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 عزیز آریانفر

 

 

ریشه های  ناکامی  و به بن 

 بست رسیدن

ملت سازی و دولت های پروژه 

 سازی در افغانستان

 گسیخته، هم )شیرازه از

 تار دریده، هم از های رشته

 هایو رفو شاریده پود و

 کشور( در ملی دولت پوسیده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوست

 بیا که نوبت انس است و الفتست ای دوست

 دلم به حال گل و سرو و الله می سوزد

 که باغ طبیعت پرآفتست ای دوست ز بس

 مگر تاسفی از رفتگان نخواهی داشت

 بیا که صحبت یاران غنیمتست ای دوست
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 ار محبت که خارزار جهانعزیز 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 همیشه به کام یکی نمی

 که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست

 بیا که پرده پاییز خاطرات انگیز

 گشوده اند و عجب لوح عبرتست ای دوست

 ار جهان و جهانیان خواهیمآل ک

 بیا ببین که خزان طبیعتست ای دوست

 گرت به صحبت من روی رغبتی باشد

 بیا که با تو مرا حق صحبت است ای دوست

 به چشم باز توان شب شناخت راه از چاه

 که شهریار چراغ هدایت است ای دوست.

 

 

 شناسنامه کتاب

ملت سازی  پروژه شکستنام: ریشه های  ناکامی  و 

 دولت سازی در افغانستان و

 نویسنده: عزیز آریانفر

 2017سال چاپ: 

 سومون چاپ: ر

 کلن جای چاپ:

 جلد 1000: شمارگان

 «کاوه»انتشارات  ناشر:

 حامد یوسف نظریآراستار: 
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 فهرست
 دیباچه

 آغاز سخن

 بخش نخست

 طرح مساله

ماندگی ترسناک کشور و منطقه از کاروان  برجا

 هانیتمدن ج
 چهارچوب تیوریک

 ملت چیست؟

 ملت -ملت یا کشور -دولت

 دولت سازی و ملت سازی در افغانستان

 ملت سازی در افغانستان

چگونگی راهیابی اولتراناسیونالیسم تباری  به 

 کشور

نفش سیاست های جهانی در ریختیابی کشوری به نام 

 افغانستان

موقعیت جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک 

 :  افغانستان

آنالیز ساختاري جیوپولیتیکي، جیواستراتیژیکي و 

 پاکستان( -)افغانستان« افپاک»اتنوپولیتیکي 

با نگاه  تجربه ناکام ملت سازی و دولت سازی

 تبارگرایانه

 بحران هویت

 ما هویت خراسانی و ایرانی شرقی

بزرگترین مانع بر سر راه شکلگیری  -پشتونیسم

 دولت و ملت در کشور

ز مفاهیم کالسیک به اگذار ی به یاز تاریخن

 مفاهیم مدرن
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اری به ناسیونالیسم برو آوری از ناسیونالیسم ت

 مدنی

 نفش فرهنگ سیاسی

 منافع ملی بازتعریف 

 

چالش ها و تهدیدها بر سر راه ملت سازی و دولت 

 سازی در افغانستان

 چالش ها و تهدیدهای بیرونی 

 نل افغانستااکشورهای بزرگ در قب هایراهبرد

 2014سیاست امریکا پس از 

آینده مناسبات افغانستان با امریکا در پرتو 

 پیچیده تر شدن اوضاع در جهان

 ل افغانستانااستراتیژی چین در قب

 راهبردهای کشورهای منطقه در قبال افغانستان

 تهدیدات پاکستان

تهدیدات بینادگرایی و تندروی اسالمی برخاسته از 

 کشورهای عربی

 ند در قبال افغانستاناستراتیژی ه

 استراتیژی ایران در قبال افغانستان

 تهدید پان ترکیسم

 افغانستان و سامانه های امنیتی منطقه یی

 افغانستان، قربانی موقعیت جغرافیایی

 افغانستان کارزار جنگ تندوران عرب و امریکا

 تعارض منافع امریکا  و پاکستان در افغانستان

 انپارادکس بازی با کارت طالب

 کنفدراسیون افغانستان وپاکستان

 گروگان پاکستان در بازی افغانستان -امریکا

تهدیدات بنیادگرایی و تندروی اسالمی برخاسته از 

 کشورهای عربی

 

 دورنیچالش ها و تهدیدهای 

 وسترنیزاسیون لگام گسیخته

 آرایش نیروهای سیاسی در کشور

 اپوزیسیون

 گروه های حاضر در حاکمیت

ه شدن معامله گری های سیاسی  زیر خطر نهادین

 اجماع ملی  شعار
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 خطر فروپاشی کشور

 چالش های دولت سازی در افغانستان

 ساختار دولت نخبه ساالر

 بازاندیشی در باره دولت و دموکراسی

 دموکراسی در افغانستان

 مهندسی سیاسی در افغانستان

در جستجوی یک فرهنگ برتر به جای فرهنگ عشیره 

 یی

و بحران هایی که کشور با آن  رو به رو چالش ها 

 است

 بحران دولتداری

 بحران مشروعیت

 بحران نظام سیاسی

 بحران ناکارآیی

 ارذبحران های دوره گ

 بحران عدم مشروعیت تصمیمگیری ها

 بحران توسعه در افغانستان

 بحران های توسعه

 بحران مشروعیت

 بحران ساختار پاتریمونیال در کشور

 یکپارچگیبحران مشارکت و 

 بحران عدم اعتماد

 بحران اداری )مدیریت و ادمنستراسیون(

 -نبود مکانیسم های مهار نیروهای گریز از مرکز

 بزرگترین چالش در برابر دولت های ما

پیشگویی های ساختار نظام سیاسی در افغانستان و 

 راهبردی در باره آینده آن 
 پایان سخن 

 

 

 

 ویک قدم ناکرده بیدل قطع راه آرز

 منزل آسودگی از ما به صد فرسنگ ماند

  

 دیباچه
در این نوشته تالش به خرج داده شده است تا علل 

و عوامل شکست پروژه های دولت سازی و ملت سازی 

از  سکشور از آغاز دوره امان هللا خان یعنی پ در
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به گونه همه « دولت ملی»و تشکیل « استقالل»

می  یدآورشایان یابه بررسی گرفته شود. جانبه 

دانم که نگارنده به هیچ رو ادعا ندارد که 

برای کاملی تیوریک  نوشته دست داشته چهارچوب

. باشد در افغانستان« نظریه مدرن دولت»تدوین 

 اما بر آن است که شاید بتواند در طرح چنین

بستر همواری را ، یهرنظ چهارچوبی برای این

که  فراهم آورد یا دست کم برای پژوهشگران دیگری

   راهگشا باشد.در این راه کار می کنند، 

 

در كشور، تا كنون مسالهء دولت و نظام سیاسي در 

تراز نظري، كمتر به گونهء كارشناسیك، مطرح 

گردیده است. این گونه، در نبود بحث نظري و 

گفتمان جدي در باره دولت و نظام سیاسي، شاید 

 بسیار دشوار بنماید در باره چگونگي آن اظهار

 نظر نمود.

 

 نیرتریبرانگ از بحث یمل تیملت و هو دولت،

در این  .ندافغانستان ا یاسیس خیتار یها دهیپد

هاي  هایي که دولت یکي از بزرگترین دشواريحال، 

ما در دو سده اخیر با آن روبرو بوده اند، 

 ناکارآیي ساختاري و بافتاري دولت بوده است.

 

در کل ت سازی نگاه قومی به پدیده ملت و روند مل

و انحصارگرایی در قدرت و دولت سازی و به تبع 

 ، نبود نهادهای مدنیپدیدآیی بحران هویت ،از آن

از جمله احزاب فراگیر سرتاسری فراقومی  نیرومند

در پهلوی رقابت های جهانی و منطقه یی  در کشور،

بر سر افغانستان، به عنوان دالیل اصلی ناکامی 

ملت سازی در کشور  پروژه های دولت سازی و

 برجسته ساخته شده است.

 

فرهنگی با پدیده ملت و هویت و  -برخورد تمدنی

بازتعریف این دو مفهوم، انحصارزدایی در رهبری 

و سیاستگذاری های کالن، تامین مشارکت فراگیر 

مهندسی سیاسی جدید با ملی در مدیریت کشور و 

 بازنگری ریشه یی در و ایجاد ساختار نوین دولت
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برای قانون اساسی در پهلوی سایر راهکارها 

و شکست بن بست در  تیپایان بخشیدن به بحران هو

  ملت سازی و دولت سازی پیشنهاد می گردد.روند 

 

پژوهشگر پیرامون ریشه های فاجعه در کشور، صدها 

رسانه  در یی پراکندههایی نوشته  ،و تحلیلگر

ده به نشر رسانو ادبیات نوشتاری  ، انترنتها

تا دردمندانه و سوگوارانه  ،با این هم اند.

خالی است. از زمینه ک نوشته جامع در یجای  هنوز

برای نخستین  ماین رو، در این جا تالش ورزیده ای

بکوشیم طرحی را پیشکش نماییم  بار خطر کنیم و

تیوریک، اکادمیک، جنبه های همه که دربرگیرنده 

جستجوی راه مساله و نیز  داخلیو  خارجیتاریخی، 

خشیدن به بو پایان تنگناها های برونرفت از 

باشد.  مصیبتی که کنون دامنگیر ما گردیده است،

روشن است هیچ ادعایی در کامل بودن این نوشته 

نوشته را گام نخست  این نندارم. اما شاید بتوا

  در این راستا چونان فتح باب عنوان کرد. 

 

در دوره بین  نخستین هسته های این کتاب در واقع

ریخته شده بود. در سال های کار در  2006 -2003

وزارت خارجه در کرسی رییس مرکز مطالعات 

شماری مقاالت  استراتیژیک و انستیتوت دیپلماسی

به « مطالعات استراتیژیک»در زمینه در فصلنامه 

چاپ رسید. سپس ده سال آزگار بخش های گوناگون 

پیش  2013سال آن به رشته نگارش کشیده شد. در 

نویس کتاب را در سایت کانون مطالعات و پژوهش 

این  .مبه دسترس هم میهنان گذاشتهای افغانستان 

از سوی   2016گونه سرنوشت چنین شد که در 

به چاپ برسد. در این در کلن « کاوه»انتشارات 

مدت، تنی چند از پژوهشگران هم میهن هم مقاالتی 

یت های انترنتی در همین زمینه نگاشته و در سا

به دسترس همگانی گذاشتند. از این رو بایسته 

دیدیم، چکیده پژوهش های شان را با اندکی 

 ویرایش وفشرده سازی در بخش پیوست ها بیاوریم. 
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راستش، کتاب حتا همین اکنون هم به گونه نهایی 

آماده چاپ نیست و در واقع انباشته یی است از 

گونه روشمندانه با که بایسته است به خامی  مواد

علمی سیستماتیزه گردد. روش های بهره بردای از 

ارم برای یک ذرا بگاما ناگزیر گردیدم این مهم 

مانع از این کار  که یفرصت دیگر. یکی از دالیل

باید بسیاری از مسایل را با  گردید، این بود که

ارائه نمونه ها و مثال های زنده از تجارب 

دفتری خود در دو رژیم  چندین زندگانی سیاسی و

افغانستان )رژیم دموکراتیک خلق در دوره های 

مطرح می ساختم. کارمل و نحیب  و هم رژیم کرزی( 

اما به دالیلی هنوز زمینه برای این کار فراهم 

نیست. البته در برنامه دارم خاطرات زندگانی 

بنویسم. زمانی سیاسی و دفتری و دیوانی خود را 

موفق به این کار خواهم شد،  وقتاما این که چه 

به هر رو اگر زندگانی بود، در هنوز روشن نیست. 

     یک فرصت مناسب این کار را انجام خواهم داد.

 

این امر را در دلیل دیگر آن است که دوست دارم 

پرتو چاپ کتاب نو پروفیسور داکتر والدیمیر 

شکست روندهای دمکراتیزاسیون در »بویکو زیر نام 

زیر کار است، انجام دهم. که هنوز  «انافغانست

استاد کرسی  -پروفیسور داکتر والدیمیر بویکو

افغانستان شناسی در دانشگاه برناول، از 

کارشناسان برجسته و شناخته شده مسایل 

بسیار خوبی پژوهشی افغانستان اند. ایشان پروژه 

دالیل داخلی و »را روی دست دارند و می خواهند 

های مدرنیزاسیون در افغانستان خارجی شکست روند

یعنی از زمان حبیب هللا خان تا  «2010تا    1910از 

در روند یک سده آزگار  –را اواخر دوره کرزی 

کار ایشان، کار بسیار پر ارزش  بررسی کنند.

است، چون اسناد فراوانی را از آرشیوهای 

انگلیس، امریکا، روسیه، هند و پاکستان گردآوری 

ر این پروژه  ایشان از همکاری کرده اند.  د

گروه بزرگی از استادن و کارشناسان شناخته شده 

مسایل افغانستان از کشورهای گوناگون 

برخورداراند. ایشان به این کمترین پیشنهاد 

کردند تا در این پروژه به وی به عنوان کارشناس 
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ارشد مسایل افغانستان مشوره بدهم و نوشته هایش 

در پایان به زبان پارسی دری  را ویرایش و نقد و

 ترجمه کنم.  

 

او تا کنون در چهارچوب این پروژه سفرهایی به 

لندن و دهلی و پیشاور داشته و در برنامه  دارد 

روشن است  تا به کابل و فرانکفورت هم بیایند.

کاری که ایشان در برنامه دارند، کار بزرگی است 

مایم، و گزافه گویی خواهد بود اگر بنده ادعا ن

به تنهایی قادر به انجام این رسالت بزرگ باشم 

که این پروژه بزرگ زیر نظر من و با ویرایش من 

به تنهایی انجام شود. روشن است مشارکت همه 

پژوهشگران ارجمندی که در زمینه کار کرده اند و 

می کنند می تواند در بهبود آن نقش داشته باید. 

شگر به ویژه پیشنهاد من برای همه دوستان پژوه

دانشجویان ارجمند که در این زمینه کار می کنند 

و دست اندر کار نوشتن رساله اند، این است که 

دیدگاه ها و نوشته های شان را به این کمترین 

 .گسیل بفرمایند

 

من بر آنم که اگر بتوانیم گفتمان را در سیمای 

یک تینگ تانگ )اندیشگاه یا اتاق فکر و اندیشه( 

 یندازیم، کار بسیار نیکی خواهد بود.به راه ب

در گام نخست باید به یاد داشت که ما در این جا 

با پارادایم پیچیده یی رو به رو هستم و باید 

میان مفاهیم گوناگون مرزهای مشخص بکشیم تا 

چهارچوب بحث از پیش روشن باشد تا با خلط مبحث 

دست به گریبان نشویم. برای نمونه، مدرنیسم یا 

بیشتر گفتمانی است  -یته )تجدد یا نوگرایی(مدرن

دارای بار  فرهنگی و اندیشه یی و خردوزرانه. 

در چهار چوب مدرنیته می توان سخن از مفاهیم و 

ارزش هایی چون اندیشورزی مدرن، نقد خرد نوین، 

دگر اندیشی و نواندیشی )روشن اندیشی  و روشن 

، بینی(، ارزش هایی چون مردمساالری )دمکراسی(

برابری حقوق زن و مرد و انسان ها در کل، 

شکوفایی و نهادینه شدن جامعه مدنی، نهادهای 

مدرن مانند احزاب و گروه ها و سازمان های 

سیاسی و فرهنگی، آزادی بیان و رسانه ها، آموزش 
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و پرورش مدرن، مشارکت توده یی در مدیریت جامعه 

  و کشور، و یک رشته باورها و آرمان های نو زد.

فشرده، می توان در این جا از توسعه سیاسی و 

فرهنگی سخن به  میان آورد که همه مسایل را در 

 بر می گیرد.    

 در ییکایمرا -یکیبلژ یپل دومان، منتقد ادب»

 دنیرسگرایش  تهیمدرن»: دیگوی م تهیمدرن باره

 انیم است همراه با خواست از آغاز نوینیبه 

 «د داشته.وجوپیش  چه از برداشتن هرآن

 پل دومان از منظور»به گفته رامین جهان بیگ لو 

باره  بارکه ما در است که هر نیگفته ا نیا

 در »نو» ضرورتا از ،مییگوی سخن م تهیمدرن

 یصحبت م «گذشته»در برابر «حال»و  «کهنه»برابر 

همواره به منزله  تهینظر، مدرن نیا از . ومیکن

است.  فتهای یتجل الیس یروند و ایپو یمفهوم

 نهیزم در سمیمدرن یریفلسفه مدرن موجب شکلگ

 «.هنر شد و اتیادب

از سوی دیگر مدرنیزاسیون )عصری سازی( بیشتر 

بار تمدنی دارد و مفاهیم دیگری چون پیشرفت و 

ترقی مادی و صنعتی سازی و وسترنیزاسیون )غرب 

گرایی(  در مفهوم فرهنگ مادی آن را در بر می 

و اقتصادی(  و نباید میان  گیرد )توسعه صنعتی

 این دو مفهوم خلط مبحث صورت گیرد.  

 

اگر به تاریخ کشور باز گردیم، نخستین جوانه 

های اصالحات و گامگزاری در راستای مدرنیزاسیون 

در دوره شیر علی خان آغاز گردید. اما به  قول 

این  معروف، خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود.

یب هللا خان یعنی دقیق تر سر روند در دوره امیر حب

به مفهوم راستین کلمه )هر چند به گونه  1910از 

صوری و نمادین( سر از نو آغاز گردید. در این 

دوره شاهد رفرم هایی در برخی از عرصه های 

اقتصادی کشور هستیم.  -زندگانی سیاسی و اجتماعی

با این همه، رشته نازک این رفرم ها با آغاز 

 یکم بریده شد.    شدن جنگ جهانی
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دور دیگر رفرم ها پس از ده سال در دوره امان 

آغاز گردید که  1920هللا خان پس از جنگ جهانی در 

رهبری تیوریک آن با مجمود طرزی بود . اما با 

بر افتادن رژیم امانی این رفرم ها پایان یافت. 

در واقع شاید بتوان گفت که کشور درست در همین 

درنیته و مدرنیسم )هر چند هم دوره وارد عصر م

 به  گونه بسیار سطحی( گردید.

 

در دوره نادریه نخست )دوره های نادر شاه و 

هاشم خان( هم گام هایی در راستای مدرنیزاسیون  

برداشته شد و رفرم هایی روی دست گرفته شد. اما 

بسیار محافظه کارانه و محدود و بس نامحسوس و 

 کند بود. 

 

ات پس از پایان جنک جهانی دوم  دور بعدی اصالح

در دوره صدرات شاه محمود خان آغاز گردید. اما 

 باز هم کوتاهمدت و گذرا بود.

 

در واقع دوره صدرات داوود خان را می توان 

چونان روند تازه یی از مدرنیزاسیون به شمار 

آورد. درست در همین دوره شاهد کشیده شدن 

و برخی  شاهراه ها، ساخت و ساز کارخانه ها

اقدامات دارای بار صنعتی سازی و مدرنیزه ساختن 

کشاورزی.... هستیم. یعنی گام هایی در راستای 

 توسعه اقتصادی و صنعتی برداشته شد.

 

... و اما بزرگترین پیشرفت ها در عرصه مدرنیه 

)مدرنیسم( در دوره نامنهاد دهه دمکراسی در سال 

م می های پایانی فرمانروایی ظاهر شاه به چش

خورد. در این دوره اندیشه های مدرن به کشور 

راه می یابند، احزاب سیاسی مدرن و حلقه ها و 

محافل روشنفکری دارای گرایش های چپی و راستی 

پا به عرصه وجود می گذارند، مطبوعات تا اندازه 

یی آزاد می شود و سخنسرایان  و  نویسندگان 

شیدن نخستین آثار شان را در زمینه به چالش ک

نظام حاکم و نظم حاکم تجربه می کنند. برای 

نخستین بار راهپیمایی ها و همایش های به راه 
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می افتد. زنان مشارکت بیشتری در زندگانی سیاسی 

و اجتماعی و حتا اقتصادی جامعه پیدا می کنند. 

نقد نظام و ایدئولوژی مسلط بر جامعه آغاز می 

یی در گردد. در شورا مباحث علنی و کنکاش ها

باره مسایل گوناگون حیات اجتماعی و سیاسی کشور 

مطرح می گردد و  راه های گوناگون توسعه کشور و 

سمتگیری سیاست خارجی و داخلی در میان محافل و 

حلقات گوناگون به کنکاش گرفته می شود.  یعنی 

شالوده آن چه که توسعه سیاسی خوانده می شود، 

 ریخته می شود.           

 

داوود خان، عصر تازه یی آغاز  1972ودتای با ک

می گردد. هر چند در زمینه مدرنیته عقب گردهایی 

صورت می گیرد، پویایی احزاب سیاسی و آزادی 

رسانه ها ممنوع می گردد، کیش شخصیت و انحصار 

گرایی مطرح می شود و.... اما در زمینه 

مدرنیزاسیون باز هم پیشرفت هایی رخ می دهد. 

هم برنامه های توسعه اقتصادی و صنتعی یعنی باز 

 کشور روی دست گرفته می شود.  

 

و وری کار آمدن رژیم  1978اپریل  27کودتای 

دمکراتیک خلق دوره دیگری است که در آن باز هم 

یک رشته رفرم ها چه در عرصه مدرانیزایسیون و 

چه در عرصه مدرنیته )طراز شوروی( پیاده می 

تر شاهد رشد سواد آموزی شود. در این دوره  بیش

همگانی، آموزش شمار بسیاری از جوانان در 

نهادهای آموزش عالی کشورهای اردوگاه 

سوسیالیستی و پیشرفت هایی در عرصه ایجاد و 

آموزش ارتش و نیروهای امنیتی و انتظامی 

نیرومند و تجهیز آن ها با جنگ افزارهای مدرن و 

 .. . هستیم.

 

روی کار آمدن کرزی باز با آمدن امریکایی ها و 

هم  دوره تازه یی آغاز می گردد. هر چند در این 

دوره کارهای بسیاری چه در عرصه مدرنیزاسیون 

)که بیشتر متوجه کارهای ساختمانی مانند شهر 

سازی و راهسازی است(  و چه در عرصه  مدرنیته 
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)توسعه سیاسی و فرهنگی( به ویژه در راستای 

مدنی )به خصوص آزادی نهاینه شدن آزادی های 

بیان( و تقویت جامعه مدنی و.... صورت می گیرد، 

اما به هیچ رو دستاوردها متناسب با امکانات در 

 دست داشته نیست. 

 

در یک جمع بندی کلی، می توان گفت که افغانستان 

در درازای یک سده آزگار نتوانست در پیاده 

ساختن پروژه های مدرنیته و مدرنیزاسیون  و 

سعه سیاسی، اقتصادی و نوسازی بنا به یک رشته تو

علل و دالیل بیرونی و درونی به پیشرفت های 

شایان توجه دست یابد و هر بار به زمین خورد و 

روند اصالحات با ناکامی هایی رو به رو گردید و 

هر بار با واکنش سخت و تند نیروهای واپسگرای 

جام داخلی و منطقه یی رو به رو گردید و  در فر

رژیم های اصالح طلب همه  نقش بر زمین شدند و 

جای آنان را نیروهای واپسگرا )از راه های سخت 

 ابزاری( گرفتند. 

 

در همه این دگردیسی ها یک چیز مشترک  دیده می 

شود. اصالحات هر بار از باال از سوی دستگاه دولت 

با پشتیبانی قدرت های بیرونی و با سرمایه 

سیله گروهی از افراد بی تجریه گذاری آن ها به و

و خام به گونه آماتور بدون  برنامه ریزی های 

دقیق آغاز گردیده و بیشتر بدون به سنجش گرفته 

زمینه های عینی و ذهنی جامعه به گونه  شتابزده 

مین رو هم به سرعت به دو هپیاده شده است و از 

قطبی شدن جامعه انجامیده و آن را از درون  

 نیده است.منفجر گردا

پروژه داکتر بویکو دقیقا بررسی علل و عوامل 

ناکامی پروژه های مختلف مدرنیزاسیون  

افغانستان در درازای یک سده گذشته بر پایه 

اسناد، مدارک و شواهد بایگانی های کشورهای 

گوناگون و ارزیابی های کارشناسان کشورهای 

 مختلف است.

را به به هر رو، کنون تنها می توانیم کتاب 

 همین وضع خدمت پیش کنیم.
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روشن است آثار زیاد تیوریک در زمینه  هست که 

کتاب دست داشته را در پرتو آن ها می باید 

  نوشتم و با محک آن ها می سنجیدم . برای نمونه،

از  ملت سازی -مدل های دولتباره در »کتاب وزین 

نوشته داکتر ، مدل اروپایی تا مدل اروآسیایی

 و... رافشین زرگ

 

با این هم، برآنم که نوشته دست می تواند چشمه 

خوبی برای آن عده  دانشجویان و پژوهشگرانی  

 . گردد که در زمینه کار و پژوهش می کنند

 

 

 عزیز آریانفر

  2017 پاییز، فرانکفورت

    

       

 

 

 آغاز سخن

نادرست پدیدآیی کشوری به نام  ،شماری

ی جهان را با در جغرافیای سیاس« افغانستان»

ظهور دولت درانی و به پادشاهی رسیدن احمد شاه 

درانی پیوند می زنند. چنین چیزی از دید تاریخی 

هیچگاهی به نام امپراتوری درانی، درست نیست. 

در واقع یک دولت یاد نمی شد و « افغانستان»

نظام ساختار دولت و  .ایران شرقی)خراسانی( بود

فاوتی با نظام کمتر ت هم لشکری و کشوری آن

  شکری و کشوری ایران نادری داشت.ل  

 

و ساختار آن چه مربوط می گردد، به مساله دولت 

از دید تیوریک در امپراتوری درانی، موضوع نظام 

و اکادمیک بسیار کم بررسی شده است. شاید تنها 

بتوان به چند اثر انگشت شمار اشاره کرد که یکی 

« مپراتوری درانیا»کتاب  -از برجسته ترین آن ها

مدیر شعبه  -گانکوفسکی فقید یوری نوشته داکتر

مطالعات افغانستان پژوهشکده خاورشناسی 
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 ،می باشد. این کتابپژوهشگاه علوم شوروی پیشین 

سال ها پیش از سوی اکادمی پشتوی افغانستان به 

زبان پشتو ترجمه و با تیراژ اندکی به چاپ 

تقریبا نایاب  رسیده بود که کنون بسیار کمیاب و

است. شماری از آثار  هم در هند به زبان 

انگلیسی در زمینه هست که دردمندانه تا کنون به 

پارسی دری ترجمه نشده است. بررسی این آثار می 

تواند موضوع تز ماستری و دکتری برای برخی از 

به هر رو، کتاب دست دانشجویان ما در هند گردد. 

  رد. داشته، کاری به این دوره ندا

 

پایان فروپاشی امپراتوری درانی تا دوره پس از 

با توجه به این که یک جنگ اول افغان و انگلیس، 

دوره هرج و مرج و خانه جنگی و آشوب و آشفتگی 

بود، و سرزمین های بازمانده از امپراتوری 

درانی به چند سردارنشین و میرنشین و خان نشین 

نظام در آن  تقسیم شده بود، سخن گفتن از دولت و

بسیار دشوار است. زیرا در هر یک از این 

)که هر کدام هویت های سیاسی  واحدهای سیاسی

 ی به نامجداگانه داشتند و هنوز کشور و دولت

ترتیبات  افغانستان به میان نیامده بود(،

بررسی آن ایجاب  کهجداگانه یی حاکم بود 

و  جداگانه را می نمایدو کاوش های مطالعات 

است بیرون از دایره پژوهش دست داشته می روشن 

 باشد.

 

کشور افغانستان، زاییده سیاست های انگلیس در 

منطقه و ره آورد بازی بزرگ ابرقدرت های 

تشکیل کشور روند اروپایی سده نزدهم است. 

فاکتو در میانه های سده نزدهم،  -افغانستان د

پس از یورش آوردن انگلیسی ها به سرزمین ما 

ژوری  -دید و در دوره عبدالرحمان خان دآغاز گر

اما در دهه  سوم سده بیستم بود به پایان رسید. 

 درآمد.« مستقل»که در سیمای یک کشور 

 

مد خان بار دوم که در امارت امیر دوست محدوره 

در یک یابی دولت افغانستان است،  واقع آغاز شکل
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مانند  .خوب بررسی شده استرشته از آثار 

نوشته موهن الل  «یر دوست محمد خانزندگانی ام»

که به قلم داکتر هاشمیان در امریکا به پارسی 

مبارزات مردم »دری ترجمه شده است و کتاب 

نوشته داکتر مراد  «افغانستان در راه استقالل

بابا خواجه یف که به قلم این کمترین ترجمه شده 

در تارنمای کانون مطالعات و پژوهش های 

با این هم، هنوز یافته است.  افغانستان بازتاب

جای یک تحقیق جدی در زمینه بررسی چگونگی 

 لتداری و نظام مدیریتی این دوره خالی است. ود

 

دوره امیر دولتداری در واقع از اصالحات در 

شکلگیری نهایی کشور  آغاز می گردد. باشیرعلی 

ژوی در سیمای امروزی، در  -فاکتو و هم د-هم د

پایه های نظام خشن مان خان، دوره امیر عبدالرح

و استبدادی متمرکز خودکامه گذاشته می شود. در 

دوره امیر جبیب هللا خان شماری از پدیده های مدرن 

در حیات سیاسی و اجتماعی کشور راه می یابند که 

روشن است در نظام اداری و مدیریتی و لشکری هم 

با این هم، خود را بر جا می گذارند.  رد پای

که پیش روی تان قرار دارد، به این دوره  پژوهشی

 ها نمی پردازد. 

 

کتاب دست داشته، به بررسی مساله دولت و ملت سر 

از دوره پادشاهی امان هللا خان و دستیابی کشور به 

و وارد شدن آن به عصر ناسیونالیسم و « استقالل»

در « ملت -دولت»یا « ملت -کشور»شکلگیری ریختار 

آن پیمانه  ازد. یعنی نه بهعد سیاسی می پردب  

است که  ثساختار نظام مدیریتی کشور مطرح بح

تاثیر گذاری عوامل بیرونی و درونی بر شکلگیری 

دولت، ملت و هویت ملی و در عین حال ریشه یابی 

ب شکست پروژه های گوناگون جعلل و عواملی که مو

نیز دولت سازی و ملت سازی در کشور گردیده و 

سرعت لترناتیف و جاگزین برای ارائه طرح های ا

  بخشیدن به این روند.
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 بخش نخست
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 طرح مساله

این تاریخ معاصر و نوین بزرگترین دشواری ما در 

یم از موج هایی که از ه ابوده است که نتوانست

و به ویژه  پس از  سر از سده نزدهم  شرق و غرب 

به سود  ،به منطقه سرازیر شدندنی دوم جنگ جها

و پیشرفت و ملت سازی و دولت سازی و خودسازی 

هند برعکس، بهره گیری بایسته نماییم. توسعه 

 سبا بهره گیری از حضور دو سده یی انگلیتوانست 

های کمک در خاکش و سپس بهره گیری بایسته از 

 ابر قدرت مبدل شود.یک خود به پیشین،  شوروی

ترکیه هم توانستند با بهره گیری از  ایران و

نیمه ابرقدرت ها در سیمای یاری های غرب، خود 

چین موفق شد با بهره گیری اعظمی  .تبارز کنند

از یاری های شوروی پیشین به یک فرافدرت 

  )مگاپاور اقتصادی( مبدل گردد.

 

نه توانستیم از دوره استعمار انگلیس  اما ما؟!

حضور نیم سده یی مستقیم بهره یی بگیریم، نه از 

و غیر مستقیم ابرقدرت شوروی و نه هم اکنون  از 

 حضور امریکا و غرب.

 دیبا گریجور دو شست  دیچشم ها را با»حال 

 زیهمه چ دیبا ،یدر اوضاع و احوال کنون«. دید

 کرد: یابیفرض ارز شیرا با چند پ

در کشور  ییکایامر یروهایناین که  پیشاپیش همه

و این حضور یک حضور دراز مدت  حضور  دارند

. در این گریده سال دچند دست کم تا خواهد بود. 

 حاکم است کایهوادار امر میژحال، در کشور یک ر
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و گردانندگان آن با پشتیبانی امریکا بر اریکه 

 قدرت تکیه دارند.

 

دارد. هم روشن است این رژیم مخالفان بسیاری 

لح است که بخشی از اپوریسیون آن، اپوزیسیون مس

گروه طالبان، شبکه حقانی و حزب اسالمی و ... را 

در بر می گیرد. برنامه اپوزیسیون مسلح هم مشخص 

براندازی رژیم از راه های سخت ابزاری و  -است

، شورشگری، آشوب و راه اندازی جنگ های چریکی

به یاری پاکستان و محافل و حلقات  دهشت افکنی

   ویژه از کشورهای عربی و چین.

 

آن، در بیرون از کشور هم گروه هایی  در پهلوی

روشنفکران اپوزیسون برونمرزی در برگیرنده از 

اند که خواستار در تکاپو چپی طیف های گوناگون 

اما  می باشند.براندازی و تعویض کلی رژیم 

پویایی های شان بیشتر در محدوده گفتمان های 

سیاسی روشنفکرانه و تیوریک است و مبارزات 

رسانه یی و روشنگری و پولیمیک 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 این، در  براندازی رژیم ارائه بدهند.

کشور گروه هایی هم در از و نیز در بیرون داخل 

مای اپوزیسیون سیاسی رسمی و قانونی فعال اند سی

راهبرد شان آوردن اصالحات و ویرایش ساختار که 

نظام و قوانین کشور و رسیدن به قدرت از راه 

تشکیل مبارزات سیاسی، آمیز مانند  های مسالمت

مشارکت در انتخابات و... می احزاب سیاسی و 

 باشد. 

 

د. توجه نوشته دست داشته کاری با این ها ندار

که در است معطوف  تیواقع نیا اصلی در آن به

کنند و همه  یم یانسان زندگ ونیلیم یکشور س

و  هستند شرفتیبات و پثآرامش، صلح و  ستارخوا

باال تر از همه  کار و نان و آموزش و بهداشت و

که را یک دولت فراگیر ملی و پاسخگو و مسوول 
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می د، کشیدن کشور از بحران را داشته باشتوان 

که  از دید ما مهم ترین چیز آن است خواهند.

 یتکامل ینمودن روند کنون یگذار از بحران و ط

 یرانیو و عاتیت و ضااتلف نیبا کمتر دیکشور با

امکانات و و بیشترین بهره گیری از اوضاع، 

  .ردیها صورت گ تیظرف

 

هم یک  ،روشن است حضور نیروهای خارجی در کشور

است و هم یک فرصت بی نظیر.  چالش بزرگ برای ما

نیروهای دو سده یی  درست همان گونه که حضور

انگلیسی در هند برای آن کشور  هم چالش بزرگ 

که مردم  تاریخی تاریخی بود و هم فرصت بی نظیر

هند توانستند با بهره گیری از آن، هم به 

راستین دست یابند و هم در راه شکوفایی  لاستقال

گام های استوار و متین  ،و پیشرفت و سربلندی

 بردارند.    

 

حال، ما کار را با این پیش فرض آغاز می کنیم 

که حضور امریکا در کشور، یک حضور بلند مدت 

خواهد بود. تیم رهبری و گردانندگان کشور هم در 

زیرا پوشیده  این اوضاع کلی تعویض نخواهد شد.

نیست که امریکایی ها تنها رجال سیاسی هوادار 

شان باشد  شان وکسانی را که طرف اعتماد مطلقخود

باشند « عمیقا معتمدانه»و با آنان دارای روابط 

و نیز و از بوته آزمون زمان برآمده باشند، 

شمار دیگر از نخبه های ابزاری را بنا به 

رهبری رژیم هرم در راس مالحظات مصلحت گرایانه 

چند امکان  هربر سر اقتدار نگه خواهند داشت. 

ییرات کاسمیتیک و ظاهری و تعویض نسل، یک چیز تغ

با این هم، مردم می توانند از راه  عادی است.

های مشروع و از مجرای مبارزات سیاسی و 

ساختار قدرت و مدیریت کم در  دست ،انتخابات

ها و مشارکت داشته باشند، لگام گسیختگی 

کنند و به عنوان  رمهاتا جایی را خودکامگی ها 

   تبارز نمایند. و ویرایشگر  زدارندهایک نیروی ب
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مثال برجسته در زمینه عراق است. مردم آگاه این 

کشور به رغم حضور سنگین چند ساله نظامی امریکا 

به و هزینه های سنگین مالی و جانی آن کشور، 

واشنگتن اجازه ندادند رژیم دلخواه دست نشانده 

 مثال برجسته دیگرخود را بر عراق تحمیل کند. 

کودتای اخیر در ترکیه است که مردم با حضور در 

خیابان ها توانستند کودتای را که امریکا، 

انگلیس، اسراییل و اعراب سازماندهی کرده 

  بودند، خنثی سازند. 

 

در اوضاع همه توان خود را تا  به هر رو، برماست

و احوال کنونی و با توجه به شرایط و امکانات و 

خود سازی،  یبرا ،موجود چهارچوب ظرفیت های در

و  یو در کل سازندگ یو ملت ساز یدولت ساز

 ستهیباهمچنین . میبساز جیبستوسعه دستیابی به 

توسعه  ،یاسیبه فرهنگ س یابیدست یاست در راستا

 ،یفراتبار یزاب سراسرحا جادیو ا یجامعه مدن

 دی. در کل بامییتالش نما یو فرا مذهب یفرازبان

گسست ها و  یو مرزها میکنانرا بش یقوم یوارهاید

را از  یو مذهب یزبان ،یتبار یساختار یشکاف ها

مشارکت  نیتام یبرا یساز نهیزم. میبردار انیم

در ساختار قدرت و سامانه  یگسترده مردم

 ویها الترنات یریمگیها و تصم یاستگذاریس

 یریمگیتصم یتر ساختن قاعده مشارکت عیندارد. وس

 میتقس یو به معنا ودبخواهد به سود کشور ها 

 نهیبه تیریمد یبهتر. برا تیریبه خاطر مد فیوظا

 تیریاست تا گفتمان مد ستهیجامعه و کشور با

و کار  یبا خرد جمع و میمدرن را مطرح بساز

همه توان  ،یبا مشارکت گسترده مل ،یگروه

( خود را یو منجمنت یونینستراسی)ادم یتیریمد

 . میگردان جیبس

 

ت فراگیر ملی در سیاستگذاری ها، روشن است مشارک

تصمیمگیری های کالن ملی و رهبری دولت، اصلی 

ترین سازه وحدت ملی است. بدون مشارکت فراگیر 

نخبگان و نمایندگان الیه های گسترده مردمی در 

ساختار قدرت و به ویژه روندهای تصمیگیری و 

سیاستگذاری، وحدت ملی به واژه دروغین، میان 
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و تبلیغی برای بهره برداری های  تهی و مسخ شده

ناروای سیاسی 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 گیرد:

هرگاه در کشور احزاب فراگیر ملی داشته  -1

باشیم، آن گاه حزب پیروز در انتخابات می تواند 

مشارکت الیه های گستره مردمی را در کاست قدرت 

 تامین نماید.

حاال چون چنین احزابی نداریم، تنها فرمولی   -2

که می تواند چنین مشارکتی را تامین نماید، 

مشارکت نخبگان و نمایندگان الیه های گوناگون 

باشندگان در ساختارها به گونه انفرادی بر اساس 

 شایسته ساالری است.     

 

انستان به عنوان یک کشور فاقد استقالل افغ

اقتصادی و در نتیجه استقالل راستین سیاسی، در 

سراسر تاریخ خود در یک سده و نیم گذشته در 

واقع شکل یک مستعمره را داشته است. روشن است 

کشورهای متروپول در کشورهای مستعمره همواره یک 

رژیم دست نشانده را با یک رهبر دست نشانده می 

رند و می کوشند تا قدرت را به گونه دربست در آو

اختیار او بگذارند تا بتوانند به آسانی مقاصد 

خود را در آن کشور پیاده نمایند. در چنین 

اوضاع و احوال، ناگفته پیداست که یک رژیم 

انحصارگرا بر سر کار می باشد. دمکراسی هم به 

ابزاری مبدل می گردد برای مشروعیت بخشیدن به 

م دست نشانده و زیر فرمان و ارزش ها هم مسخ رژی

 می شود. 

 

در این حال، مبارزات مردم در راه رهایی و 

رستگاری می تواند به اشکال گوناگون متجلی 

گردد. یکی از شیوه های مبارزه مدنی در راه 

دستیابی به حقوق اجتماعی، تشکیل احزاب سیاسی، 

ری و شکوفایی و نهادینه شدن جامعه مدنی، روشنگ

تالش در راه قانونمنداری و دستیابی به مشارکت 

در سیاستگذاری ها و تصمیمگیری ها است که دولت 
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بر سر اقتدار با تکیه به پول و زور کشور 

 متروپول در انحصار خود در آورده است. 

 

ناگفته پیداست که در چنین اوضاع و احوال، 

دستگاه حاکمه، مامور پیاده ساختن استراتیژی 

متروپول و نیز پاسدار منافع شخصی خود می  کشور

باشد. آن چه به دست فراموشی سپرده می شود، 

منافع علیای کشور است. برای مهار انحصارگرایی 

در قدرت، مشارکت سیاسی در ساختار قدرت از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. زیرا یکی از 

بزرگترین موانع در برابر شکلگیری دولت و ملت 

کشور، نبود مشارکت راستین ملی در ساختار در 

دولت و به ویژه در روند سیاستگذاری ها و 

تصمیمگیری های کالن در تراز کشور و انحصارگرایی 

 لگام گسیخته تباری است.

 

این نوشته را به همه اجازه دهید خواندن 

پژوهشگران و شیفتگان مسایل کشور سفارش کنم. 

جای  تاوستان همچنین خوب خواهد بود هرگاه د

آن را در دسترس دیگر آشنایان خود  امکان

شاید پسندیده تر آن باشد و جا داشته  رند.ابگذ

در  ،باشد تا موضوع بررسی شده در این نوشته

پژوهشگران و نکته  سیمای یک گفتمان مطرح شود و

 اندرین باب قلمفرسایی کنند.     دانان

 

 که یستن پوشیده کاردانان و دانایانآگاهان،  بر

 تا است معلول بیشتر بینیم، می امروز که چه آن

 های ریشه و اصلی علل به که بهتر چه پس. علت

 در که کنونی فاجعه ،چه. بپردازیمدلخراش  بحران

کشاکش های  آورد ره ایم، گرفته قرار آن آستانه

از آوان ایجاد کشوری به نام  قدرت های بزرگ

ه های سده از سوی انگلیس در میان« افغانستان»

 ناصواب، های سیاستنزدهم تا کنون و نیز 

و کژروی های  نادرست و ناروا ناسخته،

)در پهلوی دست اندازی های قدرت  ما سیاستمداران

 ما کشور است. بودههای منطقه یی در امور ما( 

 همه و ترسناک در عمیق بسیار بحران یک با کنون
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 نبحرا. است گریبان به دست و دچار سر ها عرصه

 بحران مدیریت، بحران امنیت، بحران هویت،

 فرهنگی و اجتماعی های بحران مالی، و اقتصادی

 کامل بست بن هدر همه زمینه ها ب تقریبا.... و

در یک سخن، خانه از پای بست  .ایم برخورده

اگر هم امروز کشوری به نام  ران است.یو

وجود با این همه بی سر و سامانی افغانستان 

، به دلیل حضور نیروهای خارجی و خارجی دارد

یاری های بین المللی است. در غیر آن، فروپاشی 

آن به چند سازواره با نشانه های تباری، زبانی، 

 مذهبی و فرقه یی ناگزیر است.

 

 به چندی برای امریکا فشار زیر بتوانیم شاید

 گذاشتن سرپوش با شده مالی ماست و مکانیکی گونه

 ،ها سامانی به نا و ها هنجاری به نا روی

 به رسیدن برای اما. بیندازیم عقب به را انفجار

 بنیادی گونه به تا دارد جا ،اساسی های راهیافت

ما نباید با . شود پرداخته فتنه های ریشه به

از لغزش ها و اشتباهات دوره  یکوله بار سنگین

برویم.  2014ساله گذشته به دوره پس از  سیزده

و نا به سامانی های دوره  اگر نا به هنجاری ها

گذشته را به دوره آینده انتقال بدهیم، دیگر 

 سرابی بیش نخواهد بود. ،امید به آینده بستن

 

 و سازی دولت در ناکامی دالیل به نوشته این رد

 ضعف و ملی اقتدار سستی و لرزانی و سازی ملت

افغانستان از سوی  .است شده پرداخته ملی حاکمیت

پژوهشگران چونان یک کشور و شمار بسیاری از 

ارزیابی می شود.« دولت ناکام»
1

پرسش اصلی که 

                                      
1
. دولت ناکام چیست؟  در ویکی پیدیا در این باب چنین  

 آمده است: 

 به است که سیاسی علوم در اصطالحی ناکام، دولت»

 وظیفه دو سازی پیاده در که شود می کار بسته به هایی دولت

 : اند مانده ناکام مدرن، جهان در ها ملت-دولت پایه یی

 بر جغرافیایی -سرزمینی حاکمیت اعمال در ناتوانی نخست

. مرزهایش از ظتاحف در ناتوانی دو دیگر خود؛ قلمرو

 که چنان .است ضعیف ،ناکام های دولت حاکمیت اعمال توان

 برای نیاز مورد سازمانی-اداری وظایف   انجام توان
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مطرح می باشد این است که چرا و به کدام دالیل 

دولت های افغانستان در یک سده و نیمی که از 

عمر تشکیل کشوری با این نام و نشان در پهنه 

گیتی می گذرد، در ساختن دولت و ملت ناکام بوده 

به اصطالح اگر روند تشکیل  اند؟ دست کم حتا

را در کشور سر از عهد امانی هم در  «دولت ملی»

است و  منفیسنجش بگیریم، باز هم نتیجه 

نتوانسته ایم حتا گامی هم به جلو بگذاریم. هر 

آن چه هم که هست، با رغم میلیارد ها دالر 

سرمایه گذاری هایی که در گذشته از سوی انگلیس، 

مریکا در این راستا شده شوروی پیشین و کنون ا

است؛ همه دستاوردها نمایشی، ظاهری، فریبنده، 

مسخره، میان تهی و سخت شکننده و ناپایدار می 

باشد و همواره میان دور و تسلسل باطل سرگردان 

 می باشیم.

 

برای وارد شدن به بحث، اجازه دهید نخست کار را 

با سر دادن شعارهای آرمانی و کلیشه یی آغاز 

که تقریبا همه دولت ها و رژیم ها در کشور کنیم 

 سر داده اند و می دهند:

استقالل، آزادی، تمامیت حفظ ما و آرزوی آرمان 

وحدت ملی، یکپارچگی، تامین ارضی، حاکمیت ملی، 

دمکراسی )مردمساالری(، هماهنگی، نهادینه ساختن 

 توسعه و خودکفایی اقتصادیرسیدن به همسویی، 

ساختن ، نهادینه (پلورالیسم) ، کثرتگراییپایدار

 دادگریتامین اقتدار ملی، باالبری جامعه مدنی، 

اجتماعی، شایسته ساالری، مبارزه با فساد، 

برابری حقوق، مبارزه با استبداد، ارتجاع و 

 و های واالی ملی ارزشاستعمار، مشارکت ملی، 

 انسانی، کامگاری و رستگاری، پیشرفت و ترقی و

 .است ....اقتدار ملی

 

ی کیست که شب و روز با کاربرد این واژه ها

، داد از پیشاهنگی و پیشتازی در جنبش دلکش

روشنفکری در کشور نزند؟ لیک اگر نیک بنگیریم، 

                                                                                                             
 ارائه به قادر تنها و ندارد را منابع و مردم کنترل

 «.اند اقلی حد سطح در عمومی، خدمات  
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همه این واژه های زیبا و دلپسند در کشور ما به 

میان تهی ترین و بی ارزش ترین و مسخ شده ترین 

ر واژه های ابزاری مبدل شده اند که دیگر کمت

 کسی به آن  ها باور دارد.

 

چون اوضاع نا به سامان  حقایق تلخیامروزه، حتا 

و آشفته اقتصادی و سیاسی، نا به هنجاری 

مدیریتی، بی امنی، پسماندگی وحشتناک از کانون 

های تمدن جهانی، بیکاری، محرومیت های اقتصادی 

اجتماعی، ناداری، بیکاری، بیماری، گرسنگی  و

.... نمی توانند منظره ترسناک و... درماندگی و

پرداز نمایند. سخن بر سر یک به تنهایی کشور را 

فاجعه تمام عیار است که همه این ها را در بر 

 دارد.

 

اگر قرار باشد به توصیف وضعیت کنونی کشور 

بپردازیم، منظره بس وحشتناکی در برابر چشمان 

ما گشوده می شود. این است واقعیت دردناک 

 :امروزین ما

 ،قالبیافغانستان کشوری است با نام 

 ساخته و پرداخته انگلیس،

در چهارچوب مرزهای مصنوعی تحمیلی استعماری، با 

 هویت کاذب،

یکی از پسمانده ترین و درمانده ترین کشورهای 

 جهان،

 

با اقتصاد ورشکسته و بی ثبات، ند، بکشوری در

بیچاره و فاقد ساختارهای زیربنایی، غیر مستقل 

استقالل ظاهری سیاسی مگر در واقع فاقد با )یا 

استقالل اقتصادی(، مستعمره، با دولت دست نشانده 

بیگانه، رهبران خودکامه، بیگانه پرست، بی 

درایت و بی کفایت و به شدت درگیر اختالفات چند 

 الیه،

فاقد ساختارها و نهادهای راستین حقوقی و 

 تی،یمدیر

ی تباری، با جامعه چندپارچه، درگیر تنش ها

 زبانی، مذهبی و فرقه یی،
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 مدنی،  بایستهقافد قوانین و ضوابط 

 فاقد نهادهای بازدارنده و مهار کننده قدرت،

 دارای جامعه مدنی ضعیف و کمرنگ، 

 دولت فراگیر،  و فاقد اقتدار ملی

 درگیر ده ها نا به سامانی و نا به هنجاری، 

بد دارای شکاف های ساختاری و تاریخی فراوان و 

 امنی، 

قربانی سیاست های بزرگ و کالن جهانی و مواد 

 مخدر،

فاقد راهبرد سیاست خارجی، فاقد منافع ملی 

 تعریف شده و جامع مورد پذیرش همگانی، 

 درگیر چند دستگی در همه ترازها،

 دارای آینده مبهم و ترسناک

دارای یکی از پایین ترین جاها در جهان از 

 گرهای رشد،دیدگاه تراز توسعه و نشان

 و.....

حاال این فهرست پایانی ندارد. ما هم قصد 

چون شاید  .برشمردن همه کاستی ها را نداریم

مثنوی ده من کاغذ شود. هدف اصلی ما دو چیز 

 است:

بازیابی دالیل و علل و عوامل این ناکامی ها و 

یافتن راه هایی برای برونرفت از وضعیت و 

 جلوگیری از فاجعه.      

 

ته پیداست که سیه روزی های ما ریشه های ناگف

بیرونی و درونی دارند. آن چه مربوط می گردد، 

، روشن است قدرت های فاجعه به ریشه های بیرونی

بزرگ خواهی نخواهی در پی پیاده ساختن 

راهبردهای خود در پهنه کشاکش های جهانی اند که 

به نحوی از انحنا کشور ما را هم در بر می 

ما توان این را نداریم که برای  ،هگیرد. البت

آن ها . قدرت های بزرگ تعیین تکلیف نماییم

 هرگونه که شده برنامه های خود را پیش می برند.

 

 ی مابخش بزرگی از بدبختی ها با این هم،

ها، خودپرستی برخاسته از ندانمکاری ها، نادانی 

و بیخردی رهبران سیاسی خود ما ها، خودفروشی ها 
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دو سده اخیر بوده است که باید به  در دست کم

گونه همه جانبه بررسی و راه هایی برای زادیش 

    آن جستجو گردد. 

 

برای پی بردن به ریشه های بحران در کشور، جا 

دارد در گام نخست مساله را از منظر تیوریک به 

. از دید من، بزرگترین بدبختی ما بررسی بگیریم

یم در سیمای یک تا کنون نتوانسته اکه این است 

تبارز کنیم. در نتیجه، فاقد دولت راستین ملت 

ملی، وحدت ملی، اقتدار ملی، منافع تعریف شده 

 ، استراتیژی مدون سیاست خارجیملی، حاکمیت ملی

و در یک سخن تقریبا همه چیزهایی که پسوند ملی 

 را یدک می کشند، می باشیم. 

پرسشی که مطرح می گردد، این است که چرا 

این که چرا وانسته ایم یک ملت واحد شویم؟  نت

به این مهم نایل نیامده ایم، دالیل و علل خودش 

را دارد که قصد داریم آن ها را در نوشته دست 

 داشته به بررسی بگیریم.

 

در  یساز که روند ملت عواملی نیتر از مهم

 نشیگز کشاند،  یافغانستان را به ناکام

و  یمدن سمیونالیسنو یبه جا تباری سمیونالیناس

همه بر  قومی تیهوخرده و بومی زبان  کی لیتحم

 بود.باشندگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماندگی ترسناک کشور و منطقه برجا

 از کاروان تمدن جهانی
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موضوع توسعه نیافتگی یک موضوع بسیار پیچیده 

است که ریشه در تکامل تاریخی جامعه بشری در کل 

در زمینه به دارد. از این رو، بایسته است تا 

 تفصیل از دید تاریخی روشنی انداخته شود:

)پیش از پرداختن به بحث، می خواهم خدمت بنویسم 

سخنرانی یی داشتم در همین  2003که من در سال 

زمینه در دانشگاه برکلی کالیفرنیا. متن این 

نرانی در کتاب افغانستان به کجا می رود؟ چاپ خس

 ب یافته است(.  بنگاه انتشارت میوند کابل بازتا

 

پیشرفت جوامع بشری ره آورد تکامل تاریخی و 

بلوغ و توسعه آن در کل است. از این رو، بستگی 

بالنفسه و  ،به این یا آن آیین یا تبار یا زبان

به خودی خود نمی تواند دلیل پیشرفت یا 

پسماندگی به شمار رود. پرسشی که در این پیوند 

برای مثال  مطرح می گردد، این است که آیا

پیروان آیین های مسیحی یا کلیمی همواره در 

جهان پیشتاز بوده اند یا این پیشرفت در چند 

و در کل سده اخیر رخ داده است؟ آیا مسلمانان 

همیشه عقب مانده و درمانده باشندگان خاورزمین 

بوده اند یا این که چنین چیزی در سده های اخیر 

 رونما گردیده است؟ 

 

بهتر است مساله در تراز دیگری  از دید من،

 -بررسی گردد تا تراز مذهبی: در تراز شمال

جنوب: پیشرفت نیمکره شمالی و پسماندگی نیمکره 

اگر به راندمان تاریخ بشر دقیق بنگریم،  جنوبی.

در می یابیم، که تمدن های نخستین در وادی ها و 

دلتاهای رودهای بزرگی چون نیل، دجله و فرات 

ین یا میانرودان(، آمو و سیر دریا، )بین الهنر

سند و.... به میان آمده بودند. آن گاه بستر 

تمدنی به پیرامون دریاهای میانزمینی 

)مدیترانه( و سیاه انتقال یافت  و سپس  به 

اقیانوس اتلس لغزید و کنون آرام آرام دارد به 

گستره اقیانوس آرام انتقال می یابد. کنون همه 

کا، چین، روسیه، برازیل و حتا امری -فراقدرت ها

غیر مستقیم هند در همین حوزه نو تمدنی قرار 

 دارند. 
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ما در روند تاریخی شاهد شکلگیری دولت های مصر 

و بابل و نیز شاهنشاهی های بزرگی چون هخامنشی، 

اسکندر مک دونی،  اشکانی و کوشانی، ساسانی  و 

اعراب و در پی آن  ترک ها و  سپس امپراتوری

 ،راتوری های بزرگی چون سلجوقیان، چنگیزخانامپ

 امیر تیمور کورگانی بوده ایم. 

 

در آخرها هم امپراتوری های عثمانی و صفوی و 

. در واپسین و نادر افشار خراسانی هند بابری و

دوره ها شاهد تبارز و ظهور امپراتوری های 

انگلیس، فرانسه ناپلیونی، روسیه تزاری، آلمان 

جنگ جهانی هم  شاهد ظهور ابر  هیتلری و پس از

 قدرت های شوروی و امریکا...

 

 ،حال اگر نیک بنگریم، تا همین سده شانزهم

کشورهای اسالمی در جایگاه نخست قدرت در جهان 

قرار داشتند. به گونه مثال شش صد سال پیش در 

دوره  شاهرخ تیموری، ایران تنها ابر قدرت جهان 

ی یکی از آباد بود و هرات پایتخت دولت تیمور

ترین و توسعه  یافته ترین شهرهای جهان. در کل، 

به گونه یی که می بینیم، افت و انحطاط کشورهای 

اسالمی ا ز سده هفدهم بدین سو آغاز گردیده و با 

راندمان تندی تا کنون ادامه یافته است.  باید 

سر در گریبان فرو ببریم  و در اندیشه ریشه 

یخی باشیم و ببینیم دلیل یابی این افت بزرگ تار

این کار چیست؟ آیا از همان آغاز چنین بوده است 

 یا این که در چهار سده اخیر چنین شده است؟ 

 

حال اگر به دوره خالفت عباسیان برگردیم، اوج 

درخشش تمدن و فرهنگ اسالمی را می بینیم. در آن 

بغداد چشم و چراغ شهرهای جهان به شمار  ،برهه

حکمه بزرگترین و فرزانه ترین بود. در دارال

بیشتر  -دانشوران جهان گرد آمده بودند

ایرانیان. علومی چون ریاضی، الجبر، اخترشناسی، 

کیمیاگری، گیتاشناسی، تاریخ، ادبیات و هنرهای 

زیبا به اوج بالندگی رسیده بود. معماری و 

 میناتوری و ... هم در تراز بسیاری باالیی بود.
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یان، در خاور ایران در دوره پس از انحطاط عباس

های سامانیان و غزنویان هم شاهد بالندگی و 

توسعه و شگوفایی بودیم. بزرگترین سخنوران و 

آفرینندگان شهکار های ادبی بیمانندی را 

آفریدند. مانند رودکی و فردوسی و... همه در 

همین دوره  ظهور کردند. در واقع، این دوره، یک 

سمرقند، تمدنی بود.  -دوره رستاخیز فرهنگی

عروس شهرهای جهان به شمار  -غزنی و بخارا

 . ندبود

 

حتا در دوره های بعدی، به گونه مثال دربارهای 

هند بابری در اوج شگوفایی بودند، توسعه هنرها 

و ادبیات و موسیقی و پیشه وری و صنعتگری و 

معماری در تراز باالیی بود. برای نمونه کاخ تاج 

کارهای معماری جهان به شمار می از شهآگره محل 

رود که به دست استادان ایرانی و هندی ساخته 

و در آن، از بهترین دستاوردهای هنر و شده 

   آفرینندگی ایران و هند بهره گرفته شده است. 

 

حال می پردازیم به اصل مطلب: چه چیزهایی موجب 

در کل تمدن مسیحی پس از سده و گردید تا غرب 

هژدهم پیشتاز و پیشاهنگ گردد و های هفدهم و 

فرهنگ و تمدن اسالمی و در کل شرقی بی فروغ شود 

و از راندمان تند باز ایستد؟  در این جا چند 

 دلیل را می توان برشمرد:

 وقوع جنگ های پی در پی: -1

مانند یورش اسکندر و اعراب به ایران، بر  -

افتادن شاهنشاهی ساسانی، سرازیر شدن قبایل عرب 

ایران  ویرانی و نابودی، کشتارهای  به پشته

 پردامنه. 

سرازیر شدن قبایل دشت نشین و  ،همین گونه -

کوچرو آسیای مرکزی و یورش نافرجام چین به 

آسیای میانه که  از سوی فاتحان عرب پس زده شد. 

در این حال، چینی ها عقب نشستند و تورک ها 

 اسالم آوردند و با باشندگان بومی آمیزش یافتند.
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یورش خانمان برانداز چنگیزخان و قبایل   -2

مغول و در پی آن لشکرکشی های ویرانگر تیمورلنگ 

به ایران. همه و همه  شیرازه ایران را از هم 

گسیختند. با این همه، در دوره شاهرخ تیموری تا 

جایی ویرانه های گذشته مرمت شد و با همت وزیر 

و امیر علی شیر نوایی ساخت و ساز  -دانشمند او

شگوفایی آغاز گردید. اما به قول معروف این 

دوره فروزان، خوش درخشید اما دولت مستعجل بود. 

با این هم یادمان بزرگ این دوره مانند ساختمان 

ها و مساجد سمرقند و ... تا همین حاال بر جا 

 مانده است.

انحطاط به گونه بازگشت  ،پس از شاهرخ -3

ادامه  ناپذیری دامنه یافت که تا به امروز 

دارد. بعد از شاهرخ در گستره اسالمی چهار دولت 

 تشکیل گردید:

 امپراتوری عثمانی در ترکیه -1

 امپراتوری صفوی در ایران  -2

 امپراتوری برابری هند -3

خان نشین های آسیای میانه که پس از یک  -4

رشته افت و خیزها سرانحام در سه واحد سیاسی 

 تبارز یافتند:

 ک نشین(خان نشین خوقند )بیشتر ازبی -

 بیشتر ترکمن نشین -خان نشین خیوه -

امارت بخارا که بزرگترین و مهمترین واحد  -

درصد  80سیاسی آسیای میانه بود و نزدیک به 

باشندگان آن  را تاجیک های پارسی زبان ایرانی 

 می ساختند. 
 

دردمندانه پس از تاسیس امپراتوری عثمانی و سپس 

شالوده امپراتوری صفوی، جنگ های خونینی بر 

مذهبی شیعه و سنی میان این دو دولت آغاز گردید 

که نزدیک به هشتاد سال ادامه یافت و درست 

هنگامی باز ایستاد که در دوره شاه عباس کبیر 

توازن نظامی میان دو دولت برقرار گردید. شاه 

عباس دولت نیرومندی را تشکیل داد  که از هر 

سری می نگاه با امپراتوری عثمانی برابری و هم

 کرد.
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در اثر این جنگ های بیهوده فرسایشی، نیروهای 

انسانی و مادی بزرگی از هر دو سو تباه و برباد 

و نابود گردید. افزون بر این، هر باری  که 

میان عثمانی ها و صفوی ها جنگ در می گرفت، 

بیشتر  -ازبیک های آسیای میانه به خاور ایران

یورش می هد و مشبه گستره میان بلخ تا هرات 

آوردند و به تاراج شهرها و کشتار باشندگان و 

برده سازی و کنیزگیری می پرداختند. پس از 

صفویان برای گرفتن انتقام بر  ،پایان جنگ هم

آسیای میانه یورش می بردند و همین گونه به 

می و برده گیری کشتار و سرکوب و تاراج 

 پرداختند. این درامه تا لشکرکشی شاه اسماعیل

صفوی به آسیای میانه و کشته شدن شیبانی خان یا 

 شیبک خان به دست او ادامه یافت.

 

بزرگترین زیانی که این جنگ ها به خراسان 

رسانید، این بود که سد بزرگی بر راه رسیدن به 

کشورهای عربی و اروپا ایجاد گردید و مسیر 

کاروان های راه ابریشم که دوره کوشانی ها به 

رسیده بود، بر هم خورد و نابود اوج بالندگی 

 شد. 

 

یک ماجرای دیگر هم پیوندهای زمینی ترکیه و در 

کل آسیا با اروپا  را برهم زد: پس از آن که در 

سر انجام کنستانتینوپل  ،پی جنگ های خونین

)قسطنطنیه( پسان ها اسالمبول )استانبول یا 

استامبول( به دست عثمانی ها افتاد، همه  راه 

شد و بازرگانی میان آسیا و اروپا به  ها بسته

پایین ترین تراز رسید. طرفه  این که این کار 

به سود اروپایی ها انجامید. آن ها  برای رسیدن 

به هند آغاز و از سرگیری تجارت از راه دریایی 

به توسعه کشتیرانی و دریانوردی نمودند. توسعه 

 دریانوردی، ناگزیر توسعه صنایع نجاری، آهنگری،

و ریسندگی و  جنگ افزارلزات، ساخت فذوب 

بافندگی و چرمگری و کشتی سازی و... را ایجاب 

 می کرد. 

در این حال، دو حادثه بسیار مهم سیمای جهان را 

 از ریشه تغییر داد و دگرگون ساخت:
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 افتادن امریکا به دست انگلیسی ها -1

 افتادن سایبریا به دست روس ها. -2

 

ینه عظیم و سرشار این گونه، ناگهانی دو گنج

، نفت، گاز، چوب، زغالسنگ، طال، یآهن، مس، قلع

نقره، الماس و.... به دست دو کشور انگلیس و 

روسیه افتاد. با این کار، از دیدگاه اقتصادی 

چیزی رخ داد که به آن انباشت یا تجمع سرمایه 

می گویند. با افتادن ثروت های باد آورده، 

کمتر فرانسه، روسیه و انگلیس و به پیمانه 

 نردبانآلمان، اسپانیا و پرتگال توانستند از 

رشد و توسعه صنعتی باال بروند. تولید صنعتی 

آغاز گردید. کشاورزان از روستاها به شهرها 

سرازیر شدند و به کارگران مبدل شدند. 

زمنیداران هم به سرمایه داران تغییر حالت  

 دادند.

داری از کشف ماشین بخار، صنعت چاپ، بهره بر

خاستگاه های معادن، و.... زمینه را برای برای 

 بازرگانی گستره از  جمله دریایی فراهم ساخت.

در این جا یک نکته بسیار اساسی است که باید به 

 آن توجه کرد: 

همانا همین ظهور سرمایه صنعتی غرب بود که باال 

دستی و پیشتازی آن را فراهم گردانید. هنگامی 

ی غرب به خاور زمین سرازیر شد، که سرمایه صنعت

ساختارهای سنتی آن را با چالش های بس جدی یی 

رو به رو گردانید. شرق دیگر در برابر این 

 پدیده نو، چیزی برای گفتن نداشت. 

درست در همین هنگامی که اروپا در اوج پیشرفت و 

سازندگی و ساخت و ساز بود، و اختراعات و 

ن را دگرگون می اکتشافات پی در پی چهره جها

ساخت، اختراع  رادیو، برق )البته کمی پسانتر( 

تولیدات صنعتی، احداث کارخانه ها، ذوب فلزات و 

ماشین سازی و قطار و...در حال شگوفایی بود و 

انگلیس سرگرم توسعه دریایی در پهنه های دریاها 

و اقیانوس ها  و روسیه سرگرم  توسعه سرزمینی 

آسیای میانه و قفقاز در راستای خاور دور و 

بود، شرق غرق در استبداد و فساد و انجماد فکری 

 و خرافات  باوری. 
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در حالی که سپاهیان روسی از شمال و سپاهیان 

اروپایی از غرب به گستره عثمانی یورش می 

در کاخ های بزرگ از حرم پا  پادشاهانآوردند، 

بیرون نمی گذاشتند و غرق باده پیمایی و 

زنبارگی بودند. شیخ االسالم ها هم میگسازی و 

سرگرم جعل حدیث برای توجیه مذهبی شهوترانی ها 

و میگساری های خلیفه های مسلمان در کاخ های 

مجلل و پرشکوه. وضعیت شاهان صفوی از این هم 

بدتر بود. روز تا روز انحطاط بیشتر و بیشتر می 

گردید. دربار زیر سیطره وحشتناک مالباشی ها بود 

 تبداد مذهبی بیداد می کرد. و اس

 

در چنین هنگامی، انگلیسی ها از راه دریا به 

سرزمین پهناور هند رسیدند و توانستند بسیار 

زود این کشور بزرگ را زیر اشغال خود 

دربیاورند. از آن سو  هم روس ها به سوی جنوب 

 1722پیش آمدند. لشکرکشی معروف پتر کبیر در 

ناپذیر مبدل گردید. پسان ها به روندی بازگشت 

روس ها توانستند تا اوایل سده بیستم سراسر 

و قفقاز را بگیرند. در این هنگام  هآسیای میان

در آسیای میانه هم خان های عیاش و مستبد و 

متعصب فرمان می راندند که در نادانی و جهالت 

دست کمی از عثمانیان و صفویان نداشتند. تسلط 

یرحمانه کشاورزان، نظام فئودالیته، استثمار ب

خانه جنگی ها و... بیداد می کرد و ترسناک ترین 

 اشکال را به خود گرفته بود. 

 

در این هنگام سرزمین های عربی هم زیر فرمان 

عثمانی ها بود. این سرزمین های دربند هم در 

ناک قرون وسطایی به سر می بردند و ترسشرایط بس 

بودند و از کاروان ترقی و تمدن به دور مانده 

درگیر روابط قبیله یی و فئودالی و زیر ستم 

 دربار عثمانی.

 

، گستره بزرگی از کشور کنونی آن زماندر 

افغانستان از بلخ تا هرات و قندهار تا غزنی 

زیر فرمان صفویان بود. در این جا نیز همان 

شیوه های استبداد شرقی و سیطره مالهای متعصب 
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ضاعفی بر اعمال می شد. این گونه، ستم م

 باشندگان روا می گردید.

 

در آستانه یورش پتر کبیر به ایران، اسماعیل 

سفیر ارمنی تبار یهودی روسیه در  –ایوری

برای هموار کردن راه ماموریت داشت  ،اصفهان

قبایل ایرانی را در لشکرکشی پتر به قفقاز، 

برابر حکومت مرکزی برانگیزد و بشوراند تا کشور 

استراتیژی پتر چنین در داند. را درگیر آشوب گر

آن هنگام بود که نیروهای رزمی قفقازی باید در 

جاهایی دیگری در جنوب ایران سرگرم نبردهای 

 فرسایشی گردند و از سر راهش کنار زده شوند.  

 

در همین راستا او کوشید تا با تطمیع و تحریص 

خان های بومی دست به کار شود. یکی از کسانی که 

ا او در چهارچوب این برنامه دیدار سفیر روس ب

کرد، میرویس خان
کالنتر افاغنه بود که در  –2

اصفهان حیثیت نماینده فوق العاده را داشت. 

میرویس پس از این دیدار، برای به دست آوردن 

فتوای مالهای عربستان مبنی بر شورش در برابر 

در  اواصفهان رهسپار مکه شد. « رافضی»حکومت 

موافقت دربار اصفهان را برای  بازگشت توانست

به دست بیاورد. در قندهار قندهار بازگشت به  

او توانست که مردم غلزایی را در برابر وختانگ 

شهزاده کاخ تی گرجی تازه  -الکساندر گرگانیدزه

مسلمان شده معروف به گرگین که از سوی دربار 

اصفهان به عنوان والی قندهار گماشته شده بود، 

 بشوراند. 

 

پس از کشته شدن گرگین و سرکوب پادگان قندهار، 

میرویس به حکومت قندهار رسید. تالش های چند 

باره اصفهان برای بازپسگیری قندهار سودی 

نبحشید. پس از درگذشت میرویس، پسرش میر محمود 

و برادر زاده اش میر اشرف با سپاه گرانی به 

                                      
2

. پسر میر باقرخان تاتاری از سادات آسیای میانه که  

نادرست هوتکی خوانده شده است. مادر میرویس ازبیک 

 .تبار بود
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اصفهان لشکر کشیدند و توانستند اصفهان را 

 ند. بگیر

 

فاجعه جیوپولیتیکی  ،سقوط دولت صفویبه هر رو، 

عظیمی در میانه آسیا بود که تاثیرات آن هرگز 

به گفته پروفیسور ولودارسکی، دیگر جبران نشد. 

این سقوط توازن راهبردی در منطقه برهم زد و 

موج تجاوزات روسیه و عثمانی را به ایران در پی 

است؛ سر هم داشت. از اثر فتنه و آشوبی که برخ

یک میلیون نفر در ایران نابود شدند که ضربه 

انسانی بسیار بزرگی بر پیکر این کشور بود. 

توازن استراتیژیک دوباره هنگامی در منطقه 

برقرار گردید که نادر افشار سپهساالر بزرگ 

شاهنشاهی ایران را اعاده کرد. هر چند  ،خراسانی

نه را نادر توانست دهلی را بگیرد، آسیای میا

تابع خود سازد، عثمانی ها و روس ها را از 

ایران براند، اما نتوانست نظام توانمند 

 مدیریتی را در کشور ایجاد نماید. 

 

احمد  -دردمندانه پس از نادار، سرداران بزرگش

خان درانی، نور محمد خان علیزایی، آزادخان 

افغان و کریم خان زند نتوانستند با هم زبان 

و شاهنشاهی پراگنده را دوباره سر  مشترک ببابند

پا نمایند. در این میان، خان نشین های آسیای 

میانه هم مستقل شدند. این گونه کشور پهناور و 

نیرومندی که در درازای تاریخ بارها به جایگاه 

ابرقدرتی رسیده بود، از نقشه جغرافیای سیاسی 

 سترده شد و به چند پارچه تقسیم گردید.

 

در خاور ایران در خراسان به  احمد شاه که

پادشاهی رسیده بود، نتوانست گام مهمی در 

راستای سازندگی و  ترقی بردارد. برعکس، سراسر 

دوره او به لشکرکشی های تاراجگرانه  و 

به هند و مشهد و شمال بیهوده ویرانگرانه 

هندوکش سپری شد. در داخل هم پیوسته با توطئه 

ود. لشکرکشی های او های خان ها دست به گریبان ب

دردمندانه در یک برهه بسیار حساس تاریخ هند که 

عنی تهاجم یاین کشور در آستانه چالش بس بزرگ 

امپریالیسم انگلیس رو به رو بود، صورت گرفت و 
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زیان های جبران ناپذیری بر پیکر هند وارد 

ساخت. از سوی دیگر، خود خراسان را هم در معرض 

یزی که در آینده منجر به تهدید جدی قرار داد. چ

بربادی و ویرانی خراسان گردید که تا به امروز 

 ادامه  دارد.

 

پس از احمد شاه، دولت درانی رو به انحطاط 

گذاشت و در اثر ئوطئه های بیرونی از سوی 

انگلیسی ها که دیگر هند را به تصرف درآورده 

بودند، و نیز نا به سامانی های درونی از هم 

ها دوران سیاه و تاریک خانه جنگی پاشید. سپس 

سراسر هند و بخش های  ،آغاز گردید. پس از چندی

مهمی از ایران شرقی یا خراسان به دست انگلیسی 

ها افتاد که در آن کشور نوی را به  نام 

افغانستان ایجاد کردند. سپس، بعد از جنگ جهانی 

دوم  هند را نیز تجزیه نمودند و کشور دیگری را 

 پاکستان ساختند.به  نام 

 

در اواخر سده هژدهم و اوایل در آن سوی دیگر، 

در ایران دولت نو قاجاری روی کار  ،سده نزدهم

آمد و بی درنگ مورد تجاوز نیروهای روسیه که 

دیگر پس از پتر به یک ابر قدرت بزرگ مبدل شده 

بود، قرار گرفت. نیروهای روسی توانستند سراسر 

د. روس ها همین گونه قفقاز را از ایران بگیرن

خان  ،تا میانه های دوم سده نزدهم توانستند

نشین های آسیای میانه را هم یکی پی دیگری تصرف 

 نمایند. 

 

سرنوشت ترکیه عثمانی هم بهتر از ایران نبود. 

پس از سده نزدهم این کشور با راندمان تندی در 

سراشیبی انحطاط فرولغزید. به گونه یی که مرد 

ا نام گرفته بود. نیروهای روسی و بیمار اروپ

دیگر کشورهای اروپایی به شدت ترک ها را در 

نبردها در هم کوبیدند و گستره آن را به سرزمین 

 آناتولی و استانبول محدود کردند. 

 

حال چند معجزه موجب شد که ایران و عثمانی بیخی 

از میان نروند و به دست روس ها نیفتند: یکی 

یه، دیگری جنگ جاپان و جنگ ناپلیون و روس
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روسیه.  1917و  1905روسیه، سپس هم انقالبات 

درگیری جنگ های جهانی یکم و دوم و درگیر شدن 

روسیه با آلمان و جاپان. اگر این حوادث رخ نمی 

دادند، دیگر اثری از از این کشورها بر جا 

 نمانده بود.

 

این گونه، خاور زمین دیگر در سده نزهم بیخی از 

در این دوره که جهان شرق درگیر افت  اد.پا افت

و سقوط و بدبختی بود، دگردیسی هایی شگرفی در 

اروپا رخ داد، مانند راه افتادن جنبش 

پروتستانتیسم، انقالب کبیر فرانسه، جنبش 

رنسانس، انقالب صنعتی در انگلستان، و انقالب 

همه دست به دست هم دادند و  .اکتبر در روسیه

دگرگونی های بسیار عمیق  باعث گردیدند که

بنیادی در این قاره به میان بیاید و موجب آن 

اقتصادی و  ،گردد که ساختارهای سنتی و اجتماعی

سیاسی اروپا در هم بشکند و ساختارهای نوینی 

پدید آید. زمینه برای پیدایش دوره سرمایه داری 

فراهم گردد. شهرها، کارخانه ها، و بندرگاه های 

 د. بزرگ ساخته شو

 

پسان ها شگوفایی صنعت هوایی، کشف اتم و آغاز 

عصر کیهانوردی، توسعه صنایع کشتی سازی، اختراع 

تلویزیون، تیلفون، کمپیوتر و توسعه علوم نوین 

مانند سایبرنیتیک و... در کل غرب را به اوج 

چکاد شگوفایی و پیشرفت رساند. در حالی که خاور 

ستعمره و در تا همین اکنون در سیمای کشورهای م

بند در گیر بحران است. استثناء در این زمینه 

هند است. البته، کشورهای امریکای التین هم آرام 

آرام دارند روی پاهای خود ایستاده می شوند. 

قاره افریقا کماکان اسیر است و کشورهای عربی و 

 اسالمی همچنین. 

 

یگانه کشوری که پتنسیال توسعه مستقل و ثبات را 

، ایران است. آن هم ردن کشورهای اسالمی دادر میا

به دلیل برخورداری از گنجینه های بزرگ مواد 

معدنی و نفت و گاز و موقعیت استثنایی بسیار 

مهم جییوپولیتیک خود و همسایگی با روسیه و 

داشتن روابط راهبردی با چین و هند. آن هم در 
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صورتی که در آینده نزدیک با تهاجم بزرگ امریکا 

مپیمانانش در منطقه رو به رو نگردد. سرنوشت و ه

کماکان در هاله یی از حتا ترکیه دیگر کشورها 

 ابهام قرار دارد.  

 

در آن سوی دیگر، کشورهای عربی با آن که پس از 

جنگ جهانی از زیر یوغ اسارت عثمانی بیرون 

شدند، اما در دام بدتری گرفتار گردیدند. در 

هم فرانسوی ها بر  آغاز انگلیسی ها و تا جایی

آنان حاکم گردیدند. اما پس از جنگ جهانی دوم 

همه زیر سلطه امریکا رفتند. در شماری از 

کشورهای عربی پس از جنگ جهانی دوم برای چندی 

دولت های ناسیونالیست به کمک  شوروی پیشین 

حاکم گردیدند. مانند لیبیا، الجزایر، مصر، 

رژیم ها تنها عراق، یمن و سوریه. کنون از این 

سوریه مانده است که آن هم زیر فشار شدید غرب و 

کشورهای عربی محافظه کار قرار دارد. بقیه هم 

 مستقیم و یا غیر مستقیم در کام امریکا رفتند. 

به هر رو، کنون اوضاع در خاور میانه به ویژه 

در لیبیا، تونس، مصر، یمن، بحرین و سوریه 

خاطر  هبمتاسفانه بسیار بحرانی است. ترکیه هم 

پیش گیری سیاست های ماجراجویانه و 

درگیر بحران سیاسی بسیار بلندپروازانه، 

خطرناکی شده است که اگر درست مدیریت نشود، 

شاید به فاجعه عظیمی بینجامد. وضعیت مصر هم 

بسیار اسف بار است. همین گونه اوضاع در خود 

 عربستان و دیگرکشورها هم انفجار آمیز و آبستن

رویدادهای دراماتیک است. پاکستان غرق در فساد 

و نا به سامانی و نا به هنجاری است. افغانستان 

هم وضع بدتر از همه دارد. در آسیای میانه و 

قفقاز هم  اوضاع در قره باغ کوهستانی 

آذربایجان، چچنستان،  ازبیکستان و تاجیکستان 

روی هم رفته آبستن چالش ها و تنش های پیش بینی 

ناشده است تا دیده شود که کار ما به کجا خواهد 

 کشید.
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 چهارچوب تیوریک

 ( چیست؟nation ملت )ناسیون

باید گفت که ملت )ناسیون( از ریشه از مفاهیمی 

قوم و نژاد  قبیله، چون تیره، تبار، طایفه،

و  سیاسیمدرن نو و تفاوت دارد. ملت یک مقوله 

است که  شناسی سیاسی از مباحث اصلی جامعه 

 ته یا مدرنیسمدستاورد ناسیونالیسم و مدرنی

در باره ملت تعاریف گوناگونی از . شمرده می شود

سوی دانشمندان در کشورهای مختلف ارائه گردیده 

فهرست نمودن برجسته ترین آن ها از حتا است که 

می کوشیم  نخستاین نوشته بیرون است. حوصله 

 مقوله بازتاب بدهیم. رداشت خود را از این ب

 

هنگامی که سخن از ملت در میان ناگفته پیداست، 

مد یک توده معین انسانی  ،است، پیش از هر چیزی

دو دیگر، می دانیم که این توده معین  است.نظر 

انسانی در یک گستره معین و مشخص سرزمینی بسر 

می یعنی سخن از جغرافیای سیاسی مشخص  .می برد

ندارد که این رح و بیان ش. نیازی به باشد

جغرافیای سیاسی در حدود مرزهای شناخته شده بین 

یعنی دارای تمامیت ارضی المللی قرار دارد. 

مفهوم ملت با  این گونه، خدشه ناپذیر است.

نمی یعنی  .در هم تنیده می شود« کشور»مفهوم 

گذشته از توان ملت را جدا از کشور تصور کرد. 

ی یا کشوری زندگی می در دولتاین ها، یک ملت 

ت ملی است. هر کشوری از خود اکمیحکند که دارای 
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منافع تعریف شده ملی، استقالل سیاسی و  

دارد.استراتیژی تعریف شده ملی 
3

   

                                      
3

بایسته می دانیم یادآور شویم که جهانی سازی یا .  

را از ریشه و مقوالت جهانی شدن بسیاری از مفاهیم 

دگرگون ساخته است و کنون دیگر سخن از مقوله ها یا 

و « منطقه -کشور»کتگوری های نو در میان است مانند 

نشان  داده است که در جهانی تجربه «. قاره -کشور»

با گستره های بزرگ و پهناور است و آینده برد تنها 

کشورهای کوچک که در تنگناهای جیوپولیتیکی قرار 

د به تنهایی در عرصه سیاست های ندارند، دیگر نمی توان

جهانی حرفی برای زدن داشته باشند. ایجاد اتحادیه های 

همگرایی منطقه یی از های منطقه یی در چهارچوب طرح 

ا باید در همین راستا جمله ایجاد اتحادیه اروپایی ر

بررسی کرد. شاید کشورهایی چون جاپان و انگلستان که 

از موقعیت های بسیار فوق العاده جیوپولیتیکی 

برخوردار اند، استثناء باشند. اما سایر کشورها راهی 

 جز پیوستن به طرح های همگرایی منطقه یی ندارند. 

 
از  ، ایدئولوژی یی است كه«ایدئولوژي راستگرایی نو»

فیلسوف نامدار فرانسوي ارائه گردیده  -سوي آلن بنوئا

است. آلن دو بنوئا مي پندارد كه اصل مركز گرایي 

( از دیگاه Etat-Nation»)ملت  -كشور»یا » ملت -دولت»

گستره هاي »تاریخي دیگر كارایي ندارد و آینده از آن 

» گستره هاي بزرگ»است. آن هم، اساس این گونه « بزرگ

ت نه آن چنان اتحاد كشورهاي گوناگون در یك مي بایس

اردوگاه پراگماتیك، بل شمولیت گروه هاي تباری 

امپراتوري »)اتنیكي( داراي ابعاد گوناگون در یك 

واحد بر شالوده برابری باشد. این گونه « فدرال

فدراسیون )امپراتوري فدرال( باید از دیدگاه 

 باشد.استراتیژي واحد و از دیگاه تباري متفاضل 

 
روشن است بنوئا، بیشتر گستره اروپا را در نظر داشت 

تا مناطق دورافتاده یی چون کشور ما را. به هر رو، 

همگرایی روند بالنده عصر ما و جهانی شدن و منطقه 

 گرایی جریان مسلط جهان ما است.

 

ملت بیشتر جای  -در طرح گستره های بزرگ مفهوم کشور

د.  من بیشتر دوست دارم قاره می ده –خود را به کشور

قاره مانند  -در چهار چوب قاره اروآسیا که ایجاد کشور

کار بگیرم.  « گستره-کشور»اروپا ممکن نیست، از واژه 

 -گستره )کشور -ینده چند کشورآسیا در آزیرا در 

 ریگیون( شکل خواهد گرفت.
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باره اندیشمندان در دیدگاه های به هر رو، 

سازنده ذهنی و عینی مولفه ها یا سازواره های 

برای  متفاوت است.ملت و ارکان اصلی هویت ملی 

در تعریف ملت می گوید: « ارنست رنان»نمونه، 

آگاهی ا ملت نوعی همبستگی معنوی است که ب»

  «تاریخی متمایز ایجاد و حفظ می شود.

دارند که مهم  یوندهای مشترکیک ملت پ افراد

فرهنگ مشترک،  منافع مشترک، داشتن -ترین آن

آرمان های مشترک، ، ارزش های مشترک، هویت مشترک

و قرائت یکدست از تاریخ مشترک مشترک  ایباوره

 سنت و مشترک، ادبیات مشترکاست. داشتن آیین 

بسیار مهم  همو اسطوره های مشترک  های مشترک

ز مهم ترین ابعاد ملی زبان مشترک یکی ا است.

 گرایی است که پسان تر به آن خواهیم پرداخت.

 

حس تعلق به سرزمین سیاسی و هویت ملی ویژه، »

انگیزه معنوی برای شاخص و متمایز بودن  زیربنای

از دیگران در اندیشه هر فرد و هر گروه انسانی 

ویژه است. هنگامی که حس تعلق به سرزمین سیاسی 

ارضا شود، نیاز انسانی به داشتن هویت خودنمایی 

«می کند.
4

روشن است چنین احساسی را نمی شود به  

 ، به زور آفرید.  و مصنوعی گونه مکانیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
4

 یبررساحمد خالقی)کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی(، .  

 .(ی)اقتدار مل یمل تیملت، هو میهمفا یریشکلگ
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 ملت -ملت یا کشور -دولت

 شکل به که است مفهومی( nation-state) «ملت -دولت»

 در که شکلی .دارد اشاره( حکومت) دولت از خاصی

 از را خود مشروعیت الملل بین روابط و حقوق

 مشخص ارضی قلمرو یک در ملی حاکمیت حق ا عمال

 احدو به ،کنون ملت -دولت اصطالح. کند می کسب

 حقوقی، نظام که شود می اطالق جغرافی -سیاسی

 را المللی بین فرهنگی و نظامی اقتصادی، سیاسی،

 از را واحد این ماهیت و شکل و دهد می تشکیل

( ندارند وجود دیگر که) دولت تاریخی اشکال دیگر

 صحنه در فعال «غیردولتی» واحدهای از و

  «.کند می متمایز المللی بین

ملت چنین آمده -در باره دولت  در ویکی پیدیا

است
5
: 

 نام با یا( )Nation-State: انگلیسی به) دولت-ملت»

 ویژه دولت از خاصی نوع( «کشور» آن، تر عمومی

 در سیاسی دستگاه یک آن در که است مدرن جهان

 و است حاکمیت حق دارای معینی ارضی قلمرو

 پشتیبانی نظامی قدرت با را حق این تواند می

شهروند کشور جمعیت دولت، نوع این در. کند
6

به  

                                      
5
 . با  اندکی ویرایش 

6
«( انندوشهر« )»ندوشهر»مقوله  . باید متوجه بود که 

چون  ،گفته شود)شهرمندان( )که بهتر است شهرمند 

از ریشه از مفاهیم و ترکیب چندان درستی نیست(  ندوشهر

تفاوت «( رعایا)»و رعیت «( اتباع« )»تبعه»مقوالتی چون 

در جوامع سنتی خاورزمین، اتباع و رعایا افرادی  دارد.

که از فرمانروایانی )که بیشتر آنان را  بی اراده اند

و پاکیزه از هر گونه فرستادگان و نمایندگان آسمانی 

و تحت امر و نهی  می پندارند(، فرمان می برندلغزش 

آنان اند و از خود اراده یی و بی چون و چرای مطلق 

 درات خود را به پادشاهان خودکامهرند و همه مقاند
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وی  و حتا ستمگری های سپرده اند و در برابر قدرت

و انجام دستورهای وی را بر خود بی  تسلیم محض اند

کمترین نقشی هم در رهبری جامعه . گفتگو واجب می دانند

و سیاستگذاری ها ندارند. از این رو، روشن است 

یعنی بیشتر  مشارکتی هم در مدیریت جامعه نمی کنند.

  تماشاگر اند.

 

 به انگلیسی، بورگر -Citizen)سیتی زن شهرمندبرعکس، 

Bürger- به  -، مواطنبه روسی -به آلمانی و گراژدانین

ملت  -که در فارماسیون دولتمفهومی است مدرن ( عربی

 ،ان متفاوت از اتباع و رعایاشهرمندپدیدار می گردد. 

، در روندهای سیاسیو  اعضای متساوی الحقوق جامعه اند

و اجتماعی و گزینش رهبری دولت و حتا  اقتصادی

و تصمیمگیری های مهم ملی مشارکت  سیاستگذاری ها

تاثیرگذار  ا ویمستقیم یا غیر مستقیم اما به هر رو پو

ن از آزادی بیان اشهرمنددارند. برعکس اتباع و رعایا، 

ی های مدنی برخوردارند و می توانند از دو سایر 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 ویرایش و پاالیش نارسایی ها و نابه هنجاری ها نقش 

به پرخاشگری و نافرمانی مدنی  ا همیآفرینی نمایند و 

 بپردازند.    

 

 شیانون پکه در قدارد  ییها تیولوحقوق و مس شهرمند

برعکس رعیت و  شهرمنداست.  شده نیو تدو ، تعریفینیب

 یفردگسترده  یها تیفعالتبعه، عضو پویای جامعه است که 

 ،یخدمات عموم ،یاقتصاد یها مشارکت -دارد یو اجتماع

  .یاجتماع یها پویایی گریداوطلبانه و د یها تیفعال

 

 مفهوم حقوق بشر اغلب در»در ویکی پیدیا آمده است: 

مطرح  «یشهرمندحقوق »و  «یحقوق اساس»کنار دو مفهوم 

به  گریکدی نیسه مفهوم، گاه مترادف جانش نی. اشود یم

 انیم یفیظر یمرزها یمفهوم کیاما در تفک روند یکار م

 توان یوجود دارد. م یگانه و داللت موضوع سه میمفاه نیا

است که در  یآن بخش از حقوق اساس یشهرمندگفت حقوق 

و  ردیگ یبه خود م «یمل»شکل  یهر کشور یاساس قانون

)مانند  شود یان همان کشور خاص مشهرمندشامل حال  تنها

آن  یکه ملهم از حقوق بشر در شکل نسب یاسیحق مشارکت س

 .(است

 

 ریتاث یموضوعه هر کشور نیکه قوان اند  نیا بر یاریبس

. ردیپذ یم یشهرمندو حقوق  یشهرمنداز مفهوم  میمستق

 یو مدن یاسیس ،یرا در ابعاد اجتماع یشهرمند یبعض

 یدر دسته بند رسد یاما به نظر م کنند یم یبند میتقس
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 خاصی شکل ملت-کشور یا ملت-دولت شمار می آیند.

 اعمال از را خود مشروعیت که است سازی دولت از

 دارای سرزمینی واحد در ملت یک نام به حاکمیت

  «.کند می کسب حاکمیت

 سیاسی ساختار» را مدرن ملت -کشور وبرماکس 

 در مشروع داراقت اعمال انحصاری حق دارای

 . است کرده تعریف «مشخص سرزمینی

 شدن عقالنی که است مدرن  پدیده ملت -شورک

 و فرهنگی اقتصادی، اداری، گوناگون ساختارهای

 پیشین سیاسی ساختارهای از را آن اجتماعی،

 متمایز یی قبیله های حکومت و ها وریتامپرا مانند

 . کند می

 

به  ملت-دولت ،کنونی های دولت همه گیدنز، دید از

 سنتی های دولت در است بر آن  وی. شمار می روند

 ها دولت-ملت از تر ضعیف ارهاب حاکمیت مفهوم

 با شهروندی مفهوم سنتی های دولت در همچنین. بود

لگیری شک وی. گرفت نمی شکل مشترک وظایف و حقوق

 ارتباط در ناسیونالیسم ظهور با را ها دولت-ملت

 های قدرت از استقالل اسی،سی یکپارچگی .داند می

 سرزمینی برد سرزمینی، حاکمیت خارجی،

 و کشور، اداره در شهروندان مشارکت بوروکراسی،

 برای که هستند عواملی ،آموزشی و اقتصادی توسعه

 .به کار  می روند کشور سیاسی توسعه میزان سنجش

 

با  (national state) «ملی دولت»باید متوجه بود که 

ملت یکی نیست. امروزه  -لت یا دولتم-مقوله کشور

ملت ها تعریف -همه کشورهای جهان در سیمای کشور

می شوند. اما نه همه کشورها دارای دولت ملی می 

دولت هایی اند که با  ،دولت های ملی باشند. 

                                                                                                             
و  یفرد یها تیولورا در مس یشهرمند توان یم یکل

دولت در قبال  یها تیولومس نیان و همچنشهرمند یاجتماع

 کرد. یان بررسشهرمند

 
در  یشهرمندعوامل اخالل در روند  نیاز مهمتر...

و  یو نژادپرست یمردساالر ،یفغانستان معاصر، جنگساالرا

  «ه می شود.نام برد ( ییقومگرا
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اراده ملت ها از راه انتخابات آزاد و دمکراتیک 

برگزیده می شوند و در برابر مردم پاسخگو اند.  

احد سیاسی ون یک اافغانستان به عنو ؛ای مثالبر

ملت از سوی انگلیسی ها ساخته  -در سیمای کشور

شده است اما در درازای تاریخ بیش از یک و نیم 

 است.  نداشته دولت ملی  هیچگاهیسده یی خود 

 

در روند دور و  ملت ها به گونه طبیعیپا ودر ار

را  و دولت های ملی به میان آمدند دراز تکاملی

اما در آسیا نخست دولت ها و  به میان آوردند.

را آن ن باشندگاسپس  .کشورها را به میان آوردند

تحمیلی و  ت شدن لم مسیردر به گونه مصنوعی 

ملت  -در این حال، کشورقرار دادند . اجباری 

های جهان سومی را به گونه یی ساختند که در آن 

تبار  چندین قوم و قبیله ونه موارد یدر بیشتر

در چهارچوب یک کشور قرار گرفتند که مختلف  و...

کشاکش و رقابت  درگیری، پیوسته با هم سرگرم

باشند. چه بسا هم که یک قوم و تبار واحد را در 

میان چند کشور تقسیم نمودند. در این حال، این 

کشورها به گونه یی پرداز شده اند که تقریبا با 

و تقابل و همه همسایگان خود پیوسته تعارض 

هیچ کدام دارای عمق  ،دشمنی دارند. از سوی دیگر

استراتیژیک نبوده و فاقد ده معیاری اند که 

جیوپولیتیک دان هالندی برای ثبات یک  -اسپایکمن

 کشور مقتدر تعریف نموده است. 

 دولت داریم: کشور یا دو نوع  در این حال 

  مانند ترکیه، ایران،  پارچه چند کشورهای

تان، س، هند، افغانستان، ازبیکپاکستان

که .و.... عراق ،لبنانقزاقستان ،  تاجیکستان،

 متشکل از اقوام گوناگون اند.

 مانند ارمنستان،  تباریهای تک دولت

کشورهای عربی  ترکمنستان و آذربایجان و بیشتر

    ....خاور میانه

 

ره آورد  ،سامانه جغرافیای سیاسی کنونی جهان

قدرت های بزرگ اروپایی است سیاست های استعماری 

ع و مطامع دراز مدت خود فکه با توجه به منا

یا واحد کشور ده  صد و چندجهان را به نزدیک به 
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شماری از  ،. در این میاننده اتقسیم نمودسیاسی 

کشورها طبیعی و شمار بسیاری مصنوعی اند. برای 

مثال هند، فرانسه آلمان و...کشورهای طبیعی و 

از کشورها مانند افغانستان، شمار بسیاری 

آذربایجان، پاکستان، اسراییل، اوکرایین، 

عراق، سوریه، ازبیکستان، تاجیکستان امارات، 

که بیشتر در  و... کشورهای مصنوعی و ساختگی اند

  .دندورده شسده بیستم به میان آ

 

های اروپایی توانستند مرزهای دلخواه خود  قدرت»

میانه مرکزی به طور را بر خاورمیانه خصوصا خاور

که مردم منطقه  بدون این .یک جانبه تحمیل کنند

ی یمرزهای جدید هیچ رابطه  .را در نظر بگیرند

با خصوصیات فیزیکی و یا فرهنگی منطقه 

.«رندندا
7
  

شوروی ها هم نقشه آسیای میانه را با توجه به 

در گذشته، ود ترسیم کردند. خمنافع جیوپولیتیکی 

میانه، سه دولت: خان نشین های در گستره آسیای 

امارت بخارا وجود داشت. اما  خیوه و خوقند و

دولت شوروی به جای آن چند جمهوری را به میان 

 آورد.

 

اقوام  بدون در این میان، شماری بسیاری از 

بلوچ ها، کردها، هزاره ها  ند، مانند دولت ماند

 و...

 نظام و سپس سیاسی واحد فرهنگ یک اساس بر ملت

ما کنون از نداشتن فرهنگ . گیرد می شکلیاسی س

ما در دولت سازی مدرن واحد سیاسی رنج می بریم. 

و ملت سازی با پدیده های مدرن سر و کار داریم. 

و ی ما سخت سنتی و کنش ها در حالی که اندیشه ها

 اند. واپسگرایانه 

 است: رکن سه دارای سیاسی نظام»

  مردم -1

                                      
7

و  یاسیدفتر مطالعات س رکلیمد -یزهران یکتر مصطفاد.  

بعد از سقوط موصل وارد عمل  کایرا امرچ ،یالملل نیب

 سایت دیپلماسی ایرانی.شد؟ 
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 سیاسی نظام اجرایی ماشین عنوان به رژیم -2

 . مردم و رژیممیان  پیوند دهنده حلقه -3

 

 اجرایی ماشین یک که است ایندر ما دشواری 

 که این اما .داریمیعنی یک رژیم سیاسی  -مشخص

 که باشد باید صورت چه به و چگونه ماشین این

 وجود ببرد، جلو به را سیاسی نظام بتواند

 را سیاسی امنظ اهداف است قرار که رژیمی. ندارد

 .است درمانده ببرد، پیش

 

 داشته وجود دولت و سیاسی نظام باشد قرار وقتی

 از که ملتی. باشد ملت باید آن از پیش باشد،

 به و کرده عبور گرایی طایفه و یه یقبیل حالت

 بر اتحاد و ائتالف قدرت، سیاست، تعریف معیارهای

 یی فراقبیله و فراقومی عقالنیت نوعی مبنای

 دست واحد سیاسی فرهنگ یک به نهایت در و هرسید

 که است واحد سیاسی فرهنگ مبنای بر. باشد یافته

 مجموعه خود برای تواند می ملت یک گفت توان می

 وقتی .بگیرد نظر در را سیاسی نظام نام به یی

 سرنوشت تعیین حق ملت باشد، داشته وجود ملت

 نتوا نمی نباشد، ملت که زمانی تا. کند می پیدا

. باشد داشته سرنوشت تعیین حق تواند می که گفت

 حق شوند، تبدیل ملت به مردم از یی مجموعه اگر

 صورت این در که کنند می پیدا سرنوشت تعیین

 . شود می پیدا حاکمیت

. دارد را خود خاص های مولفه نیز ملی حاکمیت

 قبیله فرایند کردن طی هم ملت به رسیدن شرط

. است متحد جامعه به یدنرس و قومگرایی و گرایی

 نکرده طی را آن ما منطقه جوامع اکثر که چیزی

«.اند
8 

 

ملت، ره آورد تکامل  -در یک سخن، پدیده دولت

تمدنی اروپای  -اجتماعی و سیاسی گستره فرهنگی

که پس از عصر رنسانس )نوزایی یا )باختری 

به شکوفایی در سپهر تفکر اروپایی رستاخیز( 

                                      
8
 . همان مقاله 
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سته از تحول شیوه تولید، و برخا (ودبرسیده 

مبارزات طبقاتی و دگرگونی الیه بندی اجتماعی در 

اروپا یعنی فارماسیون )ریختار( سرمایه داری 

انحصاری صنعتی و تسلط ارزش ها و اندیشه های 

 .ه استبودبورژوازی بر آن 

 

نی ناگهایاد ما نرود که این پدیده به گونه 

بسیار  التحوترشته تبارز نکرده، بل در روند یک 

و و زمانبر اجتماعی  پر فراز و نشیب پیچیده

ره به پختگی رسیده و پاالیش اندیشه های کهن 

که  بود دور و دراز ورد منطقی یک روند تاریخیآ

آن از نیمه دوم سده های  و ذهنی عینی بستر

سرانجام  بود که شدن نموده هموارمیانی آغاز به 

 مانیپ» ید.تسجیل گرد 1648کنفرانس وستفالیا  در

 انیاست که پس از پا یی نامه مانیوستفالن، پ

( ۱۶۴۸-۱۶۱۸در اروپا ) یساله مذهب یس یها جنگ

 بسته شد. یالدیم ۱۶۴۸در  ییاروپا یکشورها انیم

به جز  ییاروپا یکشورهاهمه  مانیپ نیا در

 وستفالن و لهستان شرکت داشتند. ایتانیبر

نس در صلح چند جانبه پس از رنسا مانیپ نینخست

جامعه  هیالگو و پا ا،یوستفال صلح .بوداروپا 

 نی. در ادیملل و سپس سازمان ملل متحد گرد

کشورها به عنوان  کسانیحقوق برابر و  مانیپ

بار مطرح و  نینخست یمستقل برا یاسیس یواحدها

«قرار گرفت رشیمورد پذ
9
.  

آغاز در سیمای دولت های  این فارماسیون در

دولت های سپس در سیمای خودکامه و مطلقه و 

انقالب فرانسه و دیگر تحوالت در سده برخاسته از 

 انقالب صنعتیسپس تبارز کرد. های هژدهم و نزدهم 

و پیدایش سرمایه  انگلستان و توسعه دریانوردی

زمینه گسترش آن را به سرتا سرجهان  ،صنعتی

     فراهم آورد.

 

 ملت، مهار -هدف اصلی از پدیدآیی ریختار کشور

و وقایه توده قدرت لگام گسیخته فرمانروایان 

های  گیخودکامو  ها های مردم در برابر زورگویی

                                      
9
 و برگرفته از ویکی پیدیا. 
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ملت، پیام آور عصر روشنگری  -. دولتبودآنان 

بود که نشانگر بیداری توده های گسترده مردم و 

آگاهی آنان از حقوق و جایب شان و نیز وادار 

شان ساختن فرمانروایان به مسوولیت ها و تکالیف 

در برابر توده ها و در یک سخن پایان دادن به 

قدرت مطلقه  و مشروط ساختن آن ارزیابی می 

 گردید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nation) سازی ملت  دولت سازی  و

building) 

 در افغانستان
 

 ،پیش از سده نزدهم ،از نگاه تاریخی، در گذشته

وجود نداشت. « افغانستان»کشوری در جهان به نام 

سه استان بزرگ  ،خش خاوری پشته ایراندر ب

کابلستان )که پیشاور و اتک را هم در بر می 

بود و سیستان زابلستان که در برگیرنده گرفت(، 

و خراسان که هرات و  می گردیدشامل بلوچستان هم 

بلخ )که تخارستان و بدخشان را هم در بر می 

که در سده های شانزدهم، هفدهم  گرفت( وجود داشت

مه سده هژدهم میان ایران صفوی و هند تا نی

بریتانیایی و خان نشین های آسیای میانه تقسیم 

از سوی احمدشاه  1747بود. دولت درانی که در 

ابدالی بنیاد گذشته شده بود، هم به نام 

افغانستان یاد نمی شد و بیشتر به نام های 

ایران و خراسان شهرت داشت. این دولت در اوایل 

کارگردانی انگلیسی ها از هم سده نزدهم با 
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 هرات نخست سده نزدهم دردهه های در فروپاشید. 

یعنی در  -کابلو قندهار  -و جنوب هندوکش

دولت  ،کابلستان و سیستان و بخشی از خراسان

درانی و در شمال هندوکش خان های بومی فرمان می 

در خاور  ،پس از فروپاشی دولت درانیراندند.  

و خان های ین محمد زایی ایران چند سردار نش

   فرمان می راند. بومی 

 

از همین رو هم است که در نقشه های سده هژدهم و 

نخست نیمه کل و حتا نخست سده نزدهم های دهه 

افغانستان در سیمای ی به نام شوراین سده، ک

در  به چشم نمی خورد. کنونی و مرزهای امروزین

ه دور اصلی یک منطق« افغانستان» ،گذشته تاریخی

افتاده بود که کنون در گستره پاکستان قرار 

 دارد. 

 

در اثر تفاهم بریتانیایی ها و کنونی افغانستان 

ات فمیان متصر لروس ها به عنوان یک نوار حای

ات آسیای میانه یی فو متصر هندی بریتانیای کبیر

وگیری از برخورد دو لیه برای جسدولت تزاری رو

ان آورده شد. یبه م در سرزمین خراسان ابر قدرت

تصادفی نیست که الفنستون کتاب معروف خودش را 

گزارش سلطنت »در باره دولت درانی زیر نام 

 نوشته است.  «کابل

 

روشن است در بازی بزرگ، ایران بزرگترین مانع 

در برابر راهیابی روسیه به آب های گرم و 

راهیابی انگلیس به آسیای میانه و قفقاز بوده 

یه تزاری و هم انگلیس از ایران است. هم روس

بزرگ )متشکل بر گستره ایران کنونی، افغانستان 

کنونی، پاکستان کنونی، و جمهوری های آسیای 

میانه و قفقاز کنونی( ترس داشتند. هراس شان هم 

مبادا ایران با حریف همدست شده،  -مدلل بود

منافع شان را یا در سرزمین پهناور هند و یا در 

ه و قفقاز با خطر جدی رو به رو آسیای میان

سازد. این بود که ناگزیر گردیدند واحد سیاسی 

تازه یی را برای جلوگیری از برخورد دو قدرت 
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بزرگ جهانی بر سر ویرانه های امپراتوری ایران 

شرقی درانی به میان بیاورند و نام یکی از 

افغانستان را کنون  –استان های دورافتاده ایران

کستان قرار دارد، در چند مرحله بر در سرزمین پا

 این کشور نوساخته بگذارند.

 

به هر رو، افغانستان کنون در چند مرحله به 

ایجاد کشوری به استعماری  . پروژهمیان آورده شد

در در بخش خاوری پشته ایران  «افغانستان»نام 

افتادن پیشاور و کشمیر به دست سیک ها  ع باقوا

رکشی انگلیس بر قندهار لشکبا کارپردازی لندن و 

ر و وپس از جدا ساختن نهایی پیشا ،و کابلستان

بریتانیای توطئه های  ااتک از پیکر کابلستان ب

سینگ سیک ریخته شد.  تاز سوی رنجیکبیر 

ندهار، غزنی، ق لافغانستان در آغاز تنها شام

کابل، جالل آباد و پروان و بامیان بود. در 

با   ممد خان بار دوآینده در دوره امارت دوست مح

بود که انگلیسی ها پول و  1855عاهده مامضای 

ت محمد خان سهای بسیاری را در دست دورجنگ افزا

ت با برنامه ریزی انگلیسی سو او توان دگذاشتن

رزمین های شمال سها و توافق مسکوت روس ها 

به هندوکش را به یاری توپخانه ساخت انگلیس 

آن هنگام  ات که درضمیمه نماید. هر «افغانستان»

مستقل بود، در آخرین روزهای چونان یک کشور 

د خان شامل گستره مفرمانروایی امیر دوست مح

 افغانستان ساخته شد.

 -سه قرار دادافغانستان د ژوری با امضای 

)که بر اساس  معاهده پاریس میان ایران و انگلیس

، رسما از ایران جدا شد(افغانستان آن 

پتربورگ میان انگلیس و روسیه کنوانسیون سانکت 

تزاری در زمینه تعیین مرزهای شمالی و سرانجام 

کنوانسیون کابل میان عبدالرحمان خان و سر 

مارتیمور دیورند )که نادرست به معاهده دیورند 

برای تحدید مرزهای هند  شهرت یافته است

     ( به میان آورده شد.بریتانیایی و افغانستان
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 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 
 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.

 

 ملت سازی در افغانستان

و  حطرارا محمود طرزی  می تواندر افغانستان 

ملت مدرن خواند. او که تیوریسین دولت  مهندس

با  ،امانی شمرده می شود، پس از اعالم استقالل

الگوبرداری از مدل ترکیه
10

ثیر اندیشه )زیر تا 

                                      
10

درست مانند افغانستان، پاکستان،  کیه کنونیتر.  

یک کشور مصنوعی و ساختگی است که به  اسراییل و..

عنوان یک پروژه استعماری از سوی انگلیس برای مقاصد 

خاص بر گوشه یی از ویرانه های امپراتوری واژگون شده 

عثمانی ساخته شد. امپراتوری عثمانی کشور  ارتجاعی

ی گسترده یی از سه قاره بزرگی بود که بر بخش های

اروپا، افریقا و آسیا فرمان می راند. چون در کشوری 

که قرار بود به نام ترکیه عرض اندام نماید، قومی به 

نام ترک وجود نداشت، اتاترک بر اساس برنامه انگلیسی 

در  ،ها زبانی که را بعدها ترکی استانبولی نام گرفت

ر داد. این در قرا« ملت مصنوعی ترکیه»هسته شکلگیری 

حالی بود که امپراتوری عثمانی در واقع بازمانده 
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 «ملت افغانستان»خواست در هسته های اتاترک( 

زبان پشتو را بگذارد.
11

پیشاپیش باید گفت که 

سر می بطرزی از آوان کودکی در ترکیه عثمانی 

 برد و شناخت چندانی از جامعه نداشت. 

ملت » ،بهره گیری از این مدل اطرزی خواست تا ب

و با را شکل بدهد. اما چالش بزرگی که ا «یافغان

در آن  ه رو بود، این بود که زبان پشتوبآن  رو 

هنگام یک زبان بومی تقریبا مرده به شمار می 

ات یادبدستگاه واژگانی گسترده، رفت که فاقد 

که به دشوار می بود شایان توجه مدرن کالسیک و 

یافت و از این زبان شد چند عنوان کتاب را به 

رسمی توانایی بازی نمودن نقش زبان  این رو

 دولتی و زبان میان تباری در کشور را نداشت.

این در حالی بود که چنانچه امروز هم ندارد. 

زبان پارسی دری از سده ها بدین سو به گونه 

می شد  پنداشتهطبیعی چونان زبان رسمی و فراگیر 

 -را به عنوان زبان فرهنگی و خود پشتون ها آن

ز زبان یکی ا این زبانتمدنی خودشان می شمردند. 

                                                                                                             
بیزانس بود که پسان ها  باژگون شده امپراتوری 

توانسته بود سرزمین های پهناوری از جمله کردستان 

ایران را  بگیرد. کردهای سنی ترجیح می دادند تا زیر 

دست عثمانی باشند تا  دولت شیعه صفوی. به هر حال، 

کیه توانست با راه اندازی جنبش سراسری دولت تر

زبانی را متشکل بر واژگان ترکمانی،  ،سوادآموزی

پارسی، عربی و فرانسوی بر سر تا سر ترکیه پهن نماید. 

در واقع ملت ترکیه متشکل بر اقوام گوناگونی است که 

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

 
11

سراج االخبار »ر جریده طرزی در این زمینه د.  

اجداد  ،یزبان افغان»مطلبی نوشت زیر نام « افغانیه

حوزه زبان پرداخت به ل یفصتبه  که در آن « !هاست زبان

 یزبان افغان»کرد که:  یریو در پایان آن نتیجه گ

اجداد اقوام آریا  «یملت افغان»ها و  اجداد زبان

ا، م یها در مکتب»تأکید داشت که  ی. طرز«باشد یم

او  «.اشدب یها، باید تحصیل زبان افغان اهمترین آموزش

های آموختن زبان نسبت به را  یزبان افغانفراگیری 

تر مهم  یارسپ احت ی،، اردو و ترکی(نگلیسا) یانگلیز

آن  لیکه هرچه عاجل به تحص کرد دیتأک و جلوه داد

ما،   به فکر عاجزانه»: سدینو ی. او مردیاقدام صورت گ

و تعمیم  یترق معارف، اصالح و یفه انجمن عالیگانه وظی

 «.باشد... دیبا یفغانا یو ملت یزبان وطن
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یات کالسیک بسیار غنی بو دارای ادجهان های زنده 

که دارای صدها  ودی ربه شمار مدر تراز جهانی 

 .  استادبی درخشان شهکار 

 

ود که استراتیژی زنده سازی، توسعه و رسمی باین 

سازی پشتو روی دست گرفته شد که تنها در دوره 

صدرات داوود خان و در کل پادشاهی ظاهر خان با 

مایه گذاری هنگفت شوروی ها که در صدد بهره سر

از برگ پشتون در بازی ابزاری ی ربردا

افت. یجیوپولیتیک در میانه آسیا بودند، تحقق 

مضحکه یی که به میان آمد این بود که به گونه 

مسخره آمیزی زبان پشتو را در برابر زبان  

قرار دادند. دو و رویارویی پارسی دری در رقابت 

در را که به هیچ رو هموزن نبودند. ورزشکاری 

حذف نابخرادانه و ناروای همین راستا، مشی 

تدریجی و نابودسازی زبان و فرهنگ پارسی دری در 

 کشور پیش گرفته شد.

 

جا دارد یادآور شویم که پس از راهیابی استعمار 

انگلیس در هند، و استعمار روسیه تزاری در 

و  ه نزدهمآسیای میانه و قفقاز، در درازای سد

، مشی ریشه کن کردن نیمه نخست سده بیستم

سیستماتیک فرهنگ ایرانی و زبان پارسی دری روی 

دست گرفته شد. سپس این مشی در افغانستان پیاده 

شد. پس از سال های جنگ جهانی دوم، شوروی پیشین 

آن در افغانستان کار کرد. روی به گونه خطرناکی 

افتاده است.  کاامریاین ابزار در دست هم کنون 

ابرقدرت ها مدت ها پیش درک کرده بودند که 

مادامی که فرهنگ ایرانی و زبان پارسی دری بر 

این سرزمین ها فرمان می راند، امکان استیالی آن 

و ایرانی  سیاست فرهنگ زدایی ،نیست. از همین رو

را پیش گرفتند که شریعتی دادگرانه آن را  ستیزی

         خوانده است.  «استحمار»

 

خبطی را که در این راستا مرتکب جفا و بزرگترین 

زبان  1964شدند، این بود که در قانون اساسی 

پشتو را به عنوان زبان ملی و رسمی کشور در 

جایگاهی باالتر از زبان پارسی دری قرار دادند و 
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این گونه کشور را دچار دودستگی، انقطاب، 

ی بی پایان انشعاب، تفرقه، دشمنی و استخوانشکن

دو گروه به  گونه نارواکردند و مردم را به 

تبر  ند.نمودپشتو زبان و غیر پشتوزبان تقسیم 

و  تقسیم باشندگان کشور به دو گروه مخاصم

پیامدهای بسیار ترسناکی به همراه داشت   متعارض،

امروز در آتش آن می سوزیم. این در حالی  تاکه 

ستاورد سترگ ن دااست که زبان پارسی دری به عنو

تمدنی مشترک همه باشندگان پشته بزرگ  -فرهنگی

ایران، از سده های متمادی بدین سو به گونه 

بین القومی همه اقوام  هطبیعی زبان مراود

و هیچ نیاز  باشنده ایران از جمله پشتون ها بود

عینی برای جاگزین ساختن زبان پشتو به جای آن 

    احساس نمی شد. 

 

ان پارسی دری را بزنداردکه نیازی به گفتن 

ی سده ها به عنوان زبان دوم اپشتون ها در دراز

تمدنی خود پذیرفته  -خود و نیز زبان  فرهنگی

و در شکوفایی آن نقش برجسته یی را بازی  بودند

   ند.ه بودنمود
 

روشن است دشواری های فراوانی بر سر راه این 

 بر اساس نسخهباری جو اگونه ملت سازی تحمیلی 

وارداتی بود. برای مثال، اتنوس سنتریستی های 

پشتون ها به دشوار یک سوم باشندگان کشور را می 

ین کمبود، اران بساختند. این بود که برای ج

 شد و پشتون هاافسانه اکثریت و اقلیت بافته 

دشواری دیگر در اکثریت جا زده شدند.  خالف واقع

ا در این بود که بخش بزرگ و هسته اصلی پشتون ه

آن سوی مرز دیورند مانده بود و در افغانستان 

ن را پارسی زبانان بخش اصلی و اکثریت باشندگا

می ساختند. نکته یی که بسیار مهم است، این است 

که پشتون ها گویشوران یک اقلیت زبانی در کشوری 

درصد( پارسی  55اند که اکثریت آن )در حدود 

 زبان اند.

 

افغانستان: »کتاب  8در ص. در پیوند با این، 

بایسته »می خوانیم:  1924، مسکو، «گزیده مقاالت
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است، به هر حال، میان )مفهوم( افغانستان و 

گ.[ افغان ها -افغان تفکیک قایل شد. ]بخش بزرگ

در بیرون قلمرو افغانستان بود و باش دارند. 

برعکس، در میان باشندگان افغانستان غیر افغان 

غان ها عبارت اند از ها بود و باش داند. اف

 «قومی که به زبان ویژه ایرانی سخن می گویند...

 

افغان ها به »همین کتاب آمده است:  11در ص. 

زبان پشتو یا پختو سخن می گویند که شاخه یی از 

زبان ایرانی است. مگر در دربار امیر، سرشناسان 

و در عرصه نوشتاری و بازرگانی امروزه زبان 

 «دارد. پارس معاصر  چیرگی

هرگاه بخشی از[ افغان »]می خوانیم:  13در ص. 

ها در بیرون از قلمرو افغانستان بود و باش 

دارند، از سوی دیگر، در خاک آن اقوام غیر  

افغان زندگی می کنند که از افغان ها از نگاه 

 «  تیپ، زبان و خاستگاه فرق دارند.

 

آن چه بسیار جالب است که حتا در دوره 

ی امان هللا خان بسیاری از باشندگان فرمانروای

مناطق دور افتاده کشور به شمول مناطق پشتون 

نشین با نام افغانستان آشنا نبوده اند. برای 

 کتاب می خوانیم: 19نمونه در ص. 

شایان یادآوری است که درک یگانگی ملی یا »

سیاسی تا همین اکنون به آن پیمانه در میان 

آن ها با سخن گفتن  افغان ها دیده نمی شود که

از میهن خود هیچگاهی واژه افغانستان را به کار 

نمی گیرند و به نام های ناب بومی چنگ می 

«اندازند.
12
 

                                      
12

نویسنده انگلیسی کتاب  -کتر لیلیان همیلتوندا.  

نشان می دهد که حتا در زمان عبدالرحمان « دختر وزیر»

به همه باشندگان این کشور اطالق نمی شد. « افغان»کلمه 

ترین اتفاقات  جالب»یسد: نو او در مقدمۀ این کتاب می

گیرد که اصلیت  گی من در آن جا از منابعی سرچشمه می زند

 «افغان ندارد.
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می  Imperial Gazetteer of Indiaاز قول   25در ص. 

هرگاه ما مناطقی را که به دلیل وحشی »خوانیم: 

بودن طبیعت )دور افتادگی و دشوارگذری( و 

ود تقریبا بیرون از دایره تاریخ نادسترسی خ

مانده اند، کنار بگذاریم، )مانند بدخشان، 

پنج  -)نورستان( و هندوکش مرکزی( کافرستان

منطقه بزرگ را در افغانستان پیش روی خود می 

بینیم: ترکستان افغانی )باکتریا(، حوضه هری 

رود )آریا(، حوضه کابل، حوضه وسطی هلمند 

اخوزیا( و سر انجام، )هیرمند( و ارغنداب )ار

ساحه سیستان )درانگیان(. این ناحیه بندی صرفا 

جغرافیایی با تقسیمات اداری کنونی افغانستان 

همخوانی دارد که شامل شش استان می باشد: 

ترکستان افغانی، بدخشان )همراه با واخان(، 

 «هرات، قندهار، فراه )سیستان( و کابل

مناطق و سپس در ادامه: از سوی دیگر،  ...

برشمرده شده، از روزگاران کهن در بافتار ایران 

خاوری شامل بوده اند و در تاریخ آن نقش بازی 

 «نموده اند.

 

از همه »همین کتاب نوشته شده است:  90در ص. 

سرزمین های نامنهاد ایرانی )سرزمین هایی که 

ایرانی خوانده می شوند(، افغانستان تا همین 

ور ناشناخته  مانده اکنون روی هم رفته یک کش

 terraاست... این گونه، ... افغانستان نه تنها 

incognita  کشور ناشناخته( بل نیز(tabula    )تابو(

 هم است.

                                                                                                             
صورت عام  نام افغانستان به: »که سدینوی م ،هم ویبل

و نه کاربرد دارد.  شود یتوسط مردم آن، نه شناخته م

و  گانیمناطق توسط همسا نیا است که به ینام نیا

آن داده شده است.  م قوم غالب بهارتباط نا به گانگانیب

کشورشان  یمنطقه برا نیاست که مردمان ا ینام« خراسان»

آن را افغانستان  های خارج که یالدر ح برندی کار م به

 (.10: 2009افغانستان،  یتبارشناس و،ی)بل.« خوانند یم
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زبان هایی را »...می خوانیم:  93 – 92در ص. ص.  

که باشندگان افغانستان به آن سخن می گویند، می 

 توان به سه بخش تقسیم کرد:

 گروه ایرانیزبان های مربوط به  - أ

 زبان های هند و آریایی - ب

 رکیوزبان های ت - ت

 
زبان های مربوط به گروه ایرانی عبارت اند از  

(ghalcaو گلچه ) پختو(-)پشتو  زبان افغانی
13
 

 پارسی.

...شمار کل گویندگان به زبان افغانی بنا به 

آخرین داده ها که در دسترس است )آمده در 

 3.5تقریبا  دانشنامه )دایره المعارف( اسالم(،

میلیون نفر تخمین زده می شود که از جمله دو 

میلیون آن در امارت افغانی بود و باش 

«دارند.
14
  

ر تنها نواحی بود و ببا»می خوانیم:  103در ص. 

باش قبایل اوغان در جنوب منطقه کابل را 

«.اوغانستان می خواند
15
 

                                      
13

در اوستایی به معنای کوه بوده « گر». در اصل گرچه.  

و در « غر»زبان پشتو به شکل است که همین اکنون به 

 کار برد دارد.  « گر»زبان روسی به شکل 
14

. نفوس کشور در دوره فرمانروایی امان هللا خان نزدیک  

میلیون نفر تخمین زده می شد. از این رو می توان  5به 

درصد  40گفت که پشتون ها در آن برهه نزدیک به 

یستم باشندگان را می ساخته اند. در نیمه دوم سده ب

نیز بسیاری از پژوهشگران از جمله روانشاد غبار و 

روانشاد فرهنگ همین چهل درصد را در کتاب های خود 

آورده اند. مگر کنون با توجه به تلفات سنگین سال های 

دهه هشتاد سده بیستم و دهه نخست سده بیست و یکم، این 

 درصد کاهش یافته است. 33-31میزان تا 
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 این  متوجه بود: باید یادداشت

کشور  جا، نه شهر کابل و والیت کنونی کابل، بل

کابلستان است که پیشاور و اتک و گستره پشتون نشین 

 پاکستان کنونی را  هم در بر می گرفت.
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افغانستان بخشی از ایران » آمده است  112در ص. 

 « ل می دهد.را تشکی

به هر رو، پشتون ها یا افغان ها، صرف نظر از 

همه چیز از اصیل ترین توده های ایرانی اند که 

با تاجیک ها و پارس ها از یک تیره و تبار و 

 نژاد اند.

تاریخ شرق، »جلد یکم کتاب سه جلدی   264در ص. 

، چاپ پژوهشکده «خاورزمین در عهد قدیم

وسیه، با ویرایش خاورشناسی پژوهشگاه علوم ر

، در فصل شانزدهم زیر 2000داکتر رباکوف، مسکو، 

کشورهای پشته ایران و جنوب آسیای میانه »عنوان 

 می خوانیم:« در...

توده های ایرانی زبان فالت ایران مشتمل اند بر »

پارس ها، افغان ها، کردها، گیالنی ها، 

 مازندارنی ها، بلوچ ها و...

 

همسایه با این نام از افغان ها را توده های 

اوایل قرون وسطی می شناسند. مگر نامی که خود 

به  -پشتون ها -آن ها خویش را بدان یاد می کنند

)پارسو( می رسد. این « پرسو»ایران باستان 

اتنونیم )نام تباری( از میانه های نیمه دوم 

هزاره نخست میالدی برای مناطق بود و باش کهن 

سرزمین افغانستان  افغان ها در جنوب خاوری

 کنونی اطالق می گردیده است.

در عهد باستان توده های دیگر ایرانی مانند 

مادها، پرفیان ها، باکتریایی ها، کرمانی ها 

 «و... در این سرزمین می زیسته اند.

پارس ها برای »همین کتاب می خوانیم:  290در ص. 

نخستین بار در منابع آشوری سر از سده نهم پیش 

الد یاد شده اند. در سنگنبشته شاده آشوری از می

پیش از میالد   843سلمان اسر سوم که نزدیک به 

تدوین گردیده است، از مناطق پرسو )پارسو( سخن 

 «گفته می شود.

 

از این نبشته ها چنین بر می آید که پشتون ها 

یکی از اصیل ترین و دیرین ترین تیره های 
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نام ایشان ایرانی )پارسی( هستند و خاستگاه 

یعنی با پارس ها و  )پارسو( است.« پرسو»

پارسیوان ها از یک تیره و تبار اند. در این 

حال، سخن بر سر پشتون های درانی است. زیرا 

گان یفتلی ها زماندپشتون های غلزایی از با

شمرده می شوند که با تاجیک های باشنده شمال 

 خاوری کشور همتباراند.  

 

تراناسیونالیسم اولگی راهیابی چگون

 به کشور تباری 
در سال های دهه هفتاد سده نزدهم، اویلفرود 

 ،یکی از سردمداران دستگاه اطالعاتی انگلیس -بالت

ایدئولوژی پان اسالمیسم را به میان آورد که هدف 

آن سیطره بر سراسر جهان اسالم از افریقا تا 

آسیای میانه و قفقاز بود. پیاده سازی این طرح 

لژهای فراماسونری ان عثمانی و طسل به دوشرا هم 

در خاور زمین به رهبری سید جمال الدین 

 گذاشتند.  

در هماهنگی با سلطان  ن راستا، سید جمالیدر هم

 یبا گذرنامه ایرانی در لباس یک ترک عثمانی و

از راه عثمانی به روسیه سفر کرد و مدتی در 

. پایتخت روسیه ماندگار گردید -سانکت پتربورگ

او با قریحه خارق العاده یی که داشت، بسیار 

زود زبان روسی را فرا گرفت و آغاز به نوشتن 

مقاالتی در روزنامه های طراز اول روسیه نمود. 

او توانست به سرعت با محافل اشرافی روابطی 

پیدا نموده، با وزیر خارجه  و نخست وزیر 

 دیدارهایی انجام دهد. 

 

از نواده های امام سید که خود را در روسیه 

ترمذی جا زده بود، به نام سید ترمذی )ترمزی( 

شهرت فراگیری در میان مسلمانان پیدا کرد. در 

ظاهر شعار وی همبستگی همه مسلمانان و اتحاد 

آنان با روس ها در برابر امپریالیسم انگلیس 

برای رهایی از استعمار بود. مگر پنهانی 

ریسم بر می مسلمانان روسیه را در برابر تزا

انگیخت. همین بود که رازش فاش گردید و بر وی 
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مشکوک شدند و تزار از بار دادن او خود داری 

ورزید و سید را به نام عامل انگلیس از روسیه 

بیرون راندند. این گونه، پروژه پان اسالمیسم با 

شکست رو به رو شد. هر چند، اندیشه های سید در 

عبده  در جهان  محمد -آینده از سوی شاگردانش

عرب و دیگران از جمله محمود طرزی در سال های 

 جنگ جهانی یکم در جنوب آسیا پی گرفته شد. 

 

این بود که دستگاه اطالعات انگلیس در پی به 

تسلط بر  میدان آوردن ایدئولوژی دیگری برای 

رویارویی با روس ها و کوتاه کشورهای اسالمی و 

ن آسیای میانه و ساختن سیطره آن ها بر مسلمانا

قفقاز برآمد. در این راستا، اندیشه پان 

هایی که  ترکیسم، یعنی یکی کردن همه سرزمین

ها  هایی که ریشه آن باشندگان آن به یکی از زبان

رسد و  می اورالی -آلتایی -بایکالیهای  به زبان

نخستین بار از سوی یک خاورشناس مجارستانی 

بری در دهه یهودی تبار به نام آرمینیوس وام

ساخته و مطرح گردیده بود، در دستور کار  ۱۸۶۰

بود   وامبری رایزن سلطان عثمانی شده قرار گرفت.

ولی در نهان برای لرد پالمرستون و دفتر امور 

 کرد.   خارجه بریتانیا کار می

 

ساختن و مطرح کردن این اندیشه از سوی وامبری و 

ند از بریتانیا در اصل به منظور ایجاد یک کمرب

در  اورالی -آلتائی -گویشوران زبان های بایکالی

جنوب روسیه بود تا مانعی شود برای گسترش و 

در هندوستان.  رخنه روس ها به مستعمرات انگلیس

های دیگری کار وامبری  ها و صهیونیست بعدها یهودی

را ادامه دادند از آن جمله نویسنده یهودی 

تاب خود فرانسوی به نام لئون کاهون که در ک

«Introduction al'Histoire de l'Asie, Turcs, et Mongols, de » به

دهی و تبلیغ پان ترکیسم پرداخت. پس از او  شکل

خوریم به نام  به نویسنده یهودی انگلیسی برمی

آرتور ل. دیوید که در کتاب خود کوشید تا به 

ها حس برتری نژادی و نژادپرستانه  زبان ی رکوت

ده در اوایل سده بیستم از طریق بدهد. این ای

 ترکان جوان در امپراتوری عثمانی شکل گرفت.
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محمود بیک!! طرزی که مدت ها در عثمانی به سر 

ها بود، در  یه ییبرده و به شدت زیر تاثیر ترک

آغاز هوادار پر و پا قرص اندیشه های پان 

اسالمیستی  به رهبری ترکیه عثمانی بود، پس از 

وری عثمانی، به اندیشه های فروپاشی امپرات

ناسیونالیستی پان ترکیستی گرایش پیدا کرد و 

مای پدر یزیر تاثیر همین ایدئولوژی بود که در س

ناسیونالیسم افغانی )پشتونی( تبارز کرد. طرزی 

ناسیونالیسم افغانی را بر شالوده تبار پشتون و 

 زبان پشتو استوار ساخت. 

خان زیر تاثیر در این هنگام در ایران نیز، رضا

ناسیونالیسم مصطفی کمال اتاترک در سیمای پدر 

 ناسیونالیسم ایرانی برآمد کرده بود. 

 

این گونه، با اندیشه های طرزی، افغانستان رسما 

پا به عصر ناسیونالیسم گذاشت. تا این جای کار 

به هر رو، در کشور با دشواری چندانی رو به رو 

مذهب، مردم  نبودیم. زیرا با توجه به سیطره

اندیشه های ناسیونالیستی را اندیشه های دهری و 

نوعی بدعت می پنداشتند و شیار بزرگی میان 

پشتون ها و سایر باشندگان کشور به چشم نمی 

 خورد.

 

شوروی ها که در دوره امان هللا خان در کشور راه 

یافته بودند، می دانستند که دیر یا زود اندیشه 

افغانستان پا خواهند های ناسیونالیستی در 

گرفت. این بود که با همه نیرو در پی بهره 

برداری از آن برآمدند و زیر پخش شعارهای ساختن 

به رهبری امان هللا خان به دامن زدن « دولت ملی»

  پرداختند.به ناسیونالیسم پشتون 

 

در آینده، در سال های جنگ جهانی دوم، داوود 

ی فاشیستی خان با الهام گیری از اندیشه ها

هیتلر، پرچمدار این ایدئولوژی گردید. پس از 

جنگ، با به میان آمدن کشور پاکستان، شوروی ها 

برای راهیابی به آب های گرم با همه نیرو به 
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دامن زدن ایدئولوژی اولتراناسیونالیسم پشتون 

که با گذشت زمان به نام پشتونیسم شهرت یافت، 

دار )ویش یازیدند و در آغاز جنبش جوانان بی

زلمیان( را زیر پوشش گرفتند. سپس از همین راه 

 به پخش اندیشه های چپی مبادرت ورزیدند. 

 

شوروی ها با بهره گیری از تنش های دورنی 

خاندان شاهی، توانستند داوود خان را در راس 

این جنبش بیاورند و با سازماندهی کودتای نظامی 

روی  او را در سیمای نخستین رییس جمهور کشور

کار آورند. سپس با رخنه در تار و پور جامعه، 

تا توانستند اولتراناسیونیسم پشتون را دامن 

زدند و زمینه پیروزی کودتای هفت ثور را که در 

 واقع یک کودتای غلزایی بود، فراهم ساختند. 

 

ها که روی کار آمدن تندروان طراز چپی  پاکستانی

م پشتون و پشتون و دامنه یابی اولتراناسیونایس

ادعای ارضی بر سرزمین خود را خطر تباهکنی می 

دیدند و غربی ها که راهیابی شوروی ها به آب 

های گرم کابوس ترسناکی برای شان بود، با همه 

نیرو آغاز به رویارویی با پشتونیسم نمودند و 

در برابر آن بنیادگرایی اسالمی مبتنی بر پان 

رویارویی،  اسالمیسم را به میدان آوردند. این

مساله کشاکش های دورنی افغانستان را با کشاکش 

های گلوبال جهانی پیوند زد و با کشیده شدن پای 

ابر قدرت ها کشور را چند دهه کارزار نبردهای 

 بس خونینی گردانید. 

 

غرب توانست سر انجام دولت اولتراناسیونالیست 

پشتون افغانستان را که با سرمایه گذاری هنگفت 

ها در سراسر سده بیستم روی کار بیاید،  شوروی

با برانداختن دولت داکتر نجیب از پا در آورد و 

به جای آن یک دولت پان اسالمیستی اسالمگرا را 

از یک رشته  روی کار بیاورد. سپس، بعد

رویدادهای دراماتیک که نیازی به بازگویی 

ندارد، با پیشگیری فارود پالیسی به منظور 

بردهای اصلی، خود پا به میدان پیاده سازی راه
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گذاشت و این بار کیان اولتراناسیونالیسم پشتون 

در کشور را به دست گرفت و دولت کنونی را با 

بهره گیری از مکانیسم سازمان ملل روی کار آورد 

 تا دیده شود که کار به کجا خواهد کشید؟

تنها یک نکته روشن است. کنون روس ها با بی 

ته اند که چگونه و کی خواهند صبری در کمین نشس

توانست رشته اولتراناسیونالیسم پشنون در 

 افغانستان را از دست امریکا بربایند.

 

آری! با بازی با برگ خونین اولتراناسیونالیسم 

پشتون ادامه دارد. و مادامی که این بازی خونین 

ادامه یابد، کشور روی آرامی و بهروزی را 

ر واکنش به دردمندانه، د نخواهد دید.

پشتون، گرایش  لگام گسیخته اولتراناسیونالیسم

دیگری در سیمای تاجیکیسم، هار های خطرناک 

ازبیکیسم و هزاره ایسم افراطی پدیدار گردیده 

که تار وپود شیرازه وحدت ملی را با تهدبد بس 

 جدی رو به رو گردانیده است.   

 

 

 

 

 

 

 نقش سیاست های جهانی

 ه نام افغانستاندر ریختیابی کشوری ب 

پدیدآیی کشور ناقص الخلقه یی از دید 

در بخشی از « افغانستان»جیوپولیتیکی به نام 

خاور فالت ایران در سرزمین تاریخی خراسان، 

 -مولود رقابت های دو ابر قدرت سده نزدهم

 بریتانیای کبیر و روسیه تزاری شمرده می شود.

در این جا پیش از پرداختن به موضوع، نخست 

 :نگاهی می افگنیم به
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موقعیت جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک 

 افغانستان:  

افغانستان، از دیدگاه جیوپولیتیک، از یک سو، 

ادامه طبیعي آسیاي میانه است و از سوي دیگر، 

بخش خاوري ساختار جیوپولیتیکي ایران )فالت 

ایران( به شمار مي رود و از سویي هم، دامنه 

لیتیکي نیمقاره هند و این شمالي ساختار جیوپو

گونه، در گرهگاه سه ساختار جیوپولیتیکي مهم 

 منطقه یي قرار دارد.

 

تعریف جیوپولیتیک دان هاي روسي یا  در

تیلوروکراسیست ها یا کانتنتالیست ها، 

در هارتلند موقعیت  افغانستان به گونه طبیعي

دارد و این گونه، باید در گستره امنیتي و جیو 

قدرت هارتلندي یا قاره یي روسیه به  استراتیژیک

 شمار آید. 

 

جیوپولیتیک دان هاي ایراني، آن را به گونه 

)فالت  بخش خاوري ساختار جیوپولیتیکي -طبیعي

قاره(  ایران پنداشته و به عنوان یک ساختار 

 جیوپولیتیکي مستقل ارزیابي نمي نمایند.

 همین گونه، جیوپولیتیک دان هاي تاالسوکراسیست
اتالنتیستي آن را به گونه طبیعي دامنه  یا

 ریملند ایران و پاکستان به شمار مي آورند.

 

از همین جاست که افغانستان تنها کشور جهان است 

که تا کنون استاتوس جیوپولیتیکي آن به گونه 

نهایي تعیین نگردیده و از آغاز بازي بزرگ تا 

 کنون، کارزار کشاکش هاي جهاني بوده است.

جیواستراتیژیک افغانستان نیز به همین  استاتوس

پیمانه پیچیده مي باشد. هندوکش از سوي بسیاري 

از جیواستراتیژیست هاي جهان به عنوان بزرگترین 

دژ سنگر طبیعي آسیا ارزیابي مي گردد و آن را 

می  گورستان جهانگشایانو   تسخیر ناپذیر جهان
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 نامند که بزرگترین قدرت ها در درازاي تاریخ از

 سیطره بر آن در مانده اند.

 

بام جهان  -در شمال خاوري کشور، ارتفاعات پامیر

در کشور تاجیکستان موقعیت دارد که در آن 

پایگاه هاي استراتیژیک روسیه که از نگاه نظامي 

پس از امریکا دومین ابر قدرت نظامي جهان به 

شمار مي رود، قرار دارد که گستره بزرگي را در 

ش خود دارد. روسیه همچنان پایگاه منطقه زیر پوش

هاي بسیاري در کشورهاي قزاقستان و قرغزستان 

 دارد.

 

در همین ناحیه، در نزدیکي باریکه واخان، 

یکي از قدرت هاي بزرگ  -افغانستان با چین

اقتصادي جهان که انتظار مي رود در آینده نزدیک 

به قدرت نظامي بزرگي هم مبدل گردد، همسایگي 

 دارد.

 

 در جزیره دییگو -ون بر این، در اقیانوس هندافز
گارسیا، یکي از بزرگترین پایگاه هاي هوایي 

امریکا قرار دارد که در آن هواپیماهاي 

مستقر است. همچنان نیروهاي  52 -استراتیژیک ب

بزرگي از ایاالت متحده امریکا در منطقه اقیانوس 

هرگاه قدرت هاي  هند و خلیج فارس مستقر است.

منطقه یي چون هند و پاکستان هسته یي )که بزرگ 

بر سر منطقه استراتیژیک کشمیر با هم اختالف 

دارند( و ایران  را که یکي از بزرگترین 

نیروهاي نظامي منطقه را در اختیار دارد و با 

امریکا و اسراییل)که نیز هسته یي پنداشته مي 

شود( بر سر برنامه هسته یي خود اختالف دارد، در 

گي کشور به شمار بگیریم، دیده مي شود که همسای

افغانستان به جزیره یي همانند است که در میان 

اقیانوس قدرت هاي بزرگ جهاني و منطقه یي در 

و « خاور میانه»کنار دو حوزه بزرگ انرژیتیک 

 قرار گرفته است.  «  قفقاز –آسیاي میانه»

ما سرزمین به گونه یي که به همگان روشن است، 

ان گرهگاه ساختارهاي جیوپولیتیک آسیاي به عنو
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میانه، نیمقاره هند، فالت ایران و چین به عنوان 

چهار راه منطقه، در درازاي تاریخ قرباني 

موقعیت جغرافیایي خود بوده است و حیثیت دروازه 

کشورگشایان را داشته است. از سوي دیگر، همین 

موقعیت حساس و برجسته، باعث آن گردیده بود که 

حیثیت چهار راه پیوند دهنده تمدن  –زمین ماسر

ها و فرهنگ هاي گوناگون را داشته باشد و 

 گذرگاره تجاري منطقه باشد. 

سده نزدهم تا دهه هشتاد سده  از میانه های

بیستم، افغانستان همچون منطقه بوفر یا منطقه 

 1917حایل، امپراتوري هاي روسیه تزاري )بعد از 

یي و سپس شوروي )در واقع شوروي( و هند بریتانیا

سرزمین هاي آسیاي میانه( و کشورهاي نیمقاره 

هند و پاکستان را از هم جدا مي کرد. این گونه، 

دردمندانه به کشور ما نقش منفصل کننده یي داده 

چیزي که با سرشت تاریخي ما و سنت هاي  -شده بود

دیرین فرهنگي و تمدني ما تفاوت بنیادي داشت. 

تاریخ، سرزمین ما پیوسته به  چه در درازاي

عنوان شاهراه پیوند دهنده فرهنگ ها و تمدن ها 

و گذرگاه کاروان هاي بازرگاني شناخته شده بود. 

، مصایب فراوان و جبران کشور تجرید درازمدت

ناپذیري را براي سرزمین و مردم ما به ارمغان 

آورد. پسماني تراژیک و دراماتیک از کاروان 

نجمد شدن در ساختارهاي پیچیده تمدن جهاني و م

  قرون وسطایي.

 

آنالیز ساختاري جیوپولیتیکي، جیواستراتیژیکي و 

 پاکستان(: -)افغانستان «افپاک» اتنوپولیتیکي

رود سند، از دیدگاه جغرافیایي و تاریخي، در 

درازاي تاریخ، مرز طبیعي میان دو فالت پهناور 

دو  هند و ایران و نوار جداکننده دو فرهنگ و

هندي و -گستره تمدني بزرگ باستاني خاور زمین

چونان سرحد  -ایراني و در بسیاري از ازمنه ها

سیاسي میان دو سرزمین به شمار بوده است که 

دهم، پس از ژبراي آخرین بار در میانه هاي سده ه

فتح دهلي از سوي نادر افشار، در قرار داد 

سیاسي « سرحد»رسما به عنوان  شلیمار تاریخي

 تسجیل گردید.  ایران و هند میان دو کشور
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پس از کشته شدن نادر افشار و فروپاشي 

بخش خاوري )امپراتوري  سهامپراتوري ایران به 

و شمال باختری )خان  )پارس( دراني( و باختري

، تا تسلط کمپاني هند نشین های آسیای میانه(

شرقي انگلیس بر بخش بزرگ سرزمین هندوستان و 

اتوري دراني در اوایل سده نزدهم، فروپاشي امپر

این رود، سرحد طبیعي و سیاسي هند و امپراتوري 

هر چند احمدشاه درانی  دراني شمرده مي شد.

سرزمین های پنجاب و بخش هایی از سند را هم به 

قلمرو خود ضمیمه نموده بود، با آن هم، پس از 

وی، حاکمیت بازماندگانش بر این سرزمین ها اسمی 

واقع خان های بومی تنها باجگذار  بود و در

سرحد  بودند. از این رو،  رود سند کماکان چونان  

 طبیعی میان دو پشته مانده بود.  

 

با سیطره یابي انگلیسي ها بر هند، اوضاع 

جیوپولیتیک در منطقه از ریشه دگرگون گردید و 

دیگر رود سند نمي توانست چونان مرز طبیعي و 

و امپراتوري « نیایيهند بریتا»سیاسي میان 

دراني، منافع استراتیژیک ایران خاوری 

مصوون  ،بریتانیاي کبیر را که محور اصلي آن

رقیبان اروپایي مانند « شر»ساختن هند از 

 -فرانسه و روسیه و نیز دولت هاي بومي

امپراتوري دراني و ایران قاجاري بود، برآورده 

 سازد. این بود که در اوایل سده نزدهم در پي

بازنگري در مرزها و دگرگون ساختن جغرافیاي 

 سیاسي منطقه شدند.    

 

انگلیسي ها در آغاز بر آن شدند تا مرزهاي 

استراتیژیک هند بریتانیایي را تا رود آمو و 

مرزهاي علمي آن را تا دامنه هاي جنوبي هندوکش 

گسترش دهند. از این رو، با راه اندازي کارزار 

ترفندهاي گوناگون و  با« 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 پشتیباني و تحریک سک 

سردار »ها و وانگهي با لشکرکشي هاي مستقیم به 

از « نشین هاي بازمانده از امپراتوري دراني
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ساختند و به گستره پیکر این خان نشین ها جدا 

هند بریتانیایي )که کنون در گستره کشور 

 پاکستان قرار داد(، ملحق گرداندند.    

)فارورد « سیاست پیشروي»دکترین  بر پایه

هند « مرز استراتیژیک» انگلیس، پالیسي(

بریتانیایي مي بایست روي رود آمو مي گذشت و 

آن روي هندوکش.«مرز علمي»
16

در این پیوند، 

در آستانه جنگ افغان و انگلیس به مارکیز لیتون 

ما »سکرتر دولتي در امور هند نوشت:  -سولسبیري

حاال باید مساله در باره آن را که به گونه 

واقعي مرز شمال باختري ما چه چیزي است، را 

بازنگري نماییم. خط کنوني )روي رود سند( بیخي 

با نیازهاي ما همخواني ندارد. مرز طبیعي عظیم 

عبارت است از رشته کوه هاي هندوکش با شاخه  هند

«.هاي آن و مي بایستي مرز نهایي ما باشد
17

به  

سخن دیگر، حکومت استعماري بریتانیا وظیفه 

تاخیر ناپذیر سیاست پیشروي خود را اشغال 

و در  سرزمین هاي پشتون هاي خاوري گذاشته بود

آن برهه، گستره جیوپولیتیکی و جیواستراتیژیکی 

در ا تا دامنه های هندوکش تعریف می کرد. خود ر

آن هنگام، انگلیسی ها گستره شمال هندوکش تا 

رود آمو را همچون گستره بوفر میان متصرفات 

هندی خود و متصرفات آسیای روسیه تزاری ارزیابی 

  می کردند. 

 

از هند  -نائب السلطنه هند -ایلگین 1897به سال 

آن آمده بود: دستور العملي به دست آورد که در 

 -در برابر ما دو هدف قرار دارد: نخست»

هر چه زود تر  قبایل مرزي و زیر « رامسازي»

کنترل آوردن آنان و برپایي روابط دوستانه با 

 -قبایل در آن سوي مرزهاي اداري ما؛ دوم

                                      
16

 . jansson E .India, Pakistan or Pakhtunistan.Uppsala, 1981.P .25  
17

، ص. 1990. خالفین، شیپورهاي پیروزي میوند، مسکو،   

311 . 

آقا به یادداشت گزارنده: این اثر به قلم جنرال گل 

دري برگردان و در سال هاي دهه هشتاد سده بیستم در 

 کابل به چاپ رسیده است.
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مرز علمي »دستیابي به گذر آزاد سپاهیان ما به 

 براي دفاع از تجاوز خارجي...« هند

از دیدگاه تیوریک در آن خواهد بود که  برد ما…

خواهیم توانست  ،با اشغال سرزمین هاي آنان

گ.[ -بسیار به خوبي راه هاي کوهستاني ]منتهي به

«هند را با سپاهیان خود زیر پوشش بیاوریم.
18
 

به هر رو، در سده نزدهم انگلیسي ها موفق شدند 

بخش هاي بزرگي از امپراتوري دراني را از پیکر 

را چونان یک منطقه « افغانستان»دا نموده و آن ج

حایل میان متصرفات هندي خود و متصرفات آسیاي 

 میانه یي روسیه تزاري به میان بیاورند. 

 

در سده بیستم، پس از پایان جنگ جهاني دوم، 

انگلیسي ها با ترک گفتن سرزمین پهناور هند، با 

توجه به منافع و مطامع دراز مدت استراتیژیک 

نیمقاره را به دو کشور باستاني هند و  خود،

نوزاد پاکستان
19
 تقسیم نمودند. 

                                      
18

 .Evolution of India and Pakistan.1858-1947.Selectet Documents 

L.,1962.P.4660 
19

این مساله بر مي گردد به فلسفه وجودي ضرورت  . 

تاریخي ایجاد و تشکیل کشور پاکستان )بر شالوده دو 

ذهب تندرو و سامانه نظامیگري( براي تامین منافع اصل م

دراز مدت بریتانیاي کبیر در منطقه. هدف بریتانیاي 

کبیر از تجزیه هند و به وجود آوردن کشور پاکستان چند 

 چیز بود:

نظامي براي  -کشیدن یک سد استوار ایدئولوژیکي -1

جلوگیري از راهیابي اندیشه هاي مارکسیستي به هند و 

 سیدن شوروي ها )روس ها( به آب هاي گرم در نتیجه ر

تجزیه مسلمانان هند در آغاز به دو و سپس به سه  -2

بخش هند، پاکستان و بنگله دیش و این گونه کوتاه 

 ساختن دست مسلمانان از  کشور پهناور هند

جلوگیري از  تبارز هند به عنوان یک ابر قدرت  -3

لزوم تمام عیار، آن هم به رهبري مسلمانان و در صورت 

 مهار آن کشور  

داشتن یک متحد مطمین در منطقه در برابر روسیه،  -4

 چین و هند در سیماي پاکستان 

با توجه به این که پشتون ها و در کل مسلمانان   -5

در چهارچوب هند، پیوسته با هندوها، سک ها و پیروان 

سایر ادیان در کشاکش بودند و خطر آن مي رفت که پس از 
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این بود که در سرانجام کار، در بخش خاوري فالت 

قاره ایران، به جاي امپراتوري فروپاشیده 

دراني، پس از یک سده و نیم بازي بزرگ، دو کشور 

افغانستان و پاکستان به روي نقشه سیاسي مصنوعی 

 د.  جهان پدیدار گردی

 

به هر رو، براي این که از بحث اصلي دور نرویم، 

 مي پردازیم به اصل مطلب:

                                                                                                             
یمقاره هند، شوروي ها با مسلح برآمدن انگلیس از ن

ساختن پشتون ها و مسلمانان هند در کل، قدرت کامل را 

در این کشور به دست بگیرند، انگلیسي ها بر آن شدند 

با ایجاد پاکستان، حساب هندوها و سک ها را از 

مسلمانان و به ویژه پشتون ها جدا نمایند تا بتوانند 

غیر مستقیم رام آنان را به گونه  ،در زیر چتر اسالم

نمایند. با رام ساختن پشتون هاي خاوري در چهارچوب 

پاکستان، مرحله دوم سیاست پشتوني « مسلمان»دولت 

 بریتانیا پایان یافت.
در افغانستان با پول هاي نفتي « جهاد»با راه اندازي  

اعراب و ایدئولوژي وهابیسم، مرحله سوم آوردن پشتون 

ها و انگلیس و امریکا  ها زیر چتر اعراب، پاکستاني

آغاز شد که هدف نهایي آن تسلط بر پشتون هاي 

افغانستان و رسانیدن و کشانیدن مرزهاي منافع 

چونان هدف  -استراتیژیک غرب به کوه هاي هندوکش

جیو استراتیژیکي و جیو اکونومیکي در  ،جیوپولیتیکي

 مرحله جدید و تازه بازي بزرگ بود.
 

مساله »پشتون، انتقال  مرحله چهارم بازي با برگ

به نوار استراتیژیک شمال، روي کار  -به شمال« پشتون

آوردن یک دولت دست نشانده و وابسته در پاکستان با 

متالشي ساختن آي. اس. آي. و تالش براي یافتن زبان 

مشترک با پشتون هاي پاکستان و افغانستان، ایجاد یک 

 دولت کلیت گرا )توتالیتر( پشتون در کابل و

پشتونیزاسیون شمال براي کشانیدن مرز علمي از هندوکش 

آمو به « مرز استراتیژیک»به رود آمو )مبدل ساختن 

در کنار به  براي رخنه به آسیاي میانه«( مرز علمي»

که در کنار آن،  کشور جدید بلوچستان وجود آوردن 

از  می باشد. اهداف گسترده دیگر استراتیژیک در نظر

گفت که یکی از آوندهای انگلیسی ها این رو، می توان 

در به وجود آوردن کشور پاکستان، بهره برداری از خاک 

آن به عنوان  تخته خیز برای دستیابی به آسیای میانه 

 بوده است. 
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سرزمین افغانستان از دیدگاه جیوپولیتیک و 

جیواستراتیژیک داراي دو بخش )نوار( است: شمالي 

و جنوبي. افغانستان، به گونه شگفتي بر انگیزي، 

حتا از دیدگاه جیوتکتونیک، با شکستگي )گسل( 

به دو ساختار )نوار( شمالي « وپامیزادپار»بزرگ 

 و جنوبي تقسیم مي شود. 

از دیدگاه اتنوپولیتیک، شمال افغانستان باشگاه 

تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، هزاره ها، 

قزلباش ها و ایماق ها و....است. در حالي که در 

جنوب بیشتر پشتون ها و بلوچ ها بود و باش 

دوباش پشتون های در این حال، گستره بو دارند.

درانی، ترکمان ها، ازبیک ها و بلوچ ها از 

پایتخت به دور افتاده و تنها گستره بودوباش 

تاجیک ها، پشتون های غلزایی و هزاره ها از دید 

در این حال، دو سرزمینی با کابل همجوار اند. 

  سوم باشندگان کابل پارسی زبان اند. 

 

و جیو  هرگاه قرار باشد، ساختار جیوپولیتک

استراتیژیک افغانستان را در چهارچوب استراتیژي 

نو امریکا که گستره افغانستان و پاکستان را 

( در نظر مي گیرد، AFPAK« )افپاک»زیر چتر 

بررسي نماییم، به همین منوال مي توان کشور 

پاکستان را نیز به گونه فرضي
20

به دو نوار 

ار استراتیژیک تقسیم کرد: نو« جنوبي»و « شمالي»

جنوبي مشتمل بر پنجاب و سند و نوار شمالي 

این گونه،  «.بلوچستان»و « پشتونستان»مشتمل بر 

ساختار جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک افپاک )در 

واقع گستره خاوري فالت قاره ایران از دیدگاه 

 گیتاشناسي( مشتمل بر چهار نوار مي باشد. 

 

یا  به گونه یي که یادآور شدیم، در نوار نخست

ایاالت پنجاب و سند قرار  ،پاکستان« جنوبي»نوار 

یا ستون فقرات « تیر پشت»دارد که این دو ایالت 

                                      
20

. هرگاه به نقشه دیده شود، مي بینیم که پاکستان از  

شمال خاوري به جنوب باختري افتاده است. از این رو، 

در این « جنوبي»و « شمالي»ور به دو نوار تقسیم این کش

 نبشته فرضي است.
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کشور پاکستان را مي سازند. بخش اعظم باشندگان 

پاکستان در همین دو ایالت بود و باش دارند و 

اعم از  -دولت مرکزي پاکستان با همه شاخ و برگش

آي. اس.  -آن کشورفوج و سازمان اطالعات و امنیت 

آي. در دست برخاستگان از همین دو ایالت، به 

ویژه پنجابي ها است. پایگاه و خاستگاه احزاب 

 بزرگ سیاسي پاکستان نیز در همین دو ایالت است.  

 

پاکستان، متشکل بر گستره « شمالي»نوار دوم یا 

پشتون نشین و بلوچ نشین است که شمار باشندگان 

ار جنوبي یا نوار یکم ناچیز آن در مقایسه با نو

است و پشتون ها و بلوچ ها در پاکستان اقلیت 

هاي تباري به شمار مي روند که مشارکت چنداني 

در ساختار قدرت ندارند. روي هم رفته، این دو 

منطقه زیر تاثیر و نفوذ مستقیم حکومت مرکزي 

پاکستان بوده و فوج . آي. اس. آي. بر آن کنترل 

. از مشخصات برجسته این نوار، نیرومندي دارند

نقش نیرومند مذهب و تندروي و نفوذ بسیار 

وهابیون عرب در میان باشندگان آن و نیز  

بیسوادي و ناداري و رشد نیافتگي سراسري مي 

 باشد.       

 

 «جنوبي»)نوار « افپاک»نوار سوم استراتیژیک 

و دامنه « دیورند»گستره میان خط  -افغانستان(

هندوکش است که باشندگان آن را قبایل  هاي جنوبي

پشتون و بلوچ مي سازند. این نوار دردمندانه در 

اثر جنگ هاي سه دهه اخیر به میزان شایان توجهي 

زیر تاثیر و نفوذ پاکستان و تندروان عرب قرار 

گرفته است و تنها حضور امریکا و انگلیس است که 

را  به گونه نمایشي توانسته است پیوند این نوار

با حکومت مرکزي در کابل استوار نگهدارد. مگر 

بسنده است نیروهاي خارجي از این نوار بیرون 

بروند، آنگاه دیري نخواهد گذشت که سراسر این 

جدا و به کام « افغانستان»نوار از پیکره 

پاکستان فرو خواهد رفت. مشخصه بارز این نوار، 

بیسوادي، ناداري، تندروي مذهبي و بازرگاني 

 گسترده مواد مخدر و بي ثباتي است.
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شایان یادآوری است که این نوار، متشکل بر سه 

گستره بودوباش قبایل  -بخش اتنوپولیتیک است

درانی، گستره بودوباش قبایل غلزایی و سایر 

 قبایل و گستره بلوچ نشین. 

عکس سه نوار یکم، دوم و سوم، در نوار  بر

ر گستره میان د -استراتیژیک چهارم یا نوار شمال

دامنه هاي شمالي هندوکش و کرانه هاي جنوبي رود 

آمو )که به گونه سنتي حجاب عاجز روسیه شمرده 

مي شود(، نفوذ و تاثیر روسیه، کشورهاي آسیاي 

گستره بودوباش هزاره میانه و ایران بیشتر است. 

هزارستان، از دید اتنوپولیتیک، گستره یی  -ها

ن شمال تاجیک نشین و است که چونان یک حایل میا

 جنوب پشتون نشین افتاده است. 

 

افغانستان به دلیل  چناني که یادآور گردیدیم،

موقعیت جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک خود، در 

سراسر سده هاي نزدهم و بیستم، پس از راهیابي 

امپراتوري هاي بریتانیاي کبیر به هندوستان و 

نه، لشکرکشي هاي روس ها به سوي آسیاي میا

سخنور  –کارزار )آنچه که رادیار کیپلینگ

انگلیسي آن را بازي بزرگ نامیده بود(، 

)در آغاز  رویارویي قدرت هاي بزرگ با هم رقیب

روسیه تزاري و بریتانیاي کبیر و سپس هم شوروي 

و امریکا( و نیز قرباني این جبر )دترمینیزم( 

 جغرافیایي و رویارویي ها بوده است. 

 

سخن « بازي سترگ»و یکم، مي شود از  در سده بیست

گفت. به این تفسیر که دیگر ابعاد بازي بسیار 

گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازیگران از 

دو بازیگر سنتي به چند بازیگر افرایش یافته 

است. افغانستان میدان مرکزي کارزار این بازي 

 است. 

روشن است که مرزهاي کنوني سیاسي، چارچوب هاي 

حمیلي یي اند که کشورها را از هم جدا مي ت

سازند. این خطوط مصنوعي از روز ازل به چهره 

سیاره ما حک نشده اند. بل بیشتر دستاورد 

کارپردازي ها و کارروایي هاي استعمار اند. از 
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این رو، گفته مي توانیم که هر چند در گذشته 

نیز مرزهاي میان کشورها بنا به علل و اسباب 

دستخوش دگرگوني و دگردیسي بوده است، گوناگون 

)به ویژه بریتانیا  در دو سده پسین امپریالیسم

و روسیه و سپس شوروي پیشین( با توجه به منافع 

و مطامع بلندمدت و استراتیژیک خود براي بي 

ثبات ساختن جیوپولیتیکي کشورهاي کوچک، همه آن 

ها را در قفسه هاي از پیش ساخته سیاسي 

ه را در تنگناها و منگنه هاي غیر انداخته، هم

 طبیعي گذاشته است. 

 

این است که امروز همه کشورهاي جهان سوم، به 

ویژه کشورهاي اسالمي، به عنوان واحدهاي سیاسي 

ناقص الخلقه در چهارچوب مرزهاي استعماري
21

به 

سر مي برند و این مرزها به گونه یي ترسیم شده 

کشورهاي اند که هر کشور جهان سوم به ویژه 

اسالمي با همسایگانشان اختالفات و چالش هاي 

پیوسته مرزي، تباري، زباني و حقوقي داشته 

 باشند. 

                                      
21

معمار پیروزي کشورهاي  -. نیکوالس اسپیکمن هالندي 

دمکرات بر اروآسیا که مي توان او را پدر  -لیبرال

واند، و درست بر پایه تیوري اتالنتیسم او خاتالنتیسم 

بود که پس از پایان جنگ جهاني دوم، اتحاد استراتیژیک 

یکاي شمالي و اروپاي باختري در چهارچوب اتالنتیک امر

استراتیژي امریکا در »شمالي آراسته شد؛ در کتاب هاي 

ده معیار را جدا مي « جغرافیاي جهان»و « سیاست جهاني

کند که بر پایه آن بایست قدرت جیوپولیتیک دولت را 

تعیین کرد: گستره طبیعت مرزها )طبیعي بودن مرزها(، 

عادن، توسعه اقتصادي و تکنولوژیک، توان شمار نفوس، م

)همپیوندي(  مالي، همساني تباري، تراز انتیگراسیون

 اجتماعي، ثبات سیاسي و روحیه ملي.

اگر نیک بیندیشیم، ما از همه این دیدگاه ها در  

تنگنا هستیم. یعني دست و پاهاي ما بسته است.  البته، 

خاطر، ما تغییر مرزها نیز امروز عملي نیست. به این 

یک رشته دشواري هایي داریم که به تنهایي توانایي حل 

آن ها را نداریم. از این رو، براي برونرفت از این 

تنگناها باید یکجا با دیگر کشورهاي همسایه، در 

جستجوي ساختارهاي منطقه یي چون جامعه یي اروپایي 

 برآییم. 
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ترکیه و عراق تقریبا با ازبیکستان، براي مثال، 

همه همسایگانشان به گونه یي دست به گریبان اند 

و در واقع جزیره هایي اند در میان کشورهاي 

ها به گونه یي مخاصم. از سوي دیگر، این مرز

ترسیم شده است که اقوام گوناگون در میان چند 

در  -کشور پراگنده باشند. این است که پشتون ها

در پاکستان،  -پاکستان و افغانستان؛ بلوچ ها

 -ایران و افغانستان؛ تاجیک ها )فارسیوان ها(

در ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبیکستان؛ 

جیکستان، قزاقستان، در ازبیکستان، تا -ازبیک ها

در  -ترکمنستان و افغانستان؛ ترکمن ها

در  -ترکمنستان، ایران و افغانستان؛ کردها

شده « تبرتقسیم»ایران و عراق و ترکیه و... 

 اند.

 

کارشناس شناخته  –پروفیسور الکساندر کنیازیف

شده مسایل افغانستان و آسیای میانه در کتاب 

 «سی افغانستانرازهای سر به مهر تاریخ دیپلما»

رقابت های روس و انگلیس در سده نزدهم  در زمینه

سیای و چگونگی پدیدآیی کشوری به نام آدر 

 می نویسد: افغانستان 

پیرامون تاریخ رخنه دو امپراتوري روسیه تزاري »

و بریتانیاي کبیر در سده نزدهم در آسیاي میانه 

همدیگر، به پیمانه چشمگیري روشني « به پیشواز»

نده شده است. به گونه یي که روشن است، افگ

امپراتوري بریتانیا در پی تامین امنیت مستعمره 

دیهیم پادشاهي بریتانیا « مروارید» -خود، هند

بود که به پیمانه بزرگي، این موضوع، هدف 

بریتانیاي کبیر در محور  نفوذاستراتیژیک گسترش 

 شمال باختري هند بریتانیایي، بوده است. 

 

اوایل سده بیستم،  –ن سده نزدهمدر جریا

بریتانیاي کبیر 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 

مناسبات انگلیس و افغانستان در اواخر سده 

نزدهم، مرز شمال باختري متصرفات انگلیس در هند 

دید. در نتیجه سازشنامه امضاء شده به تعیین گر
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 -میان امیر افغانستان 1893نوامبر  12تاریخ 

دیورند،  -عبدالرحمان خان و نماینده بریتانیا

چونان مرز میان هند « دیورند»خط نامنهاد 

بریتانیایي و افغانستان پذیرفته شد که کنون 

 مرز میان افغانستان و پاکستان را مي سازد.

 

 -اي نافرجام لشکرکشي روسیه به هندپس از تالش ه

سازمان یافته از سوي قزاق
22

، 1801هاي دن به سال 

)در پیوند با اتحاد فرانسه و روسیه در هنگام 

امپراتوري پل )پاول( (، امپراتوري روسیه تنها 

در میانه هاي سده نزدهم به گونه نهایي به 

مرزهاي افغانستان رسید. پس از یک رشته شکست 

بخارا و خان نشین هاي خوقند و خیوه  ها، امارت

زیر وابستگي وسالي )باجگزاري و خراجگزاري( 

در  1881امپراتوري روسیه در آمدند. به سال 

نتیجه یورش بر گیوک تپه از سوي سپاهیان جنرال 

ن نشین نیز سرانجام ااسکوبیلف، سرزمین هاي ترکم

 به امپراتوري روسیه پیوستند. 

 

اعظمي امپراتوري روسیه  این گونه، مرز پیشروي

در محور جنوب ریخت یافت. با پیشروي بیشتر به 

سوي جنوب، امکان برخورد منافع امپراتوري هاي 

برخورد گسترده سر که (روسیه و بریتانیاي کبیر 

افغانستان ن های دشوارگذار یسرزمبا یکدیگر در 

نداشتند(، مي رفت. برپایي کنترل بر را و ایران 

تان در آن برهه براي هر دو ایران و افغانس

امپراتوري مستعمراتي از دیدگاه اقتصادي سودمند 

و از دیدگاه سیاسي موثر نبود. سر انجام، همانا 

واقعیت هاي جدید جیوپولیتیک در آسیاي میانه 

مرتبط با رویارویي دو امپراتوري مستعمراتي، به 

پیمانه بزرگی استاتوس مستقل افغانستان و ایران 

 یان سده نوزدهم از پیش تعیین نمودند. را با پا

 

                                      
22

ان کشور شهرمند -. در اصل کازاک )با قزاق ها 

سپاهیان شبه نظامي  -ستان اشتباه گرفته نشود(قزاق

)ملیشیا( که خاستگاه ایشان منطقه رود دن در جنوب 

 گ. -روسیه است.
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در آن برهه از تاریخ، افغانستان چونان کشور 

حایلي بود که گستره هاي زیر کنترل از سوي 

امپراتوري هاي روسیه و بریتانیا را از هم جدا 

مي کرد. استاتوس حایل )بوفر( افغانستان در 

سرانجام از پیش تعیین گردیده بود که ناشي از 

افع میان سان پتر بورگ و لندن در توازن من

آسیاي میانه بود. این کمپرومایس با سازشنامه 

روس و انگلیس از  1887و  1873هاي سال هاي 

پشتوانه هاي حقوقي برخوردار گردید. در واقع، 

بر پایه این سازشنامه ها، مرزهاي شمالي و شمال 

باختري افغانستان با سرزمین هاي زیر کنترل 

اي میانه، تثبیت گردید. در حالي روسیه در آسی

که خط دیورند مرزهاي جنوبي و جنوب خاوري کشور 

 را از گستره هند بریتانیایي، جدا مي کرد.

خط دیورند، بسیاري از قبایل پشتون را در گستره 

جایي که آن  -بیرون از مرزهاي افغانستان -هند

ها در استان مرزي شمال باختري در اکثریت 

بودند، ماند.
23

در عین حال، موافقتنامه سال  

روس و انگلیس به افغان ها  1887و  1873هاي 

)پشتون ها( اجازه داد تا به گونه نهایي در 

ترکستان افغاني نامنهاد )که در شمال رشته کوه 

جایي که  -هاي هندوکش در این سوي گردنه سالنگ

تا این هنگام واحدهاي گوناگون مستقل یا نیمه 

ند خان نشین ازبیکي میمنه، مستقل فیودالي مان

خان نشین کندز و بیک نشین هاي هزاره و ]میر 

گ.[ موجود بود(، تحکیم یابند. -نشین بدخشان

شماري از استان هاي بخش هاي مرکزي و شمالي 

کشور به گونه نهایي تنها در پایان سده نزدهم 

پس از امضاي سازشنامه هاي روس و انگلیس به 

د. براي مثال، هزاره وصل گردیدن« افغانستان»

جات )هزارستان(، که در شمال باختري کابل در 

مرکز کشور موقعیت دارد، به گونه نهایي به سال 

به گونه نهایي از  1896و نورستان به سال  1893

سوي پشتون ها تسخیر گردید.
24
 

 

                                      
23

 گ.-. در واقع دو نیم کرد.
24

 می توان نورستان و بخش خاوری بدخشان به شمول.  

 گ. –زود. فواخان را به این فهرست اکریدور 
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در پیامد این فتوحات، نقشه تباري شمال 

افغانستان به گونه چشمگیري دگرگون گردید. 

کومت افغانستان مشي نقل دادن پشتون تباران را ح

به شمال پیش گرفت. براي مثال؛ زمین ها در شمال 

براي اسکان پشتون هایي واگذار گردید که ناگزیر 

بودند ساحاتي را که به بریتانیاي کبیر پس از 

تثبیت مرز در امتداد خط دیورند تعلق گرفته 

 1902بود؛ ترک گویند. این گونه، به سال 

پشتون هایي از عشیره کاکر در  عبدالرحمان خان

به را استان شمال باختري مرزي هند بریتانیایي 

هزارستان کوهستاني اسکان داد. در کل، براي 

سرزمین هاي گستره مثال، در روند سده نزدهم 

هزاره نشین، در شمال و مرکز کشور، در نتیجه 

هزار کیلومتر  150فشار از سوي پشتون ها از 

هزار کیلومتر مربع کاهش یافت. روي  100به  مربع

هم رفته، در پایان سده نزدهم و اوایل سده 

هزار خانوار پشتون تبار  به ترکستان  62بیستم 

 افغاني کوچ داده شدند. 

 

کشور مستقل افغانستان در سیماي کنوني، به گونه 

نهایي در چهارچوب آن میزان استقالل و مسوولیت 

زن منافع امپراتوري هاي که براي برپایی توا

روسیه و بریتانیا، براي آن سپرده شد، در منطقه 

تشکل یافت. به پیمانه بسیاري، پشتون ها باخت 

 -هاي سیاسي و سرزمیني خود را در جنوب خاوري

جایي که در زمین هاي تاریخي پشتون ها اداره 

مستعمراتي بریتانیایي تثبیت گردید، عمال با 

اسي در شمال هندوکش جبران بردهاي سرزمیني و سی

نمودند. 
25
 

                                      
25

صر و نوین ما . شایان یادآوری است که در تاریخ معا 

بارها قدرت های بزرگ برای رسیدن به اهداف آالیشمندانه 

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 امیر 

عبدالرحمان خان خون آشام، که با پشتیبانی مالی و 

راه افتاده بود، دشمنی آشتی  تسلیحاتی انگلیس به

 ناپذیری را میان پشتون ها و هزاره ها نهادینه ساخت. 
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پس از آن، جلوس امیر جبیب هللا خان کلکانی بر اورنگ 

پادشاهی کابل، بهانه را برای انگلیسی  ها فراهم ساخت 

تا با زمینه سازی برای لشکرکشی جنگجویان قبیله یی 

ی، بار دیگر در کشور وزیری و سایر عشایر نوار مرز

رودبار خون به راه بیندازند. روی کار آمدن حبیب هللا 

کلکانی با استراتیژی های انگلیس و روسیه شوروی 

همخوانی نداشت. این بود که شوروی ها در اندیشه بازپس 

آری امان هللا خان و انگلیسی ها در پی روی کار آوردن 

ه رغم نادرخان برآمدند. هر چه بود، شوروی ها ب

لشکرکشی به شمال کشور، در استراتیژی خود ناکام شدند. 

اما انگلیسی ها توانستند با پیش انداختن نادرخان و 

برادرانش به یاری لشکر پانزده هزارنفری تفنگداران 

وزیری و مسعود هند بریتانیایی و سایر جنگجویان قبیله 

 یی و روحانیون واپسگرا، کابل را بگیرند. 

 

آمدن نادرخان، استان های شمال در عمل با روی کار

جدا شده « افغانستان»مستقل شده و در واقع از پیکر 

بودند. روشن بود که نادر توان بازپسگرفتن این استان 

ها را نداشت. اما مستقل ماندن این استان ها با 

استراتیژی انگلیس و شوروی وفق نداشت. این بود که 

کمک مالی سرشاری به  انگلیسی ها ده هزار میل تفنگ و 

نادر ارزانی کردند تا بتواند این استان ها را با 

توافق مسکوت مسکو دوباره به پیکر افغانستان پیوند 

بزند و سیطره خود را بر شمال هندوکش تا مرز آمو پهن 

بسازد. به هر رو، مارش رزمجویان قبیله یی به 

فرماندهی شاه محمودخان به شمال، که با خونریزی و 

شتارهای بسیار به همراه بود، تخم نفاق، شقاق، ک

استخوانشکنی و دشمنی را میان پشتون ها و غیر پشتون 

 ها در کشور کاشت.   

 

در دروه اخیر، با به قدرت رسیدن مجاهدان، تاریخ باز 

هم تکرار شد.  افتادن کابل به دست برهان الدین ربانی 

لیس، و احمدشاه مسعود در برنامه های امریکا، انگ

اسراییل، عربستان، امارات، قطر، ترکیه و پاکستان 

افغانستان به حزب « متحد ساختن»نبود.  این بار رسالت 

لبان سپرده شد. جنبش طالبان با ااسالمی و جنبش ط

پشتیبانی همه جانبه این کشورها به میان آورده شده 

بود.  هر چه بود، این بار، امریکا و انگلیس توانستند 

طالبان، قبایل پشتون پاکستانی و نیروهای به یاری 

ارتجاعی داخلی، دولت مجاهدان را براندازند و  بر سر 

 تا سر کشور حاکم شوند.
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در آتیه پس از رفتن انگلیسي 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 حایل بودن افغانستان )که در 

ي روسیه نتیجه کمپرومایس منافع امپراتوري ها

تزاري و هند بریتانیایي به دست آمده بود(، با 

آن که تا جایي شالوده عقب ماندگي این کشور را 

در عرصه زیرساخت در مقایسه با سرزمین هاي 

همسایه زیر اداره بریتانیا و روسیه ریخت، به 

]تا  این کشور اجازه داد استقالل سیاسي خود را 

 حفظ نماید.  گ.[ -جایی

 

 ،هاي ضد انگلیسي نیمه دوم سده نزدهم پس از جنگ

در افغانستان، حاکمیتي که به قبایل کوچرو 

پشتون  –)کوچي( یکي از گروه هاي تباري ]کشور[ 

ها تکیه داشت، بر جا ماند. پیش از تهاجم 

انگلیس به افغانستان، در این جا  حاکمیت سیاسي 

به دست حلقات محدود نخبگان پشتون بود که با 

جسته و گریخته درگیر  دار تاجیکمناطق زمین

درست مانند آسیاي  -کشاکش هاي پیوسته بودند 

میانه که مقارن این زمان به روسیه پیوسته بود. 

انگلیسي ها  که در وضعي نبودند که مقاومت 

پشتون ها را در نبردهاي رور در رو در هم 

بشکنند، عمال به پشتون ها امکان دادند تا سلطه 

گروه هاي تباري )با به رسمیت خود را بر سایر 

شناختن سلطه آنان بر این مناطق( در ازاي 

خودداري از پیشبرد سیاست خارجي ضد انگلیسي؛ 

 قایم نمایند.

                                                                                                             
در این گیرو دار، طالبان که نقش جاده صاف کن امریکا 

را بازی می کردند، با اشغال شمال به یاری نیروهای 

ا به قبیله یی مرزی پاکستان، کشت و کشتارهای بسیاری ر

راه انداختند و مرتکب جنایات بیشماری گردیدند. باز 

هم جنگ در سیمای پشتون و غیر پشتون به راه انداخته 

شد  و زمینه ساز انقطاب ها و انشقاق های بیشتری 

 گردید.         
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از سوي دیگر، امپراتوري روسیه نیز در این برهه 

در حل مساله افغانستان به سود پشتون ها، ذینفع 

از کار برآمد. بیشترین زمینداران در آسیاي 

انه و افغانستان در این هنگام تاجیک ها می

یگانه توده بزرگ پارسي  -بودند و همو تاجیک ها

زبان در منطقه بودند که به گونه سنتي  به سوي  

تهران گرایش داشتند. در آستانه تهاجم  روس ها 

و انگلیسي ها به آسیاي میانه، همو تاجیک ها در 

د. این جا نخبگان فرهنگي و سیاسي را مي ساختن

همانا فرمانروایان ]بومي[ تاجیک با پویایي در 

برابر گستره جویي روس ها در آسیاي میانه 

مقاومت و ایستادگي مي کردند. تاجیک ها در 

بخارا، خیوه، و خوقند فرمانروایي مي کردند
26

و  

زبان آن ها زبان رسمي و ادبي این دولت ها و 

 توده هاي بومي بود. 

 

و تعیین مرزهاي شمالي  روسیه و انگلیس با تثبیت

 افغانستان ] امتیازات[ زیر را به دست آوردند:

یک متحد داخلي در افغانستان در سیماي  -

پشتون هاي کوچرو که بدون یاري اروپاییان نمي 

توانستند سلطه خود را بر زمینداران با فرهنگ 

تر و دارا تر ]تاجیک ها[ پهن نمایند، یافتند. 

نه با هیچ یک از پشتون ها در مناسبات خصما

امپراتوري هاي اروپایي ذینفع نبودند؛ چون 

پیکار با هر یک از آنان، از دست رفتن  قدرت در 

افغانستان و بازگشت آنان به ]سرزمین[  دشت هاي 

بیاباني ]شان[ را در پي داشت.
27
  

                                      
26

.  در این جا منظور از دودمان هاي فرمانروایان  

ن منغیت در بخارا،  قوسادات مانند   ی زبانرکوت

رادها در خیوه و  مینگ ها در خوقند نه، بل هسته هاي ق

 اصلي نخبگان است ]که بیشتر تاجیک تبار بودند[.
27

یکی این که  -در این جا باید متوجه دو نکته بود.  

نمی  فرنگی پشتون ها بدون تکیه به یک قدرت بزرگ 

توانند در افغانستان حاکمیت داشته باشند. یعنی برای 

کشور  ،انندهها بر افغانستان فرمان براین که پشتون 

ی و مستعمره یک کشور دقد استقالل و آزااپیوسته فباید 

 بیگانه باشد. 
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افغانستان به یک گستره سیاسي بي طرف  -

پوشالي)بوفر( میان هند بریتانیایي و آسیاي 

نه روسي مبدل گردید. در  عین حال، کشاکش میا

میان انگلیس و روسیه بر سر تبت ]نیز[ پایان 

 یافت.

روسیه و پشتون ها سرزمین تاجیک ها را میان  -

خود تقریبا برابرانه تقسیم کردند و کنون دیگر 

افغانستان باثبات، زیر حاکمیت پشتون ها براي 

هر  مسکو، کنترل بر پامیري هاي تاجیکستان را از

دو سو  تضمین نمود. با این گونه تقسیم تاجیک 

ها، روسیه از هرگونه تالش براي رستاخیز 

 بیمه بود.  « تاجیکستان بزرگ»)رنسانس( 

  روسیه امکان یافت تا براي پدید آوردن نخبگان

نو در آسیاي میانه ]این بار[  نه از میان 

 یرکوتاجیک هاي پارسي زبان، بل از میان ت

بي طرفي استبلشمنت را در گستره ن )که زبانا

جویي در محور بسیار مبرم )اکتوئل( در آن هنگام 

تامین مي کردند(، « محور ایران» -براي مسکو

 زمینه سازي کند. 

 

سیاسي  -نمي توان گفت که نظام برتري تباري

پشتون ها که به آن پیمانه براي قدرت هاي بزرگ 

ر پذیرا بود )و در عین حال به پیمانه بسیا

مساله امروزین افغانستان را از پیش پرداز مي 

کرد( ناخشنودي ازبیک ها، تاجیک ها، ترکمن ها، 

                                                                                                             
 

دو دیگر، این که هرگاه پشتون ها در برابر هر قدرت 

قدرت را در  ،اروپایی برزمند و به پا برخیزند

ن یناگزیر به بازگشت به سرزم ،تان از  دست دادهسافغان

افتاده( خود شان ر)در واقع، کوهستانی دوهای بیابانی 

خواهند گردید. همه تراژدی پشتون ها در همین است که 

رقه در خبخشی از آنان برای فرمانراوایی بر افغانستان 

رهن قدرت های بزرگ می نهند و بخش دیگر در برابر سلطه 

بیگانگان دست به اسلحه می برند. این گونه، جنگ و 

ون نشین و در کل در سراسر خونریزی در گستره پشت

اجعه فافغانستان پایانی ندارد. برای برونرفت از این 

تبارگرایانه بکوشند نگاه تا بر روشنفکران پشتون است 

تمدنی  -به نگاه فرهنگیرا  قدرتدولت و خود به مساله 

فاجعه را پایانی نخواهد  ،مبدل بسازند. در غیر آن

 بود. 
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هزاره ها، بلوچ ها و دیگران را برنینگیخت که 

طبیعي است همواره خود را هنگام تقسیم قدرت 

آزرده مي پنداشتند. چندین بار این ناخشنودي به 

نه؛ خیزش هاي آشکار مبدل گردید )به گونه نمو

خیزش هزاره ها در اخیر سده نزدهم( که از سوي 

دولت کابل سرکوب گردید. مگر همچنان آمیزش 

پیوسته تبارها حیثیت فاکتور ثبات را مي گرفت. 

به ویژه در میان نخبگان افغان که هنوز در سده 

گذشته بیشتر هویت خود را نه با تبار، بل با 

محل زندگي دایمي خود باز مي شناختند
28

اي ]بر 

نمونه: خوستي، قندهاري، کنري، بهسودي، کابلي، 

مزاري، هراتي، زابلي، هراتي، فراهي، بدخشي، 

 گزارنده[. -پنجشیري و ....

 

نزدهم و بیستم،  -این روندها در دو سده اخیر

بسیار  زمینه ساز ریختیابي گستره سرزمیني

سیاسي)اتنوپولیتیک( گردیدند که  -پیچیده تباري

براي نمونه، ) آنهاي  باریکيبه سنجش نگرفتن 

فاکت بود و باش بخش بزرگي از باشندگان 

پشتونتبار پارسي گو )دري زبان( در استان هاي 

باختري و شمال باختري افغانستان که به همین 

جستجوي  (دلیل به اشتباه تاجیک پنداشته مي شوند

مکانیزم موثر حل و فصل سیاسي را دشوار  مي 

سازد.
29
  

 

                                      
28

ان: هنوز زود است نتیجه جنبش طالب». آ. ماالشنکو،   

، استکهلم، «آسیاي میانه و قفقاز»گیري نماییم// مجله 

 67(، ص7)  1شماره 1997
29

. همزمان، )هرچند نه به پیمانه آن چنان گسترده(،  

پراتیک کوچدهي باشندگان غیر پشتون به سرزمین هاي 

سنتي بود و باش پشتون ها دیده مي شد. یکي از اهداف 

 -پشتون ها ]به سرزمین هاي پشتون نشینمشي کوچدهي غیر 

گ.[ همچنان همگون سازي )اسیمیالسیون( آن ها با پشتون 

ها بود. براي نمونه: بخشي از تاجیک هاي وادي هاي 

ننگرهار و کنر، با از دست دادن زبان و پذیرفتن نام 

«  پشتونیزه»هاي قبیله یي عشایر پشتون پیراموني، 

تاجیک هاي »ه یف، آر. شدند. برگرفته از : محمد شا

نشریه اوچرک هاي تاریخ، »،  «افغانستان در عصر جدید

   27،  ص. 1991، شهر دوشنبه، «اقتصاد و فرهنگ مادي
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سیاسي دینامیکي )شکل  –ازن تبارياین گونه، تو

بیستم(، با  -گرفته در مرزهاي سده هاي نزدهم

کاربرد مدل برتري یابي )دومیناسیون( هژمونستي 

در تباني با مکانیزم هاي طبیعي تثبیت شده 

تاریخي همگرایي و همگونسازي )اسیمیالسیون( که 

زمینه را براي زدایش پیوسته تضادهاي قبیله یي 

روند مدرنیزاسیون دولت ملي  و تباري در 

افغانستان فراهم نمود، تامین  مي شد.
30
  

دگردیسي هاي جهانگیر )گلوبال( در نقشه سیاسي 

جهان، مربوط به جنگ جهاني اول، انقالب اکتبر و  

شکست روسیه ترازي، به سخن دیگر، دگرگوني هاي 

ضربات جدیي بر  –بنیادي آرایش نیروهاي خارجي

دروني سیاسي ثبات در جامعه  این مکانیزم باریک

 1930 -1920افغانستان زدند. سال هاي دهه هاي 

سیاسي افغانستان را به -سده بیستم، نقشه تباري

مارش پیروزمندانه دولت »گونه چشمگیري با 

به سوي آسیاي میانه دگرگون ساختند ]که « شوروي

در اثر این مارش[ چندین صد هزار از باشندگان 

: تاجیک ها، ازبیک ها و ترکمن اصلي آسیاي میانه

ها را ناگزیر ساخت  نجات خویش را در آن سوي 

رود پنج و آمو ] در سرزمین هاي جنوب[  جستجو 

 نمایند.

 

سیاسي در پایان سده بیستم در  -توازن تباري

هنگامه کوتاهمدت )نه بي پشتیباني انگلیسي ها 

در چهارچوب رویارویي با روسیه شوروي( یعني به 

رسانیدن امیر حبیب هللا تاجیک )بچه سقاءو( قدرت 

در کابل برهم خورد. در آن هنگام، در اواخر سال 

هاي دهه بیست و آغاز سال هاي دهه سي سده 

بیستم، عدم تمرکز قدرت، افغانستان را در 

آستانه فروپاشي قرار داد. براي نمونه، اندیشه 

ایجاد دولتي مستقل در شمال افغانستان با مرز 

تداد خط هندوکش به رهبري امیر پیشین در ام

                                      
30

. تورونوک س. عبادي. ح.،  منازعه افغانستان:    

 -سیاسي// آسیاي میانه و قفقاز -پیمایش هاي اجتماعي

 .استکهلم

   URL:Http://www.ca-c.org/journal/10_1997/st_turonok.shtml 
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بخارا پدید آمد. در پیاده ساختن این اندیشه، 

 -امیدهاي بزرگي به سرکرده باسماچي هاي ازبیک

گریزي از آسیاي میانه بسته  –ابراهیم بیک لقي

بودند. ابراهیم بیک فراخوان هایي هم به  ازبیک 

ها و هم به دیگر مهاجران آمده از از آسیاي 

پشتون » –و نیز باشندگان افغانستان داشتمیانه 

این «. ها را رانده و کشور را آزاد سازید!

ماجراجویي ابراهیم بیک، منجر به تشدید تنش هاي 

تازهء مناسبات  تباري نه تنها میان پشتون ها و 

غیر پشتون ها؛ بل نیز همچنان  میان ازبیک ها و 

هزاره ها در شمال کشور گردید.
31
 

حبیب هللا )بچه  -روهاي امیر تاجیکسرکوب آتیه نی

سقاءو( و روي کار آمدن خاندان شاهي پشتوني که 

بر کشور فرمانروایي نمودند،  1973تا   1929از 

سیاسي را   -مکانیزم هاي  لرزان ثبات تباري

 بازسازي نمودند. 

 

پس از پدیدآیي شوروي، سیاست مسکو در منطقه به 

ایش هایي گونه اصولي تغییر نکرد. برعکس، گر

ریخت یافته در گذشته، ادامه منطقي یافتند. 

حاکمیت در بخارا، خیوه و خوقند به دست نخبگان 

 وابسته به مسکو، افتاد. ی زبانرکوسیاسي ت
افزون بر آن، در روند مبارزه با باسماچي ها، 

حکومت شوروي مناسبات ویژه و نزدیکتري با رهبري 

قرار نمود و  پشتون افغانستان )امان هللا خان( بر

به وي جنگ افزار و وسایل فرستاد. همانا 

افغانستان دوره فرمانروایي امان هللا، نخستین 

کشوري بود که با روسیه شوروي مناسبات 

 دیپلماتیک برقرار نمود.

 

گستره یي پیاده شده در  –پارچه سازي تباري

آسیاي میانه شوروي، ادامه تقسیم سرزمین هاي 

 را در پي داشت. گذشته ازپرجمعیت تاجیک نشین 

این، از فرهنگ تاجیکي، مراکز سنتي فرهنگي و 

                                      
31

تاثیر بحران افغانستان بر اوضاع ».، ق.  اسکندرف،   

مجله آسیاي میانه و قفقاز، استکهلم، » ، « تاجیکستان  

URL:Http://www.ca-c.org/journal/13_1997/st_skandar.shtml 
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انتلکتوئل آن که بر شالوده آن مراکز، زبان 

ادبي تاجیکي و فرهنگ عمومي ملي تاجیک ها شکل 

مي گرفت، جدا گردیده و بریده شدند. مراکز اصلي 

بخارا و سمرقند به گستره  –فرهنگي تاجیک ها

شدند. تاجیک هاي بومي  ازبیکستان شامل ساخته

]باشنده ازبیکستان[ )که کنون شمار آنان نزدیک 

شمار کل تاجیک ها  -به دو میلیون نفر مي رسد

بیش از ده میلیون نفر است(
32

رسما به نام  

ازبیک ثبت نام شدند.
33
 

نخبگان سیاسي ازبیکستان بر شالوده شهر تاشکنت 

 که تکیه گاه ارتش تزاري در منطقه شمرده مي شد،

قبایل کوچرو  1917شکل گرفتند. در گذشته، پس از 

ازبیک در نزدیکي تاشکنت جا گرفته بودند. به 

نوبه خود، حتا باشندگان سنتي زمیندار ازبیک که 

در کنار تاجیک ها در وادي فرغانه و نیز در 

مناطق بخارا و سمرقند بود و باش داشتند، با بي 

 مهري نخبگان تاشکنت روبرو گردیدند. دره

جایي که چندین سده به دلیل فعالیت هاي  -فرغانه

فرهنگي، ایدیولوژیک و سیاسي تاجیک هاي بومي، 

بنیادگرایي موجود  -گرایش هاي نیرومند اسالمي

نخبگان آن از سوي به بود، منطقه یي گردید که 

نخبگان کمتر مورد اعتماد به چشم دولت شوروي 

 نسبت به نخبگان تاشکنت نگریسته مي شد. 

 

وادي ]فرغانه[ را میان جمهوري هاي ازبیکستان، 

تاجیکستان و قرغزستان شوروي تقسیم نمودند. 

ثبات حد اقل قرغزستان و ازبیکستان با عناصر 

دیگر مستقیما مرتبط بود با سرکوب  ،رکي آنانوت

در  جنبش اسالمیستي و تاجیکي در وادي فرغانه

ي همچنان در زمینه خنث .جمهوري تاجیکستان شوروي

                                      
32

. منظور گستره کشورهای 2000.  بر پایه آمار سال   

پیشین است. این آمار شامل  مستقل همسود یا شوروی

 گ.–تاجیک های افغانستان و چین نمی شود. 
33

. براي به دست آوردن آگاهي هاي بیشتر نگاه شود به:   

تاریخ تبر تقسیم ]تاجیکستان[ ، ».، رحیمماسف، 

؛ و نیز ماسف، ر.، 1991دوشنبه، ]انتشارات عرفان[ ، 

 . 2003، دوشنبه، «تاجیک ها: راندن ها و همگونسازي ها»



 

91 

 

سازي جنبش اسالمي تاجیکستان کارهایي انجام شد 

 که نتایج آن تقریبا چنین به نظر مي رسد:

در چهارچوب اداري تاجیکستان بیشتر  نواحي  -

یي ماندند که براي جوامع با سنت هاي ملي 

تاجیکي اهمیت درجه دو داشتند. در واقع، تاجیک 

هاي شوروي بدون مرکز انتي گراسیوني )همگرایي( 

ماندند و چنین شد که خود را چونان مجموعه  خودي

یي از ]پاره[ فرهنگ هاي از هم گسیخته منطقه 

یي: خجند، پامیر، قره تگین جنوبي، قیصار، کوالب 

تصور نمایند 
34
 

قدرت در تاجیکستان، یکسره به نخبگان منطقه  -

واقع در دره  -لینن آباد )خجند یا خجنت(

ومت شوروي فرغانه، سپرده شد که در سال هاي  حک

زیر تاثیر برتر تاشکنت بود. منطقه لنین 

آباد)خجند( را رشته کوه ها از پیکره بزرگ 

تاجیکستان جدا مي کند و اقتصاد منطقه، همه 

ارتباطات و مواصالت آن به ازبیکستان گرایش 

 دارد. 

 

ساختار نااستوار سیاسي تاجیکستان براي مسکو بس 

بي »ساختار سودمند بود، ]چون، همو، همین گونه 

تضمین مهمي بود از گرایش دوباره «[ شیرازه

باشندگان آسیاي میانه به سوي اسالم )که عمده 

ترین باورمندان آن تاجیک ها شمرده مي شدند( از 

 رستاخیز نیرومنداین گونه، هر گونه تالش ها و 

یگانه توده داراي سنت هاي چندین سده « کشوریت»

که گ.[ -جیک ها]تایي کشورداري خودي در منطقه 

به همین خاطر بیشتر از دیگر توده هاي بومي از 

]در منطقه[، زیانمند  استاتوس کوو برقرار شده

 شده بودند. 

 

در سال هاي دهه هفتاد سده بیستم، آسیاي میانه 

با اعمار بندهاي برق آبي عظیم و ذخیره هاي آب، 

عصر مبارزه رو در رو  -وارد عصر جدید خود گردید

                                      
34

. این فاکتور که در زمان موجودیت شوروي کمتر   

برجسته بود، در سال هاي نود یکي از مهم ترین 

 فاکتورهاي در روند جنگ داخلي در تاجیکستان گردید./ 
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کنترل بر منابع آبي منطقه. سیر دریا به خاطر 

از کوه هاي قرغیزستان سرچشمه مي گیرد. که 

سرچشمه هاي آمو که سراسر ازبیکستان را سیراب 

مي سازد، در تاجیکستان و در خاک افغانستان 

است. سیستم پدید آمده تقسیم آب، نواحي هموار 

آسیاي میانه را بس آسیب پذیر نموده است و ثبات 

قه در بستگي مستقیم از کنترل بالفصل سیاسي منط

 بر سر چشمه هاي دو رودخانه قرار گرفته است. 

حوضه سیر دریا، ناآرامي هاي بزرگ رخ نداد. در 

مگرآنچه مربوط مي گردد به آمو، کنترل بر مناطق 

کوهستاني منطقه که با باشندگان تاجیک، براي 

ازبیک ها که طي سال هاي حکومت شوروي از یک 

یمه کوچرو به خلق کبیر زمیندار مبدل توده ن

 گردیده بودند، به گونه حیاتي الزمي بود. 

 

طي سال هاي دهه هفتاد، در محافل رهبري شوروي 

اندیشه یي پدید آمد در باره لزوم استحاله 

)ترانسفارماسیون( جدي دروني در جامعه 

افغانستان و افزایش وابستگي افغانستان از 

 آسیاي میانه شوروي. 

محمد ظاهر شاه سرنگون گردید. سال  1973ر سال د

هاي ریاست جمهوري محمد داوود و در آغاز همچنان 

توازن واقعي موجود اما  1978انقالب اپریل 

شکننده تباري را در کشور نلرزانیدند. هم داوود 

و هم تره کي هر دو پشتون بودند و شاید نفس 

ظ حف -فاکتور شالوده بس مهم براي موجودیت دولت

 توازن تباري را در سنجش داشتند. 

 

با این همه، در نهایت، همو تعویض سیماي دولت 

که با مداخله نظامي شوروري حمایت مي گردید، 

هرم سنتي تباري افغانستان
35

را برهم زد. دولت  

                                      
35

از آن س پ. در راس این هرم پشتون های درانی و  

سکان رهبری درانیان پشتون های غلزایی قرار داشتند که 

یاست خارجی، نظامی، انتظامی و امنیتی دستگاه دولت، س

را دست داشتند. در میانه هرم تاجیک ها جا داشتند که 

، بیشتر دست اندر کار رشته های مدیریتی، کشاورزی

ی، فرهنگی، آموزشی و.... بودند. در قاعده هرم گانبازر
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جدید، با اندیشه هاي انترناسیونالیسم پرولتري 

وارداتي از شمال، خودآگاهي ملي اقلیت هاي 

انستان را برانگیخت و اصول جدید تشکل تباري افغ

نخبگان حاکم را نه بر نشانه هاي تباري، بل بر 

مباني نشانه هاي ایدئولوژیک پي ریزي کرد. وارد 

]در روند  ساختن کمپاننت  بیگانه ایدئولوژیک

شکلدهي نخبگان جدید[ با مکانیزم هاي هرچند هم 

گرفته ثبات  شکننده، مگر با آن هم سنتي و شکل

سیاسي ناسازگار از کار برآمدند. نتیجه -اريتب

این شگرد، کانفیگوریشن شگفتي بر انگیز 

جایي که  -بازآرایي ساختار سیاسي جامعه گردید

زیر تاثیر تحکیم یابي سیاست خارجي اردوگاه هاي 

متخاصم، تضادهاي عمقي تباري، سیاسي، اجتماعي، 

 فرهنگي و مذهبي افزایش یافتند. 

 

ن سپاهیان شوروي، اپوزیسیون درست پس از آمد

مسلح افغان که در ظاهر با اندیشه هاي جهاد با 

هم متحد شده بودند، از همان آغاز در شرایط 

رقابت حاد گروه ها و رویارویي رهبران که از 

پیش امکانات حفظ وحدت سیاسي را در آینده، 

 ناممکن مي ساختند، تشکل یافتند.

 

هفتاد بر سر  این گونه، در اواخر سال هاي دهه

نخبگان حاکم پشتون افغانستان تهدید از دست 

بود. بیهوده نبود که « آویزان»دادن حاکمیت 

 خاستگاهاکثریت قبایل پشتون )بي چشمداشت به 

پشتوني هم تره کي و هم نجیب( همراه با تاجیک 

ها شالوده ]جنبش[  مقاومت  در برابر ارتش 

، شوروي شوروي را مي ساختند. همو به همین دلیل

جنگ فرسایشي در افغانستان ناگزیر گردید 

 تباهکني را پیش ببرد. 

 

                                                                                                             
باشندگان تورکی زبان بودند که بیشتر سرگرم بازرگانی، 

بودند. دردمندانه جایگاه تولید صنابع دستی و... 

هزاره ها که مورد تبعیض های مضاعف )به دالیل زبانی، 

 در ته هرم بود.  ؛قرار گرفته بودند (تباری و مذهبی
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سیاسي پایدار نو در  -هیچگونه ساختار اجتماعي

کشور ممکن نبود برپا گردد: پس از پشتون ها، 

تاجیک ها از دیدگاه جمعیت دوم هستند. اما شمار 

آنان براي نشو و نموي نخبگان جدید حاکمیت به 

سنده نبود. بل حتا ]براي شوروي[ جاي پشتون ها ب

با سنجش وضعیت تاجیک هاي باشنده آن سوي رود  –

پنج در جمهوري تاجیکستان شوروي، خطرناک هم 

بود. ازبیک ها در افغانستان کم هستند
36

و در  

باسماچي »میان آن ها نیز همچنان رسوبات سیندرم 

کم پدید نمي آید. شیعیان که در بخش هاي « گري

 –و در امتداد مرزهاي افغانستان مرکزي کشور

ایران بود و باش دارند، از دیدگاه تباري 

ناهمگون و پراگنده اند و روي هم رفته هوادار 

کاربرد مشي  -ایران. تنها چیزي که مي ماند

انترناسیونالیستي سازي بود. از جمله در 

 ساختارهاي حاکمیت.

 

سیاسي  -همو به خاطر این، استراتیژي نظامي

با آن که شاید در روند جنگ افغانستان، شوروي 

 هم نه آگاهانه از دیدگاه سودمندي جیوپولیتیکي،

در نفس خود بي مانند بود. با آن که هم مطلقا 

افغان « تجاوزات»خشن: مادامي که ارتش شوروي 

هاي ]جنبش[ مقاومت را که اکثریت آن را پشتون 

ها مي ساختند، بر کشور دفع مي کرد، در موسسات 

صیالت عالي شوروي و در صدها کودکستان و تح

پرورشگاه، فرزندان نخبگان هوادار شووري که 

بیخی از مردم خود گسیخته بودند، آموزش و پرورش 

مي دیدند. تنها در کودکستان ها در شوروي بیش 

از ده هزار کودک رهبران هوادار شوروي یا فعاالن 

دولت جدید، برده شده بودند. سرنوشت جنگ را 

 ید  زمان و دموگرافي حل مي کرد. با

مسکو، عمال آگاهانه یا نا آگاهانه منازعه را ...

تا جایي به تاخیر انداخت تا آن که در گام 

نخست، هم در آسیاي میانه برنامه هاي صنعتي 

سازي به پایان برسد و هم آب رود خانه هاي شمال 

                                      
36

درصد. روی هم رفته، شمار کل تورکی  هفت. در حدود  

 زبانان در افغانستان به ده درصد می رسد. 
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به منطقه برسد و این گونه وابستگي آن را از 

سازد و و دو دیگر آن که پشتون ها هم آمو کمتر ب

یا افغانستان را ترک بگویند و یا بخش چشمگیر 

د تا ]شوروي بتواند[ تجدید نشان از میان برو

سیاسي جامعه افغانستان  -سازمان ساختار تباري

را بر شالوده هاي نو عملي نماید.
37

همچنان از  

                                      
37

 شوروی ها تا زمانی که افغانستان را نگرفته.  

تقویت زبان پشتو، تحکیم  بودند، با همه نیرو به

دامن زدن به مساله پشتونستان و  حاکمیت پشتون ها و

زاسیون افغانستان می یپشتیبانی همه جانبه از پشتون

پرداختند. اما پس از اشغال افغانستان، دیگر پشتون ها 

بخش بزرگ شان در دست پاکستان، اعراب و غرب و کیان که 

سر بزرگی بر سر راه تداوم حضور دراز  چین بود، درد

. این بود که نددر گستره افغانستان شده بود ورویمدت ش

با پیشگیری سیاست زمین سوخته، آغاز به راندان پشتون 

ها از سرزمین های شان نمودند. در نتیجه، بخش بزرگی 

 از پشتون ها گستره کنونی کشور را ترک گفتند. 

 

ریکایی ها دنبال می کنند. عین استراتیژی را اکنون ام

از آوانی که افغانستان در اشغال شوروی بود تا بر 

افتادن دولت مجاهدان، امریکایی ها با همه نیرو، از 

ای پشتون های نوار مرزی افپاک پشتیبانی رجنبش اسالمگ

همه جانبه می کردند و به یاری اعراب و پاکستان از 

ود برای نیروی رزمی آنان برای هموار کردن راه خ

دستیابی به افغانستان بهره برداری ابزاری می نمودند. 

مگر به محض اشغال افغانستان، دیگر، پشتون های 

اسالمگرای نوار مرزی برای آنان به یک چالش و خطر بزرگ 

مبدل شد که می توانست به عنوان ابزار دست پاکستانی 

در شان ها و سرانجام چینی ها برای حضور درازمدت 

تان خطرناک از کار برآیند. این گونه، پروژه افغانس

دیگر پایان یافته شمرده می شود و  امریکاییپشتونی 

هم از  ،امریکایی ها برای نابودی سیستماتیک پشتون ها

راه های سخت ابزاری )بمباران های هوایی و یورش های 

زمینی( و هم نرم ابزاری با معتاد سازی گروهی جوانان 

د. تصادفی نیست که در همه این سال پشتون کار می گیرن

ها حامد کرزی پیوسته بر سر بمباران مناطق روستایی 

پشتون نشین که در درازمدت می تواند منجر به کاهش وزن 

مخصوص پشتون ها در کل گردد، با امریکایی ها دست به 

 گریبان بوده است. 

همین گونه، پاکستان و اعراب هم نمی گذاشتند امریکایی 

اسالمی و شبکه حقانی را درهم بکوبد و نابود  ها حزب

کند. آن ها آوند می آوردند که از میان رفتن این دو 

ال هوادار ایران و زمینه باالدستی گروه های شم ،گروه
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سوي رهبري شوروي دي سنترالیزاسیون )تمرکز 

ر ]در واقع، تقسیم کشور به چند واحد زدایي( کشو

سیاسي در سیماي دولت فدرال و یا جمهوري هاي 

نمي شد. منتفی شمردهگ.[  –فدرال
38
 

 

طي سال هاي جنگ، بیش از یک میلیون از افغان ها 

کشته شدند. پنج میلیون )بیشتر پشتون ها( از 

تناسب میان  یجدبه گونه کشور گریختند. جنگ 

کشور را دگرگون ساخت.گروه هاي تباري در 
39
 

نماینده  قبیله  –شاید، رییس جمهور نجیب هللا 

با عدم درک این فاکت،  -احمد زي –بانفوذ پشتون

پس از بازگشت سپاهیان شوروي از افغانستان، 

مبني بر تغییر  روی دست گرفت،تدبیرهایي را 

بافتار تباري نخبگان حاکم با تالش بازگشت به 

طي سده ها. مگر در  توازن تباري شکل گرفته

، این تالش براي قدرتاوضاع جدید بي ثباتي و خالي 

حاکمیت کابل به فاجعه انجامید: یکي از جنرال 

دوستم از ازبیک  -در حکومت نجیب بانفوذهاي 

آن هنگام  تباران افغانستان که عمال در

فرمانرواي استان هاي شمال گردیده بود، نخستین 

)ریستوراسیون(  کسي بود که در برابر احیاي

.باالدستي پشتون ها به پا بر خاست
40

سر از آغاز  

                                                                                                             
را فراهم  می آورد. در نتیجه، امریکایی ها با  روسیه

       ناکامی رو به رو شدند. 

 
38

هامت افغان، مسکو، . لیاخفسکي الکساندر، تراژدي و ش  

) این کتاب را گزارنده زیر نام  604-6025ص    -1995

توفان در افغانستان ترجمه نموده و به چاپ رسانیده »

 است(.
39

گذشته، رد که در دست کم چهار دهه بباید از یاد ن.  

در خاور و جنوب کشور،  به دلیل جنگ های خانمانسوز

لیل ثبات نسبی شمار پشتون ها کاهش یافته و برعکس به د

افزایش  و رشد اقتصادی در شمال، شمار اقوام دیگر

که وزن مخصوص پشتون  گفتیافته است. در نتیجه می توان 

به یک ، درصد در اواخر سال های دهه هفتاد 40-38ها از 

  گ.-.کاهش یافته استدر حال حاضر درصد(  33-31سوم )
40

//  «برخورد تمدن ها سودي ندارد»، ارکادی. دوبنف،  

 1، شماره 1997، استکهلم، « مجله آسیاي میانه و قفقاز»

 77-72ص  –( 7)
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در  1995و تقریبا تا پایان  1989فبروري   15

سیاسي رخ  -کشور روندهاي بسیار پیچیده تباري

داد که داراي  بار هر چه بیشتر افزایش تضادها 

میان پشتون ها و همه دیگر جوامع تباري بود که 

قي تکامل روند به موجب آغاز مرحله دیگر منط

قدرت رسیدن جنبش طالبان بر بخش بزرگي از گستره 

.«کشور  گردید
41
  

 

استراتیژی روسیه در قبال افغانستان از دید 

تاریخی، که هر چند هم با تفاوت هایی، ادامه 

همان استراتیژی شوروی پیشین و استراتیژی سنتی 

روسیه تزاری است، که همیشه فرصت طلبانه، 

 د جویانه بوده است. ابزاری و سو

 

روسیه از دید جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک، یک 

ابرقدرت ناقص است که در بن بست گازانبری 

گیتاشناسیک )جغرافیایی( گیر مانده است. روسیه 

از سوی شمال با اقیانوس یخبسته شمالی پیوست 

است. در خاور دور به اقیانوس آرام ره دارد. در 

به دریای بالتیک پیوست  شمال باختری همین گونه

است. در جنوب باختری از راه دریای سیاه و تنگه 

های داردانل و بفسر به دریای مدیترانه و به 

همین سلسله از طریق آبنای جبل الطارق به 

اقیانوس اتلس پیوند می یابد. مگر تنها در محور 

جنوب، در انتهای دریای کسپین، به ایران و در 

نستان به بن بست می خورد. مرز رود آمو به افغا

روشن است روسیه به سادگی به این آب ها راه 

نیافته است. بل که با راه اندازی لشکرکشی ها و 

نبردهای خونین توانسته است به دریاها ره 

 گشاید.  

 

                                      
41

. جنبش طالبان و به قدرت رسیدن آن، ربط چنداني به  

یک توطیه بر اساس مساله تباري در کشور ندارد. طالبان 

در چهارچوب خارجي بزرگ برنامه ریزی شده و مهندسی شده 

لبته، روشن است که روي کار آمدند. ا استراتیژی امریکا

 گزارنده. -و زبانی. با سو استفاده از  تنش هاي تباري
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از دیدگاه راهبردی، مادامی که روسیه این بن 

بست را نشکناند و ایران را به اشغال خود 

ر آن کشور یک رژیم بیخی دست درنیاورد و یا د

نشانده و وابسته به خود روی کار نیاورد، و از 

طریق ایران به آب های خلیج پارس ره نگشاید، 

هیچگاهی یک ابر قدرت کامل و تمام عیار مانند 

امریکا نخواهد شد. مگر چون چنین کاری امکان 

تنها راهی که می ماند، مسیر افغانستان  .ندارد

 -ان )و ایجاد نوار پشتونستانبا تجزیه پاکست

بلوچستان( است. از همین رو، باید مساله نام 

را که روسیه در نیمه دوم سده « پشتونستان»نهاد 

بیستم سرمایه گذاری هنگفتی در دامن زدن به آن 

و فربه ساختن آن نمود، از همین منظر بررسی 

 کرد.

انگلیس چونان بزرگترین حریف روسیه، در سده های 

و بیستم، با به کار گیری هنر دیپلماسی و نزدهم 

اطالعاتی توانست با راه اندازی چندین کارزار 

پیروزمندانه، جلو پیشروی روسیه را به سوی آب 

های گرم بگیرد. اگر این کارروایی های انگلیس 

نمی بود، امروز دیگر اثری از ترکیه و ایران )و 

 افغانستان و پاکستان کنونی( نمی ماند. 

 

از این شگردها، هیمه اندازی در تنور یکی 

اختالفات فرانسه و روسیه در اوایل سده نزدهم 

بود که به جنگ ناپلیون با روسیه و لشکرکشی او 

به مسکو و در پی آن، شکست وی در جنگ واترلو 

انجامید. این جنگ زیان بس جدی یی به روسیه و 

توان نظامی آن وارد آورد. به گونه یی که در 

یمه نخست سده نزدهم دیگر نتوانست قامت سراسر ن

راست کند و در محور جنوب به پیشروی برق آسا 

دست یازد. هر چند به پیروزی هایی در قفقاز دست 

 یافت.

دومین رویدادی که بازهم انگلیس توانست با 

 1904هنرنمایی تمام روسیه را درگیر سازد، جنگ 

ر روسیه و جاپان در سپیده دم سده بیستم در خاو

دور است. این جنگ نیز پیامدهای شومی برای 

روسیه داشت. از جمله رخ دادن انقالب بورژوایی 
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یا انقالب مشروطه خواهان در سانکت پتر  1905

 بورگ. 

 

سومین رویداد بزرگ دیگر، جنگ جهانی یکم است که 

در پی آن انقالب اکتبر روی داد. این جنگ و 

د، تلفات انقالب، شیرازه روسیه را از هم پاشی

 سنگین و زیان بس جدی یی به آن کشور وارد آورد.

 

آخرین رویداد، جنگ جهانی دوم بود که روسیه را 

از بن ویران  کرد و تیر پشت آن را شکست و تار 

 و پود آن را از هم گسیخت.

 ... و سرانجام هم فروپاشی شوروی.

روشن است همه این رویدادهای بزرگ جهانی، علل و 

ن درونی و بیرونی داشته اند. مگر عوامل فراوا

با این هم، انگلیسی ها در همه این حوادث 

توانسته بودند ماهرانه با هیمه اندختن در آتش 

جنگ ها و تنش ها به سود خود بهره برداری 

در همه این رخدادهای دراماتیک، باز هم نمایند. 

در پس پرده کارگردان ماهر و توانایی دیده می 

دیپلماسی و سازمان های اطالعاتی شود که دستگاه 

خلف  -انگلیس است. البته، در این آخری، امریکا

 صدق انگلیس هم نقش خودش را داشته است.

 

آن چه مربوط به ایران می گردد، روسیه توانست 

در نیمه نخست سده نزدهم، قفقاز و آسیای میانه 

را از پیکر ایران جدا نماید. روشن است که 

آن ها نام بردیم، مانع از آن رخدادهایی که از 

گردید که روسیه بتواند ترکیه و ایران را 

بگیرد. هر چند زیان های جبران ناپذیری بر هر 

دو کشور وارد آورد. با این هم، روسیه شانس 

بسیار باالیی داشت تا بخش خاوری ایران )سرزمین 

های افغانستان و پاکستان کنونی( را بی درد سر 

سر راهش مانعی به نام دستگاه بگیرد، هرگاه بر 

 دیپلماسی و سرویس اطالعاتی انگلیس سبز نمی شد. 
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امروز از بلندای آگاهی های کنونی به روشنی می 

بینیم که دستگاه های انگلیسی تا کجا دور 

اندیشانه عمل نموده بودند و چگونه توانسته 

بودند جلو پیشروی روس ها را به سوی آب های گرم 

به زرنگی و کاردانی بریتانیایی  بگیرند. باید

ها آفرین گفت که تا چه پیمانه پیش بین منافع 

 راهبردی آینده خود بوده اند.

 

بریتانیایی ها در آغاز توانستند با پشتیبانی 

از سیک ها مناطق راهبردی دو سوی رود سند را 

مصوون سازند و از آن ها چونان حایل و سپر 

ف و هیبتناک دفاعی هند در برابر قبایل مخو

پشتون کار بگیرند. سپس هم، کشوری را به نام 

افغانستان میان متصرفات هندی خود و متصرفات 

آسیای میانه یی روسیه چونان سد استوار در 

برابر پیشروی روس ها به میان بیاورند. همچنین، 

توانستند سیک ها را از سر راه بردارند و همه 

را به کنترل گذرگاه های راهبردی منتهی به هند 

 خود درآورند.    

 

در پی آن هم، افغانستان را زیر کنترل خود 

درآورند و توانستند دست های ایران و روسیه را 

از آن کوتاه گردانند. در پایان کار هم 

توانستند کشوری را به نام پاکستان به وجود 

بیاورند و با تکیه به آن موفق گردیدند درایف 

گرم را پس بزنند. روس ها به سوی آب های 

انگلیسی ها توانستند با تقسیم قبایل جنگجوی 

پشتون به دو بخش، این قبایل سرکش و خشن را رام 

سازند و نگذارند که به دست سایر حریفان 

فرانسوی ها، آلمانی ها و از همه  -اروپایی شان

روس ها بیفتند. سپس، بیش از یک سده و  -مهم تر

رنگارنگ در تاریکی نیم، آن ها را با ترفندهای 

و بیسوادی زیر تاثیر مالهای تندرو با گرایش های 

سلفی نگه دارند تا  -همانند به گرایش های وهابی

بتوانند در روز مبادا از نیروی ترسناک آن ها 

با راه اندازی جهاد، دیوار خارداری در برابر 

پیشروی روس ها بکشند و آن ها را دو باره به آن 

 چنان چه همین گونه هم شد. سوی آمو برانند. 
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سر انجام هم، با اشغال افغانستان از راه 

پاکستان )البته این بار با پیشکاری متحد نوپای 

خود امریکا( توانستند خود را به مرزهای آسیای 

مرز استراتیژیکی که  -میانه یی روس ها برسانند

 در سده نزدهم پرداز نموده بودند.

 

ین است که اگر پرسشی که مطرح می گردد، ا

انگلیسی ها، سرزمین های پشتون نشین و بلوچ 

نشین آن سوی دیورند را به موقع زیر کنترل خود 

در نمی آوردند، و با تردستی کشور حایل 

افغانستان را به وجود نمی آوردند و سپس با 

کاردانی کشور حایل دیگری را به نام پاکستان 

وار ایجاد نمی کردند و در واقع دو نوار است

پدافندی در برابر رخنه روس ها نمی آراستند، 

آیا نیروی بود که از رسیدن روس ها به آب های 

 گرم جلوگیری می نمود؟ 

پاسخ روشن است که منفی می باشد. در غیر آن، 

روس ها مدت ها پیش همه سرزمین کنونی افغانستان 

و پاکستان را می گرفتند و در بندر کراچی 

شتند و این به معنای شکست پایگاه دریایی می دا

چرای غرب در  سراسر خاورمیانه بود.  وبی چون 

 شاید کار ایران را هم زار می ساختند. 

 

حال ما کاری به این نداریم که بر سر باشندگان 

بینوای این سرزمین ها چه بدبختی ها و بالهایی 

آوردند. این بحث جداگانه و عاطفی است. در 

جا ندارد. تنها منافع  سیاست موعظه های اخالقی

است که مطرح است و بس. جان مطلب این است که آن 

ها با چه آینده نگری، دور اندیشی و جانفشانی 

توانستند منافع و مطامع راهبردی خود را در 

 اعماق قاره آسیا را برای دو سده تامین کنند!.

 

آنچه مربوط به روسیه مي گردد، سیاست روسیه در 

نخستین  -ر از هر کسي، براوینمحور جنوب را بهت

نماینده تام االختیار روسیه شوروي در کابل در 

کمیسار خلق در  -چیچرینه یکي از نامه هاي خود ب
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روسیه شوروي توضیح داده است.  امور خارجي

در یکي از نامه در اوایل سده بیستم،  براوین

تاریخ روسیه ثبوت تردید : »ه بودهاي خود نوشت

تمایل راسخ و از پیش تعیین  ناپذیري منبي بر

شده روسیه به سوي خاور و به ویژه به سوي آسیاي 

میانه و هند در دست ما مي دهد. دست سرنوشت 

روسیه تزاري را به سوي هند کشانید و همان دست 

امروز روسیه شوروي را بدان سو مي کشاند. همو 

در هند باید مسایل جهاني فیصله شود و این 

روسیه با انگلیس حل مي مسایل با برخورد 

.«گردد
42
 

 

به هر رو، به گونه یی که گفتیم، روسیه برای 

راهیابی به آب های گرم اقیانوس هند و خلیج 

پارس و دستیابی به وضعیت مطلوب جیوپولیتیک، 

جیو استراتیژیک، جیواکونومیک و جیو 

سویلیزاسیونی؛ پیوسته و همواره سد بزرگی بر سر 

و با این هم در درازای ایران  -راه داشته است

تاریخ معاصر، پیوسته کوشیده است در راستای 

جنوب پیشروی نماید و تا جای امکان سرزمین های 

قفقاز و آسیای میانه را بگیرد و حتا باری بخش 

های بزرگی از کشور کنونی ایران را هم توانست 

برای چندی اشغال نماید. جدا از این که در دهه 

فق گردید تا در افغانستان هشتاد سده بیستم مو

)در بخش خاوری پشته ایران( حضور تقریبا یک دهه 

 یی نظامی بیابد.

 

روسیه با توجه به همین راهبرد، همواره از یک 

رژیم اولتراناسیونالیست پشتون مخالف با ایران 

و دشمن با پاکستان در افغانستان پشتیبانی 

ر نموده است و در آینده هم خواهد نمود. زیرا د

صورت روی کار آمدن یک نظام نزدیک به ایران در 

افغانستان، نه تنها هر گونه راهیابی آن کشور 

به آب های جنوب برای همیشه منتفی می شود، بل 

به پنداشت استراتیژیست های مسکو، امکان ایجاد 

                                      
42

، 071. بایگاني سیاست خارجي فدراسیون روسیه، فوند  

 .53، برگ 4، پوشه 101، کارتن1، پرونده ویژه 19189
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اجز حیک منظومه ایرانی تبار در ناحیه حجاب 

که  روسیه، گستره آسیای میانه و حتا قفقاز را

حوزه سنتی منافع راهبردی روسیه به شمار می 

روند، با خطر بزرگ رو به رو می سازد.  به ویژه 

هرگاه این منظومه از سوی حریفان راهبردی روسیه 

)امریکا یا چین( پشتیبانی شود. چنان چه در دهه 

های شصت و هفتاد سده بیستم در دوره پهلوی چنین 

نافع راهبردی شده بود. چه، با توجه به تقابل م

ایران و روسیه در آسیای میانه، دریای کسپین و 

قفقاز، آرایش یک اتحادیه ضد روسی با اشتراک 

ایران، افغانستان و پاکستان با پشتیبانی 

 امریکا و یا چین منتفی نیست.

 

از همین رو بود که روسیه در اواخر دهه سوم سده 

نی بیستم از دولت تاجیک تبار امیر حبیب هللا کلکا

و در دهه نود سده بیستم از دولت مجاهدان به 

مسعود پشتیبانی نکرد و آن را در  -رهبری ربانی

برابر تهاجم قبایل پشتون از جنوب و شرق با 

پشتیبانی گسترده غرب و اعراب تنها گذاشت و از 

دور تماشاگر واژگونی دراماتیک آن ها گردید. 

و همین گونه، روسیه با روی کار آوردن داوود 

کمک غیر مستقیم به پیروزی انقالب اسالمی در 

ایران، توانست اردوگاه پان آریاییستی ایران+ 

افغانستان+ پاکستان به رهبری رضا شاه زیر 

 حمایت امریکا را در هم بشکناند.   

 

از سوی دیگر، روسیه برای از سر راه برداشتن 

پاکستان )کشوری که انگلیسی ها برای جلوگیری از 

وس ها به آب های گرم و راهیابی به رسیدن ر

سرزمین هند ایجاد کردند(، پیوسته از یک رژیم 

اولتراناسیونالیست پشتون در کابل که مخالف با 

پاکستان بوده و بر آن کشور ادعای ارضی داشته 

 است، بهره گیری کرده است.

 

همین گونه روسیه برای مصوون ساختن خود در 

تخاصم  ممکنه، در برابر پیشروی های قدرت های م

آسیای میانه دو نوار راهبردی پدافندی در ناحیه 
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حجاب عاجز خود کشیده است که نوار نخست 

جیواستراتیژیک شامل کشورهای ترکمنستان، 

ازبیکستان، تاجیکستان و قرغیزستان )و در محور 

کشورهای آذربایجان، گرجستان و  -قفقاز

 ارمنستان( می گردد.

 

ه، کشور پهناور قزاقستان نوار دوم آسیای میان

با بیابان ها و دشت های  بیکران آن است که سپر 

دفاعی شکست ناپذیر روسیه در جنوب به شمار می 

رود که به نوبه خود متشکل از دو نوار مسلمان 

 نشین و روس نشین است. 

 

در کل، نگاه روسیه به افغانستان چیزی جز یک 

ست و ابزار فشار بر حریفان غربی نبوده و نی

هرگاهی که حریفان غربی منافع روسیه را در 

تئاتر اروپایی یا دیگر مناطق جهان با خطر رو 

به رو گردانیده اند، روسیه کوشیده است با فشار 

آوردن بر منافع آن ها در محور جنوب، از راه 

افغانستان، لبه تیز تیغ آن ها را تا جایی ک ند 

 .گراند و حتا امتیازاتی هم فراچنگ آورد

 

از نگاه تاریخی، روسیه هر گاهی که در موقعیت 

مناسب راهبردی قرار داشته است، بی درنگ سیاست 

فارورد پالیسی یا مشی پیشروی را در راستای 

جنوب پیش گرفته است. مگر، هرگاه در موضع ضعف 

قرار داشته است، کوشیده است گستره افغانستان 

سازد  را به باتالقی برای حریفان غربی خود مبدل

 تا آن ها را تا گلو در آن فرو ببرد. 

 

روسیه )شوروی(، در آستانه ترک افغانستان، 

سیاست باتالق سازی افغانستان و کشاندن پای 

امریکا به این باتالق و درگیر ساختن آن کشور در 

یک جنگ فرسایشی بی پایان در نوار قبایل خشن 

مرزی را روی دست گرفت و کنون کماکان چنین 

 تی را با همه نیرو موفقانه پیش می برد.سیاس
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در دهه های هفتاد و هشتاد سده بیستم که دریایی 

از دالر های باد آورده نفتی به دست کشورهای 

واپسگرای عربی افتاد، امریکایی ها کوشیدند، با 

دامن زدن به بنیادگرایی اسالمی و گالویز ساختن 

در  اسالم تندرو و روسیه، با تکیه بر پاکستان،

گام نخست در افغانستان یک دولت تندرو اسالمگرا 

را رویکار بیاورند و سپس به یاری آن اوضاع را 

در آسیای میانه بی ثبات بسازند و روس ها را در 

آن سرزمین درگیر یک جنگ فرسایشی بی پایان 

 بگردانند تا نهایت از پای درآید.

 

مگر روس ها توانستند، همه برنامه های امریکا 

با زرنگی تمام خنثی بسازند و نه تنها پای  را

خود را از تهلکه بیرون بکشند، بل برعکس، پای 

خود امریکا را به باتالق افغانستان بکشانند و 

امریکایی ها را با قبایل پشتون درگیر یک جنگ 

 دراز مدت فرسایشی نمایند.

 

روس ها در سال های دهه هفتاد سده بیستم، برای 

یر شدن سیل بنیادگرایی اسالمی جلوگیری از سراز

به آسیای میانه که با پشتیبانی دالرهای نفتی 

اعراب وهابی توفانی را برپا نموده بود، نخست 

یک دولت هوادار خود را در کابل روی کار 

آوردند. مگر وقتی دیدند چنین دولتی قادر نیست 

جلو پیشروی بنیادگرایانی را که به کمک سازمان 

عربی در نوار  -ورهای غربیهای اطالعاتی کش

قبایلی پاکستان سازمان یافته اند، بگیرد، خود 

به افغانستان لشکر کشیدند و آن را اشغال 

 کردند.

 

بزرگترین دلیل لشکرکشی شوروی ها به افغانستان، 

وقایه کشورهای آسیای میانه در برابر رخنه اسالم 

تند رو مورد حمایت امریکا بود. روس ها درست به 

هه زمان نیاز داشتند تا بتوانند با دو د

وسترنیزاسیون و مدرنیزه کردن کشورهای آسیای 

میانه و رشد دادن ناسیونالیسم، سکوالریسم )گیتی 

گرایی( و مدرنیزاسیون، در این کشورها، اسالم را 
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در آن کشورها ریشه کن نمایند. سپس با 

فروپاشاندن شوروی به همه آن ها استقالل بدهند 

ا تکیه به عرق ملی، برای دفاع از تا خود ب

 ملی خود بیستند.    -دستاورد تاریخی

 

از سوی دیگر، روس ها نیک می دانستند که تندروی 

اسالمی محصول دالرهای باد آورده نفتی در برش 

تاریخی یک پدیده گذارا است که با پایان رفتن 

نفت اعراب فروکش خواهد کرد و رنگ خواهد باخت. 

را هم درک می کردند که مبارزه  با آن هم، این

یک سده یی را در برابر این پدیده در پیش رو 

دارند و دو دیگر این که چگونه می توانند پیکان 

این نیروی اهریمنی را به سوی خود امریکایی ها 

بچرخانند و لبه دیگر این تیغ دو سر را متوجه 

حریف گردانند. سه دیگر، این که خطر افتادن 

یوال در سر انجام به دست چین بسیار زنجیر این ه

 بزرگ است.

 

در اوضاع و احوال کنونی، روس ها نیک می دانند 

که در صورت بیرون رفتن امریکایی ها، بار سنگین 

افغانستان با همه هزینه ها و پیامدهای آن به 

گردن روسیه خواهد افتاد و کشاکش آینده 

جیوپولیتیک در این کشور میان چین و روسیه 

اهد بود و از سوی دیگر، امریکا هم به نوبه خو

خود خواهد کوشید به کمک کشورهای عربی بار دیگر 

هیوالی بنیادگرایی و تند روی اسالمی را به جان 

روسیه بیفگند. در این صورت، شگاف دوری ها میان 

 روسیه و کشورهای عربی هم بزرگتر خواهد گردید. 

 

کا در از این رو، حضور مشروط و لرزان امری

افغانستان را از ترس تندروان اسالمگرا و چین می 

پذیرند. مگر تا جایی که چنین حضوری منافع آن 

کشور را در محور آسیای میانه و ایران و حتا 

پاکستان با خطر راهبردی رو به رو نسازد. اگر 

به محض این که چنین خطری را احساس کنند، 

ها از  ابزارهای نیرومندی برای راندن امریکایی

افغانستان در دست دارند. مانند به محاصره 
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کشاندن اقتصادی افغانستان به یاری ایران و 

 شاید هم هماهنگی پاکستان و...

 

در کل، راهبرد روسیه در قبال افغانستان چنین 

است که حضور امریکا را در این کشور به یک شکل 

کجدار و مریز، در حالتی میان مرگ و زندگی و 

د، شکست و پیروزی؛ بپذیرند. در این بیم و امی

حال، پیوسته آتش بحران را در افغانستان در یک 

حد معین فروزان نگهدارند تا هزینه های مالی و 

جانی و سیاسی بحران  برای امریکا به گونه روز 

 افزون، مگر کمتر محسوس تا جای امکان باال برود.  

 

 دامن زدن و هیمه انداختن به جنگ فرسایشی بی

پایان میان امریکا و همپیمانان غربی شان با 

قبایل جنگجوی پشتون در گستره مرزی افغانستان و 

پاکستان، از راهبردهای اصلی روسیه است. تداوم 

چنین جنگی، امریکا را زمینگیر کرده، امکانات 

آن کشور را برای مانور در سایر جاهای جهان 

گر محدود می کند و تا جایی هم امریکا را دستن

روس ها می گرداند. جدای از آن که هزینه های 

سنگینی جانی و مالی را هم به امریکا تحمیل می 

 کند. 

 

از سویی هم، روس ها می ترسند که با بیرون رفتن 

امریکایی ها، با گذشت زمان، چین با پشتیبانی 

از پاکستان، به گونه غیر مستقیم کنترل نیروهای 

ی دهشت افگن را تندرو طالبان و دیگر گروه ها

)که کنون بیشتر از سوی کشورهای عربی مانند 

عربستان و قطر و امارات به منظور روی کار 

آوردن یک  دولت وهابی در افغانستان برای 

محاصره ایران و راهیابی به آسیای میانه 

پشتیبانی می شوند(، به دست خواهد گرفت. در  آن 

ویاروی صورت، منافع روسیه و چین در افغانستان ر

هم قرار خواهد گرفت و کشاکش اصلی جیوپولیتیک 

در افغانستان در آینده میان این دو کشور صورت 

چیزی که در عمل سازمان شانگهای را  -خواهد گرفت

 با خطر فروپاشی رو به رو خواهد گردانید.
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کنون حضور نیرومند امریکا در افغانستان، چین 

شده، و در  را وادار می سازد که با روسیه نزدیک

آسیای میانه با احتیاط رفتار نماید. به گونه 

یی که منافع راهبردی روسیه را در این منطقه 

 حساس یا خطر رو به رو نسازد.

 

عین چیز در باره ایران که از سوی امریکا به 

محاصره افتاده است، نیز صدق می کند. روشن است 

برای روس ها بارها سودمندتر است تا به بهره 

ی از حضور امریکا در افغانستان؛ ایران و گیر

 چین را با خود داشته باشند.

 

به هر رو، روس ها همه تحرکات امریکایی ها را 

در افغانستان با دقت بسیار باال زیر نظر دارند 

و می کوشند، به هر بهایی که شده جلو پیروزی 

راهبردی امریکا را در منطقه بگیرند. یعنی نفس 

ا برای شان مهم نیست. مهم این حضور امریکایی ه

است که نگذارند امریکا به رغم متحمل شدن هزینه 

های سنگین، به هیچ یک از اهداف راهبردی مد نظر 

 شان نرسند و پیوسته در افغانستان درگیر باشند.

 

در ب عد داخلی افغانستان، تقویت و استحکام نظام 

حاکم اولتراناسیونالیست پشتونی کنونی آن هم از 

کیسه امریکا به سود روسیه است و از این نگاه 

با امریکایی ها همسویی تاکتیکی دارند. مگر 

چهار چشمی و فرصت طلبانه منتظر اند که چه 

موقعی چتر حمایتی امریکا از سر این رژیم پس می 

شود تا بی درنگ آن را از هوا فرا چنگ آورند. 

از همین رو، به رغم تقابل با امریکایی ها، 

ار روس ها با رهبران پشتون رژیم کنونی رفت

بسیار مهربانانه و گرم بوده است و در یک سخن 

چشم انتظار نشسته اند که چه موقعی بتوانند آن 

ها را به دام بیاندازند. روس ها در این راستا 

پویایی های اطالعاتی گسترده یی دارند و توانسته 

اند روابط معتمدانه یی با محافل حاکم برپا 

 مایند.ن
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در ب عد تاریخی، روسیه در این زمینه تجربه 

بزرگی دارد. در سده بیستم هم روس ها به پیشواز 

روی کار آمدن نادر خان با آن که نیک از 

وابستگی عام و تام او به انگلیسی ها آگاهی 

و  ، بردباریداشتند، شتافتند. مگر با شکیبایی

با  حوصله فراوان منتظر فرصت نشستند تا این که

بهره گیری از اختالفات درونی خاندان شاهی 

توانستند ظاهر شاه را که با وی چهل سال آزگار 

نرد دوستی می باختند، به دست افسران تندرو 

پشتون )بیشتر غلزایی( بیشتر دارای گرایش های 

چپی آموزش دیده در شوروی یا از سوی شوروی ها 

ی در نهادهای نظامی افغانستان سرنگون و به جا

او داوود خان را روی کار بیاورند و سپس زمینه 

هم به دست  1978سرنگونی خود داوود خان را در 

همین افسران فراهم گردانیدند و پسان تر در 

افغانستان را اشغال  1979آخرین روزهای سال 

 نمودند.

 

بیگمان، روسیه در قبال رژیم کنونی هم چنین 

جای امکان سناریویی را پی خواهد گرفت. یعنی تا 

به سر کار ماندن و قوام یافتن آن با هزینه 

امریکا خواهد کوشید. سپس، آهسته، آهسته آن را 

به سوی خود خواهد کشانید تا فرصت روی کار آورن 

رژیم مورد نظر خود را به دست بیاورد. این 

گونه، باز هم شاهد تکرار تاریخ در کشور خواهیم 

 بود.

 

ست محتوم امریکا در با این همه، با توجه به شک

میانمدت در افغانستان و این که احتمال دو 

کشور در آینده در اثر کشاکش های چین  نپارچه شد

و روسیه و نیز گسست های درونی افغانستان می 

رود، روسیه در صورت شکست راهبرد پشتونی خود، 

افغانستان به عنوان یک گستره  دست کم به شمال

رد. روسیه در هیچ یا نوار حایل، چشمداشت دا

اوضاعی نمی گذارد که شمال افغانستان  در صورت 

رفتن امریکایی ها دیگر به دست طالبان یعنی در 

 واقع چین بیفتد.
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استراتیژی کنونی روسیه ایجاد اتحادیه 

اروآسیایی است. با تشکیل این اتحادیه، روسیه 

بار دیگر با افغانستان هم مرز خواهد شد. این 

تان به میدان کشاکش سه جانبه سه گونه، افغانس

ابر قدرت روسیه، امریکا و چین مبدل خواهد 

گردید که یکی در آن حضور فیزیکی داشته و دو 

تای دیگر آن با آن همسایه خواهند بود.  این در 

حالی است که کشاکش های سنتی هند و پاکستان و 

ایران و اعراب و ترکیه بر سر افغانستان کماکان 

 . ادامه دارد

 

در این گیر و دار، افغانستان چونان  همپیمان 

امریکا، اعراب، ترکیه و هندوستان و مخالف 

روسیه، چین، پاکستان و ایران برآمد نموده است. 

روشن است چنین یک جانبه گرایی تندروانه و لگام 

گسیخته، آینده تیره و تار و خطرناکی را فرا 

ه بر سه راه افغانستان قرار می دهد. تازه این ک

 چهارم خاک پاکستان ادعای ارضی هم دارد.! 

 

 یه ییدر آغاز سده بیستم، نخست آلماني ها و ترک

ها در آستانه جنگ جهاني اول و سپس روس ها در 

فاصله میان جنگ هاي جهاني اول و دوم در پي 

بهره  برداري ابزاري از درگیر ساختن پشتون ها 

ها بودند. با انگلیسي ها براي ضربه زدن بر آن 

نخستین سفیر شوروي در  -براوین براي نمونه،

کابل در یکي از نامه هاي خود به وزارت خارجه 

سازماندهي خیزش »روسیه شوروي نوشته بود: 

نیرومند مسلحانه ضد بریتانیایي پشتون ها 

بلشویک ها در خاور خواهد « آخرین تیر در ترکش»

 هر چه بود، روس ها توانسته بودند با«. بود

برانگیختن مسلمانان هند از جمله پشتون ها و با 

مسلح ساختن غیر مستقیم آن ها زمینه را براي 

شورش و سپس انقالب در هند فراهم سازند که در سر 

انجام منجر به بیرون رفتن انگلیسي ها از هند 

در فرداي پایان جنگ جهاني دوم و آزادي هند 

 گردید. 
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ها به کمک  در سال هاي دهه هشتاد، انگلیسي

امریکا و اعراب توانستند با سرازیر ساختن 

رودباري از دالرهاي بادآورده نفتي اعراب و 

ایدئولوژي هاي اخوانیسم و وهابیسم به نوار 

پشتون نشین پاکستان و افغانستان و با راه 

اندازي جهاد در برابر کمونیسم، شوروي را درگیر 

ها  یک جنگ فرسایشي خونین و مرگبار با پشتون

نمایند و این گونه انتقام خود را از روس ها 

این بار دیگر نوبت روس ها بود که با  بگیرند.

گستردانیدن دام بزرگ در گستره پشتون نشین 

افغانستان و پاکستان، با عقب  نشیني تاکتیکي 

از افغانستان، امریکا و انگلیس را درگیر یک 

 با پشتون ها نمایند« بي پایان»جنگ فرسایشي  

که چنین هم شد.
43
  

 

ا، نه پیشگیری کشاکش هتنها راه برونرفت از این 

سیاست های جانبدارانه، بل پیشگیری سیاست بی 

طرفی سنتی و نگهداری موازنه میان قدرت های 

درگیر، با تضمین سازمان ملل و پایان بخشیدن به 

چالش ها با پاکستان است. چنین چیزی هنگامی 

انستان یک دولت مستقل، مسیر خواهد شد که در افغ

فراگیر ملی با مشارکت راستین همه الیه و بی طرف 

های جامعه بر پایه ارزش های واالی انسانی، 

آرمان های ملی و به کمک راستین جامعه جهانی 

 ایجاد گردد.

 

به هر رو، در یک سخن، روسیه سیاست مهار دوگانه 

چین و امریکا را در افغانستان پیش گرفته است و 

هماهنگی با پاکستان و ایران، امریکا را در  در

 افغانستان به گروگان خود مبدل ساخته است.

 

                                      
43

براي به دست آوردن آگاهي بیشتر در زمینه نگاه .  

هاي بزرگ نبرد افغاني استالین: سیاست قدرت »شود به: 

برگردان همین قلم، در « در افغانستان و قبایل پشتون

 سایت انترنتي.
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روس ها همه تحرکات امریکایی ها را در 

افغانستان به دقت زیر نظر دارند و راهبرد آن 

ها در مرحله کنونی آن است که تنش را در گستره 

مرزی میخکوب نگه دارند و نگذارند به شمال 

د. از سوی دیگر، روس ها نیک می سرازیر گرد

دانند که افغانستان درست همان پاشنه آشیل 

امریکا است و امریکایی ها در این کشور سخت 

آسیب پذیرند. از همین رو، در هر باری که 

امریکا کوشیده است منافع راهبردی روسیه را در 

تئاتر اروپایی سیاست های جهانی )برای مثال در 

یا در خاورمیانه )برای مثال مساله اوکرایین( و 

در مساله سوریه( به خطر بیندازند، با زیر 

پانمودن انگشت افگار امریکایی  ها در 

 افغانستان، آن ها را سر عقل آورده اند.

 

در آینده نیز چنین راهبردی از سوی روسیه پیش 

گرفته خواهد شد. چنان چه، رسما اعالم نموده اند 

در محور افغانستان  که همکاری آن ها با امریکا

بستگی به مواضع امریکا در مساله سپر موشکی 

دفاعی در اروپای خاوری و ترکیه و در مساله 

سوریه دارد. با این هم، روسیه به حضور دراز 

مدت مگر کنترل شده امریکا در افغانستان نیاز 

دارد. زیرا در بازی جیواکونومیک در آسیای 

، به نفوذ میانه حریف چین نیست. از این رو

محدود امریکا در آسیای میانه، در پهلوی حضور 

کشورهای عربی، ترکیه، ایران، کوریا، جاپان و 

اروپا ذینفع است. در این صورت، روسیه می تواند 

با پایین آوردن وزن مخصوص چین، پاکت کنترلی 

سهام در اقتصاد آسیای میانه را در دست داشته، 

تر سازد. در غیر تاثیر روز افزون چین را کمرنگ 

آن، روسیه می ماند و اژدهای غولپیکر اقتصادی 

 چین.

 

آن چه مربوط می گردد به سیاست شوروی به هر رو، 

از  شوروی ها در قبال افغانستان، باید گفت که

نیک می دانستند،  آوان روی کار آمدن امان هللا خان

که افغانستان پا به عصر ناسیونالیسم گذاشته 

خلق »نوبه خود کوشیدند در هسته  است. آن ها به



 

113 

 

سیاست چنین  ، پشتون ها را بگذارند.«افغان

بیخی با استراتیژی  اتنوس سنتریک )تبار محور(

گستره جویی شوروی در آسیا همخوانی داشت. شوروی 

ها پیش از این در آسیای میانه و قفقاز  تجربه 

دولت سازی و ملت سازی را برای توده های باشنده 

ه داشتند. آن ها کشورهایی چون این گستر

ازبیکستان، ترکمنستان، قزافستان، آذربایجان، 

گرجستان و ارمنستان و... را به میان آورده 

بودند و در ادبیات سیاسی شوری واژه هایی بود 

درست «. ملت نخبه»و « ملت های دولت ساز»به نام 

و « ملت دولت ساز»تعریف پشتون ها به عنوان 

افغانستان با منافع شوروی در « ملت نخبه»

و از همین رو، در این راه سرمایه  سازگار بود

گذاری های هنگفتی کردند.
44
  

در راستای مشی پشتونیزاسیون خراسان، شوروی ها 

به میان را « پشتونیسم»ایدئولوژی نامنهاد 

د. ایدئولوژی پشتونیسم یک ایدئولوژی وردنآ

افسانه التقاطی افراطی ارتجاعی است که بر اساس 

اکثریت بودن پشتون ها مبتنی بوده، هدف نهایی 

آن پشتونیزاسیون همه عرصه های زندگانی 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سرزمین 

خراسان و تعریف هویت پشتونی )افغانی( برای آن 

 است. 

شوروی ها برای تقویت پشتونیسم هزینه های 

اس در راز جنگ جهانی دوم،  پسو  بسیاری کردند

                                      
44

انگلیسی ها  و روس ها در درازای تاریخ معاصر و .  

این پیوسته ، پس از ایجاد کشور افغانستان، نوین

اندیشه را در اذهان پشتون های افغانستان نشانده اند 

ه کنونی گستر ،ملت ها -که در تقسیمات جهان به کشور

افغانستان به پشتون ها اختصاص یافته است. برای سایر 

ام مانند تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمان ها و.... وقا

اتنوس سنتریک ویژه  هایدر محور دیگریواحدهای سیاسی 

ازبیکستان، تاجیکستان،  -ته استفتخصیص یا

 ترکمنستان... 

 

هان به نگاه کشورهای بزرگ در تبرتقسیم  ج طآن چه مربو

آیا این که می گردد، مربوط خود شان است. اما 

 ی مصنوعی چنین خط کشی هابا ن ها یباشندگان این سرزم

  ت.سبحث دیگری ا ،ار اند یا نهگساز
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سردار محمد داوود خان را قرار  –جنبش پشتونی 

دادند و به یاری او سازمان هایی چون اتحادیه 

پشتونستان و ویش زلمیان و... را ایجاد و 

پشتیبانی همه جانبه کردند. پسان ها داوود خان 

به یاری شوروی ها به قدرت رسید و در راس رژیم 

 جمهوری قرار گرفت.

 

ی، حزب دمکراتیک خلق پی در آینده، با کمک شورو

ریزی و به ویژه شاخه خلق آن که بیشتر متشکل از 

ایت و تحبیب نپشتون های غلزایی بود، مورد ع

قرار گرفت و زمینه برای به قدرت رسیدن آن 

 فراهم گردید.          

 

در همه سال های پس از جنگ جهانی دوم، مساله 

است کذایی پشتونستان به تحریک مسکو در محراق سی

خارجی افغانستان قرار داشت که زیان های جبران 

 ناپذیری به کشور رسانید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاه نتجربه ناکام ملت سازی و دولت سازی با 

 :تبارگرایانه

بدون درآمدن همه « ملت پشتون»به وجود آمدن 

پشتون ها در زیر چتر یک دولت پشتونی واحد و 
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یکجا شدن آن ها ناممکن است.
45

چیزی تنها  چنین

در صورت تجزیه و فروپاشی هر دو کشور افغانستان 

و پاکستان امکان پذیر شمرده می شود. امری که 

شد. از این رو، پشتون های باریبا محال می قت

پاکستان راهی جز تعریف خود در قالب ملت 

بر خالف  ،پشتون های پاکستان پاکستان ندارند.

در سرزمین به گونه طبیعی پشتون های افغانستان 

خود بودوباش دارند و برای شان و نیایی آبایی 

و مشارکت در ساختارهای دولتی  منافع اقتصادی

اولویت دارد. از این رو در پی  کشور پاکستان

تقویت موقف سیاسی و اجتماعی خود در ساختار 

دولت پاکستان اند و تمایلی به پیوستن به 

 مستقل پشتونخواه کشور یا تشکیل افغانستان

باید  آن ها دارای هویت پاکستانی اند.ندارند. 

به یاد داشته باشیم که هویت پاکستانی برخالف 

بل هویت هویت افغانی یک هویت تباری نیست. 

از این رو پشتون های پاکستان در ملتی است -کشور

درست مانند بلوچ  ها و پنجابی ها و پذیرفتن آن 

سر در گمی نمی باشند. دچارسندی ها 
46
   

 

آن چه مربوط به پشتون های افغانستان می گردد، 

در میهن دومی پشتون های پاکستانی  آن ها برعکس

از نگاه تاریخی، پشتون های خود زندگی می کنند. 

                                      
45

پدر دبستان  -. پروفیسور ایگور میخاییلویج ریسنر 

افگانستیکای )افغانستان شناسی( شوروی پیشین هنوز در 

زیر نام یی ر مقاله دسال های دهه چهل سده بیستم 

، در مجله مسایل «پیرامون مساله تشکیل ملت افغان»

نوشته بود که  96-66در ص. ص.  1949، 7تاریخی، شماره 

تشکل ملی پشتون ها بدون یکجا شدن بخش های از هم جدا »

 .  «شده اتنوس )تبار( پشتون با خط دیورند ناممکن است
46

تانی راموش کرد که پشتون های پاکسف نباید.  

ت ارضی و امنیت میبزرگترین دشمنان آزادی، استقالل، تما

افغانستان اند. دولت پاکستان از آنان برای بربادی و 

در نابودی افغانستان بهره برداری ابزاری می نماید. 

پاکستانی به گونه جنگجوی چند دهه گذشته پشتون های 

سیستماتیک به گونه غیر قانونی با گذشتن از مرز دست 

خرابکاری، کشتار و جنایت در داخل خاک افغانستان به 

یازیده اند و به نظر نمی رسد که این روند پایانی 

 داشته باشد.  
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دامنه  –باشنده افغانستان از میهن نخستین خود

به سرزمین خراسان سرازیر های کوه های سلیمان 

.شده اند
47

ان، ستدر این حال، پشتون های افغان 

بیخی  ،در طی چند سده بودوباش در این گستره

                                      
47

. باید گفت که هیچ سند و مدرکی از حضور چشمگیر  

پشتون ها در گستره جغرافیایی افغانستان کنونی پیش از 

به گواهی تاریخ، در دوره دوره صفویه در دست نیست. 

بود که زمین هایی به پشتون ها  1405رخ تیموری در شاه

در ازای خدمات نظامی شان در مضافات قندهار و  

پورشاپور )پیشاور( داده شد. در گذشته، شهرهای 

پیشاور، قندهار، جالل آباد و گردیز همه تاجیک نشین 

یعنی افغانستان میهن دومی پشتون های بوده اند. 

ن است. با این هم در این باشنده گستره کنونی افغانستا

 زمینه چند نکته شایان یادآوری است:

از زاویه دید کاسموپولیتیک )جهان میهنی یا جهان  -

انسان یک موجود آزاده است و سراسر گیتی وطنی(،  

از این رو، حق گزینش . شمرده می شودکاشانه و خانه اش 

آزادانه مسکن خود را دارد و پس از اسکان دایمی باید 

متساوی الحقوق جامعه یی شمرده شود که  شهرمند همچون

برای مثال، خارجیانی که از چهار دانگ در آن می زیید. 

جهان به  امریکا آمده اند، با دریافت سیتی زن شیپ 

ان دایمی این کشور شمرده می شهرمندامریکا، به عنوان 

از این رو، پشتون هایی که به سرزمین خراسان شوند. 

شده اند و  لقع، به باشندگان بومی مبدد، در وانآمده ا

 باشندگان تبعیضی قایل شد.  سایرنباید میان آن ها و 

ی تمدنی، پشتون ها –از زاویه دید فرهنگی    -

همچون ایرانیانی که در یک گوشه  باشنده افغانستان،

تمدنی ایران بزرگ می  -پشته ایران و گستره فرهنگی

 شان کوچیده  اند،ن خودیزیسته اند، به گوشه دیگر سرزم

نه این که بیگانگانی بوده باشند که از کدامین سرزمین 

 دوردست به این جا آمده باشند.

اما اگر از زاویه دید تباری محض به قضیه نگریسته  -

شود، پشتون ها باشندگان بومی سرزمین کنونی افغانستان 

که به گواهی همه داده های تاریخی گستره اصلی )

 ،(و پارسی وان ها شمرده می شودبودوباش تاجیک ها 

 نیستند. 
 

حال، سخن بر سر این نیست. دشواری در آن است که 

اولتراناسیونالیست های پشتون در چهارچوب سیاست های 

استعمار در پی مستعمره ساختن و پشتونستان سازی گستره 

خراسان؛ نابودی فرهنگ ایرانی و زبان پارسی دری 

   هستند.
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بومی آن در  نفرهنگ آن را پذیرفته و با باشندگا

و  تمدنی -از نگاه فرهنگیهم آمیخته و در واقع 

کمتر کسی از پشتون اسیمیله شده اند. حتا تباری 

های افغانستانی را می توان یافت که زبان پارسی 

از این رو، . دری را نداند و به آن سخن نگوید

است  اینبهترین و طبیعی ترین گزینه برای آنان 

تمدنی به مساله بنگرند و با  -تا با دید فرهنگی

 ،یشخوو ایرانی بازیابی هویت تاریخی خراسانی 

بحران هویت خود را از شر پیامدهای مرگبار 

 برانند. 

 

دردمندانه، اولتراناسیونالیست های پشتون 

ی بیگانگان، به رغم افغانستان زیر تلقین ها

در پی تشکل ملت پشتون،  آگاهی از ناممکن بودن

کوشیدند  و مدندپشتونی سازی کل افغانستان برآ

پشتونستان »از افغانستان  با تکیه به کمک خارجی

. چنین چیزی در یک سده گذشته با خشونت «بسازند

تمام در ازای به معرض بیع و بها گذاشتن استقالل 

به انگلیس،گاه روس و گاه هم گاه  ،سیاسی کشور

و در ب عد داخلی  به پاکستان کنون هم به امریکا

به بهای تعارضات خانمانسوز میانتباری و فراخ 

دنبال گردیده  شدن و پویا شدن شکاف های اجتماعی

است که ره آوردی جز از سیه روزی و تباهی برای 

 ما نداشته است.    

 

دانستند که  سردمداران پشتون افغانستان نیک می

شمار پشتون های پاکستان دو برابر پشتون ها 

افغانستان است و آن ها نسبت به پشتون های 

، آگاه تحصیل یافته تر ،افغانستان پیشرفته تر

از این رو می دانستند که  . باسواد تر اند تر،

 تاج و تختآن ها به افغانستان، در صورت پیوستن 

به  ،د کهوبین ا .را از دست خواهند دادپادشاهی 

فریب و نیرنگ رو آوردند و با راه اندازی 

با سر دادن شعار پوچ کارزار پشتونستان خواهی 

با احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ، 

از آن به مداخله آشکار در امور داخلی پاکستان، 

 سلطه خود سود جستند.تداوم عنوان ابزاری برای 
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لت سازی و ملت در واقع، بایسته بود تا روند دو

سازی در کشور به گونه طبیعی بر محور ارزش ها، 

آرمان ها، و منافع مشترک و مشارکت گسترده پیش 

. بدون تبعیض و امتیاز طلبی، برتری جویی می رفت

    و...

 

قرار دان   با« ملت افغان»تجربه ناکام ساختن 

در هسته آن، نه تنها در و زبان پشتو قوم پشتون 

، ه استره آوردی به همراه نداشت یک سده گذشته

بل نیز شیرازه وحدت ملی در کشور را از هم 

ه بکنون در واکنش  .ه استو درید هگسیخت

تاجیکسیم، ازبیکیسم، هزاره  ؛پشتونیسم افراطی

و ایسم و... افراطی به گونه لگام گسیخته 

ظهور نموده است، که اگر جلو آن گرفته رادیکال 

چند بخش محتوم و اجتناب نشود، فروپاشی کشور به 

  .ناپذیر است

 

می توان با ضرس قاطع گفت که پروژه ملت سازی در 

افغانستان بر محور پشتونی با ناکامی رو به شده 

است و باید در اندیشه طرح نوی برای ملت سازی و 

 دولتسازی در کشور برآمد.  در دست کم یک سده و

ولت دولت های افغانستان به ویژه د ،اندی گذشته

کرزی ظرفیت های بزرگی را در راه تحکیم حاکمیت 

قبیله یی و قومی و پشتونیزاسیون کشور برباد 

هوا دادند. در حالی که باید این هزینه ها را 

ملی و اقتدار حاکمیت وحدت ملی و در راه تحکیم 

 به مصرف می رساند. 

 

 یچنین م «افغانستان مسایل جنگ و صلح»در کتاب 

افغانستان تا  یحکومت ها یتصاداق یمش»خوانیم: 

( پشتون ساالرانه یبار )تبار یهمین اواخر دارا

و  یتوسعه صنعت یبرنامه ها ،گونه مثاله بود. ب

جنوب و  یرفته در نواح هم یکشور رو یکشاورز

 رگبز یطرح ها»هندوکش متمرکز بود:  یجنوب خاور

 یمند، طرح نهالشانله یواد در خوست و یکشاورز

در ننگرهار )جالل  یمجتمع آبیار خیل، یدر عل

پشتون نشین متمرکز  یستان هااآباد( همه در 
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توسعه در  یکه برنامه ها در مواردي ابودند. حت

 ناها و ترکم کیاوزب ها، کیبود و باش تاج ینواح

 اها ر که قبالً پشتون یها در نظر بود، در مناطق

 یزیجا کرده بودند برنامه ره ب جا ها در آن

« جن و پرس»به گونه مثال پاالیش پنبه . «کردند

در شمال ـ در کندز و در امتداد رود آمو. این 

شد که محل بود وباش  یطراح یبرنامه ها در نواح

 کیقبایل مهاجر )ناقل( پشتون بود. بایسته است 

 ساسا که این قبایل بر میکن ییاد آور گرید بار

دولت به این مناطق آورده  یو تبار یسیاست قوم

 ه بودند.شد

پروژه ملت سازی بر از این رو بایسته است تا 

به عنوان یک تجربه ناکام اساس فرمول قومی، 

برای همیشه به بایگانی  کنار گذاشته شود و

نوین ساختن  حبه جای آن طر تاریخ سپرده شود و

 -ملت خراسانی با هویت ایرانی با نگاه فرهنگی

پشتون  از اعمتمدنی با شرکت همه باشندگان کشور 

، تاجیک ها، هزاره ها، ازبیک هابلوچ ها، ها، 

بر شالوده ارزش ها، آرمان ها و.... نورستانی ها

 ته شود. خری و اندیشه های واالی انسانی

 

 )خویشتن شناسی(هویت بحران 

بحران هویت، یکی از بدخیم ترین بحران هایی است 

که به سان موریانه پایه های هستی کشور را می 

ن بحران ره آورد پروژه پشتونستان سازی خورد. ای

و پشتونیزاسیون خراسان می باشد و از اصلی ترین 

موانع شکلگیری ملت و دولت ملی در کشور است. 

حال می بینیم که هویت و بحران هویت چیست؟
48
 

 

یکی از پذیرفته ترین تعریف ها را آقای واعظی 

بازتاب « سازه های ناقص هویت ملی»در مقاله 
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ی می دانم که چند سال پیش سخنرانی شایان یادآور.  

یی داشتم در زمینه در دانشگاه سواس لندن که متن آن 

جایگاه ناپیدای افغانستان در پهنه سیاست های کتاب در 

تارنماهای انترنتی بازتاب یافته است. از این  جهانی

رو ، در این جا زیاد بر سر آن نمی پیچیم و تنها 

 چکیده آن را می آوریم. 



 

120 

 

هویت مجموعه خصایص و ویژگي هایي »ست: داده ا

است كه یك شخص، یك گروه و یك جامعه را از دیگر 

اشخاص و گروه ها و جوامع متمایز مي كند و بدین 

ترتیب امكان شناخت صریح و سریع آن ها را فراهم 

مي سازد. هویت ملي بنا بر این، تعریف، مجموعه 

 ویژگي هایي را شامل مي شود كه یك ملت را از

 «ملت هاي دیگر ممتاز مي سازد.

یکي »بنا بر یک تعریف دیگر، هویت به معناي 

، همبودی موصوف با صفات اصلي و «بودن با ذات

جوهري مورد نظر است. هویت یک شخص بستگي با 

 تطابق صفات او با آن هویت دارد.

روشن است بحث تازه هویت از باختر زمین برگرفته 

است كه یکساني، « Identity»شده و هویت ترجمه 

همساني و همانندي را نیز می رساند. در نتیجه 

از خود »، «بي خویشتني» -انتونیم این کلمه

است که آن  را معادل « بي هویتي« »بیگانگي

 «اند. نیز به کار برده« بحران هویت»

 

«. کیستی»پاسخی است به پرسش  –از دید من، هویت

می دهد. تعلق و بستگی شخص را به یک ترند نشان 

پاسخی است به این پرسش که من کیستم؟ ما 

کیستیم؟ یک نشانگر است که بستگی به یک گروه، 

 یک مجموعه، محفل، انجمن و... را نشان می دهد.

 

در کنار خودآگاهی ملی، »بایسته یادآوری است که 

زبان یکی از مهم ترین ویژه گی های مختص هر 

جهانی تبار است. دست کم در شالوده رده بندی 

)لنگویستیک(  وس ها همانا اصل زبانشناسینات

نهاده شده است. همراه با آن، باید در نظر داشت 

که در افغانستان ناسازگاری مرزهای تباری و 

زبانی یک امر عادی است نتیجه آن این است که 

همبودی »و « همبودی تباری»ناهمسانی مفهوم 

«می باشد.یک امر عادی « زبانی
49
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ان هاي بزرگ اجتماعي كه زیر ساخت یكي از بحر

روانشناسي و روانشناختي دارد، بحران هویت است. 

بحران هویت هنگامی به میان می آید که در یک 

دستگاه هویت های مختلف به گونه مصنوعی رشد 

نماید. برای نمونه در کشورما به جای هویت 

، فراتباری خراسانی و ایرانی شرقی مشترک ملی

زبانی و  ،ده هویت های تباریهویت های یا خر

مانند هویت های  آیینی و بومی رشد یافته است.

 ازبیکی، پشتونی )افغانی(، تاجیکی، هزاره یی،

 بلوچی و....

 

با همه کوشش هایی که تا کنون با سرمایه گذاری 

هنگفت شده است، موفق نشده اند هویت افغانی 

)پشتونی( را چونان هویت فراگیر باشندگان جا 

دازند. از این رو برای پایان دادن به بحران بین

خانمانسوز بحران در کشور، بازگشت به هویت 

خراسانی و ایرانی شرقی یک نیاز تاخیر ناپذیر 

 است.  

 

استعمار توانسته است با برجسته ساختن خرده 

تمدنی را  -هویت های تباری، هویت اصیل فرهنگی

ما  زیر سایه برده، و با از خودبیگانه ساختن،

را مسخ کرده اند. به گونه یی که بیخی هویت 

ایرانی و خراسانی خود را فراموش کرده ایم و با 

دشمن تراشی از ایران، ما را دست کم یک سده و 

نیم در تاریکی و تجرید نگه داشته اند، تا بیخی 

 هویت اصیل خودر ا نادیده بگیریم.  

 

. بحران هویت یكي از معضالت اساسي در کشور است»

اگر موشكافانه به پدیده بحران هویت نگاه كنیم، 

می بینیم كه درگیري هاي درونی در کشور كه شامل 

درگیري هاي حزبي، قومي و منطقه یي مي شود، تا 

 «جایی به لحاظ بحران هویت است.
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با تحلیل »به نوشته یکی از تحلیگران هم میهن 

جامع و روشن از بحران هویت و عوامل دخیل در آن 

دورنمایي تازه یي در افق  ،با زدودن آن ها و

سیاسي و اجتماعي کشور نمایان مي شود. دورنمایي 

كه دیگر گسستگي و ناپیوستگي هویت ملي در كشور 

 «ما تحلیل مي رود.

 

یکی از دشواری ها در پدیدآیی و پیچیده تر شدن 

مفاهیم تازه و کاربرد آن است. برای نمونه واژه 

مفهوم تازه علمی است. روشن = تبار که یک ساتنو

آن که ایتمولوژسی )ریشه شناسی( یک واژه کهن 

اتنوس ها با ریختارها )فارماسیون(  یونانی است.

اقتصادی مطابقت دارند.  -های معین اجتماعی

مطابق این رده بندی، ناسیون عبارت است از شکل 

ویژه یی از جماعت اتنیکی آدم ها که برای عصر 

ون سرمایه داری( مختص می بورژوازی )فرماسی

باشد. بر تکامل اتنوس ها هم روندهای داخلی 

اقتصادی و هم  -بسته به جنبش های اجتماعی

روندهای خارجی که با مناسبات میانتباری همراه 

اند، آسیمیالسیون )همگونی( انتیگراسیون 

)همپیوندی و همگرایی( کانسلیداسیون )استحکام، 

ل ذهنی، تاثیر همبسته شدن( و نیز بسا عوام

 «دارند.
50
 

 

یکی دیگر از پژوهشگران میهنی در مقاله جالب در 

 باره بحران هویت می نگارد:

بسیاري از کشورها امروزه با چالش بزرگي به »

مواجه اند. این امر در « بحران هویت»نام 

کشورهایي که ثبات سیاسي و فرهنگي کمتري داشته 

ه اند، و با تحوالت اجتماعي متعدد مواجه بود

فضاي حاکم بر جهان امروز  شود. بیشتر مشاهده مي

کشورهاي زیادي را ناخواسته و ناگزیر با چالش 

مواجه ساخته است. وضعیت کنونی « بحران هویت»

جامعه ما و فضاي بي در و پیکري که براي طرح 
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مباحث فکري و فرهنگي به وجود آمده است، و 

ن وارد هاي فکري نو که از چهار سوي جها چارچوب

شود، ما را ناخواسته بیش از هر کشور  کشور  مي

 مواجه ساخته است. « بحران هویت»دیگري با چالش 

 

جامعه امروز ما به شدت در حال آشفتگي هویت به 

برد و اگر ما نتوانیم این بحران را پشت  سر مي

سر گذاریم و اگر درک درستي از این موضع نداشته 

ور درست حل کنیم، باشیم و نتوانیم چالش را بط

نخواهیم توانست جایگاه خود را در عرصه جهاني 

به دست آوریم. این جامعه در شکل دادن به یک 

 هاي جدي رو برو خواهد بود. هویت جدید با دشواري

هاي دیگر  بحران هویت نیز مانند بسیاري از بحران

به عدم تعادل و ناپایداري اشاره دارد. بحران 

اي از دست دادن وفاق و هویت اجتماعي به معن

همبستگي است که پیامد آن دور ماندن از پیگیري 

هاي اساسي زندگي است که در نتیجه آن  آرمان

 «گردد. جامعه نیز دچار سرگشتگي و سردر گمي مي

 

نیاز به احساس هویت، نیاز ذاتي انسان است، که »

ها و گرایش ها است. در روان  منبع شدیدترین کوشش

« گم گشتگي نقش»ویت را در برابر شناسي یافتن ه

 می دانند.

بحران هویت یک حالت عارضي و زوال پذیر است. 

وضعیت ناپایداري است که فرد یا جامعه ناگزیر 

باید این مرحله را پشت سر بگذارد و عمال 

تواند در این مرحله برزخي در دراز مدت  نمي

بماند. آن چه مهم است، نحوه گذار از این مرحله 

آیا فرد یا جامعه مورد نظر پس از دچار است. 

شدن با این بحران، مي تواند به نحو مطلوب این 

چالش را حل کند و به سر انجام مطلوب و یافتن 

ها و  خود واقعي خویش دست یابد یا گرفتار دشواري

 گردد.  هاي جبران ناپذیري مي انحراف

 

ساده و  جوامع در هویت شکلگیري بحث دیگر، تفاوت

ه است.  شکلگیري هویت مساله پیچیده و پیچید

دشواري است. زیرا عوامل متعدد در آن تاثیر 



 

124 

 

گذار است. و در هر جامعه و هر فرد یکي از این 

عوامل ممکن است بیشتر یا کمتر از عوامل دیگر 

 تاثیر کند. 

 

اما پیچیدگي جوامع پیشرفته بر اثر تغییر و 

در تحوالت چشمگیر و سریع و قرار گرفتن فرد 

هاي متنوع او را در انتخاب و شکل  برابر محرک

 سازد.  دادن به هویت خود دچار مشکل مي

کشور ما از این جهت نیز دچار بحران است. زیرا 

هاي دیني، فکري، سیاسي، و اجتماعي ما در  هویت

شرایط نسبتا ساده و ناپیچیده شکل گرفته است. 

ي و تحوالت جدید فکري و فرهنگي و پیشرفت تکنولوژ

هاي شکل  سرازیر شدن محصوالت آن به کشور، هویت

 «سازد. گرفته پیشین را با چالش مواجه مي

 

در پیوند با  بایدو بیزاری هویتی بحران هویت 

نام افغانستان، . فته شودنام کشور به بررسی  گر

یک نام قوم محور است. در واقع، نام جز است که 

 بر کل گذاشته شده است.   

واحد سیاسی، از کنفدراسیون قبایل و وقتی در یک 

اقوام به سوی ملت سازی پیش می روند، ناگزیر 

باید از یک گذرگاه انتوس )تبار( بگذرند. هرگاه 

، اتنوس ها یا تبارهای گوناگونی که در این روند

بتوانند روی  در این واحد سیاسی زندگی می کنتد،

ارزش های مشترک، باورهای مشترک و منافع مشترک 

هویت مشترک به توافق برسند، روند ملت سازی  و

، اگر هر تبار به خود تسریع می گردد. در غیر آن

کشور با چالش های بسیاری رو به رو می  بپیچد،

 شود. 

 

 :ما هویت خراسانی و ایرانی شرقی

، بر خالف برداشت و ایرانی شرقی هویت خراسانی

نه پارسی  -تاجیکیانحصاری هویت  ،نادرست عده یی

 -یایی و فرهنگیفجغرا -بل که هویت مشترک تاریخی

که ریشه در  استهمه باشندگان سرزمین ما تمدنی 

 ؛برای مثال. تاریخ گذشته پربار ما دارد
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 :دیفرما یخوشحال خان ختک )رح( م

دا همه واله په  -ید یانیآش یکابل و قندهار چ

 ینام خراسان د
 یغوند زد با -ینیح ینیح یو یخراسان نیچه شاه

 یپلن یژ روغ او یتو

 کابل و قندهار که آشیانه است

 دنبه نام خراسان یاد می شو گیهم

 اگر شاهین خراسانی باشد، 

می بال پهن  و تنومند بازهمچون  شانیگان یگان 

 دنباش

 
 او همچنین نوشته است:

 درست جهان په ناپوهانو سره دک دی
 ولی زیات په کشی وگوری افغان دی

 ان په هر مکان شتههوشیاران یگان یگ

 چه کثرت ئی دی په ملک د خراسان دی

 
 ترجمه: 

 درست است که جهان پر از نادان ها است

 شان افغان اندی از ایولی اگر بنگری، شمار زیاد

 در هر مکانی یگان یگان هوشیار یافت می شود

 اما بیشترین شان در ملک خراسان اند.

 

. به م 1865که در سال « حیات افغانی»در کتاب 

خامه محمد حیات خان به زبان پارسی دری نوشته 

به  به قلم هنری پیرستلی م. 1874شده و در سال 

آمده  3-1انگلیسی برگردانده شده است، در ص. ص. 

 است:

 

از افغانستان در کتاب های قدیم هندوان به نام »

دیس یاد می شود. پارسیان آن را به نام  -بلهیک

وانند و پس از اشغال زابلستان و کابلستان می خ

یونانیان به نام باختر یا باکتریا نامیده شده 

است. فاتحان مسلمان بخش های غربی کابل و 

قندهار را به نام خراسان )که اصال توسط 

انوشیروان گذارده شده است(، نامیده اند که 

هرات مرکز آن بوده، قسمت شرقی آن را به نام 

مرز شمالی  یاد کرده اند...« کوهستان»روه یا 
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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 

سند از پنجاب جدا شده است...هزارستان شامل 

«افغانستان نیست.
51
 

 

جغرافیای »کتاب  317عبدالحی حبیبی در ص. 

ق.  733در سنه »می نویسد: « تاریخی افغانستان

جهانگرد عربی از این جا  –هنگامی که ابن بطوطه

قمری(  734به سوی هند از رود سند گذشت )محرم 

تمام این سرزمین را به شمول ترمز و سرخس و 

هرات تا سلسله کوه هندوکش و سلیمان و دره هایی 

که از کابل و غزنی به سوی کنارهای سند ]می[ 

می نامد. این تسمیه وقتی خوبتر گذشته، خراسان 

تحقق می یابد که شاهرخ پسر امیر تیمور هرات را 

مرکز خراسان و پایتخت خود می گرداند و حدود 

 «مملکت او از رود سند تا حدود پارس می رسد...

 او در جای دیگر می نویسد:

بابر از کابل بر دهلی تاخت.  922در سنه »...

هلوی در مدحش چون این شهر را گرفت، جمالی د

 گفت:

بخت و  -از خراسان چون به هندوستان شدی آمد ترا

 دولت در یمین فتح و نصرت در یسار

در این وقت، نزد جمالی دهلوی تمام کابلستان تا 

 «.رود سند خراسان بود

 

احمد شاه ابدالی نیز خراسان را ایالتی از 

ایاالت ایران می دانست. وی در نامه خود به 

بنا به تقدیر »چنین می نویسد: سلطان عثمانی 

قیوم قدیر، نادرشاه از ابیورد و درة جز خروج 

کرد و به مرور، خراسان و عراق و فارس و 
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آذربایجان، بل جمیع مملکت فسیح الفسحت ایران و 

هندوستان و ترکستان را مسخر ساخته و شجرة 

استقالل تمامی سران و سرکردگان ایالت و احشامات 

از پا در انداخته، دست تعدی و مملکت ایران را 

جور بر ایل جلیل افغان نیز دراز نمود، آثار 

 «تسلط به ظهور آورد.

 

فرهنگنامۀ تاریخ »را در « خراسان»لودویگ آدامک 

چنین آورده است: این واژه به معنای « افغانستان

است که نام استان شمال « سرزمین برآمدن خورشید»

یخی نام منطقه خاوری ایران بوده، از نگاه تار

یی است که کمابیش برابر با خاور ایران و 

 ۱٧٧٣تا  ۱٧۴٧افغانستان در زمان احمد شاه 

«.باشد می
52
 

عبدهللا خان پوپلزایی احمد شاه درانی را شاه  

 خراسان خوانده است:

به استواری  -دمی که شاه شهامت مدار احمدشاه

 همت بنای شهر نهاد

ز حادثات  -ناجمال ملک خراسان شد این تازه ب

 زمانش خدا نگهدارد.

 

چاپ لندن( راجع به  15گنداسنگ در کتاب خود )ص. 

احمدشاه درانی از نسخه خطی عبرت نامه عالء 

چنین نقل قولی دارد که ( 1854سال تالیف )الدین 

پرسید: ]کابلی[ شاهنوازخان در الهور از صابرشاه 

پیر در جواب گفت: « احمدشاه چطور است؟ مبرادر»

و پادشاه والیت )و( خراسان است و قصد فتح ا»

 ،هندوستان دارد و تو صوبه دار یک محل هستی

نوکر و مربوط کس دیگر. چطور این قسم حرف می 

 «.زنی؟
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صوفی عبدالحمید خان، بر سر دروازه زیارت خرقه 

مبارکه در قندهار، این ابیات را با خوشنویسی 

 خطاطی کرده است: 

 د زهی خرقه باسعادت که ش

 زفیض قدومش منورخراسان 

 

وزیر تیمورشاه، وی  –شاه ولی خان  -اشرف الوزرا

 را خدیو خراسان خوانده است:

 گل باغ اقبال تیمورشاه -خدیو خراسان دارا سپاه

 

شاعر دربار تیمورشاه، در ستایش  -شهاب ترشیزی

تیمورشاه را  ،انتقال پایتخت از قندهار به کابل

   :شاه خراسان می خواند

 ابل امروز به آئین کیان جشن گرفتک

 که نهد تاج بسر شاه خراسان تیمور
 

 در وصف شهزاده محمود سدوزایی گوید:همو 

 خراسان چو خورشید است و خورشید است خفاشی

 در آن کشور که این خورشید گردون آشیان آمد

 

در جای دیگر در وصف قندهار و شاهان سدوزایی  او

 گوید:

 ون چه می خواهیعراقیا به صفاهان در

 بیا بیا بنگر کشور خراسان را

 

، هنگامی که فتح علی شاه قاجار با 1801در سال 

انگلیسی ها نخستین قرار داد سیاسی را امضاء 

کردند و قرار شد فتح علی شاه به محمود و وزیر 

فتح خان کمک کند تا زمان شاه را از تخت کابل 

 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 همین رو، طره باز خان را برای 

در کتاب ناسخ التواریخ گفتگو به تهران فرستاد. 

 در زمینه چنین آمده است:

ه زمان از طرف دیگر، طره بازخان افغان نزد شاه  »

برسید، معروض داشت که در  قاجار()فتح علی شاه 
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مملکت ما مسموع افتاده که شهریار آهنگ خراسان 

موجب  به خراسانفرموده، همانا سفر شهریار 

سفر آشفتگی و پریشانی امصار و بلدان است. اگر 

به دیگر وقت افتد، از اشفاق شاهانه  خراسان

بعید نباشد. فتح علی شاه در پاسخ او مکتوبی 

تسخیر ز طلب ملک موروثی و کرد که ما را ا

تقاعد نخواهد رفت و اگر کسی را در این  خراسان

از زبان شمشیر جواب خواهد  ،کار سخنی باشد

 «.گرفت

 

به گونه یی که  دیده می شود، کشور زمان شاه 

درانی نام دیگری جز خراسان نداشته است. در غیر 

آن، اگر افغانستان خوانده می شد، باید هم طره 

« افغانستان»و هم فتح علی شاه آن را باز خان 

 می خواندند.

 

شاه شجاع درانی در کتاب واقعات شاه شجاع می 

 نویسد: 

این نیازمند درگاه هللا سلطان شجاع الملک »... 

شاه درانی نیز چنان ظهور نمود که تمامی 

محاربات و همگی واقعات خود را از آغاز جلوس بر 

به عنفوان  1216اورنگ فرمان روایی در سنه 

جوانی هفده سالگی الی یومنا که سال یک هزار و 

دو صد و چهل و یک سمت وقوع یافته، در قید قلم 

در آورده تا مورخان خراسان و تاریخ جویان آن 

 «اوطان را به واقعی حاصل شود.

 

نوری قندهاری در گلشن امارت در باره امیر دوست 

 محمد خان می نویسد:

مغفرت پناه امیر بی  در آن زمانی که خاقان»

نظیر علیین مکان امیر دوست محمد خان در والیت 

خراسان در دارالسلطنت کابل ارم تقابل که 

نزهتگه روحایان و مردمک دیده خراسان بل که غره 

ناصیه شخص جهان است بر اورنگ جهانبانی نشسته و 

اریکه جاللت و ممالکستانی به جلوس میمنت مانوسش 

 ......«م  و دینار آراسته و چهره دره
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 همو محمد اعظم خان را شاه خراسان خوانده است:

فغفرله بفضلک  -یارب به حق شاه خراسان امیر آن

 یا منشق القبور

جایی که از جنگ امیر  دررنجیت سینگ در ظفرنامه 

دوست محمد خان با لشکر هند به رهبری شاه شجاع 

، افغان های قندهار را به نام شودیاد می 

 نیان یاد می کند:خراسا

بکشتند هندی  -به شمشیر هندی خراسانیان

 بیابانیان

 

، چاپ  1251مولف ظفرنامه )سال  -دیوان امرنات

( در باب بازگشت احمدشاه درانی 2، ص.1928الهور، 

از پنجاب و درگذشت او چنین نوشته است: 

احمدشاه[ از دروازه میتاپول واقع ارگ »...]

القتدار به جز از آن از الهور که تابوت شاهان ذوا

درب دیگر بار نیست خود را زنده در گذرانیده 

 «وارد خراسان گشته به زخم ناسور بینی درگذشت.

 نوشته است: 120او در ص. 

خبر شاه شجاع الملک انتشار یافت که پیش صدق »

محمد خان رسیده و از آن جا در دیره غازی خان 

ن آمده ترتیب افواج نموده که از سبب نبود

 «   پادشاه در خراسان خود را پادشاه سازد.

شادروان غالم محمد خان طرزی در ستایش امیر 

 شیرعلی خان چنین سروده است:

 بیا که نوبت حکم امیر دوران است

 که حکم او به طراوت چو ماه نیسان است

 ز بس که خلعت رنگین به خلق عیدی داد

 ز سرخ و زرد جهان همچو روی بستان است

 سان بود گرفتن آنآروپیش خچنانچه 

 به پیش عزم تو زان سهل تر خراسان است 

 

 سجع مهر امیر محمد افضل خان این بود:

امیر ملک  -دو فوج مشرق و مغرب زهم مفصل شد

 خراسان محمد افضل شد

 سایل در مورد امیر عبدالرحمان خان می نویسد:
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گویا مهر  -والی ملک خراسان به پیشاور آمد

 ر آمدجهانتاب ز خاو

شکارپوری در نوای معارک کشور ما را خراسان 

 خوانده است.

 

به گفته استاد جاوید در مقاله ایران در 

شاهنامه، عبدالرحمان خان در ضمن یک ورق نشریه 

منظوم شبیه اعالمیه های امروزی که به خط 

پسر عموی  ،نستعلیق زیبا نوشته و چاپ شده است

 می کند: خود سردار اسحاق خان را چنین خطاب

 لقب اسحاق ،یمادر یارمن

 نفاق دروغ و یکرم مردار
 در خراسان دگر مجال تو نیست

 ای خر، آسان بگیر راه عراق

 

مولف بی بها یا ضابط میراث، در  -گل محمد مومند

 مدح امیر عبدالرحمان خان سروده است:

 په زمین د خراسان کشی پیدا کری رب سلطان دی

خپور چه هر چا ته  نوم په تمام جهان کی ید دو

 عیان دی

 

 در زمین خراسان خداوند سلطانی پیدا کرده است

که نامش در تمام جهان به گونه یی مشهور  است 

 که برای هرکسی عیان می باشد. 

عبدالرحیم هوتک حسینی که در ماورالنهر می زیست 

 چنین یاد وطن می کند:

 ه خواشینهلبیایی نه موند هیچ راحت 

 ه خراسانهلم راووت چی دا خوار رحی

 

از هنگامی که این رحیم خوار و زار از خراسان 

 برآمده است،

 اندوه هیچ راحتی ندیده استغم و از دست  دیگر

 

که به سال .... در « خراسان»غبار در مقاله 

در پیوند با مجله آریانا به چاپ رسیده بود، 

شاعر پشتو  -می نویسد که عبدالرحیم هوتکاین 
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از قندهار برآمد و به بخارا و » زبان قندهاری

ورامین رفت. وی مسکن خود کالت و قندهار را 

 «خراسان گوید.

واژه خراسان به عنوان نام سرزمین ما در ادبیات 

پشتو کاربرد گسترده داشته است. برای نمونه، در 

 دو  لندی پشتو:

 د خراسان سحر باده

 په جانان وایه په پردیسو سالمونه

 

 سانای باد سحر خرا

 به جانانم سالم های مسافر را برسان

 

 پر هندوستان می گل کرلی

 پر خراسان والره یم بوی یی راخینه

 

 گلی در هندوستان کاشته ام،

 ددر خراسان ایستاده ام، بویش می رس

  

خراسان، »محمد اعظم سیستانی در مقاله زیر نام 

که در کهکشان انترنتی نشر « ایران و افغانستان

 -شاعر دیگر پشتو»...، می نویسد که گردیده بود

گل محمد باشنده مالگیر در کنار هیرمند، نزدیک 

ق، سرزمین مسکن خود را  1200گرشک، در حدود 

 خراسان می گوید:

باری نشته  -گل محمد عاشق طوطی شکری غواری

 نیشکر په خراسان کی

مگر در  -)گل محمد عاشق طوطی شکر می خواهد

 خراسان نیشکر نیست( 

 

ر دوره درانیان برای تفکیک از دولت ایران، د

دولت شان را دولت خراسان می خواندند. برای 

نمونه، میرزا عبدالکریم بخاری )منشی( در تاریخ 

که بنا به خواهش سلطان عثمانی در باره احمد 

ه. ماهتابی در  1266تاریخ افغانستان به سال 

در همه جا نام کشور استانبول نوشته بود، 

 ن را خراسان خوانده است. درانیا

 



 

133 

 

در بیان جلوس »نوشته است:  5برای نمونه در ص. 

و « احمدشاه ابدالی بر سریر جهانبانی خراسان

چون احمد شاه »نوشته است:  7همین گونه در ص. 

از انتظام ملک قندهار و کابل و پیشاور و بعضی 

از ملک خراسان فراغت حاصل کرد، قصد تسخیر 

و همین گونه در سراسر ...« هندوستان پیش نهاد

 کتاب.

 

به وقت یورش کردن »نوشته است:  54همو در ص. 

 -نبیره فتح علی خان قاجار -محمد شاه پادشاه

پادشاه ایران بر هرات که دروازه خراسان است به 

قصد تسخیر آن شهر، شجاع الملک را به موجب 

درخواست او افواج کثیره همراه کرده در کابل و 

تاد و بعد رسیدن در آن جا سرداران قندهار فرس

انگریزی ها او را بر تخت سلطنت خراسان بدین 

سبب که ملکش موروثی است، نشانیدند و از طرف او 

 « در تمام آن ملک عمل نمودند...

 

الکساندر برنس هم در کتاب سفرنامه خود شکارپور 

را دروازه خراسان و دیره غازی خان را دروازه 

 ه است. دوم خراسان خواند
به گونه یی که دیده می شود، هویت خراسانی، 

هویت انحصاری پارسی زبانان نه، بل که هویت 

 تمدنی همه باشندگان کشور می باشد.  -فرهنگی

 

که استعمار  ییستم و جفا نیمن، بزرگتر دیاز د

 -یفرهنگ تیبود که هو نیدر حق پشتون ها کرد، ا

گرفت  شانیشان را از ا یرانیو ا یخراسان یخیتار

مسخ ساخت و محدود به  یفرهنگ دیو آنان را از د

است که فاجعه در  نی. ادیگردان یقوم تیهو کی

. باور کامل دارم ردیپذ ینم انیجامعه پشتون پا

 یرانیو ا یخراسان تیکه پشتون ها به هو یمادام

را  یکبختیو ن یخوش یشان برنگردند، هرگز رو

 .دینخواهند د

 

 یاز خال یابزار یریره گبا به اهیس استعمار

از آن  یآمده در جامعه پشتون، بخش دیپد یفرهنگ
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 ییادگرایو بن یتندرو نیسهمگ یماریرا مبتال به ب

و استعمار سرخ هم  دیگردان یطراز وهاب یمذهب

 یماریآن را مبتالء به ب گریبخش د

 جه،ی. در نتیو زبان یتبار سمیونالیاولتراناس

 نینبرد سهمگ ریدرگ خود انیهم در م تونجامعه پش

شد و هم با  یتیهو انیپا یو خانمان برانداز ب

در  هودهیب یتیباشندگان کشور در کشاکش هو گرید

 افتاد.

 

 تیهو نی. استعمار استیتمام ماجرا ن نیا البته،

 زیباشندگان کشور ن گریرا بر د یمسخ شده قوم

که باشندگان شمال  نیآن هم ا امدیکرد. پ لیتحم

شدند و بر  گانهیکشور از خود ب یزو مناطق مرک

 دیگرد لیبه اجبار تحم یگرید یقوم تیهو شانیا

 رند.یآن را از ته دل بپذ ستندیکه هرگز حاضر ن

 

نام  دنیفاجعه، بازگردان نیراه برونرفت از ا

خراسان  ای یخاور رانیا یعنیما  نیسرزم یخیتار

به آن است. درست آن گاه خواهد بود که پشتون 

باشندگان  ریها، هزاره ها و.... سا کیها، تاج

خراسانی  یفرهنگ -یخیمشترک و بزرگ تار تیهمه هو

و  کیتاج انیو فرق م افتیخود را باز خواهند 

 خواهد رفت. انیم ازپشتون 

 

قوم اند که  کیو پشتون  کیگفته ام که تاج بارها

پشتون  ان،یم نی. در اندیگو یبه دو زبان سخن م

اند و پشتو زبان محاوره  یقوم دو زبان کیها 

شان  یادب-یزبان فرهنگ -یدر یشان و پارس یبوم

که  میخواهد بود اگر بپندار یاست. اشتباه بزرگ

 یها و پارس ها م کیتاج یزبان انحصار یدر یپارس

دستاورد شکوهمند  بایو ز نیریزبان ش نیباشد. ا

بزرگ  رانیپهناور ا نیمشترک همه باشندگان سرزم

به همه باشندگان آن  یبرابر نهمایاست و به پ

ها،  یاعم از بلوچ ها، پشتون ها، نورستان

ها و.... تعلق  کیها، ازب کیکردها، لرها، تاج

رشد  و ییدر شگوفا خیتار یدارد وهمه در درازا

 آن نقش داشته اند.
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چون پشتون )افغان(،  یتبار یها تیخرده هو ما

. می......دار ،یهزاره، بلوچ، نورستان ک،یتاج

و  یو بزرگ ما خراسان یخیتار -یفرهنگ تیاما هو

 یتیهو ،یرانیو ا یخراسان تیاست. هو یرانیا

. میعوض کن یزیآن را با چ میکه بتوان ستین

 یزیاستعمار دو سده آزگار است که با برنامه ر

 ریپشتون ها و سا یاست برا دهیتالش ورز یگبزر

و حتا  یرانیا ریغ تیهو کیباشندگان کشور ما 

افغان را  یقوم تیهو کیبتراشد و  زیست یرانیا

 نیبسازد و ا یخیتار -یفرهنگ تیهو کی نیجانش

به استحمار ما بپردازد.  یعتیگونه به قول شر

 یفرهنگ لیاص تیهو یبه بازشناس یخیاما عطش تار

 یم یرا خنث ییتوطئه  نیچن یداریو ب یگاهو آ

 سازد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سر راه شکلگیری ر ببزرگترین مانع  -پشتونیسم

 دولت و ملت در کشور

باید گفت که مشی پشتونیزاسیون سرزمین خراسان 

پیشتر از هر کسی به خود پشتون های باشنده 

کشور، به ویژه پشتون های باشنده نوار مرزی با 

می رساند. در زیر دالیلی رسانده و پاکستان زیان 

را  که چرا پشتونیسم برای کشور زیانبار است، 

 یم:  می آور

تی است و ارداونخست این که این ایدئولوژی  -

پایگاه مردمی ندارد و از پشتیبانی گسترده 

 پشتون های افغانستان برخوردار نمی باشد.
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با توجه به این که رژیم پشتونیستی با  -

اشغال کشور از سوی یک ابر قدرت روی کار می 

آید، با دشمنی شدید و آشتی ناپذیر پشتون های 

 ش رو به رو می گردد. آزاده و سرک

پشتونیسم بر پایه عدالت استوار نیست و چون  -

بیشتر بر پایه افسانه و دروغ و زورگویی و 

بیشخواهی استوار می باشد،  شانسی برای بقا 

 ندارد.

چون پشتونیسم خواهان برتری خواهی تباری و  -

زبانی در کشور است، روشن است با واکنش شدید 

درصد نفوس  65زدیک به که ن -باشندگان شمال کشور

تاجیک  -)در واقع اکثریت راستین( را می سازند

ها، هزاره ها، ازبیک ها، ترکمن ها، ایماق ها، 

قزلباشان و دیگر باشندگان کشور رو به رو می 

و نبرد  باشد و با آن ها در یک کشمکش دایمی

 به سر می برد.  فرسایشی
 

، این در حالی است که بیشتر زمین های کشاورزی

بخش بزرگ شهرهای صنعتی، کانسارها، بازرگانی و 

درست در شمال واقع می باشد. از این  کشورفرهنگ 

عد داخلی بزرگترین بی موازنگی )دیز رو، در ب  

باالنس( یا پارادکس درونی افغانستان در وزن 

و  قبایل پشتوننخبگان نظامی بزرگ  -باالی سیاسی

و وزن ن فزاینده آنا و برتری جویی فزونیخواهی

فرهنگی و  تولیدی و بسیار پایین اقتصادی،

 اجتماعی آنان در کشور است. 

زبان پارسی دری چونان زبان اکثریت مردم  -

فنی و ادبی  -زبان رسمی، زبان علمی -افغانستان

و فرهنگی و میان تباری الترناتیو ندارد. از 

این رو، نشاندن مصنوعی زبان پشتو به جای آن 

برد.راهی به دهی نمی 
53
 

                                      
53

. روشن است دولت های آینده باید به رشد، توسعه و  

بالندگی همه زبان های ملی کشور مانند پشتو، ازبیکی، 

ایی رساندن فترکمانی، بلوچی، نورستانی و... و به شکو

ته، زمینه را برای فراگیری آن ها توجه بایسته داش

زبان مادری برای همه کودکان در سرتاسر کشور فراهم 

آورد. اما باید این روند طبیعی، بدون هر گونه تبعیض 
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یه  ومسدو با توجه به این که پشتونیسم بر  -

خاک پاکستان ادعای ارضی دارد، روشن  سه چهارم

است خواهان نابودی پاکستان همچون یک دولت است. 

از این رو، پاکستان برای رویارویی با آن، با 

جنگ ابزار به بار ها تیز تر و خطرناک تر از 

پشتونیسم در برابر آن می ایستد. این 

ایدئولوژی تند روی )اکستریمیسم( و  -دئولوژیای

بنیادگرایی )فوندامنتالیسم( اسالمی باز هم 

پشتونی است. در نتیجه این کشاکش بی پایان، 

افغانستان و نوار مرزی پاکستان به کارزار 

های خونبار دو کشور با مشارکت بازیگران  رییدرگ

دیگر منطقه یی و فرا منطقه یی مبدل می شود که 

گترین زیان آن هم به باشندگان بینوای پشتون بزر

 نوار مرزی میان افغانستان و پاکستان می رسد.

در این حال، هند پیوسته از پشتونیسم سود می 

برد  و از آن برای فشردن پاکستان از دو سو، با 

                                                                                                             
بهره برداری هر گونه از  و پالوده پاکیزه ؛و امتیاز

 سیاسی باشد. ابزاری 

 

در گذشته دولت های شوونیست ما سرمایه های  دردمندانه،

رای رشد مصنوعی و دومپنگ شده زبان پشتو هنگفتی را ب

هزینه کرده، و با همه نیرو بیهوده برای ستردن و 

نابود ساختن زبان پارسی دری و فرهنگ ایرانی و 

خراسانی کوشیدند. در این حال، به جای باسواد ساختن 

در پی تحمیل  در مناطق محروم، کودکان بینوای پشتون

یگر باشندگان کشور پشتو بر پارسی زبانان و داجباری 

 برآمدند. 

 

رو نباید  منافع علیای ملی ما ایجاب می کند که به هیچ

جایگاه برجسته زبان پارسی دری به عنوان یگانه زبان 

رسمی و سراسری در کشور زیر سوال برده شود. باید هر 

چه سریعتر به دوزبانی بودن مصنوعی و اجباری که موجب 

ده و شیرازه های وحدت دودستگی و دوگانگی  در کشور ش

 پایان داده شود.  ،ملی را از هم گسیخته است

 

شگفتی بر انگیز است. یکی از نمادهای همبستگی ملی در 

اما اگز نیک بنگریم، در  ملی آن است. هر کشوری سرود

کشور ما برعکس سرود ملی خود منشای فتنه و افتراق 

دو، است. افغانستان،  تنها کشور  جهان است که در آن 

 سوم باشندگان  معنای سرود ملی خود را نمی دانند!!!!
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افکندن هیمه در آتش تنش ها میان افغانستان و 

 پاکستان بهره می گیرد.

سرشت خود، ایران را پشتونیسم از دیدگاه  -

دشمن تاریخی خود می پندارد و از همین رو هم 

برای ایران بسیار خطرناک است. روشن است با 

فربه شدن آن، ایران ناگزیر می شود در برابر آن 

 واکنش نشان دهد. 

می ماند، یک مساله دیگر و آن هم کشاندن  -

پای ابر قدرت ها و قدرت های با هم رقیب منطقه 

ه پشتون. برای مثال، کنون رویارویی یی در مسال

، امریکا و بعرااهای پاکستان و هند، ایران و 

اروپا با  روسیه و چین همه و همه در سیاهچاله 

مساله پشتون است که هم امنیت افغانستان، هم 

امنیت منطقه و درکل امنیت سراسر جهان را با 

تهدیدهای بسیار جدی رو به رو می سازد. از این 

در بعد همگرایی  نیسم بسیار خطرناک ورو پشتو

 زیانبار است. منطقه یی

با توجه به این که پشتونیسم برای ازبیک  -

ها، تاجیک ها و ترکمن ها حقوقی قایل نیست، از 

این رو، با مخاصمت کشورهای همسایه آسیای میانه 

هم رو به رو است و با حاکمیت یک دولت 

ناسبات پشتونیستی در افغانستان نمی توان به م

نیک و حسن همجواری با کشورهای آسیای میانه 

سنجش کرد. این کار سخت برای کشور ما زیانبار 

 است. 

همین گونه چون پشتونیسم همواره یا به یاری  -

روسیه و یا امریکا روی کار می آید، با دشمنی 

حال اگر یک دولت  چین هم رو به رو می باشد.

ید، از سوی پشتونستی به کمک روسیه روی کار بیای

امریکا و انگلیس و چین در هم کوبیده خواهد شد. 

چنان چه در دوره شوروی پیشین چنین شد و کنون 

که از سوی غرب حمایت می شود، از سوی قدرت های 

رقیب آن در هم کوبیده می شود. غرب نیک می داند 

که پشتونیسم در نهایت به سود روسیه می انجامد. 

سیه در قبال آن در یک از همین رو هم است که رو

وضعیت فرصت طلبی روزشماری می کند که چه وقت 

امریکا از آن رو بتابد تا آن را فرا چنگ 

 بیاورد.
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پشتونیسم به سان یک غده سرطانی است که به  -

هر پیمانه که فربه شود، به همان پیمانه بدخیم 

تر می شود و واکنش ها در برابر آن و هم چالش 

رصه داخلی و چه در عرصه ها و تنش ها چه در ع

خارجی پیرامون آن بیشتر می شود و مرگ آن نزدیگ 

 تر می شود.

 

...و سخن آخر در این زمینه این که با مساله 

باید از بلندای نگرش های واالی انسانی، اسالمی و 

ملی نگریست. روزانه تا صد نفر پشتون قربانی 

این بازی خطرناک پشتونیست ها می شوند. باید بی 

 درنگ به این بازی پایان داده شود. 

پشتونیزاسیون خراسان، مشی ضد ملی از سوی دیگر، 

بی  بحران خانمانسوز هویت در کشور را به پیمانه

سابقه یی فربه تر ساخته است و سخن آخر هم این 

که تز پشتونیسم به گونه دیالکتیکی در درون خود 

انتی تز انتی پشتونیسم را می آفریند و می 

راند که ره آورد نهایی آن از هم گسیختگی و پرو

 فرپاشی و نابودی کشور به چند سازواره است. 
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گذار از  مفاهیم کالسیک به نیاز تاریخی به 

 مفاهیم مدرن

بیشتر به یک رشته مفاهیم و مقوالت در کشور ما 

همواره سخن از ال، ثبه گونه مکهن چسپیده اند. 

فرمانروایی و تقسیم قدرت در و  اکمیتح حکومت و

این است که هر  قوم تالش دارد قدرت میان است. 

در را به گونه انحصاری، یکسره در دست بگیرد. 

حالی که در کشورهای پیشرفته جهان سخن از 

مدیریت و اداره و مشارکت فراگیر ملی بر اساس 

پیوسته  از همین رو .می زنند شایسته ساالری

بازی های سیاسی را در کشور به شکل  سیاستمداران

برد و باخت می بینند. در حالی که باید به شکل 

 باخت دیده شود. -برد یا باخت -برد

 

سیستم بسیار مهم است. داشتن در مدیریت 

انتخابات اخیر بیچارگی، ناتوانی و ضعف های 

سرشتی ساختار نظام و قانون اساسی مسخره کنونی 

شت. به گونه یی که را آشکارا به نمایش گذا

سرانجام امریکا هم متوجه این ناتوانی و ناکار 

 آمدی نظام سیاسی حاکم بر کشور گردید. 

قانون اساسی ضد ملی و ناقص و سرتاپا متناقض  

کنونی و ساختار نظام کنونی به هیچ رو پاسخگوی 

نیازهای کشور و جامعه ما نیستند و سخت بحران 

در همه بحران ها و آفرین و فتنه انگیز اند و ما

 سیزدهنا به هنجاری ها و نا به سامانی ها در 

 سال اخیر  و  باید بی درنگ ویرایش گردند. 

 

باید گفتمان تقسیم قدرت به گفتمان مدیریت و 

مشارکت فراگیر ملی در مدیریت کشور تغییر کند. 

یا  –ما تا کنون از دو حال بیرون نبوده ایم 

حصارات دولتی بوده اندستگاه رهبری ما به شکل 

در دست یک  است که در آن قدرت به گونه انحصاری

بوده اولتراناسیونالیست های پشتون  -گروه مشخص

و مهارناپذیر و پاسخگویی و مسوولیت هرگز نبوده 

است و این گونه به جای مردمساالری با  ستمگری، 
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کتاتوری، خودکامگی و بیدادگری رو به رو بوده ید

هستیم و یا هم شرکت سهامی یا ایم که تا کنون 

یزیکی قدرت در میان تاراجگران قدرت که فتقسیم 

در این صورت اصل شایسته ساالری و مشارکت ملی 

زیر پا گذاشته شده است. و به جای نخبگان فکری، 

 نخبگان ابزاری در راس امور قرار گرفته اند. 

ینه بایسته است تا با وسیع تر مدیریت بهبرای 

مسوولیت ها  ،ه مشارکتی تصمیمگیری هاقاعدساختن 

  را تقسیم نمود. وظایفو 

 

 -این فرمول را از ریشه تغییر بدهیم بر آنیم که

برای مدیریت بهینه جامعه و کشور بایسته است تا 

گفتمان مدیریت مدرن را مطرح بسازیم که در آن 

تنها با خرد جمعی و کار گروهی با مشارکت 

یتی )ادمینستراسیونی گسترده ملی همه توان مدیر

و منجمنتی( خود را بسیج گردانیم. در غیر آن 

که به قول معروف از یک طرف  یمباید غافل نباش

پلنگ و ز دیگر طرف نهنگ،  چنگ و دندان های خود 

 تیز نموده اند.   مارا برای دریدن 

در بحث ملت سازی هم باید از مقوله های تیره و 

قوله های ... که مطایفه تبار و قبیله و

بیولوژیکی اند، و تنها تعلق انسان ها را به 

ی کاین یا آن کتله به عنوان موجودات بیولوژی

نی دتم-فرهنگیهویت د، به مقوله ننشان می ده

 گذار کرد. 

 

رو آوری از  ناسیونالیسم تباری  به سوی  

 :ناسیونالیسم مدنی

از نارسایی های جدی بحث ناسیونالیسم در کشور، 

درک نادرست از ناسیونالیسم است. به برداشت و 

این معنا که از همان آغاز وارد شدن کشور به 

عصر ناسیونالیسم، ناسیونالیسم تباری را جانشین 

ته، چنین لغزشی بناسیونالیسم مدنی ساختند. ال

 از سوی طرزی صورت گرفت.   

بر دو  سمیونالیناس»در ویکی پیدیا آمده است: 

 سمیونالیو ناس اریتب سمیونالیناس نوع است:
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 سمیونالیناس فیو تعر تیدر ماه ییدو نی. ایمدن

است که  یآلمان سمیونالیناس انیو جر رسی زاده

عنوان  ری( ز۱۹۶٧در کتاب مهم َهنس کوهن )

به بحث گرفته » یو شرق یغرب یها سمیونالیناس«

 نیبه ا یغرب سمیونالکوهن، ناسی . به گفتهشود یم

از  یانجمن عقالن کیاستوار بود که ملت  دهیا

مشترک  نیها و سرزم  است که توسط قانون یشهروندان

 سمیونالیکه ناس یحال . درخورند یم وندیباهم پ

( باورمند به فرهنگ و نی)شرق رود رَ  یشرق

ملت  یکیارگان فیبه تعر لیو ما یقوم یها شهیر

دولت و  یقوم سمیونالیناس ،گردی  بود. به گونه

روه، قوم و فرهنگ دانسته گ کیاز  لملت را متشک

 که یدر حال خواند، یم یعیطب ندیفرا کیملت را 

صرف نظر از نژاد، رنگ،  یمدن سمیونالیناس

 ندیملت را در فرا ؛تیجنس، زبان و قوم ده،یعق

 .کند یم فیتعر نیسرزم کیشدن باشندگان  یشهروند

 

جنبش  کیرا  سمیونالی( ناس۲۰۰۱) تیسم یانتون

و حفظ استقالل، وحدت  افتنی تدس یبرا کیولوژیدیا

 کی لیکه به تشک کند یم فیتعر یمردمان تیو هو

( ۱۹۹۴باور دارند. واک ر کان ر ) یو شدن یملت عمل

عشق به ملت،  -زیچ از هر شیرا ب سمیونالیناس

. و کند یم فیتعر یبه دولت ارض یقوم و وفادار

 امدیرا پ سمیونالی( ناس۲۰۰۶گلنر )

. ملت را داند یم تهیه مدرنگذار ب ریناپذ اجتناب

رسم،  ش،یچون زبان، ک ینیع یها هم بر اساس عامل

مانند  یذهن یها و هم بر اساس عامل نیسرزم

کرده اند.  فیو احساس تعر ها افتیدر ها، کردیرو

از  یاجتماع ثابت توان یرا م ملت گریبه عبارت د

 یاقتصاد یزبان، قلمرو، زندگ یمردم بر مبنا

موجود در فرهنگ  یروان ییخومشترک و خلق و 

چون  یانیکه ساختارگرا کرد. با آن فیمشترک تعر

 فیتعر یو تصور یاسیاجتماع س کیاندرسن ملت را 

 فیتعر ی( ملت را اجتماع۱۹۹۶) لری. مکنند یم

مشترک و تعهد  یها باور سطهکه به وا کند یم

دارد و به  یخیمتقابل ساخته شده است، تداوم تار

خود را از  ریفراگ  شخص و فرهنگم نسرزمی واسطه

 کی( ۲۰۰۱) تی. سمکند یم کیتلفک گرید یها اجتماع

مشترک،  های استطوره که دارنده یاجتماع انسان
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مشترک، فرهنگ مشترک، اقتصاد واحد، حق و  خیتار

باشد را، ملت  شاعضای همه یمشترک برا یاه تعهد

 . خواند یم

 

از  یفیرملت و دولت ما را به تع یناگسستن وندیپ

(، ۲۰۰۱) تی. سمدارد یوا م یمل تیدولت و هو

اصول  به واسطه خواند یم یرا مل یدولت

مشروع شده باشد و شهروندان آن  سمیونالناسی

 هاما ن یمل یارچگیکپاز وحدت و  یزانیم یدارا

و  ییرا باززا یمل تیباشند. و هو یفرهنگ یهمگون

و  ها ها، اسطوره ها، نماد ارزش یمیدا یبازخوان

و  لیرا تشک یملت راثیم کند یم فیتعر ییها سنت

  «.دهند یم صیشهروند آن ملت را تشخ ییفرد تیهو

 

 نفش فرهنگ  سیاسی:

یکی از نیازهای اصلی جامعه، گذار از نگاه سنتی 

و قبیله یی به سیاست و مدیریت، به نگاه مدرن 

 یاسیفرهنگ سنقش  ی،سجاد است. به گفته داکتر

، بس تاثیر در افغانستان یاسیس حاکم بر مناسبات

و  استیبه س ه ییلیو قب یسنت نگاه»گذار است. 

 یاسیاز ساختار و فرهنگ س یناش ینوع تلق ،حکومت

 یرفت ط یجامعه افغانستان است که انتظار م

از فرصت ها و بهره گیری ا بسال گذشته  زدهیس

 یعبور از دولتدار یها نهیزم ،امکانات موجود

مدرن و  یاستمداریس ساسا یگذار هیو پا ه ییلیقب

 . ساخت یقانونمند را فراهم م

 

 یگذار هیپا یبرا یجامعه جهان یوینگاه حما

 نیخوب و قانونمدار، مهم تر یحکومتدار یسنگبنا

از آن استفاده صورت  یخوبه انس بود که بش

 نگرفت.

 

ه لیو قب یسنت تیذهن نیسنگ هیها سا سال نیا در

ر یتاث زیرجامعه را  یاسیس یچنان رهبر آن یی

 نیب یو تحت فشارها یبه سخت کرزیگذاشت که 

 یرهبر یاز جنبه ها یدر برخ یو داخل یالملل
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 یاسیتوانست از الزامات فرهنگ س شیخو یاسیس

 یو نقدها انیب یآزاد رشی. پذدیعبور نما یسنت

دسته  نیرا از ا یی  و رسانه یزمجا یتند فضا

 کرد. ادی توان یم

 یاسیفرهنگ س یها یژگیخص ها و وشا نیتر مهم

 راتی، تاثیاسیو برداشت س تیحاکم بر ذهنی سنت

تعامالت چگونگی بر و برداشت ها شاخص ها  نیا

 رهبری دولت با قوای سه گانه است. 

و برداشت جامعه،  یشامل تلق یاسیفرهنگ س...

 یاسیو قدرت س استیاز س استمدارانیافراد و س

 یجامعه شناس کیوریتاست. با استفاده از مباحث 

نکته اذعان  نیتوان بر ا یماکس وبر م یتفهم

 استمدارانیس یاسیس ینمود که رفتارها

نسبت  استمداریس تیبازتابدهنده نوع نگاه و ذهن

 یاسیس فرهنگ است. یحکومت و دولتدار است،یبه س

 یها و الگوها از باورها، ارزش ییمجموعه 

  ر می گیرد.در برا  استیافراد در حوزه س یرفتار

با فرهنگ  سهیدر مقا یسنت یاسیس تیو ذهن فرهنگ

است که در  یخاص یها یژگیو یدارا ،مدرن یاسیس

 یو حکومتدار یسنت یرفتارها دیبه بازتول تینها

 نیا یها شاخص نی. مهم ترانجامد یقبیله یی م

چون؛ اقتدار  ییدر محورها توان یفرهنگ را م

اراده قانون،  یجاه و تقدم اراده حاکم ب ییگرا

 یرابطه شخص یبر مبنا یاسیو استخدام س یینسبگرا

و  یکالنساالر ،ییتخصص گرا یجاه ب یشاوندیو خو

و کالن  یفکر ساالر یجاه ب ،یدیسف شیر تیاولو

تقدم منافع  ،ییگرا یمل یجاه ب ییقومگرا ،ینظر

و  استیبه س ینگاه شخص ،یبر منافع جمع یشخص

برخورد  یجاه ب یاسیبا مناصب س یمحاسبه شخص

به  یو باالخره نگاه حذف ،یو محاسبه مل یجمع

 ینگاه جذب یجاه ب یو دستگاه نظارت یاسیس بیرق

 و استقبال از نظارت عنوان نمود.

 

و فراهم  ینظم اجتماع یشک قانون سنگ بنا بدون

 شیحرکت رو به پ یمثبت و سازنده برا یکننده فضا

 تیحاکم است. یتوسعه اجتماع یو جهش در راستا

است.  یو اقتصاد یاسیفرض مهم توسعه س شیقانون پ

گام  یسال حکومت حامد کرز ۱٣رفت در  یانتظار م
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 تیحاکم یساز نهینهاد یاستادر ر یو مهم یجد یها

 نشد. نیقانون برداشته شود، اما متاسفانه چن

 

 حیتقدم و ترج نهیزم نیچالش در ا نیتر مهم

جمهور  سیئاراده شخص بر اراده قانون است. ر

جامعه ما هنوز هم از اعمال  استمدارانیو س یکرز

. برند یلذت م یگونه مطلقه و فرا قانونه قدرت ب

اراده افراد خود قانون  افتهیدر جامعه توسعه ن

اراده نه قابل  نیا لیدل نیاست و به هم

 است و نه قابل کنترل. خواستباز

 یجان توسعه اجتماع یکه بال یاسیشدن قدرت س مطلق

مراجع  یراه را بر هر نوع بازخواست از سو ،است

مسدود نموده و دارنده قدرت را از قلمرو  ینظارت

 تیامر در نها نی. اسازد یقانون خارج م تیحاکم

و باز شدن  یاسیانتقاد س یموجب بسته شدن فضا

در اداره  یوسراه گسترش فرهنگ تملق و چاپل

 تافیرا از در یاسیس ستمیکه س ی. امرگردد یم

جامعه محروم  یو مطالبات عموم ها ینواقص و کاست

 .سازد یم

حاکم بر دولتمردان ما نظارت  یسنت یاسیفرهنگ س

 کیدر  یداده و بطور منطق لیرا در حد خصومت تقل

سازنده و  یانتظار همکار توان یخصمانه نم طهراب

 یها دگاهیبه دیی اعتنابی متقابل را داشت. 

ملق و سازشکارانه و ت هیروح جادیکارشناسانه، ا

رابطه  جادیو ا نهیکاب یاعضا انیمماشات در م

متملق و در  یشنو و حت نبا کارگزاران سخ کینزد

در  یو ابتکار یانتقاد هیسرکوب نمودن روح تینها

رابطه  نیا یمحورها نیاز مهم تر نهیدرون کاب

 .شود یمحسوب م

 یدر امر حکومتدار یاسینظام س یکاهش کارآمد...

ارزشمند و  یها از دست رفتن فرصت تیهاو در ن

 یسنت یاسیعبور از فرهنگ س یافغانستان برا ییطال

  «مدرن و کارآمد بود. یاسینظام س یگذار هیو پا

در همین پیوند، پروفسور رهین در زمینه در 

مقاله یی در سایت وزیت خاوران چنین نگاشته 

 است:  
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محمود طرزی را می توان بانی و مروج »

الیسم قومی و ملی گرایی در کشور خواند. ناسیون

او را می توان « سراج االخبارافغانیه»

بازتابدهنده اندیشه های ملی گرایانه و 

ناسیونالیستی او دانست. چنانچه بسیاری از 

از نگاشته « هفته نامه»مقاالت ناسیونالیستی این 

هایی او اند. طرزی نخستین کسی است که افکار 

ونه تلفیقی با پان اسالمیسم ملی گرایی را به گ

وارد عرصه مطبوعات کرد. نکته مهم در نوشته ها 

و اندیشه های تلفیقی او این بود که او در 

می کرد که بین وطندوستی و  ءاذهان خواننده القا

ملت خواهی و تعالیم و اعتقادات اسالمی تعارض 

وجود ندارد. طرزی وطندوستی را مترادف دین 

. عبدالحی حبیبی نویسنده و دوستی تلقی می کرد

تاریخ نویس نامدار کشور می نویسد که نخستین  

بار او مفاهیم و واژه های وطن، حب وطن، 

وطندوستی را ازسراج االخبار افغانیه  و مقاالت 

 محمود طرزی فرا گرفت.

 یها شهیاند ،لگرانیتحل یبرخ دید از هرچند...

ن پا و یناسیونالیسم قوم قیمورد تلف در یطرز

 یبررس یعمل ریغ متناقض و شهیاند کی ،اسالمیسم

مطرح  یرا که طرز یناسیونالیسم رایز ؛گرددی م

متأثر از  ،دیگو یاز آن سخن م وستهیکند و پ یم

ناسیونالیسم اروپا و ترکان جوان  یها شهیاند

و  کیها همانا تفک شهیمشخصه آن اند هاست ک

از  یمذهب باورهایو  ینیافکار د ییجدا

که پس از نهضت  باشدی م یقوم میسنالویناس

دولت  جادیو به اد آمد یپددر اروپا  یروشنگر

و حکومت  استیاز س نیکامل د ییسکوالر و جدا یها

 نیخود با دیبا فرم و د یطرز ی. ولدیانجام

بهره گیری  و خواسته است با دهیازیدست  قیتلف

 شهیر یناسیونالیسم ب ،یو اسالم ینید هیاز روح

 رشیآماده پذ داشته است، یکرده، سع یانتبیرا پش

اقوام مختلف کشور گرداند که ناممکن از آب در 

در مورد اهداف  نیاگوریروارتان گ  چنانچهآمد. 

 مستمر در و وستهیکه پ یطرز یناسیونالیسم قوم

 دیگوی م ،یافت بازتاب می هیسراج االخبار افغان

م ناسیونالیس دیعقا یتالش برا انیجر در یطرز» که

شمار یمختلف و بواکنش های  خود با ،یافغان
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 کشور را از تیجمع تیپشتون که اکثر ریاقوام غ

 یمواجه بود. چه طرز ،دهندی م لیتشک یملحاظ قو

 یمبن «افغان»واژه  از ییتازه  فیتعر ستیبای م

تا  نمودی ارائه م ینید و ییایجغراف هیبر پا

ن مدرن شد از دیکه شا پشتون را ریترس اقوام غ

بودند،  شمندیها اند سلطه پشتون میتحک و کشور

 بردارد.  انیم از

 

هللا را  بیرحبیبود تا ام نیا یطرز گریمهم د فهیوظ

 یاجتماع-یکه تحوالت اقتصاد دیقانع نما

 کشور در های افغانستان موجب مداخله خارج

حاکم را به دودمان موقف  ایسلطنت  ده،ینگرد

 یتحول نیچن کس،رعکه ب اندازد، بل یمخاطره نم

به  ده،یتازه بخش یروی، نشاهقدرت  و به اقتدار

 یرا دفع م یخارج داتیکمک و تهد ثبات کشور

 فیبا وظا «جوانان افغان» ،آن . فراتر ازدینما

 ینیهم روبرو بودند تا هم دستگاه د یگریدشوار د

و  ونیزاسیکه اسالم، مدرن ندینما بیترغ را

هم مسلمانان  ، وتوافق اند با هم در میسسکوالر

 ایبه معن میسرا متقاعد گرداند که مدرن عهیش

 تیحاکم ایها و  آن ازاتیبه امت دنیبخشپایان 

 «.ستیقوم پشتون ن

 

 نینخست یطرز چند ذکر است که هرشایان هم  نیا

بحث  ستمیسده ب ینآغاز یاست که در دهه ها یکس

 یمورد زبان فارس کشد و در یم انیزبان را به م

ارائه  دیدگاه هاییو  دیگو یپشتو سخن مو زبان 

 نیا اظهارات او در ها و شهیکند، اما اند یم

 لغزش های بسیاری بهبا ضعف ها و  زیمورد ن

 . ستهمراه بوده ا

 

معتقد  یکه طرز دیگو یگریگوریان م سوریپروف باز

 یمقابل زبان فارس زبان پشتو در تیبود تا موقع

زبان »شتو را همکارانش زبان پ و یکه طرز) یدر

 ایپشتو » :ابدی تی، تقو(خواندند یم «ها افغان

 و« ها زبان اجداد» و یمل غرور تبلور« یافغان»

 نیا ،لحاظ نیا پنداشته شود. از یمل یزبان واقع
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افغانستان  یقوم یبه تمام گروه ها دیزبان با

 « آموزش داده شود.

 

 یمورد زبان فارس در یطرز گریاشتباه د ضعف و

را در  یدر یزبان فارس تیکه او رسم بود نیا یدر

کرد و  یم یتلق رانیحکومت ا ادگاریافغانستان 

گفت:  یسخن م یدر یبودن زبان فارس یتیاز عار

 ان،یجهان همعلوم جهان است ک» :سدینوی ه مچچنان

. ندیگو یرا افغان م ما ملت ما را افغانستان و

عاجزانه ما   سرلوحه ریتفس شرح و در هیبنًا عل

درست  و حیماند، صح یم یکه باق یشبهه گک کی

 بودن یتیعار و« یافغان یمل اتیادب» بودن

 « است. «یفارس یمل اتیادب»

 

 رهین ادامه می دهد: 

 ای یمورد زبان فارس در یاظهارات مغرضانه طرز»

 یتیرا زبان عار افغانستان که آن در یدر یفارس

 یلقحکومات خراسان بزرگ ت ادگاریرا  آن تیو رسم

 یخیتار یها تیواقع دور از نادرست و ،کند یم

سرزمین  در یدر یزبان فارس تیزبان است. رسم نیا

 اسانخر نیکهن سرزم و یطوالن خیتار در شهیر ما

پژوهشگران  ودانشمندان دارد. همه  کتریاییبا

 یگهواره اصل که مبدأ و هستند معتقد یزبانشناس

 ،یخیتار دور یگذشته ها از یدر یزبان فارس

 ها و یباختر بوده است. امپراتور ای ایکتراب

زبان بودند. زبان  نیناشر ا شاهان ما صاحب و

 نیسرزم مختلفپیش شاهان سال  را صدها یدر یفارس

 از)کهن  انیخراسان و انییایآر ،یعنی ما

تا شاهان گرفته  یسامان یرانام وپادشاهان 

 و یبابر ،یلود ،یبانیش ،یسلجوق ،یموریت ،یغزنو

 و از سایبلخ، کاپ تخارستان و از ی(سپس دران

 یکناره ها مشرق، از مغرب و یسوه هرات ب غزنه و

 از وکنونی رکمنستان سرزمین ت دجله تا قفقاز و

 گسترش دادند.  یتا دهل قاره هندنیم یسوه ب نیچ

 زبان و شتازیمردان پ از یکیخود  یطرز محمود

را  ییرااست که نوگ ستمیقرن ب در یدر یادب فارس

 نیچن با و کرد جادیزبان ا نیا نثر و شعر در
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مدرن  میسبه عنوان پدر ژورنال یریتأث نقش و

را  او یکس کنونتا  یول .افغانستان شناخته شد

ی ها نم پشتون یقوم میسنالویپدر ناس ثیحه ب

 یهم کماه یبابت چندان احترام نیو از داند،

که  مبدل گشته است ییکه به لکه  بل. نکرده است

و  میسآن دامان آن پدر بزرگ ژورنال یاهیس

 ر کرده است. لکه داافغانستان را  یخواهیآزاد

 

 یطرز یقوم میسنالویناس نیو هوا و مشق و تمر آب

 یتر یو قو قتریعم یها شهیبعد ر یدر زمانه ها

 یکه ب دیگردامان هللا شاه  ریدامنگ کسرهیزد و 

لکه  «نینظامنامه بدنام ناقل» بیتصو د،یترد

 آن یاهیتا هنوز س و دیدامان او گرده ب یننگ

شاه  یشانیبرطرف نشده و اثرات ناگوار آن بر پ

و وجهه  ماندهی و اصالح طلب کشور باق خواهیآزاد

 نگهداشته است.  نیو چرک اهیهم س هنوز را تا او

 1290 یکه در سال ها یمحمود طرز دیطرز د....

بود، در  هدیخواب د شیپ نزدیک به یک سده درست 

. امان هللا خان و دیبعد دامنه دارتر گرد یها سال

ها را در سراسر افغانستان کشت  افغان ،نادرخان

محمد گل مهمند  یکردند و ظاهر خان با برنامه ها

زبان  شتریب جیو ترو «پشتو تولنه» سیو تأس

کشور  گوشه و کنارسرتاسر به  را آن ،یافغان

را در  آن یاج یکشور یبردند. در قانون اساس

 فیگذاشتند. امروز با تحر یدر یبرابر زبان فارس

تالش آن  مذبوخانه در یو دستکار یقانون اساس

قانون  کهی در حال رند.گذابو لجه ب گامیدارند 

 .کرده است نیتضم یها را مساو حقوق همه زبان

 یمیساختن دا نیجاگز یها برا تالش نیهمه ا یول

را  آن یکه طرز یدر یفارس یجاه ب یزبان افغان

هوا بادی در و یهوده ب ،و مؤقت دانسته یتیعار

 نیوز و نیسنگ یحده ب یدر یفارس رای. زباشدی م

 هیتک یو کشور یقدرت لشکر کهیو استوار بر ار

زبان تازه وارد در  کیزده است که نه تنها 

که هر صدا  را تکان دهد، بل آن تواندی جامعه نم

 یسقو»برنامه  ای و یطرزطراز و هر طرح و پالن 

تکان دهد.  شیرا از جا آن تواندی و... نم «دوم

ی م ساخته و وا داریرا ب آنبرعکس، گویشوران 
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 شتریرا ب شاخ آن یپربار و قو یها شهیر تا دارد

 ،دهیکش رونب از سطح کشور احت ،کرده تیتقو

 «سازند. یجهان

 

 

  :منافع ملیبازتعریف 

یش را در قبال یکی از مفاهیمی که باید نگاه خو

مشی پشتونیزاسیون . آن عوض کنیم، منافع ملی است

سرزمین خراسان و ادعای ناروای ارضی بر 

پاکستان، ما را در تعریف قلمرو ملی، حاکمیت 

ملی و منافع ملی دچار توهم و سر در گمی ساخته 

 است. در این جا می بینیم که منافع ملی چیست؟  

ت در تراز منافع ملی به منافعی که یک دول

کند، اطالق  ها تالش می المللی برای حفظ آن بین

شود. منافع ملی از لحاظ درجه اهمیت به سه  می

 شوند : دسته تقسیم می

منافعی که با  :منافع حیاتی یا منافع علیا

موجودیت یک دولت در ارتباط است و قابل مذاکره 

نیستند. مانند حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، 

 ی.استقالل و آزاد

ها  ها برای حفظ آن منافعی که دولت  :منافع مهم

 کنند. تالش می عرصه دیپلماسیدر 

منافعی که تنها برای باال بردن  :منافع حاشیه یی

زنی یک دولت در مذاکرات ایجاد شده و  قدرت چانه

 قابل چشم پوشی اند.

مادامی که ما تعریف روشنی از منافع ملی در 

ستان نداشته باشیم، چهارچوب مرزهای کنونی افغان

ره به جایی نمی بریم. یعنی در صورت داشتن 

ادعای ارضی بر پاکستان، همواره در گیر بدبختی 

 و بحران پایان ناپذیر خواهیم بود.

تهدیدها و فرصت ها بر اساس کانسپت امنیت ملی 

تعریف می شود. ما نه تعریف روشنی از منافع ملی 

ود را بیرون داریم و نه می توانیم منافع ملی خ

از چهارچوب مرزهای کنونی کشور تعریف نماییم. 

زیرا منافع ملی در چهارچوب تمامیت ارضی و 
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حاکمیت ملی تعریف می گردد. مادامی که ما تعریف 

خود نداشته باشیم، چگونه  قلمرو ملیدقیقی از 

می توانیم منافع ملی را تعریف نماییم؟ ما باید 

ی کشور را جستجو تیراه های بلند بردن ضریب امن

نماییم. تصمیمگیری ها در تراز ملی باید بر 

اساس فرصت ها یا چالش ها صورت گیرد. با ادعای 

ارضی بر پاکستان یا مداخله در امور آن کشور، 

ما بر عکس امنیت ملی خود را با خطر فاجعه باری 

 رو به رو می گردانیم.

در این حال، کسی  نمی تواند به گونه دقیق به 

نشان بدهد، که مرزهای ما از سیاسی نقشه  روی

اتک، پیشاور، سند، بلوچستان،   -کجا می گذرند؟

پنحاب؟ کشمیر؟....
54
 

 

                                      
54

ورند پایان خط نزدیک می شود، ید». ما در  کتاب های  

نگاهی به پرونده »، و «میخ آخر بر تابوت تابوی دیورند

به تفصیل به موضوع ادعای بیجا، « مختومه دیورند

بیمورد، بیهوده و بی پایه ارضی شوونیست های پشتون 

از این رو،  ان به خاک پاکستان پرداخته ایم.افغانست

در این جا بیشتر از این روی آن نمی پیچیم. برای به 

 : دست آوردن اطالعات بیشتر در زمینه نگاه شود به

در « کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان»تارنمای 

www.arianfar.com   

 

ل با این هم، در پیوند با موضوع مورد بررسی یعنی دالی

ناکامی ملت سازی و دولت سازی در کشور، ناگزیریم 

یادآور گردیم که همانا همین مساله خط دیورند و ادعای 

بی اساس ارضی بر پاکستان یکی از کلیدی ترین دالیل 

ناکامی ما در دولت سازی و ملت سازی بوده  است. 

مادامی که ما برای کشور خود مرزهای مشخص و معین 

قایل نباشیم، هرگز نخواهیم للی شناخته شده بین الم

توانست بحث ملت سازی و دولت سازی را به فرجام ببریم. 

زیرا ملت و کشور تنها در چهارچوب مرزهای شناخته شده 

ت بدون کشور و لبین المللی قابل تعریف اند. دقیق تر م

کشور هم بدون مرزهای شناخته شده بین المللی نمی 

افغان »! کسانی خود را شگفتاتواند وجود داشته باشد. 

می خوانند، چگونه می کوشند با دیده درایی و « ملتی

         چشمپارگی، تعریف ملت را تحریف کنند. 
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چالش ها و تهدید ها بر سر راه ملت سازی و دولت 

 در افغانستان سازی

 تهدیدهای بیرونی:چالش ها و آ.

یکی از بدبختی هایی که در بسا از برهه های 

وجب تباهی و بربادی در تاریخ معاصر و نوین م

کشور گردیده است، ناآگاهی سیاستمداران و 

گردانندگان از راهبردها و سیاست های کشورهای 

 بزرگ و منطقه در قبال افغانستان بوده است.

 

روشن است مادامی که شناخت روشنی از سیاست های 

کشورهای بزرگ و منطقه در قبال افغانستان در 

پولیتیک، جیو  ابعاد متاجیوپولیتیک )جیو

استراتیژیک، جیو اکونومیک و جیو سویلیزاسیونی( 

و همین گونه چالش ها و شگاف های ساختاری درونی 

کشور نداشته باشیم، سخن گفتن از چالش هایی که 

در پیوند با بحران سر در گم، افغانستان در 

آینده با آن دست به گریبان خواهد بود، آب 

از همین  واهد بود.خونین در هاون کوبیدن بیش نخ

رو، در نبشته دست داشته، به بررسی و تجزیه و 

تحلیل راهبردهای کشورهای یاد شده در قبال 

افغانستان می پردازیم و آن گاه می کوشیم چالش 

هایی را که کشور در پیش رو خواهد داشت، 

 ارزیابی نماییم:

a-    راهبردهای کشورهای بزرگ در قبال

 افغانستان:

در معرض تهاجم سه منظومه قدرت بزرگ کنون کشور 

 جهانی قرار دارد:

 روسیه و متحدان آسیای میانه یی آن -1

 پاکستان -چین و متحد منطقه یی آن  -2

به ویژه  -امریکا و متحدان آن )در ناتو -3

 و اسراییل(  انگلیس

 

b-  راهبردهای  کشورهای منطقه در قابل

 افغانستان:

ان در همین گونه، در بعد منطقه یی، افغانست

 معرض دو گونه کشاکش قرار دارد:
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کشاکش های سنتی هند و پاکستان بر سر  -1

 افغانستان

رقابت های کشورهای عربی و ایران بر سر  -2

افغانستان که در این اواخر پای ترکیه هم به آن 

 کشیده شده است.

 
به هر رو، افغانستان کنون میدان چند درایف 

 )راندمان( شده است:

نگلیس و اسراییل به سوی راندمان امریکا، ا -1

 آسیای میانه

 راندمان روسیه به سوی آب های گرم -2

راندمان چین به سوی خلیج پارس، آسیای  -3

 میانه و ایران

راندمان پان اسالمیستی کشورهای عربی به سوی  -4

 آسیای میانه

راندمان پان ترکیستی ترکیه به سوی آسیای  -5

 میانه

 
 

a.  راهبردهای کشورهای بزرگ در قبال

 ان:افغانست

از دید علم جیوپولیتیک، سراسر جهان میدانگاه 

یا کشاکش دو اردوگاه کشورهای تاالسوکراسیک 

آیلندی ها )اتالنتیست ها( و کشورهای 

تیلوروکراتیک یا قاره یی ها )کانتننتالیست ها( 

است. کنون امریکا به عنوان رهبر کشورهای 

یا اتالنتیستی و روسیه به عنوان تاالسوکراسیک 

کشورهای تیلوروکراتیک یا هارتلندی شمرده رهبر 

می شوند. در میان این دو اردوگاه، کشورهای 

ریملندی یا کرانه یی، قرار دارند. به گونه 

مثال، کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، هندوستان 

که  و... ریملندی شمرده می شوند. اما همان گونه

ان تنها کشور جهان است که تا تسنگفتیم، افغا

استاتوس جیوپولیتیک آن به گونه نهایی  کنون

 تثبیت نشده است. 

 

از دید تاریخی، در تاریخ معاصر، در سراسر سده 

نزدهم تا جنگ جهانی دوم، بیشتر کشاکش های 
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یه تزاری و  بریتانیا روان بود. سجهانی میان رو

پس از جنگ جهانی دوم، کانفیگوراسیون  نیرو در 

دید. به جای جهان دچار دگرگونی ریشه یی گر

انگلیس، امریکا به عنوان یک ابر قدرت تبارز 

کرد و رویارویی های جهانی در تراز دیگری در 

 به راه افتاد.  همه عرصه  ها

کشاکش های جهانی  ،در سراسر نیمه دوم سده بیستم

بر سر تسلط بر سرزمین ها و منابع روان بود. در 

این دوره، در آغار شوروی ها توانستند در 

انستان نفوذ بیشتری یابند و در سر انجام هم افغ

آن را اشغال نمایند. مگر در فرجام کار ناگزیر 

گردیدند، آن را ترک گویند و امریکا را در دام 

 از پیش ساخته شده  در باتالق بیندازند. 

 

حمله امریکا بر  بسیاري از آگاهان بر آن اند که

رگ طالبان در واقع در چهارچوب یک استراتیژي بز

صورت گرفت که هدف آن پر کردن خالي پدید آمده در 

منطقه پس از فروپاشي شوروي پیشین و شکستن 

بود. شوروي ها کوشیده « جنوب»کمربند نامنهاد 

بودند در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم کمربندي 

متشکل از کشورهاي هند، افغانستان، ایران، 

عاجز عراق، سوریه، لبنان و مصر در منطقه حجاب 

خود به عنوان سپر دفاعي بکشند. تنها کشوري که 

 از این کمربند بیرون مانده بود، پاکستان بود.

 

اگر نیک بنگریم، این کمربند از یک سو، منابع 

نفت و گاز دریاي کسپین و آسیاي میانه و 

یورانیوم قزاقستان و ازبیکستان را از رخنه 

 کشورهاي پیمان ناتو حفاظت مي کرد و از سوي

دیگر، در خود کمربند دو کشور بسیار بزرگ نفت و 

گاز خیز چون ایران و عراق قرار داشت. سومین 

نکته این که در صورت لزوم، با پرش از این 

کمربند شوروي مي توانست به آساني کشورهاي نفت 

خیز خلیج فارس چون عربستان سعودي، کویت، قطر، 

 بحرین و امارات را زیر فشار  بگیرد.

 

اتیژي شوروي این بود که با کشانیدن استر

پاکستان به این کمربند و تحکیم روز افزون آن، 

در پهلوي جلوگیري از راهیابي چین به خلیج فارس 
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و دریاي عمان، زمینه رخنه خود را در سراسر 

منطقه خلیج فارس فراهم نماید. بر عکس، 

استراتیژي امریکا پیوسته این بود که این 

د و از هم بگسالند و بدراند و کمربند را بشکنان

از یک سو، سیطره خود را بر آن پهن نماید و از 

سوي دیگر، زمینه رخنه خود را بر کشورهاي آسیاي 

 میانه و قفقاز  هموار سازد.

این است که پس از فروپاشي شوروي، امریکا در پي 

 تسلط بر کشورهاي واقع در کمربند مي برآید.

 

راق، بنا به پنداشت آنچه مربوط مي گردید به ع

شماري از آگاهان، استراتیژي امریکا در این 

 کشور در چند مرحله پیاده شد:

در دادن آتش جنگ فرسایشي میان ایران و  -1

 عراق 

پایان دادن به جنگ ایران و عراق با پا در  -2

 میاني سازمان ملل

تن او خدادن چراغ سبز به  صدام و بر انگی -3

 به حمله و اشغال کویت

رده هوایي بر عراق و در هم کوبیدن حمله گست -4

زیرساخت هاي نظامي و توان رزمي این کشور به 

 بهانه اشغال کویت

محاصره ده ساله عراق و تضعیف تدریجي آن  -5

 کشور براي فراهم ساختن زمینه  حمله بر آن کشور

حمله بر عراق به بهانه داشتن جنگ افزارهاي  -6

 هسته یي و اشغال آن کشور

 
 ،مي گردد، به افغانستان مگر، آنچه مربوط

امریکا استراتیژي خود را در قبال این کشور در 

 چند مرحله پیاده نمود:

بي ثبات ساختن این کشور از راه دامن زدن  -1

به بنیادگرایي اسالمي در دوره ظاهرشاه  به کمک 

 کشورهاي عربي و پاکستان

بر انگیختن شوروي به مداخالت در امور  -2

دست یازي به اقدامات افغانستان که در راستاي 

پیشگیرانه و متقابل که منجر به روي کار آوردن 

 داوود خان و سپس نظام دمکراتیک خلق گردید.
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کشانیدن پاي شوروي در باتالق یک جنگ  -3

فرسایشي در افغانستان
55   

سیاسي در  -راه اندازي کارزار گسترده نظامي -4

برابر شوروي و تقویت همه جانبه مجاهدان که 

گ هاي خانمانسوز سال هاي دهه هشتاد منجر به جن

و سر انجام بازگشت سپاهیان شوروي از این کشور 

 گردید. 

میان « سوهاني»راه اندازي جنگ هاي فرسایشي  -5

گروه هاي مجاهدان به منظور از میان بردن توان 

  -رزمي آنان و  راندن آنان از صحنه سیاسي

 نظامي افغانستان

جاده صاف  روي کار آوردن طالبان به عنوان -6

کن و کمک به آنان براي تسلط بر سرتاسر 

 و خلع سالح مجاهدان سویهافغانستان و ت

حمله بر طالبان و واژگونسازي دولت آنان به  -7

 بهانه همکاري با تروریزم بین المللي

حضور روزافزون و گسترده نظامي در  -8

افغانستان و پهن ساختن پایگاه هاي استراتیژیک 

سازي براي رخنه در در این کشور و زمینه 

 و دیگر اهداف استراتیژیککشورهاي آسیاي میانه 
 

شوروی ها نیز پیوسته در اندیشه دستیابی به 

شوروی ها از آوان راهیابی افغانستان بوده اند. 

به افغانستان در دوره امان هللا  خان، پیوسته 

سیاست پشتیبانی از یک دولت اولتراناسیونالیست 

( را در افغانستان دنبال پشتون )بیشتر غلزایی

 کرده اند. 

                                      
55

شایان یادآوری است که انگلیسی ها برای جلوگیری  . 

از رسیدن روس ها به آب های گرم، نخست پشتون ها را به 

راتیژی دو بخش تقسیم نمودند. سپس در چهارچوب یک است

آن ها بخش بزرگ دقیق کوشیدند نزدیک به یک سده و نیم 

از جهان متمدن تاریکی و تجرید مطلق بیسوادی و را در 

تاریک اندیش و  زیر تاثیر خان ها و رهبران مذهبی

نگه دارند تا در صورت سرازیر شدن روس ها به  واپسگرا

افغانستان، بتوانند از نیروی رزمی آنان در برابر روس 

بهره برداری نمایند. از این « جهاد»با راه اندازی  ها

فت که انگلیسی ها توانستند با پیشگیری گرو، می توان 

سیاست باتالق سازی در گستره قبایل مرزی پشتون، مانع 

 از رسیدن روس ها به آب های گرم شوند. 
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هدف اصلی استراتیژیکی شوروی، راهیابی به آب  

های گرم آزاد اقیانوس هند و پیشروی تا رود سند 

بوده است. شوروی ها در درازای تاریخ، نقش 

قبایل پشتون را در منظقه درک می کردند. از 

همین رو، پیوسته در پی رخنه و نفوذ در میان آن 

با توجه به این که در ایران و  ه اند.ها بود

آن برهه دولت ها هوادار امریکا روی  رپاکستان د

کار بود، استراتیژی شوروی ها متوجه روی کار 

بودن یک  دولت دشمن با پاکستان و مخالف با 

 ایران متمرکز بود.   

 

سیاست شوروی در قبال افغانستان منجر به 

شتاد به کشور لشکرکشی آن کشور در سال های دهه ه

 ما گردید که با شکست سیاسی رو به رو گردید.

 

در  امریکا و ناتو به جای شوروی پیشین،امروزه 

به بهانه  افغانستان حضور گسترده نظامی دارند و

مبارزه با تروریزم در آسیاي میانه و 

 ي کنند:دنبال مزیر را  اهدافافغانستان، 

 کنترل گنجینه هاي نفتي کشورهاي عربي -1

 «مهار ناپذیر»اصره ایران  مح -2

 کنترل روسیه، چین و هند -3

 تامین حضور استراتیژیک در پشت جبهه چین.  -4

جلوگیري از روند هاي انتي گراسیوني یا  -5

همپیوندي هاي منطقه یي
56
  

تامین کنترل بر منابع انرژیتیک و شبکه   -6

هاي مواصالتي سودمند براي رسانایي آن در گستره 

 انهکسپین و آسیاي می -قفقاز

یافتن امکان براي برانگیختن منازعات منطقه  -7

یي که مي توانند باالقوه بهانه یي براي آغاز 

«اقدامات جهانشمول نظامي بدهند.
57 

                                      
56

. منظور از  جلوگیري از توسعه سازمان هایي چون  

 نند آن است.شانگهاي، اکو، سیکا و ما
57

. براي به دست آوردن آگاهي هاي بیشتر نگاه شود به:  

، به «راه به سوي صلح و تفاهم در افغانستان»گزارش 
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کنترل پاکستان با متالشي ساختن سازمان آي.  -8

آي و روي کار آوردن یک دولت دست نشانده  اس.

و در صورت امکان، تجزبه آن کشور و  درآن کشور،

ر بلوچستان برای باز نمودن دهلیزی از ایجاد کشو

 راه قندهار و هرات  به سوی آسیای میانه

جلوگیري از گسترش بیرون از کنترل نفوذ  -9

 اعراب

راهیابي جلوگیری آن از  ،سد ساختن راه چین -10

 به گنجینه هاي نفت و گاز خلیج فارس

نزدیک شدن به ذخایر یورانیوم قزاقستان و  -11

 دیگر کشورهاي آسیاي میانه

یجاد پایگاه هاي هوایي براي رس رساني به ا -12

 افغانستان در کشورهاي آسیاي میانه

زیر نظر داشتن استخباراتي  سراسر گستره  -13

 اروآسیاي میانه 

هوادار « دمکرات»روي کار آوردن رژیم هاي  -14

 امریکا در منطقه

 به معادن افغانستان دستیابی  -15

کنترل بر گستره تولید و قاچاق مواد مخدر   -16

ان و راه اندازی جنگ تریاک در برابر افغانست

 ایران و روسیه. 

 ...و...

 

و  در افغانستان 2014سیاست امریکا پس از 

 :منطقه

بی تردید، راهبردهای ایاالت متحده امریکا در 

پهنه سیاست های جهانی از جمله در منطقه ما، 

ادامه سیاست های پیشین انگلیس در سده های 

بی جهانی و کشاکش گذشته و معطوف به سیطره یا

های سنتی اردوگاه های تاالسورکراتیک و 

 تیلورکراتیک است. 

پس از جنگ جهانی دوم، هنگامی که امریکا جانشین 

انگلیس گردید، استراتیژی آن کشور در پهنه تسلط 

بر جهان، در گام نخست بر اساس دکترین مونرو 

                                                                                                             
 زبان هاي روسي، انگلیسي و پشتو در سایت انترنتي 

www.Idmrr.ru نوشته پروفیسور یوري کروپنف. 
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متوجه قاره امریکای جنوبی و آرایش اردوگاه پان 

سم بود. همین گونه، آرایش اردوگاه امریکنی

ترانس اتالنتیک در دو سوی اقیانوس اتلس و ایجاد 

پیمان ناتو از اولویت های امریکا به شمار می 

رفت که در چهارچوب آن، پالن مارشال را برای 

بازسازی آلمان غربی پیاده ساخت. سومین اولویت 

راهبرد امریکا در تثبیت سلطه بر منابع نفتی 

 ی حوزه خلیج فارس بود. کشورها

 

در همین سال ها، شوروی که چونان ابرقدرت پیروز 

از جنگ جهانی بیرون آمده بود، متوجه تحکیم 

مواضع خود در اروپای شرقی، آسیای میانه و خاور 

در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم،  دور بود.

شوروی ها در پی آن بودند تا کمربندي متشکل از 

انستان، ایران و عراق در کشورهاي هند، افغ

منطقه حجاب عاجز خود به عنوان سپر دفاعي میان 

حوزه های آسیای میانه و قفقاز زیر کنترل خود 

شان و حوزه کشورهای عربی خلیج پارس زیر کنترل 

امریکا بکشند که پسان ها این کمربند تا سوریه، 

لبنان، مصر، لیبیا و الجزایر امتداد یافت. 

ه از این کمربند بیرون مانده تنها کشورهایي ک

 بود، پاکستان و ایران بود.

 

اگر نیک بنگریم، این کمربند از یک سو، منابع 

نفت و گاز حوزه دریاي کسپین و آسیاي میانه و 

یورانیوم قزاقستان و ازبیکستان را از رخنه 

کشورهاي پیمان ناتو حفاظت مي کرد و از سوي 

بزرگ نفت و  دیگر، در خود کمربند دو کشور بسیار

گاز خیز چون ایران و عراق قرار داشت. سومین 

نکته این که در صورت لزوم، با پرش از این 

کمربند شوروي مي توانست به آساني حوزه شورهاي 

نفت خیز خلیج فارس چون عربستان سعودي، کویت، 

 قطر، بحرین و امارات را زیر فشار  بگیرد.

 

یدن استراتیژي شوروي این بود که با کشان

پاکستان به این کمربند و تحکیم روز افزون آن، 

در پهلوي جلوگیري از راهیابي چین به خلیج فارس 

و دریاي عمان، زمینه رخنه خود را در سراسر 

منطقه خلیج پارس فراهم نماید. بر عکس، 
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استراتیژي امریکا پیوسته این بود که این 

کمربند را بشکناند و از هم بگسالند و بدراند و 

ز یک سو، سیطره خود را بر آن پهن نماید و از ا

سوي دیگر، زمینه رخنه خود را بر کشورهاي آسیاي 

 میانه و قفقاز  هموار سازد.

کمکش بر سر تسلط بر این کمربند، میان دو ابر 

قدرت سراسر نیمه دوم سده بیستم را در بر گرفت. 

با کودتای سادات، مصر از شوروی رو گردانید. 

در سال های شصت و اوایل سال های همین گونه، 

هفتاد سده بیستم امریکایی ها در پی آن بودند 

تا با آرایش اردگاه پان ایرانستی متشکل بر 

کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان، تخته 

خیزی برای پرش های بعدی به سوی آسیای میانه و 

قفقاز بسازند. مگر، با روی دادن انقالب اسالمی 

کودتای داوود خان و در پس آن راه در ایران و 

در افغانستان؛  1978اپریل  27افتادن کودتای 

شوروی ها توانستند با تردستی برنامه های 

امریکا را در این زمینه خنثی بسازند. با روی 

کار آمدن رژیم دمکراتیک خلق منافع امریکا در 

این است که  منطقه با خطر جدی رو به رو گردید و

ي شوروي، امریکا در پي تسلط بر پس از فروپاش

 کشورهاي واقع در کمربند مي برآید.

 
در آثار نوشته شده از سوي مراکز مطالعاتي و 

پژوهشي کشورهاي منطقه، مطالب بسیاري در باره 

اهداف و نیات حضور امریکا در منطقه بازتاب 

یافته است. براي مثال؛ پروفیسور یوري کروپنف 

مرکز »ندي پیش از سوي در گزارش تحلیلي یي که چ

مطالعات دموگرافي، مهاجرت و توسعه منطقه یي 

ارایه گردید، اهداف استراتیژیک امریکا « روسیه

را در افغانستان در محورهاي زیر خالصه مي 

 نماید:

آنالیزهاي خبرگان برجسته کشورهاي جهان به »

گونه روشن نشان مي دهد که اهداف راستین ایاالت 

افغانستان در راستاي متحده و ناتو در 

سازماندهي یک تخته پرش نظامي، جیو استراتیژیک، 

جیوپولیتیک و جیو اکونومیک در مرکز اروآسیا 

براي خود، تنیدن شبکه هاي پرشاخ و برگ پایگاه 

هاي نظامي در گستره افغانستان و سراسر خاور 
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میانه متوجه مي باشد. در این حال، از جنگ با 

نه یي براي افزایش و تروریزم به عنوان بها

توجیه حضور نامحدود زماني ماشین جنگي امریکا و 

 ناتو در منطقه بهره گیري مي شود. 

خاور »شالوده دکترینال حضور در منطقه، پروژه 

است که جهان مسلمان را از «  نزدیک بزرگ

« آسیاي میانه بزرگ»افغانستان تا مراکش و طرح 

را از  که کنترل سراسري بر این مکرو منطقه

 سایبریاي روسیه تا شمال هند در بر مي گیرد. 

 

همکاري در »به گونه یي که در نوشته زیر نام 

آسیاي میانه بزرگ براي افغانستان و همسایگان 

به قلم پروفیسور فریدریک استار در سال « آن

بازتاب یافته است، هدف دکترین زمین   2005

 گستره یي آسیاي میانه بزرگ عبارت است از:

ارایه همکاري به تحول افغانستان و همه منطقه »

به زون امني از کشورهاي مستقل که به اصول 

پویایي و زیستاري اقتصاد بازار، سامانه هاي 

سکوالر و نسبتا باز اداره و ارجگزار به حقوق 

مدني، پابند باشند، و داراي مناسبات مثبت با 

ان در این دکترین افغانست«. ایاالت متحده امریکا

به عنوان کشور هسته یي آسیاي میانه بزرگ در 

 نظر گرفته شده است.   

 

تحلیل ها نشان مي دهند که سرشت دکترین استارت، 

آوردن همه کشورهاي آسیاي میانه زیر چتر امریکا 

با کنار گذاشتن روسیه، چین و ایران خالصه مي 

گردد. ایجاد آسیاي میانه بزرگ به ایاالت متحده 

زه مي دهد نه تنها کشورهاي آسیاي امریکا اجا

میانه را از زیر سایه روسیه و چین برباید، بل 

به گونه نهایي در  این گستره پا بر جا شود و 

منطقه را زیر قیمومیت خود در  بیاورد و 

افغانستان را به ناو سترگ هواپیمابر زمیني خود 

 مبدل گرداند. 

 

ر این گونه، در نتیجه عملیات ضد تروریستي د

افغانستان، به جاي سرکوب و نابودسازي پایگاه 



 

162 

 

هاي دهشت افگني، بر این کشور کنترل پهن گردید 

و به بهانه حل منازعه، پایگاه هاي هوایي 

امریکایي و ناتو در کابل، قندهار، هرات شیندند 

و  بگرام استقرار یافتند. فرودگاه هاي بگرام و 

بدل شیندند به پایگاه هاي هوایي یونورسالي م

گردیده اند که با سیستم هاي دیده باني هوایي و 

کیهاني مجهز اند که اجازه مي دهند سپهر ناوبري 

کیهاني را بیخي در سراسر پهنه اروآسیا  -هوایي

  کنترل نمود.

 

این گونه، امریکا و ناتو از دیدگاه جیو 

استراتیژیک در ارو آسیاي مرکزي که ده سال پیش 

عمده ترین »ر آن را از این بژیزنسکي رخنه د

خوانده بود، استحکام « موهبت براي امریکا

  «یافت.

 

در پرتو  آینده مناسبات افغانستان با امریکا

 :پیچیده شدن اوضاع جهانی

برخي از پژوهشگران بر آن اند که هنگامي که 

نیروهاي ائتالف بین المللي به افغانستان آمدند، 

ان آغاز جامعه جهاني در مساله افغانستان از هم

صادقانه برخورد ننمود. روس ها، چیني ها و 

به پاي خود « آن ها»ایراني ها مي دانستند که 

به سوي دامگاه افغانستان مي آیند. از این رو 

حتا کمک هم کردند و  خاموش نشستند. امریکا و 

اروپا با حرص و طمع، در پي سوء استفاده از 

ستان زمینه به دست آمده و بهره گیري از افغان

به عنوان تخته خیز به سوي آسیاي میانه، محاصره 

ایران و و چین بودند. هرگاه در آغاز، از صداقت 

کار گرفته مي شد، باید حتما افغانستان بي طرف 

اعالم مي شد. مگر نه غرب در این کار تمایل نشان 

داد و نه شرق. غرب تشنه انرژي و هژموني بود و 

یر ساختن حریف در است و شرق تشنه انتقام و درگ

» یک جنگ فرسایشي درازمدت و در یک سخن در 

 «.باتالق
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به هر رو، غرب در مساله از روش ها سخت افزاري 

کار گرفت. مگر، در همان آغاز، مرتکب اشتباه 

گردید. درست مرتکب همان اشتباهي که شوروي ها 

گسیل قطعات  -در زمان برژنف مرتکب گردیده بودند

د به افغانستان. روشن بود که یا واحدهاي محدو

این سنجش درست نبود. آن ها آشکارا نیروي 

طالبان و واکنش کشورهاي منطقه را در قبال حضور 

 درازمدت نیروهاي خارجي، دست کم گرفته بودند. 

 

براي حل مساله، برخي بر آن اند که بایسته است 

امریکا و اروپا باید بر پاکستان  فشار بیاورند 

را وادار به جلوگیري از گسیل دهشت  تا آن کشور

افگنان به افغانستان سازند.  مگر امکانات 

امریکا و به ویژه اروپا در فشار آوردن بر 

پاکستان  محدود است.  زیرا به هر پیمانه که بر 

پاکستان فشار بیاورند، پاکستان بیشتر به سوي 

چین، ایران و روسیه و نیز کشورهاي عربي  

به همین دید.  از سوي دیگر، متمایل خواهد گر

پیمانه نقش نیروهاي تندرو در پاکستان بیشتر 

 خواهد شد. 

به هر رو، به گونه یي که در باال گفتیم، امریکا 

در زمینه مناسبات با افغانستان سه راه در پیش 

رو دارد: افزایش چشمگیر حضور نظامي و اقتصادي؛ 

وس تفاهم با روسیه، ایران و چین و تامین استات

بیطرفي این کشور؛ و یا کنار آمدن با پاکستان. 

روشن است هر سه راه دشواري ها و تبعات خود را 

 دارد.

 

افغانستان به دلیل  چناني که یادآور گردیدیم،

موقعیت جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک خود، در 

سراسر سده هاي نزدهم و بیستم، پس از راهیابي 

ه هندوستان و امپراتوري هاي بریتانیاي کبیر ب

لشکرکشي هاي روس ها به سوي آسیاي میانه، 

سخنور  –کارزار )آنچه که رادیار کیپلینگ

انگلیسي آن را بازي بزرگ نامیده بود(، 

رویارویي قدرت هاي بزرگ با هم رقیب)در آغاز 

روسیه تزاري و بریتانیاي کبیر و سپس هم شوروي 
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و امریکا( و نیز قرباني این جبر )دترمینیزم( 

 جغرافیایي و رویارویي ها بوده است. 

 

سخن « بازي سترگ»در سده بیست و یکم، مي شود از 

گفت. به این تفسیر که دیگر ابعاد بازي بسیار 

گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازیگران از 

دو بازیگر سنتي به چند بازیگر افرایش یافته 

است. افغانستان میدان مرکزي کارزار این بازي 

 . است

 

پوشیده نیست، هرگاه اهداف ناتو همراستا با 

اهداف افغانستان تنها در تحقق همین چند هدف 

برشمرده شده در باال خالصه مي گردید، کشورهاي 

منطقه حرفي نداشتند و با آن کامال همنوایي مي 

کردند. مگر، حضور دراز مدت امریکا در 

افغانستان با توجه به اهداف استراتیژیک آن 

با اهداف استراتیژیک بسیاري از کشورهاي  کشور

منطقه مانند روسیه، چین و ایران و حتا پاکستان 

و کشورهاي عربي در تقابل و تعارض قرار مي گیرد 

و این کشور را به کارزار زروآزمایي ها و 

 رویارویي هاي پایان ناپذیر مبدل مي گرداند. 

به هر رو، بسیاري از کارشناسان بر آن بودند که 

براي  در آستانه حمله امریکا  به رژیم طالبان

 حل مشکل افغانستان، دو راهکار وجود داشت:

 نرم افزاري -یک

 سخت افزاري -دو

راه حل نرم افزاري در بر گیرنده چنان مکانیزمي 

بود و است که سه گونه توازن
58

را در افغانستان 

 در نظر مي گیرد:

                                      
58

. این راهکار بر مي گردد به این موضوع که روي هم  

روزي هاي افغانستان برایند گزندهاي عوامل  رفته سیه

 سه گانه زیر اند:

 رویارویي هاي جهاني و کشاکش هاي قدرت هاي بزرگ -1

رویارویي هاي منطقه یي که ناشي از نبود  -2

استراتیژي منطقه یي، نبود حوزه اقتصادي و بازار 

تمدني  -مشترک منطقه یي و از هم گسیختگي هاي فرهنگي

 است
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ن منافع قدرت هاي بزرگ در افغانستان زتوا -1

مانند امریکا، اروپا، روسیه و چین، با روي کار 

 آوردن یک دولت فراگیر و بیطرف و نامتعهد

توازن منافع منطقه یي هند و پاکستان،   -2

 ایران و کشورهاي عربي

توازن دروني که منافع میانتباري، میان  -3

زباني و میان مذهبي را در کشور در بر گیرد. با 

 ایجاد یک ساختار فراگیر ملي

 
یدگاه تیوریک هم، مادامي که چنین توازن از د

هایي دست کم به گونه نسبي به میان نیاید، محال 

است در افغانستان صلح پایدار و ثبات به میان 

 بیاید. 

 

به هر رو، امریکا و ناتو راهکار سخت افزاري را 

پیش گرفتند. این در حالي است که به باور شماري 

یافت نرم از کارشناسان، در همان هنگام راه

افزاري براي امریکا و ناتو وجود داشت و مي شد 

با برگزاري یک کنفرانس بین المللي با مشارکت 

پویاي روسیه، چین و ایران و دیگر کشورهاي 

منطقه و شماري از سازمان هاي بین المللي، با 

دستیابي به تفاهم فراگیر و اعالم فغانستان به 

فروبسته عنوان یک کشور بي طرف، گره از کار 

افغانستان با فرمول توازن منافع همه جوانب 

البته، ضرورت برگزاري چنین کنفرانسي تا . گشود

به همین امروز نه تنها منتفي نشده است، بل با 

 گذشت هر روز بیشتر شده مي رود.

در این حال، به باور شماري از کارشناسان،
59

در 

صورت کاربرد راهکار سخت افزاري، باید نیروي 

ي وارد میدان مي شد. چون با جنگ نمي شود بزرگ

                                                                                                             
ر دروني چون تنش هاي مذهبي زمینه هاي ناهموا -3

تباري، زباني، قومي و ایدئولوژیک و نیز پسماندگي و 

درماندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و ده ها نا به 

 ساماني دیگر.   
59

افغانستان پس از بازگشت ». نگاه شود به کتاب:  

مشاور  -، نوشته جنرال محمود قارییف«سپاهیان شوروي

، 1998ترجمه نویسنده،  ارشد نظامي داکتر نجیب،

  33فرانکفورت، ص 
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شوخي کرد. درس هاي تاریخ نظامي نشان مي دهد که 

هرگاه قرار باشد از روش هاي سخت افزاري کار 

گرفته شود، باید با تمام نیرو پا به میدان 

گذاشت. چه مرگبارترین اقدامات در عرصه سیاسي و 

نظامي، اقدامات لرزان و سست، پراگنده و غیر 

طعانه است و همواره دستاوردهاي نامیمون قا

داشته اند. دردمندانه امریکایي ها اشتباه 

شوروي پیشین را مبني بر گسیل نیروهاي معدود و 

محدود نظامي تکرار کردند آن هم در سناریوي 

 بدتر یعني با گسیل نیروهاي به بارها کمتر. 

 

شماري هم بر آن اند که امریکا باید پیش از 

ه خاک هاي عراق و افغانستان، باید در واردشدن ب

همان هنگام نخست ایران را که در آن برهه هنوز 

توان نظامي شایان توجهي نداشت، مهار مي کرد. 

در آن صورت شاید مي توانست هم در افغانستان و 

در عراق موفق شود. اشتباه محاسبه امریکا در آن 

بود که مي پنداشت با پیاده کردن نیرو در 

ستان و عراق، بعدها مي تواند ایران را از افغان

 دو سو زیر فشار گرفته، مهار کند. 

 

برخالف گمان امریکایي ها، نبردها در عراق و 

افغانستان بارها بیش از آن که استراتیژیست ها 

مي پنداشتند، به درازا کشیدند و در این میان 

ایران فرصت یافت خود را به شدت از دیدگاه 

ند. به گونه یي که مهار آن در نظامي تقویت ک

اوضاع کنوني، بسیار دشوار و تقریبا ناممکن شده 

 است.  

 

به هر رو، کشورهاي منطقه، تسلط دراز مدت 

امریکا بر افغانستان را مغایر با منافع خود 

پنداشته و ناگزیر در برابر آن دست به اقدامات 

واکنشي مي یازند که با منافع ملي ما مغایرت 

کشور ما را در آستانه تباهي و بربادي دارد و 

قرار داده و دستخوش نا به هنجاري هاي ویرانگر 

 مي سازد. 
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در این حال، به پندار بسیاري از کارشناسان، 

حضور دراز مدت امریکا  و ناتو در افغانستان و 

گیر ماندن آن در یک جنگ فرسایشي دراز مدت، یک 

ارشناسان سره به سود روسیه انجامیده است. این ک

آوندهاي زیر را براي به کرسي نشانیدن  دیدگاه 

 خود مي آورند:

حضور دراز مدت امریکا در افغانستان موجب  -1

مي شود که در پهلوي  خطر بنیادگرایي و تندروي 

پهن ساختن دموکراسي طراز امریکایي »اسالمي، خطر 

« آسیاي میانه بزرگ»در چهارچوب طرح « در منطقه

تعویض رژیم هاي پسا دمکراتیک با هدف 

مارکسیسیتي نیمه توتالیتار آسیاي میانه با راه 

اندازي انقالبات رنگي نیز پیوسته بر فراز آسمان 

این کشورها سایه افگن باشد و این کشورها از 

ترس رخنه تندرویي و بنیادگرایي اسالمي و راه 

افتادن انقالبات رنگي به آسیاي میانه، هر چه 

گرایش داشته باشند و ماندن  بیشتر به سوي روسیه

در گستره نفوذ روسیه را بر خطر تندرویي اسالمي 

و دموکراسي طراز امریکایي  ترجیح بدهند. این 

تمایل ناخواسته، آن هم در اوضاع ضعف 

استراتیژیک روسیه، براي مسکو چونان عطیه 

 آسماني به شمار مي رود.

 
در این زمینه، امضاي قرار داد همکاري هاي 

راتیژیک میان امریکا و افغانستان که موجب است

بي اعتماد شدن شدید کشورهاي منطقه به امریکا و 

افغانستان و ارزیابي افغانستان چونان یک کشور 

دربند و تخته خیز پرش هاي بعدي امریکا در 

منطقه گردید، بزرگترین لغزش  استراتیژیک 

امریکایي ها به شمار مي رود که در کنار بي 

شدن امریکا نزد کشورهاي آسیاي میانه، اعتماد 

بزرگترین عامل بي ثباتي در افغانستان هم 

 گردید.

 

تداوم وضعیت ناگوار کنوني در افغانستان، 

کشورهاي آسیاي میانه را )با توجه به ترس 

فزاینده این کشورها از پهنایابي تندروي و 

بنیادگرایي اسالمي( از همگرایي طبیعي با 

ن، ایران و پاکستان و دیگر کشورهاي افغانستا
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کشورهاي اسالمي باز داشته و در نتیجه از 

دستیابي به استقالل اقتصادي و سیاسي بیشتر باز 

مانده و موجب این مي گردد که این کشورها بار 

دیگر به دامان پر مهر روس ها پناه ببرند و 

زیستن زیر سایه چتر حمایت روسیه را از افتادن 

تان و پاکستان ترجیح دهند. به روز سیاه افغانس

برآیند این وضعیت این است که کشورهاي یادشده 

کماکان در وابستگي اقتصادي و امنیتي از روسیه 

بسر ببرند که با این کار، زمینه براي 

بازپسگیري مواضع از دست رفته روسیه در پي 

فروپاشي شوروي در آسیاي میانه فراهم گردیده و 

 نجامد. یکسره به سود آن کشور بی

 

از این رو مي توان گفت که امریکا به رغم این 

که به شدت خواهان کمرنگ شدن نقش روسیه در این 

کشورها است، با لغزش هایي که در افغانستان و 

پاکستان نموده و سیاست هاي نادرستي که در قبال 

ایران داشته است، ناخواسته به سود روسیه عمل 

خود در آسیاي نموده و به دست خود استراتیژي 

میانه را با شکست محتوم رو به رو گردانیده 

 است.

حضور دراز مدت امریکا در افغانستان، موجب  -2

آن مي شود که چین به جاي رقابت با روسیه به 

ویژه در آسیاي میانه، به همکاري با آن بپردازد 

و از امریکا فاصله بگیرد. این تمایل با توجه 

سین کیانک و  به پرتنش شدن اوضاع در تبت و

افزایش حضور امریکا در منطقه و نیاز چین به 

تسلیحات پیشرفته، مواضع آن کشور را بیشتر به 

روسیه نزدیک کند و موجب تقویت بیشتر سازمان 

شانگهاي گردد. در نتیجه، امریکا باز هم 

ناخواسته زمینه را براي شگوفایي بیشتر سازمان 

 شانگهاي فراهم آورده است.

باعث آن مي گردد که ایران به  این حضور  -3

محاصره افتاده از سوي امریکا، به گونه روز 

افزون از غرب و به ویژه از امریکا فاصله گرفته 

و به روسیه و چین نزدیک شود و به شدت منافع 

امریکا در جزیره نماي عرب و حتا در امریکاي 

التین و افغانستان را به چالش بکشاند. روشن است 

بي پایان ایران با امریکا، تنها  از رویارویي
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جانبي که سود فراوان و باد آورده  مي برد، 

 روسیه است.

حضور دراز مدت امریکا در افغانستان و   -4

ادامه جنگ فرسایشي این کشور در برابر تندروان 

اعم از افغاني و پاکستاني و افغاني که  -طالبان

بیشتر پشتون تبار اند، مي تواند از سوي پشتون 

به عنوان جنگ امریکا با پشتون ها ارزیابي  ها

گردد و چونان تداوم نبردهاي انگلیس و افغان در 

سده هاي نزدهم و نیمه نخست سده بیستم پرداز 

گردد. هرگاه چنین باشد که هست، این کار به 

معناي پیروزي استراتیژیک روسیه در رسیدن به 

در دادن جنگ بي »آرمان تاریخي آن کشور مبني بر 

در  «پایان فرسایشي میان پشتون ها و انگلیسي ها

جنگ سده بیستم ارزیابي گردد که کنون در سیماي 

تبارز نموده است.  امریکا و انگلیس با پشتون ها

به ویژه، بمباران هاي پیوسته در گستره قبایل 

مرزي پشتون، آتش انزجار و تنفر تاریخي آنان را 

ریکایي شان در برابر انگلیسي ها و همپیمانان ام

 را تازه مي سازد. 

حضور دراز مدت امریکا در افغانستان و جنگ  -5

هاي پیوسته با پشتون ها  که مستلزم پشتیباني 

آن کشور از یک حکومت تبارگراي پشتون در 

افغانستان است، در نهایت باشندگان شمال 

افغانستان را که پیکره اصلي باشندگان کشور 

ند، با امریکا رو )بیش از شصت درصد( را مي ساز

در رو قرار داده و آنان را بیشتر به روسیه 

 نزدیک مي سازد.

پشتیباني پیوسته امریکا از یک دولت  -6

واپسگرا و ضد ملي در افغانستان، موجب فراخ تر 

شدن شگاف هاي ساختاري اجتماعي در این کشور، 

بدترشدن وضعیت زندگاني مردم، دامنه یابي تنش 

و دورتر شدن مردم  از ها و چالش هاي دروني 

حکومت گردیده و کشور را تا مرز انفجار اجتماعي 

و انقالب توده یي پیش مي برد که همه این ها در 

نهایت موجب افزایش تنفر و انزجار مردم 

افغانستان از امریکا چونان حامي این رژیم و 

 نزدیک تر شدن شان به روس ها مي گردد. 

ستان و حضور دراز مدت امریکا در افغان -7

نبردهاي بي پایان با تندروان عرب، در فرجام مي 
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تواند چونان جنگ امریکا با اعراب و در کل با 

جهان اسالم همانند جنگ هاي صلیبي ارزیابي 

گردیده، موجب دوري اعراب از امریکا و گرایش آن 

 ها به روسیه گردد.

حضور درازمدت امریکا در افغانستان و  -8

کشور با پاکستان به  رویارویي هاي پیوسته این

کار آوردن یک دولت وابسته به امریکا  ويمنظور ر

در این کشور، در درازمدت مي تواند پاکستان را 

یکسره به دامان سازمان شانگهاي بیندازد و یا 

زمینه ساز فاجعه روي کار آمدن یک دولت تندرو 

 مذهبي در این کشور گردد.

یک  جنگ دراز مدت افغانستان مي تواند چونان -9

اهرم فشار دیپلماتیک نیرومند از سوي روسیه و 

دیگر کشورهاي مخالف امریکا در برابر این کشور  

 در عرصه بین المللي کاربرد داشته باشد.   

حضور درازمدت امریکا در افغانستان هزینه  -10

هاي سنگین و کمرشکني دارد که ناگزیر اقتصاد آن 

 انید.  کشور را با چالش هایي رو به رو خواهد گرد

حضور دراز مدت امریکا و ناتو در افغانستان  -11

چالش ها میان اروپا و امریکا را از یک سو و 

رقابت ها میان امریکا و انگلیس را از سوي دیگر 

ژرف تر مي گرداند و در نهایت مي تواند ناتو را 

اگر با خطر فروپاشي رو به  رو نگرداند، دست کم 

 سخت لرزان بسازد.

در افغانستان و درگیر شدن آن حضور  امریکا  -12

کشور در یک جنگ فرسایشي در افغانستان، به 

روسیه این امکان را مي دهد که در ازاي همکاري 

با امریکا در زمینه رس رساني از راه گستره 

کشورهاي همسود، از پیوستن گرجستان و اوکرایین 

به ناتو جلوگیري نماید و جلو رخنه امریکا را 

رد و در بسا از مسایل دیگر در این گستره بگی

جهاني اهرم فشار نیرومندي در برابر امریکا 

 داشته باشد.

حضور درازمدت امریکا در افغانستان، به   -13

عنوان یک درد سر سیاسي، مي تواند پیوسته دولت 

هاي امریکا را در پهنه سیاست داخلي  با چالش 

 هایي رو به کند.

با توجه به این که شماري از اهداف  -14

راتیژیک امریکا در منطقه دسترسي ناپذیر است
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اند، در سر انجام کار، ناکامي امریکا در رسیدن 

به این اهداف، آن هم پس از صرف هزینه هاي 

بزرگ، مي تواند چونان پیروزي روس ها در مرحله 

 تازه بازي بزرگ در منطقه ارزیابي گردد.

درگیر ماندن امریکا در افغانستان مي تواند  -15

بسیاري زمینه مانور امریکا در دیگر به پیمانه 

نقاط جهان از جمله امریکاي جنوبي را محدود 

گرداند و زمینه را براي رخنه روسیه و چین در 

 این گستره فراهم بسازد. 

درگیر شدن امریکا در افغانستان، برای روس  -16

ها و چینی ها این زمینه را فراهم می آورد تا 

ذخایر  سوم یکفارغبال به مناطق قطب شمال که 

 انرژی جهان در آن است، بپردازند.

  
در واقع، حضور نیروهاي امریکایي افغانستان را 

به میدان کشاکش هاي جهاني و منطقه یي مبدل 

ساخته و این گونه منافع ملي آن را با مخاطره 

روبرو مي سازد. از این جا بر مي آید که منافع 

ي و افغانستان و امریکا با آن که در بعد داخل

جهاني با منافع ملي افغانستان گره مي خورد، در 

بعد منطقه یي با آن در تعارض واقع مي شود. 

یعني امریکا از دیدگاه شماري از کارشناسان، در 

پي بهره گیري از افغانستان به عنوان تخته پرش 

و خیز است و دستیابي به اهداف بلند پروازانه 

 بزرگ. استراتیژیک در چهارچوب آسیاي میانه 

 

گفتني است که افغانستان با شوروي پیشین که 

اکنون روسیه وارث آن است، چندین قرار داد و 

معاهده داشت )از زمان امان هللا خان تا زمان 

مجاهدان( که بر اساس این معاهدات حق ندارد 

براي یک جانب سومي در خاک خود پایگاه نظامي 

ارضي علیه آن کشور بدهد. این کار ناقض تمامیت 

و حاکمیت ملی افغانستان و تعهدات بین المللي 

آن به عنوان یک کشور مستقل است. این در حالي 

است که افغانستان اخیرا با امریکا قرار داد 

 همکاري هاي استراتیژیک امضاء نموده است.
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به هر رو، هرچه است، امریکا در افغانستان حضور 

ده دارد و با نیروهاي تندرو طالبان و القاع

درگیر نبردهاي سهمگین. از قرایین چنین بر مي 

یک از  آید که جنگ به بن بست رسیده است و هیچ

دو طرف توان شکستن بن بست موجود در جنگ 

فرسایشي کنوني را ندارد. از همین رو است که 

دولت اوباما در پي تدوین استراتیژي نوي در 

بحران افغانستان و بازنگري استراتیژي خود در 

 از نیروها کشیدنل این کشور برآمده است. قبا

افغانستان را نیز مي توان در چهارچوب همین 

 استراتیژي بررسي کرد. 

 

مي توان گمان زد که در صورت پیروزي امریکا بر 

طالبان و القاعده، امریکا براي آوردن فشار 

بیشتر بر ایران با تقویت افغانستان دست بازي 

ت کم هزینه هاي پیدا مي کند که این کار دس

امنیتي و نظامي ایران را در مرزهاي خاوري آن 

کشور به پیمانه چشمگیري باال مي برد. از این 

رو، این پیروزي به سود ایران نیست. همین موضوع 

در قرینه سایر کشورهاي منطقه
60

 صدق مي کند. 

 

پیروزي طالبان و القاعده بر امریکا به معناي 

ن عرب و وهابي ها نه احیاي پهن شدن نفوذ تندروا

تنها در افغانستان، بل نیز در پاکستان است که 

مانند سال هاي دهه نود سده بیستم ایران)و نه 

تنها ایران، بل روسیه، چین و کشورهاي آسیاي 

میانه( را با چالش ها و دردسرهاي فراواني 

روبرو مي سازد. همین گونه هیچ کشوري در منطقه 

قات و محافل خاصي در منهاي کشورهاي عربي و حل

 پاکستان، به پیروزي طالبان ذینفع نیستند.   

 

                                      
60

. در تعریف افغانستان از منطقه، روشن است همه  

کشورهاي همسایه و نیز  کشورهاي حوزه هاي پیرامون آن 

به شمول دولت هاي جامعه  کشورهاي مستقل همسود از 

جمله روسیه، چین، نیمقاره و کشورهاي عربي و ترکیه مي 

 آید.
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کنار آمدن امریکا و طالبان و تندروان عرب، 

کابوسي است که خواب شیرین ایران را برهم مي 

زند و آن کشور را به گونه جدي با خطر بزرگ رو 

به رو مي گرداند. مگر چنین چیزي در اوضاع و 

هفت سال جنگ خونین  احوال کنوني آن هم پس از

میان امریکا و تندروان مسلمان ناممکن به نظر 

 مي رسد.  

 

از این رو، روشن است که ادامه وضع کنوني یعني 

جنگ فرسایشي بي پایان و بي نتیجه، تنها منجر 

به باال رفتن هزینه هاي مالي و مادي و تلفات 

انساني امریکایي ها و در گیر شدن آن ها در 

ستان گردیده و باال رفتن تلفات در باتالق افغان

میان افغان ها تنفر از امریکایي ها را نه تنها 

در میان افغان ها بل نیز در میان همه مسلمانان 

به گونه روز افزوني افزایش مي دهد و در درون 

امریکا و نیز در اروپا مخالفت مردم را با 

  بیشتر مي سازد.« سیاست هاي جنگ افروزانه»

سیاري از کارشناسان منطقه، با تداوم به باور ب

، چند کاري را که «بیگانه»وضع کنوني، با هزینه 

باید روسیه، ایران و چین و در کل سازمان 

شانگهاي انجام مي دادند، امریکایي ها انجام مي 

 دهند؛ مانند :

جلوگیري از پهن شدن تندرویي اسالمي در  -1

 منطقه.

باري  پرداخت هزینه هاي دولت افغانستان که -2

گراني به گردن امریکا بیش نیست و الترناتیف آن 

 افتادن این بار بر دوش سازمان شانگهاي است.

پذیرفتن مسوولیت مبارزه با کشت، تولید و  -3

 قاچاق مواد مخدر که به همین پیمانه خطیر است.   

 
این در حالي است که این کشورهاي عضو شانگهاي 

ي را کنون توان کشیدن باري به این سنگین

ندارند. به پنداشت شماري از کارشناسان کشورهاي 

منطقه، این مهم نیست که سربازان امریکایي در 

کجاي زمین حضور دارند. مهم این است که آن ها 

چه وظایفي را انجام مي دهند. روشن است وظایفي 

را که امریکایي ها در افغانستان انجام مي 
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گهاي و دهند)که در واقع باید کشورهاي عضو شان

در گام نخست روسیه و ایران از سر ناگزیري 

 انجام مي دادند(، به سود آن ها است.

 

هر چه است، ادامه حضور امریکا در افغانستان را 

کشورهاي منطقه به معناي اشغال افغانستان 

پنداشته و تداوم آن را براي خود مساله مرگ و 

حیات مي پندارند و ناگزیرند با آن به رویارویي 

پردازند. این گونه، افغانستان به کارزار ب

 کشاکش هاي جهاني و منطقه یي مبدل گردیده است.

 

 خوب، پس چه باید کرد؟ 

هر چه است، افغانستان از این حالت گریزي ندارد 

و باید خود را براي وفق دادن با این حالت در 

مدیریت دراز مدت، عیار سازد. یعني سخن بر سر 

ت. نه دستیابي به یک حالت اس بحران در درازمدت

ایده آل. در این جا پرسشي مطرح مي گردد مبني 

بر این که افغانستان چه نقشي دارد و چه باید 

 بکند؟ 

از یک سو به تداوم حضور دراز مدت نیروهاي  -1

 ائتالف بین المللي نیاز دارد.

از سوي دیگر، حضور درازمدت آن براي -2

ر را به میدان افغانستان خطرناک است و این کشو

رویارویي هاي استخباراتي و کشاکش هاي کشورهاي 

 بزرگ مبدل مي سازد. 

 

کشور ما بنا به موقعیت حساس جیوپولیتیک، بي 

دفاع ترین و آسیب پذیر ترین کشور جهان است، 

سیاست خارجي ما باید پیوسته پویا و سازنده 

باشد. اصوال سیاست خارجي یک کشور را جیوپولیتیک 

ین مي کند. مگر در کشورهاي جهان سوم آن تعی

بیشتر این رژیم ها و سلیقه است که سیاست ها را 

تعیین مي نماید. از همین رو هم است که پیوسته 

دچار بحران هستند. این در حالي است که مناسبات 

ما با برخي از کشورهاي  همسایه در تراز بایسته 

 نیست و با برخي هنوز هم در هاله یي از ابهام
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پیچیده است. در واقع، افغانستان جزیره یي است 

در میان اقیانوس کشورهایي که تا کنون نتوانسته 

است با آن ها بنا به دالیل گوناگون مناسبات 

 آرماني تامین نماید. 

 

روشن است که راهبرد امریکا در قبال افغانستان 

بخشی از راهبرد کلی آن کشور و ناتو در کل در 

 لوبال است.مقیاس جهانی و گ

َپر واضح است که پس از فروپاشی شوروی پیشین، 

کانفیگوراسیون جهان دو قطبی شکل گرفته در سال 

های پس از جنگ جهانی دوم فرو ریخت و در دهه 

نود شاهد جهان یک قطبی بودیم. با وارد شدن به 

هزاره سوم، آرایش قوا در جهان دستخوش دگردیسی 

اروپایی، ظهور  گردید. با تشکل نهایی اتحادیه

چین، هند و اتحادیه کشورهای امریکای التین به 

عنوان ابرقدرت های نوظهور، و نیز تبارز دوباره 

روسیه در عرصه گلوبال، جهان نو به سوی چند 

  قطبی شدن می شتابد.

 

در روند جهانی شدن، نقش برجسته یی را روندهای 

منطقه گرایی یا ریگیونالیسم و نیز همگرایی 

 .یی می گیرد منطقه

 

ناگفته پیداست که در سیاره ما گنجینه های 

معدنی بسیار اندک و محدود اند. از این رو 

طبیعی است که کشورهای بزرگی که منابع کافی 

عیت برتر شان متوجه منابع قندارند، برای حفظ مو

سرشار خاورمیانه،آسیای میانه و روسیه گردند. 

های پایان این است که شاهد رقابت ها و کشاکش 

ناپذیر قدرت های بزرگ بر سر دسترسی و کنترل 

منابع محدود زمین و نیز مسیرهای انتقال آن 

 هستیم.

 

در این میان، کشورهای کوچک دارنده این منابع 

با کشورهایی که در همسایگی معادن قرار دارند، 

که  هویداست. قربانی این کشاکش ها می گردند
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ست، منافع است و برای قدرت های بزرگ، هر چه ه

بقیه هر  درست همین منافع است که اولویت دارد.

چه هست، مانند زبان، تبار، مذهب، ایدئولوژی، 

 همه ابزار اند برای رسیدن به اهداف راهبردی.

کنون ما شاهد فروریزی شماری از ارزش های واالی 

انسانی و نظام شکل گرفته روابط بین الملل و 

ه حقوق بین الدول قواعد پذیرفته شده سامان

هستیم. سیاست های یک بام و دو هوای کشورهای 

بزرگ و برخورد ابزاری با دستاویز ساختن 

استاندردهای دوگانه همه چیز را برهم ریخته 

برای مثال؛ برای باشندگان کشور ما و . است

بسیاری دیگر از کشورهای جهان سوم به درستی 

بخش ملی روشن نیست که مرز میان جنبش های رهایی 

و دهشت افکنی بین المللی از کجا می گذرد. و 

اصال تروریسم چیست؟ چه کسی را می توان تروریست 

خواند؟ آیا رزمندگان جنبش آزادیبخش فلسطین که 

برای آزادی سرزمین شان می جنگنند، تروریست 

هستند یا دولت اسراییل؟ آیا کردهای ترکیه که 

نی خود اند، خواستار رسیدن به حقوق دادگرانه مد

  تروریست هستند یا دولت ترکیه؟

 

همین گونه تعریف روشنی از حق تعیین سرنوشت 

توده ها وجود ندارد که دقیقا چه کسانی از حق 

تعیین سرنوشت برخوردار هستند؟ کردهای ترکیه یا 

و اصوال به چه و بحرین شیعیان عربستان سعودی 

 ود. کسان می توان جدایی طلب و سپراتیست خطاب نم

 

کییف « میدان»چگونه می شد که تا دیروز شورشیان 

را رهروان آزادی و دمکراسی و دادگری خواند و 

فریاد برآورد که دولت یونوکوویچ حق ندارد آنان 

را با توسل به نیروی نظامی سرکوب کند و امروز 

رزمندگان شرق اوکرایین را تروریست های جدایی 

ارهای طلب و آتش افروز خطاب کرد و رفت

آن برای  مشروعسرکوبگرانه دولت کنونی را حق 

 حفظ تمامیت ارضی کشور ارزیابی کرد؟ 
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چگونه برخی از کشورها به پیشواز جداشدن 

در حالی  ،کردستان عراق از آن کشور می شتابند

که در عین کیس، مبارزان  کرد ترکیه را جدایی 

طلب و تروریست و دهشت افکن می خوانند. چگونه 

ان پذیرفت که طالبان و القاعده در می تو

روهای دهشت افکن یافغانستان تروریست باشند و ن

در سوریه مانند داعش و النصره سلفی )وهابی( 

  مبارزان راه آزادی؟

مسایل بسیاری است که هنوز گنگ و مبهم اند. 

شگفتی در این است که چرا تا کنون سازمان ملل و 

روشنی از شورای امنیت نتوانسته اند تعریف 

پدیده تروریسم ارایه کنند. عجیب است که بیش از 

دو دهه می شود که همه جهانیان با تروریسم 

مبارزه می کنند و میلیاردها دالر هم هزینه 

، اما هیچ و می شود مبارزه با تروریسم شده است

  کسی تعریف روشنی از تروریسم به دست نمی دهد.

 

سازمان ملل  از دید من، مادامی که شورای امنیت

تعریف روشنی از پدیده تروریسم به دست ندهد، و 

در زمینه کانسنسوس جامعی در تراز جهانی صورت 

نگیرد،  بسیار دشوار خواهد بود تا از این 

 .سردرگمی ها رهایی یابیم

 

باید به بسیاری از پدیده ها برخورد آگاهانه 

داشته باشیم. شماری می کوشند از عینک گرایش 

ی مانند شیعه و سنی و یا هم تباری و های مذهب

فرقه یی با مسایل برخورد نمایند. برای نمونه، 

در کشور ما بیماری دیدن به قضایا از پشت عینک 

پشتون و غیر پشتون به یک سنت ناخجسته و 

 نامیمون مبدل شده است. 

 

من یک معیار دارم. به محض رو به رو شدن با 

خود معین می چنین برخوردهایی، بی درنگ برای 

سازم که چنین برخوردها یا ناشی از ناآگاهی 

است یا به گونه « تحلیلگران»چنین به اصطالح 

عمدی می خواهند سوء استفاده های آالیشمندانه 

ابزاری نمایند. باید برای همیشه روشن بسازیم 
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که محافل و حلقات ویژه یی در جهان پیوسته از 

وم خود بهره این ابزارها برای اغراض و مقاصد ش

  .برداری ابزاری می کنند

 

بسیار طبیعی است بپنداریم که در مرحله گذار 

قرار داریم. ثبات نسبی و قواعد مشخص بازی تنها 

هنگامی جای قانون جنگل کنونی را خواهد گرفت که 

جهان کانفیگوراسیون مشخص و معین چند قطبی خود 

چین  2017را به گونه نهایی بگیرد. پس از سال 

به فرا قدرت اقتصادی جهان مبدل خواهد شد و 

جایگاه نخست ایاالت متحده را خواهد گرفت. ما 

چندی پیش شاهد فروریزی اردوگاه شرق بودیم. اما 

ناتو کماکان سر جایش است.  ،پس از جنگ سرد

پرسشی که کنون مطرح است این است که آیا ناتو 

جاودانه خواهد ماند یا این که در آینده نزدیک 

دستخوش دگردیسی خواهد شد؟ برداشت من این است 

که این احتمال هست که شاید شماری دیگری از 

راه فرانسه را پیش بگیرند  2020اعضای ناتو تا 

و از ساختار نظامی آن بیرون شوند و تنها در 

 .ساختار سیاسی آن بمانند

 

در تیاتر اروپایی کشاکش های جهانی، بحران از 

ن شرقی پیشین، کنون به مرکز اروپا در آلما

مرزهای روسیه یعنی به اوکرایین کشیده شده است. 

کنون اوکرایین در بحران بسیار عمیق اقتصادی، 

نظامی فرورفته است. در واقع  -اجتماعی و سیاسی

این کشور در گودال جنگ داخلی فرو رفته است. 

برداشت من این است که این بحران می تواند اوج 

ار است پیامدهای دراماتیک این . بسیار دشوبگیرد

بحران بزرگ را که می تواند امنیت اروپا و حتا 

جهان را با خطر جدی رو به رو سازد، پیش بینی 

کرد. اما امکان همه چیز می رود از سرتاسری شدن 

بحران در کل اوکرایین گرفته تا راه افتادن 

تجزیه آن به دو  انقالب و شورش در این کشور و

اقتصادی در اروپا و کل جهان که می  بحران بخش و

تواند سامانه مالی و اقتصادی و امنیتی جهانی 

  را با تهدید جدی رو به رو سازد.
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 100کنون میزان بدهی های خارجی اوکرایین به 

میلیارد به  35میلیارد دالر می رسد. از جمله 

میلیارد به چین. روشن نیست که این  3روسیه و 

وانست این بدهی ها را کشور چگونه خواهد ت

 15بپردازد. اوکرایین ساالنه به به بیش از 

رای پر کردن کسری بودجه خوذ بمیلیارد دالر 

نیاز دارد. این در حالی است که کمک های غرب از 

چند میلیارد در سال بیشتر نیست. در یک سخن، 

روسیه و اروپا هر چه زودتر  ،بایسته است امریکا

 ،ران خونین در این کشورراه های برونرفت از بح

مادامی که هنوز دیر نشده است، جستجو کنند در 

میلیون انسان بحران  45غیر آن دیر یا زود با 

زده و بی سرنوشت در قلب اروپا سر و کار پیدا 

  .خواهند کرد

تیره شدن مناسبات میان روسیه و غرب بر سر 

بحران اوکرایین، جهان را به گونه برگشت 

ه پرتگاه آغاز یک جنگ سرد و دست ناپذیری به لب

کم بحران پیچیده اقتصادی دیگر قرار داده است. 

روشن است چنین چیزی خطر مزمن شدن بحران های 

منطقه یی و تشدید تنش ها در مناطق مختلف جهان 

از جمله در افغانستان را در پی دارد که بسیار 

 .خطرناک است

 

تامین روسیه کنون بیش از یک سوم گاز اروپا را 

می کند. عمیق شدن بحران اوکرایین می تواند 

تاثیر بس ناگواری بر اقتصاد اروپا و در نتیجه 

اوکرایین درست مانند  .کل جهان بر جا بگذارد

افغانستان به یک سیاهچاله جیوپولیتیک دیگری 

مبدل می شود که می تواند پای کشورهای بسیاری 

 را به بحران بکشاند و درگیر سازد. 

 
اال می پردازیم به منطقه خاورمیانه، قفقاز و و ح

از دید جیوپولیتیکی و  .آسیای میانه

کمربند »جیواستراتیژیکی، اصطالحی داریم به نام 

روسیه. کشورهای آسیای « حجاب عاجز»یا « جنوب

میانه و قفقاز به گونه سنتی در گذشته به چنین 
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نامی خوانده می شدند. روشن است همه این کشورها 

وعی اند و در سده نزدهم در نقشه های سیاسی مصن

  .وجود خارجی نداشتند

 

از این که بگدریم، با کمربند دیگری از 

کشورهایی بر می خوریم که منهای ایران و مصر 

همه مصنوعی اند و در چهارچوب منافع کشورهای 

بزرگ به وجود آمده اند. این نوار یا کمربند از 

ستان، ایران، پاکستان آغاز می شود و افغان

عراق، سوریه، لبنان، مصر، تونس، لیبیا و... را 

در بر می گیرد. شماری از پژوهشگران این منطقه 

را به نام بیضوی با الپس خاورمیانه بزرگ می 

خوانند. در سرتاسر این کمربند در چند دهه 

گذشته شاهد بحران های بزرگ و جنگ ها و تحوالت 

شرده می خواهم دراماتیک بوده ایم. به گونه ف

 .د درنگ کنمبنروی این کمر

 

شماری از کشورهای آسیایی که روی این کمربند 

واقع شده اند، در واقع منطقه قفقاز و کسپین و 

آسیای میانه و ترکیه را از گستره هند و جزیره 

نمای عرب و حوزه خلیج پارس جدا می کنند. در دو 

 سوی این کمربند، گنجینه های بزرگ نفت و گاز

قفقاز و آسیای میانه و  -قرار دارند. در شمال

کسپین و در جنوب جزیره نمای عرب و خلیج پارس. 

گذشته از این ها در شماری از کشورهای واقع بر 

روی خود کمریند، گنجینه های بزرگ نفت و گاز 

 لیبیاایران؛ عراق، سوریه، مصر؛  -خوابیده است

  ....و

 

بزرگ بر این روشن است تسلط یکی از قدرت های 

ند می تواند موضع و موقعیت جیواستراتیژیک بکمر

آن را به گونه دراماتیک تقویت و مواضع حریف را 

بس لرزان کند. چون با داشتن تسلط بر این 

کمربند، می تواند هم حوضه های نفت خیز جنوب را 

کنترل کند و هم بر حوضه های شمالی که به گونه 

یه قرار دارند، سنتی در حیطه سیطره سنتی روس

تاثیر بگذارد. در گذشته، امریکا بر پاکستان و 
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ایران شاهنشاهی تسلط داشت. برعکس، شوروی ها بر 

ا، مصر، فلسطین، سوریه، عراق و یبیالجزایر، ل

قالب ایران، نافغانستان سیطره داشتند. در پی ا

این کشور از دست امریکا رفت. برعکس شوروی ها، 

ی سوریه را دست دادند. همه کشورهای دیگر منها

با این هم، کشاکش میان دو فراقدرت کماکان در 

حالی ادامه دارد که به شمار بازیگران بزرگ 

افزوده شده است و چین و هند و اروپا هم به 

گونه های مستقیم یا غیر مستقیم وارد کارزار 

 شده اند. 

در این حال، نقش قدرت های منطقه یی مانند 

ستان، عربستان و حتا قطر به ایران؛ ترکیه، پاک

  گونه روز افزونی افزایش یافته است.

 

فراموش نباید کرد که کشور اسراییل درست در 

راستای تاراج گنجینه های منطقه و اعمال کنترل 

بر آن ها به میان آورده شد. این کشور در همه 

بحران ها در منطقه نقش بسیار باال دارد. گذشته 

پاکستان در میان  -عی دیگراز این؛ دو کشور مصنو

افغانستان و هند؛ و ترکیه در بخشی از 

امپراتوری فروپاشیده عثمانی به عنوان دو پروژه 

دیگر برای بازی کردن نقش پیمانکاران منطقه یی 

در پیاده سازی برخی از پروژه های راهبردی به 

وجود آورده شدند و در همه برنامه ها در 

ز و خاورمیانه نقش محورهای آسیای میانه، قفقا

  .بزرگی بازی می کنند

ما در گذشته شاهد رخدادهای دراماتیک در 

کنون وضع بدتر از گذشته   .خاورمیانه بوده ایم

است. لیبیا در آستانه انهدام است و به 

آتشفشانی می ماند که با جوش و خروش آماده 

فشانی است. بیم آن می رود که این کشور تا زادگ

آرام به یک لبنان دیگر مبدل  چندی پیش نسبتا

شود. تونس و مصر نیز بالقوه آبستن رویدادهای 

دراماتیک اند. چنین به نظر می رسد که بهار 

عربی در سیمای دیگری ادامه یابد. رویدادهای 

از  دراماتیک کشورهای عربی شمار بسباری

بزرگترین کارشناسان را غافلگیر نمود. کمتر کسی 
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دراماتیک اوضاع را پیش می توانست چنین تحول 

 بینی نماید.

 

مناسبات اسراییل و فلسطین هم انفجار آمیز و 

آبستن تحوالت بسیار خطرناک است. دیر یا زود 

شعله های آتش به هوا بر خواهد خواست. نباید 

تهدیدات رژیم اسراییل را شوخی پنداشت. این 

رجزخوانی ها بس جدی اند. شاید گروهی دل به 

امنیت سازمان ملل ببندند، اما  اقدامات شورای

من باور چندانی به کارایی این نهاد نامنهاد 

ندارم. سازمان ملل و شورای امنیت نیازمند 

دگردیسی های بنیادی و ریشه یی اند. اوضاع در 

و قطر بحرین، یمن وحتا خود عربستان سعودی 

 انفجار آمیز است و هر آن آماده جوش و خروش.  

 

ه رغم فروکش کردن ظاهری، اوضاع سوریه هم ب

کماکان انفجار آمیز است. همه اش بر سر رسانایی 

گاز عربستان و قطر از راه ترکیه به اروپا است 

و نیز تسلط بر گنجینه های گازی خاور دریای 

میانزمینی )مدیترانه( و نیز خاستگاه های نفت و 

گاز خود سوریه و جلوگیری از رسیدن گاز ایران 

و سوریه به اروپا. مردم سوریه از راه عراق و 

تنها قربانی این کشمکش انرژیتیک شده اند. 

میلیارد  40بسنده است یادآور شویم که عرب ها 

دالر برای براندازی اسد هزینه کردند و این 

هزار قربانی و چهار  200شگرد شیوخ و ترکیه 

 برابر آن زخمی گرفت. 

اوضاع عراق دردمندانه کنون بسیار خطرناک و 

فاجعه آمیز است. کشور در عمل سه پارچه  شده 

است. پدیدآیی گروه دهشت افکن و لگام گسیخته 

چالش تازه یی  )دولت اسالمی عراق و شام( داعش

است که جامعه جهانی را در برابر یک آزمون 

 بسیار دشوار قرار داده است.    

و گاز است و دستیابی باز هم همه چیز بر سر نفت 

ولیتیک، جیواستراتیژیک و به اهداف جیوپ

. در آغاز این گروه را عرب ها به جیواکونومیک

به میان آوردند و در سوریه کمک ترکیه 
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سپس، پای آن را در  سخاورزانه تمویل کردند.

ا آغاز گردید که جهمه اش از آن  عراق کشیدند.

دولت عراق اعالم کرد که در برنامه دارد تا در 

میلیون  2خود را از  میزان تولید نفت  2014سال 

میلیون بشکه در روز افزایش  4بشکه کنونی به 

خواهد داد. این بدان معنا هست که باید سهم 

عراق در سبد نفتی اوپک  به میزان دو میلیون 

بشکه در روز باال برود و در برابر از سهم تولید 

عربستان به همین پیمانه کاسته شود. روشن است 

عربستان را به میزان  چنین چیزی روزانه درآمد

میلیون دالر کاهش می دهد. این  200نزدیک به 

است که ناگهان سر و کله بغدادی پیدا می شود و 

پژواک  بانگ ناخراش اعالم خالفت و امارت و تشکیل 

دولت ناب اسالمی عراق و شام در آسمان طنین 

 انداز می شود.          

 

ی سر بر طرفه این که از این مضحکه هیوالی دیگر

آورده است. کنون چنین شده است که داعش بر 

بسیاری از چاه ها و دست کم یک پاالیشگاه نفت 

عراقی دست یافته است. در یک سال گذشته این 

 12گروه نفت عراق را به بهای بسیار پایین از 

دالر به ترکیه فروخته است. گفته می شود  35تا 

ن دالر میلو 800که در چند ماه گذشته به میزان 

نفت قاچاقی به ترکیه برده شده است که در واقع 

تاراج آشکار دارای های عامه یک کشو مستقل عضو 

سازمان ملل است. آوازه هایی شنیده می شود دال 

بر این که این نفت از راه بندر جیهان ترکیه به 

 اسراییل فروخته شده است. 

 

در دراز مدت اگر جلو این روند گرفته نشود  و 

میلیون بشکه( کماکان با بهای  1)روزانه تا  نفت

دومپنگی پایین از راه ترکیه به بازارهای جهانی 

راه یابد، می تواند ضربه بزرگی به همه کشورهای 

تولید کننده نفت از جمله ایران و روسیه و آن 

چه که بسیار طنزآمیز است، خود آفرینندگان 

مانند عربستان و دیگر کشورهای عربی  -داعش

زند. تنها کشورهایی که از این روند سود ب
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خواهند برد، ترکیه و اسراییل خواهند بود. این 

است که امروز داعش از کنترل عربستان برآمده و 

چونان ابزاری در دستان ترکیه و قطر افتاده 

 است.   

 

در پهلوی این، کردهای عراق نیز با بهره گیری 

مستقیم از ضعف دولت مرکزی عراق، آغاز به فروش 

نفت به ترکیه نموده اند که میزان 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. چنین چیزی می 

تواند ضربه بزرگی به روابط بازرگانی میان 

 ترکیه و ایران بزند. 

 

ران عزم را برای تقویت این است که روسیه و ای

دولت مرکزی عراق جزم کرده اند و نخستین پارتی 

روسی به بغداد رسیده است.  25 -هواپیماهای سو

دشواری در این است که در گذشته امریکا تعهد 

به عراق  16 -سپرده بود تا  شماری هواپیمای اف

بفروشد. پسان تر اسراییل جلو این معامله را 

ل که امکان آن می رود که  گرفت. با این استدال

در صورت حمله اسراییل بر ایران، عراق از این 

هواپیماها در برابر اسراییل کار بگیرد و 

برنامه اسراییل را خنثی بسازد. در نتیجه، عراق 

برای مدتی بی دفاع در برابر نیروهای گوناگون 

تجزیه طلب و تندرو قرار گرفت. با این هم، عراق 

ر پیچیده یی است که برونرفت آبستن بحران بسیا

 از آن در کوتاهمدت انتظار نمی رود. 

 

بیرون از  من بر مسایل قفقاز درنگ نمی کنم. چون 

همان گونه که همه می  چهارچوب بحث ما می باشد.

دانیم،  قفقاز در درازای تاریخ پیوسته عرصه و 

کارزار یک نوع کشمکش سه جانبه میان ایران، 

پسان ها  ه عثمانی بوده است.روسیه تزاری و ترکی

انگلیسی ها و سپس هم امریکایی ها به این 

کارزار پیوستند. در این اواخر، کشورهای عربی 
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نیز در این گستره پوبا شده اند و سخت در تکاپو 

 هستند. 

 

در اواخر سده نزدهم تا اواخر سده بیستم چنین 

بر می آمد که پیروزی نهایی در این کشمکش 

و جیواستراتیژیکی با روسیه بوده  جیوپولیتیکی

باشد. اما رویدادهای دراماتیک چنچنستان، قره 

باغ کوهستانی و بریدن گرجستان از روسیه، و در 

پی آن جدا شدن آبخازیا و اوستیای جنوبی از 

گرجستان، آغاز صحنه دراماتیک دیگری از تاریخ 

گردید. به هر رو، بایسته است تا هر چه زودتر 

اسب و دادگرانه یی برای حل دایمی و راهیافت من

مسالمت آمیز بحران قره باغ  و پایان دادن به 

بحران چچنستان جستجو گردد و همین گونه استاتوس 

حقوقی کسپین تعیین گردد. در غیر آن، بحران در 

قفقاز و  دریای کسپین می تواند به اشکال نوی 

 ادامه باید.    

 

و موضوع مستقیم پرداختن به مسایل آسیای میانه، 

نیست. با این هم، چون مسایل گستره دو  بحثاصلی 

سوی دریای کسپین با هم پیوند منطقی دارند، 

ناگزیریم بر ناگسستنی بودن امنیت )دست کم 

داشتن پیوند میان دو منطقه( در این گستره 

تاکید نماییم. هر چند بازیگران داخلی و خارجی 

ی باید جدا از در دو گستره متفاوت اند و به نوع

 هم تعریف شوند. 

ترکیه  ،در آسیای میانه، در کنار روسیه، ایران

هند و چین و  ؛امریکا و کشورهای عربیاروپا و و 

افغانستان و پاکستان و جاپان و کوریا را هم 

باید به سنجش بگیریم. در حالی که این کشورها 

 در قفقاز تاثیری ندارند.      

 

کشمکش در تراز در آسیای میانه بیشتر 

جیواکونومیکی مطرح است که در نفوذ روز افزون 

چین در آن خالصه می شود. این نفوذ می تواند در 

دراز مدت برای روسیه دردسر ساز باشد. کنون چین 

سرمایه گذاری های بزرگی در عرصه انرژی در 
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ترکمنستان و قزاقستان نموده  است،  لوله های 

تراز بازرگانی خود  رسانایی نفت و گاز کشیده  و

را با این کشورها به پیمانه بی سابقه یی باال 

برده است. چین در برنامه دارد، پروژه های بزرگ 

راه آهن و راه های مواصالتی را در این کشور ها 

پیاده نماید که می تواند به پیمانه چشمگیری 

راه صادرات کاالهای این کشور را به ایران و 

ای میانه و در آینده قفقاز افغانستان و خود آسی

باز نماید.   این در حالی است که می توان 

امریکا را بازنده بازی جیواکونومیک در آسیای 

 میانه شمرد. 

 

سیاست های لغزش آمیز امریکا در افغانستان موجب 

گردید تا صدها میلیارد دالری که بالقوه  می شد 

 آن را در اقتصاد آسیای میانه و خود افغانستان

و پاکستان سرمایه گذاری کرد، بیهوده  بر باد 

برود. از دید من، چنین اشتباهی را می توان به 

اشتباه شوروی پیشین در افغانستان مقایسه کرد 

که بیشتر برخاسته از نداشتن شناخت درست از 

اوضاع افغانستان می باشد. در دوره جنگ سرد 

لغزش های شوروی پیشین تا جایی ریشه های 

لوژیک داشتند در حالی که لغزش های امریکا ایدئو

را می توان در داشتن صرفا نگاه جیو استراتیژیک 

و جیوپولیتیک و نادیده گرفتن اولویت های 

جیواکونومیکی ارزیابی کرد. نگاه چین به آسیای 

میانه بیشتر جیواکونومیکی بوده است و از همین 

 رو هم برد بیشتر با چین بوده است.   

 

پیداست که با افزایش روزافزون وزن ناگفته 

مخصوص چین و به همین پیمانه، پایین آمدن وزن 

مخصوص روسیه در اقتصاد کشورهای آسیای میانه، 

روسیه ناگزیر گردیده است پای دیگر کشورها 

مانند چاپان، کوریا، هند، ترکیه و ایران را هم 

به این گستره بکشاند. تا بتواند در کل جایگاه 

 ود را نگهدارد.  نخستین خ
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نباید خطر تندروی اسالمی را که آسیای میانه را 

از بیرون تهدید می کند، نادیده گرفت. در سال 

اتر شدن باندها یهای اخیر، آشکارا شاهد پو

تندرو و افراطی اسالمی در گستره کشورهای آسیای 

میانه بوده ایم. بیشتر از همه تاجیکستان در 

اما کشورهای دیگر  معرض این خطر قرار دارد.

مانند ازییکستان و قرغزستان و حتا قزاقستان و 

ترکمنستان هم در برابر شیوع طاعون تندروی 

 اسالمی مصوون نیستند.

 

صرف نظر از همه این ها، آسیای میانه با بحران 

های فراوان درونی دست و پنجه نرم می کند. گرم 

شدن سیاره، کمبود آب، افزایش نفوس، خشک شدن 

یاچه ارال )که یک فاجعه اکولوژیک به شمار می در

رود(، و شمار بسیاری دیگر از دشواری ها گستره 

آسیای میانه را آبستن رویدادهای دراماتیک 

گردانیده است که نیازمند توجه جدی و تاخیر 

ناپذیر به این مسایل در آینده نزدیک می باشد. 

هر چند، هر از گاه و بیگاه شنیده می شود که 

زمان شانگهای و سازمان امنیت دسته جمعی سا

برنامه هایی روی دست دارند. از جمله افزایش 

حضور در مرزهای افغانستان و تاجیکستان. با این 

هم، هنوز اقدامات ملموسی در زمینه به چشم نمی 

«خورد.
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بررسی اوضاع در خاور »سیمینار  متن سخنرانی در.  

میانه، قفقاز، آسیای میانه و افغانستان و نقش ایران 

جامعه کشورهای »در انستیتوت مطالعات « در منطقه

پژوهشکده در  2014در ماه جوالی سال روان «. همسود

، (عفمشترک المناهمسود ) جامعه مستقل یمطالعات کشورها

ده ها تن از با اشتراک  یکیاکادم -یعلم ناریمیس

مختلف و  یاز کشورها ییمنطقه  لیکارشناسان برجسته مسا

مطالعات  لیمسا یاستادان دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

که بنده از جمله  دیالملل برگزار گرد نیب ابطرو یاسیس

بودم و  ناریمیس ژهیو مهمان و یچهار سخنران اصل

 ،ییوالت گلوبال و منطقه حدر باره ت یمفصل یسخنران

عراق،  ه،یسور ن،ییاوکرا یدر کشورها دهیچیوضاع پا

 رادیافغانستان ا ژهیو به و انهیم یایقفقاز، آس

 نمودم. 
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ح سازی سر برای این که کارخانه های سالمی دانیم 

کانون های بحران پا ایستاده باشند، باید همیشه 

از این رو، می توان به گونه مصنوعی ایجاد شود. 

چنین پیش بینی کرد که در منطقه نفت خیز خلیج 

پارس و کشورهای پیرامون آن با گذشت هر روز از 

بحران آفرینی های بیشتری از سوی کشورهای تولید 

 کننده اسلحه چاق شود. 

 

د خطر نه کمتری را افزایش تولید و قاچاق موا

مخدر از افغانستان به امنیت این کشورها متوجه 

در این پیوند را که باید  مهمی موضوعمی سازد. 

مساله مواد مخدر و تیوری به آن اشاره کرد، 

ی که از درک ی)دالرها« نرکودالر»نامنهاد 

بازرگانی مواد مخدر به دست می آیند( است. پیش 

ر از پرداختن به نرکو دالر و پیوند آن به  حضو

سته است به مساله یباامریکا در افغانستان، 

پترودالر )دالرهایی که از  -دیگری پرداخته شود

  مدرک فروش نفت به دست می آیند(.

 

در این راستا، از دیر باز بدین سو، استراتیژی 

حفظ موقعیت دالر به عنوان ارز جهانی -امریکا

است. پس از جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده توانست 

نی خود را بر جهان از طریق در دست داشتن هژمو

دالر  -انحصاری یگانه ارز با اعتبار در گیتی

پهن نماید. کنون همه جهانیان می دانند مادامی 

که ماشین های چاپ دالر، شب و روز پول چاپ می 

کنند، این هژمونی را پایانی نخواهد بود. هر 

چند، در دهه های گذشته کشورهای دیگر هم تالش 

یدند تا ارز ملی شان موقعیت بایسته یی ورز

یباید، اما هیچ کدام نتوانستند موقعیت بی بدیل 

چالش رو به رو سازند. این بود که  ادالر را ب

                                                                                                             
مسوول مطالعات  -فی یفسی سوریپروف ،ناریمیس نیدر ا 

مسوول  -وایدونا سوریپروف توت،یانست نیقفقاز در ا

پژوهشگاه علوم  یدر پژوهشکده خاورشناس رانیمطالعات ا

منطقه  لیکارشناس برجسته مسا -نیساژ سورفیوو پر هیروس

 کردند.  یسخنران یی
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اتحادیه اروپایی تصمیم گرفت ارز واحدی را که 

توانایی رقابت با دالر را داشته باشد، به 

میدان بیاورد. این ارز نو یورو است. در این 

در چهار دانگ گیتی تالش هایی برای بیرون اواخر 

راندن دالر )چونان  ارز انحصاری و یکه تاز( از 

میدان روان اند. برای نمونه، کوشش کشورهای عضو 

اتحادیه امریکای جنوبی و یا هم کشورهای بریکس 

 . (هند، چین، افریقای جنوبی)برازیل، روسیه، 

 

 کنون اوضاع سامانه مالی جهانی بس آشفته و

دشواری های ساختاری اقتصاد نگران کننده است. 

نرخ پایین پس  قتصاد جهانی،او در کل  امریکا

انداز، کسری تراز پرداخت های خارجی، و کسری 

هر از موجب شده است که مزمن بودجه دولت امریکا 

چند گاهی شاهد بروز بحران مالی در این یا آن 

زان . دشواری در این است که میباشیمگوشه جهان 

تریلیون دالر  16وام های دولتی امریکا به 

آن کشور. چنین رسیده است. یعنی باالتر از بودجه 

چیزی را برخی از اقتصاد دانان همچون ورشکستگی 

این است که  دولت امریکا ارزیابی می کنند.مالی 

 خطر دیفولت دالر همه جهان را تهدید می کند.

فاقد  ادیر نیست روزی که دولت امریکا دالر ر

اعتبار و بی ارزش اعالم نماید. در این صورت 

ارزی خود امریکایی ها و متحدان های شاید داشته 

ی که دیگر ارز نوا یدالر نو اروپایی شان، به 

جانشین دالر خواهد شد، تعویض شود. اما برای 

همه کسان دیگری که در سرتاسر جهان اندوخته های 

ارزش مبدل  دالری دارند، به یک کاغذ پاره بی 

خواهد شد. از همین رو شمار بسیاری از 

بازرگانان ترجیح می دهند بیشتر با یورو سر 

و سپرده های شان را  ند تا دالرشوکار داشته با

  .نگهدارندبه یورو 

 

با پیش بینی ورشکستگی نهادهای مالی امریکایی، 

محتوم دالر، از دیر باز بدین سو در اندیشه آن 

نفت نه دالر را از طال به شده اند تا پشتوا

در « های پترودالرگ ننظریه ج»تعویض نمایند.  

 همین راستا به میان آورده شد.
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بر اساس این نظریه، جنگ های پترودالر »...

موقعیت دالر به عنوان ارز ذخیره جهان یکی از 

مونی امریکا است که اقتصاد امریکا را ژارکان ه

آن اجازه می  در موقعیتی برتر قرار می دهد و به

دهد تا بیشتر از ظرفیت تولید خود مصرف و بودجه 

ماشین نظامی خود را تامین کند. این نظریه در 

 «برتون ودز»دهه هفتاد با فروپاشی نظام مالی 

موقعیت دالر به عنوان ارز ذخیره جهانی به خطر 

در این مقطع، برای حفظ هژمونی دالر، افتاد. 

ی نظامی خود با وبازدولت امریکا با استفاده از 

همکاری عربستان سعودی و ایجاد سیستم پترودالر، 

ر درآورد. لبازار مبادالت نفت را به انحصار دا

ه بنقش دالر و از آن زمان، سیستم پترودالر 

عنوان ارز انحصاری مبادالت بازار بین المللی 

فت به صورت پشتوانه موقعیت دالر به عنوان ارز ن

ل کرده است. به  نحوی که ذخیره بین المللی عم

قیمت گذاری و انجام مبادالت نفت به سایر ارزها 

موجب فروپاشی هژمونی دالر خواهد شد. بر اساس 

این نظریه، جنگ های پترودالر با ادامه ضعف 

ساختاری دالر طی این مدت سیستم پترودالر هزینه 

سنگینی براکثر کشورهای جهان از جمله کورهای 

 میل کرده است.فت تحنثادرکننده 

 

و موفقیت آن به عنوان  1999با تولد یورو در 

همتراز دالر، اکنون برای نخسیتن بار  رقیب و

طی به میان آمده است که این کشورها یشرا

بتوانند به خواست خود جامه عمل بپوشانند و به 

هژمونی دالر بر اقتصاد جهان پایان دهند. بر 

الر معتقد پایه استدالل های فوق، نظریه پترود

از این سناریو، اکنون است که برای جلوگیری 

امریکا به یک سیاست نظامیگری روی آورده است تا 

مانع از آن شود که کشورهای صادرکننده نفت 

بازار بین المللی را از انحصار دالر خارج کنند 

. از این منظر حمله امریکا بر عراق بیانگر این 
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بعدی ایران را رویگرد امریکا است که در مرحله 

««هدف قرار خواهد داد.
62

   

 

برخی از پژوهشگران چنین می پندارند که یکی از 

گزینه های جانشین نفت به عنوان پشتوانه دالر 

می تواند مواد مخدر افغانستان ارزیابی شود. 

امروزه تراز بازرگانی جهانی مواد مخدر از جمله 

ان تسنآن در افغا درصد  90هیرویین که نزدیک به 

میلیارد دالر می رسد.  600تولید می شود، به 

ها نرکودالر پنداریم که بخش بزرگبهرگاه چنین 

به دست باندهای امریکایی می افتند، می توان به 

ت جایگاه افغانستان در نظام مالی بین یاهم

 المللی پی برد.

 

ستان و اسراییل است. بگزینه دیگر گاز قطر، عر

می تواند به عنوان البته گاز تنها در صورتی 

چنین پشتوانه یی پنداشته شود، هرگاه صادرات 

روسیه از راه اوکرایین به اروپا متوقف و گاز 

ات گاز ایران به رسوریه اشغال شود و جلو صاد

اروپا و چین و هند از راه پاکستان گرفته شود. 

در دستور کار بدین سو دهه از یک برنامه یی که 

 واشنگتن قرار داد. 

افغانستان، اوکرایین و سوریه سرنوشت گونه، این 

هر سه کشور به  -های همانندی پیدا کرده اند

 گونه یی قربانی لوله های رسانایی گاز شده اند. 

 

نخست باید دانست که  ،برای درک بهتر موضوع

اتحادیه اروپایی به عنوان جناح راست اتحادیه 

ی ترانس اتالنتیکی برای ایاالت متحده اهمیت حیات

دارد. زیرا  بدون اتحادیه اروپایی، امریکا در 

واقع نیمی از بدنه جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک 

خود را از دست خواهد  داد. باید دانست که 

اقتصادهای اروپا و امریکا چنان با هم در هم 

                                      
62
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تنیده اند و انتیگره شده اند، که کنون دیگر 

جدا ارزیابی کردن آن ها بسیار دشوار و حتا 

ناممکن است. از نظام های مالی و بانکی گرفته 

تا بخش بزرگی از صادرات و واردات متقابل. برای 

نمونه، ساالنه یک سوم بودجه آلمان از مدرک 

 صادرات موتر به امریکا تامین می شود. 

 

حال که اهمیت اروپا برای امریکا را یادآور 

شدیم، باید متوجه یک نکته دیگر هم باشیم و آن 

که اروپا با گذشت هر روز از امریکا دور تر این 

و دورتر و به روسیه نزدیک تر و نزدیک تر می 

وابستگی روز  -شود. دلیل چنین چیزی هم روشن است

افزون اروپا به مواد خام )به ویژه گاز( روسیه 

و نیز بازار بزرگ مصرفی روسیه  که روز تا روز 

باز  بیشتر و بیشتر به روی فرآورده های اروپایی

 تر  و باز تر می گردد.

 

کنون تراز بازرگانی روسیه و کشورهای اروپایی 

میلیارد دالر می زند .  روشن  400ساالنه سر به 

است به هر پیمانه که حجم و میزان بازرگانی 

روسیه با سایر کشورها باال برود، توان آن کشور 

در سرمایه گذاری در صنایع نظامی و باالبری توان 

هم باال می رود و این چیزی نیست که رزمی اش 

امریکا آن را بر بتابد. از سوی دیگر، روسیه با 

همکاری چین با گذشت هر روز نفوذ خود را در 

کشورهای امریکای جنوبی و دیگر مناطق جهان 

گسترش می بخشد. عرصه دیگری که روسیه برای 

امریکا رقیب شمرده می شود، قطب شمال است که 

رگ گاز و دیگر منابع معدنی می دارای ذخایر بز

باشد. هرگاه اقتصاد روسیه رو به شکوفایی 

بگذارد، روشن است توان روسیه در بهره برداری 

 از منابع قطبی بیشتر می گردد. 

 

فشرده سخن، اگر امریکا بتواند، کاری کند که 

وابستگی گازی اروپا را از روسیه که نزدیک به 

مین می کند، یک سوم گاز مورد نیاز آن را تا

کاهش بدهد، روشن است تراز بازرگانی میان روسیه 
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و اروپا خود به خود پایین آمده، و اقتصاد 

روسیه را به گونه چشمگیر دچار افت می سازد که 

بی گفتگو در پایین آمدن  توان رزمی آن کشور 

تاثیر خودش را خواهد داشت. همچنین پایین آمدن 

پایین آمدن تراز درآمد های گازی روسیه منجر به 

زندگی در این کشور شده، موجب ناخشنودی مردم آن 

 از دولت پوتین خواهد گردید. 

 

برای رهایی اروپا از گروگانی گازی روسیه، چند 

گزینه هست. نخستین آن رساندن گاز ایران به 

اروپا از راه ترکیه است. اما بر سر راه این 

یکا گزینه چند مانع بزرگ هست. یکی این که امر

در باالرفتن توان اقتصادی ایران به  هیچ رو 

ذینفع نیست. زیرا چنین چیزی موجب باالرفتن توان 

نظامی و سیاسی ایران شده، زمینه را برای گسترش 

بیشتر نفوذ آن در خاورمیانه فراهم خواهد 

گردانید. دو دیگر، اختالف نظر ایران با ترکیه 

ستار آن بر سر نحوه صادرات گاز است. ایران خوا

است تا خودش مستقیم گاز خود را به  اروپا 

بفروشد و ترکیه تنها حق ترانزیت خود را دریافت 

نماید. اما ترکیه می خواهد خود تنها خریدار 

گاز ایران باشد و سپس  خود آن را به اروپا 

بفروشد. هر چه هست، در اوضاع و احوال کنونی 

 این گزینه منتفی است. 

 

ترانس کسپین است. یعنی رساندن  گزینه دوم پروژه

گاز ترکمنستان و قزاقستان از راه آذربایجان و 

گرجستان به ترکیه و سپس به اروپا. یعنی پروژه 

نابوکو. دشواری بزرگی که بر سر پیاده ساختن 

این پروژه است، این است که تا کنون استاتوس 

حقوقی دریای کسپین تعیین نشده است و بر سر 

آن میان روسیه، ایران،آذربایجان، چگونگی تقسیم 

ترکمنستان و قزاقستان اتفاق نظر نیست. این است 

که طرح کشیدن لوله های رسانایی گاز از بستر 

 دریا عملی نمی باشد. 
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می ماند گزینه آخری یعنی کشیدن لوله های 

رسانایی گاز از عربستان، قطر، مصر و اسراییل 

ر شویم که به اروپا از راه ترکیه. باید یادآو

ایر گازی جهان و خعربستان در حدود چهار درصد ذ

درصد گاز جهان را دارا اند.  سیزدهقطر در حدود 

از سوی دیگر، در بستر دریای میانزمینی 

)مدیترانه( در نزدیکی کرانه های اسراییل، 

قبرس، لبنان و سوریه هم گنجینه های بزرگ گاز 

پیاده کشف شده است. دشواری یی که  بر سر راه 

ساختن این پروژه قرار دارد، موجودیت یک رژیم 

هوادار روسیه و ایران در سوریه است که اجازه 

چنین کاری را به امریکا نمی دهد. این است که 

از چند سال بدین سو ائتالف بزرگی برای براندازی 

اسد آرایش یافته که مشتمل است بر امریکا، 

 طر. انگلیس، اسراییل، ترکیه، عربستان و ق

 

روی هم رفته کشورهای عربی تا کنون نزدیک به 

چهل میلیارد دالر برای براندازی اسد هزینه 

کرده اند. صدها تن جنگ افزار هم از لیبیا از 

راه ترکیه به سوریه آورده شده است. ده ها هزار 

نفر دهشت افگن هم از بیش از هشتاد کشور جهان 

دست اندر عمدتا از راه ترکیه وارد سوریه شده و 

 کار نبرد با ارتش این کشور اند. 

اما از سوی دیگر، روسیه، ایران و چین با همه 

توان از سوریه دفاع می کنند. روشن است هر یک 

اهداف  خود را دارند. برای روسیه حفظ آخرین 

متحد  در جهان عرب  و حفظ تنها پایگاه دریایی 

در بندر طرطوس اهمیت جیواستراتیژیکی و 

یتیک دارد. همچنین در صورت  سقوط اسد، و جیوپول

رسیدن لوله های  گاز قطر  و عربستان به ترکیه 

و اروپا، روسیه هم بازار اروپا را از دست 

خواهد داد و هم بازار ترکیه را. اکنون تراز 

میلیارد دالر می  32بازرگانی روسیه و ترکیه به 

رسد که بخش بزرگ آن را صادرات گاز به ترکیه 

 ل می دهد. تشکی

 

برای ایران از یک سو، از دست  دادن بازار گازی 

ترکیه بسیار مهم است. زیرا تراز بازرگانی آن 
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میلیارد  20 -15 کشور با ترکیه هم نزدیک به

دالر است. رسیدن گاز از عربستان و قطر، می 

تواند ترکیه را از گاز ایران هم بی نیاز 

 بسازد.

 

این است که با  اما مهم ترین چیز برای ایران

سقوط اسد، سنگرهای استراتیژیک ایران در جبهه 

غربی فروریخته و تا مرزهای آن کشور خواهد 

رسید. امنیت عراق هم به شدت به خطر خواهد 

افتاد و از همه مهمتر متحدان نظامی آن در 

مرزهای اسراییل یعنی حماس و حزب هللا در آستانه 

دیگر نیرویی نابودی کامل  قرار خواهند گرفت و 

در خاورمیانه نخواهد ماند که  اسراییل را 

تهدید کند. استقرار موشک ها و سامانه های 

پدافند موشکی امریکا در ترکیه و بحرین، 

امکانات تهدید اسراییل از سوی نیروهای موشکی 

ایران به به شدت کاهش داده اند. از این رو، 

ایی ایران می تواند مورد تهدید مستقیم نیروی هو

از سوی دیگر، نیروهای اسراییل قرار بگیرد. 

تندرو در صورت بر افتادن اسد بی درنگ  به سوی 

عراق و افغانستان سرازیر خواهند شد و از راه 

 ترکیه به قفقاز رخنه خواهند کرد.  

 

حاال هم نظری می افکنیم به اوکرایین. اوکرایین 

بزرگترین کشور ترانزیتی گاز روسیه به اروپا 

ت. اگر کاری شود که صادرات گاز روسیه از راه اس

اوکرایین به اروپا برهم بخورد، و در عین حال 

فرض مثال این کمبود با رساندن گاز عربستان یا 

قطر به اروپا جبران شود، دیگر روسیه در آستانه 

رکود چشمگیر اقتصادی قرار  خواهد  گرفت و این 

رزوی آن درست همان چیزی است که در واشنگتن در آ

 اند.

امریکایی ها چنین می پنداشتند که با روی کار 

، «میدان»آمدن نیروهای اولتراناسیونالیستی 

جزیره نمای کریما از دست نیروی دریایی روسیه 

بیرون خواهد شد. زیرا درست با اتکا به همین 

پایگاه، روسیه می تواند کشتی ها و زیردریایی 

س سوریه های هسته یی خود را به بندر طرطو



 

196 

 

بفرستد. چیزی که مانع از حمله امریکا به  

سوریه می گردد. بسنده است یادآور شویم که تنها 

کشتی موشک انداز هسته یی نواموسکوفسک حامل 

چندین فروند موشک هسته یی است که می تواند 

سرتاسر مدیترانه را با خاک یکسان نماید و بر 

روسیه باد هوا دهد. یعنی درگیر شدن با ناوگان 

 در دریای مدیترانه شوخی نیست.   

 

به هر رو، روسیه به گونه پیش بینی ناپذیر، 

جزیره نمای کریمه را به خاک خود ملحق کرد و در 

واقع همه  برنامه های امریکا را خنثی ساخت. 

اکنون اوکرایین که سردچار بزرگترین بحران عمیق 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و درگیر خانه جنگی 

ست، به بزرگترین درد سر برای امریکا مبدل ا

 گردیده است. 

 

امریکا در افغانستان سه به هر صورت، در کل 

 گزینه دارد:

حفظ افغانستان یکپارچه، بر سر کار  -گزینه آ

آوردن یک دولت قوی مرکزی پشتونی دست نشانده و 

گوش به فرمان که توانایی به چالش کشیدن و زیر 

را با فربه ساختن مساله فشار گرفتن پاکستان 

پشتونستان و خط دیورند، داشته باشد، آوردن 

دمکراسی کاذب در آن و مبدل ساختن افغانستان به 

ویترینی از آزادی های لگام گسیخته زیر نام 

آزادی بیان و رسانه ها و... برای کشورهای 

 اقتدارگرای آسیای میانه و ایران. 

 

ند برای در چنین افغانستانی امریکا می توا

چند دستیابی به همه راهبردهای کالن بسنجد. در 

گذشته امریکا برای پیاده ساختن چنین طرحی  دهه 

سرمایه گذاری بسیاری کالنی کرد و اما این طرح 

 به ناکامی انجامید و به بن بست خورد. 

گزینه دوم یا گزینه ب که به طرح روبرت بلک  -2

 وف است. سفیر پیشین امریکا در هند معر -فورد
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در این طرح چنین در نظر گرفته شده است که 

امریکا در افغانستان در پیاده ساختن راهبردش 

ناکام شده است و برای برونرفت از بن بست 

ه است تا افغانستان را به دو منطقه پشتون تبایس

نشین و شمال تقسیم نماید. در این حال، کابل 

با  پایتخت مشترک بماند. در این طرح، امریکا

سپردن اداره امور والیات جنوب و شرق به طالبان 

یعنی در واقع به پاکستان هم می تواند منافع 

راهبردی خود را در پاکستان نگهدارد و هم از 

باتالق جنگ فرسایشی بی پایان در گستره پشتون 

نشین بیرون آید. در عین حال، هزینه های نظامی 

آن به  آن کشور به حد اقل رسیده و تلفات جانی

پایین ترین تراز می رسد. در این حال، پایگاه 

های آن کشور هم می تواند به پویایی های 

اطالعاتی خود در راستای رسیدن به راهبردهای کالن 

 امریکا در منطقه در دراز مدت ادامه دهند.

گزینه معروف به سی یعنی فدرالی ساختن  -3

ون افغانستان: در این گزینه افغانستان به هشت ز

ون نشین در دسترس تتقسیم می شودکه چهار زون پش

طالبان )در واقع پاکستان( قرار داده می شود. و 

چهار زون دیگر در اختیار نیروهای شمال یک زون 

هزاره نشین مرکزی، یک زون شمال غربی یا هرات 

یک زون ازبیک نشین در شمال و یک زون تاجیک از 

 مزار تا بدخشان و پروان.

ساالنه  نل هم امریکا می تواند با داددر این حا

میلیون دالر به هر زون هم از باتالق جنگ  50

پشتون برآید و هم حضور خود را دراز مدت حفظ 

 نماید. کنون همین گزینه روی دست است.

 

دشواری در این است که امریکا در وضعی نیست که 

با پاکستان چناق دلخواه بشکند. امریکا از سوی 

ن و هند زیر فشار است. اما از سوی روسیه، ایرا

دیگر از سوی پاکستان هم زیر فشار است. در این 

 می خواهدحال باید یک راه را برگزیند. امریکا 

همزمان روی دو کرسی که در دو سوی یک میز 

گذاشته شده است، بنشیند یا با پاکستان و یا در 

 برابر پاکستان. گزینه دیگری ندارد.
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به ساز کوشید هم  دخواها درست به گمان من امریک

. و هم راهبرد خود را پیش ببرد رقصدبپاکستان 

یعنی در ازای ماندگار شدن پایگاه هایش ناگریر 

نشین را به  غلزاییمنجمنت والیات دست کم است 

پاکستانی ها بسپارد. در این حال فراموش نشود 

که موضوع مواد مخدر هم در میان است و محاصره 

شدن جلو نفوذ چین. در این حال ایران و سد 

 وی وحشتناکی در حال پیاده شدن است:یسنار

امضای قرار داد با دولت کنونی افغانستان  -1

که در واقع دایمی شدن داشتن پایگاه های نظامی 

را به گونه یی مشروعیت ببخشد. برگزاری لویه 

جرگه مسخره هم در همین راستا است تا بار دیگر 

گه های فرمایشی تنها ثابت شود که لویه جر

ابزاری است برای مهر مشروعیت زدن به خیانت های 

کوشید تا در سخت بزرگ ملی. در این حال کرزی 

برابر دادن این امتیاز به امریکا قدرت را در 

اندان خود دایمی بسازد. اما چون پاکستان نمی خ

. حتا اگر امریکا فتیانن چیزی تحقق یچن ،خواهد

د، شاید برای چندی با چنین بسیار ناگزیر هم شو

ازش تکان بدهد. اما در اصل سسناریویی سر 

برنامه شاید این باشد که یک سیاستچی وابسته به 

پاکستان که در عین حال مورد تایید امریکا هم 

باشد، برای یک دوره کوتاه یا از راه انتخابات 

تقلبی و یا در لویه جزگه تقلبی روی کار آورده 

 شود. 

 

بعدی کارزار صلح خواهی و صلح جویی و  در مرحله

دوحه معظمه با سیلی از دالر مکه مکرمه و معرکه 

 ههای باد آورده نفتی به راه خواهد افتاد و جرگ

های صلح و مانند آن و نتیجه هم از پیش روشن 

است دولت جدید یا دولت صلح مطابق برنامه از 

به صلح دست خواهد یافت و  ظاهرا پیش تعیین شده

ن به معنای آوردن طالبان در جنوب و شرق و ای

سپس سپردن قدرت به یک طالب بدون نکتایی با 

لقب مذهبی خواهد بود. اما به گونه یی که  نداشت

هند و ایران هرگز با این طرح  ،گفتم، روسیه

موافقت نخواهند کرد و جنگ و بحران با شدت 

بیشتر ادامه خواهد یافت. هم حکمیتار و حقانی 

د ادامه خواهند داد و هم در شمال جنبش به جها
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به راه خواهد افتاد. فراموش نشود که  یهای

پاکستان با این طرح تنها یه نیمی از خواست خود 

که رسیدن به مرز علمی یعنی تا دامنه های جنوبی 

هندوکش است، دست خواهد یافت. اما هرگز از نیمه 

 ژیکیژی خود که رسیدن به مرز استراتیدوم استرات

دست نخواهد کشید و در این کار چین  ،آمو است

 پشتیبان آن کشور خواهد بود.

 

روشن است که پاکستان خود چیزی نیست. اما در 

پشت سر آن چین است که کنون دعوای فرعونی سر می 

دهد. نبرد اصلی جیوپولیتیکی کنون میان امریکا 

و چین بر سر پاکستان روان است. تنها هنری که 

دارند، دیپلماسی بسیار نیرومند  پاکستانی ها

ایشان است که می توانند ماهرانه از زمینه بهره 

برداری کنند. چیزی که در کشور ما دردمندانه 

اصال دیده نمی شود. پاکستانی ها بسیار خوب می 

رمانده و افغانستان ددانند که هم امریکا و هم 

درمانده طلب شده اند و این بهترین شانس برای 

تا بخش نخست راهبرد خود یعنی رسیدن به  شان است

دامنه های هندوکش را تحقق ببخشند و امریکا را 

در افغانستان به گروگان خود مبدل سازند تا 

بتوانند در آینده هم از آنان باج بگیرند. 

امریکایی ها هم چاره یی ندارند جز این که به 

بخشی ساز پاکستان برقصند. ناگزیر اند در کابل 

در  .بان را بیاورند. البته در دو مرحلهطالاز 

آینده به یک سیاستمدار وابسته  درآغاز قدرت را 

خواهند سپرد که ماموریت خواهد داشت تا در دو 

سال آینده زمینه را برای سپردن منجمنت کابل به 

الیات ویک طالب دارای هویت روحانی فراهم بسازد. 

عنی جنوبی و شرقی را هم ناگزیرند به طالبان ی

پاکستان بسپارند. اما این تازه آغاز بحران 

دیگری خواهد بود. چون پاکستان تنها با یک کارت 

در افغانستان بازی نمی کند. از این رو برای 

نگهداشتن دل چین ناگزیر است حزب اسالمی حکمتیار 

برآمدن همه  تاو گروه حقانی را به تداوم جنگ 

روسیه با  کفار ریزرف نگهدارند. البته که هند و

چنین وضعی مخالفت خواهند کرد. اما گمان نمی 

رود زور شان در جنوب به پاکستان برسد. اما در 

شمال چرا. شمال هرگاه امریکا بکوشد منافع 
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راهبردی روسیه را در محور آسیای میانه به خطر 

دازد، کارزار کشاکش های بی پایان امریکا و نبی

شکست امریکا  روسیه خواهد شد که در سر انجام با

 .خواهد انجامید

 

 حال می پردازیم به بحران عراق و هیوالی داعش.

اوضاع عراق دردمندانه کنون بسیار خطرناک و 

فاجعه آمیز است. کشور در عمل سه پارچه  شده 

است. پدیدآیی گروه دهشت افکن و لگام گسیخته 

داعش )دولت اسالمی عراق و شام( چالش تازه یی 

انی را در برابر یک آزمون است که جامعه جه

 بسیار دشوار قرار داده است.    

شبکه دهشت  700می گویند که در جهان در حدود 

افکن دارای گرایش های سلفی از برخی از شاخه 

های اخوان المسلمین گرفته تا وهابیان دارای 

تمایالت و سمتگیری های گوناگون در تکاپو اند که 

ر، امارات، بیشتر شان از سوی عربستان، قط

ترکیه، پاکستان و... تمویل و آموزش داده می 

شوند. تنها شمار مدرسه های تروریست پرور 

 پاکستانی سر به چهل هزار می زند.

اگر بگوییم که سازمان های اطالعاتی  کنون

امریکایی از وجود این شبکه ها آگاهی ندارند، 

.خود فریبی یی بیش نخواهد بود
63
 

                                      
63

مشکل در پرخوارگی اطالعاتی امریکا است. ناگفته .  

العاتی با شمار محدودی پیداست که هرگاه سازمان های اط

از اطالعات سروکار داشته باشند، همه برداشت ها و 

ارزیابی ها بر اساس همین اطالعات دست داشته در مدت 

کوتاهی صورت می گیرد. اما اگر با پشته یی از اطالعات 

وه سروکار پیدا کنند، روشن است مطالعه، تحلیل و بان

و به تبع  ارزیابی همه آن ها وقت زیادی را می گیرد

سرعت ارزیابی و تصمیمگیری های اپراتیفی شان را پایین 

می آورد. از سوی دیگر، در این گونه سیل اطالعات، 

حریفان هم می توانند اطالعات گمراه کننده و کاذب 

)دیزانفارماسیون( را رخنه بدهند که می تواند موجب 

 رفتن به بیراهه گردد. 

 

ازمان ک. گ. ب شوروی با توجه به همین نکته است که س 

پیشین ترجیح می داد با شمار کمتری از جاسوسان اما 
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، لغرش های پی در پی در حاال اگر نیک بنگریم

خاورمیانه موجب آن شده است که رودباری از خون 

به راه بیفند. برای نمونه در لیبیا، بمباران 

های هوایی ناتو و راه افتادن جنگ داخلی باعث 

ده درصد باشندگان این  -هزار نفر 300شد تا 

کشور کشته شوند.  شمار کشته شدگان در جنگ 

نفر، شمار زخمیان شاید  سوریه سر به دو صد هزار

چهار برابر این، شمار مهاجران به کشورهای دیگر 

سر به دو میلیون نفر و شمار بیجاشدگان در داخل 

میلیون نفر می زند. بنا به  9کشور سر به 

ارزیابی های گوناگون، به اقتصاد سوریه هم 

ده میلیارد زیان وارد شده و تقریبا همه  ینچند

نابود شده اند.  و تازه  زیرساخت های این کشور

این آغاز کار است. حاال از تلفات چند صدهزار 

نفری عراق و ویرانی کامل این کشور در 

 رویدادهای چند دهه اخیر سخن نمی گوییم. 

 

خاستگاه  ،خوب، امریکا نمی خواهد نظر به منافعش

های اصلی تروریسم را یعنی منابع تمویل آن را 

کاند. و اال سر جا در کشورهای خرپول عربی بخش

نشاندن شیوخ عرب کار بسیار ساده یی است.
64
 

                                                                                                             
دارای کرسی های کلیدی و مطلع از  اطالعات دست اول سر 

 وکار داشته باشد،  تا لشکری از گزارشگران بی شمار.
64

مثال بارز آن تهدید پوتین است. پس از انفجارهای  

ی از تروریستی در فرودگاه دامادیدوای مسکو و یک

ایستگاه های متروی این شهر، هنگامی که دهشت افکنان 

چچنی تهدید کردند که در بازی های زمستانی المپیای 

سوچی، عملیات تروریستی به راه خواهند انداخت، پوتین 

فروند هواپیمای بمب افکن  120بی درنگ  دستور داد تا 

آماده بمباران کاخ  27و سوخو  60 -و تو 22-سنگین تو

لطنتی عربستان و قطر شوند و چند دستگاه پرتاب های س

موشک های اسکندر را در ارمنستان مستقر ساخت. آن گاه 

اعالم داشت که هرگاه در هنگام بازی های المپیاد حتا 

یک بمب هم در سوچی یا کدام شهر دیگر روسیه انفجار 

توجیه کسی نخواهد  کند، روسیه دیگر منتظر توضیح و

ا دستور داده خواهد شد تا بی درنگ نشست. به هواپیماه

به بمباران کاخ های شیوخ عربستان و قطر و درهم 

بپردازند. این بود که  هاکوبیدن تاسیسات نفتی آن کشور
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شگفتی برانگیز این است که در چند سال گذشته 

داعش هر چه جنایت که در جهان بود در سوریه 

کرد. اما از کسی صدایی برنخاست. حتا ثابت شد 

که از گازهای سمی شیمیایی وارد شده از ترکیه 

گرفتند. باز هم  هم در برابر باشندگان عادی کار

همه ساکت بودند. اما ناگهان می بینیم که تازه 

جهانیان از خواب سنگین بیدار شدند و متوجه شده 

اند که چه خطری جهان را تهدید می کند. هر چند 

هزار سپاهی  300هزار سپاهی عراقی،  500در برابر 

هزار سپاهی کرد که تا دندان مسلح  200سوری و 

هزار آن  70ی داعشی که تازه اند، صد هزار جنگجو

و در کل، شمار رزمندگان  در سوریه مستقر هستند

، نیروی نیست که هزار نفر می رسد 30فعال آن به 

بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد، با این هم 

در نبردهای چریکی به گونه یی که تجربه نشان 

 داده است، سیاهی لشکر به کار نمی آید.  

 

یز بر سر لحاف مالنصرالدین یعنی روشن است همه چ

تاراج نفت و گاز اعراب  است. اما چیزی که 

بسیار مهم است، این است که در پهلوی سودمندی 

واستراتیژیک براندازی اسد، رساندن گاز یج

از راه سوریه به  ، اسراییل و مصرقطر ،عربستان

یکا اهمیت راهبردی رترکیه و اروپا برای ام

و هم اروپا را از گروگانی  دارد. زیرا هم ترکیه

گازی روسیه و ایران نجات می بخشد و این امکان 

را برای امریکا و اروپا فراهم می سازد  تا 

فارغ بال به تحریم های سنگین ایران و روسیه 

از راه این کشورها  ادامه بدهند. هر گاه گاز 

سوریه به ترکیه و اروپا رسانده شود، دیگر 

روسیه نخواهند داشت. حاال  نیازی به گاز ایران و

اگر در این راه مردم سوریه قربانی شوند، چه 

به گفته برژنسکی، باک؟ درست مانند افغانستان. 

کشته شدن و زخمی شدن چند میلیون افغان بی سواد 

 و دور از تمدن مهم بود یا فروپاشی شوروی!

 

                                                                                                             
شیوخ عرب از جا تکان  نخورند و تا امروز دیگر کسی در 

 روسیه اقدام به عملیات تروریستی نکرد. 
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حاال می گذریم از این که سوریه آخرین پایگاه 

و اطالعاتی روسیه در جهان عرب جیواستراتیژیکی 

است و با برافتادن اسد، کار حزب هللا لبنان و 

حماس هم پایان خواهد یافت و حلقه محاصره 

استراتیژیک به دور ایران تکمیل خواهد شد. این 

است که باید بهانه یی به دست بیاید تا راه 

برای بمباران سوریه هموار شود.  دشواری در این 

منطقه حلب نیز حضور دارد. می  است که داعش در

دانیم که  در حلب شمار بسیاری از نیروهای 

هستند. حاال اگر امریکایی  دولتی سوریه هم مستقر

ها به بهانه بمباران داعش در حلب نیروهای سوری 

را هدف قرار بدهند، زمینه برای سقوط این شهر 

به  دست نیروهای اپوزیسون سوریه فراهم خواهد 

واند بستری برای براندازی اسد هموار شد که می ت

 نماید. 

 

اما روشن است ایران و روسیه و چین اجازه 

نخواهند داد تا چنین چیزی محقق شود. امکان این 

که چنین حمله یی به یک جنگ بزرگ منطقه یی با 

اشتراک حزب هللا و حماس و حمله موشکی سوریه بر 

 اسراییل مبدل شود، بسیار باال است که دیگر

گرفتن جلو آن بسیار دشوار خواهد بود. به محض 

این که اسد خطر جدی یی را احساس کند، هر گونه 

که  شده کار را با آغاز جنگ در برابر اسراییل 

خواهد کشاند که می تواند به خود شکل جنگ اعراب 

و اسراییل و در نتیجه جنگ مسلمانان در برابر 

ه گسترش کفار را بگیرد. چنین نبردی می تواند ب

تروریسم در سرتاسر جهان مساعدت کند. منتقی 

نیست که حتا عربستان و  قطر هم موشکباران 

شوند. اگر پای ایران هم به این کارزار کشیده 

 شود، دیگر باید فاتحه منطقه را خواند.   

 

نیازی به گفتن ندارد که افغانستان هم تا 

اندازه یی قربانی سیاست لوله های رسانایی گاز 

شد. هنگامی که ایران تصمیم گرفت گاز میدان 

پارس جنوبی را به پاکستان و هندوستان و چین 

در پی کشیدن خط تاپی شدند ها برساند، امریکایی 

تا نگذارند ایران گاز پارس جنوبی را که با قطر 
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یک میدان مشترک شمرده می شود، به بازارهای 

جنوب آسیا برساند. در نتیجه، ایران در بهره 

برداری از قطر نزدیک به ده سال عقب ماند و 

میلیارد ها دالر زیان دید. آن چه  مربوط به 

افغانستان می گردد، این کشور به کام اژدهای 

طالبان افکنده شد و آتشی در آن برافروخته شد 

 که تا کنون خاموشی ندارد.   

این گونه، سه کشور افغانستان، سوریه و 

انندی پیدا کردند و هر اوکرایین سرنوشته های هم

 سه قربانی بازی جیواکونومیک گردیدند.

 

گردد، بازگشت  یآن چه مربوط به افغانستان م

زود اجتناب  ای ریطالبان به شرق و جنوب د

 ییکایو نه خود امر هیاست. اما نه روس ریناپذ

 یایآس یو نه کشورها رانیها نه هند و نه ا

 عنفیذ در افتادن شمال به دست طالبان انهیم

و نخواهند گذاشت که طالبان به شمال بر  ستدین

خود باشندگان شمال هم در برابر  تهلبگردند. ا

آمدن طالبان مقاومت خواهند کرد. روشن است 

 میو به شمال و جنوب تقستفاک -افغانستان د

 خواهد شد.

در این حال امریکایی ها که بازگشت طالبان را 

این کار با روش ترجیح می دهند  ،محتوم می دانند

های نرم افزاری همین اکنون با مدیریت خود 

امریکایی ها انجام شود تا این که طالبان به 

زور خود با روش های سخت ابزاری در آینده 

 برگردند. 

 

به هر رو، در صورت حضور طالبان در شرق و جنوب، 

یک موضوع دیگر هم می ماند و آن عبارت است از 

تار دولت در کابل. زیرا مشارکت  طالبان در ساخ

ت یاد شده بسنده اطالبان تنها با گرفتن والی

نخواهند کرد. و در کابل هم حاضر نیستند در 

جایگاه دوم بنشینند. یعنی طالبان حاضر هستند 

تنها در صورتی به کابل بیایند که همانا رهبری 

دولت به دست آن ها داده شود  و در این حال 
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ئتالفی در جایگاه دوم نیروهای شمال در دولت ا

 باشند. 

چنین بر می آید که امریکایی ها چاره یی جز 

پذیرفتن این گزینه نداشته باشند. اما برای 

عملی ساختن آن به یک دولت انتقالی نیاز است و 

سال را در بر  5 -2 به زمان که شاید دوره یی تا

گیرد. اما به هر رو، با آمدن طالبان به شرق و 

بحران افغانستان فروکش نخواهد جنوب و کابل 

کرد.  چون چین مخالف هرگونه حضور دراز مدت 

 امریکا در افغانستان است.  

 

در این حال، امریکا با چند چالش دیگر هم رو به 

 رو است:

حضور روزافزون چین در پاکستان به ویژه در  -

 بندر گوادر که یک حضور راهبردی است.

تان بیخی دو دیگر یک نکته دیگر در افغانس -

متوجه آن نیستند و آن این که هرگاه تداوم حضور 

نیروهای امریکایی در افغانستان بر اساس قرار 

داد دو جانبه همکاری های امنیتی و دفاعی انجام 

شود، روسیه و کشورهای آسیای میانه دیگر ملزم 

به همکاری با امریکا در زمینه ترانزیت نخواهند 

که انتقاالتی شمال بود و شاید در صورت لزوم شب

 را بیخی ببندند. 

 
در این حال روسیه پا می فشارد که هر گونه حضور 

امریکا در گستره افغانستان باید بر اساس تمدید 

فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل آن هم پس 

ساله  سیزدهاز ارائه گزارش ناتو از کارکردهای 

آن سازمان در افغانستان باشد و ضرورت حضور 

 2014روهای آیساف را در افغانستان پس از نی

 همانا سازمان ملل تایید نماید. 

 

 داددر این حال، اگر امریکایی ها بخواهند قرار

را به صورت دو جانبه با کابل امضاء نمایند، 

شاید روس ها دیگر با آن ها همکاری ننمایند و 

طر رو به رو گردد، خاگر منافع راهبردی شان با 

های شمال را ببندند. در این حال  همه راه ممکن
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شوند. می امریکایی ها به گروگان پاکستان مبدل 

در این حال پاکستان می کوشد از پیش همه  راه 

های مواصالتی شبکه شمال را ناامن سازد تا 

ترانزیت امریکایی ها را در آینده منحصر به خود 

سازد و امریکایی ها را به گروگانان خود مبدل 

 گرداند.  

امان و پیچیده و سدر هر رو، اوضاع بسیار نا به 

آبستن رویدادهای ناگوار است و این در حالی است 

که در شمال آمادگی هایی چندانی برای ایستادگی 

 در برابر چالش های احتمالی دیده نمی شود.

 

مهم  اریتر از مو بس کیچند نکته بار یآور ادی

 :است

س قطع نامه و بر اسا یالملل نیانتالف ب یروهاین

وارد افغانستان شده اند و  تیامن یشورا صلهیف

بر اساس  دیبا 2014هر گونه حضور آن ها پس از 

نامه  صلهیف بیتصو ای نیشینامه پ صلهیف دیتمد

هرگونه قرار داد دو  یامضا. ردینو صورت بگ

بر سر اقتدار  میرژ انیم یو دفاع یتیجانبه امن

بند و معامله بر اساس زد و  کایدر کشور و امر

 ژهیمنطقه به و یکشورها یپشت پرده از سو یها

نبوده و  رایو پاکستان پذ رانیا ن،یچ ه،یروس

سوق  شتریب یدگیچیو پ یثبات یب یکشور را به سو

خواهد داد
65
 یکنون میاست که رژ یدر حال نیا .

 یساختن و قوم یخود و خاندان تیتداوم حاکم یبرا

 .است کایبا امرمعامله  شهیساختن قدرت در اند

 لیحاکم به دل میرژ یاز سو یقرارداد نیچن یامضا

که در اثر تقلبات گسترده  میرژ نیا تیعدم مشروع

 یسوال م ریکار آمده است، هم ز یدر انتخابات رو

 .باشد

 

 تیکه هم فاقد مشروع یکنون میکه رژ نیا گریدو د

دارد، حق  انیاست و هم دوره کار آن رو به پا

                                      
65

انده اشرف به گونه یی که دیده شد، رژیم دست نش.  

غنی احمد زی در فردای به قدرت رسیدن بی درنگ قرار 

 داد سیاه را امضاء کرد. 
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کل ش. مردیبگ میتصم ندهیآ یسل هان یندارد برا

حاکم موضوع قرار  میجا است که رژ نیدر ا یاصل

چانه  یساخته است برا یزیرا دستاو یتیداد امن

 یقوم ،یخاندان ،یشخص ازاتیگرفتن امت یبرا یزن

فشار جانکاه  ریز ییاز سوامریکا . یو سمت

 یورزد در ازا یم دیپاکستان قرار دارد که تاک

 یو مال یمستمر نظام یکمک ها ،ها گاهیپا شتندا

 ردیدارد و هم منجمنت کابل را در دست بگ افتیدر

گروه  گریدر دست طالبان و د یابتیکه به گونه ن

 نیخواهد بود. در ا یدست نشانده پاکستان یها

که در محاسبه و سنجش  یزیتنها چ ،بازار آشفته

رو،  نیافغانستان است. از ا یمنافع مل ست،ین

چونان  یقرار داد در تراز جهان نیا یامضا

 تیامن یشورا صلهیاز ف یسوءاستفاده ابزار

که منجر به  ایبیسازمان ملل، مانند مساله ل

در مناطق  ییکایهزار سرباز امر بیستاستقرار 

خواهد بود و در تراز  د،یآن کشور گرد زینفت خ

سوء استفاده  یبرا یزیچونان دستاو ییمنطقه 

 یجعل قهیبه عنوان وث یخلدا ترازپاکستان و در 

 .یکرز یتداوم حکومت خاندان یمعامله برا

 

عدم  یکیجا چند موضوع مطرح است:  نیدر ا

 .قرار دادها نیبستن چن تیمشروع

و  نیتضم یافغانستان تنها در صورت یمل تیامن .1

با  یمل ریدولت فراگ کیتواند که  ین شده میامت

 .دیایکار ب یجامعه رو یها هیمشارکت همه ال

 تیامن یشورا یاز سو یالملل نیمحکم ب نیتضم .2

 کایامر نی. تنها تضمدیایسازمان ملل به دست ب

 150که  یهنگام رای. زستیرو بسنده ن چیبه ه

حضور داشتند، موفق به  ینظام ریو غ یهزار سپاه

نشدند. اکنون که قرار است در حدود  یکار نیچن

ن یتامرا  یمل تینفر باشند، چگونه امن 13600

 .خواهند کرد؟

 یفیدارد که چگونه تعر نیبه ا یبستگ گر،ید. 3

 یمنافع مل فیتعر ی. هنوز رومیدار یمل تیاز امن

 انیدر کشور حد اقل م یاجماع یمل تیو امن

  .ستینخبگان ن
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مدرن  یمجهز با جنگ افزارها یمل یتنها اردو. 4

تواند در برابر چالش ها  یم دهیو آموزش د

 شیپ یچند نیاست که هم یحال در نی. استدیب

هزار تن جنگ افزارها را به  هفتادها  ییکایامر

کاربرد آن  یبهانه که ارتش افغانستان برا نیا

جا چند  نیاست، نابود کرد. در ا دهیها آموزش ند

 سیزده نیپس آن ها در ا .دیآ یم انیبه م شپرس

 یروهایکردند؟ اگر قرار است ن یسال چه م

بمانند،  یافغان یروهایوزش نآم یبرا ییکایامر

بردند؟  انیچه از م یرا برا یپس جنگ افزارها

 یبرا یمیها گواه بر آن است که نه تصم نیهمه ا

 ییما هست و نه برنامه  یروهایمجهز ساختن ن

همان گونه که  ،ها. به هر رو نآجدی آموزش  یبرا

و ثبات در  نتیام نیتام یبرا ،بار ها نوشته ام

بیرون از  گانهیب یروهایز مدت نکشور حضور درا

تنها چهارچوب فیصله شورای امنیت سازمان ملل، 

 تیو تنش زا باشد. تثب نیتواند چالش آفر یم

قانون  شیرایو ت،یامن یشورا یکشور از سو یطرفیب

 نیو ساختار نظام و تفاهم گسترده ب یاساس

از  یبر سر برخ یمل جماعو ا ییو منطقه  یالملل

 ییتواند ثبات را تا اندازه  یم یمهم مل لیمسا

 .دینما نیتام

 

ما به  ایکه آ نیا یکیمهم است:  اریدو موضوع بس

 ای میگذار یالدول ارج م نیحقوق ب باتیترت

است که در جهان قانون جنگل  نیما ا یابیارز

سازمان ملل در باره  تیامن یحکمفرما است. شورا

مه قطع نا یالملل نیب یروهایافغانستان و حضور ن

شدند. حاال  روارد کشو روهاین نیصادر کرد و ا یی

نامه به  صلهیف ایقطعنامه  نیا عادیم 2014در 

 یالزم م یرسد. حال اگر جامعه جهان یم انیپا

در افغانستان  2014پس از  شیروهایکه ن ندیب

 انیبه همه جهان یگزارش دیبمانند، نخست با

ه ساله چ سیزدهحضور  یارائه دهد که دستاوردها

حضور  کهالزم است  یلیبوده است و بنا به چه دال

. این ستینظر من ن نیگردد. ا دیتمد روهاین نیا

سازمان  مانیکل پ ریدب - وژایبرد یکوالین را 
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 ،نیچ دیتاک می گوید که این یدسته جمع تیامن

 .است نیو شخص پوت هیروس

 

 گری. بحث دمیندار یاگر الزم است ما حرف ،خوب

با  وندیدر پ تشیکه مشروع یلتاست که دو نیا

 یجرگه ها هیتقلبات گسترده چند باره در همه لو

سخت  یو انتخابات نامنهاد جعل یو تقلب یشیفرما

نسل  رنوشتدارد در باره س یسوال است، چه حق ریز

کشور آن هم در اثر زد و بند و  ندهیآ یها

  رد؟یبگ میمعامله تصم

 

 کایامر .تبحث پاکستان و طالبان اس گریوضوع دم

 نیبا آن ها چه کند؟ بگذارد که به دست چ

صد البته پاکستان و  کایامر یبرا فتند؟یب

دارند.  تیاهم مشیو رژکابل از  شتریطالبان ب

پاکستان چه  ماتومیبا فشار و اولت کایحال امر

 نیدولت در ا یوفاق مل نهیکند؟ به هر رو، در زم

باشد؟  گذشته چه کرد که حاال به آن معتقد لسا 13

و ...  یو وفاق مل یاصال به منافع مل یدولت کنون

 دیایکار ب یرو ی. هرگاه دولتستین لیقا یارزش

باور داشته باشد، در  لیمسا نیبه ا یکه به راست

 نیکه دارم ا ینداردم . پرسش یآ ن صورت من حرف

 بود؟قرار داد چه خواهد  نیاست که دستاورد ا

 نیباشد ا ه ییقبیل تیحاکم دیدستاورد تمد راگ

از دست رفتن تنها دستاورد ما در چهار  یبه معنا

کار آمدن  یاست. اگر منجر به رو ریدهه اخ

سقوط کشور است. حال ما  یطالبان گردد، به معنا

قرار داد موهوم  نیا زشوایبه پ یکردیبا چه رو

 دیاین رکا یرو یکه در کشور دولت یمادام م؟یبرو

 فینباشد، و تعر برخوردار یمل تیکه از مشروع

نداشته باشد، و ره آورد  یاز منافع مل یروشن

مشخص نباشد، مردم هرگز آن  شیقرار داد از پ یها

 .رفتیرا نخواهند پذ

 

و  یمل تیحاکم نیقرار داد منجر به تام نیاگر ا

گردد که مورد  یریفراگ یکار آمدن دولت یرو

، بحث جداگانه جامعه باشد یها هیهمه ال دییتا
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پس از آن که مردم مطمئن شدند که آن گاه،   .است

حکومت با و نه  ندیآ یکار م ینه طالبان رو

آن  انحصارگرا  وخودکامه یی سر کار خواهد آمد،

 .اندازندیب دانیگاه موضوع را به م

 

دولت مشروع و برخاسته از  کیاگر در افغانستان 

شد گفت که معاهده  یبود، م یمردم حاکم م یآرا

گونه  چیاست. دولت افغانستان از هدو طرف  انیم

قراردادها برخوردار  نیچن یامضا یبرا تیمشروع

سال  پنجاهتا  ی. درست است که دولت آرمانستین

که بر  ستیبدان معنا ن نینخواهد آمد. اما ا

 دییاست مهر تا یکه ضد مل یدولت تیمشروع

باند را  کی یو معامالت و زد و بندها میبگذار

هم  زیمفهوم مبارزه مسالمت آم به یزی. چمیریبپذ

خود را در  یصدا میوجود دارد. همه ما حق دار

و  نیکه قوان نی. امیها باال کن ییبرابر نارسا

شود به کس چه؟  یپا م ریز یالملل نیمقررات ب

دهه ها  یکشور برا کیکه در باره سرنوشت  نیا

که  نیشود به کس چه؟ ا یم یقانون ریمعامله غ

خواهند آورد به کس چه؟ مردم حق طالبان را بخشی 

چه خواهد شد؟  2014بفهمند که پس  قایدارند دق

پاکستان را بر  یعنیها طالبان  ییکایامر ایآ

 سازند؟  یسرنوشت ما حاکم م

 

قرار  اورند،یطالبان را ب کایاگر قرار باشد امر

 یزیچ گریآورند. د یم ،نشود ایداد امضا شود 

بخواهد  کایر امر. اگمیاز دست رفتن ندار یبرا

حضور  نیا دیبا ،در افغانستان ماندگار شود

گردد.  دییتا تیامن یشورا یاز سو مشروع باشد و

 یدارا که دیایکار ب یرو یاگر قرار باشد دولت

 هیباشد و حقوق همه ال ریو فراگ ینسب تیمشروع

شود، در آن صورت آن دولت حق  نیجامعه تام یها

 یمل لیمسا نهیزم از مردم در یندگیدارد به نما

 یریمگی. کنون در افغانستان تصمدینما یریمگیتصم

که  یمی. هر تصمیو شخص یاست و تبار یها انحصار

به آن  دیمردود است و ما نبا رد،یگ یم میژر نیا

 .میبگذار دییمهر تا
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 :وبه هر ر

در هر صورت در افغانستان ماندگار  کایامر.1

آن  یزود نیخواهد بود و قصد هم ندارد که به ا

 یبه مانورها دیرو، نبا نی. از ادیرا ترک گو

 مزیتا ورکیویو آن چه در ن دیکاخ سف یغباتیتبل

 بی، فرمی شودنشر یا دیگر رسانه های امریکایی 

 .خورد

برود، افتادن  ایبماند  کایامر گر،ید یاز سو .2

است  یجنوب و شرق به دست طالبان امر اتیوال

است در  ریند، ناگزبما کایمحتوم. حال اگر امر

پاکستان هر گونه که شده حد  یبرابر خواست ها

آن،  ری. در غدینما ینیعقب نش ییاقل تا جا

 نیخواهد افتاد و ا نیبه دامان چ شتریپاکستان ب

 یم کیخطرناک است. پاکستان ن اریبس کایامر یبرا

در افغانستان سخت در تنگنا  کایداند که امر

به  یپاکستان رکیز ناستمدارایرو س نیاست. از ا

 یریازگیو امت یریدانند که هنگام باجگ یم یخوب

 گرید یاست. از سو دهیفرصت فرا رس نیو بهتر

و وضع  دولت کابلنکبتبار  تیها وضع یپاکستان

دانند که  یکنند و خوب م یرا درک مآن  دانهینوم

 یفراوان ازاتیحاضر است به خاطر ماندن امت کابل

توانند  یحال تا م نیدر ابه اسالم آباد بدهد. 

را هم  یو سر انجام کرز رندیگ یرا م ازاتیامت

با مهره سر  افته،ی انیمدت مصرفش پا گریکه د

 .خواهند کرد ضیتعو یسرپرده تر

 

ها چند خواست مشخص را در  یرو، پاکستان نیاز ا

 یواگذار یکیمطرح نموده اند:  کایبرابر امر

ان که حد به پاکست نیپشتون نش اتیاداره وال

آن شامل  یآن از هلمند تا کند و حد اقل یاکثر

از زابل تا کنر است. البته جالل آباد و  یاتیوال

 یخواست نم نیقندهار و هلمند عجالتا شامل ا

توانند  یها نم ییکایدانند که امر یباشد. چون م

  .دست بکشند اتیوال نیاز ا

ابت یبه ن یپاکستان قرار گرفتن شخص گریخواست د

پاکستان در راس قدرت در کابل و مشارکت دادن  از
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است که در کوارتت  ییطالبان در قدرت به گونه 

  .نخست را طالبان بنوازند الونیکابل و یاسیس

 

مانند  یماد یها یریازگیآن، امت یدر پهلو

 زانیافغانستان ساالنه به م «ییته جا» افتیدر

ر دادن پاکستان د تیدالر و عضو اردیلیم 1.2 یقبل

 یماهایدادن هواپ لیو تحو یسازمان تجارت جهان

 .با هند ... است ینظام یها یو کاهش همکار 16-اف

افغانستان به دو بخش و  میرو تقس چیبه ه هیروس

جنوب و شرق را به طالبان و در واقع  یواگذار

صد در صد طرفدار  هی. روسردیپذ یپاکستان نم

قول و  و خانواده او است و با آن ها یکرز یابقا

 .دارد یپنهان یقرارها

 یهم مخالف واگذار رانیحال، هند و ا نیدر ا

در  کایاست که امر نیقدرت به طالبان اند. ا

داند  یقرار گرفته است و نم ابیدو سنگ آس انیم

 که چه کند؟

 

داند که چه بخواهد  یم کین کایامر گر،ید یاز سو

تواند از  ینخواهد، پاکستان به کمک طالبان م ای

جنوب و شرق را چند سال پس از  ینظام قیطر

معتقد است که در صورت  هیحال روس نی. در اردیبگ

 ،مدرن یبا جنگ افزارها یافغان یروهاین زیتجه

توانند در برابر پاکستان و طالبان  یآن ها م

گذارد به  یرا نم کای. اما پاکستان امرستندیب

 نیفشار سهمگ ریسالح بدهد. حتا ز یافغان یروهاین

را وادار ساخت که قرار داد خود در  کایامر

  .دیفسخ نما هیرا با روس کوپترهایهل دیخر نهیزم

 

ها  ییکایاست که امر نیچن نیحال، موقف چ نیدر ا

هوادار خروج  هی. روسندیاز افغانستان برآ دیبا

. اما حضور آن ها را تحت ستیها ن ییکایامر

س که بر اسا نیا یکی. ردیپذ یم یط خاصیشرا

 صلهیاتخاذ ف ای تیامن یشورا یقبل صلهیف دیتمد

حضور شفاف باشد. و  نیکه ا نیا گرینو باشد، و د

 یاگر بر اساس قرار داد با دولت افغانستان م

شفاف بوده و با  دیقرار داد با نیمانند، ا
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رعکس، هند خواستار ب  .امضاء شود هیموافقت روس

گتن است که واشن ییمطابق نسخه  ییکایحضور امر

مشابه به  یموقف زین رانیا .خواهد یآن را م

دارد و از بازگشت طالبان سخت در هراس  هیروس

که  بماند منتظردهد  یم حیرو ترج نیاست. از ا

 رانیخواهد توانست با دولت نو ا کایامر ایآ

در موقف  دیدر آن صورت شا ر؟یخ ای دیایکنار ب

 انجامهم  ییها شیرایخود در قبال افغانستان و

 .دهد

 

 شنهادیبارها پ یبه کرز هیحال، روس نیدر ا

همه  یها تیحما ینموده است که حاضر است، از و

نموده و هر قدر سالح  یو نظام یاسیس ،یجانبه مال

و تانک و توپ  مایخواهد به شمول هواپ یکه م

فشار پاکستان مانع از  ریز کایبدهد. اما امر

 .کار است نیا

 

و راه  یشب باز مهیخشاهد باز هم در آینده 

 یقانون ریجرگه مسخره و مضحک و غ هیلو یانداز

از مناطق  سوادیب یبا گرد آوردن چند خان و مال

و چند آدم خود فروخته و آبرو باخته از  یمرز

به دست  یباز هم برا خواهیم بود. اتیوال گرید

و باز هم  دیخود معامله نما یآوردن اهداف شخص

هم  دیبخوانند و شا ثیو حد تیچند آ ،ریحضرت و پ

و  ندینمای و رمل انداز لیباز هم استخاره و تاو

 قهیوث ،گرید یعمارتقرار داد اس کی یامضا یبرا

 .ببافند یشرع

 

نشود، چه  ایبه نظر من، چه قرار داد امضا شود 

 ینخواهد، افغانستان به سو ایبخواهد  کایامر

 کایرود. منافع امر یم شیشدن به دو بخش پ میتقس

از  یکه بتواند به آسان ستین یزیر پاکستان چد

 کیبه خاست پاکستان لب کایآن دست بکشد. اگر امر

 نیندارد. ا کایبه امر یازیآن کشور ن د،ینگو

تواند بکند و پاکستان به  یم نیکار را به کمک چ

 .ستین یدنیدست کش درو از راهبرد خو چیه
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مهم هم  اریبس اریبس گرینکته د کیمتوجه  دیبا

 ست؟یچ کای. راهکار امرمیباش

 ازیامت ابلکه به ک نیخواهد بدون ا یم کایامر

فشار  ریبدهد، قرار داد را با ز یتعهدات ای

 یگوناگون از جمله فشارها یاز راه ها وگرفتن 

 یمال یشخص یشنهادهایهم پ دیو شا یجنگ روان

خاطر بر سر افغانستان  بیو سپس با ط دیامضا نما

 نی. و اندیمعامله بنش زیم با پاکستان بر سر

هم خواهد کرد. آن گاه هم قرار داد  یکار را عمل

طالبان کرام و  کایامضاء خواهد شد و هم امر

 پاکستان را خواهد آورد. در آن صورت چه؟

 

 یاست که منافع مل نیگردد، ا یکه مطرح م یپرسش

 ست؟یچ انیم نیکشور و منافع مردم ما در ا

پس  .و پاکستان است بلکا کا،یامر انیمعامله م

 نیا یکه کرز میتوان نگذار یچه بهتر که تا جا

 معامله را بکند. 

 :است نهیدر کل ، دو گز

نه وبه گ یالملل نیائتالف ب یروهایحضور ن.1

 صلهیبر اساس ف ایسازمان ملل  یمشروع از سو

نامه نو  صلهیبر اساس ف ایو  دیتمد نیشینامه پ

 .دیخواهد گرد دییتا

 دیو پاکستان خواهند کوش کایکه امر نیا ایو  .2

و هم افتادن  کایتا با دور زدن آن، هم حضور امر

 یمیمنجمنت افغانستان به دست پاکستان و گرفتن ن

 .ندینما یرا عمل اتیاز وال

 

 :نشود نیچن امیدواریماست که  نیمن چن ینیب شیپ

انتخاب خود را کرده است و با  نهیدر زم کایامر

 دهیافغانستان به توافق رس لیمسا پاکستان بر سر

و گرفتن  اتییبر سر جز ییها یچانه زن دیاست. شا

 کایهنوز هم روان باشد. امر شتر،یب ازاتیامت

 ایهر گونه که شده به زور  ابلقرار داد را با ک

  .رضا امضا خواهد کرد
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دولت در واقع  کی، هم اذهان عامه بیفر یبرا

 کی -دار یینکتاطالب  کیآوردن  یبا رو یانتقال

حال  نیپاکستان که در عمورد تایید  استمداریس

 قیاز طر ایهم باشد، را  کایامر دییمورد تا

 ای ، یا با اجماع نخبگان حاکم ویانتخابات قالب

کار  یو... رو یجرگه قالب هیلو یبرگزارهم 

قدرت  انتقالنو  سییر نیا فهیخواهند آورد. وظ

ساله باشد. در چند دیدوره شا کیبه طالبان در 

چون  یب نیپشتون نش اتیوالبرخی از اداره  ندهیآ

و چرا به طالبان سپرده خواهد شد. در کابل 

از  یبرخ .خواهند آمد انیبه م یاداره ائتالف

 کومترجال شمال هم فرصت داده خواهد شد تا در ح

 .یشیدر کابل سهم داشته باشند. اما نما یائتالف

 

تان در عمل شکل ساختار افغانس ،حال نیدر ا

را خواهد گرفت. اما در شمال به چند  ونیکنفدراس

 کایگونه امر نیخواهد شد. ا میتقس یواحد فدرال

خود را نگهدارد، هم با  یها گاهیتواند هم پا یم

جنگ را به حد  نهیو هم هز دیایپاکستان کنار ب

 .اقل برساند

 نیکار نخواهد بود. پاکستان با ا انیپا نیاما ا

 شیاز خواسته ها یمیتواند تنها به ن یم ویسنار

و  ابدیهندوکش تسلط  یتا مرز علم یعنیبرسد. 

 نیرا به گروگان خود مبدل سازد. در ا کایامر

دست  کایکه با امر یحال نیحال پاکستان در ع

تحد م -نیتواند چ یاندر کار معامله است، نم

است که حزب  نی. اردیبگ دهیاش را ناد یراهبرد

به بهانه اشغال  یو گروه حقان اریتحکم یاسالم

ادامه خواهند داد. « جهاد»کفار به  یکشور از سو

خواب  کایدر شمال و غرب هم وضع آن گونه که امر

  .نخواهد شد یاست آرام دهیآن را د

 

ادامه خواهد  یسخن، جنگ و نا به سامان کیدر 

مرحله  یژیلحظه هم از استرات کی. پاکستان افتی

ندن گستره نفوذ تا مرز دوم خود که رسا

 .هندوکش است، از پا نخواهد نشست کیژیاسترات
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 یم ایاست که آ نیگردد، ا یکه مطرح م یحال پرسش

 هیچرخش اوضاع را گرفت؟ موقف روس نیتوان جلو چن

و هند در برابر آن چه خواهد بود؟  رانیو ا

  ر.دشوا اریاست بس یپرسش

 

 :استراتیژی چین در قبال افغانستان

در سال هاي دهه نود سده بیستم هفتصد  چین،

برابر رشد داشته است. پیشرفت شگفتي برانگیز 

چین پس از روگرداني از اقتصاد متمرکز دولتي و 

پیوست هنکانگ به این کشور آغاز گردید. امروزه 

چین از دیدگاه جي. دي. پي یا درآمد انباشته 

ملي، پس از اتحادیه اورپایی و ایاالت متحده، 

اقتصاد مقتدر جهان و در یک ارزیابی  سومین

دیگر، پس از امریکا دومین کشور بزرگ جهان است. 

چین از دیدگاه ذخایر ارزي با داشتن نزدیک به 

دو و نیم هزار میلیارد )دو و نیم تریلیون( 

دالر، پولدارترین کشور جهان است که در سال 

جاپان را که در گذشته ثروتمندترین کشور   2006

 مي رفت، پشت سر گذاشت.  به شمار

 

چین به سرعت در حال مبدل شدن به یک ابر قدرت 

اقتصادي است. بر پایه پیشگویي ها و پیش بیني 

سیاسي غربي ارایه  -هایي که از سوي موسسات علمي

از نگاه تولید   2040گردیده است،  چین تا سال 

ناخالص یا انباشته ملي امریکا را پشت سر 

آن کشور ده  GDPمیزان   2050گذاشته و در سال 

هزار میلیارد )ده تریلیون( دالر از امریکا 

بیشتر خواهد گردید. بنا به برخی از گمانه زنی 

خود را به امریکا نزدیک شاخته،  2015ها چین در 

از  2040همتراز آن خواهد گردید و تا  2025در 

 امریکا پیشی خواهد گرفت. 

 

چین بسیار باال در سال هاي اخیر، مصرف انرژي در 

رفته است. به گونه یي که جایگاه امریکا را 

گرفته است. همچنان چین به بزرگترین خریدار 

فلزات در جهان مبدل گردیده است. چین با توجه 
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به نیروي ارزان کار، به سرعت بازار هاي جهان 

را یکي پي دیگري تسخیر مي نماید. براي مثال، 

ربستان اصال در دهه نود سده بیستم، چین به ع

صادراتي نداشت. در حالي که در دهه نخست سده 

، صادرات آن  2000بیست و یکم یعني پس از سال

کشور به عربستان و دیگر کشورهاي عربي سر به ده 

ها میلیارد دالر مي زند. امروزه چین به دومین 

شریک اقتصادي جامعه اروپایي پس از امریکا مبدل 

م مبادالت بازرگانی گردیده است.  همین گونه، حج

میلیارد دالر می رسد  50چین با ایران کنون به 

 100که در برنامه است در آینده نزدیک سر به 

میلیارد دالر در سال بزند. تراز بازرگانی چین 

میلیارد دالر رسیده  20با ترکیه نیز به مرز 

 است.

هر چه است، چین با پویایی به عنوان یک قطب در 

یي و جهاني پا به صحنه گذاشته رقابت هاي منطقه 

است. فعالیت هاي چین در گذشته بیشتر جنبه 

اقتصادي دروني داشت. ولي اکنون در  دو عرصه 

 متبارز گردیده است:

 در عرصه رقابت هاي انرژي  -1

 در عرصه رقابت هاي سیاسي -2

آنچه مربوط به رقابت هاي عرصه انرژي مي گردد، 

ود، قرار چین با توجه به نیازهاي روزافزون خ

داد هاي بزرگي را با کشورهاي تولید کننده نفت 

و گاز عقد نموده است و یا در دست عقد دارد. از 

جمله مي توان از روسیه، ترکمنستان و قزاقستان 

نام برد. از سوي دیگر، چین با ایران در زمینه 

میلیارد  100انرژی قراردادهاي به میزان بیش از 

   دالر بسته است. 

سیاسي، چین خواهان پیوستن دوباره  در عرصه

تایوان به آن کشور است که در صورت تحقق این 

آرمان، به توانمندي اقتصادیش افزوده خواهد 

گردید. همان گونه که هانکانگ را دوباره از 

انگلیس به دست آورد. از این  رو، با امریکا 

اختالف جدي سیاسي دارد. چین که مخالف حضور بلند 

در افغانستان نیز است، براي تحت مدت امریکا 

 فشار گذاشتن امریکا از سه اهرم کار مي گیرد:
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حمایت از کوریاي شمالي که به کمک روسیه و  -1

چین به تسلیحات هسته یي دست یافته است و در 

آستانه دستیابي به تکنولوژي موشکي پیشرفته 

 است. 

حمایت غیر مستقیم از برنامه هاي هسته یي  -2

 ایران 

پاکستان که بنا به ارزیابي برخي  نفوذ در -3

از کارشناسان مسایل منطقه، از طریق نفوذ در 

پاکستان و تقویت پنهاني نیروهاي تندرو آن 

کشور، نیروهاي امریکایي را  در افغانستان زیر 

فشار گرفته است و انتظار مي رود این فشار با 

گذشت زمان بیشتر و بیشتر گردد. چند سال پیش، 

هاي پاکستاني خبر داد که یک  یکي از رسانه

فروند هواپیماي اکتشافي بي سرنشین چین در 

نزدیکي مرز افغانستان و پاکستان عملیات چریک 

هاي ضد دولت افغانستان را  از هوا هدایت مي 

 کرده است. 
 

در سال هاي اخیر، روابط چین با روسیه بهتر شده 

است و دو کشور در چهارچوب سازمان شانگهاي 

هاي نزدیک اقتصادي دارند. تراز بازگانی  همکاري

میان روسیه و چین که درست چند سال پیش به 

دشوار به پنج میلیارد دالر می رسید، کنون به 

میلیارد رسیده است و در آینده نزدیک  نود

میلیارد بزند. همچنان  صدانتظار می رود سر به 

موضعگیري هاي دو کشور در قبال سیاست هاي 

طقه هماهنگي بیشتري یافته است. به امریکا در من

گونه یي که چندي پیش خواستار تعیین تقسیم 

اوقاتي براي بیرون کشیدن نیروهاي امریکایي از 

منطقه گردیدند و اخیرا مانور نظامي مشترکي را 

 نیر انجام دادند. 

 

فروند هواپیماي پیشرفته  1000چین به کمک روسیه 

ارد و این در دست تولید د 30 -نسل چهارم سو

گونه، پس از  امریکا و روسیه به سومین قدرت 

نظامي جهان مبدل گردیده است. چندی پیش، چین 

نخستین رزمناو هواپیما بردار خویش را که ساخت 

 روسیه است، به آب انداخت.
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چین، همین اکنون ساالنه به میزان صد میلیارد 

دالر در امریکاي جنوبي سرمایه گذاري مي نماید.  

از این کار، این است که استقالل کشورهاي هدف 

امریکاي جنوبي را در برابر امریکا تقویت 

نماید. به ویژه این سرمایه گذاري ها در برازیل 

به  2040متمرکز است که پیش بیني مي شود تا سال 

یکي از پنج قدرت بزرگ اقتصادي جهان در آید. 

تراز بازرگاني آن با افریقا و کشورهاي عربي رو 

ه باال رفتن دارد.  به گونه یي که میزان ب

به چهل  2005صادرات آن به افریقا در سال 

 میلیارد دالر  رسید.

 

در این اواخر، روابط چین با پاكستان در همه 

عرصه ها به سرعت رو به گسترش دارد. چین، روشن 

هایي كه با هند دارد،  است با توجه به چالش

هاي  د همچشميمتمایل است با پاكستان كه با هن

 دیرینه دارد، نزدیك تر گردد. 

 

پیداست که پاکستان همو به همکاري چین بود که 

به بمب هسته یي دست یافت و  اکنون هم نیروگاه 

هاي هسته یي پاکستان به همکاري چین در دست 

احداث است. همه کارخانه هاي تانک سازي، 

هواپیما سازي و موشک سازي پاکستان و در یک سخن 

صنعتي پاکستان به  -ریبا همه کمپلکس نظاميتق

همکاري کارشناسان چیني ساخته شده و این عرصه 

تقریبا در انحصار چین درآمده است. چین چندی 

فروند هواپیمای پیشرفته به پاکستان  50پیش 

تحویل داد. این در حالی است که در گذشته نیز 

فروند هواپیما در دسترس این کشور گذاشته  80

 بود.

از سوي دیگر، چین متمایل است از راه پاكستان 

كریدوري به سوي خلیج فارس بگشاید و این امر از 

اولویت هاي سیاست خارجي چین به شمار مي رود. 

شش میلیارد  -ساختن بندر گوادر با هزینه چهار

دالري به یاري چین از طرح هاي استراتیژیکي است 

پاكستان که رقابتي را میان امریکا و چین بر سر 

به راه انداخته است كه مناسبات سنتي امریکا و 
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پاكستان را به چالش مي کشد و زیر سایه مي برد. 

همچنین چین در برنامه دارد تا در آینده گاز 

ایران را از راه پاکستان با لوله هاي بزرگ 

در کل چین در برنامه   رسانایي به خاک خود ببرد.

ارد دالر در میلی 50دارد در آینده نزدیک تا 

 پاکستان سرمایه گذاری کند.

 

در این میان، نزدیکي چین با نیروهاي مذهبي 

پاکستان از اهمیت ویژه یي برخوردار مي باشد. 

آوازه هایي شنیده مي شود که محافل و حلقات 

ویژه یي در چین در پي بهره گیري ابزاري از 

تندروي اسالمي در برابر حضور درازمدت امریکا در 

بر آمده اند و برخي از گروه هاي تندرو  منطقه

 را در نوار مرزي تمویل و پشتیباني مي نمایند.

 

این گونه، پاکستان دیگر نمي تواند مانند سال 

هاي دهه هاي شصت و هفتاد سده بیستم دربست در 

راستاي سیاست هاي واشنگتن باشد، بل ناگزیر است 

ند در میان سه نیرو: امریکا، اعراب و چین عمل ک

و پیوسته میان این سه عامل مانور نماید که این 

وضع از پیامدهاي جهاد افغانستان در سال هاي 

دهه هشتاد سده بیستم است که دست اعراب و چین 

را زیر چتر مبارزه باهمي با خطر شوروي در 

 پاکستان باز نمود.     

روشن است همه این مسایل باید در تحوالت سیاسي و 

ز جمله در بازي با کارت طالبان امنیتي منطقه ا

 به سنجش گرفته شود.

 

... و اما در باره سیاست چین در افغانستان: 

سیاست چین در محور  افغانستان+پاکستان )افپاک( 

در اولویت سیاست خارجی آن قرار دارد و متوجه 

بیرون راندن امریکایی ها و تثبیت کنترل خود 

به داشته شان بر افغانستان است. چین با توجه 

های بزرگ ارزی، سیاست خرید زمین را در خارج 

پیش گرفته است که پاکستان در صدر خریدهای آن 

قرار دارد. در آینده راهبرد چین چنین است که 

با خرید کامل پاکستان،  خرید نیروهای تندرو 
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مذهبی پشتون پاکستان و افغانستان، سراسر گستره 

و با ساختن افغانستان را زیر کنترل دربیاورد 

کنفدراسیون افپاک )افغانستان+پاکستان( به 

مرزهای ایران و آسیای میانه دست بیابد. در 

واقع، کشاکش اصلی جیوپولیتیکی و 

جیواستراتیژیکی در آینده میان چین و روسیه 

خواهد بود و به گونه یی که شگفتی برانگیز 

نیست، در این کشاکش، امریکا، اروپا، هند و 

 ار روسیه قرار خواهند گرفت. ایران در کن

 

همین اکنون، پاکستان بندر گوادر  را به کمک 

چین اعمار نموده است. گفته مي شود که هزینه 

میلیارد دالر  مي رسد  6-4ساختن این بندر به  

که از وام چین تمویل گردیده است. بر اساس قرار 

داد، قرار است چین اداره بندر را در دست داشته 

نان بنا به گزارش برخي از منابع، چین باشد. همچ

در نظر دارد پایگاهي  براي زیر دریایي هاي 

اتمي خود براي کنترل خلیج فارس در گوادر  

راه  2005بسازد. قرار بود این بندر در سال 

 2006اندازي گردد. سپس قرار شد در  ماه جوالي 

گشایش یابد. مگر باز هم بنا به دالیل نامعلومي 

 افتاد.  به تعویق 

 

چین بر اساس قرار دادهاي چند میلیارد دالریي 

که با پاکستان بسته است، ساخت و ساز تاسیسات 

اتمي، کارخانه هاي موشک سازي)موشک هاي شاهین و 

غوري(، هواپیماسازي و دیگر تاسیسات مهم 

پاکستان را در دست دارد و بخش بزرگ وام هاي 

مله وام )از ج میلیارد دالري پاکستان  60 -30

چند میلیارد دالریي که به سکتور خصوصي این 

واگزار گردیده است(، را داده است.  این گونه، 

مي خواهد از طریق پاکستان به خلیج فارس راه 

پیدا نماید.  مگر در این اواخر، نشانه هایي از 

کمرنگ شدن روابط دو کشور به چشم مي خورد و چند 

الر بنا به پروژه چیني به میزان میلیاردها د

دالیلي در حال تعلیق قرار گرفته است. آگاهان 

دلیل این امر را فشارهاي امریکا و نیز هراس 
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عربستان سعودي و امارات و دیگر کشورهاي خلیج 

 مي دانند.    آب های گرماز راهیابي چین به پارس 

 

روشن است، سیاست هاي چین در قبال پاکستان براي 

همین رو، برخي از  امریکا خوشایند نیست. از 

محافل پاکستاني، امریکا را متهم مي نمایند که 

به کمک هند و برخي از محافل افغاني در پي 

پرتنش ساختن اوضاع در بلوچستان پاکستان 

است.کار حتا به جایي کشیده شده است که 

پاکستان، افغانستان را متهم به خرابکاري در 

از  ایالت بلوچستان نموده است. همچنان برخي

محافل بر آن اند که امریکا در صدد تحت فشار 

آوردن پاکستان است تا در سیاست هاي خود در 

 قبال افغانستان و چین بازنگري نماید.

      

b . راهبردهای  کشورهای منطقه در قابل

 :افغانستان

 :تهدیدات پاکستان 

می دانیم که در ب عد منطقه یی، افغانستان از 

ه نام پاکستان، کارزار آوان پدیدآیی کشوری ب

کشاکش های پیوسته هند و پاکستان بوده است. در 

این حال، سیاست های پاکستان پیوسته برای 

ترسناک ( Damocles)افغانستان همچون شمشیر دمکلوس

  و خطر آفرین بوده است.

که پاکستان از همان آغاز  ردنیازی به گفتن ندا

یکا در پدیدآیی خود یکی از مهم ترین متحدان امر

منطقه بوده است. استراتیژی امریکا در قبال 

 افغانستان هم برای همه روشن است.  

 

روی هم رفته، نگاه پاکستان به افغانستان از 

زیر داربست دشمنی آن کشور با هند افگنده می 

شود. هند، درست مانند شوروی پیشین در روی کار 

بودن یک دولت تند رو پشتون در کابل که بر 

ان ادعای مرزی داشته باشد و یا حد اقل بر پاکست

سر گستره قبایل پشتون با آن کشور مخالفت 

پیوسته داشته باشد، ذینفع است. در مقابل، 

پاکستان پیوسته در پی آن است تا یک دولت تند 
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رو اسالمگرای وابسته به خود را در کابل داشته 

باشد. در کل، استراتیژی پاکستان متوجه آن است 

افغانستان کنفدراسیون افپاک بسازد. اما که با 

روشن است امریکا، روسیه، هند و ایران با چنین 

اتحادیه یی مخالف اند. تنها کشورهای عربی، چین 

و ترکیه با چنین اتحادیه موافق اند و از آن 

پشتیبانی می کنند. البته، اهداف هر یک متفاوت 

 است.

 

یروهای از سوی دیگر، در هر گونه تحول اوضاع، ن

تند رو اسالمی به سود پاکستان اند. چه از یک سو 

در برابر هند از پاکستان دفاع می نمایند و از 

سوی دیگر پیوسته استراتیژی های پاکستان را در 

افغانستان پیاده می سازند و از تحکیم یافتن 

پایه های یک دولت تندرو ناسیونالیست پشتون در 

از این رو، نه افغانستان جلوگیری می نمایند. 

تنها به سود پاکستان نیست که در برابر همچو 

نیروهایی مبارزه نماید، بل برعکس در تقویت آن 

ذینفع است.
66
  

دید پاکستان به افغانستان از دیدگاه نظامیان و 

ران پاکستانی یک دید استراتیژیک است اسیاستمد

که بیشتر در رویارویی سنتی هند و پاکستان ریشه 

تان که در یک جبهه با هند در دارد. پاکس

                                      
66

با توجه به این مسایل، تنها روی کار آمدن یک  .  

دولت میانه رو وحدت ملی با منافع ملی کشور سازگاری 

دارد. زیرا؛ سر کار بودن یک دولت تند رو ملیت گرای 

ضی داشته باشد، و یا با پشتون که بر پاکستان ادعای ار

آن کشور بر سر گستره پشتون نشین پاکستان اختالف داشته 

باشد، از یک سو، بهانه یی برای مداخالت بی حد و مرز 

پاکستان در امور داخلی افغانستان و در نتیجه دامن 

زدن به نیروهای تند رو مذهبی می دهد و از سوی دیگر 

انه تند رو موجب تقویت ناسیونالیسم به همین پیم

تاجیکی، ازبیکی و هزاره یی در  درون کشور می شود که 

 به نوبه خود شیرازه وحدت ملی کشور را درون می گسالند.

 

از سوی دیگر، چگونه می توان به حسن همجواری، دوستی و 

در صلح و آرامش زیستن با همسایه یی سنجش داشت که بر 

بودی آن دو سوم خاک آن ادعای ارضی داشته،خواستار نا

 باشیم؟
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رویارویی شدید است و در برابر آن به شدت احساس 

ضعف می نماید، به هیچ رو نمی خواهد جبهه یی 

دیگری در برابر آن در محور  افغانستان گشوده 

شود و از دو سو، زیر فشار گاز انبری قرار 

بگیرد.
67
  

                                      
67

رجل دولتی پیشین  -. به ارزیابی داکتر سید عبدهللا کاظم 

و پژوهشگر مسایل افغانستان )در یک گفتگوی تلویزیونی 

در میان دولتمردان پاکستان سه »با آقای عباسی( 

 دیدگاه در قبال افغانستان وجود دارد:

انضمام کامل افغانستان با  -دیدگاه نظامیان -1

 د کنفدراسیون یعنی رسیدن به رود آمو.پاکستان و ایجا

دیدگاه سی آی ای )بیشتر نظامیان پشتون تبار  -2

د گل، نصرهللا بابر، کرنیل امام، جنرال یمانند جنرال حم

اسد درانی و نیز روحانیون تند رو پشتون مانند موالنا 

روی کار آوردن یک دولت تندرو  -فضل الرحمان و....(

مانند رژیم طالبان و یا مذهبی پشتونی در افغانستان 

گرفتن بخش پشتون نشین افغانستان از هندوکش و الحاق 

 آن به پاکستان

دیدگاه سیاستمداران دموکرات و میانه رو واقع بین  -3

جلوگیری از روی کار آمدن یک دولت ضد  -پاکستانی

پاکستان در افغانستان که بر پاکستان ادعای ارضی 

ان دولتی روی کار داشته باشد. مگر هرگاه در افغانست

باشد که بر پاکستان ادعای ارضی نداشته باشد و خواهان 

 « دوستی باآن باشد، نباید با آن مخالفت کرد.

 
 در این دیدگاه دو نکته جالب است:

یکی این که چرا جنرال های پنجابی و سندی  -1

پاکستانی خواستار گستره جویی تا مرز استراتیژیک آمو 

و روحانیون پشتون تبار هستند و برعکس جنرال ها 

پاکستانی خواستار پیش بردن پاکستان تا  مرز علمی 

 هندوکش اند. چرا؟

 

پاسخ این است که جنرال های فوجی بیشتر اهداف بزرگ 

راهبردی مانند راهیابی به آسیای میانه، محاصره ایران 

و رویارویی با هند را در سر می پرورانند. در حالی که 

پشتون تبار اهداف محدودتری را  جنرال ها و روحانیون

دنبال می نمایند. آنان بیشتر در اندیشه باال بردن وزن 

سیاسی پشتون ها در چهارچوب پاکستان هستند و می 

پندارند که در صورت شامل ساختن شمال افغانستان به 

پاکستانی ها این امکان را خواهند یافت  ،کنفدراسیون

آنان  ،ال افغانستانتا با بر انگیختن اقوام باشنده شم

را از دو سو زیر کنترل و فشار داشته باشند. این گونه 
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کنون بر مي گردیم به این پرسش که مخالفت 

کنفدراسیون پاکستان و افغانستان و امریکا با 

 تشکیل یک دولت بزرگ پاکستان بر سر چه است؟

خطر افتادن این کنفدراسیون به دست تندروان  -1

مسلمان در صورت بر سر کار آمدن یک دولت 

اسالمگراي تندرو در پاکستان که احتمال آن در 

پاکستان بسیار است و در صورت ایجاد کنفدراسیون 

مي شود. این کار، در گام نخست  از این هم بیشتر

منافع حیاتي امریکا را در جزیره نماي عرب با 

 خطر مرگباري روبه رو مي گرداند.

کنترل پاکستان بر هیرویین افغانستان که  -2

منبع درآمد خوبي براي آن کشور گردیده و آن را 

 بي نیاز از کمک هاي امریکا خواهد گردانید.

افتادن آن خطر نفوذ چین در کنفدراسیون و  -3

به دست آن کشور که راهیابي آن را به گنجینه 

محتوم خواهد و آسیای میانه ارس پهاي نفتي خلیج 

 گردانید.

                                                                                                             
امکان مانور دهی سیاسی پشتون ها در آینده محدود 

 خواهد گردید.   

 
دو دیگر، آنان از نفوذ روسیه و ایران و کشورهای 

آسیای میانه در شمال افغانستان هراس دارند که مبادا 

اقوام شمال را  ،فدراسیوندر آینده برای فروپاشاندن کن

در برابر آنان بر انگیزند و پشتون ها در زیر فشار 

گاز انبری از دو سو قرار بگیرند و درگیر یک جنگ 

 فرسایشی بی پایان گردند. 

 

دیدگاه سیاسیون میانه رو و دمکرات پاکستانی  -2

بسیار خرد ورزانه و واقع بینانه است. برای تقویت این 

ا در افغانستان دولتی ملی روی دیدگاه بایسته است ت

کار بیاید که بر پاکستان ادعای ارضی نداشته باشد و 

این گونه زمینه تفاهم و آشتی با آن کشور فراهم آید. 

مادامی که دولت های واپسگرا و تبارگرا مانند دولت 

کنونی روی باشد که بر پاکستان ادعای ارضی داشته 

بل با نیروی  باشد، نه تنها بحران فرو نخواهد خفت

تازه یی دامنه خواهد یافت. در این صورت پاکستان 

کماکان به پشتیبانی از نیروهای تند رو مذهبی مانند 

 طالبان و ... خواهد پرداخت.  
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گسترش بي رویه بنیادگرایي، تندروي و  -4

تروریزم در سراسر جهان و فراهم شدن عمق 

 استراتیژیک براي تروریزم بین المللي

از دست رفتن امکان پهن ساختن پایگاه هاي  -5

 راتیژیک در خاک افغانستاناست

 از دست رفتن امکان محاصره ایران و چین -6

از دست رفتن امکان دستیابي به گنجینه هاي  -7

 یورانیوم و نفت و گاز آسیاي میانه

 کاهش تاثیر امریکا بر خود پاکستان -8

ایجاد یک دولت نیرومند اسالمي که چونان  -9

پشتیبان کشورهاي عربي در برابر اسراییل برآمد 

 نمود. خواهد 

برهم خوردن طرح هاي استراتیژیک آسیاي  -10

میانه و خاور میانه بزرگ، کاهش تاثیر امریکا 

آسیاي میانه  و افزایش یافتن تاثیر روسیه و  رب

 چین در این منطقه 

 

در گذشته، پاکستان با همکاری و حمایت غرب و 

اعراب و چین، برنامه راندن شوروی ها از 

بال می کرد. کنون، افغانستان و اشغال آن را دن

پس از حضور یافتن امریکا در افغانستان، با 

توجه به این که راهبردهای امریکا و پاکستان از 

هم متفاوت و حتا با هم متضاد و مخالف اند، 

پاکستان با پشتیبانی اعراب و چین این برنامه 

 را دنبال می کند. 

در یک سخن، پاکستان هیچگاهی از این استراتیژی 

ت بر نخواهد  داشت. این بدان معنا است خود دس

که افغانستان پیوسته در معرض تجاوزات و دست 

اندازی های دراز مدت پاکستان خواهد  بود. به 

ویژه این که چین در رسیدن به مرزهای ایران  و 

 آسیای میانه از راه پاکستان سخت ذینفع است. 

 

برای ایستادگی در برابر این استراتیژی 

اع از کشور، فبه خاطر د نیاز مبرم ماپاکستان، 

دستیابی به وحدت و هماهنگی و یکپارچگی است. 

این در حالی است که دولتمردان افغانستان در 

دست کم یک سده گذشته با چسپیدن به مساله کذایی 

و بیهوده پشتونستان و خط دیورند، در میان 
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باشندگان کشور دودستگی و نفاق بزرگی ایجاد 

و در نتیجه، جلو هر  رپاشی نمودهنموده، و زه

اند. شماری از  گونه همبستگی ملی را گرفته

دولتمردان ما در این اندیشه خام بوده اند که 

گویا می توان از دعوی خط دیورند برای فشار بر 

پاکستان بهره برداری ابزاری کرد و از آن کشور 

امتیاز گرفت و آن را وادار به تمکین در برابر 

افغانستان کرد. غافل از این که ما خواست های 

هیچ شانسی برای برد در این بازی نداریم. 

شکاف های درونی در کشور  ،برعکس، مطرح ساختن آن

را  فراخ تر و گسترده تر می سازد. زیرا  

کمترین رغبتی در بازپس  ،باشندگان شمال کشور

گرفتن سرزمین های از دست رفته ندارند. زیرا 

در صورت چنین تحقق چیزی، نیک می دانند که 

توازن و تعادل تباری در کشور برهم خورده و به 

نوبه خود زمینه را برای پیوستن تاجیک ها، 

ازبیک ها و ترکمان ها به همتباران شان با عین 

فراهم می سازد و البته، چنین روندی یک  داعیه

روند ساده و عادی نخواهد بود و بسیار خونبار و 

. زیرا نخست رودباری از خون سهمگین خواهد بود

را در  خود پاکستان روان خواهد کرد. پنجابی ها 

و سندی ها خود به آسانی تن به چنین چیزی 

نخواهند  داد. از سوی دیگر، باشندگان شمال 

افغانستان هم به آسانی دومیناسیون مطلقه پشتون 

ها را نخواهند پذیرفت و با ادعای حق تعیین 

وستن به همتباران خود در سرنوشت، خواستار پی

 آسیای میانه خواهند گردید.    

 

روشن است دعوای پشتونستان )که از سوی شوروی 

پیشین به گونه مصنوعی برای اشغال افغانستان 

چاق شده بود و پیوسته در آتش آن هیمه انداخته 

می شد(، در دهه های گذشته بخش بزرگی از انرژی 

ا را از مسایل و ملی ما را به هدر داده، توجه م

مشکالت اصلی کشور و جامعه،  به یک موضوع فرعی و 

مصنوعی منحرف ساخته، زیان های بزرگی به کشور 

 رساند.  
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از دید من، مساله مداخالت بی پایان اعراب و 

پاکستان در امور داخلی افغانستان، یک به 

، در 1980معادله سه مجهوله همانند است. در سال 

سکو، پروفیسوری که گفته می شد دانشگاه دولتی م

ن استادان ریاضی در جهان است ییکی از بزرگتر

نامش کنون دیگر به یادم نیست( به ما درس (

ریاضیات عالی می داد. آن چه از لکچرهای خسته 

کن و آزاردهنده او از جلسات درس معادالت تفاضلی 

)دیفرینسیال( و انتیگرال به یادم مانده است، 

ریاضی کامل ترین علم »می گفت که  این است که او

و دقیق ترین علم است و سایر علوم هر قدر 

پیشرفت و تکامل نمایند، بیشتر متیماتیزه می 

شوند و در واقع به ریاضی نزدیک تر می شوند و 

در زیر چتر آن در می آیند. از این رو، هر علمی 

را می آموزید، هر اندیشه یی را که مطرح می 

اتیزه ساختن آن بکوشید. ریاضی سازید، در متیم

مطلقا بر پایه منطق استوار است. اما با این هم 

در عین حال، هنر هم است. چون نیاز به دقت 

 «بسیار باال و تمرکز فکری فوق العاده دارد.

 

حاال اگر بتوانیم این تیوری ریاضی تطبیقی را در 

عمل در عرصه سیاست های جهانی پیاده نماییم، 

روریسم یک معادله سه مجهوله است. مبارزه با ت

این معادله را برای نشان دادن  2002من در سال 

بیراهه یی که امریکا در مبارزه با تروریسم 

طالبان به آن روان است، در کتاب افغانستان به 

کجا می رود؟، به کار بسته بودم. بسیار ساده، 

اگر جنگ با تروریسم در افغانستان در سیمای 

قاعده را بخواهیم متیماتیزه طالبان و ال

آن منابع تمویل   X بسیازیم، چنین می شود که 

دقیق تر  -تروریسم یعنی کشورهای عربی اند

آن کشور پاکستان   Yعربستان، قطر، امارات و...

است که در آن النه های دهشت افکنی، مدارس و 

پایگاه های لجستیکی و پناهگاه های طالبان و 

هم سرزمین افغانستان  Z  القاعده قرار دارد و

 است که میدان جنگ است. 

حاال ساده ترین منطق ریاضی حکم می کند که برای 

حل شود،  Xحل این معادله سه مجهوله باید نخست 
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. یعنی تا ایکس حل Zو در پایان هم   Yسپس 

حل نشود، « وای»ممکن نیست و تا « وای»نشود، حل 

می که حل ناشدنی است. این گونه، مادا« زید»

سرچشمه های تمویل تروریست ها خشکانیده نشود، 

جنگ با طالبان پایانی نخواهد داشت و آب در 

 هاون کوبیدن است. 

حاال از این هم به گل روی شیوخ پولدار عرب که 

صاحبان چاه های نفت اند، بگذریم، حد اقل باید 

النه های تروریسم باید در خاک پاکستان درهم 

ا گل روی جنرال ها و کرنیل  کوبیده می شدند. ام

های آی اس آی و فوج پاکستان نازک تر از آن  از 

کار برآمدند که دوستان امریکایی ما بگویند که 

 باالی چشم های شان ابرو است. 

 

فشرده سخن، قرار بر آن شد که مبارزه با طالبان 

و دهشت افکنی در مرزهای افغانستان و پاکستان 

در این اما صورت گیرد.  آن هم در خاک افغانستان

جا آقای کرزی بنا به گرایش های تباری و زبانی، 

مانع بزرگی در راه سرکوب دهشت افکنان از کار 

برآمد. نتیجه هم این شد که به رغم برباد رفتن 

ات بزرگ، هنوز فنزدیک به یک تریلیون دالر، و تل

هم معادله سه مجهوله طالبان و تروریسم در 

حل ناشده مانده است و کسی هم  سرزمین ما کماکان

نمی داند که کار به کجا خواهد کشید.
68
 

                                      
68

از این که بگذریم، حاال باز هم آقای اوباما عزم  . 

خود را جزم کرده تا تروریست های داعش را در عراق و 

ر بسیار نیکی است. اما باز هم د. کابسوریه درهم بکو

و  « ایکس»باید یادآور شویم که به جای حل مجهول های 

یعنی عراق و سوریه چسپیده « زید»به جان مجهول « وای»

اند. تنها در این جا به جای جرنیل ها و کرنیل های 

پاکستانی، گل روی دوستان مهربان دیگری مانند اردوغان 

نه های تروریست پروری و پادشاه اردن نمی گذارد که ال

را در ترکیه و اردن نابود کنند. تازه ترکیه عضو ناتو 

هم است و به تعریف جان کری، مناسبات ترکیه و امریکا 

 فرا تر از پارتنرشپ راهبردی است. 

 

حاال چه فرق می کند که در چند سال گذشته، هزاران تن 

جنگ افزار از راه ترکیه به دهشت افکنان داعش و 

ره با تمویل عربستان و قطر داده شد و هزاران تن النص
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  تهدیدات بنیادگرایی و تندروی اسالمی برخاسته

 از کشورهای عربی:
پس از دستیابی اعراب به گنجینه های های بزرگ 

نفت وگاز، این کشورها در ب عد مذهبی با ایران 

آغاز به رقابت بر سر دستیابی به پاکستان و 

غانستان نمودند و با سرمایه گذاری های کالن اف

توانستند به ویژه در سال های دهه هشتاد و نود 

سده بیستم در پیوند با بحران افغانستان در 

پاکستان و از راه آن به افغانستان رخنه 

نمایند. در این اواخر ترکیه نیز به این کارزار 

پیوسته است.
69

روشن است کشورهای عربی برنامه  

برای کشورهای آسیای میانه هم دارند که آن  هایی

را می توانند تنها از راه پاکستان و ترکیه به 

                                                                                                             
از تروریست ها در آموزشگاه های ترکیه آموزش دیدند و 

صدها تن از زخمیان شان در بیمارستان های ترکیه بستری 

گردیدند و همین اکنون هم هستند و  هزاران تن از 

باشندگان قفقاز و آسیای میانه از راه ترکیه و با 

به سوریه و عراق در آمد و شد « یرترکش ا»پروازهای 

هستند. پول های داعش هم در بانک های ترکیه است. 

کوچکترین اقدامی هم در بسته شدن حساب های بانکی این 

جنایتکاران نمی شود. زیرا بخش بزرگ آن از عربستان و 

 قطر به این حساب ها واریز می گردد.

         

باید تروریست  تازه ، از یک سو شعار داده می شود که

ها نابود شوند. اما از سوی دیگر آشکارا و بی پرده 

اعالم می شود که عربستان سعودی همین اکنون با کمک 

 5000مستشاران نظامی غربی دست اندر کار آموزش دادن 

تروریست تازه  نفس در آموزشگاه های نظامی خود است و 

 د.نشمار دیگر هم در ترکیه و اردن آموزش می بین
69

. باید متوجه بود که ترکیه به  هیچ رو در اندیشه  

تقویت اخوانی های تاجیک در افغانستان نیست. بل 

ویت مواضع اخوانی های پشتون مانند قواره در پی تمه

حزب اسالمی و... است. چنانچه اردوغان و گل همیشه از 

مواضع این حزب حمایت کرده اند. حتا هنگامی که جمعیت 

ر سر اقتدار بود، اردوغان و گل نه اسالمی در کابل ب

تنها هیچگاهی از مواضع آن حمایت نکردند، بل که 

همواره از نیروهای معارض آن پشتیبانی می کردند. 

شایان یادآوری است که کودتای نافرجام جنبش و حزب 

اسالمی در برابر دولت استاد ربانی از سوی ترکیه 

همایون جریر سازماندهی شد و قرارداد آن در باکو میان 

 و جنرال ملک زیر پاتروناژ ترکیه به امضاء رسید.      
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یاری این دو کشور پیاده نمایند. در این میان 

 افغانستان به عنوان یک گذرگاه زیر پا می شود.

 

حاال می پردازیم به تهدیداتی که کشورهای عربی 

 )و ترکیه( متوجه افغانستان می سازند:

اوایل سده بیستم بدین سو، در کشورهای عربی از 

 چند گرایش سیاسی مسلط است:

بنیاد گرایی اسالمی) اسالم سیاسی اخوان  -

 المسلمین(

 وهابیگری )سلفیسم( -

 ناسیونالیسم عربی -

 اسالم سیاسی شیعه  -

 

در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف در پی بهره 

 برداری ابزاری از جنبش های اسالمگرا برای رسیدن

به اغراض و مقاصد خود برآمده اند، به ویژه 

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 این حال، عربستان 

با هزینه های بسیار گزاف توانسته است در 

شبکه گسترده  ،بسیاری از کشورهای عربی و اسالمی

یی از هسته های وهابی را بتند. در رقابت با 

عربستان، قطر هم کوشیده است تا رهبری جنبش 

اخوانی را در دست بگیرد و برای تقویت اخوانی 

ها پول های کالنی را به مصرف برساند. از سوی 

دیگر، با به قدرت رسیدن اخوانی ها در ترکیه، 

ارودغان نیز در سال های اخیر  کوشیده است از 

نبش اخوانی برای رسیدن به اهداف استراتیژیک و ج

به بلندپروازی های خود )پروژه نئوعثمانیسم( 

 بهره برداری ابزاری نماید.        پیمانه گسترده 

 

می دانیم که جنبش اخوان المسلمین گسترده ترین 

جنبش فکری و سیاسی در جهان عرب و در کل جهان 

مصر است.  اسالم است که خاستگاه و پرورشگاه آن

با پیروزی اخوانی ها در انتخابات مصر، محمد 

مرسی به نمایندگی از این حزب به عنوان رییس 

جمهور مصر روی کار آمد. اما سیاست های ناسخته 



 

232 

 

و لغزش های فراوان وی در پیشبرد امور موجب 

ناخشنودی گسترده و خرابی اوضاع اقتصادی کشور 

ربستان در دخالت های عگردید که زمینه را برای 

سرنگونی وی فراهم ساخت. در فرجام امور مصر و 

هم جنرال سیسی قدرت را در دست گرفت. با 

برافتادن مرسی، مرکز سیاسی قدرت جنبش اخوانی 

به قطر انتقال یافت. اما دشمنی عربستان با 

اخوانی ها موجب گردید که قطر را زیر فشار 

این بسیار شدید بگیرند تا رهبران اخوانی را از 

کشور براند. در  نتیجه، کنون ترکیه به مرکز 

 اخوانی ها مبدل گردیده است. 

در این حال، باید  متوجه بود که ترکیه به دالیل 

گوناگون نمی تواند رهبری جهان عرب و در کل 

جهان اسالم را در دست گیرد. یکی محدود بودن 

امکانات مالی این کشور است که نمی تواند مانند 

پول به باد هوا دهد. دو دیگر،  ،و قطرعربستان 

دشمنی های سنتی عرب ها و عثمانی ها در گذشته 

مانع از نفوذ ترکیه در میان عرب ها است. سه 

دیگر، عربستان و قطر هر یک داعیه رهبری جهان 

عرب و اسالم را دارند. چهار دیگر، ایران نیز 

دست کم رهبری شیعیان را داراست و گذشته از 

میان سنیان نیز از نفوذ معینی این، در 

برخوردار است. کما این که قطر و عربستان هر 

کدام به نوبه خویش می کوشند در رقابت با یک 

دیگر، به گونه یی از وزنه ایران در برابر حریف 

سود بجویند. از این رو به گونه تاکتیکی و 

مقطعی هر از چند گاهی شاهد کنارآیی های این دو 

 می باشیم.     کشور با ایران

 

رقابت ها در منطقه »به گفته یکی از پژوهشگران، 

 یرویاز آن که از منطق قدرت پ شیب انهیخاورم

از  «میحفظ رژ»خودمحور  یها استیس هیکند، بر پا

 یترس ها ،لیدل نیکشورها قرار دارد. به هم یسو

 استیاز آن که در قالب س شیب ،بیاز رق یتیامن

بر ترس از  یکند، مبتن دایتوازن قدرت معنا پ

در قالب  بیرق یرهابراندازانه کشو یتالش ها

متعارض )به عنوان مثال  یها یدئولوژیارائه ا

در  سمیمانند پان عرب یمتعارض یها یدئولوژیا
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در  ییاسالمگرا سم،یرانیا ای سمیمقابل پان ترک

در مقابل اسالم  یاسالم سن ،ییگرا یمقابل عرف

و  یقوم یها تیاز اقل یبانیو ...( و پشت یعیش

بهتر،  یبه عبارت کند. یم دایمعنا پ یمذهب

در نگاه « قدرت استیس»از  شتریب «تیهو استیس»

 گذار است.ریتاث یی انهیدولتمردان خاورم یتیامن

 

بر حفظ  یمبتن یتیامن یترس ها ،یچارچوب نیدر چن

 یاسیس یها می)به عنوان مثال رژ میرژ یارزش ها

و...(  نیدر بحر فهی، آل خلعربستان آل سعود در

در اشکال  ییمنطقه  یمنف یباعث تداوم رقابت ها

شود. تحوالت سال  یمختلف م یو در قالب موضوع ها

 یابتین یهاو جنگ  یعرب انهیگذشته در خاورم یها

 یچارچوب نیدر چن ،شده است جادیکه در منطقه ا

 «است. لیقابل تحل

 

ه سیلی از در چند دهه اخیر، به ویژه پس از آن ک

دالرهای بادآورده نفتی به دست اعراب افتاد، 

کشورهای عربی به ویژه عربستان کوشیدند با 

هزینه کردن مبالغ گزاف، در سرتاسر  جهان اسالم 

نفوذ خود را گسترش بخشند.  در این راستا از 

آغاز سال های دهه هفتاد میالدی، شاهد رخنه روز 

پاکستان افزون نفوذ اعراب در کشور از راه 

 هستیم. 

 

باید متوجه یک نکته باریک تر از مو باشیم که 

در هر جایی که سیل دالرهای اعراب سرازیر شود، 

دیر یا زود در آن رودبار دیگری از خون به راه 

می افتد. یعنی اعراب با ایدئولوژی های مرگبار 

شان، به همه جا خون و مرگ و نکبت به ارمغان می 

 آورند.   

 

هه گذشته شاهد سرمایه گذاری در چند د

چندمیلیارد دالری اعراب در پاکستان برای راندن 

شوروی ها از افغانستان، براندازی دولت هوادار 

شوروی با پشتیبانی همه جانبه از مجاهدان، در 

پی آن روی کار آوردن طالبان و سر انجام در کل، 
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پشتیبانی از گروه های تازه یی چون حزب 

تبلیغی ها، تکفیری ها  و... التحریر، جماعت 

بوده ایم. همه این ها در کل موج بزرگی از 

اسالمیزایسیون کشور را در پی داشته است. حال چه 

رسد به نوار قبایل مرزی پاکستان که تا گلو غرق 

 در بنیادگرایی، تندروی و جهالت اند.  

 

اسالمیزاسیون لگام گسیخته طراز وهابی، کشور را 

 امل کشانده است.  به سوی نابودی ک

 یاسیاسالم س ژهیبه و ییاسالمگرا ،کیوریت از دید

 دیاز دوره س بایاست که تقر یاسیس دهیپد کی

به شکل معاصر آن آغاز  یافغان نیال الدمج

سید می گفت سیاست ما عین دیانت ما است.  .دیگرد

یعنی شعار پیوستگی سیاست و دیانت را سر می 

آن جدایی سیاست از )روشن است شعار مخالف  داد.

در (. یعنی سکوالریسم یا گیتی گرایی.است دیانت

 سیحرکت سازمان اطالعات انگل نیپشت سر ا ،واقع

 نیا یاز کادر رهبر هودانیاز  یکیکه  بود

ای را بر سمیپان اسالم ولوژیدئیسازمان ا

برانگیختن مسلمان روسیه تزاری در برابر روسیه 

مسلمان )منظور  با هدف جداسازی سرزمین های این

آسیای میانه  و قفقاز است( از روسیه، به میان 

آوردند و از طریق سلطان عثمانی مطرح ساختند و 

اجرای پروژه آن را هم به دوش سید جمال گذاشتند 

و او برای پیاده کردن آن به روسیه رفت مگر 

موفق نشد. بعدها شاگردان و پیروان سید بر پایه 

ان المسلمین و....را دیدگاه های وی جنبش اخو

 ساختند و... 

 

 در گذشته ما چند نوع اسالمگرا داشتیم:

اسالمگرایان سنتی که بیشتر پیروان طریقه  -1

های صوفیانه بودند مانند گروه مجددی )پیرو 

یقه نقشبندیه( و پیروان پیر گیالنی )پیروان رط

 طریقه قادریه(

اسالمگرایان افراطی یا تندرو )اکستریمیست(  -2

گروه های موالنا خالص و موالنا محمد نبی مانند 

 محمدی و گروه حقانی
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اسالمگرایان بنیادگرا مانند احزاب اسالمی،  -3

 جمعیت و... که پیرو راه اخون المسلمین بودند.

 
جمعیت اسالمی وضعیت ویژه یی داشت.  ،در این میان

در واقع، جمعیت یک حزب نه بل که بیشتر شکل یک 

اخ ها و گروه های متعدد متشکل از شگسترده جنبش 

را داشت. تفاوت دیگر جمعیت از دیگر احزاب این 

رسی زبانان بود که اکثریت اعضای آن را پا

)تاجیک ها( می ساختند که به هر حال، به 

استثنای شمار اندکی از پیروان اندیشه های ضاله 

سلفی )وهابی(، متفاوت از دیگر گروه های 

رهنگ ایرانی و بنیادگرا، گرایش هایی به سوی ف

خراسانی و تا جایی هم ملی گرایی هر چند هم 

 کمرنک داشتند.   

 

از دید تیوریک، یک اصل پذیرفته شده است که در 

هر جامعه یی به محض این که اندیشه های 

ایدئولوژیک فروکش می نمایند، یا در یک سخن، هر 

موقعی که ایدئولوژی رنگ می بازد، جای آن را 

گیرد.  برای نمونه کشورهای ناسیونالیسم می 

شوروی پیشین. کنون در همه جمهوری ها به شمول 

روسیه ایدئولوژی های رسمی دولتی بال استثناء 

ناسیونالیسم می باشد. و شعار هم توسعه دولت 

 ملی است.

 

درست همین جمعیت اسالمی، در دو دهه اخیر، از یک 

جنبش فراگیر اسالمی دچار استحاله شده و به چند 

عنصر ملی اصال  ،اخه تقسیم شده است. در گذشتهش

در این جنبش مطرح نبود. زیرا شعار اصلی، شعار 

اعالی کلمه هللا، تشکیل نظام اسالمی، آزادی کشور از 

چنگال رژیم کمونیستی، اعاده خالفت اسالمی و..... 

 بود.

کنون، می توان بازماندگان جمعیت را به چند 

 کتگوری تقسیم کرد :

 حانیون سنتیشبکه رو -

 شبکه اسالمگرایان اخوانی  -
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شبکه اسالمگرایان دارای گرایش های ملی  -

 زبانی( -)تباری

گروه های ملیگرایانی که تا جایی اندیشه  -

های پیشین اسالمگرایی خود را در درجات مختلف 

 .حفظ نموده اند

شبکه ملیگرایانی که بیخی با اندیشه های  -

به یک سری  پدرود گفته اند وسیاسی اسالمگرایی 

 رو آورده اند. مدرنارزش های 
 

حال، در این جا، نمی توان به گونه بسیار دقیق 

میان این گروه ها مرزهای مشخص کشید. منظور این 

است که در صورت روی کار آمدن طالبان، جناح های 

اسالمگرای بازمانده از جمعیت می توانند بالقوه 

شریک در یک دولت ائتالفی با طالبان در کابل 

شوند. مگر، جناح های دارای تمایالت ملیگرایانه 

که به شدت مخالف طالبان اند، در برابر آنان 

خواهند ایستاد. یعنی سخن بر سر تمایالت آشکارا 

 آشتی ناپذیر است. 

 

 استراتیژی هند در قبال افغانستان: 

با آهنگ رشد پرشتابي رو به  2000هند پس از سال 

پیشگویي غربي بر آن اند رشد گذاشته است. مراکز 

از نگاه  2040که هند بالقوه مي تواند در سال 

تولید ناخالص ملي جایگاه سوم را در جهان به 

دست آورد یا حد اقل در شمار پنج کشور  نخست 

)چین، امریکا، روسیه، برازیل و هند( قرار  جهان

 گیرد.

 

در اوضاع کنوني، هند بنا به دالیل زیر خواهان 

 بات بسیار نیک با افغانستان است:داشتن مناس

هند با توجه به رقابت سنتي یي که با  -1

پاکستان دارد،  از نفوذ پاکستان در افغانستان 

نگران است و مي کوشد تا جاي امکان جلو این 

 نفوذ را بگیرد.

هند پیوسته با افغانستان به گونه سنتي  -2

مناسبات دوستانه داشته است و در پي گسترش این 

 ابط است.رو
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هند به تامین امنیت و استقرار ثبات در  -3

افغانستان بهاي باالیي قایل است و امنیت و ثبات 

افغانستان را بحث مهمي در کانتکست امنیت و 

 ثبات در منطقه ارزیابي مي نماید.

هند، با توجه به رقابتي که با چین در آسیا  -4

دارد، از رخنه چین به افغانستان از طریق 

 ان نگراني دارد.پاکست

هند به نزدیک شدن میان ایران و پاکستان  -5

بسیار حساس است و نزدیکي آن کشور را با 

افغانستان چونان وزنهء متقابلي با نزدیکي 

ایران و پاکستان ارزیابي مي کند. این در حالي 

است که روابط میان هند و ایران به گونه سنتي 

به  بسیار حسنه بوده است و  هند با توجه

نیازهاي انرژیتیک خود به ایران، با آن کشور 

دالر به امضاء  هابه ارزش میلیارد ییهاقرارداد

رسانیده است. با این هم، هند از کشورهایي است 

که در کشاکش هاي هسته یي ایران و امریکا، جانب 

 امریکا را گرفته است. 

 

هند، نسبت به سیاست هاي پاکستان بسیار حساس 

یک سو، براي کمرنگ ساختن همکاري است. هند از 

هاي چین و پاکستان در این اواخر با چین همکاري 

هایي در زمینه هاي مختلف از جمله استراتیژیک 

داشته است. از سوي دیگر، به گونه سنتي با 

ایران دوست است تا حمایت ایران در انحصار 

پاکستان در نیاید. گذشته از این ها، به رغم 

ونه سنتي هم پیمان نزدیک روسیه این که هند به گ

است و با آن کشور پیمان ها و سازشنامه ها و 

قراردادهاي متعددي دارد، براي کمرنگ ساختن 

همکاري هاي نظامي پاکستان و امریکا، با این 

کشور موافقتنامه همکاري هاي استراتیژیک بسته 

 است. 

 

کي از دالیل دیگر همکاري هاي استراتیژیک هند و ی

ا، گذشته از همکاري در عرصه انرژي اتمي، امریک

همکاري هاي بلند مدت روسیه و چین است که بر 

فروند  1000مبناي آن چین به کمک روسیه در حدود 
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سازد.  روشن است می  30 -هواپیماي پیشرفته سو

چین در سیماي سومین نیروي هوایي جهان  کنون که 

ن و تواز ه استپس از امریکا و روسیه تبارز کرد

. از ه استاستراتیژیک میان هند و چین برهم خورد

این رو، در پي جذب همکاري هاي استراتیژیک 

امریکا برآمده است. به گمان بسیار، یکي از پیش 

شرط هاي امریکا براي همکاري هاي استراتیژیک با 

هند، پایین آوردن تراز مناسبات این کشور با 

هند در ایران باشد. شاید موضعگیري غیر منتظره 

مساله هسته یي ایران، در پیوند با همین مساله 

 باشد.

 

هند و پاکستان، دو کشوري اند که از سالیان 

دراز با هم در رقابت تسلیحاتي دارند. این 

رو به   2000رقابت به شدت، مخصوصا پس از سال 

میلیارد دالر  20افزایش گذاشته است. هند ساالنه 

ي است که بودجه هزینه نظامي دارد. این در حال

میلیارد دالر است )  7-6نظامي پاکستان در حدود 

 150براي مقایسه بودجه نظامي روسیه ساالنه 

میلیارد دالر و ایران  160میلیارد دالر، چین 

میلیارد دالر در سال است(. در سال هاي  4-7

اخیر، هند به میزان میلیاردها دالر جنگ افزار 

)با سکوهاي پرتاب  از جمله کشتي هاي موشک انداز

موشک هاي بالستیک و قاره پیما(، زیر دریایي، 

و  27 -هواپیماهاي بمب افگن پیشرفته از نوع سو

و  29 -و هوپیماي جنگنده از نوع میگ  30-سو

 از روسیه خریداري نموده است.   31 -میگ

گسترش همکاري هاي هند و افغانستان براي ما از 

 ت. اهمیت استراتیژیک برخوردار اس

 

 استراتیژی ایران در قبال افغانستان: 
که  ایران کشوري است با ذخایر بسیار بزرگ طبیعي

مقدار گنجینه های زیرزمینی آن به  ،از دید وزنی

، جدا از این نزدیک به چهل میلیارد تن می رسد.

درصد گاز  بیست -درصد نفت جهان، شانزدهوازده د

ار جهان و پنج درصد مس جهان در این کشور قر

دارد. با توجه با داشتن ذخایر عظیم و موقعیت 
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جیوپولیتیک بسیار مهم و با توجه پیشرفت هاي 

سریعي که در چند سال اخیر داشته است، به باور 

شمار بسیار از کارشناسان، ایران در دهه دوم 

سده بیستم در شمار کشورهاي برتر جهان درخواهد 

 آمد. 

 

به این که ایران در سال هاي گذشته با توجه 

  100تا دالر به طور میانگین  16بهاي نفت از 

دالر افزایش پیدا نمود، سرعت رشد چشمگیر داشت. 

 -گذشته راه آهن بافقهای ایران توانست در سال 

بندر عباس را مستقیما با ترکمنستان پیوند دهد 

 –و حیثیت کشور کلیدي را  در  کریدور شمال 

ي کلیه بازرگاني جنوب به دست بیاورد. به گونه ی

هند، کشورهاي حوزه جنوب شرق آسیا، کشورهاي 

عربي و افریقایي و پاکستان با کشورهاي آسیاي 

میانه و قفقاز از راه ترانزیتي ایران صورت مي 

-ترکمنستان-اکنون هم راه آهن ایرانگیرد. 

 -و نیز راه آهن ایران روسیه  -قزافستان

 ازی است.در آستانه راه اندآذربایجان و روسیه 

 

از نگاه جیواستراتیژیک، ایران در سال هاي اخیر 

به دلیل دشمني یي که با امریکا دارد، بسیار با 

چین و روسیه نزدیک شده است. ایران توانسته است 

در سال هاي اخیر، مقادیر بزرگ سالح هاي پیشرفته 

و موشک هاي  29 -از جمله هواپیماهاي میگ

یه به دست بیاورد. توانمند پدافند هوایي از روس

این کشور همچنان خود به تکنولوژي تولید موشک 

، زمین به هاي میانبرد تاکتیکي زمین به زمین

دریا، زمین به هوا، هوا به زمین و پهبادهای 

دست یافته است. برخي از منابع غربي پیشرفته 

مدعي هستند که شاید ایران همچنان پنهاني 

ایي و مقادیر بسیار جنگ افزارهاي کیمی

 بیولوژیکي داشته باشد. 

 

زه هایي شنیده مي شود که این کشور اهمچنین، آو

هشت دستگاه سیار پرتاب موشک هاي زمین به زمین 

کیلومتر را از کوریاي شمالي  2500با برد 
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خریداري نموده است. ایران در سال هاي اخیر 

ساخت  -همچنان شمار زیاد موشک هاي زمین به دریا

اکنون صنایع نظامی فت نموده است. روسیه را دریا

ایران هم به پیمانه بسیاری توسعه یافته است که 

جنگ افزارهای پیشرفته توان تولید انبوده انواع 

 به ویژه در عرصه موشکی را دارد. 

 

ایران، در سال هاي اخیر، به کمک روسیه نیروگاه 

اتمي بوشهر و نیز مرکز پژوهش هاي هسته یي نظنز 

اراک را  در آستانه بهره  سنگین آب اصفهان و

برداري قرار داده است و در پي دستیابي به سوخت 

هسته یي است. این مساله، موجب اختالفات شدید 

میان ایران و امریکا گردیده است. امریکا هراس 

دارد ایران پنهاني از یورانیوم غني شده در 

ساخت کالهک هاي هسته یي کار بگیرد. با دستیابي 

 -اسراییل ،ه جنگ افزارهاي هسته یيایران ب

مهمترین متحد امریکا با تهدید جدیي روبرو 

خواهد گردید. تاکنون، کلیه مساعي میانجیگرانه 

. ایراني ها چنین استاروپایي ها سودي نبخشیده 

استدالل مي کنند که برنامه هاي هسته یي شان صلح 

آمیز است و ایران مانند امریکا و اروپا حق 

آمیز از انرژي هسته یي را دارد و ي صلحبهره گیر

هیچ کس حق آن را ندارد  این کشور را از حقوق 

قانوني آن محروم سازد. به باور ایراني ها، 

 بیست و یکمدلیلي وجود ندارد که ملتي در سده 

 از دستیابي به علم و دانش محروم گردد.

 

اما امریکایي ها که به برنامه هاي ایراني ها 

شکوک اند، در آغاز در پي اعمال مجازات هاي م

اقتصادي و ارجاع پرونده هسته یي این کشور به 

شوراي امنیت سازمان برآمدند. به هر رو، امریکا 

در پي آن است که اگر ایران از برنامه هاي هسته 

یي خود دست نکشد، به اعمال مجازات هاي اقتصادي 

  سخت تري در برابر آن کشور مبادرت ورزد.

 

بر پایه برخي از  -در نیروگاه اتمي بوشهر

اطالعات، مهندسان و کارگران فني روسي کار مي 

کنند. بر پایه برخي از گزارش ها، یک واحد 
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نیرومند پدافند هوایي مجهز با موشک ها و رادار 

هاي پیشرفته ساخت روسیه  شباروز  آسمان  منطقه 

سي، را  پاسباني مي کنند. به گفته کارشناسان رو

کارایي موشک هایي که از نیروگاه پاسداري مي 

(، بارها 300-)به گمان فراوان موشک هاي اس کنند

از موشک هاي همتاي پاترویت امریکایي بیشتر 

است. این موشک ها توانمندي آن را دارند که در 

فروند هواپیماي  20صورت حمله هوایي، از هر 

ه هواپیماي آن را )بر پای 15پیشرفته حریف، 

فروند آن  12ارزیابي مراکز استراتیژیک غربي 

را( سرنگون  نمایند. این گونه، جلو هرگونه 

حمله هوایي از سوي امریکا و یا اسراییل را 

بگیرند. از سوي دیگر، نفس حضور روس ها در 

بوشهر، هر گونه حمله از سوي امریکا یا اسراییل 

 را بر بوشهر منتفي مي گرداند.

 

امي اسراییل به ایران، براي هر گونه حمله نظ

اسراییل حکم خودکشي را خواهد داشت. با این هم 

امریکا در این اواخر براي حفظ ماتقدم، هشت 

فروند از پیشرفته ترین هواپیماهاي نسل پنجم 

را به دسترس نیروي هوایي اسراییل گذاشته  22-اف

است که باالقوه به آن کشور توانایي حمله هوایي 

مي بخشد. از همین رو است که ایران  بر ایران را 

ساخت  300-در به دست آوردن موشک هاي پیشرفته اس

روسیه که از کارایي بسیار باال برخوردار بوده و 

کیلومتري  150 توانایي زدن هر هدفي را در فاصله

و ارتفاعات باال دارد، شتاب داشت. مگر روس ها 

به بهانه های گوناگون از این کار خود داری 

اما دیر یا زود این موشک ها را به  رزیدند.و

 ایران خواهند داد.

 

امریکا نیز در وضعي نیست که بتواند در آینده 

نزدیک به ایران حمله نماید. از این رو، حمله 

 نظامي امریکا به ایران در کوتاهمدت منتفي است. 

 

ایران با حضور نیروهاي امریکایي در افغانستان 

است و آن را تهدیدي در  و عراق به شدت مخالف
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برابر امنیت ملي خود مي داند. برخي از 

کارشناسان غربي بر آن اند که محافل تندرو 

ایراني، پنهاني نیروهاي تندرو پاکستاني و 

افغاني را در برابر نیروهاي امریکا در 

این کشور همچنان از  افغانستان بر مي انگیزند.

نگران  اتحاد استراتیژیک افغانستان و امریکا

است. آگاهان مي پندارند که ایران خواهان به 

دست آوردن تعهدات جدي از جانب افغانستان مبني 

بر این است که افغانستان در خاک خود پایگاه 

هاي استراتیژیکي  یي را که بتواند علیه آن 

کشور  استفاده گردد و یا آن کشور را با تهدید 

 ندهد. روبرو گرداند، در اختیار امریکا  قرار

ایران در افغانستان نفوذ فرهنگي بسیار بزرگي 

دارد. در سال هاي اخیر نفوذ اقتصادي آن کشور 

نیز گسترش یافته است. مي توان گمان زد که با 

نیرومند شدن ایران از نگاه اقتصادي، نفوذ 

اقتصادي آن کشور در افغانستان افزایش خواهد 

 یافت.

 

یر بس منفي یي رویارویي این کشور با امریکا تاث

بر مسایل افغانستان دارد. در بحران هسته یي 

 ایران، امریکا با بن بست رو به رو گردیده است.

از این رو دیر یا زود در برابر ایران کوتاه 

امریکا به نیکي مي داند که هرگاه خواهند آمد. 

به ایران حمله نماید، این حمله در پهلوي جنگ 

جنگ امریکا در   افغانستان و عراق، به عنوان

برابر اسالم ارزیابي گردیده و مي تواند به سرعت 

به یک جنگ منطقه یي مبدل گردد. دامنه هاي این 

جنگ مي تواند به عراق، افغانستان، پاکستان، 

سوریه، لبنان، و فلسطین کشانیده شود. تضمیني 

وجود ندارد که دامنه جنگ جزیره نماي عربستان 

به حمالتي بر چاه ها و را در بر گرفته و منجر 

پاالیشگاه هاي کشورهاي عربي و بسته شدن تنگه 

هرمز و در نتیجه، رسانایي نفت گردد. بي گمان، 

تروریزم بین المللي شدت بیشتري خواهد یافت و 

سراسر جهان را با دشواري هاي بسیاري روبرو 

خواهد گردانید. هزینه هاي امنیتي بسیار باال 

 خواهد رفت. 
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دلیلي که امریکا را از حمله بر ایران  مهمترین

این است که ضعیف شدن ایران جنگ  ،باز مي دارد

زده، آن کشور را بیشتر به دامان روسیه و چین 

خواهد افگند و دشمني مسلمانان با امریکا را در 

سراسر جهان بسیار دامن خواهد زد. از سوي دیگر، 

 هزینه جنگ براي مالیه دهندگان امریکایي به ده

ها میلیارد دالر سر خواهد زد که بیگمان موجبات 

ناخشنودي و ناخرسندي آنان را فراهم خواهد 

 گردانید. 

 

چون جنگ با ایران ممکن است به یک جنگ پر دامنه 

مبدل گردد، بیگمان به شدت بهاي نفت را در 

بازارهاي جهاني باال خواهد برد که این کار باز 

یدکنندگان نفت هم به سود روسیه که یکي از تول

است، خواهد انجامید و موجب تقویت قدرت اقتصادي 

و در نتیجه قدرت نظامي آن کشور خواهد گردید. 

از سوي دیگر، چون جنگ به منظور درهم کوبیدن 

توان نظامي ایران به راه خواهد افتاد، پس از 

پایان جنگ، ایران ناگزیر خواهد گردید براي 

بار دیگر از جبران توانایي هاي دفاعي خود 

روسیه خریدهاي کالن نظامي نماید که باز هم این 

کار به سود امریکا نیست. چون موجب تقویت روسیه 

 مي گردد.

 

روشن است به سود روسیه و چین خواهد بود تا 

بتوانند امریکا را درگیر این جنگ با ایران 

بسازند. از همین رو است که به مسلح ساختن 

 29سال پیش، روسیه  ایران پرداخته اند. چند

دستگاه پرتاب موشک هاي بسیار پیشرفته زمین به 

ام را که قادر به زدن هر نوع  -هواي تور

 6کیلومتري و در ارتفاع  12هواپیما در فاصله 

میلیون دالر به  700کیلومتري هستند، به بهاي 

ایران فروخت. همچنان روسیه شمار بسیار موشک 

ن داده که این هاي زمین به دریا را به ایرا

موشک ها در کرانه هاي خلیج فارس و جزایر 

همچنین ایراني در خلیج فارس مستقر گردیده اند. 
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-قرار است موشک های پیشرفته پدافند هوایی اس

    را به  ایران بدهند. 300

 

بنا به ارزیابي برخي از کارشناسان، بیشترین 

تاثیر منفي را این جنگ مي تواند بر افغانستان 

ذارد. نخست، این که بهاي نفت دست کم به دو بگ

برابر خواهد رسید که تاثیر ویران کننده یي بر 

اقتصاد افغانستان به خصوص در موسم زمستان بر 

جا خواهد گذاشت. دو دیگر، این که ممکن است 

ایران براي زیر فشار گذاشتن امریکا در 

افغانستان، دو میلیون پناهگزین افغان را در 

بیرون براند. روشن است، سرازیر شدن  این کشور

ناگهاني دو میلیون بیخانمان، بي سرنوشت و بي 

روزگار مي تواند دردسرهاي بسیاري براي دولت 

افغانستان و متحدان غربي آن به ویژه امریکا، 

بیافریند و در دراز مدت اوضاع افغانستان را از 

نگاه اجتماعي بي ثبات گردانیده و خطر این مي 

ه کشور را با یک انقالب اجتماعي ناخواسته رود ک

و ناگهاني روبرو سازد. همچنان در صورت درگیري 

جنگ، حمالت موشکي گسترده یي از سوي ایران به 

 پایگاه هاي هوایي بگرام، قندهار، شیندند

)اسفزار( و نیز پایگاه هاي دیگر امریکایي در 

افغانستان و نیز حمله زمینی انتظار مي رود. 

ن منتفي نخواهد بود که ابعاد مداخله همچنا

ایران در بي ثبات سازي اوضاع در افغانستان به 

 گونه بي سابقه افزایش یابد. 

 

به رغم این که روابط ایران و افغانستان در سال 

هاي پس از سرنگوني طالبان دوستانه بوده است، 

پس از انتشار اعالمیه مشترک همکاري هاي 

و افغانستان، مقامات  استراتیژیک میان امریکا

ایراني ناگهان تصمیم به بازگردانیدن 

پناهگزینان افغان از خاک خود گرفتند، مگر پس 

از این که دولت افغانستان رسما اعالم کرد که 

اعالمیه تنها در راستاي تامین امنیت در 

افغانستان است و علیه هیچ کشور سومي نمي باشد، 

گردانیدن از تصمیم خود منصرف گردیدند. باز
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ناگهاني پناهگزینان افغان، مي توانست ما را با 

 چالش هاي بسیار جدیي روبرو گرداند. 

 

با این همه، مناسبات افغانستان و ایران در سال 

هاي گذشته به رغم یک رشته نگراني هاي آن کشور 

از حضور امریکا در خاک افغانستان گرم بوده و  

بلندپایه  رو به افزایش داشته است و هیات هاي

دو کشور بازدیدهایي دوستانه یي داشته اند. هر 

دو کشور عضو اکو اند. روابط دو کشور در 

چهارچوب اکو نیز رو به گسرش دارد. در کنفرانس 

میلیون  560توکیو، ایران تعهد سپرد به میزان 

 دالر به بازسازي افغانستان کمک نماید. 

 

داخالت ایران وزنه متقابل موثری است در برابر م

از این رو، پاکستان و اعراب و دیگر قدرت ها. 

افغانستان برای رهایی یابی از شر توطیه های 

پاکستان، رژیم اخوانی ترکیه و رژیم های وهابی 

عربی چاره یی جز نزدیکی راهبردی با ایران 

پاکستان، ترکیه درست از همین رو است که ندارد. 

با را ه تبلیغات گسترده ایران ستیزانو اعراب 

 به راه انداخته اند. هزینه های بزرگ در کشور 

 

دولت افغانستان پیوسته کوشیده است روابط خود 

با امریکا و ایران را جداگانه تعریف نماید. 

افغانستان در پي اتحاد استراتیژیک با امریکا 

است. مگر با ایران به عنوان یک کشور همسایه، 

ان مناسبات همتبار، همفرهنگ و همسرزمین، خواه

نیک حسن همجواري است و با این کشور روابط خوب 

اقتصادي، تجاري و فرهنگي دارد. در عرف روابط 

بین المللي چنین نمونه هایي فراوان است. براي 

مثال، روابط ایران با هند و پاکستان پیوسته 

حالي است این دو کشور  حسنه بوده است. این در

همواره با هم مخاصمت داشته اند. همان گونه که 

مخاصمت میان هند و  پاکستان مانع روابط خوب 

این دو کشور با ایران نگردیده است، همین گونه 

هم، مخاصمت میان امریکا و ایران نمي تواند 

مانع روابط خوب میان افغانستان و ایران و 
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اما به شرطی که حضور  افغانستان و امریکا گردد.

امریکا در افغانستان، تهدید جدی یی متوجه 

 امنیت ملی ایران نسازد.

 

با توجه به گرم شدن هوا و خشک شدن سیاره، 

ایران تنها کشوری است که می تواند به ما از 

 خلیج پارس و دریای عمان آب برساند.

 

 استراتیژی ترکیه در قبال افغانستان: 

هنگام اوج جنگ سرد، یکي از در  –ترکیه در گذشته

متحدان جدي امریکا و ناتو در منطقه شمرده مي 

شد. پس از فروپاشي شوروي، در سیاست خارجي این 

کشور گرایش هاي تازه یي آغاز به پدید آمدن 

نمود. از یک سو، با توجه به گسترش جامعه 

اروپایي به سوي شرق، شمار بسیاري از 

فاصله گرفتن از هوادار  ه ییسیاستمداران ترکی

امریکا و پیوستن به اروپا اند. با این هم، 

بیشتر نظامیان هنوز هم  -ها یه ییشماري از ترک

 هواداران سنتي امریکا اند.

از سوي دیگر، در سال هاي اخیر، ناسیونالیسم 

ترکي به شدت در ترکیه پا گرفته است که هوادار 

انتیگریشن یا همپیوندي ترکیه با کشورهاي 

در قفقاز و آسیاي میانه و آرایش یک  نزباهم

گستره بزرگ پان ترکیسم اند. در پهلوي آن، با 

توجه به نیازمندي روزافزون ترکیه به نفت، گاز، 

وابستگي آن  ،چوب، زغالسنگ و دیگر منابع انرژي

کشور به روسیه رو به افزایش است. روسیه و دیگر 

کشورهاي همسود از بزرگترین بازارهاي تولیدات 

اند. در یک سخن، روابط میان ترکیه و  ه ییترکی

این کشورها رو به افزایش است به گونه یي که در 

روسیه حتا جامعه اروپایي را پشت سر  2008سال 

گذاشت و به بزرگترین شریک بازگاني ترکیه مبدل 

 چهلگردید. کنون حجم مبادالت دو کشور به مرز 

 میلیارد دالر مي رسد. 

 

توان به این ها افزود، این است  چه را که مي آن

اندیشه آرایش خالفت  ه ییکه اسالمگرایان ترکی
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اسالمي به رهبري ترکیه را فراموش نکرده اند و 

هوادار پیوستن ترکیه به جرگه کشورهاي اسالمي به 

 ویژه عربي اند.    

 

در واقع، ترکیه میان این چهار گرایش سرگردان 

ها اقتصاد است است. اما در این گیر و دار، تن

که حرف آخر را مي زند. مي توان گفت که ترکیه، 

هیچگونه منافعي در امریکا ندارد، جز این که از 

آن کشور به خاطر موقعیت بسیار حساس جیوپولیتیک 

و جیواستراتیژیک خود و به خاطر پایگاه هاي 

امریکایي پیوسته دویدنت بگیرد. اما برعکس، در 

قتصادي بسیاري دارد. کشورهاي اروپایي منافع ا

هاي باشنده دایمي  یه ییهم اکنون تنها شمار ترک

میلیون نفر مي زند. برخي از  2.5آلمان سر به 

هاي باشنده  یه ییگزارش ها شمار واقعي ترک

 آلمان را تا چهار میلیون نفر تخمین مي زنند.

 

این در حالي است که تراز  بدهي هاي ترکیه به 

 260از گزارش ها به  کشورهاي خارجي بر پایه

میلیارد دالر مي رسد که بخش بزرگ آن را بانک 

به خصوص آلمان در اختیار ترک ها  –هاي اروپایي

گذاشته است. آنچه مایه نگراني است، این است که 

مانند بسیاري دیگر از کشورهاي جهان سوم، 

مقادیر بسیاري از پول هایي که از سوي ترکیه 

وي الیگارشي مالي این وام گرفته شده است، از س

انده وام مکشور دو باره به خارج برده شده و 

است و این مردم ترکیه اند که باید آن را 

بپردازند. ترکیه ساالنه بیش از سي میلیارد دالر 

از ناحیه جهانگردي درآمد دارد که قلم درشتي را 

در ساختار درآمد ناخالص ملي این کشور تشکیل مي 

ور کنیم که ساالنه سود یا دهد. دشوار نیست تص

ربح  بدهي هاي ترکیه برابر با این مبلغ مي 

گردد. به سخن دیگر، ترکیه ناگزیر است بخش 

بزرگي از  درآمد هاي  ارزي خود را به 

اروپاییان بدهد. با توجه به همین است که 

ها امیدوارند با پیوستن  یه ییبسیاري از ترک

گي از این ترکیه به اتحادیه اروپایي، بخش بزر

 بدهي ها از سوي اروپاییان بخشوده شود. 
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از سوي دیگر، وابستگي انرژیتیک ترکیه به روسیه 

رو به افزایش دارد. هم اکنون ترکیه از روسیه 

زغالسنگ، نفت و گاز مي خرد. همچنان روسیه و 

دیگر کشورهاي همسود بازار خوبي براي تولیدات 

 یه یی، ترکبه شمار مي روند. به هر رو ه ییترکی

ها در وضعیت کنوني در پي آن اند که با توجه به 

نزدیکي جغرافیایي، نیروي کار ارزان و دیگر 

امتیازاتي که دارند، تا جاي امکان از رویداد 

هاي اخیر افغانستان بهره بردارند و در این 

کشور نفوذ نمایند. در واقع، به ترکیه نقشي 

ر زمان داده شده است که  در گذشته امریکا د

 جهاد به پاکستان داده بود.

 

همه این ها، مناسبات میان دو کشور رو  در کنار

به گسترش دارد و ترکیه به افغانستان در عرصه 

هاي گوناگون بازسازي آن کمک مي کند. گسترش 

روابط با ترکیه، از محورهاي اصلي سیاست خارجي 

 کشور است.  

 

 تهدید پان ترکیسم:

ر جدی در کشور، تهدید پان یکی از تهدیدات بسیا

ترکیسم است. در چند دهه اخیر، جنبش پان ترکیسم 

به گونه سیستماتیک با سرمایه گذاری هنگفتی که 

از سوی سازمان های اطالعاتی غربی در زمینه شده 

است، برای رخنه و صدور بی ثباتی به آسیای 

انه در شمال کشور دامن  زده می شود.  به یم

سرمایه دار  –تا جماعت گولنویژه  در این راس

میلیاردر ترکیه یی که در امریکا بسر می برد ، 

بسیار فعال است و هزینه های هنگفتی را برای 

 اشاعه پان ترکیسم صرف می کند. 

 

خطر پان ترکیسم برای ما بیشتر در آن است که می 

تواند اوضاع را در شمال کشور، با رو در رو 

ها بی ثبات ساخته قرار دادن ازبیک ها و تاجیک 

و بس پرتنش نماید. از این رو، باید به گونه 
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جدی مراقب پویایی های خرابکارانه عناصر پان 

به ویژه کانون های ترکیست در گستره شمال بود.  

  ترک.  –جاسوس پروری شبکه یی مکاتب افغان 

 

 افغانستان و سیستم هاي امنیتي منطقه یي:

امنیت منطقه یي  سامانه هایمنظومه ها یا همیت ا

در این است که روابط کشورها را در تراز باالتر 

از رقابت و دوستي مستقیم به ائتالف و توازن در 

درون سیستم سوق مي دهد. افغانستان، نزدیکي و 

ارتباط مستقیمي به سیستم امنیتي نیمقاره دارد 

و از سوي دیگر، با آسیاي میانه مرتبط مي شود و 

ورهاي عربي به سیستم امنیتي از طریق ایران و کش

خاورمیانه پیوند مي یابد. در واقع، افغانستان 

کشوري مرتبط با سیستم هاي امنیت منطقه یي 

پیرامون است. آنچه شایان توجه است، شامل هیچ 

یک از سیستم هاي امنیتي نمي باشد و در واقع بي 

 کشور جهان است.  و آسیب پذیر ترین دفاع ترین 

 

اساس نگرش امنیتي  غانستان برامنیت ملي اف

داخلي تعریف مي شود. در حالي که بیشتر کشورهاي 

امنیت  منطقه نگرش خارجي در امنیت ملي دارند.

ملي در تراز داخلي بر پایه اولویت هاي تثبیت 

حاکمیت فراگیر دولت، از میان برداشتن قدرت هاي 

محلي و کنترل مخالفان دولت و تامین امنیت و 

راسي شدن جامعه و دولت را در بر پیشبرد دمک

دارد و در تراز منطقه یي نیز همکاري در کنترل 

مرزها، مبارزه مشترک با منابع و شبکه هاي 

تروریسم و بنیادگرایي، کنترل کشت و شبکه هاي 

قاچاق موادمخدر و تامین امنیت براي انتقال 

انرژي و زمینه سازي براي مشارکت کشورهاي منطقه 

فغانستان و ایجاد مکانیسم هاي در بازسازي ا

 همکاري جمعي منطقه یي مورد نظر است. 
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افغانستان به عنوان یک واحد سیاسي، قرباني 

 جغرافیاي سیاسي:

افغانستان به دلیل  چناني که یادآور گردیدیم،

موقعیت جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک خود، در 

سراسر سده هاي نزدهم و بیستم، پس از راهیابي 

توري هاي بریتانیاي کبیر به هندوستان و امپرا

لشکرکشي هاي روس ها به سوي آسیاي میانه، 

سخنور  –کارزار )آنچه که رادیار کیپلینگ

انگلیسي آن را بازي بزرگ نامیده بود(، 

)در آغاز  رویارویي قدرت هاي بزرگ با هم رقیب

روسیه تزاري و بریتانیاي کبیر و سپس هم شوروي 

رباني این جبر )دترمینیزم( و امریکا( و نیز ق

 جغرافیایي و رویارویي ها بوده است. 

 

سخن « بازي سترگ»در سده بیست و یکم، مي شود از 

گفت. به این تفسیر که دیگر ابعاد بازي بسیار 

گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازیگران از 

دو بازیگر سنتي به چند بازیگر افرایش یافته 

مرکزي کارزار این بازي  است. افغانستان میدان

 است. 

 

کشور ما بنا به موقعیت حساس جیوپولیتیک، بي 

دفاع ترین و آسیب پذیر ترین کشور جهان است، 

سیاست خارجي ما باید پیوسته پویا و سازنده 

باشد. اصوال سیاست خارجي یک کشور را جیوپولیتیک 

آن تعیین مي کند. مگر در کشورهاي جهان سوم 

ها و سلیقه است که سیاست ها را  بیشتر این رژیم

تعیین مي نماید. از همین رو هم است که پیوسته 

دچار بحران هستند. این در حالي است که مناسبات 

ما با برخي از کشورهاي  همسایه در تراز بایسته 

نیست و با برخي هنوز هم در هاله یي از ابهام 

پیچیده است. در واقع، افغانستان جزیره یي است 

یان اقیانوس کشورهایي که تا کنون نتوانسته در م

است با آن ها بنا به دالیل گوناگون مناسبات 

 آرماني تامین نماید. 
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ناگفته پیداست که این کشورها درک روشني دارند 

که امنیت و ثبات در آسیاي میانه وابستگي 

مستقیمي با امنیت و ثبات در افغانستان دارد. 

که ناآرامي و بي براي این کشورها روشن است 

ثباتي در نوار مرزي میان افغانستان و پاکستان 

یک داستان دنباله دار است که به زودي ها پایان 

ایجاد یک آن پیدا نیست. از همین رو، به شدت به 

ذیعالقه  کمربند باثبات نسبي در شمال افغانستان

هستند و حاضرند میلیاردها دالر در این منطقه 

مشارکت در پروژه هاي با کشیدن راه آهن، 

استخراج معادن، ساختن بندهاي برق و دیگر عرصه 

 ها سرمایه گذاري کنند.

 

روشن است، با مشارکت گسترده این کشورها در 

پروژه هاي عمراني در شمال کشور، پاي سرمایه آن 

ها به کشور کشانیده شده و خود در تامین  امنیت 

کشورها نسبي آن ذینفع مي گردند. این گونه، این 

به گونه غیر مستقیم در تامین امنیت و ثبات در 

نوار شمال مشارکت پیدا مي نمایند و آسیب پذیري 

 در برابر آنان به حد اقل مي رسد. 

 

به همین سان، ایران در قبال رویدادهاي 

افغانستان در اوضاع و احوال کنوني استراتیژي 

انفعالي و واکنشي داشته و تمام نگراني و دلهره 

ن کشور این است که بحران از مرزهاي خاوري آن آ

به درون آن کشور سرازیر نشود و از همین رو به 

کشیدن یک نوار با ثبات در استان هاي هم مرز با 

ذینفع بوده و حاضر است صدها میلیون  افغانستان

دالر براي حفظ ثبات در این استان ها سرمایه 

ین گذار ي کند. دردمندانه و سوگمندانه در ا

راستا نیز پیوسته با کارشکني و سنگ اندازي هاي 

 آگاهانه و نا آگاهانه رو به رو بوده ایم.  

 

روي هم رفته در مناسبات با ایران و کشورهاي 

عضو جامعه کشورهاي مستقل همسود، چیرگي 

برخوردهاي عقده یي و احساسي شخصي بر خردورزي و 

پراگماتیزم در دستگاه دیپلماسي ما و داشتن 
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آجنداهاي شخصي و پیش پاي بینانه موجب آن 

گردیده که نه تنها کار شایان توجهي در این 

راستا انجام نشود، بل عمدا در برابر آن سنگ 

اندازي و کارشکني شده و با آن با بي اعتنایي و 

سهل انگاري برخوردهاي غیر مسووالنه شده است و 

مي شود و این گونه فرصت هاي طالیي بسیاري که 

لقوه مي تواند به آوردن ثبات دست کم در بخش با

هایي از کشور کمک کند، از دست و به هدر رفته و 

مي رود. این گونه پارداکس به گونه جدي جلو 

گسترش همکاري هاي منطقه یي و مشارکت پویاي 

افغانستان را در چهارچوب سازمان هاي همکاري 

منطقه یي گرفته و زمینه ساز گسترش جو بي 

ي میان افغانستان و کشورهاي منطقه مي اعتماد

 گردد.  

 

 کارزار جنگ تندروان عرب و امریکا : -افغانستان

بحران افغانستان جدا از مسایل دیگر مرتبط با 

ایران، چین و آسیاي میانه، وابستگي مستقیمي از 

نفت اعراب دارد. از هنگامي که اعراب به نفت 

ید و دست یافتند، بحران افغانستان آغاز گرد

چنین بر مي آید که  مادامي که آن ها نفت 

دارند، این بحران ادامه خواهد یافت. شاید 

تصادفي نباشد که جنرال هاي انگلیسي و امریکایي 

از  ضرورت تاریخي حضور چهل ساله در افغانستان 

تا سرکوب نهایي تروریزم بین المللي سخن مي 

گویند. درست کارشناسان زمین شناسي چنین پیش 

بیني مي کنند که گنجینه هاي نفتي اعراب تا چهل 

سال نهایت تا پنجاه سال دیگر به ته خواهد 

یا دست کم به گونه چشمگیری کاهش خواهد کشید. 

چنانچه شماري از کارشناسان برآن اند که یافت. 

پیدایش کشور اسراییل در نقشه سیاسي جهان با 

و  پیداشدن نفت در سرزمین هاي عربي پیوند داشته

گمان بسیار با به ته کشیدن نفت اعراب،  به 

دیگري نیازي به هستي آن کشور و صرف هزینه هاي 

گزاف چندین میلیارد دالري در سال دیده نشده و 

از نقشه گیتي سترده خواهد شد. چون دیگر نیازي 

و یا در بهترین مورد به  به آن نخواهد بود

  عنوان یک کشور توریستی خواهد ماند. 
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چه هست، روشن است پول و قدرت تابع یک قانون هر 

گسترش. درست مانند این که هرگاه سنگي به  –است

آب افگنده شود، امواج آن دایره گون پهن مي 

گردد. همین گونه، هنگامي که اعراب به نفت و 

سرمایه دست یافتند، روشن است آغاز به گستره 

جویي سیاسي و باوري نمودند. با توجه به تسلط 

هب تشیع در ایران و شماري دیگر از کشورها، مذ

اعراب بیشترین پول ها را در کشورهایي چون 

ترکیه
70

 و پاکستان به مصرف رسانیدند. 

 

 در این میان دو چیز شایان توجه است:

کشورهاي غربي مایل نیستند که پول اعراب در  -1

 برابر اسراییل استفاده شود.

ا کشورهاي غربي نمي خواهند که این پول ه -2

براي توسعه خود کشورهاي عربي به کار رود و این 

کشورها با بهره گیري از درآمدهاي نفتي به 

کشورهاي توسعه یافته مبدل شوند. زیرا در این 

صورت، مصرف نفت اعراب بسیار بلند رفته و مازاد 

شایان توجهي براي صادرات نمي ماند. این وضعیت 

مي شود  هنگامي براي کشورهاي مصرف کننده خطرساز

که گنجینه هاي نفتي کشورهاي عربي به ته بکشند 

و کشورهاي تولید کننده به دلیل نیازهاي دروني 

دیگر چیزي براي صادر کردن نداشته باشند. از 

سوي دیگر، هرگاه قرار باشد، کشورهاي نفت خیز 

توسعه یافته شوند و خود بخش بزرگ نیازهاي شان 

رهاي غربي را تولید نمایند، از وابستگي کشو

                                      
70

در ترکیه، اعراب به رغم خرج پول هاي گزاف، با .  

توجه به موجودیت الییسم نیرومند در کشور و همسایگي با 

غرب،  دستاوردهاي چنداني نداشتند و مساعي شان تنها 

)در بعد منحر به ایجاد یک نوع توازن میان سنت و تجدد 

داخلي( گردید و در میان چند گرایش در عرصه سیاست 

به سوي همگرایي با  -1خارجي نیز توازن به میان آورد )

زبان در  یرکوهمگرایي با جهان ت  -2جامعه اروپایي، 

همگرایي با جهان اسالم( و  -3قفقاز و آسیاي میانه و 

سرانجام موجب روي کار آمدن یک  دولت اسالمگراي مدرن 

 ردید. گ
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رهایي یافته و اقتصاد آن کشورها را که 

بازارهاي عربي مشتري هاي خرپول آن است، با 

 چالش هاي بزرگي رو به رو مي نماید.  

 
 

درست، از همین روست که باید این پول ها حیف و 

میل گردد و در زمینه هایي چون تقویت 

بنیادگرایي و تندرویي اسالمي در پاکستان و 

سوریه، لیبیا، عراق، ترکیه،  افغانستان،

آسیاي میانه و سین زیانگ افریقایی و کشورهاي 

چین، گسترش وهابیت و ساختن مساجد گرانبها با 

گزینه هاي گزاف در سراسر گیتي، پرداخت حقوق و 

معاش براي امامان و پیش نمازان و از این مجرا 

گسترش مباشر پروري و پهن ساختن شبکه هاي 

 ه مصرف برسد.  ابزاري و .... ب

 

جنگ  -ویلهای چاه یکی از بهترین روشن است 

افغانستان و نوار مرزي میان افغانستان و 

پاکستان براي صرف این پول هاي باد آورده است. 

مادامي که این پول ها در برابر شوروي پیشین و 

گسترش کمونیسم مصرف مي شدند، واشنگتن خواب 

ها بر ضد خوشي داشت. مگر امروز که این پول 

استراتیژي هاي آن به مصرف مي رسد، سخت پریشان 

 و آشفته است.  

به هر رو، هرگاه این گونه باشد، مادامي که نفت 

اعراب به ته نکشد، نیروهاي تندرو عرب حاضرند 

پول هاي بادآورده نفتي را به دسترس تندروان در 

پاکستان و افغانستان بگذارند. برآیند این کار 

بحران افغانستان یک بحران دراز مدت این است که 

است و مبارزه در برابر آن هم زمانبر خواهد 

 بود. 

 

 تعارض منافع امریکا و پاکستان در افغانستان:

یکي از پارادکس هاي جنگ امریکا در برابر 

تروریزم بین المللي این است که این کشور از یک 

سو با پاکستان در این زمینه اتحاد استراتیژیک 

اتحادي که الترناتیف ندارد. چون بنا به  -ددار
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هر دلیلي که راه هاي شمال به روي نیروهاي 

ائتالف بین المللي بسته شود، راه دیگري جز 

پاکستان به افغانستان نمي ماند
71

مگر، از سوي  

دیگر، منافع پاکستان و امریکا در افغانستان با 

هم در تقابل و تعارض و تناقض قرار مي گیرد. از 

مین رو است که امریکا ناگزیر است در چنین ه

بستر ناهمواري در محور افغانستان عمل کند. در 

این جا به بررسي این تعارض و تقابل و تناقض مي 

 پردازیم.

 

 کنفدراسیون افغانستان+ پاکستان:

در پاکستان، حلقه هایي در میان گردانندگان آن 

ان کشور به جاي پایان بخشیدن به  بحران افغانست

و تقویت همگرایي و همپیوندي طبیعي اقتصادي، 

فرهنگي و سیاسي با افغانستان و ایران و گسترش 

پیوندهاي همه جانبه با کشورهاي آسیاي میانه، 

با اندیشه تشکیل نوعي کنفدراسیون میان 

افغانستان و پاکستان و یا مسلط ساختن یک دولت 

 دست نشانده در افغانستان که در واقع به معناي

 تسلط آن کشور بر افغانستان است، برآمد دارند. 

 

                                      
71

. ما در گذشته شاهد بسته شدن پایگاه هوایي خان آباد  

ازبیکستان )پس از رویدادهاي خونبار اندیجان( به روي 

پایگاه هوایي اکنون نیروي هوایي ایاالت متحده بودیم. 

بسته شدن است. قانون در آستانه ماناس قرغیزستان نیز 

را در اساسي ترکمنستان اجازه گشایش چنین پایگاه هایي 

خاک آن کشور نمي دهد. از همین رو، کنون تنها کشور 

همسایه افغانستان که مي تواند پایگاه هاي هوایي خود 

را به دسترس امریکایي ها بگذارد تاجیکستان است. تازه 

هواپیماهاي ناتو براي رسیدن به تاجیکستان باید از 

فراز کشورهایي چون گرجستان، آذربایجان و قزاقستان 

د. حال به هر دلیلي، هرگاه یکي از این کشورها بگذرن

به هواپیماهاي نظامي ناتو اجازه پرواز از فراز خاک 

خود را ندهد، عملیات در افغانستان با دشواري هاي 

از این رو، تنها شاید بزرگي رو به رو مي شود. 

قزاقستان در وضعیتی باشد که در  هماهنگی با روسیه 

   کایی ها بگذارد. پایگاهی را در دسترس امری
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این اندیشه، دنباله اندیشه استراتیژیک جنرال 

ضیاء است که در پي ایجاد یک امپراتوري بزرگ 

تله »اسالمي در منطقه بود. جنرال یوسف در کتاب 

این اندیشه جنرال ضیاء را این گونه پرداز « خرس

ه به باور ماموران بلندپای»مي نماید: 

امریکایي، جنرال ضیاء خواب یک اردوگاه نیرومند 

اسالمي متشکل از ایران، افغانستان و پاکستان را 

در سر مي پرورانید که در آینده بتواند جمهوري 

هاي ازبیکستان، ترکمنستان و تاجیکستان شوروي 

را نیز ضم گرداند. نزد وزارت خارجه امریکا، 

رنگ سبز چنین یک منطقه وسیع به روي نقشه با 

نسبت به افغانستان داراي رنگ سرخ بارها 

 «.ترسناکتر تلقي مي گردید

 

به پندار بسیاري از آگاهان و تحلیلگران، این 

اندیشه پان اسالمیستي از ریشه پندارگرایانه 

بود. با آن هم، در همین رهرو، شماري از 

استراتیژست هاي پاکستان از جمله جنرال نصر هللا 

رییس  -ن کشور و جنرال حمیدگلوزیر پیشی -بابر

پیشین آي اس آي، در پي اندیشه تشکیل 

کنفدراسیون افغانستان+پاکستان یا دست کم روي 

کار آوردن یک دولت دست نشانده در افغانستان 

 برآمدند. 

 

در ظاهر، پایه استراتیژیک این طرح این است که 

با ایجاد یک کشور بزرگ از یک سو در برابر هند 

یک کشور همتراز ایستاد و از سوي به عنوان 

دیگر، پاکستان را به تخته پرش مناسبي براي 

نفوذ در آسیاي میانه مبدل ساخت و از سویي هم 

دست « چهره آرایي»در برابر ایران و چین به 

یازید و این گونه، توازن استراتیژیکي را به 

میان آورد که از یک سو براي امریکا و انگلیس 

سویي دیگر براي اعراب و غرب  پذیرا باشد و از

براي رویارویي با ایران وسوسه انگیز و بتواند 

هر چه بیشتر اعراب و غرب را در دادن کمک هاي 

مالي به پاکستان ترغیب کند. همچنان راهیابي 

پاکستان را به خاستگاه هاي بزرگ نفت و گاز و 

یورانیوم و بازارهاي آسیاي میانه تامین نماید. 
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ژي در واقع سر آغاز مرحله یي تازه این استراتی

 یي در سمتگیري پیشامدها در منطقه گردید.

 

دخالت ارتش پاکستان در بحران »چه هست،  هر

استراتیژیک به  -افغانستان تابع یک نگرش تاریخي

افغانستان است. از دیدگاه نظامیان پاکستان، 

افغانستان به چند دلیل داراي نقشي تعیین کننده 

 ي هاي  پاکستان است:در استراتیژ

 

نخست، بدان دلیل که پاکستان در برابر هند از 

ضعف جغرافیایي و آنچه که محافل نظامي آن را 

مي نامند، رنج مي برد « فقدان عمق استراتیژیک»

و استقرار  یک دولت دست نشانده در کابل و در 

واقع اشغال غیر رسمي این کشور، مي تواند به 

 کند. رفع نسبي این ضعف کمک 

 

این ضعف جغرافیایي از آن جا ناشي مي شود که 

ارتش پاکستان افزون بر ضعف تسلیحاتي و انساني 

در برابر ارتش هند، به لحاظ موقعیت جغرافیایي 

نیز داراي یک مرزبندي نامتناسب بوده و به 

اصطالح با ناهماهنگي سرزمیني و مرزها رو به رو 

ستان نشان است. نگاهي به موقعیت جغرافیایي پاک

مي دهد که این کشور نه تنها به لحاظ مرزهاي 

آبي و دریایي به شدت در مقابل هند به عنوان 

بزرگترین دشمن خود آسیب پذیر است، بلکه در 

مرزهاي خاوري خود نیز در برابر هند از یک 

موقعیت نامتناسب به لحاظ نظامي رنج مي برد و 

 باشد. فاقد عمق استراتیژیک و گستردگي زمیني مي

 

از دیدگاه نظامیان پاکستان، اشغال غیر رسمي 

افغانستان و استقرار یک دولت دست نشانده در 

کابل مي تواند تا حدودي این نقیصه را برطرف 

کرده و به ارتش پاکستان کمک کند تا هنگام وقوع 

یک جنگ احتمالي با هند از مزایاي استقرار چنین 

 دولتي در  افغانستان بهره جوید.
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به طور کلي، تشکیل دولت تحت الحمایه در کابل و 

تقویت عمق استراتیژیک پاکستان در برابر هند در 

کنار حل مساله پشتونستان، سه هدف عمده سیاسي و 

امنیتي این کشور در قبال بحران افغانستان به 

«.شمار مي رود
72
 

 

هر چه باشد، این گونه سیاست بلندپروازانه در 

ست در اثر واکنش روسیه، درازمدت و در گام نخ

هند و ایران، دامنه یابي تنش هاي تباري در 

افغانستان در سر انجام فروپاشي پاکستان و 

نابودي این کشور خواهد گردید. این کار تعامل 

زنجیره یي را به دنبال خواهد داشت که پیامدهاي 

 آن بسیار ترسناک است. 

 

هاي پاکستان بزرگي که در محاصره دریایي از کشور

نیرومند از جمله سه قدرت اتمي قرار خواهد 

گرفت، روشن نیست چگونه این بار را به پشت 

خواهد کشید؟ این گونه اتحاد استراتیژیک چه 

تشکیل کنفدراسیون باشد، چه استقرار یک دولت 

دست نشانده در افغانستان، بنا به سنجش هاي 

کارشناسان وضعیت استراتیژیک پاکستان را لرزان 

واهد گردانید. زیرا با رنگ باختن تندرویي تر خ

هاي مذهبي و پاگیري اندیشه هاي ناسیونالیستي 

در میان قبایل پشتون و بلوچ در دو دهه آینده 

هنگامي که شمار پشتون ها در کنفدراسیون نزدیک 

به پنجاه میلیون نفر برسد، تعامالت زنجیره یي 

 بس خطرناکي را به دنبال خواهد داشت که سیماي

منطقه را از ریشه تغییر داده و تنش هاي 

 فراواني را به همراه خواهد آورد. 

روی هم رفته، نگاه پاکستان به افغانستان از 

زیر داربست دشمنی آن کشور با هند افگنده می 

 شود. 

 

                                      
72

. براي به دست آوردن آگاهي بیشتر در زمینه نگاه شود  

به کتاب افغانستان به کجا مي رود؟ و نیز داکتر مدیر 

 .1388، تهران، «در میانه آسیا»شانه چي، 
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اعم از نظامی و  -در این حال، تندروان پاکستانی

مذهبی، پیوسته افغانستان را به آن متهم می 

که با هندوها همدست شده و با کشور نمایند 

همسایه و برادر خود دشمنی می ورزد و بر سه 

خاک آن ادعای بی جای ارضی یا دو سوم چهارم 

دارد و در پی نابودی پاکستان است. در این حال، 

بر سر همین قمار خطرناک، استقالل و تمامیت ارضی 

و آبروی خود را در گرو گذاشته و منطقه و در کل 

اسالم را با خطرات فاجعه باری رو به رو جهان 

 گردانیده است. 

باری، ابر قدرت کمونیستی  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 

زمین های از سر»خود را در راه رسیدن به سراب 

ویران ساخته، یک میلیون از باشندگان « دست رفته

خود در این بازی کودکانه به کشتن داده و نزدیک 

به دو میلیون دیگر را زخمی و معلول و معیوب و 

بی خانمان و بیش از پنج میلیون نفر را آواره و 

در به در گردانید که بیشترین بار این خبط 

 ش کشید.  افغان ها را پاکستان به دو

 

و این بار هم امریکا و انگلیس و  اسراییل  ...

را با عین هدف شوم آورده است. در این حال، 

برای پاکستان راه دیگری نمی ماند جز این که با 

همه توان و نیرو و امکانات از خود دفاع نماید 

و برای بقا و پایداری و تمامیت ارضی خود دفاع 

 نماید.

 

قات در پاکستان اصال کشوری برخی از محافل و حل 

به نام  افغانستان را به رسمیت نمی شناسند. 

آنان آوند می آورند که کشوری به نام  

افغانستان از آوان پیدایش در میانه های سده 

نزدهم تا دوره امان هللا خان جزیی از هند 

بریتانیایی بوده است و هرگاه  دوران کوتاه 

، در دوره پس از امان هللا خان را کنار بگذاریم

نادرشاه تا پایان جنگ جنگ جهانی دوم همواره 

زیر فرمان دهلی بوده است. از این رو، پس از 
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جدا شدن مسلمانان هند از کشور هندوستان و 

تشکیل کشور اسالمی پاکستان باید در بافتار کشور 

به زور شوروی اسالمی پاکستان در می آمد. تنها 

اسالمی پاکستان جدا پیشین بود که از پیکر کشور 

ماند. اکنون پس از فروپاشی شوروی، افغانستان 

باید به پاکستان بپیوندد و هر دو کشور درست 

لت نیرومند ومانند دوره  احمدشاه درانی یک د

اسالمی را تشکیل دهند. دولتی که بتواند در 

برابر هندوستان، ایران، چین و روسیه عرض اندام 

محافل تندرو  ،رز دیددر پشت پرده این طنماید. 

نظامی و مذهبی پاکستان، به رغم آن که حقایقی 

تلخی نهفته است، اهداف شیطانی و دیده درایانه 

 نیز آشکارا دیده می شود. 

 

این درست است که دولتمردان بی تجربه و نا آگاه 

افغانستان در دست کم شش دهه اخیر آله دست 

نگلیس بیگانگان از جمله شوروی، هند، امریکا، ا

و اعراب و سر انجام هم اسراییل بوده اند و 

پیوسته کوشیده اند با پاکستان از در دشمنی و 

همچشمی بی جا و نابخشودنی پیش بیایند و پیوسته 

به دست آن کشور بهانه و دستاویز مداخله بدهند. 

مگر، از سوی دیگر، پاکستان هم با سوء استفاده 

 ،غانستاناز سیاست های نابخردانه رهبران اف

لمحه یی از مداخله و دست اندازی در امور 

افغانستان و کار در راستای مبدل ساختن این 

 کشور به یکی صوبه های خود غافل نبوده اند. 

 

پاکستان برای دستیابی به این اهداف شوم خود، 

از هیچ جنایتی در افغانستان رو گردانی ننموده 

یی که و بی تردید گناه بخش بزرگی از تباهی ها

 در کشور رخ داده است، را بر دوش می کشد.

 

     پارادکس بازی با کارت طالبان:

در گام نخست، ببینیم که طالبان چه کساني 

هستند. در باره طالبان کتاب ها و مقاالت بسیاري 

نوشته شده است. از این رو، ما تنها بر چند 

 نکته درنگ مي نماییم:
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در سپهر سیاسي شماري پس از پدیدار شدن طالبان 

کشورو راه افتادن فتنه طالبان، چنین وانمود 

« خودجوش»نمودند که گویا طالبان یک نیروي 

مردمي بوده باشد که براي پیکار با نا به 

ساماني ها و نا به هنجاري هاي حاکم بر جامعه 

 1994در زمان فرمانروایي مجاهدان در اوایل سال 

 باشند.  پا به عرصه سیاسي افغانستان گذاشته

 

روشن است چنین چیزي بي پایه است.
73

بسنده است  

افغانستان شناس  -نگاهي به سخنراني الیور روا

نامبردار فرانسوي در دومین کنفرانس 

افغانستان
74

که از سوي دفتر مطالعات سیاسي و  

بین المللي وزارت خارجه ایران سال ها پیش از 

تر پدیدار شدن فتنه طالبان در زمان حاکمیت داک

برگزار  1989نجیب در افغانستان در اکتبر سال 

شده بود، بیفگنیم. آنگاه دیده مي شود که 

طلبه ها پیشینه دست کم یک دهه یي پیش « جنبش»

 دارد: 1984یعني  1994از 

ظهور وهابیگري در افغانستان یک پدیده نو »

به بعد، سیل روز افزون  1984نیست. ولي از سال 

افغانستان سرازیر شد. در  اعراب داوطلب به داخل

حالي که عربستان و دیگر کشورهاي عربي در خلیج 

فارس مبالغ هنگفتي را براي ساختن صدها مدرسه 

مذهبي جهت تعلیم طلبه هاي افغاني در پاکستان 

                                      
73

«  مقاومت»با هفته نامه  1995. در گفتگوي که در سال  

آلمان   )که چند سال متواتر در شهر مونشن جمهوري فدرال

چاپ مي شد(، در پیوند با ظهور پدیده طالبان در 

افغانستان انجام داده بودم، در همان ماه هاي نخست 

فتنه »پدیدآیي طالبان در قندهار گفته بودم که 

آغاز یک توطیه بزرگ و خانمانسوز است که آتش « طالبان

آن سال ها افغانستان را خواهد سوزانید و کساني که مي 

مردمي است، از « خود جوش»ین جنبش یک جنبش پندارند، ا

برنامه هاي پشت پرده آگاهي ندارند و سخت در گمراهي 

 به سر مي برند.
74

. مجموعه مقاالت دومین سیمینار افغانستان، دفتر  

،  233، ص 1370مطالعات سیاسي و بین المللي، تهران، 

 سخنراني الیور روا.
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اختصاص داده بودند. هزینه تحصیلي طلبه ها را 

 «    نیز عربستان مي پرداخت....

 

فرزندان یتیم در این مدارس مذهبي، بیشتر 

مجاهداني که در جنگ ها با ارتش شوروي و 

افغانستان کشته شده بودند)بیشتر پشتون تبار(، 

آموزش مي دیدند. این گونه، شبکه یي از مدارس 

در نوار مرزي در خاک پاکستان تاسیس شد که در 

آن هزاران کودک پشتون زیر نظر مالهاي وهابي از 

کار،  لیل اینکشورهاي عربي آموزش مي دیدند. د

در امتداد مرز با  نوار ایدئولوژیکيکشیدن یک 

افغانستان بود که در صورت پیروز شدن شوروي ها 

در افغانستان، چونان یک دیوار خاردار و به سان 

یک نیروي داراي انگیزه مذهبي و تشنه انتقام در 

برابر رخنه ایدئولوژیک شوروي در پاکستان 

 ایستادگي نمایند.   

 

س از بازگشت سپاهیان شوروي از افغانستان مگر، پ

و واژگوني رژیم داکتر نجیب، پاکستان، امریکا و 

اعراب با پیشگیري یک استراتیژي باژگونه 

کوشیدند از این نیروها به سود خود در 

افغانستان کار گیرند و این گونه طالبان به 

عنوان یک نیروي ابزاري تازه در عرصه کشاکش هاي 

 به میدان گذاشت.   افغانستان پا

 

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 کمونیسم در افغانستان و پاکستان در 

دهه هشتاد کار گرفته شدند و با فروپاشي شوروي، 

ن شوروي از شکست کمونیسم، بازگشت سپاهیا

افغانستان و واژگوني رژیم داکتر نجیب، دیگر 

وظیفه آنان از دیدگاه غرب پایان یافته تلقي مي 

شد و باید از میان برداشته مي شدند و چون 

نیروي بزرگي در دسترس داشتند، بایسته بود چندي 

درگیر جنگ هاي خونین فرسایشي مي گردیدند که 

ن اختالفات همچشمي هاي دروني افغانستان همچو
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 را زمینه خوبي ،زباني، تباري و آییني و سمتي

براي این کار فراهم مي آورد. این بود که در 

دهه نود شاهد نبردهاي سهمگیني میان نیروهاي 

مخاصم مجاهدان بودیم تا این که توان آن ها 

 بیخي به تحلیل رفت.

 

سپس، براي آساني کار، باید نیروي تازه نفسي به 

مي شد تا با پاکسازي و برداشتن میدان آورده 

نیروهاي پراگنده مجاهدان از سر راه و برداشتن 

موانع و به بهانه تامین امنیت، همه جنگ 

افزارها را جمع آوري و راه آمدن نیروهاي ائتالف 

بین المللي را هموار کند. براي این کار، 

نیروهاي آماده یي دم دست سازمان استخبارات 

طالبان دست پرورده مدرسه  پاکستان بود که همو

 هاي مذهبي وهابي بودند.          

 

 در آغاز، طالبان متشکل از سه گروه بودند:

طالبان ایدئولوژیک که زیر نظر مالهاي وهابي  -1

در مدرسه هاي پاکستان آموزش دیده بودند و تیر 

 پشت جنبش طالبان را مي ساختند.

بقایاي نیروهاي مجاهدان در مناطق جنوب و  -2

ق کشور که با سرازیر شدن طالبان از سر شر

 ناگزیري به آنان پیوستند.

طالبان اجیر 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 زیر رده بندي مي 

 نمایند:

که همان طالبان ایدئولوژیک  طالبان سیاه -1

پرورده مالهاي وهابي در مدرسه هاي پاکستان دست 

و کشورهاي عربي اند. البته، در کنار طالبان 

افغان، شیاداني از دیگر کشورها مانند کشورهاي 

عربي، بنگله دیش، کشورهاي قفقاز و آسیاي میانه 

و ایالت سین زیانگ چین نیز در این میان دسته 

از از طالبان دیده مي شوند. در واقع این گروه 

 طالبان را مي توان به چند دسته تقسیم کرد:
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طالبان وابسته به شبکه هاي تندروان  -

شاخه افغانی  ععرب و دیگر کشورها که در واق

 القاعده اند.

طالبان وابسته به محافل و حلقات معلوم  -

الحال پاکستاني چون گروه هاي وهابي تحریک 

و  ، لشکر جنگویصحابه، جنبش فاروقي سپاهخالفت، 

ریک طالبان پاکستان که روي هم رفته زیر تح

 کنترل سازمان اطالعات پاکستان اند.

 
این دسته از طالبان، تیر پشت جنبش طالبان را 

ساخته و دست اندر کار پیکار و نبردهاي منظم و 

هدفمند به منظور بي ثبات سازي کشور و منطقه و 

راه اندازي اعمال دهشت افگنانه با نیروهاي 

ستان و پاکستان و نیروهاي ائتالف دولتي افغان

بین المللي اند که با توجه به سرشت و اهداف 

شان، این طالبان را مي توان طالبان باوري 

)ایدئولوژیک( و آشتي ناپذیر خواند که حاضر اند 

تا پاي جان برزمند. این طالبان در تولید و 

قاچاق مواد مخدر به پیمانه گسترده دست دارند و 

معتادان نگونبختي اند که راهي جز بیشتر آنان 

 رزمیدن تا پاي جان ندارند.   زا

: این طالب ها، بیشتر طالب طالبان خاکستري -2

هاي بومي افغاني و بازماندگان مجاهدان جنگ هاي 

دهه هاي سال هاي هشتاد و نود سده بیستم )بیشتر 

از رزمندگان احزاب اسالمگراي پشتون تبار 

ه گذشته جنگ و نان مجاهدان( اند که در سه ده

خوردن از میله کالشنیکف پیشه و حرفه شان شده 

است و در پیوند تنگاتنگ با طالبان دسته نخست 

اند و به پیمانه یي زیر تاثیر باوري طالب هاي 

دسته نخست رفته اند. دست داشتن به کشت و قاچاق 

مواد مخدر و  اعتیاد در پهلوي پول هاي هنگفتي 

به دست مي آورند، از دالیلي که از اعراب تند رو 

است که این گروه از طالبان نمي توانند به 

 آساني از زیر بار گروه نخست برآیند.  

: این طالب ها، نیروهاي طالبان سفید -3

نگونبخت بومي افغاني اند که یا از ترس طالبان 

دو دسته نخست و زیر فشار و تخویف به آنان 

مکاري با پیوسته اند و یا به زور  وادار به ه

آن ها گردیده اند و چه بسا بازماندگان 
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قربانیان بمباران هاي کور و عملیات رزمي 

ناسنجیده نیروهاي ائتالف و نیروهاي دولتي اند 

که به دام طالبان دو دسته نخست افتاده اند. 

پیوند آن ها با طالبان دسته نخست جسته و 

گریخته و با طالبان دسته دوم نیز ناپیوسته و 

عي است.مقط
75 

                                      

75
ندي متعارف تر، . شایان یادآوري است که در یک رده ب 

تقسیم « میانه رو»و « تند رو»طالبان را به دو گروه 

 رشد تروریزم و در نقش پاکستان»مي نمایند. در مقاله 

به قلم رادمرد دوشي چي در  ،«دسیسه هاي پیدا و پنهان

به نشر رسیده است، دالیل این « اصالت»سایت انترنتي 

 گونه رده بندي به روشني توضیح داده شده است: 

گردد: منافع پاكستان در  مه چیز به این سئوال بر ميه»

افغانستان چگونه تأمین خواهد شد؟ این سئوالي بود كه 

هاي امریكا براي حمله به افغانستان  در بحبوحه رایزني

از سوي محافل سیاسي و امنیتي پاكستان  ۱٣۸۰در سال 

در آن هنگام، امریكا به شدت به حمایت  مطرح شد.

اي سركوب طالبان و القاعده نیاز داشت و به پاكستان بر

دهي  آباد براي شكل این نكته هم كامالً واقف بود كه اسالم

زیادي متحمل شده است و اگر قرار باشد  طالبان هزینه

همكاري كند،   پاكستان در سرنگوني طالبان با امریكا

ها  امریكایي این همكاري باید مابه ازایي داشته باشد.

آباد به سه شكل پاسخ  به تقاضاي اسالم توانستند مي

 دهند:

هاي ساالنه خود به پاكستان را افزایش  امریكا كمك» -1

هایي را كه به دلیل  دهد و در عین حال تعدادي از تحریم

یي پاكستان علیه این كشور وضع كرده  هاي هسته آزمایش

 بود، لغو نماید.

واشنگتن هیأت حاكمه جدید افغانستان را وادار   -2

 آباد روابط حسنه داشته باشند.  تا با اسالم كند

آباد را در بخشي  واشنگتن نیروهاي طرفدار اسالم  -3

 از ساختار قدرت سهیم كند. 

گزینه نخست اگر چه براي پاكستان سودمند بود، اما  

آباد بین دو موضوع تفكیك قائل شده بود. اول این  اسالم

بخشي از كه همكاري این كشور با امریكا علیه طالبان 

شد كه در هر جاي  همكاري امنیتي دو كشور قلمداد مي

توانست اتفاق  دیگري و در مورد هر گروه دیگري نیز مي

بیفتد. از این رو واشنگتن بایستي به صرف همكاري 
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هایي را به این كشور ارائه دهد. دوم این  پاكستان، كمك

كه پاكستان در افغانستان منافع مستقیم و حیاتي دارد 

اگر طالبان از بین بروند، هیچ نیرویي كه در ساختار و 

سیاسي افغانستان از منافع پاكستان حمایت كند، وجود 

آباد به شدت پافشاري  نخواهد داشت. بنا بر این، اسالم

داشت كه به ما به ازاي همكاري با امریكا در قضیه 

   افغانستان در داخل افغانستان پرداخته شود. 

ي پاكستان اطمینان بخش نبود. زیرا گزینه دوم هم برا

در آن هنگام دو گروه قدرت را در افغانستان قبضه كرده 

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  یرم و افغان ملت ها بودند كه در جریان ناسیونالیست

خود را سازماندهي كرده بودند كه این ها نیز بر سر خط 

ادعاي ارضي و تاریخي علیه پاكستان دارند. « دیورند»

این گونه، هیچ یك از این دو نیرو )جانشین طالبان( 

توانست حتا اگر امریكا هم در پشت ماجرا قرار  نمي

نها گرفت، براي پاكستان اطمینان بخش باشد. ت مي

ماند گزینه سوم بود: یعني حضور بخشي  یي كه مي گزینه

از نیروهاي وفادار به پاكستان در ساختار سیاسي 

افغانستان. نیروهاي وفادار به پاكستان را باید عمدتًا 

آن دسته از  تنهادر میان طالبان جستجو كرد. منتهي 

 گرا.  طالبان که ایدئولوژیك هستند و نه ملي

گیري پشتونستان بزرگ  ت خواهان شكلگراها به شد ملي

هستند كه بخشي از مناطق سرحدي و قبایلي پاكستان را 

شود. برعكس، مذهبیون یعني آن هایي كه  شامل مي

اندیشند، همه جا را سرزمین برادران  ایدئولوژیك مي

خوانند و لذا اصالً قائل به وجود مرز میان دو  مسلمان مي

این همان  تان نیستند.كشور اسالمي پاكستان و افغانس

چیزي است كه آي. اس. آي، سازمان امنیت و اطالعات ارتش 

پاكستان، سعي كرده است بطور بسیار ظریف طراحي كند تا 

ها را به فراموشي سپارد  از یك سو ادعاي تاریخي افغان

هاي الزم را براي بهره گیري از  و از سوي دیگر زمینه

ك پاكستان در برابر افغانستان به عنوان عمق استراتژی

  هندوستان فراهم كند. 

ها قانع كننده بود  ها براي امریكایي توضیحات پاكستاني

آباد وارد معامله  و لذا واشنگتن تصمیم گرفت با اسالم

پذیرد كه  مسأله این گونه مطرح شد: امریكا مي شود.

بخشي از نیروهاي وفادار به پاكستان وارد ساختار 

ند. اما چگونه و در مقابل چه سیاسي افغانستان شو
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مطرح « رو طالبان میانه»چیزي؟ از این جا بود كه بحث 

شد. در مورد این كه چگونه نیروهاي وفادار به پاكستان 

گرفته شد  در ساختار سیاسي افغانستان وارد شوند، تصمیم

رو وارد ساختار  این نیروها در قالب طالبان میانه

ها دو ابتكار مهم را  يسیاسي شوند. در حقیقت پاكستان

 صورت دادند. 

اول این كه میان طالبان تفاوت قائل شدند و آن ها را 

 رو تقسیم نمودند.  به دو دسته تندرو و میانه

دوم این كه میان طالبان و القاعده تفاوت قائل شدند و 

آباد با القاعده  ها اعالم كردند كه اسالم به امریكایي

كند. پس وقتي از  دفاع ميمخالف است. اما از طالبان 

رانیم، آن بخش از نیروهاي  رو سخن مي طالبان میانه

وفادار به پاكستان هستند كه داراي پایگاه اجتماعي 

اقوام دو طرف خط دیورند  نسبي در میان بخشي از

باشند. این نیروها ایدئولوژیك بوده و از افكار و  مي

 پذیرد.  عقاید جمعیت علماي اسالم تأثیر مي

رو و تند رو هیچ تفاوتي  ر واقع، میان طالبان میانهد

وجود ندارد جز آن كه براي توجیه افكار عمومي ممكن 

است بعضي از سران اصلي طالبان مثل مالعمر را از رأس 

 این نیرو حذف كنند. 

هاي منفي كه از نظر  در هر حال، امریكا به رغم بازتاب

رو وارد  یانهافكار عمومي دارد، پذیرفته است طالبان م

ساختار سیاسي افغانستان شوند. اما این مهم در قبال 

 دریافت امتیازات زیادي از پاكستان صورت گرفته است. 

نخستین امتیاز عبارت است از جلب همكاري پاكستان براي 

اما امتیازات بعدي مهمتر  .سركوب بقایاي القاعده

د هستند. امریكا از پاكستان خواسته است در ازاي ورو

یكي از ، رو به ساخت قدرت در افغانستان طالبان میانه

این اقدامات را انجام دهد: اسرائیل را به رسمیت 

یي پاكستان را به  هاي هسته بشناسد، نظارت بر سالح

الدن را دستگیر و  بن دسترس امریكا قرار دهد، اسامه

تحویل امریكا دهد، كلیه نیروهاي خارجي را كه در 

القاعده هستند، آزاد كند، بقایاي اسارت طالبان و 

یي كه آثاري از تحرك  طالبان را خلع سالح کند به گونه

نظامي آن ها برجا نماند. معلوم نیست كه پاكستان به 

كدام یك از این شرط ها تن داده است. ولي آنچه مسلم 

است این كه آي. اس. آي پاكستان سه گروه را فریب داده 

  كند. ميسه بازي  است و با این هر
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ها هستند. آي اس آي به همان  نخستین گروه، امریكایي

كند، به همان میزان نیز  میزان كه با امریكا همكاري مي

اطالعات نادرست دادن كند. طالبان را هدایت و رهبري مي

ها و اطالعات درست به طالبان از محورهاي  به امریكایي

 اصلي عملكرد آي. اس. آي است. 

م پاكستان هستند. واقعًا مردم پاكستان دومین گروه، مرد

ها در كشورشان حضور دارند  دانند كه چرا امریكایي نمي

ها محاكمه شود  و چرا ارتش پاكستان باید توسط امریكایي

یي این  هاي هسته و چرا ناموس نظامي پاكستان یعني سالح

كشور باید تحت كنترل امریكا باشد. مردم پاكستان 

در پشت پرده چه سر و سري با  دانند دولت شان نمي

 ها دارد و ...  اسرائیلي

سومین گروه، مردم افغانستان است. اگر چه عوامل زیادي 

در قرباني شدن مردم افغانستان نقش داشته ولي سازمان 

امنیت و اطالعات ارتش پاكستان نخستین نقش را در فالكت 

 و سیه روزي این مردم بازي كرده است. 

رو  سیاست فوق در قضیه طالبان میانهها و نمود  جلوه

كاماًل مشهود است. نخستین نمود سیاست آي. اس. آي این 

رو را به انجام  است كه از یك سو طالبان میانه

كاركردهاي سیاسي واداشته است و سعي نموده با رایزني 

ها و حتا فریب دولت كابل آن ها را وارد  با امریكایي

 ساختار سیاسي كند. 

یگر، براي عملي نمودن این سناریو، بخشي از از سوي د

طالبان را كه به طالبان تندرو معروف هستند، مسلح 

نموده است تا با اعمال خشونت علیه دولت و مردم 

هاي غیردولتي و حتا نیروهاي  افغانستان و نیز سازمان

امریكایي، آن ها را به پذیرش شرایط پاكستان وادار 

  كند.

اصلي با اهداف مختلف از طالبان  هم اكنون چهار نیروي

كنند:  رو براي ورود به ساختار قدرت حمایت مي میانه

پاكستان، امریكا، بخشي از سران قبایل و كرزي. 

ها براي گرفتن سهمي از قدرت در افغانستان،  پاكستاني

پذیري خود و تثبیت اوضاع  ها براي كاهش آسیب امریكایي

وگیري از شكاف در در افغانستان، حامد كرزي براي جل

میان اقوام و در نتیجه تثبیت موقعیت خود در انتخابات 

جمهوري و سر انجام بخشي از سران قبایل  بعدي ریاست

ها براي افزایش قدرت قبیله یي خود در  یعني غلزایي

 برابر رقیب هم قومي خود یعني دراني ها. 
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تندروي  شایان یادآوري است که بنیادگرایي و

اسالمي و وهابیسم تنها در مناطق پشتون نشین 

پاکستان شایع است و دیگر مناطق را در بر نمي 

گیرد. یعني دولت پاکستان )هرگاه منطقه کشمیر 

را استثناء بگیریم( در سه دهه گذشته با مهارت 

زیر کننترل توانسته است این پدیده هاي شوم را 

گرفته، نگذارد تا در سرتاسر کشور پهن گردد. در 

حالي که استراتیژي پاکستان گسترش بي رویه 

بنیادگرایي و تندرویي اسالمي در سراسر 

 افغانستان است. 

 

خاستگاه و تکیه گاه  -به هر رو، سرزمین پاکستان

و پشتوانه باوري طالبان است که از سویي، با هر 

لط بر جامعه مذهبي این کشور سه جریان فکري مس

                                                                                                             
اگر دقت داشته باشیم، هدف اصلي هر چهار نیروي یاد 

باشد. اما مسأله  الش براي نوعي موازنه قدرت ميشده ت

این است كه آیا با ورود طالبان در هر شكلي از آن به 

ها از افغانستان رخت خواهد  ثباتي ساختار قدرت، بي

بست؟ جنرال ضیاء در یكي از جمالت معروف خود گفته بود: 

دیگ جوشان افغانستان را باید همواره در درجه حرارت »

وقتي چنین عبارتي سرلوحه سیاست  «.اشتمشخصي نگه د

توان امید  خارجي پاكستان در افغانستان باشد، چگونه مي

داشت اوضاع افغانستان سرو سامان پیدا كند و مردم 

 مظلوم این كشور روي آرامش ببیند؟

چنانچه به رغم تالش هاي دولت مبني بر تشویق طالبان در 

گي براي تفویض سهم گیري مستقیم در پروسه سیاسي و آماد

سهم بیشتر آنان در مجموع ساختارهاي دولتي،آنان سالح 

بر زمین نگذاشته و هر روز به حمالت شان بر علیه 

حاکمیت کنوني و در زیر چتر پاکستان گسترش مي دهند،که 

  « .این خود باعث تشویش همه مردم افغانستان است

جدا از این ها، هم اکنون شمار بسیاري از اعضاي 

پایه حزب اسالمي که گویا از رهبري حزب بریده بلند

باشند، در رده هاي باالیي دولت جا گرفته و کرسي هاي 

فراواني را در دست دارند که این کار نیز بر مي گردد 

به مشارکت دادن نیروهاي هوادار پاکستان در  دولت 

 افغانستان. 



 

270 

 

پیوند دارند و از سوي دیگر، ابزاري هستند در 

دست حلقه ها و محافل سیاستباز آن کشور.
76 

                                      
76

توان سه جریان  در یك تقسیم بندى كلى و عمومى، مى ».  

مالحظه  )پاکستان(  كرى اسالمى عمده را در این كشورف

آن ها، در تفكر اسالمى به هند  همهنمودكه منشا اولیه 

بزرگ )پیش از تجزیه به هند، پاكستان و بنگالدش( 

 گردد. برمى

بنیادگرایى افراطى است كه ریشه در  جریان اول، جریان 

( 1762 - 1703هللا دهلوى ) ولى  هاى شاه  افكار و اندیشه

 .دارد

هللا، در آغاز یك نهضت فكرى فرهنگى بود كه  شاه ولى  نهضت 

را از زندگى جامعه  اصالح افكار دینى و خرافات زدایى 

اما پس »بود.  مسلمانان هند، هدف اساسى خود قرار داده 

 -اش ( و نوه 1824 - 1746از او، پسرش شاه عبدالعزیز )

یك جنبش اجتماعى  (، آن را به1831 -1781شاه اسماعیل )

تبدیل كرده و علیه سلطه انگلستان موضع  سیاسى 

دوم قرن نزدهم، یكى از علماى  در نیمه « گرفتند.

هللا، به نام محمد قاسم  ولى  شاه  برجسته پیرو نهضت 

م( مدرسه معروف 1867هجري ) 1284نانوتوى در سال 

اتار  را در روستایي به همین نام، در ایالت « دیوبند»

 ادیش هند بنیانگذارى كرد.پر

تبدیل به یك مكتب فكرى  به تدریج «  دیوبندى»مدرسه  

گشت كه تا امروز، به افراد تحصیل كرده در آن جا   ویژه

اطالق «  دیوبندى»عنوان  ،و یا وابسته به طرز تفكر آن

سختگیر و  گذاران این مدرسه، حنفي هاي  دمى شود. بنیا

اندیشى، بر عقاید  و جزم  دقیق بودند و در مبادى تعلیم

كردند....  و مذاهب كالمى اشعریه و ماتریدیه مشى مى 

آن ها، تجدید حیات علوم كالمى در هند مسلمان را  مدرسه 

خود قرار داد و دانش هاى جدید را از مواد   همت»وجهه 

 «.درسى خود حذف كرد

مكتب دیوبندى پس از این كه رنگ سیاسى نیز پیدا نمود، 

وابسته به آن با همكارى تعدادى از علماى  علماى 

« جمعیت العلماى هند»دیگر، گروه  وابسته به جناح هاى 

به وجود آوردند. پس از تجزیه هند و  1919را در سال 

عنوان  باانشعابى آن،  به وجود آمدن پاكستان، شاخه 

را در پاكستان  العلماى اسالم، فعالیت هاى خود تجمعی»

رهبرى  به «  العلماى اسالم تجمعی»کنوني ادامه داد. 

موالنا بشیر احمد عثمانى به حزب سیاسى  -مؤسس جدید خود

 ها تبدیل شد. مذهبى دیوبندى  
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و اقلیت تقسیم   این حزب، امروز به دو گروه اكثریت 

الرحمان  گردیده است. رهبرى جناح اكثریت را موالنا فضل

عهده  و رهبرى جناح اقلیت را موالنا سمیع الحق به

این دو رهبر، هر دو پشتون تبار هستند و از  دارد.

لحاظ فكرى، طرفداران سرسخت قرآن و سنت و سیره خلفا و 

صحابه و معتقد به نظریات علماى سلف و مخالف با 

 روند. روابط این دو رهبر  اجتهاد و تجدد به شمار مى

طالبان بسیار عمیق و  با گروه «  پشتون تبار دیوبندى»

 دار است.  ریشه 

دومین جریان فكرى در پاكستان، جریان موالنا ابو االعلى 

توان  تسامح مى  ( است كه با اندك 1979 - 1903مودودى )

موالنا  .در این كشور نامید«  اخوانى»آن را جریان 

رغم این كه شخصیتى بنیاد گرا و تا حدودى  مودودى به 

ر سده هژدهم هللا دهلوى د متاثر از افكار اصالحى شاه ولى 

میالدى است؛ اما با وجود این، میان اندیشه و روش 

العلماى اسالم تفاوت زیادى مشاهده  سیاسى او با جمعیة 

برخورد نقادانه با تاریخ صدر  شود. مودودى معتقد به  مى

جمهورى »اسالمى، از  اسالم بوده و در باره نوع حكومت 

دودى در )تئوكراسى جمهورى( نام برده است. مو«  الهى

گرى، از  نوعى پذیرش روش هاى معاصر  كنار تفكر سلفى 

باشد. او به نظام چند حزبى  در  نظام سیاسى غافل نمى 

آزاد اعتقاد كامل داشته و استفاده از  و انتخابات 

را در حكومت دینى تجویز مى  دارى مدرن  هاى دولت شیوه

در تشخیص دادن افراد مورد اطمینان »گفت:  نمود و مى  

مى   محیط ما، با آن راهى كه مسلمانان اولیه اسالم

نا بر این، باید طبق مقتضیات ب…پیمودند، امكان ندارد 

مودودى در سال « خود، راه هایى را به كار بریم... زمان

را بنیانگذارى «  جماعت اسالمى پاكستان»گروه  میالدى 1941

ستان نمود. این حزب، امروز بزرگترین حزب اسالمى در پاك

به «  جماعت اسالمى»رهبرى پس از وی آید.  به شمار مى 

 .درسیقاضى حسین احمد 

حسین احمد طرفدار وحدت اسالمى و مبارزه با نفوذ  قاضى 

، اما روش مبارزاتى او كامال بودفرهنگ غربى 

آمیز و غیر انقالبى بوده و تحول فكرى فرهنگى را  مسالمت

  الزم و ضرورى مى ى،قبل از هر نوع تحولى در نظام سیاس

در دوران جهاد افغانستان از «  جماعت اسالمى»شمرد. 

 .نمود حكمتیار قویا حمایت مى  جمعیت اسالمي و حزب اسالمى 

سومین جریان اسالمى در پاكستان جریان سر سید احمدخان 

است. سید احمد خان الگوى مسلمان لیبرال  (1898 -1817)

است. او معتقد  خته شدهدر محافل روشنفكرى پاكستان شنا

عنوان   به مراجعه مستقیم و بدون واسطه به قرآن به
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را «  اجماع»و «  سنت»بهترین راه شناخت دین بوده و نقش 

داد. سید احمد  شناسى دین مورد تردید قرار مى  در منبع 

گرایى و فلسفه طبیعى سده  خان زیر تاثیر مكتب عقل

فسیر علمى مى داشت و قرآن را ت نزدهم اروپا قرار

نمود. مهمترین ویژگى در تفكر احمد خان، گرایش او به  

سید احمد خان،  نوگرایى غرب بود. گرایش غربى گرایانه 

سرانجام  گرا با او گردید و انگیزه خصومت مسلمانان سنت

 او را متهم به ارتداد و انحراف از دین نمودند.
«  یگمسلم ل»مسلمانان روشنفكر دانشگاهى و تا حدودى 

را یك حزب صرفا ملى ندانیم( از هواداران  )اگر آن

 .روند جریان سوم به شمار مى

  این سه جریان فكرى، همان طورى كه اشاره گردید، هر یك

به نحوى ریشه در افكار علماى مسلمان هند در دوران 

بریتانیا داشت كه عمدتا به افكار شاه ولى   سلطه تحت 

هللا، منشا  هاى اصالحى شاه ولى   گشت. اندیشه  مى هللا بر 

پیدایش گرایش هاى متعدد و مختلف در نیمقاره شد. اما 

هللا را تشكیل   ولى آنچه پایه واقعى اندیشه دینى شاه 

  وهابیت  گرى یا بنیاد گرایى از نوع مشابه داد، سلفى  مى

بود، تا آنجا كه دولت استعمارى بریتانیا او را متهم 

 وهابیت كرد.  به

ن سه جریان فكرى اسالمى به طور كل، اكثریت عمده ای

گیرند و از لحاظ صنفى،  مى  مسلمانان پاكستان را در بر 

در برگیرنده اصناف حوزوى، دانشگاهى و بازارى هر سه 

گانه از   اما با وجود این تقسیم بندى سه باشد. مى

جریان هاى فكرى اسالمى در این كشور كه جنبه عمومى 

بندى دیگرى نیز وجود دارد كه مربوط به  داشت، تقسیم

شود. شهرت و  مدارس دینى و علما و روحانیون مذهبى مى

 مذهبى، رسمیت تقسیم بندى دوم در خصوص محافل حوزوى و

 .باشد بسیار قابل توجه مى 

و علماى دینى  در این تقسیم بندى اخیر، اكثر مدارس 

  روهسنتى، از لحاظ گرایش هاى كالمى و فقهى به دو گ

  و گروه«  دیوبندى»شوند: گروه  عمده و مهم تقسیم مى

این دو گروه، نماینده دو نوع تفكر كالمى و «.  بریلوى»

)در چارچوب فقه حنفى( است كه هر یك به تدریج  فقهى

مستقلى نیز گردیدند. دیوبندي ها از  داراى حزب سیاسى

 اند. آن وهابیت پیدا كرده  نظر اعتقادى، شباهت كلى به

هاى اسالمى،  ها مانند وهابیت، در برابر سایر فرقه

تفسیر « توحید و شرك»حساسیت زیادى نشان داده و از 

دهند; اما بریلوي ها حالت  یى ارائه مى ویژه 

گاه  هیچ«  توحید و شرك»بیشترى داشته و از  پذیرى  انعطاف

دهند.  و مغایر با مشهور ارائه نمى   تفسیر سختگیرانه
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صوفیانه دارند و در   تا حدودى، گرایش هاىبریلوي ها 

 .شیعى مى اندیشند نزدیك به كالم «  اولیاء هللا»اعتقاد به 

  بنیادگذار مكتب بریلوى، شخصى به نام احمد رضاخان

مكتب بریلوى در واكنش »( بود. 1921 - 1856بریلوى )

با  جنبش محمد بن عبدالوهاب و در مخالفت   به  نسبت

هللا، شاه اسماعیل و علماى دیوبندى  ولى  عقاید دینى شاه

سیاسى این مكتب در پاكستان، گروه   پدیدار شد. نماینده

به رهبرى موالنا شاه احمد «  العلماى پاكستان تجمعی»

«  دیوبندى»باشد. مكتب  نورانى و عبدالستار نیازى مى 

آید  شمار مى  به«  دین رسمى»در پاكستان كنونى، نماینده 

 كثریت در میان مسلمانان اهل سنت است.و داراى ا

طرفداران دیوبندى در این كشور، همواره در حال افزایش 

به ویژه در دو دهه اخیر، رشد دیوبندي ها  .است  بوده

به دلیل رشد بنیاد گرایى اسالمى در منطقه و سرمایه 

هاى وسیع عربستان و همچنین حمایت هاى دولت از  گذارى 

ترین گروه هاى   یافته است. عمده بیشترى  آن ها، سرعت

 :عبارتند از  در پاكستان وابسته به مكتب دیوبندى 

اهل »و جمعیت «  صحابه سپاه »، « العلماى اسالم تجمعی»

دیوبندى و داراى   این سه جناح، متعلق به مكتب«.  حدیث

واحدى   عقاید مشابه و شعارهاى یكسان و حامیان خارجى

 تجمعی» سه جناح در این است كه هستند. تنها تفاوت این 

به رهبرى فضل الرحمان و سمیع الحق، «  العلماى اسالم

،  صورت یك حزب سیاسى وارد صحنه سیاسى كشور گردیده به

به ترتیب به «  اهل حدیث»و «  سپاه صحابه»كه  در صورتى

اند. هماهنگى   نظامى و فرهنگى رو آورده  فعالیت هاى

شان بسیار  ارزه علیه مخالفانداخلى این سه گروه در مب

 .باشد  قابل توجه مى

با هر سه گروه نامبرده ارتباط تنگاتنگى   جنبش طالبان

دارد و از حمایت هاى معنوى و مادى و حتا انسانى همه 

برخوردار بوده است. در عین  آن ها در این چند سال 

به دلیل «  اسالم  جمعیت العلماى»حال، این ارتباط با 

سیاسى در   هنگى، زبانى و تباري و نیز تجربهعوامل فر

 عمل بیش از دو گروه دیگر بوده و هست. 

تبار  الحق، هر دو پشتون الرحمان و سمیع  موالنا فضل 

بلوچستان و سرحد كه موطن اصلى  بوده و در ایالت هاى 

آید، داراى نفوذ   پشتون هاى پاكستان به شمار مى

افغانستان، رابطه   چشمگیر هستند. طالب علوم دینى

ى با مدارس دیوبندى در نیمقاره هند یتاریخى دیرینه 

 اند.   داشته
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نام  پیش از تجزیه هند و به وجود آمدن كشورى به 

، اكثر طالب اهل سنت افعانستان 1947پاكستان در سال 

ادامه تحصیل به مدارس دیوبندیه در هند مى  براى 

گوید:   نین مىعزیز احمد هندى در این باره چ رفتند. 

افریقا، ماالیا، آسیاى   از سرتاسر هند و از جنوب»

به دیوبند  مركزى و ایران به خصوص افغانستان محصالنى 

( كه 1921 1850در دوران موالنا محمود الحسن )« آمدند.

آید،   شمار مى یكى از علماى نسل دوم مكتب دیوبندى به 

سرحد   تمدارس دینى زیادى با تفكر دیوبندى در ایال

پاكستان، تاسیس شد. همزمان با این دوره، مدارس متعلق 

حدیث )جناح دیگر وابسته به دیوبند( نیز در   به اهل

و »غربى بر فعالیت هاى خود افزودند  سرحد شمال ایالت 

ایجاد  …و در دره كنر  مدارسى را در اترك، اكوره

 « كردند.

الب اهل پس از به وجود آمدن كشور پاكستان، بیشترین ط

سرحد  سنت افغانستان، مسیر خود را از هند به ایالت 

جنوبى و  شمال غربى پاكستان تغییر دادند. ایالت هاى 

سرحد   شرقى افغانستان عمدتا با مدارس ایالت

ارتباط برقرار كرد. در حالى كه والیات جنوب  پاكستان

بلوچستان   كشور با مدارس ایالت  غربى و غربى این

تباط برقرار نمود. نفوذ مدارس پاكستان در پاكستان ار

 افغانستان، از این زمان به بعد كامال محسوس است. 

پشتو   آثار علماى بزرگ دیوبندى از عربى و اردو به

ترجمه گردیده، چاپ و به افغانستان پخش گردید. 

عزیزالرحمان سیفى از مترجمان معروف آثار سلیمان ندوى 

  ر این امر داشته و ترجمهنعمانى، نقش مهمى د و شبلى

 .انتشار یافت 1350و 1340هاى او در دهه 

تفكر دیوبندى از این زمان به تدریج وارد  هاى   رگه

افغانستان گردید، اما بیگانگى آن با دین رسمى 

افغانستان، مانع از مقبولیت آن در سطح وسیع مى 

افغانستان  كارشناس فرانسوي مسائل -گردید. الیور روا  

باره نفوذ تفكر دیوبندى در كشور در قبل از انقالب در 

، 1947بعد از تجزیه هند در سال »نویسد:  چنین مى 

از طالب افغانى به مدارسى كه در نزدیك آن ها  بسیارى 

غربى ایجاد شده بود، رفتند. آن ها  سرحد شمال در ایالت 

و بدخشانى بودند. برخى  عمدتا پشتون و بعضا نورستانى 

ن به ایدیولوژى اهل حدیث گرویدند و هنگام از آنا

به افغانستان، در مقابل تصوف و مذهب حنفى   بازگشت

 مبارزه كردند.  
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نمودند. حنفي  زیارت هاى محلى را ویران مى  برای مثال،

نامیدند، لكن آن ها،   مى«  وهابى»ها معموال آن ها را 

و ارتباط فكرى بین طالب « خواندند. مى  خود را سلفى 

سو و مدارس تحت نفوذ مكتب   علماى افغانستان از یك

هاى  دیوبندى در پاكستان از سوي دیگر، در طول دهه 

گذشته كم و بیش برقرار بوده است. این ارتباط، تا قبل 

از دوران جهاد، حالت طبیعى و آرامى داشت، اماپس از 

آلودى به   آغاز جهاد، ناگهان دگرگون شده و روند شتاب

 .خودگرفت

شتاب این روند زمانى بیشتر محسوس گردید كه پاكستان و 

  عربستان تصمیم گرفتند به جاى حمایت از احزاب میانه

در قضیه افغانستان، از احزاب تندرو اسالمى  رو اسالمى 

 کنند.  حمایت

اسالم و اهل  پس از همین مساله بود كه جمعیت العلماى 

ح هاى بنیادى و با پشتوانه مالى و سیاسى قوى، طر  حدیث

مهاجران و مجاهدان افغانى روى دست  درازمدتى را براى 

گرفته و با حوصله مندى تمام، براى اجراى كامل آن 

مالى و فكرى  با حمایت هاى «  اهل حدیث»وارد عمل شدند. 

  هاى  مؤسسات خیریه عربستان، افزون بر توسعه برنامه

  اى شرقىآموزشى خود در داخل پاكستان، و در والیت ه

 .افغانستان نیز وارد فعالیت گردید

در والیت هاى كنر و بدخشان  هواداران افغانى اهل حدیث 

به سبك دولت «  امارت هایى»و مناطق نورستان شمالى، 

افضل كه ابتدا در   مولوى وهابى عربستان تاسیس نمودند.

سرحد پاكستان( تحصیل   دیوبند و سپس در اكوره )ایالت

منطقه اصلى خود، قبیله به س از بازگشت كرده بود، پ

 سوق داد.  وهابیت  خود را به 

شریقى   یكى از شاگردان مولوى افضل به نام مولوى

(shariqi امارت وهابى خود را در )  بدخشان ایجاد كرد، و

كرده مدرسه ثلثین  در کنر مولوى جمیل الرحمان تحصیل

 هاد. ن  را در دره پیچ بنیان« پیشاور، دولت وهابى

این افراد، همزمان با فعالیت هاى نظامى سیاسى به 

فعالیت هاى فرهنگى و تبلیغى نیز اشتغال داشتند، اما  

سیاسى با دیگر فرماندهان محلى كه وابسته به  رقابت هاى

احزاب دیگر مجاهدان بودند، مجال زیادى به این مولوي 

 ها نداده و سرانجام دو نفر اخیر کشته شدند.

شاخه فضل الرحمان نیز در طول « لعلماى اسالما تجمعی»

یي را در   دوره جهاد و دهه پس از آن، دام هاى گسترده
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طالبان در برابر دولت افغانستان و نیروهاي 

  ائتالف بین المللي:

این که چرا و چگونه طالبان که در آغاز مورد 

حمایت امریکا بودند، در برابر این کشور قرار 

رفتند، علل و عوامل گوناگون  داردکه بارها گ

پیرامون 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 بسیاري 

از کارشناسان، بزرگترین لغزش دولت کنوني این 

خش شده از سوي بود که زیر تاثیر آوازه هاي پ

محافل خاص پاکستان و نیروهاي بیمار داخلي
77

بر 

آن شد که طالبان دیگر در اثر بمباران هاي 

                                                                                                             
جوان مهاجران   بلوچستان و سرحد براى شكار نسل ایالت 

سال هاى   گسترانیده بود. جمعیت العلماى اسالم در طول

 «. جهاد، رابطه نزدیكى با مجاهدان داشته است

قش ن»، از مقاله «اصالت»نترنتي )برگرفته از سایت ا

، «دسیسه هاي پیدا و پنهان رشد تروریزم و در پاکستان

 دوشي چي( 

77
...و نیز شماري از شارلتان هاي جاه طلب و خود  .  

خواه سیاسي که زیر نام کارشناس، صاحب نظر و تحلیلگر 

با آجنداهاي شخصي هدف رسیدن به کرسي هاي باالیي دولتي 

و آبي را در سر مي پرورانیدند، با و رسیدن به نان 

بوق و کرناهاي سده بیست و یکم شب و روز از راه شبکه 

هاي گسترده رسانه هاي گروهي به ویژه بي بي سي و صداي 

امریکا و نیز شبکه هاي پهن شده در داخل کشور، داد و 

بیداد راه انداخته بودند که همه مشکالت کشور ناشي از 

ساالران است و با کنار زدن آنان کارکردهاي نارواي تفنگ

 دنیا گل و گلزار مي شود. 

 

تردیدي نیست که این گفته ها بار سنگیني از واقعیت 

هاي تلخ را بر پشت مي کشند. مگر، دادگرانه نخواهد 

بود هرگاه گناه همه دشواري ها و نا به ساماني ها 

یکسره به گردن تفنگساالران افگنده شود و چنین وانمود 

که همه مشکالت کشور ناشي از رفتارهاي نارواي گردد 

آنان است. چیزي که مي خواهیم انگشت انتقاد بر آن 

بگذاریم، بهره برداري ناروا و ناسخته این کارشناسان 

از مطرح ساختن ابزاري این موضوع براي سودجویي شخصي و 

 رسیدن به اهداف ویژه است.
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هاي امریکایي سرکوب شده و نابود  52 -گسترده ب

ها بر فراز  52 -شده اند و دیگر مادامي که ب

آسمان افغانستان پرواز مي کنند، خطري براي 

لمللي شان به دولت افغانستان و همپیمانان بین ا

شمار نمي روند. برعکس، بزرگترین خطر براي دولت 

نیروهاي مجاهدان اند که مانع بزرگي بر سر راه 

امنیت، ثبات، دولت سازي و  دمکراسي به شمار مي 

 روند.

 

این بود که رهایي بي رویه هزاران طالب دربند 

)شاید هم به این هدف که از  در زندان هاي شمال

زنه متقابل در برابر مجاهدان آنان به عنوان و

کاربرد ابزاري نمایند( بي آن که مغزشویي یا 

بازپروري شوند و با آن ها کار رواني و باوري 

بایسته صورت گیرد، آغاز گردید. در همین راستا، 

به شمول ده ها تن از طالبان ها صدزمینه گریز 

از زندان قندهار فراهم تن از رهبران آنان 

ند تا همین اکنون هم ادامه گردید که این رو

 بگراماز زندان را طالب  هزاراندارد. چناني که 

 هم رها نموده اند. 

 

به هر رو، سیاست هاي ناسخته و ناپخته دولت در 

دو نیروي اصلي جامعه  -قبال مجاهدان و طالبان

به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوري منجر به 

ا مجاهدان آن گردید که به شدت در جبهه سیاسي ب

و در جبهه نظامي با طالبان درگیر یک جنگ 

 فرسایشي درازمدت و ساینده گردد.

این در حالي است که دولت مي توانست از نیروي 

رزمي مجاهدان چونان دیواري ستبر در برابر  

طالبان کار گیرد.
78

یعني با رویارو قرار دادن  

طالبان و مجاهدان در میدان هاي رزم، مي توانست 

                                      
78

ثال زیر نام شاید هم راه حل دیگر، ایجاد ساختاري م.  

مي بود. الگوي کشورهاي همسایه « سپاه پاسداران جهاد»

ایران و پاکستان نشان مي دهد که در پهلوي نیروهاي 

منظم اردو، در ایران سپاه پاسدارن و در پاکستان 

ملیشه )شبه نظامیان( موجود است که این امر برخاسته 

 از واقعیت ها و نیازهاي عیني منطقه مي باشد.  
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خود فضاي بازي براي خود سازي، دولت سازي  براي

و ملت سازي در پشت جبهه ایجاد نماید.
79

مگر،  

با راندن مجاهدان در کنار افسران بازمانده از 

دولت هاي پیشین از ساختارهاي نظامي، دیگر 

نیرویي که انگیزه نبرد با طالبان را داشته 

باشد، در نیروهاي مسلح نماند. از سوي دیگر، 

یاري از مجاهدان رانده شده از شمار بس

ساختارهاي نظامي وارد دستگاه اداري دولت 

گردیدند که به دلیل نداشتن تجربه در مدیریت، 

دردسرها و دشواري هاي بسیاري در اداره 

آفریدند. شماري هم به دلیل این که کدام راه 

دیگر براي امرار معاش نداشتند، به کشت مواد 

 ردند.مخدر رو و رهگیري و ...آو

 

تاثیر این شگرد در مناطق پشتون نشین از این هم 

بدتر بود. مجاهدان رانده شده در این مناطق به 

دامان پرمهر و آغوش باز طالبان پناه بردند و 

 در برابر دولت سالح برداشتند.  

 

هر چه بود، بزرگترین اشتباه امریکا در این بود 

 که خود را  در جنگ هاي افغانستان آن هم در

گستره پشتون نشین افغانسان و پاکستان درگیر 

ساخت. در حالي که مي توانست این مهم را به 

عهده مجاهدان بگذارد و تنها از آنان در برابر 

طالبان و تندروان عرب پشتیباني لوژستیکي 

 نماید.

 

، روهرا باکر  با اندوه ها حال، پس از گذشت سال

صور شکست ما در افغانستان از ت»مي نگارد: 

نادرست ما در مورد جبهه متحد شمال آغاز مي 

یابد. مشکالت از این جا منشاء مي گیرد که بر آن 

                                      
79

هرا مجاهدان نیز بي میل نبودند و کنون هم . ظا 

نیستند که بار جنگ با طالبان را بر پشت بکشند و خود 

را تنها نیرویي مي دانستند و مي دانند که توانایي 

رویارویي با طالبان را دارند. چناني که چندي پیش 

به غیر از مجاهدان پدر کس نمي »آقاي سیاف گفت که 

 رد. جلو طالبان را بگی« تواند
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شدند تا جبهه متحد را خلع سالح نموده و به جاي 

را مسلح ساخته، با گروه « قبایلي»آن ملیشه هاي 

طالبان که در مرز پاکستان با افغانستان مسلح 

«.مي شوند، بجنگانند
80

ح جبهه پس از خلع سال

متحد، امریکایي ها تمام تالش هاي شان را بر سر 

ایجاد دولت متمرکز در کابل به حیث قدرت مسلط 

بر افغانستان معطوف ساختند. این در حالیست که 

درین کشور نه افغان ها و نه قدرت هاي خارجي در 

طول سده ها نتوانسته اند یک دولت مرکزي 

«.بسازند
81

   

                                      
80

استراتیژي ناکام دولت متمرکز »روهرا باکر، .  دانا  

، برگردان  2009مارچ  3واشنگتن تایمز،، «در افغانستان

 «.خاوران»هارون امیرزاده، سایت انترنتي  از:

81
. در آغاز سده بیستم، نخست آلماني ها و ترک ها در  

آستانه جنگ جهاني اول و سپس روس ها در فاصله میان 

جهاني اول و دوم در پي بهره  برداري ابزاري جنگ هاي 

از درگیر ساختن پشتون ها با انگلیسي ها براي ضربه 

نخستین  -براوین زدن بر آن ها بودند. براي نمونه،

سفیر شوروي در کابل در یکي از نامه هاي خود به وزارت 

سازماندهي خیزش »خارجه روسیه شوروي نوشته بود: 

آخرین تیر »انیایي پشتون ها نیرومند مسلحانه ضد بریت

هر چه بود، «. بلشویک ها در خاور خواهد بود« در ترکش

روس ها توانسته بودند با برانگیختن مسلمانان هند از 

جمله پشتون ها و با مسلح ساختن غیر مستقیم آن ها 

زمینه را براي شورش و سپس انقالب در هند فراهم سازند 

تن انگلیسي ها از که در سر انجام منجر به بیرون رف

هند در فرداي پایان جنگ جهاني دوم و آزادي هند 

 گردید. 

 

در سال هاي دهه هشتاد، انگلیسي ها به کمک امریکا و 

اعراب توانستند با سرازیر ساختن رودباري از دالرهاي 

بادآورده نفتي اعراب و ایدئولوژي هاي اخوانیسم و 

غانستان و وهابیسم به نوار پشتون نشین پاکستان و اف

با راه اندازي جهاد در برابر کمونیسم، شوروي را 

درگیر یک جنگ فرسایشي خونین و مرگبار با پشتون ها 

 نمایند و این گونه انتقام خود را از روس ها بگیرند.

این بار دیگر نوبت روس ها بود که با گستردانیدن دام 

بزرگ در گستره پشتون نشین افغانستان و پاکستان، با 

نشیني تاکتیکي از افغانستان، امریکا و انگلیس   عقب

با پشتون ها « بي پایان»را درگیر یک جنگ فرسایشي  

 نمایند که چنین هم شد. 
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 ک در دو سوي مناطق مرزي:کشیدن دیوار ایدئولوژی

آنچه مربوط مي گردد به رویارویي با خطر 

سرازیري اندیشه هاي تندروانه ایدئولوژیک مذهبي 

از آن سوي مرزها، در دوره حضور نظامي شوروي 

پیشین
82

در افغانستان، با توجه به روان بودن 

جنگ ایدئولوژیک، شوروي ها و دولت دمکراتیک خلق 

یارویي با سرازیري این در افغانستان، براي رو

اندیشه ها از آن سوي خط، در پي گسترش اندیشه 

هاي مارکسیستي در نوار مرزي بودند تا بتوانند 

                                                                                                             
 

براي به دست آوردن آگاهي بیشتر در زمینه نگاه شود 

نبرد افغاني استالین: سیاست قدرت هاي بزرگ در »به: 

، در سایت برگردان همین قلم« افغانستان و قبایل پشتون

  .www.arianfar.comانترنتي 
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یکي دیگر از پارادکس هاي جنگ افغانستان این است .  

که امریکا، از یک سو، با توجه به فربه شدن خطر 

ایران، به نیروهایي مخالف با ایران در افغانستان 

نیاز دارد. روشن است، طالبان متمایل به اعراب وهابي 

تون، دو نیرویي اند که و ناسیونالیست هاي تندرو پش

بالقوه امریکا مي تواند از آنان در برابر ایران 

کاربرد ابزاري نماید و از سویي عمال در نبرد بي امان 

با طالبان )پشتون ها(  قرار گرفته است و طرفه این که 

استراتیژي تازه آن کشور بمباران گسترده نوار مرزي 

گستره بود و میان افغانستان و پاکستان را که عمدتا  

باش پشتون ها مي باشد، نشانه گرفته است که بي تردید 

با کشته شدن بیشتر پشتون ها دشمني را در برابر خود 

 پر دامنه تر مي گرداند.

برعکس این، همه روزه آوازه هایي دال بر همکاري میان  

 ایران و چین و روسیه با طالبان شنیده مي شود.

 

لفات در میان پشتون ها، پوشیده نیست که با افزایش ت

ناسیونالیست هاي تندرو پشتون که به گونه سنتي در 

گذشته مورد حمایت مسکو بوده اند، در روابط خود با 

از سوي دیگر، حمایت بي امریکا بازنگري خواهند نمود. 

رویه امریکا از ناسیونالیست هاي تندرو پشتون )هر چند 

به مخالفت شدید هم به گونه مسکوت و اعالم ناشده( منجر 

ناسیونالیست هاي به همین پیمانه تندرو تاجیک، ازبیک 

و هزاره افغانستان با سیاست هاي امریکا مبني بر 

حمایت از پشتونیسم) ناسیونالیسم تندرو پشتون( گردیده 

 است.  
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جلو شیوع آن را بگیرند. مگر به رغم کار بسیار 

در این راستا و صرف هزینه هاي هنگفت، 

 دستاوردهاي چنداني نداشتند.

 

در پي پس از بازگشت سپاهیان شوروي، داکتر نجیب 

آن شد تا با تقویت ناسیونالیزم پشتون در نوار 

مرزي و کشیدن یک دیوار ایدئولوژیک در امتداد 

این نوار، با خطر ایدئولوژیک بنیادگرایي و 

تندروي اسالمي رویارویي نماید. مگر، اشتباه 

نجیب به رغم درست بودن اندیشه استراتیژیک این 

اید در دکترین، در آن بود که این برنامه که ب

مناطق مرزي و نوار قبایل پیاده مي شد، باید 

یکسره در همان مناطق محدود مي ماند و به هیچ 

رو نباید دامنه آن به کابل و دیگر مناطق کشور 

کشیده مي شد، از کنترل بیرون شد و تاثیر 

آن موجب « پسلگد»باژگونه پیدا نمود و 

برانگیخته شدن ناسیونالیسم لگام گسیخته 

ازبیکي و هزاره یي در شمال گردید و  تاجیکي،

زمینه واژگوني و سرنگوني دولت او را فراهم 

 آورد. 

 

هرگاه این استراتیژي در راستاي با سواد ساختن 

سراسري  مردم مناطق محروم مرزي، توسعه زبان 

هاي بومي، راه اندازي برنامه هاي ویژه 

تلویزیوني براي باشندگان هر دو سوي نوار مرزي، 

ن راه ها در مناطق دشوار گذر، ساختن کشید

بیمارستان ها و درمانگاه ها براي مردمان بینوا 

و ساختن نیروگاه هاي برق و مانند آن متمرکز مي 

گردید، شاید مي توانست دستاوردهایي داشته 

باشد، مگر، تمرکز این پویایي ها در کابل و 

سرایت بي رویه و تا جاي هم آگاهانه و شاید هم 

هانه  آن به دیگر مناطق کشور، موجب نا آگا

دامنه یابي همچشمي هاي بیهوده و زیانبار 

زباني، تباري و آییني در کشور گردیده و 

استراتیژي را به بیراهه کشانید.
83

 . 

                                      
83

درست همین اشتباه از سوي دولت کنوني نیز تکرار شد .  

ستا در مناطق و به جاي متمرکز کردن کار در این را
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مرزي و پیاده سازي استراتیژي برپایي دیوار پدافندي 

ایدئولوژیک ناسیونالیستي در امتداد نوار مرزي، با 

تمرکز لگام گسیخته آن در کابل و کشانیدن آن به دیگر 

مناطق کشور، کار به جاي کشید که دردمندانه و 

سوگوارانه در هیچ برهه از تاریخ کشور گسیختگي هاي 

ي زباني، تباري و سمتي و آییني سابقه و پیشینه ناروا

نداشته است و با برهم خوردن توازن نسبي برقرار شده 

در سال هاي نخست رویکار آمدن دولت کنوني، شیرازه 

وحدت ملي چنان در آستانه از هم گسیختگي و شاریدگي 

است که دشوار است پیامدهاي نامیمون آن را پیش بیني 

اي بایسته و خردورزانه در این کرد و هرگاه تدبیره

زمینه روي دست گرفته نشود و تعادل و توازن عادالنه و 

خطر پذیرا براي همه الیه هاي جامعه برقرار نگردد، 

بنا به نشانه هاي  فروپاشي خونبار و بي درنگ کشور

تباري، زباني و آییني با برداشته شدن چتر نیروهاي  

نیروها به هر دلیلي ائتالف بین المللي و برونروي این 

 که باشد، مي رود.     

 

این کار، از سوي دیگر به این تصور در میان غیر پشتون 

ها آفریده است که حاکمیت کنوني به پشتیباني و یا دست 

کم با بهره گیري از  حضور نیروهاي ائتالف بین المللي 

و با بهره برداري از یاري هاي بین المللي و در گام 

متحده، دست به تحکیم پایه هاي فرمانروایي نخست ایاالت 

ه نیک گروه خاص تباري یازده است که روشن است با دام

یافتن بیشتر این روند، باشندگان غیر پشتون یکسره 

اعتماد خود را به جامعه جهاني و در گام نخست ایاالت 

 متحده از دست خواهند داد.

 

ارشد  مشاور –در این زمینه سخنان جنرال محمود قارییف

افغانستان پش از بازگشت »نظامي داکتر نجیب در کتاب 

تالش هاي هر »جالب است که مي گوید: « سپاهیان شوروي

حزب یا گروهي که بخواهد حاکمیت مطلق خود را بر 

سرتاسر افغانستان پهن نماید، دشوار خواهد بود به 

پیروزي برسد. دیر یا زود نیروهاي درگیر در این کشور 

شوند راه تفاهم بپمایند و توازن پذیراي ناگزیر مي 

منافع را بیابند و تصامیم سیاسي یي اتخاذ نمایند که 

با سنت هاي تاریخي افغانستان هماهنگ بوده و اجازه 

بدهد حد اقل عناصر الزم براي برپایي دولت مرکزي و 

استقالل نسبي اقوام و قبایل را به گونه معقول در بر 

 «.      گیرد

 

ست از هر گونه فزونخواهي و تندروي در این بایسته ا

گرفته « هار»زمینه خود داري گردیده و جلو روندهاي 

شود و دست ماجراجویان بیماري که در پشت گرده این 
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از دیورند به « همپیوندي تباري»سرایت سیندرم 

 فرارود  و خطر فروپاشي کشور:

ري و فروپاشي شوروي زمینه پیدایي جنبش هاي تبا

زباني را در جمهوري هاي آسیاي میانه فراهم 

آورد و امروز شمار کساني که در پي به هم 

پیوستن بخش هاي ازبیک نشین، ترکمن نشین و 

تاجیک نشین افغانستان بنا به نشانه هاي تباري 

به جمهوري هاي ازبیکستان، تاجیکستان و 

ترکمنستان و در واقع تجزیه افغانستان اند، کم 

 . نیستند

 

آنتوني هایمن در مقاله روسیه، آسیاي مرکزي و 

 طالبان  مي نگارد:

چرخه به ظاهر پایان ناپذیر جنگ افغانستان و »

تجزیه ظاهري آن امید برخي ملي گرایان به ویژه 

ملي گرایان تاجیکستان و ازبیکستان را به گسترش 

مرزهاي کنوني کشورهاي شان یا جایي که همتباران 

شمالي افغانستان را در بر مي شان در والیات 

 گیرد، تقویت کرده است.

یعني به « سیندرم پشتونستان»هر چه است، اندیشه 

هم پیوستن بخش هاي پشتون نشین پاکستان و 

افغانستان به گونه دراماتیکي باژگونه از 

دیورند به آمو  سرایت نموده است. هرگاه به هر 

ین که دلیلي، چه با تجزیه پاکستان )که به رغم ا

از دیدگاه تیوریک امکان آن مي رود مگر در عمل 

با توجه به این که به سود هیچ یک از قدرت هاي 

                                                                                                             
کارروایي ها قرار دارند، از سیاستگذاري ها در کشور 

کوتاه شود. روشن است هرگونه انحصار گرایي در زمینه 

گروه با واکنش تند نیروهاي  از سوي نیروهاي تندرو یک

به همین پیمانه تندرو سایر  گروه ها روبرو شده و در 

نخستین فرصت زمینه را براي تعامالت زنجیره یي 

 ناخوشایند فراهم مي گرداند.

تنها پرسشي که مطرح مي گردد، این است که آیا دولت 

کنوني توانایي یا اصال آرزوي چنین چیزي را دارد یا 

 نه؟       
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بزرگ جهاني و در گام نخست امریکا
84

و کشور هاي  

منطقه از جمله هند و افغانستان نیست( و چه با 

ایجاد کنفدراسیون میان افغانستان و پاکستان 

د و به سود )که به همین پیمانه ناممکن مي باش

هیچ یک از قدرت هاي بزرگ و کشورهاي منطقه 

نیست(، پشتون هاي دو سوي خط دیورند با هم 

بپیوندند، ایجاد دولت پشتونستان و به هم 

پیوستن ازبیک ها، تاجیک ها و ازبیک هاي 

افغانستان با همتباران شان در آن سوي رود آمو 

امري اجتناب ناپذیر و محتوم خواهد بود. چه، 

وستن پشتون هاي دو سوي خط دیورند به هم، پی

تعادل و توازن نسبي تباري در افغانستان را بر 

هم زده و زمینه ساز پدیدآیي تحوالت پیش بیني 

 ناپذیر شاید هم بس خونبار خواهد بود.    

 

از این رو، بایسته است، سیاستبازان بحث تلخ و 

سرزمین هاي از »ناگوار خط استعماري دیورند و 

را که یک بحث بسیار حساس و پیچیده « ت رفتهدس

تاریخي، حقوقي و سیاسي است و در اوضاع 

جیوپولیتیکي سده نزدهم که از ریشه از واقعیات 

جیوپولیتیکي موجود تفاوت داشتند، بر ما تحمیل 

شدند و سر دادن شعارهاي تجزیه پاکستان و ایجاد 

را که دردمندانه امروز بسي « افغانستان بزرگ»

چیده تر از گذشته گردیده و ابعاد گسترده تر پی

و خطرناکي به خود گرفته است، در اوضاع و احوال 

آشفته کنوني شکیبایي پیشه نموده و موضوع را 

براي سیاست شناسان و کارشناسان مسایل سیاسي
85
 

واگذار نموده و با پیشگیري رفتارهاي پراگماتیک 

عمل در چهارچوب واقعیت هاي جیوپولیتیک کنوني 

                                      
84

. روشن است با توجه به این که منافع امریکا در  

داشتن یک متحد نیرومند در سیماي یک پاکستان  واحد 

است، نه تجزیه آن  کشور به واحدهاي  سیاسي پشتوني، 

 پنجابي.   -بلوچي و سندي
85

. منظور از کارشناسان راستین است که مطالعات  

ماسي سیستماتیک، پیگیر و گسترده یي در تاریخ دیپل

« کارشناس»، «تحلیلگر»کشور و منطقه دارند،  نه صدها 

ي که هر چند گه و ناگه، دانسته و « صاحب نظر»و 

نادانسته در پرده هاي صدا و سیما و دیگر رسانه هاي 

 گروهي پیرامون هر موضوعي درفشاني مي کنند.
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نمایند و دیگر بهانه یي براي محافل تندرو 

پاکستاني براي مداخالت آشکار بیشتر در کشور ما 

به دست ندهند.
86

    

 

هرچه باشد، از دیدگاه تیوریک، همگرایي اقتصادي 

یي استراتیژیک میان سه مسوو فرهنگي و سپس ه

کشور ایران، پاکستان و افغانستان، زمینه ساز 

ه چند مرحله یي منطقه یي، روند همپیوندي گسترد

یگانه راه برونرفت از تنگناهاي جیوپولیتیک و 

شاه کلید گشایش همه قفل هاي معضالت منطقه یي 

است و زمینه حل دمکراتیک و شرافتمندانه مسایل 

پیچیده یي چون خط دیورند و مساله پشتونستان را 

 فراهم خواهد آورد.

از  همان گونه که گفتیم؛ مرزهاي سیاسي کنوني

روز ازل بر روي سیاره ما حک نشده اند و روشن 

است ابدي هم نخواهند بود و همان گونه که در 

قاره اروپا  امروزه مفهوم مرزها از میان رفته 

است، با شگوفایي طرح هاي همگرایي منطقه یي، هر 

چند هم که بسیار زمان بر هم باشند و شاید 

سرزمین چندین دهه را در بر گیرند، سر انجام در 

هاي ما نیز همین راه پیموده خواهد شد و با 

کمرنگ شدن مفهوم مرزها، خط کشي استعماري که خط 

دیورند یکي از آن ها است، ، نیز نیز کمرنگ 

 خواهد گردید.      
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. یکي از شگردهاي تاریخ معاصر افغانستان این است که  

« سازشنامه»مساله پشتون هاي فرامرزي و به رغم این که 

دیورند بیش از یک سده محور اصلي سیاست خارجي و 

دیپلماسي ما بوده است، تا کنون استراتیژي مدون و 

موقف مشخص و روشني در قبال این مساله وجود ندارد که 

دقیقا افغانستان به رغم به رسمیت شناختن کشور 

ترجمه دقیقي از پاکستان خواهان چه چیزي است و حتا 

این سازشنامه در دست نیست و کسي به درستي منظور دولت 

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 

ادعاي  وزارت خارجه آن براي نخستین بار بر پاکستان

ارضي نمود و سپس بي درنگ حرف خود را پس گرفت، در 

 قبال این مساله نمي داند. 
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هر چند، کنون زمینه براي همگرایي تمام عیار 

میان سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان 

ه کشور، سه گونه سمت گیري فراهم نیست)چون این س

متفاوت در عرصه سیاست خارجي دارند: افغانستان 

به سوي امریکا، ایران به سوي روسیه و چین و 

پاکستان؛ مي شود گفت به گونه روز افزون به سوي 

چین و کشورهاي عربي(، مگر؛ در آینده با توجه 

به روند تکاملي کشورها که از سوي فارماسیون 

به سوي فارماسیون هاي گستره  «ملت -کشور»هاي 

پیش « منطقه -کشور»و  « قاره -کشور»یي یي چون 

مي روند، مانند نمونه دولت هاي جامعه کشورهاي 

و ایاالت متحده  ییمستقل همسود، جامعه اروپا

امریکا و کشورهاي امریکاي جنوبي، در چهارچوب 

فارماسیون هاي آینده، چنین همگرایي یي محتوم 

 خواهد بود.

 

آنچه که از تکرار آن خسته نمي شوم یادآوري این 

نکته است که به باور بسیاري از کارشناسان، خطر 

تجزیه و فروپاشي افغانستان امروز بیش از هر 

زماني باال است. براي نمونه؛ در گزارش جدید 

انستیتوت اتنوگرافي، مهاجرت و توسعه منطقه یي 

در راه به سوي صلح و تفاهم »روسیه زیر نام 

 افغانستان مي خوانیم:

تراز رویارویي تباري در افغانستان امروزي »

حفظ افغانستان واحد عمال ناممکن چنین است که 

است
87

... در صورت تضعیف آتیه دولت در 
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یکي از دالیل دیگري که در پهلوي سایر دالیل زباني،  . 

تباري، مذهبي و منطقه یي، کشور را با خطر جدي تجزیه 

محتوم رو به رو گردانیده است، این مي باشد که در 

رز با پاکستان )در نوار والیات خاوري و جنوبي  هم م

پشتون نشین( در اثر سه دهه آزگار کارروایي هاي 

سامانمند، پیگیر و هدفمند پاکستان و برخي از محافل و 

« اسالم تند رو»حلقه هاي عربي، یک نوع  فرهنگ خشن 

حاکم گردانیده شده و به آن دامن زده شده است که در 

به  واقع تضمین کننده وابستگي دربست این مناطق

پاکستان مي باشد. در حالي که باشندگان بخش هاي دیگر 

اسالم »کشور این امکان را داشته اند تا هوادار یک 

و میانه رو باشند و حاضر  نگردند زیر بار « معتدل

 تندروان و سلطه پاکستان و تندروان عرب بروند. 
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افغانستان، بایسته است تقسیم افغانستان به دو 

کشور شمالي و جنوبي را در مرزهاي بود و باش 

«.داشتجوامع گوناگون تباري در نظر 
88
 

 

شاید کمتر کسي از پژوهشگران و کارشناسان مسایل 

افغانستان نقشه چاپ شده جغرافیاي سیاسي آینده 

رالف « مرزهاي خونین»منطقه را که در مقاله 

دانشمند امریکایي بازتاب یافته است،  -پیترس

ندیده باشد. اندیشه اصلي رالف پیترسن این است 

ا در خط کشي که منشاي همه تنش هاي منطقه یي ر

هاي استعماري و واحدهاي سیاسي کنوني که در آن 

اقوام و اتنیک ها چند پارچه شده و در چهاچوب 

کشورهاي جداگانه به سر مي برند، مي بیند و 

براي حل آن  بازنگري در مرزهاي کنوني و ایجاد 

واحدهاي سیاسي جدید را مبتني بر همپیوستگي 

پیشنهاد مي  تباري و آییني باشندگان منطقه را

 کند.

هر چند از دیدگاه تیوریک اندیشه او درست است. 

مگر، در اوضاع و احوال کنوني، هر گونه بازنگري 

در مرزها کار بس دشوار و خطرناک و آبستن 

رویدادهاي دراماتیک است که دشوار است پیامدهاي 

                                                                                                             
 

ازدواج برخی از شیوخ عرب با دختران خان ها و 

ون  در نوار مرزی فاجعه بزرگی است روحانیون قبایل پشت

که  دامنگیر ما شده است. همین اکنون فرزندان و نوه 

های اعراب وهابی یی که  چهل سال پیش در این گستره 

ازدواج کرده بودند، در راس رهبری شماری از قبایل 

 قرار گرفته اند.   

 

در واقع، موجودیت دو فرهنگ متفاوت، دو برداشت متضاد 

دو شیوه زندگي مختلف و دو هویت فرهنگي  از اسالم،

متفاوت و دو سمتگیري سیاسي متفاوت، شیار بزرگي را در 

کشور ایجاد نموده است که پر کردن آن به سادگي ممکن 

 نمي باشد.   

 
88

. براي به دست آوردن آگاهي هاي بیشتر نگاه شود به:  

، به «راه به سوي صلح و تفاهم در افغانستان»گزارش 

 هاي روسي، انگلیسي و پشتو در سایت انترنتي زبان 

www.Idmrr.ru  10نوشته پروفیسور یوري کروپنف،  ص. 
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آن را پیش بیني کرد. از همین رو، با توجه به 

ه است با تمام نیرو جدي بودن این خطر، بایست

بکوشیم از تحول دراماتیک اوضاع در این راستا 

جلوگیري کنیم و توجه خود را گستره جغرافیاي 

 سیاسي کنوني منطقه متمرکز سازیم.    

با روي کار آمدن دولت جدید، کشور داراي دو 

 نیروي نظامي بود:

 کادرهاي بازمانده از رژیم هاي پیشین  -1

 جاهدانرزمندگان بازمانده از م -2

 
روشن بود صرف نظر از همه مالحظات، از دیدگاه 

تیوریک، نیروهاي مسلح جدید ما باید از همین دو 

نیرو تشکیل مي گردید و درست همین دو نیرو باید 

تیر پشت اردو را مي ساختند. دو نیرویي که 

انگیزه نبرد در برابر طالبان را داشتند و هم 

گ هاي چریکي تجربه. مجاهدان تجربه بزرگي از جن

داشتند و بیش از دو دهه در کارزار جنگ هاي 

سهمگین رزمیده بودند و تازه جز جنگ پیشه دیگري 

نداشتند. افسران کادري اردو تجارب بسیار بزرگ 

 رزمي و نیز تحصیالت عالي داشتند.

 

در یک سخن، اگر قرار بود نیرویي در برابر 

ود. طالبان و القاعده مي جنگید، همین دو نیرو ب

مگر، دردمندانه ذهني گرایي موجب آن شد که بخش 

بزرگي از این دو نیروي بزرگ به بهانه هاي 

گوناگون از ساختارهاي نظامي و انتظامي رانده 

شدند. مجاهدان به بهانه این که دیگر جهاد 

پایان یافته است و باید هر کس پشت کار خود 

برود. افسران اردوي گذشته به بهانه تنقیص در 

آن هم هنگامی که در برنامه بود شمار  شکیالت!.ت

 نیروهای مسلح را به پیمانه چشمگیری باال ببرند. 

 

روشن است بهترین کار آن بود که مسایل نظامي را 

مي گذاشتند به دوش افسران پیشین و مجاهدان تا 

به عنوان سدي در برابر طالبان بیستند و 

مان تکنوکرات هاي آمده از غرب خود به سروسا

دادن به امور دولتي و کشوري مي پرداختند. 
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برعکس، نتیجه آن شد که امروز ساختارهاي نظامي 

یي داریم اجیر، بي انگیزه و با تراز پایین 

از باشندگان نوار بخشی از ایشان، تجهیزات که 

مرزي اند و کمترین تمایلي در جنگ در برابر 

 طالبان و القاعده ندارند. 

ویي به محض برآمدن نیروهاي روشن است چنین ارد

ائتالف بین المللي از کشور درست مانند نیروهاي 

مسلح زمان داکتر نجیب بي درنگ فرو خواهد پاشید 

و بار دیگر تجربه تلخ فروپاشي اردوي ما تکرار 

خواهد شد و میلیاردها دالر هزینه بر باد خواهد 

 رفت.   

 

ي کابوس ترسناکي رویاهاي خوش شماري را بر هم م

روزي فرا خواهد رسید که سر انجام، زند: 

نیروهاي ائتالف بین المللي مانند سپاهیان شوروي 

کشور را ترک  ،پیشین بار و بنه خود را برداشته

کشور به سوي هرج و مرج و وحشت گویند. وانگهي 

پیش خواهد رفت و بار دیگر به دست طالبان، 

پاکستاني ها و تندروان عرب خواهد افتاد و 

 باري از خون روان خواهد شد!.رود

 

پرسشي که نزد همگان مطرح است، این است که براي 

پیشگیري از این روزگار سیه و نکبتبار؛ چه باید 

 کرد؟ 

در پاسخ به این پرسش، رهیافت هاي گوناگوني 

ارایه مي شود که همه در یک نکته وجهه مشترک 

دارند: ادامه وضع کنوني به هیچ رو به مصلحت 

جامعه جهاني نیست و  کشور  به سوي  کشور و

فاجعه پیش خواهد رفت. راه حل این است که یک 

دولت سالم و فراگیر ملي با رهبري توانمند به 

میان بیاید. یک تجربه ناکام نباید تکرار شود. 

دیگر کارد به استخوان رسیده است! مگر مردم 

افغانستان و جامعه بین المللي این شکیبایي و 

و توان آن را دارند که باز هم چندین  در کل تاب

سال آزگار رژیمي را تحمل کنند که بار سنگین 

گناه از دست دادن فرصت هاي طالیي براي خود 

سازي، دولت سازي و ملت سازي و برباد رفتن یاري 
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سال و اندي گذشته  سیزدههاي بین المللي را در 

 بر پشت مي کشد؟

 

کار آمدن یک در این حال، همه مي دانیم که روي 

دولت سالم و فرا گیر ملي با رهبري توانمند، 

تنها آغاز کار است. نه پایان آن. هرگاه دولت 

سالم و فراگیر ملي هم به میان آید، باز هم با 

چالش ها و بحران هایي رو به رو خواهد بود که 

 ناگزیر باید با آن دست و پنجه نرم کند. 

ش ها و روشن است براي چیره شدن بر این چال

بحران ها، باید در گام نخست این چالش ها و 

بحران ها ریشه یابي گردد.کشور ما با چالش ها و 

بحران هاي گوناگوني روبه است که شماري از این 

چالش ها و بحران ها میراث شوم گذشته ها است و 

شماري هم برآیند سیاست هاي ناپخته و ناسخته یي 

یاست داخلي و که رژیم کنوني هم در عرصه هاي س

 سیاست خارجي داشته است.

 

در اوضاع کنوني، افغانستان که درگیر یک جنگ 

گردیده است، دردمندانه با « بي پایان»فرسایشي 

برگشت ناپذیر  شتاب به سوي یک بحران لغزنده و

پیش مي رود. روشن است، این کار در پهلوي دالیل 

خارجي، دالیل داخلي هم دارد که مهمترین آن ضعف 

مدیریت دولت و دامنه یابي فساد در کشور است. 

مگر با این هم، هرگاه جامعه بین المللي و دولت 

آینده افغانستان در راهبردهاي شان بازنگري جدي 

نمایند، هنوز هم شانس جلوگیري از وقوع فاجعه 

 هست.  

 

 ان:گروگان پاکستان در بازی افغانست -امریکا

ریکا و انگلیس پیش از سال هاي جهاد، ایران، ام

کشورهایي بودند که در  -و تا جایي هم اسراییل

پاکستان نفوذ  بسیار داشتند.  مگر در دوران 

جهاد، نفوذ چین، کشورهاي عربي و حتا روسیه در 

این کشور افزایش یافت. به گونه یي که احزاب 

بنیادگراي پاکستان در کل زیر تاثیر اعراب 

ند صنایع رفتند و صنایع دفاعي پاکستان مان
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اتمي، موشکسازي، هواپیماسازي و مانند آن یکسره 

به چین تعلق گرفت. از این رو، کنون پاکستان در 

میان امریکا، چین، اعراب، ایران و روسیه در 

 مانور است.  

 

امریکا بنا به دالیل بسیاري،گروگان سیاست هاي 

پاکستان در منطقه و به ویژه در افغانستان است. 

 از این دالیل را بر مي شماریم: در زیر، برخي

داشتن کنترل بر جنگ افزارهاي هسته یي  -1

 پاکستان که بیشتر به یاري چین ساخته شده است.

میان هند و یی جلوگیري از برخورد هسته  -2

 پاکستان

نگ جوگیري از گسترش تکنولوژي تولید جل -3

 هسته یي از سوي پاکستانافزارهای 

و جلوگیري کنترل تندروان اسالمي در پاکستان  -4

 از به قدرت رسیدن آن ها 

پشتیباني از حضور نیروهاي ائتالف در  -5

 افغانستان که بدون همکاري پاکستان ناممکن است. 

کنترل بر پویایي هاي تندروان اسالمي   -6

افغانستان و رهبران بلندپایه طالبان در 

 پاکستان و نیز در مناطق مرزي افغانستان

ژیک در حضور در یک منطقه حساس استراتی -7

 نزدیکي مرزهاي چین، هند، افغانستان و ایران

 
از این رو، امریکا نمي تواند بر پاکستان فشار 

بایسته بیاورد. بر پایه برخي از گزارش ها، 

امریکایي ها در همان سال هاي نخست ورود به 

افغانستان به این نتیجه رسیدند که  تنها 

ست هنگامي مي توانند در افغانستان به پیروزي د

یابند که در رهبري پاکستان )هم نظامي و هم 

سیاسي( و بدنه دولت در افغانستان تغییر وارد 

بیاورند. از این رو، سیاست امریکا در چند سال 

تغییر رهبري و در  -اخیر، در پاکستان

تغییر بدنه قدرت بوده است که هر دو  -افغانستان

در ظاهر به کامیابي رسیده است. اما این پیروزي 

موقت بوده و مي شود گفت در واقع به ناکامي 

روشن است، به هر پیمانه که نقش  انجامیده است.

نظامیان در پاکستان کمرنگ تر گردد، مواضع 
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دمکراسي تحکیم نیافته بل بر عکس موقف 

بنیادگرایان و تند روان تقویت بیشتر مي گردد و 

این خود بزرگترین پارداکس قدرت در پاکستان 

 است.

 

به ارزیابي برخي از کارشناسان، پاکستان،  بنا

از یک سو، از امریکا در ازاي پشتیباني از آن 

کشور در قبال مبارزه با تروریزم و مساله 

افغانستان مزد مي گیرد و از سوي دیگر، براي 

بیرون راندن امریکاییان از همه کشورهاي دیگر 

مخالف حضور امریکا در افغانستان، باج. پاکستان 

ان، براي به دست آوردن انحصار بر بازرگاني همچن

هیرویین افغانستان و پیدا نمودن عمق 

استراتیژیک در برابر هند، نیاز به اشغال حد 

اقل نیمي از افغانستان دارد و این استراتیژي 

این کشور است که به هیچ رو از آن، روگردان 

 نخواهد گردید. 

 

با پاکستان، در آینده، روشن است نمي تواند 

توجه به رشد چشمگیري که هند دارد، در دراز مدت 

با آن کشور رقابت نماید. از این رو، مي کوشد 

با گسترش همکاري هاي استراتیژیک با چین و 

ایران و پنهاني با روسیه و جهان عرب، ضعف 

 استراتیژیک خود را جبران نماید. 

 

از سوي دیگر، پاکستان با تکیه بر یاري هاي بي 

، روسیه، ایران و کشورهاي عربي مخصوصا دریغ چین

در  و قطر محافل معیني از عربستان سعودي

افغانستان در برابر امریکا عمل مي نماید. 

مقامات افغاني از همان آغاز، خواستار افزایش 

فشار امریکا بر پاکستان اند و فشارهاي کنوني 

 امریکا را بسنده نمي پندارند. 

 

ي خواهند تا امریکا محافل معیني در پاکستان م

از افغانستان بیرون رود تا تجارت جهاني 

هیرویین را به دست گیرند. به پندار آنان، 

پاکستان تنها در این صورت مي تواند مسابقه 
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تسلیحاتي در برابر هند را پیش ببرد. همچنان 

حلقات معیني در پاکستان مي خواهند تا کلید 

سیا  را سیاست هاي امریکا را در منطقه جنوب آ

در دست گیرند. پاکستان کنون با توجه به 

نیرومند شدن روسیه و چین و با توجه به این که 

ایران، کشورهاي عربي و چین مي توانند نیازهاي 

اقتصادي و نیز تسلیحاتي آن کشور را برآورده 

 90 -50سازند، دیگر مانند سال هاي دهه هاي 

ي به دستنگر و محتاج امریکا نیست و نیاز چندان

آن کشور احساس نمي نماید. از این رو، با درک 

موقعیت خویش بر امریکا فشار مي آورد تا از 

افغانستان بیرون شده و امور این کشور را به 

پاکستان بسپارد. این حلقات پاکستاني استدالل مي 

نمایند که پاکستان تنها کشوري است که مي تواند 

نیت را در افغانستان را تحت کنترل درآورد و ام

 آن تامین نماید. 

 

آن ها دوره طالبان را مثال مي آورند که 

پاکستان توانسته بود تقریبا بر سرتاسر 

افغانستان کنترل قایم نماید و امنیت را تامین 

نماید. آن ها به امریکا الزام مي آورند که 

دستاورد همه زحمات و تالش ها و  جانفشاني هاي 

نستان برباد داده و  پاکستان را یکسره در افغا

کشوري را که کامال رام ساخته و در آن نظم 

آهنیني را به وجود آورده بود و در آن برگ از 

خود « بي مورد»برگ تکان نمي خورد، با لشکرکشي 

 درهم و برهم ساخته است. 

 

از سوي دیگر، پاکستان به امریکا هشدار مي دهد 

ارد. که آن کشور توانایي کنترل افغانستان را ند

حضور دراز مدت امریکا را در افغانستان ناممکن 

ارزیابي نموده و از هزینه سنگین جنگ، بدنام 

شدن امریکا و تلفات سنگین آن کشور یادآوري مي 

نماید. پاکستان همچنان به امریکا کشیدن دیواري 

از سیم خاردار را در امتداد سراسر مرز دو کشور 

اي امریکا پیشنهاد مي نماید که روشن است بر

صدها میلیون دالر هزینه در بر خواهد داشت و 

به شدت از سوي افغانستان « دیوارسازي»این گونه 
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رد گردیده است. برخي از محافل افغاني سیاست 

دیوارسازي را تالشي از سوي پاکستان براي 

مشروعیت بخشیدن به خط دیورند ارزیابي مي 

 نمایند. 

 

صدها میلیون دالر گذشته از این، پاکستان ساالنه 

از امریکا بابت پاسباني از مرزهاي مشترک پول 

نیرو در  ده ها هزارمي گیرد. پاکستان هم اکنون 

مرزهاي افغانستان مستقر ساخته است و در نظر 

نفر دیگر را نیز مستقر سازد.  هزاراندارد 

مقامات پاکستان مي گویند که در نبردها میان 

مذهبي در نوار نیروهاي پاکستاني و تندروان 

مرزي بیش از صدهاتن از سپاهیان این کشور جان 

باخته اند. مگر برخي از آگاهان، نبرد نیروهاي 

پاکستاني با تندروان مذهبي را  نمایشي خوانده 

ارزیابي مي نمایند. « جنگ زرگري»و آن را چونان 

برخي از آگاهان افغاني بر آن اند که پاکستان 

م صادق نیست و عمال کار در امر مبارزه با تروریس

شایان توجهي براي درهم کوبیدن پایگاه ها، 

پالیگون هاي آموزشي و اکماالتي آن انجام نداده 

است. برعکس، برخي از محافل معین و نیروهاي 

استخباراتي پاکستان به گونه پنهاني با طالبان 

و القاعده و دیگر نیروهاي تندرو مذهبي پاکستان 

هابي همکاري تنگاتنگ دارند. هاي وه از جمله گرو

آگاهان افغاني بر آن اند که مادامي که سرچشمه 

هاي تروریسم در پاکستان خشکانیده نشود، دشوار 

است بتوان در افغانستان با آن مبارزه نمود. به 

پندار آنان، بایسته است تا باندهاي دهشت افگن 

 در درون خاک پاکستان در هم کوبیده شود.   

 

زه هایي به گوش مي رسدکه گویا همچنان آوا

پاکستان سیاست هاي خود را با ایران در قبال 

بیرون راندن امریکایي ها از افغانستان، هماهنگ 

ساخته باشد. گفته مي شود که دو کشور به 

توافقات اعالم ناشده یي در زمینه همسوسازي 

سیاست هاي خود دست یافته اند. چنین پنداشته مي 

ان، به دست آوردن گاز ارزان شود که هدف پاکست

از ایران و پرداخت هزینه کشیدن خط لوله گاز از 
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ایران به پاکستان از سوي آن کشور در ازاي 

راندن امریکایي ها از افغانستان و نیز این که 

نه تنها از رسیدن گاز ایران به هند، بل همچنان 

از رسیدن گاز ترکمنستان به آن کشور جلوگیري 

 گردد، باشد. 

 

از سوي دیگر، با رفتن نیروهاي ائتالف بین 

المللي از افغانستان، شاید دست کم نیمي از 

افغانستان و شاید هم کابل به دست پاکستان 

بیفتد و این کشور در برابر هند از عمق 

استراتیژیک برخوردار گردد. این گونه، دیده مي 

شود که پاکستان هرگز از سیاست هاي خصمانه خویش 

مگر این افغانستان دست نخواهد کشید. در قبال 

 رایشآکه راهکار نوین منطقه یی مبنی بر 

اردوگاه پان ایرانیستی متشکل بر سه کشور 

چنین  افغانستان، ایران و پاکستان ایجاد شود.

چیزی تنها در صورت بهبود روابط میان تهران و 

 واشنگتن ممکن پنداشته می شود.

ر در برابر امریکا، میدان فراخي براي مانو

 همه پاکستان ندارد. چنین پنداشته مي شود که

تالش هاي امریکایي ها براي تعویض یا حد اقل زیر 

فشار گرفتن پاکستان براي تغییر پالیسي آن کشور 

در قبال افغانستان تا کنون بي نتیجه مانده است 

 و تصور نمي رود، به کدام نتیجه یي برسد.

 

یف را که در هر چند، امریکایي ها نواز شر

عربستان سعودي در تبعید به سر مي برد، از 

عربستان به لندن و از آن جا به امریکا بردند و 

سپس زمینه را براي اتحاد وي با خانم بینظیر 

بوتو فراهم آوردند. هدف اصلي امریکا این بود 

که بانو بوتو را به قدرت برسانند. مگر این کار 

ن بانو بوتو به راهي به دهي نبرد و به کشته شد

دست دهشت افگنان انجامید که شماري از 

کارشناسان مرگ بوتو را  چونان مرگ استراتیژي 

امریکا در منطقه خواندند. پس از کشته شدن 

بوتو، شوهر وي زرداري به قدرت رسید. مگر، این 

چون او از قدرت واقعي  بود.تنها یک نمایش 

ن و . قدرت اصلي در دست نظامیابودبرخوردار ن
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از این اسالمگرایان به رهبري نواز شریف است. 

امریکا رو، دیر یا زود به  قدرت خواهد رسید. 

به درستي مي داند که به هر پیمانه که بر 

نظامیان به ویژه بر سازمان آي. اس. آي. فشار 

بیاورد، امکان نیروگرفتن بنیادگرایان تندرو 

 اسالمي بیشتر مي شود.  

 

هایي در پاکستان شنیده مي  پیش، آوازه سالچند 

شد که گویا امریکا در نظر دارد به کمک هند به 

پاکستان حمله نموده، ایاالت بلوچستان و سند را 

از پیکر آن کشور جدا نماید. ناوگان دریایي 

امریکا در نظر دارد به کمک نیروهاي دریایي هند 

این کار را انجام دهد. همچنان کماندوهاي 

کماندوهاي هندي باید در یک امریکایي به کمک 

حمله برق آسا کنترل نیروهاي اتمي پاکستان را 

در دست گرفته و آن را خنثي نمایند. همچنان 

آوازه هایي شنیده مي شد مبني بر این که گویا 

براي انجام این حمالت، قرار است شماري از 

نیروهاي هندي به مناطق مرزي افغانستان و 

پي این آوازه ها، دو پاکستان مستقر گردند. در 

 –تن از تندروان مذهبي پاکستان: قاضي حسین احمد

رهبر  -رهبر جماعت اسالمي و مولوي فضل الرحمن

جمعیت العلماي اسالمي پاکستان اعالمیه هایي صادر 

نمودند که چیزي مانند اعالم جهاد در برابر 

امریکا را تداعي مي نمود. آنان به پرویز مشرف 

ایسته است تا بخشي از نیروهاي هشدار دادند که ب

پدافند هوایي پاکستان را در مرزهاي افغانستان 

مستقر ساخته و نیز فراخواني را پخش نمودند تا 

مردم براي جهاد با کفار )هندوان و یهودان و 

 امریکاییان( آماده گردند.        

 

آنچه در رابطه با پاکستان مي توان گفت، این 

عودي و دیگر کشورهاي است که نفوذ عربستان س

است. نیروهاي  زرگبخلیج فارس در این کشور بس 

تندرو پاکستاني مانند موالنا فضل الرحمان زیر 

قرار دارند.  نفوذ معنوي و مالي محافل معین عرب

همچنان دولت پاکستان و مخصوصا ارتش آن کشور به 

شدت زیر تاثیر و نفوذ  اعراب، مخصوصا عربستان 
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ري از آگاهان بر آن اند که سعودي است.  شما

پاکستاني ها چناني که تکنولوژي و دانش هسته یي 

را به ایراني ها فروخته اند، در ازاي پول 

گزافي این تکنولوژي را به عربستان نیز فروخته 

 اند.  

این گونه، مي توان چنین برداشت نمود که 

پاکستان در قبال افغانستان یک استراتیژي تدوین 

دارد و به هیچ رو از آن رو گردان شده و منظم 

نیست و آن عبارت است از:  تصرف سراسر کشور و 

دست کم ایاالت خاوري و جنوبي آن و روي کار 

آوردن یک دولت تندرو مذهبي دست نشانده در 

 کابل. در این راستا، پاکستان مي کوشد تا :

  جنگ در افغانستان، هرگاه نیروهاي ائتالف بین

تان ماندگار شوند، براي این المللي در افغانس

نیروها به یک جنگ فرسایشي و رواني درازمدت 

 مبدل گردد. 

  هزینه جنگ براي نیروهاي ائتالف بین المللي

 باال برود.

 .تلفات نیروهاي ائتالف بین المللي باال برود 

  بیهودگي جنگ در افغانستان به آنان ثابت

 .گردد

 

است که هدف استراتیژیک پاکستان در نهایت این 

در درازمدت به هر گونه یي که شده، نیروهاي بین 

المللي را  وادار به ترک افغانستان نماید و 

این کشور به عمق دست کم نیمی از خود با اشغال 

استراتیژیک آرماني و بازرگاني جهاني مواد مخدر 

 دست بیابد.

 

 پاکستان و بازي موش و گربه با امریکایي ها:

هان، محافل معیني در به باور برخي از آگا

پاکستان در این اواخر تالش دارند امریکا را 

متقاعد سازند که این کشور جنگ را در افغانستان 

باخته است. امریکا نمي تواند از افغانستان 

براي کشورهاي آسیاي میانه ویترین دمکراسي 

بسازد. سیاست هاي امریکا همچنان در آسیاي 

ست. روس ها دو میانه با شکست روبرو گردیده ا
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باره به آسیاي میانه بازگشته اند و سرگرم 

تحکیم مواضع خود و پیش گرفتن فارورد پالیسي در 

افغانستان اند. امریکا نمي تواند با تکیه به 

دولت کنوني افغانستان و با روش هایي که در این 

کشور پیش گرفته است، در برابر استراتیژي روس 

افل  همچنین دلیل ها کاري را پیش برد. این مح

مي آورند که ایران به سرعت در حال پیشرفت است 

و با گذشت هر روز توانمند تر مي گردد و پا به 

و  ، انگلیسپاي این توانمندي، براي امریکا

عراق و افغانستان دردسرهاي سوریه، اسراییل در 

بسیاري خواهد آفرید. به ویژه نفوذ آن کشور روز 

 شتر مي گردد. تا روز در افغانستان بی

 

به پنداشت این محافل، براي جلوگیري از این 

باخت، بایسته است تا امریکا به سرعت جنگ در 

برابر طالبان را متوقف ساخته و با آنان وارد 

مفاهمه و مذاکره گردد و بخش بزرگ عناصر 

تکنوکرات و غربگراي ضد پاکستان )به ویژه غیر 

جاي آنان  پشتون ها را( را از دولت رانده و به

بخشي از طالبان را زیر نام طالبان میانه رو و 

نیز بخشي از هواداران حزب اسالمي و دیگر احزاب 

پشتون تبار مجاهدان را در قدرت مشارکت داد. 

همچنان بایسته است تا بخش هایي از مجاهدان 

متعصب سني مذهب سمت شمال را نیز با دادن 

ردانید و امتیازات دو باره وارد ساختار دولت گ

این گونه، در افغانستان بر شالوده وهابیت و 

اخوانیت یک دولت متعصب سني را روشن است به کمک 

دولت هاي عرب خلیج فارس در برابر دولت شیعه 

ایران آراست تا ایران را از مرزهاي خاوري این 

کشور محاصره نموده، با تهدید جدي روبرو ساخته 

ال افغانستان و برنامه هاي آن کشور را  در قب

 خنثي گرداند.

 

ناگفته پیداست که این کار، از دیدگاه تیوریک 

شگاف هاي موجود میان روابط امریکا و کشورهاي 

عربي را که در سال هاي اخیر رو به فراخ شدن 

دارد، دو باره بر شالوده ایراني ستیزي و شیعه 

ستیزي پر خواهد کرد. از سوي دیگر، چنین دولتي 
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بار دیگر ثبات در کشورهاي آسیاي خواهد توانست 

میانه و ایالت سین زیانگ چین را به چالش 

کشانیده و در برابر نفوذ روس ها در جمهوري هاي 

آسیاي میانه و افغانستان و نیز پاکستان 

ایستادگي کند.  شنیده مي شود که این محافل به 

مسووالن منطقه یي ناتو پیشنهاد نموده باشند که 

که افغانستان توانایي کنترل  با توجه به این

والیات مرزي با پاکستان را ندارد، بایسته است 

امنیت این والیات به پاکستان واگذار گردد و حتا 

گماشته والیان این والیات از سوي پاکستان 

 !.  شوند

 

روشن است، هرگاه امریکا با این طرح موافقت 

نماید، آبروي دمکراسي در کشور خواهد ریخت و 

ستاوردهایي که در زمینه آزادي هاي همه د

دمکراتیک از جمله آزادي بیان و ... در سال هاي 

گذشته داشتیم، برباد خواهد رفت. نه تنها 

روشنفکران افغانستان، بل نیز روشنفکران 

کشورهاي منطقه باور خود را به جامعه جهاني و 

امریکا و طرح هاي آن کشور مبني بر پیاده ساختن 

ورمیانه و آسیاي میانه بزرگ دمکراسي در خا

یکسره از دست خواهند داد. این برنامه، کشور را 

بار دیگر درگیر جنگ هاي خونین بي پایان خواهد 

ساخت. ناگفته پیداست، این کار ایران و روسیه 

را بر خواهد انگیخت تا با نیروي بیشتري براي 

جلوگیري از روي کار آمدن یک دولت تندرو وابسته 

در افغانستان دست به  ن و اعراب تندروبه پاکستا

کار شوند که این کار امنیت شمال، غرب و مناطق 

مرکزي کشور را به شدت برهم خواهد زد و موجب 

 سراسري شدن جنگ در کشور خواهد گردید.

 

در نهایت، مي توان پیش بیني کرد که با این 

کار، افغانستان براي مدت نامعلومي به دو بخش 

تجزیه خواهد گردید که در جنوب  شمالي و جنوبي

آن نیروهاي طالبان و احزاب تندرو پشتون و در 

شمال آن ائتالفي از جمعیت تاجیک تبار، احزاب 

تشیع هزاره تبار و جنبش ملي ازبیک تبار حاکم 

 خواهد گردید.



 

300 

 

 

دشوار ترین کار براي امریکا در این کارزار آن 

نستان خواهد بود که از بهانه اصلي حضور در افغا

که درست به همین بهانه در کشور حضور یافت، 

یعني مبارزه با طالبان و القاعده و نیروهاي 

تندرو دهشت افگن محروم خواهد گردید و  از این 

ناحیه زیر فشار شدید روسیه و چین و نیز 

کشورهاي آسیاي میانه در بعد دیپلماتیک قرار 

 با این همه، امریکا هرگز با چنینخواهد گرفت. 

طرحی موافقت نخواهد کرد. زیرا هرگونه افزایش 

نفوذ پاکستان در افغانستان در فرجام کار به 

 سود چین خواهد انجامید.

 

 داعش:

پروژه داعش را نیز به کشور پیاده  در این اواخر

نموده اند. این پروژه از سوی قطر و ترکیه 

برعکس پروژه طالبان که از پشتیبانی می شود. 

یل می گردد، داعش یک پروژه قطری سوی سعودی تمو

است. برخی از کارشناسان بر این باور اند که 

از سوی راند کورپریشن  2009پروژه  داعش به سال 

 امریکا طراحی گردید. هدف از طراحی این پروژه

دالر  115پایین آوردن بهای نفت از چند منظوره 

در بشکه به پایین ترین حد ممکن برای ضربه زدن 

تراز بازرگانی کاهش  ،اد روسیه و ایرانبه اقتص

راندن روسیه و ایران از  میان روسیه و اروپا،

روی کار  سوریه، تامین امنیت کامل اسراییل،

های دست نشانده در سوریه و عراق و  آوردن دولت

، به محاصره فانه زدن میان روسیه وترکیهلبنان، 

کشیدن ایران، رسانایی گاز قطر و عربستان از 

ترکیه به اروپا، اعمال کنترل بر گنجینه راه 

 بود.های گازی بستر مدیترانه و.... 

مدیریت پروژه را انگلیسی ها و اسراییلی ها در 

دست داشتند. تمویل آن هم در آغاز به دوش 

و دیگر کشورهای مرتجع  عربستان و امارات و قطر

عربی گذاشته شده بود. اما دیگران به تدریج 

ن تنها قطر مانده است. کنار رفتند. اکنو

پیمانکاران پیاده سازی این پروژه هم رژیم 

 ارتجاعی اخوانی اردوغان و پاکستان اند. 
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عد هر چه بود، پروژه در عراق و سوریه در ب  

و تا راهبردی به دلیل مساعی روسیه و ایران 

با ناکامی رو به رو شد. یعنی به جایی هم چین 

اما نیانجامید.  سرنگونی رژیم های دمشق و بغداد

در ب عد تاکتیکی ره آوردهایی برای غرب داشت.  

از جمله خلع سالح شیمیایی سوریه و تضعیف ارتش 

این کشور و پایین آمدن بهای نفت و همین گونه 

فراهم شدن زمینه برای فروش بیش از  صد میلیارد 

 دالر جنگ افزار به کشورهای عربی. 

 

ن نخستین کسی اگر گزافه گویی نشود، این کمتری

بودم که شکست پروژه داعش در خاورمیانه و 

انتقال آن را به افغانستان پیش بینی کرده 

بودم. اکنون دردمندانه شاهد انتقال این پروژه 

 به کشور هستیم. 

 

روشن است تنها کشورهایی که از انتقال پروژه 

به افغانستان سود می برند، ترکیه و  شداع

و کشورهای  ایران ،روسیهبر عکس،  پاکستان اند. 

   آسیای میانه مخالف شدید آن اند.

        

  

 تهدیدهای درونی:چالش ها و ب. 

روشن است در پهلوی تهدیدهای بیرونی، شمار 

فراوان تهدیدهای درونی  هم اند که کشور را به 

لبه پرتگاه نابودی و نیستی می برند مانند فربه 

ش های تباری و شدن تندروی اسالمی، دامنه یابی تن

بحران مدیریت، بحران های  ،زبانی، بحران هویت

اجتماعی گوناگون که می توانند به بحران های 

سیاسی مبدل شوند، بحران اقتصادی، ناداری و 

 بیچارگی مردم، چالش های دورنی سیاسی و..... 
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 وسترنیزاسیون لگام گسیخته کشور:

یکی از مخاطراتی که کشور را تهدید می کند، 

وسترنیزاسیون لگام گسیخته کشور مطابق برنامه 

های امریکایی ها است که می تواند مانند انقالب 

در  «انقالب اسالمی»اسالمی ایران موجب راه افتادن 

می تواند در واکنشی کشور گردد. این انقالب 

به بهانه های و رنگین سیمای انقالب های نارنجی 

بر سر ما  مختلفی به راه بیفتد و به سان بهمنی

فرور ریزد. بی توجهی به سنت ها و ارزش ها و 

خواست های مردم، می تواند در فروزان ساختن  زنی

 ابلآتش های زیر خاکستر کمک نماید. کنون رژیم ک

نمادی از وابستگی به استعمار خارجی، استبداد و 

ارتجاع داخلی است. یعنی از ما برده های مدرن 

که هرگاه به خواست  ساخته است. بی گفتگو پیداست

های مردم توجه بایسته نشود، روزی در برابر 

چنین رژیمی به پا خواهند خواست و آن را به زیر 

 خواهند کشید. 

 

چالش سنت و یکی از چالش های درخور توجه، 

کشور  کیافغانستان در کشور می باشد.   مدرنیته

در این . باشد یم تهیدر حال گذار از سنت به مدرن

یسته است تا از گرایش های تند به سوی حال، با

ته و کنار گذاشتن انقالبی سنت ها سخت یمدرن

پرهیز کرد. در غیر آن، شاید کار به جاهای 

باریکی بکشد. خردگرایی به ما دیکته می کند که 

باید سنت های پسندیده جامعه را حفظ کرد و تنها 

دستاوردهای پسندیده تمدن غرب و مدرنیته را 

ن هم نه به گونه دومپنگی و رنگ آمیزی پذیرفت. آ

شده، بل که به گونه طبیعی. در غیر آن، شاهد 

بروز رادیکالیسم در میان جوانان خواهیم بود. 

 نشانه های چنین چیزی از همین اکنون هویدا اند.

 

افغانستان کنون در وضع بسیار آشفته، خطرناک و 

سر درگم سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و 

نگی قرار دارد و در یک سخن آبستن رویدادهای فره

دراماتیک است. از این رو بایسته است تا جامعه 
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جهانی توجه جدیی به اوضاع این کشور تا دیر 

نشده است، مبذول دارد. دردمندانه تیرگی 

مناسبات روسیه و امریکا بر سر بحران اوکرایین 

و مزمن شدن بحران سوریه می تواند پیامدهای 

درناک و دیرپایی برای افغانستان در بسیار 

 درازمدت داشته باشد.  

 

افغانستان از دیر باز میدان کشاکش های قدرت 

های بزرگ، منطقه و کارزار زور آزمایی نیروهای 

ارتجاعی درونی است. استعمار بیرونی و استبداد 

میلیون باشنده این سرزمین  30و ارتجاع داخلی 

ه خود گردانیده را گروگان بازی های آزمندان

 است. 

 

 جنگ تریاک در کشور و منطقه:

در دهه اخیر تولید سرسام آور و لگام گسیخته 

نیز مضاف بر علت شده است. دردمندانه  مواد مخدر

میلیون هیرویینی  2کنون در افغانستان بیش از 

 2.5میلیون هیرویینی پاکستان و  3.5داریم. اگر 

م بیفزاییم، میلیون معتاد ایرانی را بر این رق

در آینده نزدیک با فاجعه اعتیاد نزدیک به ده 

م. در یک یمیلیون نفر در منطقه رو به رو می شو

سخن ما دستخشوش جنگ تمام عیار تریاک هستیم.  

 افغانستان البته که قربانی این جنگ است. 

 

بر پایه برخی از آمار، هیرویین افغانستان 

و اروپا  هزار نفر در روسیه پنجاهساالنه تا 

هزار نفر در  30قربانی می گیرد. از جمله 

روسیه. از دید من، تا کنون مبارزه سامانمند و 

سنجیده شده یی در تراز بین المللی با این 

 پدیده شوم صورت نگرفته است.

 

 :در کشوراسی روهای سییآرایش ن

کنون در کشور دو نیروی اصلی در رویارویی با هم  

 قرار دارند:



 

304 

 

 ون:اپوزیسی-آ

گروه طالبان و متحدان و همپیمانان و  -1

مانند شاخه نظامی حزب اسالمی،  -همسنگران آن

شبکه حقانی و القاعده و سایر گروه های وهابی 

مانند حزب التحریر و تکفیری ها و جماعت تبلیغی 

و...هر چند هر کدام برنامه های خود را دارند و 

و  از سوی منابع و کشورهای مختلف تمویل می شوند

... با این هم، همه در یک راستا در حرکت 

هستند. برنامه هایی هم در راستای صدور بی 

ثباتی در آسیای میانه رو دست دارند. به ویژه  

در این اواخر پویایی این گروه ها در محور شمال 

خاوری )در استان های بدخشان، کنر، تخار و 

در میان تاجیک ها و نیز در محور شمال  -کندز(

ختری )فاریاب، بادغیس، هرات و غور( در میان با

ازبیک ها و ترکمن ها بیشتر شده است. به گونه 

 یی که آشکار در تکاپو هستند. 

 

این گروه ها از سوی پاکستان، عرب ها، ترکیه و 

حتا چین تمویل و تجهیز می شوند. هدف اصلی هم 

اشغال افغانستان به سود پاکستان،  -روشن است

 و صدور بی ثباتی به آسیای میانه.       محاصره ایران

 گروه های حاضر در حاکمیت:  -ب

این گروه ها را در کل می توان به سه بخش تقسیم 

 کرد:

مونارشیست ها یا رویالیست ها )سلطنت  -1

پشتون به یا شوونیست طلبان( اولتراناسیونالیست 

رهبری آقای کرزی که بیشتر داعیه پشتون های 

تمثیل می کنند. هدف اصلی این درانی قندهاری را 

گروه، انحصارگرایی در قدرت و دایمی ساختن 

حاکمیت در خاندان کرزی، مادام العمر ساختن 

ریاست جمهوری برای کرزی و ابقای وی در ارگ 

امریکایی ها در  هر چندریاست جمهوری می باشد. 

صدد کنار زدن کرزی اند. اما او آشکارا در پی 

دات است و دست به هر کاری ابقای خود در دراز م

در این اواخر . دو باره برگرددخواهد زد تا 

 کرزی بیشتر به مسکو نزدیک گردیده است.

یا جمهوریخواهان غلزایی اولتراناسیونالسیت  -2

پشتون، کنون به رهبری اشرف غنی احمد شوونیست 
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زی که از پشتیبانی واشنگتن برخوردار است و 

را به رهبری همانا در برنامه دارند تا او 

آینده افغانستان برسانند. دلیل اصلی در چنین 

گزینشی، این است که منطقه شرقی کشور بیشتر در 

معرض خطر افتادن به دست طالبان و پاکستان است. 

از این رو، چه بهتر که کسی از میان باشندگان 

این منطقه به ریاست جمهوری برسد تا احتمال 

ان و پاکستان افتادن این مناطق به دست طالب

کاهش یابد. چنین فرمولی را شوروی های پیشین 

نیز در گذشته در سنجش داشتند. همانا گزینش 

داکتر نجیب غلزایی هم روی چنین مالحظاتی صورت 

 گرفته بود. 

تیم اصالحات و همگرایی به رهبری داکتر  -3

عبدهللا که بیشتر متشکل بر تاجیک ها و هزاره ها و 

روشنفکر شهری جمهوریخواه شماری از پشتون های 

 است.

جنبش به رهبری دوستم که کنون بیشتر به یک  -4

 باند معامله گر مبدل گردیده است.  

 
کنون واشنگتن بر آن پا می فشارد که باید کرزی 

برود و قدرت به ائتالف فراگیری به نام دولت 

متشکل بر هر سه گروه به میان آید.  « وحدت ملی»

که قانون اساسی و  اما دشواری در این است

ساختار نظام کنونی، خود مانع بزرگی بر سر راه 

شکل گرفتن هر گونه دولت فراگیر ملی با قاعده 

وسیع است. کرزی از پیش همه راه ها را برای 

 شکلگیری چنین ساختاری بسته است. 
 

داکتر عبدهللا و هوادارانش خواستار ویرایش قانون 

یاستی به اساسی و تغییر ساختار نظام از ر

پارلمانی اند. در حالی که اشرف غنی از سرسخت 

 ترین مخالفان چنین تغییراتی است. 

چنین بر می آید که برای بیرون رفت از چنین 

حالتی، شاید به موافقت دو طرف )زیر فشار سنگین 

صدراتی نیاز  -کاخ سفید( به یک نظام ریاستی

باشد. یعنی باید هر دو طرف از مواضع خود تا 

یی عقب نشینی نمایند. هنوز روشن نیست که جا

د. اما باید فعالیت خواهد کرچگونه  دولت آینده

فرمول پذیرایی برای هر دو طرف جستجو شود که 
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ها را در بر گیرد. با این هم، چنین  سال شاید

سازوکاری تنها می تواند برای چندی هنگامه را 

فرو بنشاند. چندی پیش، کشور در آستانه شورش، 

« انقالب آبی»وب و نوعی انقالب رنگی به نام آش

قرار گرفته بود. کار به جایی که رسید که خطر 

بسیار واقعی و برگشت ناپذیر شده بود.  این بود 

که ریس جمهور اوباما ناگزیر گردید شخصا مداخله 

کند و دو طرف را به خویشتنداری و آرامش دعوت 

 کند.     

 

نار آمدن طرف های به هر رو، در اوضاع کنونی، ک

دیگر در بحران انتخاباتی الترناتیو ندارد و 

اگر با هم کنار نیایند، فروپاشی کشور به چند 

پارچه ناگزیر است. کما این که هنوز روشن نیست 

که کرزی در برنامه داشته باشد دسته گل هایی 

 تازه یی به آب بدهد.

 

برای برون رفت از بحران، در آینده بایسته است 

لویه جرگه برگزار و قانون اساسی و ساختار تا 

نظام به ساختار همانند با دوره داکتر نجیب 

صدراتی شود و ارگان  -تعدیل شود و نظام ریاستی

های محلی قدرت هم انتخابی و کشور به هشت زون 

در غیر آن،  تقسیم گردد و امنیت هم بومی شود.

کشور وارد گود ژرفی از بحران خواهد گردید و 

ار رویدادهای خونین دهه نود سده بیستم دور تکر

از احتمال نیست و شاید گستره شرق کشور به دست 

طالبان بیفتد. روشن است در صورت چنین تحول 

اوضاع، روسیه و کشورهای آسیای میانه در اندیشه 

کشیدن کمربند امنیتی یی زیر نام کمربند حایل 

 شمال برآیند.   

های سیاسی زیر  خطر نهادینه شدن معامله گری

 شعار اجماع ملی:

یکی از  چالش هایی که در ٌبعد داخلی آبستن 

تهدیدات خطرناک برای آینده کشور است، نهادینه 

بندهای  و ستد سیاسی و زد و شدن فرهنگ داد

بزهکارانه و معامالت تاراج فیزیکی قدرت زیر 

است. روشن است یکی از اشکال « اجماع ملی»شعار 

ق ملی، اجماع ملی است. با این دستیابی به وفا

هم، پرسشی که مطرح می گردد، این است که آیا 
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این روش برای کشور ما سودمند است یا خیر؟. و 

اگر است، آیا چنین راهکاری مصلحت آمیز می 

تواند تنها برای یکی دو بار برای بیرونرفت از 

بحران کارساز باشد، یا این که به عنوان ابزار 

روا از سوی تیکه داران قدرت سودجویی های نا

 نهادینه خواهد شد؟   

 

یعقوب ابراهیمی، پژوهشگر در کانادا، که در 

زمینه تحقیق کرده و مقاله یی نوشته است، در 

 باب این موضوع چنین می نگارد:

در نظریه معروف « اجماع ملی»گفتمان »...

دموکراسی اجماعی/توافقی ])تفاهمی([»
89

ریشه  

 .Arend A) ه از سوی آرند لیپارددارد؛ نظریه یی ک

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 توضیح ابعاد نظری و مفهومی 

های آن برای  در چارچوب دموکراسی توافقی و پیامد

دم پرداخته است. آینده دموکراسی و حاکمیت مر

سوال اصلی این است که در کشور یا کشورهایی که 

های تعریف شده دموکراتیک مبتنی بر  مکانیزم

اراده مردم برای انتقال قدرت در نظام حقوقی آن 

های کوتاهمدت  حل بینی شده؛ چرا گرایش به راه پیش

های تجربه ناشده در سپهر سیاسی آن  «بدیل»و 

شاید این باشد که تمایل  شود؟ پاسخ عام مطرح می

بست و  دلیل وضعیت بن عمدتا به« بدیل»های  به روش

 .آید وجود می برای خروج از بحران به

 

شود این  در این صورت، پرسش دیگری که مطرح می

های ظاهرا بدیل برای  است که آیا واقعا این روش

اند؟ پاسخ  بست موثر و کافی خروج از بحران و بن

الی نوشته حاضر بررسی  البه به این سواالت در

 .اند شده

 

                                      
89

  .Consociational/Consensual Democracy  
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 اجماع ملی: 

امریکایی با  -هالندی پرداز  آرند لیپارد نظریه

طرح نظریه دموکراسی اجماعی/ توافقی استدالل کرد 

انتخاباتی( با  -که دموکراسی رقابتی )اکثریتی

های چند پارچه و متکثر قومی، مذهبی  شرایط کشور

ابراین، این و ایدیولوژیک، سازگار نیست؛ بن

روی « اجماع»به « رقابت»جای  ها بهتر است به کشور

نظریه  ۲۱۶٫: ۱۹۶۹بیاورند )آرند لیپارد.( 

 economic)تیوری اقتصاد سهامی»توافقی لیپارد از 

corporatism) های  که برای کمرنگ ساختن ساختن تضاد

ریزی شده بود، الهام گرفته  طبقاتی در اروپا طرح

و قضایای اولیه مورد  ۲۸۱ :۲۰۰۶هاسل(  )انیک

حیث  هالند، بلجیم و سویس به  های بررسی آن کشور

مدل »نمونه کشورهای چندپارچه هستند. این 

هالند در  بار در  که عمال برای نخستین« داری دولت

دوام آورد،  ۱۹۶٧اجرا و تا سال  ۱۹۱٧سال 

عنوان یک  ها توسط لیپارد و همکارانش به پسان

های چندپارچه جهان سوم و  شورنسخه بدیل برای ک

های جنگزده )پس از جنگ( پیشنهاد  چنان کشور هم

 .شد

تحقق مدل پیشنهادی لیپارد در یک کشور معین به 

 :چهار شرط نیازمند است

دیگر را داشته و  ها قابلیت پذیرش یک همه گروه -۱

 ها باشند.  فرهنگ متمایل به رعایت حقوق خرده

ازعات و شکیبایی رهبران توانایی حل من - 2

هایی را که برای حیات سیاسی مملکت  پذیرش برنامه

موثر ثابت شده، داشته باشند؛ ولو چنین 

 های رقیب مطرح شوند. فرهنگ هایی توسط خرده برنامه

شان برای  های شریک در قدرت به تعهدات گروه -3

 حفظ ثبات و بهبود نظام سیاسی متعهد باشند.

های  هرهبران سیاسی درایت درک ریش  -4

چندپارچگی و تکثر را داشته و متعهد به جلوگیری 

 زیانولو به -یی   های ریشه از افروخته شدن تضاد

  ۲۱۶٫: ۱۹۶۹باشند )لیپارد(  -خویش

وجود  در نتیجه دولتی که بر اساس این مدل به

 :آید می
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 همه. یک دولت ایتالفی متشکل از نمایندگان  ۱

 مذهبی است. -های قومی گروه

 اند.  ها در امور داخلی خویش آزاد گروه . این ۲

های  . نمایندگی سیاسی و استخدام در نهاد ٣

های شامل  دولتی به اساس تناسب سهم اقوام و گروه

 گیرد. در قدرت صورت می

شان را  که زندگی در برابر تصامیمی ها اقلیت .4

اند  سازد، از حق ویتو برخوردار متاثر می

  ۲۵۸٫: ۱۹۹۶)لیپارد( 

 

که از این مدل پیروی   کشورهای جهان سومی بیشتر

که نتوانستند شرایط آن را  دلیل این کردند، به

از آن منصرف  سرانجامبرآورده سازند؛ ناکام و 

های قبرس،  های ناکام، کشور بهترین نمونه .شدند

اند که در نهایت از پیروی   نایجریا و اروگویه

مدل سویسی این نوع نظام سیاسی منصرف شدند 

  ۲۱۶: ۱۹۶۹)لیپارد( 

 

طور در لبنان کنونی که حتا برخی نویسندگان  همین

های تندرو  به موفقیت آن اذعان دارند، ظهور گروه

هایی که از اساس با ساختار  فرهنگ و ترویج خرده

اند، آینده ثبات  سهامی قدرت در آن کشور مخالف

که  کند. بگذریم از این سیاسی لبنان را تهدید می

نیز  ۱۹٧۵-۱۹۴٣های  در لبنان بین سالاین مدل 

وجود داشت، که نتیجتا ناکارایی آن، این کشور 

 .ساله ساخت را وارد یک 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 

هایی که می پندارند دموکراسی  گروه دیگر سخنبه 

رقابتی با شرایط افغانستان سازگار نیست، به 

اند که دموکراسی و دولت توافقی یا  این باور

تواند سازوکار موثری برای خروج از  می« اجماع»

رفته با در نظرداشت  هم بحران باشد. اما روی

شرایط تحقق دموکراسی اجماعی/توافقی، سوالی که 
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ها و رهبران  ید این است که آیا گروهآ پیش می

در افغانستان « اجماع ملی»منادی گفتمان 

 توانایی برآوردن این شرایط را دارند؟

 

شناسی سیاسی  که به جامعه اسخ این سوال را کسانیپ

افغانستان وقوف کامل دارند، شاید بتوانند 

طور موجزتری توضیح دهند؛ اما شواهد اولیه  به

ها اصال هیچ  این رهبران و گروه نشانگر آن است که

کنند،  های فکری بحثی که ارایه می ارزشی به بنیه

قایل نیستند. علت آن نیز روشن است: هدف از 

بیشتر ساختن یک شبکه انحصار « اجماع ملی»ایجاد 

و تقسیم سیستماتیک قدرت توسط رهبران سیاسی، 

  هایی است که در ده نمایندگان اقوام و تکنوکرات

ذشته ثروت و قدرت فراوانی اندوخته و در سال گ

اند تا از طریق این شبکه، موقعیت خویش را  تالش

 .در درازمدت حفظ کنند

 

دموکراسی توافقی،  گونهاجماع ملی و همین 

حاکمیت سیاسی را از مردم به یک شبکه مافوق 

درهای  پشتمتشکل از قدرتمندان سازشکاری که در 

سازد. رهبرانی که  میگیرند، منتقل  بسته تصمیم می

کنند در یک روند فرسایشی دموکراتیک  احساس می

شان وجود  هیچ تضمینی برای ادامه حیات سیاسی

در « اجماع ملی»ندارد. به این ترتیب، 

معنای ایجاد یک  افغانستان در آخرین تحلیل به

و از طریق آن انحصار « شرکت سهامی سیاسی»

متشکل از  دوامدار قدرت و منابع توسط یک شبکه

ها به مقام  سیاسیونی است که مردم در تعیین آن

 .اند هیچ نقشی نداشته« رهبری»

 

آن را در در مورد قضیه « شناسان لبنان»که  چیزی

اند )سمیر  خوانده« باوری تلک اجماع»لبنان 

های دانشگاه امریکایی  مقدیسی، سلسله سخنرانی

 (. ناکارایی این مدل حکومتداری در۲۰۰۸بیروت، 

هیچ  کنونهای غیرغربی ثابت شده و تا  کشور بیشتر

تر  پیامدی جز ضیاع وقت، ایجاد ابهام، پیچیده

بست و نهایتا گروگانگیری قدرت سیاسی  ساختن بن
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های غیردموکراتیک و بر  توسط رهبرانی که با شیوه

اند، نداشته  مصلحتی مطرح شده -اساس روابط تباری

های  کشور است. برعکس، اگر نگاهی به تجارب

چندپارچه، بعد از جنگ و در حال گذار بیندازیم، 

های باثبات  های موفق دولتداری و نظام اکثر نمونه

 .آمیز است محصول یک دموکراسی رقابتی مسالمت

 

های هندوستان، اندونیزیا، نامیبیا،  کشور

موزامبیق، بوتسوانا، فیجی و السلوادور 

 -خاباتیهای انت های موفقی از دموکراسی نمونه

اند. اگرچه برخی از حامیان دموکراسی  اکثریتی

را در موفقیت برخی « اجماع»توافقی، عناصری از 

ها از جمله اندونیزیا دخیل  از این نظام

دهد  های یادشده نشان می دانند؛ اما تجارب کشور می

ها اصالحات  که عامل اصلی موفقیت این کشور

حات نظام های انتخاباتی، اصال دوامدار در نظام

احزاب سیاسی و سایر اصالحات عمیق سازمانی و 

باشد، نه توسل  ( می۲۲٫: ۱۹۹٧قانونی )هرویتز، 

 .مدت انحصار و تقسیم قدرت های بدیل کوتاه به روش

 

گذشته از آن، همین نظام کنونی افغانستان که به 

های  طرف« اجماع»اساس  بست سیاسی رسیده، بر بن

تواند مثال آشکاری  د میوجود آمد که خو منازعه به

گفتمان در کشور باشد. اجماع این از ناکارآمدی 

رهبران قومی بازمانده جنگ در افغانستان، قومیت 

سال  ترین منبع مشروعیت در ده عنوان عمده را به

های سیاسی  اخیر بیشتر از پیش به مرکز رقابت

کشانده و زمینه پویایی سیاسی و رقابت 

 .محدود کرده است نهایت دموکراتیک را بی

 

 اجماع ملی»شدن  خطر نهادینه: 

وقتی یک جامعه از حل یک بحران بزرگ از طریق 

اصالحات سیستماتیک سازمانی و قانونی عاجز 

های  وساز ساخت رشتهشود، با پناه بردن به یک  می

ها را فرسوده و  خودی خود نهاد  کوتاهمدت که به

ود. اعمال ش سازند، اغوا می فاسد می در فرجام کار

سازی مردم  معنای تسلیم ها در واقع به این روش
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های ذینفع و  توسط گروگذاران سیاسی، گروه

ها و  سهامداران قدرت است. در افغانستان گروه

سال گذشته به درجات باالی قدرت  که در ده  اشخاصی

و ثروت دست یافته و وضعیت سیاسی و به این اساس 

توسل به نسخه  اند؛ با مردم را گروگان گرفته

سازی درازمدت  در پی نهادینه« اجماع ملی»

  ایجاد یک شبکه سهامی راهمشروعیت خویش از 

 .اند قدرت

 

در افغانستان تاسیس « اجماع ملی»هدف اصلی طرح 

یک نهاد انحصار و تقسیم سیستماتیک قدرت از 

های سهمگیری احزاب و  طریق محدودسازی زمینه

روندان از روند سیاسی نفس و حذف شه جریانات تازه

تبدیل شدن « اجماع ملی»است. خطرناکترین برایند 

در که می پندارند  است. کسانی« نهاد»آن به یک 

تواند میانبر  ، می«اجماع ملی»شرایط موجود 

بست باشد؛ فراموش  موثری برای خروج از بن

هایی که تحت شرایط خاص  «نهاد»اند که  کرده

غییر آن شرایط، تغییر آیند، حتا با ت وجود می به

 .ها دشوار و در مواردی ناممکن است دادن آن

های مختلف  تحقیقاتی که در این اواخر در رشته

از جمله ژنتیک جمعیت و  (life sciences) زیستاریعلوم 

دهد که رابطه  شناسی انجام شده، نشان می انسان

کارانه و  ها یک رابطه کامال محافظه انسان با نهاد

نهایت  ها را بی که تغییر آن ت؛ چیزیعاطفی اس

(. ٧۸-٧۶: ۲۰۱۱سازد )فوکویاما  دشوار می

حل  بنابراین، تبدیل شدن یک گفتمان یا راه

معنای آن نیست  الزاما به« نهاد»کوتاهمدت به یک 

سادگی  که تغییر آن نهاد به مجرد تغییر اوضاع به

 می باشد.پذیر  امکان

 

افغانستان که  جرگه در بررسی نهادی مانند لویه

مدرن شکل گرفته بود  -شرایط محیطی مشخص پیشادر 

حتا تحت شرایط کامال متفاوت تغییر آن  اکنونو 

پذیر نیست، کافی است تا به دشواری تغییر  امکان

های  ها پی ببریم. روی آوردن به ساخت و ساز نهاد

کوتاهمدت در پادشاهی فرانسه بعد از شکست حزب 
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بسته در  مردم را دست ۱۵۵٧در سال  (Grand Parti) بزرگ

های ذینفعی که  اسارت گروگذاران و گروه

نمایندگان اهل ثروت و قدرت بودند، قرار داد. 

های  دلیل دشواری تغییر نهاد وضعیتی که به

حل  عنوان راه انحصارگری که تحت شرایط خاص به

کوتاهمدت ایجاد شده بودند، تا انقالب فرانسه 

(. بنابراین، ۲۸: ۲۰۱۱ دوام کرد )فوکویاما

به یک نهاد « اجماع ملی»تبدیل شدن گفتمان 

تواند آینده دموکراسی و  انحصارگر قدرت، می

حاکمیت مردم را در افغانستان برای یک مدت 

 .بینی متاثر بسازد غیرقابل پیش

 

 فرهنگ دموکراسی: 

ها در انجام وظایف و تعهدات  ناتوانی عملی دولت

ده دموکراسی نیست. براساس معنای شکست ای خویش به

المللی، دموکراسی  های معتبر بین های نهاد ارزیابی

بست رسیده )خانه  انتخاباتی در افغانستان به بن

معنای آن نیست که  (؛ اما این امر به۲۰۱۱آزادی 

دموکراسی در افغانستان هرگز کارایی نخواهد 

داشت. در هیچ کشور دیگری نیز چنین نیست. 

های  وکرایین در تحقق وعدهناکامی دولت ا

دموکراتیکی که به مردم در جریان انقالب نارنجی 

داده بود، به این معنا نیست که ایده دموکراسی 

در این کشور شکست خورده است. دولت اقتدارطلبی 

طلب ویکتور یوشچنکو به  دنبال دولت اصالح که به

قدرت رسید، برای تقویت مشروعیت خویش مهر 

چنین چیزی تنها  .شانی داشتدموکراسی بر پی

تواند نشاندهنده شکست عملی و نه الزاما نظری  می

هایی مانند اوکرایین و  دموکراسی در کشور

 افغانستان باشد. 

 

دهند در  در هر شرایطی، مردم افغانستان ترجیح می

طور مستقیم در  جامعه یی زندگی کنند که در آن به

یی که   جامعه -سرنوشت سیاسی خویش دخیل باشند

دولت پاسخگو و کارآمد داشته و این دولت 

توانایی تامین امنیت و ارایه خدمات به وقت و 

با صرفه به شهروندان را داشته باشد. به دشوار 
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توان کسی را یافت که با داشتن دولتی با این  می

 .خصایل مخالفت کند

 

طالبات مردم برای رسیدن به چنین دولتی شاید م

دموکراسی کافی باشد؛ اما برای پذیرش ایده 

موفقیت دموکراسی بدون روی دست گرفتن یک روند 

بار نهادسازی ممکن نیست.  طوالنی، پرهزینه و محنت

زده  سخنوقتی از شکست دموکراسی در افغانستان 

های  کنند که شکلگیری نهاد شود، اصال فراموش می می

دموکراتیک در جوامعی که موفقانه از عهده آن 

ی یبه چه زمان طوالنی و فرساینده برآمدند، 

دهد که  های نشان می احتیاج داشت. تجارب این کشور

در جهت تبدیل کردن  -ولو جانکاه -تالش مداوم

فرهنگی و  -دموکراسی به یک نهاد پایدار سیاسی

حیث  های دموکراتیک به سازی مکانیزم نهادینه

 .های بهتری دارد های فرهنگی کارایی و پیامد ارزش

یی   ار اصلی فرهنگ دموکراتیک، رعایت قاعدهمعی

 کنشگرعنوان  است که در آن اراده شهروند به

که  کننده است. چیزی سیاسی در آخرین تحلیل تعیین

با گفتمان اجماع ملی که طی آن رهبران و 

نمایندگان سازشکار در عقب درهای بسته و با 

های غیردموکراتیک تصمیم گرفته و شهروندان  روش

 .اند، از اساس منافات دارد ناظر مطلق در آن

 

 :نتیجه

در افغانستان « اجماع ملی»ترویج گفتمان 

های سیاسی به دموکراسی  نشاندهنده گرایش گروه

توافقی و از طریق آن انحصار و تقسیم سیستماتیک 

بست  قدرت است. این گفتمان تحت شرایط بن

گونه مبهم و ناشفاف در افغانستان  دموکراتیک به

حل و بدیل معقولی  وجه راه رح شده و به هیچمط

برای وضع موجود نیست. ترویج این گفتمان و 

سیاسی، به ایجاد یک « نهاد»تبدیل شدن آن به یک 

های بازمانده از  نظام مشارکتی منحصر به گروه

مذهبی هستند،  -های قومی سازمانبیشتر جنگ که 

 به تمام معنا« نهاد اجماع ملی»خواهد انجامید. 

استعداد تبدیل شدن به شرکت سهامی متشکل از 
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های قدرت را دارا بوده و در درازمدت  شبکه

به « موروثی»طور  قابلیت انتقال قدرت به

های نسل بعدی را نیز دارا خواهد شد.  «شهزاده»

به هر صورت، جا افتادن این گفتمان و امکان 

معنای پایان  تبدیل شدن آن به یک نهاد سیاسی، به

اسی از طریق محدود کردن امکانات نسل جوان دموکر

دموکراتیک برای  -های مدنی بعد از جنگ و سازمان

 مشارکت در سیاست است. 

 

جز در یک  از سوی دیگر، این مدل دولتداری به

های غربی نتیجه نداده و در  مرحله خاص در کشور

های چندپارچه و جنگزده به شکست یا  همه کشور

ترین  که موفق در حالیابهام انجامیده است. 

های بعد از جنگ و  های دموکراسی در کشور تجربه

« غیرتوافقی»های دموکراسی  چندپارچه تجربه

باشند. بنابراین، اگر بحث اجماع مطرح است،  می

مردم و سیاسیون افغانستان نیاز دارند تا به 

اجماع »جای پذیرش نسخه مبهم و کوتاهمدت 

روی یک رشته ، در باره اتفاق نظر «رهبران

های دموکراتیک و دموکراتیزاسیون فرهنگ  ارزش

که بطور مداوم  چیزی -سیاسی منجمد کشور بیندیشند

های با ثبات اتفاق  های موفق و نظام در دموکراسی

 «می افتد.

 

 خطر فروپاشی کشور:

چنین بر می آید که سناریوی فروپاشی افغانستان 

باری، و چند پارچه شدن آن بنا به نشانه های ت

 ه شدن باشد. دزبانی و مذهبی در حال پیا

همین اکنون وجود «( لویه قندهار)»قندهار بزرگ 

دارد. امریکایی ها در قندهار و هلمند پایگاه 

های بزرگی دارند. بسیاری از خان های بزرگ 

درانی همپیمان امریکایی ها هستند. در سال های 

ا میلیون دالر در این ج هفتصدگذشته همه ساله 

اری شده است. همچنان بزرگترین ذسرمایه گ

 کشتزارهای مواد مخدر در این جا هست. 
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همین گونه امریکایی ها در حوزه شمال غرب نیز 

حضور استواری دارند. آن ها در پایگاه هوایی 

مستقر هستند. در کل ( یا سبزوار فزارس)اشیندند 

هرات در مرز ایران که کریدوری را  –حوزه قندهار

وی ترکمنستان می سازد، برای امریکایی ها به س

دارای اهمیت استراتیژیک بسیار باال است و در 

برنامه ندارند از این جا بروند. زیرا افتادن 

این سرزمین به دست پاکستانی ها در آینده می 

تواند به راهیابی چین به مرزهای ایران و 

ترکمنستان بینجامد. چیزی که امریکایی ها آن را 

 چ رو بر نخواهند تابید. به هی

 

در این جا ایران حریف سرسخت امریکا است. در 

عین حال اعراب و پاکستانی ها نیز در تکاپو 

 هستند و پول های کالنی را هزینه می کنند.  

راهبرد اصلی امریکا این است که با ساختن 

بلوچستان، دهلیزی را از گستره قندهار بزرگ و 

 بکشند. هرات به سوی آسیای میانه 

 

 -از زابل تا کنر -گستره بودوباش قبایل غلزایی

کارزار کشاکش میان سه محور قدرت است. در این 

جا بیشترین نفوذ را پاکستانی ها دارند. همانا 

گروه های رزمی طالبان، حزب اسالمی و شبکه حقانی 

در این جا فعال اند. اما فراموش نباید کرد که 

ایل غلزایی از نفوذ روس ها نیز هنوز در میان قب

باال برخوردار اند. شمار بسیاری از افسران خلقی 

پیشین و اولتراناسیونالیست ها پشتون هنوز هم 

 فعال اند.

 

امریکایی ها هم در پی آن اند تا با روی کار 

آوردن اشرف غنی احمد زی غلزایی، نفوذ خود را 

در این گستره حفظ نمایند. این گونه، در آینده 

ا شاهد یک کشمکش سه جانبه خواهیم بود. در این ج

اما در نهایت چنین پنداشته می شود که همانا 

پاکستانی ها که از حمایت اعراب و چین برخوردار 

اند، برنده نهایی بازی در گستره غلزایی باشند. 

شاهد پویایی شدید طالبان در  2015شاید سر از 
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به اوج خود  2017-2016این گستره باشیم که در 

 واهد رسید. خ

در آینده چنین انتظار می رود که سرزمین هزاره 

ها میدان نبردهای خونین میان کوچی ها و هزاره 

ها گردد. زیرا استراتیژی دو مرحله یی پاکستان 

برای اشغال کامل افغانستان در گام نخست رسیدن 

به دامنه های جنوبی هندوکش )مرز علمی( را هدف 

 گرفته است.      

 

ل روشن است که حضور نیرومند مجاهدان در شما

تاجیک تبار باقی خواهند ماند. اما روشن است در 

آینده رقابت شدیدی میان روسیه، ایران و هند از 

یک سو و پاکستان و اعراب در  کوتاهمدت و 

پاکستان و چین از سوی دیگر )در دراز مدت( بر 

سر کنترل شمال در جریان خواهد بود. یعنی بحران 

 نوب به شمال در حال لغزیدن است.از ج

 

همین گونه نیروهای ازبیک ها در بخشی از شمال 

حضور خواهند داشت. هر چند نه یکدست، بل چند 

پارچه. زیرا هم ازبیکستان و هم ترکیه در میان 

رکی زبانان شمال به شدت کار می کنند و هر یک وت

 گروه های هوادار خود را پشتیبانی می کند. 

 

هم کماکان دولت مرکزی ائتالفی ضعیف در کابل 

حاکم خواهد بود که کشور را در عرصه بین المللی 

تمثیل خواهد کرد. کشاکش های سیاسی در کابل 

کنون به اوج خود رسیده است و روشن نیست که کار 

به کجا خواهد کشید. اما در هر صورت مادامی که 

امریکایی ها در افغانستان بمانند، ائتالف 

و ناپایداری مرکب از گروه های نامتجانس شکننده 

رنگارنگ  زیر چتر فشار امریکا بر ارگ فرمان 

 خواهد راند.  

 

شمال نیز آهسته آهسته به کارزار کشاکش های 

استراتیژی های گوناگون مبدل می شود. همان گونه 

که گفتیم، در این اواخر شاهد پویایی های گستره 
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تیم که نه تنها گروه های وهابی در این گستره هس

برای خود افغانستان، بل برای کشورهای آسیای 

 « میانه هم بسیار خطرناک اند.

کنون بار دیگر برای رفع مسوولیت بار دیگر آژیر 

در )سنگال( های خطر را به صدا در می آوریم و 

این جا به پیشگویی هایی در باره آینده ساختار 

 نظام در کشور می پردازیم:

 بینانه:آ.سناریوی خوش

پس از انتخابات، بی درنگ لویه جرگه اصالح قانون 

نظام به جمهوری  وبرگزار اساسی و ساختار نظام 

مختلط با ایجادکرسی صدارت و انتخابی شدن ارگان 

های محلی قدرت و تقسیم کشور به هفت یا هشت زون 

 د. کنو بومی سازی امنیت و مدیریت تغییر 

انون اساسی، ، تغییر ریشه یی قگزینهاین  در

تغییر ساختار نظام، ایجاد دولت فراگیر ملی با 

یی مشارکت راستین همه الیه های جامعه به گونه 

که مشارکت ارگانیک همه باشندگان را در ساختار 

قدرت تامین و نهادینه نماید، روی کار آوردن 

رهبری سالم ملی، بومی سازی امنیت، انتخابی 

پردن امور والیات ساختن ارگان های محلی قدرت و س

به خود مردم، برای برون رفت از بحران، در 

 خواهد گرفت.دستور کار  قرار 

 ب. سناریوی بدبینانه:

و  در صورت تداوم انحصارگرایی در قدرت -1

، با توجه به روند کنونی تحول سیاستگذاری

اوضاع، به گمان بسیار، کشور وارد گود بحران 

ختار نظام برگشت ناپذیری شده، در سرانجام، سا

سیاسی در افغانستان در آینده کانفدرال 

)کنفدراسیون( خواهد بود، در سیمای دو اداره یا 

امارت اسالمی »بافتارهای خودگردان داخلی: 

در جنوب و شرق با پایتخت در « پشتونی طالبان

هزاره  -تاجیکی« اداره اسالمی خراسان»قندهار و 

ایتخت ازبیکی مجاهدان در شمال و غرب با پ -یی

 -در مزار شریف، با این حال، پایتخت مرکزی

کابل، در دست شمالیان زیر حمایت امریکا خواهد 

بود. روشن است جامعه جهانی موجویت دو دولت 

جداگانه در کشور را مدت ها به رسمیت نخواهد 
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فاکتو  -شناخت. با این هم، ناگزیر به گونه دو

شور  تقسیم فیزیکی کشور به دو بخش زیر نام یک ک

 جمهوری اسالمی افغانستان را بپذیرد.   -واحد

 
در این حال، تشکیل یک اداره به شدت مذهبی 

مختلط متشکل از طالبان و برخی از اسالمگرایان 

شمال با پا در میانی عربستان و قطر و پاکستان 

 برای ماست مالی ظاهری ناگزیر است. 

با توجه به اوضاع داخلی، منطقه یی و  -2

امکان دستیابی به هیچگونه  گونه قطعیبه جهانی، 

با طالبان نیست. از این رو، با راستین صلحی 

ضرس قاطع می توان گمان زد که به رغم ادامه 

درامه مضحک گفتگوهای بیهوده و سر در گم با 

طالبان در چهار دانگ جهان، با سناریوی نوشته 

شده در اسالم آباد، که با کارگردانی 

کستانی، به صحنه کشیده شده سیاستمداران شیاد پا

، اما شاید هیچ چیزی به دست نخواهد آمداست، 

بخش هایی از طالبان به گونه دستوری با 

کارروایی های پاکستان وارد ساختار نظام کنونی 

 شوند،  

کشمکش اصلی راهبردی بر سر افغانستان در  -3

نخست میان چین و امریکا و سپس  2014دوره پس از 

سیه خواهد بود، که سر انجام هم میان چین و رو

یا فاکتوی کشور به دو  -منجر به تقسیم فیزیکی د

 بخش خواهد گردید،شاید هم چند 

پاکستان با حمایت چین و پشتیبانی برخی از  -4

کشورهای عربی به خصوص عربستان و قطر،  به 

تقویت روز افزون طالبان، شبکه حقانی و حزب 

ردهای اسالمی خواهد پرداخت، از این رو، نب

خونینی با بازی با کارت پشتون در کشور پیش رو 

 خواهد بود،

در هر صورت، آوردن تغییرات در ساختار   -5

نظام در آینده نزدیک، یک امر ناگزیراست. 

امریکایی ها پس از پیوستن بخش هایی از نیروهای 

مسلح به طالبان که امر محتومی پنداشته می شود، 

اال رفتن وزن و حتا پیش از آن، با توجه به ب

سیاسی نیروهای شمال، وادار خواهند  -نظامی

گردید تا یک نظام ریاستی مختلط مانند دوره 

داکتر نجیب و شاید هم بسیار با اکراه نظام 
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نامتمرکز یا مختلط را روی کار بیاورند، در غیر 

آن، در شرایط حضور نیروهای امریکایی )بگذار هر 

یات، بی آبرویی چند هم محدود( سقوط شماری از وال

 بزرگی را برای امریکا به بار خواهد آورد.

روشن است به سود روس ها است تا امریکایی  -6

ها با هزینه خود سال ها جلو افتادن شمال و غرب 

افغانستان به دست پاکستان و در واقع چین را که 

متمایل به رسیدن به آسیای میانه و مرزهای 

د؛ بگیرند. ایران به هر بهایی که شده است، ان

از این رو، در وهله نخست، بیگمان از حضور 

امریکایی ها در شمال و غرب حمایت خواهند کرد، 

مگر روشن است چنین حمایتی تا هنگامی ادامه 

خواهد یافت که حضور امریکایی ها برای امنیت 

ملی روسیه در آسیای میانه و در محور ایران از 

ه محض این دیدگاه راهبردی خطر آفرین نباشد و ب

که چنین خطری را احساس کنند، بی درنگ از 

ابزارهای گوناگون برای زیر فشار گرفتن 

امریکایی ها در شمال و غرب افغانستان کار 

خواهند گرفت، از جمله محاصره اقتصادی و بستن 

راه های شمال و راه اندازی جنگ اطالعاتی گسترده 

 به یاری ایران و هماهنگی با پاکستان. 

ر رو، تصور نمی رود که چین و پاکستان به ه -7

بتوانند به رغم راه اندازی جنگ های فرسایشی 

دراز مدت و خونبار، به شمال افغانستان و غرب 

 دست یابند. 

از سوی دیگر، برخی از کشورهای عربی مانند   -8

عربستان، امارات و قطر نیز به نوبه خود خواهند 

یبانی کوشید برای محاصره ایران از طالبان پشت

نمایند و نهایت خواهند کوشید تا بر طالبان 

سیطره یابند. اما روشن است که در سر انجام 

کار، به رغم برباد دادن هزینه های سنگین مالی 

چیزی دستیاب ایشان نخواهد شد. البته، پاکستان 

تا جای امکان از این کشورها اخاذی و باجگیری 

 خواهد کرد،

توان گمان برد با توجه به همه این ها، می  -9

که ساختار سیاسی نظام در کشور در چنین 

 -سناریویی، سر انجام کنفدرال خواهد بود

کنفدراسیون افغانستان: در جنوب و شرق طالبان و 

 در شمال و غرب مجاهدان.
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کشور ما دردمندانه در آستانه تحوالت دراماتیک و 

بزرگترین آزمون تاریخ خود و در واقع بر سر 

و زندگی قرار گرفته است. اگر دوراهی مرگ 

نخبگان سیاسی در برهه کنونی از خود درایت و 

خردمندی و از خودگذری نشان بدهند، شاید بتوان 

 از بروز فاجعه جلوگیری کرد.

 

 

 در افغانستان :سازی  دولتچالش های 

ی که همواره در کشور شعار یكي از مهمترین مسایل

رومند دولت نی»، مساله تشكیل داده شده است

است. در یك جامعهء عشیره یي، نبود « مركزي

ساختار نیرومند مركزي، فاجعهء بزرگي به شمار 

مي رود و هرگاه چنین ساختاري ضعیف باشد و 

شیرازه هاي آن از هم گسیخته؛ آنگاه ملك 

الطوایفي برقرار مي گردد و كشور در عمل به چند 

 واحد از هم گسیخته، فرو مي پاشد.

 

یره یي، مقاومت قبایل و رهبران در جوامع عش

مذهبي از پایین، در برابر دولت مركزي، بیماري 

تباهكني است و بد ترین حالت این خواهد بود كه 

از باال نیز روشنفكران و اپوزیسیون، به جاي زیر 

به پیشگیري  فشار گرفتن و وادار ساختن دولت

اصالحات و ساماندهي ها، در پي براندازي و 

برآیند. در این صورت، دولت از دو واژگوني آن 

یعني از پایین از سوي عشایر و روحانیون و  سو،

از باال از سوي اپوزیسیون تكنوكرات و الیه هاي 

روشنفكر، زیر فشار ویرانگر قرار مي گیرد و در 

بسا موارد به لبهء پرتگاه واژگوني كشانیده مي 

شود كه نتیجه باز هم همان انفجار اجتماعي 

ود كه دستاوردي جز ویراني، نابودي و خواهد ب

تباهي و فروپاشي جامعه نظر به نشانه هاي 

 تباري، زباني، مذهبي و منطقه یي نخواهد داشت.  
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آنچه را که مي توان به این افزود، این است که 

هاي افغانستان در گذشته، پیوسته از پایین  دولت

دو ستون اصلي  -از سوي روحانیون و رهبران قبایل

امعه سنتيج
90

کشور و از باال از سوي روشنفکراني  

                                      
90

از واقعیت هاي جدید کشور این است که در سه  . یکي

دهه اخیر، دگرگوني شگرفي در ساختارهاي بومي قدرت 

فرماندهان »نام  رونما گردیده است و پدیده یي به

جنگ »ا )قوماندهان هاي محلي( که شماري آنان ر« بومي

مي خوانند، به جاي خان ها و مالهاي بومي پا « ساالران

به میدان گذاشته اند که در واقع در هر دو نقش بازي 

 مي کنند. 

 

گذشته، دولت افغانستان بیهوده کوشیده است های در سال 

ماندهان بومي را از سر با برگشت به مدل سنتي قدرت، فر

راه بردارد تا بار دیگر زمینه براي تثبیت قدرت مهره 

هاي سنتي )خان ها و روحانیون بومي( فراهم گردد. مگر، 

در این کار به رغم صرف هزینه هاي فراوان، ناکام بوده 

است. دلیل آن هم این است که مهره هاي بومي قدرت در 

و پشتوانه هاي زیر اوضاع و احوال کنوني از پایگاه ها 

 برخوردار هستند:

)معموال هر رهبر بومي در راس یک زیرگروه  تباري -1

 تباري قرار دارد(

مذهبي )بیشتر به دلیل جهاد و مقاومت در گذشته در  -2

برابر شوروي ها و طالبان و اینک ظاهرا در برابر 

 امریکا(

مالي )بیشتر به دلیل دست داشتن در فروش اسلحه و  -3

 مخدر( بازرگاني مواد

نظامي )داشتن گروه هاي رزمي که شمار گروه هاي  -4

 مي رسد( 1800مسلح غیر قانوني در کشور به 

 سیاسي )حمایت خارجي( -5

 
اشتباه اصلي دولت افغانستان در این بوده است که همه 

تالش خود را به عقب گشت به ساختارهاي سنتي پیشین 

شم معطوف داشته است و دستاورد این کار را امروز به چ

سر مي بینیم. طرفه این که در مناطقي که فرماندهان 

بومي مسلط هستند، امنیت نسبت به سایر مناطق بیشتر 

است. بهتر آن مي بود که دولت با کشانیدن این 

فرماندهان به سوي خود به جاي حذف آنان، در بعد 

تاکتیکي از نیروي شان در روند دولت سازي و بازسازي 

که آنان را در برابر خود بهره مي گرفت تا این 

 برانگیرد و بشوراند.

 



 

323 

 

که به دلیل احساسات و نداشتن درک درست از 

ها بوده اند و از دو  اوضاع در پي براندازي دولت

ها زیر فشار بوده اند،  از سوي ابر قدرت -جانب

 پیوسته با خطر سرنگوني روبرو بوده است. 

 

روشن است، لغزش نابخشودني روشنفکران ما در 

ذشته این بوده است که هماره در پي براندازي گ

نهاد دولت بوده اند. بدون آن که پیامدهاي سقوط 

نهاد دولت در یک جامعه سنتي را به سنجش 

بگیرند. ناگفته پیداست که نفس موجودیت نهاد 

دولت در یک جامعه سنتي و عشیره یي به خودي خود 

موهبت بزرگي است، صرف نظر از این که چگونه 

فروپاشي و از  –تي است. چه، الترناتیف آندول

گسیختن نهاد دولت به معناي فروپاشي کشور و 

هاي تباري، زباني و مذهبي  تجزیه آن به سازواره

 هاي خونین بي پایان است. و درگیري

 

تجربه تاریخي نشان مي دهد که هرگونه تحولي در 

جوامع عشیره یي چندپارچه که منجر به برافتادن 

ژگوني آن گردد، ناگزیر فروپاشي دولت دولت و وا

هاي تباري، زباني و مذهبي را در پي  به سازواره

خواهد داشت که بازآرایي آن به بهاي بسیار 

 گزافي تمام مي شود.  

این در حالي است که رسالت راستین روشنفکران ما 

در ایجاد جامعه مدني و پي ریزي نهادهاي 

مندانه به دموکراتیک خالصه مي گردید، که درد

انجام آن پیروز نشدند. هرگاه روشنفکران ما به 

و « براندازي»جاي پیشگیري سیاست خانمانسوز 

واژگونسازي، سیاست اصالحي را پیش مي گرفتند و 

ها  ها را وادار به انجام اصالحات و ساماندهي دولت

مي ساختند، به یقین که امروز در وضعیت نابه 

 سامان کنوني نمي بودیم. 

 

                                                                                                             
البته، در بعد استراتیژیک بایسته است تا هدف اصلي 

دولت زمینه سازي براي پدید آیي نحبگان فکري و انتقال 

 قدرت به آنان باشد تا برگشت به ساختارهاي کهن.
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سوي دیگر، سوگمندانه روشنفکران ما در گذشته  از

به جاي این که حول محورهاي ملي گرد مي آمدند، 

ها گرد آمدند و با توجه به  در محور ایدیولوژي

ها همه وارداتي بودند و با  این که ایدیولوژي

هاي جامعه ما سازگاري نداشتند، همه از پیش  ارزش

بربادي و با ناکامي روبرو بودند و دستاوردي جز 

نابودي و ورشکستي و از هم گسیختگي به ارمغان 

 نیاوردند. 

 

در این جا اشاره یي مي کنیم به برخي دیگر از 

هاي افغانستان روبرو بوده  خطرات مدهشي که دولت

ها  اند و به علت بي پروایي و نادیده گرفتن آن

به گونه یي که مي بینیم،  واژگون گردیده اند.

فغانستان پیوسته با خطر هاي ا تاکنون دولت

سرنگوني و فروپاشي روبرو بوده اند. باید بي 

هاي  پرده بگوییم مشکل اصلي یي که دولت

افغانستان با آن روبرو بوده اند، این بوده است 

ها پیوسته در پي تامین منافع مقطعي  که این دولت

یک قدرت خارجي و یک دار و دسته خاص در درون 

هم شده اند در کوتاهمدت کشور بوده اند و موفق 

به این دو هدف برسند. اما به دلیل این که هر 

دو سیاست از پیش محکوم به ناکامي بوده است، 

سرانجام سرنگون شده اند و هر بار پس از سرنگون 

هاي بسیار شوم و مصایب عظیمي براي  میراث -شدن

مردم بینواي کشور بر جا مانده اند. به گونه یي 

لبه سراشیبي باژگوني کشانیده که کشور را به 

 اند.

هاي خردورزانه )نه  به هر رو، حاال باید رهیافت

نمایشي و رنگ آمیزي شده( را براي برونرفت از 

هاي گذشته افغانستان با آن  هایي که رژیم بن بست

روبرو بوده اند، بیابیم و این گونه، ثبات و 

ها تیره روزي و  بقاي دولتي را که پس از سال

ي به یاري جامعه جهاني هسته ریزي شده بدبخت

 است، تامین نماییم.

 

تا جایي که به یاد داریم، دستگاه اجرایي ما 

پیوسته بر اساس زد و بند، مالحظه و مصلحت تشکیل 

شده است و چیزي که همواره نادیده گرفته شده 
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شاسیته ساالري بوده است. در شکلگیري  -است

عیار مطرح بوده دستگاه اجرایي کشور همواره یک م

تعهد به نظام و محافل معین و آنچه که  -است

 تخصص و کارداني و آگاهي. -کمتر مطرح بوده است

 

هاي گذشته افغانستان همه در تحقق یک آرمان  دولت

ایجاد نظام. روشن ترین دلیل  -ناکام بوده اند

ها از  مصلحتي بودن دولت -این ناکامي یک چیز است

نتخاب رهبران از سوي یک سو و نداشتن حسن ا

هاي  دیگر. به گونه سنتي، در کشور همواره نخبه

هاي  ابزاري و محافظه کار مسلط بوده اند تا نخبه

فکري و گردانندگان به دلیل ضعف مدیریت و 

ناتواني و نابرخورداري از خصوصیات لیدرشپي، 

نداشتن فرهنگ کار و نداشتن تفکر سیستماتیک، 

 یده اند. موفق به ایجاد نظام نگرد

 

ساختن سیستم تنها آنگاه ممکن است که رجال 

داراي تفکر سیستماتیک، برخوردار  از توانمندي 

هاي خارجي، مدیریت نیرومند و مدرن،  جلب کمک

هاي پیشرفته ادمنستراسیون و  آشنایي با نظام

منجمنت و توانایي ایجاد سیستم، دلیر و فداکار 

نام بر پایه و نوگرا، با تقوا و پرهیزگار و خوش

معیارهاي شایسته ساالري در راس کارهاي کلیدي 

 گماشته شوند. 

در یک سخن، بزرگترین مانع بر سر راه ایجاد 

هاي مقطعي و  ترجیح دادن مصلحت -نظام در کشور

 هاي راهبردي و ملي بوده است.  گذرا بر مصلحت

 

بایسته است یاددهاني نماییم که هیچ رژیمي از 

ها و  رخوردار نیست. دولتمصوونیت پایدار ب

هاي  جوامع، باید پیوسته خود را در برابر پیشامد

ناگوار وقایه نمایند. هر گونه اشتباه سیاسي از 

هاي اجتماعي  سوي کشورداران ممکن است به بحران

هاي  یا اقتصادي بینجامند که بي گمان بروز بحران

ها حتا در  سیاسي را در پي دارد. بروز این بحران

ي که از ثبات سیاسي و صالبت و استحکام جوامع

دروني برخوردار اند، بسیار خطرناک است. حال چه 



 

326 

 

برسد به کشورهاي بي ثبات و به خصوص کشور ما که 

یکي از آسیب پذیر ترین کشورهاي جهان است و 

 هاي گوناگون.  آبستن بحران

 

ها را در  یکي دیگر از خطراتي که پیوسته دولت

رنگوني روبرو گردانیده است، افغانستان با خطر س

انهماک دولتداران به مسایل سیاسي و نظامي و بي 

پروایي آنان به مسایل اجتماعي و فرهنگي بوده 

هاي افغانستان چون هماره وابسته به  است. دولت

هاي خارجي بوده اند، نفس پشتیباني یک قدرت  قدرت

خارجي را تضمین جاوداني براي بقاي خود انگاشته 

لت نداشتن ارزیابي درست از توان واقعي و به ع

ها  هاي دیگر و ناتواني در پیش بیني دگردیسي قدرت

هاي جهاني و کم بها دادن به نقش  در پهنه سیاست

مردم در روند تکامل جامعه، متوجه خطراتي که 

هاي اجتماعي کشور را تهدید مي کنند،  بحران

 نگردیده اند و در فرجام، با شکست روبرو گردیده

 اند.

 

روشن است هر دولتي که روي کار آمده )به 

استثناي طالبان( از پیشگیري اصالحات ناگزیر 

بوده است. در این حال، پیوسته با دو مشکل بزرگ 

روبرو بوده ایم. یکي این که، دولتداران 

نتوانسته اند، هنگام پیاده سازي اصالحات شیوه 

 ها و باورهاي یي را در پیش گیرند که با ارزش

مردم و روح جامعه هماهنگ بوده و موجب تخریش 

آنان نگردد. دو دیگر، همیشه اصالحات به این 

دلیل روشن که از درون زمینه تمویل نداشته است، 

به یاري خارج پیاده گردیده است. در این حال، 

هنگامي که اصالحات از باال آغاز گردیده است، 

رگ شماري به سرعت در برابر چشمان مردم بخش بز

هاي خارجي را به تاراج برده و پولدار شده  یاري

اند و اکثریت عظیم مردم بي آن که بهره یي از 

ها برده باشند، کماکان در زیر خط فقر  این کمک

مانده و حتا نادارتر هم گردیده اند. در نهایت، 

روند اصالحات منجر به دو قطبي شدن سریع جامعه 

نگ متفاوت، گردیده و با به میان آوردن دو فره

 جامعه را به انفجار کشانیده است. 
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در این جا با یك پارادكس تاریخي روبرو مي 

شویم. واقعیت تلخ این است كه افغانستان بنا بر 

سیطره فرهنگ سنتي عشیره یي، منابع محدود 

داخلي، پیچیدگي و چندالیه یي بودن بافتار 

تباري، موقعیت جیوپولیتیك و بسا عوامل دروني و 

روني دیگر، زمینه ایجاد و استحكام یك دولت بی

نیرومند مركزي، با تكیه به منابع داخلي را 

ندارد و از همین جهت برپایي چنین دولتي، تنها 

 به یاري كشورهاي خارجي، ممكن پنداشته مي شود . 

 

در گذشته، هر گونه تالشي مبني بر ایجاد چنین 

ه دولتي با اتكا به خارج، به ناكامي انجامید

است. تجربه هاي تلخ امیر دوست محمد خان، امیر 

عبدالرحمان خان، امان هللا خان، نادر خان، داوود 

خان و سرانجام حزب دمكراتیك خلق و طالبان، همه 

گواه بر همین واقعیت ناگوار اند. آیا دولت 

كنوني خواهد توانست چنین مامولي را به یاري 

امر، به  جامعه بین المللي فراچنگ بیاورد؟ این

راستي چالش بزرگي است در برابر دولت كنوني. چه 

در كشور، هر باري كه كوشش به خرج داده شده،  

هسته دولت نیرومند مركزي گذاشته شود، نیروهاي 

درنگ دست به واكنش یازیده  گریز از مركز نیز بي

و پویا تر گردیده اند و این، در اوضاع همچشمي 

قه یي و جهاني، هاي  شدید سنتي دروني و منط

 شاید مخاطرات بسیار جدیي در پي داشته باشد.  

 

از سوي دیگر، یك ساختار نیرومند مركزي، نیاز 

به هزینه هاي بسیار كمر شكني دارد كه بخش 

هاي بین المللي را ناگزیر مي  بزرگي از یاري

بلعد و این گونه روند بازسازي و سازندگي كشور 

ه درستي روشن نیست را كند تر مي گرداند. هنوز ب

كه آیا جامعه بین المللي تعهد تمویل چنین 

ساختاري را در دراز مدت به گردن خواهد گرفت یا 

نه، چون تجربه هاي تلخ گذشته، به ویژه رژیم 

داكتر نجیب نشان داد كه به هر دلیلي كه روند 

ارزاني كمك ها به چنین دولتي كاهش یابد، یا 

درنگ از پا  قطع گردد؛ نظام اتوریتار بي



 

328 

 

درخواهد آمد و همه هزینه ها برباد خواهد رفت. 

این در حالي است كه گذار از توتالیتاریسم به 

سوي دمكراسي، در نبود نهادهاي لیبرال، ناگزیر 

 باید از یك معبر اتوریتاریسم صورت گیرد. 

 

در قرینه افغانستان، دولت نیرومند مركزي دو 

كه در اوضاع  بازوي نظامي و اداري خواهد داشت

در اوضاعي كه  نبود حوزه عمومي )جامعه مدني(،

هنوز قانون حاكمیت ندارد و روند تشكل ملت قوام 

نگرفته است و هیچ گونه مكانیسم بازدارنده بهره 

گیري از قدرت موجود نیست و پاسخگویي رهبران، 

به ویژه در استان ها و شهرستان ها در برابر 

یچ تضمیني وجود قانون نهادینه نشده است؛ ه

ندارد كه بازوي نظامي آن در صورت پدید آمدن 

لرزه ها و تنش هاي گوناگون محتمل، به یك آلهء 

سركوبگر مبدل نگردد و چه بسا كه در واكنش به 

آن، نیروهاي مخالف)شاید هم با تكیه به نیروهاي 

بیروني( در پي براندازي آن بر آیند و این 

ازواره هاي تباري، گونه، جامعه با فروپاشي به س

مذهبي و منطقه یي و افتادن جنگ افزار ها به 

 -دست عناصر بي مسؤولیت، در پي فرو پاشي ارتش

بار  -چناني كه تجربه رژیم داكتر نجیب نشان داد

 دیگر به سوي بحراني تازه پیش برود.  

 

خطر این هم مي رود كه بازوي پر شاخ و برگ 

وضاع فاجعه بوروكراتیك چنین دولتي نیز، در ا

اداریي كه كشور با آن روبرو است، به گسترش 

بیشتر فساد، دامنه بزند و این در حالي است كه 

دولت افغانستان در راستاي اصالح ساختار اداري، 

باید راهبرد كوچك ساختن دستگاه دولت را در 

 دستور روز قرار دهد.

 

پارادكس دیگري كه در زمینه وجود دارد، این است 

دولت مركزي نیرومند در قرینة كشور  كه ایجاد

هایي چون افغانستان، ناگزیر استحكام نظام 

سرمایه داري دولتي را در پي خواهد داشت كه در 

نظامي  –واقع چیزي مانند نظام سوسیالیستي است
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كه تا كنون در هیچ كشوري دستاورد  مثبتي 

نداشته است و بیماري هایي چون تورم پولي، 

ساد از ویژگي هاي ذاتي آن بیكاري و گسترش ف

و این، با نفس نظام و مشي كنوني دولت  -است

 افغانستان در تعارض قرار دارد. 

با سرازیري كمك هاي خارجي و تمركز آن در 

پایتخت، به گونه یي كه تجربهء كشورهاي دیگر رو 

به رشد نشان مي دهد،  معموال این  كمك ها از 

زمان هاي سوي الیگارشي مالي دروني و نیز سا

رنگارنگ خارجي به یغما برده مي شود و به مردم 

نیازمند، به اصطالح از گاو غدود مي رسد.  

همچنان تمركز این كمك ها در مركز، شكاف میان 

مركز و استان ها را فراختر گردانیده، زمینه را 

براي برآمد دو گروه بسیار پولدار و بسیار 

نقطاب، به نادار، فراهم خواهد گردانید كه این ا

نوبهء خود، گسترده شدن شكاف هاي فرهنگي و 

 اجتماعي را در پي خواهد داشت. 

 

هر رو، پیوسته این خواست مطرح بوده است که  به»

کشور چوناني نظامي با مرکزیت نیرومند درآید و 

قدرت سیاسي، نظامي و اقتصادي در حد زیادي 

متمرکز شود. این نقش باعث شده است که دولت از 

دیک در بسیاري از از موارد با دگرگوني نز

اجتماعي درگیر شود. بدین معنا که گاه در تحوالت 

اقتصادي به عنوان مبتکر آغاز گر عمل  -اجتماعي

کرده و گاه خود آماج جنبش هاي سیاسي و اجتماعي 

 اصالحگرانه یا انقالبي شده است.

 

هنگامي که نظام جهاني با وجود داخلي تولید در 

جهان سومي با الگوي توسعه وابسته یک کشور 

رویارو مي گردد، غالبا اما نه همیشه به دولتي 

سرکوبگر نیاز است که نیروهاي اجتماعي آزاد شده 

در فرایند یاد شده را زیر کنترل نگهدارد. چنین 

دولتي )قدرت هاي خارجي حامي آن( به ناگزیر راه 

را براي جبهه مخالفي هموار مي سازد که فرهنگ 

ي سیاسي موجود در جامعه را پشتوانه خود مي ها

داند. در شرایط معیني )که باید از نظر تاریخي 

مشخص شوند(، جنبش هاي دگرگوني طلبي پدید مي 
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آیند که اگر این جنبش ها از توان و حدت 

برخوردار باشد، حتا در صورت شکست، راه را براي 

پیدایش و استحکام نهایي یک ساختار اجتماعي نو 

وار مي سازند. این خود دومین مسیر تحول هم

«.ساختار اجتماعي را ایجاد مي نماید
91
 

بسیاري از آگاهان نیز  پیوسته این پرسش را 

مطرح مي سازند كه آیا بهتر نخواهد بود، هرگاه 

دولت كنوني، به جاي تالش براي ایجاد ساختار 

نیرومند مركزي موهوم، با ارتش پر شاخ و برگ و 

ي عریض و طویل، در پي ایجاد یك دستگاه ادار

ادارهء كوچك، مگر سالم، در برگیرنده در سایهء 

امنیتي درخور نیاز هاي  –یك نیروي انتظامي

 راستین تامین امنیت در كشور گردد؟

 

جداي از این، به باور شماري از آگاهان، گزینش 

راه سومي در میان دولت یونیتار مركزي و 

عبارت است از  فدرالیسم هم موجود است و آن

گزینش یك نوع ریگیونالیسم اقتصادي دروني. 

افغانستان به گونهء طبیعي به چند حوزهء 

اقتصادي تقسیم مي گردد كه همین حوزه ها 

محورهاي قدرت سیاسي را نیز مي سازند و در هر 

حوزه یي یك استان بزرگ وجود دارد. این استان 

دهار، ها عبارتند از كابل، جالل آباد، غزني،  قن

 هرات، مزار شریف، كندز و بامیان. 

 

 :ساختار دولت نخبه ساالر

در چارچوب واقعیت ها و نظریه هاي موجود »

 جهاني، دو رهیافت قابل تصور و اجرا است:

 رهیافت جامعه محور       -آ

 رهیافت نخبگان محور  -ب

در رهیافت نخست، جامعه با تشكلي كه به لحاظ 

كه آحاد مردم در گزینش سیاسي دارد و آگاهي یي 

ها دارند، فضاي بحث عمومي و آزاد را فراهم 

                                      
91

. براي به دست آوردن آگاهي هاي بیشتر در زمینه نگاه  

، ترجمه «تاریخ تحوالت اجتماعي»جان فوران شود به: 

 تدین؛ چاپ تهران
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كرده و از راه سیستم حزبي، رقابتي و انتخابات 

آزاد، دولتي را به كار گمارند و با نظام 

قانوني، پاسخگویي به مردم و نقد معقول رسانه 

ها، به گونهء تدریجي انتظارات خود را تحقق مي 

رایطي موفق خواهد بود بخشند. این رهیافت، در ش

كه در یك كشور نظام حزبي وجود داشته باشد، 

اكثریت مردم به لحاظ مالي به دولت وابسته 

نبوده و رسانه ها مستقل از دولت باشند. به سخن 

دیگر، مجموعهء تشكل هاي حزبي، رسانه ها و 

حاكمیت   سیستم قانوني، نیرومند تر از مجموعه ء

شور باشد. هند تنها سیاسي و نظام اقتدار یك ك

كشوري است كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم، 

« جامعه محور»به عنوان  یك كشور جهان سومي، 

بوده و همزمان با استقالل، یك نظام سیاسي مردم 

ساالر و دمكراتیك ایجاد كرده است. در میان 

كشورهاي جهان سوم، نمونهء دومي از این گونه 

 نظام سراغ نداریم. 

 

فت دوم، نه به عنوان رهیافت مطلوب یا رهیا

معقول، بلكه به عنوان تنها رهیافت جامع، 

كارآمد و عملي در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي 

رو به رشد مطرح مي شود. با توجه به این كه 

جامعه در جهان سوم ضعیف است و تشكل حزبي شكل 

نگرفته است و فرهنگ فردي مثبت )به معناي 

آفرینندگي( در ابتداي خود قرار استقالل راي و 

دارد و از آنجا كه سیر تحوالت جهاني، اجازه 

درنگ و سكون به كشور ها را نمي دهد، ناگزیر 

نخبگان سیاسي)یا ابزاري( یك كشور با همراهي 

نخبگان فكري مي باید مسؤولیت مؤقت توسعه 

یافتگي را بر عهده گیرند. رهیافت دوم در 

جامعه در حال قوام شرایطي مطرح مي شود كه 

 گرفتن و رشد فرهنگي باشد. 

 

رهیافت نخبه گرایانه، به معناي نخبه ساالري 

نیست، بلكه به معناي ورود بهترین ها، با 

سوادترین ها به حوزهء سیاست و تصمیمگیري براي 

ادارهء یك كشور است. نخبه گرایي عین شایسته 

ساالري است و توانمند ترین افراد را با عنایت 
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به حاكمیت روش و منطق علمي به كار مي گیرد و 

با چارچوب رهیافتي )و نه فلسفي( به حل و فصل 

«مسایل یك جامعه مي پردازد.
92
 

بحثي است در جامعه »دکتر شریعتي بر آن است که 

 شناسي که جامعه را به سه بخش تقسیم مي نماید:

 نخبه هاي فکري که در راس هرم قرار دارند -1

 روشنفکران -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 این پارادکس، بایسته 

 است کار وارونه شود. 

روشن است، پرسشي پیش مي آید مبني بر این که 

هرگاه در کشور کابینه یي تشکیل شود شایسته 

هاي فکري، آیا  کل از نخبهساالر و تکنوکرات، متش

هاي ابزاري محذوف قرار نخواهند گرفت؟ و  نخبه

آیا در صورت محذوف قرار گرفتن، با توجه به 

برخورداري از پایگاه اجتماعي نیرومند، داشتن 

هاي مسلح و ثروت زیاد، بار دیگر فاجعه به  گروه

 بار نخواهند آورد؟

 

ه ها پاسخ روشني داریم. هرگا ما به این پرسش

واقعبینانه بیندیشیم، راهیافت خردورزانه و 

پراگماتیکي این است که در یک جامعه نباید هیچ 

کسي محذوف قرار گیرد. بهترین کار در یک کشور 

آن است که هر کس در جایگاهي قرار بگیرد که 

شایستگي آن را داشته باشد. مي توان کشور را به 

هاي  ردیهیم شاهي یي همانند پنداشت که در آن گوه

بسیاري با اوستادي به کار رفته باشد. زیبایي 

تاج در آن است که هر گوهر در جاي خودش نشانیده 

حتا  -شود. هرگاه هر دانه به جاي خودش نباشد

اگر در شاهوار و شاهنگین به جاي تارک تاج، به 

زیبایي تاج زیان  -پشت یا کنار آن نشانیده شود

 مي بیند. 

                                      
92

توسعه یافتگي و آینده عقالنیت ». داکتر سریع القلم،  

 ، تهران«در ایران



 

333 

 

 

هاي  شور بنگریم، نخبهحال، هرگاه در قرینه ک

ابزاري که در دو دهه و نیم گذشته، بنا به 

هاي  عوامل و علل عیني تبارز نموده اند، واقعیت

ها امکان  تلخ کشور ما هستند. نه نابود ساختن آن

دارد و نه حذف شان از حیات سیاسي کشور و نه 

این کار مقرون به مصلحت است و نه درست. از 

دن کارهاي اجرایي به دست سویي، روشن است که سپر

آنان به گونه یي که به تجربه دریافتیم، فاجعه 

به بار مي آورد. پس بهترین راه این است که در 

ساختارهاي دیگري به غیر از ساختار اجرایي دولت 

 آورده شوند.

 

روشن است شماري از آنان به پارلمان راه یافته 

، اند و شمار دیگري از آنان به سنا.  این گونه

از یک سو در چهارچوب یک اپوزیسیون قانونمند در 

ها  آمده اند و از سوي دیگر، جلو مبدل گردیدن آن

در صورت محذوف شدن به یک اپوزیسیون ویرانگر و 

برانداز گرفته شده است. با این کار، براي 

نخستین بار زمینه یي فراهم گردید  تا دولت 

با  ان.بتواند کابینه یي تشکیل دهد کارا و کارد

این هم، تشکیل یک کابینه کارا بستگي به حسن 

چیزي که در کشور ما دیده  -انتخاب رهبران دارد

 نمي شود. 

 

در این جا باید به یک نکته حساس دیگر هم توجه 

کرد که در اوضاع کنوني کشور، در گام نخست، 

بایسته است در کابینه مدیران برجسته و منیجرها 

ن و پر انرژي آورده شود و ادمنیستراتورهاي کارک

تا پروفیسورها و دانشمندان اکادمیک سالخورده و 

محافظه کار. روشن است جایگاه اشخاص اکادمیک 

بیشتر دستگاه مشورتي کشور است تا دستگاه 

 اجرایي. 

 

دشواریي كه اكنون كشور با آن روبرو است، این 

است كه دولت كنوني از دو بخش متشكل گردیده  و 

دولت ائتالفي مصلحتي است. گزینش  در واقع یك
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وزیران در این دولت، بیشتر بر پایهء مالحظه و 

مصلحت بوده است تا شایسته ساالري. واقعا اوضاع 

كشور به گونه یي بود و است كه ممكن نبود بدون 

توجه به مالحظات و مصلحت بافتار دیگري ارائه مي 

گردید. با این هم، گروهي از كارشناسان برآن 

كه این امكان در دست رهبران بود تا گزینه  اند

 )الترناتیو( بهتري ارائه مي كردند. 

 

یكي از دشواریي هاي اصلي، تعیین جایگاه بایسته 

براي نخبه هاي ابزاري در دولت، است. دشواري در 

این است كه بیشتر نخبه هاي ابزاري، با توجه به 

نداشتن تجربه در دولتداري و مدیریت و نیز عدم 

تسلط بر زبان هاي خارجي، كامپیوتر و انترنت، 

نتوانسته اند از خود كارایي نشان دهند. بهترین 

راهكار این خواهد بود كه در دولت آینده، نخبه 

  «مشرانو جرگه»هاي ابزاري در ساختارهایي مانند 

)مجلس اعیان( تنظیم گردند و یا در یك ساختار 

عالي  شوراي»یا « شوراي خبرگان»دیگر مانند 

یا هر ساختار دیگري كه باشد، تا از « مصلحت ملي

یك سو جایگاه شان در دولت مشاركتي آینده معین 

باشد و از سوي دیگر، محذوف قرار نگیرند
93

و 

زمینه روآوري شان به اردوگاه اپوزیسیون، محدود 

گردد. وزیران مشاور و وزیران كابینه باید تا 

 باشند.جاي امكان تكنوكرات و نخبگان فكري 

 

بدترین چیز در این مورد، این است كه كرسي هاي 

وزارت كه در واقع به جز از چند وزارت كلیدي كه 

سیاسي هستند، همه تخصصي مي باشند؛ به كرسي هاي 

سیاسي مبدل مي گردند و كارزار سیاسي در كابینه 

تمركز پیدا مي نماید. این گونه، جاي تخصص را 

در بسا موارد  در كابینه مصلحت و مالحظه و

                                      
93

. در این جا منظور به هیچ روانداختن گروهي در یک  

زباله داني  نیست. بل هدف اصلي این است که هر کس در 

نخبه هاي ابزاري جایگاه خودش در جامعه قرار گیرد. 

نیز به روایتي، قربانیان جنگ و فرزندان بحران هستند 

که بر اثر بي مهري هاي جنگ تبارز نموده اند. یکي از 

جاي »کارشناسان از گفتن این حرف خسته نمي شد که 

 «.  مشران در مشرانو جرگه است
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معامله مي گیرد و با توجه به این كه كابینه 

ناگزیر بافتار پیچیده و نامتجانس داشته مي 

 باشد، بي گفتگو بحران مدیریت را  در پي دارد.

 

عدم مشروعیت تصمیم گیري رهبران و نبود مكانیسم 

 تصمیم گیري راسیونال:

نظام تصمیم گیري یك كشور، باید با بهره گیري »

وش ها، ابزارها، ساختارها و نیروي انساني از ر

آموزش دیده، برخورد علمي داشته باشد و تا جاي 

امكان منافع و سلیقه هاي گروهي شخصي و صنفي را 

از مراحل مختلف تصمیمگیري بزداید. آلودگي جو 

تصمیمگیري و اجرایي، اختالفات سیاسي، منافع 

 صنفي و سلیقه هاي شخصي، روند امور را كند مي

كند، به محتواي تصمیم، رنگ سیاسي مي بخشد و از 

اهمیت اجماع نظر كه ضرورت انجام موفقیت آمیز 

هر طرح و برنامه یي است، مي كاهد. چنین فضاي 

تصمیمگیري به انفعال افراد، طرح ها، سیاست ها 

و مجموعه هاي تصمیمگیري مي انجامد. بنا بر 

رح این،  ضروري است كه روند شناخت مشكالت، ط

گزینه ها ، تجزیه و تحلیل آن ها و گزینش طرح 

مطلوب، تا جاي امكان علمي و عیني و از 

.«سیاستگرایي به دور باشد
94
  

 

تصمیمگیري در جوامع پیشرفته، یك روند علمي است 

كه برپایه گردآوري اطالعات، تجزیه و تحلیل داده 

ها، پیش بیني، سنجش واریانت هاي گوناگون و بسا 

دیگر، با اجماع كارشناسان و توجه به  نشانه هاي

دیدگاه هاي شان در موارد گوناگون با تاني و 

بدون شتابزدگي انجام مي گیرد و تصمیم گیرندگان 

در برابر قانون مسؤول و پاسخگو مي باشند. 

و یکه تازی هرگونه تصمیمگیري خودسرانه و تكروي 

در تصمیمگیري از سوي رهبران و نخبگان ابزاري 

                                      
94

.  براي به دست آوردن آگاه هاي بیشتر در زمینه نگاه  

، شماره «مطالعات سیاسي و اقتصادي»مه شود به  فصلنا

و  1383، تهران، سال 196-195و شماره هاي  122-121هاي 

نیز داکتر سریع القلم، توسعه یافتگي و آینده عقالنیت 

 در ایران، تهران، 
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یت نداشته و  معموال پیامد هاي ناگواري به مشروع

 همراه مي داشته باشد.

 

شوربختانه، در كشور ما نه از مكانیزم مناسب و 

راسیونال و مشروع تصمیمگیري خبري است و نه از 

هاي بازدارنده و بازخواستگر. روشن است،  مكانیزم

با توجه به این كه رهبران در بیشتر موارد، بر 

حظه و گاهي هم معامله، گماشته پایه مصلحت و مال

شوند، در نبود  مشاوران و  شده و یا برگزیده مي

هاي پژوهشي تخصصي، راهي كه  رایزنان و نهاد

ها مي پیمایند، به قول معروف به ناكجا  دولت

آباد مي كشاند. البته، در این جا، مجال آن 

هاي نامیمون و ناخجسته كاركردها  نیست از پیامد

ها سخن بگوییم و  ین گونه دولتو رفتارهاي ا

نیازي هم به آن نیست، چون مردم ما با گوشت و 

خون و پوست و استخوان خود آن را احساس كرده و 

ها  بهاي بس سنگیني براي این گونه ندانم كاري

 اند. پرداخته 

 

از سوي دیگر، در كشورهاي پیشرفته، افزون بر 

كه موجودیت مكانیزم مناسب و مشروع تصمیمگیري 

هاي مشخص و معین از پیش تدوین  داراي چهارچوب

هاي بازدارنده و بازخواستگر  شده است، مكانیزم

نیز هست و مسووالن پاسخگوي پیامدهاي منفي 

چیزي كه در  -هاي خود هم مي باشند تصمیمگیري

 گذشته در كشور ما پیشینه نداشته است. 

هاي  حال مي پردازیم به ناکارآیي بافتاري دولت

چیزي که تاکنون به آن  -انستان در گذشتهافغ

 هرگز پرداخته نشده است.

 

به پندار ما دولت داري سه  –از نگاه بافتاري

 مکانیزم است:

 مکانیزم مشورتي یا تصمیم ساز -

 مکانیزم تصمیمگیري یا اجرایي -

 هاي کنترلي و بازدارنده مکانیزم -
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آنچه مربوط به مکانیزم مشورتي مي گردد، 

از داشتن یک تیم مشورتي حرفه یي دردمندانه ما 

که داراي تحصیالت حرفه یي و تخصصي در زمینه 

مسایل کانسالتینگ) مشوره دهي( و یا تجربه کار 

در موسسات مشورتي خارجي باشند، محروم بوده 

ایم. برعکس، مشاوران رهبران ما نیز مصلحتي 

شدن  اند. در حالي که امروزه با توجه به جهاني

یي شدن سرسام  یده شدن و چند الیهاطالعات و پیچ

آور مسایل، گردآوري، تجزیه و تحلیل اطالعات و 

هاي بایسته از انبوه اطالعات دست  انجام برداشت

داشته و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و 

ها که در سمت دهي و سیاستگذاري و  رهبران كشور

خارجي و  تعیین دكترین و استراتیژي ملي و سیاست

عي و امنیتي و اقتصادي و اجتماعي بس نیز دفا

 ارزنده است؛ کاري است بسیار تخصصي و فني.

 

پرسشي که مطرح مي گردد این است که هرگاه دولتي 

نه از دیدگاه ساختاري و نه از دیدگاه بافتاري 

کارایي نداشته باشد، چه شانسي به کامیابي و 

 پیروزي دارد؟ 

 

یده شدن و شدن اطالعات و پیچ با توجه به جهاني

یي شدن سرسام آور مسایل، گرد آوري،  چند الیه

هاي  تجزیه و تحلیل اطالعات و انجام برداشت

بایسته از انبوه اطالعات دست داشته و گذاشتن آن 

ها در سمت  در دسترس دولتمردان و رهبران كشور

دهي و سیاستگذاري و تعیین دكترین و استراتیژي 

و امنیتي و  ملي و سیاست خارجي و نیز دفاعي

 اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است.    

 

علمي یا بهتر است گفت، فني است  -مشوره دهي

مبتني بر گردآوري، تجزیه و تحلیل و ارزیابي 

هاي گوناگون  ها و واریانت اطالعات، تدوین آپسیون

و بررسي احتماالت و ارایه پیشنهادهاي مشخص جهت 

ي دستیابي به تصمیمگیري براي رهبران و نیز برا

هاي بایسته و شایسته.  ها و ارایه راهكار رهیافت

هاي  ها، نهادها، موسسات و سازمان در شركت
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هاي اطالعاتي ویژه  مشورتي، افزون بر آن كه بانك

در دسترس است، كارشناسان بخش انفورماتیك كه با 

هاي انترنت وصل  ها بانك اطالعاتي از طریق شبكه ده

ماس مي باشند. از سوي دیگر، هستند، پیوسته در ت

هاي كارشناسان و تحلیلگران، هماره با بهره  تیم

اكادمیك،  –هاي ویژه علمي ها و شیوه گیري از روش

اندركار ارزیابي، تجزیه و تحلیل اطالعات  دست

هاي  اند. سنجش احتماالت گوناگون و واریانت 

مختلف، بخش دیگر كار است. این گونه، مقامات 

رهبران، پیش از اتخاذ تصامیم، در بلندپایه و 

روشني كامل اطالعات قرار دارند و از سوي 

مشاوران ورزیده، پیرامون مسایل به ایشان دقیق 

ها  ها و راهكار ها و روشن ترین رهیافت ترین داده

 ارزاني مي گردد. 

 

از همین رو، بایسته است در پیرامون رهبران 

وران هاي نیرومند مشا بلند پایه كشور، تیم

كارشناس گردآورده شود، تا بتوانند با ارایه 

هاي  هاي بایسته، زمینه را براي تصمیمگیري توصیه

درست و خردورزانه و سازنده رهبران فراهم 

 سازند. 

 

از سوي دیگر، در كشورهاي پیشرفته، افزون بر 

موجودیت مكانیزم مناسب و مشروع تصمیمگیري كه 

از پیش تدوین هاي مشخص و معین  داراي چهارچوب

هاي بازدارنده و بازخواستگر  شده است، مكانیزم

نیز هست و مسووالن پاسخگوي پیامدهاي منفي 

چیزي كه در  -هاي خود هم مي باشند تصمیمگیري

 گذشته در كشور ما پیشینه نداشته است. 

براي بازتابدهي واقعبینانه مسایل علمي، بایسته 

كریتیك و  است مسایل به گونه همه جانبه، با دید

هاي  از جمله دیدگاه –دورنگر، از زوایاي مختلف

ها باید بار  گوناگون ارزیابي گردد. داوري

اكادمیك و پژوهشي داشته و  -كارشناسانه و علمي

هاي گوناگون  به منظور روشني افگني بر پهلو

 مسایل مطرح گردد. 
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روشن است كه كشور ما یك كشور سنتي با ساخت و 

یي است كه در بند و گیر خرده  بافت بسته عشیره

هاي لشكري و  هاي بسیار. از این رو، كرسي فرهنگ

كشوري، بر مبناي مصلحت و مالحظه و چه بسا هم كه 

معامله تقسیم مي گردد و این گونه، این كار 

دردمندانه به یك سیستم ویژه خودش مبدل گردیده  

و تقسیم فیزیكي قدرت، جاي مشاركت راستین مبتني 

 یسته ساالري را گرفته است.بر شا

 

پارادكسي كه خودنمایي مي كند، این است كه هم 

رهبران مصلحتي اند و هم مشاوران. از این رو، 

هاي باالیي، روشن نیست كه مدیریت كشور در  در رده

هاي سال از میان  حالي كه كرسي صدارت هم سال

برداشته شده است، در دست چه كسي است. چه، 

هاي  رگرم دید و باز دید از كشوررهبران بیشتر س

هاي پیهم با رهبران محلي و  خارج، دیدار

روحانیون و سران اقوام و قبایل از چهار گوشه 

هاي رنگارنگ اند  كشور و اشتراك در مراسم و آیین

و كمتر وقتي براي رسیدگي به امور كشور دارند و 

مشاوران هم به جز از چند مورد اشخاص تشریفاتي 

این در حالي است كه وزیران، والیان  و مصلحتي.

و دیگر مقامات بلند پایه لشكري و كشوري نیز نه 

بر اساس شایسته ساالري، بل مصلحت، مالحظه و 

 شوند.   معامله، گماشته مي

 

كنون بر ماست، تا هر چند آرام آرام هم باشد، 

خود را از این دام سهمگین برهانیم و به سوي 

راستین گام برداریم. آن  شایسته ساالري و مشاركت

چه در این رهرو خیلي مهم است، سیاست كادري 

دولت است. به رغم همه ناهمواري ها، در اوضاع 

كنوني، كشور ما با پشت سرگذاشتن گذشته بسیار 

تیره و تار، در اوضاع بس مساعد و امید بخشي 

قرار گرفته است. در تاریخ، كشور ما تا كنون 

ه جامعه بین المللي قرار هیچگاهي چنین مورد توج

یي، جامعه جهاني، این  نگرفته بود و در هیچ برهه

گونه سخاوتمندانه حاضر به یاري به افغانستان 

نبوده است. بر ماست تا با بهره گیري از این 

شانس طالیي در راستاي  اوضاع مساعد و مناسب و 
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خودسازي، ملت سازي و دولت سازي بهره بگیریم و 

هراه شگوفایي و توسعه رهنمون كشور را به شا

گردیم. در غیر آن، هرگاه به هر دلیلي، نتوانیم 

این رسالت بزرگ تاریخي را پیروزمندانه به 

انجام برسانیم، خداي ناخواسته كشور به سوي 

یي به پیش خواهد تاخت و این  بحران لغزنده

هاي دیگري دست  نگراني هست كه با نا به هنجاري

دید كه پیش بیني ابعاد آن به گریبان خواهد گر

 كه هرگز چنین مباد!  -دشوار است

 

از همین رو، به باور ما، بایسته است در اوضاع 

كنوني كه كشور بر سر دوراهي شگوفایي و آباداني 

و بهروزي و بحران و تنش و سیه روزي قرار گرفته 

هایي سنجیده شود وكساني در راس  است، تدبیر

توانمندي باالي جذب  ها گماشته شوند كه از كار

هاي بین المللي و ایجاد سیستم و مدیریت  یاري

نیرومند برخوردار باشند. با بهره گیري بایسته 

هاي بین المللي و ایجاد یك نظام سالم،  از یاري

هاي  ریزي توان با برنامه كارا و پذیرا است كه مي

هایي كه بر سر  مناسب كشور را در برابر بیماري

ته است، وقایه نمود و به مسیري راهش كمین گرف

 درستي هدایت كرد. 

 

ها، این بوده است كه  هاي دولت یكي از كاستي

هاي  سوگمندانه به مسایل كشور تنها از دریچه

ها  اند و از دگردیسي سیاسي و نظامي مي نگریسته 

هاي اجتماعي و فرهنگي یكسره غافل بوده  و روند

نگاري به اند. در حالي كه بي توجهي و سهل ا 

هاي اجتماعي و  ها و نا به ساماني ناهنجاري

فرهنگي بس ویرانگر بوده و دست كم گرفتن آن، در 

هاي اجتماعي و  بسي از موارد، به انفجار

هاي دردناكي انجامیده است كه ابعاد آن  فاجعه

بسیار گسترده بوده است. از این رو، بایسته است 

ایل در پهلوي مسایل نظامي و سیاسي، به مس

 اجتماعي و فرهنگي نیز توجه گردد.



 

341 

 

 

 باز اندیشي در بارة دولت و دمكراسي:

در آستانهء سدة بیست و  -در پایان سدة بیستم»

یكم، دولت و دموكراسي  محور مباحث علم سیاست 

به گونة فشرده مي توان گفت كه  قرار گرفتند.

نهادهاي دموكراتیك و آزادي هاي سیاسي و 

كزي دموكراسي لیبرال را اقتصادي كه هستة مر

تشكیل مي دهند، با تعابیري جدید به كشورهاي 

غیر دموكراتیك راه یافتند. این تعابیر تا آنجا 

پیش رفت كه مفهوم دموكراسي در جهان سوم با 

مفهوم متداول آن در باختر یكسره متفاوت شد. در 

این تعبیر جدید  از دموكراسي، اصول بنیادین آن 

، حكومت پارلماني و احزاب مانند تكثرگرایي

سیاسي كه امكان رقابت و اعتراض سیاسي را فراهم 

مي آورند، كنار زده شدند و به جاي آن ها 

اشتراكي یا جمعي نشست كه  -خواسته هاي توده یي

از  زبان یك حزب و یا یك فرمانروا  قابل طرح 

 بود. 

 

آنچه در كشور هاي نوظهور شكل گرفت، اخالقیات 

ه بود كه به دولت امكان  مي داد به جمع گرایان

نمایندگي از جمع عمل كند و به جاي فرد تصمیم 

بگیرد یا خواسته هاي او را دیكته كند و جامعة 

مدني را به كنترل خود درآورد؛ و این درست خالف 

آن چیزي است كه در غرب رخ داده است.  در 

نتیجه، دموكراسي، در نگاه بیشتر كساني كه به 

جمعي باور دارند، ارزشي جمعي تلقي شد  ارزش هاي

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 یي 

دموكراسي وجود دارد یا امكان تحقق آن فراهم 

است، مي باید دست كم  این بنیان ها وجود داشته 

 باشد: 

 مدني جامعة 

  احزاب سیاسي و نهادهاي همانند ) مانند

 سازمان هاي صنفي(
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 )مشاركت سیاسي ) حق راي و انتخابات 

 فرهنگ سیاسي رشد یافته 

  انواع آزادي ها ) آزادي بیان، آزادي تشكیل

 اجتماعات  و...(

 كثرتگرایي 

  تفاهم سیاسي در چارچوب قوانین 

 
یكي از مسایل عمده در كشور،  نبود فرهنگ 

كراتیك  یا فرهنگ رشد یافتة سیاسي در جامعة دمو

بي »ما است. بسیاري از دانشمندان بر آنند كه 

شكلگیري فرهنگ دموكراتیك كه تنها  از راه 

آموزش شهروندان پدید مي آید، بي انباشت تدریجي 

تجربة آزادي ، نظارت بر قدرت و نقد قدرت، 

تغییراتي تند در ساختار  حكومت و نهادهاي 

به آن رخ مي دهد و بوروكراسي سرسپرده  پیوسته

به قدرت شكل مي گیرد؛ در حالي كه شالودة اصلي 

جامعه دست نخورده باقي مي ماند. از این روست 

كه حتا  وجود نهاد هاي مدني در جامعة فاقد 

«  فرهنگ دموكراتیك، كاركرد دموكراتیك ندارد.

از این رو جامعة ما در گام نخست، مقدم بر همه 

 رهنگ دموكراتیك نیاز دارد.به ف

 

انسان »بي شكلگیري شهروند، یا به عبارتي دیگر 

كه تنها در دامان فرهنگ سیاسي رشد یافته « مدني

تربیت مي شود، آزادي به عنوان  هستة اصلي 

دموكراسي به بار نمي نشیند. حتا اگر در فرهنگي 

غیر دموكراتیك، آزادي وجود داشته باشد، 

ك  ندارد؛ چنین آزادي یي هر كاركردي  دموكراتی

 دم مي تواند به ضد خود تبدیل شود. 

 

با توجه به كلیدي بودن  مفهوم دولت، در علم »

سیاست هر گونه تحول در این مفهوم، آثاري در 

اشكال و روش هاي تمدني هر كشور دارد. اگر دولت 

را تالش هدفمند انسان براي تنظیم امور سیاسي 

بیگمان  یكي از  آرمان تلقي كنیم، دموكراسي  

ها  و آرزوهاي اصیل انساني و یكي از بهترین 
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شیوه هاي كار حكومت در تاریخ  تمدن بشري است 

 كه امكان مشاركت سیاسي را فراهم مي سازد.

 

، ضمن پیش بیني «موج سوم»الوین تافلر در كتاب 

سه اصل بنیادین براي حكومت هاي فردا، ضرورت 

را بررسي مي كند. وي  ارتباط دولت و دموكراسي

نخستین ویژگي حكومت در موج سوم را قدرت اقلیت 

) در این جا منظور از اقلیت هاي تباري و مذهبي 

و زباني و... نیست ، بل اقلیتي است كه ادارة 

جامعه را  در دست دارند( بر مي شمارد و اصل 

دمو كراسي نیمه مستقیم را  به عنوان دومین اصل 

ام هاي سیاسي فردا بر پایهء مي انگارد كه  نظ

آن بنا خواهند شد و سومین اصل سیاست فردا را 

از میان رفتن تمركز شدید  مراكز تصمیم گیري  و 

به  واگذار شدن آن ها به خود مردم مي داند.

پنداشت تافلر، تمدن  موج سومي نه بر پایة نظم 

بیش از حد امور جامعه به دست دولت، بلكه 

ي در اشكال دموكراتیك خواهد برپایة نظم اجتماع

بود و این همه نتیجة تغییراتي است كه در همة 

  زمینه هاي زندگي در جریان است. این تغییرات،

ساز و كار هاي جامعه و از جمله دولت را  تحت 

تاثیر قرار مي دهد و مراكز قدرت را جا به جا 

آنچه در گفتار  تافلر جلب نظر مي كند،  مي كند.

فشار روز افزون اطالعات همهء عرصه این است كه 

هاي زندگي بشري، به ویژه دولت و كاركرد هاي آن 

 را دچار تحول خواهد ساخت.

 

در این مورد، سامویل هانتینگتون رابطهء دولت و 

دموكراسي را در آستانة  سدة بیست و یكم  به 

گونه یي  دیگر بررسي مي كند. وي در موج سوم 

موج تازه یي از »دموكراسي بر آن است كه 

او در تحلیل خود «. دموكراسي به راه افتاده است

همصدا  1990با وزیر امور خارجه انگلیس در سال 

در عمل، این به آن معنا است كه ما » مي شود كه 

به دولت هاي دموكراتیك و هر گونه اصالحات سیاسي 

كه پاسخگویي مسؤوالن در برابر مردم و دموكراسي 

؛ شاید هم نوعي « اداش بدهیمرا افزایش دهد، پ

همنوایي با فرانسیس فوكویاما دارد كه نوید از 
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آنچه را »جهاني شدن دموكراسي لیبرال مي دهد: 

شاهد هستیم، تنها پایان جنگ سرد یا گذشت یك 

دوران تاریخي پس از جنگ نیست، بلكه پایان همة 

تاریخ است، یعني نقطة پایان تكامل ایدئولوژیك 

شدن دموكراسي لیبرال باختر به بشر و جهاني 

 «.عنوان  شكل نهایي حكومت انسان ها

 

در تایید فوكویاما، دیوید هلد نیز با طرح 

به عنوان برداشتي از روابط « دموكراسي جهاني»

قانوني دموكراتیك كه مناسب جهاني مركب از ملت 

هاي درگیر در فرایند هاي منطقه یي و جهاني 

كراسي را سر داده است، نداي  جهاني شدن دمو

 است. 

گذشته از تافلر، هانتینگتون، فوكویاما و هلد، 

كساني چون یورگن هابرماس، رابرت نوزیك، اي. 

اف. شوماخر، ریچارد روزكرانس، كارل پوپر و 

دیگران نیز خبر از تحولي جدید داده اند. این 

تحول جدید، پیدایش مفهوم تازه یي از دولت، 

كه به نوبة خود   است« دولت حد اقل»یعني 

دموكراسي را به عنوان شیوه و روال كار حكومت 

ها متاثر  ساخته است و دیوید هلد نیز بر این 

اساس بیان مي كند كه حكومت دموكراتیك باید 

حكومت محدود باشد و شاید این تحول به نوعي  

جهان پس از جنگ »ادعاي مرشایمر را ثابت كند كه 

 1930ضع سال هاي  سرد میان دو ابر قدرت به و

و پیش از  1930چرا كه سال هاي « باز خواهد گشت.

آن  دورة تفوق دولت محدود لیبرال بوده و دولت 

از دخالت در بسیاري  امور باز داشته مي شده 

 است. 

حال در آستانه سدة بیست و یكم، بازگشت به دولت 

محدود، ولي این بار در قالب نظریهء دولت حد 

د. دولت حد اقل توسط رابرت اقل مطرح مي گرد

نوزیك در كتاب آنارشي ، دولت و اتوپیا تئوریزه 

مي شود. او به نوعي با محدود كردن نقش حكومت 

به اموري چون تامین نظم، تنفیذ قرار دادها، 

حفظ آزادي شهروندان، تضمین امنیت اقتصادي، 

حفاظت از دارایي هاي خصوصي، پاسداري از امنیت 
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تحقق دموكراسي را به عنوان  ملي و ... امكان

شیوة كار حكومت ها، میسر تر ساخته است.
 

 

به طرح دولت « كوچك زیباست»شوماخر نیز در كتاب 

حداقل پرداخته است. گذشته از شوماخر و نوزیك، 

ریچاردروز كرانس در كتاب ظهور دولت مجازي 

(، در قالب نظریة دولت مجازي این اندیشه 1999)

با تحوالت تجاري و تكنولوژیك را مي پروراند كه 

، دولت مدرن رفته رفته به  صورت دولت مجازي در 

مي آید؛ قدرت سرزمیني و برتري نظامي از میان 

مي رود و در عوض براي تقسیم بازار در اقتصادي 

كه روز كرانس تشریح كرده است، محصوالت ذهني و 

مجازي مانند نرم افزار و طرح هاي علمي جاگزین 

یمي دولت خواهند شد. نرم افزار و اشكال قد

اینترنت، دارایي هاي ملي دولت مجازي به شمار 

مي روند. ملت هایي كه زودتر وارد عرصهء اطالعات 

را « بدن»و دیگران  نقش « سر»جهاني شوند، نقش 

خواهند داشت. نظریة روز كرانس خود اشاره یي 

است به رنگ باختن كار ویژه هاي دولت مدرن با 

ه تحوالت نظام اطالعاتي جهاني كه خود توجه ب

نوزیك است كه « دولت حد اقل»تكمیل كنندة نظریة 

توسط هایك و فریدمن، دیگر اقتصاد دانان معاصر، 

مورد  تاكید قرار گرفته است و شاید  این خود 

به معناي ورود به مرحلة  سایبرپولیتیك  باشد 

كه تغییر دیگر مفاهیم به ویژه  دولت و اركان 

 «.ابسته به آن را رقم مي زندو

ظهور دولت مدرن  نشانة یك زمینة جدید گفتماني »

بود كه دعاوي حاكمیت، استقالل، نمایندگي و 

مشروعیت را مجسم و به گونة بنیادي، درك سنتي 

از قانون، اجتماع و سیاست را از نو قالب بندي 

«كرد.
95
 

                                      
95

براي به دست آوردن آگاه هاي بیشتر در زمینه نگاه .  

، شماره «مطالعات سیاسي و اقتصادي»شود به  فصلنامه 

و  1383، تهران، سال 196-195و شماره هاي  122-121هاي 

نیز داکتر سریع القلم، توسعه یافتگي و آینده عقالنیت 

 در ایران، تهران، 
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به هر رو، به گونه یي كه دیده مي شود ما 

آینده متفاوت با یك دولت الیگارشي  ناگزیر در

)دولت گروهي اندكي از نخبگان(، در راه ایجاد 

یك دولت دموكراتیك مدرن حد اقل قرار خواهیم 

 گرفت. 

 

 دمکراسي در افغانستان:

براي پیاده ساختن دمکراسي در کشور، در گام 

نخست، به بستر سازي و زمینه سازي نیاز داریم. 

فرهنگ دمکراتیک و جامعه در یک سخن تا زماني که 

مدني به وجود نیاید، دشوار است کاري در این 

 راستا انجام داد.

در این جا با برشمردن انواع دموكراسي، مي 

بینیم كه در كشور ما كدام نوع دموكراسي قابل 

تطبیق است.  دموكراسي با توجه به هدف هایي كه 

 در پیش رو دارد، بر چند نوع است:

(: polyarchyیي )پولي آرشيدموكراسي چند تا . أ

پایة مشاركت گسترده نه،  این نوع دموكراسي بر

بل برپایة اصل نمایندگي پي ریزي گردیده است و 

نهادینه كردن مشاركت را در چهارچوب انتخابات و 

در مراحل بعدي مجالس قانونگذاري به منظور 

تصمیمگیري در بارة مسایلي كه مربوط به سرنوشت 

 مي گردد، در نظر دارد. افراد  یا جامعه

دموكراسي كثرت گرا )پلورالیستي( :  نوعي    . ب

از حكومت دموكراسي است كه در آن افراد نقش 

چنداني ندارند، بلكه این گروه ها هستند كه نقش 

اجتماعي بازي مي  –اساسي  را در زندگي سیاسي

ها كه طبعا  كنند و افراد با عضویت در گروه

وسیع و منسجمي هستند،  داراي سازمان و تشكیالت 

تالش مي كنند كه مصالح و منافع خود را حفظ 

 نمایند. 

دموكراسي مشاركتي: هواداران دموكراسي   . ت

مشاركتي به مقصد مشاركت هر چه گسترده تر مردم 

و وصول به این هدف كه همه افراد یك جامعه هر 

چه بیشتر در تعیین سرنوشت خویش سهیم باشند، 

 ند عدم تمركز قدرتراه و روش هایي مان

(Decentralisation پراگنده كردن قدرت  یا تقسیم ،)
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(، كنترل اجتماعي، Disposal of Powerقدرت )

فدرالیسم  و رسیدگي به كار هاي هر منطقه  توسط 

( را توصیه Localism – community Centralافراد محلي )

 مي نمایند. 

در ( : populism Democracyدموكراسي مردمگرا )  . ث

این نوع دموكراسي كه هوادار یك دولت مركزي 

نیرومند است، وجود یك رهبر كاریزماتیك به 

عنوان یك ضرورت مطرح مي گردد. معموال این گونه  

رژیم هاي مردمگرا هنگامي مطرح مي گردد كه كه 

بخش بزرگي از مردم،  در مخالفت با قدرت هاي 

استعماري و نیرو هاي هوادار رژیم پیشین به 

حركت مي آیند كه این حركت و مخالفت  مي تواند 

به عنوان شاخصه یي از پلورالیزم مورد نظر قرار 

گیرد.  پلورالیزم  نسبي مي تواند منتج به 

تقسیمات  میان گروه ها  و دسته ها گردد. اگر 

این تقسیمات به صورت نهاد هاي نیرومند سیاسي 

  تجلي یابد، و تنش ها كم باشد، رژیم مردمگرا

در سمت و جهت دموكراسي قرار مي گیرد و به همین 

خاطر است  كه رژیم هاي مردمگرا به عنوان نوعي 

 از حكومت دموكراسي مطرح گردیده است.

دموكراسي چند قومي:  دموكراسي چند قومي،    . ج

نظام سیاسي است كه در آن چند گروه قومي، 

فرهنگي در قدرت سیاسي سهیم هستند و در  -مذهبي

یري هاي سیاسي مشاركت دارند. ویژگي هاي تصمیمگ

 اصلي این نوع دموكراسي عبارت اند از:

مشاركت نمایندگان گروه هاي قومي عمده  -1

 در فرایند تصمیمگیري

برخورداري آن گروه ها  از میزان باالیي   -2

 از خود مختاري یا خودگرداني داخلي

توزیع قدرت به تناسب اهمیت گروه هاي  -3

 قومي
 

سته است نیک بیندیشیم که کدام یک در این جا بای

از این دمکراسي ها براي کشور ما بیشتر از سایر 

 دمکراسي ها  پذیرا تر و واقعبینانه تر است.

کشور ما هیچگاهي تجربه دموکراسي را جدي نگرفته 

نهادهاي دموکراتیک صرفا به منظور روپوشي 

هاي فردي، حزبي و گروهي به کار رفته  دیکتاتوري
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ها موسسات  ر پابرجایي این نظامو به خاط

دموکراتیک مانند پارلمان انتخابات و مشارکت 

مردم در قدرت سیاسي صرف جنبه نمایشي داشته و 

این اصول را به گونه یي دستکاري و مسخ نموده و 

 ماهیت اصلي آن را خدشه دار ساخته اند.

 

استاد دانشگاه  -به گفته پروفیسور داکتر هاشمی

اسي کشور و دسپلین نیمبندي که نظام سی»کابل، 

در طي رژیم شاهي قوام گرفته و برقرار شده بود 

و استمرار این دسپلین ظاهرا یک مشروعیت به 

نظام سیاسي کشور بخشیده بود، با عنوان نمودن 

داعیه دموکراسي و دیماگوژي سیاسي از هم گسیخت 

و جامعه ناپخته و فاقد فرهنگ سیاسي نه تنها 

اي عوام فریبانه طالبان قدرت ه دستخوش بازي

گردید، بلکه دموکراسي به ذات خود ملعبه یي شد 

براي توسعه و استحکام یک نظام جمهوري 

«.مطلقه
96
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 58. همان جا، ص 
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مهندسي سیاسي در افغانستان
97

: دمکراسي انجمني 

 یا دمکراسي همگرایانه؟ 

روشن است پیش از آن که ساختماني اعمار گردد، 

ن مورد نظر کشیده مهندسان نقشه یي براي ساختما

و محاسباتي انجام مي دهند. یک دولت نیز دقیقا 

مانند ساختماني است که پیش از اعمار آن به 

نقشه و محاسبه نیاز دارد. دردمندانه مساله 

ستان دست کم به گونه نمهندسي سیاسي در افغا

مدون تا کنون مي شود گفت بسیار اندک مطرح بوده 

 است.  

 

ورهاي مختلف، مي توانیم با مطالعه تاریخ کش»

این نتیجه را بگیریم که معموال درگیري هاي 

داخلي کشورها از طریق سلطه اقتدار گرایانه یک 

گروه یا گروه هایي بر دیگران مدیریت )کنترل( 

شده است. در شیوه اقتدارگرایانه اداره کشورها 

معموال فرصتي براي اعمال نفوذ مستقیم یا غیر 

)و یا در برخي از حاالت  مستقیم جوامع اقلیت

اکثریت( بر تصامیمي که براي کل جامعه گرفته مي 

شود، وجود ندارد. مطیع سازي، اخراج اقلیت ها و 

نسل کشي از نمودهاي مختلف رویکرد سلطه طلبي در 
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در سال هاي کار در کرسي رییس مرکز مطالعات .  

استراتیژیک وزارت امور خارجه، بخت یارم بوده تا بهره 

وولیت کاري با شماري از گیري از فرصت، بنا بر مس

رییسان مراکز همتا و نیز کارشناسان مسایل افغانستان 

در بسیاري از کشورهاي جهان در زمینه هاي گوناگون گفت 

و شنیدهاي مفصلي داشته باشم. از جمله با جناب داکتر 

مدیر کل دفتر مطالعات سیاسي و بین المللي  –موسوي

بار با ایشان  وزارت امور خارجه ایران که دست کم ده

پیرامون مسایل مربوط به کشور و منطقه، در کابل، 

تهران و دیگر جاها به تبادل افکار پرداخته ام. ایشان 

از انگشت شمار کساني هستند که با روش هاي سامانمند 

به بررسي مهندسي سیاسي در افغانستان پرداخته اند. در 

یکي این جا بایسته دانستم فشرده یي از چهارچوب تیور

را که ایشان در پیوند با مهندسي سیاسي افغانستان در 

 -افغانستان و استقرار سازوکار و سامانه سیاسي»مقاله 

 آورده اند، پیشکش حضور تان نمایم. « اجتماعي
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مدیریت یا کنترل جوامع ناهمگون و متفرق مي 

 باشد. 

 

داشتن قواي قهریه مناسب براي سرکوب خواسته هاي 

یت ها، مهم ترین ابزاري است که در اختیار اقل

حکومت هایي از این قبیل جوامع قرار داد و 

بدیعي است تا زماني که حکومت ها قدرت سرکوب 

خود را حفظ کنند، قادر خواهند بود شیوه سلطه 

اقتدارگرایانه را بر جامعه تحمیل کنند و با از 

دست دادن قدرت سرکوب، جامعه دچار بحران و جنگ 

 خلي مي گردد.دا

 

در کنار رویکر اقتدارگرایانه، رویکرد دیگري 

براي اداره بعضي از جوامع متفرق و ناهمگون 

])چندپارچه([ وجود دارد که در آن ها حکومت تالش 

مي نماید از طریق بعضي اقدامات توازن بخش به 

نوعي سایر اقوام یا گروه هاي اجتماعي را یا در 

ادل خواسته هاي قدرت سهیم سازد و یا با تع

آنان، موجب کاهش تعارضات و اختالفات در جامعه 

 گردد. 

 

در رویکرد مبادله سلطه در کشورهاي چند قومي، 

دمکراسي حضور ندارد. اما دارنده قدرت مرکزي با 

واگذاري پاره یي امتیازات و فرصت ها بر دیگر 

ام )و یا بخشي از اقوام مختلف( موجب تحکیم اقو

نظام اقتدارگرا مي گردد. در این قبیل جوامع، 

بازهم در نهایت قدرت ابزار سرکوب حکومت است که 

ساختار سیاسي را محافظت مي نماید و چنان چه 

حکومت نتواند از طریق اقدامات توازن بخش و 

سرکوب، ثبات جامعه را حفظ کند، جامعه و کشور 

چار تجزیه شده و جوامع و کشورهاي جدیدي به د

وجود مي آیند. سرنوشت شوروي و یوگوسالوي از 

نمونه هاي تجزیه جوامع و کشورها در عصر حاضر 

 است.

 

در مقابل رویکرد سلطه، براي مدیریت و کنترل 

جوامع ناهمگون؛ رویکرد دمکراتیک قرار مي گیرد. 
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عه است. رویکرد دمکراتیک، تغییر روش مدیریت جام

در رویکرد دمکراتیک مسوولیت اصلي قواي قهریه، 

حفظ ساختار دمکراتیک کشور است، نه تحمیل سلطه 

بخشي از جامعه بر بخش هاي دیگر. در این 

رویکرد، اعضاي جامعه توسط راي خود امور مختلف 

جامعه را اداره مي نمایند و مي توانند با 

اختار مشارکت خود در ساختارهاي  قدرت مدیریت س

 سیاسي کشور را دست گیرند.

رویکرد دمکراتیک در ساده ترین شکل خود دمکراسي 

اکثریت نام دارد که به معناي اداره جامعه بر 

مبناي راي اکثریت آن جامعه است. دمکراسي 

اکثریت در جوامع همگون یا کمتر غیر متفرق مي 

تواند بخش عمده یي از مشکالت آن جامعه را حل 

خستین شرط تحقق دمکراسي که وجود کند. زیرا  ن

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 اکثریت خود مانعي براي نظم و آرامش 

جامعه است. زیرا در این گونه جوامع، نتیجه 

کثریت چیزي جز تحمیل و سلطه اعمال دمکراسي ا

اکثریت بر اقلیت نخواهد بود و به عبارت دیگر 

 دیکتاتوري اکثریت شکل خواهد گرفت. 

 

مشکل دیگر دمکراسي اکثریت آن است که قدرت هاي 

حاکم تا زماني که ماندگاري و راي خود را موافق 

راي اکثریت مي بینند، در باره مزایاي دمکراسي 

د اما هنگامي که متوجه مي اکثریت صحبت مي کنن

شوند که اکثریت نظر و راي دیگري دارد، به 

 اشکال مختلف از قبول راي اکثریت طفره مي روند.

 

همان گونه که گفته شد، دمکراسي اکثریت در 

جوامع همگون مي تواند ساز وکار مناسبي براي 

اداره کشور و جامعه باشد، اما در جوامع 

ي اعمال دمکراسي ناهمگون و متفرق و چند قوم

اکثریت خود مي تواند موجب بروز بحران هاي 

مهندسي »مختلفي گردد و در این جاست که بحث 
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و نظزیه تقسیم قدرت« سیاسي
98

در قالب  

دمکراسي »و یا « دمکراسي انجمني»رویکردهاي 

براي طراحي ساختارهاي سیاسي و مدیریت « ائتالفي

 جوامع متفرق مطرح مي گردد.

 

ي بدین معنا است که قوانین بازي مهندسي سیاس

سیاسي به گونه یي طراحي مي شود که میانه روي 

را در مقوالت تفرقه انگیز قومي نهادینه سازد. 

تمایالت ویرانگر را محدود نماید و بر نیروهاي 

گریز از مرکز حاصل از سیاست هاي قومي فایق 

 آید. 

مهندسي سیاسي مجموع گسترده یي از دیدگاه ها و 

یاتي است که تالش مي کند در جوامع متفرق و نظر

ناهمگون توصیه هایي را براي مدیریت ساختارهاي 

اداري و سیاسي آن جامعه براي مدیریت بهتر و 

 موثر منازعات قومي و داخلي داشته باشد.

 

 دمکراسي انجمني:

رویکرد دمکراسي انجمني توسط لیج فارت طرح و 

از هر چیز به پرداخته شده است. این رویکرد بیش 

همکاري نخبگان به عنوان مشخصه اصلي مدیریت 

موفق درگیري در جوامع ناهمگون و متفرق تاکید 

 مي نماید.

 

انجمن گرایان اظهار مي دارند که حتا اگر 

اختالفات  عمیق بین گروه هاي اجتماعي وجود 

داشته باشد. براي آرام کردن درگیري، همکاري 

و کافي است و نخبگان همگرایانه نخبگان شرط الزم 

به تنهایي قادر هستند با ابتکار عمل حل و فصل 

یا تکمیل اقدامات سامان بخش درگیري را به دست 

گیرند و بنا بر این، به تنهایي قادرند مشارکت 
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تقسیم فیزیکي حکومت . باید گفت که در کشور ما بیشتر  

. مادامي که مشارکت  مطرح است تا مشارکت در اداره

قسیم فیزیکي قدرت میان نخبه هاي ابزاري جایگزین ت

نگردیده و مفهوم اداره جایگزین مفهوم حکومت نشود، 

 راهي به دهي نخواهیم برد.
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هاي مثبت و مستقیمي را به دست گیرند و بنا بر 

این به تنهایي قادرند مشارکت هاي مثبت و 

ل از اقدامات سامان بخش مستقیمي د ر نتایج حاص

 درگیري داشته باشند.

 

انجمن گرایان مفهوم ملت سازي یا رویکردهاي 

همگرا را با در نظر گرفتن اهمیت و انعطاف 

پذیري هویت قومي یک قضیه مشکوک تلقي مي کنند و 

معتقد اند که شکستن وفاداري گروهي و قومي براي 

ار به وجود آوردن یک حس سرنوشت مشترک کاري بسی

 دشوار و حتا غیر ممکن است.

 

طبق نظر لیج فارت انجمن گرایي بر چهار اصل 

استوار است: هیات اجرایي متکي بر ائتالف بزرگ 

نخبگان، حق وتوي اقلیت و تصمیگیري بر اساس 

اجماع و تناسب در تخصص پست هاي دولتي و بیت 

 المال و خودمختاري گروهي.

پست هاي  انجمن گرایان معتقد هستند که تقسیم

دولتي بین نخبگان گروه هاي قومي باعث مي شود 

که اقلیت همواره نسبت به حضور خود در دولت و 

ساختارهاي سیاسي احساس اطمینان کند و ویتوي 

اقلیت یا تصمیمگیري بر اساس اجماع باعث مي شود 

تا اقلیت همواره نسبت به تمامي تصمیم هاي 

د را در اتخاذ شده آگاهي پیدا کرده منافع خو

نظر بگیرد و در خودمختاري گروهي احساس هویت 

نموده با هویت فرهنگي و قومي مستقل خود در 

 ساختار کل اجتماع مشارکت مي نماید. 

 

 دمکراسي همگرایانه:

دمکراسي همگرایي در مقابل رویکرد انجمن گرایي 

قرار مي گیرد. هرچند نقاط اشتراک فراواني بین 

فداري هر دو از این دو نظریه از نظر طر

فدرالیزم و تاکید بر اهمیت متناسب و توازن 

قومي وجود دارد. اما هورو ویتز که به عنوان 

نظریه پرداز دمکراسي همگرایي مطرح است، براي 

کاهش درگیري قومي ابتدا چند راهکار ارایه داده 
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و بعد نظریه خود را در باره دمکراسي تعریف مي 

 کند:

با هدف برداشتن  پراگندگي سرزمیني قدرت -1

 فشار از یک منطقه مرکزي منفرد

تمرکز زدایي قدرت و واگذاري پست ها بر  -2

مبناي زمینه هاي قومي به منظور ارتقا بخشیدن 

 به رقابت دروني قومي و در سطح محلي

جاگزین سازي قشربندي هاي جدید اجتماعي  -3

)مانند طبقه اجتماعي طبقه صنفي و...( به جاي 

 ميتقسیم بندي هاي قو

کاهش اختالفات میان گروه هاي قومي از طریق  -4

 مدیریت توزیع منابع

 
هورو ویتز با نقد نقش نخبگان در دمکراسي 

هیچ دلیلي براي پذیرش این »انجمني مي نویسد: 

تفکر که نخبگان از موقعیت خود براي کاهش 

درگیري و نه تشدید آن استفاده خواهند کرد، 

نقد نظریه وجود ندارد و دلیل دیگري که در 

انجمن گرایي مطرح مي سازد، آن است که نهادهاي 

انحمني به جاي اتکاي بر عوامل مشوق میانه روي 

بر اهرم هاي فشار علیه سیاست هاي افراطي مثل 

 «.حق ویتوي اقلیت متکي است

 

در جستجوي یک فرهنگ برتر به جاي فرهنگ عشیره 

یي
99
: 

هند اگر نخبگان سیاسي و دولتمردان آینده بخوا»

به پي ریزي و تشکیل یک دولت ملي و فراگیر بر 

بنیاد وحدت ملي دست بیازند، این امر در گام 

نخست نیاز به شناسایي ریشه ها و عوامل تنش ها 
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. براي به دست آوردن آگاهي هاي بیشتر در زمینه نگاه 

 شود به: 

 افغانستان به کجا مي رود؟-1

، نشر «افغانستان قلمرو استبداد»داي فوالدي،  -2

 د ملي، پاکستانفدراسیون آزا

نسبت دین و جامعه مدني، مجموعه مقاالت، نوشته گروهي -3

 ، 1378از پژوهشگران ایراني، تهران، پاییز 
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و کشاکش هاي سیاسي و اجتماعي احزاب، گروه ها و 

توده هاي مردم افغانستان دارد و تنها با 

 شناسایي این آسیب ها است که ارایه هر نوع

راهکار عملي براي شکلدهي  وحدت ملي و وفاق 

 «اجتماعي معنا و مفهوم مي یابد.

 

در اوضاع کنوني، ما در کشور به رسیدن به یک »

تفاهم تاریخي نیاز داریم، چه براي ریشه کن 

ساختن فاجعه ملي و سیاسي، راه حل مطمین آنگاه 

به دست مي آید که پیش از همه، میان جوامع و 

تفاهم  اهم تاریخي به وجود آید.اقشار ملت تف

تاریخي یگانه اصل براي توافق اجتماعي غرض 

ساختن نخستین حاکمیت متمرکز ملي در کشور به 

شمار آید. حاکمیت سیاسي به مفهوم یک پدیده 

تاریخي در کشور، حاکمیتي است که الگوي رفتاري 

سیاسي و اجتماعي جامعه قبیله یي را بیان داشته 

ه لشکرکشي])رهیافت هاي سخت و همواره از را

ابزاري([ به عمر خویش ادامه داده است. هنگامي 

که مي گوییم جامعه قبیله یي، از نهادهاي 

اجتماعي، اقتصادي فرهنگي و سیاسي یي سخن مي 

قبیله یي را  -زنیم که در مجموع نوع نظام سیاسي

 به وجود مي آورند.

 

طرح در کشور، چون مقوله تفاهم تاریخي هیچگاهي م

نشده بود، هرچه بوده یا کوبیدن کور بوده یا 

دفاع کردن کور و از شناخت دقیق و تحلیلي هیچ 

 خبري نیوده است.

در جوامع قبیله یي، استبداد و خودکامگي سیاسي 

یگانه ماهیت نهاد سیاسي است. این استبداد از 

طریق قدرت نظامي حفظ شده و از طریق غارت جوامع 

هاي اقتصادي آن پرداخته مي دیگر به تقویت پایه 

شود. تفاهم تاریخي به شناخت عوامل بازدارنده 

تکامل نهادهاي جامعه نیز کمک مي کند. چه آن که 

تفاهم تاریخي عبارت است از شیوه برخورد منطقي 

و تحلیلي با واقعیت هاي ظالمانه تاریخ سیاسي 

که جز قرباني نمودن عنصر تکامل در جامعه قبیله 

 امي نداشته است. یي دیگر پی
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استبداد به مفهوم پدیده تاریخي بدین معنا است 

که این پدیده محصول خواست و اراده افراد نیست 

و در چوکات یک نظام شکل مي گیرد و استبداد به 

مفهوم پدیده اجتماعي بیانگر این است که نظام 

مستبد معلول روابط اجتماعي و مناسباتي  است که 

عنصر  دهاي جامعه قرار دارد.در زیر بناي آن نها

استبداد در نظام هاي سیاسي ما نه تنها یگانه 

وسیله  حکمروایي بل که ویژگي حاکمیت نیز بوده 

است. ولي آنچه کمتر بدان پرداخته شده است، 

 رابطه استبداد سیاسي با فرهنگ جامعه است.

استبداد سیاسي را اگر منحصر به نظام سیاسي 

ابطه فرهنگ وسیاست را از نماییم، پیش از همه ر

متن روابط  اجتماعي بیرون ساخته و به شکل غیر 

مستقیم این قانونمندي مسلم اجتماعي را کتمان 

نموده ایم که فرهنگ جوامع مطابق به روند 

تکاملي خود نظام سیاسي جوامع را نیز ایجاد مي 

 کند.

 

مشکل عمده تاریخ سیاسي افغانستان نه تنها عدم 

فرهنگ جامعه با نظام سیاسي جامعه تحلیل رابطه 

بوده است، بل که تاثیر پذیري از این تاریخ 

سیاسي به عنوان یگانه میراث گذشته زیر بناي 

 سیاست امروز را نیز تشکیل مي دهد.

نظام سیاسي، روابط اجتماعي و فرهنگ )آنچه به 

معنویت و تفکر جامعه تعلق مي گیرد( سه پدیده 

اپذیر اند که در رابطه به هم پیوسته و تفکیک ن

 متقابل تاثیر و تاثر با هم زندگي مي کنند.

در جامعه قبیله یي دین
100

در زیر بناي همه 

نهادهاي اجتماعي قرار مي گیرد و هر پندار و 

کردار جدید تا رنگ دیني و مذهبي به خود نگیرد، 

نمي تواند از حمایت اجتماعي برخوردار شود. از 

آیین جامعه قبیله یي  همین جاست که مي توان گفت

                                      
100

در این جا و در آینده هر جایي که سخن از دین است،   

به هیچ رو، منظور از اسالم ناب محمدي نه، بل که از 

م دین آلوده با خرافات سنتي قبیله یي است که از اسال

 راستین فرسنگ ها فاصله گرفته است.
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بازیچه یي است که چونان وسیله مشروعیت بخشیدن 

می باشد. براي اهداف زمامداران جامعه قبیله یي 

نمي تا چیزی رنگ و بوی مذهبی نداشته باشد، 

تواند به عنوان مجموعه باوري جامعه قبیله یي 

پذیرفته شود و یا از حمایت اعتقادي این جامعه 

 وردار گردد.خبر

 

نوع جامعه و نظام سیاسي داریم: جامعه و  دو

نظام سیاسي یي که ظابطه هاي مشروط کننده 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قدرت مطلقه آن ها 

را تهدید مي کنند و جامعه و نظام سیاسي یي که 

به عنوان دو پدیده مجزا از هم زندگي کرده گاهي 

نظام سیاسي ریشه جامعه را مي خشکاند و گاهي 

ه با طغیان از بیرون بیخ و بنیاد نظام جامع

 سیاسي را ویران مي کند.

 

عیار گردد که یی وقتي روابط اجتماعي به گونه 

تمام نهادهاي جامعه به جاي عوامل پرورش دهنده 

چونان عوامل بازدارنده تکامل به شمار  ،تکامل

روند، قوانین مدني و حقوقي به عنوان نیازهاي 

دهاي جامعه هیچگاهي نمي بیرون شده از روابط نها

توانند از کارایي بایسته برخوردار باشند و این 

گونه جامعه ایستا و عقبگرا از داشتن همچون 

قوانین مدني و حقوقي به عنوان وسایل موثر 

تحدید قدرت مطلقه زماندار مورد استفاده جامعه 

قرار نگیرد، چون وقتي جامعه قبیله یي خود 

استبدادي باشد، این تقویت کننده نهاد سیاسي 

جامعه چگونه مي تواند به وسایلي چون قوانین 

مدني و حقوقي براي شامل کردن اراده اجتماعي 

 نظر به تراز تکامل فرهنگي خود متوسل شود.

 

هنگامي که نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

همه تقویت کننده استبداد و حاکمیت مطلقه باشد، 

ادي از حمایت هاي جنبش هاي سیاسي ضد استبد

اجتماعي محروم گردیده و به عنوان یک رقیب 

سیاسي فاقد پایگاه اجتماعي در برابر زمامداران 

مطرح مي شوند و مرگ جنبش هاي سیاسي از همان 
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روزي مسلم مي شود که بدون پشتوانه نهادهاي 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )دیني( در برابر 

 رهبران مطرح مي گردند.

 

زش هاي نوین فکري بتوانند نهاد فرهنگي اگر ار

تمام  -جامعه را موفقانه مورد حمله قرار دهند

 نهادهاي دیگر باید جبرا تغییر کنند.

 

خرافات به یک نوعي در درون نهادهاي فکري، 

فرهنگي و باروري هر جامعه یي وجود دارد. مگر 

هنگامي که خرافات از طریق حاکمیت سیاسي حمایت 

ه مي شود، این جا فاجعه ملي به شده و دامن زد

وجود مي آیدکه بر اساس آن تمام روابط ملي و 

سیاسي ملت بر زیربناي جهالت قرار مي گیرد. 

نهاد سیاسي متکي بر جهالت اجتماعي مي شود و 

جهالت اجتماعي با حاکمیت سیاسي رابطه یي است 

که از طریق تقویت خرافات مذهبي، فرهنگي و فکري 

 میسر مي شود.

 

خرافات سنتي که جانشین نهاد دیني شده و جهالت 

ساختاري جامعه مدیون آن ها است، از یک سو، و 

منافع حاکمان قدرت مطلقه استبدادي که نهاد 

سیاسي جامعه را در انحصار دارند، از سوي دیگر، 

دو واقعیت مسلم اجتماعي و سیاسي در افغانستان 

رستي بوده اند و در یک سده اخیر نظریه ملیت پ

سنتي و ایدئولوژیک از طریق حقظ تمام سنت هاي 

قبیله یي در درون نهادهاي اجتماعي جامعه زمینه 

رشد هرگونه  جنبش روشنگرانه مذهبي و غیر مذهبي 

 را در درون جامعه حاکم نیز گرفته اند. 

 

به همین دلیل است که قشر سنت گراي مذهبي بیش 

گردد که از هر چیزي دیگر پیشاهنگ نظریه یي مي 

در طول یک سده حاکم بوده و تمام تراژدي ملي و 

سیاسي کنوني نیز محصول همین نظریه حاکم غیر 

 انساني است.
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هر باري که جنبش هاي فکري امکان رشد کرده اند، 

بدون درک از مناسبات جامعه قبیله یي و بدون 

داشتن روش و بینش تحلیلي و منطقي در برابر 

پدیده اجتماعي خود به  نهاد سیاسي به عنوان یک

 «عامل فاجعه تبدیل شده است

 

ما از نخستین نظام هاي سیاسي شناخته شده »

تاریخ کشور تا کنون شاهد سیکل بسته و تکرار 

شونده یي از خودکامگي فردي بوده ایم که در 

قالب سلطنت هاي مطلقه و نوعي هرج و مرج و بي 

نظمي و نا به ساماني تجلي کرده است. چرخه 

اریخ ما دایم میان این دو وضعیت در نوسان ت

 بوده است.

 

رابطه میان استبداد و هرج و مرج یک رابطه 

دیالکتیکي و دروني است. یعني هنگامي که 

استبداد به اوج مي رسد، از درونش هرج و مرج 

زاییده مي شود. همچنان که وقتي هرج و مرج به 

د. اوج مي رسد، از درونش استبداد به وجود مي آی

ما در تاریخ کشور این چرخه تکراري و پیوسته 

اوجگیري استبداد و هرج و مرج را مکرر مي 

بینیم. چه در دوران پیش از اسالم و چه پس از 

آن. هر باري که حکومتي با اتکا به نیروي قبیله 

یي یا نیروي خانداني تاسیس مي شود، به تدریج 

به  پادشاه قدرت خود را افزایش مي دهد تا تبدیل

 یک نیروي سرکوبگر خود کامه شود. 

 

واکنش جامعه به این استبداد خودکامگي و سرکوب 

شکلگیري و افزایش تدریجي نیروهاي گریز از مرکز 

است.  سران قبایل مختلف؛ سران خاندان هاي 

اشرافي، زمینداران گوناگون به تدریج تضاد و 

تعارض بیشتري با قدرت مرکزي پیدا مي کنند. در 

ن کار، هنگامي که پادشاه )رهبر( مي رود، پایا

یا نظام سیاسي گرفتار یک بحران مي شود، این 

نیروها در گوشه و گنار درفش جدایي یا استقالل 

را بر مي افرازند، کشور وارد دوره یي از جنگ 

هاي خانگي، ستیز داخلي و مبارزه هاي شبه 
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فئودالي مي شود تا این که ستیزه هاي دروني، 

ارت و خونریزي حمله هاي مداوم به شهرها قتل و غ

و ویراني روستاها و کشتزارها وضعیت را به گونه 

یي  در مي آورد که نوعي تعادل غیر فعال میان 

 نیروهاي مخاصم ایجاد مي شود. 

 

دو باره زمینه تفوق گروهي  اوضاعی،در چنین 

فراهم مي شودکه بتوانند منازعه را فرونشانند و 

رت برتر و تاسیس یک نظام مرکزي با ایجاد یک قد

استبدادي، نظم و امنیت و ثبات را در کشور 

برقرار کنند و این چرخه دایم تکرار مي شود. به 

سخن دیگر، به ویژه طي دوصد سال اخیر، ما در 

کشور، همیشه یکي از این دو وضع را داشته ایم. 

یا یک نظام استبدادي بوده است که در کنارش 

جود داشته و یا جامعه در حال امنیت و ثبات و

بسیج انقالب یا شورش بوده و ثبات و امنیت وجود 

نداشته است. به عبارت دیگر، آزادي به گونه غیر 

نهادینه، فاقد چهارچوب ها و قواعد مشخص به 

صورت هرج و مرج و نا به ساماني در برابر یک 

نظام استبدادي مخالف آزادي  قرار مي گیرد. 

نظام استبدادي تامین کننده ثبات حال، هرچند یک 

و امنیت کشور است، تا زماني که جامعه ما در 

چنین وضعیتي قرار دارد، این سرنوشت محتوم و 

 «.     مقدرش است.

 

براي این که جامعه ما از این سرنوشت محتوم و 

مقدر تاریخي رهایي یابد، تنها راه این است که 

د شود که در حد فاصل فرد و دولت جامعه یي ایجا

ضمن حراست از آزادي جامعه و حفظ حقوق فردي و 

اجتماعي شهروندان مانع از مداخله دولت و در 

واقع مانع از بازتولید اقتدار استبدادي در 

 جامعه شود. 

 

جامعه مدني مهمترین تضمین و سازو کاري است که 

جامعه ما با تمسک به آن مي تواند هم از نظر و 

هم داراي دولت باثبات و آزادي برخوردار شود، 

مقتدر باشد که به حقوق شهروندان تجاوز نکرده، 



 

361 

 

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 همین دلیل است که ضرورت طرح و پیگیري مقوله 

مدني ریشه در اعماق تاریخ  یي به نام جامعه

کشور دارد. توسعه جامعه، توسعه سیاسي، توسعه 

فرهنگي، توسعه اجتماعي و رسیدن به آن وضع 

بالنسبه پذیراو مطلوبي که ما بتوانیم آزادي را 

در کنار نظم اجتماعي و اقتدار دولت را در کنار 

حقوق شهروندان داشته باشیم در گرو تکوین جامعه 

ر جامعه مدني شکل بگیرد، آنگاه مي  مدني است. اگ

توان مطمین بود که دیگر شاهد رویدادهاي خونبار 

 نخواهیم بود.

 

در جوامعي که به شدت در معرض کودتا اند، حد 

فاصلي میان فرد و دولت نیست و هیچ نیروي تعدیل 

کننده یا کنترل کننده یي در برابر قدرت حاکم 

رد که هر وجود ندارد و دولت این امکان را دا

لحظه و به هر نحوي که اراده کند، در سرنوشت 

 مردم مداخله کند.

جامعه یي که از افراد متفرق، پراگنده و فاقد »

سازمان به وجود آمده باشد، افرادي که در گروه 

هاي نهادینه متشکل نشده اند، و جایگاه حقوقي و 

ساختارهاي معیني را به خود اختصاص نداده اند، 

پذیر اند. یعني به آساني در برابر  به شدت آسیب

گروه کوچکي از مزدوران استعمار، نظامیان 

وابسته و سیاستمداران خود فروخته از پا در مي 

آید و تسلیم مي شود. بنا بر این، براي این که 

جامعه خود را در برابر استبداد و استعمار 

صیانت کنیم، براي این که توسعه پایدار، ثبات و 

ر جامعه را تنظیم کنیم، براي این که امنیت مستم

از خشونت، از تراکم و انباشت ناخشنودي هایي 

جلوگیري کنیم که ذخیره فعال و در واقع چاشني 

هاي انفجاري نیرومندي را براي انقالب ها، شوروش 

ها و نا آرامي هاي سیاسي و اجتماعي ایجاد مي 

کنند، براي این که شهروندان از نیروهاي کنش 

به نیروهاي کنشگر تبدیل شوند، براي این پذیر 
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که آزادي با مسوولیت جمع شود و هر شهروند ضمن 

ه ااین که احساس آزادي مي کند، بتواند در ر

اعاده حقوق خود کوشش کند و در همان حال احساس 

مسوولیت نیز کند و براي این که تعامل میان 

افراد جامعه با یک دیگر و  میان جامعه با دولت 

ورزانه و قانونمند شود و سر انجام این که  خرد

از جامعه خشونت زدایي کنیم، باید زمینه هاي 

 تکوین جامعه مدني را فراهم بیاوریم.

 

تکوین جامعه مدني یک نیاز تاریخي است. تاریخ 

کشور این نیاز را نشان مي دهد و آینده کشور 

نیز تاسیس و تکوین جامه مدني را به عنوان روش 

م اصلي شکستن بسیاري از بن بست هایي و مکانیز

که جامعه ما در طول تاریخ گرفتارش بوده است، 

 «.به اثبات خواهد رسانید

اگر ما به تاریخ کشور نگاه کنیم؛ در مي یابیم 

که هر چیز در خدمت نفي فرهنگ گفتگو و مفاهمه 

بوده است. فرهنگ سیاسي، شکاف  میان دولت و 

فشار استعمار و   ملت، تهدیدات خارجي به خصوص

پسماندگي نهادهاي اجتماعي و سیاسي همه این ها 

دست به دست هم داده اند تا فضاي گفتگو در 

 «   جامعه ما تنگ باشد.

 

چالش ها و بحران هایي که کشور باآن رو برو 

 است:

کشور ما در سراسر تاریخ معاصر و نوین خویش با 

چالش ها و بحران هاي پیچیده و سر درگم  

ماعي، اقتصادي، فرهنگي و سیاسي دست به اجت

گریبان بوده است. این چالش ها و بحران ها به 

گونه متناوب در برهه هایي معیني از تاریخ، 

باعث بروز فاجعه گردیده و کشور را براي چندي 

در کام سیه روزي و بدبختي فرو برده است. 

وانگهي، پس از فروکش توفان هاي اجتماعي، دو 

کشیده و بار دیگر تکرار گردیده باره سر بر 

است. شوربختانه ما در چنین دور و تسلسل باطلي 

 سرگردان هستیم.  
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یکي از ویژگي هایي افغانستان، پراگندگي 

باشندگان آن در دره هاي تنگ و دراز و گذرگاه 

هاي کوهستاني دشوار گذار و دور افتاده است که 

آن  در درازاي تاریخ همگرایي دروني میان مردم

را دشوار ساخته است. این 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 زمینه پدید 

آیي فرهنگ ملي در برگیرنده همه خرده فرهنگ ها 

این امر را محدود گردانیده است. بر حسب تصادف، 

با موقعیت جغرافیایي خود کشور که یک سرزمین 

بیاباني دور افتاده واقع در قلب  –کوهستاني

قاره آسیا که زمینه کمتري براي همگرایي با 

روندهاي بزرگ تاریخي داشته است، همخواني دارد. 

از همین رو هم بوده که اشغال افغانستان در 

شور درازاي تاریخ کار ساده یي نبوده است و ک

گشایان و جهانگشایان بسیاري 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 الیه هاي 

متراکم نا به هنجاري ها و نا به ساماني ها 

شور درگیر انباشت گردیده است. در واقع، این ک

بحران هاي متعدد و پیچیده است. مانند بحران 

هاي اقتصادي، بحران مدیریت، بحران هاي گوناگون 

اجتماعي چون بحران هویت، بحران بي باوري) عدم 

اعتماد(،  و.... که ما در این نبشته، به بررسي 

 برخي از این بحران ها مي پردازیم.

 

 بحران دولتداري:

ار نوع بحران دولتي چه»از دیدگاه تیوریک 

 داریم:

 بحران سلطه -

 بحران مشروعیت -

 )کفایت و توانایي( بحران کارآمدي -
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 «بحران همبستگي نخبگان -

 

 

 بحران مشروعیت: 

دیوید ایستون از تیوري پردازان بنام سیاست، »

سه نوع مقبولیت و مشروعیت را براي رژیم ها 

 قایل شده است:

 مشروعیت ایدئولوژیك .1

 مشروعیت ساختاري .2

مشروعیت شخصیتي .3
101 

بر این اساس، در مشروعیت ایدئولوژیك، نظام 

سیاسي ممثل تمام خواست ها، هدف ها و آرمان هاي 

اعضاي جامعه تلقي شده و معیار خوبي و بدي مردم 

در چنین جامعه بر اساس میزان تقرب و دلبستگي 

به نظام ایدئولوژیك جامعه است. این نوع از 

گ سرد و نظام دو مشروعیت، بیشتر در فضاي جن

قطبي مطرح بوده است و در عصر حاضر كه برخي آن 

نیز خوانده اند، « ایدئولوژي زدایي»را عصر 

دولت ها به این نوع مشروعیت بسیار كمرنگ   اتكاي

 شده است. 

 

در مشروعیت ساختاري، یك رشته اصول و قوانین در 

واگذاري قدرت و اعمال قدرت وجود دارد كه بر 

صول و قوانین، مردم اعتبار پایه همین ا

ساختارها و نهادهاي حكومتي را پذیرفته و از آن 

اطاعت مي كنند. در این جا این نهادها و 

ساختارهاي قانوني و نحوه عملكرد آن هاست كه 

زیربناي حفظ و استمرار مقبولیت نظام را پي 

 ریزي مي كنند. 

در نوع سوم مشروعیت كه مشروعیت شخصیتي نامیده 

د، اعتبار نظام تا حد زیادي وابسته به مي شو

رهبران و شخصیت هاي برجسته یي است كه در نظر 

مردم قابل اعتماد بوده و به اتكاي حضور آن ها 
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 . گروه دیگر مشروعیت  را  بر سه نوع مي دانند: 

 سنتي -1

 قانوني -2

 کارازماتیک -3
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در دولت اقدامات و عمل كردهاي حكومتي در بین 

 عامه مردم پذیرفته و قابل اجرا مي گردد.
 

صرف نظر از نوع نخست مشروعیت كه تقریبًا منسوخ 

است، دو نوع دیگر یعني مشروعیت هاي شده 

ساختاري و شخصیتي کنون در جوامع امروزي مرسوم 

و متداول مي باشد. البته با این تفاوت كه 

مشروعیت ساختاري در كشورهاي توسعه یافته كه در 

آن ها نهادهاي سیاسي و اجتماعي طي سالیان 

متمادي تثبیت شده اند، نقش اساسي و كلیدي را 

د ولي در کشورهاي جهان سومي كه در بازي مي كن

مسیر نوسازي و توسعه قرار دارند و به اصطالح 

خوانده مي شوند، « رو به توسعه»سیاسي كشورهاي 

این شخصیت هاي برجسته و رهبران و یا به تعبیر 

دیگر نخبگان جامعه هستند كه نقش مهم و حیاتي 

 را به عهده دارند.

 

ني هستند كه به كسا -این نخبگان سرآمدان اجتماع

سبب برخورداري از برخي خصلت هاي ویژه مورد 

توجه عامه مردم قرار مي گیرند، در این مورد، 

 افالطون جامعه را به سه طبقه تقسیم مي كند:

 اكثریت مردم كه تولیدكنندگان هستند،  -1

سربازان و جنگاوران كه از خصایص شجاعت و  -2

سان جنگجویي بهره مي برند و حكم قلب در بدن ان

 را دارند 

...و طبقه سوم فیلسوفان و حكیمان كه به  -3

سبب خصلت ها و فضیلت هاي عقالني در راس جامعه 

 قرار مي گیرند.

 
نظریات جدید كه بیشتر  تاثیر پذیر از آراي 

افالطون است و به نظریات نخبه گرایانه و یا 

الیتیسم شهرت دارند، اجتماع را به دو گروه 

عادي دنباله رو تقسیم مي  نخبگان پیش رو و مردم

 كنند. 

به هر رو، قرار گرفتن چنین افرادي كه از خصایص 

ویژه برخوردار هستند، در راس هرم سیاسي 

مقبولیت عمومي حكومت و در نتیجه حركت به سوي 

توسعه مطمئن را تضمین مي كند. در این اوضاع، 
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هنگامي كه كشور در حد مطلوب توسعه پیدا كرد، 

هاي ساختاري و قانوني است كه این مشروعیت 

جاگزین مشروعیت هاي فردي مي شود )كه به گفته 

دوره  -جامعه شناس نامدار آلماني -ماكس وبر

 گذار و ناپایدار است(.

 

در واقع، در این پروسه، وظیفه اصلي نخبگان، 

رهبران احزاب و جریان هاي سیاسي و بزرگان قومي 

یت و و مذهبي این است كه با افزایش مشروع

اقتدار دولت مركزي و تعهد خالصانه و مخلصانه 

در محوریت رهبري دولت، موجب كاهش مصرف منابع 

بیت المال و هزینه هاي حزبي شان جهت كسب 

وفاداري هاي غیردولتي گردند تا بدین وسیله 

«.زمینه توسعه و شگوفایي كشور فراهم گردد
102
 

 

ا پرسشي که مطرح مي گردد، این است که دولت ما ب

کدام یک از این انواع بحران هاي مشروعیت سر و 

 کار دارد؟ 

راستش در قرینه کشور، گاهي آدم در مي ماند که 

چه بگوید. از بس با نا به ساماني ها و نا به 

هنجاري ها رو به رو هستیم و درگیر بحران هاي 

متعدد، دادن نسخه و داروي مشخصي براي بیماري 

بیماري  -دچار استکه به بیماري هاي متعدد سر 

که هم عارضه قلبي دارد و هم به گفته بانو 

است و هم به بیماري سل « فلج»هیالري کلینتون 

مبتال است و هم بینایي و شنوایي اش با مخاطره 

رو به رو و هم بیماري شکر و بیماري...دارد و 

تکالیف فزونشمار رواني و عصبي ...؛کاري است بس 

هم در دادن آن ابراز دشوار که حاذق ترین پزشک 

ناتواني مي نماید و به قول معروف بیماري است 

 «!.عالجش ز دست فالتون بر نیاید»که 
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. یاسین رسولي، فصلنامه مطالعات استراتیژیک، چاپ   

 2006وزارت امور خارجه افغانستان، سال 
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 بحران نظام سیاسي:

 نخست باید دید که ما چگونه نظام سیاسي داریم:

نظام سیاسي یک پدیده »از دیدگاه تیوریک، 

اجتماعي است. فاینر چهار نوع نظام را تشخیص مي 

 دهد:

اي توتالیتر که در آن  مشارکت هست، نظام ه -

 اما رقابت نیست.

نظام هاي دمکراسي پوپولیستي، صوري یا  -

نمایشي که در آن مشارکت هست )مشارکت توده یي 

که بیشتر انفعالي و بسیجي است( اما رقابت 

نیست. در همچو نظام هایي،  قدرت در دست یک 

 گروه خاص است.

ه نظام در این گون -نظام هاي شبه دمکراسي -

ها افزون بر مشارکت تا حدي هم رقابت هست. اما 

 محدود.

نظام هاي دمکراتیک که در آن به گفته روسو،  -

مشارکت مردم در اداره امور، اساسي ترین موضوع 

است و به گفته الک، افزون بر مشارکت، حاکمیت 

قانون و معیارها و ارزش هاي مشخص اولویت دارد 

رقابت آزاد و  ،«نخبه گرایان»و به پنداشت 

مشارکت اصلي ترین مساله است. رابرت هال بر آن 

است که در این 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 سیاسي داریم:

در این گونه نظام ها که  -نظام هاي محدود -1

مردم بیشتر در روستا ها زندگي مي کنند. در 

نظام هاي محدود مردم نه توقعي از دولت دارند و 

نه چیزي از آن مي خواهند. تنها چیزي که مي 

خواهند این است که  دولت تنها به آنان شر 

 نرساند. 

در این گونه نظام ها، مردم  -نظام هاي تبعي -2

اسي چه است. اما نقش مي دانند که نظام سی

انفعالي دارند و احساس مي کنند که نقشي 
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ندارند. آمریت، خشونت، تبارگرایي، عدم اعتماد، 

مذهب گرایي و زبان گرایي از خصوصیات این نظام 

 است. 

نظام هاي مشارکتي که در آن ارزش هاي  -3

دمکراتیک حاکم است. هم افراد آگاهي و برداشت 

ي هاي خود باور مشخص دارند و هم به توانای

 دارند. 

 

مساله یي که در برابر ما مطرح است، این است که 

تعیین نماییم که در کشور ما چگونه نظامي حاکم 

 است و در آینده چگونه نظامي باید داشته باشیم؟ 

از دیدگاه ساختاري، نظام ها را به 

ریاستي)ریاستي یونیتار، نیمه ریاستي، پارلماني 

شاهي)مطلقه و مشروطه( و و پارلماني فدرال(، 

نیزنظام هاي ایدئولوژیک و تیوکراتیک )خالفت، 

 امارت و...( تقسیم مي نمایند.  

 

نظام کنوني ما برایند یک کپي برداري  ناقص از 

نظام ریاستي امریکا مي باشد. در امریکا، نظام 

ریاستي در حالي کارایي دارد که در کشور نظام 

وجود دارد و  فدرالي حاکم است و تفکیک قوا

ارگان هاي محلي قدرت انتخابي است و گورنرها از 

قدرت اجرایي بسیار باالیي برخوردار اند. از 

دیدگاه اداري هر ایالت خودگردان و از دیدگاه 

اقتصادي خود کفا است. به هر رو، تجربه نشان 

داد که نظام کنوني کارایي ندارد و بیهودگي و 

ع و احوال کنوني ناتواني آن براي کشور در اوضا

روشن گردیده است. ادامه وضعیت کنوني کشور را 

 با بحران نظام سیاسي رو به رو خواهد گردانید.

 

از دیدگاه نویسنده، در اوضاع و احوال کنوني 

« صدراتی -نظام ریاستي»بهترین نظام براي کشور 

است که بهترین الگوي آن « نظام نیمه ریاستي»یا 

)البته با  ه داکتر نحیببراي کشور ما نظام دور

است. در چنین نظامي هم رییس  ویرایش هایی(

جمهور داریم و هم  صدر اعظم که هر یک داراي 

چهار معاون اند که به گونه افقي قدرت سیاسي را 

در یک کشور چند پارچه از دیدگاه تباري تمثیل 
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مي نمایند. در چنین نظام، کشور از دیدگاه 

 -اجتماعي و سیاسي -دياداري به چند حوزه اقتصا

امنیتي تقسیم شده و ارگان هاي محلي قدرت 

انتخابي مي باشند. براي روي کار آوردن چنین 

نظامي، اصالح قانون اساسي کنوني که کاستي ها و 

نارسایي هاي فراواني دارد، از  اولویت ها به 

 شمار مي رود.

 

 بحران  ناکارآیي:

ارگانیزم  از دیدگاه ساختاري، دولت به عنوان یک

اداري، داري سه بخش یا به عبارت دیگر سه 

 دستگاه است:

 دستگاه قانونگذاري -

 دستگاه اجرایي -

 دستگاه قضایي -

 
به گونه سنتي، ما سوگمندانه تاکنون فاقد 

دستگاه قانونگذاري)پارلمان( راستین بوده ایم. 

در گذشته، گاهي اصال پارلمان نداشته ایم و گاهي 

پارلمان به میان آمده  هم آنچه که هم به نام

است، تنها نمایشي و ساختگي و فرمایشي بوده 

 است.

 

آنچه مربوط مي گردد به قوه قضایي، باید بي 

چه حاجت به  –چیزي که عیان است»پرده گفت که 

تا جایي که به خاطر داریم و به یاد «. بیان است

مي آوریم و مي بینیم، این است که دستگاه قضایي 

ستگاه فاسد،آلوده و نا به هنجار ما همواره یک د

بوده است. ما دردمندانه کمتر قضاتي داشته ایم 

که داراي تحصیالت عالي حرفه یي و صالحیت بایسته 

باشند. در یک سخن، قوه قضایي ما از کارآیي 

 بایسته برخوردار نبوده است. 

 

با توجه به این مسایل، بایسته است در نظام 

 ي صورت گیرد.قضایي کشور اصالحات بنیاد



 

370 

 

حال مي پردازیم به قوه اجرایي. تا جایي که به 

یاد داریم، دستگاه اجرایي ما پیوسته بر اساس 

مالحظه و مصلحت تشکیل شده است و چیزي که همواره 

شایسته ساالري بوده است.  -نادیده گرفته شده است

در شکلگیري دستگاه اجرایي کشور همواره یک 

د به نظام و محافل تعه -معیار مطرح بوده است

تخصص و  -معین و آنچه که کمتر مطرح بوده است

 کارداني و آگاهي.

 

هاي افغانستان همه در تحقق یک آرمان ناکام  دولت

ایجاد نظام. روشن ترین دلیل این  -بوده اند

ها از یک  مصلحتي بودن دولت -ناکامي یک چیز است

سو و نداشتن حسن انتخاب رهبران از سوي دیگر. 

هاي ابزاري  گونه سنتي، در کشور همواره نخبهبه 

هاي فکري و  و محافظه کار مسلط بوده اند تا نخبه

گردانندگان به دلیل ضعف مدیریت و ناتواني و 

نابرخورداري از خصوصیات لیدرشپي، نداشتن فرهنگ 

کار و نداشتن تفکر سیستماتیک، موفق به ایجاد 

اه نظام نگردیده اند. ساختن سیستم تنها آنگ

ممکن است که رجال داراي تفکر سیستماتیک، 

هاي خارجي،  برخورداري از توانمندي جلب کمک

هاي  مدیریت نیرومند و مدرن، آشنایي با نظام

پیشرفته ادمنستراسیون و منجمنت و توانایي 

ایجاد سیستم، دلیر و فداکار و نوگرا، با تقوا 

و پرهیزگار و خوشنام بر پایه معیارهاي شایسته 

ري در راس کارهاي کلیدي گماشته شوند. در یک ساال

سخن، بزرگترین مانع بر سر راه ایجاد نظام در 

هاي مقطعي و گذرا بر  ترجیح دادن مصلحت -کشور

 هاي راهبردي و ملي بوده است.  مصلحت

 

خوب، مي بینیم که دستگاه قضایي ما یک دستگاه 

آلوده، فاسد و غیر حرفه یي بوده است. دستگاه 

ي یا اصال وجود نداشته است و یا نمایشي و تقنین

فاقد کارایي بوده است و دستگاه اجرایي هم 

مصلحتي و غیر تخصصي و درمانده. روشن است که 

هایي محکوم به نابودي  ها و چنین نظام چنین دولت

 و سرنگوني بوده اند.
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هاي  حال مي پردازیم به ناکارآیي بافتاري دولت

ون به آن پرداخته چیزي که تاکن -افغانستان 

 نشده است.

به پندار ما دولت داري سه  –از نگاه بافتاري

 مکانیزم است:

 مکانیزم مشورتي یا تصمیم ساز -

 مکانیزم تصمیمگیري یا اجرایي -

 هاي کنترلي و بازدارنده مکانیزم -

 

ریشه یابي نا به »نوشته یی زیر نام  ما در

هنجاري ها و نا به ساماني ها و فرایافتي براي 

در کتاب « ونرفت از تنگناها و بن بست هابر

ابرهای آشفته و سیاه بر فراز آسمان »

به تفصیل در باره نارسایي این ، «افغانستان

مکانیزم ها در کشور پرداخته ایم . از این رو، 

در این جا به آن نمي پردازیم. تنها به یادآوري 

این نکته بسنده مي کنیم که در کشور ما به رغم 

لشکر مشاور و وزیر مشاور داریم؛ جاي  این که یک

مشاوران کارشناس براي رهبري به ویژه در عرصه 

سیاست خارجي خالي است و به همین پیمانه 

مکانیزم هاي کنترلي و بازدارنده ما ناتوان و 

فاقد صالحیت هاي اجرایي است. مگر، پرسشي که 

مطرح مي گردد این است که هرگاه دولتي نه از 

ري و نه از دیدگاه بافتاري کارایي دیدگاه ساختا

نداشته باشد، چه شانسي به کامیابي و پیروزي 

 دارد؟ 

 

 بحران عدم اعتماد:

از بدخیم ترین « بي باوري به یکدیگر»بحران 

هایي است که به سان موریانه تار و پود  بحران

جامعه را پنهاني مي خورد. به گفته یکي از 

سوء چیرگي و از پیامدها و آثار »اندیشمندان، 

غلبه فرهنگ بي اعتمادي بر اذهان مردم، پیدایش 

هاي اجتماعي و  ها و چندپارچگي و گسترش شگاف

هایي که در نهایت مي  فرهنگي مي باشد. شگاف

توانند جامعه را به سوي قطبي شدن )رویارویي 

آشتي ناپذیر نیروهاي اجتماعي در برابر یک 
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اجتماعي، هاي  دیگر( سوق دهند. وجود چند پارگي

ایجاد کننده فرهنگ سیاسي بدبیني و بي اعتمادي 

بوده اند. معموال چندپارگي فرهنگي، به عدم 

هاي اجتماعي  تفاهم یا سوء تفاهم میان گروه

مختلف مي انجامد و بدبیني و بي اعتمادي را 

تقویت مي کند و از این رو، مانع عمده یي بر سر 

جود مي راه مشارکت سیاسي و رقابت سیاسي به و

هاي آشتي ناپذیر در  آورد. وجود هر نوعي از شگاف

جامعه، مانع وصول به اجماع کلي در باره اهداف 

هاي الزم  زندگي سیاسي گردیده و از تکوین چارچوب

براي همپذیري، مشارکت و رقابت جلوگیري مي کند 

و به استقرار نظام سیاسي غیر رقابتي یاري مي 

 «رساند.

است باورسازي در صدر از این رو، بایسته 

 هاي دولت قرار گیرد.  راهبرد

 

 بحران هاي دوره گذار:

به باور بسیاري ازکارشناسان ما در مرحله گذار 

از « عبور»هاي ناشي از  بحران»بسر مي بریم. 

هاي اقتصادي و  مرحله گذار، بیشتر در آغاز بحران

هاي اجتماعي و فرهنگي  در مرحلهء بعدي بحران

حالي است كه نظام سیاسي از یك است، این در 

ثبات دروني برخوردار باشد. اگر نظام سیاسي از 

هاي  ثبات الزم برخوردار نباشد، ممكن است بحران

اقتصادي منجر به بحران سیاسي شود. بنا بر این، 

هاي سیاسي یك كشور  حفظ ثبات سیاسي در نهاد

تواند عامل تقویت كننده توسعهء اقتصادي در  مي

 «ر باشد.دوره گذا

 

 :ها بحران عدم مشروعیت تصمیم گیري

تصمیمگیري در »به گفته داکتر محمود سریع القلم 

جوامع پیشرفته، یك روند علمي است كه برپایه 

گردآوري اطالعات، تجزیه و تحلیل داده ها، پیش 

بیني، سنجش واریانت هاي گوناگون و بسا نشانه 

هاي دیگر، با اجماع كارشناسان و توجه به 

دیدگاه هاي شان در موارد گوناگون با تاني و 
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بدون شتابزدگي انجام مي گیرد و تصمیم گیرندگان 

در برابر قانون مسؤول و پاسخگو مي باشند. 

هرگونه تصمیمگیري خودسرانه و تكروي در 

تصمیمگیري از سوي رهبران و نخبگان ابزاري 

مشروعیت نداشته و  معموال پیامد هاي ناگواري به 

 «.مي داشته باشدهمراه 

شدن اطالعات و پیچیده شدن و  با توجه به جهاني

یي شدن سرسام آور مسایل، گرد آوري،  چند الیه

هاي  تجزیه و تحلیل اطالعات و انجام برداشت

بایسته از انبوه اطالعات دست داشته و گذاشتن آن 

ها در سمت  در دسترس دولتمردان و رهبران كشور

ن دكترین و استراتیژي دهي و سیاستگذاري و تعیی

ملي و سیاست خارجي و نیز دفاعي و امنیتي و 

 اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است.    

 

از نگاه مدیریتي، بدترین حالت این است كه 

ها در دستگاه خاصي به انحصار در آید، به  صالحیت

یي كه به دلیل ضعف مدیریت، نه خود  گونه

ا داشته توانمندي بهره گیري بهینه از آن ر

باشند و نه قصد مشاركت دادن دیگران در آن را. 

از این رو، بایسته است براي گسترش پایگاه 

ها  مشروعیت دولت، میزان و حدود و چهارچوب صالحیت

ها معین گردد. سوگمندانه در این اواخر  و مكلفیت

هایي در تار و پود كشور  شاهد پدیدآیي شاریدگي

ه یابي این هستیم. براي جلوگیري از دامن

یي در نظر  هایي پیشگیرانه ها، باید تدبیر شاریدگي

 گرفته شود.

 

 بحران توسعه در افغانستان:

توسعه عبارت است از بهینه سازي بهره گیري از »

نیروهاي بالقوه مادي و انساني یك جامعه. 

ارتباط میان توسعهء اقتصادي و متغیرهاي 

ن سیاسي، هفت اصل ثابت را به عنوا -فرهنگي

زمینه هاي ضروري توسعه در داخل كشور معرفي مي 

كنند. این هفت اصل عبارتند از: توانایي هاي 

فكري، سازماندهي هیات حاكمه، توجه به علم، 
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نظم، آرامش اجتماعي، نظام قانوني، نظام آموزشي 

 «و فرهنگ اقتصادي.

 

اصلي ترین وجه توسعه، این است كه نمایانگر 

عه به ویژه شامل حركت تحول در جامعه است. توس

از روابط سنتي و عادات و رسوم اجتماعي از روش 

هاي سنتي برخورد با بهداشت و آموزش و پرورش، 

به روشهاي بسیار مدرن است. نگریستن به توسعه 

به عنوان عامل تحول جامعه، پیامد هاي روشني از 

جهت تعیین نقطه تمركز تالش هاي  مربوط به توسعه 

ونگي ساماندهي فرایند كمك به آن و نیز تعیین چگ

دارد. ما همچنان از بحران تشخیص و مشكل توسعه 

 یافتگي رنج مي بریم.

 

توسعه تنها نمي تواند، موضوع گفتگو میان دولت 

هاي اهدا كننده و دولت دریافت كننده باشد. 

توسعه باید عمیق تر از این ها باشد. باید گروه 

تیباني كند. با ها را در جامعه مدني درگیر و پش

جذب این گروه ها، فرایند تدوین استراتیژي ممكن 

است بتواند موجب تعهد و مشاركت دمكراتیك گردد. 

چیزي كه براي پایداري مقبولیت اجتماعي توسعه 

«ضرورت  دارد.
103
  

به گونه یي كه دیده مي شود،  روند گذار یك 

كشور توسعه گرا از توسعه وابسته به توسعه 

ر و پایدار روند بسیار پیچیده،  مستقل، مستم

دشوار و حساسي است كه مستلزم رهبري آگاهانه و 

 نهادینه شدن مشاركت است. 

 

درست یكي از چالش هایي كه در برابر  دولت قرار 

دارد، چگونگي برپایي روابط با نهاد هاي خارجي 

كمك دهنده و هدایت كردن جریان هاي فراملي در 

شدن اهداف بازسازي را  یك معبري است كه برآورده

برتري بخشد. و این مامول از طریق طرحریزي یك 

سیاست داخلي توسعه نایل مي آید كه شامل مي شود 

بر تاسیس نهاد هایي كه توسعه و دمكراسي را 
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هماهنگ سازد و استراتیژي توسعه اقتصادي را از 

 تحوالت سیاسي داخلي، مستقل سازد.

 

و هم نهاد هاي به هر رو، هم دولت افغانستان 

كمك كننده تالش دارند بر روند ارائهء كمك ها 

سیطرهء بیشتري داشته باشند. نهاد هاي خارجي  

با رویكرد به ضعف مدیریت  و فساد در دستگاه 

دولت و با توجه به نا به هنجاریي هاي موجود، 

ترجیح مي دهند، كمك ها از سوي خود آنها صورت 

غانستان این است بگیرد. برعكس، دیدگاه دولت اف

كه كمك ها باید با مشاركت مستقیم و زیر نظر 

 دولت انجام گیرد.  

 

 بحران هاي توسعه:»

لوشن پاي بر آن است كه بحران هاي توسعه و 

 نوسازي عبارتند از:

یعني در درجه نخست فرد احساس  بحران هویت: .1

بكند كه به ملتي واحد و كشوري واحد تعلق دارد. 

حس تقویت مي شود، سیاست در  به میزاني كه این

آن جامعه توسعه یافته مي شود. از سوي دیگر، 

نظام هاي توسعه یافته هم این حس را در افراد 

تقویت مي كنند. ما مي توانیم به ملت و كشور 

خود تعلق خاطر داشته باشیم، بدون این كه قصد 

 نفي و طرد دیگران را نماییم. 

معناست كه مشروعیت به این  بحران مشروعیت: .2

به عنوان مهمترین  –اعتبار و حوزه قدرت یك دولت

آیا سنتي   ركن ساخت سیاسي از كجا ناشي مي شود ؟

است، كاریزمایي یا قانوني. همچنین حوزه 

اختیارات حكومت نیز مورد بحث است كه باید 

تفكیك و مشخص شود. براي مثال، چه كسي مي تواند 

زیر تحصیالت رییس دانشگاه را تعیین كند. آیا و

ویا هركس كه زورش   عالي ؟ استادان دانشگاه؟

بیشتر بود. از سوي دیگر، محدودهء اختیارات او 

مثال آیا مي تواند در لباس   تا چه اندازه است؟

پوشیدن و نوع تفریحات و سرگرمي هاي دانشجویان 

  نیز دخالت بكند؟
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: نفوذ با قدرت متفاوت است، چه بحران نفوذ .3

یي كه قدرت فراوان دارند، ولي بسیار آدم ها

نفوذ اندك. ممكن است رییس یك دانشگاه مشروعیت 

ولي نفوذ نه. حتا بر دستیاران  داشته باشد، 

خودش هم نفوذ چنداني نداشته باشد. هنگامي كه 

بحران نفوذ عمیق مي شود، نفوذ معنوي، فكري و 

اخالقي و اجرایي از میان مي رود. همچنین به سخن 

وان گفت بحران نفوذ به معناي رواج دیگر مي ت

نظام مدیریت اقطاعي نیز است كه سیستم اداره 

پارچه پارچه شده و هركس هر گونه که دلش خواست، 

در حوزه كاري خودش عمل مي كند و مركز نفوذي بر 

 محیط و محالت ندارد.

میزان وفاقي است   بحران مشاركت و یگانگي: .4

نند. یا اجزاي كه مردم میان خود و دولت حس مي ك

مختلف دولت و حكومت میان خودشان به چه میزان 

وفاق و یكپارچگي دارند؟ آیا نظام در اصل نظام 

فئودالي، اقطاعي و یا تیولداري است كه هر كس 

در هر منطقه یك چیزي به دستاورد ساز خودش را 

البته الزم به توضیح است، نظام فئودالي   بزند؟

ركز است و لیكن وحدت با نظام فدرالي كه عدم تم

و انسجام داشته و منطبق بر موازین دقیق قانوني 

بنا بر این، نمي توان . مي باشد؛ متفاوت است

پیش از گذشتن از مرحلهء قانونیت و پیش از قوام 

وفاق و همدلي مردم با یكدیگر و با دولت؛ صحبت 

از مقوالتي چون فدرالیزم كرد. در یك نظام فاقد 

فهم  قدرت دارد بر حسب منافع،  وفاق هركس هر جا

ودرك خودش، عمل مي كند. بنا بر این، منابع ملي 

منافع »به درستي توزیع نمي شود و در یك كلمه 

 تأمین نمي گردد.« ملي

طي روند نوسازي  شماري به   بحران توزیع: .5

ثروت هاي هنگفت مي رسند، در حالي كه گروهي 

این  دیگر مواجه با فقر و تنگدستي مي گردند.

مطرح شد  1929بحران در غرب بطور اخص پس از سال 

و نظام هاي غربي با تعمیم و گسترش بیمه هاي 

اصالح دستمزد ها و  اصالح قوانین كار،  ،  اجتماعي

غیره سعي كردند بر بحران توزیع ثروت در جامعه 

غلبه نموده و وارد مرحله دولت رفاه
104
 شدند. 
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افته ساختي است بنا بر این، ساخت سیاسي توسعه ی

كه بتواند این بحران ها را در حد خودش حل كند 

و پشت سر بگذارد. در غیر این صورت، نظام هاي 

اجتماعي فاقد چنین ساخت سیاسي توسعه یافته در 

 برابر این بحران ها شكست خواهند خورد. 
ها،  به باور ما، بهترین وقایه در برابر بحران

راگماتیک در هاي خردورزانه و پ سیاستگذاري

 چهارچوب یک استراتیژي ملي فراسیاسي است. 

 بحران موجودیت ساختار پاتریمونیال در کشور:. 5

بزرگترین مشکلي که با آن روبرو هستیم، همو 

موجودیت ساختار پاتریمونیال در کشور است. روشن 

است که ساختارشکني کاري است بس دشوار و زمانبر 

مدت و پیوسته و و نیازمند مبارزه فرهنگي دراز

توانفرسا که مستلزم مساعي جمعي روشنفکران و 

 فرهیختگان و همه نیروهاي پیشرو و آگاه ما است. 

 

در آغاز سده بیستم، امان هللا خان تالش ورزید 

دگرگوني هایي در ساختار سنتي جامعه پدید آرد 

که به رغم ناکامي، دستاوردهاي شایان توجهي 

یستم، حزب دمکراتیک داشت. در دهه هشتاد سده ب

خلق به کمک شوروي پیشین کوشید دگردیسي هاي 

بنیادي یي در ساختار پاتریمونیال به میان 

بیاورد که بار دیگر با مقاومت شدید از سوي 

نیروهاي سنتي جامعه روبرو گردید. با این هم، 

به رغم این که حزب یاد شده بنابه دالیل گوناگون 

توانست بسیاري از داخلي و خارجي، شکست خورد، 

 پایه هاي نظام پاتریمونیال را درهم کوبد. 

 

با روي کار آمدن مجاهدان و به ویژه طالبان، 

جامعه دوباره به سوي پاتریمونیالیزم رو آورد. 

مگر باز هم با روي کار آمدن نظام نو، پس از 

تحوالت یازدهم سپتامبر، زمینه براي تحوالت 

ه، به رغم مساعد بنیادي فراهم گردید. دردمندان

بودن زمینه و به  رغم این که دستاوردهایي هم 

داشته ایم، در هفت و اندي سال گذشته، 
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نتوانستیم به گونه شاید و باید گام هاي 

 استواري در این راستا برداریم. 

 

تجربه تاریخي نشان مي دهد که یکي از دالیل 

پابرجایي ساختار پاتریمونیال در کشور، بسته 

عه، اقتصاد و فرهنگ ما بوده است. از بودن جام

این رو، مي توان گفت که راهیافت موثر براي آن، 

گشودن هر چه سریع تر دروازه هاي کشور به سوي 

جهان خارج و نیز باز کردن شریان هاي اقتصادي 

 آن به سوي کشورهاي همسایه مي باشد. 

 

به گونه یي که تجربه هاي تاریخي دوره امان هللا 

ود خان وحزب دمکراتیک خلق نشان مي خان، داو

دهد، براي درهم شکستن ساختار پاتریمونیالي به  

نیروي بسیار بزرگي نیاز است که کشور ندارد. در 

دوره هاي امان هللا خان و داوود خان، چنین نیرویي 

بسیار شکنند بود. هر چند در دوره حاکمیت حزب 

دمکراتیک خلق به گونه مصنوعي به یاري شوروي 

پیشین نیروي بزرگي براي این کار فراهم گردیده 

بود، مگر دشواري در آن بود که این نیرو با 

مقاومت به بارها بزرگتري از سوي نیروهاي سنتي 

جامعه که از پشتیباني گسترده جامعه جهاني 

 برخوردار بودند، روبرو بود. 

 

در  نظام جمهوري اسالمي کنوني، نیرویي که رسالت 

ه عهده دارد، بسیار ناتوان و این کار را ب

پراگنده است و به دشوار خواهد توانست در برابر 

نیروهاي آبدیده، منسجم و توانمند سنتي 

پاتریمونیال کاري از پیش برد. از این رو، 

پاگیري دوباره نظام پاتریمونیال در آینده 

نزدیک پیش بیني مي شود. مگر، با این همه، 

ازه هاي کشور به امروز دیگر آهسته آهسته درو

سوي جهان بیرون گشوده شده است و تنها گذشت 

زمان با شکیبایي و آهستگي خواهد توانست پایه 

این ساختار را بشاراند و آب « رویین»هاي 

 نماید.
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بي باوري به »یا بحران  بحران عدم اعتماد

 :«یکدیگر

هایي است که به سان  از بدخیم ترین بحران

 ه را پنهاني مي خورد.موریانه تار و پود جامع

از پیامدها و آثار سوء چیرگي و غلبه فرهنگ بي »

ها  اعتمادي بر اذهان مردم، پیدایش و گسترش شگاف

هاي اجتماعي و فرهنگي مي باشد.  و چندپارچگي

هایي که در نهایت مي توانند جامعه را به  شگاف

سوي قطبي شدن )رویارویي آشتي نا پذیر نیروهاي 

بر یک دیگر( سوق دهند. وجود چند اجتماعي در برا

هاي اجتماعي، ایجاد کننده فرهنگ سیاسي  پارگي

بدبیني و بي اعتمادي بوده اند. معموال چند 

پارگي فرهنگي، به عدم تفاهم یا سوء تفاهم میان 

هاي اجتماعي مختلف مي انجامد و بدبیني و  گروه

بي اعتمادي را تقویت مي کند و از این رو، مانع 

بر سر راه مشارکت سیاسي و رقابت سیاسي  عمده یي

هاي  به وجود مي آورد. وجود هر نوعي از شگاف

آشتي ناپذیر در جامعه، مانع وصول به اجماع کلي 

در باره ا هداف زندگي سیاسي گردیده و از تکوین 

هاي الزم براي همپذیري، مشارکت و رقابت  چارچوب

ر جلوگیري مي کند و به استقرار نظام سیاسي غی

 ”رقابتي یاري مي رساند.

از این رو، بایسته است باور سازي در صدر 

 هاي دولت قرار گیرد.  راهبرد

به باور ما، بهترین وقایه در برابر این گونه 

هاي خردورزانه و پراگماتیک  ها سیاستگذاري بحران

در چهارچوب یک استراتیژي ملي فراسیاسي است و 

 این هنگامي مقدور است که:

هاي  هاي ملي و شایسته ساالري در سیاست تمصلح -1

 کادري در اولویت قرار گیرد.

تیم مشورتي نیرومندي براي رهبران کشور دست  -2

 و پا شود.

ها از حالت فردي برآید و مشارکتي  تصمیمگیري -3

 شود.

پارلمان به عنوان یک نهاد کنترلي و  -4

 ها اثر گذار باشد. بازدارنده بر تصمیمگیري

کمیسیون ملي نظارت بر »ار چوب پارلمان در چه -5

 ایجاد گردد. « هاي خارجي چگونگي جلب و مصرف کمک
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در یک سخن، در جوامع در حال گذار ، به خصوص »

ملت یا  -جوامعي که هنوز به فارماسیون کشور

ملت به معناي امروزین آن نرسیده اند،  -دولت

یا وجود « ساختار ملي»و « هویت ملي»مفهوم 

 و یا این که بسیار کمرنگ است.ندارد، 

 

 بحران اداري )مدیریت  یا ادمنیستراسیون( : 

بحران مزمن اداري بحراني است بسیار خطرناک و 

خانمان برانداز که به سان موریانه تار و پود 

دولت را مي خورد و در نهایت میان دولت و ملت 

شگاف ساختاري ایجاد مي نماید. در هر کشور، 

اشت مسایل حل ناشده از سرعت هرگاه سرعت انب

اجراآت کمتر باشد، سرانجام کار نارضایتي شدید 

مردم از نظام و انفجار اجتماعي خواهد بود. حال 

اگر در نظر بگیریم که در کشور ما هماره سرعت 

انباشت مسایل حل ناشده به سرعت هواپیما بوده 

از عمق  –است و سرعت اجراآت به سرعت مورچه 

 گاه مي شویم.فاجعه خوبتر آ

 

دردمندانه، فساد اداري و ناتواني مدیریتي در 

کشور به پیمانه یي بوده و هست که ناگزیر زنگ 

خطر را به صدا در بیاوریم و این نکته را خاطر 

نشان سازیم که یکي از دالیل اصلي فروپاشي شوروي 

همو شیوع بیماري واگیر اداري و بحران  -پیشین

 مدیریت بوده است.  

ه یي که کنون در برابر ما قرار گرفته است، مسال

این است که چگونه مي توان کشور را در برابر 

 این گونه خطرات وقایه نمود؟ 

 

هایي كه در برابر  از بزرگترین چالشبحران اداري 

ما قرار دارد. دامنه یابي این بحران كه 

دردمندانه در كشور ما پا از مرز بحران فراتر 

انجامیده است، این خطر را به نهاده و به فاجعه 

دنبال دارد كه فاصله میان مردم و دولت را 

ها را  ها و ناخشنودي فراختر گرداند و ناخرسندي

افزایش ببخشد. با این كار، محبوبیت دولت كاهش 
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هاي بایسته سنجیده  پیدا نموده و اگر تدبیر

نشود، مشروعیت آن را نیز با چالش جدیي روبرو 

هاي  انجام یك رشته ساماندهيخواهد گردانید. 

 ها به شمار مي رود. مدیریتي بنیادي از اولویت

 

پهناي این چالش تا بدانجاست كه پا از مرزهاي 

بحران فراتر گذاشته و به یك فاجعه، تمام عیار 

مبدل گردیده است. به گونه یي كه به پیمانه 

در شوروي پیشین را به « عصر طالیي دیوانساالري»یي

 ورد.خاطر مي آ

 

با توجه به این كه بحران مدیریت بیماریي است 

كه پایه هاي نظام را پنهاني به سان موریانه مي 

خورد، و شكاف میان مردم و دولت را هر چه 

فراختر مي گرداند؛ بایسته است ویرایش ساختار 

اداري و كمرنگ ساختن این بحران در دستور روز  

هرگونه سیاست هاي دولت افغانستان قرار گیرد. 

كم بها دادن و بي پروایي به این پدیده و دست 

كم گرفتن آن، پیامد هاي زیانباري را به همراه 

 خواهد داشت.  

 

ژرفایابي دیوانساالري در افغانستان، عوامل و 

علل فزونشماري دارد كه بیشتر ریشه در گذشته 

دارد و همچون بار بدي از رژیم هاي گذشته به 

به ارث رسیده است؛ به دولت نوپاي این كشور 

گونه یي كه به سان كوله بار سنگیني، پشت دولت 

 و مردم این كشور را خم ساخته است.  

هایي بزرگي كه بر سر راه ما است، این  از دشواري

است كه دستگاه اجرایي ما از كارایي بایسته 

یي  برخوردار نیست. در این حالت، شگاف ساختاري

آید كه هرگاه بي میان دولت و مردم پدید مي 

یي سنجیده نشود،  درنگ به آن توجه نگردد و چاره

 كشور به سوي پرتگاه نابودي كشانیده خواهد شد. 

 

از نگاه مدیریتي، بدترین حالت این است كه 

ها در دستگاه خاصي به انحصار در آید، به  صالحیت
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یي كه به دلیل ضعف مدیریت، نه خود  گونه

از آن را داشته توانمندي بهره گیري بهینه 

باشند و نه قصد مشاركت دادن دیگران در آن را. 

از این رو، بایسته است براي گسترش پایگاه 

ها  مشروعیت دولت، میزان و حدود و چهارچوب صالحیت

 ها معین گردد.  و مكلفیت

سوگمندانه در این اواخر شاهد پدیدآیي 

هایي در تار تار و پود كشور هستیم.  شاریدگي

ها،  گیري از دامنه یابي این شاریدگيبراي جلو

 یي در نظر گرفته شود. هایي پیشگیرانه باید تدبیر

 

هیچگاهي در كشور نظام شایسته و بایسته یي 

اداري وجود نداشته است. هر چند در سال هاي 

دوره شاهي و جمهوري داوود خان، كارشناسان 

آلماني تالش هایي را به راه انداخته بودند تا 

ري افغانستان را به پیمانه یي مدرنیزه نظام ادا

نمایند، مگر دردمندانه كمتر موفق بودند. 

راهیابي مستشاران شوروي پیشین در نظام اداري 

افغانستان و الگو برداري از مدل مدیریت آن 

كشور،  با آن كه تا اندازه یي شیوه هاي مدرن 

مدیریت را به افغانستان آورد، مگر در پهلوي 

مزمن دیوانساالري را از شوروي به  آن،  بیماري

 افغانستان، تسري داد. 

 

در پي آن، با رویكار آمدن مجاهدان و به ویژه 

طالبان، شیوه هاي نظام مدیریتي پاكستان كه یكي 

از بیمار ترین شیوه ها در جهان به شمار مي 

آید، به كشور راه یافت كه از ویژگي هاي این 

وري لگام گسیخته نظام شیوع واسطه بازي و رشوه خ

در یک  -و بي بند و باري بیش از حد و مرز است

سخن، دولت مافیایي که تا کنون در کشور حاکم 

 است. 

 

این گونه، نظام اداري كشور، نظامي است سخت 

نارسا و نا به هنجار. معجون مركبي است از شیوه 

ها، روش ها و نظام هاي گوناگون كه همچون 

از همجوشي نظام هاي انباشتهء بي سر و ته یي 
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رنگارنگ خود نمایي مي كند و تافته یي جدا 

بافته یي از نظام مدرن مدیریتي رایج در جهان 

 است. 

 

اكنون كه سازمان ها و نهادهاي گوناگون بین 

المللي و شركت هاي خارجي به كشور سرازیر 

گردیده اند و گذشته از آن شمار فراواني از 

اي اروپایي و كارشناسان افغاني از كشور ه

امریکا بازگشته اند و آهسته آهسته شیوه ها و 

روش هاي نوین مدیریت راه خود را مي گشاید و 

 كاربري كامپیوتر ها، پیامگیرها و دورنگارها

و دیگر لوازم مدرن اداري و انترنت  )نمابرها(

پهنا مي یابد؛ زمینهء خوبي فراهم آمده است تا 

ریت به پیمانه با گسترش اتوماسیون، بحران مدی

 یي كمرنگ شود. 

 

مگر براي ریشه كن كردن این بحران، بایسته است 

برنامهء منظمي در راستاي دگردیسي نظام اداري 

ریخته شود و گام هاي استواري در این بستر 

برداشته شود؛ مانند بازنگري در قوانین، احكام، 

دستورها، فرمان ها و كل نظام اداري، ایجاد و 

هاي دولت مردمساالر، شایسته ساالر و تحكیم پایه 

دربرگیرنده، ایجاد نظام مدرن، كارا و پذیراي 

بازرسي و كنترل و مانند آن. این ها تدبیر هایي 

 اند كه مي توانند در زمینه یاري رساند.

 

بسي ارزشمند است تا برنامهء منظمي براي 

بازآموزي كارمندان دولت در داخل و خارج كشور 

در چهارچوب آن، كارمندان بتوانند ریخته شود تا 

با روش ها و شیو ه هاي مدرن منجمنت و 

 ادمنیستراسیون آشنایي یابند.

 

اشاعهء فرهنگ مشروعیت تصمیم گیري از سوي 

رهبران و مهم تر از همه پاسخگو بودن كارمندان 

دولت از باال به پایین و برعكس در برابر قانون، 

در زمینه كمك   از راهكار هایي است كه مي تواند

 رساند.
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به هر رو، نباید در  انتظار دستاوردهاي چشمگیر 

دولت در آینده هاي نزدیك در  این زمینه بود، 

چه آراستن نظام نوین مدیریت در كشوري كه در دو 

دهه گذشته فاجعه اداري گریبانگیر آن بوده است، 

 كاري است بس دشوار و توانفرسا و زمانبر. 

 رده، آشکارا و فاش بگوییم که:بایسته است بي پ

 بزرگترین مشکل ما نبود سیستم است. -1

چیرگي  -بزرگترین مانع در راه نظام سازي -2

 ها و مالحظات در سیاست کادري دولت است. مصلحت

 شایسته ساالري است.  -تنها راه ایجاد سیستم -3

باید مشارکت ملي در ساختار دولتي بر پایه 

گردد. هرگونه مشارکت شایسته ساالري استوار 

نمادین، فیزیکي و مصلحتي و روي کار آوردن 

اشخاص تصادفي و ابزاري و ضعیف و فاقد صالحیت که 

ها مشارکت نداشته باشند، نمي  در تصمیمگیري

تواند مشارکت ملي را تمثیل نماید و هیچگاه از 

سوي مردم پذیرفته نخواهد شد. در ساختار دولت، 

ه شایسته ساالري استوار باید مشارکت ملي برپای

هاي ابزاري و  ها به نخبه گردد، نه سپردن کرسي

 تصادفي.

تنها هنگامي دولت و مردم با هم یکي خواهند شد 

که دولت را از خود بدانند و میان دولت و مردم 

شگاف وجود نداشته باشد. این مهم هنگامي میسر 

هاي آگاه، کاردان، با تقوا و  است که شخصیت

کار آیند، نه بر اساس مصلحت و  شایسته سر

 مالحظه.

 

تنها با داشتن سیاست کادري درست است که هر 

گونه تصمیمگیري در عرصه سیاست خارجي مي تواند 

پشتیباني ملي پیدا نماید و موفقیت آمیز باشد. 

در غیر آن، با ناکامي روبرو خواهد بود. همچنان 

یک دولت راستین ملي که از پشتیباني مردم 

هاي آگاه ملي، در  ردار باشد و در دست شخصیتبرخو

برابر هرگونه فشار، توطئه و دسیسه دروني یا 

بیروني وقایه خواهد بود و هیچ نیروي در جهان 
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نخواهد توانست آن را نابود، سرنگون و واژگون 

هاي  هایي که در دست نخبه نماید. 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 این مساله، بایسته است در سیاست

 هایي صورت گیرد.  کادري دولت بازنگري

همان گونه که انسان به عنوان یک ارگانیزم 

زنده، هر آن در معرض تهدید گزندهاي گوناگون 

قرار دارد و آسیب پذیر است و به مراقبت و 

پیوسته و درمان دایمي نیاز دارد و تنها  وقایه

وقتي سالم و صحت پنداشته مي شود که همه اعضاي 

بدن از سالمتي برخوردار بوده و در رژیم معیني 

هماهنگ عمل نمایند و هر گونه بي توجهي و سهل 

هاي بي شمار روبرو مي  انگاري وي را با دشواري

ر گرداند، درست از همین رو هم است که خداوندگا

چو عضوي به درد آورد »سخن دري فرموده است که:

؛ همین «ها را نماند قرار دگر عضور –روزگار

گونه، دولت نیز چونان  یک ارگانیزم، تنها در 

صورت فعالیت هماهنگ و سالم بودن همه اعضاي آن 

مي تواند درست کارایي داشته باشد و همانند 

و  انسان پیوسته به پرستاري و رسیدگي نیاز دارد

کوچکترین بي توجهي و سهل انگاري مي تواند آن 

را با مخاطرات بزرگي روبرو نماید و هرگاه عضوي 

ها(ي دولتي درست کار  ها ) ارگان )ارگاني( از عضو

نکند، به مصداق سروده گهربار خداوندگار سخن 

هاي آن نه تنها نمي تواند کارا  دري، دگر عضو

ها و  تگيباشد، بل نیز شیرازه آن را با گسیخ

هاي جدي و حتا خطر فروپاشي و فروریزي  پاره گي

 روبرو مي نماید.  

 

ها  از این رو، تنها پادزهر و نوشدارویي که دولت

ها و  را مي تواند در برابر هر گونه گزند

ها وقایه نماید، شایسته ساالري و سپردن  بیماري

کار به اهلش مي باشد. بر عکس بزرگترین 

مباشر »و « مصلحت ساالري»اري،فروکاستي در دولتد
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هاي  و سپردن کارهاي کلیدي به دست نخبه« پروري

ابزاري و تصادفي است. در یک سخن، به هیچ رو 

مصلحت و مالحظه در دستگاه اجرایي مجاز نیست. 

تنها و تنها شایسته ساالري است که مي تواند 

 کاروان را به سر منزل مقصود برساند. 

 

و ادمنستراسیون، دولت یک  از دیدگاه علم منجمنت

است. این گونه، مي شود دولت « ارگانیزم اداري»

را به یک انسان تشبیه نمود. بسنده است در یک 

انسان، یکي از ارگان هاي کلیدي چون مغز، قلب، 

شش، چشم، دستگاه اعصاب یا دستگاه گوارشي یا 

تنفسي کار نکند. آن گاه تمام بدن از کار خواهد 

نیز همین گونه است. بسنده است  ماند. در دولت

هر گاه یکي از ارگان ها درست کار نکند. آن گاه 

 همه چیز از کار خواهد افتاد. 

 

همان گونه که ارگانیزم انسان به گونه هارمونیک 

کار مي نماید، دولت نیز بر اساس هارموني کار 

مي نماید. هرگاه قرار باشد مثالي در زمینه 

را به یک گروه موسیقي بیاوریم، مي توان دولت 

تشبیه نمود. هرگاه در یک کنسرت، جاز نواز را 

به جاي پیانو نواز و پیانو نواز را به جاي جاز 

نواز، گیتار نواز را به جاي آرگن نواز و  آرگن  

نواز را به جاي گیتار نواز ... بگماریم؛ روشن 

است به جاي آهنگ هاي دلنواز و روانپرور، ساز 

کننده و دلخراشي را خواهیم  پر هنگامه و کر

شنید که با شنیدن آن کنسرت بر هم خواهد خورد و 

شنوندگان سالن را ترک خواهند گفت. در دولت نیز 

چنین است. هرگاه سیاست هاي کادري درست نباشد و 

کادرها درست به جاهاي شان گماشته نشود، نباید 

 انتظاري جز از برهم خوردن هارموني نظام داشت.

کار در یک کشور آن است که هر کس در  بهترین

جایگاهي قرار بگیرد که شایستگي آن را داشته 

باشد. مي توان کشور را به دیهیم شاهي یي 

هاي بسیاري با  همانند پنداشت که در آن گوهر

اوستادي به کار رفته باشد. زیبایي تاج در آن 

است که هر گوهر در جاي خودش نشانیده شود. 

حتا اگر د ر  -ه جاي خودش نباشدهرگاه هر دانه ب



 

387 

 

شاهوار و شاهنگین به جاي تارک تاج، به پشت یا 

زیبایي تاج زیان مي  -کنار آن نشانیده شود

 بیند. 

 

یكي از عواملي كه در دامنه یابي بحران مدیریت 

در كشور، نقش بنیادي داشت، پناهبري شمار 

بسیاري از كارشناسان و تكنوكرات ها به خارج، 

به اروپا و امریكا در سال هاي جنگ بود به ویژه 

كه كشور را با قحط الرجالي بي سابقه روبرو 

گردانید، به گونه یي كه تا به  امروز پیامدهاي 

 آن محسوس است و شاید سال هاي سال ادامه یابد. 

 

این گونه، نظام اداري كشور، نظامي است سخت 

نارسا و نا به هنجار. معجون مركبي است از شیوه 

ا، روش ها و نظام هاي گوناگون كه همچون ه

انباشتهء بي سر و ته از همجوشي نظام هاي 

رنگارنگ خودنمایي مي كند و تافته یي جدا بافته 

 یي است از نظام مدرن مدیریتي رایج در جهان. 

 

 

نبود مکانیسم های مهار نیروهای گریز از 

 -مرکز

 بزرگترین چالش در برابر دولت های ما

 
دیدآیی کشور در میانه های سده نزدهم از آوان پ

تا کنون، دولت های حاکم بر آن، پیوسته با یک 

چالش بزرگ رو به رو بوده اند: هرگز، هیچ دولتی 

نتوانسته است ابزاری برای مهار نیروهای گریز 

از مرکز بیابد. در این حال، کشور پیوسته با دو 

 حالت رو به رو بوده است:

اشغال درآورده است،  یک ابر قدرت آن را به  -1

یک دولت اولتراناسیونالیست پشتون را به زور 

سرنیزه حاکم گردانیده است، یک سردمدار دست 

نشانده اولتراناسیونالیست پشتون را آورده، به 

آن پول و جنگ افزار داده است و این دولت هم با 

تکیه بر خشونت و سرنیزه بیگانه )آمیزه یی از 
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ر غربی( فرمان رانده استبداد شرقی و استعما

 است. 

به محض پس شدن سایه این ابر قدرت از سر  -2

با همه کر و فر « مرکزی»دولت دست نشانده، دولت 

و شکوه و جبروت آن از هم فروپاشیده است و کشور 

را دو باره هرج و مرج  و ناآرامی فرا گرفته 

است و این وضع نا به هنجار تا آن گاه ادامه 

ر قدرت دیگر از راه برسد و یافته است که یک اب

بار دیگر کشور را به اشغال در آورد و باز هم 

یک دولت دیگر اولتراناسیونالیست پشتون را 

استخدام کند و باز هم یک سردمدار دست نشانده 

دیگر اولتراناسیونالیست پشتون را بر تخت 

بنشاند و با روان ساختن دریایی از پول و جنگ 

 قرار سازد.افزار، نظم آهنین را بر
 

ما پیوسته در گرداب همین دور و تسلسل باطل 

 سرگردان بوده ایم. 

هر ابرقدرتی که آمده است، برای دستیابی به 

مطامع خود، سرمایه گذاری هنگفتی برای ایجاد یک 

دولت نیرومند مرکزی اولتراناسیونالیست پشتون 

نموده است که در فرجام با ناکام شدن، همه 

اد داده است و ناگزیر دولت دست هزینه ها را برب

پخت خود را با شهریار دست نشانده به دست 

سرنوشت رها نموده و جان نیمه بسمل خود را از 

ورطه بیرون کشیده است و از دور تماشگر 

 آن  بوده است.« رهبر»برافتادن این دولت و 

 

دشواری در این جا است که هر دولت 

ر می آید، اولتراناسیونالیست پشتون که روی کا

با توجه به این که با یک پروژه جیوپولیتیکی 

بیرونی پیوند دارد، با همه اقوام و باشندگان 

کشور، به ویژه قبایل پشتون باشنده خاور و جنوب 

کشور در می افتد و باال استثناء با همسایگان هم 

در دشمنی قرار می گیرد. در واقع، چنین دولتی 

می تواند به تقویت با رفتارهای ناشیانه خود تا 

نیروهای گریز از مرکز می پردازد. نیروهایی که 

سرانجام قادر می شوند در نخستین فرصت به دست 
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آمده، شیرازه و تار وپود این دولت را از هم 

 بگسالنند.

 

این دولت، مادامی که از سوی دونر نیرومند 

تغزیه می شود، با کر و فر و غر و فش بسیار 

ده می کشد و ناز بر فلک و مستی می کند و عرب

امر بر ستاره می نماید. مگر، به محض کمرنگ شدن 

یاری های دولت متروپول، آغاز به لرزش می کند و 

با قطع جریان پول، بی درنگ از سوی همین 

نیروهای گریز از مرکز از پا می افتد. به گونه 

یی که حتا یک نفر هم حاضر نمی شود در دفاع از 

ه سقوط رژیم های امان هللا خان، آن برخیزد. تجرب

ظاهر خان، داوود خان و داکتر نجیب نمونه های 

 بارز چنین روندی است.

 

بیایید، ببینیم چرا در طول تاریخ یک سده و نیم 

کشور افغانستان، هیچ تجربه یی مبنی بر ایجاد 

یک دولت نیرومند مرکزی، با وصف برخودار بودن 

ر قدرت ناکام از پشتیبانی های بی دریغ یک اب

تنها دلیلی که می توان برای موضوع  بوده است؟

برجسته ساخت، نداشتن پایه مردمی چنین دولت ها 

است. همیشه روند دولت سازی به گونه مصنوعی از 

باال آغاز شده است و به گونه مصنوعی کوشش صورت 

گرفته تا از باال به پایین به زور تحمیل گرد و 

 کام بوده است.چنین تجربه یی همیشه نا

 

دشواری در این است که افغانستان هرگز توان 

تمویل یک دولت نیرومند مرکزی را از مدرک 

درآمدهای درونی ناچیز خود ندارد. پس باید 

هزینه های چنین دولتی از بیرون پرداخت گردد. 

سناریو هم روشن است. مادامی که پول می آید، 

ه جریان دولت سر جایش ایستاده است. هرگاه هم ک

 پول قطع شد، دولت هم فرومی پاشد.

یک دولت نیرومند مرکزی دو بازوی نظامی و 

مدیرتی دارد. بازوی نظامی آن مادامی که از 

بیرون باران پول می بارد، سر جایش است. مگر، 

 به محضی که باران فرومی کشد، از هم می شکند. 
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آن چه مربوط به بازوی مدیریتی آن می گردد، به 

فساد همه جا گستر، به هر پیمانه که این دلیل 

بازو پهن تر می گردد، به همان پیمانه موجب 

پهنایابی فساد در کشور می گردد و با فراخ تر 

ساختن شگاف های ساختاری اجتماعی، موجب دوری 

 گزینی مردم از دولت می شود.

با توجه به این که در چنین دولتی، مباشرپروری 

راهبرد اصلی سیاست های به جای شایسته ساالری 

کادری است و دولت پیوسته در پی خرید واستخدام 

رجاله های معامله گر و خود فروخته، روشن است، 

همه چیز رنگ  و بوی فریب کاری و ریا و نیرنگ و 

پیرنگ را می گیرد و همه ارزش ها مسخ می گردد. 

در نتیجه، معامله، مصلحت و مالحظه جای خردگرایی 

می گیرد و بحران عدم اعتماد ژرفی و قانون را 

 سراپای ارگان دولت و جامعه را فرا می گیرد. 

به نوبه خود، تزریق پول از باال و در واقع از 

بیرون، موجب تمرکز سرمایه در دست گروه های 

اندکشمار الیگارشی مالی گردیده، به سرعت دو 

فرهنگ مختلف و دو تراز زندگی از ریشه متفاوت 

می آرد  که به انقطاب جامعه می را به میان 

انجامد. و این خود از پیش زمینه را برای 

 انفجار اجتماعی فراهم می آرود.

 

با توجه به راهبرد افراطی تبارگرایانه و 

زبانگرایانه چنین دولتی، به سرعت نیروهای 

مخالف آن به بسیج توانایی های خود می پردازند. 

انی به در نتیجه، افراط گرایی تباری و زب

سامانه لگام گسیخته یی مبدل می گردد که تنفر و 

انزجار اجتماعی را به عنصر عمده کشاکش های 

 سیاسی مبدل  می گرداند.   

 

وابستگی عمیق چنین دولتی به یکی از قطب های 

جهانی قدرت، واکنش سخت قطب دیگر را بر می 

انگیزد که پیوسته هستی آن را باخطر نابودی 

د. عین مطلب در عرصه کشاکش های تهدید می نمای

منطقه یی صدق می کند. گرایش به سوی گروهی از 

دولت های منطقه یی و دشمنی بی مورد با گروه 



 

391 

 

دیگر، کشور را به میدانگاه نبردهای بی پایان 

 اطالعاتی این کشور ها مبدل می گرداند.

 

تندروی تباری )دقیق تر پشتون گرایی افراطی( 

پاکستان و هم روسیه با بهره موجب می شود که هم 

گیری از این روند نامیمون تا می توانند عناصر 

وابسته به خود را در ساختارهای مسلح رخنه 

بدهند. در نتیجه، ضریب امنیتی به شدت پایین 

آمده از یک سو زمینه برای دهشت افگنی هار 

فراهم می گردد و از سوی دیگر، خطر رو دادن 

می گردد. فراموش نباید کودتاها بیشتر و بیشتر 

کرد که روس ها در سده بیستم درست با چاق کردن 

مساله پشتون در تار و پود نیروهای مسلح نفوذ و 

با راه اندازی کودتای غلزایی هفت ثور، کشور را 

 با فاجعه برگشت ناپذیری رو به رو ساختند. 

 

این است که هر دولتی که روی کار می آید، از 

واپسین روز هستی خود با   همان دم نخست، تا

تهدید واژگونی رو به رو می باشد. این است که 

فاجعه پایانی ندارد. روشن است رژیم کنونی هم 

نوشدارو و پادزهری برای درمان این درد بی 

درمان ندارد و سرنوشت آن از پیش تعیین شده 

 باژگونی محتوم.  -است

 

 به گونه سنتی، روحانیون و رهبران قبایل )خان

ها( دو نیروی مخوفی اند که پیوسته دولت های 

افغانستان را از پایین زیر فشار می گیرند. 

همین گونه ابرقدرت ها و قدرت های منطقه یی هم 

دو نیروی دیگری اند که دولت های افغانستان را 

 از دو پهلو زیر فشار جانکاه می گیرند.

می ماند تنها روشن اندیشان. هر دولتی که روی 

می آید، در آغاز شعارهای دلفریبی سرمی دهد کار 

مانند شعار استقالل کشور در زمان امان هللا خان، 

شعار جمهوریت در زمان داوود خان، شعار زدایش 

تفاوت های طبقاتی و برابری اجتماعی در دوره 

حزب دموکراتیک خلق، و شعار دموکراسی و آزادی 

 بیان در دوره کرزی. 
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روشن اندیش کشور با آغاز هویداست که نیروهای 

هر مرحله به این شعارهای فریبنده دل می بندند 

و به این امید که شاید رژیم نوپا با پندگیری 

از لغزش های پیشینیان سر انجام، اصالحات و 

تحوالتی را به میان خواهد آورد. اما حاشا، یک 

رژیم پشتونیست هیچگاهی به چیزی جز حاکمیت 

اندیشد. این است که الیه  مطلقه و خودکامگی نمی

روشن اندیش کشور نیز در فرجام در برابر این 

 رژیم به پا می خیزند. 

 

کنون، دولت حاکم نیز در همین مرحله قرار گرفته 

است و نیروهای روشن اندیش جامعه بیخی از آن 

قطع امید کرده اند و به این نتیجه رسیده اند 

انفجار با که رژیم اصالح پذیر نیست. این است که 

گذشت هر روز نزدیک تر می شود. چون از هر چهار 

سو زیر فشار قرار گرفته است و تنها امید آن 

برای بقا به یاری های بیرونی است. اوضاع نا به 

سامان اقتصادی اروپا و امریکا هم کمتر شانسی 

 برای آینده آن بر جا می گذارد.

 

 تنها راهی که برای برونرفت از این وضعیت می

ماند، این است که روند دولت سازی را وارونه 

بسازیم. یعنی از پایین به باال و این گونه 

دولتی بسازیم بر شالوده اقتدار ملی با پایگاه 

گسترده مردمی، با مشارکت ملی و پرهیز از 

انحصار گرایی. مگر، چنین چیزی با سرشت 

پشتونیسم افراطی که راهبرد آن مبدل ساختن 

، انحصارگرایی لگام «پشتونستان» افغانستان به

گسیخته، و برتری خواهی و فزونخواهی زبانی و 

 تباری است، ناسازگار است. 

 

دامن زدن به تنش های تباری و زبانی از سوی 

پشتونیست ها موجب گردیده است که از یک سو 

پاکستان برای حفظ امنیت ملی خود به گونه بی 

دروی اسالمی سابقه یی به تقویت بینادگرایی و تن

در نوار مرزی دست بیازد و از سوی دیگر در درون 
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کشور زمینه ساز پدیدآیی تاجیکسیم، ازبیکیسم و 

هزاره ایسم افراطی گردد. در یک سخن، پشتونیسم 

 کشور ما را به گروگان گرفته است.    

 

 در نتیجه، بر سر یک دو راهی قرار می گیریم:

و بسوزیم یا همیشه گروگان پشتونیسم بمانیم  -

و بسازیم و کشور پیوسته در میان همین دو حالت 

استبداد و استعمار، اشغال و دربند بودن  و یا 

 هرج و مرج و آشفتگی و خودسری بسر ببرد؛

یا این که با برچیدن گلیم پشتونیسم  -

افراطی، زمینه را برای ایجاد یک دولت مشارکت 

ملی بر پایه دادگری اجتماعی، وحدت ملی و ارزش 

های دموکراتیک و برابری حقوق شهروندان فراهم 

آوریم. دولتی که در آن همه شهروندان بتوانند 

بدون تبعیض و امتیاز، در کنار هم با صلح و صفا 

و آرامش بسر برند. دولتی که نه در چهارچوب 

منافع کشور متروپول و منافع گروهی اندکشمار 

الیه های معامله گر و سازشکار؛ بل بر پایه 

نافع واالی کشور، عمل نماید، بی طرفی مثبت و م

فعال کشور را اعاده، استقالل و آزادی آن را 

 حراست  و از حریم مقدس  آن دفاع بتواند. 
 

انتخاب به دست ما است.  و بایسته است در این 

کار همه عناصر آگاه، ملی و میهن دوست و در گام  

 نخست پیشاپیش همه نیروهای ملی پشتون پیشگام

شوند و میهن را از دست این گروه تنگ نگر، 

انحصار گرا و خون آشام که روح جامعه و به ویژه 

 نخبگان ما را اسیر گرفته است، رهایی بخشند.

شاید ملک خدا داد افغانستان از انگشت شمار 

های گیتی باشد که بدون رمل « کشور»ترین 

اندازی، فال بینی، استخاره، غیب گویی و اسطرالب 

نی و ... کمتر کسی از اسرار آن سر در خوا

بیاورد. در  این کشور نقطه نیرنگی گویی تقدیرو 

مشیت  الهی رفته است که هیچ چیز آن به دیگر 

 کشورهای جهان نماند.

 

به برخی از ویژگی های این کشور عجیب و غریب 

 توجه فرمایید:
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تنها کشوری است که هنوز مرزهای آن روشن  -

داند که منتها الیه مرزهای  نیست و هیچ کسی نمی

 جنوبی و خاوری آن کجاست؟

همین گونه تنها کشوری است که مساحت آن هم  -

 معلوم نمی باشد .

تنها کشوری است معنای سرود ملی آن را دو  -

 سوم باشندگانش نمی دانند.

تنها کشوری است که قادر به تامین یک ششم  -

 بودجه اش هم نمی باشد.

دقیق خالیق آن را تنها کشوری است که شمار  -

کسی نمی داند. برای نمونه در سال های دهه 

هزار تا  600هشتاد شمار باشندگان هزاره آن از 

میلیون نفر قید گردیده بود و شمار پشتون های  8

 درصد و ....  60درصد تا  13آن از 

....اگر همین گونه پیش برویم، گپ به جاهای 

می  باریکی می کشد. جان مطلب در آن است که

خواهیم بگوییم که تنها کشوری است که در آن مرز 

 مشخصی میان دولت و اپوزیسون آن نیست!!!!

 

دولت کنونی افغانستان را می توان یک دولت 

شترگاوپلنگی نامید. در این دولت طیف بسیار 

گسترده یی از نیروهای گوناگون و نامتجانس به 

 گونه مکانیکی گرد هم آورده شده اند که در عین

مشارکت در ساختار و بافتار دولت، اپوزیسون هم 

دیگر هم اند و چه از دید ایدئولوژیک )باوری( و 

چه از دید سمتگیری ها و گرایش های سیاسی از هم 

 متفاوت اند.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ساختار نظام سیاسی در افغانستان
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 و

پیشگویی های راهبردی در باره آینده 

 آن

 105)از منظر تئوریک و اکادمیک(

 
پایتخت دولت  –نگامی که سپاهیان عرب کاخ تیسفون ه

 ساسانی را گرفتند،

فرش بزرگ سالون کاخ را با خنجرهای شان پاره پاره 

 کردند

و هر یک برای خود تکه یی از آن را گرفت تا روی آن 

 بنشیند. 

 

مساله ساختار نظام سیاسی و مهندسی آن برای 

ه و کشورهای جهان سوم و به ویژه کشورهای جنگزد

چندپارچه با بافتارهای تباری، زبانی و آیینی 

 ناهمگون از اهمیت فراوان برخوردار است. 

روشن است در ریختیابی ساختار نظام سیاسی 

، به ویژه کشور ما، هم «جهان سوم»کشورهای 

عوامل بیرونی و هم عوامل درونی تاثیرگذار اند. 

از این رو، بدون به سنجش گرفتن این عوامل، به 

ژه عوامل بیرونی، سخن گفتن در باره ساختار وی

نظام امر بیهوده یی بیش نیست. با توجه به همین 

موضوع، باید در بررسی ساختار نظام سیاسی هم به 

تاثیرگذاری های بیرونی
106

توجه شود و هم به  

 جنبه های داخلی آن.

                                      
105

. فشرده این مقاله در سیمای سخنرانی در کنفرانس  

( ارائه گردیده  2013اگوست سال  18-17روند مونیخ )

بود. اینک متن کامل آن را با اندکی ویرایش پیشکش می 

 نماییم.

 
106

باید متوجه بود که کشورهای متروپول همیشه در پی . 

آن اند تا در کشورهای زیر سیطره بیشتر با نظام های 

دارگرای متمرکز و یک رهبر نیرومند و دارای وجهه اقت

هر چند هم کاذب و ساختگی سر و کار داشته باشند تا از 

یک سو منافع شان به گونه اعظمی تامین شود و از سوی 

دیگر در کشور زیر سیطره تنها با یک طرف مواجه باشند 

که زیر فرمان خود شان بوده و به آسانی بتواند خواست 

را در سر تا سر کشور با کمترین هزینه و  و مرام شان
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بررسی چگونگی درهم تنیده شدن عوامل بیرونی با 

ن بر ساختار نظام،  عوامل درونی، و تاثیر آ

نیاز به ارزیابی های بسیار ریشه یی، تاریخی، و 

سیاست های جهانی قدرت های بزرگ و قدرت های 

منطقه یی و...دارد که پرداختن به بحث های نظری 

)تئوریک( در چنین زمینه ها، کار مراکز 

مطالعاتی و پژوهشی تخصصی است. کما این که 

آن ها کار بررسی و تحلیل در باره پیشینه 

نهادهای آپالید پالیسی ریسرچ و پیشگویی ها در 

زمینه چگونگی استحاله و تکامل آن مربوط 

نهادهای پیشگویی راهبردی )استراتیژیک 

استرافور( که در کشورهای پیشرفته  -فورکاستینگ

                                                                                                             
ضایعات برآورده سازد. در غیر آن، موفق نمی شوند به 

 درستی راهبردهای شان را پیاده سازند.
 

از همین رو، می بینیم که برای نمونه امریکا در 

کشورهای عربی خلیج پارس از رژیم های واپسگرای شاهی 

ین هم در جهان مطلقه خاندانی حمایت می کند. شوروی پیش

عرب از رژیم های استبدادی نظامیگر حمایت می کرد که  

بال استثنا با مشت های آهنینی فرمان می راندند. همین 

گونه، روسیه هم ترجیح می دهد کنون در آسیای میانه با 

جمهوری های شاهانه مادام العمر اقتدارگرا سر وکار 

 داشته باشد.

 

ها هوادار یک دولت  در کشور ما در گذشته چون شوروی

متمرکز اقتدارگرای اولتراناسیونالیست پشتون که مخالف 

ایران و پاکستان باشد، بودند، ساختار دولت مورد 

پشتیبانی شوروی در کابل همین گونه بود. کنون درست 

امریکایی ها هم در همان راه  روان اند. این است که 

متمرکز ساختار دولت در کشور زیر تاثیر عامل بیرونی، 

 و اقتدارگرا مانده است.

 

در این میان، یک نکته شایان یادآوری است: در این 

اواخر، واشنگتن بر آن شده است که راه اندازی هرج و 

مرج سازماندهی شده و رهبری شونده، برای کنترل 

کشورهای منطقه خاورمیانه تحت اشغال امریکا بهترین 

بیخی از میان گزینه است. در این گزینه، ساختار دولت 

رفته، به جای آن چند سازواره خودگردان زیر فرمان 

رهبران بومی با هم دشمن، حاکم می شود. روشن است 

کتترل چنین ساختاری آسان تر و هزینه نگهداری آن 

 ارزان تر و پایین تر است.   
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اکادمیک ویژه بزرگی  -موسسات و نهادهای علمی

 دست اندر کار چنین مسایل اند. 

بر تحلیل های پسمنظری  تنها با تکیه

)رئتورسپکتیف(، سیاست های اعمال شده در گذشته 

)آپالید پالیسی ریسرچ( و تحلیل اوضاع کنونی 

)کارنت ستویشن آناالیزس(، می توان پیشگویی هایی 

در باره تحول دورنمایی اوضاع در کشور بیشتر با 

تکیه بر عوامل بیرونی داشت که در چند محور می 

انه در کشور ما نه در گذشته چنین چرخند. دردمند

نهادهایی وجود داشتند، و نه حتا کنون پس از 

گذشت یک دهه، و هنور هم کمتر نهادی را سراغ  

داریم که توانایی دست یازیدن به چنین کارهایی 

را به گونه هنجارمند، سامانمند و پیوسته داشته 

 باشد. 

 11با توجه به همین موضوع، پس از تحوالت 

و روی کار آمدن حاکمیت نو در  2001مبر سپتا

کشور، تقریبا یک سال پس از استقرار آن و حضور 

جامعه جهانی در افغانستان درست ده سال پیش از 

نشستی را در   2003جنوری  9امروز، به تاریخ 

لندن با اشتراک گروهی از خبرگان و پژوهشگران 

 برگزار نمودیم. 

 

ه بررسی گرفته نخستین موضوعی که در آن نشست ب

کانون مطالعات و »شد، پی ریزی نهادی به نام 

بود تا به گونه سامانمند « پژوهش های افغانستان

و روشمند به واکاوی مسایلی از این دست 

بپردازد. پس از پی ریزی این نهاد، بی درنگ به 

یعنی دو روز پس از آن، نشستی با  11تاریخ 

برگزار تن از آگاهان   30اشتراک  نزدیک به 

گردید و نخستین موضوعی که از جمع انبوهی از 

مسایل به بررسی گرفته شد، همانا همین موضوع 

 ساختار نظام در افغانستان بود.

)تا جایی که به یاد دارم، در نشست نخست 

آقایان: مجیب رحیمی، داکتر زیوری، پروفیسور 

لعل زاد، عزیز مرموز، داکتر هاشمی، احمد ولی 

عزیز پور، حبیبی، مهاجر، حامد  مسعود، ساالر

علمی، معلم زاده، شهسوار سنگروال، ولی وردک، 
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فاطمی، عبید، صمدی، وهاب، اکبری، همایون تندر 

 و...اشتراک ورزیده بودند.(  

 

کانون، ارائه گزارش تحلیلی و سخنرانی اصلی در 

زمینه را هم به دوش این کمترین گذاشت و به هر 

ن نشست، به بررسی ابعاد رو با دوستان حاضر در آ

تئوریک مساله پرداختیم. گزارش فشرده این نشست 

با مقاله ارائه شده از سوی بنده در آن در کتاب 

که بی درنگ در « افغانستان به کجا می رود؟»

پاییز همان سال از سوی بنگاه انتشارات میوند 

 در کابل به چاپ رسید، بازتاب یافت.

اپریل  19ه تاریخ همین گونه در همین راستا، ب

قانون اساسی »همان سال نشست دوم کانون زیر نام 

در لندن با اشتراک نزدیک به پنجاه « میثاق ملی

 تن از خبرگان از اروپا و امریکا برگزار گردید.

 

...و در نشست دوم افزون بر پژوهشگرانی که در 

باال از آن ها  نام بردیم، آقایان: پدرام، 

جاز، حمزه واعظی، چنگیز پهلوان، سلیم م

پروفیسور طاهر هاشمی، کوشان و... حضور به هم 

رسانده بوند. چیکده سخنرانی ها و مقاالت ارائه 

شده و جریان کنکاش ها در این نشست ها در کتاب 

 بازتاب داده شده است.« قانون اساسی میثاق ملی»

به هر رو، برگزاری پیهم دو نشست مرتبط به هم، 

که کانون به موضوع ساختار گواه بر ارزشی بود 

 نظام سیاسی و قانون اساسی کشور قایل بود.   

 

در آن هنگام، ارزیابی من از ساختار نظام در 

 کشور چنین بود:

در گذشته، در درازای تاریخ یک سده و نیم »

کشور، همه تجربه ها مبنی بر ایجاد یک دولت 

نیرومند مرکزی، ناکام بوده است. دولت های حاکم 

شور، پیوسته با یک چالش بزرگ رو به رو بر ک

بوده اند: هرگز، هیچ دولتی نتوانسته است 

ابزاری برای مهار نیروهای گریز از مرکز بیابد. 

در این حال، کشور پیوسته با دو حالت رو به رو 

 بوده است: استبداد یا هرج و مرج. 
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به هر رو، تنها دلیل مهمی که می توان برای این 

ساخت، نداشتن پایه مردمی چنین موضوع برجسته 

دولت ها بوده است. همیشه روند دولت سازی به 

گونه سخت ابزاری از باال آغاز شده است و به 

گونه مصنوعی کوشش شده است تا از باال به پایین 

به زور تحمیل گرد و چنین تجربه یی همیشه با 

 شکست رو به رو گردیده است.

 

ن هرگز توان دشواری در این است که افغانستا

تمویل یک دولت نیرومند مرکزی را از مدرک 

درآمدهای درونی ناچیز خود ندارد. پس باید 

هزینه های چنین دولتی از بیرون پرداخت گردد. 

سناریو هم روشن است. مادامی که از بیرون پول 

می آید، دولت سر جایش ایستاده است. هرگاه هم 

 پاشد.که جریان پول قطع شد، دولت هم فرو می 

یک دولت نیرومند مرکزی دو بازوی نظامی و 

مدیرتی دارد. بازوی نظامی آن مادامی که از 

بیرون باران پول می بارد، سر جایش است. مگر، 

 به محضی که باران فرومی کشد، از هم می شکند. 

 

آن چه مربوط به بازوی مدیریتی آن می گردد، به 

این  دلیل فساد همه جا گستر، به هر پیمانه که

بازو پهن تر می گردد، به همان پیمانه موجب 

پهنایابی فساد در کشور می گردد و با فراخ تر 

ساختن شگاف های ساختاری اجتماعی، موجب دوری 

 گزینی مردم از دولت می شود.

با توجه به این که در چنین دولتی مباشرپروری 

به جای شایسته ساالری راهبرد اصلی سیاست های 

دولت پیوسته در پی خرید و استخدام کادری است و 

رجاله های معامله گر و خود فروخته است، روشن 

است، همه چیز رنگ  و بوی فریب کاری و ریا و 

نیرنگ و پیرنگ را می گیرد و همه ارزش ها مسخ 

می گردد. در نتیجه، معامله، مصلحت و مالحظه جای 

خردگرایی و قانون را می گیرد و بحران عدم 

فی سراپای ارگان دولت و جامعه را فرا اعتماد ژر

 می گیرد. 
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به نوبه خود، تزریق پول از باال و در واقع از 

بیرون، موجب تمرکز سرمایه در دست گروه های 

اندکشمار الیگارشی مالی گردیده، به سرعت دو 

فرهنگ مختلف و دو تراز زندگی از ریشه متفاوت 

ی را به میان می آرد  که به انقطاب جامعه م

انجامد. و این خود از پیش زمینه را برای 

 انفجار اجتماعی فراهم می آرود.

 

با توجه به راهبرد افراطی تبارگرایانه و زبان 

گرایانه چنین دولتی، به سرعت نیروهای مخالف آن 

به بسیج توانایی های خود می پردازند. در 

نتیجه، افراط گرایی تباری و زبانی به سامانه 

ی مبدل می گردد که تنفر و انزجار لگام گسیخته ی

اجتماعی را به عنصر عمده کشاکش های سیاسی مبدل  

 می گرداند.   

 

وابستگی عمیق چنین دولتی به یکی از قطب های 

جهانی قدرت، واکنش سخت قطب دیگر را بر می 

انگیزد که پیوسته هستی آن را با خطر نابودی 

های تهدید می نماید. عین مطلب در عرصه کشاکش 

منطقه یی صدق می کند. گرایش به سوی گروهی از 

دولت های منطقه یی و دشمنی بی مورد با گروه 

دیگر، کشور را به میدانگاه نبردهای بی پایان 

 اطالعاتی این کشور ها مبدل می گرداند.

 

در نتیجه، ضریب امنیتی به شدت پایین آمده از 

یک سو زمینه برای دهشت افگنی هار فراهم می 

دد و از سوی دیگر، خطر رو دادن کودتاها گر

 بیشتر و بیشتر می گردد. 

این است که هر دولتی که روی کار می آید، از 

همان دم نخست، تا واپسین روز هستی خود با  

تهدید واژگونی رو به رو می باشد و این گونه، 

فاجعه پایانی ندارد. روشن است هیچ رژیمی 

این درد بی نوشدارو و پادزهری برای درمان 

درمان ندارد و سرنوشت آن از پیش تعیین شده 

 باژگونی محتوم.  -است
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به گونه سنتی، روحانیون و رهبران قبایل )خان 

ها( دو نیروی مخوفی اند که پیوسته دولت های 

افغانستان را از پایین زیر فشار می گیرند. 

همین گونه ابرقدرت ها و قدرت های منطقه یی هم 

ری اند که دولت های افغانستان را دو نیروی دیگ

 از دو پهلو زیر فشار جانکاه می گیرند.

از دید حقوقی، دولت یک شخصیت حقوقی حکمی است 

 که دارای سه رکن اصلی می باشد:

  گستره سرزمینی مشخص با مرزهای شناخته شده

 بین المللی، 

 باشندگانی که در این گستره بسر می برند و 

  .قوای سه گانه 

 

ی یی که ما پیوسته با آن رو به رو بوده دشوار

ایم، این بوده است که ما با داشتن ادعای ارضی 

بدون پشتوانه تاریخی و حقوقی بر پاکستان، 

نتوانسته ایم برای خود گستره سرزمینی مشخصی 

تعریف نماییم. از این رو همواره در تعریف دولت 

 دچار سردرگمی بوده ایم.

 

در برابر هر گونه  دردآور این است که گروهی

نوآوری ایستادگی لجوجانه یی دارند و نمی 

خواهند هیچ گونه ویرایشی را بپذیرند و می 

خواهند ما را همیشه در همان زنجیرها بسته نگه 

دارند. در افغانستان حکومت هم قانون می سازد، 

هم قانون را تطبیق می کند و هم بر قانون نظارت  

وزه گر و گوزه خر و دارد. به قول معروف: خود ک

 کوزه فروش. 

کژ اندیشی و بدفهمی در باره نظام منجر به آن 

شده است تا درک روشنی از مفاهیمی چون توزیع 

 رابطه قدرت نداشته باشیم. -بافت قدرت -قدرت

 

تنها راهی که برای برونرفت از این مصیبت می 

بیدار شدن از خواب افیونی ماند، این است که با 

د دولت سازی را وارونه بسازیم. یعنی رونتاریخ، 

از پایین به باال و این گونه دولتی بسازیم بر 

شالوده اقتدار ملی با پایگاه گسترده مردمی، با 

 مشارکت ملی و پرهیز از انحصار گرایی. 
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کنون بایسته است تا زمینه را برای ایجاد یک 

دولت مشارکت ملی بر پایه دادگری اجتماعی، وحدت 

رزش های دموکراتیک و برابری حقوق ملی و ا

شهروندان فراهم آوریم. دولتی که در آن همه 

شهروندان بتوانند بدون تبعیض و امتیاز، در 

کنار هم با صلح و صفا و آرامش بسر برند. دولتی 

که نه در چهارچوب منافع کشورهای خارجی و منافع 

گروهی اندکشمار الیه های معامله گر و سازشکار؛ 

ایه منافع واالی کشور، عمل نماید، بی بل بر پ

طرفی مثبت و فعال کشور را اعاده، استقالل و 

آزادی آن را حراست  و از حریم مقدس  آن دفاع 

 «بتواند.

 در آن نشست ها چند پرسش مطرح گردید:

در  جهان کنونی چند نوع نظام های سیاسی  -

وجود دارد و به گونه مشخص چگونه نظامی برای 

سته تر و سزاوارتر از دیگر نظام ها کشور ما شای

 است؟ :

)مانند امریکا که « پرزدنتسیال»جمهوری  -

قدرت سیاسی و اجرایی هر دو در دست رییس جمهور 

برگزیده با آرای مستقیم مردم است و مجلس متشکل 

از دو اتاق کانگرس و سنا است و در چنین نظامی، 

کرسی های گردانندگی ارگان  صدرات وجود ندارد،

اي محلي قدرت انتخابي است و گورنرها از قدرت ه

اجرایي بسیار باالیي برخوردار اند. از دیدگاه 

اداري هر ایالت خودگردان و از دیدگاه اقتصادي 

 خود کفا است(؟

یا جمهوری پارلمانی )که در آن پارلمان  -

محور اصلی قدرت دولتی است و رییس جمهور نمادین 

ارلمان از سوی )سمبولیک(، نخست وزیر و رییس پ

آن برگزیده شده و در برابر آن پاسخگو می باشند 

قدرت اجرایی و تصمیمگیری در آن جمعی و یا و 

)مانند آلمان( و یا جمهوری مختلط  گروهی است

 -مانند فرانسه که قدرت سیاسی و مدیریتی

اقتصادی میان رییس جمهور و صدراعظم تقسیم 

 است(؟

برای چگونه  به گونه  دقیق، چگونه نظامی را -

 کشوری در چه اوضاعی می خواهیم؟
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آیا برای کشور ما نظام فدرال بهتر است یا  -

نظام مونولیت متمرکز یا به زبان علمی یونیتار 

 )یک ریخت، یکپارچه، بسیط(؟

اگر گزینش ما نظام ریاستی باشد، آیا این  -

باشد یا همجوش « تک تباری»نظام مانند گذشته 

 تباری، زبانی، مذهبی(؟)بر پایه مشارکت گسترده 

چگونه می توان ساختار نظام آینده را  -

 مهندسی و طراحی نمود؟

آیا نظام های ریاستی و یا پارلمانی به خودی •

خود متضمن مردمساالری و دادگری هستند؟ و یا هر 

نظامی اگر مکانیسم های مهارکننده نداشته باشد، 

 فساد پذیر می شود؟ 

تصادی، اجتماعی و ساختار نظام با توسعه اق•

سیاسی چه پیوندی دارد؟ با توجه به این که 

تحوالت اقتصادی شمرده  -زیربنای تحوالت اجتماعی

می شود، چه راهکارهایی را می توان در این 

 راستا برجسته ساخت؟

چه راهکارهایی را می توان برای مهار قدرت •

لگام گسیخته، مدیریت قدرت و توزیع ثروت و نعم 

 سفارش کرد؟در جامعه 

آیا مشکل در مرکزی بودن قدرت است یا در این •

است که همه قدرت در مرکز متمرکز است و  در دست 

 یک گروه خاص؟

چگونه می توان فرهنگ سیاسی فرسوده کنونی را •

 ویرایش ریشه یی کرد؟

  عوامل بازدارنده همگرایی ملی وکثرتگرایی

ی سیاسی در بحث دولت سازی و ملت ساز –فرهنگی

 چیست؟

آیا دموکراسی صرفا ابزاری برای مشروعیت دادن •

به نظام است؟. آیا دموکراسی تنها زمینه را 

برای شگوفایی فراهم می سازد یا خود بالنفسه 

 منجر به حل مسایل می گردد؟

آیا روند دولت سازی و ملت سازی از سوی دولت •

پیش برده شود یا  باید گذاشت که خود مردم با 

پویا روند دولت سازی و ملت سازی را به مشارکت 

 گونه  طبیعی پیش ببرند؟

  چرا حاکمیت سیاسی نتوانسته است تا کنون به

 اراده و مشارکت مردم شکل بگیرد؟
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  چگونه می توان دولتی ساخت که از پشتیبانی

 همه برخوردار باشد؟  

  چگونه و از چه راه هایی می توان به

سیستم چند حزبی، پلورالیسم )کثرتگرایی( سیاسی، 

تمرکز زدایی و مشروط ساختن و پاسخگو ساختن و 

 مهار قدرت سیاسی دست یافت.

 و...

با بررسی همه جانبه نظام  ما در این نشست ها

های موجود در جهان، و ارزیابی دیدگاه های 

به یک هواداران و منتقدان نظام های گوناگون، 

 رشته نتیجه گیری های تئوریک رسیدیم: 

بی ما از اوضاع اجتماعی و بافتار ارزیا -1

جامعه ما یک جامعه »باشندگان آن چنین بود که 

چند فرهنگی )مولتی  -چندپارچه و ناهمگون

کلتورال( یعنی چند زبانی، چند مذهبی و نیز چند 

است. جوامع چندپارچه یا  تباری )مولتی اتنیک(

ناهمگون جوامعی اند دارای شکاف های عمیق 

روی هم رفته آشتی ناپذیر  -تاریخی و ساختاری

 تباری، زبانی، مذهبی و هویتی .

همچنین به این برداشت دست یافتیم که گزینش  -2

نظام سزاوار برای جوامع چندپارچه و ناهمگون 

 باید پس از پاسخدهی به این پرسش ها صورت گیرد:

  چگونه ساختاری برای جوامع ناهمگون و

و عملی چندپارچه و به ویژه کشور ما زیبنده تر 

 تر است؟

  آیا پیوندی میان ساختار نظام، نهادهای

سیاسی، و روند نهادینه شدن دموکراسی، توسعه 

 پایدار و ثبات هست؟

آیا شکل نظام می تواند زمینه مشارکت  -

فراگیر ملی و وحدت ملی را فراهم و از این راه 

 به دولت سازی و ملت سازی یاری رساند؟  

 ار و آیا گزینش نوعیت نظام، ساخت

هنجارهای آن و چگونگی قانون اساسی تاثیری بر 

 کامیابی یا ناکامی کشورها دارد یا نه؟

.... 

ما پیش از همه به بررسی پایه های تئوریک و 

اکادمیک موضوع پرداختیم و به یک رشته دریافت 

 های کلی دست یافتیم:
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  دیدگاه رایج میان پژوهشگران و نیز تجربه

است که نظام پارلمانی به بار نشسته جهانی این 

دیسنترالیزه یا نامتمرکز )مبتنی بر دموکراسی 

تفاهمی یا اجماعی نمایندگی و نظام انتخاباتی 

با موجودیت سیستم چند حزبی درخور جوامع چند 

چند فرهنگی )مولتی کلتورال( یعنی چند  -پارچه

زبانی، چند مذهبی و نیز چند تباری )مولتی 

صاری ریاستی یا نیمه ( نسبت به نظام انحاتنیک(

ریاستی مرکزگرا )استوار بر حکومت اکثریت و 

نظام انتخاباتی با پیامد برنده یا بازنده 

 نهایی( نیکوتر و سزاوارتر و برازنده تر است. 

 

برای جوامع ناهمگون و چندپارچه، بهترین نظامی 

که بتواند به این خواست های رنگارنگ پاسخ 

ن پاگرفتن و خردمندانه ارائه دهد و امکا

نهادینه شدن مشارکت فراگیر ملی، پلورالیسم 

)کثرتگرایی( و مردم ساالری )دموکراسی( را باال 

ببرد، نظام فراگیر پارلمانی بر شالوده توافق 

جمعی، مشارکت در دستگاه اجرایی و خودگردانی 

بومی و به ویژه مشارکت داشتن در تصمیمگیری ها 

 است. 

دولتي آینده، براي پرداز سیماي نظام   -3

بایست به سنت هاي دیرین موجود در سازماندهي 

قدرت دولتي و ساختار جامعه در کشور از یک سو و 

به گرایش هاي نو و واقعیت هاي تازه در زمینه 

از سوي دیگر، توجه شود. چه گزینش راهبردي در 

این عرصه میان دو جهت اصلي است. در این راستا 

فت که بتواند از یک بایستي الگویي را در نظر گر

سو، به نگهداري جنبه هاي شایسته و پسندیده سنت 

هاي دیرین بپردازد و به همین پیمانه جنبه هاي 

ناپسند و زیان آور آن را بزداید و از سوي 

 دیگر، پذیراي گرایش هاي نو در زمینه باشد.       

 

آن چه بسیار مهم است، این است که اداره کشور 

یسم اقتصادي )زون ها( عیار بر پایه ریگیونال

گردد و ارگان هاي محلي قدرت باید حتما انتخابي 

 «.  باشند
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همین گونه بایسته است در طرز دید خود در قبال 

یک رشته مفاهیم در پیوند با نظام و دولت 

بازنگری کنیم: برای مثال: گذار از  مفاهیم 

کالسیک به مفاهیم مدرن، مانند گذار از تقسیم 

درت به مشارکت ملی در مدیریت، گذار از فیزیکی ق

حکومت و قدرت به اداره یا مدیریت )ادمنستریشن، 

 منجمنت( و گذار از تقرر به انتخاب و استخدام.

 

یکی از ضروریات در آینده، گذار از نهاد لویه 

جرگه به نهاد مدنی مجلس موسسان یا مجلس خبرگان 

 لهیو قب یجرگه شکل بدو هیروشن است که لواست. 

مجلس خبرگان  ایمجلس موسسان  ییون وسطاقرو  یی

مدرن سر و کار  میو مفاه یباشد و با دموکراس یم

 دهیبرچ شهیهم یآن برا میگل یروز دیندارد و با

 یگریچاره د ،یشود. اما در اوضاع و احوال کنون

جز رو  نظام و ساختار یقانون اساس شیرایو یبرا

تا  گر،ید ی. از سومیندار آوردن به لویه جرگه

 ،یقانون گذار یمدرن برا سمیآمدن مکان انیبه م

 گریهر چند هم د سمیمکان نیاست از هم ستهیبا

افکنده  خیتار یبه زباله دان دیکهنه شده که با

مرسدس بنز  دنیتا خر یعنی .میریشود، کار بگ

از ،  2000حد اقل مدل هرگاه نه آخرین مدل، 

تنها ن به عنوا 80یا  70فرسوده مدل  یولگا

 رای. زمیاستفاده کن ی که در دسترس داریم،کشیپا

  .....کنون نه پول مرسدس فراهم شده و نه

 

مشکل ما نبود نظام است.  نیبه هر رو، بزرگتر

. من ردیگ یشکل م یقانون اساس لهینظام هم به وس

سال گذشته، همانا  زدهیبارها نوشته ام که در س

ساختار نظام و معلول و  وبیمع یقانون اساس نیهم

 یاستگذاریو گسترده در س نیکه جلو مشارکت راست

و به  رفتهها در کاست قدرت را گ یریمگیها و تصم

و اداره(  تیریو منجمنت )مد شنیادمنستر یجا

را بر سرنوشت  ییایباند وابسته و ماف کیحکومت 

مانع بر سر راه  نیاست بزرگتر دهیما مقدر گردان

و  یر و قانونمداردولت و ملت در کشو یریشکلگ

 .احسن بوده است یدولتدار
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ناقص و  یاست. قانون اساس نیهم در هم یدشوار

سوء استفاده  یرا برا نهیخود زم یمتناقض به خود

 یفراهم م یختگیو لگام گس یو خودسر یابزار یها

  .سازد

 

شود که کشور در اشغال قرار دارد و نفراموش 

ها  یه زوددر برنامه ندارند ب ییکایامر یروهاین

 یمیرو، هر رژ نی. از اندیافغانستان را ترک گو

گمارند،  یرا که م یخواهند و هر کس یرا که م

  .کنند یخود م یژیمطابق منافع و استرات

 

اوضاع  نیاز هم میبکوش دیحال، ما با نیدر ا

و  یو ترق شرفتیو پ یساز تو مل یدولت ساز یبرا

. به میببر یسود اعظم یدموکراس نیحد اقل تمر

دو سده آزگار در که هند  میداشته باش ادی

 ربا کیبود. اما امروز خود به  سیمستعمره انگل

 یجهان م یدمرکراس نیقدرت مبدل شده و بزرگتر

مستعمره  شیهم تا چهار سده پ رانیاباشد. 

است  دهیرس ینبود. اما امروز به جا شیب کایامر

د خو گریدهه د کیرا بردارند، تا  میکه اگر تحر

  .خواهد شد لیابر قدرت تبد مهین کیبه 

 

 سر انجام، نتیجه گیری نهایی چنین شد:

با توجه به این که ما دیگر در تجرید به سر نمی 

بریم و با جامعه جهانی در تعامل ارگانیک 

هستیم، مصلحت ملی در این برهه حساس تاریخی 

 ایجاب می کند که چند نکته را به سنجش بگیریم:

ب، جامعه جهانی این انتظار را به گمان غال -1

از ما دارد که در ازای یاری های سخاوتمندانه، 

از الگوی ساختار نظام سیاسی برای مثال امریکا 

نمونه برداری شود. از این رو، نظام آینده ما 

 به گمان غالب ریاستی خواهد بود.

با توجه به  به یک رشته باریکی ها، بایسته  -2

چندی مطرح نکنیم.  است بحث فدرالیسم را برای

زیرا نظام سیاسی امریکا به گونه یی است که در 

آن رییس جمهور از قدرت واقعی برخوردار است، 

تفکیک قوا هست و نظام کشور فدرالی است. چون 
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احتمال زیاد دارد که گردانندگان حاکمیت کنونی 

از سیستم امریکا الگوبرداری نمایند، به صورت 

مریکا پرزدنتسیال قطعی نظام آینده مانند ا

خواهد بود با تفکیک قوا. اما با این هم، با 

توجه به شماری از حساسیت ها احتمال پذیرش 

 فدرالیسم در اوضاع کنونی دور از امکان است. 
 

همچنین ذهنیت عامه برای پذیرش نظام فدرالی 

هنوز آماده نیست و شماری فدرالیسم را مساوی با 

ز این رو برای تجزیه و فروپاشی می دانند. ا

ایجاد یک ذهنیت مثبت در زمینه به زمان نیاز 

داریم تا بتوانیم با روشنگری زمینه را  برای 

 پذیرش آن فراهم سازیم.  

همین گونه بر آن شدیم که در این مقطع  -3

 بیشتر روی نظام پارلمانی پافشاری ننماییم.
 

 دالیل ما چنین بودند:

کنون پس از یک دور جنگ های سخت، و  -1

ندپارچگی، کشور بیشتر به یک نوع همبستگی و چ

 همپیوندی نیاز دارد.

با توجه به نبود احزاب سیاسی ملی فراگیر،  -2

در نبود سنت های دموکراتیک بسیار دشوار است، 

نظام پارلمانی ناگهانی راه بیفتد و شاید با 

چالش هایی رو به رو گردد. اگر نظام پارلمانی 

آینده هزینه  در مقطع کنونی ناکام شود، در

 سنگینی برای دوباره آوردن آن خواهیم پرداخت. 

متاسفانه مردم از پویایی های احزاب چه چپی  -3

و چه راستی در گذشته خاطرات و انتباه های خوبی 

 ندارند.  

 

در این حال، دیدگاه منتقدان نظام پارلمانی را 

چنین نظامی در بر آن اند که  در نظر داشتیم که 

اسی فراگیر ملی دارای برنامه نبود احزاب سی

مشخص و مدون، نبود گذشت و مدارا و نبود فرهنگ 

سیاسی دموکراتیک و ناپخته، زمینه ساز بی ثباتی 

و هرج و مرج می شود. هر چند نیک می دانستیم که 

نظام ریاستی نیرومند انحصاری و متمرکز به 

ثبات، توسعه سیاسی و باروری دموکراسی در کشور 
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و خطر آن بسیار باال است که در کشور  نمی انجامد

کثیرالمله یی چون افغانستان به دیکتاتوری فردی 

 و تباری بینجامد. 

 

با  کراستی ایاست که آ نیاست، ا حمطر که یپرسش

نظام  یتند به سو یو جهش ها یانقالب یها وهیش

که گام به گام با  نیا ای م؟یبشتابپارلمانی 

از  یمراتب و فرارول و حمرا یبا ط ریو تدب یتان

و آهسته و با  دهیسنج ی،نردبان و پلکان تکامل

 ؟میآن برو زشوایبه پ ینرم ابزار یروش ها

 کینمودن، بهتر است  یهوقا یبرا ،من دیاز د

 .میریرا در نظر بگ ییدو مرحله  یژیاسترات

 -یاستیگذار به ساختار ر دیدر مرحله نخست با

 ، مطمع نظر باشد. یصدرات

 

 یسنت ها ودبر آن است که در ند یدشوار

و ضعف  یمل ریفراگ یزاب سرتاسرحو ا کیدموکرات

 نیدست نشانده و حضور سنگ یو رهبر یجامعه مدن

بند استعمار  که کشور در یالتحو در  گانگانیب

به  کبارهیگذار  ،یاست و فاقد استقالل و آزاد

 یامدهایتواند پ یدرال مفو  ینظام پارلمان یسو

 به همراه داشته باشد.  ینیسنگ اریبس

 

 یو پارلمان یکه نظام فدرال نیمفراموش نک

دارد.  یفراوان ریناپذ یدشمنان سوگند خورده آشت

که کشور آبستن چالش ها و  یاوضاع بحران نیدر ا

و  یتماعجا یدشمنان دادگر فراوان است، یتنش ها

ناکام  یبرا یتالش چیاز ه ییو کثرتگرا یبرابر

 یوکه آن را مسا یو فدرال ینساختن نظام پارلما

از وقت  شیانگارند، هرگاه پ یکشور م هیزجبا ت

 رشیپذ یبرا یو ذهن ینیع طیو شرا دیایب ایبه دن

و  دینخواهند ورز غیباشد، در امدهیآن فراهم ن

را به خرچ خواهند داد تا آن را  یاریبس یتالش ها

 رو به رو سازند.  یبا ناکام
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تواند  یم یناکام روشن است هر گونه برگشت و

 شهیاند کیرا  یو نظام پارلمان تهیآرمان فدرال

روند  هیجو ناکام جلوه داده، و در نت هودهیب

 قیچند دهه به تغو یکشور را برا یعیتکامل طب

به اهداف  یابیدر دست دیرو نبا نیاز ا. ندازدیب

 نیکار گرفت. با ا یاز شتابزدگ کیژیاسترات

به چنان آرمان  یابیدست م،یکه ما دار یپارلمان

. پارلمان درست مانند دولت ستین شیب یمقدس سراب

 و برده و گروگان زورمندان و آزمندان است. ریاس

خواهد بود  تیموفق نیقر یهنگام ینظام پارلمان

 ندگانیو نما یمل ریفراگ رومندیزاب نحکه ا

 نهیو نهاد شرفتهیپ یو جامعه مدن یمردم نیراست

 . میاششده و نهادمند داشته ب

 

مشارکت  نیمساله، مساله تام نیکنون مهمتر

 ییدر ساختار دولت و انحصار زدا یمل ریفراگ

ها  یریمگینظام تصم دیبا قدرت در دولت است.

 سکیدست به ر دینبا یعنیساخته شود.  یمشارکت

مبارزات چند  یتواند دستاوردها یزد که م ییها

م مرد یبخش ملیی رها یجنبش ها شگامانیپ ییدهه 

 یتخقق آرمان ها یبرا یگزاف یما را که بها

چشم برهم زدن  کیدادخواهانه پرداخته اند، در 

 هند.دبرباد 

 

 رونیکه ب میتراز توقعات را چنان باال ببر دینبا

 یروین یتوان باال دیممکنات باشد. با رهیاز دا

 انیت اند و کیاکمحرا که کنون در  یارتجاع یها

 رومندین یبانیز پشتقدرت را در دست دارند و ا

باشند، در سنجش داشته  یهم برخوردار م یرونیب

 .میباش

 

 یساختار نظام م شیرایبه و یابیمن، دست دیاز د

تا اندازه  زیو ن یمل ریفراگ یتواند از پشتبان

برخوردار گردد.  یجامعه جهان یبانیاز پشت یی

 یدور از توقع است که طرح پارلمان اریاما بس

قق در کوتاهمدت حت یبرا یانسفدرال بتواند ش

 .میواقعگرا باش دیداشته باشد. با
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با چند چالش رو به رو  نهی، ما در زمبه باور من

 :میهست

چالش، نبود برخورد خردورزانه،  نینخست

روشنگرانه و آگاهانه با مساله، فارغ از بند و 

چالش  نیبزرگتر یعنیاست.  یو سمت یتبار یبست ها

 میست که چگونه ما بتوانا نیراستا، ا نیدر ا

را  یو سمت یتبار یها تینگرانه هو تنگ یحصارها

 میزانیبر را فرو یناباور یوارهایو د میشکنانب

 یتمدن - یبالنده مشترک فرهنگ تیو به تراز هو

ما را  ییایجغراف -یخیتار تیهو تواندبکه  یی

 . مییبازتاب بدهد، فراز آ

 یفراتبار تیبه هو یتبار یها تیگذار از خرده هو

مرحله  یخیچون و چرا ضرورت تار یب یمل ریو فراگ

ما است. ناگفته  یاسیو س یتکامل اجتماع یکنون

 یدادگر ،یبه حقوق شهروند یابیدست یبرا داستیپ

 یواال یو ارزش ها ییراگتکثر ،یدموکراس ،یتماعجا

به  یگریو جور د مییشم ها را بشوچبابد  گر،ید

 . میبنگر ایقضا

 

 یاسیس یها و نگرش ها پیوتیاستر ،گریچالش د

از  شمندانهیآال یها یبهره بردار یبرا یابزار

بار و سمت و .... است که دردمندانه ت یمقوله ها

 شده است.  نهیدر کشور نهاد

با آن هم ، بنده برای رفع مسوولیت تاریخی 

هشدار دادم که برای جلوگیری از تکروی و انحصار 

زینش ما بر نظام گرایی ، هرگاه قرار باشد گ

ریاستی گردد، در این صورت بهتر خواهد بود تا 

 به نظام مختلط رو بیاوریم. چنانچه نوشتم :

از دیدگاه من، در اوضاع و احوال کنوني، »

  -بهترین نظام براي کشور ما نظام ریاستي

)نظامي همانند به نظام زمان داکتر صدراتی 

ا چهار نجیب( مي باشد که در آن هم رییس جمهور ب

معاون و هم صدر اعظم با چهار معاون در نظر 

گرفته شده بود. در چنین نظامي، از یک سو، 

مشارکت افقي در بافت قدرت و از سوي دیگر تقسیم 

وظایف و مسوولیت ها میان رییس جمهور )که 

مسوولیت مسایل سیاسي و نظامي و سیاست خارجي را 
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)که به دوش خواهد داشت( و رییس شوراي وزیران 

مسوولیت مسایل اقتصادي، مالی، اداري، فرهنگي، 

آموزش و پرورش و مانند آن را به دوش خواهد 

 گرفت( تامین مي شود .

 

نظامی و  -در این حال، کشور به چند زون امنیتی

اداری تقسیم شده و در راس هر زون یک  -اقتصادی

نماینده با صالحیت رییس جمهور قرار داشته می 

م، ارگان های محلی قدرت مانند باشد. با این ه

والی ها، ولسوالی ها، عالقه دار ها و شهردار ها 

 انتخابی می باشند. 

 

در چنین ساختاری با توجه به اوضاع بسیار 

پیچیده و ناگوار کنونی کشور، مصلحتا بهتر 

خواهد بود تا یک پشتون )ترجیحا درانی( رییس 

گ جمهور باشد با چهار معاون از چهار قوم بزر

کشور. در این حال، برای حفظ توازن دادگرانه 

تباری، صدر اعظم باید حتما تاجیک تبار باشد با 

چهار معاون از چهار قوم بزرگ کشور )چنانی که 

در دروه داکتر نجیب چنین بود(. روشن است در 

چنین ساختاری، می توان ریاست مجلس شورای ملی و 

سپرد. سنا را به برادران هزاره و ازبیک تبار 

همین گونه می شود کرسی های قاضی القضات و 

ارنوالی( را به نمایندگان حدادستانی کل )لوی 

اقوام دیگری مانند ایماق ها و نورستانی ها 

 داد.

روشن است دست یافتن به چنین نظامی، مستلزم 

بازنگری ریشه یی قانون های اساسی گذشته، با 

، برگزاری لویه جرگه می باشد. در این نظام

انتخابات آزاد ریاست جمهوری جای خود را به 

انتخاب رهبران کشور )رییس جمهور، صدر اعظم، 

رییس شورای ملی، رییس سنا، قاضی القضات و لوی 

 ( در لویه جرگه می دهد.یا دادستان کل ارنوالح

ناگفته پیداست چنین روشی مادامی که ما به 

مرحله ملت شدن نرسیده ایم و پدیده یی به نام 

شهروند ظهور ننموده است، امری مصلحتی و  

 ناگزیر می باشد.   
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به هر رو، حال هرگاه گزینش نظام یونیتار مختلط 

تک »ریاستي باشد، این نظام به هیچ رو، نباید 

باشد و نمی تواند هم باشد. زیرا حاکمیت « تباري

چناني که در گذشته نیز به  -تک تباري بر کشور

یانباري را به همراه چشم دیدیم، پیامدهاي ز

داشته و شیرازه کشور را سخت گسست پذیر و سست 

 خواهد گردانید. 

 

از این رو، این نظام بایستي از دیدگاه تباري 

و فراگیر باشد؛ زیرا تنها « بس تباري»همجوش و 

با مشارکت گسترده همه باشندگان سرزمین ما است 

فراهم مي « ملت-کشور»که زمینه براي ریخت طرح 

دد. در این جا مهم ترین نکته این است که گر

روند تصمیمگیري باید مشارکتي و زیر نظارت 

مکانیسم های کنترلی باشد. یکي از دالیل شکست و 

ناکامي دولت ها این بوده است که نظام 

تصمیمگیري سیاسي آن مشروع و مشارکتي و مبتني 

بر شالوده هاي علمي نبوده و داراي بار شخصي و 

 «بزاري بوده است.تباري و ا

 

دردمندانه هنوز کشور ما در مقطعی از تکامل 

اجتماعی و فرهنگ سیاسی قرار نگرفته است که 

مشارکت راستین جای تقسیم فیزیکی قدرت و مدیریت 

جای حکومت را بگیرد. هر چه است، تقسیم فیزیکی 

قدرت است. نگاه محافل قدرت هم به دستگاه دولت، 

حکمرانی است. نه اداره یک مکانیسم فرماندهی و 

کشور. در این اوضاع و احوال، چشم داشتن به 

شایسته ساالری توهمی بیش نیست. تکیه به جامعه 

جهانی هم مقوله یی از همین دست است. جامعه 

جهانی بیشتر در اندیشه تسلط بر خاستگاه های 

نفت و گاز منطقه است تا این که در اندیشه 

شور ما باشد. و اال آوردن دموکراسی راستین به ک

آقای کرزی چه شایستگی هایی داشت که در این سال 

ها بر شانه های مردم ما سوار شد؟ از این رو، 

نباید بازی اصلی را فراموش کرد و زیر تاثیر 

جوسازی هایی رفت که هم از پیش مهندسی و طراحی 

 شده اند. 
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دردمندانه چنین هشدارهایی در کابل گوش شنوا 

از  نتیجه را هم دیدیم و می بینیم. پیدا نکرد.

همین رو است که برآیند ناخوشایند کار روشن 

است: به هدر رفتن یاري هاي جامعه جهاني و در 

نتیجه روبرو شدن کشور با بحران اقتصادي، 

ناکامي در دولت سازي و ملت سازي و در نتیجه 

فربه شدن بحران هاي سردرگم اجتماعي و فرهنگي، 

رزه با مواد مخدر و تروریسم و در ناکامي در مبا

نتیجه بدتر شدن اوضاع امنیتي و سیاسي در کشور 

و به میان آمدن سپاه چند میلیوني معتادان به 

مواد مخدر، خرابي روابط تقریبا با همه کشورهاي 

جهان از جمله نزدیک ترین متحدان در جامعه 

جهاني و از دست رفتن اعتماد جامعه جهاني به 

 ستان.دولت افغان

 

کنون قدرت در کشور در دست یک گروه تند رو 

تبارگرا با اندیشه های قرون وسطایی ارتجاعی 

متمرکز است. سایر باشندگان در تصمیمگیری ها 

مشارکت ندارند و نمایندگان آن ها چونان 

کارمندان دولت در آن کار می کنند و حضور 

نمادین و نمایشی دارند. بدون این که صالحیتی 

باشند و هر موقعی که رییس نظام و تیم  داشته

حاکم تصمیم بگیرد، می تواند هرکسی از آنان را 

 به آسانی کنار بزند.

 

در اثر سیاست های نابخردانه، دردمندانه و 

شوربختانه گسیختگی ها و شگاف های تباری، زبانی 

و مذهبی در کشور چنان ژرفا و پهنا یافته است 

د. گذشته از این که در تاریخ کشور نظیر ندار

ها، در اثر سیاست های فرصت طلبانه، در بخش های 

جنوبی و خاوری کشور، فرهنگ طالبی و تند رو 

اسالمی طراز وهابی حاکم گردیده است.  این در 

حالی است که در شمال و مرکز به پیمانه شایان 

توجهی ارزش های کمابیش مدرن و یک اسالم میانه 

ن دو فرهنگ متفاوت با رو و معتدل رواج دارد. ای

هم آشتی ناپذیر اند و زمینه را از پیش برای 
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تقسیم فیزیکی کشور به دو بخش شمالی و جنوبی 

 فراهم می آورند.

سال گذشته،  11شایان یادآوری است که دولت در 

برای جذب نیروهای طالبان و دیگر تندروان، با 

دامن زدن لگام گسیخته به مسایل زبانی و تباری 

بل و کشانیدن آن به دیگر مناطق کشور، کار در کا

را به جاي کشانیده است که دردمندانه و 

سوگوارانه در هیچ برهه از تاریخ کشور گسیختگي 

هاي نارواي زباني، تباري و سمتي و آییني سابقه 

و پیشینه نداشته است و با برهم خوردن توازن 

نسبي برقرار شده در سال هاي نخست رویکار آمدن 

کنوني، شیرازه وحدت ملي چنان در آستانه  دولت

از هم گسیختگي و شاریدگي است که دشوار است 

پیامدهاي نامیمون آن را پیش بیني کرد و هرگاه 

تدبیرهاي بایسته و خردورزانه در این زمینه روي 

دست گرفته نشود و تعادل و توازن عادالنه و 

پذیرا براي همه الیه هاي جامعه برقرار نگردد، 

بنا به  ر فروپاشي خونبار و بي درنگ کشورخط

نشانه هاي تباري، زباني و آییني، با برداشته 

شدن چتر نیروهاي  ائتالف بین المللي و برونروي 

 این نیروها به هر دلیلي که باشد، مي رود.     

سال گذشته هیچ زمینه یی  11دردمندانه، دولت در 

تا را برای رشد احزاب فراهم نساخت و نگذاشت 

احزاب سیاسی به رشد و تکامل و بالندگی برسند. 

این گونه جلو به بارنشستن نهادهای سازمانی را 

گرفت و ما  ناگزیریم با کوله بار بزرگی از 

چالش ها و نابه سامی ها پا با آینده دشوار 

 بگداریم. 

 

هر چه است، کنون شمار بسیاری از پژوهشگران بر 

رایی ندارد و آن اند که نظام کنونی دیگر کا

باید ساختار آن  از ریشه ویرایش گردد. برای 

در نظام سیاسی »مثال، به گفته آقای کاویانی 

کنونی ما قدرت بی حد و حصری در دست رییس جمهور 

است. سکان سیاست خارجی و داخلی کشور، اعالم 

حالت اضطراری و فوق العاده، گمارش و برکناری 

شمول وزیران، کارمندان بلندپایه به 

استانداران، سران نمایندگی های سیاسی و 
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فرماندهان و افسران بلندپایه  همه در اختیار 

 رییس جمهور است.

 

رییس جمهور در راس دولت )قوای اجرایی، تقنینی 

و قضایی ( قرار دارد. رییس جمهور اعضای قوه 

قضایی را تعیین می کند که در عمل استقالل قضا 

 را زیر سؤال می برد. 

این نظام عناصری از نظام های سیاسی  شناخته  در

شده جهان اعم از ریاستی، پادشاهی و پارلمانی 

گرفته شده و در یک سبد  به طور اکلیکتیسم 

)التقاطی( گذاشته شده است که در نتیجه باعث 

در حالي که نظام  سردرگمی و تضاد گردیده است.

سیاسی مجموعه یی از نهادهای سیاسی با هم مرتبط 

هستند که با صورتبندی و اجرای اهداف جمعی برای 

 .«یک جامعه، سرو کار دارند

 

سیستم مرکزی مقتدر اما »به باور آقای کاویانی، 

نامتمرکز پارلمانی با ترکیب و بافت پیچیده 

قومی و ملی افغانستان سازکار تر و پایدار تر 

است و موجب ایجاد تعادل قدرت در کشور می گردد 

یکتاتوری جلوگیری می کند. این و از ظهور د

سیستم، قدرت را در حدود جغرافیای کشور پخش 

نموده و پیشرفت و ترقی محل با مشارکت مردم محل 

صورت می گیرد و نهادهای  قدرت در والیات صالحیت 

مصرف یک بخش از درآمد های مالی خویش را در جهت 

رفاه عامه در محل طبق قانون خواهند داشت. این 

جب پیشرفت کشور در مجموع می گردد. در امر مو

این سیستم رابطه مرکز و محالت سازنده و 

دموکراتیک خواهد بود و گام به گام دموکراسی 

پایدار را در سراسر کشور تامین می کند، در 

حالي که تمرکز شدید و مصنوعی  قدرت در مرکز، 

 «.درد سرهای فروانی را در قبال دارد

 

به رو هستیم: چگونه می  کنون با پرسش مهمی رو

توان از سامانه اکسترکتیف )عصاره کش یا شیره 

زراندزوی برای شخص و یا گروه مشخص)کسب  –کش

قدرت سیاسی و اقتصادی در ازای نادار نگه داشتن 

مردم( به سامانه انکلوزیف یا در برگیرنده گذار 

 نمود. 
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تجریه تلخ و »به باور پروفیسور نظیف شهرانی، 

د ما چنین است که نظام متمرکز جلو ناخوشاین

پویایی ارگان های محلی را گرفته است. نه مرکز 

خود کاری می تواند بکند و نه والیات را می 

گذارد کاری بکنند. در واقع این تمرکزگرایی 

لگام گسیخته است که کشور را به سوی فروپاشی 

رهنمون گردیده است. والی ها به جای آن که 

شند، گماشته و نماینده رییس نماینده مردم با

 جمهور اند.

چگونه می توان اداره نظام را از شکل 

 -مونوسنتریک )تک مرکزی( به شکل پولی سنتریک

چند مرکزی تغییر داد. در این حال باید متوجه 

بود که پولی سنتریسم به معنای متعدد بودن 

مراکز قدرت نیست بل که منظور اداره بهتر و 

 « می کشد.کاراتر را بر پشت 

 

 
 

 

 

 

 

 پایان سخن

انسانگرایی، خردوزری، همدیگر پذیری، ارزش 

باوری، تکیه به آرمان های واالی انسانی، ارزش 

های متعالی، باورهای فراتباری، فرازبانی و 

فراآیینی، دادگستری، انسانساالری، شایسته گرایی 

و مهرورزی باید به شعار همگانی و سراسری مبدل 

 گردد.

 

ی تاریخ، همیشه در درازای تاریخ پرآشوب به گواه

و خونبار سرزمین ما، یگانه چیزی که ما را از 

تندبادهای بنیادبرانداز حوادث نجات داده است، 

همانا فرهنگ پربار ما بوده است. فرهنگ ایرانی، 

زبان پارسی دری و همبستگی سراسری. به گواهی 

 همه داده های علمی، باشندگان سرزمین گهربار ما

اعم از پشتون ها، بلوچ ها، تاجیک ها، ایماق 



 

418 

 

 –ها، پارسیون ها، هزاره ها و... همه ایرانی

باشندگان ایران بزرگ و خراسان تاریخی اند و به 

تایید همه زبانشناسان بزرگ جهان، زبان های 

باشندگان سرزمین ها همه جزو گروه زبان های 

 ایرانی اند. 

 

ان انحصاری در این میان، زبان پارسی دری زب

تاجیک ها و پارس ها نبوده، بل که زبان بین 

القومی سرزمین ما بوده است. زبانی است که در 

پرورش و بالندگی آن همه باشندگان گستره ایران 

زبانان سهم  یبزرگ به خصوص پشتون ها و تورک

 شایسته داشته اند. 

 

دردمندانه در سده های پسین، استعمار با 

باشندگان سرزمین ما توانسته درزاندازی در میان 

است ما را پارچه، پارچه ساخته، در بند اندیشه 

های جزمی و سنگواره یی اسیر ساخته، و با دادن 

هویت های جعلی و صادراتی به ما، ما مسخ و 

تاریخ و هستی ما را برباد دهد. کشاکش های قدرت 

های بزرگ و منطقه یی، سرازیری ایدئولوژی های 

اتی سبب گردیده است تا ما با بیگانه و وارد

چسپیدن به این ایدئولوژی ها به جان هم بیفتیم 

و شیرازه همبستگی و همریشگی خود را به دست خود 

 ببریم.

 

بحران هویتی یی که به گونه مصنوعی آفریده شد، 

ایرانیان و خراسانیان را  -باشندگان سرزمین ما

که در درازای تاریخ دشاوش یک دیگر با روحیه 

سامح و بردباری و یگانگی و برادری و یکپارچگی ت

زیسته بودند، به چندگروه تقسیم نمود و روشن 

است مادانی که این بحران هویتی آفریده شده و 

صادر شده از بیرون فروکش ننماید، ناممکن است 

 بتوانیم از این گرداب بیرون آییم. 

 

برای زدایش نابه هنجاری ها و نارسایی ها، 

ن به افتراق و نفاق و شقاق، رسیدن به پایان داد

یک زندگی بهتر، رهایی از چنگ رویاروی های 
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مصیبت بار و... گردآمدن آگاهانه همه باشندگان 

سرزمین ما زیر یک چتر بزرگ و فراگیر فرهنگی و 

باوری برای دستیابی به همسویی و همگرایی نیاز 

است. در غیر آن، چند دستگی و پراگندگی، کار ما 

به فروپاشی و نابودی خواهد کشاند. تنها چتر را 

بزرگی که می تواند همه باشندگان سرزمین ما را 

زیر خود گرد بیاورد، تنها پالتفرمی که می تواند 

همه ما را در یک مسیر سمت دهد، تنها ابزاری که 

می تواند ما را در برابر همه ناگواری ها وقایه 

یرانی ما و نماید، همانا فرهنگ سترگ و بالنده ا

دستاورد عظیم هزاره یی -زبان سترگ پارسی دری 

نیاکان ما است. فرهنگی که بر شالوده گفتار 

نیک، کردار نیک و رفتار نیک بنیاد نهاد شده و 

 شعاری جز همسویی، مهرورزی و خردباوری ندارد. 

 

رهبران تاریخی های ما بهای سنگینی به خاطر خبط 

یم. چند ه اداختپروابسته و ناآگاه از دنیا، 

بار اشغال کشور، ویرانی و نابودی بنیادها و 

دادن تلفات سنگین انسانی و مادی. با این هم، 

رهبری کنونی کشور از این همه تباهی و بربادی 

پند نگرفته، همه امکانات به دست آمده از حضور 

جامعه جهانی را به جای نهادسازی درست برای 

ملت  -لت یا کشورم -استوار سازی پایه های دولت

بر شالوده قومی پشتون و تحمیل هویت افغانی و 

زبان پشتو برباد داده است. این گونه، با محروم 

ساختن میلیون تن از هم میهنان ما از جمله خود 

پشتون ها از فرهنگ  و هویت ایرانی و پارسی 

شان، کشور را بار دیگر به آستانه تباهی و 

 بربادی قرار داده اند. 

دهای شوم چنین سیاستی را در آینده های پیام

نزدیک شاهد خواهیم بود. این ها در برنامه هم 

ندارند که از این سیاست های درزاندازانه و 

 تفرقه افگنانه خود دست بردارند.  

تنها چتر بزرگ و فراگیری که می تواند، همبستگی 

و یگانگی ما را تامین نماید و همه را زیر خود 

 گ پارسی و هویت ایرانی ما است. جا بدهد، فرهن

مادامی که راهبرد ملت سازی بر شالوده مدنی ، 

جاگزین راهبرد ملت سازی بر شالوده قومی نگردد، 
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حال کشور نه تنها بهبودی نخواهد یافت، بل که 

روز تا روز بدتر و بدتر خواهد گردید و تا مرز 

 فروپاشی پیش خواهد شتافت.

 

این است بعد سیاسی  در کشور درالش بزرگترین چ

که زمامداران کشور که بیشتر از جمع 

اولتراناسیونالیست های پشتون بوده اند، همواره 

کوشیده اند با همپیمان شدن با یک ابر قدرت؛ 

حاکمیت دولتی را به قبضه و انحصار خود 

درآورده، نوعی مشی شدید مرکز گرایی و تمرکز 

اکثریت برعکس،   .قدرت در یک دست را پیش گیرند

باشندگان کشور از جمله پشتون های روستایی و 

نیروهای سیاسی مربوط به سایر اقوام در واکنش 

به مشی مرکز گرایی شدید؛ مشی مرکز گریزی شدید 

 .را پیش می گیرند

 

کشمکش بی ر نتیجه کشور پیوسته در یک حالت د

پایان و فرسایشی میان نیروهای مرکز گرا و مرکز 

د، که همه نیرو و توان و قرار می گیرگریز 

اقتدار ملی ما را به هدر و برباد می دهد، 

زمینه انفجار اجتماعی را فراهم می سازد و 

شیرازه هستی کشور را از هم می درد. دولتیان 

سرمایه های هنگفتی را برای تحکیم حاکمیت تباری 

خود هزینه می کنند. در نتیجه پولی برای برنامه 

 .دهای توسعه یی نمی مان

 

در زمینه فرهنگی هم عین مشکل به چشم می خورد.  

دولت با همه نیرو در پی توسعه، تقویت و 

استحکام زبان پشتو، تضعیف زبان پارسی دری و 

برعکس سایر اقوام  . اقتدار تباری خود می برآید

در راستای مقاومت در برابر سیاست تمامیت خواهی 

ود می دولت حاکم و پاسداری از فرهنگ و زبان خ

 .پردازند. باز هم نتیجه همان است که گفتیم

 

  معموال اگر در راس قدرت پشتون های درانی قرار
بگیرند، با مقاومت منفی پشتون های غلزایی و 

برعکس اگر در راس قدرت پشتون های غلزایی قرار 
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بگیرند، با مقاومت منفی پشتون های درانی روبه 

 .رو می شوند

  

است که یک حاکمیت پشتونی  دشواری دیگر در این 

ناسیونالیست و باالتر از آن اولتراناسیونالیست 

ست. در امعموال دارای جهتگیری های الییک و سکوالر 

این حال روشن است که با مقاومت سرسختانه پشتون 

های اسالمگرا و سایر نیروهای اسالمیست که مورد 

حمایت پاکستان و کشورهای عربی اند، مواجه می 

 .باشد

  

معموال یک دولت تبارگرای پشتون بر دو سوم خاک  

پاکستان ادعای ارضی داشته و با ایران دشمنی 

آشتی ناپذیر دارد. این گونه، با دو کشور 

  .همسایه پیوسته درگیر کشاکش بی پایان است

  

فشرده سخن این که مادامی که این دولت از سوی 

می  ابرقدرت مورد نظر حمایت می شود، بر سر قدرت

ماند. اما بسنده است چتر حمایتی از سر آن 

برداشته شود. به دلیل نداشتن پایگاه مردمی و 

درگیر بودن در جنگ چند جبهه یی، همان فردای آن 

 .باژگون می شود و بر می افتد

ابر قدرتی که در کشور بیاید،   طرفه این که هر

از سوی ابر قدرت رقیب زیر فشار جانکاه گرفته 

ر یک سخن یک دولت می شود. د

اولتراناسیونالیسیتی پشتون تنها می تواند در 

ازای معامله با استقالل و آزادی کشور زیر چتر 

  .وابستگی حمایتی یک ابر قدرت در حاکمیت بماند

دردمندانه این گونه فاجعه پایانی ندارد. در  

واکنش به پشتونیسم افراطی، تاجیکسیم افراطی، 

زبیکیسم افراطی بروز می هزاره ایسم افراطی و ا

کند. در نتیجه کشور به گونه تندروی و افراط 

 .گرایی سقوط می کند

 
این اوضاع آشفته و بی آرام زمینه را برای رخنه 

هر گونه اندیشه های تندروانه وهابی و سلفی 
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هموار می سازد. در نتیجه، کشور میدان تاخت و 

 .تاز کشورهای خارجی می گردد

  

ن دور باطل در یک سده و نیم سوگوارانه ای 

گذشته در کشور تکرار شده و پایان آن را پیدایی 

نیست. مگر این که طرح نوی در انداخته شود و 

 .راهکار نوین فراتباری روی دست گرفته شود

  

مادامی که نگاه دولتمردان به قدرت تباری  

باشد، همین آش و همین کاسه خواهد بود. از این 

فرهنگ دمکراتیک، تامین حقوق رو، نهادینه شدن 

شهروندی، نهادینه شدن جامعه مدنی، تشکیل احزاب 

و سازمان های فراتباری، تشکیل دولت فراگیر ملی 

و تعریف دقیق از منافع ملی و رو آوری به سوی 

اهداف، ارزش ها و آرمان های نوین آلترناتیو 

 .ندارد

 

در این راستا ویرایش قانون اساسی و ساختار 

به گونه یی که زمینه مشارکت فراگیر و نظام 

را در   ملی همه الیه های جامعه  دادگرانه

گیری های مهم ملی و کاست قدرت  روندهایی تصمیم

 .فراهم بسازد، از اولویت های تاخیر ناپذیر است

 

ما نباید با کوله باری سنگین از لغزش ها و 

ساله گذشته به دوره پس از  سیزدهاشتباهات دوره 

هنجاری ها و نا به  برویم. اگر نابه 2014

سامانی های دوره گذشته را به دوره آینده 

انتقال بدهیم، دیگر امیدی به آینده بستن سرابی 

در این راستا برگزاری لویه  بیش نخواهد بود.

جرگه، ویرایش بنیادی قانون اساسی و ساختار 

نظام، اعاده کرسی نخست وزیری، فراهم نمودن 

ارکت راستین همه الیه های توده یی زمینه برای مش

در زمینه ساختار قدرت، تقسیم کشور به هفت یا 

هشت زون، انتخابی ساختن ارگان های محلی قدرت، 

 بومی ساختن امنیت و... الترناتیو ندارد.  
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 زندگی نامه
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ه. خ.(  1338) 1959عزیز آریانفر در اکتبر سال 

هر مزارشریف پا به گیتی نهاد. آموزش های در ش

نخستین را در شهر زادگاهش فرا گرفت. به سال 

آموزشگاه فنی تخنیکم نفت و گاز مزارشریف  1987

 را به پایان رسانید.

 

شامل دانشکده زمین شناسی  1979آریانفر به سال 

 1985دانشگاه دولتی مسکو شد. در تابستان 

 ایان برد.دانشگاه را به درجه ماستری پ

 

سرپرست  1986تا ماه می  1985از ماه اگوست 

مدیریت روابط فرهنگی و ارتباط خارجه کمیته 

)وزارت( طبع و نشر افغانستان بود. او در  دولتی

همین سال به عضویت انجمن نویسندگان افغانستان 

 پذیرفته شد. 

 

در بنگاه  1989تا ماه فبروری  1986از ماه جون 

مسکو « پروگرس»و « رادوگاه» ،«میر»های نشراتی 

به عنوان سر ویراستار کار کرد و در ویرایش بیش 

از بیست اثر در زمینه های تاریخ، اقتصاد، 

گیتاشناسی، فلسفه، مسایل سیاسی و علوم طبیعی و 
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فنی سهم گرفت. در همین سال ها بود که به مسایل 

اقتصادی دلچسپی گرفت و با شماری از شرکت های 

 ی همکار شد. خصوصی افغان

 

در شهر فرانکفورت آلمان  1989او به سال 

به  1990تا پایان 1989پناهگزین شد. از سال 

دو  1991آموزش زبان آلمانی پرداخت و به سال 

در  1992باره به روسیه برگشت و تا پایان 

انستیتوت اقتصاد جهانی وابسته به اکادمی علوم 

د اقتصا»سیبیری روی رساله دکترا در زمینه 

بازار آزاد  در اوضاع معاصر و نقش آن در آینده 

آسیای میانه و افغانستان در پیوند با بهره 

از خاستگاه های نفت و گاز در جمهوری  برداری

های  تازه به استقالل رسیده و گرایش های نوین 

زیر نظر پروفیسور فریدمان کار کرد  «اقتصادی

 مگر شوربختانه نتوانست به دلیل دگرگون شدن

اوضاع سیاسی در آسیای میانه آن را به پایان 

 برد. 

 

مدت چهار سال در  1995تا پایان  1992از اواخر 

یک شرکت مشورتی آلمانی در فرانکفورت کار کرد و 

در شماری از سیمینارهای اقتصادی،  منجمنت و 

ادمیستراسیون در باره شوروی پیشین اشتراک 

ازی و ورزید. همچنان در کار چند پروژه بازس

 نوسازی در روسیه سهم گرفت. 

 

به این سو، سرگرم پژوهش در  1996آریانفر از 

زمینه تاریخ دیپلماسی افغانستان، ایران، آسیای 

میانه و روسیه است. او تا کنون سیزده اثر در 

زمینه تاریخ افغانستان، چهار اثر در باره 

سه  یک اثر در باره آسیای میانه، تاریخ ایران،

مینه ادبیات و دو اثر در زمینه زمین اثر در ز

 7000نزدیک به در  اثرسه بیست و )جمعا  شناسی

 ترجمه و چاپ نموده است. را ( صفحه

 

او همچنان در سال های دهه هشاد سده بیستم در 

چند پروژه تدوین فرهنگ روسی به دری از جمله 

فرهنگ واژه های فنی روسی به دری سهم گرفته 

 است. 
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اثر را در سیمای  هشانزدن ها، وی از ای گذشته

صفحه تالیف  8000در نزدیک به « مجموعه مقاالت»

صفحه  3600نموده است و هفت اثر دیگر را  در 

 گرد آوری و نشر نموده است.

 

در  2006تا ماه اکتبر  2003آریانفر از ماه جون 

سمت رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور 

این مدت، وی انستیتوت  خارجه کار کرده است. طی

دیپلوماسی وزارت خارجه را بازسازی و نوسازی و 

مرکز مطالعات استراتیژیک را پی ریزی نمود. در 

همین مدت، او ده اثر را در زمینه مسایل سیاسی 

ویرایش و چاپ نمود و مجله یی را به نام 

در دوازده « فصلنامه مطالعات استراتیژیک»

 پ رسانید. صفحه به چا 1500شماره، در 

 

در همین سال ها، پروژه های تحقیقی یی زیر نظر 

نقش کشورهای منطقه در تامین » او به نام های

نقش »، «امنیت، ثبات و بازسازی افغانستان

کشورهای اروپایی در تامین امنیت، ثبات و 

نقش افغانستان در »و « بازسازی در افغانستان

کمک  به« سازمان های همکاری اقتصادی منطقه یی

جمهوری فدرال آلمان پیش « هانس زایدل»بنیاد

برده شد که در چهارچوب این پروژه ها، ده ها 

اکادمیک در مرکز  -سیمینار و کنفرانس علمی

 مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه با
اشتراک دانشمندان داخلی و خارجی سازماندهی و 

برگزار گردید. او همین گونه، جلسات درسی یی در 

نستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه برای دیپلمات ا

 های جوان داشته است.

 

به  2006همچنان در همین چهارچوب، در ماه اپریل 

ابتکار او کنفرانس بین المللی یی در تاالر 

کنفرانس های بین المللی وزارت امور خارجه با 

اشتراک دانشمندان پانزده کشور منطقه برگزار 

 گردید. 

     

ا کنون سخنرانی های بسیاری در زمینه آریانفر ت

 های مسایل افغانستان و منطقه در شهرهای مسکو



 

427 

 

در سی و هفتمین کنگره جهانی  2004)از جمله در 

، نوواسیبیرسک و کیمیرووا )در خاورشناسان(

دوشنبه  روسیه(، تاشکنت )در ازبیکستان(،

بشکیک )در قرقیزستان(، آستانه و  )تاجیکستان(،

خانه فرهنگ »قستان( و همچنان در آلماآتی )قزا

در فرانکفورت )جمهوری فدرال آلمان(، « روسیه

استانبول و آنکارا )ترکیه( و نیز لندن )در 

انگلستان( و برکلی)در امریکا( ایراد نموده و 

در بسیاری از کنفرانس های ملی و بین المللی به 

ویژه در ایران، قزاقستان، ازبیکستان، 

رکیه، امارات متحده و روسیه ت آلمان،قرغیزستان،

به نمایندگی از افغانستان اشتراک و سخنرانی 

نموده و ریاست بسیاری از هیات های علمی و رسمی 

 کشور را به عهده داشته است. 

 

 آریانفر به هیچ حزب و گروه سیاسی پیوند ندارد. 

 

به سمت سفیر کبیر و نماینده  2009تا  2006وی از 

 در قزاقستان کار می کرد.فوق العاده ج. ا. ا. 

 

 پژوهشگاهدر  پژوهشکده خاور شناسی  2006در سال 

علوم جمهوری قزاقستان در شهر آلماآتی ثبت نام 

و زیر نظر بانو پروفیسور داکتر مروارید ابو 

رییس پژوهشکده آغاز به کار روی رساله  -سعیدووا

افغانستان در پهنه سیاست های »دکترا زیر نام 

نمود )که « های نزدهم و بیستم جهانی در سده

 نافرجام ماند(.  

 

زیر نظر پروفیسور داکتر سیف هللا  2011در سال وی 

در پژوهشکده  یسرگرم کار روی رساله دکتر صفرف،

مطالعات راهبردی ریاست جمهوری تاجیکستان 

 . گردید

    

 آثار

 ترجمه ها:

، گروهی از دانشمندان زمین شناسی برای همه -1

 1980، مسکو، ،«میر»انتشارات روسی، بنگاه 

 صفحه 215در 
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، گروهی از خاستگاه های نفت و گاز -2

، مسکو، «میر»دانشمندان روسی، انتشارات 

 صفحه 345، در 1984

)برای کودکان و نوجوانان(،  آسمان پر ستاره -3

، «رادوگا»یفریم لویتان، بنگاه انتشارات

 صفحه 200، در 1985)رنگین کمان(، مسکو، 

)داستانی برای نوجوانان(،  مرغزار پاک -4

)رنگین کمان(، « رادوگا»مسکو، انتشارات 

 صفحه 50، در 1986

 -، بوریس گرومفارتش سرخ در افغانستان -5
فرمانده ارتش سرخ در افغانستان و بعدها 

معاون وزیر دفاع روسیه و کنون استاندار 

مسکو، چاپ دفتر مطالعات سیاسی و بین 

، تهران، وزارت امور خارجه ایران المللی

 صفحه 232، در 1996

 افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی، -6

مشاور ارشد نظامی  -ارتشبد محمود قارییف

داکتر نجیب، و بعدها رییس اکادمی علوم 

 صفحه 208، در 1997نظامی روسیه،کلن، 

)در دو جلد(، الکساندر  توفان در افغانستان -7

 صفحه 737، در 1998لیاخفسکی، فرانکفورت، 

، نوشته گروهی فغانستان مسایل جنگ و صلحا -8

از دانشمندان روسی از دانشسرای خاورشناسی 

فرهنگستان علوم روسیه، زیر نظر پروفیسور 

، در 1378، تهران، «نشراندیشه»داویدف، چاپ 

 صفحه  232

جنگ در افغانستان، نوشته گروهی از استادان  -9

دانشسرای تاریخ نظامی روسیه، زیر نظر 

، در 2000، پیشاور، «میوند»رات پیکف، انتشا

 صفحه 343

خاور و باختر، )مجموعه مقاالت ادبی(،  -10

نوشته گروهی از دانشمندان روسی از 

دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه، 

 135، در 2000پیشاور، « میوند»انتشارات 

 صفحه

، نوشته در پشت پرده های جنگ افغانستان -11

د نظامی رییس مشاور ارش -الکساندر مایوروف
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، دهلی «پامیر»جمهور ببرک کارمل، انتشارات 

 صفحه 233، در 2001نو، 

شوروی ها و همسایه های جنوبی  -12

 9-1917)در سال های  شان:ایران و افغانستان

( نوشته پروفیسور میخاییل ولودارسکی، 193

، در 2001، دهلی نو، «پامیر»انتشارات 

 صفحه256

و.  یک،افغانستان در منگنه جیوپولیت  -13

، «میوند»پالستون، و . اندریانف،  انتشارات 

 صفحه 160، در2001پیشاور، 

تجاوز بی آزرمانه )پیرامون تجاوز شوروی بر  -14

 -ایران و بخارا(، پروفیسور دکتر موسی پارسیدس

استاد بازنشسته تاریخ در دانشکده کشورهای آسیا 

و افریقا وابسته به دانشگاه مسکو، انتشارت 

 صفحه  290، در 2000، پیشاور، «میوند»

روسیه و خاور، نوشته گروهی از دانشمندان  -15

روسی از دانشکده مطالعات آسیایی دانشگاه سان 

، در 2003، کابل،  «میوند»پتربورگ، انتشارات 

 صفحه 187

، «تذکر االنقالب»ناگفته هایی در باره کتاب  -16

نوشته مال فیض محمد کاتب هزاره، انتشارات 

 صفحه 117، در 2006، کابل، «وندمی»

رازهای سر به مهر تاریخ دیپلماسی  -17 

افغانستان، نوشته گروهی از دانشمندان روسی، 

 صفحه 240.، در 2010، کلن، «کاوه»انتشارات 

نبرد افغانی استالین )سیاست قدرت های   -18

بزرگ در افغانستان و قبایل پشتون(، نوشته 

استاد دانشگاه  -فپروفیسور داکتر یوری تیخان

 800، در  2012، کلن، «کاوه»لیپیتسک، انتشارات 

 صفحه

دولت و اپوزیسیون در افغانستان، داکتر  -19

در  2012، کلن، «کاوه»والدیمیر بویکو، انتشارات 

 صفحه 350

مبارزات مردم افغانستان در راه استقالل،  -20

، 1959داکتر مراد بابا خواجه یف، مسکو، 

 صفحه. 232در   2011، کلن، «وهکا»انتشارات 
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خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها، داکتر  -21  

 200چاپ در  زیر، 2006الکساندر شیشف، الماآتی، 

 صفحه.

اریخ، خاوران، ایران و توران در سپیده دم ت -22

صفحه )از  1000گروهی از دانشمندان روسی،  در 

 آماده چاپ. ترجمه( ص 500جمله  نزدیک به 

پردازی ها، یاوه افسانه خسازی ها، تاری. 23

« کبیر اکانین» بارهر سرایی ها و ژاژخایی ها د

و پیشینه چندهزارساله تاریخی کشورهای تورکی 

زبان درآسیای میانه و قفقاز، نوشته گروهی از 

 ص. زیر چاپ 250دانشمندان روسی ، در 

 

 

)با احتساب ترجمه صفحه  6750اثر در  سهبیست و 

 اثر چاپ شده 21صفحه( از جمله  7000های پراکنده 

 
 : نوشته ها

، «میوند»گزیده داستان های کوتاه، انتشارات  -1

 صفحه  256، در 2006کابل، 

افغانستان به کجا می رود؟ )مجموعه سخنرانی  -2

 520، در  2003ها در اروپا و امریکا(، کابل، 

 صفحه

افغانستان بر سر دو راهی، مجموعه سخنرانی  -3

 صفحه 173، در  2005بل، ، ها، کا

افغانستان در چنبر گردباد سهمگین تاریخ،   -4

 صفحه  182، در 2006مجموعه سخنرانی ها، کابل،  

ابرهای آشفته و سیاه بر فراز آسمان  -5

افغانستان، مجموعه سخنرانی ها، انتشارات کاوه، 

 صفحه 386، در 2010کلن، 

یتیک سیاهچاله ناشناخته جیوپول -افغانستان -6

)ناتو  در کهکشان ناپیدای سیاست های جهانی

 ، مجموعه سخنرانی ها،درگورستان ابر قدرت ها(

 صفحه 500 در 2012کابل، « میوند»انتشارات 

روندهای همگرایی در گستره متاجیوپولیتیکی -7

اروآسیای میانه بزرگ و گستره ایرانستان، آماده 

 صفحه 262چاپ در 
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 -زمینه های تاریخی: ایران، آریانا و خراسان -8

گستره ایرانستان )افغانستان، گیتاشناختی 

ایران، پاکستان، آسیای میانه و قفقاز و 

 صفحه آماده چاپ 350، در کردستان(

جایگاه ناپیدای افغانستان در پهنه سیاست  -9

 ، انتشارات کاوه، کلنصفحه 500های جهانی، در 

لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و  -10

لماسی افغانستان )نگاه دیگر به تاریخ کشور( دیپ

 صفحه، آماده چاپ 300جلد نخست در 

و « دیورند»به: پرونده مختومه  نگاه توصیفی -11

رئال »از منظر « پشتونستان»مساله نامنهاد 

 ص.، آماده چاپ 400، در «پولیتیک

 -خاوران، ایران و توران در سپیده دم تاریخ-12

 پصفحه، آماده چا 1000در 

ریشه های ناکامی و شکست پروژه های ملت  -13

 صفحه،  500سازی و دولت سازی در افغانستان، در 

نگاهی به رنگین کمان سپهر سیاسی  -14

 صفحه، آماده چاپ  1000افغانستان، در 

نگاه  کشوردارانی که باید سر از نو شناخت:.15

دیگر به دوره های شاه امان هللا خان و امیر 

« زیر نهاد»)بازشناسی  کانیحبیب هللا کل

)ماتریکس( بازی بزرگ در سه دهه نخست سده 

 صفحه آماده چاپ 500، بیستم(

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و  .16

 برگ. 1000سنتزی )آمیزه یی( پارسی دری در 
 

 صفحه  هشت هزار بیش از به اثر در شانزده
 

 آثار گردآوری و تدوین شده:  

در تامین امنیت، ثبات و نقش کشورهای منطقه  -1

)مجموعه مقاالت(، کابل،  بازسازی افغانستان

 صفحه 410، در 2006

)مجموعه مقاالت اطالعاتی(،  افغانستان و جهان -2

 صفحه 600، در 2005کابل، 

گزیده  نزدیک می شود،« پایان خط«: »دیورند -3

، «کاوه»انتشارات  مقاالت گرد آوری شده،

 صفحه 320، در 2009کلن، 
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 صفحه1130ثر در سه ا

 

 کتاب ها و کتابواره های آگاهی بخش انترنتی:

آذرخشی در سپهر  شبستان، گزیده مقاالت گرد -1

  2006آوری شده از شبکه های انترنتی،  

چراغی فرا راه آیندگان، گزیده مقاالت گرد   -2

   2008آوری شده از شبکه های انترنتی، 

ها و  کتابواره آگاهی بخش انترنتی، دیدگاه -3

 250پخش شده از کهکشان انترنتی، در  برداشت ها،

 .2013صفحه، انتشارات کاوه، کلن، 

 

 صفحه 2500سه اثر در بیش از 

 

 
 ویرایش آثار:

از سی عنوان کتاب در بیش از ده هزار صفحه، 

در بنگاه های پروگرس، میر و جمله بیست اثر 

رادوگا در مسکو و ده اثر در بنگاه انتشارات 

طالعات استراتیژیک وزارت خارجه مرکز م

 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 انگلیسی در 

 تاریخ دیپلماسی کشور:

کشور شاهی افغانستان و ایاالت متحده، لیون و  -1

تر پنجشیری، کابل، لیال پوالدا، ترجمه استاد داک

 صفحه  375، در 2005

تاریخ روابط سیاسی افغانستان، جلد نخست،  -2

لودویک آدمک، ترجمه استاد زهما، انتشارات 

 صفحه 284، در 2005پاییز،پاریس، 

تاریخ روابط سیاسی افغانستان، جلد دوم،  -3

لودویک آدمک، ترجمه استاد صاحب زاده، انتشارات 

 صفحه 410در ، 2005پاییز، پاریس، 

 

  صفحه 1300پنج اثر در 
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 نگارش و ویرایش  مقاالت در  مجالت: 

چاپ دوازده شماره مجله) فصلنامه مطالعات 

 استراتیژیک(
 

 صفحه  1500در   

 

 چاپ مقاالت در نشریات پریودیک مختلف:

از جمله در افغانستان در  شهرهای کابل و 

مزارشریف،  ایران، روسیه، قزاقستان، 

 تان، امریکا، انگلستان و آلمان.قرغیزس

 صفحه 500در 

 

صفحه )از جمله  30500 اثر در نزدیک به نودجمعا 

اثر  دوآماده چاپ  و اثر  10اثر چاپ شده،   78

 پخش شده در انترنت(
 

 آثار زیر کار:

از سینکیانگ تا خراسان: تاریخ مهاجران  -1

آسیای میانه، داکتر کمال عبدهللا یف، زیر 

 ترجمه

ریخی ریختیابی سیمای روسیه در سیر تا -2

افغانستان، داکتر ویکتور کارگون، زیر 

 ترجمه

پدیدآیی پاکستان و مساله پشتون، داکتر  -3

 پانیچکین، زیر ترجمه

شکست تجاوز بریتانیا در افغانستان، داکتر  -4

 خالفین، زیر ترجمه

دولت کیرپاند )پادشاهی دودمان کوشانی(،  -5

زیر داکتر گوزل محی الدینوا، دوشنبه، 

 ترجمه

صادق هدایت: سوشیانسی که پس از مرگ به  -6

دنیا آمد، پروفیسور دانیال کمیسارف، زیر 

 ترجمه

 بازی بزرگ، الکساندر لیاخفسکی، زیر ترجمه -7

حزب دمکراتیک خلق بر اریکه قدرت، داکتر  -8

 -سیلینکین، در دو جلد، دوره های تره کی

 امین و کارمل، زیر ترجمه
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یخ سیاسی و لحظه های از یاد رفته تار -9

دیپلماسی افغانستان )نگاه دیگر به تاریخ 

 کشور( جلد دوم، در دست نگارش  

لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و  -10

دیپلماسی افغانستان )نگاه دیگر به تاریخ 

 کشور( جلد سوم، در دست نگارش  

دولت یفتلی و نقش آن در تاریخ آسیای  -11

، مرکزی، داکتر معروف عیسی محمدف، دوشنبه

 صفحه، زیر ترجمه 300در   2012

تاریخ امارت بخار )نیمه دوم سده هشتم  -12

و میانه های سده نزدهم میالدی(، اسماعیلوا، 

 صفحه، زیر ترجمه 295، در 2005خجند، 

صدر اعظم  -سردار محمد داوود خان -13

 صفحه 500 -افغانستان، داکتر سمیع پویا

دولت ها و توده های ]باشنده[ دشت های ».14

نوشته  «از عهد باستان تا کنون»سیا: اروآ

فیسور داکتر سرگی کلیاشتورنی و پروفیسور پرو

 برگ زیر 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 

 ستان پخش شده است.مطالعات و پژوهش های افغان

 مجموع نوشته ها: 

صفحه  31000آثار آقای آریانفر از نگاه حجم کار )

صفحه(  38000صفحه زیر کار، جمعا  7000نشر شده و 

 در افغانستان ریکورد به شمار می رود. 

 


