگرام  پيشماشينی عمل می کند که صدها سال 

شده است. گرداننده های اين ماشين وقتی وادار 
ومت جدی مردم موقتی می شوند که مقا بازنگریبه 

خطر روبرو کند. در  اکار اين ماشين غول را ب
حرکت ماشين مهمتر از زندگی انسان ها،  ،غير آن

سرنوشت اقوام و ملت ها و ميراث فرهنگی و تمدنی 
آن ها به پيش حرکت می کند و همه دستاورد های 
گذشته انسان را يکسره نابود می کند. تخريب 

های بودای باميان تنديس بزرگترين شهکار تاريخ، 
و تخريب آثار ناب  2001توسط طالبان در مارچ 

نيت و  ،تاريخی شهر نمرود عراق توسط داعش
اين مخلوقات وحشی  آفرينندگانگر ويرانبرنامه 

دهد، تا آثار تمدنی جهان را نابود  را نشان می
جای آن اصول مافيايی خود شان را ه کنند و ب

 جا نمايند.ه جاب
 

و داعش اهداف مشترک دارند که  طالب، القاعده
همانا نابودی ميراث فرهنگی و تمدنی جهان و 
استقرار استبداد، ترور، انتحار و سرنگونی رژيم 

 باشد. های مخالف خواست خدايان آن ها می
 

القاعده، طالب،  آفريدنمافيای جهانی که با 
وحشيترين  ،داعش و سيه ترين گروه های خون آشام

ر پيش گرفته است، به تدريج عمل ويرانگری را د
قربانيان برنامه های نابودگر شان واکنش با 

روبرو می شوند. گرچه اين نابودگری در سراسر 
خصوص در آسيا و افريقا بيشتر از هر ه جهان و ب

جای ديگر جريان دارد، ولی زشت ترين نمونه های 
آن در افغانستان تبارز کرده است. چون اين 

نستان اختصاص دارد، پس نبشته به مسايل افغا
بيداد ديکتاتوری جهانی را نيز در برابر مقاومت 

بر اساس رويدادهای افغانستان بررسی می کنيم. 
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در پيشبرد برنامه های افغانستانی  »دولت جهانی«
نظامی  ااش با موانع جدی فرهنگی، سياسی و حت

و بين  ه يیرو است که در ابعاد ملی، منطقه روب
 آن شکل میپيرامون و اوضاع کشور المللی در 

 گيرد.
 

من آن ها را در دو بعد ملی و جهانی تشريح می 
 کنم.

 : مقاومت ملی. 1 
تجزيه شده  بخشافغانستان از ديد فرهنگی به دو 

است. فرهنگ زور، ترور، انتحار و عدم پذيرش و 
وسيله زور و بنيادگرايی ه تحميل اراده سياسی ب

دوم فرهنگ  خشبدينی که فرهنگ طالبی است و 
سال سنتی طور ه مشترک مردم افغانستان است که ب

ها در ذهن و روان مردم اين مرز و بوم شکل 
گرفته است. اکنون در افغانستان نه تنها جنگ 
ترور و انتحار و تفنگ جريان دارد، بلکه در عقب 
اين جنگ در مقابله با طالبان، فرهنگی نيز 

د به طرز ن آن نمی تواننموجود است که عامال
زندگی طالبی زندگی کنند. مافيای جهانی هم در 
نابودی همين پديده در جنگ قرار دارد و طالب 

 ،ابزار کور آن هاست که با بهانه جنگ با طالبان
 در تقويت شان کار می کنند.

  
که سنگپايه مقاومت است ی ياختالف فرهنگی پديده 

استقرار رژيم استبداد برابر ملی يا داخلی در 
ينی را می سازد. عامالن و چرخه های محرک اين د

شناسايی و زير پديده مهم دوام زندگی را قرار 
 معرفی می کنم:

 
مردم افغانستان که مخالف شيوه زندگی طالبی 

 هستند: 
سده ها در يک توازن نقش  درازایدر  مامردم 

مسايل دينی و دنيايی زندگی کرده و سختگيری های 
، تحميلی، موقتی بوده است بيشتر فرمايشی »دينی«

مردم  رکه توسط قشر روحانی مزدور از خارج ب
 ت شمال،اتحميل شده است. مردم افغانستان در والي

مناطق مرکزی، پايتخت و نواحی حومه آن دارای 
 باتنظيم کننده های رواجی و حقوقی هستند که 
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عادت ندارند. طرز  »دينی«روش های سختگيرانه 
، مدنی و اانسانی، پذيرزندگی آن ها بيشتر 

پيشرفته است که شيوه زندگی طالبی برای اين 
مردم عقبگرد اجباری است. پس برای حفظ مدنيت، 

رفته انسانی شان بايد در شاخالق و زندگی پي
تهاجم زندگی وحشيانه بدوی دفاع کنند که برابر 

بهترين مقاومت در مقابل جهالت و عقبگردی می 
 باشد.

 
افغانستان که در سراسر جهان ميليون ها مهاجر 

در سراسر جهان از  ماپراگنده اند: مهاجران 
قربانيان جنگ، ترور، تعصب، سختگيری های دينی 

به ناگزير هستند که در دوره های مختلف کشور در 
شده و با دوام جنگ و ادامه ترور و بی ميهن ترک 

امنی در خارج از کشور مانده اند. مهاجرت افراد 
مالن هنر، ادب، سياست و حرفه در کشور متخصص و عا

ها از افغانستان شده که زمغگريز های خارج موجب 
مخالف بازگشت آن ها به  امافيای پشت پرده منطق

به جز زندگی بزنسی  ماهستند. مهاجران  کشور
کشورهای اروپايی و امريکا تبديل شده اند که 
بازگشت آن ها به افغانستان، در امور خدماتی آن 

خالی نيروی انسانی را ايجاد می کند. اين ها 
مهاجران که اکثرا کارهای شاق در بخش های خدمات 

 خشنود واز کار شان نا ،دهند را انجام می
که ما هستند. مهاجران کشور عالقمند بازگشت به 

شان به بيش از پنچ ميليون می رسد، وقتی شمار 
گردند که شرايط زندگی بدون  می بر کشوربه 

گردد. فراهم برای شان  »دينی«و سختگيری تهديد 
گترين لشکر مقاومت ملی در خارج رمهاجران بز

ای مدنی و کار پويايی ه، اتهستند که با اعتراض
با شيوه زندگی استبدادی  ؛رسانه يی و فرهنگی

 طالبی در تقابل قرار دارند. 
 

ن مسلح و گروه های تنظيمی که در حکومت امجاهد
ن هيچگاه به اد: مجاهدافغانستان شريک هستن

ن دموکراسی، آزادی و ترقی نيستند، تنهايی عامال
از آن ها برای تمثيل دموکراسی  »دولت جهانی«

قالبی در افغانستان استفاده ابزاری می کند. 
ن به تنهايی نمی توانند عامل و اگرچه مجاهد
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اجرا کننده قدرت و حامی شيوه زندگی مدنی در 
جوديت آن ها در قدرت افغانستان باشند، ولی مو

 ردر چند دهه و تمرکز اقتصاد و تاثير آن ها ب
مردم نقش آن ها را در شکلگيری قدرت به بديلی 
تبدل کرده است که نيروی ديگری در مقابله با 

ن که مزه اطالب در جنگ گرم وجود ندارد. مجاهد
چوکی و مقامات دولتی را چشيده اند،  »قدرت«

بان حاضر نخواهند هرگز به تسليمی آن به طال
ن ابه قدرت مجاهد ،بود. پس در صورت تهاجم طالب

خاطر حفظ ه بزرگترين نيروی جنگی بعنوان نيز به 
 .ايستادطالبان خواهند  برابرقدرت شان در 

 
 موانع و محدوديت های بين المللی:. 2

سازمان حقوق بشر، دفاع از ذهنيت نهادهای جهانی 
سياست  قبالانه در تمدنی و بشردوسهای 

تخلف از حقوق بشر و به ويژه  »دينی«سختگيرانه 
حقوق زنان، اعتراض جهانی در برابر استقرار 

است. گرچه نهادهای حقوق  »دينی«رژيم استبداد 
بشری و خيريه کشورهای غربی نيز تا جايی زير 
تاثير نهادهای غير مدنی قرار داشته و مبرا از 

ن هم، با اينفوذ گروه های مافيايی نيستند. 
فشار عنوان ابزارهای رويهمرفته اين نهادها به 

رفتارهای حکومت های کشورهای غربی در تعيين  رب
شان در مسايل سياسی بی اثر نيست. بر جامعه 
مهاجران افغانستان است که چطور بتوانند واقعيت 

 های افغانستان را برای مردم تشريح کنند.
 

ی دور ، در پموقف هندوستان: انگليس و امريکا
مفيد  بهترين کشور(افغانستان از هند ساختن 
. تفاوت سياست هند با سياست اند، ما)برای 

افغانستان اينست که پاکستان قبال پاکستان در 
، تضعيف و نابودی ويرانیمنافع ملی اش را در 
در افغانستان امن،  برعکسافغانستان و هندوستان 

اری مستقل و شگوفان می بيند. هند خواهان برقر
مناسبات متساوی الحقوق تجاری است و پاکستان 

امتيازات غير عادالنه و به دست آوردن خواهان 
افغانستان از راه های غير های دارايی  تاراج

کشور هر تجاری و غارتگرانه است. هند بيش از 
ديگر به افغانستان باثبات، امن و شکوفان نياز 
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شور دو ک دارد. تاريخ پيدايش پاکستان برای هر
 موجبهند و افغانستان ناگوار، سوال برانگيز و 

جدايی ميان مردمان اين دو کشور است. پس هند 
جهانی در استقرار رژيم  ه يی ومانع بزرگ منطق

. هندوستان بزرگ هرگز نمی استتيزم دينی ودسپ
خواهد رژيم کودتايی و مارشااليی و استبدادی 

. هند پاکستان در افغانستان بر قرار شودهمانند 
تيک خود در اين اپلوميد می تواند از نقش و فشار

زمينه کار گرفته و مانعی برای چرخش ماشين 
 استبداد و وحشت گردد.

 
ه نقش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ب

 ويژه چين و روسيه: 
همکاری  ،که يکی از اهداف اين سازمان از جايی

يمی های امنيتی است، بزرگترين نگرانی اعضای دا
و ناظر اين سازمان گسترش بنيادگرايی از 

باشد. به  افغانستان به خاک اين کشورها می
لستان همه کشور های عضو شانگهای می واستثنای مغ

از  »اسالمی«د قربانی گسترش بنيادگرايی نتوان
خاک افغانستان باشند. هرگاه افغانستان در کام 

 ،ودرژيم استبداد دينی طالبی يا داعشی فرو بر
کستان، ي(تاج کشورهای امن آسيای ميانه

) قزاقستان و زستانيقرغ ،کستان، ترکمنستانيازب
آذربايجان و جمهوری های مسلمان نشين و نيز 

بلکاريا،  ابردينا(چيچنستان، داغستان، ک روسيه
و همچنان  ونگوش، تاتارستان و باشقرستان)ا

 دستخوش بی امنی خواهند شد.  ...کاشغرستان چين و
  
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اين رو،  از

استقرار مطلق العنانی برابر در  یمانع بزرگ
دينی در افغانستان خواهند بود. از جمله دو عضو 
اين سازمان جهانی يعنی چين و روسيه کشورهای 

ند که اابر قدرت و عضو دايمی شورای امنيت ملل 
 »ويتو«در تصويب فيصله های شورای امنيت حق 

 دارند.
 

 نتيجه گيری:
افغانستان در برهه يی حساس و سرنوشت ساز  

، از یبودنا کشور را  خطرتاريخی اش قرار دارد. 
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جنگی و تجزيه تهديد می کند. خانه همپاشی، 
هرگاه تطبيق برنامه استقرار رژيم مطلق العنان 

 »دولت جهانی«دينی در افغانستان ادامه يابد و 
ندگی مدنی تحميل و با شيوه زندگی بدوی را بر ز

را تطبيق  شيوه های اجباری و دسيسه آميز آن
کند، روشن است که با مقاومت ملی و بين المللی 
مخالفان استبداد مواجه می شود. اين تصادم موجب 

امکانات تجزيه افغانستان را به  ،جنگ داخلی شده
دو قطب زندگی مدنی و بدوی مساعد ساخته و تجزيه 

اتفاق  پيشن را که سال ها فرهنگی افغانستا
ول آن وتا تجزية سياسی می کشاند که مس ،دهاافت

دولت «دولتمردان داخلی وابسته به خارِج و 
 خواهد بود.  »جهانی
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 9پيوست شماره 
 برگرفته از کهکشان انترنتی

 
ملت در -موانع شکلگيری و پايداری دولت

 افغانستان 
 

ل نگرفت؟ در چرا در افغانستان دولت ملی مدرن شک
حالی که اين کشور يا بخشی از سرزمينی که امروز 
افغانستان نام يافته است، شاهد تشکيل 
امپراتوری ها و دولت های بزرگِ مقتدر و توسعه 
طلب بود. والياتی چون بلخ، غزنی و هرات مراکز 
برخی از اين امپراتوری ها بودند. خانواده های 

حکومت  او حت حکومت گر در اين خطه قرار داشتند
گرانی از اين جا چون: غزنويان، غوريان، لودی 
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ها، سوری ها و بابری ها به تشکيل امپراتوری و 
 قارۀ هند پرداختند.نيمحکومت های مختلف در 

 
عدم شکلگيری دولت های ملی مدرن ريشه در عوامل 
مختلف دارد. از عوامل سياسی، تا موانع اجتماعی 

مؤلفه های اقتصادی،  و ساختاری، معضالت فرهنگی،
های جغرافيايی،  های امنيتی، ناسازگاری چالش

. ريشه های ناکامی مانند اينموانع خارجی و 
ملت سازی -دولت ملی مدرن و نافرجامی روند دولت

 توان به جستجو گرفت: را در اين عوامل می
 
 :عوامل سياسی     -1

عوامل سياسی در ابعاد مختلف به عنوان يک چالش، 
يری دولت های مدرن و ملی را در دو سدۀ شکلگ

اخير عقيم ساخت. کسب قدرت سياسی نه از طريق 
که از راه منازعه و جنگ بر سر  انتخاب مردم، بل

شکلدهی  ملت سازی و-قدرت، عامل منفی در دولت
 دولت ملی مدرن است. 

 
 ازوابستگی دولت ها و زمامداران افغانستان 

درت سياسی و چه حمايت خارجی چه در عرصۀ کسب ق
 در جهت تداوم اقتدار، با ميزان متفاوت در دو
سدۀ اخير، بخش ديگری از چالش ها را در فرايند 

 دهد.  ملت سازی تشکيل می-دولت
 

ضعف و يا نبوِد مشروعيت دولت ها و زمامداران 
غالب و برآمده از منازعات خونين قدرت، آن ها 

 زد.را در شکلدهی دولت ملی مدن ناتوان می سا
 

اسبتداد و مطلق العنانی زمامداران در تاريخ 
معاصر افغانستان هميشه و پيوسته راه را به 
تشکيل دولت های مدرن و ملی بسته است. در حالی 

مشارکت سياسی و کثرت پذيری از الزامات که 
شکلگيری دولت ملی و مدرن شمرده می شود، 
استبداد سياسی و انحصارگرايی بر مبنای تبعيض 

ی، زبانی و مذهبی بستر اين يی، قبيله قوم
 مشارکت را تخريب می کند.
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بنادگذار ن خان به عنوان ااگر عبدالرحم
آن و کنونی افغانستان معاصر در جغرافيای 

بنيانگذار يک دولت با برخورداری از حاکميت 
سرزمينی مدنظر گرفته شود، او اين دولت و 

زون حاکميت را با تبعيض قبيله يی شکل داد. اف
که سرداران و افراد شاخص قبيلۀ خودش  بر آن

يعنی قبيلۀ حاکم محمدزايی را مشمول حقوق گزاف 
و مستمر ماهانه ساخت، برای هر يک از مردان اين 
قبيله چهارصد روپيه و برای زنان قبيلۀ مذکور 

(حقوق ماهانه برمبنای »تنخواه نسبی« سيصد روپيه
 د.کر مقررپيوند خونی با قبيلۀ مذکور) 

 
در دوران شکلگيری دولت های مدرن ملی و تکوين 

اين  ادولت به خصوص در سدۀ بيستم که حت-ملت
تحول، کشورهای شرقی و آسيايی آزاد شده از بند 
استعمار را در برگرفت، نظام سياسی افغاستان در 
مسير تمرکز قدرت خانوادگی قبيله محور و قومگرا 

معيوب  تداوم يافت. اين حرکت و حيات ناقص و
سياسی مانع رشد و تقويت نظام سياسی معطوف بر 

 تفکر ملی و مشارکت ملی می شد. 
 

يدئولوژيک يکی ديگر از عوامل اايجاد دولت 
-بازدارنده در جهت دولت مدرن ملی و تشکيل دولت

ملت است. افغانستان در چهل دهۀ اخير شاهد دولت 
يدئولوژيک چپ و راست بود. دولت های اهای 

ژيک قادر به شکلدهی دولت ملی مدرن نمی يدئولوا
يدئولوژيک، نظام های اشوند. نظام های سياسی 

توتاليتر و تماميتخواه هستند که آزاد انديشی و 
کثرتگرايی را از جامعه می گيرند. جامعه در 

يدئولوژيک، اتباع و رعيت هستند تا انظام حاکم 
 شهرمند.

 
دولت  يدئولوژيک که بااهای دولت  يکی از ويژگی

ملی مدرن ناسازگار و بيگانه است، به نبود 
وليت و عدم پاسخگويی حاکمان وشايستگی، عدم مس

گردد. حاکمان يک  در برابر جامعه و مردم بر می
يدئولوژيک بر مبنای شايستگی و تخصص به ادولِت 

 حکومت گماشته نمی شوند.
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 عامل ساختاری:     -2 
 سراسران در ساختار نظام سياسی حاکم بر افغانست

دوران شکلگيری دولت های مدرن و ملی در ساير 
ترين و ناقص  تريننامساعد يکی ازکشورها، 
به در جهت تشکيل دولت های مدرن  ملی ساختارها 

ن خان تا ا. از سلطنت امير عبدالرحمشمار می رود
امروز در دومين دهۀ سده بيست و يکم، ساختار 

دولت ملی و نظام سياسی متناسب با شکلگيری يک 
ها، نظام  اين سال همهمدرن شکل نگرفت. در 

به دودمان شاهان و  هقبيله يی حاکم بود پادشاهی
در چهار دهۀ اما  ه استخاص يک قبيله تعلق داشت

 .ه استاخير جای سلطنت را نظام جمهوری گرفت
 

بنياد قومی و قبيله يی قدرت در افغانستان به 
د و مانع تمرکز و انحصار کامل قدرت انجامي

تقسيم قدرت و مشارکت مردم در اقتدار سياسی شد. 
اين انحصار و تمرکز قدرت هر گونه راه را بروی 
تشکيل يک دولت ملی و مدرن که با مشارکت قدرت 
ميسر بود، مسدودکرد. انحصار قومی و قبيله يی 
قدرت، اعتماد ملی را عقيم ساخت و موجب گسترش 

 مديريت ناسالم و فاسد گرديد.
 

نظام های جمهوری در واقع جمهوری سلطنتی و نظام 
که  یيدئولوژيک بودند؛ نظام هاياهای توتاليتر 

مشروعيت را نه از مردم که از ِاعمال زور با 
کودتاهای نظامی و يا با شورش مسلحانه و جنگ 
گرفتند. ساختار نظام های سلطنتی و جمهوری در 

ی بود که زمينه را به يگونه ه افغانستان ب
تشکيل دولت های مدرن و ملی ناهموار می ساخت. 
در رژيم های سلطنتی، نه تنها هيچگونه برنامه 

دی وجود منی در جهت تکوين و قوام جامعۀ شهري
که جامعه به عنوان تابع و رعيت  نداشت، بل
گونۀ تبعيض آميز و نابرابر ه هم ب حاکمان آن

يدئولوژيک، به خصوص اباقی ماند. در جمهوری های 
ر جمهوری دمکراتيک خلق که تمام قدرت سياسی در د

انحصار يک حزب قرار گرفت، با جامعه بر مبنای 
 باورهای اين حزب رفتار شد.

  
 عامل خارجی:
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عامل خارجی پيوسته يکی از عوامل قابل بحث در 
ملت سازی افغانستان است. سه موضع -پروسۀ دولت

 تذکر است: شايان مهم در اين مورد 
 
 نازعۀ ديورند:الف : م  

تأثير گذار ترين عامل در سياست خارجی دولت ها 
و زمامداران افغانستان بر تشکيل دولت ملی مدرن 

ملت سازی، منازعۀ ديورند است. -و پروسۀ دولت
منازعۀ ارضی و مرزی ديورند با پاکستان، بستر 

 شکلگيری دولت ملی و مدرن را ناهموار ساخت.
 

هينری مارِتمر  توافقنامۀ ديورند از نام سر
خارجه هند بريتانيايی گرفته شده  وزير -ديورند

يس هيات دولت يبه عنوان ر 1893است که در سال
ين يانگليسی هند اين موافقتنامه را بر سر تع

مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان با امير 
سپس  هتوافقناماين ن به امضاء رساند. اعبدالرحم

ن شامل: ارحماز سوی شاهانی پس از امير عبدال
 ، نادر1923 و 1919، امان هللا در 1905حبيب هللا در 

مورد تأييد  1949و ظاهر شاه تا  1933شاه در 
قاره و تشکيل نيمقرار گرفت. اما پس از استقالل 

ه نارضايتی هايی ميان سرداران حاکم ب ،پاکستان
وجود آمد و پارلمان افغانستان معاهدۀ مذکور و 

تانوی هند و يميان دولت بر پيشينساير معاهدات 
افغانستان را پس از بمباران مغولگی پکتيا در 

کرد. از آن  مملغی اعالاز سوی پاکستان  1949سال 
زمامداران افغانستان با سياست های  ،بعد

و غيرشفاف، معاهدۀ ديوند را به  ، سردرگممتناقض
منازعۀ مزمن و الينحل ميان دو کشور تبديل کردند 

 دامه دارد.که تا اکنون ا
 

سياست دولت ها و زمامداران افغانستان بر اين 
منازعه بر مبنای قوميت شکل گرفت، در حالی که 
ايجاد منافع مشترک ملی در يک کشور ناهمگون از 
لحاظ قومی و زبانی بخشی از الزامات شکلگيری 

ما زمامداران  با اين هم، .ملت سازی است-دولت
دو ه ها ب پشتونديورند را به عنوان مرز جدايی 

کشور، غير قابل پذيرش تلقی کردند و اين تلقی، 
 بازتابدهندۀ منافع قومی ساير اقوام نبود.
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در جامعۀ سياسی و روشنفکری اقوام غير پشتون،  

استمرار منازعۀ ديورند با رويکرِد معطوف به 
قوميت، ابزاری در جهت تضعيف موقعيت سياسی و 

و شهرمند کشور اجتماعی آنان به عنوان اتباع 
ارزيابی می شد. اما حامالن و حاميان قومی اين 
داعيه در درون و بيرون دولت های افغانستان، 
چنين ارزيابی و نگرانی را مساوی به خيانت ملی 

موضوع ديورند به يک  بود کهين امی پنداشتند. 
ملت را -چالش خطر ناک تبديل شد که تکوين دولت

ت. منازعۀ ديورند در افغانستان به گروگان گرف
هويت افغانستان را به عنوان يک کشور فاقد 

خدشه دار سياسی  قلمرو تثبيت شدۀ جغرافيايی 
کرد، در حالی که موجوديت و هويت يک کشور 

بين المللی معين و تثبيت شده  هایمستلزم مرز
ملت در محدودۀ همان -است تا هويت ملی و دولت

 مرزها شکل بگيرد.
 
 ستعماری و جنگ سرد:ب : رقابت های ا 

افغانستان در تاريخ معاصر خود پيوسته به عنوان 
های استعماری قدرت های  منطقۀ رقابت در بازی

 ها و سپس یتوسعه طلب به خصوص روس ها و انگليس
 امريکايی ها موردتوجه بود. ژوف روديارد

و  سخنور )Joseph Rudyard Kipling(1936-1865( کيپلينگ
ی متولد شهر بمبئ هندوستان رومان نويس انگليس

رقابت ميان بريتانيا و روسيه تزاری را بر سر 
سوی ه آسيای ميانه که دورازۀ عبور روس ها ب

) ناميد. Great gameقاره هند بود، بازی بزرگ (نيم
اما افغانستان به مثابۀ گلوگاه عبور به سرزمين 
هند به ميدان بازيگران اين بازی بزرگ تبديل 

 شد.
 

که  1917قوط دولت تزاری روسيه در سال پس از س
رهبری لنين، دولت ه حزب بلشويک روسيه ب

اين بازی  ،سوسياليستی شوروی را ايجاد کرد
همچنان ادامه يافت. در پايان جنگ دوم جهانی در 

طرف بازی بزرگ اياالت متحدۀ امريکا جانشين  يک
بريتانيا شد و رقابت به شکل جنگ سرد ميان دو 

داری تشديد يافت. ه ياليستی و سرمايسوساردوگاه 
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رقابت های جنگ سرد، افغانستان را در دهۀ هشتاد 
به ميدان جنگ گرم اين رقابت ها مبدل کرد. اين 

و بی ثباتی به درازا کشيد جنگ که يک و نيم دهه 
زادۀ آن دوران تا اکنون ادامه دارد، افغانستان 

ی را بيشتر از بيش متشتت و متفرق ساخت. شگاف ها
قومی و زبانی عميق و گسترده شد. دخالت خارجی 

 در اين افتراق افزايش يافت.
 
توسعه طلبی قدرت های بازيگر و رقابت ميان آن  

ها و سياست نادرست و ناکام داخلی دولت ها و 
زمام داران افغانستان در بهره گيری از اين 
رقابت ها، افغانستان را در مقاطع مختلف قربانی 

اين قربانی قبل از همه به شکلگيری  ساخت. تبعات
دولت ملی مدرن صدمۀ جدی وارد کرد و پروسۀ 

 ملت سازی محقق نشد.-دولت
 

افغانستان در دوران جنگ سرد و به خصوص پس از 
فروپاشی شوروی به ميدان رقابت و مخاصمت 
کشورهای منطقه نيز تبديل گرديد. رقابت و خصومت 

مت ميان ايران ميان هند و پاکستان، رقابت و خصو
بازی  ،سنیآ.]  -[قطر  و ترکيهشيعه و عربستان 

و رقابت به خصوص در سه دهۀ اخير و به ويژه در 
يک و نيم دهۀ اخير ميان کشورهای سنی عرب حوزۀ 
خليج فارس و دولت شيعۀ حاکم بر ايران در ميدان 

صورت فزاينده شدت گرفت. اين بازی ه افغانستان ب
زی را در افغانستان وارد ملت سا-ها بحران دولت

 مرحلۀ جديد دشواری و پيچيدگی های عميق ساخت.
 
 : نقش خارجی در تفرقۀ قومی: پ 
 قدرت ها و حلقه های خارجی از قدرت های جهانی 

 همسايگان، پيوسته در و منطقه يی گرفته تا 
زبانی و مذهبی  گسترش ناهمگرايی و تفرقۀ قومی و
اند. بريتانيا به در افغانستان نقش منفی داشته 

عنوان قدرت استعماری رقيب با روسيۀ تزاری که 
سدۀ بيستم در ميانه های قارۀ هند را تا نيم

سلطه داشت، نقش بسيار منفی در تفرقه و تضعيف 
بازی قاره هند نيمافغانستان پس از ورود به 

کردند. اين تفرقه نه تنها بر مبنای قوميت بود، 
قبيلۀ  شهزادگان دوکه پيوسته ميان شاهان و  بل
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سدوزايی و محمد زايی و در داخل ميان هر کدام 
دو قبيله تفرقه و خصومت  از سران مدعی قدرت هر

انگلستان « : آلبرت ای را تشديد کردند. به قول
که افغانستان را به عنوان کشور حايل با آن 

قرار داده بود تا از نفوذ روسيه تزار و بعد 
گيری کند، اما در قاره هند جلونيمشوروی به 

راستای اهداف استعماری خود در پی تسلط گسترده 
تر در مناطق حساسی چون قندهار، کابل، کويته و 

شاور که از افغانستان به هندوستان منتهی می يپ
انگلستان  ،هدفاين شدند، بود. برای دستيابی به 

ی را انجام داد؛ و در اين يتالش های گسترده 
در کابل سر قدرت بگمارد  راکسانی  کوشيدراستا 

ار انگليس باشد و اين امر موجب هوادکه حامی و 
اختالفات و کشمکش های سياسی در افغانستان و در 
نهايت باعث واگرايی اجتماعی و عدم شکلگيری ملت 

 »واحد در افغانستان گرديد.
 

ها نخست تالش کردند تا قدرت شاه زمان  یانگليس
د، تضعيف کنند. را که در صدد نفوذ بر هند بو

سپس از برادارن سدوزايی در منازعۀ قدرت 
معاهدۀ سه 1839استفاده کردند. با شاه شجاع در

جانبۀ الهور را امضاء کردند و او را برای تصاحب 
با قوای نظامی خود همکاری کردند. پس  تاج و تخت

شاه شجاع در نخستين ، بعد از کشته شدن از آن
نستان را ترک افغا هر چند 1842جنگ در سال 

کردند، اما دوست محمد خان را مورد حمايت قرار 
 دادند.

 
نمونۀ ديگر نفاق افگنی انگليس را در جنگ ميان  

ن و سردار ايوب خان می توان اسردار عبدالرحم
ن اها از سردار عبدالرحم یديد که انگليس

جانبداری کردند و ايوب خان شکست خورد. در زمان 
در درانش از فرانسه که بازگشت نادر خان و برا

نيز با  ،حبيب هللا کلکانی وارد جنگ شدندبرابر 
 نادر خان همکاری کردند.

 
روسيه تزاری و سپس دولت بلشويکی يا شوروی نيز 

 ابا کارت قومی در افغانستان بازی کردند. حت
دولت شوروی که حزب دموکراتيک خلق طرفدار مسکو 
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ز شکلگيری مورد حمايت قرار داد، از همان آغارا 
صورت جداگانه ه حزب، دو جناح خلق و پرچم را ب

مورد توجه و حمايت قرار داد. اين دو جناح 
 بيشتر با هويت و تعلقات قومی شناخته می شدند.

 
[و نيز  عربستان و کشورهای ايران و پاکستان 

منطقه يی نيز همچون قدرت های آ.] -ترکيه
انستان قومی و مذهبی در افغ استعماری به تفرقۀ 

 دامن زدند. 
 
 منازعۀ درونی قدرت:     -3

يکی از عواملی که پيوسته مانع تشکيل دولت های 
مدرن و ملی در افغانستان معاصر شد، به منازعۀ 

گردد. منازعۀ قدرت در حالی  درونی قدرت بر می
ملت تعارض -که با انديشۀ ملت سازی و تشکيل دولت
ين جهت هم داشت، هر گونه مجال و فرصتی را در ا

در عرصۀ تيوری و هم در ميدان عمل از دولت ها و 
 دولتمداران می گرفت.

 
منازعۀ قدرت تا دهۀ هفتاد سده بيستم منازعۀ 
قبيله يی و عشيره يی و منازعۀ خانوادگی شاه و 
شاهزادگان قبيلۀ حاکم بود. منازعه ميان شاهان 

نازعۀ قدرت ميان ، مو شاهزادگان قبيلۀ سدوزايی
و محمدزايی و جنگ مداوم و بی  سدوزايیقبيلۀ 

منازعات و  پايان در درون سران حاکم اين قبايل
 ؛بر سر دسترسی به قدرت، حفظ قدرت و توسعۀ قدرت

 پيوسته ادامه می يافت.
 

نکتۀ مهم در منازعۀ قبيله يی قدرت به همين 
محدوديت منازعه در يک قوم يعنی قوم پشتون و به 

زايی و محمد زايی و سپس قبيلۀ مشخص سدو همين دو
 جنگ درونی قدرت ميان سرداران محمدزايی بر می

پشتون که گاهی در  زايیگشت. هرچند قبايل غل
ه منازعۀ قدرت ظاهر شدند، اما جنگ قدرت را ب

صورت جدی در تصاحب اقتدار از دو قبيلۀ ديگر 
 پيگيری نکردند.

 
آور اين است که ساير اقوام غير پشتون تا  یشگفت
ر دهۀ سوم سده بيستم نه تنها سعی در جهت اواخ
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که انديشۀ  دسترسی به قدرت سياسی نداشتند، بل
دسترسی به قدرت سياسی را در سر نمی 
پرورانيدند. مير عبدالقادر هوپيانی در جنگ دوم 

وقتی قوای انگليس را در  ،افغانستان و انگليس
نبوِد سلطان و دولتی شکست داد، مردم در چاريکار 

به پادشاهی برگزيدند اما وی پادشاهی را او را 
روی زيورات نقره يی که از ه نپذيرفت و ب

اين بيت را ضرب زد و به  ،ها جمع کردروستا
 شمال رود آمو فرستاد: بهن خان ااميرعبدالرحم

 می کنم ديوانگی تا بر سرم غوغا شود
 زنم تا صاحبش پيدا شود سکه بر زر می

 
ت سدۀ بيستم که در پايان دهۀ شص پسان هااما 

خاندانی  کشاکش هایدنبال ه شاه ب ظاهرپادشاهی 
د وداو و شوهر خواهرش محمد عمو با کودتای پسر

د، منازعات قبيله يی قدرت جايش را به ابر افت
هر چند در  .منازعات گروهی و قومی قدرت داد

ظاهر، طرف های دخيل و درگير اين منازعه که 
ماهيت  ،بودندنظامی -احزاب و گروه های سياسی

 کردند. قومی نزاع قدرت را کتمان می
 
ت حزب دموکراتيک خلق، منازعۀ يکماهای ح در سال 

 قدرت با اين رويکرد، تشديد و عميق شد. در سال
های پس از فروپاشی حاکميت اين حزب، در دورۀ 

ن و حکومت طالبان،  شدت منازعۀ احکومت مجاهد
شتر يافت. قومی قدرت گسترش پيدا کرد و ابعاد بي

تصاحب اقتدار سياسی هر چند بسيار ضعيف و 
- دينی و نظامی-ناپايدار توسط گروه های سياسی

شاه مسعود،  بانی و احمدر رهبری استاده قومی ب
نکتۀ عطف منازعۀ قومی قدرت شمرده می شد. 

حزب يکی از شاخه های رهبر  -انورالحق احدی
ل زوا«افغان ملت، اين انتقال و تصاحب قدرت را 

خواند. بخشی از مؤلفه های  »ها حاکميت پشتون
ظهور طالبان، ريشه در اين منازعۀ قومی قدرت 

 داشت.
 

پيامد منازعۀ قدرت در اشکال گوناگون، ناهمگونی 
و ناهمگرايی قومی و زبانی را پيچيده تر ساخت و 
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به همان حد، شکلگيری دولت مدرن ملی را دور از 
 دسترس قرار داد.

 
 فرهنگی:عامل      -4

فرهنگی در جهت شکلگيری  و ناهموار بستر نامساعد
صورت مداوم و پيوسته يکی از ه دولت ملی مدرن ب

در  یدولتچنين عوامل ناپايداری و ناکامی 
بسيار  تراز. عامل فرهنگی شامل استافغانستان 

پايان سواد و آگاهی، تأثيرات دينی و مذهبی بر 
اج ها و سنت مبنای فهم و برداشت های متفاوت، رو

 های قبيله يی و بومی در جامعه می شود.
 

روحيه و فرهنگ ملی بنا بر عوامل مختلفی چون: 
بی سوادی اکثريت جامعه، ناآگاهی از مسايل ملی، 
ناهمگونی های قومی و زبانی، ناپيوستگی های 
اجتماعی و زندگی مجزا در روستاها و دره های 

های اصلی بدنه  بودوباشنامرتبط با هم، حضور و 
و يا اکثريت اقوام افغانستان در کشورهای 
همسايه و . . . . تکوين و عينيت خوب نداشته 
است. روحيه و فکر وحدت ملی در افغانستان به 
آگاهی عمومی و خود جوش  مبدل نشد. اگر گاهی از 

افکار عمومی سخن  ترازروحيۀ ملی و وحدت ملی در 
صورت ه جی برود، تنها در زمان وقوع هجوم خار می

 عاطفی مورد بحث و توجه قرار می گيرد.
 

روی جامعۀ بسته و ر تأثير ناگوار بی سوادی ب
ناهمگون قومی و زبانی، بينش اجتماعی مردم را 

ری و گبسته نگهداشت و نوعی از تعصب، تنگ ن
انعطاف ناپذيری را گسترش داد. در نتيجۀ اين 

فته ناياتوسعه وضع، شعور اجتماعی و سياسی مردم 
ماند و جامعه در مرزهای بسيار محدود عنعنات و 

 سنت های بومی گرفتار شد.
 

استبدادپذيری، بی تفاوتی در برابر پديده های 
خوب و بد سياسی و اجتماعی، اطاعت و انقياد از 
حاکم و زمامدار بخشی ديگر از تبعات فرهنگی 
جامعۀ افغانستان است. حاکميت مطلق العنان 

ان در سده های طوالنی به گونۀ و اميرپادشاهان 
نظام ارباب رعيتی در افغانستان، نوعی از فرهنگ 
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ستم پذيری، بی اعتنايی در برابر عملکرد 
ذهنيت مردم  حاکمان، اقناع و تقديرگرايی را بر

حاکم ساخت. حضور و غلبۀ اين فرهنگ در اذهان و 
-افکار عامه يکی از موانع در جهت تشکيل دولت

 معۀ شهرمندی و ملت شهرمند است.ملت و ايجاد جا
 
تصوير ناروشن از ارزش ها و منافع مشترک      -5

 :ملی
يکی از عوامل عدم تکوين دولت ملی مدرن و ايجاد 
ملت در افغانستان به تصوير غير شفاف و ناروشن 
 از ارزش های ملی و منافع مشترک ملی بر می

 گردد.
 

 ملی، ارزش های همگانی و يا جمعیهای ارزش 
يک کشور را باشندگان هستند که نيازهای مشترک 

در جهت پيشبرد حيات مشترک می سازند. ارزش های 
ارزش هويت  همهمشترک ملی، ارزش های فراتر از 
مذهبی، سياسی -های قومی، قبيله يی، زبانی، دينی

و اجتماعی شمرده می شوند. اما ارزش ها و منافع 
و توافق مشترک ملی در افغانستان تعريف ناشده 

نايافته باقی مانده اند. تعدد گروه های قومی و 
زبانی، حيات مجزا و ناهمگون آن ها، ماندن در 
قيد و بست سنت های قبيله يی و قومی، مانعی در 
جهت معرفی و تثبيت ارزش و منافع ملی مشترک می 
شود. هويت ملی و ارزش های ملی را گروه های 

فع خود تعريف مختلف قومی بر مبنای عاليق و منا
 می کنند.

 
 :عامل زبانی     -6

تنوع و تعدد زبان در افغانستان يکی از چالش 
ملت -های بسيار مهم در ملت سازی و شکلگيری دولت

زبان مرز آدم ها را جدا می کند و نشان  است.
هويت آن ها تلقی می شود. هرچند زبان چون هويت 

امر قومی و نژادی، هويت پايدار نيست و زبان يک 
اکتسابی می باشد، اما زبان در افغانستان که 
بيشتر با قوميت پيوند می يابد، به عنوان يک 

ملت -عنصر تأثير گذار در ملت سازی و تشکيل دولت
 نقش دارد.
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رابطۀ قومی با زبان به جدايی بيشتر سياسی و 
اجتماعی انجاميده است. هرچند با رسميت دو زبان 

به عمل آمد تا از ارسی يا دری تالش پپشتو و 
مشکل تعدد زبانی بر شکلگيری دولت مدرن ملی 

عمل آيد، اما برخورد سياسی و تبعيض ه جلوگيری ب
آميز در اين مورد به ميزان اين مشکل افزوده 

 است.
 
 :عامل مذهبی     -7 

مذهب نيز در افغانستان يکی از چالش های ملت 
سازی و تشکيل دولت مدرن ملی است. نه تنها از 
اين زاويه که باورها و برداشت های مذهبی با 
مظاهر زندگی مدرن و مدرنيته در افغانستان 
ناساگاری ايجاد می کند، بلکه از اين زاويه که 
نبود وحدت مذهبی، گسست اجتماعی را شديد و عميق 
می سازد. هر چند اکثريت مردم افغانستان مسلمان 
 سنی حنفی مذهب اند، اما اقليت شيعۀ دوازده
 اامامی و شيعۀ اسماعليه از ده تا پانزده و حت

بيست درصد، بخشی از جامعۀ افغانستان را تشکيل 
دهند. اختالف تاريخی دو فرقۀ سنی و شيعه در  می

ملت در افغانستان در -ملت سازی و شکلگيری دولت
مقاطع مختلف نقش منفی داشته است. اختالف در 

هب مذکور های مذهبی پيروان مذا باورها و برداشت
آثار خود را با نوعی از بيگانگی و جدايی 

 فرهنگی و اجتماعی پيوسته نشان داده است.
 
 ساختار اجتماعی:     -8 

جامعۀ افغانستان از اقوام و قبايل مختلف با 
مذاهب متعدد تشکيل  ازبان های متفاوت و حت

يافته است. اقوام و قبايل در اين کشور دارای 
ختلف و متفاوت هستند. سنت ها و رواج های م

هرچند برخی از نويسندگان و تحليلگران، گروه 
قومی پشتون را در افغانستان بيشتر به عنوان 
جامعۀ قبيله يی می شناسند، اما بسياری از گروه 
های ديگر قومی نيز در اين کشور ساختار متفاوت 
قبيله يی دارند و دارای سنت های مختص به خود 

ر شرايط عقب ماندگی فکری و هستند. اين ساختار د
بسيار پايين سواد و آگاهی به تشتت و تفرق  تراز
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بيشتر جامعه چه در سطح عام و چه در سطح خواص 
 ميان جامعۀ سياسی و روشنفکری انجاميده است.

 
سنت و فرهنگ قبيله يی اقوام در تقابل و تعارض 
با هم قرار می گيرند و مانع تکوين فرهنگ ملی 

ها و رواج های اقوام، به رشد و  می شوند. سنت
گسترش تعصب و برتری جويی در اذهان جوامع قومی 
می انجامد. سنت ها و رواج های قبيله يی بيشتر 
بر احساسات و عواطفی که ريشه در تاريخ پيشين 
اين جوامع دارد، استوار است. در چنين فرهنگ 
قبيله يی مجالی برای رشد شهرمندی که الزمۀ 

ملت است، داده نمی شود. فرهنگ -تشکلگيری دول
دارد و  می قبيله يی جامعه را سنتی و بسته نگه

از شهرمند شدن جامعه که بر فرديت و قابليت های 
جلوگيری می کند. فرهنگ قبيله  ،فردی استوار است
 تجای کثره را بو ناشکيبايی يی، نابردباری 

پذيری و تسامح ترويج می کند و در اذهان گروه 
لف قومی، تعصب و برتری جويی را می های مخت
 پروراند.

 
يکی از عواملی که ساختار پيچيدۀ اجتماعی را از 
زاويۀ تعدد گروه های قومی در شکلگيری دولت ملی 

گردد به  می بر ،مدرن پيچيده تر می کند
جغرافيای سکونت اقوام در سرزمين افغانستان. 

ن های متفاوت در اتمرکز قوميت های مختلف با زب
مناطق معين، بر ناهمگرايی و ناهمگونی بيشتر می 

ساختار اجتماعی در شهرها به خصوص  اافزايد. حت
شهر کابل پايتخت نيز ساختار قومی دارد. شهر 

 عمدتًا به بخش های سکونت اقوام تبديل شده است.
 

معضل ديگر ساختار اجتماعی افغانستان در مسير 
ر يو تغي ملت سازی به کندی بيش از حد تحول-دولت

در افکار و بينش جامعه است. تحول فکری و تغير 
اجتماعی در افغانستان هيچگاه با تحوالت فکری و 

کشورهای همسايه قابل مقايسه نيست.  ااجتماعی حت
رغم سی سال جنگ و مهاجرت های به در افغانستان 

ليونی، فرديت شکل نگرفت. جامعه يکتلوی و م
ده است. اکثريت همچنان جامعۀ توده يی باقی مان

مردم هنوز در تصميمات و فعاليت های سياسی و 
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اجتماعی خود دنبال کالن های قومی و قبيله يی 
بی سواد هستند،  اخويش که هر چند ناشايست و حت

روشنفکران  اآور اين است که حت یمی روند. شگفت
و تحصيل يافتگانی که در جوامع مدرن غربی تحصيل 

به اين جامعه بر می  وقتی ،و اقامت داشته اند
جای ه گردند، فرديت خويش را گم می کنند و ب

تأثير گذاری بر جامعه و ايجاد تحول در انديشه 
و سنت های محافظه کارانه، خود استحاله می 

 شوند.
 
 :عامل قومی     -9

تنوع و تکثر قومی در افغانستان که با تعدد 
زبانی همراه است، شکلگيری دولت مدرن ملی را 

 تر از بيش چالش آفرين و پيچيده می سازد.بيش
 

توان با مشارکت اقوام در قدرت سياسی،  آيا می
دولت ملی و مدرن ساخت؟ با توجه به تعريف ملت 
به عنوان انديشۀ سياسی، مشارکت بر مبنای هويت 

صورت درصدی های ه هم ب قومی در قدرت سياسی آن
ين شده، با تشکيل دولت ملی مدرن يتع پيشاز 
عارض است. آيا تلفيق اين دو که هم مشارکت مت

سوی ه قومی محقق شود و هم جامعه و دولت ب
شهرمندی پيش برود، و به دولت ملی و مدرن 

 بيانجامد، ممکن است؟
 

قوميت ريشۀ عميق در سياست افغانستان دارد. 
عنصر قوميت پيوسته از عناصر تعين کننده و 
 بسيار تأثيرگذار در ساختار قدرت سياسی
افغانستان است. رقابت ها و تعارضات سياسی 
پيوسته بر محور قوميت شکل گرفته و مشروعيت 

اکنون و در دوران پسا طالبان در  اسياسی حت
ميان سياستمداران و نخبگان تحصيل يافته از 

 قوميت ريشه می گيرد.
 

در حالی که پذيرش کثرتگرايی قومی در جوامع 
ای مدرن و ملی کثيراالقوام هميشه سياست دولت ه

را تشکيل می دهد، اما در افغانستان، بسياری از 
جای سياست ه دولت ها و زمامداران معاصر، ب

کثرتگرايی و کثرت پذيری قومی، سياست مشابه يا 
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يکسان سازی را مورد توجه قرار داده اند. اين 
سياست به ويژه در زمان صدارت سردار هاشم 

از گام های  دست گرفته شد و يکی )روی1935خان(
در آموزش و پرورش اين يکسان سازی، تعويض زبان 

ارسی پمکاتب افغانستان از دو زبان پشتو و همه 
به زبان پشتو و تدريس اجباری اين زبان دری 

هر چند  .برای شاگردان مناطق غير پشتو زبان بود
پس از ناکامی  ،اين روش که ده سال ادامه يافت

يافت و زبان  يريآن در صدارت شاه محمود تغ
 تعليم و تدريس دوباره دو زبانه شد.

 
يکی از چالش های ناشی از تنوع قومی در 

ملت، -افغانستان بر سر ملت سازی و تشکيل دولت
بهره گيری رهبران گروه های سياسی از اين تنوع 
است. قومی بودن سياست در افغاستان، پيوسته اين 

ميت رهبران سياسی را به استفادۀ ابزاری از قو
می کشاند. آن ها سعی در تداوم قومی بودن سياست 
می کنند تا به عنوان رهبر قومی از آن استفاده 
کنند و قوم را منبع مشروعيت و قدرت بسازند. 
بنا بر اين، قومی شدن سياست در افغانستان مانع 

 املت سازی است. حت-و چالش عمده در مسير دولت
غانستان اگر انديشه های ناسيوناليستی در اف

ميان عناصر و حلقه های مختلف سياسی و اجتماعی 
وجود داشته، ناسيوناليسم قومی يا ناسيوناليسم 

 قومگرا است نه ناسيوناليسم ملی.
 

 :عوامل اقتصادی -10
اقتصادی و ناتوانی های عميق در بنياد ناداری 

ملت سازی در -اقتصادی از موانع جدی دولت
کمبود هزينه های  افغانستان است. فقر اقتصادی و

مالی دولت ناشی از اين فقر، دولت های 
افغانستان را در وابستگی دايمی به کمک های 

- [و يا حتا کاهش چشمگيرخارجی می کشاند و قطع 
اين کمک ها پيوسته به فروپاشی دولت منجر می  .]آ

 شود.
 

) به ابدالی(در اوايل سده نزدهم که دولت درانی 
بريتانيا به  طۀ فزايندۀدر اثر نفوذ و سلتدريج 

قاره از دست نيمقاره هند، عوايد خود را در نيم
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داد و منازعۀ متداوم درونی قدرت ميان سدوزايی 
ها و محمدزايی ها و سپس ميان زمامداران و 
اميرزادگان محمدزايی ادامه يافت، دولت و 
دولتمداران برای تأمين هزينه های دولتی در 

خارجی کشانده شدند.  وابستگی فزاينده به مساعدت
اين وابستگی پس از دوبار لشکرکشی و جنگ 

که انگليس ها در اين جنگ  بريتانيا علی رغم آن
ن اعبدالرحم ها شکست خوردند، عميق تر شد. امير

خان که در پايان جنگ دوم افغانستان و انگليس 
دست يافت، با پادشاهی با توافق آن ها به 

چند در ازای  مساعدت مالی و نظامی آن ها هر
 محروميت از استقالل سياسی  به سلطنت ادامه داد.

 
سلطنت پسرش امير حبيب هللا نيز به اين کمک ها 

 ماعال 1919وابسته بود. وقتی امان هللا خان در سال 
استقالل کرد، از کمک های بريتانيا محروم شد. 
شاه امان هللا در نبوِد کمک های مالی و نظامی 

الحات خود را به انجام برساند خارجی نتوانست اص
و بر شورش های داخلی غلبه حاصل کند. دولت او 

ماه بعد، نادر خان به کمک مالی و  9فروپاشيد. 
دست آورد و سپس در ه نظامی بريتانيا سلطنت را ب

، دوام دولت 1978نيم سده حکومت خانوادۀ او تا 
و نهادهای نظامی و امنيتی آن به کمک خارجی که 

شمول کمک شوروی می گرديد، وابسته شد. بيشتر م
نتيجۀ اين وابستگی، انجام دو کودتای نظامی سال 

از سوی هواداران شوروی بود. حزب  1978و 1973
دموکراتيک خلق در دومين کودتای نظامی قدرت 
سياسی را تصاحب کرد. دولت حزب مذکور طی چهارده 

که با کمک  سال حضور خود در حاکميت افغانستان
يم و غيرمستقيم نظامی و مالی شوروی پيشين مستق

مجال دوام يافت، بزرگترين و مجهز ترين ارتش را 
وجود آورد. اما وقتی کمک های روسيه پس از ه ب

فروپاشی شوروی قطع شد، دولت در کابل فرو پاشيد 
 نهادها و هست و بود آن به تاراج رفت. همهو 
 

 هن و طالبان که پس از آن بادولت های مجاهد
هيچ توفيقی در تأمين هزينه های  ،آمدندميان 

دولت از منابع داخلی نداشتند. جانشين حکومت 
رياست حامد کرزی شد، طی ه طالبان که دولِت ب
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دوره های  همهبيشتر از  اسيزده سال اخير حت
پيشين در وابستگی به کمک مالی و نظامی خارجی 

که دولِت به رياست  فرو رفت. هيچ نشانی از اين
شرف غنی اين چالش را پشت سر بگذارد و هزينه ا

های دولت را از عوايد داخلی تامين کند، به چشم 
 نمی خورد.

 
فقر اقتصادی بر جامعه نيز تأثير بس ناگواری 
دارد. توان و مجال رسيدن به مسايل ملی و 
اجتماعی را از عام مردم می گيرد. عالقه و 

سياسی  دلبستگی مردم  در مشارکت به فعاليت های
ملت -اجتماعی که بخشی از الزامات دولت او حت

هم فقر مشدد  سازی است، در اوضاع و فضای فقر آن
که پيوسته جامعۀ افغانستان را در خود فرو برده 
است، ايجاد نمی شود.  اين وضعيت، بی اعتمادی 
را هم در ميان جامعه و هم در ميان دولت و مردم 

ط ناگوار وجود می آورد. مردم در شرايه ب
نمی توانند به قدرت تغير در ناداری تنگدستی و 

 زندگی دسترسی پيدا کنند.
 

 :موقعيت جغرافيايی -11
زيکی و جغرافيايی افغانستان يکی ديگر يساختار ف

از عوامل ضعف و شکست تکوين و قوام دولت های 
ملت در افغانستان است. -مدرن ملی و تشکيل دولت

-افغانستان در دولت چالش های ساختار جغرافيايی
 گردد. ملت سازی به ابعاد و نکات مختلف بر می

 
از بعد خارجی که افغانستان به عنوان کشور حايل 
ميان دو قدرت استعماری روسيۀ تزاری و سپس 

ا و سپس اياالت يروسيۀ بلشويکی و استعمار بريتان
متحدۀ امريکا، پيوسته ميدان بازی و رقابت آن 

ی يهی کشورهای متحد منطقه ها قرار گرفت. همرا
قدرت های رقيب بين المللی در بازی و رقابت بر 
سر افغانستان به پيچيدگی بازی های اين رقابت 
افزوده است. تأثير و پيامد منفی رقابت ها بر 
سر افغانستان، در بی ثباتی سياسی قابل مطالعه 
است؛ در حالی که ثبات سياسی از عناصر اصلی 

 ود.رمی شمار  بهملت سازی -دولت
 



 

562 
 

ساختار جغرافيايی افغانستان از بعد داخلی نيز  
ملت سازی جالش زا و دشوار آفرين -برای دولت

است. موقعيت کوهستانی و پراگندگی جمعيت کشور 
و زندگی روستايی و  ینادر ميان دره های کوهست

هم، پديدۀ  تشکيل ملت را در افغانستان  جدا از
 ترس می نماياند.بيشتر از بيش غير قابل دس

 
 
 

توان از موانع شکلگيری و  چگونه می
 ملت عبور کرد؟-پايداری دولت

در بحث پيشين از موانع شکلگيری دولت ملت در 
افغانستان سخن رفت و در اين مبحث به گذر از 

از آن پيش اين موانع پرداخته می شود. اما 
ضروری به نظر می رسد تا تشکيل دولِت پساطالبان 

اه بسيار کوتاه مورد مطالعه و بررسی در يک نگ
قرار گيرد. چون دولت پسا طالبان به عنوان يک 
دولت ملی مدرن معرفی می شود که با کمک جامعۀ 

 بين المللی شکل گرفت. 
 

ملت سازی پس از امارت اسالمی -پروسۀ جديد دولت
طالبان با نقش و همکاری خارجی ها به خصوص 

ی اش پس از سقوط ن اروپايااياالت متحده و متحد
 1380امارت يا حکومت اسالمی نوع طالبانی در سال

) آغاز يافت. نکتۀ قابل توجه اين است که 2001(
دولت در افغانستان معاصر به خصوص پس از 
فروپاشی امپراتوری ابدالی به عنوان آخرين 
امپراتوری در اين خطه که دولتمداران پيشين 

نه های دولت پيوسته از لشکرکشی و غارتگری، هزي
کردند، در وابستگی به کمک خارجيان  را تأمين می

شکل گرفت. اين کمک، اشکال متفاوت داشت: از 
يورش نظامی تا کمک مالی، اقتصادی و تسليحاتی 

در نيم سده زمامداری  اصورت وام و مجانی. حته ب
خانوادۀ نادرشاه که افغانستان ظاهرًا از وجود 

دار بود، ثبات دولت دولت با ثبات و مستقل برخور
گشت که کشورهای خارجی  به وام های بزرگی بر می

 آن می گذاشت.دسترس در 
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شکلگيری دولت پس از طالبان نيز با يورش نظامی  
امريکا و کمک های مالی و نظامی آن کشور و 
 5متحدانش محقق شد. هر چند که توافقنامۀ بن (

تی مبنای تشکيل دولت بود؛ اما دول )2001مبر ادس
که با کمک امريکا و کشورهای غربی شکل گرفت، يک 
دولت آسيب پذير بود و است، نه يک دولت با ثبات 
ملی مدرن. اين دولت هنوز پس از يک و نيم دهه 
در وابستگی مطلق به کمک خارجی ها به ويژه 

برد و با شورش و جنگ  اياالت متحدۀ به سر می
ه ش که بگروه افراط گرای دينی طالبان و حاال داع

-[، قطر و ترکيهصورت آشکاری از سوی پاکستان 
حمايت می شود، و همچنان مافيای فاسد درونی آ.] 

 دولت روبرو است.
 

ملت سازی با کمک خارجی در واقع، از -مدل دولت
باال به پايين يا مدل تقدم دولت بر ملت است. در 
اين نمونه، دولت با کمک و دخالت کشور يا 

ن های بين المللی شکل می اسازم کشورهای خارجی و
گيرد و سپس پروسۀ ملت سازی را تعقيب می کند. 

نمونه های  )Rand( راند امريکايی پژوهشیمؤسسۀ 
شامل  1945دولت سازی از بيرون را پس از سال 

 اين کشورها معرفی می کند:
با رهبری  1952سال تا 1945آلمان از سال     -1

 ريتانيا و فرانسه.مشترک اياالت متحده امريکا، ب
رهبری ه ب 1952سال تا1945جاپان از سال     -2

 اياالت متحده امريکا.
)، 1989-1990)، ناميبيا(1960-1964کنگو(    -3

)، 1991-1993)، کمبوديا (1991-1996السلوادور(
)، 1995-1998)، اسلوونی شرقی(1992-1994موزمبيق(

 رهبری سازمان ملل.ه ب
رهبری ملل متحد و ه ) ب1992-1994( سوماليا    -4

 .حمايت اياالت متحده 
رهبری اياالت متحده ه ب )1994-1996هايتی(    -5

 امريکا و نيروهای حافظ صلح سازمان ملل.
تا کنون) و کوسوو با نقش  -1995( بوسنيا    -6

رهبری ه تا کنون، ب1999ملل از سازمان حمايتی 
ملل متحد و مشارکت نيروهای ناتو و حمايت 

 حاديه اروپا.ات
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رهبری ملل ه تا کنون) ب 1998سيرالئون(    -7
 متحد و حمايت نيروهای بريتانيا.

رهبری ه ب تاکنون) 1999تيمور شرقی(    -8
 آستراليا تحت حمايت ملل متحد.

رهبری ه تا کنون ب 2001افغانستان از     -9
 اياالت متحده و سپس مشارکت ناتو.

رهبری اياالت ه ب 2009تا  2003عراق از سال  -10
 .متحده 

 
در بسياری از اين کشورها، دخالت خارجی برای 

ملت سازی نتايج مؤفقيت آميز داشت؛ اما در -دولت
برخی، اين دخالت به شکست انجاميد. اين دخالت 

ملت سازی در افغانستان چگونه -برای دولت
 ارزيابی می شود؟

 
 
 
 ملت سازی پسا طالبان:-چالش ها و ضعف های دولت 

در توافقنامۀ بن، نوعی از دموکراسی توافقی 
مبنای تشکيل دولت پسا طالبان قرار گرفت. در 
اين توافق، طرح دولت بر مبنای قوميت گذاشته شد 
تا گويا مشارکت متوازن اقوام در قدرت سياسی 

 تأمين گردد و عدالت اجتماعی محقق شود.
 

مشارکت گسترده تر فعاالن و نخبگان سياسی متعلق 
ه قوميت های مختلف، شکلگيری جامعۀ مدنی ب

گسترده، تدوين و تصويب قانون اساسی و پذيرش 
انتخابات پارلمانی و برگزاری نظام دموکراسی، 

رياست جمهوری و تحوالت در عرصه های ديگر حيات 
هايی است که دولت پسا طالبان  اجتماعی از ويژگی

را به عنوان يک دولت مدرن ملی و يا در حال 
يل شدن به چنين دولِت نسبت به دولت های تبد

 پيشين متمايز می سازد. 
 
اما اين راهکار و سياست به قربانی بيشتر  

عدالت انجاميد و شگاف قوميت را بيشتر ساخت. 
نشانه های قربانی عدالت و بی اعتنايی نخستين 

به انتخاب و آرای انتخاب کنندگان، از مجلس بن 
ر تشکيل ادارۀ مؤقت و از بطن توافقات بن بر س
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 دوازدهآغاز شد که به جای عبدالستار سيرت با 
رای به رياست ادارۀ موقت  دورای، حامد کرزی با 

جای شکلدهی جامعۀ ه گماشته شد. اين دولت ب
شهرمندی و سياسی سازی قدرت، در مسير قومی سازی 
سياست و شکلدهی جامعۀ قومی گام گذاشت. مشارکت 

ها  ۀ اهرمی در آمد. پشتوناقوام در قدرت به گون
ک يک ها، هزاره ها و ازبيدر رأس اهرم قدرت، تاج

ها پس از آن مدنظر گرفته شدند. پايه گذاری 
دولت بر مبنای ساختار اهرمی قدرت اقوام، يک 
خبط سياسی بود که در عرصۀ ذهنی و در ميدان 

ملت را نامساعد و چالش -عملی، بسترتشکيل دولت
 زا ساخت.

 
 سياستِ قومی پس از توافقنامۀ بن: پيامد های

که در شکلگيری ادارۀ دولتی و حکومتی پس  هآنچ
. شداز بن انجام گرفت، همه بر ديد قومی استوار 

يس ين راتقسيم پست ها و مقامات دولتی از معاون
جمهور تا وزيران کابينه، رئيسان و مديران 

اعضای پارلمان همه با  ااداره های دولتی و حت
رهبری ه می صورت گرفت. سياست دولِت بمعيار قو

کرزی با ترکيب قومی حکومت و رعايت درصدی اقوام 
در ادارات مختلف به خصوص در بخش های نظامی و 
امنيتی، به عنوان سياست ايجاد وحدت ملی معرفی 
و تبليغ شد. در ساختار نيروهای نظامی و امنيتی 

 ترکيب قومی با درصدی (ارتش و پوليس) افغانستان
معين مورد توجه و تأکيد قرار گرفت. در سياست 
رسمی دولت و وزارت دفاع درصدی مشارکت اقوام در 

درصد،  44ين شد: پشتون يگونه تع ارتش بدين
 درصد. 11درصد، هزاره  11ک يدرصد، ازب 28ک يتاج
 

يکی از خبط های بسيار مهم حامد کرزی به عنوان 
ر مسير رئيس جمهور و يا رهبر دولت پساطالبان د

ملت سازی و ايجاد دولت ملی و مدرن، عدم -دولت
تقويت احزاب سياسی بود. کرزی همان اشتباهی را 
در اين دوره مرتکب شد که ظاهرشاه چهل دهه پيش 
از او با امتناع از توشيح قانون احزاب سياسی 
مرتکب شده بود. اشتباه ظاهرشاه، فعاليت احزاب 

قانونی ساخت و سياسی را در واقع غير رسمی و غير
آن ها را به فکر کودتای نظامی در دسترسی به 
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قدرت سياسی برد. اشتباه کرزی نيز، فرصت تقويت 
ملت را از -دی و تقويت رونددولتمنجامعۀ شهر

ميان برد و سياست همچنان در مسير قوميت باقی 
 ماند.

 
قانون انتخابات را بر مبنای  2004کرزی در سال  

مبتنی بر رأی واحد و غير  نظام اکثريتی يا نظام
ين کرد و سپس نظام رأی دهی در يقابل انتقال تع

انتخابات به همين گونه مورد تأييد هر دو مجلس 
پارلمان قرار گرفت. در اين نظام انتخاباتی هيچ 
گونه نقشی به احزاب سياسی داده نشد، در حالی 
که انتخابات پارلمانی يگانه ميدان رقابت احزاب 

رصۀ مبارزات سياسی است. اما قانون سياسی در ع
انتخابات در دولِت تحت رهبری کرزی اين عرصه را 
بروی احزاب مسدود کرد. هر چند تصويب نظام 
متذکره در حکومت و پارلمان به نبوِد احزاب 

ليکن تقويت  مقتدر سياسی ملی ارتباط داده شد، و
احزاب سياسی ملی يکی از وجايب دولت در جهت 

ملت سازی است. چون عدم تقويت -تشکلگيری دول
احزاب سياسی و محروميت آن ها از عرصۀ مبارزات 
سياسی در قدرت، سياست را در افغانستان قومی و 

دارد. در حالی که تقويت احزاب  می قبيله يی نگه
سياسی از الزامات توسعۀ سياسی و رشد دموکراسی 

ه ی بياست و جامعه را از جامعۀ قومی و قبيله 
 معۀ شهرمندی متحول می سازد.سوی جا

 
ملت سازی پس از توافقنامه بن -نقص ديگر در دولت

به بيروکراسی ناکار آمد همراه با ادارۀ ضعيف و 
 همهگشت. فساد گسترده و فراگير در  فاسد بر می

عرصه های اقتصادی و سياسی دولت به شکلگيری و 
استحکام يک دولت سالم، پاسخگو و خدمتگذار صدمۀ 

های پاکی و  رد کرد؛ در حالی که ويژگیجدی وا
ملت - پاسخگويی دولت بخشی از الزامات روند دولت

سازی است. مؤفقيت اين روند به اعتماد جامعۀ 
گردد و مسلمًا يک دولِت آلوده  افغانستان بر می

به فساد نه تنها موجب جلب اعتماد مردم و جامعه 
که بر عکس فاصلۀ جدايی را عميقتر  نمی شود، بل

و ديوار بی اعتمادی را ضخيم تر و بلند تر می 
 سازد.
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 و ندیمجامعۀ شهرعبور از جامعۀ قومی به 

 شکلگيری دولت ملی مدرن:
توان افغانستان را از جامعۀ قومی به  چگونه می

ندی متحول ساخت؟ دولت ملی مدرن يا مجامعۀ شهر
 ملت در اين فرايند چگونه شکل می گيرد؟-دولت

 
پرسش ها، ديدگاه های مختلف و در پاسخ به اين 

دموکراسی  اراه حل متفاوت ارائه می شود. حت
باوران و عدالت طلبانی که آرمان و اهداف يکسان 
را مطرح می کنند، با طرح متفاوت و راه های 

 جداگانه وارد اين ميدان می شوند:
ندی و دولت مدنی سخن مبرخی از ايجاد جامعۀ شهر

ندی جای مهويت شهر می گويند که در چنين حالت،
هويت قومی، زبانی و مذهبی را می گيرد، و به 
هويت هر فرد به عنوان شهرمند تکيه می شود. 
ناسيوناليسم قومی جای خود را به ناسيوناليسم 

 ميدهد.مدنی و ملی 
 
برخی، طرح مشارکت متوازن قومی را در قدرت  

سياسی و در تمام عرصه های حيات اجتماعی می 
 واقع با دموکراسی توافقی می ريزند که در

 ملت برسند.-خواهند به تشکيل دولت
 

بعضی از افراد و حلقه های سياسی در افغانستان، 
ملت سازی را در سياست همگون سازی -پروسۀ دولت

بر مبنای هويت اکثريت قومی می نگرند. از ديد 
آن ها اين نگرش با دموکراسی و روند تشکيل دولت 

مع غربی نيز همخوانی دارد. های مدرن ملی در جوا
گونۀ مثال اگر در آلمان، فرانسه، انگلستان ه ب

ملت سازی -و برخی کشورهای ديگر پروسۀ دولت
انجام يافت و دولت مدرن ملی شکل گرفت، اين امر 
بر محور هويت قومی اکثريت جرمن، فرانک و 

 انگليس در آن کشور ها قرار داشت.
 

ملت -ن روند دولتتوا اما در افغانستان چگونه می
 سازی را به سرانجام رساند؟

 
 افغانستان؛ تقدم دولت بر ملت:
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ملت در افغانستان با مدل های -شکلگيری دولت
(دولت  اروپايی که پس از رنسانس، هر دو پديده

وملت)در واقع در يک پيوند و تأثير متقابل 
وجود آمد، غير محتمل است. زيرا روند ه متدرجًا ب

ب با تحوالت بسياری در تمام عرصه ملت در غر-دولت
های حيات اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی که 

م و مدرنيته انجاميد، سبه شکلگيری سکوالري
گسترش، تعميم و تکميل گرديد. در حالی که 
افغانستان از دسترسی به آن تحوالت، هم از لحاظ 
زمان و همچنان از زاويۀ ظرفيت، فاصلۀ بسياری 

کشورهای توسعه يافته و مدرن در  ادارد. حت
آسيايی چون: کوريای جنوبی، تايوان، سنگاپور و 

ملت با مدل -ماليزيا و اندونيزيا، دولت احت
اروپايی محقق نشد. در اين کشورها، دولت های 

های نظامی، کشور را  ديکتاتوری ااقتدارگرا و حت
 ملت سازی کردند.-وارد روند دولت

 
ه فغانستان تنها بملت در ا-پديدۀ تشکيل دولت

 وسيلۀ دولت می تواند محقق شود. هر چند تنوع و
تکثر قومی و زبانی در جامعۀ افغانستان توام با 
دشواری های ديگری که مسير دولت ملت سازی را 
ناهموار می کند، وجايب و مکلفيت های دولت را 
با سختی و چالش روبرو می سازد؛ اما نکتۀ بسيار 

ر اين مسير، وجود بالقوۀ اميدوارکننده و مهم د
 شالوده های شکلگيری ملت و دولت ملی مدرن است.

 
ملت سازی را در -افغانستان بنيادهای اصلی دولت 

خود نهفته دارد. از تاريخ مشترک، تا سرنوشت 
مشترک و آيين مشترک،  ميهنسياسی مشترک، 

اشتراکات ديگر. دولت مکلفيت دارد تا در اين 
های مساعد و الزم را آماده جهت، بسترها و زمينه 

کند. اين بستر چگونه شکل می گيرد؟ نکات مهم و 
اساسی که در اين زمينه مورد عنايت و عمل دولت 

 عبارت اند از: ،واقع شود
تکوين هويت ملی بر مبنای تفکر ملی و     -1

 سياست ملی:
ملت سازی در افغانستان که بر مبنای تقدم -دولت

ملی و  بد، مستلزم تفکردولت بر ملت آغاز می يا
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سياست ملی دولت در عرصۀ نظری و عملی تمام حوزه 
 های حيات سياسی و اجتماعی است.

 
گذر از ملی، عبور از تفکر قومی و  تفکر

 مدنی ناسيوناليسم قومی به ناسيوناليسم ملی و
وجيبۀ دولت به نخستين است. شکلدهی هويت ملی 

ملت -ولتعنوان انديشه و سياست ملی در راستای د
سازی است. هويت ملی هويت  متکثر، فراگير و 
گسترده است که از مجموعۀ هويت های متنوع 
فرهنگی و اجتماعی اتباع و شهرمندان يک کشور 

 شکل می گيرد.
 

 قانون اساسی در مادۀ چهارم، هويت ملی را
ملت افغانستان «.... تعريف می کند: »افغان«

يت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابع
را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام 

ک، ترکمن، بلوچ، پشه يک، هزاره، ازبيپشتون، تاج
يی، نورستانی، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، 
گوجر، براهوی و ساير اقوام می باشد. بر هر فرد 
از افراد افغانستان کلمۀ افغان اطالق می شود. . 

«.... 
 

تان، هويت افغان را به عنوان آيا دولت افغانس
يک هويت فراقومی و ملی که نمودار تمام هويت 
های قومی و فرهنگی مردم افغانستان باشد، شکل 

 داده است؟
 

برخی از حلقه های روشنفکری و سياسی اقوام غير 
پشتون در افغانستان، افغان را معادل و مترادف 
 پشتون تلقی می کنند. اين تلقی منطبق با واقعيت

در اسناد رسمی دولت و  اهای گذشته است که حت
نصاب درسی معارف تا اوايل سلطنت محمدظاهرشاه، 
افغان و پشتو به عنوان واژه های مترادف از 

 کار می رفتند.ه لحاظ قومی و زبانی ب
 

هويت ملی، از طريق همانند سازی که هويت های 
متنوع و متکثر قومی در يک هويت قومی به عنوان 

گردد. در  ايجاد نمی گروه قومی هضم شود، اکثريت
حالی که حامالن تفکر ناسيوناليسم قومی در 
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افغانستان در صدد شکلدهی هويت ملی با اين مدل 
 هويت سازی هستند.

 
دولت در افغانستان زمانی می تواند نقش خود را 

ملت -به عنوان دولت مدرن ملی در پروسۀ دولت
ر مبنای سازی ايفا کند که هويت ملی را ب

ناسيوناليسم مدنی و ملی شکل دهد. هويت ملی 
زمانی بر مبنای هويت مدنی و ملی شکل می گيرد 

اقوام افغانستان ارزش های مهم و هويت  همهکه 
ساز فرهنگی، اجتماعی و تاريخی خود را در نماد 
های هويت ملی مشاهده کنند. اين امر از وجايب 

در يک دولت است که ارزش های مشترک ملی را 
توافق ملی تثبيت کند و آن را محور تقويت تفکر 

 ملی و هويت ملی بسازد.
 
 سياست ملی در ابعاد مختلف توسعه:    -2

نکتۀ مهم در توسعۀ حيات انفرادی و اجتماعی 
افغانستان که بخشی از وجايب دولِت توسعه گرا 

ابعاد است.  همهشمرده می شود، تعميم توسعه در 
جهان در دوران پس از بحران و برخی از دولت های 

جنگ، توسعه را تنها در يک بعد متمرکز ساخته 
اند. به ويژه به توسعۀ اقتصادی اهميت داده اند 
و سپس به توسعۀ سياسی پرداختند. اما در 

را در  یافغانستان دولت بايد گام های متوازن
 عرصه ها بردارد تا توسعه محقق شود. همه
 

ف اقتصادی مبتنی بر تفکر توسعۀ اجتماعی و انکشا
و استراتيژی سياست ملی، توسعه و انکشاف متوازن 
- است که موجب اعتماد ملی می شود و بستر دولت

ملت سازی را هموار می کند. اما دولت پسا 
طالبان اين توازن را رعايت نکرد و سياست ملی 
توسعۀ اقتصادی را مورد عنايت قرار نداد. نهاد 

ژيک يللی مطالعات استراتارزيابی های بين الم
که از مجموع پول های مصرف «نشان می دهد: )2012(

شده در داخل افغانستان هشتاد درصد از کل مصارف 
صورت نامساوی در مناطق ه نظامی و غير نظامی، ب

 10تا  6تنها متأثر از منازعه متمرکز شده و 
درصد از مجموع نفوس کشور از اين کمک ها مستفيد 

 »شده اند.
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وسعۀ اقتصادی با توسعۀ سياسی و اجتماعی در ت

پيوند و تأثير متقابل قرار دارند. ايجاد و 
انکشاف زير ساخت های اقتصادی کشور چون: انرِژی 

، مواصالت و تجارت، خطوط اصلی کشاورزیبرق و آب، 
دهد. توسعۀ اقتصادی،  توسعۀ اقتصادی را شکل می

جامعه را متحول می کند و اين تحول، حيات 
اجتماعی، فرهنگی و سياسی را در مسير توسعه و 

 دهد. پايداری قرار می
ژيک در جهت ياگر دولت با برنامۀ بزرگ استرات 

سه اصل: توسعه و مشارکت سياسی، تحول فرهنگی و 
، عمل کند، آموزش و پرورشارتقای کمی و کيفی 

ملت سازی گذر سريع و مؤفقانه خواهد -پروسۀ دولت
 داشت.

 
توسعۀ سياسی، تمرکز زدايی و مشارکت  –       3 

 ملی:
توسعۀ سياسی در نظام متمرکز و اقتدار گرای 

درستی محقق نمی شود. مهم ه رياستی افغانستان، ب
را در  ترين نکته در توسعۀ سياسی که دولت آن

ملت سازی مورد توجه قرار -جهت تکميل روند دولت
دهد، تقويت جامعۀ مدنی به ويژه تقويت احزاب 

رياست کرزی ه سی است. اما دولت افغانستان بسيا
درستی ه در اين سيزده سال گذشته اين وجيبه را ب

 مورد توجه قرار نداد.
 

دولت افغانستان بايد فکر نظام متمرکز و تماميت 
خواهانه را در شيوۀ حکومت داری طرد کند. ضعف 
بزرگ نظام رياستی متمرکز که تمام ماموران و 

يات و رئيسان واحد های اداری حاکمان محلی در وال
ن می شود، عدم پيوند و عدم اعتماد ياز مرکز تعي

ميان آن ها و مردم است. آن ها بيشتر در نقش 
حاکم در واحد های اداری واليات ظاهر می شوند تا 

ار برای مردم و مجری زن خدمتگادر نقش مامور
 قانون و عدالت.

 
تواند  دولت زمانی انديشۀ ملی را ايجاد کرده می
صورت ه که مشارکت و فعاليت مردم در سياست ب

فعاالنه ايجاد و تضمين شود و اين احساس و باور 
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وجود بيايد که همه در دولت سهيم ه برای مردم ب
اند. اين احساس با مشارکت و توزيع افقی قدرت 
ه محقق شود تا تعادل در تمرکز گرايی قدرت ب

 وجود بيايد.
 

 اد پارچه سازی و حتی چناتوزيع قدرت به معن
ايجاد نظام فدرالی در افغانستان نيست. توزيع 

ی مشارکت و نظارت مردم بر قدرت اقدرت به معن
صورت مجدد از ه م مشارکت و نظارت بساست. ميکاني

راه اصالح و تعديل در قانون اساسی تدوين و 
تنظيم شود. تعديل و اصالح در مورد نظام سياسی و 

و ولسوالی، متضمن و مستلزم نقش شورا های واليتی 
 توزيع افقی قدرت و تمرکز زدايی قدرت است:

 
ايجاد نظام صدارتی پارلمانی با نقش  -الف 

 احزاب سياسی و سيستم انتخابات تناسبی:
ير نظام سياسی متمرکز رياستی به نظام مختلط يتغ

رياستی صدارتی پارلمانی با نقش احزاب سياسی از 
ابات پارلمانی، زمينه طريق سيستم تناسبی انتخ

ملت -های شکلگيری دولت ملی مدرن و تشکيل دولت
سازی را بهتر از هم تسهيل می کند. در چنين 
نظام مختلط، صالحيت و قدرت اجرايی رئيس جمهور 
بسيار محدود و نمادين خواهد بود. تمام صالحيت 
های اجرايی حکومت به صدراعظم که توسط حزب 

برنده در پارلمان  برنده يا ائتالفی از حزب
 انتخاب می شود، انتقال می يابد.

 
نکتۀ مهمی که مستلزم نظام پارلمانی صدارتی 
است، به نقش احزاب سياسی در انتخابات پارلمانی 

گردد. انتخابات بايد از سيستم اکثريتی  بر می
به سيستم تناسبی تبديل شود تا احزاب نقش اصلی 

قتدر سياسی پيدا کنند و در فرايند آن، احزاب م
و ملی شکل بگيرد. امتناع از پذيرش سيستم 
تناسبی در انتخابات پارلمانی از سوی کرزی و 
حکومتش به بهانۀ نبوِد احزاب ملی و مقتدر، غير 
موجه و نادرست بود. شکلدهی احزاب سياسی فراگير 
و ملی به عنوان بخشی از جامعۀ مدنی در 

ل ملت افغانستان شامل وجايب دولت در جهت تشکي
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ملت -مدنی و جامعۀ شهرمند و تکميل پروسۀ دولت
 است.

 
تقويت احزاب سياسی به شهرمندی جامعه کمک می 

ملت سازی را تسهيل می بخشد. -کند و پروسۀ دولت
دهد و سياست را از  تعارضات قومی را کاهش می

قوميت بيرون می کند و جامعه را به جای جامعۀ 
ار فردی و قومی، جامعۀ سياسی می سازد. افک

گرايش های پراگندۀ سياسی  و بر مبنای هويت ها 
و تعلقات اتينيکی، زبانی، نژادی، مذهبی و غيره 
 جايش را به تفکر منظم در قالب احزاب سياسی می
دهد. احزاب سياسی که در جامعه بر سر قدرت 
سياسی در مبارزه و رقابت قرار می گيرند، با 

خوب عرصه های وليت بيشتر و از طريق نخبگان ومس
 می کنند.  مختلف حيات سياسی و اجتماعی عمل

 
تبديل شوراهای واليتی از نهاد مشورتی به  -ب 

 :نهاد نظارتی
شوراهای واليتی که نهاد انتخابی در جهت تحقق 
اصل مشارکت مردم در قدرت است، اين مشارکت را 

درستی منعکس نمی سازد. مشارکت مردم در قدرت ه ب
عاريف مدرن، با نظارت پيوند می ت همهسياسی در 

يابد. وقتی از مشارکت مردم در قدرت سياسی سخن 
صورت طبيعی اين مشارکت، نظارت بر ه رود، ب می

قدرت را در پی دارد. اما شوراهای واليتی در 
قانون اساسی افغانستان در واقع فاقد صالحيتِ 

 نظارت بر قدرت معرفی می شود.
 

ت کارآيی بيشتر که بايد در جهيی  هاما نکت
شوراهای واليتی در اين تحول موقعيت، مدنظر قرار 
گيرد، بازنگری به ويژگی نامزدان شوراهای واليتی 
است. تعليم و تحصيل و آگاهی از اوضاع سياسی و 
اجتماعی بايد جزء اين ويژگی افراد در انتخابات 
باشد. معيار سطح تحصيل برای عضويت در شوراهای 

دورۀ ثانوی مکتب) به فراغت از ( واليتی از ليسه
 ر کند.يدانشگاه تغي

 
تعديل نظام اقتصادی از نظام بازار  -       4 

 آزاد به مختلط:
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اگر گزينش اقتصاد بازار در نظام اقتصادی 
افغانستان پس از طالبان ناگزيری در جهت توسعۀ 
اقتصادی و جلب کمک های خارجی بود، اما امنيت و 

م و قانونمدار، عدالت و ثبات، حکومت داری سال
شفافيت در ماليات دهی از عناصر الزامی مؤفقيت 
اين نظام شمرده می شد. در حالی که تنها کسب 
کمک های اقتصادی جهان برای تأمين و گسترش ثبات 
کافی نيست، بلکه نحوۀ استفاده از اين کمک ها 
که به ادارۀ سالم و حکومت داری خوب و چگونگی 

ند می يابد، متضمن و مستلزم نظام اقتصادی پيو
ثبات است. در موجوديت ادارۀ سالم و حکومت داری 
خوب، زمينه به عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی 
فراهم می شود. اما اقتصاد بازار در شرايط بی 
ثباتی سياسی و دولت ناسالم و فاسد، به قربانی 
شدن توسعۀ اقتصادی و عدالت اجتماعی می انجامد. 

زار در افغانستان بحران زده با حکومت اقتصاد با
ناسالم و فاسد که نتوانست نظارت درست و عادالنه 
را بر اين سيستم ِاعمال کند، به چالشی در روند 

 ملت سازی مبدل شد.-دولت
 

نظام اقتصادی بازار در شرايط بحرانی و بی 
ثباتی افغانستان پيامدهای ناگوار خود را نشان 

لی و خارجی در سرمايه داد. دست شرکت های داخ
گزاری از يکطرف و در کشيدن سرمايه و دارايی 
های داخل از طرف ديگر باز شد. در حالی که 
سرمايه گزاران با استفاده از اين نظام و 
تسهيالت سرمايه گزاری، تنها بخش های غير 
زيربنايی را در اقتصاد افغانستان در جهت 

کمتر دسترسی به سود بيشتر و در فرصت زمانی 
اری ذمورد توجه قرار دادند. برای مثال سرمايه گ

برای شبکه های تيلفون موبايل که نه يک کار 
زيربنايی برای اقتصاد افغانستان، بلکه ابزاری 
برای غارت جيب های مردم بود. اما سرمايه 

اران داخلی و خارجی در اين سيزده سال کمتر ذگ
ی برق ، انرژکشاورزیروی توسعۀ ه حاضر شدند تا ب

 اری کنند.ذو آب در داخل افغانستان سرمايه گ
 

يکی از تبعات تلخ و خطرناک ديگر در اقتصاد 
بازار، وابستگی عميق و فزاينده به کمک های 
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خارجی بود. اقتصاد افغانستان يکی از وابسته 
کشورهای مشمول دريافت  همهترين اقتصاد در ميان 

ی کمک های خارجی يا جهانی است. اين وابستگ
آنچنان عميق و گسترده است که افغانستان در 
شرايط کاهش و قطع کمک های بيرونی به نقطۀ صفر 

 سقوط می کند.
 

شکی نيست که اقتصاد بازار مزيت های بسياری 
دارد که رشد اقتصادی را  سريع و تسهيل می کند، 

ليکن نبود حاکميت قانون و غيبت دولت سالم  و
بازار به نظام موجب می شود که نظام اقتصاد 

غارتگری تبديل شود. کارآيی و مؤفقيت اقتصاد 
بازار در کشورهای غربی، به خصوص در اروپا ناشی 

م دقيق نظارت دولت بر اين ساز وجود ميکاني
سيستم است. در اين کشورها، نظام مالياتی دقيق 
وجود دارد، در حالی که از وجود نظام مالياتی 

 نيست. شفاف در دولت پسا طالبان خبری
 
تحول استراتيژيک در مناسبات خارجی به خصوص  -5 

 :با پاکستان
يکی از اصلی ترين وجيبۀ دولت ملی در افغانستان 
ايجاد تحول اساسی در تفکر و استراتيِژی سياست 
خارجی است. به خصوص دولت وحدت ملی در 
افغانستان مکلفيت دارد تا روابط خود را با 

گترين و تأثيرگذار کشور پاکستان به عنوان بزر
 ترين کشور در افغانستان، بازنگری جدی کند.

 
بدون بازنگری در سياست خارجی و حل مشکالت دشوار 

ملت - و پيچيده با پاکستان نمی توان مشکل دولت
سازی را در افغانستان حل کرد. اختالف و منازعه 
بر سر مرز ديورند که در واقع ادعای ارضی بر 

صورت ه افغانستان را ب نه تنها فپاکستان است
دهد،  مستمر در معرض دخالت پاکستان قرار می

بلکه از لحاظ ذهنی، هويت کشور را که تثبيت و 
 ين مرز يکی از مشخصات آن است، زير سوال میيتع

 برد.
 
 :اصالح و تعديل قانون اساسی -6
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نياز به اصالح و تعديل قانون اساسی در دسترسی 
  گردد. ت سازی بر میمل-به زمينه های مساعد دولت

قانون اساسی در واقع قرار دادی است که روابط و 
وجايب حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را تبيين 
و تنظيم می کند. اين قرارداد بايد برای هر دو 

جهت انجام وجايب  طرف، اعتماد و تعهد پايدار در
نهفته در متن قانون ايجاد کند. در فرايند 

يِب بر خواسته از تعهد و انجام وظايف و وجا
ملت شکل می گيرد. اعتماد -طرف، دولتدو اعتماد 

و تعهد در ميان دولت و جامعه از مشارکت واقعی 
مردم در فعاليت سياسی ناشی می شود. قانون 
ه اساسی بايد مشارکت مردم را در قدرت سياسی ب

گونۀ شفاف، متوازن و عادالنه  ترسيم و تضمين 
ون تمرکز زدايی قدرت،  کند. اين مشارکت بد

 محتمل و ميسر نيست.
 

و والی واليت و يا (فرماندار) وقتی يک ولسوال 
رئيس يک ادارۀ محلی از پايتخت کشور توسط 
زمامدار و وزارت های حکومت او بدون توجه به 

می شود، و آن حاکم گماشته خواست و رضايت مردم 
محلی با در اختيار داشتن پوليس و بخش های 

ی و نظامی موجود در محل قلمروش، حکومت و امنيت
اداره را آغاز می کند بيشتر به يک نيروی خارجی 

ماند تا به حاکم پاسخگو و خدمتگذار  اشغالگر می
مردم. او در اجراآت و عملکرد خويش در برابر 

 مردم احساس پاسخگويی ندارد.
 
 ايجاد حکومت سالم و پاسخگو: - 7

ومتداری ناسالم و دولت ملی و مدرن هرگز با حک
وجود نمی آيد. حکومتداری خوب از ه فاسد ب

ملت است. اين در حالی است -الزامات تشيکل دولت
که دولِت پسا طالبان يکی از فاسد ترين و آلوده 

آمار  همهترين دولت های جهان شمرده می شود. در 
ن های جهانی مانند سازمان او ارقامی که سازم

که در برلين آلمان  سازمان شفافيت بين المللی
مستقر است، منتشر کرده اند، دولتِ پساطالبان در 

 صدر دولت های فاسد دنيا قرار دارد.
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نگرانی از فساد دولت افغانستان، تنها به ارقام 
و دسته بندی در قطار فاسد ترين دولت های جهان 

 همهنيست، بلکه عمق فاجعه در گستردگی فساد در 
 انهفته است. حت  ن های دولتانهادها و ارگ

نهادهای خدمات عامۀ دولت مانند: آبرسانی، صحت 
ن اعامه و معارف از کمک های بالعوض و خيريۀ سازم

ها و دولت های خارجی دستبرد می زنند و از 
پروژه های عام المنفعۀ چون: تهيۀ آب آشاميدنی، 
تأسيس شفاخانه و مکتب، سهم و رشوت اخذ می 

ادستانی)و قضايی که کنند. نهادهای سارنوالی(د
بابد ممثل عدالت و قانونيت باشند، بيشتر از  می

 همه با فساد آلوده هستند.
 

تضعيف و تخريب اعتماد ميان مردم و دولت از 
بدترين پيامد فساد در افغانستان است. نه تنها 
يک دولت فاسد، امنيت شهرمندان را تأمين کرده 

اسد از که شهرمندان در يک دولت ف نمی تواند، بل
تمام ابعاد امنيت به شمول امنيت شغلی هم محروم 

مالی، مختل سازی  می شوند. يکی از تبعات فساد
ابعاد حيات اقتصادی و اجتماعی  همهتوسعه در 

است. فساد مالی به خصوص توسعۀ اقتصادی را 
کند. خودکفايی و استقالل اقتصادی را  تخريب می

ی چون ضربه می زند. دولت فاسد در کشور فقير
افغانستان هرگز به تأمين منابع مصارف خود از 

 داخلی قادر نمی شود. درآمد
 
 خود کفايی مالی  و اقتصادی:    -8 

ايجاد نظام مالياتی شفاف، عادالنه، قانونمند و 
متوازن مهم ترين راهکار گذر از چالش وابستگی 
به منابع بيرونی است. دولت افغانستان تنها 

با ايجاد يک ساختار درست  قادر خواهد بود تا
نظام ماليات، هزينه های خويش را از عوايد 

دست بياورد. توفيق دولت در اين جهت ه داخلی ب
نه تنها زمينه های استقالل واقعی را در رهايی 
 از وابستگی به کمک های خارجی فراهم می کند، بل

برد.  که ميزان مشروعيت دولت را در داخل باال می
ماليات، حاکميت دولت و حاکميت  با تطبيق نظام

قانون در سراسر کشور تعميم می يابد، مردم در 
هرجای از قلمرو جغرافيای کشور با حضور دولت و 
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حاکميت قانون احساس امنيت می کنند و دولت به 
که دولت در يک  ثبات پايدار می رسد. تا زمانی

نظام مالياتی شفاف به خودکفايی نرسد، چالش 
تواند پشت سر بگذارد. مسلم است که ثبات را نمی 

بدون زدودن فساد از دولت و بدون ايجاد حکومت 
سالم، قانونمدار و پاسخگو، نظام مالياتی هر 
چند بسيار مناسب و درست، تطبيق نمی يابد و 
 عوايد ماليات به خزانۀ دولت سرازير نمی شود.   

 
 تحول در معارف و نظام قضايی:    -9 
حول کمی و کيفی در نظام تعليم ير و تيبدون تغ 

توان زمينه های مساعد  و تربيت يا معارف نمی
ه شکلگيری و پايدار سازی دولت ملی مدرن را ب

ر و تحول در نظام يوجود آورد. به همان حد تغي
ملت سازی و شکلدهی -قضايی افغانستان برای دولت

دولت ملی و مدرن بسيار با اهميت و حياتی تلقی 
قضايی کشور از يک نظام سنتی  می شود. نظام

غيرموثر به نظام عصری و مدرن تحول يابد تا نقش 
 ملت سازی ايفا کند.-خود را در پروسۀ دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10پيوست شماره 
 

 يمان صباحا
 عصر جديد
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ستوکراسی فيودالی حاکم بر کشور که يار

موجوديت نهضت های سياسی را خطری برای ادامه 
در سرکوب نهصت های  ،دانست یحاکميت خود م

مشروطيت  اجتماعی(جنبش مشروطيت اول،-سياسی
قدر  دوم، جنبش دورۀ هفتم و هشتم شورا ) آن

را نيز  شدت به خرج دادند تا نطفه های آن
 کوشيدند در تخمه خنثیٍ نمايند.

 
فاجعه های پی در پی آن،  و 1357ثور  7کودتای 

گرديد تا درپی اسالمی و پيامدهای بعدی آن سبب 
به  رشد موزون اجتماعی، اقتصادی و سياسی کشور

ده و سازماندهی واکنش های سياسی اتًاخير افت
در کشور کثيرالملۀ افغانستان که قبالً هم نسبت 

 چالشبه  ،عقب افتاده تر بود به کشورهای ديگر
 کشانيده شود.

 
مردم افغانستان که از قبل هم در زير بار 

، مذهبی و ه يیی، منطقه يتوهمات قومی، طايف
م بين سداشتند، تالش های امپريالي ملی قرار

المللی در زير شعار کاذب دموکراسی و ملی 
گرايی بر سنگينی آن می افزود. نظام حاکم 

و تاريخی  ه يیفيودالی منحيث شريک جرمی منطق
م با ارايۀ شعارهای دينی و مذهب سامپريالي
از اولی  توصيۀ اطاعت بدون قيد و شرط گرايی و

اسالم نقش خود را در حفظ عقب  االمرهای دولت و
 مانی های مردم ايفاء نمودند.

 
 افسانه ملی گرايی که اعتقادات اقليت نخبه می

باشد، به مثابۀ مبنای هويت ملی برای جامعه 
گردد. اين هويت که عبارت از حقايق  معرفی می

که به مثابۀ  نآبا  اقليت نخبه در تاريخ است،
وضيعت  شود، اما همگانی شهرت داده مینگرش 

با  ،گرند که  نخبگان در آن قرار می عينی يی
 هويت معرفی شدۀ ملی همواره در تناقض قرار می

اسيوناليسم محصول سياسی و ايديولوژيک ن گيرد.
که اين ملت ها است که محصول  ملت ها نيست، بل
باشد. شعار ناسيوناليسم که  ناسيوناليسم می

 ربورژوازی و برای ادامۀ منافع آن ببه وسيلۀ 
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 راه انداخته شده است،ه ستم بزير خلق های 
ها را متفرق ساخته، مانع وحدت زحمتکشان  خلق

شده و پوششی است برای استتار مبارزۀ طبقاتی 
در تضاد  مسلينني–مسکه از ريشه با مارکسي

 قرار دارد.
 

ناسيوناليسم از لحاظ اداری دارای برنامۀ 
برای حفظ تعلقات و منافع آگاهانه 

امپرياليستی داشته است. ولی ناسيوناليسم 
ستم نيز برنامه های آگاهانه خود زير کشورهای 
م ساعمال تجاوزکارانه امپريالي برابررا در 

آورند، که در ايجاد روحيه ضد  به وجود می
امپرياليستی برای حفظ منافع سرمايه داری 

 رود. کشورهای  شان به کار می
 
ستم در عصر حاکميت زيرسيوناليسم کشورهای نا

سرمايه داری معموًال توسط اقشار مختلف 
شد تا  راه انداخته شده و تالش میه بورژوازی ب

در عقب چنين شعاری منافع خود را جدا 
که نقش  م جستجو نمايند. در حالیسازامپريالي

مردم تنها در به قدرت رسانيدن بورژوازی همان 
له با  کاالها و سرمايۀ کشورها و در مقاب

کشورهای سرمايه داری مطرح بوده و هيچنوع 
سودی در بهبود وضيعت اجتماعی، اقتصادی و 

ستم ندارد. اما در عصر زير سياسی طبقات 
و گسترده شدن حاکميت سرمايه  اسيونليزاگلوب

اين اصطالح هم  ديگر ،داری بين المللی بر جهان
ر برد خود کهنه شده، از لفافه خارج شده و کا

 .را از دست داده است
 

 قوميت:
بايد گفت که قوميت که منبع اصلی معنی و 

باشد،  بازشناسی در طول تاريخ بشری می
زيربنای تفکيک و تبعيض و اساس تًامين عدالت 

ن بوده ااجتماعی در برابر مظالم حکمای متجاوز
شود که  است. در دوران های اخير مشاهده می

پيشرفت های تکنالوژی،  اين پديده در برابر
ساينس و اطالعات  از يک جهت و در برابر دين، 
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ملت و جنسيت از طرف ديگر در حال رنگ باختن 
 قرار دارد.

 
قوميت منحيث مبنای ديريۀ پيوندهای بشری 

که دستخوش تغييرات و تحوالت تاريخی  زمانی
گردد، مواد و مصالح آن تمايل به پيوستن به 

ديگری مانند اجتماعات  اجتماعات نيرومند تر
کند که در حقيقت  دينی و يا ملی پيدا می

تمايل به خودمختاری در عصر جهانی شدن بازتاب 
 باشد. می
 

سير تحوالت اجتماعی، بلند رفتن نيازمندی های 
بشری، کثرت ارتباطات گروه های مختلف 

، تجارت و مهاجرت و تقاطع کاالاجتماعی، تبادل 
تماعی که در به وجود های گروه های مختلف اج

کنند، نقش پر  آمدن شهرها رول مهم را بازی می
بردن اجتماعات قومی و  مياناهميتی را در از 

ايجاد دسته های اجتماعی، سياسی، فرهنگی و 
 تواند بازی کند. اقتصادی جديد نيز می

 
اند  از دانشمندان جامعه شناسی بر اينشماری 

و تجزيۀ که مردم در برابر پروسه فردی شدن 
کنند و در  اجتماعات سابقۀ شان مقاومت می

صورت رخ دادن تجزيه در اجتماعات شان تمايل 
به گردهمآيی در سازمان های اجتماعی دارند. و 

 بيشترين دانشمندان اينست که در آنباور لذا 
صورت مردم بايست به نهضت های انقالبی شهری و 

 ونهگ يا نهضت های دموکراتيک بپيوندند که اين
نوعی از منبع مشترک تشکالت شهری چند مليتی به 

 آيد. وجود می
 

فاهيم تدافعی يی گرايی م دين، مليت، محلی
که هيچگاهی تغييرات جذری را در حيات  هستند

 اجتماعی، اقتصادی و سياسی جامعه سبب شده نمی
 توانند.

 
شودکه دولت های چند  در عصر حاضر ديده می

واحدسازی در ابعاد مليتی  فاقد برنامه های 
مختلف اجتماعی يا فروريخته اند و يا در حال 
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فروريختن هستند و از اثر شکست آن ها حاکميت 
آيد. اين  های مستقل ناپايدار به وجود می

حاکميت های ناپايدار تمايل دارند يا در قيد 
يا در شبکه يی در آيند و و بند کشورهای ديگر 

 میناگزير يا از روابط نيرومند قرار گيرند و 
شوند يک مجموع وسيعتری را در حاکميت خود 

پيشين را در شوروی  شريک سازند که نمونه آن
بينيم که در اين باره به موقع بحث خواهد  می
 شد.
 

های اخير فوران ملی گرايی موجب شکست  در سال
دولت های چند مليتی گرديده است که دولت های 

تحاديه های ورشکست شده تمايل دارند در قالب ا
 که چيزی شبيه چنددولتی قرار گيرند و يا اين

که چرا امواج ملی  دولت را تشکيل دهند. اين
های اخير تمايل به پارچه ساختن  گرايی در سال

 دولت های چند مليتی پيدا کرده و يا چرا می
خواهند تشکالت جديد شبه دولت و يا اتحاديه ها 

دوين از لحاظ تاريخی در ت ،را تشکيل دهند
برخورد های آينده در قبال اين پديده دارای 

 باشد. اهميت می
 

جا مواردی از تجربه شوروی را منحيث  در اين
 بزرگترين دولت چند مليتی ياد آوری می

 :نماييم
جمهوری فدرالی و پانزده  اتحاد شوروی از

در داخل هر يک  تعدادی جمهوری های خودمختار
ل مليت تشکيل از جمهوری های فدرال بر اساس اص

های داخل جمهوريت های  يافته بود.  مليت
خودمختار جلوه های مستقل ملی گرايانه بودند 
که در تناقض با خواست های حزب کمونيست قرار 

خاطر جلوگيری از همکاری شان با ه داشتند و ب
علت ه ب لمانی و ساير دشمنان و يا آن امهاجم

تيژيک سترااپاکسازی کشور و تطبيق برنامه های 
شدند. برنامه های بومی سازی  شدت سرکوب میه ب

ستالين ااز جانب لينن و  1930های  که تا سال
 از سر گرفته شد. 1960در دهه  ،شد پشتيبانی می
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نخبگان مليت های مختلف  در بدل حمايۀ شان از 
حزب کمونيست به مقامات بلندپايۀ دولتی و 

 آن ها با حزبی گماشته شدند.  کار سازش مليت
ساخت، به  که يک نظم سياسی تحميلی را الزمی می

انسجام قومی و آگاهی ملی در مليت های غير 
 روسی انجاميد.

 
بر پايۀ تفکر مارکسيستی در آغاز ها  بلشويک

مسألۀ مليت را به عنوان معيار مهمی در تأسيس 
کردند و تمايزات ملی را  دولت شوروی نفی می

استفاده قرار  که همواره توسط بورژوازی مورد
بر اساس انترناسيوناليسم پرولتری  ،گرفت می

خواستند  طبقات کارگر نفی کرده و میميان در 
 از سطح تمايزات ملی در سويۀ طبقۀ کارگر

بعد از جدال طوالنی  ،هم فراتر روند، با آن
دولت چند مليتی تأسيس  ،ايديولوژيک و سياسی

 کردند.
 

ی از اثر تمايزات ملی و قومی در کشور شورو
مداخلۀ سرمايه داری جهانی و با کمک دولت های 
همجوار به تصادمات خونين داخلی انجاميد. به 

برای  1918همين لحاظ رهبری شوروی در سال 
 نبا تصادمات داخلی در صدد يافت رويارويی

متحدان نظامی در جنگ داخلی گرديد و ضرورت  
ناگزير ن لينن را امقاومت در برابر مهاجم

تا از نيروهای ملی گراء خارج از روسيه  ساخت
خصوص از اوکرايينی ها که آگاهی ه ب .مدد جويد

سوم تن  جا بيشتر بود. لذا کنگرۀ ملی در آن
مليت های داخل همه به پذيرش حقوق برابر 

وری داد و به تعقيب آن بلشويک ها تن تامپرا
به پذيرش ملت های خارج روسيه مانند 

، ترکستان، اياوکرايين، قفقاز، کريم
قرغزستان، لهستان و ديگران به داخل فدراسيون 
روسيه دادند. گروه های سوسياليست غير بلشويک 

های ملی در سراسر کل  خواستند که فرهنگ می
رسميت شناخته ه ساختار دولتی بدون تمايز ب

که اهداف انقالب ايجاد جهان  شوند. از جايی
دقيقًا  گرايی سوسياليستی طبقاتی جديدی بود که

، آب و تباری، نيايیپيوندهای  همهبايد بر 
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ستالين مخالف الذا لينن و  ،خاک فايق می آمد
 رسميت شناختن مليت های ديگر بودند و میه ب

خواستند اصل سرزمين مبنای مليت دانسته شود، 
اما در نتيجه ساختار چند مليتی دولت شوروی 

 به وجود آمد.
 

اسيوناليسم ها از موضع انترن چرخش بلشويک
پرولتری و ايجاد ساختار اجتماعی جديد که بر 

داليل  ،اساس ملی گرايی بومی استوار بود
 ستراتيژيکی داشت.ا
 

نهادی اما  اتحاد شوروی منحيث نظام متمرکز
بايست برای داخل  انعطاف پذير مرزهای آن می

شدن اعضای تازه وارد باز می ماند، زيرا 
د سراسر جهان را انقالب سوسياليستی روسيه باي

ستالين پنج دايره اگرفت. بناء لينن و  فرا می
به مثابۀ مناطق امن و هم به  متحدالمرکز

مثابۀ امواج گسترش دولت شوروی ترسيم کردند. 
روسيه بود، دايره دوم اقمار  نخستدايره 

 روسيه که به اين ترتيب روسيه هيچپيرامون 
نوع مرز مشترکی با دنيای سرمايه داری که 

 ،لقوه  بر عليه دولت شوروی بودندان بامهاجم
شوروی جمهوری هايی پيرامون نداشت. در 

سازماندهی گرديده بود که مرزهای شوروی با 
دادند. اين جمهوری ها  خارج را تشکيل می جهان

هم از قدرت شوروی و هم از استقالل خود دفاع 
لستان و وکردند. حلقۀ سوم اروپای شرقی، مغ می

حلقۀ چهارم  ای نزديک بودند. درکشوره ديگر
کشورهای دور دست مانند کيوبا، کوريای شمالی، 
ويتنام  قرار داشتند. در حلقه پنجم کشورهای 

های انقالبی جهان قرار  مترقی همپيمان و نهضت
 داده شده بودند.

 
از نظر سياسی بلشويک ها خواستار آن بودند که 

 م درسرا بر پايه سوسيالينوينی هويت ملی 
از  .سيادت خويش برپا کنندزير قلمرو سراسر 

تاريخ، مذهب و هويت سنتی روسی  ،رو همين
ستراتيژی جديد امنحيث منابع مهم مخالفت با 

 زير سرکوب قرار داشتند. تشدبه 
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هويت ملی جديد شوروی بر ويرانه های هويت 

 شد. در حالی بايست بناء می تاريخی روسی می
و ارتش را کًال در که روس ها کنترل همه حزب 

اختيار داشتند، هويت تاريخی روسی منحيث هويت 
صورت  شد تا به اين سرکوب میبه سختی ملی 

حاکميت شوروی فدرالی چند مليتی جلوه داده 
 نطور نمادي شود ، ولی هويت مليت های ديگر

گرديد. تناقض در ساختار دولت  حفظ و احياء می
ۀ اقوام و های در کمين خفترشوروی در حقيقت بب

مليت های ديگر را در سر زمين شوروی آهسته 
برنامه کرد. چنانچه  آهسته آماده به طغيان می

(فاشگويی و گالسنوست (دگرگونسازی) پروستوريکا 
ايجاد فضای باز  واسطۀه گرباچف بيا علنيت) 

ا فراهم آورد که خواهی ر زمينۀ طغيان جدايی
ک که جمهوری های بالتي نخستين باردر اثر آن 

طور جبری توسط قوانين بين المللی  1940در سال 
مدعی استقالل  ،به شوروی وصل گرديده بودند

ملی گرايانۀ روسيه جنبش آن در پی شدند و 
رهبری بوريس  بهمنحيث بزرگترين مرکز بسيج 

يلتسن پا به عرصه مبارزه بر عليه دولت شوروی 
 گذاشت.

 
ضت تهاجم بر عليه دولت شوروی تنها توسط نه

های ملی گراء آغاز نشد بلکه نخبگان سياسی از 
که در ويرانه های  اقوام و مليت های ديگر

وری متزلزل شوروی در صدد پی ريزی اهرم تامپرا
به اين تهاجم کمک  ،های قدرت خويش بودند

کردند. اين تهاجم يک سلسله عمليات ملی 
گرايانه بود که به نام ملت و توسط سران 

شوروی رهبری باشنده ديگر سياسی مليت های 
 گرديد.

 
تشکيل مجموعۀ دولت های مستقل از اثر شکسته 

های  شدن دولت شوروی ديرپايی موجوديت مليت
ديگر را در آن قلمرو با موجوديت رشته های 
تاريخی آشکار ساخت. بناء شواهد تاريخی نشان 

دهد که تصديق مصنوعی هويت های ملی و  می
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روی را در حل تضاد مسألۀ مليت شکست دولت شو
 های آن سرزمين بر مالء ساخت.

 
در نتيجه يکی از قدرتمند ترين کشورهای جهان 

دهه قادر به ايجاد هويت هفت در طی بيش از 
های  که بعد از سال ملی جديدی نگرديد، با آن

سده گذشته غرور شديد ملی ناشی از  60دهه 
ه عضويت در يک ملت بزرگ به وجود آمده بود و ب

ک طرز تصور يپروبلم های موجود  همه رغم
برابری و همبستگی انسانی در شهرمندان روسيه 
ريشه دوانده بود و هويت جديد شوروی بودن 

هم  شروع به پيدايش نموده بود، ولی با آن
تواند  تجربه شوروی گويای اين مطلب بوده می

تواند هويت ملی  که دولت به تنهايی خود نمی
 بسازد.

 
دهه دوباره به سطح هفت ه پس از ه هويت کالمس
نه تنها منحيث يک مسأله فرهنگی يا قومی  ،آمد

بلکه به عنوان قلمرو های واقعی فرهنگ ها، 
اقتصاد ها و محيط زيست برای مردمان آن منطقه 

 معنای واقعی داشت.
 

خالی ايديولوژيک در القای باور توده ها جايی 
ن برای ملی گرايی خالی گذاشته بود، به همي

ها بر عليه دولت شوروی  دليل بزرگترين نهضت
زير شعار ملی گرايی توسط نخبگان سياسی ايجاد 

 گرديد.
 

توان  اگر چه خيزش دوبارۀ ملی گرايی را نمی
توان  تنها بهره گيری سياسی دانست، اما می

گفت که پس از گذشت مدت طوالنی هفتاد  ساله  
ی باز هم بهره گيری سياسی نخبگان ملی از مل

گرايی ها شاهد موجوديت ملی گرايی ها و 
ناتوانی دولت شوروی در القای مليت های مختلف 

 باشد. و ايجاد هويت ملی جديد می
 

با وجود تشکيل دولت های مستقل از دولت شوروی 
، پيوندهای قومی، اقتصادی تکنالوژيکی پيشين

مشترک بودن بعضی از شبکه های انرژی و 
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جايی ه اقوام و جابترانسپورت و ادغام ملی 
های جبری بعضی از اقوام و مليت ها از يکجا 
به جای ديگر و تاثيرات سياست ناکام ادغام 
ملی و برخی از عوامل ديگر موجب شود که دولت 

سيس يافته به بازسازی کامل هويت ات تازه های 
ملی و مستقل بودن کامل نايل نشوند و حتا 

 بدون آن وری جديد شوروی راتتوان تصور امپرا
 ،که فکر کرد توسط چه کسانی ايجاد گرديده است

 از نظر دور داشت.
 

 مًاخذ:
 کتاب عصر اطالعات  -1
کتاب کمونيته های تصوری نوشته بنديکت  -2

 اندرسن
رساله داريوش آشوری در بارًه هويت ملی و  -3

 پروژه ملت سازی
 تاريخ جهان از ديدگاه نهرو -4

 

 

 11پيوست شماره 

    یذک بيحس

 در افغانستان تيريبحران مد عوامل

انواع  اباست که از سه دهه  شيب افغانستان
 نيا یو طدست به گريبان می باشد بحران ها 

چون: کشور توسعه  یگوناگونبا نام های مدت 
 کنندهديتول نادار،جنگزده، ناامن،  افته،ين

و قاچاق کننده مواد مخدر و سرانجام فاسد از 
 است.  ياد شده ینگاه ادار

بحث را بيشتر حال با مطرح ساختن چند سوال 
 :می کنيم یموشگاف

منابع داشتن چرا افغانستان با وجود  -
 3000تا 1000( حدوددر  ینيرزميسرشار ز
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و  یاقتصاد یدالر) هنوز هم وابستگ ارديليم
 دارد؟  یاسيس

ها دالر ارديليمدريافت چرا با وجود  -
 یرکايهنوز هم از ب ،ريدهه اخ کي یکمک ط

، کمبود مسکن، کمبود آب ناداریگسترده، 
 ،بهداشتی و بهزيسيتیکمبود خدمات  ،یدنيآشام
ی و تورم بودجه مل یتجارت، کسر النسيبی کسر
 يیو به خودکفا بردی رنج م ونيانفالس يا

 است؟  دهينرس یاقتصاد

(ساالنه  فروان یمنابع آبداشتن چرا با  -
ظ مترمکعب آب) هنوز هم از لحا ارديليم 75

 است؟  دهينرس یداخل یبه بسندگ يیغذا

 یکشورها یو کمک هاها چرا با وجود تالش  -
هنوز هم از لحاظ  ی،رفته و جامعه جهانشيپ

 یدر وضع بد، از لحاظ فساد ادار یتيامن
لحاظ کشت و  از ،جهان سوم يا دومدارای مقام 

قرار جايگاه نخست جهان قاچاق مواد مخدر در 
 گرفته است؟ 

که پاسخ به آن  گريد یصدها چرا گونه نيهم
: چند جمله کوتاه خالصه شوددر  تواندی متنها 

و  یمشکل افغانستان کمبود منابع اقتصاد
بل که تنها و تنها بحران ، ی نهانسان یروين
  .است )کالن و خرد تيرياعم از مد( تيريمد

 

چون: اداره  یمردم اصطالحات و کلمات اکثر
 اکارا، نامتخصصن ف،يضع تيريمد ک،يکراتروبو
همه سوء  نيکه ا ورندی آفاسد را بر زبان م و
امور توسط درست از عدم انجام ها  تيريمد
وجود آمده است. در ه ب ادارات عامه انيمجر
در  یتيريبحران مد نيا جاديعوامل ا جا نيا

 :ميشوی آور م ادزير يکشور را قرار 

 در کشور: یعموم ليمسا یزدگ استيس -

و  یبه شکل افراط استياز ساری بهره گيری ابز
 ،یاجتماع ،یشخص یزندگ یجنبه ها همهسنجش 
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آن. در افغانستان محک بر اساس  یو ادب یهنر
ی مبرخورد سياسی  ليهمه مسابا سفانه امت
مسايل تا گرفته  یاز امور خانوادگ .دشو

 ،یاقتصاد ،یاجتماع ليو عامه همه مسا یخصوص
از اين  زده شده است. استيس...  و یفرهنگ
موضوع عامل بازدارنده  نيا یبه نحورو، 

عامه در هر بخش بوده و باعث  یتوسعه سکتورها
 است. مثال برجسته آن دهيبحران گرد جاديا

 هاست. با آن ک یبودجه مل بيتصوتاخير در 
با مشکل مواجه  یساختار بودجه از لحاظ فن

 ليبه مسا یاما بنا بر ملحوظات ،است دهبو
 .شودی ه مربط داد یاسيس

 التيدر ادارات عامه و تشک یالتيتورم تشک-
 با ادارات فوق: یمواز

ه فيوظ ،یاگر ادارات عامه را از لحاظ ساختار
چند مشکل  اب ،مييمطالعه نما یالتيو تشک يی

 : ميخوری م عمده بر

: با آن که در ادارات یافراط یبروکراس -
و حجم  ه يیفيوظ تياز لحاظ ماهادارات  فيوظا
 ،است دهيگرد ميشکل گسترده تقس هب ه يیفيوظ

هر اداره بيشتر از نياز  یالتيساختار تشکدر 
که  ،گرديده استاستخدام  یشتريکارمندان ب

است.  دهيگرد یالتيموضوع باعث تورم تشک نيا
 یدر پهلوهم  یتعداد ادارات مواز کيهمچنان 

 کهی در حالاست.  دهيگرد جاديادارات عامه ا
با هم  یاديتا حدود ز يیه فيظاز لحاظ و

از اين رو،  .و مشترک دارندهمانند  فيوظا
در ادارات  ه يیفيموضوع باعث تداخل وظ نيا

  .است دهيگرد

 تيريمد یها پيبه پرنس رانيمد یتوجه بی -
 اخالق در ادارات عامه:

 تيو اولو يیاخالق عبارت از شناسا تيريمد
 کارمندان یرفتارها تيهدا یها برا ارزش یبند

نبود  ،ی. ضعف وجدان کارباشدی در اداره م
 ،یريناپذ تيولومس ،یتعهد، ضعف انضباط کار

مشکل  ره،ادا تيبه حفظ محرم ینبود توجه جد
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همه موضوعات  نيکه ا یو صداقت کار یامانتدار
 قيتطب یها تياخالق و محدود تيريضعف مد

اخالق توسط کارکنان در  تيريمد یها پيپرنس
 است. ادارات عامه 

در  یگستياساس تخصص و شا رعدم جذب اشخاص ب-
 ادارات عامه: 

در ادارات عامه در  کهی کسانشمار بسيار 
از لحاظ  ،گردند یاستخدام م یح عالوسط
ضعف  یبرنامه، دارا یو ب فياشخاص ضع یتيريمد

. رشته باشندی و کنترل م یسازمانده ،یرهبر
 کياداره کنندگان امور کشور از ديد  تيريمد
 یو از لحاظ شغلبوده و آسان  یعاد زيچ
. در قايل اندآن  یبرا یتر نييپا گاهيپا
 نيبرتر ديبا یتيريمد فياز لحاظ وظا کهی حال

ی کسانبيشتر  گردند. تيرياشخاص جذب رشته مد
 اي ،جذب شده اند یتيريمد کرسی هایدر  که

 اي، مديريت نه علمرند اما دا یتيريهنر مد
ی تيريهنر مداما  دانندی م یتيريعلم مدهم 

اند که هم هنر و علم ی کمتر کسان ندارند.
 کهی کسان را موضوع ني. ادانندی مرا  تيريمد

که  دانندی م ،دارند یتيريتخصص و دانش مد
) است و هم هنر تيريهم علم (تخصص مد تيريمد

شجاعت،  ،یهبررداشتن قدرت  یتي(از لحاظ شخص
 یدر سطوح عال کهی کسان .ارتباطات و...)

هر دو  ديبا ،شوندی ادارات عامه کشور جذب م
که در  یمختلف یرا داشته باشند. در کتاب ها

دو يشتر ب است، نگاشته شده تيريرشته مد
 :کنند یعنوان م رانيمد یو شرط را برا یژگيو

 )تيري(هنر بودن مد یتي. ساخت شخص1 

 )؛ تيريدبودن م ی(علم ی. ساخت تخصص2 

 یتيريمد یست هادر پ که نيا اما با توجه 
ی جذب م حرفه يی ريمتخصص و غ ريافراد غ

 يیو اجرا یاتيتر عمل نييدر سطوح پا ،شوند
 یتر را جذب م یو کم تخصص فيافراد ضعهم 

در ادارات عامه  تيريخود سوء مد نيکنند که ا
 .آوردمی وجود ه را ب
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شکاف  تيموجود ،یاسيس یلحاظ جامعه شناس از -
عامل بحران و... یزبان ،یمذهب ،یقوم یها
که جنگ و  امعن ني: به ادنباشی م تيريمد

اقوام و  ميان یاسيقدرت س ميتقس بر سر کشمکش
عامل بحران  ،خيدر طول تار یرهبران قوم

 توان یافغانستان را م .بوده است تيريمد
و ناهمگون در پارچه چند  جامعه کيمصداق کامل 

 یها وجود شکاف ،یجوامع نينظر گرفت. خصلت چن
به  یقوم  است. شکاف یمذهب اي یزبان ،یقوم

و   یريبروز درگ  نهيزم تواند یصورت بالقوه م
 زيرا فراهم آورد. افغانستان ن یقوم  منازعه

 ،یناهمگون قوم یاز کشورها یريمانند کث
بر سر کسب و  یقوم کو دردنا نيمنازعات خون

خود تجربه کرده  خيقدرت را در طول تار ميتقس
ادارات عامه  شماری ازدر  ،لحاظ نياست. از ا

اساس تخصص،  رارشد ب یافراد در مقام ها
بل که  نه،مهارت، اطالعات و تجارب در امور 

و  یکيولوژئديا ،یاساس روابط قوم ربتنها 
  .شوندی جذب م یزبان

 ستهيبه عدالت و شابايسته نبود توجه  -
 در ادارات عامه:  یساالر

 شيخو یازه هاعناصر و سهمه با  یاسيعدالت س
 چارديکه به گفته ريافت خواهد تحقق  یزمان
 ی: تنشستميسده ب يیکايمرا لسوفيف  -یرورت
رهبر  اي ميزع کيعدالت و تعلقات  انيکه م

کاهش  یبه صورت جد ،وجود دارد یاسيس -یمل
افغانستان اوضاع کنونی حرف در  نيو ا »ابدي

تا  نييو از پا نييباال تا پا یکه از رده ها
 ،ینژاد ،یدر لف و نشر تعلقات سمت -البا

و خانوادگی  او حت یمذهب ،یحزب ،یزبان
هم  یليخ ست،... سر تا پا غرق ا یشاونديخو

 باشد.  یصادق م

متمرکز ادارات عامه  یادار ستميس -
 : تيريافغانستان عامل بحران مد

شود قدرت  یتنها با قدرت م ،کويبه قول منتس
مانند  تيرالمليکث یرا کنترل کرد. کشورها

متمرکز بودن  ليافغانستان که حکومت ها به دل
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 یسلطه و خودکامه مبدل م یمطلق به حکومت ها
همراه  یادار ليشوند. از اين رو، سلسله طو

در ادارات  ی)روکراسيبديوانساالری (با 
 .آوردمی را بار  یفساد ادار ،یدولت

و  تيريمددر  کيستماتيبود تفکر سن -
 :کيژياتاستر یپالنگذار

امور عامه  انيمجر یو رهبر تيريضعف در مد
منابع  یبرا کيژياسترات یباعث کمبود پالنگذار

در  ینظارت ستميمختلف و ضعف س یدر عرصه ها
 یبرنامه ها تيفيامور عامه باعث کاهش ک

 دهيموثر از منابع گرد تفادهو عدم اس يیاجرا
 دهيامور عامه گرد یخود باعث سکتگ نيو ا
 .است

عامل بحران همچون گسترده ناداری و  یارکيب-
 : تيريمد

 کشوردر  یاجتماع یبحران ها یعامل اصل
والن اداره آکسفام واست. مس یکاريو بناداری 

نهاد نشان  نيتازه ا قيتحق کيکه  نديگو یم
و ناداری دهد که هفتاد درصد افغان ها از  یم
که به  قيتحق نيبرند. در ا یرنج م یکاريب

سه شده، آمده است که  نتشرجنگ م نهيعنوان هز
 یمال فراوان زيان هایجنگ در افغانستان  دهه

جا گذاشته است. نبود اشتغال  ررا ب یو جان
است که با گذشت هر  دهيجوانان سبب گرد یبرا

کاران و تيجنا ان،يجنگجو شمارروز به 
 یمواد مخدر، افزوده شود و دشوار نامعتاد

 روز،ورد. امرا به بار آ یاجتماع اديز یها
 نااز معتاد یعيوس تيکابل را کم یجاده ها
 پر کرده است.  دريوزه

از جمله بهداشت و  یاجتماع تيبه امن یدسترس
به  گريمهم د یها چالشآموزش و پرورش از 

از ده  شتري(ب دانمنشهر بيشتر. ديآ یمشمار 
 ندينمای م یخط فقر زندگ رينفر) در ز ونيليم

به  ايدن یکشورها نيترنادارو افغانستان از 
 يیاز ابتدا کشوردان من. شهرآيد یمشمار 
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 یب یو اجتماع یاقتصاد تياشکال امن نيتر
  .بهره اند

 :یسازمان تيلومسؤ یفدا یشخص تيحبوبم -

می  ،ادارات عامهشماری از گردانندگان  
 تيکارکنان و مردم محبوب ميانکوشند تا در 

 ديشا که یميلحاظ از تصام نيبد .نديحاصل نما
خشنودی نظر به نا ،به نفع عموم مردم باشد

چنين چيزی کنند که  یافراد صرف نظر م یبرخ
ميان و  دهيگرد تياکثرو نوميدی  ینيباعث بدب

نموده و  جاديابی اعتمادی مردم و دولت 
 .دگردمی بحران ساز 

با ادارات  یمواز یالملل نيوجود مؤسسات ب -
 یالملل ني: وجود مؤسسات بیعامه از لحاظ کار

خود  زيبا دولت افغانستان ن یمواز یو خارج
نقش اداره افغانستان را کمرنگ  يی به گونه
 تيريوجود آمدن بحران مده سبب ب ساخته و

 یکه هم مؤسسات خارج یاست. در حال دهيگرد
  هستند و هم خود اداره ها روژهپ  اجراکننده

گم  ميان نيافغانستان، مرجع پاسخگو در ا
های با جذب کادر یمؤسسات خارج نيمچن. هشود یم

 ینظام دولت یباعث ناکارآمد يی متخصص و حرفه
 .اند شده

 :یسرتاسر تيقانون و نبود امن تيضعف حاکم -

. قرار دارد یبحران تيدر وضع کنونافغانستان 
 ،یمرزرونبهای  یهراس افگن ،خطر جنگ ها

 افتهيسازمان  یها تيجنا و قاچاق مواد مخدر
. همچنان در اکثر کندی م ديدکشور را ته

 ظلحا نيبد .شودی پا م ريموارد قانون ز
 .گردد ینم قيتطب ديو با ديقانون به طور شا

 انينما شتريقانون در مرکز ب تيتنها حاکم
گمرنگ  ده هاو  روستاها ات،يبوده اما در وال

 .است

ثالثه کشور در  یقوا انيم یکمبود هماهنگ -
 :ميتصامن اي قيو تطب یمل مياخذ تصام
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 یهماهنگ موارد نبودِ رخی در ب اکمبود و حت
در  يیو اجرا يیقضا ،ینيتقن یارگان ها انيم

و چالش  دهيرا مانع گرد یمل ميتصام ،نظام
 ديپد یرا در برابر نظارت از حکومتدار یگريد

می در کشور  تيريبحران مد اعثآورده و ب
 .گردد

دولت، جامعه  ،جامعه انيم یکمبود هماهنگ -
 ی: نبود و کمبود هماهنگیو سکتور خصوص یدنم

 یمهم مل ليسه مرجع در مسا نيا انيالزم م
 قيمهم و تطب ميتصام قيباعث مشکالت در تطب

از اين رو،  .گرددی عامه م یها یسيپال
و بحران  دهيخوب را مانع گرد یحکومتدار

 .می آوردرا بار آورده  تيريمد

و  انصو تفکرات متضاد متخص دگاهياختالف د -
 ال موضوعات کالن:بدر ق ونياسيس

 یبه منافع شخص دنيخاطر رسه ب ونياسيسبيشتر 
و مذهب دست  زباندرس قوم، آاز  شيخو یو قوم

 تيکه در نها زنند یمناشيانه به اقدامات 
 بيشتر. همچنان در شودی م تيريمدباعث بحران 

موضوعات  مانندو حاد کشور  یموضوعات اساس
اختالفات  ... و یجتماعا ،یاسيس ،یاقتصاد
 یحزب ،یمذهب ،یاسياز تفکر س یکه ناش یفاحش
وجود دارد که  نامتخصصميان  ،باشدی م...و 

 تيها و در نها یسيپال قيخود مانع تطب
 دهيو بحران ساز گرد دهيگرد یحکومت ميتصام
 .است

ی در قبال رهبرو شتابزده عجوالنه  ميتصام -
 کشور:  یحاد و مل ليمسا

به  ،مواردبيشتر رهبران کشور در  و رانيمد
اتخاذ و  یميموضوعات مهم تصامدر قبال سرعت 

از اين رو،  .ندينمامی  یرا عمل ميتصام نيا
معقول و  ريو غ یمنطق ريغ ميتصام نياگاهی 

و باعث  بودهاجراء غير قابل  يیاز لحاظ اجرا
 .ددگرمی بحران در کشور 

 گسترده در ادارات عامه: یفساد ادار -
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 ینوعش باعث نابسامان دون شک فساد، در هرب
 یگشته، خصوصًا اگر در دستگاه ادار یاديز یها
کند، در صورت عدم  دايکشور رواج پ کي
مزمن،  روسيو کيبه  ليبه موقع، تبد یريشگيپ

 نيگردد. ا یممهارنشدنی و  ابندهيگسترش 
و  یاجتماعهای  یدر بستر ناهنجارکه  یماريب

در  ،ديآ یبه وجود م یاسيسهای  یداريناپا
شود: رشوه  یجلوه گر مزير  ینهاده ها أتيه

 فراموش شدن ارزش ،یشاونديرابطه خو ،یستان
تقلب و جعل، وقت  ،یکم کار ،یاخالق یها

و  یکاراير ن،يبا مراجع یبدرفتار ،یگذران
 دهاستفا سوء  ،یاختالس و پنهانکار ،يیدروغگو

که و...  تيريو سوء مد دارايی های عامهاز 
می باعث به وجود آمدن بحران ها  تيدر نها

 .گردد

 : رانيعملکرد مد یابينبود شاخص ها غرض ارز -

در و کارکنان  رانيمد ناخشنودی مردم از
افراد چون  .بحران ساز است بيشتر موارد
ی م یمتفاوت یذات یاستعداد ها یمختلف دارا

کوشش شود افراد  دياز اين رو، با .باشند
 ديبا ،دارندرشته که در هر  یمطابق استعداد

شوند. متاسفانه برگزيده در همان مقام 
 یبرجستگ نيادارات عامه کشور از چن تياکثر

 محروم اند. 

در  یسياجراآت نادرست، نبود پالن و پال -
 :ادارات عامه

 دولت و مردم: انينبود اعتماد م -

  ،یدر سطح رهبر یاسيسنيرومند نبود اراده 
از  فيانجام کارها و وظاصداقت در  نداشتن

مردم و کشور را در  ی،رهبران حکومت یسو
نوع  کيقرار داده است و  یهنجاربه نا تيوضع
 دهيگرد جاديمردم و حکومت ا انيم یاعتماد یب

است. در  دهيگرد تيريو باعث بحران مد
رهبران برای رسيدن به اهداف افغانستان 
 بحران هايی آفريده اند. شهيهمسياسی خود 

 یتوطئه، کم کار یوريوجود آورنده ته امل بعو
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باعث  یشخص یها و استفاده ها یتفاوت یها، ب
محدود نسبت به  تيو ظرف اهيس تيذهن جاديا

 هسردمداران حکومت شد یو آت یعملکرد کنون
 .است

 : اردوگاه های شرق و غرب انيرقابت م -

هميشه قربانی موقعيت جغرافيايی افغانستان 
 نيو ب ه يیمنطق یع رقابت هامنافخود و فدای 

 در کشورگشته است. دوام جنگ و بحران  یالملل
. کشورها باشدی م یجهان دوقطب یمحصول فروپاش

به منافع شان در افغانستان  دنيخاطر رسه ب
 .دارند ميبحران کشور نقش مستق جاديدر ا

و  يیعوامل منطقه  جهيدر نت تيريبحران مد -
  :ه يیفرا منطق

بحران ی بر ميمستق ريتاث ه يینطقمهای بحران 
 انيدارد. تقابل نظام کشوردر  یتيريمد

 یرگيآن کشور، ت یحکومت ملک اب یپاکستان
به  یجامعه جهانهند و روابط پاکستان با 

و  دهايمتحده و ادامه تهد االتيا ژهيو
 راتيتأث ،رانيای غرب بر اقتصاد یفشارها

و  یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسيمسائل س یرو یقيعم
 .افغانستان دارد ینظام

 در ادارات: تيريمد یشگيو چند پ یعوام زدگ -

يا بی با تخصص  -هامروز در افغانستان هم 
 ريه لباس مدهم دارند.  تيريمد یادعا ،تخصص

 اليخ یو آسودگ یو به آسان دهيشدن را پوش
ی لحاظ م نيبدسر می پرورانند و شدن در  ريمد

همه به صورت  ،عوام زده شده تيريگفت مد توان
 ريدارند و خود را مد تيريمد یبالفعل ادعا

 هيتنب تيري. چون تصور آنان از مدی شمارندم
 یموضوع برا نيکردن و دستور دادن است. اما ا

 گريدر د ،دانندی م تيريدانش مد کهی کسان
 یشگيچند پ گريرشته ها محال است. موضوع د

در چند  رانيدر ادارات است که مد رانيمد
سازمان مشغول کار  گريد ايب همان سازمان منص
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متذکره  فيوظا یاست که در اجرا فهيو وظ
 .دی آيوجود مه و اخالل ب یسکتگ

 قانونگذاران:  یناکارآمد -

و دست مقررات پيچيده  ،موارد برخی ازدر 
در ادارات عامه وجود دارد. از اين  ريپاگ

 یرا م تيريبحران مد ۀعمد لياز دال یکيرو، 
شفاف و کارآمد در  نير نبود قوانتوان د

 یدولت یسازمان ها ادارات عامه و یکار ۀپروس
 .جستجو کرد

 :یاقتصاد یمل یسيکمبود و نبود پال-

 شيافزا ؛ادياعتناداری و  ،یکاريب شيافزا
 بودجه،ی تجارت، کسر النسيب یها، کسر متيق

 جايب یها، کمبود مسکن برا هيسرماگريز 
 یبرا یکاف یدنيشدگان، نبود آب آشام
در مرکز و محالت،  یخانوارها، کمبود خدمات صح

گزارش سازمان  نيطبق آخر(کمبود سواد 
تن در افغانستان  ونيليمهشت از  شيب سف،يوني
 نيبه هم اند) در کشور بيداد می کند. سواديب

در  ريفرا گ یاقتصاد یمل یسيلما به پالحاظ 
و از داده کشور که بتواند مشکالت را کاهش 

 . ، نياز داريمببرد يانم

اداره عامه و  رب تيريبحران مد راتيتاث-
 :خوب در افغانستان یحکومتدار

ادارات عامه افغانستان  یقانون اساس مطابق
و تقنينی قوه  ،يیقوه اجرا ايشامل: حکومت 

و  136 ی. مطابق ماده هاباشدی م یقوه قضاي
کشور ادارات عامه  یقانون اساس 137

(متمرکز) یادار ستميز لحاظ سافغانستان را ا
(وزارت و یو انواع ادارات؛ شامل اداره مرکز

است) و  ريوز داردکه در راس آن قرار  یکس
ها  یکه در راس آن وال تي( والیاداره محل

 فينموده است. انجام وظا کيقرار دارد) تفک
 ینظام ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسيس ،یاقتصاد

 یها يیارساادارات را با مشکالت و ن نيا...و
مشکل  یها دهي. اگر آن پدسازدی بزرگ مواجه م
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منجر به بحران  ،نشودمهار درست  تيريساز مد
 . شودی سطح جامعه م رد

در ادارات  تيريبحران مد راتيتاث ،کل در
 :عامه افغانستان

 زير مشکالت  یتيريمد فياز لحاظ وظا -1
منابع و  ینادرست برا ی: پالنگذارمانند
 ین، نبود پالنگذارپال قيتطب یچگونگ
در ادارات عامه، مشکالت در  کيژياسترات

و  یکيزيف ،یهم از لحاظ منابع مال یسازمانده
، یعالقگ یب ،یاز لحاظ رهبر ،یانسان
 ،یضعف و کمبود اراده خدمت گذار ،يیناکارا

کمبود  ،یساالر ستهياز لحاظ استخدام عدم شا
 یعنيکارکنان  یسازمان یکاريب ،يیتخصص گرا

در ادارات عامه،  out put بدون in put کلدر 
از عملکرد ادارات وجود  فيکنترول و نظارت ضع

 دارد.

 یحکومتدار رب تيريبحران مد راتيتاث -2
 خوب: 

متون به نام  یکه در برخ »یحکومتدار« ۀواژ
 یآمده است، به معنا زين» خوب یحکومتدار«

خدمات عادالنه، به موقع و متناسب  يۀارا
 قيدان آن، از طرمنشهر یت، برادول کيمنابع 

 یاصول تخصص تينظام، با رعا کي ۀعام ۀادار
در  ،یباشد. حکومتدار یم یو رهبر تيريمد
شکل  انيجر یبه معنا ،یحقوق ادار اتيادب
 قيها و تطب یارزگ استيس ايو  ميتصام یريگ

 زين ميتصام نياز ا یناش یبه موقع برنامه ها
 ،یمحل یحکومتدار ان،يجر نيآمده است. ا

 یالملل نينظام ب یو حکومتدار یمل یحکومتدار
 ی. خرد و منطق حکومتداررديگ یرا در بر م

و  استيس انيم کيارگانپيوند  ميرا، تحک
 استيس یعنيدهد.  یم لينظام تشک کيمنابع 

و  ینظام، که بتواند منابع بشر کي یها یارزگ
عامه در  ۀادار قيدولت را از طر کي یاقتصاد

نظام قرار دهد،  نيمندان اخدمت شهر
 یشود. حکومتدار یم دهينام» خوب یحکومتدار«



 

599 
 

حکومت و بازار، حکومت و  انيخوب، رابطه م
حکومت و  ،یدان، حکومت و سکتور خصوصمنشهر

)، حکومت و سکتور یمدن ۀ(جامع یسکتور اجتماع
 نيب ۀ) و حکومت و جامعیاسي(احزاب س یاسيس

 .بخشد یم ميرا تحک یالملل

چون  یمهم یامدهايپ ی، دارا»خوب یتدارحکوم«
 یفضا جاديا« ،»یاجماع مل جاديو ا تيمشروع«

دان منشهر یاسيس ۀمشارکت گسترد یمناسب برا
 تيرعا«، »قانون تيحاکم تيرعا«، »در نظام
 یفرهنگ حسابده ميتعم«، »حقوق بشر یارزش ها

 جيترو«، »در برابر جامعه تيريو مد یرهبر
 تيمسؤول«، »نظام رساختادر  تياصول شفاف

 نيو ب یمل یدر برابر برنامه ها یريپذ
فرهنگ تعادل و تناسب در  تيرعا«و  »یالملل

باشد. از اين  یاجتماع م یبرا» ساختار نظام
 ،سال سيزدهاز  ، پسفوق تاکرو، با توجه به ن

 یخوب در افغانستان دارا یهنوز حکومتدار
ی م تيرياز بحران مد یعمده که ناش یچالش ها

 نيب یکنفرانس هابيشتر دارد. در  جودو ،باشد
از  یريکاهش و جلوگ رب شتريب ديتاک یالملل

خوب صورت  یحکومتدار جاديو ا یفساد ادار
 تياما دولت افغانستان نظر به موجود ،گرفته

عرصه ناکام بوده  نيدر ا یتيريمد یچالش ها
 است.

قانون و  تيحاکم رب تيريبحران مد راتيتاث-3
 : یکراسدمو ميتحک

 و یکاري، بناداری ،یکمسواد ،یمنبداجنگ، 
قانون در اکثر  تيباعث عدم حاکم ليمسا رهيغ

 یدموکراسبر نقاط دور دست کشور گشته است و 
 است. وارد نموده یجدات نوپا صدم

 : یملت ساز رب تيريبحران مد راتيتاث -3

افغانستان سال ها است در آرمان ملت  -4
 جهينه در نتبدبختااما  ،بردی بسر م یساز

اين در  تيريعوامل گوناگون بالخصوص بحران مد
از  کهی ناکام بوده است. مشکالت یپروسه مل
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 ،دی آيوجود مه ب یمذهب ،یقوم ،یلحاظ زبان
 .مواجه ساخته است یناکام اپروسه را ب نيا

  :یحکومت ساز رب تيريبحران مد راتيتاث - 5

از لحاظ  ريدهه اخ کي یحکومت ها ط یريشکلگ
 نيقانون خدشه دار بوده است. بد تيشروعم

مردم به حکومت  یعدم اعتماد و همکار ،لحاظ
 زمينهگسترده، مشکالت در  یباعث فساد ادار

 ميها، پالن ها و تصام یسيپال قيو تطب بيترت
 است. دهيگردحکومت را باعث 

کنفرانس ها و  رب تيريبحران مد راتيتاث -5
 : یالملل نيب ینشست ها

 نيو ب یداخلهای و نشست ا هکنفرانس در 
افغانستان فراوانی که در باره  یالملل

 رب شتريب ديتاک است، دهيگردبرگزار 
قانون، رشد و  تيخوب، حاکم یحکومتدار

شهرمندان،  تيامن نيتام ،یتوسعه اقتصاد
مبارزه  ،یو عدالت انتقال یتماععدالت اج

 ،یبا مواد مخدر، مبارزه با فساد ادار
اما  شده است. حقوق بشر نامبارزه با ناقض
برخالف آن  ريدهه اخ کي یبا تاسف که ط

موضوعات  نيگراف مشکالت از بابت ا ،تعهدات
و دولت افغانستان  افتهيدر کشور گسترش 

جامعه برابر در  کهی نتواسته تا به تعهدات
 .ديعمل نما ه،شتدا یجهان

 

 ی:ريگ جهينت

 بحران  ،ديکه بحث گرد تیاکن هتوجه ب با
کالن و خرد ادارات  تيريمدای دستگاه سراپ

 جاديست. عوامل ارا فرا گرفته اعامه کشور 
شامل  تواندی در افغانستان م تيريبحران مد

 :زير باشد یموارد

در کشور، تورم  یعموم ليمسا یزدگ استيس
با  یمواز التيدر ادارات عامه و تشک یالتيتشک

 یها پيبه پرنس رانيمد یتوجه یادارات فوق، ب
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اخالق در ادارات عامه کشور، عدم جذب  تيريمد
در ادارات  یگستياشخاص به اساس تخصص و شا

ی و مذهب ،یقوم یشکاف ها تيعامه، موجود
 نبود ،یاسيس یاز لحاظ جامعه شناسی زبان

در ادارات  یساالر ستهيتوجه به عدالت و شا
 ادارات عامه، متمرکز یادار ستميس عامه،
 یو پالنگذار تيريدمدر  کيستماتيتفکر س نبودِ 

و  یکاريب در ادارات عامه، کيژياسترات
 تيولومس یفدا یشخص تيمحبوب گسترده،ناداری 

 نيوجود مؤسسات ب شخص در قبال سازمان،
 ،یبا ادارات عامه از لحاظ کار یمواز یالملل

 ،یسرتاسر تيقانون و نبود امن تيضعف حاکم
ثالثه کشور در اخذ  یقوا انيم یکمبود هماهنگ

کمبود  متذکره، ميتصام قيو تطب یمل ميصامت
و  یجامعه مدن ،یاسيجامعه س انيم یهماهنگ

ها و تفکرات  دگاهيد اختالف ،یسکتور خصوص
 ل موضوعات کالن،ادر قب ونياسيو س نامتخصص
حاد  لينسبت به مسا یعجوالنه رهبر ميتصام
 در ادارات عامه، ستردهگ یفساد ادار کشور،

 رانيعملکرد مد یابينبود شاخص ها غرض ارز
دولت و مردم  انينبود اعتماد م ادارات عامه،

های قطب  انيم رقابت ت،يريعامل بحران مد
عوامل  جهيدر نت تيريبحران مد ،جهانی قدرت

و چند  یزدگعوام ،ه يیو فرامنطق يیمنطقه 
 یناکارآمد در ادارات عامه، تيريمد یشگيپ

 یاقتصاد یمل یسيکمبود پال و قانون گزاران
ادارات عامه از لحاظ  رب تيريبحران مد

 ،یسازمانده ،یساز یسيپال ،یپالنگذار
 . یل و نظارت، رهبررکنت ،یريگميتصم

 ميتحک ،بوده خوب یحکومتداراين عوامل مانع 
قانون را  تيرسانده، حاکم بيرا آس یدموکراس

 ،یاسيس یافتگيخدشه دار ساخته، مانع توسعه 
 دهيگرد ینظامو  یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

باعث  ؛نگردد تيري، مدها بحران نياست. اگر ا
 یو زندگ دهيدر کشور گرد يیمشکالت و نارسا

 .دهدی قرار م ريتاثزير همه افراد جامعه را 
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 11پيوست شماره 
 زيملک ست

 ريدهه اخ کي یخوب ط یحکومتدار
از  استيدر حوزة قدرت و س »یکارآمد«مفهوِم 

 به .برخوردار است یتيو با اهم نيوز گاهِ يجا
به دنباِل  یتيريجهت هر سامانة مد نيمه
 یهيبد  .باشد یخودش م یکردِن آن برا نهيشيب

سازمانِ  نيو مقتدرتر نيده تراست که گستر
 یابينهاِد دولت هم به دنبال دست یعنيموجود 
به  تياست تا با عنا یاتيهدف ح نيبه ا
 هيثانو تيخودش، مشروع ةياول تيمشروع

 لهيوس نيو بد د،ينما زکسبي) را نی(کارآمد
 تِ يرضا لِ يرا با تحص شيخو يیايدوام و پو

 نيتضم شياز پ شيافزون تِر شهرمندان، ب
 . دينما

 يیو توانا تيقابل انگرِ يدر واقع ب »یکارآمد«
و کارگزارانِ  رانيادارة هر کشور توسِط مد

 نهيبه یآن است که اجرا ستةيتحول گرا و شا
و  یتمنديدولت و حداکثِر رضا یها ژهيکارو

 لگرانيتحل دارد. یاعتماِد مردم را در پ
نظام  کيدر » یکارآمد«و  »تيمشروع«رابطة 

پندارند و ثباِت آن را  یم یناگسست را یاسيس
دو مفهوم مربوط دانند،  نيبه رابطة ا زين

دولت  یقيرا عملکرِد حق یکارآمد یچنانچه برخ
 نيبنابرا .کنند یم فيتداوم و بقاء تعر یبرا

 تياست و هم مشروع تيهم منبِع مشروع یکارآمد
 قتيدر حق .آن است تيتقو ةيو ما نيآفر

قرار  »یابي تيمشروع« در حوزة مفهومِ  یکارآمد
که دولت ها به بسط و  ینديفرا رد،يگ یم
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شان و همچنان باال  یاجتماع گاهيگسترِش پا
کنند  یم یپردازند و سع یمردم م تيبردِن رضا

شان را  یاسيس تِ يو موقع یاجتماع تِ يمقبول
 تِ يبه مز گريد بارتِ به ع ند،ينما تيتثب
 کنند. دايدست پ »یثانو تيمشروع«

 تيمشروع«معناست که  نيا انگريباال ب تِ حايتوض
گروه جهِت به دست  ايفرد  کي یبرا یحق »هياول

شود، در  یگرفتِن دولت و اعمال قدرت فرض م
 يیمعطوف به توانا »یثانو تيمشروع« کهی حال

را داشته  تياعمال و حفِظ حاکم تياست که قابل
 رِ يبه تعب ايو  تيدو مشروع نيرابطة ا .باشد
به  »یابي تيمشروع«و  »تيمشروع«ق تر يدق

است که مورد بحث صاحبنظران قرار  ريگونة ز
 :رديگ یم

قدرِت استقرار اعمال  یريشکلگ هياول تيمشروع
 ني) است؛ بر ای(کارآمد هيثانو تيقدرت مشروع

 تِ يزا و از نوع مشروع تيمشروع یمبنا، کارآمد
رو  شيحِل معضالِت پ تِ يکه قابل یزيمکمل است، چ

تازه در جامعه را خلق  یهاديته و امرا داش
 انِ يجاست که مرز م نيتواند، از هم یکرده م

 یکارپرداز و برنامه دار مشخص م یها دولتِ 
کارپرداز بدوِن راهبرد در  یدولت ها .شود

و در خِط معامله  رنديگ یبرابِر مشکالت قرار م
شوند، اما  یواقع م یاسيس یو بده بستان ها

به  که نير عالوه بر ابرنامه دا یدولت ها
 یارج م یو مشورت خواه یژيبرنامه، استرات

 زيبالفعل و بالقوه ن یهابا بحران  ،گذارند
 نيدر ا .کنند یوالنه مواجهه موبه گونة مس

 نيقصة افغانستان اندوهبار است، و آن ا انيم
مختلف و تا کنون از دولت  ی: در دوره هاکه
معضالت و  یاديبرنامه دار که تواِن حِل بن یها

بهره  یب ،تازه را داشته باشند یها ديخلِق ام
  است.
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 12پيوست شماره 

 م. افخمی
 111ملتی که ساخته نشد

 
 :مقدمه

تاريخی و روانی  -ملت سازی روند جامعه شناختی
است که از طريق آن با کمرنگ شدن تمايزهای 
قومی، قبيله يی، نژادی، جنسيتی، زبانی و... 
گروه هايی از مردم در سرزمينی مشخص به هويت 
مشترک تاريخی دست می يابند و حفظ ارزش های آن 
ملت را از وظايف بنيادی دولت ملی خود تلقی می 

(برگرفته از سيروس برنا يلداچی، چالش ها کنند 
 و فرصت های روند ملت سازی در افغانستان)

 
 اين امر ايجاد چهارچوبی از محدويت ها و فرصت
ها را امکان پذير می سازد که کشورها و دولت ها 
بايد خود را با آن سازگار کنند. ارزيابی علمی، 
تحليل و تبيين چالش ها، فرصت ها، آسيب ها و 
تهديدها مبتنی بر نگرش واقعبينانه، ضرورت 

                                     
» تمدن شرق«از سوی انتشارات  1394اين کتاب به سال .  111

به زيور چاپ آراسته شده است. در اين جا گزيده هايی 
از اين کتاب را که برای خود فشرده سازی و بايگانی 

 نموده ام، با اندکی ويرايش می آورم. 
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انکار ناپذيری است که هر کشور بايد الگوی 
رفتاری خود را مبتنی بر آن تدوين و پيگيری 

د. شناخت واقعی از قابليت ها و امکانات واحد کن
ملی از يک سو و ترسيم اهداف و منافع معطوف به 
تامين امنيت ملی بر اساس واقعيت ها (نه آن چه 
که بايد باشد) از سوی ديگر، کشورها را ياری می 
دهد تا در تراز داخلی و جهانی تعارض ها و تنش 

ل و مهار های دست و پا گير را پيروزمندانه کنتر
کنند و در تراز جهانی به عنوان يک کشور مستقل 

 و دارای هويت مشخص شناسايی شوند.
 

دولت سازی در افغانستان  -دردمندانه، روند ملت
بنا به داليل فراوان پيوسته با شکست و بن بست 
رو به رو شده، طرحريزی و پايه گذاری نهادهای 

آوردن  مدنی مردمساالر، دولت مدرن ملی و به ميان
هويت و ارزش های مشترک هميشه ناتمام مانده 

 است.
 

سياستمداران و رهبران سياسی هميشه تظاهر به 
وحدت ملی نمادين کرده، مشکالت اصلی کشور را 
دربست به شيوه فرافکنانه به عوامل نه چندان 

سته بيرونی نسبت می دهند تا دامان خود را جبر
ش های ميان از چنگ مشکالت پالوده بسازند. کشمک

قومی،  تضادهای اجتماعی، بحران در نظام  
مفهومی و توليد معنايی، نبوِد نظام اخالقی، 
گسترش فرهنگ و ذهنيت قبيله يی به عنوان چراغ 
راه دولتمردان کشور؛ از  برحسته ترين 
نمودارهای مشکالت داخلی است که روند ملت سازی 

ی را مختل کرده و در واقع خود اين وضع به نظم
مطلوب و دستور کار رهبران و سياستمداران تبديل 

 شده است.         
 

از گذشته ها  تا کنون بر مبای داروينيسم 
اجتماعی عده يی خود را تکامل يافته تر نسبت به 
همه و ديگر اقليت ها می دانند و مبنای مشروعيت 
قدرت سياسی را با همين توجيه نادرست و غير 

د.  هنوز در آرايش هويت انسانی قوميت برگزيدن
ملی و دولت ملی اکثريت و اقليت را به عنوان 
يگانه  روش مقدس و غير قابل تغيير و تعطيل 
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ناپذير می دانند. هنوز محوری ترين نگاه ها که 
ادبيات سياسی و محتوای قانون اساسی و ساير 
قوانين را می سازد، نگاه غالب قوميت است. با 

مدت زيادی را بايد در  اين حال افغانستان هنوز
تاريخ خود طی کند تا به ابتدايی ترين گام های 

 ملت شدن برسد.  
 

 ساختار موزاييکی:
ساختار موزاييکی اقوام افغانستان، تکامل و 
شکلگيری دولت ملی را به عنوان يک سازمان و 
نهاد ملی همواره با مشکل جدی رو به رو می کند. 

انستان يا به بافت قومی و سازمان نيافته افغ
گفته ديگر ساختار جغرافيايی افغانستان وجود 
نهادی را به شکل دولت بر نمی تابد.  فرايند 
ظهور ساختار دولت ملی هنگامی به بن بست می رسد 
که درون  داده های ناپيوسته و غير قابل 
سازماندهی برجسته شوند. پرداختن به عناصری چون 

ارزش های ساختار قبيله يی، اهميت دادن به 
قومی، تابو شمردن سمبل های عشيره يی به جای 
نمادهای مشترک ملی از برجسته ترين نمودهای 

 پرورش نيافتگی روحيه ملی در کشور است.     
 

 ملت و مليت:
به لحاظ زبان شناسی اشتقاقی، دانشواژه های 

به معنای » ناسيون«از واژه  » مليت«و » ملت«
ده است. به برداشت تولد بنياد مشترک برگرفته ش

داريوش  آشوری، کار برد واژه های ملت و مليت 
آگاهی «بستگی به دو سازمايه ديگر مانند  

و فرهنگ  مشترک دارد.  بر بنياد اين » مشترک
 تعبير، ملت را  می توان اين گونه  تعريف کرد: 

ملت عبارت است از يک  واحد بزرگ انسانی که  «
و آگاهی جمعی می عامل پيوند دهنده آن فرهنگ 

باشد. اين پيوند و آگاهی جمعی تعلق به يک 
ديگر، احساس وحدت ميان افراد وابسته به فرهنگ 

نگاه شود به: آشوری، واحد را پديد می آورد.  (
 ) 306، ص. 2
 

بنا به تعريف ديگر، ملت در قلمروی بود و باش 
دارد که در آن حاکميت سياسی يک دولت نافذ است 
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اقعی خود همبستگی های مادی و که با قدرت و
معنوی جامعه را تقويت می کند. به گفته ديگر، 
ملت به جامعه انسانی يی که در قلمرو معين با 
حاکميت سياسی دولتی که دارنده قدرت واقعی در 
کشور است، گفته می شود. طوری که از احساس 

انسانی يی به نام  –همبستگی به پديده اجتماعی
تگی های مادی و معنوی برجسته ملت با وجود وابس

و تميز می شوند. اين وابستگی مادی می تواند 
ابزارهايی باشند که يک قلمرو انسانی به وسيله 
آن ها بتواند خود را از ديگری جدا احساس کند و 
انگيزه های معنوی که باعث تجمع افراد در يک 
جماعت انسانی می شود، همانا وجود دين و مذهب و 

و احساس وابستگی به اخالق مشترک و  نيای مشترک
 ... می باشد. 

 
در پيدايش واقعيتی به  نام  ملت  انگيزه هايی 
وجود دارد که  گاه  روشن و گاه هم نامريی اند. 

 ). 111، ص. 7(ابوالمحمد، 
   

ديدگاه مخالف تعبير فرهنگی و نژادی، ديدگاه 
فرانسه يی ملت است.   دکتر حسين  بشريه ضمن 

ن اين دو ديدگاه، از ديدگاه فرانسه يی برشمرد
 ملت، ملت را چنين تعريف می کند:

ملت مجموعه يی است از کسانی که در درون نظم «
سياسی واالتر از اقوام، قبيله و زبان زندگی می 

ملت برايند يک نظم از پيش تعيين شده يی ». کنند
است که بر مبنای همين نظم مصلحت مشترک در بين 

اعت انسانی پديد می آيد و بر اين اعضای يک جم
بنياد احساس انجام وظيفه و وفادارای مشترک 
نسبت به آن نظم شکل می گيرد: تجربه يی که در 
قرن بيستم تکرار شده و شرايطی که در آن دولت 
های ملی پس از استعمار پسااستعماری به وجود 

 آمدند، مويد همين برداشت سياسی است. 
 

ظم و سازمان سياسی همانند کماکان وجود چنين ن
اين که قوميت در ايجاد دولت موثر است، به همان 
اندازه افراد بشر در ايجاد هويت ملی موثر است.  

 )32-31: ص. 16(بشريه، 
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برداشت دانشمندان و نظريه پردازان سياسی از  
ملت با اين همه تعاريف که در باال آمد، تفاوت 

 کم و بيش دارد. 
 

ص مهم شکلگيری مليت را وابسته به جيمز بريس شاخ
استقالل يک کشور می داند. مليت در برداشت بريس 
در اشاره به مردمی به کار می رود که هنوز 
استقالل نيافته اند و برای رهايی از پراکندگی 
سياسی و تبديل شدن به ملت در آرزوی به دست 
آوردن استقالل هستند. او معتقد بود که ملت 

است که خود را در يک مجموعه برايند مليتی 
سياسی مستقل يا آرزومند استقالل سازمان داده 

 است. 
 

استالين با آن که آميزش گروه ها و قبيله های 
نژادی را در شکلگيری ملت مهم می شمرد، بيشتر 
روی داشتن يک زبان مشترک تاکيد می کرد. از نظر 
او ملت در اشاره به گروهبندی های سرزمينی 

به کار برده می شود که در نتيجه  انسان ها
آميزيش قبيله ها و گروه های نژادی در دوره های 
باستانی و فئودالی تاريخ بشر موجوديت يافتند، 
به پنداشت او مليت ها با داشتن زبان مشترک از 

 )15: ص. 4(عالم، هم مشخص می شوند. 
 

زيمرون ملت را شکلی از احساسات مشترکی برآمده 
جمعيت و شکوه خاص مربوط به ميهن  از شور و شوق

 می داند. 
 

بارنس مليت را حالت احساس روانشناختی و فرهنگی 
می داند که اصل همبستگی وحدت بخشی يک ملت را 

اوپن هايمر همانند آشوری آگاهی ». شگوفا می کند
، 42(عالم، از مليت، ملت را به وجود می آورد. 

 )  152ص. 
 

ملت، ملت را اين  -لتطرفداران نظريه بازساخت دو
گونه تعريف می کنند: ملت يک اجتماع انسانی 
کمابيش همگن است که حس مليت مشترک را در سر 
دارند و در درون مرزهای تعيين شده يک دولت 

 )   29: ص. 29(رحيمی، مستقل زندگی می کنند 
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تاريخی يی است که با رشد  –ملت پديده سياسی

پا جان می گيرد و بورژوازی بازرگانی صنعتی ارو
در اين عصر است که سازمايه های ملت برجسته می 

 گردند. 
 

زيمرون، بارنس و اوپن هايمر مليت را چيزی 
دارای ماهيت باطنی و روانشناختی می دانند. 
بريس و استالين آن را شکلی از گروهبندی بشری 
در مرحله معينی از تکامل اجتماعی بشر می 

لت را برايند حاالت دانند. يعنی از يک طرف م
روانی افراد مربوط به يک سرزمين می دانند که 
با داشتن اين حاالت روحا احساس وابستگی ملی می 
کنند که در نتيجه پديده يی به نام ملت معنا 
پيدا می کند. اما بريس و استالين مليت و ملت 
را از هم  تميز می دهند، به  وجود آمدن ملت را 

نی و سلسله مراتبی اجتماعی نتيجه فرايند جايگزي
 می دانند.    

 
به عقيده اين ها ملت مرحله ايده آل زندگی جمعی 
است که در اثر يک نيرو و فشار فراتر از قبيله 
و اقوام تبديل به ملت می شوند.  در عين حال، 
بريس معتقد است که ملت مجموعه يی انسانی 
سازمانيافته بوده که آرزومند  استقالل اند. 

تالين ملت را حالت هميسته شده مليت می داند اس
که اين همبستگی را زبان مشترک تقويت می کند. 
از سويی، وی می گويد که اين همبستگی به طور 
عمده  برايند کارکرد نيروهای اقتصادی جامعه 
هستند. بنا به برداشت استالين، ملت نبايد يک 
وجود جداگانه يی با داشتن دولتداری مستقل 

. شايد بهتر اين باشد که مليت ها با هم  باشد
متحد شوند تا دولت چند مليتی مبتنی بر برابری 
کامل انسانی و عدم تبعيض را سازمان دهند. 

 ) 153: ص. 42(عالم، 
 
ملت از ناسيون التينی مشتق شده است که بيانگر   

خونی يک مجموعه انسانی است.  –نسبت های فيزيکی 
ی شد که از يک تبار خاص ناتيو به کسانی گفته م

   )117: ص. 4(آرزو، باشند. 



 

611 
 

 
تعريفی که موريس دو وروژه از ملت ارايه می 
کند، ملت را يک مجموعه فرهنگی می داند که اين 
مجموعه فرهنگی ماحصل آميزش و ترکيب عوامل و 
سازمايه ها (عناصر) چون جغرافيا، جمعيت نهادها 

ست که در و صور ذهنی دسته جمعی يعنی فرهنگ ا
فرايند پرپيچ و تاب تاريخ هستی مند می شوند 

 ) 118: ص. 4(آرزو، 
 

در يکی از اين تعاريف، سازمايه های خاص برجسته 
شده است. در برخی از تعريفات عناصر فرهنگی و 
در برخی هم حاالت روانی يک مجموعه يی انسانی و 
در برخی هم آگاهی از مليت و ملت و در برخی هم 

تصادی با نفوذ ديده شده است. در مجموع عوامل اق
اين تعريف ها می توان ملت را اين گونه تعريف 

 کرد:
ملت عبارت است از يک مجموعه انسانی که در اثر 
اتحاد خرده گروه های قومی با داشتن آگاهی 
مشترک، فرهنگ مشترک و حاالت روانی کمابيش همگن 
 در قلمرو معين انسانی زيست می کنند و به آن
احساس وابستگی مادی و معنوی و فراتر از قوم و 

 قبيله دارند، گفته می شود. 
 

همه مردمی که به يک زبان سخن می گويند، يک ملت 
را تشکيل نمی دهند. بلژيک و فرانسه با آن که 

 يک زبان مشترک دارند، اما يک ملت نيستند. 
 

 سازمايه ها يا عناصر تشکيل دهنده ملت:
ر)ی که در طول تاريخ در سازمايه ها (عناص

پيدايی و شکلگيری ملت مهم بوده اند و پيوستگی 
اين سازمايه ها (دولت، ملت و کشور) به مفهوم 

قومی بخشيده است که اکثر از   -ملت بعد سياسی
ملت تعبير می شود. در تعريف کالسيک  -آن به دولت

ملت بيشترينه سازمايه های فرهنگی چيرگی دارد. 
آنان از ملت اين است: ملت يک روان تعريف کالسيک 

است.  يک اصل روحانی، دو چيزی که در واقع يک 
 چيز اند.  اين روان را می سازند. 
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يکی دانستن ميراث مشترک غنی يی از خاطره ها و 
اسطوره ها ديگر  سازشی واقعی ميل به زيست باهم  
ديگر و تکيه کردن به ميراث مشترک است. در علوم 

تعريف ملت می توان از عوامل مختلف اجتماعی در 
چون شخصيت ملی، شخصيت قومی و زمينه های مشترک 
فرهنگی و اقتصادی و.... نام برد که در تعريف 
ملت مهم در نظر گرفته می شوند. پس چنين نتيجه 
می توان گرفت که ملت ترکيبی است از همه اين 

: ص. 2(آشوری، عناصری که در باال ذکر گرديدند. 
307 (  
 

سازمايه های ملت را در يک برداشت ديگر در 
برگيرنده اشتراکات زبان، خاک، سرزمين، 
اشتراکات فرهنگی و گذشته تاريخی می دانند و به 
اين عناصر، عناصر غير ارادای يا عينی می 
گويند. چون اين سازمايه ها به اراده  افرادی 
انسانی بدون هر نوع پيش فرض و پيش انگاره 

شوند.  مانند زبان و يا تابعيت يک تحميل می 
 کشور.

 
در ميان دانشپژوهان سياسی، سازمايه هايی که در 
گذر تاريخ در پيدايش ملت نقش کليدی دارند، 
عمدتا پيچيده و ناروشن هستند. هر دانشمندی در 
تبيين اين عناصر و در فرايند تحقيق علمی ملت 
به کشف عناصری خاص دست پيدا کرده است. در 

برای تبيين پايه های شکل دهنده  19ان سده پاي
ملت دو نظريه به وجود آمد که هر کدام به نحوی 
خاص عناصر و سازمايه های ملت را برشمردند که 
از اين نظريه ها به نظريه آلمانی و فرانسه يی 

 ) 132: ص. 7تعبير می شود: (ابوالحمد، 
 

برخی از دانشمندان سازمايه های ملت را در 
ت زبانی، اشتراکات تاريخی و سنت مشترک، اشتراکا

اشتراکات دينی، اشتراکات جغرافيايی و اقتصادی 
پی جويی می کنند. هرتس و فيخته از نخستين 
کسانی بودند که وجود اين عناصر را اجتناب 
ناپذير می دانستند. بارکر عقيده داشت: وابستگی 
های نزديکی ميان ملت و زبان وجود دارد. زبان 

ود واژه ها نيست. هر واژه يی دارای بار صرف وج
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خاصی از تداعی معناهايی است که با احساسات 
انسانی پيوند ناگسستنی دارد و انديشه را بر می 
انگيزد. نمی توان اين احساسات و انديشه ها را 
داشت مگر اين که قفل تداعی های آن ها  را با 
کليد زبان باز کرد و در قرار داد اجتماعی 

 »کرد. مفهوم
 

برداشت ما از يک نيروی پيوند دهنده جماعت 
انسانی در جامعه است. به رغم اين برداشت نمی 
توان دين را عامل عينی و ضروری تلقی کرد.  
البته اين اصولی است که به آن سکوالرها معتقد 
هستند. چنان که گفته شد، ملت به معنای امروزی 

ه امروزه اش جمعيتی سرزمينی است. تعريف دقيقی ک
از ملت ارايه می کنيم، اين است که مجموعه 
انسان هايی که متعلق به هر دين يا مذهبی 
باشند، و به هر اندازه از ايمان دينی يا کفری 
در يک سرزمين زندگی می کنند و در تاريخ فرهنگ 
و سنت های سرزمين سهيم هستند.  بنا براين، در 

ت دهنده سياست سکوالريزه شده، دين نه تنها وحد
جوامع انسانی است که نابود کننده بنيادهای 

 دمکراسی شمرده می شود. 
 

از نظر سکوالرها هرگاه دين را ما عامل بيرونی و 
اساسی ملت بدانيم، در واقع انديشه سياسی ما 
آلوده به تعصب شده است. اما اين برداشت افراطی 
سکوالرها از دين احساسات مومنان را بر می 

دعای مومنان اين است که دين می انگيزد.  ا
تواند ارزش های جامعه انسانی را تعريف و نقاط 
اشتراک انسان های يک قلمرو انسانی را برجسته 
نمايد. پس بر اين  اساس دين يگانه عامل واقعی 
همبستگی ملی در کشورها می تواند باشد (عالم، 

 )  155-154: صص 42
 

نوان  اما مارکسيست ها چيز ديگری را به ع
سازمايه ملت ارائه می کنند که همانا وابستگی 
اقتصادی است. از نظر مارکس و پيروانش وابستگی 
اقتصادی و روند مبادالت در محالت پديده يی به 
نام ملت را پديد می آورد.  نخستين بار مارکس 
از وابستگی های اقتصادی برای تشکيل ملت سخن 
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ه ملت گفت. اما برداشت ها هميشه اين بود ک
پديده تاريخی و جامعه شناختی است. از نظر 
مارکس از وابستگی های اقتصادی يگانه عاملی است 
که کسی به آن توجه نکرده است. ملت برايند 
شرايط ميادالت اقتصادی است که با انبار شدن 
سودهای کالن به وجود می آيد.  ملت از درآميختگی 

به وجود  کالنشهرها، قبيله ها، و گروه های نژادی
می آيد.  لنين برداشت همانندی با مارکس دارد. 
وی می گويد که رشد مبادله ميان مناطق و ايجاد 
بازارهای محلی سبب پيدايش ملت ها شده است. 
بستگی های مشترک اقتصادی يکپارچه يی که شيوه 
توليد در حال توسعه سرمايه داری ايجاد می کند، 

بستگی افراد در واقع شيوه توليد در ايجاد هم
جامعه به عنوان يک نيروی بيرونی فضا را برای 
نيازمندی های انسان ها فراهم می کند. اين فضا 
ناشی از اقتصاد يکپارچه سرمايه داری است.  
گاهی برای اين که يک ملت خود را هستی مند 
سازد، جغرافيای ضروری تلقی می شد. به دليل اين 

ود را وابسته که مردمان مربوط به يک جغرافيا خ
به احساس کنند. منظور از جغرافيا تعلق خاطر 
مردم نسبت به سرزمينی است که در آن  زندگی می 
کنند و به يک يا چندين زبان سخن می گويند و در 
يک تجربه تاريخی خود را شريک می دانند. 
احساسات تقريبا همسان و مشترک و جهان بينی اين 

وی به سرزمين مجموعه انسانی و نيز دلبستگی ق
خود دارند. احساس تعلق به سرزمين روحيه يی است 
که در ادبيات سياسی از آن به ميهن  دوستی 
تعبير می شود.  کارگزار سياسی برای اين که 
احساسات مردم را فعال و به سود خود تغيير دهد، 
 از شعارهای ميهن دوستی بيشتر استفاده می کند. 

 
ن می کند که زبان فريدريک شومان اشاره به زبا

چگونه بهترين نمايه محيط قرهنگی شخصی است. از 
نظر وی تنها استقالل سياسی و اجتماعی برای به 
وجود آمدن يک ملت کافی نيست يعنی اين مرزها از 
لحاظ سياسی تعيين شده اند. در حالی که جوامع 
انسانی و نژادهای بشری ويژگی های مشترکی دارند 

چشم پوشی می شود. يک مجموعه که به سادگی از آن 
انسانی آن گاهی شانی ملت شدن را بيشتر دارد که 
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زبان مشترکی برای مبادالت خود داشته باشد. در 
واقع وجه تميز يک ملت از ملت ديگر همين زبان 
مشترک است. شاخص ترين عنصری که  تعيين می کند 
که چه کسانی شهروند يک ملت هستند، زبان يا 

است. در شمار کسانی که زبان را  زبان های ملی
به عنوان سازمايه بنيادی ملت می دانند، می 
توان از رامسی موير، هانس کاهان، و استالين 
نام برد. اما با وجود براهينی که طرفداران 
نظريه زبان ارائه می کنند، انتقادات زيادی 
وارد شده است. براهينی که مخالفان نظريه زبان 

ساخت اجتماعی سويس و  می آورند، وجود و
بريتانيا است. برهان اصلی مخالفان اين است که 
که با وجود زبان های زيادی در اين کشورها 
مردمانی که در اين کشورها زندگی می کنند، ملت 
به شمار می آيند و شهروند يکی از اين دولت ها 

 به شمار می روند.                       
 

رک، و دين مشترک از مهم زبان مشترک، سرزمين مشت
ترين سازمايه ملت به شمار می آيد. در عين حال 
برخی از دانشمندان ساختار روانی مشترک را به 
عنوان چهارمين عنصر در به وجود آمدن ملت يک 
امر ضروری می دانند در رابطه به شاخص کردن 
سازمايه چهارمی چيزی ديگری مهم به نظر می رسد 

رين مولفه ساختار روانی که به عنوان اساسی ت
مشترک ياد می کنيم. آن اراده مشترک ملی است. 
زيرا ساختار روانی مشترک ، اراده مشترک و جمعی 

 )18: ص. 4پديد می آورد. (آرزو، 
 

 ديدگاه های آلمانی و فرانسه يی ملت:
نظريه پردازان، عناصر تشکيل دهنده ملت را در 

زبان  وجود يک سازمان سياسی يگانه، فرهنگ و
مشترک، پيشينه تاريخی مشترک و.... جستجو کرده 
اند. که در اين ميان می توان از انقالب فرانسه 
نام برد.  انقالب فرانسه سرچشمه يکی از اين 
برداشت ها در عناصر تشکيل دهنده ملت بود. 
انقالب فرانسه سرچشمه يکی از اين برداشت ها در 

اه فرانسه عناصر تشکيل دهنده ملت بود. در ديدگ
يی ملت شرايط ضروری يک ملت وحدت در سازمان 
يگانه است. پس تکوين و وجود تاريخی ملت وابسته 
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به به وجود آمدن  دولت است. يعنی نخست بايد 
دولت به وجود آيد. سپس ملت. در اين ديدگاه 
دولت سازی نسبت به ملت سازی تقدم منطقی دارد 

بان ملت به زيرا تا زمانی که دولت به عنوان نگه
وجود نيايد، ملت به وجود آمده نمی تواند. به 
گفته ديگر ملت هستی مندی خود را از دولت ملی 

 ) 31: ص. 16د. (بشريه، می گير
 

افزون بر اين، صاحب نظران انديشه فرانسه يی 
ملت عوامل و انگيزه های تاثيرگذار در شکلگيری 
ملت را ضروری می دانند. در اين ديدگاه اهميت 

نژادی برای  –زبان، مذهب و ديگر مشخصات قومی
شکلگيری ملت بسنده نيستند. يعنی يک ملت را نمی 
توان برايند خاص عوامل باال ذکر کرد. از نظر آن 
ها برای اين که ملت شکل بگيرد، انگيزه های 

محيطی، عامل تاريخی، عامل  -پيدايش احساسات ملی
ی اقتصادی و معنوی را از جمله عوامل ضرور

شکلگيری يک ملت می دانند. زندگی مشترک با هم 
در سايه يک سازمان از گذشته های دور، خاطره 
های مشترک را پديد می آورد که افراد مربوط به 
اين سازمان ها به آن از سر صميميت دل می 
بندند. شکست ها، پيروزی ها، جنگ ها و خوش بختی 

را و نيازهای اقتصادی از عواملی هستند که ملت 
 )135: ص. 7تميز می دهند. (ابوالحمد، 

 
ديدگاهی که از آن به ديدگاه  آلمانی ملت ياد 
می شود، معتقد به برداشت های فرهنگی از ملت 
هستند.  نويسندگان  آلمانی مانند نوفاليس و 
فيخته عوامل فرهنگی را از جمله عوامل انکار 
ناپذير در پديد آمدن ملت می دانستند. آن ها با 

اس از حکم  طبيعت به اين نتيجه رسيده اند که قي
بشريت  به حکم طبيعت ميان ملت ها تقسيم شده 
است.  نه به حکم  وجود دولت ها و جغرافيای 
سياسی امروز. يعنی چگونگی ملت ها نتيجه قهری و 
جبری طبيعت است که بر نژادهای بشری درجه و 
سلسله مراتبی بخشيده است.  در اين ديدگاه 

ف ديدگاه فرانسه يی نخست بايد ملتی به برخال
وجود آمده باشد که دولتی را تشکيل دهد.  

 (بشريه)
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 همانستی (خويشتن شناسی)/ هويت ملی:   

هويت عبارت است از حقيقت شی يا شخصی که مبتنی 
بر صفات گوهری آن است. صفاتی که سازنده شخصيت 
يک فرد، يک خانواده، يک قوم و يک ملت است.  

گوهر در جريان تداخل و رو دررويی و تاثير  اين
متقابل فرد با جامعه  در فرد به وجود می آيد و 
هويت های گوناگون ناشی از آن مطرح می گردد و 
انواع  هويت فردی جمعی و قومی می شوند (آرزو، 

 )14، ص. 4
 

با توجه به  ابعاد گوناگون هويت در يک سخن می 
هنگی است. بنا به توان گفت که هويت يک مساله فر

برداشتی ديگر، دين، مذهب و مليت هم جزء مسايل 
فرهنگی به شمار می آيند. که می توان  گفت دو 

 گونه تعبير از از يک حقيقت اند.  
 

هرگاه خواسته باشيم روابط ميان دين، ملت، هويت 
ملی و هويت اسالمی را درک کنيم و از ابعاد 

ايد در پيوند گسترده آن آگاه شويم، اين ها را ب
با کشور خود مان معنا کنيم و اين خود از عمده 
ترين  مسايلی است که زمينه  حل آن را می توان 
در ميان اين روابط پيدا کرد.  در پيدايی هويت 
ما هم به معنای تاريخی هم به معنای ملی و هم 
به معنای امروزی اش يک سری سازمايه های با 

نمی توان از آن با اهيمت هستند که که به سادگی 
چشم بسته گذر کرد. هويت جمعی ما از خرده هويت 
ها و باورهای چندگانه و حاالت روان شناختی 
متفاوت به وجود آمده است  و در کل هويت ما 
حيثيت  يک سه کنجه را دارد.  در وجود ظاهری و 
بيرونی اين  مثلث هر يکی از ضلع های آن الزم 

اضالع به طور منظم   است و ايجاب می کند که اين
بايد در کنار  هم قرار گيرند تا يک مثلث يگانه 

 به وجود آيد. 
 

 سازمايه های هويت ملی:
ملت ها زمانی به وجود می آيند که مشترکات 
چندگانه يی در گذر تاريخ  داشته باشند.  اين 
مشترکات را می توان  به مجموعه يی به هم 
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د. يا به پيوسته يی به نام هويت ملی ياد کر
گفته ديگر، هويت ملی پايه و بنياد  تجارب 
مشترک  گروه ها و نژادهايی است که در يک کشور 

 و در يک جغرافيای مشخص زندگی می  کنند.  
 

هويت همان  ارزش های قرار دادی از يک طرف و آن  
عده اسطوره های تاريخی که توانسته نقاط مشترک 

جسته سازد، ميان مردم يک سرزمين را فعال و بر
می باشد. بنا براين، وجود فعال چنين نقاط می 
تواند  فرايند ملت سازی در يک  محدوده 
جغرافيايی را سرعت بخشد. هويت ملی سنگبنای 
رسيدن به ملت است. در بحث هويت ملی واحد تحليل 
و يا هم اصل اساسی وجود حقيقت فردی و جمعی است 

يا تصور  که در اثر کشاکش ميان ما و ديگران و
ما از ديگران  شکل می گيرد. هستی ما و هستی 
ديگران شخصيت ما و شخصيت ديگران  و... همه  

 اين ها دو روی يک سکه اند.  
 

دين به عنوان يک سازمايه هويت ملی گذشته 
تاريخی هم نيز برای ساختن هويت ملی يکی از 
سازمايه های ضروری به شمار می آيد. به طوری که  

يا کمرنگ  شدن يکی از سازمايه ها به در نبود 
دشوار می توان هويت ملی را تعريف کرد.  
سازمايه ها به طور مستقيم در پيدايی هويت ملی 
دخيل هستند که در ارتباط برخی مفاهيم معنا 
پيدا می کنند. گذشته از فرايند تاريخی در 

اهداف ملی، ارزش های ملی،  -تعريف هويت ملی
و ملی گرايی با هويت ملی حاکميت ملی، مليت 

متصل و همخانه  هستند  و هر يک  تعريف و تبيين  
خاص خود را در عين  اين که با هم  ارتباط 
منطقی دارند، می طلبند.  لذا اين مفاهيم در 
طول تاريخ همتراز هويت ملی ما است زيرا هرگاه 
از هويت ملی سخن زده شود، اين ها مفاهيمی اند 

می شوند. بنا براين، هويت  که به ذهن متبادر
تاريخی ما در رابطه با  اين مقوله ها تعريف می 

 )       14، ص.4شود. (آرزو، 
 

بحث پيرامون هويت ملی مستلزم يک بحث دياکرونيک 
(يک مکان و چند زمان) است. آن چه که امروز ما 
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را  بيگانه با گذشته درخشان ما می کند، سياست 
ت که با استفاده  از های آلوده به استبداد اس

هويت های بی ريشه قومی و زبانی برای ماندگاری 
 خويش هويت سازی کاذب می کند.  

 
 هويت ملی و هويت سازی:

گذشته از بی ارتباط بودن نمادهای نامتجانس 
تحميلی نسبت به هويت ملی باز هم نماد يک جامعه 

 ناهمگن و نامتجانس را به وجود آورده است. 
 

ن هويت سازی بر اساس تک قومی گری در افغانستا
ساخته و پرداخته شده و دولتی که برايند چنين 
هويتی باشد، خرده هويت ها و اقوام ديگر بر 
اساس شبيه سازی هويتی مدغم می شوند. اين شبيه 
سازی هويتی نهايتا پيامدهای نادرستی چون گسست 
هويت را به بار می آورد و يه جای اين که هويتی 

هويت ملی ساخته شود، هويت ملی به هويت به نام 
 های قومی پراکنده می شوند. 

 
هويت کلی اساسا زمانی به وجود می آيد که هويت 
سازی بر مبنای عدالت فرهنگی، يعنی حالتی که 
خرده فرهنگ ها با در نظرداشتن کارکردی که نسبت 

 به سازمان های کالن دارند، درجه بندی شوند. 
 

حدت ملی، هويت ملی و... الزما مقوله هايی چون و
به شناخت تاريخی نيازمند هستند. درک ملت به 

تاريخی در گرو فهم عميق  -عنوان پديده يی سياسی
هويت تاريخی، هويت دينی و هويت فرهنگی است.  
شناحت تاريخی نام افغانستان به منظور يافتن 
پيشينه تاريخی چندان درخور تامل نيست. اگر می 

عمال کلمه افغان به هويت ملی دست خواهيم با ا
پيدا کنيم، اين چندان با پيشينه تاريخی ، 

 فرهنگی و دينی ما کنار نمی آيد. 
 

تسلط پشتون ها «به  باور داکتر نظيف شهرانی، 
بر اقوام ديگر در کشور، جوهر اساسی توسعه 
سياسی و دولت سازی در افغانستان را تشکيل می 

ن ها به عنوان امر دهد. وی می گويد تسلط پشتو
مسلم تلقی می شود تا مساله يی مورد بحث و 
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آن چه که تا کنون گفته شد، غلبه قوم ». مناقشه
گرايی بر چگونگی ملی افغانستان بود. مسيرهايی 
را که بايد خرده هويت ها می پيمود، و در 
فرايند عادالنه يی باعث شکلگيری يک روح و يک 

ت ملی که در واقع منش ملی می شدند، بازسازی هوي
زيربنای بازسازی های ديگر را تشکيل می دهد، 
متاسفانه کمتر کسی در طول تاريخ به اين امر 

 بزرگ توجه کرده است.  
 

مادامی که گنجينه های فرهنگی از زير انبار 
تاريخ واکاوی و ريشه يابی نشوند، نمی توان 
هويت واقعی را ساخت. هويتی که ريشه در در دل 

و بوم دارد و تا اعماق تاريخ امتداد  اين مرز
می يابد، و شاخه های آن آفاق عصر مدرن را زير 

 سايه اش می گيرد.
 

هويت ملی در حيات ملت ها نقش يزرگی دارند. 
هويت ملی در حقيقت حيثيت يک قطب نما را دارد 
که يک ملت را در شرايط دشوار جهت می دهد و 

خشد.  هويت اهداف جمعی يک ملت را استقامت می ب
ملی را می توان  منشوری خواند که طيف های 
اجتماعی و نژادی و فرهنگی يک ملت در آن بازنما 
می شود و دژ استواری است که ملت های صعيف را 

 در مواجهه با برخوردهای قومی دفاع می کند.   
 

پديده هايی چون هويت ملی، دولت ملی و ملت 
به جای خون  زمانی به وجود می آيند که مردم آن

و نژاد، به سرزمينی که مرزها و حدود و ثغور آن 
مشخص است، و در آن زندگی می کنند، پيوند و 

 دلبستگی پيدا  کنند. 
 

روند خروشان بازگشت به هويت ملی در عين زمان 
يک حرکت مهارناپذير است. زيرا اين روند همنوا 
و هماهنگ با آموزه های حقوق بشر و حق انسان ها 

ين حق جزو ارزش های انسانی است، به پيش می که ا
رود. ادامه حق تعيين سرنوشت با داشتن ارزش های 
مشترک انسانی برگشت ناپذير شده است. حذف هويت 
به معنای حذف گذشته و حال  و آينده يک ملت و 
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، 10(انصاری، يک جماعت انسانی به شمار می رود. 
 )     100 -96ص.ص. 

 
شيفتگی های هويت قومی به افغانستان مظهر خود

شمار می رود. هيچ يک فضای فراتر از ارزش های 
قومی به نام ارزش های ملی تعريف ناشده تا مردم 
تشخيص دهند که چه چيزی می تواند انديشه ما را 
به سوی يک ارزش تعريف شده ملی راه گشاهی 
نمايد.  مردم زمانی به ارزش ملی می انديشند که 

يتی همچون نقطه پايان مسابقه اين ارزش ملی، هو
 مشخص و تعريف شده باشد.      

 
 ملت سازی و چندگانگی فرهنگی:  

اصل مفهوم ملت به سياست داخلی دولت ها اشاره 
می کند.  دولت های جديد در راستای نشان دادن 
خود در صحنه بين المللی با دو اصل عمده مواجه 

کالن هستند که تنوع گروهی، قومی و ديگر هويت 
ملی. اين هويت های فروملی و فراملی رو در روی 
هم قرار دارند، بدون در نظر داشت اين دو اصل 
حضور در صحنه بين المللی که ناشی از هويت 
فراملی می شود را دچار گسستگی می کند. دو 
راهکار در همين مورد وجود دارد. يکی راهکار يا 
نظريه ملی گرايی محافظه کار و دوم نظريه 
 بسگانگی فرهنگی (چند فرهنگ گرايی) افراطی است. 

 
چيزی را که ما هويت جمعی تعريف می کنيم، ميراث 
گذشته های تاريخی هستند و اين بازمانده تاريخی 
حافظه و ارواح ملی و دولت ملی را تقويت می 
کنند. بنا براين، بايد اين بازمانده های ملی 

صورت است از نسلی به نسلی منتقل شوند. در اين 
که وجود خارجی دولت به عنوان روامدار منصف 
ايجاب می کند که آزادی های فردی را در هنگام  
تشخيص منافع ملی کنار گذارد و نياز به حفظ 
هويت ملی مشترک را اصل اهداف خود قرار دهد. 
اين دستوری است که از ملی گرايی محافظه کار 

 ناشی می شود. 
 

يی افراطی، دولت را به در مقابل چند فرهنگ گرا
عنوان روامدار ميان گروه ها و اقليت های 
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فرهنگی تعريف می کند که در سايه دولت بايد 
فرهنگ ها و خرده ارزش های داخلی در يک کشور 

 اجازه همزيستی و رشد و نمو را داشته باشند. 
 

در بسگانگی فرهنگی تاکيد بر اين است که نبايد 
ملی که چندان کارساز تفاوت ها را به سود هويت 

هم نيست، کنار گذاشت بل که بايد تفاوت های 
جنسی، فردی، نژادی  و مذهبی را معرف اصل 
فردگرای دانست. در جوامعی که چند فرهنگی است، 
افراد اين جوامع همزمان به هويت های خاص تعلق 
می گيرند و هرگاهی اين افراد با اين هويت های 

ود اجتماعی دارند، چندگانه حس می کنند که وج
راه اشتباه را می پيمايند. زيرا بعضا اين هويت 
ها انتخابی هستند و بعضا هم غير انتخابی. در 
بعد انتخابی محور خود اجتماعی هر فرد با 

 )   136-135: صص. 1383(ميلر، برداشت های اوست. 
 

هويت های قومی در افغانستان در بسياری موارد 
ياسی به کار می روند. برای تميز و شناسايی س

بنا بر اين افغانستان جامعه يی است که خط فاصل 
ميان اقوام آن را زبان  می سازد. زيرا زبانی 
که برای شناسايی تيره ای و قومی به کار می 
رود، به زبان عمومی که ملت به واسطه آن شناخته 
می شود، رو در روی هم  قرار می گيرند. ايجاد 

گيری داخلی افغانستان پيش شکاف های قومی و در
تر و پيش تر از همه به پشتيبانی زبان برجسته 

 تر می شود. 
 

حتا در جايی که ملت آينده نمی تواند به هيچ 
پيشنه يی قومی مهمی فخر بورزد، و در جايی که 
هر پيوند قومی واهی يا ساختگی باشد، نيازمند 
سازمايه های فرهنگی يی برای اسظوره شناسی و 

ردازی همگن برای يک اجتماع تاريخی و نمادپ
فرهنگی است تا در هر جايی به عنوان  شرط بقاء 
و وحدت ملی جلوه گری نمايد بدون تبار و قوميت 

 ملت آينده فرود خواهد پاشيد.
 

هويت افغانستان به گونه يی نيست که ملی باشد 
يا فرهنگی چون  از روا داشتن تبعيضات قومی 
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يت ملی روز به روز سياسی چنين بر می آيد که هو
می شود. بنا بر اين، نبايد نهادهای مذهبی، ملی 
و آموزشی با گروه های قومی همسويی و همسانی 
داشته باشند. زيرا انجام اين کار اقتدار 
نهادهای ملی کشور را زير پرسش می کشد. برايند 
چنين کاری اقتدار مشروع ملی را تبديل به قدرت 

لذا سپس از آن اسطوره های  سرکش قومی می کند و
قبيله يی مقدس شمرده می شوند. اين سنت ها  و 
اسطوره های قبيله يی مقدس شمرده می شوند.  اين 
سنت ها و اسطوره های قبيله يی محکوم به آسيب 
پذيری هستند يا به سخن  ديگر پشتيبانی غير 

قبيله يی اقتدار  –خردمندانه از ارزش های سنتی 
 ن می برد.  ملی را از ميا

 
اسکروتن در مورد اهميت اسطوره ها اشاره می 
کند: چيزی ساختگی می سازند تا با آن ها 
نهادهای وارد حيات دولت شوند و زندگی شهرمندان 

از نظر اسکروتن ». را زير تاثير قرار دهند
وظيفه قانونی دولت ها حفظ اسطوره هايی است که 

را تقويت ملی هستند و به قول رنان حافظه جمعی 
می کنند. بنا افغانستان تا کنون هيچ اسطوره 
ملی يی شکل نگرفته که تقويت شود يا به سخن 
ديگر دولت ها از کنار اسطوره های ملی ناديده 
گذشته اند و نقاط مشترکی را که مردم و قوم های 
ساکن در اين کشور را به هم نزديک می کند، دست 

 کم گرفته اند. 
 

ن های سياسی ليبراليستی اصل مليت با آرما
همخوانی دارد اما چند فرهنگی گرايی (بسگانگی 
فرهنگی)  با توجه به تفاوت های فرهنگی و 
چگونگی واکنش به آن از منظر فردی و سياسی 
اشاره می کند.  روايت افراطی بسگانگی فرهنگی 
در يک  چالش، با اصل مليت قرار می گيرد.  از 

ديشه که به تفاوت نظر بسگانگی فرهنگی اين ان
های فرهنگی بايد احترام گذاشت، معنای بيش از 
روامداری فرهنگی است. لذا جامعه يی که چند 
فرهنگی است، بايد فضايی که گروه های قومی در 
آن می توانند به وابستگی حسابی و تعريف شده 
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دست يابند، را مساعد سازد و به گروه ها اجازه 
 ود را شکل بخشند. داده شود تا مطالبات اصيل خ

 
در انديشيدن  در باره قوميت بايد راه ميانه «

در پيش گرفته شود يعنی نه جبرگرايی محض به اين 
معنا که قومی دارندگان هويت غير قابل تعيير 
هستند. از تقابل جبر و اختيار نمی توان نگاه 
تجربی پديد آور تمام هويت های جمعی در طول 

ير می کنند.  يعنی زمان پديد می آيند و تغي
دفاع از هويت و يا طرد آن بستگی به تجربه 
پذيری آن دارد. اگر ما به زبان ملی نگاه کنيم، 
زبان ملی تا حدودی فرهنگ مردمی را زير چتر خود 
می گيرد. اما در بسياری از حوزه ها نمادها و 

نهادهای ملی از هنجار خاص گروهی جدا هستند.            
                        

ديويد ميلير می گويد: فرهنگ عمومی که هويت ملی 
مشترک را می سازد، نمادگرانه  نيست که اين 
فرهنگ برايند تاثيرات خرده فرهنگ های قومی و 
فرهنگ های گروه های اجتماعی در يک  جامعه می 
باشد. پس چنين نتيجه می توان گرفت که فرهنگ 

يی و کاذبانه نيست. به کالن ملی هيچ گاه سليقه 
همين دليل است که آن چه که در کانون توجه 
مردمساالری قرار دارد، زيرا خواسته های اين 
گروه هادر فرهنگ ملی بايد تعديل شود. در 
شرايطی که دمکراسی فضايی شده است که در آن 
تنها گروه ها و نهادهای سياسی حيثيت نمايندگی 

وهی خاص است، را دارند، اگر کسی نماينده گر
الزمه آن اين است که تقاضاهايی را فهرست کنند 
که  قدرت چانه زدن در گفتمان ملی را داشته 

 باشند نه اين که مطالبات سليقه يی باشد.  
 

ميلر معتقد است که هر نوع انديشه ملت باور که 
برای اقليت ها و گروه های اجتماعی تحميل شود، 

شه را که خرده مردود است و هم چنان اين اندي
هويت ها  بايد از ميان بروند، و هويت گروهی 
خاص را بپذيرند، يک امر نادرست می داند.  به 
جای اين، بايد  روحيه تحمل پذيری تبليغ گردد 

تا گروه های فرهنگی زيست مشترک در فرهنگ  
عمومی را تجربه کنند. بنا بر اين،  انديشه و 
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ال گروه های يا برداشت درست از ملت مشارکت فع
: 56فرهنگی موجود در يک کشور است.  (ميلر، 

 )167 -164ص.ص. 
 

در واقع دولت همچون گلدانی است که روی ميز 
شکسته و لرزان گذاشته شده است و هر لحظه 

 احتمال سقوط آن احساس می شود. 
 

 گفتمان مردمساالر و گفتمان قومساالر:       
پيشداوری  تکيه گاه اساسی گفتمان قومساالر را

های قومی تعيين می کند و دفاع از آن وظيفه 
قومی است. اما گفتمان مردمساالر مبتنی بر 
راهکارها و راهبردهای سياست مدرن همخوانی 
دارد.  بر اين اساس در سياست مدرن کوشش می شود 
با تعبيه سازوکارهای گوناگون مانند حقوق بشر 

ی) قانون اساسی دمکراسی پارلمانی (دولت مل
نهادهای مدنی و عرصه عمومی  از وجه انسانی و 

 رشد ظرفيت های او دفاع شود.  
 

به گفته ديگر، می توان خاطرنشان کرد که  دولت 
های ملی گفتمان  مردمساالر را هم به وجود می 
آورند و از آن همچنان دفاع می کنند.  در 
گفتمان  قومساالر آن چه که در گفتمان کردمساالر 

ه  حاشيه می راند. ريشه گفتمان قومی است را ب
به وجه قومی به وجهی قومی و غير اکتسابی افراد 
همانند ويژگی زبانی، نژادی قبيله يی و مذهبی 
باز می گردد. يعنی وجه انسانی  انسان  را دست 
کم  گرفته و به حاشيه می راند.  در حالی که در 
گفتمان مردمساالر  اعتبار انسانی به حاشيه 

ده شود همزمان خاصيت مردمساالر اين گفتمان ران
از ميان می رود و تبديل به نوع ديگری گفتمان 

 )291: ص. 23، 23(جاليی پور، قومی می شود. 
 

هرگاه گفتمان قومساالر در يک ساخت اجتماعی وجود 
داشته باشد، مسايل اوليه مربوط به يک دولت ملی 

يرد. در معرض تهديدات نظام تک  قومی قرار می گ
در اجتماع سياسی افغانستان  گفتمان قومی به 
گفتمان مسلط تبديل شده است که در نتيجه گفتمان 
مردمساالر و به دنبال آن حقوق شهرمندان را در 
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معرض آتش جنگ قومی و هويتی ايدئولوژی های قومی 
و ناسيوناليستی در سياست موجود افغانستان شده 

 است. 
 

راتيک همواره در معرض در افغانستان هژمونی دموک
تخريب گفتمان و هزمونی قومی قرار دارد. هر 

 لحظه فضا به سود گفتمان قومی می چرخد.  
 

 11منظور از ملت سازی در افغانستان پس از 
مطرح است. مولفه های ملت سازی در  2001سپتامبر 

افغانستان بر مبنای آخرين رهيافت تيوری سازنده 
هويت بازيگری سياسی گرايی در راستای تغيير و 

يا دولت پساجنگ  نظير سياسی ظرفيت و توانايی 
سياسی توانايی و ظرفيت توسعه يی و نهادسازی 
سياسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تبيين می 

 گردد. 
 

فرايند ملت سازی می تواند شامل استفاده از 
مفهوم توسعه به عنوان زيربنای افزايش رشد 

   اقتصادی و هماهنگی باشد.
 

فرايند دولت سازی را نيازمند بسترسازی با پيش 
 زمينه هايی می دانند که عبارتند از: 

 بازسازی نهادهای دولت. -1
گسترش و تقويت ارزش های انسانی نظير  -2

 حاکميت قانون
 ايجاد امنيت بنيادی و همه جانبه -3
تقويت گفتمان يا گفت وگوی مردمساالر  -4

 و مشارکتی. 
 

موضوع را به عنوان   ) چهار2007بريان  سميت (
 شاخص های فرايند  دولت سازی  مطرح می کند :

نظم سياسی که در فرايند دولت سازی ايجاد  -1
نظم سياسی يکی از ضروريات بنيادی و 
زيربنايی برای دموکراتيزه شدن يا ثبات 
سياسی دولت محسوس می شود. در بسياری از 
موارد از نظم به نام فرايند دولت سازی 

د. ناتوانی افغانستان ياد می شو
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پسااستعمار پساجنگ و پساتعارض در ايجاد 
حفظ نظم سياسی و اجتماعی تجهيز منابع و 
به کارگيری آن ها (استخراج دولت) اتخاذ 
تصميم ها و سياست گذاری ضعيف بودن 
حاکميت داخلی و خارجی و يا بر بنياد 

)  فقدان 1968ديدگاه های هانتينتگون (
ازمان های کارا و عدم اقتدار عدم وجود س

توانايی و کفايت سياسی در بسياری از 
کشورهای در حال توسعه بدون توجه به نوع 
حکومت يا رژيم سياسی آن ها يا عدم 
توانايی دولت در کشورداری آن نظم سياسی 

 است. 

دولت سازی به عنوان نظم سياسی توانايی سازواری 
قويت داشته و با ايجاد جامعه مدنی به تثبيت و ت

فرايند  دموکراتيزه شدن در دوران گذار کمک می 
کند. دولت های در حال توسعه و پساتعارض و 
پساجنگ مانند افغانستان دارای دولت های ضعيفی 
اند که معموال از ايجاد نظم سياسی و حفظ آن يا 
ثبات سياسی و اعمال قدرت و تامين امنيت يا 

 ناتوان بوده و يا رنج می برند. 

ی توسعه که در ان هدف ايجاد دولت تواناي -2
توسعه گرا عدم وجود فساد سياسی اقتصادی 

 و اداری 

دولت به عنوان منافع در سياست تطبيقی و  -3
روابط بين المللی نياز به ايجاد و فراهم 
ساختن توانايی سياسی است. و بدين منظور 
نوسازی جامعه دولت جديد را برای ايجاد 

ايجاد توانايی توانايی حل مشکل به منظور 
در سياست گذاری سياسی اداری و اجرايی 

 کارا و موثر را ياری می بخشد. 

نهادسازی سياسی: بر اين اساس نهادها بيش  -4
تر از آن چه که تحت عنوان سازمان ها 

 تلقی می شوند. دارای اهميت هستند. 

دولت سازی و ملت  سازی گاهی معنای روشنی پيدا 
م  دولت و ملت شکل می کند که دانسته شود کدا

دهنده دولت ملی است. به اين  تعبير هم می توان 
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نشان داد که يک  دولت زمانی ملی است که در 
قلمرو آن حقوق بشر و حتا حقوق فردی اولويت 
محوری داشته باشد. در دولت ملی حقوق انسانی 

 تنها به برابری و شهروندی پايان نمی يابد. 

 

ی از آن چه که حريم ويژگی ديگر دولت ملی پاسدار
ملت به شمار می رود، است. اين حريم ملی مادی و 
معنوی است. ويژگی سوم دو دولت ملی و ملت سازی 
ايجاد سازوکارهای دمرکراسی است . يعنی 
دموکراسی  به عنوان پل ارتباط بين جامعه مدنی 
و دولت عمل می کند که اين فرايند و هم توان با 

 ت انجام می شود.برتری ملت  نسبت به دول

 

در تجربه دوران مدرن ما با دو نوع ملت سازی رو 
به رو هستيم. يکی ملت سازی به معنای سياسی با 
دولت ملی همخوانی دارد و بس. چرا که دولت های 
مدرن  به تنهايی با ويژگی های قومی تشکيل شده 
اند که دولت های امروزی از گروه های مختلف 

ر تشکيل شده اند. و از نژادی قومی و حتا مهاج
حق رای و حقوق شهرمندی برخوردار هستند. در ملت 
سازی فرهنگی ممکن است افراد متعلق به  فرهنگ 
غالب يا هم چند فرهنگ غالب برخوردارند از 
مزايای دموکراسی و برابری حقوقی شوند. اما 
اقليت های کوچک که سال ها در سرزمين خويش 

امتيازات سياسی می زندگی کرده اند، محروم از 
 شوند.    

 

 ؟آيا مفهومی به نام ملت در حال افول است

اين پرسش که آيا ملت ها همانند ديگر الگوهای 
سياسی زمان زده می شوند يا اين که پديده يی به 
نام ملت بستگی به فرهنگ، مذهب، نژاد و تاريخ 
مشترک دارد، که نسل بشر در هيچ يک از دوره های 

آن ها نيست، بحث را پيرامون پديده تاريخی بدون 
 ملت در عصر جهانی شدن باز می کند. 
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بيشتر کسان بدين باور اند که جهانی شدن فضای 
خاص است که پديده های سرآمده و ليبرال از يک 
نقطه جهان امواج گونه پخش می شوند و به ديگر 
نقاط جهان بار ارزشی به خود می گيرند. از جمله 

جهانی شدن منابع اطالعاتی و خوب ترين ابزار 
بازار آزاد است که در بازار آزاد  سود مشترک 
بين انسان ها بدون در نظرداشت رنگ و پوست و 
نژاد و مليت خاص اين رايطه به طور خودکار بر 

 قرار می گردد.   

 

اغلب برای کمرنگ کردن استدالل های مدافع مليت 
ا نه دولت ه -گفته می شود که عصر ملت ها و ملت

در همه جا که حد اقل در ميان ساکنان جوامع 
ليبرال غربی به سر آمده است. عوامل گوناگون در 
فروپاشی هويت های ملی دخيل هستند که در نتيجه 
فروپاشی نظام سياسی متکی به اين الگوها هويت 
ها هم بايد فروبپاشد. هر نوع انديشه ملت 

در باورانه در دموکراسی های ليبرال به سرعت 
 حال کهنه شدن است. 

ناسيوناليسم زمانی کارکرد مثبت دارد، که با 
تغييرات و نوآوری های تکنولوژيک همراه باشد.  
در غير آن، خردنگاری ابزاری و تکنولوژيک 
اختصاصات فرهنگی و اقتصادی را کم کم از صحنه 

 به کنار می راند.   

توسعه خرد ابزاری مشترک ميان انسان ها و شيوه 
ی مشترک اقتصادی  باعث همسويی فرهنگ ها در ها

تراز کالن می شود.  در آستانه هزاره سوم خصوصيت 
يگانگی ملی و بيگانگی بين المللی اگر حکم همان 
يگانگی محلی و قبيله يی و يگانگی ملی در آغاز 
عصر مدرن را پيدا کند، مانع توسعه می شود که 

: 55ا، (مردی هعبور از آن ناگزير حواهد بود.  
19-21( 

داکتر محمود سريع القلم در رابطه به جا به 
ملت جای  -جايی مفهوم ملت بر آن  است که بازار

ملت را گرفته است. فرصت ها و امتيازاتی  -دولت
دولت ها برای شهروندان  -را که در گذشته ملت
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دولت اين   -خود فراهم می کردند، روزی بازار
ثروت، و...  امکانات را از قبيل شغل، انبار

فراهم می کند. يعنی کشورها به گونه خودکار به 
بازارهای جهانی پيوند می خورند. در نتيجه، اين 
کشورها در صورتی که سامان يافتگی داخلی داشته 
باشند، دسترسی شان به ثروت و سرمايه های کالن 

ملت ها به ويژه  -آسان می شود. لذا وظيفه دولت
ی و ساخت و بافت داخلی فضاسازی ميان بازار جهان

است. بومی انديشيدن به هر شکلی که باشد، يه 
زيان کشورها  تمام می شود. کشورها  بايد با 
بازارهای جهانی خود را همنوا سازند. با توجه 
به شرايط ناسيوناليستی اين امر مشکل می شود.  

 )34-27: 37(سريع القلم، 

برداشت عده يی از صاحب نظران دگر از 
وناليسم به عنوان يک ايدئولوژی خردگريز ناسي

مطرح است که خود اين برداشت در مقابله با 
آموزه های جهانی شدن قرار دارد و به همين دليل 
است که می گويند نطفه امپرياليسم در بطن 

: ص. 40د.  (ضميران، ناسيوناليسم شکل می گير
41 (  

 

 - گيدنز بر آن است که تصوری که می گويند دولت
ت ها در آستانه نابودی قرار دارد، تصوری مل

نادرست به نظر می رسد، زيرا  برای نخستين بار 
ملت ها جهان شمول  -است که در تاريخ بشری دولت

می شوند.  بسياری از دولت های سنتی بودند که 
ملت وحود داشته اند. به طور  -همزمان با دولت

نمونه شوروی پيشين از جمله امپراتوری ها بود 
که کشورهای همسود [کنونی ]را در بر می گرفت. 

ملت ها  -گذشته ار اين در برخی نقاط جهان دولت
تازه قوی تر از دوره های ديگر شدند. از سوی 

دولت ها و ملت های بدون تمايل به  -ديگر، ملت
تشکيل دولت ملت دارند. ناسيوناليسم از يک سو، 

است و فشار ملت های بدون دولت از جمله مواردی 
ملت ها  بايد خود را با آن همنوا  -که دولت

ملت نياز به برقراری  -سازند. و همچنان دولت
روابط مداوم با اقتصاد جهانی است. لذا گيدنز 
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ملت ها با اقتصاد جهان  –در اين نقطه که دولت
هماهنگ شوند، با ديگران وجهه مشترک  دارند. 

 )   89 -88: صص. 47(گيدنز، 

 

ملت چنين  -از کارکرد دولت گيدنز در دفاع
خاطرنشان می کند که  دولت ملت ها زمانی شکل 
رايج سياسی را به خود گرفته بودند که سرمايه 
داری رشد کرده بود و پس از رشد سرمايه داری 
بود که دولت  ملت ها به آرايه های سياسی 

ملت ها مشتمل بر  -درآمدند. از نظر گيدنز دولت
های مدنی  قابل تعريف حاکميت سياسی سازمان 

هستند. در واقع دولت ملت ها از نظام های 
اروپايی پيش تر از آن که شکل رايج سياسی را 
داشتند، متاثر شدند، تا پسان ها به يکپارچگی 

 )   178مبدل شد. (گيدنز، ص. 

ملت همانندی  -برداشت والرشتاين در باره  دولت
ات نزديکی با گيدنز دارد.  به باور وی الزام

نظام سرمايه داری اين است که در گام نخست 
تقسيم کار بين المللی را به وجود می آورد که 

ملت ها  -در اثر تقسيم کار بين المللی   دولت
جاگزين ساختارهای سنتی فئودالی و امپراتوری می 

 شوند.  

 

 موانع ملت سازی:

در کشورهای جهان سوم عامل عمده يی که نگذاشت 
ست پيدا کنند، استعمار زدگی اين به آگاهی ملی د

کشورها بود که اين کشورها در..... ايجاد شده 
در رابطه با جهانی شدن از يک سو و مشکل داخلی 
از سوی ديگر دچار بحران شدند. بسياری از 
کشورهای در حال توسعه که اکثرا پيش از آن  
وابسته بودند، پيش از آن که ويژگی های ملت 

دولت ها را تشکيل دادند.  -جاگزين شود، کشور
 )                   132-131: صص.7(ابوالحمد، 
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به دليل چيرگی مداوم استعمار در کشورهای 
وابسته پايه های تشکيل دهنده ملت گسترش الزم را 
نيافت. مرزهای تازه ترسيم شده از گروه های 
ناهمگن موقعيت و فرايند  شکلگيری ملت را به 

ی کشاند. از سوی ديگر، پديده ملت به دشوار
عنوان آرايش سياسی جديد و اجتماع فرا انسانی 
متشکل از چند قوم نيازمند سرزمين معين 
جغرافيايی بودند که توسط سازمان بين المللی به 
رسميت  شناخته می شد.  روابط بين المللی و کم 
توجهی سازمان های بين المللی دوباره به مشکل 

ای تازه استقالل يافته افزود. اين کشوره
 )137/139(ابوامحمد، ص. 

 

در ساختمان ملت سازی از سرزمين معين و جمعيت 
معين استفاده می شود.  زيرا کنترل سياسی يا 
نظامی انحصاری بر سرزمين معين به  دفاع از اين 
سرزمين در برابر خطر های ممکن و احتمالی از 

سياسی در  بيرون ايجاد رفاه مادی و مشروعيت
درون اين سرزمين است. شکست ها در اين موارد 
ياد شده و ايجاد توازن در بسيح داخلی و روابط 
خارجی عواملی هستند که هر لحظه پروژه ملت سازی 

، ص. 59(هنته، را به خطر رو به رو می سازند. 
256   ( 

 

در کشور، در گذشته که حکومت ها سياستگذاری  
ت می چرخيد [به استثنای های شان بر مبنای قومي

قوم حاکم، ساير اقوام] نه تنها از امتيازات 
محروم بودند، بل که پرداخت کننده ماليات هم 
بودند. روشن است مردم مناطق محروم و حاشيه يی 
فاقد انگيزه های الزم در مشارکت بودند و 
اعتراضات آن ها همواره سرکشی قومی از جانب قوم 

ر نهايت سرکوب و نسل کشی مرکزی تعبير می شد و د
يگانه و محتمل ترين راه حل قوم بر سر قدرت 
بود.  به گفته ديگر، اعتراضات اقوام محروم در 
حد قوم خود شان است. در حالی که قوم مرکزی 
 مدعی ساختن ملت بر مبنای هويت خويش است.        
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اقتصاد مبتنی بر منفعت اقتصاد قبايلی و قومی و 
سويه آنان با بازارهای ملی به عدم رابطه دو 

شيوه  يی که به دنبال  ايجابات رسما  امور 
طراحی شده است، به چيز بزرگی به نام منافع 
اقتصاد ملی تهديد کننده و خطرناک است. قبايل 
هنوز آداب و تشريفات اقتصادی امروز را با تمام 
فايده  و منفعت های آن دست کم  می گيرند و 

قتصاد بدون  حساب هستند  که همواره خواهان  ا
بدون شک  اقتصاد ملی در آن جايگاه ندارد.  لذا 
به مجرد اين که خواسته های قبيله يی مورد کم 
مهری اقوام شهرنشين می شود، اقوام با 
سازماندهی خودجوش به براندازی دولت مرکزی 
اقدام می کنند . ولو که دولت مرکزی دولت ملی و 

اين قبيله ها تنها خواهان به خواست ملت باشد.  
اسطوره يی شان در تراز  –تطبيق هويت فرهنگی

کشور و در تراز ملی نيستند که خواهان  تحقق 
روش ها و شيوه های رايج مبادالت اقتصادی مبتنی 

: ص. 27(دريورو،  بر ارزش قبيله در کشور هستند.
27  ( 

 

 موانع فرهنگی(فرهنگ قبيله يی):

ملی اساسا واقعيت های به وجود آمدن نهادهای 
موجود جوامع را تشکيل می دهد که بر مبنای آن 
گروه های احتماعی فراتر از قوم و قبيله در 

 تعيين  ساختار اجتماعی نقش اساسی را دارند. 

 

مشکل اساسی در کشور اين است که مرز ملی وجود 
ندارد. همه چيز در ترازوی فرهنگ  قبيله سنجيده 

اثر چيرگی فرهنگ قبيله  می شود. در واقع، در
است که هيچ کسی فراتر از قوم و قبيله خود نمی 
انديشد. لذا فرهنگ قبيله يی يگانه عامل عمده و 
اساسی در فرايند ملت سازی در افغانستان  
شناخته می شود.  گاهی اگر فردی به منزلت دولت 
و يا قدرت سياسی می رسد، بايد حتما قوميت را 
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مهره رسيدن به هدف استفاده  به حيث نردبان و يا
کند، دقيقا سياسيون  افغانستان در طول تاريخ 
راه های پيروزی شان در راه  به دست آوردن قدرت 
را  قوميت قرار دادند.  در انديشه  قبيله يی 
ملی انديشيدن و حق دادن فردی غير از قوم خود 
تابو و حتا حرام   است که از آن به ننگ و نام  

 می شود.        قومی تعبير
 
فرهنگ  قبيله  يی حيثيت  زمين شوره زاری را  

دارد که هر گياهی ولو به هر وقتی و معياری که 
کشت شود، ريشه نمی دواند. چيرگی فرهنگ  قبيله 
يی بر حوزه های سياسی، اقتصادی،  فرهنگی و 
اجتماعی موجود افغانستان دسترسی به نوسازی، 

سازی هويت ملی  دموکراسی، ملت سازی و دولت
جامعه مدنی و... در کل، دسترسی به توسعه را 

 دشوار و حتا و ناممکن می سازد.
 
برای اين که اين نيازمندی (ملت سازی) رفع  

شود، بايد دنبال پيش زمينه های آن بگرديم. 
بدون شک مرفوع ساختن اين نياز عظيم اجتماعی 
 بدون شکستن ساختارهای بسته و آهينن قبيله محال
است. لذا بدون در نظر داشت واقعيت های موجود 
فرهنگی افغانستان و توجه خاص صرفا به 
الگوبرداری از تجربه های غربی در افغانستان به 

       )19(بووچی شکست رو به رو می شود. 
  

فرهنگ سنتی و قبيله يی فرهنگ شخص گرا است نه 
شخصيت گرا. در فرهنگ  قبيله يی جايگاه و منزلت 

راد نه بر اساس دانش، کاردانی و انديشه که اف
بر مبنای موقف خانوادگی و قيبله يی آنان تعيين 
می شود.  به همين دليل است که  فرهنگ  قبيله 
يی ذاتا ضد توسعه و پيشرفت است و هر نوع  آوری 
 و غيير سازنده را در جامعه  مردود می شمارد.  

 
رايی محض از ديگر ويژگی فرهنگ قبيله يی مطلق گ 

است. سياست قبيله يی داوری قبيله يی دشمنی و 
دوستی قبيله يی مطلق است.  در قبيله افراد 
مورد اعتماد در سياست حتما بايد يک سو نگر 
باشند. يعنی در نظر افراد قبيله پرست و مساله 
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مورد قضاوت يا سياه است و يا سفيد.  اصال رنگی 
نتيجه می معتدل خاکستری وجود ندارد.  پس در 

توان گفت که اين مطلق نگری مانعی هر نوع افکار 
 سازنده و نوآوری می شود. 

 
 

 موانع سياسی:   
اگر ما اين موارد را در رئال پوليتيک 
افغانستان به عنوان واقعيت های موجود اجتماعی 
بپذيريم، هميشه قدرت مسلط در کابل موضعگيری 

ن داشته مخاصمت آميز با مناطق پيرامون افغانستا
است. متمرکز سازی قدرت در طول تاريخ افغانستان 
پيش از همه سود دو گروه را در پی داشته است. 
گروه نخست گروه قومگرا و راسيست و گروه دوم  
افراطيون مذهبی است که  در نهايت  اهداف 
افراطيون مذهبی هم روی منافع قومی می چرخد. نه 

ابزاری می  به تمام معنا اسالم که از آن  شعار
دهند.  و برای قناعت مردم با چاشنی مذهب وارد 

 عمل می شوند تا سلب مشروعيت نشوند.  
 

افغانستان متشکل از اقليت ها است. با درک همين 
تنوعات بوده که  حاکمان ديکتاتور در گذشته به 
خاطر يکرنگسازی اقليت ها  مجبور کردن  آن ها 

رکوب ظالمانه به تعبيت از هويت  قومی از راه  س
به کمک  مداخله خارجی ها هيچگاه موفق نبوده 
است. سرکوب ها و تهديدات توام با اختناق صرفا 
برای تحميل يک هويت قومی و فرهنگ  قومی و هر 
نوع تالشی دوباره به همان روش سبب بيش تر شدن  

.  مخاصمات  بين اقوام  افغانستان می گردد
       )16: ص. 35(سانتوز، 

 

ريخ نشان می دهد که متمرکزسازی در افغانستان تا
ناکام مانده و هيچ گونه پيامد خوبی را در روند 
ملت سازی در اين کشور نداشته است.  اين ناکامی 
ناشی از فقدان نيروی کافی نبوده است 

متمرکزسازی که از آن  گاهی به پشتونيزه کردن  
تعبير می شود، با در نظر داشت چندگانگی قومی 

ست يافتن به موفقيت در اين امر بزرگ و نگه  د
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داری سلطه مداوم  بر غير پشتون ها هماره  نياز 
احساس شده است که اين کار بسيار دشوار به کمک  

 خارجی ها انجام  شود. 

 

 عوامل مرتبط به قومگرايی:

قومگرايی را می توان از پديده های غم انگيز و 
ه  جامعه  دردآور بسياری از جوامع  و به ويژ

افغانستان  توصيف کرد که  همچون غده يی چرکين  
در کالبد  آن روييده و ريشه دوانيده است و 
همواره روح جامعه ما را  از سال های دور می 
آزارد.  اين بيماری ريشه در انديشه های تنگ  
قبيله يی افغانستان دارد  که روح آزاديخواهی 

می دارد  و را در قفس تنگ  قبايل زندانی نگه 
مردم را از تعامل آزادانه و  برادرانه  و 

 برابرانه وا می دارد.  

 

قوم مداری عبارت از گرايشی است که به مقايسه 
ارزش های فرهنگ های ديگر بر اساس فرهنگ خود می 
پردازد و در نتيجه ديگران را در مراتب پايين 
تر از خود قرار دادن است. ... آن چه باعث 

گرايی در جوامع  صنعتی و جوامع  تفاوت قوم 
پيشين می شود، ايجاد ساختار سياسی متفاوت است.  
ساختار سياسی در جوامع مدرن به گونه يی است که  
اقوام مختلف با زبان، فرهنگ، آداب، رسوم و 
نژاد در يک فضای صلح آميز در تعامل اجتماعی با 
ديگران جايگاه و منزلت اجتماعی، سياسی و  

خود را پيدا می کند و  در چنين فضايی  اقتصادی
است که  احساس امنيت و اعتماد اجتماعی به وجود 

 می آيد.  

 

قوم مداری چنان که  پيش از اين اشاره شد، يک 
ايدئولوژی و يک شيوه  تفکر است که افراد از آن 
طريق جبر و ستم خود را توجيه می کنند.  و 

بيش تر مردمی را که مانند خود شان  نيستند، 
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مورد تحقير قرار می دهند. و از مواهب مادی و 
 معنوی جامعه محروم می کنند. 

پس در نتيجه می توان  گفت در جايی که  ستم و 
استبداد وجود داشته باشد، به همان اندازه قوم 
مداری تشويق می شود.  بر اين اساس، ديگر پرسشی 
نمی ماند که در افغانستان چرا قوم مداری بيش 

از ديگر نقاط جهان در طول تاريخ رشد رو به تر 
باال کرده، است. در افغانستان انواع براهينی که 
در رابطه با قوم مداری آورده شده وجود دارد. 
از جمله  بيشترين تاثير را استبداد در آموزش و 
پرورش و استبداد قومی بر ساختار سياسی بر جا 

 گذاشت. 

 

گی از آن چشم دليل ديگری که نمی توان به ساد
پوشيد، تضاد اجتماعی است که پديده قوم مداری 
را به گونه يی پيوسته و مداوم  تشويق می کند. 
تضاد اجتماعی در افغانستان  حول محور پديده 
قوميت و هويت قومی می چرخد. اما برعکس در 

شاروز، اروپا بر محور طبقات اجتماعی می چرخد(
 ) 208-203: صص. 38

اد طبقاتی و تضاد قومی اين است فرق مهم در تض
که  در قوميت مسايل هويتی بيشتر مطرح است که 
ريشه در احساسات و تعلقيت خونی و ارثی دارد. 
در حالی که مبارزه در داخل طبقات صرفا به دليل 
منافع طبقه مهم است.  هويت قومی حکم بر نابودی 

 هويتی ديگران می کند.     

 

برای رسيدن به قدرت  قوم گرايی همچون نردبانی
سياسی است. اين سياست منحط ترين سياست در گذر 

 زمان است. 

 

يکی از موضوعات شايان توجه همپيوندی آيين و 
قوم گرايی است.  در جوامع قيبله يی در کنار 
ارزش های دينی، ارزش های قبيله يی همچنان 
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حيثيت دين را به خود گرفته است. يعنی هر جايی 
در باتالق گير می ماند، می کوشند   که پای قبيله

(شهرانی با شعار دين و مذهب خود را رهايی دهند 
 )  180: ص. 36

 

در هند کسانی چون  گاندی و نهرو توانستند به 
 بحران فرساينده  تباری پايان ببخشند. 

 

مشکل و بحران موجود قومی در افغانستان نه به 
نی صورت  طبيعی و تصادفی  که به صورت  هژمو

قومی از سوی قوم گرايان تحميل شده است. 
 )183: ص. 8(ابواحسان، 

دين، فرهنگ و سياست چنان جامعه را  در چنگ 
گرفته اند که هر گونه  حرکت سازنده را غير 
ممکن  ساخته اند.  تا زمانی که ما از چهار 
ديواری تنگ قبيله به تراز ملت ارتقا نکنيم، 

 وه است.  سخن گفتن از ملت بی معنا و يا

 

طالبان با افکار پوسيده قبيله يی شان  قبيله 
را آن گونه دينی کردند و  دين را هم  قبيله يی 
کردند که مردم  احساس کنند دين اسالم جزيی از 

 اصول و عرف قبايل است. 

 

جامعه ما سخت قبيله يی است و اين خصوصيت در 
نقاط مختلف کشور ريشه ديرينه  دارد. هرگاه 

هی و ديگرستيزی که فرهنگ و آرمان قبايل خودخوا
است، در کانون  توجه حکومت ها قرار گيرد، قطعا 
تعادل جامعه بر هم می خورد. زيرا فعاليت ها و 
باورهای قومی و قبيله يی بر پيوندهای ملی جمعی 

 و ديرينه  افغانستان تقدم پيدا می کند. 
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برای حکومت های قوم محور گذشته دو چيز حيثيت  
شمشير دو دم را داشت که نسبت به ضرورت  هر يک 
از آن ها استفاده می کردند.  نخست دين اسالم و 

 دوم  قبيله.

 

زمانی که پايه های گفتمان ملی را  گفتمان قومی 
تشکيل دهد، به اشکال زير بروز می کند: در 
نخستين گام قوم مسلط تمامی تفاوت ها قومی و 

و در هويت خود  مذهبی را چشم پوشيده -اقليتی
 ادغام می کند. شکل نخست اين فرايند:

 کشتار، اخراج و غصب زمين  -1

تجزيه سرزمين به معنای جداسازی اقوام در  -2
 مناطق خاص و نامطلوب 

جذب فرهنگی: اين گونه روش در نظام های  -3
 اروپا بيشتر رايج  است. 

از پيامدهای منفی قوم مداری می توان به اين 
 نکات اشاره کرد: 

ديت با نوآوری، بيگانه  تلقی کردن ارزش های ض
سودمند، جلوگيری از غنای فرهنگی خوب ديگران 

 )137: 60(وثوقی، 

 

در کل قوم مداری يک بيماری اجتماعی شناخته می 
شود. نخستين تاثيری که قوم مداری به جا می 
گذارد، تشويق بی رحمی و فرصت طلبی سياسيون  در 

ر فرهنگ قوم مداری جهت سرکوب ديگران است . د
اعتقاد بر اين است که  کسانی که  همانند خود 
شان نيستند، بايد از بين بروند  و ويژگی های 
جامعه مدنی را که بر مبنای پذيرش گروه ديگر 
است، ضعيف می کند. در کشوری  که  قوم مداری 
حاکم است، نو آوری چر هزينه  است زيرا  هرگونه  

يد براندازانه  عليه  نوآوری نزد مردم يک تهد
هويت شان تلقی می شود.  در فرهنگ قومی نگر 
مسايل اجتماعی ناديده گرفته می شود. زيرا 



 

640 
 

مسايل قبيله در اولويت قرار دارد.  قوم مداری 
همواره راهکارهای اخالقی و پر ظرفيت را سرکوب 
می کند.  قوم مداری مانع شناحت ارزش های مهم و 

 وان انسان می گردد.  مانع درک ديگران با عن

 

يک فرد قوم مدار در باره ديگران  شتابزده  
داوری می  کند و خوبی ها و بدی های او را 

 ) 218/ 217: صص. 38(شارون، يکسان  حساب می کند. 

 

 راهکارها:

اگر  فرض را بر اين بگيريم که  ساخت جامعه 
همانند ساخت بدن انسان، از اجزای محتلف با 

لف اما برای يک هدف به وجود آمده کارکردهای محت
اند، به اين نتيجه می رسيم، که در راه رسيدن 
به اهداف مهم و سازنده اش همه اين ساخت پارها 
فعاليت می کنند تا هدف پيش بينی شده را  

 فراچنگ  آورند.  

 

از عمده ترين و دقيق ترين بحران  در کشور ما  
و سپس   انگيزه تمرکز قدرت نخست در دست يک قوم

در يک منطقه جغرافيايی بوده است.  اگر به  
واقعيت های موجود افغانستان توجه کنيم، در 
خواهيم خواهد يافت  که حکومت متمرکز در کابل 
به رفتار خشونت آميز مداوم  بر مناطق پيرامون  
و به ويژه غير پشتون  تاکيد داشته  و طبيعتا 

ی ضرورت به دليل افزايش و بازتوليد قدرت سياس
دارد که قهر و خشونت مشروع  خود را بر اطراف 

 مداوم نگه دارد.     

 

انفجار آگاهی قومی در افغانستان يگانه مانع 
ملت سازی و دولت سازی خواهد بود. لذا يگانه 
راهکار در عرصه سياسی در راستای حل مشکل ملی 
افغانستان تقسيم  قدرت است نه تمرکز قدرت و نه 
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ادين کرسی های نمادها که مد سياسی هم توزيع نم
 شده است. 

 

  :راهکار اقتصادی

عصر تکامل ليبرال دموکراسی در پناه  بازار 
آزاد، باعث چرخش نوين در سياست و الگوهای دولت 
داری سياسی شده است. پس از آغاز دولت های ملی 
در اروپا بر مينای زبان، فرهنگ و منطقه 

ملی به آن صورت  جغرافيايی تا کنون  دولت های
جهانی نشده اند و هنوز مناطق بحرانی جهان بر 
مبنای منافع ملی به دولت های ملی دست نيافته 
اند. دلبستگی نظام های خانوادگی، ديکتاتوران  
مذهبی و استبداد قومی ايجاب نمی کند که پديده 
يی به نام مردمساالری و مشروعيت مردمی به هر 

يد. اما واقعيت های نامی که باشد، به وجود آ
موازی با انگيزه ها اقتصادی از مسووليت  دايمی 

ملت ها کاسته است و ديگر مرز خاص را بر  -دولت
مبنای باورهای فرهنگی نمی شناسد.  ديگر از 
ناسيوناليسم وطنی خبری نيست. حکم بازارهای 
جهانی در ليبرال دموکراسی های موچود جهان 

ملت دولت  است. دولت به جای  –ايجاد بازار 
يعنی دولت های ملی مسووليت دارند که بيش از آن 
که مربوط به ملت خاص باشند، شريک اقتصادی 
بازارهای جهانی شوند. هر کشوری که توانست با 
بازارهای جهانی تعامل دو سويه خود را حفظ کند، 
شانس بيشتری برای بقا با حفظ هويت ملی يی خود 

بنا بر اين، ساختار  در صحنه بين المللی دارد.
سياسی افغانستان  نه تنها واقعيت های موجود 
داخلی را بر نمی تابد، که از برقراری روابط با 
کشورهايی که بازار جهانی را کنترل و نظارت می 
کند، عاجز است. لذا زندگی بر مبنای قوميت در 

 نظام بين المللی موجود رنگ می بازد.       

 

 سرآمد:
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می توان به وجود آورد که عناصر  ملت را زمانی
واقعی آن وجود داشته باشد. از سوی ديگر، هويت 
ملی در پيوند تنگاتنگ با ملت  بررسی شده و 
نشان می دهد که رابطه منطقی بين ملت و هويت 
ملی و ساير عناصر مهم آن وجود دارد. لذا ملت 
زمانی به وجود می آيد که خرده ارزش ها و خرده 

سود ملت با هم يکی شوند تا از هويت ها به 
ترکيب آن پديده يی به نام هويت ملی با داشتن 
خاصيت های فرهنگی همه اقوام با حفظ تاريخ 
مشترک، پيروزی های مشترک، غم ها و شادی های 

 مشترک  و شکست های مشترک به وجود آيد.  

 

ملت در افغانستان تا هنوز به وجود نيامده، چون 
تعريف نشده است. از سبک و هويت ملی تا کنون 

سنگين کردن آرايه ها و ديدگاه های علمی نتيجه 
اين می شود که در طول تاريخ  اين کشور، ملت 
سازی توام با خشونت و نظارت اجبار آميز قومی 
برای تمرکز قدرت در دست يک قوم و حتا يک فرد 
خاص صورت گرفته که اکنون روند وارونه و منفی 

 را پيموده است. 

 

موانع عمده و چالش برانگيز بر سر راه ملت سازی 
سلطه گفتمان قومساالر بر گفتمان  -در کشور

مردمساالر است. لذا تا زمانی که گفتمان قومساالر 
گفتمان مسلط جامعه باشد، به همان اندازه شکاف 
های اجتماعی متراکم می شود و مديريت جامعه روز 

های به روز بحرامی تر می شود. اگر شکاف 
اجتماعی متقاطع شوند، در اين صورت خط فاصل بين 
شکاف های اجتماعی ضعيف می شوند. گفتمان 
قومساالر بر مبنای مشروعيت قبيله گرايی و بدوی 
است. در حالی که گفتمان  مردمساالر فضای است که 
از فرد گرفته تا  فرهنگ ها، ارزش ها و خرده 

هيم  می هويت ها و حتا قوم های محتلف در آن  س
شوند.  افغانستان نماد يک جامعه يی ناهمگون 
است و متراکم شدن شکاف های اجتماعی، يگانه 
عامل پرقدرت است که موزاييک قومی آن را خراب 

 می سازد.
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ه. خ.)  1338( 1959عزيز آريانفر در اکتبر سال 

در شهر مزارشريف پا به گيتی نهاد. آموزش های 
ر شهر زادگاهش فرا گرفت. به سال نخستين را د

آموزشگاه فنی تخنيکم نفت و گاز مزارشريف  1987
 را به پايان رسانيد.

 
شامل دانشکده زمين شناسی  1979آريانفر به سال 

 1985دانشگاه دولتی مسکو شد. در تابستان 
 دانشگاه را به درجه ماستری پايان برد.

 
 سرپرست 1986تا ماه می  1985از ماه اگوست 

مديريت روابط فرهنگی و ارتباط خارجه کميته 
(وزارت) طبع و نشر افغانستان بود. او در  دولتی

همين سال به عضويت انجمن نويسندگان افغانستان 
 پذيرفته شد. 

 
در بنگاه  1989تا ماه فبروری  1986از ماه جون 
مسکو » پروگرس«و » رادوگاه«، »مير«های نشراتی 

ر کرد و در ويرايش بيش به عنوان سر ويراستار کا
از بيست اثر در زمينه های تاريخ، اقتصاد، 
گيتاشناسی، فلسفه، مسايل سياسی و علوم طبيعی و 
فنی سهم گرفت. در همين سال ها بود که به مسايل 
اقتصادی دلچسپی گرفت و با شماری از شرکت های 

 خصوصی افغانی همکار شد. 
 

ن در شهر فرانکفورت آلما 1989او به سال 
به  1990تا پايان 1989پناهگزين شد. از سال 

دو  1991آموزش زبان آلمانی پرداخت و به سال 
در  1992باره به روسيه برگشت و تا پايان 

انستيتوت اقتصاد جهانی وابسته به اکادمی علوم 
اقتصاد «سيبيری روی رساله دکترا در زمينه 

بازار آزاد  در اوضاع معاصر و نقش آن در آينده 
ای ميانه و افغانستان در پيوند با بهره آسي

از خاستگاه های نفت و گاز در جمهوری  برداری
های  تازه به استقالل رسيده و گرايش های نوين 

زير نظر پروفيسور فريدمان کار کرد  »اقتصادی
مگر شوربختانه نتوانست به دليل دگرگون شدن 
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اوضاع سياسی در آسيای ميانه آن را به پايان 
 برد. 

 
مدت چهار سال در  1995تا پايان  1992از اواخر 

يک شرکت مشورتی آلمانی در فرانکفورت کار کرد و 
در شماری از سيمينارهای اقتصادی،  منجمنت و 
ادميستراسيون در باره شوروی پيشين اشتراک 
ورزيد. همچنان در کار چند پروژه بازسازی و 

 نوسازی در روسيه سهم گرفت. 
 

به اين سو، سرگرم پژوهش در  1996آريانفر از 
زمينه تاريخ ديپلماسی افغانستان، ايران، آسيای 
ميانه و روسيه است. او تا کنون سيزده اثر در 
زمينه تاريخ افغانستان، چهار اثر در باره 

سه  يک اثر در باره آسيای ميانه، تاريخ ايران،
اثر در زمينه ادبيات و دو اثر در زمينه زمين 

 7000نزديک به در  اثرسه ت و بيس(جمعا  شناسی
 ترجمه و چاپ نموده است. را ) صفحه

 
او همچنان در سال های دهه هشاد سده بيستم در 
چند پروژه تدوين فرهنگ روسی به دری از جمله 
فرهنگ واژه های فنی روسی به دری سهم گرفته 

 است. 
 

اثر را در سيمای  هشانزداز اين ها، وی  گذشته
صفحه تاليف  8000نزديک به  در» مجموعه مقاالت«

صفحه  3600نموده است و هفت اثر ديگر را  در 
 گرد آوری و نشر نموده است.

 
در  2006تا ماه اکتبر  2003آريانفر از ماه جون 

سمت رييس مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت امور 
خارجه کار کرده است. طی اين مدت، وی انستيتوت 

سازی و نوسازی و ديپلوماسی وزارت خارجه را باز
مرکز مطالعات استراتيژيک را پی ريزی نمود. در 
همين مدت، او ده اثر را در زمينه مسايل سياسی 
ويرايش و چاپ نمود و مجله يی را به نام 

در دوازده » فصلنامه مطالعات استراتيژيک«
 صفحه به چاپ رسانيد.  1500شماره، در 
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ر نظر در همين سال ها، پروژه های تحقيقی يی زي
نقش کشورهای منطقه در تامين « او به نام های

نقش «، »امنيت، ثبات و بازسازی افغانستان
کشورهای اروپايی در تامين امنيت، ثبات و 

نقش افغانستان در «و » بازسازی در افغانستان
به کمک » سازمان های همکاری اقتصادی منطقه يی

جمهوری فدرال آلمان پيش » هانس زايدل«بنياد
شد که در چهارچوب اين پروژه ها، ده ها  برده

اکادميک در مرکز  -سيمينار و کنفرانس علمی
 مطالعات استراتيژيک وزارت امور خارجه با

اشتراک دانشمندان داخلی و خارجی سازماندهی و 
برگزار گرديد. او همين گونه، جلسات درسی يی در 
انستيتوت ديپلماسی وزارت خارجه برای ديپلمات 

 داشته است. های جوان
 

به  2006همچنان در همين چهارچوب، در ماه اپريل 
ابتکار او کنفرانس بين المللی يی در تاالر 
کنفرانس های بين المللی وزارت امور خارجه با 
اشتراک دانشمندان پانزده کشور منطقه برگزار 

 گرديد. 
     

آريانفر تا کنون سخنرانی های بسياری در زمينه 
 ستان و منطقه در شهرهای مسکوهای مسايل افغان

در سی و هفتمين کنگره جهانی  2004(از جمله در 
، نوواسيبيرسک و کيميرووا (در خاورشناسان)

دوشنبه  روسيه)، تاشکنت (در ازبيکستان)،
بشکيک (در قرقيزستان)، آستانه و  (تاجيکستان)،

خانه فرهنگ «آلماآتی (قزاقستان) و همچنان در 
(جمهوری فدرال آلمان)،  در فرانکفورت» روسيه

استانبول و آنکارا (ترکيه) و نيز لندن (در 
انگلستان) و برکلی(در امريکا) ايراد نموده و 
در بسياری از کنفرانس های ملی و بين المللی به 
ويژه در ايران، قزاقستان، ازبيکستان، 

ترکيه، امارات متحده و روسيه  آلمان،قرغيزستان،
ن اشتراک و سخنرانی به نمايندگی از افغانستا

نموده و رياست بسياری از هيات های علمی و رسمی 
 کشور را به عهده داشته است. 

 
 آريانفر به هيچ حزب و گروه سياسی پيوند ندارد. 
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به سمت سفير کبير و نماينده  2009تا  2006وی از 

 فوق العاده ج. ا. ا. در قزاقستان کار می کرد.
 

 پژوهشگاهخاور شناسی در  پژوهشکده  2006در سال 
علوم جمهوری قزاقستان در شهر آلماآتی ثبت نام 
و زير نظر بانو پروفيسور داکتر مرواريد ابو 

رييس پژوهشکده آغاز به کار روی رساله  -سعيدووا
افغانستان در پهنه سياست های «دکترا زير نام 

نمود (که » جهانی در سده های نزدهم و بيستم
 نافرجام ماند).  

 
زير نظر پروفيسور داکتر سيف هللا  2011در سال وی 

در پژوهشکده  یسرگرم کار روی رساله دکتر صفرف،
مطالعات راهبردی رياست جمهوری تاجيکستان 

 . گرديد
    
 آثار

 ترجمه ها:
، گروهی از دانشمندان زمين شناسی برای همه -1

 1980، مسکو، ،»مير«روسی، بنگاه انتشارات 
 صفحه 215در 

، گروهی از ی نفت و گازخاستگاه ها -2
، مسکو، »مير«دانشمندان روسی، انتشارات 

 صفحه 345، در 1984
(برای کودکان و نوجوانان)،  آسمان پر ستاره -3

، »رادوگا«يفريم لويتان، بنگاه انتشارات
 صفحه 200، در 1985(رنگين کمان)، مسکو، 

(داستانی برای نوجوانان)،  مرغزار پاک -4
رنگين کمان)، » (رادوگا«مسکو، انتشارات 

 صفحه 50، در 1986
 -، بوريس گرومفارتش سرخ در افغانستان -5

فرمانده ارتش سرخ در افغانستان و بعدها 
معاون وزير دفاع روسيه و کنون استاندار 
مسکو، چاپ دفتر مطالعات سياسی و بين 

وزارت امور خارجه ايران، تهران،  المللی
 صفحه 232، در 1996
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 سپاهيان شوروی،افغانستان پس از بازگشت  -6
مشاور ارشد نظامی  -ارتشبد محمود قارييف

داکتر نجيب، و بعدها رييس اکادمی علوم 
 صفحه 208، در 1997نظامی روسيه،کلن، 

(در دو جلد)، الکساندر  توفان در افغانستان -7
 صفحه 737، در 1998لياخفسکی، فرانکفورت، 

، نوشته گروهی افغانستان مسايل جنگ و صلح -8
روسی از دانشسرای خاورشناسی  از دانشمندان

فرهنگستان علوم روسيه، زير نظر پروفيسور 
، در 1378، تهران، »نشرانديشه«داويدف، چاپ 

 صفحه  232
جنگ در افغانستان، نوشته گروهی از استادان  -9

دانشسرای تاريخ نظامی روسيه، زير نظر 
، در 2000، پيشاور، »ميوند«پيکف، انتشارات 

 صفحه 343
ر، (مجموعه مقاالت ادبی)، خاور و باخت -10

نوشته گروهی از دانشمندان روسی از 
دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه، 

 135، در 2000پيشاور، » ميوند«انتشارات 
 صفحه

، نوشته در پشت پرده های جنگ افغانستان -11
مشاور ارشد نظامی رييس  -الکساندر مايوروف

هلی ، د»پامير«جمهور ببرک کارمل، انتشارات 
 صفحه 233، در 2001نو، 

شوروی ها و همسايه های جنوبی  -12
 9-1917(در سال های  شان:ايران و افغانستان

) نوشته پروفيسور ميخاييل ولودارسکی، 193
، در 2001، دهلی نو، »پامير«انتشارات 

 صفحه256
و.  افغانستان در منگنه جيوپوليتيک،  -13

، »ميوند«پالستون، و . اندريانف،  انتشارات 
 صفحه 160، در2001يشاور، پ

تجاوز بی آزرمانه (پيرامون تجاوز شوروی بر  -14
 -ايران و بخارا)، پروفيسور دکتر موسی پارسيدس

استاد بازنشسته تاريخ در دانشکده کشورهای آسيا 
و افريقا وابسته به دانشگاه مسکو، انتشارت 

 صفحه  290، در 2000، پيشاور، »ميوند«
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ته گروهی از دانشمندان روسيه و خاور، نوش -15
روسی از دانشکده مطالعات آسيايی دانشگاه سان 

، در 2003، کابل،  »ميوند«پتربورگ، انتشارات 
 صفحه 187

، »تذکر االنقالب«ناگفته هايی در باره کتاب  -16
نوشته مال فيض محمد کاتب هزاره، انتشارات 

 صفحه 117، در 2006، کابل، »ميوند«
ر تاريخ ديپلماسی رازهای سر به مه -17 

افغانستان، نوشته گروهی از دانشمندان روسی، 
 صفحه 240.، در 2010، کلن، »کاوه«انتشارات 

نبرد افغانی استالين (سياست قدرت های   -18
بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون)، نوشته 

استاد دانشگاه  -پروفيسور داکتر يوری تيخانف
 800، در  2012، کلن، »کاوه«ليپيتسک، انتشارات 

 صفحه
دولت و اپوزيسيون در افغانستان، داکتر  -19

در  2012، کلن، »کاوه«والديمير بويکو، انتشارات 
 صفحه 350

مبارزات مردم افغانستان در راه استقالل،  -20
، 1959داکتر مراد بابا خواجه يف، مسکو، 

 صفحه. 232در   2011، کلن، »کاوه«انتشارات 
گاه تاجيک ها، داکتر خاستگاه و پرورش -21  

 200چاپ در  زير، 2006الکساندر شيشف، الماآتی، 
 صفحه.

اريخ، خاوران، ايران و توران در سپيده دم ت -22
صفحه (از  1000گروهی از دانشمندان روسی،  در 

 آماده چاپ. ترجمه) ص 500جمله  نزديک به 
پردازی ها، ياوه افسانه تاريخسازی ها، . 23

» کبير اکانين« بارهر ی ها دسرايی ها و ژاژخاي
و پيشينه چندهزارساله تاريخی کشورهای تورکی 
زبان درآسيای ميانه و قفقاز، نوشته گروهی از 

 ص. زير چاپ 250دانشمندان روسی ، در 
 
 

(با احتساب ترجمه صفحه  6750اثر در  سهبيست و 
 اثر چاپ شده 21صفحه) از جمله  7000های پراکنده 
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 : نوشته ها
، »ميوند«يده داستان های کوتاه، انتشارات گز -1

 صفحه  256، در 2006کابل، 
افغانستان به کجا می رود؟ (مجموعه سخنرانی  -2

 520، در  2003ها در اروپا و امريکا)، کابل، 
 صفحه

افغانستان بر سر دو راهی، مجموعه سخنرانی  -3
 صفحه 173، در  2005ها، کابل، ، 

باد سهمگين تاريخ، افغانستان در چنبر گرد  -4
 صفحه  182، در 2006مجموعه سخنرانی ها، کابل،  

ابرهای آشفته و سياه بر فراز آسمان  -5
افغانستان، مجموعه سخنرانی ها، انتشارات کاوه، 

 صفحه 386، در 2010کلن، 
سياهچاله ناشناخته جيوپوليتيک  -افغانستان -6

(ناتو  در کهکشان ناپيدای سياست های جهانی
 ، مجموعه سخنرانی ها،ستان ابر قدرت ها)درگور

 صفحه 500 در 2012کابل، » ميوند«انتشارات 
روندهای همگرايی در گستره متاجيوپوليتيکی -7

اروآسيای ميانه بزرگ و گستره ايرانستان، آماده 
 صفحه 262چاپ در 

 - زمينه های تاريخی: ايران، آريانا و خراسان -8
غانستان، گستره ايرانستان (افگيتاشناختی 

ايران، پاکستان، آسيای ميانه و قفقاز و 
 صفحه آماده چاپ 350، در کردستان)

جايگاه ناپيدای افغانستان در پهنه سياست  -9
 ، انتشارات کاوه، کلنصفحه 500های جهانی، در 

لحظه های از ياد رفته تاريخ سياسی و  -10
ديپلماسی افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ کشور) 

 صفحه، آماده چاپ 300در  جلد نخست
و » ديورند«به: پرونده مختومه  نگاه توصيفی -11

رئال «از منظر » پشتونستان«مساله نامنهاد 
 ص.، آماده چاپ 400، در »پوليتيک

 - خاوران، ايران و توران در سپيده دم تاريخ-12
 صفحه، آماده چاپ 1000در 

ريشه های ناکامی و شکست پروژه های ملت  -13
 صفحه،  500دولت سازی در افغانستان، در سازی و 
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نگاهی به رنگين کمان سپهر سياسی  -14
 صفحه، آماده چاپ  1000افغانستان، در 

نگاه  کشوردارانی که بايد سر از نو شناخت:.15
ديگر به دوره های شاه امان هللا خان و امير 

» زير نهاد«(بازشناسی  حبيب هللا کلکانی
ه دهه نخست سده (ماتريکس) بازی بزرگ در س

 صفحه آماده چاپ 500، بيستم)
خاستگاه و ريشه های زبان چند کانونی و  .16

 برگ. 1000سنتزی (آميزه يی) پارسی دری در 
 

 صفحه  هشت هزار بيش از به اثر در شانزده
 

 آثار گردآوری و تدوين شده:  
نقش کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و  -1

قاالت)، کابل، (مجموعه م بازسازی افغانستان
 صفحه 410، در 2006

(مجموعه مقاالت اطالعاتی)،  افغانستان و جهان -2
 صفحه 600، در 2005کابل، 

گزيده  نزديک می شود،» پايان خط»: «ديورند -3
، »کاوه«انتشارات  مقاالت گرد آوری شده،

 صفحه 320، در 2009کلن، 
  

 صفحه1130سه اثر در 
 

 نترنتی:کتاب ها و کتابواره های آگاهی بخش ا
آذرخشی در سپهر  شبستان، گزيده مقاالت گرد -1

  2006آوری شده از شبکه های انترنتی،  
چراغی فرا راه آيندگان، گزيده مقاالت گرد   -2

   2008آوری شده از شبکه های انترنتی، 
کتابواره آگاهی بخش انترنتی، ديدگاه ها و  -3

 250پخش شده از کهکشان انترنتی، در  برداشت ها،
 .2013صفحه، انتشارات کاوه، کلن، 

 
 صفحه 2500سه اثر در بيش از 

 
 

 ويرايش آثار:
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از سی عنوان کتاب در بيش از ده هزار صفحه، 
در بنگاه های پروگرس، مير و جمله بيست اثر 

رادوگا در مسکو و ده اثر در بنگاه انتشارات 
مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت خارجه 

 افغانستان در کابل 
 
 

 اهتمام در چاپ آثار:
اثر  دو اهتمام در چاپ پنج عنوان کتاب، از جمله

صفحه، و سه اثر مهم در  300به زبان انگليسی در 
 تاريخ ديپلماسی کشور:

کشور شاهی افغانستان و اياالت متحده، ليون و  -1
ليال پوالدا، ترجمه استاد داکتر پنجشيری، کابل، 

 صفحه  375، در 2005
ط سياسی افغانستان، جلد نخست، تاريخ رواب -2

لودويک آدمک، ترجمه استاد زهما، انتشارات 
 صفحه 284، در 2005پاييز،پاريس، 

تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد دوم،  -3
لودويک آدمک، ترجمه استاد صاحب زاده، انتشارات 

 صفحه 410، در 2005پاييز، پاريس، 
 

  صفحه 1300پنج اثر در 
 

 مقاالت در  مجالت:   نگارش و ويرايش
چاپ دوازده شماره مجله( فصلنامه مطالعات 

 استراتيژيک)
 
 صفحه  1500در   
 

 چاپ مقاالت در نشريات پريوديک مختلف:
از جمله در افغانستان در  شهرهای کابل و 
مزارشريف،  ايران، روسيه، قزاقستان، 

 قرغيزستان، امريکا، انگلستان و آلمان.
 صفحه 500در 

 
صفحه (از جمله  30500 اثر در نزديک به ودنجمعا 

اثر  دوآماده چاپ  و اثر  10اثر چاپ شده،   78
 پخش شده در انترنت)
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 آثار زير کار:

از سينکيانگ تا خراسان: تاريخ مهاجران  -1
آسيای ميانه، داکتر کمال عبدهللا يف، زير 

 ترجمه
سير تاريخی ريختيابی سيمای روسيه در  -2

ور کارگون، زير افغانستان، داکتر ويکت
 ترجمه

پديدآيی پاکستان و مساله پشتون، داکتر  -3
 پانيچکين، زير ترجمه

شکست تجاوز بريتانيا در افغانستان، داکتر  -4
 خالفين، زير ترجمه

دولت کيرپاند (پادشاهی دودمان کوشانی)،  -5
داکتر گوزل محی الدينوا، دوشنبه، زير 

 ترجمه
صادق هدايت: سوشيانسی که پس از مرگ به  -6

ا آمد، پروفيسور دانيال کميسارف، زير دني
 ترجمه

 بازی بزرگ، الکساندر لياخفسکی، زير ترجمه -7
حزب دمکراتيک خلق بر اريکه قدرت، داکتر  -8

 - سيلينکين، در دو جلد، دوره های تره کی
 امين و کارمل، زير ترجمه

لحظه های از ياد رفته تاريخ سياسی و  -9
ديپلماسی افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ 

 کشور) جلد دوم، در دست نگارش  
لحظه های از ياد رفته تاريخ سياسی و  -10

ديپلماسی افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ 
 کشور) جلد سوم، در دست نگارش  

دولت يفتلی و نقش آن در تاريخ آسيای  -11
مرکزی، داکتر معروف عيسی محمدف، دوشنبه، 

 صفحه، زير ترجمه 300در   2012
يمه دوم سده هشتم تاريخ امارت بخار (ن -12

و ميانه های سده نزدهم ميالدی)، اسماعيلوا، 
 صفحه، زير ترجمه 295، در 2005خجند، 

صدر اعظم  -سردار محمد داوود خان -13
 صفحه 500 -افغانستان، داکتر سميع پويا

دولت ها و توده های [باشنده] دشت های «.14
نوشته  »از عهد باستان تا کنون«اروآسيا: 
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سرگی کلياشتورنی و پروفيسور فيسور داکتر پرو
 برگ زير ترجمه 500در  داکتر تورسون سلطانف

. نوشته های شب هنگام در باره  افغانستان، 15
 آماه چاپ 1000منطقه و جهان در 

صفحه که قسما در تارنمای کانون  6500جمعا 
 مطالعات و پژوهش های افغانستان پخش شده است.

 مجموع نوشته ها: 
صفحه  31000فر از نگاه حجم کار (آثار آقای آريان

صفحه)  38000صفحه زير کار، جمعا  7000نشر شده و 
 در افغانستان ريکورد به شمار می رود. 

 


