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   1 پیوست شماره
 «بدخشانی»برگرفته از: سایت 

 غفران بدحشانی

در افغانستان  یساز چرا روند ملت»

 «ناکام شد؟

 

 :در افغانستان سمیونالیناس

 یها در افغانستان با چالش سازی دولتروند ملت و 

را  یفراوان یها رو بوده است و پرسش روبه یفراوان

آن  ن  یتر نبشته به مهم نی. در اآورد یبه بار م

در  یزسا چرا روند ملت که شود یها پرداخته م پرسش

 افغانستان ناکام شد؟ 

 

 یاسیس خیبه تار یسر ،پرسش نیپاسخ گفتن ا یبرا

 یکه در راستا یگام نینخست .میزن یافغانستان م

نام افغانستان برداشته شد،  به یدولت جادیا

 نام خراسان به افغانستان بود. به گفته رییتغ

روند به خواست  نی( ایدخورشی ۱۳۷۴غبار )

حکومت شاه شجاع ]بار دوم[  و در دوره ها سیانگل

 آغاز شد و در دوره ،ی(دخورشی ۱۲۲۱ – ۱۲۱۸)

 ،ی( دخورشی ۱۲۸۰ – ۱۲۵۹)خان  ناعبدالرحم رامی

 . دیرس یابیبه کام

 

رو بود.  روبه یفراوان یها خان با چالش ناعبدالرحم

 یها لهیو قب هیروس میب سو، کیاز  سیانگل میب

 یاز سو ،بودند یاسیدر کشمکش س ویکه با  یپشتون



 

6 

 

اقتدار  دولت متمرکز و با کی یایرو ،گرید

 خنسه برا به کابوس مبدل کرده بود.  یافغان

 دهیفروپاش نیسرزم کیعبدالرحمان در  ریام ،گرید

گوناگون  یها و تبار ها لهیقب انیشده م و بخش

وارتان  بود که به گفته نی. همکرد یحکومت م

 شنخاطر از ت آرامش ی( برا۱۶۸: ۱۹۶۹) گریگوریان

 یی ارانهیبلند بردن  یو برا یو خارج یداخل یها

ساالنه از پوند( که  ۱۲۰۰۰۰پوند به  ۸۰۰۰۰)از 

 ۱۸۹۳مبر ادر نو ،کرد یم افتیدر سلیدولت انگ

از  یبرخ ،را امضا ورندیمعاهده د ییترسا

داد  ییایتانیپشتون را به هند بر سرکش یها لهیقب

 را در افغانستان پراگند.  یو برخ

 

 نههرگو ریرا واداشت تا رهگ ریام میب نیهم

در افغانستان شود. پس  یو ساختار یصنعت شرفتیپ

 ریپام زیرم  و خط ورندید یها معاهده یامضااز 

و  هروسی ( و با خاطرجمع شدن از مداخله۱۸۹۵)

 یی لهیو قب یودالیف یها تا ساختار دیکوش ،سیانگل

گوناگون اصالح  یها هیو در زمنر اندازد را ب

 یها واجو ر یچون پشتونوال ییها مگر رسم .اوردیب

 دند.کشان یپشتون همه را به ناکام یها  لهیقب

 

 بیحب ریام -عبدالرحمان، پسرش ریاز مرگ ام پس

شدگان  دیتبع (،۱۲۹۸ی دخورشی – ۱۲۸۰هللا خان )

 پرورده یایو همان رو دپدرش را بخشی دوره یاسیس

 ،عبدالرحمان ریکرد. با مرگ ام یریگپدرش را پی

دوباره به  یاسیشدگان س دیاز تبع یبرخ

 نیر اها د آن نیتر سرشناسافغانستان برگشتند. 

پسر سردار غالم محمد خان بود  -یبحث، محمود طرز

 برگشت.  یدیخورش ۱۲۸۲که در سال 

 

به  برگشتپس از  یطرز (۱۹۶۹) گریگوریان به گفته

ها در  مشکل تیجوان را متوجه جد   ریام کشور،

 ،ساخته یو صنعت یارتباط ،یساختار آموزش

 یطرز ،ریساختارها کرد. ام نیاصالح در ا شنهادیپ

گماشت و سپس  یگرداندفتر بر ینخست به سرپرست را

که مسوول  ریهللا خان، پسر بزرگ ام تیو عنا یطرز
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بود، با کوشش فراوان توانستند  یساختار آموزش

 نینخست ،ییترسا ۱۹۱۹ یتا جنور ۱۹۱۱از اکتبر 

را به « االخبار سراج» -افغانستان نامه دوهفته

الخبار با ا به نشر برسانند. سراجدری  ین پارسزبا

 : آگاهسازیدیرس یم چاپدو هدف مشخص به 

 یدرون یها دادیروشنفکران جوان افغانستان از رو

 . یافغان سمیونالیناس جیو پخش و ترو یرونیو ب

 

 تیعواق نیبر اساس ا» :دیگو ی( م۱۹۶۹گریگوریان )

 یباشندگان افغانستان از نگاه تبار تیکه اکثر

مرهانش با دو و ه یافغان )پشتون( نبودند، طرز

 دوباره فیتعر سو، کیاز »: ودندرو ب چالش روبه

از  یرینو و جلوگ یااصطالح افغان بر اساس جغرافی

 ریغ یتبارها انیدر م میب نیوجود آمدن ا به

 تیبه تقو تهیکه رفتن افغانستان به مدرن افغان

باورمند ساختن  گرید یو از سو انجامد یها م افغان

امر که تحول در ساختار  نیا خان به هللا بیحب ریام

در  یبه مداخله و تسلط خارج یو اجتماع یاقتصاد

سلطنت و خاندان حاکم را  ده،ینجامیافغانستان ن

 (. ۱۶۴: ۱۹۶۹،)گریگوریان «.اندازد یبه خطر نم

 

 تهیمدرن یو همراهانش ناسازگار یطرز گریمشکل د

در  یاسالم یها و ارزش یی لهیقب یبا سنت ها

 هاستدالل را ک نیا یود. اگرچه طرزافغانستان ب

رد  ،است یاسالم یها جامعه یماندگ عقب هیمذهب ما

مدرن  باور بود که اگر برنامه نی. او به اکرد یم

 یصادرات یها افغانستان فراتر از ارزش سازی

 یطراح ییپاوار یها به مستعمره ااروپا که منحصر

سازگارند. او  تهیاند، باشد، اسالم و مدرن  شده

افغانستان را برخاسته از تفرقه و  یماندگ عقب

 ییکشور که منجر به انزواگرا ییانزوا تیعموق

 .دانست یشده بود، م یو فکر یفرهنگ

 

و  یفراراه طرز که یچالش گریگوریان، گفته به

بود که چگونه کشور را با حفظ  نیا ،همرهانش بود

 :دیافزا یکنند. او م زهیمدرن نتاستقالل و سلط

فکر  ،مشکل نداشتند نیبه ا یحل فور اهچون ر»
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در  تواند یم سمیونالیکردند که تنها ناس

کند که  لیتبد یدرازمدمت افغانستان را به قدرت

و بدون  اش یارض تیبا حفظ استقالل و حاکم واندبت

بود  نی(. هم۱۷۴-۱۷۳» )مدرن شود یممانعت خارج

 یافغان ریفراگ تیهو کی جادیا یرا برا انیکه م

 دیخواند، تاک میتر خواه . چنانچه پسانبستند

نام افغان بر  به یتیملت و هو جادیدر ا یطرز

 یها )پشتو( و ارزش یساختن زبان افغان جیرا

و با  تیهو نیچن کی جادیا یاست. برا یافغان

مطلق باشندگان  تیکه اکثر تیعواق نیدرنظرداشت ا

و  یطرز ستند،ین)پشتون( افغان  ،افغانستان

 -یکی :چار به انجام دوکار بودندهمرهانش نا

 و دو یافغان سمیونالیبه ناس ندیبخش تیمشروع

امر که  نیباورمند ساختن مردم به ا -گرید

ت اخو یها شهیو اند یسالما یها با ارزش تهیمدرن

 است. سازگار اسالمی

 

 کینخست جهان اسالم را  دن،یبخش تیمشروع یبرا

هاد ن کبزرگ خواند و افغانستان را ی جامعه

کرده گفت؛  فیشر ثیبه حد هیدر آن. سپس تک یاسالم

 اند مگر باشندگان هر درست که مسلمانان برادر هم

را  ینیبه سرزم دنینهاد حق دفاع از عشق ورز

از  تیماح یو برا کنند یم یدارند که در آن زندگ

 سمیونالیعشق به افغانستان و ناس ،مشاجره نیا

حب الوطن »نده، در اسالم خوا دار شهیرا ر یافغان

 روند قرار داد.  نیرا شعار ا» من اإلیمان

 

ها  افغان» :او همچنان افزود دیگو یگریگوریان م

و بر  رفتندیپذ لتخدا و فضی اسالم را با اراده

خداداد  کشور کیافغانستان  ،تیعواق نیاساس ا

 ،)گریگوریان «خاک فرض نیبه ا دنیاست و عشق ورز

به  دنیدس بخش(. پس از تق۱۷۴-۱۷۵: ۱۹۶۹

با  تهیمدرن وندیپ یدر پ یطرز سم،یونالیناس

پرداخت  غیتبل نیمنظور به ا نیاسالم شد. به هم

 تهیافغانستان تنها از راه مدرن یکه پادشاه

 ریناپذ یریس یدر برابر اشتها تواند یم

پا از خود و از اسالم دفاع وار یها ستیالیامپر

 لیمافراتر از ت یعواق یپرست هنیم»کند. پس 
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به  لیم اوطن است و لزوم دفاع مادر یمبارزه برا

 «ردیگ یدر بر م زیرا ن ییاصالح و نوگرا

 (.۱۷۵: ۱۹۶۹ ،)گریگوریان

 

 ییتوسعه خردگرا یو همکارانش برا یطرز سپس

شکل دادند.  ی از پژوهشگران راگروه ی،خیتار

کشور،  ندهیآ نیبه منظور تضم شان،یا فهیوظ

 یها کاوش و کشف منبع یبرا یقیتطب یها خوانش

گوناگون بود. افزوده  یها تمدن یو ناکام یابیکام

 نیا» :کرد یاستدالل م گونه نیا یبر آن طرز

 یهماهنگ و متمرکز برا یها با تالش دیبا ها خوانش

 یجاه پشتو که او و همکارانش، ب تیباال بردن وضع

به عنوان زبان  ،یفارس یو همگان یزبان رسم

گرفته بودند، همراه باشد.  نظر افغانستان در

ها و  جد زبان ،ینبوغ مل یتجل یافغان ایپشتو 

به  دیبا لیدل نیاست و به هم یمل یعزبان واق

 «شود سیافغانستان تدر یها ها و تبار گروههمه 

است که در  نی(. هم۱۷۵-۱۹۶۹:۱۷۵ ،)گریگوریان

 سمیونالیناس یروین نیتر جنبده نیپس یها سال

کردن افغانستان  زهیافغان و زهیپشتون یافغان

و زبان  یساختگ تیهو کی لیو تحم یچندتبار

 .شود یمطلق باشندگانش م تیناتوان بر اکثر

 

 شاه ظاهر پادشاهی در دوره یافغان سمیونالیناس

دچار سرنوشت  ،ترسایی  (۱۹۷۳ – ۱۹۳۳ساله ) نزده

بلندتر  یو زبان افغان تیشده، پرچم هو یی تازه

امور کشور دست  ،دوره نیا . درشود یافراشته م

همه شاه است. چون  ظاهرعم و  ریوز خان، نخست هاشم

خان  دست هاشم یکشور رونیو ب یشورک درون ،امور

بلند بردن  یبرا گرشید یها کار انیاست، در م

نظام،  یها هیپا یساز و محکم یینوگرا ،یمل یآگاه

 . به گفتهدهد یم رییرا تغ یساختار آموزش

 یبرا یموزش و پرورش ابزار خوبآ» ،گریگوریان

 نهیو نهاد یمل یآگاه جیترو ،یبه وحدت مل دنیرس

 «شد  یقلت یمل انکردن زبان پشتو به عنوان زب

 (. ۳۵۱: ۱۹۶۹ ،)گریگوریان
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 یها سال در مقام کی یکه در ط خواست یخان م هاشم

کاظم  . به گفتهردیرا بگ یفارس یپشتو جا یدولت

 یاقدام در فرمان نیا یعمل نشانه نینخست ،کاظمی

 ۱۲که در  شود یاز طرف ظاهر شاه احساس م

به  اصالح در روزنامه یدیخورش۱۳۱۵ ماه نیفرورد

 یما از طرف زیدر مملکت عز»است:  دهیچاپ رس

 گریبوده و از جانب د اجیمورد احت یزبان فارس

که قسمت بزرگ ملت ما به لسان  نیبه علت ا

به سبب  الکثرا یعل نیمتکل م و مامور یافغان

لهذا  شوند، یتن زبان پشتو دچار مشکل منسندا

 یرسممعامالت  لیو تسه صهینق نیا انیرفع ز یبرا

در  یهمچنان که زبان فارس میا فرموده ی،و ادار

و کتابت است، در  سیتدر نداخل افغانستان زبا

به عمل آمده  یهم سع یلسان افغان یایو اح جیترو

را  یزبان مل نیا و از همه اول ماموران دولت

ها و  شما به وزارت …اموزندیب

 یلشکر ناکه مامور دیامر بده …ها یالحکومت بینا

که در مدت  ندیمربوط خود را مکل ف نما یو کشور

محاوره و در را آموخته و  یسه سال لسان افغان

 ،)کاظمی» …کتابت مورد استفاده قرار بدهند

-۶۹۰: ۱۳۸۵و به نقل از فرهنگ،  ۳۶-۳۷: ۱۳۷۹

۶۹۱.) 

 

پشتو با  یساز یمتساو یخان برا هاشم برنامه

 یخارج یها شد و تا رسانه زیبرانگ بحث یفارس

 -نیلمتل ات کرد. گریگوریان به نقل از حبیسرا

به  نیالمت حبل: »آورد یم نیچن هندی روزنامه

زبان  کی لیدولت افغانستان هشدار داد که تحم

و  نجامدیب یمل وحدت انیبه ز تواند یم یمل یساختگ

 که یداشته باشد. در حال یبار فاجعه یها یامدپ

 ،افغانستان است باشندگان تیزبان اکثر یفارس

 یجاه . پس بشود یصحبت م تیاقل کیپشتو توسط 

ور بپشتو مج یریمردم را به فراگ تیکه اکثر آن

تا  دیاموزیب یافغانستان را فارس لیقبا د،یکن

» نشوند محروم یرانیفرهنگ ا یها نهیاز گنج

(. مگر دولت ۳۵۲-۳۵۱: ۱۹۶۹ ،)گریگوریان

و  یدرون یها شنهادی به پیتوجه  چیافغانستان ه

 . کند ینم یرونیب
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 ،یدوپر ی( به نقل از لو۲۰۰۱) َمنیهانتونی 

در کابل هنگام آن در که  ییکایشناس امرنانسا

دولت،  برنامه نیا: »دیگو یم نی، چنستیز یم

ر آورد. آموزگاران و را با یفراوان های دشواری 

زبان  یریفراگ یشدند براناگزیر  یدولت یها مقام

 یها ها به صنف بروند. همچنان مقام شب یمل  نو

 یبرا تاپشتون دولت مجبور شدند  رپایه و غیبلند

شان به پشتو، ترجمان  ین فارسومت یبرگردان

 یگریانتقال به دفتر د یها برا متن نی. ارندیبگ

هم ترجمان  رندهیو گ شدند یبه پشتو برگردان م

 »کرد یبرگردان م یو آن متن را دوباره فارس شتدا

ها بود که  برنامه نیهم ی(. رو۳۰۱: ۲۰۰۱ من،ی)ه

افغانستان،  یزبان و حتا واحد پول ت،یهو

شد. «یافغان»
1 

 

 گوناگون در باره یها یوریدر نظرداشت ت با

 سملیونایکه ناس یباورمه نیو با ا سم،یونالناسی

است،  تهیگذار به مدرن ریاجنتاب ناپذ امدیپ

 یکه برا کنم یآغاز م هیفرض نیرا با ا  ییگوخپاس

زبان و فرهنگ مشترک و  کیبه  ازیملت شدن ن

 زارمشترک، اب نیو سرزم خیها، تار ارزش ر،یفراگ

. سپس افغانستان را در میدارتوسعه و  یارتباط

د که نبو مینیب یکرده م ادهیپ هیفرض نیهم انیم

در  یساز برده روند ملتمنا یها دهیاز پد کی  کدام

 افغانستان را به ناکام کشاند؟

 

در  نیسرزم نیگواه آن است که زبان ا  خیتار

بوده است. با به  یفارس یخیگوناگون تار یها دوره

هم  یها و آغاز دولت ابدال پشتون دنیقدرت رس

شاه  . احمدخورد یصدمه نم یزبان فارس تیرسم

 خیتار» خش،یتار ،است که خود پشتون با آن یابدال

 یها نامهه شده است و نوشت یبه فارس ،«یشاه احمد

                                      
1

. زمانی شادروان بیرنگ کوهدامنی، در مسکو می گفت که  

شگفتا که در کشور ما حتا واحد پولی را هم تباری 

ساخته اند. شاید در هیچ کشور دیگری از جهان، نام 

 آریانفر.  -لی، قومی نباشدواحد پو
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. است شده ینوشته م یبه زبان پارس اش یو رسم یاراد

شاه به پادشاه آن  احمد از نامه یبخش نمونه یبار

مالقات  ام،یدر َاقَرب ا شاءهللا تعالی ان»وقت هند: 

اهل  ر  یب تقارو صدق و کذ شود یحاصل م یصور

-۳۴: ۱۳۷۹ ،)کاظمی« …و  رسد یبه تنفع م ر،یتزو

 (. ۳۱۳: ۱۳۶۴، یشاه احمد خیبه نقل از تار ۳۵

 ،شاه پسر احمد نیجانش -مورشاهیت ،نیافزده بر ا

حبیب  رامی ها در دوره . بعداست یشاعر زبان پارس

 یهزاره، به فارس  کاتب خیالتوار ، سراجهللا خان

 -افغانستان نامه دوهفته نیت. نخسشود یم  نوشته

 زبانهم به  طرزی« االطفال سراج»و « االخبار سراج»

فرمان  نی. و سرانجام در نخستشوند یچاپ م یفارس

 ظاهر شاه و در هشدار روزنامه هندی دوره یرسم

 ریو فراگ یادار ،یکه زبان رسم دیخواند زین

 بوده است. یافغانستان فارس

 یو فرهنگ یاسیور سحض رتریها د که پشتون آن با

افغانستان از  یامروز یها همه تبار ،کنند یم دایپ

با  اند، ستهیز نیسرزم کیدر  نسویسال بد سده ها

 خیدر تار یرمگیاند و سهم چش زبان سخن گفته کی

اند. به عبارت  داشته یخراسان و افغانستان امروز

مشترک  یها رزشو ا نیما زبان، فرهنگ، سرزم ،گرید

و نبود ابزار  یصنعت یماندگ عقب ای. آمیداشت

در  یساز ملت یناکام لیدل گانهی یمدرن ارتباط

 افغانستان است؟ 

 

 یمحمود طرز یافغانستان با رهبر تهیمدرن جنبش

 سمینازسپس و  سمیترک پان ریچشمگ ریتاث ریز

 یرونیاست که طراحان ب نی. همشود یآغاز م آلمان

 یافغان سمیونایتهداب ناس ی،افغان تیهو یو درون

 ایکه بر گذارند یم ییها را با زبان و ارزش

مطلق باشندگان افغانستان ناآشناست. در  تیاکثر

افغانستان اجرا  نشانده مردان دستتدول قتیحق

کار  نیبودند. و ا سیانگل های کننده کار برنامه

شاه  تا ظاهر خان عقوبیامضا شده از  یها در معاهده

 آشکار است. 
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که روند  عواملی نیتر از مهم یکیگمان من  به

 کشاند،  یدر افغانستان را به ناکام یساز ملت

 سمیونالینوس یبه جا یقوم سمیونالیناس نشیگز

بر  یی لهیقب تیزبان و هو کی لیو تحم یمدن

مردان تدول نشیگز نیمردمان افغانستان بود. ا

 یها شهیاز اند شانیا یریرپذیدر تاث شهیر یافغان

 . داشت یآلمان سمیو ناز یترک پان

 

 یدادرانیدوم به انزوا کشاندن افغانستان و ب

افغانستان بود  یها تبار گریبر د یافغان رانیام

به  دهیدمست یتبارها ییباور یبه ب تیکه در نها

 سخن. به دیافغانستان انجام یها نظام و دولت

مطلق  تیپشتون که اکثر ریغ یتبارها ،گرید

جز   یچگاهیخود را ه ،ددهن یم لیرا تشک تانافغانس

 اند.  افغانستان نپنداشته یاسینظام س

و  یوالنچون پشتو ییها رسم و رواج ریسوم، تاث

هرگونه  ریپشتون بود که رهگ یها لهیننگ قب

ساختار  کیمانع گذار جامعه از  ،شده یخواهحاصال

 تیشد و نگذاشت هو یساختار مدن کیبه  یی لهیقب

آشکار  ری. تاثردیبگرا  یتبار تیهو یاج یشهرمند

 ریام یها یخواه اصالح یها در ناکام ارزش نیا

 . مینیب یهللا خان م و سرانجام امان هللا بیحب

 

نقش  زیافغانستان ن ییایجغراف تیعم، موقرچها

در افغانستان  یساز و دولت  ملت یدر ناکام یمهم

هم  نزد  قرن رداشته است. درست مانند امروز د

های  ییگشاجهانو ها  ییرآزمازو دانیم سرزمین ما

افغانستان با اقتدار  کیجهان بود و  یها ابرقدرت

به خطر  را در منطقه سیو انگل هیروس سودو متحد 

 . کرد یمواجه م

 

از جهان  ت،یبا مسوول یرهبر کیپنجم، نبود 

و با برنامه بود و است که ملت و  یباخبر، مردم

 کشاند و یدر افغانستان به ناکام ادولت ر

 یماندگ . در انجام، من منکر نقش عقبکشاند یم

. ستمیدر افغانستان ن یساز ملت یدر ناکام یصنعت

مردان تاست که اگر دول نیا میبگو خواهم یم  آنچه
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 ییها شهیو اند یتبار یها ییبرترجو یافغان

بر  یساختگ تیزبان و هو کیشان را با  یی لهیقب

 میتوانست یما م کردند، ینم لیخراسان تحم انمردم

شده توسط  نییتع ینام و مرزها نیهم ریحتا ز

 .میباش شرویملت متحد و پ کی ،هیو روس سیانگل
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 2شماره    پیوست

 

 کریم اسکندری و باقر عالیی

 

 مشارکت سیاسی

 مقدمه: ●

تاریخ حیات انسان، تاریخ همکاری و ستیز است. 

زمانی که نخستین بار انسان دریافت که می تواند 

با تجمیع توان خود با دیگری، بر آن دیگری فائق 

آید، مشارکت زاده شد. دموکراسی آتن تبلور 

تعیین سرنوشت خود بود.  خواست شهرمندان در

نابرابری ذات آن بود. همچنان که همکاری و 

مشارکت در قدرت توسط همپایگان، از سیاست آتنی 

متولد شد. از انباشت تجربه تاریخی بشر، مشارکت 

در مفهوم امروزی خود متبلور شد. امروزه مشارکت 

در بستر جامعه دموکراتیک و مدنی، صورتی 

د. در جامعه مدنی تشکل نهادمند به خود می گیر

های مستقل از دولت در شرایط برابر و برخوردار 

از اطالعات و امکانات برابر، زمینه مشارکت 

افراد در امور مربوط به خودشان را فراهم می 

 سازند.

 

تعریف فرهنگ انگلیسی آکسفورد مشارکت 

(participation را به عنوان )« عمل یا واقعیت شرکت

« زی را داشتن یا تشکیل دادنکردن، بخشی از چی

دانسته است. موسسه تحقیقی سازمان ملل برای 
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کوشش های سازمان »توسعه اجتماعی، مشارکت را 

یافته برای افزایش کنترل بر منابع و نهادهای 

نظم دهنده در شرایط اجتماعی معین از سوی برخی 

از گروه ها و جنبش هایی که تا کنون از حیطه 

« محروم و مستثنی بوده اند اعمال چنین کنترلی

 تعریف می کند.

 

پیش از تعریف اصطالح مشارکت سیاسی، ضروری است 

ابتدا به معنای کاربردی واژه مشارکت توجه شود. 

مشارکت به معنای همکاری، شرکت داشتن یا حضور 

داشتن است. یعنی صرفًا حضور یک فرد در اجتماعی 

یی که برای بحث و تصمیمگیری در باره مساله 

تواند به عنوان مشارکت داشتن  تشکیل شده است، می

تلقی شود. اما آنچه در این نوشتار مورد توجه 

نگارنده می باشد، عنصر اساسی در مشارکت 

اجتماعی و سیاسی، یعنی آگاهی و رغبت است. به 

طوری که برخی آن را تقبل آگاهانه انجام بخشی 

 از امور در شکل همکاری از روی رغبت به قصد

 دانند.  بهبود و بهسازی زندگی اجتماعی می

 

بر این اساس، مشارکت، شرکت فعاالنه انسان هاست 

در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بطور کلی 

تمامی ابعاد حیات و به معنای سهمی در چیزی 

یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت 

جستن و بنا بر این، با آن همکاری داشتن. 

تواند اشکال و درجات  ت در این تعبیر میمشارک

گوناگونی نظیر: همکاری و همیاری، همبستگی، 

انطباق، سازگاری، پذیرش، انقیاد، شیفتگی 

و...داشته باشد. از این رو، تشویق به مشارکت و 

تسهیل در فرایند تحقق آن همواره مورد توجه 

مصلحان اجتماعی بوده است و آن را فرایندی 

دهد و همواره در  در طول زمان روی میدانند که  می

حال تکوین، تکرار و تداوم است و در خالل آن، 

استعدادهای افراد از طریق همکنشی با دیگران 

و در نتیجه « خودیابی»متبلور شده و به 

 آیند.  پذیری نائل می مسوولیت
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می « مشارکت چیست؟»آلن پیر فیت در دیباچه اثر 

قرار گرفتن پیش از نویسد: مشارکت مورد مشورت 

گیری را گویند به نحوی که اظهار نظر شخصی  تصمیم

و اعمال مراقبت در جریان اجرایی این تصمیم و 

 تحول نتایج آن امکان داشته باشد. 

یک قرن و اندی سال پیش، استوارت میل نوشت: 

تنها حکومتی می تواند برآورنده همه ضرورت های 

ملت با آن دولت اجتماعی باشد که همه افراد 

 مشارکت داشته باشند. 

 

  مشارکت سیاسی در اصطالح، به معنای مساعی

سازمان یافتة شهرمندان برای انتخاب رهبران 

خویش، شرکت مؤثر در فعالیت ها و امور اجتماعی 

و سیاسی و تأثیر گذاشتن بر ترکیب هدایت سیاسی 

دولت است. پس مشارکت سیاسی به معنای کوشش 

در عرصه حکومت و سیاست است.  سازمانیافتة مردم

یعنی مردم در انتخاب رهبران سیاسی جامعه و 

سیاستگذاری ها فعاالنه حضور داشته، خود را نسبت 

به حکومت و سیاست های آن، بیگانه احساس نمی 

کنند : به عبارت دیگر، مردم با انتخاب رهبران 

و تأیید سیاست دولت، هدایت آن را بر عهده می 

 گیرند. 
 

 رکت سیاسی: عبارت است از آن دسته مشا

های ارادی و اختیاری که اعضای یک جامعه  فعالیت

کنند تا به وسیلة آن در انتخاب  در آن مشارکت می

حاکمان و سیاستمداران شرکت کنند و به طور 

های عمومی  مستقیم یا غیر مستقیم در سیاستگذاری

 کنند.  مشارکت می
 

 

  که دخالت مردم مشارکت سیاسی، ترکیب وصفی است

 کند.  در امور سیاسی یعنی حکومت داری را معنا می
 

  مشارکت سیاسی در پی فرآیند اجتماعی شدن

انسان ها و دخالت در امور مدیریت سیاسی کشورها 

وارد ادبیات سیاسی نظریه پردازان دنیای سیاست 

 شد. 
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از قرن شانزدهم میالدی و به دنبال فروپاشی نظام 

رود نظریه قرارداد اجتماعی به سیاسی کلیسا و و

مباحث سیاسی و تأکید متفکران عصر روشنگری بر 

دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود، بحث مشارکت 

سیاسی و جامعه مدنی وارد ادبیات سیاسی مغرب 

های عصر روشنگری و  زمین شد؛ و بر پایه آموزه

نظریه قرارداد اجتماعی مشارکت سیاسی به معنای 

د در سطوح مختلف فعالیت در نظام درگیر شدن فر

سیاسی با اجتماعی شدن سیاست رابطۀ نزدیکی پیدا 

 کرد.

 مشارکت سیاسی دارای دو تقسیم بندی یا نوع است:

 مشارکت مستقیم؛ -۱

 مشارکت غیرمستقیم. -۲

دخالت در تعیین سرنوشت و انتخاب و نظارت بر 

نظام سیاسی حاکم بر خود به صورت رأی دادن در 

توان مشارکت سیاسی  احزاب فراگیر را می چارچوب

مستقیم نامید. همچون انتخابات مجلس و ریاست 

جمهوری. اما مشارکت سیاسی غیرمستقیم، راهکاری 

برای دخالت مردم در امور سیاسی است. به طوری 

که در این سیستم سیاسی، فعالیت های حزبی 

اولویت اول را داراست. در این سیستم، نظام 

ولت حاکم بر آن، برآمده از رای سیاسی و د

مستقیم و انتخاب رهبر سیاسی کشور به وسیله 

باشد. مانند انتخاب رییس جمهور در  مجلس می

امریکا و چین. در امریکا به عنوان نظام سیاسی 

دو حزبی، مشارکت سیاسی در قالب دو حزب نمود 

یابد و در چین فعالیت در حزب کمونیست و  می

ب به عنوان رهبر سیاسی از انتخاب دبیر کل حز

 دیگر مصادیق مشارکت سیاسی است.

 

توان گفت که مشارکت سیاسی هر گونه رفتار و  می

عمل فردی است که هدف آن زیر تأثیر قرار دادن 

سیاستگذاری های عمومی یا انتخاب رهبران سیاسی 

  و یا اعمال نظر رهبران بر مردم یا به طور خالصه

در بین مردم و دولت  حوزۀ تصمیمگیری و تقاضا

 است. 
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  در میزان مشارکت سیاسی شهرمندان عوامل

بسیاری تأثیرگذار هستند. بنابراین مشارکت 

سیاسی در همه سطوح بر طبق پایگاه اجتماعی، 

اقتصادی، تحصیالت، شغل، جنسیت، سن، مذهب، 

قومیت، ناحیه و محل سکونت، شخصیت و محیط سیاسی 

می گیرد، فرق می که درآن مشارکت سیاسی صورت 

کند. در مجموع برخی از پژوهشگران معتقدند که 

مشارکت سیاسی بسته به چهار عامل مهم تغییر می 

 کند: 
انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی های 

 شخصی و محیط سیاسی. 

 

البته به این عوامل باید مهارت ها، منابع و 

در  تعهد را افزود. برای مثال هر چه فرد بیشتر

معرض انگیزه های سیاسی به صورت بحث در باره 

سیاست، تعلق به سازمانی که به شکلی به فعالیت 

سیاسی می پردازد، قرار گیرد، به همان اندازه 

 در سیاست فعاالنه مشارکت خواهد کرد. 

به طور کلی در تبیین مشارکت سیاسی دو نظریه 

 ابزاری و تکاملی وجود دارد:

ر این نظریه مشارکت را نظریه ابزاری: د -۱

وسیله یی برای یک هدف یعنی برای دفاع یا 

پیشبرد یک فرد یا گروهی از افراد در برابر 

جباریت و استبداد در نظر می گیرند. بنا بر 

این، نظریه پردازان ابزارگرا استدالل می کنند 

که افراد بهترین داور منافع خودشان هستند. 

داشته باشند، حکومتی که مردم در آن مشارکت 

کارآمدتر است. افرادی که از تصمیمات تأثیر می 

پذیرند، حق دارند در گرفتن تصمیم ها مشارکت 

داشته باشند و مشروعیت حکومت بر مشارکت استوار 

است. وارثان نهایی نظریه ابزاری فایده گرایان 

 و کثرتگرایان هستند.

نظریه تکاملی: طرفداران این نظریه استدالل  -۲

نند که شهرمند آرمانی، یک شهرمند مشارکت می ک

کننده است و بنابراین مشارکت، اعمال مسوولیت 

اجتماعی در نظر گرفته می شود. مشارکت یک تجربه 

یادگیری است که شهرمندان را نه تنها آگاه از 

حقوق خود بل که آگاه از وظایف و مسوولیت های 
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 شان پرورش می دهد. چنین دیدگاهی در نوشته های

ارسطو، جان استوارت میل، دوتوکویل و روسو یافت 

می شود و نیز بخش مهمی در اندیشه های محافظه 

 کارانه و سوسیالیستی است.

 

« مشارکت سیاسی»نکته مهمی که در پیرامون مساله 

مطرح است، این است که مشارکت سیاسی باید 

آگاهانه، خودجوش، سازمانیافته، آزادانه و 

دی، گروهی و صنفی باشد. بنا مبتنی بر عالیق فر

بر این، مشارکت سیاسی باید آزادانه، آگاهانه و 

مبتنی بر حق شهرمندی باشد. مشارکتی که 

پیرومنشانه باشد، مشارکت سیاسی به معنای دقیق 

کلمه و مورد مطلوب در دموکراسی ها نیست. 

مادامی »... همانطوری که هارولد السکی می گوید: 

آگاهانه برای به کارگیری که اعضای دموکراسی 

قدرتشان آموزش ندیده باشند، نمی توان گفت که 

 « این قدرت را در تملک دارند.

 

توان توسعه )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  حتا می

سیاسی( را مقید و مشروط به امر مشارکت دانست. 

های افراد در  زیرا در توسعه، هدف ظهور قابلیت

جتماعی است و این دو سطح حیات فردی و حیات ا

شود  ظهور و بروز تنها در اثنای مشارکت محقق می

و صد البته پیش شرط هرگونه مشارکتی، ایجاد و 

های  فراهم سازی شرایط مناسب برای ظهور توانایی

نظری و عملی اقشار جامعه است. زیرا مردم در 

اجرای تصمیماتی که خود در تعیین آن ها نقشی 

ه و آن را کنترل و ریزی کرد داشته، برنامه

اند، مشارکت فعال و هدفمندی  ارزیابی نموده

 خواهند داشت.

 

در مورد مشارکت سیاسی، سی. رایت میلز بر این 

اگر فرد بتواند قوانین جدید وضع »باور است که: 

و عنداللزوم قوانین موجود را تغییر دهد، به 

در حقیقت اندیشه « مشارکت سیاسی نایل آمده است.

یاسی مستلزم دعوت کسانی به شرکت در مشارکت س

فرآیند تصمیمگیری های کالن کشوری و سهیم شدن در 
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قدرت می باشد، که تا کنون نقشی در اداره جامعه 

نداشته اند و حداکثر به هنگام ضرورت، از سوی 

 اند .  حکومت و برای مقاصد معین بسیج می شده

 ضرورت مشارکت سیاسی: ●

لطبع اجتماعی است و ( تکلیف عقلی: انسان با۱

ها با  زندگی اجتماعی هم بر اساس روابط انسان

گردد و در این فرآیند، فرد  پذیر می یکدیگر امکان

گذارند. در نتیجه،  و جامعه بر یکدیگر تأثیر می

بر افراد جامعه الزم است نقش خود را در این 

تأثیر گذاری و تأثیرپذیری، به درستی ایفا 

 کنند. 

امور مربوطه به حکومت هم از اهم  مسائل سیاسی و

مسائل هر جامعه است. افراد بایستی با مشارکت 

فعال خویش در سرنوشت خود و جامعه، دخالت کرده 

ها، تصمیمات و چگونگی اداره  و در سیاستگذاری

امور کشور تأثیر گذار باشند. چرا که اگر در 

تعیین سرنوشت خود مشارکت نداشته باشند، بر 

ی موجود در عالم خلقت، دیگران با ها اساس سنت

ها تصمیمگیری خواهند  بر ایشان، برای آن  سلطه

کرد و هر طوری که بخواهند با سیاستگذاری و 

ها را به دنبال خود  تنظیم اداره امور، آن

ها را به ورطه هالکت  کشند و چه بسا که آن می

بیندازند. پس مشارکت سیاسی برای حیات فکری و 

 امری الزم و ضروری است. زندگی با عزت،

 

( تحقق بخشیدن به حاکمیت مردم: مشارکت سیاسی ۲

به منظور اعمال حق حاکمیت مردم در تعیین 

سرنوشت خود، امری الزم و ضرورت است. اگر مردم 

شهر برای تعیین سرنوشت خود و اداره امور شهر، 

حاضر نباشند و بار مسؤولیت را به گردن   در صحنه

، حق حاکمیت شان در تعیین دیگری بیندازند

رود. مردم باید توجه  سرنوشت مخدوش، و از بین می

داشته باشند اگر بخواهند مقدرات شهر و کشور را 

با فکر و اندیشه خود تعیین کنند و اداره امور 

شهر و کشور را بر اساس رأی و نظر خودشان، پیش 

ببرند، راهی جز مشارکت در امور سیاسی و حضور 

 ای سیاسی و اجتماعی ندارند.ه در صحنه
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 مختصات مشارکت دو عنصر است:

 ( مشارکت کننده۱

 ( موضوع مشارکت ۲

هر اجتماعی برای زنده بودن نیاز به مشارکت 

پویایی و  -اعضای خود دارد. در واقع، مشارکت

هویت یک گروه است. هرگروه فعال از اعضایی 

تشکیل شده که در واقع همان مشارکت کنندگان 

و به واسطه موضوع، انگیزه و هدفی در  هستند

فعالیت های گروهی مشارکت می کنند. لذا برای 

تحلیل هر مشارکت باید پرسید که بر پایه کدام 

انگیزه ها و اهداف انجام شده است؟ اما مشارکت 

سیاسی که نسبتا پدیده یی نوظهور است و تقریبا 

پس از جنگ جهانی دوم فراگیر شده است. تعاریف 

فی را از مناظر مختلفی بر تابیده است که مختل

 در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم: 

دایرةالمعارف علوم اجتماعی، مشارکت سیاسی را 

عبارت از فعالیت های داوطلبانه یی دانسته است 

که اعضای یک جامعه برای انتخاب حکام به گونه 

مستقیم یا غیر مستقیم در شکلگیری سیاست های 

 انجام می دهند.  عمومی

 

نویسندگان فرهنگ جامعه شناسی، مشارکت سیاسی را 

شرکت در فراگردهای سیاسی که به گزینش رهبران 

سیاسی می انجامد و سیاست عمومی را تعیین می 

کند یا برآن اثر می گذارد، تعریف کرده اند. 

گولیلمو فررو نیز می نویسد: دموکراسی تنها 

یق انتخابات است که همین اصل تعیین وکیل از طر

بر جامعه به منظور حل مسائل حاکمیت، پیاده می 

شود. رعایای حاکمیت با هم تفاهم می کنند تا 

شماری چند از افراد خبره و آگاه را برگزینند و 

 اینان منافع عمومی را اداره خواهند کرد. 

 

ژان پل سارتر در مورد انتخابات به عنوان یکی 

کت سیاسی چنین می گوید: از بارزترین مظاهر مشار

 -به هر صورتی که باشد -یک نظام انتخاباتی»

عبارت است از مجموعه افراد انتخاب کننده یی که 

مثل یک خمیر بیشکل در معرض فشار عوامل خارجی 
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قرار دارند. فهرست اسامی انتخاب شدگان به همان 

اندازه معرف اراده ملت است که انگار فهرست 

رفته، نمودار ذوق و سلیقه صفحات موسیقی فروش 

 « خریداران می باشد.

 

در واقع، عنصر مشارکت کننده در تعریف 

پژوهشگران غربی از مشارکت سیاسی بسیار کمرنگ 

است. آنچه که امروز در جوامع به اصطالح 

دموکراتیک غربی به نام مشارکت سیاسی اتفاق می 

افتد، موید همین مطلب است. در اکثر اوقات، نقش 

در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های  مردم

 عمومی در حاشیه قرار می گیرد. 

 

تئوری دموکراتیک نوین نسبت به تئوری های پیشین 

بسیار صریحتر و پخته تر است. در این تئوری، 

صاحبان نفوذ، مسوول تصمیمگیری برای سایر مردم 

هستند و وظیفه دارند توده های ناآگاه را کنترل 

این تئوری نوین، توده های  کنند. بر اساس

ناآگاه تنها می توانند تماشاچی باشند و حق 

دخالت در سیاست را نخواهند داشت و این که 

صاحبان نفوذ هر از گاهی در انظار عمومی ظاهر 

می شوند و تصمیم خود را که در جایی دیگر قطعی 

شده است، به تایید و تصویب ظاهری مردم می 

ای دروغین  و نمایشی رسانند و یا انتخابات ه

برپا می نمایند که در آن ها تنها برگزیدگان 

طبقه ممتاز جامعه حق انتخاب شدن دارند؛ صرفا 

راهی برای کسب مشروعیت و استمرار حکومت بر 

 توده های ناآگاه است. 

 

دموکراسی یا حکومت مردم، واژه یی است یونانی و 

. معنی آن حکومت مستقیم و بدون واسطه مردم است

بسیاری از متفکران معتقد هستند که خاستگاه 

دموکراسی، یونان باستان بوده است. این بحث که 

شهرمندان در یک جامعه به چه دلیل، چرا و چگونه 

و با چه ابزاری در سرنوشت گروهی خود دخالت می 

کنند، از زمان دولت شهرهای یونان باستان مورد 

ارسطو توجه متفکران نام آوری چون افالطون و 
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بوده است. یونانیان باستان، قدرت را در کلیت 

آن متعلق به همه شهرمندان می دانستند و معتقد 

بودند که بهترین نوع حکومت زمانی تحقق می یابد 

که دارندگان صفت شهرمندی در قدرت سیاسی شرکت 

 کنند.

 

دموکراسی در معنای کنونی آن، تنها نظام سیاسی 

عرصه سیاست و مداخله است که حضور شهرمندان در 

آنان در امور حکومتی را به عنوان حق شهرمندی 

 به رسمیت شناخته است. 

ماکس وبر معتقد است که دموکراسی به نظام سیاسی 

یی گفته می شود که در آن مردم مشارکت کننده در 

نظام حکومتی به شمار می آیند و نه افراد 

 منفعل؛ و کلید مفهوم مشارکت در معنای شهرمند

 بودن است. 

 

در دیدگاه وبر، شهرمند بودن به معنای توانایی 

مشارکت در تصمیمگیری و تنظیم سیاست ها و نیز 

 شرکت داشتن در انتخاب رهبران است.

 

ویژگی منحصر به فرد دموکراسی در مقایسه با 

نظام سیاسی دیگر، حضور شهرمندان در عرصه سیاست 

خود است. و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت سیاسی 

بنا بر این، برای این که یک نظام خصلت مردم 

ساالرانه داشته باشد، بیشترین شمار مردم در 

 صورت بندی قدرت و سیاست مشارکت می کنند. 

 

شهرمندان حق انتخاب کردن نمایندگان و 

کارگزاران حکومت را داشته و خود نیز می توانند 

ز به مناصب و مسوولیت های سیاسی راه یابند. ا

این منظر که می بینیم مشارکت همگانی در امور 

حکومتی و برگزاری انتخابات از لوازم اصلی 

 دموکراسی است.

 

امروزه صاحبنظران سیاسی، مشارکت سیاسی را 

چونان  یکی از شاخصه های جامعه دموکراتیک مطرح 
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می کنند. هر جامعه یی که ادعای دموکراتیک بودن 

مشارکت مردم را در را داشته باشد، اما نتواند 

اعمال حاکمیت از طریق نهادهای مدنی و تشکل های 

سیاسی فراهم کند، ادعای دموکراتیک بودن و 

 حاکمیت مردم حرف بی معنایی خواهد بود. 

 

در حقیقت یکی از مؤلفه های تعیین کننده جامعه 

مدنی، وجود آزادی های فردی و فراهم بودن زمینه 

در سیاست و امور برای شهرمندان جهت مشارکت 

حکومتی و همچنین شرکت در تشکل های حزبی و صنفی 

برای تحقق خواسته های سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی است. در واقع، مشارکت سیاسی نوعی 

تظاهر علنی مردم برای تعیین سرنوشت جمعی خود 

 است. 

 

به گفته دکتر علی اصغر کاظمی، بدون مشارکت، 

دست کسانی می سپارد  فرد عنان قدرت سیاسی را به

که مهار آن ها به سادگی ممکن نیست. تنها از 

طریق مشارکت است که قدرت سیاسی به طریق مسالمت 

آمیز دست به دست می گردد و میزان توسعه سیاسی 

یک کشور بستگی به مستقیم به این مؤلفه اساسی 

 دارد.

  ،با توجه به نقش جدید مدیران در عصر حاضر

یریت مطرح گردیده که آن را ُبعد جدیدی در مد

نام « سیاستگذاری و یا خط مشی گذاری عمومی»

نهاده اند. سیاستگذاری عمومی عبارت است از 

تصمیم ها و سیاست هایی که به وسیله مراجع 

مختلف بخش عمومی مانند مجلس، دولت و قوه 

قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می 

 باشند، اتخاذ می گردد. 

 

لت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی دو

گذاری عمومی است و به صورت های مختلف مانند 

قوانین، ضابطه ها و مقررات به تعیین 

سیاستگذاری می پردازد. بر اساس این ُبعد جدید، 

مدیران باید در پهلوی مهارت و آگاهی در زمینه 

های فنی، انسانی و اداره امور سازمانی، در 
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ل اجتماعی و خط مشی های عمومی به زمینه مسائ

 دانش و تجربه نیز مجهز باشند.

یکی از مهمترین مسائل در سیاستگذاری دولتی، 

تمیز مابین آنچه که دولت ها می خواهند انجام 

دهند و آنچه که در واقع انجام داده اند، می 

باشد. یعنی آنچه که دولت ها انجام نداده اند و 

 اند، نیز مهم است.  در آن بخش ها فعال نبوده

 

نکته دیگر آن است که در تصمیمگیری دولتی، نقش 

بازیگران غیررسمی از جمله افکار عمومی و گروه 

 های فشار نیز باید لحاظ شود. 

 

سوم آن که سیاستگذاری دولتی تنها به مسائل 

مربوط به قوانین، فرمان های دولتی، ضوابط و 

چگونه می آیین نامه ها محدود نمی گردد. اما، 

توان به سیاستگذاری های عمومی مطلوب دست یافت؟ 

برخی از اندیشمندان با اتکاء به شیوه های 

علمی، سیاستگذاری را فرایندی عقالیی و منطقی می 

دانند و به نظر آن ها راه رسیدن به خط مشی 

مطلوب، پیمودن مراحلی است که بطور عقالیی 

شیوه بهترین نتیجه را می دهد. گروهی دیگر 

عقالیی سیاستگذاری را بدین صورت، غیر عملی 

دانسته، در تعدیل و اصالح آن مدل ها و روش های 

دیگری را عرضه داشته اند. در همه این نظریات، 

سیاستگذار چون بازیگری خردمند، برای مشکالت، به 

یافتن راه حل می پردازد و برای این منظور از 

 شیوه عقالیی بهره می برد.

 

یگری، سیاستگذاری را فرآیندی مبتنی بر گروه د

قدرت تعریف کرده اند. به نظر آنان وضع 

سیاستگذاری های عمومی و تصمیمگیری، تنها از 

شیوه عقالیی و منطقی پیروی نمی کند، زیرا خط 

مشی گذاری پیش از آن که انتخابی عقالیی و منطقی 

باشد، حاصل بازی های قدرت است و یک اقدام 

 ار می آید. سیاسی به شم
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خط مشی های عمومی زاییده ائتالفات، بده بستان 

ها و متقاعد ساختن های بیشماری است که میان 

سیاستگذاران و مراجع مختلف در ساختار جامعه 

وجود دارد و در نتیجه شیوه عقالیی، انتخاب احسن 

نیست. در فرآیندهای مبتنی بر قدرت یا 

مومی، فرآیندهای سیاسی، سیاستگذاری های ع

زاییده تفکر یک فرد نیست، بل که ارتباطات 

داخلی و خارجی، فشارهای درونی و بیرونی، ائتالف 

ها و سازش ها، اثرگذاری ها و اثرپذیری ها و 

عوامل بسیار دیگری، به آن ها شکل می دهند و 

شاید بدین جهت باشد که در برخی موارد، خط مشی 

 نماید.های وضع شده با منطق علمی سازگار نمی 

 

فرآیند سازمانی سیاستگذاری دیدگاه دیگری است 

که خط مشی های عمومی را حاصل عملکرد سازمان 

های مختلف بخش عمومی در جامعه می داند. سازمان 

هایی که امروزه تار و پود جامعه را در بر 

گرفته اند، خط مشی گذاران عصر ما هستند که با 

ه خط مشی اتکاء به قدرت تخصصی و قانونی خود ب

های عمومی شکل و جهت می بخشند. ساختار تشکیالتی 

کشور و نحوه ارتباطات و حدود اختیارات واحدهای 

مختلف، هر یک به گونه یی در تعیین خط مشی های 

 عمومی موثر و مطرح می باشند.

 

یکی از عناصری که جامعه دموکراتیک را تعریف می 

گذاری کند، میزان مشارکت مردم در فرآیند سیاست

است. هر قدر میزان مشارکت مردم بیشتر باشد، 

بیشتر احتمال دارد که نهادهای جامعه در معرض 

تقاضاهای متعارض مردمی باشد که عالیق و منافع 

 مختلف آن ها را چند پاره کرده است. 

 

فریچلر تصمیمگیری دولت را فرآیندی دورانی 

توصیف می کند که مجموعه های متعددی از کنشگرها 

در مراحل گوناگون شوراها به این فرآیند تصمیم 

گیری دسترسی دارند. در این مدل، سازمان نوعی 

بازار برای بازیگران و ذینفعان تلقی می شود. 
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سازمان با حفظ توازن و پاسخ دادن به تقاضاهای 

 بازیگران رقیب، خود را حفظ می کند.

 

فشرده سخن، همه بررسی ها به یک نکته اساسی 

دارد و آن این که تصمیمگیری در بخش اشاره 

دولتی را می توان با مدلی به این وجه بررسی 

کرد که در آن منافع و عالئق فراوان و در بیشتر 

موارد متضاد در سیاست های دولت بازتاب یافته 

باشد. به طوری که امروزه وقتی از مشارکت 

راستین سخن به میان می آید، مراد مشارکت 

امعه مدنی، حقوق شهرمندی و نهادمند است. ج

دموکراسی بستر ساز وقوع مشارکت نهادمند می 

 باشند. 

 

 جامعه مدنی: ▪

سه حوزة خصوصی، عمومی و دولت   جامعه مدنی از

تشکیل شده است. حوزه خصوصی معرف آن بخش از 

گیری دموکراتیک  زندگی افراد است که امکان تصمیم

کند که  برای آن وجود ندارد و عقل آدمی حکم می

بر سر آن ها به شیوه عقالنی و با هر کس بحث و 

جدل نشود. حوزه عمومی نیز معرف آن بخش از 

جامعه مدنی است که در آن تمامی افراد و گروه 

ها از طریق مشارکت در نهادهای مدنی و با 

استفاده از ابزارهای نظارتی ضمن پیگیری 

مطالبات شهرمندی خویش به انتخاب و نظارت بر 

ر دولت با استفاده از ابزارهای در اختیار کا

 پردازند.  می

مشارکت پایدار، نهادمند و واقعی در چارچوب 

نهادها و تشکل های عرصه عمومی  جامعه مدنی به 

وقوع می پیوندد. در نهادهای مدنی انسان ها اصل 

شهرمند، »و مبنا قرار می گیرند، و تحت عنوان 

یافت کرامت و جامعه مدنی; با کسب آگاهی و باز

 عمل می کنند.« خویشتن خویش

 

 :شهرمندی ▪

تی. اچ مارشال شهرمندی را در بر دارنده سه  

نوع حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی می داند. 
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زمانی فرد می تواند از طریق نهادهای مدنی کنشی 

مشارکتی از خود به جا بگذارد که ضمن التزم 

یز نسبت دولت به شناسایی حقوق شهرمندان، خود  ن

 به حقوق شهرمندی خویش آگاهی داشته باشد. 

جامعه یی که در آن هم افراد نسبت به حقوق خود 

آگاهی داشته باشند و هم دولت خود را ملزم به 

رعایت حقوق شهرمندی افراد بداند، جامعه 

 دموکراتیک است. 

 

 دموکراسی: ▪

مشارکت »به گفته رابرت دال، دموکراسی فرصت 

هم می سازد. تعامل بین نهادهای را فرا« واقعی

مدنی با دولت در یک فرایند دموکراتیک صورت 

گیرد. محصول این تعامل دموکراسی مدرنی است  می

که خود را به شکل جمهوری یی نشان می دهد که در 

اند و دولت نماینده و مخلوق و  آن انسان ها محق

پاسخگوی انسان. از این رو مشارکت در عین این 

ود آورنده دموکراسی است، محصول آن نیز که به وج

 می باشد. 

 

 انواع مشارکت:

در گونه شناسی مشارکت نهادمند می توان به 

انواع مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی اشاره کرد. در راهبردهای مشارکتی 

توسعه، مشارکت نهادمند مردم در زمینه های 

مرانی، اجتماعی،ـ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ع

خدماتی به صورت تواءمان مورد توجه واقع می 

 شود. 

 

با توجه به مقدمه یی که ذکر شد و با توجه به 

های اصلی  این که مشارکت عمومی یکی از شاخصه

یافته و دموکراتیک به شمار می رود،  نظام توسعه

توانند در  هایی می باید دید که چه عوامل و زمینه

ر سیاسی و اجتماعی مشارکت عمومی مردم در امو

تأثیرگذار باشند و راهکارهایی که موجب مشارکت 

 شوند، کدامند؟  حداکثری مردم می
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در کل راهکارهایی که برای مشارکت عمومی و 

 شوند، عبارتند از:  سیاسی مردم به کار برده می

 ( اطالع رسانی و باال بردن تراز آگاهی مردم: 1

ی است، که یکی از موانع مشارکت عمومی ناآگاه

قشر زیادی از جامعه نسبت به توان خود ناآگاه 

هستند. از جایی که در گذشته اکثریت بزرگی از 

جامعه در خارج از صحنه قرار داشتند و در هیچ 

کردند، به طور عملی به  تصمیمگیری مشارکت نمی

انزوا کشانده و ایمان به توان خویش را از دست 

ش بسیار مهمی داده بودند. آگاهی های عمومی نق

 در توسعه مشارکت مردمی دارد. 

  جلوگیری از تسلط گروه های ذینفوذ:( 2

های انحصار طلب بر  با جلوگیری از تسلط گروه

ارکان سیاسی و اقتصادی جامعه و حفظ عدالت 

توان انگیزه تمایل عموم مردم را به  اجتماعی، می

مشارکت در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

د. زیرا اگر همه کارها در دست حزب تقویت نمو

خاصی و مطلب گرا  قرار گیرد و دستگاه ها و 

نهادهای حکومتی تنها در راستای خواست آن ها 

حرکت کند، دیگر فضایی برای ابراز مشارکت مردمی 

 نمی ماند. 

 

( وجود احزاب و حضور فعال آن ها در چهارچوب 3

 قانون اساسی و شرع: 

عه مشارکت مردمی وجود یکی از راهکارهای توس

احزاب است که نیروهای مردمی را در گسترش 

مشارکت شان در مسائل سیاسی جهتدهی و نظاممند 

می نمایند زیرا حکومت در شکل امروزی آن به 

دلیل پیچیدگی های فراوان طبعًا مستلزم این است 

که تنوع عالیق، منافع فکری، اجتماعی و اقتصادی 

م بتوانند به صورت فردی در جامعه حفظ شود و مرد

های خود را بیان کنند و وسایلی  یا جمعی خواست

 ها وجود داشته باشد. برای بیان این خواست

 

مشارکت مردم و ارائه نظارت مشورتی آنان البته 

در صورتی جهت مند است که احزاب شایسته نقش 



 

31 

 

مهمی در این زمینه داشته باشند. به عبارت دیگر 

ون اساسی و عقل و خرد انسان مسائل اعتقادی، قان

بیانگر مشارکت آحاد مردم، به ویژه نخبگان و 

گروه های سیاسی در امر سیاست و حکومت است و با 

توجه به رشد جمعیت، پیچیدگی امور و تخصصی شدن 

کارها باید به اصل نمایندگی رجوع کرد. 

گونه که در دنیای امروز ما حکومت مردم بر  همان

که آنچه تحقق یافته، حکومت مردم نداریم. بل 

نخبگان منتخب اکثریت مردم بر مردم است. برای 

هایی به وجود  تحقق این امر، ناگزیر باید نهاد

آورد که ضمن کمک به انتخاب اصلح، چگونگی 

 مشارکت مردم را نهادمند کند. 

 

های سیاسی  ها و سازمان ها، تشکل احزاب، جمعیت

در سرنوشت خود وسیله مناسبی برای مشارکت مردم 

 باشند.  می

سازی: فرهنگ از مهمترین متغیرهای  ( فرهنگ۵

مشارکت سیاسی و اجتماعی است. مشارکت افراد در 

یی که دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی است،   جامعه

گسترده است. در مقابل، در جامعه فاقد چنین 

های سیاسی و اجتماعی بر  فرهنگی مردم با پدیده

د. لذا باید فرهنگ مشارکت خورد انفعالی دارن

 مردمی به نحو مطلوب نهادینه سازی گردد. 

( برانگیختن اعتماد عمومی: برای نهادینه شدن ۶

رفتار سیاسی، تحول باورها و تغییر ذهنیت مردم 

و برانگیختن حساسیت سیاسی، مقدمه اصلی است. در 

این راستا، ایجاد یک نظام حقوقی مدون برای 

های سیاسی و تأمین امنیت  تتعیین چارچوب فعالی

وگو، تفاهم  در جهت آزادی بیان و ایجاد فضای گفت

تواند تضمین کننده مشارکت آحاد  و مشارکت می

مردم باشد. در نتیجه برانگیختن مشارکت مردم در 

قالب تشک ل های سیاسی، پویایی نظام اجتماعی و 

ثبات حاکمیت را در پی دارد. در جامعه یی مثل 

ه خاطر جوان بودن جمعیت آن، امکان جامعة ما ب

مشارکت بیشتر فراهم است. چرا که پتانسیل الزم 

در این قشر وجود دارد. به شرط آن که موانع 

مشارکت سیاسی و یا اجتماعی به خوبی شناسایی و 

برطرف شود. )مانند بیکاری و ...( امید به 
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تواند زیربنای مشارکت بیشتر قرار  آینده بهتر می

 بگیرد. 

( فقر زدایی: عدالت اجتماعی و اقتصادی و ۷

فقرزدایی، محورهای مهمی هستند که در گسترش 

یی   مشارکت سیاسی و اجتماعی نقش تعیین کننده

 دارند.

ها  سازی آن ها: رسانه های جمعی و زمینه ( رسانه۸

نوعی حلقه ربط در جامعه هستند که در دنیای 

. یکی از کنند امروزی نقش بسیار مهمی را بازی می

ها، ایجاد همبستگی اجتماعی و  کارکردهای رسانه

ها در  تأثیر در مشارکت عمومی جامعه است. رسانه

جامعه با وجود تفاوت ها و اختالفات، تضادها را 

سازی  برند و به همبستگی یا یکسان از میان می

گوید:  کنند. دبستان فرانکفورت می جامعه کمک می

کنند و سطوح باال  ل میها مانند تراکتور عم رسانه

ها سطوح  کنند. رسانه و پایین زمین ها را مسطح می

 کنند.  مختلف و متفاوت جامعه را مسطح می

در مجموع، چنانچه یک نظام سیاسی خواهان 

توانمندی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی باشد، 

چاره یی جز جلب مشارکت آگاهانه، پویا و متشکل 

یت نخواهد داشت. مردم توده مردم در فرآیند حاکم

در یک نظام سیاسی نوین بیشتر در فرآیند های 

تصمیمگیری ها درگیر هستند و حاکمیت ها در این 

گونه کشورها از ثبات و امنیت داخلی و خارجی 

بیشتری برخوردارند. با توجه به روند کنونی 

کوچک شدن جهان و تاثیرگذاری سازمان های فراملی 

مانند سازمان ملل، عفو بر امور داخلی کشورها 

بین المللی، دیده بان حقوق بشر، بنگاه های 

اقتصادی، آژانس انرژی اتمی و ... و مطلق نبودن 

قدرت دولت های ملی در برابر قدرت سازمان های 

فراملی، توجه به امر مشارکت گریزناپذیر است، 

چرا که ثبات یک نظام سیاسی به کاهش تعارض های 

 تام دارد. درونی جامعه بستگی 

 

 ویژگی های مشارکت  ●

( مشارکت مشروط به برابری انسان ها و منوط به ۱

آزادی آن هاست . در یک نظام مشارکتی فرض بر 
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این است که مردم باید فرصت مناسب برای 

تأثیرگذاری بر سیاست ها و به دست آوردن مشاغل 

عمومی را داشته باشند و دولت نیز باید امکان 

 ساس شایستگی افراد فراهم کند. رقابت را بر ا

( مشارکت حق مردم است و بیش از هر چیز ۲

نیازمند اقدام آگاهانه آن هاست. مشارکت امری 

تحمیلی یا دعوتی نیست، بل که نوعی توانبخشی به 

گروه های ضعیف، توأم با مشکالت خود نقش داشته 

باشند، چنین مشکالتی نه فرمایشی است و نه وضع 

باید آن را به دست آورد، یعنی  کردنی، بل که

امتیازی نیست که حکومت به اتباع خویش می دهد. 

 بل که حقی است که باید از آن استفاده کند. 

( مشارکت یک فرآیند است با محصول ثابت و ۳

 نهایی توسعه. 

( مشارکت فعالیتی کمی و کیفی و دارای درجاتی ۴

ال است. لذا گستره و ژرفای آن متغیر و در عین ح

مهم می باشد. وسعت مشارکت بدون عمق کافی آن را 

سطحی و آسیب پذیر می گرداند و عمق بدون وسعت 

 مشارکت نمی شود.

( مشارکت دارای پیامدهای دو سویه است و ۵

چنانچه بنا باشد مؤثر واقع گردد، مستلزم 

تغییراتی بنیانی در اندیشه و عمل است که باید 

لب های پایدار و از درون جامعه بجوشد و در قا

مقبول جامعه و دولت تبلور یابد. ایده های 

مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک دارد و آن 

اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیمگیری 

 های سیاسی و دسترسی آنان به منافع قدرت است.

 

  دولت و مشارکت: ●

بعضی معتقدند مدیریت و مباشرت دولت در امور 

م از هر قشری می توانند دولت را الزم است و مرد

در انجام وظایف خود، یاری و کمک نمایند و صرف 

نظر از در نظر گرفتن منافع قشر خاص، مردم می 

توانند داوطلبانه امکانات و نیروی انسانی خود 

را در اختیار دولت، جهت انجام وظایف خود 

بگذارند: این روش به خصوص در کارهای عمرانی به 

 ن انجام می شود که مردم از طریق : طرق گوناگو
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  خودیاری 

  پرداخت بخشی از هزینه های طرح 

 کارهای یدی 

به دولت در انجام امور کمک می کنند و یا این 

که در اداره مدارس مردم در حد توانشان، 

خودیاری می دهند. این گونه یاری و کمک نیز خود 

 جلوه یی از مشارکت مردم می باشد . 

 

ر آن اند که، مشارکت یعنی مدیریت شمار دیگر ب

دولتی و استفاده از کمک مردم است. حال آن که 

مشارکت از دید بعضی دیگر واگذاری کارها به 

مردم و نظارت دولت می باشد. یکی از مهم ترین و 

با ارزش ترین جنبه های مشارکت این است که 

افزون بر تشویق به حد اکثر تالش و کوشش، نیروی 

قیت و سازندگی افراد را نیز شکوفا ابتکار، خال

می کند. شوق به انجام کار گروهی و مسؤوالنه، 

افراد را وادار می کند که برای هر مشکلی، 

بهترین و عملی ترین راه حل ها را پیدا کنند و 

در شرایط خاص مدیریت را دوست و همفکر و همکار 

صمیمی گروه به شمار آورند و دوشادوش او فعاالنه 

 و همکاری کنند. تالش 

 

 چرا مردم مشارکت می کنند؟●

دالیل و انگیزه های مردم برای مشارکت متفاوت 

است. کنش های مربوط به مشارکت همگانی 

رفتارهایی معقول و هدفمندند و این بدین معناست 

که قصد مردم اینست که از طریق ابزارهای مناسب 

به نتایج خاصی برسند. عواید ناشی از مشارکت و 

تایج اجتماعی آن تاثیر شگرفی بر حوزه مشارکت ن

 دارد.

 

به عالوه انگیزه های متفاوتی همچون کار به خاطر 

منافع عمومی، احساس وظیفه، عالقه به کار با 

دیگران، کسب محبوبیت، اشتیاق به گرفتن پست در 

بنگاه ها، سازمان ها و یا بنیادها، برخورداری 

دان و یا از احترام و قدردانی دیگر شهرمن
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دستیابی به اهداف شخصی، افراد را به مشارکت در 

 حوزه های سیاسی و اجتماعی ترغیب می کند.

 

 چرا مردم مشارکت نمی کنند؟ ●

مشارکت به عنوان یک هدف یا یک عایدی، بنا به 

نوع گروه هایی که افراد به آن ها تعلق دارند. 

تعریف شده است. بنابراین، پرهیز از مشارکت 

ست به چند دلیل توجیه شود: برای گروهی ممکن ا

که فرد به آن تعلق دارد، مشارکت نمایانگر 

اهدافی ارزشمند نباشد؛ بنا به باور جامعه بدیل 

هایی با ارزشترتر از مشارکت وجود داشته باشد؛ 

یا این که مشارکت عملیاتی باشد که به نسبت 

 هزینه اش عواید کمی نصیب شخص کند.

 

، عوامل دیگری نیز بر پرهیز از افزون بر این ها

 مشارکت تاثیر دارد:

  آنچه که فرد به عنوان قدردانی اجتماعی به

دست می آورد، ممکن است کمتر از چیزی باشد که 

 دیگری با تالش کمتر به دست می آورد.

  در جوامعی که انواع محدودیت ها را بر افراد

تحمیل می کنند، فرد ممکن است از مشارکت در 

 های سیاسی یا عمومی خودداری کند. فعالیت

  محیط سیاسی عمومی که با سازمان ها و نهادهای

موجود در جامعه، قانون اساسی و ماهیت 

بازدارندگی نظام حزبی و سیاسی ارتباط دارد، 

 مانع از مشارکت گردد.

  طبیعت ساختار اجتماعی )آموزش ،اقتصاد و ارزش

 ها( و تاثیر آن بر مشارکت

هی اجتماع در تامین نیازهای فرد. _ قصور و کوتا

از این رو، عدم امنیت، نبود عدالت، عدم تخصیص 

فرصت های برابر، عدم حراست از شان انسانی از 

اصلی ترین عواملی هستند که مانع مشارکت مردم 

می شود. عدم دسترسی یکسان به اطالعات را نیز می 

 توان به آن اضافه کرد.

رکت و نقش آن در اهداف سیاسی، اجتماعی مشا ▪

 وفاق اجتماعی 
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در زمان انتخابات، شرکت کنندگان در برنامه های 

رادیو و تلویزیون بر اهمیت رأی هر شهرمند در 

اداره امور عمومی تأکید می ورزند، اما باید 

خاطرنشان ساخت که دموکراسی سیاسی با غیبت 

دموکراسی اقتصادی ناسازگار است. یک شهرمند را 

ی با رشد کافی برای دموکراسی نمی توان فرد

سیاسی قلمداد کرد و در عین حال حقوق دموکراتیک 

 وی را در زندگی اقتصادی او انکار کرد. 

 

 :مصادیق مختلف مشارکت ●

الف( مشارکت در زمینه سیاسی به صورت شرکت در  

 انتخابات.

ب( مشارکت در زمینه اقتصادی به صورت فعالیت  

 در بازار و افزایش درآمد

پ( مشارکت در زمینه اجتماعی به صورت استفاده  

از رسانه ها .  د( مشارکت در زمینه روانی به 

 صورت همدلی و تحرک روانی جلوه می کند. 

 

  :عناصر )ارکان( اساسی مشارکت ●

بر طبق گزارش تحقیقی مؤسسه تحقیقات اجتماعی 

سازمان ملل، مشارکت در بردارنده سه عنصر اصلی 

 است: 

 شدن در قدرت  ( سهیم۱

(کوشش های سنجیده گروه های اجتماعی برای در -۲

 دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی 

 ( ایجاد فرصت هایی برای گروه های فرودست۳

 

  :موانع مشارکت ● 

مشارکت به عنوان فرآیند قدرت گرفتن، نوعی گذر 

از حکومت های سنتی است. لذا هم با دشواری هایی 

و هم تصور این که دولت ها و  رو به رو است

سازمان های تثبیت شده محلی، بخشی از قدرت و 

اختیارات شان را به دیگران واگذار کنند، کمی 

دشوار به نظر می رسد. مشارکت به عنوان روند 
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کسب قدرت ناگزیر ساختارهای بوروکراتیک موجود 

را به مبارزه می طلبد. بنا بر این، طبیعی است 

ها به یکی از اصلی ترین موانع اگر این ساختار

بر سر راه مشارکت )سیاسی( تبدیل شوند. در 

کشورهای جهان سوم، دو مانع بزرگ در سر راه 

 ها وجود دارد:  مشارکت مردم با حکومت

نخست شکاف بسیار عمیقی که میان نخبگان و توده 

مردم وجود دارد. به نحوی که در پاره یی از این 

از جمعیت به کلی فاقد  جوامع بیش از نود درصد

تا  ۱هرگونه آگاهی و حتا تصوری از شیوه زندگی 

درصد هموطنان خود اند. این امر ناشی از ساخت  ۲

 این جوامع است . 

 

وابستگی سیاسی و اقتصادی این جوامع به   دوم،

جهان استعمارگر است که منشأ این اعتقاد عمومی 

شود است که تصمیم های اساسی در خارج گرفته می 

و آن چه به صورت فراگرد مشورت تجلی می کند، در 

در این  .واقع چیزی جز فراگرد تصمیمگیری نیست

جوامع، قسمت عمده یی از جمعیت به لحاظ شرایط 

فرهنگی و اجتماعی خاص خویش که فاقد پژوهش و 

آگاه اند؛ قادر به مشارکت فعال در ساختمان 

یل جامعه نیستند. هدف ها برایشان دور و وسا

رسیدن به آن چنان غیرملموس است که هیچ انگیزه 

کند.  یی میل به مشارکت را در آن ها ایجاد نمی

آگاه ساختن مردم بر اساس مشارکت آن ها در یک 

کار دسته جمعی، آگاه نمودن برای ایجاد انگیزه، 

آگاه نمودن برای درک عمل، آگاه نمودن به منظور 

ایجاد احترام و اعتنا به شخصیت افراد و 

 مسؤولیت در آن ها است. 

 

  :گیری نتیجه ●

تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد کشورهایی که 

در زمینه تأمین مشارکت مردم موفق بوده اند، 

بیشتر موفقیت خود را مدیون ایجاد نوعی ارگان 

محلی )دولت محلی( با اقتدار بالنسبه زیاد می 

ندهی دانند. این ارگان های محلی، از نظر سازما

و سلسله مراتب تا باالترین سطوح و به شکل 
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زنجیره یی پیوسته ادامه داشته و وظایف و 

تکالیف هر یک از سطوح به دقت تعیین شده است. 

به سخن دیگر، کل از باال تا پایین ارتباط 

ارگانیک با یکدیگر داشته و از ساختی مرتبط 

 برخوردار می باشند. 

 

جلب مشارکت مردم تدوین منطقی در جهت تأمین و 

در محیط اجتماعی ـ اقتصادی بوروکراتیک و 

ضرورتی است آشکار. برای تأمین مردم مجموعه 

سیستم و نظام حاکم باید مشارکت پذیر باشد، در 

غیر این صورت آفات سیستم ضد مشارکت، به تدریج 

زمینه های تحقق امر مشارکت را نیز از میان بر 

 خواهد داشت .

 

تأمین مشارکت، آگاهی و عالقه  عمده ترین عامل

مردم و حاکمیت فرهنگ تعلیم و همیاری در جامعه 

است. تا زمانی که نتوان مردم را به این باور و 

یقین کشاند که با مشارکت، تعاون و همیاری، می 

توان به جامعه یی مرفه تر و سعادتمند دست یافت 

و تا زمانی که نتوان فرهنگ خود محوری و 

در جامعه از میان برداشت، تأمین  خودپسندی را

 مشارکت مردم امکان پذیر نخواهد بود. 

 

 :منابع

، ترجمه منوچهر «جامعه و سیاست». مایکل راش؛ ۱

، ص ۱۳۷۷صبوری کاشانی، تهران، انتشارات سمت، 

۱۲۳. 

. نگاه شود به: مایرون واینرو و ساموئل ۲

، ترجمه و نشر «درک توسعه سیاسی»هانتینگتون؛ 

، ص ۱۳۷۹ده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشک

۱۴۱. 

اعتراض سیاسی و تغییر ». دیوید ای اپتر؛ ۳

، ترجمه رضا سعید آبادی، تهران، «اجتماعی

 .۲۲-۲۰، ص ۱۳۸۰پژوهشکده مطالعات راهبردی 

، «بنیادهای علم سیاست». عبدالرحمن عالم؛ ۴

؛ م مک آیور، ۲۳۴، ص ۱۳۸۰تهران، نشر نی، 
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ترجمه ابراهیم علی کنی. ، «جامعه و حکومت»

، ص ۱۳۴۹تهران، انتشارات ترجمه و نشر کتاب 

، «قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»؛  ۴۸۳-۷

، ص ۱۳۸۲جهانگیر منصوری، تهران، نشر دوران، 

۲۱. 

، «تقدیر مردمساالری ایرانی»محبوب شهنازی،  -۵

  ۵۹، ص۱۳۸۰انتشارات روزنه، چاپ اول، 

فن هیل، نیکالس آبرکراسی، است -۶

، ترجمه «فرهنگ جامعه شناسی»برایان.اس.ترنر، 

، ص ۱۳۶۷حسن پویان، انتشارات چاپخش، چاپ اول 

۲۸۶  

، ترجمه عباس آگاهی، «حاکمیت»گولیلموفررو،  -۷

، ۱۳۷۰دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،چاپ اول

  ۲۱۴ص

جامعه مدنی و توسعه سیاسی در »حسین بشیریه، -۸

 وین، نشر علوم ن«ایران

، فصلنامه «مفهوم مشارکت سیاسی»داود فیرمی، -۹

  ۱۳۷۷علوم سیاسی، شماره اول، سال اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3پیوست شماره 
 یشهران فیکتر نظادپروفیسور 
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 کتر لعلزادادپروفیسور : برگردان

 

ثبات و  یبه سو یراه ،یادار یودگردانخ

 یدموکراس

۲۰۱۴ -در افغانستان پسا
2 

 

آن در  ینهاد پیامدهایمرکز و نظام مت بحث

 :افغانستان
در  یو حکومتدار یساز ملت ۀدر بار گفتمان

 یعنیمحدود بوده است،  اریافغانستان تا هنوز بس

 و دارمانده است که چه  آنتنها در چهارچوب 

 -یروحان نامتحداز سوی داده و  حیحاکم ترج ۀدست

ها معقول پنداشته  آن یو خارج یداخل ،یدانشگاه

 .،شده است دییاو ت

 

افغانستان  جادیپس از ا سده کنزدیک به ی یبرا

 یاسیس نظام ۀنیگز ل،یحا لتم -دولت که عنوان یب

سلطنت  کی جادیا -یچند قوم ۀجامع نیا یبرا

از سوی خاندان ( 1973 - 1880تک محور ) ه ییلیقب

 ۀمربوط منطق یپشتون دران ۀلیمحمد زایی از قب

 تیبوده است. حاکم یبغر کندهار افغانستان جنوب

هنگفت  یبانیها با پشت و دوام نظام متمرکز آن

 گردانیدهممکن  یمختلف خارج انیحام فنیو  یمال

 میاناز  یسلطنت ها نانیشده بود و است. جانش

تا  1973افغانستان )از  یجمهور یها میرفته و رژ

 ،یانقالب ،یسردار که نینظر از ا (، صرفکنون

 رب همهند، ه انوکرات بودتک ایو  یطالب ،یجهاد

ها و عملکرد  استیساختارها، س ۀاستقرار دوبار

 ضیرا تعو که آن ۀکهن ینافغا یسلطنت ها یها

 داشته اند.  دیتاک ،کردند

 

 یساز متمرکزنا ای فدرالیسم یهرگونه صدا برا

دوستانه و در میهن ریحالت، غ نیدر بهتر قدرت

 نیدشده است. گلب یحالت، خائنانه تلق نیبدتر

( از 2013) شیخو یدیع امیپ نیدر آخر اریحکمت

که  یشتونپ ریجوامع غ یبرا ندهیآ یدپیامدهای ج

                                      
2
 2013اگست   خیکنفرانس مونمتن کامل سخنرانی در .  
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 دهدی م ، هشدارحکومت اند یمتمرکز سازنا یدر پ

 یهاروین برابردر  یروزیکه با پ دهدی و وعده م

 شان، یو ناتو و مزدوران داخل کایاشغالگر امر

 جادیا را یاسالم «ناب»متمرکز  یحکومت قو کی

 خواهد کرد.
 

سلطنت مشروطه  یگذار هیپا یبرا نیشیپ یها جنبش

شاه  از سویهم که  یسرکوب شدند و زماندر گذشته 

( 1973 - 1963( و ظاهرشاه )1929 - 1919امان هللا )

 یبرا یزاربا ثیحه تحت نام اصالحات که ب

 رد،یگی بزرگتر مورد استفاده قرار م یمتمرکزساز

  می انجامد.مطلق  یاکامشکست خورده و به ن

 

 یپارلمان نظام کی یبرا فراخوان نیآخر

قانون  بیتصو ۀجرگ هیلو انیدر جر یحکومتدار

 یقوم یگروه ها از سوی 2003سال  یاساس

خفه از سوی گروه های پشتون  ارانهیهش پشتون،غیر

که  یکوچک ۀدست کاز سوی یساخته شده و سرانجام 

 سود، به ی شدندپشتیبانی مها  ییکایامراز  سوی 

در راس  یکه حامد کرز یاستیر نیرومند نظام کی

 .شودی رد م دارد،آن قرار 
 

 جادیا یبرا نگرانه تک یتالش ها اندیشه پردازی

ربابان قدرت از سوی امتمرکز  نیرومندحکومت  کی

دگرگون گذشته، نه  ۀسددرازای در افغانستان در 

و  ییشده است. شاهان محمد زا یو نه بازنگر شده

مرتبط را  لیها چهار دل آن یها ستیژیستراتا

 کرده اند: هیمتمرکز ارا نظام کی لزوم یبرا

 یایجغراف یبر اثرات منف چیرگیخاطر ه ب •

 یاجتماع یفوق العاده دشوار و توپوگراف یکیفز

  ؛کشور متجانسنا

 ،یمنزو لیقبا یساز یخاطر کنترل و مله ب •

 ؛یکوهستان یاغیاستقالل طلب و 

خود  یخان ها یهاکشمکش خاطر سرکوب ه ب •

که  ودالیاربابان ف ۀاستفاد ءو سو یمختار محل

و تمرکز قدرت پنداشته  یانسجام مل یبرا یدیتهد

  شوند؛ی م
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و وحدت افغانستان  یخاطر حفظ اتحاد مله ب •

 گانیهمسا یهادیو تهد یقوم یطلب هیبرضد تجز

 .صیحر

 

اجم  ته -در پی آنو  1978 یستیکمون یکودتا

جنگ، خشونت  هاز سه ده شیکه منجر به ب یشورو

در افغانستان  یاسیمرج س و هرج و یاجتماع

 یستیکمون نیجانش یاه  میرژ همه یبرا د،یگرد

 یاضاف ۀبهان کی(، یطالبان و کرز ن،ا)مجاهد

)متمرکز(  یمرکزنیرومند دولت  کیاستقرار  یبرا

 را فراهم کرد. 

 

 ای یدئولوژیاز ا نظر )صرف یپساسلطنت یها میرژ

 دهیحاکم( با ناد ۀدست خاستگاه های تباری

در  نیشیپ ۀمتمرکز سد یها استیانگاشتن نقش س

هم  آوردن خشونت و هرج و مرج سه دهه گذشته، باز

 ماندند.  گراییمتعهد به اصول تمرکز

 

 کیو وحدت  یمل تیها ادعا دارند که تمام آن همه

به  شتریب ازیپراگنده و جنگزده، ن تشدبه  ۀجامع

کابل  داشته و  در یمرکز نیرومندحکومت  کی

هزینه با  یالملل نیب ۀجامعطرفه این که دارد. 

نادرست  یادعا نیا یها دالر مشتر ونیبل کردن

 یتیامن یروین کی جادیاراستای و در  دهیگرد

هنگفت  ۀنیهز کیبا  یهزار نفر 400از  شیب یمرکز

حکومت  ای یلالمل نیب معهجا از سوی ) کمرشکنو 

 افغانستان( در درازمدت، کمک کرده اند.
 

 یالملل نیو ب یداخل یجمع یتالش ها نیابرایند 

ممترکز  نیرومند حکومت ینهادها یخاطر بازسازه ب

 ۀدر کشور، چه در گذشته و چه پس از مداخل

 یجز از ناکامه ب یزی، چ2001و ناتو در  کایامر

ها و  استیس ،نبوده است. در واقع زیغم انگ

خالف  ،در افغانستان گرامداوم تمرکز یعملکردها

 –کرده که توقع داشته اند  دیتول ار یزیچ آن

. در یاز وحدت و انسجام مل ریغه ب زیهمه چ یعنی

 ت،یمنتج به بحران مشروع گراییتمرکز مشی واقع،

دولت و جامعه و  نمیادر  یاعتماد یب شیافزا

و  یزبان -یقوم ،ه ییلیقب یاختالفات سنت افزایش
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و  یاجتماع شتریبه پارچه شدن ب یفرهنگ -ه ییفرق

 شیو افزا یتیهو ضیتبع یها استیس دیدتش ،یاسیس

 شده است. یاجتماع یتنش ها

 

 ۀدوبار یمتمرکز سازراستای در  اریبس یتالش ها

و  یگذشته به کمک هنگفت مال ۀده انیحکومت در جر

 متاسفانه ،یالملل نیو جامعه ب کایامر ینظام

 یحکومت ها نیاز فاسد تر یکی جادیمنجر به ا

 یللالم نیو ب یداخل تیاز مشروع یو عار یجهان

پس از  یاتنوگراف ینیع یها تیشده است. لذا واقع

 خیتار راثیو م 2001در  کایامر ینظام ۀمداخل

 ،یو استبداد ه ییلیمتمرکز قب یها میرژ یطوالن

ودن سوال مناسب بودن و موثر ب یشداریصورت نه ب

 یرا برا یمتمرکز حکومتدار ایقو ستمیس کی لیتحم

 21 ۀسد ۀدر آستان گریدمردم افغانستان، بار 

 مطرح کرده است.
 

 نیرومند نظام کی ازیندر مخالفت به من  بحث

 یچگونگ ۀکه در بار بل ست،یدر کشور ن یحکومتدار

آن  ۀروزمندانیپ قیو تطب نظام نیچشم انداز چن

 ستا نیشخص، استدالل من ام اریصورت بسه است. ب
شده در افغانستان از دهه  قیمتمرکز تطبنظام  که

ناهمگون  ۀجامع کی ینزدهم برا ۀآخر سد یها

 ه ییلیو غالبا قب یچند قوم ،(متجانس)نا

 بوده است.  مناسبناافغانستان 
 

 آزمایشهه سیزده داز  شیب پیوسته در ستمیس نیا

 زیچ جز از فاجعه،ه آن ب ره آورد و دهیگرد

 یها و عملکرد ها استینبوده است. س یگرید

 کیبار اریبس ۀشیاند کی ادیبن نخبگان حاکم بر

و قبیله یی  یقوم یخواه یانحصارگرایی و برتر

نهاد  کیاستوار بوده که مانع امکان اعمار 

 یدارا یو پروسه ها ریفراگ یو اقتصاد یاسیس

دگرگون کننده شده است. من ادعا  راتییتغ تیظرف

تفکر  ادیبر بن یحکومت تک محور کیرم که دا

ملت چند  -قبیله یی در دولت -یانحصارگرایی قوم

ی شود، نم یاگر موفق هم تلق اافغانستان حت یقوم

را  یملراستین  یوحدت و چسبندگ ،یهمبستگ تواند

 یساز -گفتمان ملت دیما با لذا ورد.بیا ه میانب
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ه را ب 2014 -در افغانستان پسا یساز -و دولت

. مناسب بودن و میکن یبند چهارچوب یصورت متفاوت

از نگاه  دیبا یحکومتدار دیجد نظام کیاستحکام 

 نیز مهم تررخی ادر مراجعه به ب ینهاد تیموثر

با  یشود که افغانستان امروز یابیارز ییچالش ها

 . تاسرو به رو آن 

ند ا مهم عبارت اریبس یالش هاچ نیاز اشماری 

 از:

شکننده و ناکام که توانایی  یتدول ینهادها •

 خدمت به مردم را ندارند؛ ۀاراد ای

به  یمیدا یو وابستگ ناداری یهاریزنج •

 ؛یخارج یو کمک ها یداخل تیمومیق

 یشکاف ها ادیبر بن نهیو تعصب نهاد ضیتبع •

 ؛قبیله یی و فرقه یی ،یزبان ،یقوم

و  یفرهنگ -یاجتماع یها تیهو یساز یاسیس •

( مخالفان که اهانتو  ری)تحق یدارپن انسان ریغ

و خشونت مسلحانه شده  یثبات یتنش، ب جادیباعث ا

 است؛

)اسالم(  نیاز د یزاربآشکار ا ۀاستفادسوء •

( یویو دن یاربابان قدرت )مذهباز سوی شده  یمل

 و

سابقه  یبمباشرپروری و  یشخوریفساد، خو •

صورت ه ب یجد یاعتماد یمقامات که منجر به ب

صورت خاص، شده ه ب تیحکومت و رع میان درعام، و 

 است.

 
ی م یاتیح یچالش ها نیحل ا یبه چگونگ حاال

 :میپرداز
 

 یو عملکردها اتینظر -دولت یشکنندگ ایثبات  علل

 :مهم

بر سر عوامل موثر بر رفاه )سعادت( و  در کل،

 تیملت ها، استحکام و ضعف دولت ها و امن ناداری

 میانلت ها در م یشکست و ناکام ایو ثبات 

 هست: دانشمندان اجماع

 ای یکیزیف یایجغراف باملت تنها  کیسرنوشت 

 نییمذهب آن تع ایفرهنگ  ،یاجتماع یتوپوگراف

 ینهادها نشیتابع گز شتریب هک شود، بل ینم

نخبگان و معموال  از سوی ساخته شده  یحکومتدار
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ملت  کی یشکنندگ ایفقر و ثبات  ایبر غنا  لیدل

 سهیمثال مصر و انگلستان  مقاه گونه ب) باشدی م

 یم شگوفاییبه قدرت و  یی(. معموال کشورهاشود

مناسب  یو اقتصاد یاسیس ریفراگ یرسند که نهادها

 ایآورند،  یوجود مه ب توسعهرشد و  -و طرفدار

 یاسیس یکولوژتحوالت ا یازهاین ابناسازگاری با 

 خورند.  یشان شکست م طیدر مح

 

از ثبات دولت  یۀنظر کی شیپ سال هزار کیحدود 

 می(، حک1069) یحاجب خاص بالزاغون وسفسوی ی

 ازدهمی ۀسد انهیم یایمسلمان آس یاسیس

 نیدر آخر ینکه تبلور درخشااست شده  یفرمولبند

 :دهدی عصر حاضر م یاسیس یها یوریت

سرباز،  ادیقلمرو، به تعداد ز ینگهدار یبرا»

 است؛ ازین ادهیسوار و پ
 ازین یادیسربازان به پول ز نیا یرنگهدا یبرا

 است؛
 ثروتمند باشند؛ دیپول، مردم با نیحصول ا یبرا
 دیبا نیمردم ثروتمند باشند، قوان که نیا یبرا

 عادالنه باشد؛
باشد، هرچهار آن  لیناتکم ها نیاز ا یکی اگر

 ماند؛ی ناتمام م

چهار ناتمام بماند، سلطنت )دولت( از  نیا اگر

 .«پاشد یهم م

 
و در همه جا  شهیهم انست که قدرتمنداگفته پیدان

 فیو تضع یحکومت یکنترل کامل نهادها یدر پ

 شیخاطر حرص و آز خوه ب یاجتماع ۀگسترد شرفتیپ

 ن،یقواندر برگیرنده  یاجتماع ی. نهادهااند

اند  یمشترک یها یستراتژاو  (نورم هاهنجارها )

 همه میتنظ یجامعه برا کی یاعضااز سوی که 

مورد استفاده  یو ساختار یتکرار مالتال تعااشک

 . رندیگ یقرار م

نخبگان قدرت از سوی  یاسیس یانواع خاص نهادها

 ده،ی)مقام( خود غالبا گز فیحفظ خود و تعر یبرا

 ی. لذا چالش اساسگرددی م نهادینهو  ینگهدار

اشخاص جاه طلب  نیا مهار یمردم عبارت از چگونگ

و  کیوکراتالنه و دمبا اصول مناسب، عاد صیو حر

که ملت  نندیب یم ایاست، و  نهینهاد یعملکردها
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 هیقض نیا کهی طور شوند،ی و ناکام م ریفق شانیا

و  یروزی. لذا پکندی افغانستان صدق م قرینهدر 

 ینهادها یخیتار راثیملت ها تابع م یناکام

 هاست. آن یو اقتصاد یاسیس
 

 یقتصادو ا یاسیدو نوع نهاد س دست داشته، پژوهش

)بهره کشانه، عصاره کشانه یا  اکسترکتیف یعنی

)در بر  ریو فراگی( استخراج -شیره کشانه

 یدارا کیکه هر  سازدی را مشخص مگیرنده( 

 یرا م اند که آن ییملت ها یروشن برا یهاامدیپ

 . رندیپذ
 

صورت ه ب اکسترکتیف )عصاره کشانه( یها استیس

فرد  ،یمحور تک یحکومتدار ینهادها ادیعام بر بن

 یهااستوار بوده و نهاد یو سلطه محور یمحور

 یبرادستاویزی  ایاسارت  یبراابزاری را  یدولت

ی کنترل شان م زیراز مردم  شتریببهره کشی 

 . دانند

 

 یشود که نهادها یصورت مستند گفته مه همچنان ب

 یاقتصاد یمنتج به نهادها اکسترکتیف یاسیس

بهای نفر را به که چند  شودی م عصاره کشانه

مداران استی. سسازدی ثروتمند م تیاکثر ناداری

را  شیخو یتیامن یشده بعدا دستگاه ها دثروتمن

 یداریرا خر انی، مزدوران را استخدام، قاضیجادا

کنند تا در قدرت  یم یو انتخابات را دستکار

 یها از ساختار قدرت آن ،علت نیبمانند. به ا

داشته  یدینقش کل آن ساختنکنند که در  یدفاع م

سو  برابردر  نهیکنترل نهاد چیه یاند. وقت

 نیتر تیخاص یاز قدرت موجود نباشد، ب تفادهاس

ی شده و خواستار انحصار قدرت م استیافراد جذب س

ی به قدرت مهنگامی که  کهبه گونه یی  .شوند

 شوند.  یکارها روگردان نم نیاز بدتر رسند،

 

 ستمیس نیمن در چناستخدام ا ای تیحق مالکنبود  

پس انداز،  یبرا ۀ ییزیانگ چیه کسترکتیف،ا یها

 گریزگذارد.  ینم ینوآور ای یگذار هیسرما

ها  میرژ نی. چنشودی مهنجارمند از کشور  هیسرما

تهاجم ها، اشغال  ،یداخل یجنگ ها نشایسرانجام م
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 ریواگ یها یماریها و ب یقحط ت،یجمع جایییها، ب

ی م پیشتر از نادار ابارهشده و ملت خود را 

 .سازند
 

است: دولت  بسیار ،سرانجام خطرناک نیچن لیدال

خدمات  ۀکنند نیتام «(عصاره کش)»اکسترکتیف  یها

ها کنترل  آن ۀفیوظ گانهیرفاه عامه نبوده،  ای

زار با ثیمنح یحقوق نظام .است عصاره کشیو 

 یاتباع قوم برابراستفاده در  ءو سو ضیتبع

 یاستخراج یها استیندان سقدرتم .متنوع است

تنها که  کنندی م جادیا رایی  یاقتصاد ینهادها

 یقوم یو گروه ها لهیقب یخود شان )قوم، اعضا

 یسرانجام نهادها .خود( را ثروتمند سازند

 «ۀثیخب یحلقه ها» ی،و اقتصاد یاسیس اکسترکتیف

 ۀجیکه نت کنندی م جادیرا ا یعدالت یسرکوب و ب

 نیو در بدتر یرکود اقتصادحالت،  نیآن در بهتر

 است. ناکام یحالت، ملت ها و دولت ها

 
 کیاعمار  یمزمن افغانستان برا یها یناکام

خصوص با ه ب یدولت داریپانظام اقتصاد شگوفان و 

پس از  یالملل نیب ۀجامع «ۀقهرمانان» یتالش ها

است که  حیقابل توض هنگامی تنها، 2001سال 

 یطوالن خیاوج تار ثیحه موجود را ب یها تیواقع

و  کسترکتیفا یو اقتصاد یاسیس پویای ینهادها

. میریگبدر نظر  یخارج انیبا حام ارهمک شهیهم

ما، دوستان ما، مردم و  برابرکه در  ییچالش ها

از  است ما قرار دارد، عبارت یالملل نیب یشرکا

 یی (ثهیخببدخیم )  یشکستاندن حلقه ها یچگونگ

 ینهادها ۀکهن یکه تالش دارند ساختارها

به  ند،ی)اعاده( و حفظ نما احیارا  کسترکتیفا

 دهدگرگون کنن راتییتغزمینه برای  کهگونه یی 

 شود. ن فراهممثبت 

 

 مزیعاصم اوغلو و ج نی)در یاقتصادتاریخ دانان 

 یاستدالل میی  ۀمتقاعد کنند ه گونه( بنسنیروب

 شالوده شکنی»است  بایستهکنند که مطلقا 

 یو اقتصاد یاسیس ۀکهن یادهانه «ۀسازند

دگرگون  یاجتماع راتییاز تحقق تغ پیش کسترکتیفا

هم  یفراوان آوندهایها  . آنردیکننده، صورت گ
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و هم از  یخصوص انقالب صنعته ب اروپا، خیاز تار

به کرسی  یبرا یشرق یایآس تازه اریتجارب بس

نظام  ۀاعاد». کنندی م هیارا شیخو یادعانشاندن 

مبارک  ینخبگان همسنگر عصر حسن وی از س «یمصر

نمونه  ،یتیارتش مصر و دستگاه امن یشگامیبا پ

دگرگون کننده برابر دگردیسی های مهم موانع در 

 یهاساختار نهاد «ۀسازندشالوده شکنی »بدون 

را  ریفراگ دیجد یآن با دستگاه ها ضیکهنه و تعو

چه  آن یدیمصر با تراژ بحران روان .دهدی نشان م

 ۀدهند شینما ایقو گذرد،ی غانستان مدر اف

اعاده و  ینخبگان کهنه برا ۀو ارادواپسگرایی 

 است.  پیشینبرگشت به حالت 

 

موثر،  راتییتغ جادیروشن است: ا اریبس امیپ

 یاسیو س یاقتصاد ،یجتماعا ۀمثبت و دگرگون کنند

 «ۀسازند درهم شکستن»در افغانستان جنگزده بدون 

فردمحور،  کسترکتیفا ۀکهن ینهادها سنت های

 نظام یمیتنظ یقبیله یی و سلطه محور و عملکردها

لذا  ، ناممکن است.یاد شده کسترکتیفا یاسیس

عناصر مقاوم  نی: مهم ترکه ستا نیپرسش ا

 ی،اسیو فرهنگ س یو کنون هکهن یها میرژ ینهادها

کدام ها بوده و  «سازنده شالوده شکنی» ازمندین

دست  رمان هابه آ یوجه نیبه بهتر توانی چگونه م

 افت؟ی
 

 یها استیو س گراتمرکز یاسیفرهنگ س راثیم

دولت،  یزیفرور تجارب، گذشته و حال اکسترکتیف

 نظام کیاعمار  یبرا یجنگ، خشونت و ناکام

 تباریچند  یموثر در ملت ها یحکومتدار

منحصر به افغانستان نبوده و عام  یپسااستعمار

 است.

 

 آن تیموفق ۀو درج یساز دولت یتالش ها بیشترینه

 یدانشمندان علوم اجتماع از سویها در جهان سوم 

ملت  -دولت یغرب یعموم (دلمُ الگو ) کی ادیبن بر

 یو نهادها یقو یتیامن یروهاین یمعاصر دارا

سطوح جامعه  همهو قابل نفوذ در  یویمتمرکز حما

و صرفنظر از  یصلح و ثبات نسب ینگهدار برای
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 ۀندیرفاه آ ایها  دم آنمر یها یآزاد بهای

 شده است.  یابیها ارز جوامع آن

 

 نهیها را، هم با پرسش گز هیفرض نیچن دیما با

 یدر باره نوع نهاد ها یمل گاننخب یها

 نهیگز نیا یهاامدیپ یابیو هم ارز یحکومتدار

جامعه،  -خصوص در رابطه به مناسبات دولته ها، ب

 .میساز زیبرانگ پرسش
 

 یمتمرکزساز ۀآگاهان یها نشیکه گز مبرآن من

فرهنگ غالب  یدیعناصر کل شیبا آرا کجایقدرت 

از و قبیله یی افغانستان  یزارباسالم ا ،یاسیس

مانع امکانات در نظر  یصورت جده حاکمان، ب سوی

مناسب تر و موثرتر  یحکومتدار نظام کی یریگ

 هده یاسیس کینامید رایکشور شده است. ز یبرا

صورت عام و ه در افغانستان ب آخر سده نزدهم یها

 آرمانصورت خاص، با ه حاکم ب یحلقه ها میان در

چهار نهاد متصل شکل گرفته که  یها و عملکردها

و اقتصاد  استیس ۀرانند یروهاین ثیحه ب

 انجام داده اند:  فهیوظ اکسترکتیف

با  له آدایمودل  کی پاییبر آرزوی –. سلطنت1

محور حکومت  -طهمحور، کابل محور، سل -مرکز مشی

ممکن باشد. اتکا بر  یمطلقه و انحصارگر، هر وقت

گیتی گرا یا و  یگروه کوچک نخبگان قدرت )مذهب

جمهور،  سریی ای( مورد اعتماد پادشاه سکوالر

 کیو دوستان نزد خویشاوندان، نزدیکانمتشکل از 

از  شیبعصاره کشی و  یحفظ خود ،ینیجانش قیاز طر

خصوص ه و ب لیوسا مههو با  کی هر از سویحد 

آن دستاورد بوده است.  عیکاربرد ترس و تطم

با  سهیدر مقا «قانون حاکمان»دلخواه  لیتحم

( است، یقانون اساس قانون )مواد  تیحاکم قیتطب

 جایاند، به  تیمقامات دولت، اربابان رع یعنی

شهرمندان مقتدر  یاه یازمندیخدمتگار ن که نیا

 باشند.

 یو انحصار د مُدل قبیله ییکاربر –تبارگرایی .2

اساسا  ،حاکم ۀدست و دار از سوی یاسیس جیبس

 ایقوم، زبان  له،یبر خانواده، اقارب، قب یمتک

 یدر داخل حلقه ها یچند همسر رواجفرقه است. 

برادران و  مهیتخت و تاج ن یحاکم به علت تالش ها
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 ریباعث بحران فراگه گونه سامانمند عموزادگان ب

 همهو فساد در  مباشر پروری ،یشخوریوخ ،ینیجانش

. اتکا بر اصول شودی م یدولت یسطوح نهادها

به منابع  یمقامات و دسترس یها یدر مقرر تیقوم

 یساز یاسیدر س یادیز ۀتا انداز زین کیژیستراتا

 ،یعدالت یب ۀثیخب ۀحلق کی جادیها و ا تیهو

 تیبحران اعتماد و عدم مشروع ،ی، وابستگناداری

  نقش دارد.

 

 شیهمچنان باعث پ ی،اسیس جیبس یشکل انحصار نیا

به  گرایشو  ینیو ذات الب یعموم یآمدن تنش ها

 قیتشو یبرا ازین برابردر  یحفظ منافع شخص

 یمشترک م یها تیحفاظت از اموال عامه و مکلف

 و داراز سوی منافع عامه است که  نیشود. اما ا

 شتهاپا گذ ریز پیوستهحاکم در افغانستان  ۀدست

 .شودی گرفته م دهیشده و ناد

اسالم در  از ابزاری بهره برداری– نی. د3

 یقدرت و کنترل نهادها یاز متمرکزساز یبانیپشت

حاکمان هم  از سوی دولت است. اسالم از سوی یمذهب

 ،یمتجانس سازهمگونسازی یا  ،یساز یجهت عموم در

و ادغام عناصر متنوع جامعه مورد  یساز یمل

مطلوب بوده،  کهی ر گرفته و هم وقتاستفاده قرا

 ضیو تبع میتقس ،یساز لهی، قبدرز اندازیجهت  در

افراد و گروه ها. لذا اختالفات فرقه برابر در 

مورد  یجنگ یحاکمان و گروه هااز سوی یی 

خشونت به نام  ،سو کیاستفاده قرار گرفته که از 

و از  دهیگرد هیتوج یدشمنان داخلبرابر  جهاد در

 برابردر  جیبسدستاویز  ثیحه ب گرید سوی

 یفرض ای یواقع داتیخصوص تهده و ب انیخارج

 ءسو نیاستفاده شده است. چن رمسلمانانیغ

 ۀعیدر افغانستان باعث شا نیاستفاده از د

و پارچه  یتیهو یها استیس دیتشد ،یزیست گانهیب

 شده است.  یشدن اجتماع

 تیعشهرمند افغانستان، مشرو ایتبعه  کیمنظر  از

 بوده است: زیتابع دو چ شهیحکومت و دولت هم

اسالم و  پاسدار که نیبر ا یدولت مبن یادعا -1

 است؛ نیسرزم

حاکمان و مقامات  که نیبر ا یدرک مردم مبن -2

 اند. برخوردار یاز تقوا و کرامت شخص ،یحکومت
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با  یهمکار ن،حاکمان افغا پی در پی یشکست ها

و  یاسالم ریغ وستهپی یو برخوردها یدشمنان خارج

 یب شیدر افزا یها سهم بزرگ آن یاخالق ریغ

داشته است.  نسبت به آن هاخصوص ه ب ،یاعتماد

 زیناسازگار و غالبا سوال برانگ یرفتارها

 یچنان فضا جادیحاکمان افغانستان باعث ا

 -یاییتانیبر وشنفکرر تاریخدانشده که  یوابستگ

 –اده است نسبت د یرا به بردگ آن نریسک نینتیکو

شما  رب یزیچه چ دیدانی نم» تیرع ثیحه ب یعنی

... آقا شودی تان( واقع م و کشور دهیعق ای)

داشته  ازیکه ن کار می گیرداز چوب خود  هنگامی

اصول  ،عصاره کشانه یها استی. در مبحث س«باشد

به  یمناسبت ای زشار نیاسالم کمتر یو اخالق یمعنو

( ستهیر مناسب )شارفتا یمدل براالگو یا  کی ثیح

 ملت اکثرا مسلمان ندارد.  کیدر 

 

 وابستگی –)به خارج(  یوابستگ یاساقتصاد سی – 4

جنگ  ،پولی) یخارج یحاکمان افغانستان به کمک ها

 کی ثیحه آن ب جادی( از زمان افنیو  افزاری

. شودی آغاز م 1880 یدر سال ها لیملت حا -دولت

اکم ح یتاجگذار یبرا یاتانیبر یکمک ها

بوده است، اما  یاتیاو ح نانیافغانستان و جانش

ه عنوان ب ورندیخط د رشیبزرگ پذ اریبس بهای هب

 دیکشور که شا یالملل نیبو جنوبی  یمرز شرق

پاکستان، عدم  جادیلجوجانه باشد. از زمان ا

 از سوی فرمانروایان ورندیخط د یشناخت رسم

 یجبر مناسبات خار کشنده و مرگباریافغان ضربات 

خصوص با پاکستان و هند وارد ه افغانستان، ب

 یها میرژ از سویآن  ۀرانینموده و کاربرد شر

 رونپشتون در د اسیونالیسمن قیباعث تشو ،کابل

 کشور شده است. 

 

هند  از سوی شده  جادیا یوابستگ یاسیاقتصاد س

و  کایامراز سوی جنگ سرد  انیجر در یاییتانیبر

 نیب یمال یمان هاو همچنان ساز پیشین یشورو

ی. )برنامه توسعه پ ی.د .ان. وی ی مانندالملل

. )صندوق وجهی بین فا .ما ی.آ ،سازمان ملل(

 ایییآستوسعه و بانک  یبانک جهان ،المللی(

 متداوم شده است. 
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 یکمک ها هافغانستان ب ۀو جامع کومتح یوابستگ

 یها جنگ ،یمداخالت نظام یدهه ها انیدر جر یخارج

و  ه ییفرق یخشونت ها ،یابتین یجنگ هامقاومت، 

تر  عیوسدهشت افگنی  در برابراواخر جنگ  نیدرا

 تر شده است. قیو عم

 

در  کیدور و نزد یخارج انیاز حام یخواه کارمزد

حاکمان افغان )با از سوی  یالملل نیب اتبمناس

هنر  کیبودن(،  طرفیب ایمتعهد ناوجود اعالم 

 هها ب میرژ یابستگبوده است. و یبیخود فر یمجاز

ماندن در قدرت و ثروتمند ساختن  برای یکمک خارج

 یطرح ها قیخود، دوستان و اقارب خود از طر

 یرفقا و فساد، پس از مداخله نظام یستیتالیکاپ

 است. دهیخود رس ج، به او2001در سال  کایامر

 

 «(ه ییکرای« )»کرایی» یها میرژ ،هم آن با

 زهیانگ ۀعرض ،یثروت مل دیافغانستان در تول

 ینابرابر کاهش ای یو رشد اقتصاد ینوآور یبرا

و عدم  یاقتصاد های به علت نوسان یاجتماع یها

اتباع خود، ناکام  یبرا یپاسخگویی مقامات حکومت

 بوده است.

 

جنوب و  یسرخورده و منزجر در مرزها یجوامع محل

 ایاند و  وستهیمسلح پ نابه مخالف ایشرق 

 یشورا ها یعنی) شیخو یسنت یحکومتدار ینهادها

( را اعاده و مستحکم ساخته اند تا خود را یمحل

 نجات دهند.  یحکومت ۀاز مقامات درند
 

صورت عام با ه ب ینهاد یعملکردها نیا یهاامدیپ

در  کهی همراه بوده )طورکسترکتیف ا یها استیس

 جادیمنجر به ا زیشد( و ناگز شنهادیپباال  یوریت

، ناداری ،یعدالت یب بدخیم(ۀ )ثیخب یحلقه ها

شده که  تیمشروع عدمو  یاعتماد یهرج و مرج، ب

دولت شده  یو سرانجام ناکام یمنتج به شکنندگ

 است. 

 

 یو اقتصاد یاسیس یها نظام درازمدت ۀتجرب

 2001 ی، پس از مداخله نظامکشوردر  اکسترکتیف
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در استقرار  گریها، بار د آن ناو متحد کایامر

 یعنی – دهیهنه به اوج خود رسک ینهادها نیع

کوچک نخبگان  ۀدست و ارد کیمجدد  یتاجگذار

 نیدستچ «تیاقل» انگشت شمار ۀعد کیپشتون و 

دولت  کیافغانستان از  لیتبد یبرا انیمشتر

و ه یی شیمل ایی،یدولت ماف کیناکام به 

 کایکه احتماال جنگ امر ه ییمنطق کیپتوکراتیکل

اد مخدر و قاچاق آن مو دیترور، تول در برابررا 

 آن ادامه دهد. پیراموندر افغانستان و 

  

 نهادینه سازی ی نخستین  هااکنون دیگر شعار

مهر در افغانستان پساطالبان، با  یدموکراس

فرهنگ  ۀکهن صرعنا نیعبر  هبار دوتایید گذاشتن 

که کنار گذاشته شده است اوباما( از سوی ) یاسیس

ساخته، و  اارکنارا  یدولت ینهادها از پیش،

آرزوی ثبات در کشور را به سرابی مبدل گردانیده 

 کیکالس یها فیاز تعر یکیآور ادیکه  ی)رفتار است

داشتن اما  ز،یچ کیاست: تکرار مکرر  یوانگید

 !(.بارمتفاوت در هر  ۀجیتوقع نت
 

 نیب یتالش ها نیآخر برآیند نیکننده تر نگران

متمرکز  دنیرومندولت  کی جادیخاطر اه ب یالملل

فراخی ، نه تنها باعث 2001در افغانستان پس از 

حاکمان دست  میان در یاعتماد یب ۀفاصلیابی 

 میاندر نیز  بل شان،یا تیو رع کایامر ۀنشاند

قبیله  ،یقوم یها گروه میان خصوص دره جامعه و ب

افغانستان شده  ناطقفرقه یی و م ،یمذهب ،یی

و  کایامر اعتماد به یجیاست. از دست دادن تدر

غم  ۀجیافغان ها نت میان در یالملل نیب ۀجامع

 نسطوح پایی نیهاست. چن استیس نیا گرید زیانگ

 و ثروت در هر شکاف میان ناداریاعتماد و 

و  کیدموکرات ریغنظام های  دستاورد بارز ،جامعه

 است. رازمدتد یدر دوره ها عادالنه ریغ

 

لقه ح نیا بانانیو پشت آفرینندگان ،هم آن با

خود  ب،یو غر بیعج ۀ یا بدگهر(ثیخببدخیم ) یها

ملت افغان دانسته و  (ستون فقراتتیر پشت )را 

 نیرومنددولت  کیاعمار راستای  در شیخو یتالش ها

 تواندی که م دانندی م یسرش گانهی ،متمرکز
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 به هم کجایافغانستان جنگزده را پارچه های 

 دیادعاها با نیا همهنگه دارد. پیوند زده، 

، به نیاز بیفتد رشده و اگ یابینقادانه ارز

 دهیمواجه گرد «سازندهشالوده شکنی » یپروسه ها

 یو دارا ریفراگ یو اقتصاد یاسیس یو با نهادها

ۀ یا فیعفخوش خیم ) یحلقه ها جادیتوانایی ا

 ،ینوآور ،یگذار هیسرما ،یرشد اقتصاد نیکوسرشت(

، مردم افغانستان همه یو انصاف برا دادگری

 گردد.  ضیتعو

 

اما  ست،یکار آسان ن کی وجه چیبه ه چنین چیزی

گردد.  پیگیریبا خرد، دانش و جرات متداوم  دیاب

 یگرید یاتیح پرسشتواند ما را به  یکار م نیا

 یحکومتدار ینهادها میتوانی م گونهبرساند که چ

 ایرا تصور  2014 -افغانستان پسا یمناسب برا

 م؟یکن ینیب شیپ
 

افغانستان  یبرا یحکومتدار یاز نهادهااند چشم

 :2014 -پسا

و مناسب  خردورزانه یبه حکومتدار یاز سلطه محور

 (یادار ی)خود گردان

نخبگان از سوی در افغانستان  یدولت ساز لیمسا

مرکز  کیمتمرکز ) یها نهیگز اب پیوندقدرت در 

 ای( و یاستیر نیرومند نظامقدرت مانند  یعال

 متمرکزنا -شودی پنداشته ممخالف آن  کهی طور

ی م ادی یپارلمان نظامنام ه باز سوی برخی )که 

 رهایتفس نیشده است. چن حیصورت بد توضه ( بشود

نه درست است و نه  ،موجود یاسیس یها نهیگزاز 

سازماندهی  ۀویدو ش نیا رایز ،سودمند

. در ستندین گریمتناقض همد ی، الزاماحکومتدار

از افراط  یدرست بخشنا فسیرهایت نیچن ،واقع

ی م کینخبگان حاکم در هنر گفتمان ضد دموکرات

در  متمرکزنامتمرکز و  ینهاد ی. عملکردهاباشد

داشته و غالبا ابعاد  قرارهمه جا در کنار هم 

خوب و موثر اند. چالش  یحکومتدار یها نظاممکمل 

به گونه  .هاست آن بیترک یعبارت از چگونگ یاساس

 یها نگرانیر کرده و کا کجایها  آن کهیی 

عناصر فرهنگ  یدگرگونساز برای یحکومتدار شماریب

 .ردیگ ی( را نشانتباریچند ۀجامع کی)در  یاسیس
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صورت ه مخالفان آن باز سوی متمرکز نانظام 

کامل هرگونه  ردو  یطلب هیبه تجز ینادرست مساو

 نیدر کابل قرار داده شده است. چن یقدرت مرکز

محاسبه  فینادرست و تحر پوچ،برخورد  کی یکار

 کهی )طور یدولت چیه رایاست، ز قیحقا ۀشد

 مقدار کیتواند بدون  یست( نما نام آن ۀستیشا

 ۀلا. لذا مساشدحکومت متمرکز وجود داشته ب

 یمناسب برا یحکومتدار نظامطرح  یبرا یواقع

چگونه قدرت  که ستا نیا 2014 -افغانستان پسا

سطوح  همهها در  تیولوحقوق و مس ازات،یها، امت

 عیو توز فیتعر یصورت قانونه ب یحکومت ینهادها

 ات،یدر کابل، وال یمل /یحکومت مرکز یعنیشود )

محالت و  ،یکومتح /ی/ ولسوالیها، نواح یشهردار

 یسلطه محور ستمیس کی کهی روستاها(، طور

 یحکومتدار میرژ کیصورت موثر، به ه ب ت،یحاکم

عامه،  امور تیریتوانایی مد یمطلوب و دارا

 یازهاین ۀخدمات و برآورده کنند ۀکنند نیتام

 گردد. لیمردم تبد
 

 کی ش،یسال پ 160درست  یعنی 1863سال  در

 فجوز ریینام په ب یفرانسو لسوفیمدار و فاستیس

عصر  ستمیب ۀسد»پرودون هشدار داده بود که 

در  تیآن بشر ریغ در .فدرالیسم را خواهد گشود

. در «فرو خواهد رفت یگرید ۀبرزخ هزارسال

هشدار را  نیع میتوانی م بیست و یکم ۀسد ۀآستان

قدرت در افغانستان گوشزد  نبه نخبگا گریبار د

کشور  خیتار ۀبره نیا : اگر فدرالیسم درمیکن

مردم افغانستان  رد،یقرار نگ بایستهمورد توجه 

یی  هسد ایی یدهه  نیبزرخ چند کیو منطقه در 

 ت. فرو خواهند رف یگرید

 

 استیعصر فدرالیسم و س یی،اروپا بیشتر کشورهای

در  ستمیب ۀسد انیرا در جر ریفراگ یدموکراس یها

کار را نکردند،  نیا که هایی آن .دآغوش گرفتن

اروپایی و  یکشورها ریگذشته سا ۀسد انیجر در

 ریو سا یجهان رانگریو یجنگ ها یسوه جهان را ب

 .دندیاشکال برزخ ها کشان
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 یچند مرکز ،در مورد فدرالیسم یامع غربجو تجارب

و  یاسیس کیدموکرات ینهادها رشیشدن قدرت و پذ

 خ،یکه تار دهیبه اثبات رسان ،ریفراگ یاقتصاد

سرنوشت  ۀکنند نییتواند تع یو فرهنگ نم یاجغراف

 استیملت ها باشد. همچنان نشان داده شده که س

 رییتغ نبود  در  یمحسوس اقتصاد یها شهیها و اند

موثر و  یدگرگونساز یبرا یاسیس یمناسب نهادها

است. لذا نهاد  دهیهوب یاقتصاد -یمثبت اجتماع

ملت  کی یتالش ها دستاوردکه  ریفراگ یاسیس یها

 ای، ثبات ناداری ایدر رفاه  یدیباشد، نقش کل

صورت خاص، ه ها دارد. ب آن یو ناکام یشکنندگ

 است که در ینیقوان نشیگز ،یاتیعوامل ح

باشد.  یمل یها استیها در س زهیانگ ۀرندیبرگ

راهکاری  دهد،ی نشان م یموفق غرب یتجارب ملت ها

حکومت  نیقانون آهن» ۀثیخب ۀحلق دتوانمی  که

را  «عصاره کشنده» یاسیس یو نهادها« ثروتمندان

 جادیاراستای  اند، اقدام نخبگان قدرت درنکبش

ها همچنان  یکثرتگرا است. تجارب غرب ینهاد ها

 راستای در ی استوارها امکه گ دهدی شان من

ی م ریفراگ یو اقتصاد یاسیس ینهادها جادیا

ورد. بیا ه ارمغانرا ب یاقتصاد عیرشد سر تواند

 تواندی م ریفراگ یتند از نهادها روگردانیاما 

 گردد.  یمنجر به رکود اقتصاد

 

ی نشان م زین پیشین یو شورو نینتاژتجارب ار

 یجنگ ها ای ،اکسترکتیف یها استیکه در س دنده

منجر به  ینوآور نبود   ایو  میناسر غ بر یداخل

نخبگان حاکم  میان . ترس معمول درشودی فاجعه م

 شالوده شکنیها در اجازه دادن به  مانع آن زین

ی م کسترکتیفا یاسیس ستمیس ۀکهن ینهادها ۀسازند

خود  یاقتصاد ای یاسیها از نگاه س آن رایز شود،

 .نندیب یمرا بازنده 

 
ه خود ب اکسترکتیف یو اقتصاد یاسیس یهانهاد

ره  ،صورت عامه ب ها نیشوند. ا ینم داریپد یخود

 مخالفنخبگان  میان مهم در رویارویی های آورد

اند که  یو کسان یاسیس رییو تغ یرشد اقتصاد

 یاسیو س یقدرت اقتصاد سازیخواستار محدود

 ریفراگ یاسیس ینهادها جادیا ند.نخبگان حاکم ا
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 کی افزون بر ،قدرت حلقات یچندگانگ ازمندین

حکومت است تا نظم،  یمتمرکزساز استیس مقدار

و اقتصاد  تیامن حقوق مالک یهاادیقانون و بن

 رییتغ کی نیوجود آورد. چنه را ب ریفراگ تیمارک

خوش خیم )نیکو  یحلقه ها جادیکننده به ا دگرگون

شد و ثروت که باعث ر ی انجامدم ۀ(فیعفسرشت یا 

 . گرددی م

 

و  ریفراگ یو اقتصاد یاسیس ینهادها تیموجود

در  یگذار هیسرما قیباعث تشو ،تیحقوق امن مالک

نوبه ه که ب شودی م یو نوآور دیجد یها یتکنولوژ

 ی. منطق حلقه هاگرددی خود باعث سعادت و رفاه م

ی سرچشمه م یقیقسما از حقا (فهیعفخوش خیم )

 یمحدود ساز ادیبن بر ریگفرا یکه نهادها ردیگ

در  یاسیقدرت س یچند مرکز عیقدرت و توز نیتمر

 تیو حاکم یاستوار است که در قانون اساس معهجا

 یاسیس ینهادها این گونه،قانون درج شده اند. 

 کی از سویغصب قدرت  متمرکز،نا ریفراگ

جمهور  سریی کی احت ایحاکم،  ۀفرق کی کتاتور،ید

 . سازدی م ردشوا بسیاررا  تیخوش ن

 
مانع  ریفراگ یها استیمهم است، س بسیارچه  آن

 احت شود،ی خاص م ۀدست کی ۀاراد لیمتوانایی تح

باشند. سرانجام  یها شهرمندان معمول اگر آن

آزاد اجازه  یبه رسانه ها ریفراگ یاسیس ینهادها

 روزولت آنکه آزاد  ۀرسان کیکه بشگفد و  دهدی م

 «سازندی م فاشرا  رسواییو  گند کهی کسان»را 

، اطالعات یۀاراافزون بر است( غالبا  دهینام

 رابربدر  یدیتا تهد کندی م جیرا بس ونیسیاپوز

 باشد. رینهاد فراگ
 

 رییهم، مهم است خاطر نشان ساخت که تغ آن با

 ۀعمد دگرگونی ی)شرط مقدمات یاسینهاد س ۀعمد

 ینهادها میان تعامل در ۀجیدر نت تنها( یاقتصاد

 رویدادهایمثال،  )طور یاتید در مقاطع حموجو

که  ییسال جنگ، خشونت و اشغال ها 35عمده مانند 

بر هم را  کشوردر  کنونی یو اقتصاد یاسیس اوضاع

جامعه  کیواکنش  ی. چگونگردیگی است( صورت مزده 
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 ییسازنده تابع نهادها یاسیس ۀمداخل کی رشیو پذ

 است که درآن جامعه وجود دارد.

 
 چیه نسن،یعاصم اوغلو و روبهای  ۀگفت بر پایه

 ریفراگ یاسیس ینهادها ی پی ریزیبرا یروشن ۀنسخ

ی م ینیع یدیعوامل کل رشته کتنها یوجود ندارد. 

قدرت  مقدار کید، مانند: نشو صیتشخ ندنتوا

هرج و مرج و  جادیاز ا یریخاطر جلوگه متمرکز ب

موثر  شیو آرا هیاصالحات، تصف ؛یقانون یب

ی عرف ای یررسمیغ یاسیو س یعاجتما ینهادها

ها، دهکده سطوح جامعه )روستاها،  همهدر  پیشین

 یمناطق و کشور( برا ات،یها، وال یولسوال ،ینواح

و  لیتشک ؛یچند مرکز ایکثرتگرا  ۀادار کی یمعرف

 یجوامع مدن یگروه ها گسترده یاستحکام ائتالف ها

 یها خواست یو هماهنگ پذیرش یبرا یاتحاد یو محل

از سوی  ونیسیاپوز یجنبش ها کهی طور م،مرد

 اکسرکتیف یو اقتصاد یاسیموجود س ینهادها

کنترل شوند؛  ای یدارینتواند سرکوب، خر

 وقوتهآزاد و م یعموم یرسانه ها یبانیپشت

 ی( و رسانه هاکیالکترون و،ی)مطبوعات، راد

و آموزش و دفاع و  یاطالع رسان یبرا یاجتماع

 .ریفراگ یقتصادو ا یسایس ینهادها تیحما

 

 یگذشته، فرصت ها ۀده انیجر در افغانستان

 ینهاد ها راتییخاطر آغاز تغه را ب ریابسی

به علت مخالفت  ریفراگ یو اقتصاد یاسیس

ها  آن یخارج انیحاماز سوی  کهی کسان سرسختانه

 دهیگذشته به قدرت رس ۀاز سه ده شیب انیجر در

ت داده است. از دس مهم یاتیبودند، در مقاطع ح

 یها یصرفنظر از وابستگ یمردم عاد ،به باور من

 کیخواستار  ه ییو منطق یزبان ،فرقه یی ،یقوم

هستند. تظاهرات بر ضد  ریفراگ یاسیس ستمیس

شده  گماشتهمقامات  ریمستبد و فاسد و سا انیوال

 ریاخ انیمختلف کشور در سال گوشه هایدر 

( نشانه ه...)ننگرهار، هرات، تخار، شبرغان و

 یمتک یاسیس ستمیس کیاند. دور شدن از  یمهم یها

 کی سویواحد در مرکز به  یقدرت عال کیبر 

 یبرا ستیی ا لهیوس گانهی ،یچند مرکز یحکومتدار
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 یثبات و رفاه درازمدت توده ها ت،یامن نیتام

 در افغانستان. 2014 -پسا رنجدیدهمحروم و 
 

 یها و حلقه ریفراگ یها استیس جادیا یسوه ب

 :در افغانستان)نیکوسرشت(  فهیعف

 یدموکراس»به کتاب  اشارهاوستروم با  نتینسیو

در  شیدر کتاب خو ل،یتوکو ید یکسال «کایدر امر

 یدموکراس یریپذ بیو آس یدموکراس یمعن» باره

ی طور یآموزش هنر شهرمند»که  کندی م دیتاک «ها

 ازمندیشود، ن قیعامه تطب ۀدر امور ادار که

 وادهخان میانروند حل مشکالت در  یچگونگآموزش 

 ها نیها، روستا ها و جامعه است. ا هیها، همسا

 یخودگردان یۀاست که مردم اصول اول ییهمان جاها

و کار با  یزندگ یآموزش چگونگ قیرا از طر

 . «آورند یدست مه ب گرانید

 

در  یزندگ که نیا یمعن»که  دیافزا یاو همچنان م

چطور  که نیا ای)و  ستیچ کیجامعه دموکرات کی

کرد(...  یزندگ کیدموکرات ۀجامع کیدر  دیبا

 یادیبن یارزش ها گاهیجا دعمل تایی کیقدر  همان

. خانواده ها، «یپژوهش نظر کیدر جامعه است تا 

در افغانستان هم جوامع  روستاییو  یشهر ینواح

 یرسم ریغ یاجتماع ینهادها نیهم نخست ،یویاتحاد

امور عامه است. اما  تیریراق مدو مح یخودگردان

 یقطعات ساختمان ثیحه ها ب آنکاربردبه عوض 

 نموثر از پایی یحکومتدار یاعمار نهاد ها یبرا

از نگاه  ه ییشیر یخیتار ینهادها نیباال، اه ب

 آن ۀاراد لینخبگان حاکم در تحماز سوی  ی،خیتار

در  یمرکز واحد قدرت عال کی ۀلیها از باال به وس

 .شودی شده و م فیتضعکابل، 

 

در  یشرویپ ریمس گانهی ت،یواقع نیبه علت ا دیشا

اصول  ادیبر بن ریدولت فراگ کی جادیافغانستان ا

سطوح جامعه باشد.  همهدر  یاجتماع یخودگردان

هم اکنون در سطح اجتماعات در  کهی طور

در روستا ها،  یعنیغانستان نشان داده شد )فا

 ینواح وبزرگ  یهامحالت مسجد محور در دهکده 

جرگه ها  یگردان -خود یرسم ریغ یشهرها(، نهادها

 یساختارها نیهستند. ا یبزرگان عمل یشوراها ای
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با  دیبا «یعرف ای یرسم ریفدرال غ» ینهاد

شوند.  یو مقررات مناسب مستحکم و رسم نیقوان

از  دیبا یاصل خودگردان ،همه اما مهمتر از

عالقه ) یحکومتچک واحدهای کو از -پایین تا باال 

گرفته تا  اتیوال و ها ی(، شهرداریولسوالداری و 

 قیو تطب رشی( مورد پذی)حکومت مرکز یسطوح مل

 همهکه  کنونیمتمرکز  ستمی. برخالف سردیقرار گ

گماشته می در هر سطح از کابل  یمقامات حکومت

از شوند:  یانتخاب دیبا یاسیمقامات سهمه  ؛شوند

 ولسوال س،ریی، دار هیقر ،ارباب، لکم

 ی،وال، ارشهرد )بخشدار(، حاکم)فرماندار(، 

ی، نواح های روستایی در دهکده ها،شورا یاعضا

ی گرفته تا مل یو شورا تیاوال ،ی هاحالت، ولسوالم

 رییس جمهور.

 

که  یملک ۀمقامات خدمات عام همه ،مهمتر از همه

دارند،  نیازو مهارت مناسب  پرورشبه آموزش، 

ها، محاسب ها )مامور  یقاض س،یپول نساییمانند ر

 ،آموزش و پرورش رانی/مدییسان(، ریستوف/مهیمال

از  دیبا مانند این،و  کشاورزی، بهداشت عامه

مناسب استخدام در  یها ونیسیکم ایها  تهیکم سوی

رقابت  ادیبن هر سطح و با نظارت و مراقبت بر

 گماشتهاز کابل  که نیاستخدام گردند )نه ا

 شوند(. 

 

 ی، حکومت مرکزنظام کنونیدر ، همه همتر ازم

 سطوح همهرا در  نیقوان نیا سازد،ی قانون م

 یارگان ها از سویخود را  قیو تطب کندی م پیاده

 فیوظا نی. اکندی تفتیش م نظارت و یحکومت گرید

 ،یشخوریخو ۀمنافع و بخشگر عمد برخوردپر از 

  و انحصار گرایی است. ضی، فساد، تبعمباشر پروری
 ات،یدر وال یانتخاب یاسیاز مقامات س کی هر

ها  یروستاها، محالت و شهردار ،یولسوال ،ینواح

انند را نامزد نموده و م شیشعب خو ییسانر دیبا

اعتماد  یخود را ۀمربوط یاز شوراها یمل ۀنیکاب

 بیتصو تیقدرت و صالح دیبا ی. حکومت مرکزرندیگب

 تنهاو کشور را داشته  سراسر یمهم برا نیقوان

 ات،یوال یبرا یمحدود قانونگذار تیصالح ۀاجاز
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را در  روستاها یها و شوراها یشهردار ،ینواح

 بدهد.  نو یقانون اساس کی هارچوبداخل چ

 

 یچگونگ شیتفت ایقدرت نظارت  دیبا یحکومت مرکز

در  یمحل یارگان ها از سوی یمل نیقوان قیتطب

 قیتطب کاهشکشور را داشته باشد. با  سراسر

 ،روستاها)سطوح  یمحل یدر مقامات حکومت نیقوان

 ی(، حکومت مرکزتیاوال ،ی هاولسوال ،ی هاشهردار

 طرفانهیو ب ارانهیصورت هشه ب تواندی درکابل م

نظارت نموده و  یمحل یکار مقامات حکومت هابر 

ها را با  برخالف قانون عمل کنند، آن هرگاه

در  یقرار دهد. حکومت مرکز گردیمورد پ تیشفاف

و  یخارج استیدر س ملاز قدرت کا دیکابل با

 تیریمد ،یمل یحفظ مرزها ،یمناسبات خارج تیریمد

و  تیریصادرات و واردات، مد ی،تجار یها استیس

 یمل ینظام یروهاین نیتام ،یمل یحفظ شاهراه ها

در سطوح مناسب و قابل صرفه برخوردار باشد. اما 

 اریاختدر  دیبا یو ژاندرمر سیپول یها روین

آموزش  کهی حال قرار داده شود، در یمقامات محل

صورت  یتیو وال یدر سطوح مل دیافسران با قیو تصد

 . ردیگ
 

مکمل قدرت ها،  عیتوز ای صیتخص نیچن سازماندهی

 یحکومت ها نیب در فیها و وظا تیولوحقوق، مس

وجود  کایدر هند، اروپا و امر یو محل یمرکز

 تواندی عملکردها م نیو موثرتر نیداشته و بهتر

 .دفته شوریافغانستان پذ طیشرا یبرا
 

 کشوردر  یقابل اعتماد و علم یسرشمار لهامس

 ییها زمیکانیمورد توجه قرار گرفته و م دیبا

و  یشهرمندان توسط مقامات محل تیثبت و تثب یبرا

 یمیتنظ یشود. ساختارها جادیقانون ا ۀواسطه ب

 بر ینتخاباتا لیتشک یو واحد ها یمعقول ادار

 ،قبیله یی تینفوس و بدون هرگونه هو ادیبن

 تنها باشندگان –شود  جادیفرقه یی ا ای یزبان

 .ردیمورد اعزاز قرار گ دیمحالت خاص با
 

نظام  نیدر باال گفته شد، چن کهبه گونه یی 

ی چگونه م یو مشارکت قدرت «متمرکزنا» یحکومتدار



 

62 

 

در  یحکومتدار ه ییشیر لیمسا رب تواند

 فشردهصورت ه گذار باشد؟ ب ریفغانستان تاثا

 :شودی م شنهادیپ رینکات ز

 یسلطنت: با لغو قدرت ها یاسی. حذف فرهنگ س1

 یدر قانون اساس که ی)طور یاستیر یسلطه گرا

 گماشتن یها وهی( و شدهیدرج گرد کنونی کشور

از  یکی(، میمستق ریغ ای می)مستق یمقامات حکومت

 ،کسترکتیفا یها استیسابزارهای  نیسرکوبگرتر

مهم است،  اریبس کهی زی. چشودی محو و نابود م

از سوی  یاسیمقامات س همهساختن  یخاببا انت

 بر حرفه ییکارمندان  همهو استخدام  یمردم محل

و  انیهمتا یابیارز قی)از طر یستگیشا ادیبن

ی م نیتام یمردم ۀ(، سلطیانتخاب یشوراها بیتصو

مودل  ۀسازند کنیگونه، شالوده ش نی. اشود

خواهد  لیتکم کسترکتیفا یو اقتصاد یاسیس یسلطنت

تا مردم  کندی کمک م یمهم نهاد رییتغ نیشد. ا

دولت به شهرمندان صاحب  یمیبودن دا تیاز رع

جوامع و ملت  یو قادر بر کنترل حکومتدار اریاخت

 گذار کنند. شیخو

 یاسیس ۀاستفاد ءسو ایاز استفاده  جلوگیری. 2

جمهور و  سریی یساختن قدرت عالمحدود : تیقوم

 یاسیمقامات س همه یها یاو در مقرر ندگانینما

 یاسیس شیامکانات آرا یکاهش اساس ایباعث حذف 

 متمرکزنا نی. همشودی گرایی م لهیو قب تیقوم

 یها وهیحذف ش ایقدرت است که باعث کاهش  یساز

 لهیقب ،مباشر پروری ،یشخوریاستفاده، خو ءسو

 مشی نظام کنونیدر  ریفساد واگگرایی و 

 یمل نیقوان قیتطب ضی. با تفوشودی م کسترکتیفا

 یحکومت مرکز ،یانتخاب یمحل یبه مقامات شوراها

 یمقامات حکومت محل کرداررفتار و  بر تواندی م

 عیتوز نینظارت کند. چن طرفانهیب اریصورت بسه ب

و  تینه تنها به شفاف تیولوو مس تیصالح ،قدرت

خدمات  ۀکه به عرض بل د،یافزا یم یدرستکار

می  اریشهرمندان صاحب اخت ازیمورد ن یاجتماع

شده  یبهره بردار تی. گفتمان درازمدت قومافزاید

 کیمنتج به  ،متمرکز اکسترکتیف استیساز سوی 

و  یمنف صیمتقابل، تشخ «یدگرساز»پیچیده  ۀپروس

 استیشده است. س» گریهمد یپندار انسان ریغ احت

 زدایشباعث بهبود و  ریو فراگ ید مرکزچن یها
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در  یاعتماد یو بهمیشگی خاطرات و تجارب نفرت 

 . شودی جامعه م

/مذهب: نید یساز یاسیس ریو غ یساز یمل ری. غ3

در  پویای علمامشارکت  یساز یو رسم قیبا تشو

 روستاو  هیناح ،یولسوال ت،یوال یسطوح حکومتدار

( و یویدنو  ی)مذهب یخاطر حل مشکالت محله ب

 یدروس اخالق یجهت چسبندگ در یتمرکز آموزش اسالم

 ۀاکارانیابزاری ر ی)به عوض کاربردها یو معنو

نخبگان قدرت(، از سوی و قبیله یی  یاسالم مل کی

. تمرکز دیکنترل خواهد گرد نیاستفاده از د ءسو

 یو معنو یرهنمایی اخالق ستمیس ثیحه اسالم ب یمحل

استفاده  ءسوان یافتن پایانسان ها باعث  یبرا

از سوی  یاسیزار سبا کی ه عنواناز اسالم ب

 تیشخص میان ها در آن اکاریر ناحاکمان و متحد

مقامات  که نیا دی. با تاکشودی م یمذهب یها

 یاخالق اسالم یارهایمع دیبا یمل ای یمحل ،یحکومت

عمل بپوشانند،  ۀرا در برخورد با امور عامه جام

 یویدر داخل جوامع اتحاد ندتوای صورت بهتر مه ب

 یانتزاع یگردد، نه در بلندا یابینظارت و ارز

 ملت. -دولت

 ی)به خارج یوابستگ یاسیشدن از اقتصاد س . دور4

)اقتصاد  یها( به اتکا به خود و رشد اقتصاد مل

 یخودگردان رشی(: با پذیثروت مل عیخودکفا و توز

 یسطوح، امکانات برا همهدر  یچند مرکز یاجتماع

و استفاده  یبهتر رشد اقتصاد یزیبرنامه ر

ی مه میان ب یو انسان یعیطب یموثرتر منابع محل

نجات  یمیدا یکشور را از وابستگ کهی طور د،یآ

تعداد  کی سودبه  تنها یخارج ی. کمک هادهدی م

و  ناداریدر  نماندی باق کهی در باالست، در حال

 یها نگه داشته م یها و خارج به آن یوابستگ

از  یخارج یتفاوت با گذشته که کمک ها . درشود

شان یا یشخص یها یجاه طلب ینخبگان حاکم برا سوی

 یخودگردان ینهادها گرفت،ی مورد استفاده قرار م

 نیب یاستفاده از کمک ها توانندی م یاجتماع

 یها یستراتژاو  ینوآور قیتشو یرا برا یالملل

 دیتول یجهت پروژه ها موثر در یگذار هیسرما

و  یرشد اقتصاد ،یدوامدار انرژ دیو تولدرآمد 

کار اندازند. شواهد ه ب یاجتماع شتریرفاه ب
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 کیدموکرات یهانظام  بسباری از موارد در  نیچن

 فراوان است. اریمختلف جهان بس یدر نواح

 

 شورش طالبان: انیپا یبراابزاری . 5

دولت  میکه تالش دارد کنترل مستق نظام کنونیدر 

شورش رو به رشد  برابرمناطق کشور را در  همهر ب

به دست  شتر،یب یقلمروها ریتسخ یطالبان برا

 یتوقف حلقه ها یبرا یانیپا گمان نمی رود رد،یگ

 میخشونت در افغانستان وجود داشته باشد. رژ

 نیحل ا یبرا جامع شنهادیپ کی یۀاز ارا یکرز

به شدت  کهی حال له ناکام مانده است، درامس

برادران ناراض »با  میمستق یگفتگوهاخواستار 

اگر طالبان به مذاکره  اباشد. حت یخود م «طالب

 زیمروی  نهیگز گانهیکنند،  تبا کابل موافق

. باشد 2001همان فرمول ناکام بن  دیمذاکره شا

 رشیطالبان. اما پذ یبرا کرسیچند واگذاری  یعنی

 نیکشور بهتر همه یبرا یاجتماع یاصول خودگردان

ی م شکشیشورش را پ انیپا یمناسب برا یعمل ۀنیگز

 . کند

 

 یبانیکه طالبان ادعا دارند از پشت ییدر جاها

 یجنگ و خشونت م جایعامه برخوردار اند، به 

را  جاهاآن  تارا داشته باشند یی  هنیتوانند گز

اعتماد در انتخابات، اداره  یگرفتن را قیاز طر

و  یکرز دی، به علت مخالفت شددردمندانهکنند. 

 دیتهد ۀبه بهانیی  ۀنیگز نیاو چن کیحلقه نزد

رد شده  ،یطلب هیتجز ای یبه انسجام ناموجود مل

به  دنیامکان رس یکار نیچن نجامبا ا یاست. کرز

 یدهه ها یرا برا کشورو ثبات در  تیصلح، امن

نمودن  شکشیپ رایانداخته است. ز قیبه تعو ندهیآ

و  زیالمت آممسزاه های جوامع از  ۀامکان ادار

 گانهی تواندی به طالبان، م یدهی را یصندوق ها

 مناسب باشد، اگر خرد و جرات غالب گردد. ۀنیگز
 

 ی:ریگ جهینت

و  «یانحصار ۀ بدسرشتثیخب ۀحلق» ضیتعو

 ریفراگیا نیکوسرشت  ۀفیعف ۀحلق»با کسترکتیف ا

 و رشد:  «()در برگیرنده
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ه در جامعه ب ریعدم اعتماد فراگبه باور من، 

صورت خاص، ه مردم و حکومت ب میان صورت عام و در

همه  گماشتن یعنیدولت متمرکز است،  کی ره آورد

 یو نواح یشهردار ات،یدر سطوح وال یمقامات حکومت

 از کابل که بر حرفه ییو  یاسیس فیوظا یبرا

 ای مباشرپروری ،یساالر لهیقب ،یساالر شیخو ادیبن

ه شگفتی به گونه یی ک. ردیگ یفساد صورت م

 به دنیبا رس گماشتگان نیچن برانگیز نیست.

 ای یخصوص اگر از گروه قومه ب ،یجوامع محل

 تیرع رباشند، مانند حاکمان ب یگریقبیله یی د

به  شیاستفاده از قدرت خو ءعمل کرده و با سو

 یم ترشیب یها یعدالتیب یرشوه و اجرا گرفتن

. در کنندی تالش مو برای زراندوزی پردازند، 

ی پارلمان )طور یانتخاب یاعضا احتنظامی  نیچن

در پارلمان افغانستان معمول است(، به  کنون که

ی م دهیکشان اکسترکتیف یها استیس ۀثیحلقات خب

 یعتمادا یب افزایشرفتارها در  نی. چنشوند

 ،یقوم یگروه ها میان اعتماد در ءحکومت و سو

 قبیله یی و فرقه یی سهم به سزایی دارد.

 
 ،یحکومتدار یچند مرکز ای متمرکزنا یها امنظ در

و  یاسی)س کرسی ها همهبه  دنیرسدروازه های 

 یمل عیرقابت وس ایانتخابات و  قی( از طرتخصصی

باز است. هر شهرمند  ستهیهر شهرمند شا یبرا

ی فرقه یی م ای یزبان ،یاز هر گروه قوم کشور

هر مقام در هر  ای یمقام انتخاب کی یبرا تواند

درخواست دهد.  ایخود را نامزد کند و  کشور جای

 گریاز مناطق د کسی یجوامع محل هنگامی کهلذا 

را که  گرید یقوم یگروه ها یاعضا ایکشور 

ی م شانیبه ا یبوده و خواهان خدمتگذار ستهیشا

قومندان، آموزگار،  س،یپول ،یقاض ثیحه ب باشد،

کارمند  کی –ندنکی استخدام م مانند آن محاسب و

 کی کهی در حال شود،ی م ولد( تی)مدن یملک

ی فراموش م ،شده از کابلیلی گمارده تحم «حاکم»

در کاهش قابل  ریفراگ یاسیس ۀپروس کی نی. چنشود

 یکمک م یفرهنگ تیو هو تیقوم یساز یاسیتوجه س

بخیه رنی و همچنان باعث  ستمیس نیکند. ا

 مزمن اعتماد در آژندزنی پارگی ها و گسستگی های

 گردد.  یمردم و حکومت م میان
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اعتماد مانند کاغذ است » ود،ی شمگفته  کهآن با 

 تواندی مچاله )ُچملک( شود، نم هنگامی کهو 

 یساز نظامکه  باور دارم، «)صاف( گردد هموار

ی م ریفراگ یچند مرکز یحکومتدار یعملکردها

افراد و گروه  میان در افزایی در اعتماد تواند

 ریو تحق ، نومید، اهانتدر گذشته سرخورده یها

جوامع  هنگامی کهشده کمک کند. مهمتر از همه، 

از حقوق خود، خواستار  بهره گیریگردان با دخو

انتخابات شده و  قیخود از طر ۀامور عام تیریمد

ی م کند،ی خود را استخدام م یمقامات حکومتدار

 اریاتباع خود را به شهرمندان صاحب اخت تواند

مردم و  میان در فزاینده کند. اعتماد لیتبد

 .ستجامعه ا کیدر  یدموکراس یاساس یاجزا ،حکومت

 
به  ،یاجتماع یاصول خودگردان رشیپذ مجموع، در

فته ریاگر پذ د،یگرد حیتوض در باال کهگونه یی 

)بدسرشت، بدگهر(  «ۀثیخب ۀحلق» تواندی م ،شود

« فهیعف یحلقه ها»را به  یموجود حکومتدار

 ریو اقتصاد فراگ استیسر( )نیکوسرشت، نیکوگه

سه هدف مرتبط  ،یکار نیچن یکند. با اجرا لیتبد

 :دیآی دست مه ب

 قیعناصر عم یزهر تبعاتبهبود  راستای در •

که حکومت  کندی افغانستان کمک م یاسیفرهنگ س

ج ساخته لَ گذشته و موجود افغانستان را فَ  یها

 است؛

 شالوده شکنی» یبرا زمینه جادیا راستایدر  •

 کیها با  آن ضیکهنه و تعو نهادهای «ۀسازند

 کند؛ی کمک م 21 ۀسد یبرا یمناسب حکومتدار نظام

 .کندی طالبان کمک م نیدر جهت قطع شورش خون •

 
گفته  کهی خاطرنشان ساخت، طور دیهم، با آن با

 ی( بازسازگام نخست)در  یساز یدموکراس»شد، 

به خاطر  دی. لذا با«است شهیفکر و اند میعظ

ه کارا ب یاسیس یبه مودل ها یابیاشت که دستد

 یها استیتواند س ینم یخوده صورت خود ب

مربوط  نیکن کند. ا شهیفسادزا را ر کسترکتیفا

 ۀخواهند جامع یبه مردم افغانستان است که اگر م

سازند،  بیخدعه و فر یها استیاز س یرا عار شیخو



 

67 

 

، روشنفکران، دانشمندانتقاضا و توقع کنند که 

ها، به خصوص در سطوح  وزگاران و رهبران آنآم

افکار خود آغاز کنند.  ریشه یی یبه بازساز ،یمل

اگر نخبگان حاکم، خود را اصالح نکنند، جامعه 

و اعمال  اندیشه ها رایز د،تواند اصالح گرد ینم

 امیپ کیارزش است.  یب نیرنگبازشخص فاسد و  کی

قلب  کیموثر است که از  هنگامیمثبت و صادقانه 

 «.و برخیزد ردیصادق و فروتن سرچشمه گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4پیوست شماره

 دیدگاه چپگرایان رادیکال

از پندار تا  یافغان سمیونالیناس

:تیواقع
3 

افغانستان که خود محصول  یقوم -یاسالم میرژ

از  پس کایامر سمیالیامپر یژیبالفصل استرات

 سپتامبر و شکل ازدهی ژهیوه جنگ سرد و ب انیپا

 یقیاست، در بحران عم «یجهان نینظم نو»دادن به 

حاکم با  یاسالم -یزند. ارتجاع قوم یدست و پا م

هنوز نتوانسته است  ،ارباب غیدری ب تیوجود حما

 رغمبه شود.  لیمتعارف و مشروع تبد میرژ کی به

 رسانه های یکننده و مشاطه گر جیگ غاتیتبل

 سویاز ملموس جامعه  یها تیواقع فیمزدور و تحر

اش  یمحل یادیاشغالگر و ا یروهایقدرت، ن انیمجر

                                      
3

کلوب جوانان، با اندکی ویرایش و . برگرفته از سایت:  

 فشرده سازی.
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 هیرا در خدمت توج ینتوانسته اند افکار عموم

 سمت و سو دهند. شیها یها و درماندگ یناتوان

  

 یشان هر از گاه یالملل نیب انیو حام میژسران ر

و مطالبات  ازهایاز پاسخگویی به ن زیگر یبرا

 یو دشمن تراشزده  یبرحق مردم دست به مهمل باف

 یبتوانند افکار عموم لهیوس نیتا بد کنندی م

 شانی مردم را در خدمت تحقق اهداف و برنامه ها

هم  یکی میرژ ریاخ یرفندهاتکنند. از جمله  جیبس

بر ضد دولت  یستیونالیزدن به احساسات ناس مندا

و  ورندید یله خط مرزاپاکستان و طرح مس یارتجاع

دو طرف مرز است، در  ریبرگزاری جرگه سران عشا

 یجمهوربلندپایه و مقامات  نیاراک کهی حال

و  تیهو ینوعه افغانستان هر کدام ب یاسالم

و  یکور قوم سمیونالیشان را از ناس تیمشروع

 یم یو بر کوره  داغ نفرت قوم رندیگ یم یتبار

 دمند. 

 

 نیتأم یمبرهن است که دولت پاکستان برا ،البته

بر  یسع ،در افغانستان خود کیژیمنافع استرات

مورد  یروهایساختن ن میو سه شیخواست ها لیتحم

 یحزب اسالم یایطالبان و بقا ،انیاز آن م -نظر

را  یکنون تیدر حاکم اریحکمت نیگلبد یبه رهبر

دولتمردان  یکنون یها یریدارد. اما موضعگ

 یگریبرپا شده، ارزش مصرف د یاهویو ه ستانافغان

 ناکامیطرح آن به معضل خواهند با  یدارد و م

مسلح، آوردن ثبات و  نامخالف سرکوب یژیاسترات

سرپوش  یاسیس یبرنامه ها قیدر تطب یناکام

 بگذارند. 

 

 یاسیس یروهایو ن «روشنفکران»ن اکه دام یرفندت

 -ونالیناس ونیسیاپوز ی ازو بخش تیطرفدار حاکم

که  روهاین نیگرفته است و ا زیآن را ن ستیرفرم

عادت کرده اند و  یاسیدر عمل س یبه روزمرگ

 یناتوان ت،یاوضاع، موقع لیناتوان از درک و تحل

اش  ستیالیامپر انیو حام میرژ یو درماندگ

و  یستیونالیناس قآیهستند، از سر درک عم
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معرکه گشته و در  اریآتش ب ینوعه ب یارتجاع

 نیبه ا یپوشال تیحاکم یژیاسترات بهخدمت 

به سهم  یو ارتجاعار زیانباحساسات عقبمانده، 

 زنند.  یخود دامن م

 

و تسلط  تیحاکم شتریشدن هرچه ب زهیبا اسالم

 یها ینژادباوران بر مراجع قدرت در آن، صف بند

شده است.  یقطب شتریهرچه ب یپوشال تیدرون حاکم

 لیاز تکنوکرات ها و روشنفکران و تحص شماری

بردند و پس از  یکردگان که در غرب بسر م

توسط  یقوم -یدولت اسالم یو مهندس یسرهمبند

شرکت داده شدند،  تیاشغالگر در حاکم یروهاین

شوند و خود به  یم دیدارند خلع  گریپس از د یکی

بهبود   و رییشان دال بر تغ «انگاریساده »

 تیاز حاکم ینوعه شکل دادن ب ه سوداوضاع ب

 یاسالم -یقوم تیکنند. هو یمتعارف اعتراف م

فعاله آن اما خاستگاه و  یروهایو ن تیحاکم

که خود را  ییها نتو س روهایآن ن گاهیجا

تا و  دندینام یو دموکرات م شیدگراند یروزگار

و  یستیبه سنت پوپول یخیلحاظ تاره بجایی 

 زیچپ تعلق داشته اند را ن سمیرفرم -ونالیناس

شان  تیدگرگون کرده است و هر کدام بسته به درا

 شده اند. ها جذب قطب نیاز ا یکیدر 

 

 لیدله و هم ب یخیتار لیداله ب یقوم سمیونالیناس

 تیحاکم یدر اوضاع پس از فروپاش رومندشیحضور ن

قدرت، قطب  یخلق و مبارزه جار کیحزب دموکرات

 یاز اعتبار یقوم تیدهد. هو یم لیرا تشک یجذاب

تبع سکو ه در نزد نژادباوران برخوردار است و ب

افتن یدست  یدر راستا روین جیبس یبرا یو پالتفرم

 سمیونالیناس»رود.  یشمار مه به اهرام قدرت ب

 یشرق سمیچه که در قالب رومانت ما، آنا «یافغان

 ینوعه است و ب افتهیاز بروز  یروزها محل نیا

 یروهایو ن تیدر رأس حاکم ییاز جانب عده 

بازمانده  یایبقا قسماو  میسرگردان طرفدار رژ

، «یهنینهضت م»ر وجود خلق د کیاز حزب دموکرات

و  «یدموکراس یشورا» یایبقا ،«یمتحد مل حزب»

خواهد  یتازه دموکرات شده م یها یمذهب -یمل
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ه و نه هم ب یخیلحاظ تاره ابراز وجود کند، نه ب

 تیهرچند که در تالش است هو ،یکنون تیوضع لیدل

 -ونالیجنبش ناس یخیخودش را از گذشته تار

 جیبس بالاز اق رد،یگب ستیب سده لیاوا ستیرفرم

مردم  یستیونالیاحساسات ناس جیو ته روین

قابل مالحظه و مطرح  روییی. چون نستیبرخوردار ن

بارگرا و های ت انیبه جر سهیدر مقا ،یی

 یشمار نمه ب ،یاسیو اسالم س یقوم سمیونالیناس

 رود.

 

در همان حد  احت ش،یگرا نیا ،هم سوییاز 

که  یو اقبال آن هم که شده از فرجه کیسمبول

 لیو بد روین کیعنوان ه نه عروج آن را بیزم

ه ب ،یتبار سمیونالیدر قطب مخالف ناس یاسیس

و مواضع اش در قبال اشغال  تیموقع لیدل

سازد،  ایمه ،یستیالیامپر یروهایافغانستان و ن

با وجود همه تقال  لیدل نیهمه . بستیبرخوردار ن

شته تواند بند نافش را به گذ یو تجاهل نم

از مختصاتش را  یکیگره بزند که  یجنبش یخیتار

اشغالگر در آن دوران  یروهاین هیمبارزه بر عل

 زین یگرید یداده است. حتمأ پارامترها یم لیتشک

 کیعنوان ه ب یافغان سمیونالیناس قیدر عدم توف

 کنونی طیآن در شرا یافق یو ب یو سنت فکر روین

 نیورد نظر اها م کنند که پرداختن به آن یعمل م

 .ستیمقاله ن

 

 یدار هیسرما اردوگاه یپس از فروپاش رو، ره به

های  یدئولوژیجنگ سرد، ا افتنی انیو پا یدولت

 یمهم ینقش کسانیو مذهب هر دو به  سمیونالیناس

 یو آرا یژیاسترات است،یرا در شکل دادن به س

کرده است. افغانستان  یجهان باز یو فلسف یفکر

 . همانستیمستثنا نبوده و ن قاعده نیهم از ا

 ستیالیو سازمان ما، سازمان سوس میهدشا کهی طور

اش  تیافغانستان، از بدو آغاز فعال یکارگر یها

و فوق  یاجتماع –یاسینقش س .بدان پرداخته است

و مذهب در تحوالت جامعه  سمیونالیناس یارتجاع

و  یبوده و است. اصرار و ابرام ما در نقد نظر

و چه  روزیچه د سمیونالیو ناس مذهب کیتئور
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و عمل  یاجتماع کیما از پرات افتیرامروز با د

و حرمت انسان  یکه هست دیدو همزاد پل نیا یاسیس

ها را در جهان امروز و افغانستان به گروگان 

و  ستیبود و است. چپ پوپول یمبتن ،گرفته اند

اش  یخلسه اوهام خلق̉ اما در ستیرفرم -ونالیناس

 نیدم که سر از بال لحاظ هر نیبد .ستفرو رفته ا

به خلق به ارزش  «تعهدش»به رسم  ،دارد یبر م

 یخورد و م یشان سوگند م ینیو د باوری یها

ها  ارزش نیخواهد پاسبان و سنگردار دفاع از ا

است که امروز هر نوایی که از  رو نیباشد. از هم

 یقدرت ساز م یاصل یروهایجانب قدرت حاکمه و ن

 گروه و جماعت دست از پا خطا نکرده سر نیا ،شود

زنان و نوحه  نهیو داوطلبانه به صف س ریزه ب

 یم جیطبقه حاکمه بس یدئولوژیو مداحان ا انیسرا

 شوند. 

 

و  یمذهب ،یستیونالیناس نییتب ،امروز جهاندر 

 یدار هیسرما غیدری ب تیحما منیقوم پرستانه به 

ذار آن خدمتگ رسانه هایو  ها دئولوگیا ،یجهان

در  .را احراز کرده است ییبرجسته  گاهیجا

و مذهب و  سمیونالیناس گاهیجا نیافغانستان ا

تسلط آن دو،  یساز نهیدر زم یجهان ینقش بورژواز

 اناتیاست. جر ریانکار ناپذ ومسلم 

 ستیونالیجمله ناس از آن یو مذهب یستیونالیناس

 .مردم اند یبرا یتراش تیهو یدر پ یقوم یها

در صدد  یاسیکه نژادباوران و اسالم س یتیهو

شکل  نیتر یله آدیدر ا .القاء آن به مردم اند

 نیتر یعنوان متعاله مردم ب یانسان تیآن مسخ هو

 سمیونالی. مذهب و ناستها اس آن یاجتماع تیهو

است که  یفکر یاز روبنا یاساس یبخش یمعن کیبه 

را  یاتقو جامعه طب یدارد تا نابرابر فهیوظ

انسان  میبا تقس سمیونالیکند. مذهب و ناس هیتوج

ک و پشتون، یک و ازبیبه تاج ،به کافر و مؤمن

و  میو ... از تقس یپاکستان ،یرانیا ،یافغان

و سرانجام به  نندک یها آغاز م انسان کیتفک

 نیرسند و بد یم یگریبر د یکیو رجحان  یبرتر

اش را مسخ  یانسان تیانسان و هو تیانسان گونه

 کیمردم و با تفک یانسان تیند. با مسخ هوکن یم

موجود و  تیشود وضع یم یسادگه ها، ب آن میو تقس
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ها در جامعه را  نابرابر انسان یمکان اجتماع

 ساخت. ریو تحمل پذ هیتوج

 

مردم را  یروز هیو س ینابرابر یاگر باور مذهب

 یپاسخ م رعقالیییو غ یبا توسل به ادراکات خراف

و قومگرایی با توسل به نژاد،  سمیونالیدهد، ناس

له اخواهد به مس یپرچم و سرود م هن،یخون، م

 یجمع تیوکه ه یپاسخ بدهد. در جامعه و مناسبات

 یب یشود و زندگ یانسان از او گرفته م یو انسان

و مذهب  سمیونالیناس در فرجامگردد،  یم یمعن

 کند.  یمردم القاء مه کاذب را ب یاحساس جمع

 

 زمیکانآن م ،ذهب، نژاد و قومم؛ نای بر بنا

 یجمع تیدر نظام موجود اند که به فرد هو ییها

جا ضرورت  از آن یو مذهب یقوم تیبخشند. هو یم

 تیو موجود تیکه هو ردیگ یاش را م یودوج

حاکم  یافراد جامعه در مناسبات طبقات یاجتماع

. اگر قرار بود که ردیگ یدر تقابل با آن قرار م

الزامأ به  ،ت را نداشته باشدتناقضا نیجامعه ا

 نیگر ا هیعنوان توجه ب سمیونالیمذهب و ناس

در رأس  ،یاتقوجود نداشت. جامعه طب یازین تیوضع

فقر، جنگ،  هیتوج یبرا یدار هیسرمانظام 

ها  یدئولوژیو ا های تئور نیبه ا ینابرابر

 است.  ازمندین

 

( دولت سمیونالی)مذهب و ناس ابزار نیبا ا

اش  ستیالیامپر انیافغانستان و حام یمقو -یاسالم

 ،فقر ،یکنون تیبربر هیدارند در ضمن توج

 رینادار و فق تیبر اکثر یو ستم جار ینابرابر

دهند. مذهب  یجلوه م یعیو طب یجامعه را ازل

وق دادن جامعه به دوران توحش بشر ساش در  تیظرف

شکل آن به مردم منطقه و  نیتر انیرا در عر

 .مردم افغانستان نشان داده استجهان، مخصوصأ 

مذهب و  ینقش فوق ارتجاع نیبا وجود ا یول

کارکرد  منیبه  ،یارتجاع مذهب نیخون کیپرات

عنوان صنعت خرفت کردن مردم و ابزار از ه مذهب ب

 یدار هیانسان در دست نظام سرما یگانگیخود ب
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که در  یطور درعصر ما، مذهب هنوز همان

 یمیاز قدرت عظ ،میافغانستان و جهان شاهد

بحث لزومأ بر سر نقش و  جا نیبرخوردار است. ا

 ،یاسیمذهب س یو ضد انسان یستیالترا فاش گاهیجا

و هم در دوران  یخیلحاظ تاره ب یمذهب یها دولت

 انیهمه ع یبرا یدرجاته که ب یزیچ ست،یحاضر ن

 باالکه در ی طور بحث، همان ،است. به نظر من

مذهب در  یورت وجودبر سر ضر ،بدان اشاره شد

 موجود است. یمناسبات طبقات

 

 ،شکل آن نیتر یله آدیدر ا یخیلحاظ تاره مذهب ب

انسان از آغاز تا امروز  یگانگیاز خود ب یتجسم

هم در عصر  سمیونالیناس یدئولوژیبوده و است و ا

چون  یکسانیجوهر و کارکرد  یدار هینظام سرما

 ازیبه ن در اساس پاسخ سمیونالیمذهب دارد. ناس

 جادیبسط و گسترش و ا یبرا هیو ضرورت سرما

 یخیلحاظ تاره ب سمیونالیاست. ناس یمل بازار

سر مردم و  یدولت از باال -شکل دادن به ملت یبرا

 تیانسان ها هو یجهان شمول انسان تیهو یبا نف

کند. در افغانستان  یصادر کرده و م یمل

اهند خو یآن م یمحل یادیو هم ا یجهان یبورژواز

 تیو شاخص هو نیکه مب یمل تیله هوابا طرح مس

است و در پروسه جنگ و  یاسیس یایجغراف نیا یجمع

کارکرد و  یقوم سمیونالیکردن ناس دایدست باال پ

 یسوال رفته است را بازساز ریاش ز یمضمون واقع

 هیبسط بازار و سرما یواقع ازینموده و به ن

غانستان پاسخ بدهند. اگر به اوضاع جهان و اف

 میابی یدر م یبه روشن م،یندازیب یینگاه گذرا

ملت و  -و مخلوق آن سمیونالیناس یدئولوژیکه ا

 جنگ شتریکننده ب هیساز و توج نهیزم ی،مل تیهو

 راه افتاده شده در جهان معاصر است.ه ب یها

 

 هیامروز چه در افغانستان و عراق و بق نیهم

 تیبربرراه افتاده و توحش و ه کشتار ب ،جهان

را با اتکا به  یجهان یتوسط بورژواز یکنون

 یمربوطه پاسخ م یکشورها یمنافع مل یاقتضا

 یدار هیسرما یستیتاریمل استیدهند. اگر به س

 ینگاه مین کایمتحده امر االتیدر رأس ا یجهان
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که منافع  سمیونالینقش ناس نیا ،انداخته شود

بع منا شتریغارت هرچه ب یطبقه حاکمه بورژوا برا

را مترادف و همسان به منافع  هیو انباشت سرما

 نیو ملموس تر یسادگه داند را ب یملت بطور کل م

کشتار  یدار هیسرما ی. دولت هادیتوان د یم یوجه

راه افتاده در افغانستان و ه ب یکنون تیو جنا

منافع  اتیو مقتض جاباتیعنوان ازیر عراق را 

کودکان،  کنند و کشتار یم زهیو تئور هیتوج یمل

وق آن به عصر حجر سجامعه و  کی یرانیزنان و و

کنند و با  یقلمداد م یمل نافعرا دفاع از م

و با  یمل یبرتر ونیبه اف هیتأسف که با تک

 «نیمه»و  «زادگاه»مردم به  قیاستفاده از عال

و منطق که پشت سر آن  اتیمهمالت و چرند نیشان، ا

 خورانند.  یبه مردم م یسادگه است را ب دهیخواب

 

غالب و ارجح  ،سمیونالیاسنآنچه که در تفکر 

 .است ینژاد و ملت خود له،یارزش و حرمت قب ،است

مقوله جهان شمول از  کیعنوان ه ارزش انسان ب

 یشمار مه ب یو منافع مل تیهو ینظر ناف نیا

دشمن سزاوار  ی،ستیونالیرود. در تفکر ناس

تنها ه ن ،آن یروزاهیو س یاست و نابود ینابود

که  بل ،سازد یدار نم حهیجر را یکه احساس کس

منطق  نیبر اساس هم .مباهات ملت غالب است هیما

صدها هزار زن و  ناست که بطور مثال از قاتال

در دهه  جیدر جنگ خل یو جوان عراق ریکودک و پ

عنوان قهرمانان ملت و پاسداران منافع ه ب نود

مد. امروز عمل آه استقبال ب یادیز یبا شکوه یمل

 .ادامه دارد لهیغا نیا ،میهمچنان که شاهد

عراق،  یهاه سربازان باز گشته از کشتارگا

افغانستان و ... را چه زنده و چه آن هایی که 

حاکمه از  ئتیه «یمل»جان شان را در راه منافع 

و مراسم  فاتیتشر نیدست داده اند را با هم

 کنند.  یبدرقه م

 

 ریچه با تعب ی،ستیونالیدر تفکر و باور ناس

آن که  یو تبار یملت و چه در وجوه قوم -دولت

سازد،  یباور و فرهنگ غالب در جهان معاصر را م

که همنژاد و هموطن است. در  بل ،اساس نه همنوع
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و  یکارکرد ارتجاع نیمردم شاهد ا زیافغانستان ن

 دربودند و آن را  یقوم سمیونالیناس یضد انسان

و حرمت  یکه هست انیارگرامصاف تب نیتجربه خون

کردند  مالیشکل آن پا نیتر انهیمردم را به وحش

 دایبه تماشا نشستند. با تأسف با دست باال پ

و عروج مجددش به عرصه  یقوم سمیونالیکردن ناس

و دامن زدن به اختالف و  یقدرت، کارزار نفرت قوم

 عدالت»اسم رمز  ریهم ز مردم آن انیمناقشه م

است  ییها چالش نیاز عمده تر یکیکماکان  «یقوم

 که جامعه به آن مواجه است. 

 

 اناتیکه جر یدر همچون اوضاع و احوال

سر تبارگرا جامعه را به  رهیخ ستیونالیناس

 رهیو عش رهیو مردم را به ت لیتقل لیاتحاد قبا

 نیکه اراک «یافغان سمیونالیناس»دهند،  ینسبت م

مه و اش در رأس قدرت حاک یو سردمداران اصل

 یمحافل متصل بدان قرار دارد، سر بلند کرده و م

 یستیتوسل به افکار و آراء پست مدرن باخواهد 

 یو ضد انسان یارتجاع تیغاه ب یها تیظرف

عنوان ه داده و آن را ب شیرا پاال سمیونالیناس

عرضه کند.  یدیجد یدر بسته بند یفرا قوم تیهو

 یظرن -کیالبته فراموش نشود که از لحاظ تئور

سخت  یفکر انیجر کی ئتیدر ه یافغان سمیونالیناس

است. بنأ، چنانچه در آغاز  ریقبضاعت و ف یب

 یفکر شیگرا نیا دیبدان اشاره شد، تحرکات جد

 میسران و همرهان رژ یبازتابش را در نفرت پراکن

دهد. اگر  یپاکستان نشان م هیبر عل یو شخص کرز

 یاسیس یایدر چهارچوب جغراف یقوم سمیونالیناس

منتصب به  لهیقب «دشمن»دست ه افغانستان چراغ ب

 یبغل دست جستجو م لهیو وجود قب هرهخود را در چ

کودکانه و خطرناک  تیبا درک بغا میکند، سران رژ

در قبال مردم آن طرف  یستیونالیبه احساسات ناس

مرز، که از قضا بدون دخالت و انتخاب خود شان 

شده است، را  ختهیبه گردن شان آو یمل تیطوق هو

راه ه با ب گریبار د کیزنند، تا  یدامن م

مردمان دو  انیم یستیونالیناس یعواانداختن د

از  زیگر یبرا ،یکشور و طرح اختالفات مرز

ها را  و مطالبات مردم، آن ازهایپاسخگویی به ن

 ثوق دهند.  یگریبه کشتارگاه د
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تواند با  ینم خواهیطلبانه و آزاد یجنبش برابر

و  ها استیس روها،ین نیاز کنار ا یتفاوت یب

که  یطور شان بگذرد. امروز همان یاجتماع کیپرات

آزرم و محافل  یب یاسالم -یارتجاع قوم ،میشاهد

 تیاز آن در وجود دولت دست نشانده که از حما

 هرشان برخوردار اند و  یالملل نیب انیحام یضمن

 ییه منطق یژیبه سرانجام رساندن استرات یبرا کی

له ااز جمله مس یو مهمالت فیاربابان شان، اراج

 قیو عت یخیتار یو دعواها ورندید یخط مرز

منافع »عالئق و  نیرا در طبق رنگ یستیونالیناس

 ینموده و به مردم عرضه م یبسته بند «یمل

طلب و  یجنبش برابر ،لحاظ نیدارند. بد

آن ملزم اند که به  نو فعاال روهاین خواه،یآزاد

 شده در پس آن هیتعب یشگردها و برنامه ها نیا

آن را در همه  ،برخورد ننموده یمباالت یها با ب

مورد نقد و  یاسیو س یفلسف ،یفکر یعرصه ها

 .قرار داده و افشاء کنند یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5  پیوست شماره

یغرج الهام
4 

نارسایی های اداره کرزی در سیزده سال 

 گذشته

 یهدر افغانستان  یدارحکومت ،ینگاه کل کی در…»

تجربه موفق نبوده است.  کی یکرز یآقا یرهبر

                                      
4
 ، سایت بی بی سی فارسیدانشگاه استاد -یغرج الهام.  
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است که  نیا یلیعمده آن در سطح کالن تحل لیدل

تصادف  کیافغانستان بر حسب  دیجد یاسینظام س

پس از طالبان  یاسیآمد. نظام س انیبه م یخیتار

 به .نبودند یآن برنامه حساب شده مل یو رهبر

 کیبا  یکرز یآقا یررهب بهحکومت  گر،یزبان د

روشن در خصوص  یبا طرح ها یمدون مل دگاهید

. به امدیکار ن یافغانستان رو تیتوسعه و امن

مطلق  یخال کیاتفاق در  نیگفت که ا توان یجرات م

واضح رخ داد. تعامل  یاسیس دگاهیدنبود  و  یفکر

 ندهیآ یبرا یزیو برنامه ر یبا جامعه جهان

 .شکل نگرفت یاسیسجم سبر اساس فکر من انستانافغ

 

با  یگذشته از کشورها یها افغانستان در سال

 نینبود چن در .بلند فساد اداره بوده است زانیم

در  یالملل نیب یها از کمک یلیس یوقت ،یدگاهید

ها  کمک نیدانست ا یم یکمتر کس ،شد ریکشور سراز

به مصرف  دیبا یدر کجا، چرا و با کدام منطق

در  یدگاهید نیفاقد چن زین یبرسد. جامعه جهان

اصل نظارت و  ،یحالت نیافغانستان بود. در چن

 یمل یاستراتژ کیحسن استفاده از امکانات مطابق 

را مشخص کند،  یو اساس حسابده یکه چهارچوب منطق

  .افتیتحقق ن

 

افغانستان  یمل توسعه یژیبعدا استرات چند گر

 یحکومتدار یبرا ییشد که توانست سمت و سو نیتدو

افغانستان مشخص کند، اما افغانستان همچنان  در

و در  ،یو اجماع فکر یروشن مل دگاهید کیفاقد 

 .ماند یباق یتشتت ادار

 

در افغانستان را  یبودن تجربه حکومتدار ناموفق

تالش  یناکام یاز رو توان یسال گذشته م زدهیس یط

در  یها و حسابده برنامه تیموثر جادیا یها برا

 جادی. ادیافغانستان سنج یو حقوق ینظام ادار

 نیو تضم ها یسیپال یدر اجرا تیموثر

 یاصل ژهیکار و ،ینظام دولت یی/پاسخگویحسابده

 .اند یدار ومتحک
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 :تیموثر

به  ییبرآوردن اهداف و پاسخگو ،تیاز موثر مراد

 بیبدان منظور ترت یسیپال کیاست که  ییازهاین

 سداره رییتحت ا یحکومتدار ی. برنامه هاشود  یم

 .اند نا موثر بوده اریدر کل بس یجمهور کرز

 

توان در  یرا م یار دحکومت یها برنامه تیموثر

و وضع موجود  یمردم از خدمات عموم تیرضا زانیم

. دیدر کشور د یتیو امن یاقتصاد ،یاجتماع

سال  زدهیدر س یحکومتدار یها که برنامه یعوامل

 گریعوامل دموثر ساخته است در کنار ناگذشته را 

 :برشمرد نیتوان چن یم

خصوص  نیا سال گذشته در زدهیدر س افغانستان

 یکارنامه درخشان ندارد. وجود فساد گسترده دولت

 یها ییدارا لیو م فیو ح نامجرم تیو مصوون

حکومت حسابده بوده  کینشاندهنده نبود  ،عامه

  .است

 

 : ینظارت ملنبوِد و  یهماهنگ عدم

و هم  یالملل نیب یها کمک رازتهم در  یهماهنگنا

 ترازوجود داشته است. در  یادارات دولت ترازدر 

و  یا ادارات مختلف توسعه ،یالملل نیب یها کمک

و  ها یسیپال یخارج یها و کشورها سازمان

الزم  یخود را داشتند و بدون هماهنگ یها تیاولو

  .کردند قیتطب ار شانیبرنامه ها

 

 یادارات و کشورهاخود  انیهم م یهماهنگ نیا

ها و حکومت افغانستان وجود  آن انیو هم م یحام

و هدفمند،  یراهکار منطق کینداشت. در نبود 

اکثرا به هدر  یالملل نیب یها ها و کمک برنامه

 .رفت
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 قیو نبود نظارت بر تطب یحسابده سمیمکان نبود  

که اغلب به طور مستقل و  یالملل نیب یها برنامه

در  یو بخش خصوص یدولت ریغ یاز طرف نهادها

برنامه ها را در  تیشدند، موثر قیافغانستان تطب

 میاناز  یدر افغانستان به کل یخصوص حکومت دار

 .برد

 

صورت گرفت بسیاری تالش  ریاخ یها در سال چند گر

دولت  قیاز طر یالملل نیب یها کمک مین دست کمتا 

 که پس یمل تیاولو یها افغانستان و مطابق برنامه

به  ،شدند فیتعر 2010از کنفرانس کابل در سال 

همچنان به عنوان  یمصرف برسد، اما عدم هماهنگ

 .ماند یباق یسیمعضل پال کی

 

ادارات  انیو م اتیمرکز و وال انیم یهماهنگنا

وجود دارد.  یریبه صورت چشمگ زیدر مرکز ن یدولت

در ادارات  یو تداخل کار یمواز یها وجود برنامه

در  ها یسیپال قیبر تطب یبود نظارت ملو ن یدولت

 تیبه صورت کامل موثر بایتقر ،سراسر کشور

 .برده است نیرا از ب یحکومتدار

 

 : یفن ضعف

بر  یدولت یها برنامه یاجرا یبرا یفن تینبود ظرف

گذشته است.  یبه شدت منف ریها تاث  برنامه تیموثر

 توسعه یها در مصرف بودجه یدولت ینهادها بیشتر

 .شان ناتوان اند یی

سطوح مختلف ادارات  مقامات اجرایی در یکارندان

و ارائه  یحکومتدار تیاز موثر که نیضمن ا یدولت

ادارات  انیم یخدمات کاسته است، به عدم هماهنگ

 .داده است زهیو حکومت افغانستان انگ یالملل نیب

 

 ها: تیکار و صالح کیعدم تفک

ا نبود از تقابل قوا در سطح حکومت گرفته ت

همه  ی،دولت نییدر سطوح پا یو هماهنگ یهمکار
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و  تیصالح کیدر سطح تفک یوجود مشکل جد یایگو

 یحکومت دار تیها است که موثر تیمسوول عیتوز

 میانسال گذشته از  زدهیدرافغانستان را در س

 .برده است

 

 یو در موارد یکار حیو نبود لوا یی فهیوظ تداخل

دارات در مرکز و ا انیم یروابط کار یدگیچیپ

 یکه نافرمان تینه تنها باعث عدم موثر اتیوال

 یدر ادارات دولت ییو عدم پاسخگو یتیریمد

 .است دهیگرد

 

 ی:حسابده

فساد  یآزاد توانسته اند در گزارشده یها رسانه

از  یکیادارات حسابده  جادیا. کنند ینقش باز

 یاست. حکومت دار یعمده حکومتدار یکارکرد ها

خواست قدرت  یو اجرا تیسه اعمال حاکمتنها پرو

 جیو بس یکه روند جلب اعتماد عموم بل ستین

 یدموکراس تیاست. اهم یقانون یاز نظام ها تیحما

از  زین ،ینسبت به حکومتدار کردیرو کیبه عنوان 

 .درک است بلقا هیزاو نیهم

 

خصوص  نیا سال گذشته در زدهیدر س افغانستان

جود فساد گسترده ندارد. و یکارنامه درخشان

 ییدارا لیو م فیمجرمان و ح تیونوو مص یدولت

حسابده بوده  ینشان دهنده نبود حکومت ،عامه یها

 .است

 

در حکومت افغانستان باعث شده که  یحسابده عدم

برنامه  یمشروط به اجرا زین یالملل نیب یها کمک

در موارد خاص گردد  ییها شرفتیها، اصالحات، و پ

متقابل در کنفرانس  یب حسابدهچارچو جادیکه ا

که  ینمونه بارز آن است. در کنار عوامل ،ویتوک

در دولت افغانستان کمک کرده  یبه فقدان حسابده

 :نقش داشته اند ریاند، عوامل ز
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 قدرت:  میتقس کیتیپول

 یو تالش برا یدولت ینهادها یبند هیسهم استیس

در  یاسیس یها انیها و جر تیاقناع خاطر شخص

بر  یبد اریبس ریتاث است،یس یرسم طیاز مح نرویب

 یتحت رهبر یسال حکومتدار زدهیدر س یحسابده

 .داشته است یحامد کرز

معامله با  یبرا ییبه شکل کاال یحکومت کرسی های

ها به کار رفته است.  آن عیو تطم یاسینخبگان س

که افغانستان را در چرخه  نیکار در کنار ا نیا

 یاسیو س یرهبران قوم یسایاقتدار سآفرینی باز

و عدم  یادارات دولت فیگرفتار کرده است، به تضع

 .است دهیمسووالن امور انجام ییپاسخگو

 

 ی،و ساختار یقانون لیبنابر دال یاسیس احزاب

نداشته اند. افکار عامه که  یفرصت رشد چندان

را  کیدموکرات یها در نظام استیس یمعموال جهت اصل

 استیانتخابات ر هیقضکه در  یسازد، طور یم

 ریشد، باعث تحول چشمگ دهیافغانستان د یجمهور

خصوص،  نیا در. افغانستان نشده است استیدر س

نقش برجسته بوده است.  کی یجمهور کرز سنقش ریی

 استیس یو رسم یقانون یها هیبه رو یکرز یآقا

به  ینداشته است و مدام بر مردمدار یخاص یدلچسپ

« یی لهیقب»امعه در ج استیعنوان اصل س

 .داشته است دیافغانستان تاک

 

به  یقوم «بزرگان»و مراجعه مستمر او به  دیتاک

به  یمناصب دولت عیو توز یورز استیمثابه اصل س

 ینوع جادیباعث ا ،به افراد یاسیس ازیمثابه امت

است که  دهیدر سطح حکومت گرد یاز روابط رانت

اد فس ،یاسینخبگان س گاهیجا میمنجر به تحک

است. گرچند، از  دهیگرد ییو عدم پاسخگو یادار

را در خصوص  یکرز یاقدامات آقا توان یم یی  هیزاو

اقتدار  یگسترش پهنا یبا زورمندان برا یتبان

 .کرد هیتوج اتیوال ترازدر  یدولت
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 یاسیبا استفاده از مقامات زورمند س یکرز یآقا

 اتیتوانست گستره حکومت اش را در وال یو نظام

از هر  شیکار ب نیکند، اما ا نیفغانستان تضما

و قدرتمند تر  یقانون یها هیرو فیبه تضع یزیچ

 الیمونیروابط پاتر نشیو آفر یشدن چنان افراد

 تیمنجر شده است تا تقو یدر ادارات دولت

پتروناژ به شدت بر اصل  ستمیس .یدارومتحک

 .گذاشته است یمنف ریتاث یدر حکومت دار یحسابده

 

 : یاسیو احزاب س یامعه مدنج ضعف

 نیبه عنوان مهم تر یو جامعه مدن یاسیاحزاب س

در  کینظام دموکرات کیدر  یحسابده نیعوامل تضم

و  ها سازمان .نداشته اند یافغانستان رشد چندان

 بومیدر افغانستان خاستگاه  یمدن ینهادها

اند.  بوده یخارج یها حاصل پروژه شترینداشته و ب

خصوص مانند رشد  نیدر ا ییها  شرفتیگرچند پ

 یها آزاد که در پوشش اخبار و گزارش یها رسانه

و فساد نقش دارند، صورت گرفته است اما  ها یتخط

نظام  یو حسابده ییپاسخگو نمتضم ها شرفتیپ نیا

 .است دهیدر برابر مردم نگرد یاسیس

 

فرصت  یو ساختار یقانون لیبنابر دال یاسیس احزاب

ته اند. افکار عامه که معموال نداش یرشد چندان

 یرا م کیدموکرات یها در نظام استیس یجهت اصل

 یجمهور استیانتخابات ر هیکه در قض یسازد، طور

 استیدر س ریشد، باعث تحول چشمگ دهیافغانستان د

 .افغانستان نشده است

 

 یباق یاسینخبگان س یعرصه تبان است،یس جهینت در

 یورز استیس یرسم یها  هیو رو نیمانده است و قوان

 .است دهیفساد نخبگان گرد یقربان

 

 :جهینت

در افغانستان سبب محدود شدن  یمشکالت حکومتدار

در  افغانستان. هم شده است یالملل نیب یها کمک
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 کیصاحب  یحامد کرز یسال گذشته، تحت رهبر زدهیس

 تیاعمال حاکم یبرا یو چارچوب ینظام قانون

  .دیگرد یدولت

 

و  یاقتدار دولت یایدر خصوص اح ییها شرفتیپ

حاصل شده  یدر موارد یی  توسعه یها برنامه قیتطب

و  تیروند در کل با نبود موثر نیاما ا .است

امر  جهیهمراه بوده است که در نت یفقدان حسابده

را ناتوان ساخته  یدولت تیریو حسن مد یحکومتدار

 .است

 

در خصوص توسعه و  یروشن مل دگاهید کی نبود

 تیفقدان ظرف ،یافغانستان، عدم هماهنگ تیامن

و  یمدن یو ضعف نهادها سمیالیمونیپاتر ،یفن

 زدهیدر س یاز عوامل مهم ضعف حکومتدار یاسیس

 «.سال گذشته بوده است

 

 

 

 

 

 6پیوست شماره 

 بلخ دانشگاه استاد -شفیق هللا شفیق

 

 

 فساد در افغانستانو راهی فرهنگ هم

ها در نتیجه شرایط  انگفت که انس امیل دورکیم می

هنجار  به رفتارهای نا به دستخاص اجتماعی 

هنجاری  عنوان بی  زنند. او از این شرایط به می

گفت؛  کرد و می یاد می (Social Anomy) اجتماعی

خاصیت  ،های اجتماعی آشفته شوند که هنجار زمانی

دهند. در چنین  بازدارندگی خود را از دست می

  تگی جامعه و فرد رو بهحالت دلبستگی و همبس

فرد معیار عمومی و  ،همین دلیل به .نهد میسستی 

رفتارهای  کند و دست به موازین اجتماعی را گم می
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زنند. اما برخی جامعه  آسیب زا و قانون شکن می

شناسان برای تحقق رفتارهای قانون محور، قدرت 

سرمایه اجتماعی را که بر شمولیت مفاهیمی چون 

مبستگی و جامعه پذیری پیوند دارد، اعتماد، حس ه

نوع نگاه  فرهنگی و  ،رو دانند. از این مهم می

اجتماعی در پایداری حاکمیت قانون و مهار فساد 

همچون  نتونی گیدنز از اعتماد ااهمیت دارد. 

شیرازه و نظم زمان و مکان نام برده است. او 

برای استواری نهادهای رسمی به اعتماد مدنی و 

های  اعتماد به نهاد  کید دارد و اندیشهنهادی تا

 .خواند رسمی را ارزش مدرن می

دهد که فساد و چالش  ها نشان می هرچند بررسی

های  حاکمیت قانون امر نسبی است و به میزان

مختلف در همه کشورها وجود دارد. ولی ناکامی 

های آلوده به فساد، در تامین حاکمیت  شماری دولت

های سیاسی و  که بر عامل قانون به اضافه این

نوعی نگرش اجتماعی، گسست  ،ساختاری رابطه دارد

نظم سنتی به نظم مدرن و فرهنگ مرسوم در جامعه 

های  روی برخی رویکرد نیز پیوند دارد. از همین

فرهنگی و اجتماعی در افغانستان که با نهاد 

چارچوب  ،آمیزند گرایی و قانون گرایی در نمی

کشند و سازمان سیاسی و  ر مینظام و قانون را زی

اداری را با فساد مالی و سیاسی آلوده می 

 .سازند

 

 :اجتماعی اعتماد بحران

فرانسیس فوکویاما پایداری حاکمیت قانون را در 

دهد.  اعتماد اجتماعی پیوند می ترازباال بودن 

گوید؛ زندگی مافیایی از اعتماد  فوکویاما می

ی به هر پیمانه رو شود. از همین نکردن ابداع می

اعتماد در مناسبات اجتماعی کم و ناچیز تراز که 

های مافیایی و خالف کار  باشد، زمینه رشد گروه

گوید در جنوب ایتالیا و جنوب  بیشتر است. او می

است و حاکمیت قانون ضعیف. نیرومند آسیا مافیا 

بایست  ،چون میزان اعتماد اجتماعی پایین است

ه تجربه سالیان طوالنی اذعان کرد افغانستان ک
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درگیر با بحران  ،جنگ را پشت سر نهاده است

اعتماد، چالش حاکمیت قانون و رفتارهای دولت  

 .ستیز مواجه است

 

آنتونی گیدنز از اعتماد به افراد خاص و اعتماد 

گوید. به باور او   ها سخن می به افراد و نظام

حاکمیت قانون و تقویت نهادهای عمومی نیازمند 

تماد مدرن است که معموال در جامعه سنتی باور اع

های رسمی ناچیز  ها به نهادها و سازمان انسان

است. چون ریسک و اعتماد به طور تنگاتنگی به 

حالی که قبول این ریسک  اند. در   یکدیکر مرتبط

های سازمان رسمی و شگردهای عقالنی را محکم  پایه

دارد.  کند و در زایش فضای اعتماد نقش موثر می

بدین لحاظ در افغانستان که ارزش های سنتی حاکم 

است، هنوز فرهنگ اعتماد مدرن به نهادهای رسمی 

ها  روستانشینبیشتر و دولتی تعمیم نیافته است. 

در  ،که اکثر نفوس این کشور را شامل می شوند

موضوعات مختلف به نهادهای سنتی و عرفی مراجعه 

ون را محدود کنند که این کار حاکمیت قان می

کند. این امر حس نظارت و کنترل شهرمندان را  می

دهد و برای گردانندگان  از نهادهای رسمی کاهش می

سازد  نهادهای رسمی زمینه سواستفاده را فراهم می

های شخصی سقوط  که سازمان عمومی را به سلیقه

 .بدهند

 

 :ساالری خویشاوند

شه خانواده ساالری و ساختارهای خویشاوندی همی

ماند که عصبیت  محصور به محل و جغرافیای خاص می

زاید و روح جامعه پذیری آدمیان را محدود  می

 کند. از لحاظ تبارشناسی خویشاوند ساالری یا می

Nepotism تاثیر فراوان بر گزینش اعضای نپتونیسم

های میانه در اروپا داشته است  خانواده در سده

سعه متاثر از حال تو های در که اکنون برخی دولت

فرهنگ جانشینی و فرهنگ خویشاوند ساالری است. 

گونه که ماکس وبر در اوایل قرن بیستم  همان

فرهنگ خانواده ساالری را عامل رشد فساد سیاسی، 
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های آسیایی و  نااستواری و کاهش مشروعیت دولت

گفت؛ فرهنگ خانواده  دانست. وبر می افریقایی می

نون گرایی و عقالنیت ساالری روند تخصص گرایی، قا

رساند. در افغانستان  بوروکراسی را آسیب می

کارکنان دولتی برخوردها و رفتارهای بیشتر 

خانواده ساالری پیوندهای دولتی و قانونی را با 

اند. خانواده ساالری و  و خویشاوندی آمیخته ساخته

های حکومتی را  های سمت خویشاوند ساالری تقرری

ن نگرش اجتماعی بر احزاب ای امتاثر ساخته، حت

سیاسی افغانستان نیز استیال دارد، به همین لحاظ 

فرزندان در احزاب سیاسی مورد پذیر   جانشینی

گیرد. چون ارتباطات میان  اعضای حزب قرار می

های احساسی و عاطفی استوار  اعضاء بر پایه ارزش

 .اند است و به فرایند عقالنی و رسمی الحاق نشده

 

 انه:رریاکا نگرش

گوید شخصیت  جامعه شناس امریکایی می -بورس کوئن

فردی شکل  اجتماعی و من   من    انسان بر پایه

توان در غیبت  فردی انسان را می گیرد، من   می

هنجارهای اجتماعی شناخت، چون ماهیت غیر جعمی 

اجتماعی، قواعد و رفتارهای  دارد. اما در من  

نسان به روی گاهی ا جامعه حاکم است. از همین

آنچه باور ندارد، به خاطر اجتماع تظاهر و 

ی بیشتر تکند و این غلو در جامعه سن اغراق می

های فراوان  است. چون در جامعه سنتی محدودیت

های درونی انسان  برای تبارز و علنی شدن خواست

در  بیشتر ها و باورهای فردی  وجود دارد. آزادی

روی  از همین های جامعه است. ها و عرف انقیاد سنت

فاصله میان سطح جامعه و زیر پوست جامعه زیاد 

است که در واقع این فاصله از تفاوت میان شخصیت 

یابد.  فردی و شخصیت اجتماعی انسان موضوعیت می

رشد پدیده فساد و چالش حاکمیت  ،همین لحاظ  به

قانون بر چگونگی عدم حمایت وجدان فردی و جمعی 

ها در حضور  ر که انسانطو پیوند دارد. چون همان

قدرت بازدارنده به رفتارهای قانونی تمکین 

کنند، در غیاب اقتدار، نیز بایست به رفتارها  می

و شگردهای قانون محور تعهد اخالقی داشته باشند. 
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 فردی و من   چون تطبیق قانون بر حمایت من  

بخشی از  ،روی اجتماعی اتکاء دارد. از همین

در افغانستان از عدم  های حاکمیت قانون چالش

شود که  تعهدات اخالقی و نگرش ریاکارانه ناشی می

اند فساد را  تکثیر قوانین و نهادها نتواسته

شود که نهادهای  کنترل کنند. گاهی گفته می

مبارزه با فساد و تطبیق کنندگان قوانین خودشان 

اند. چون نهادهای دولتی  از ناقضان اصلی قوانین

ستان بر حمایت ذهن فردی و و قوانین در افغان

 .اجتماعی شهروان شمولیت نیافته است

 

 :اجتماعی طبقات جدید های جایی هجاب

گوید که گسست کشورهای در حال  هانتینگتون می

توسعه از نظم سنتی به نظم مدرن، نوع نگاه بر 

های  شغل حکومتی و فرهنگ مرسوم در جامعه از عامل

  ن مشارکت طبقهفساد زا در این کشورها هستند. چو

جدید سیاسی در عرصه جامعه و اداره عامه 

های مختلف  اخالقیات و معیارهای گذشته را به شیوه

کاهد و نظم  سازد و از مشروعیتش می خدشه دار می

جدید در بازآفرینی کنترل و مهار شگردهای فساد 

نگرش فرهنگی  ،زا ناکام بوده است. از سوی دیگر

ر این جوامع نیز پیوند ها د و قدرت داوری انسان

قول او در ه سیستماتیک با پدیده فساد دارد. ب

ی که میان نقش سلطان به عنوان یک ی  فرهنگ جامعه

شخص خصوصی و نقش سلطان به عنوان سلطان تفاوتی 

شناسد، متهم کردن سلطان به فساد در  را باز نمی

کاربرد اموال عمومی مقدور و امکان پذیر نیست. 

نقش کارکنان به عنوان گردانندگان روی  از همین

اداره عامه در افغانستان هنوز به تفکیک واقعی 

های شهرمندان  نرسیده است. چون در برخی خوانش

های دولتی منابع ثروت و راه رسیدن به منابع  سمت

 شود.  مالی پنداشته می

 

بایست اذعان کرد، افغانستان گسست شتاب زده و 

های سیاسی را در توالی  بار نظام  های خشونت شکست

 پادشاهی باژگونیتاریخ تجربه نموده است. از 
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این  ۲۰۰۱تا سال  ۱۹۷۳محمد ظاهرشاه در سال 

کشور پنج مدل نظام سیاسی را به تجربه کرده است 

جای سیاسی با تغییر بینادین ه جاب بیشترکه 

روی رژیم کمونیستی،  همراهی شده است. از همین

که نظم  اضافه بر این ن و طالباناحکومت مجاهد

دیوان ساالری این کشور را آشفته ساختند، شکل 

بندی طبقات اجتماعی را نیز دگوگون کردند. 

ن و طالبان چارچوب قوانین و اهای مجاهد حکومت

نظم دولتی را در سیلقه جنگ ساالران و فرماندهان 

محلی تنزل دادند. به همین لحاظ مخدوش شدن طبقه 

گسست نظم و قوانین در  های اجتماعی و بندی

افغانستان از منابع اصلی چالش حاکمیت قانون و 

 .شوند فساد پنداشته می

 

فساد شخصی و سیاسی سبب تضعیف دیوان ساالری 

کند.  شود. چهارچوب نظام و قانون را پایمال می می

چون فساد شخصی منافع شخصی را جایگزین مصالح 

گروهی و گرداند. و فساد سیاسی مصالح  همگانی می

خانوادگی را جایگزین منافع عمومی می سازد. از 

قول هانتینگتون گستره فساد با  همین روی به

خشونت رابطه دارد. چون افزایش فساد سبب گسترش 

ای که گنجایش فساد بیشتر   گردد و جامعه خشونت می

را دارد، استعداد و ظرفیت خشونتش نیز بیشتر 

 .است

اد و همبستگی فرانسس فوکویاما برای اعتم

اجتماعی که حاکمیت قانون را ممکن بسازد، به 

های بشر دوستانه و ادبیات انسان  ترویج ارزش

طور برخی جامعه  کند. همین دوستانه تاکید می

شناسان افزایش قوانین را موانع در راه فساد 

دانند. چون کثرت قوانین، امکانات فساد را  نمی

فرهنگ و اخالق  جاست که کند. ازهمین نیز زیاد می

تواند فساد را  پارسایانه در مدیریت دولتی می

کاهش بدهد، و فراهم شد زمینه دسترسی به اطالعات 

 .کاهد و نظارت شهرمندان نیز از حجم فساد می

  ها زمانی مریکاییا» :گوید ساموئل هانتینگتون می

شوند، پیش  که در کشورهای رو به توسعه وارد می
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؛ به دنبال بیندیشندی دولت استوار  که به از آن

سان  پیاده کردن دموکراسی بر اجتماع سیاسی به

مریکا با حکومتی اکشور خود هستند. چون کشور 

اش در  های سیاسی است که نهادها و عرف  زاده شده

هفدهم از انگلستان وارد شده است. از   سده

ها هرگز نگرانی ایجاد حکومت  روی امریکایی همین

. همین شکاف در تجربه تاریخی، اند را نداشته 

ها را نسبت به ایجاد یک اقتدار کار آمد در  آن

رشد نابینا ساخته است. یک  کشورهای رو به

ایجاد حکومت   مریکایی هرگاه که به مسالها

اندیشد، به اقتدار و انباشتن قدرت توجه  می

که بیشتر به تحدید اقتدار و تقسیم  کند. بل نمی

هنش متوجه قانون اساسی پردازد و ذ قدرت می

قوا،  مکتوب، تعیین حقوق شهرمندان، تقسیم

ها، فدرالیسم و انتخابات منظم  ها و موازنه نظارت

که در بسیاری از  شود. در حالی و احزاب رقیب می

 .رشد این فرمول بی معنی است جوامع رو به

دولت   های اروپایی نیز پیش از تجربه برخی کشور

اعت پذیری بدون قید از دموکراتیک، نظریه اط

توماس هابز را به تجربه گرفته اند.   دولت مطلقه

هابز با ابزارهای رام کننده   مطلقه  دولت

های اقتدار دولتی را به اثبات  اجتماعی پایه

رساند. اما روند دموکراتیزه شدن نهادهای  می

های دولت  سیاسی در کشورهای اروپایی با نظریه

نسبی جامعه سیاسی ژان ژاک محدود جان الک و قدرت 

های اجتماعی  روسو پیوند دارد که از دگرگونی

گرفت و تحول دموکراتیک را حمایت  مایه می

نمود. چون در نگرش لیبرال دموکراسی شهرمندان  می

اند و بدین لحاظ وجود   مصدر مشروعیت حاکمیت

گونه که  کند. همان دولت حداقل موضوعیت پیدا می

ای دادخواهی فردی باعث پایان انته»گفت  نیچه می

 .«گردد و مرگ دولت قدرتمند می

 

دار حکومت  است که کشورهایی که میراث از همین ج

 اند، بیش از آن ضعیف و اجتماع چندپارچه سیاسی

که به حکومت محدود اولویت بدهند، به ابزارهای 

کنند تا به انحصار  آرام کننده اجتماعی فکر می

قدرت مشروع برسانند. در افغانستان نیز روند 
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هایی مواجه است که  دموکراتیزه سازی با پرسش

عنوان یک پروسه کوچک سازی  ه دموکراسی بهچگون

های دولت ضعیف این کشور مستولی  قدرت بر اندام

شده است. چون در این کشور قدرت تنها در اختیار 

های مختلف اجتماعی خارج از  دولت نیست و گروه

  ی شبیه دولت نظم عمومی و قانون نیز دارای قدرت

 .اند

 

نستان با سیاسی در افغا  روی پروسه همین  از

پارادوکس دموکراتیزه سازی نهادها و انحصار 

قدرت دولتی مواجه است که مقدور شدن این دو امر 

اجتماعی در یک بستر زمانی برای کشوری چون 

سو  های فراوان دارد. چون از یک افغانستان دشواری

قدرت و اعمال قدرت احصار شده در قیمومت 

ریستی و های ترو های حکومتی نیست. گروه سازمان

های داخلی نیز در کنار  دار جنگ  های وام جریان

اند. از سوی دیگر  های موازی حکومت دارای قدرت

جامعه افغانستان به گسستی عمیق اجتماعی و چند 

پاره گی قومی روبرو است که غالبٌا روندهای 

دموکراتیک مثل انتخابات و آزادی بیان فرصتی 

ماعی تفرفه های اجت شده است برای تقویت نیروی

انداز و ارتجاعی که به گسیختگی بیشتر ساختار 

 .رسانند اقتداری عمومی کمک می
 

 اجتماع دولت ستیز و قانون گریز

که دارای روح  گوید؛ ملتی جان استوارت میل می

بلند جنگی و نظامی باشد، نبردهای خارجی را 

رساند. اما از اقتدار  تر به موفقیت می آسان

کاهد. هرگاه  قانون همگانی مینهادهای دولتی و 

این نگاه را بر وضعیت سیاسی و اجتماعی 

افغانستان که در سالیان متوالی آدمیانش با 

اند  های سیاسی عادت گرفته ها و سرنگونی نظام جنگ

های دولت ستیز  یابیم که رویه تعمیم بدهیم؛ درمی

 گریز این کشور کم نیستند.  و قانون

های پیشین و دسترسی  تدر پی حکوم  های پی شکست

جنگ افزارهای متعارف از هیبت قانون  شهرمندان به
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روی است که نرمش   اند. از این و دولت کاسته

دموکراسی در چنین وضعیت در بیشتر مواقع باعث 

گر و نهاد ستیز ویران  های افزایش جسارت نیروی

گردد که زمان طوالنی را در غیبت جامعه سیاسی  می

های  اند. معموال نهاد سر نهاده  مند پشت سامان

های خشونت آمیز کم  دموکراتیک در برابر شگرد

آورند. چون حق توسل به خشونت در نظام  می

قانون است. از سوی دیگر   ساالر مقید به مردم

ها و روستا  زدگی توده قول هانتینگتون سیاست به

رشد؛ نااستواری سیاسی  های در کشورهای رو به نشین

 .سازد می را زیادتر
 

 :انحصار قدرت مشروع  چالش

از فرصت  بهره گیریهای جنگ ساالر با  برخی گروه

های  های دموکراسی؛ به مروز زمان دارای شبکه

اند که غالبا با رفتارهای  سیاسی و تبلیغاتی شده

قانون محور همسویی ندارند، و خودشان را از 

پندارند. هر چند حکومت جدید  حکومت جداگانه می

 ۲۰۰۱افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال 

لتی متراکم تالش کرد تا قدرت را به نهاد دو

گیری پلیس  با شکل ۲۰۰۹های  بسازد. اما پس از سال

محلی در روستاهای این کشور، دوباره عقب گرد 

کند. چون رفتارهای پلیس   اش را تجربه می گذشته

محلی کمتر بر ضوابط و مقررات دولتی استوار 

است. ازین رو حس پاسخگویی در برابر حکومت 

های  طی سال مرکزی ضعیف است. از سوی دیگر در

های تروریستی و  اخیر گستره و جغرافیای گروه

طالبان نیز بیشتر شده است و حاکمیت دولتی را 

 .اند از بسیاری از روستاها رانده
 

 

 :افزایش آگاهی شهرمندی و محدودیت کارکرد دولتی

نظام دموکراسی فرصت خودآگاهی شهرمندان را 

را  های اجتماعی کند و روند دگرگونی  فراهم می

رو در کشورهایی که دولت   کند. از این تقویت می

  دارای کارکردهای محدود و غیر منعطف است به

فاصله و شکاف اجتماعی منجر می شود. چون از 

سو فرایند جهانی شدن و دسترسی به اطالعات  یک
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های ملی باال  جهانی توقعات انسانی را در سرزمین

ر توانایی های فقی سوی دیگر دولت برده است. از 

های شهرمندان را ندارند و  مقدور ساختن خواست

ثباتی سیاسی و افزایش نارضایتی  این امر باعث بی

 .شود شهرمندان می

های شهرمندان افغانستان با  هرگاه میزان خواست

گردد  های پیش این کشور مقایسه شود، آشکار می نسل

انتظارات کنونی از دولت به مراتب بیشتر شده 

ست که نهادهای حکومتی با ا ن درحالیاست. ای

ساختار محدود و ناکارا؛ قادر به ارایه خدمات و 

 .های شهرمندان نیستند پاسخگویی خواست

 

نظام دموکراتیک؛ گردانندگان و اجتماع غیر 

 :دموکراتیک

های پایدار جهان غرب محصول توسعه  اغلب دموکراسی

عنوان  پایین به باال هستند. چون دموکراسی به

فلسفه و ساختار سیاسی در بستر فرهنگی و 

های  اجتماعی به بالندگی رسیده است که به ارزش

روی  فردی و جامعه کثرتگرا پیوند دارد. از همین

های دموکراتیک آن تنها بستگی  رعایت و تحقق ارزش

که شهرمندان نیز خود  ها ندارد. بل به نیت حکومت

و این  داند های دموکراسی می را متعهد به ارزش

 .آفریند تعهد برای حکومت التزام می

 

رژیم  بر افتادن و باژگونیافغانستان پس از 

جهانی دارای نظام و قانون   طالبان با کمک جامعه

که در قانون اساسی  حالی اساسی مردمساالر شد. در

های فردی و اجتماعی  این کشور بارها از آزادی

کراتیک های دمو اما تعهد به ارزش ،سخن رفته است

از سوی گردانندگان و جامعه تضعیف شده است. 

های  مدیران نظام، اصول ارزشبیشتر بدین لحاظ 

انسان محور را با تقلب های انتخاباتی، فساد 

گونه افکار  کنند. همین سیاسی و مالی نقص می

دهد که میزان  عمومی در افغانستان نشان می

افته ها کاهش ی دلبستگی شهرمندان به آزادی رسانه

ها را گمراه  های تفریحی رسانه و وجود برنامه
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پندارند و انقیاد جامعه به باورهای  کننده می

سنتی رادیکال تر شده است با نگاه سختگیرانه در 

که این  حالی افکنند. در برابر تغییر مدرن نظر می

وضعیت در ایران کشور همسایه افغانستان وضعیت 

از آزادی و معکوس دارد. جامعه ظرفیت حمایت 

مدرن شدن را یافته است. اما رویکرد نظام سیاسی 

آن کشور به شدت محافظه کارانه و مذهبی است که 

 .های فردی ندارد گونه همسویی با آزادی هیچ
 

 
 :آزادی بیان و انتقادهای دولت ستیزانه

جان استوارت میل بر این باور بود که فضای 

اعی دولت نباید مخدوش شود تا وجدان اجتم  آزادی

ستیز گردد. چون فلسفه وجودی دولت به تامین سود 

فردی و تحقق عدالت اجتماعی ارتباط دارد. هرگاه 

روح دولت ستیزی و زیاده خواهی در افراد فزونی 

خطر  درنگ سود فردی و نظم اجتماعی به بگیرد. بی

های جهان  افتد. هر چند روند تاریخی دموکراسی می

که  سازی قدرت در صورتی نشان داده است که محدود

 میانرو  متعادل باشد امری مطلوب است. از همین

دولت ستیزی و اصالح خواهی تمایزی وجود دارد. 

های سیاسی  ها و جریان اما این نگرش در رسانه

افغانستان کمتر بر جنبه اصالحی تکیه دارد و 

بیشتر با رویکردهای دولت ستیزانه قامت راست 

آزاد افغانستان برخی موقع  های کرده است. رسانه

روند و بر رعایت آزادی  در الگوهای غربی فرو می

جاست که خط اعتدال و  محض تاکید می کنند. از این

شود و  اصالح سازی با روش نهاد ستیزی خلط می

های دولت و نظام دموکراسی نوپای  ناخواسته پایه

گونه که کارل پوپر  گردد. همان افغانستان ضعیف می

باز دشمنانش را در بطن خویش   داشت؛ جامعهباور 

های  دهد و فضای باز دموکراسی، به جریان پرورش می

دهد که بر ضد آزادی و  ضد آزادی فرصت می

دموکراسی بدون هراس عمل کنند و برای نابودی آن 

 .شماری کنند  لحظه

 

 :های قومی دموکراسی و تنش
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برخی سیاستمداران جامعه پشتونی افغانستان 

تواری سیاسی را در این کشور پیوسته در گرو اس

بینند. از  ملی گرایی سنتی و محافظه کارانه می

که  کنند. درحالی رو گفتمان قومی را انکار می همین

های جهانی  دموکراسی و دسترسی شهرمندان به ارزش

های گذشته را به  های ملی گرایانه حکومت مولفه

ستان را کرد قومیت فروکاسته است و افغان روی

وارد مرحله تازه  فرایند سیاسی نموده است. 

های سیاسی اقوام غیر  دراین میان شماری از چهره

های عام شمول و  پشتون نیز بدون ارایه بدیل

های عقده مندانه متوصل  دموکراتیک به واکنش

هایی که ذاتش با فردگرایی و  شوند؛ واکنش می

های  تارعدالت فردی در تضاد است. بر این اساس رف

قوم محور بنیادهای نظام سیاسی این کشور را 

گروه های   ها و دشمنی آسیب رسانده و شکاف

اجتماعی را بیشتر کرده و به مهار گسستگی جامعه 

 .سیاسی کمک بیشتری کرده است

 
 ستیز:روحانیت دولت 

های ضد دولتی با جامعه دینی در  پیوند شورش

قوط سلطنت افغانستان بی پیشینه نیست. زوال و س

های کمونیستی در این کشور  شاه امان هللا و حکومت

های بزرگ این ادعا است. اساسا نگرش ضد  از نمونه

حکومتی نهادهای دینی در این کشور سنخیت در 

های  سنتی و غیر مدرن دارد. توده  ساخت جامعه

های جدید  سنتی معموال شهر ستیز و مخالف ارزش

یان فقر و احساسات قول ویل دورانت؛ م اند. به 

های  روی توده پیوند عمیقی وجود دارند. از همین

فقیر بیشتر روحیه ضد قدرت دارند و شعار دولت 

کشند. از سوی دیگر  آغوش می ستیزانه را به

های افغانستان به کشورهای غربی و  وابستگی حکومت

رفتارهای دولت ستیزانه جامعه   بیگانه زمینه

ویژه موج اخیر  است. به روحانیت را بیشتر ساخته

های سلفی گرایانه قامت  گرایی که با قرائت اسالم

برافراشته و بر باور اغلب روستانشین ها و 

شده   شهرستان ها با احیای حکومت اسالمی مستولی

کرد درآینده نزدیک به  است، که گستردگی این روی

های ضد دموکراسی و ضد  مشروعیت بیشتر گروه
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های رادیکال  امید. چون قرائتمدرنیزم خواهد انج

اسالمی هم ملی گرایی و هم دموکراسی خواهی را 

دانند. صدها تربیون در  پدیده ای کافرانه می

فضای دموکراسی بر ضد دموکراسی سخن می گویند و 

های فردی و  مخاطبانشان را در نبرد علیه آزادی

 .کنند  های دموکراتیک ترغیب می ارزش
 

 :آخر سخن

معنی ترجیح دادن دولت مطلقه نیست.  بهسر سخن من 

  که اذعان نمودن به افسار گسیختگی جامعه بل

سیاسی افغانستان است که تا کنون این کشور نه 

مفهوم واقعی حکومت قوی داشته و نه دولت  به

تشتت فضای جدید  هرگاهدموکراتیک. باید پذیرفت 

 ،سیاسی و اجتماعی این کشور مدیریت درست نشود

های انسان  جای رشد  ارزش دموکراسی بهفرایند 

تر خواهد ساخت.  محور، جریانات ضد خودش را فربه

چون دموکراسی به عنوان یک پروسه سیاسی با 

ثباتی پا نمی گیرد. از  فساد، تقلب و دولت بی

 کنونیرو باید رهبران سیاسی خطر بقای نظام  این

ها و تهدیدهای نظام را از درون و  را درک و چالش

یرون جامعه سیاسی حل کنند. چون دولت قوی و ب

دیگراند و این دولت است که  دموکراسی، مکمل هم

که انرژی جمعی در آن متراکم می   عنوان نهادی  به

 .شود چرخه تحول و پیشرفت را سرعت می بخشد

 

 
 

 

 

 

 

 

 7پیوست شماره 

 
 «بخدی»حبرنگار سایت خبری  -شهریار شهرزاد

 استاد دانشگاهداکتر رحیمی گفتگو با 

  

 چالش های ملت سازی در افغانستان
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ملت سازی، یکی از پروسه ها در فرایند شکلگیری 

دولت ها است که توانسته جایگاه گفتمانی خود را 

در محافل گوناگون داشته باشد. افغانستان از 

کشورهایی است که در این روند، تاکنون نتوانسته 

های بی شمار  است جایگاهی داشته باشد و بر چالش

 ملت نشدن، فایق آید. 

 
فرایند ملت سازی در اروپای غربی از سده شانزده 

به بعد، تحولی است که به صورت تاریخی بر اساس 

به وجود آمده  ،شته تاریخی داشتهذروندی که از گ

یعنی عوامل و مبانی یی که باعث شده ملت  .است

روشن  سازی به عنوان یک پدیده مدرن شکل بگیرد.

از دوران پس بر اساس تحوالتی که در اروپای  است

فئودالیته و با شکلگیری عصر رنسانس و همین طور 

ما با  ،تحوالت اجتماعی، صنعتی و اقتصادی رخ داد

 مفهوم ملت و دولت مدرن مواجه هستیم.

 

افغانستان ما با بحران هویت، بحران مشروعیت در 

در  ،این بر و بحران مشارکت روبه روییم و بنا

بیرون هم نمی توانیم نمایشی از دولت ملی داشته 

باشیم. در نتیجه به عنوان دولت ناکام و ضعیف 

ملت مدرن را  –یاد می شویم؛ زیرا ما هنوز دولت 

 در درون این جغرافیا شکل نداده ایم.

 

اساس شکلگیری  1648موافقتنامه وستفالیا در سال 

ه شمار دولت های مدرن و بعدها مفهوم ملت مدرن ب

می رود که ما می توانیم این امر به عنوان 

مبنای شکلگیری ملت در درون دولت بازیابی کنیم. 

اما اگر بخواهیم که همین نگاه تاریخی را در 

باید بگوییم که  ،مورد اروپای غربی داشته باشیم

شکلگیری ملت ها در اروپا، مقدم بر دولت ها 

اجتماعی، بوده؛ یعنی ابتدا بر اثر همان تحوالت 

فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یی که در اروپای دوره 

فئودالیته رخ می دهد، یکی از پیامدهای این 

تحوالت در عصر خرد خودآگاهی انسان ها نسبت به 

وجود خودشان مبتنی بر اساس تجربه مشترک از 

دین و ویژگی های سرزمینی ، فرهنگ ،زبان ،تاریخ

عنوان به است که باعث شد انسان ها، خود را 
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مردمانی مشترک دارای اهداف و آرمان مشترک 

 بیایند و در واقع یک ملت به وجود بیاید.

 

این ملت ها برای این که بتوانند بعدها در 

چارچوب یک جغرافیای مشخص و یک سازمان سیاسی 

مشخص به نام حکومت خودشان را نسبت به دیگران 

و  سیاسی، امنیتی نیازهایتمایز داده و بتوانند 

دولت ها را شکل  ؛اقتصادی شان را تامین کنند

 دادند.

 

با توجه به آشفتگی هایی که در دوره جنگ های 

از آن هم  پیشساله اروپا وجود داشت و  سیمذهبی 

ی که باعث شده بود بعد از یدوران فئودالیته 

وری و شکلگیری پادشاهی ها، تفروپاشی نظام امپرا

ین سرزمین ها در بیشتر فئودال ها اداره سیاسی ا

اروپای غربی را بر عهده گیرند؛ در واقع یک 

خودآگاهی ملی به وجود آمد. این خود آگاهی، 

ی از انسان ها مبتنی بر یباعث همبستگی مجموعه 

همین ویژگی های زبانی، فرهنگی، قومی، تاریخی و 

دینی شد و ملت نیز تبلور همین روند تاریخی 

های خودشان را است. بعدها، این ملت ها دولت 

شکل دادند که مبنای شکلگیری دولت ملی را ما در 

معاهده وستفالیا می بینیم. وفاداری ها بعد از 

معاهده وستفالیا از شخص امپراتور و شخص شاه به 

 سرزمین تبدیل می شود.

 

این تغییر و تبدیل نشان می دهد که ما، بعد از 

آن، با مفهوم انسان هایی مواجه هستیم که در 

درون یک جغرافیای مشخص زندگی می کنند و به آن 

سرزمین وفاداری دارند، این گونه است که مفهوم 

 دولت ملی شکل می گیرد.

 

می توانیم بگوییم که ملت سازی در اروپای غربی 

به عنوان یک پدیده مدرن شکل گرفته است و این 

ملت برخاسته خودآگاهی انسان هاست که در آن 

ی می کردند. بنابراین در حوزه سرزمینی زندگ

اروپای غربی ابتدا ملت به وجود می آید و سپس 

دولت. نگاه های دیگری هم در مورد فرایند ملت 

. به عنوان مثال نگاه آلمانی که معتقد هستسازی 
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است؛ ملت ها تکامل یافته همان اقوام یا 

نژادهای قدیمی هستند که بعدها خودشان را در 

یش می دهند. بعضی ها هم قالب دولت های ملی نما

نظری متفاوت دارند؛ مانند فرانسوی ها که بیشتر 

بر عواملی که در شکلدهی به این خودآگاهی و 

بیشتر اشاره  ،شکلدهی به مفهوم ملت تاکید دارد

 می کنند.

 

در واقع ما دو رویکرد داریم؛ رویکرد آلمانی و 

رویکرد فرانسوی. یکی نگاه تاریخی به موضوع 

یگری نگاهی سیاسی. آن چه که ما می دارد و د

توانیم در مورد کشورهای جهان سوم بگوییم، از 

 چونتجربه جهانی استفاده کنیم و در مورد کشوری 

افغانستان پیاده کنیم، باید این طور بگوییم که 

افغانستان،  چونی یدر کشورهای توسعه نیافته 

ملت سازی به مثابه یک مفهوم تاریخی آن فرایندی 

که در اروپای غربی طی کرده، هنوز تجربه را 

 نشده است.

 

ما در مورد فرایند ملت سازی در حالت تاخر قرار 

در این جا اول دولت های مدرن  ستاروشن داریم. 

ی که از استعمار داشته ایم یرا از طریق تجربه 

یا تعاملی را که نخبگان سیاسی ما داشته اند با 

ده کرده ایم و مفاهیم غربی و دنیای مدرن؛ مشا

ی که داشته یبعد از جنبش های استقالل طلبانه 

قاره یا جنبش های آزادی نیمایم؛ برای مثال در 

ی که در خاورمیانه به وجود آمده، ما یخواهانه 

شاهد شکلگیری دولت های جدیدی هستیم که به نوعی 

 میراث دار تجربه سیاسی غرب هستند.

 

مدرن در یک مفهوم  همچونما مفهوم دولت را 

قاره و نیماختیار داریم که این را در کشورهای 

در خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و در 

این ها  .مجموع کشورهای آسیایی تجربه می کنیم

هم بیشتر عناصر شکل گیرنده اش را از غرب گرفته 

اند و دولت را به مفهوم یک تجربه مدرن داریم 

درن اش در تجربه می کنیم. اما ملت به مفهوم م

درون این ظرف دولت شکل نگرفته است؛ در واقع ما 

 داریم بر عکس تجربه اروپایی عمل می کنیم.
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در جوامع شرقی، ما مفهوم ملت را مبتنی بر همان 

یعنی  .مفهوم تاریخی قومی می توانیم تعریف کنیم

انسان هایی که دارای زبان و دین و نژاد مشترک 

در جوامع آسیایی  که ما دشواری ییهستند. اما 

از شکلگیری به پیش این است که دولت ها  ،داریم

مردم توسط قدرت های استعماری شکل گرفته  وسیله

بودند، مانند دولت هایی که در خاورمیانه به 

 وجود آمدند، یا مانند شکلگیری خود افغانستان.

 

وقتی در مورد چگونگی به وجود آمدن افغانستان 

عروف ترین نظریه ها این بحث می کنیم، یکی از م

است که افغانستان یک کشور حایل است که بر اثر 

رقابت دولت استعماری بریتانیا و دولت تزاری 

 روسیه در سده نوزده به وجود آمده است.

 

در کشورهای جهان سوم در ابتدا بحث دولت سازی 

مطرح است، مقدم تر بر ملت سازی. این ها در گام 

اختارهای سیاسی را بر نخست سعی می کنند که س

اساس الگوهای غربی شکل دهند، یعنی ابتدا ظرف 

را می سازند و بعد هم می بینند که مظروف این 

ظرف هنوز ساخته نشده است زیرا در این جوامع، 

ی از نژادها و مذاهب و زبان ها گردهم یمجموعه 

آمده اند، بدون این که به خودآگاهی جمعی دست 

 پیدا کنند.

 

کار دولت و نخبگان سیاسی یی که در  ،این بر بنا

راس دولت هستند این است که باید بتوانند این 

مجموعه ها را به عنوان یک ملت سازماندهی کنند 

و این ملت، بتواند در چهارچوب دولت هم در داخل 

 کشور و هم در بیرون، نقش ایفا کند. 

 

ملت به مفهوم مدرن آن در افغانستان  نبود   پرسش:

ول تاریخ، باعث بروز چالش های گوناگونی در ط

شده و در نتیجه ما نتوانسته ایم به لحاظ 

فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به رشد و 

توسعه دست یابیم؛ در این مورد می شود بیشتر 

 بحث کنید؟
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بحث من این نیست که توطئه های استعمارگران  -

باعث شده که ما ملت نباشیم یا ما دولت ملی 

که می خواهم بگویم که یک  داشته باشیم، بلن

نظریه این است که افغانستان بر اساس همان 

رقابت قدرت های بزرگ به وجود آمده و بحث دیگر 

هم این است که آمدن یک قوم و غلبه بر اقوام 

دیگر باعث شکلگیری جغرافیایی به نام افغانستان 

دیگری هم وجود  دیدگاه هایشده است. البته 

 دارد.

 

له این است که ما با کشوری مواجه هستیم که امس

در آن دولت به عنوان یک مهفوم مدرن شکل نگرفته 

و ملتی هم که در این کشور وجود دارد بر اساس 

خودآگاهی به وجود نیامده. بنابراین ما با توده 

های انسانی یی مواجه هستیم که در درون این 

می کنند جغرافیا تمرکز پیدا کرده اند و زندگی 

بدون این که نسبت به هم خودآگاهی داشته باشند 

 یا حتی احساس همبستگی.

 

در نتیجه ما در افغانستان با بحران هویت، 

بحران مشروعیت و بحران مشارکت روبه روییم و 

بنابراین در بیرون هم نمی توانیم نمایشی از 

دولت ملی داشته باشیم. در نتیجه به عنوان دولت 

یاد می شویم؛ زیرا ما هنوز دولت  ناکام و ضعیف

ملت مدرن را در درون این جغرافیا شکل نداده  –

 ایم.

 

بعد از درگیری های درونی یی که به خاطر ضعف 

ساختارهای دولت ملی داشتیم یا اصال این مفهوم 

شکل نگرفته و قبل از آن هم نظام سیاسی ما در 

وقتی که ما تجربه های  .قالب پادشاهی بوده

ن دولت ـ ملت را در دوران مارکسیست ها نخستی

جا هم نقشی را  می بینیم که در این ،داشته ایم

که نیروهای سنتی و مذهبی دارند عمال با ناکامی 

ی که در یمواجه می شود. یا تجربه های اولیه 

 –دوران امان هللا خان برای شکلگیری نظام دولت 

با توجه به همان نقش فرهنگ سنتی  ،ملت داشتیم

 ما با ناکامی مواجه می شویم.
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نخبگان سیاسی ما به توافقی هم نشست بن پس از 

در راستای ملت شدن نمی رسند و در عین حال، 

فرهنگ سیاسی ما هم رشد پیدا نمی کند تا 

بتوانیم ملت را تولید کنیم و بعد هم دولت ملی 

را شکل بدهیم. می بینیم که بعد از بن و بعد از 

سال درگیری  300ر واقع بعد از چهار دهه و د –سه

های داخلی، سرانجام جامعه جهانی در قالب اجالس 

بن، نخبگان سیاسی گروه های قومی را در قالب یک 

ساختار جدید، گردهم می آورند تا زمینه شکلگیری 

 دولت مدرن را در افغانستان به وجود بیاورند.

 

نخبگان  رشکلگیری دولت بر اثر فشار بیرونی ب

عملی است که ما آن را در نشست بن شاهد سیاسی 

بودیم که حکومت و نهادهای سیاسی و قانون اساسی 

شکل می گیرند. اما باید توجه داشته باشیم که 

این دولت مدرن، در عین حال ملت مدرن هم می 

خواهد. در اینجا نه توده ها به خودآگاهی رسیده 

اند و نه نخبگان هم گامی را در راستای ملت 

برمی دارند. در نتیجه ما شاهد انواع  سازی

 بحران ها و کشیدگی ها در درون این دولت هستیم.

 

و  نهادهاجامعه جهانی می خواست ابتدا 

ساختارهای دولت مدرن را در افغانستان به وجود 

بیاورد و بعد هم می خواستند از طریق توافق 

نخبگان، ملت را به وجود بیاورند. اگر نخبگان 

الب ساختار قدرت با هم توافق داشته سیاسی در ق

ما می توانیم امیدوار باشیم که ملت هم  ،باشند

در درون دولت شکل بگیرد. اما ما شاهد هستیم که 

نخبگان سیاسی در مورد ساختار سیاسی هر روز، 

توافق شان کمرنگ تر می شود این ها دارند برمی 

گردند به ساختارهای قومی و دینی و ساختارهای 

قدیمی شان. به هر حال پروسه ملت سازی در  سنتی

هایش دافغانستان فوق العاده مشکل دارد و بنیا

 با خطر مواجه است.   

 

این موضوع چه خطراتی را متوجه افغانستان می -

که  2014کند؛ با توجه به نزدیک شدن به سال 

نیروهای بین المللی از افغانستان خارج می شوند 



 

102 

 

ان هم نسبت به پیامدهای و کمیته بین المللی بحر

 آن یعنی سقوط دولت افغانستان هشدار داده است؟

تشکیل دولت در افغانستان نتیجه اجماع نخبگان  -

دولت پس از کنفرانس بن. وقتی این  .سیاسی است

یا هنوز در درون این  ،توافق از بین می رود

دولت، ملت ساخته نشده است، در نتیجه ساختار 

 می پاشد.دولت هم از هم فرو 

 

تا قبل از خروج نیروهای بین المللی انگاره ما 

این است که نخبگان سیاسی بر اثر فشارهای 

بیرونی به عنوان متحد در کنار هم باقی بمانند 

 در قالب ساختار دولت.

آیا تجارب تاریخی نخبگان سیاسی افغانستان در -

سال باعث خواهد شد که این  300طول بیش از 

ند ملت سازی روی آورند؛ برای نخبگان به فرای

چالش ها و بحران های طوالنی مدت در پایان 

 افغانستان و نتایج ویرانگر شان؟

یعنی نخبگان  .این حرف نیاز به تامل دارد-

سیاسی خطرات ناشی از دور شدن و فروپاشی دولت 

را بیشتر از این هماهنگی موجود ببینند و در 

 افتراق. مسیر یکی شدن حرکت کنند نه دوری و

 

وقتی که ما نتوانیم یک ساختار دولت ـ ملت مدرن 

ی از یرا در افغانستان بازنمایی بکنیم، مجموعه 

ی از یگروه ها در قالب افراطیت شان، مجموعه 

گروه های قومی، گروه های نژادی و ... قدرت 

سیاسی را بازنمایی می کنند که نمایش آن ها را 

ن طالبان دیدیم. سپتامبر و یا در زما 11ما، در 

این نیروهای بنیادگرا، امنیت بین المللی را با 

سپتامبر به وجود  11خطر مواجه کردند و حادثه 

آمد. از این نظر، جامعه جهانی تالش دارد که 

ساختار دولت را به عنوان ظرفی که می تواند 

افغان ها را در درون خودش نگه دارد و ملت را 

سلما با فشار شکل دهد حفظ کند. این فرض م

نظامی، سیاسی و مالی ممکن شده است، اما در 

که این فرض کمتر می شود، یعنی کمک های  2014

مالی و سیاسی و نظامی هم کمتر می شود، احتمال 

 فروپاشی به وجود می اید. چرا؟
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زیرا در طول این یازده سال، نخبگان سیاسی ما، 

را زمینه های شکلگیری وحدت ملی یا شکلگیری ملت 

در افغانستان به وجود نیاورده اند و یا عمال 

اقداماتی را که نخبگان سیاسی در راس قدرت 

انجام داده اند نه تنها باعث شکلگیری ملت نشده 

که تضادهای قومی را هم تشدید کرده است. این  بل

ی می شود که پس یامر باعث نگرانی های فزاینده 

تان، از خروج نیروهای بین المللی از افغانس

احتمال واگرایی و فروپاشی در افغانستان وجود 

 دارد.

 راه حل های این معضل چیست؟ -

فرایند دولت سازی نسبت به فرایند ملت سازی  -

می شود گفت که صوری تر و عملی تر است. ما می 

توانیم با شکلدهی به نهادهای سیاسی، قانون 

اساسی و ... دولت را به وجود بیاوریم؛ اما مهم 

است که می تواند قوام دولت را به دنبال  «لتم»

 داشته باشد.

 

به هر حال، ما می دانیم که دولت، مجری اراده 

ملت است و تداوم این دولت هم در نتیجه اجماع 

ملت ممکن است. یعنی اگر مردم اراده خودشان را 

در قالب دولت نبینند هر آن امکان فروپاشی دولت 

 وجود دارد.

ی توانیم مانند دولت با حمایت آیا ملت را هم م

های مالی و سیاسی و نظامی جامعه جهانی به وجود 

ی است که مربوط به یبیاوریم؟ خیر!. این پروسه 

نخبگان سیاسی کشور می شود. ملت سازی یک پروژه 

این موضوع مربوط می شود به همه  .بیرونی نیست

اقوام و توده های مردمی کشور که با هم احساس 

داشته باشند. این احساس همبستگی زمانی همبستگی 

ید که نخبگان سیاسی کشور ضرورت آبه وجود می 

شکلدهی به ملت را درک کنند و منافع خودشان را 

در این فرایند ملت سازی ببینند، نه در واگرایی 

 گروه های قومی و سمتی و مذهبی.

به نظر می رسد که نخبگان سیاسی افغانستان  -

نرسیده اند و ضرورت فرایند هنوز به این درک 

 ملت سازی را درک نکرده اند.

موضوع این است که ما با چیزی به نام منفعت  -

سیاسی مواجه هستیم؛ در قالب منفعت سیاسی 
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نخبگان سیاسی کشور درکی از ملت سازی را دارند؛ 

اما وقتی احساس کنند که در قالب ساختار قدرت، 

پیدا کنند،  نمی توانند به آن منافع سیاسی دست

سعی می کنند که خودشان را گره بزنند به منافع 

قومی و به منافع مذهبی و با جداسازی گروه های 

قومی و نژادی، می خواهند قدرت شان را از درون 

 مردم که پایگاه سنت گرایانه دارند حفظ بکنند.

از این منظر، من تاکید دارم که کماکان باید 

د که مشارکت نخبگان ی باشیساختار قدرت به گونه 

سیاسی گروه های قومی و سیاسی و نژادی را حفظ 

بکند. تا وقتی که ما نتوانیم ساختار دولت را 

ی شکل بدهیم که این توافق نخبگان حفظ یبه گونه 

 ملت سازی در افغانستان کار مشکلی است. ،شود

بنابر این تا دولت در افغانستان ثبات نداشته 

نخواهد آمد، چون همان  باشند، ملت هم به وجود

طور که گفتم ملت سازی اساسا پروژه بیرونی 

نیست. تنها راه ممکن توافق نخبگان سیاسی، 

شکلگیری یک دولت است، تا دولت بتواند مبتنی بر 

 یک برنامه مشخص ملت را بازنمایی بکند.

 

 اما بازنمایی ملت چه راهکارهایی دارد؟ -

شورهای مختلف در گذشته تاریخی، تجاربی را که ک-

داشتند؛ برای مثال در ترکیه آتاتورک، در ایران 

ها سعی می  رضا شاه، در عراق نوری سعید، این

ژی ملت سازی را بر اساس سرکوب یکردند که استرات

اقوام، گروه های قومی، گروه های مذهبی  ارائه 

یک الگوی قومی از ملت تعریف کنند. برای مثال 

ترکیه را در قالب  آتاترک سعی می کرد که ملت

در این پروسه  .بازنمایی کندی زبان رکوقوم ت

بیرون  یه ییگروه کردها از دایره هویت ملت ترک

های هشتاد می ماندند و بعدها دیدیم که در دهه 

میالدی، پ.ک.ک. در قالب گروه های رادیکال نود و 

 دولت ترکیه قرار گرفت.برابر در 

گروه  همهه در ایران هم، رضا شاه می خواست ک

عنوان قوم ایرانی گرد  زیرهای قومی و مذهبی را 

بیاورد، یا هویت تاریخی ایرانیت. اما دیدیم که 

عرب ها و ترکمن ها و کردها دور می ماندند از 

می بینیم که در دوره  ااین هویت ایرانی. حت

جدید، وقتی جمهوری اسالمی ایران می خواهد ملت 
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 ازنمایی کند، اینرا بر اساس ایدئولوژی شیعه ب

جا هم گروه های مذهبی سنی از دایره ملت شدن 

 بیرون می مانند.

 

راهکارهایی که در ایران، ترکیه یا  ،بر این بنا

 ،در عراق در دهه های سده بیستم به وجود آمد

برای ملت سازی، ناکارآمدی خودشان را نشان می 

در افغانستان شما دیدید که در دوره  ادهد. حت

دالرحمان خان، دوره داوود خان یا دوره امیر عب

ژی یامان هللا خان سعی می کردند مبتنی بر استرات

سرکوب گروه های قومی، دولت را بر اساس هویت 

پشتونی اش شکل بدهند؛ اما دیدیم که این تجربه 

هم ناکام ماند و شکست خورد و بعد در دوره جهاد 

 این گروه های قومی بودند که خودشان را تبارز

 دادند.

ن هم همان مفکوره دولت قومی ادر دولت مجاهد

باعث شد که بسیاری از گروه های دیگر بیرون از 

دولت بمانند و اختالفات درونی به وجود آمد و 

نتوانستند به یک ساز و کار نتیجه بخش دست پیدا 

 کنند.

 

در دوره جدید هم اگر دولت در طول ده سال ثبات 

است که در اجالس بن، پیدا می کند به این خاطر 

تعیین می شود که هر گروه قومی و مذهبی متناسب 

با نفوس خودشان باید در ساختار قدرت سهیم 

باشند. این تقسیم قومی قدرت پس از بن صورت 

گرفت. ولی وقتی شخصی که در راس قدرت قرار می 

گیرد در نظام ریاستی متمرکز که ما نسبت به آن 

اند نماینده وحدت ملی انتقاد داریم؛ چون نمی تو

اعث می شود که کم کم برخی از گروه های بباشد، 

قومی از دایره قدرت کنار بروند. کنار رفتن آن 

ها باعث می شود که واگرایی سیاسی در کشور به 

 وجود بیاید و ملت سازی با خطر مواجه شود.

افغانستان دوباره با چالش ها و  ،با این حساب-

 شته مواجه نخواهد شد؟بحران های سال های گذ

داریم به همان سمت حرکت می کنیم.  .دقیقا -

راهکار هم این است که دولت باید برآمده از 

خواست عمومی گروه های قومی، سیاسی و مذهبی 

باشد. دوم این که این دولت اراده ساختن ملت را 
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گونه باید  داشته باشد. اراده ساختن ملت را این

لدهی به ارزش های مشترک باید با شک .داشته باشد

ارزش های مشترک تاریخی. در برخی از  و فرهنگی

هویت های تاریخی خودشان را به گونه  اکشورها حت

ی از گروه های یی بازنمایی می کنند که مجموعه ی

قومی خودشان را در داخل آن ببینند، تا بتوانند 

 با این همگرایی احساس ملت بودن کنند.

 

ول یازده سال گذشته، در در افغانستان، در ط

حوزه معارف ما فرصت داشتیم و فرصت داریم به 

کودکان، از همان ابتدای رشد، بیاموزیم که 

ی از گروه یافغانستان ملتی متشکل از مجموعه 

ها هم  های قومی، نژادی و مذهبی است و همه این

 در برابر قانون برابر هستند.

 

علمی و می توانیم دانشگاه ها را در حوزه های 

ی شکل بدهیم تا کمک کنند به یپژوهشی به گونه 

گروه های قومی و  میاناین که چگونه می توانیم 

 مذبی همزیستی به وجود بیاوریم.

 

در سطح دیگر در واقع دولت باید تالش کند که 

عناصر مشترکی را که هم باعث همزیستی بین گروه 

های قومی و نژادی می شود، شناسایی کرده و به 

 ر ببندند.کا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8پیوست شماره 

 
 داکتر ثنا نیکپی
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جلوگیری از روند دولت سازی، تالش برای 

 تیزم دینی در افغانستان واستقرار دسپ
 

  نخست:بخش 

جلوگیری از روند دولت سازی و تالش برای 

 استقرار رژیم مطلق العنان دینی

 

سیاست  «دینی»استقرار دوبارة رژیم خودکامه 

ی و تغییرناپذیر گرداننده های پشت پرده دورنمای

مسایل افغانستان است. این استراتیژی با خم و 

روی، گاه به تندی و زمانی شپیچ، عقب نشینی و پی

کتیک های ضد و اهم به کندی، با استفاده از ت

غول آسا به  نقیض ولی کامال برنامه ریزی شده و

 رود. این روند مانند ماشینی عمل می کند پیش می

گر آن نمی انرویو هیچ اعتنایی به پیامدهای 

 شود. 

  

سوی استبداد زمانی بطی می شود ه پروسه حرکت ب

که این حرکت مردم را فاقه ساخته و جامعه آبستن 

خاطر جلوگیری از ه تحول شود. در صورت لزوم و ب

ماشین بیداد دست به اصالحات  گانگردانند ،تحول

و شعارهای دهند  زنند، وعده های پوچ می می

دهند و پول های  دروغین دموکراسی را سر می

میلیاردی را مصرف می کنند، تا از حرکت مردمی و 

جلوگیری کشور ایجاد دولت ملی و حاکمیت ملی در 

 کنند.

 

 ،یکی از دستاوردهای این نشیب و فرازهای سیاسی

افغانستان است. گرچه این  2004قانون اساسی سال 

انونی، ابهامات حقوقی و قانون با ده ها خالی ق

نواقص ناسالم بحرانزای سیاسی طرح و تصویب شده 

است، رویهمرفته در این وثیقه مهم ملی نظام 

سیاسی افغانستان با اصول تقسیم قدرت میان قوای 

سه گانه اجرایی، تقنینی و قضایی استحکام حقوقی 

 (1داده شده است. )
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ییر تغ ،یکی از مهمترین دستاوردهای این قانون

است که از افراد  «لویه جرگه»موقف اعضای 

انتصابی و فرمایشی به افراد انتخابی تبدیل 

شدند. مطابق ماده یک صد و دهم این قانون اعضاي 

شوراهاي والیات و  ییسانشوراي ملی عبارت از ر

یس و ی، رنرای، وز)فرمانداری ها( ولسوالی ها

ال نوسارو لوي )دادگاه عالی( اعضاي ستره محکمه 

اند که اکثریت قاطع آن ها )دادستان کل( 

انتخابی مردم هستند. ولی دولت  گاننمایند

افغانستان با بهانه های بی اساس از لویه جرگه 

ه شدن برنامه درود و برای برآور قانونی طفره می

های ضد ملی شان به برگزاری لویه جرگه 

 (2غیرقانونی عمل می کنند. )

 

ر دولت افغانستان، دو رنگی در پندار و کردا

 ادار و حتاحمایت های بی مورد و خاموشی های معن

مداخالت مستقیم خارجی در مسایل امنیتی و سیاسی 

دهد که گرداننده های اصلی سیاست در  نشان می

افغانستان )جامعه جهانی( روش دو رویه را در 

ویژه در امور ه پیشبرد مسایل افغانستان، ب

ظاهر و باطن، پندار و . گرفته استدولتداری پیش 

در مسایل  «جامعه جهانی»کردار، گفتار و عملکرد 

افغانستان در تضاد و تناقض قرار دارد. 

گرداننده های اصلی این روند که بیشتر از جانب 

انگلیس و امریکا طرح و تطبیق می گردد، نهاد 

 عنوانهای مهم جهانی از جمله سازمان ملل به 

 ار می گیرند.ابزار مورد بهره برداری قر

  

خارجی در افغانستان سخن از  گاناگر گردانند

امنیت می گویند، در عمل بی امنی ایجاد می 

عملکرد  ،اگر در باره وحدت حرف می زنند ؛کنند

اگر از دموکراسی نام  ؛شان به نفاق منجر می شود

ترین استبداد دینی را  می برند، در عمل وحشی

شایسته ساالری از اگر  ؛ترغیب و تقویت می کنند

از گماشتن افراد ناالیق حمایت می  ،می گویند

، از مبارزه با فساد فریاد می کشنداگر  ؛کنند

 خود مایه فساد و تقلب هستد. 
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رسوایی های تقلب در  مثال برجسته در این زمینه،

نشان داد که است که انتخابات اخیر ریاست جهوری 

ین دست و ا رددست نیرومندی در عقب تقلب قرار دا

و ایجاد  «حکومت وحدت ملی»نقش خود را تا تشکیل 

دولت دلخواه اش موفقانه بازی کرد. حکومت 

بزرگترین افشاگر -افغانستان جنرال ظاهر ظاهر 

سرزنش کرد. زیرا ضیا  ،جای تقدیره تقلب را ب

بزرگترین تقلب کار انتخابات را  -الحق امرخیل

رسوایی و موجب  ه بودبا اسناد تقلب دستگیر کرد

. ه بودغصب قدرت شد مافیای ملی و بین المللی در

تقلب کاران  ،با این همه رسوایی های شرم آور

خارجی به تقلب شان به شیوه دیگر ادامه  ملی و

داده و کار شان را در به قدرت رساندن گروه های 

سازی روند دولت سازی در کندنظر شان و  مورد 

 افغانستان انجام دادند.

 

ول تقلب از جانب دولت وامرخیل مسضیاالحق 

افغانستان و دولت جهانی که جرم وی با خیانت 

قهرمان ملی تبلیغ شد  عنوانملی برابر است، به 

و جان کیری وزیر امور خارجه امریکا، بر اساس 

را تشکیل کرد.  «دولت وحدت ملی»همین پالن تقلب 

 چیزی که در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد.

 

یا  «دولت جهانی»د و شیوه های کار عملکر

در افغانستان هر روز آشکار  «دیکتاتوری جهانی»

تر می شود. اگر در گذشته تنها پژوهشگران 

تیزبین می توانستند آن ها را شناسایی کنند، 

واقعیت ها تا اذهان عامه افغانستان رسیده  کنون

است. مطالعه دقیق در این مورد از جمله در شبکه 

دهد که پیچیده ترین  فیسبوک نشان میاجتماعی 

قضایای مسایل مربوط به افغانستان و عملکرد 

در این کشور، در دور دست ترین  «جامعه جهانی»

دهکده های افغانستان، از جمله دهکده زادگاه ام 

تصویر روشنی کشیده شده است. پس ظاهر فریبنده و 

 دگر فریبایی و تقدس ندارد. «جامعه جهانی»مقدس 

  

ون موضوع و مضمون مهم این نوشته جلوگیری از چ

وجود آمدن دولت و ایجاد استبداد دینی است، ه ب
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می خواهم با شرح مفصلتر و مستدل تر شیوه های 

 را بیان کنم.کشور جلوگیری از دولت سازی در 

 

 :شیوه های جلوگیری از دولتسازی

برنامه های پالن « دولت جهانی» گرداننده های 

 مپنهان و آشکار، معلوم و اعال شده، متداوم

ناشده، کمتر راست و زیاد تر دروغ را در 

افغانستان عملی می سازند که ار راه های مختلف 

و شیوه های گوناگون استفاده می کنند که شیوه 

 را به گونه مثال برجسته می سازم:زیر های 

یک: ترویج و تشویق قانون شکنی، قانون گریزی و  

جاوز بر قانون : قانون شکنی قانون ستیزی یا ت

از مروجترین شیوه های کار دولت افغانستان و 

است که در طرح و تصویب قوانین  «دولت جهانی»

ناقص، جاگزاری خالهای جدی قانونی در قوانین 

منجمله قانون اساسی، تفسیر های نادرست و 

نامشروع از قانون و تقض صریح نورم، مواد و 

عمدی قانون اساسی از  اصول قوانین از جمله نقض

دیده می  «دولت جهانی»جانب دولت افغانستان و 

که تقلب گسترده کامال هنگامی شود. برای مثال: 

پالن شده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری 

افغانستان افشا می شود و نتیجه انتخابات نمی 

وجود بیاورد، وزیر ه تواند حکومت انتخابی را ب

لوگیری از یک دولت خاطر جه خارجه امریکا ب

آشکارا قانون اساسی افغانستان از  ،انتخابی

تخلف می کند و حکومت جدید بیرون از دایره 

وجود می آورد. در حقیقت ه قانون اساسی را ب

نظام سیاسی کشور توسط وزیر خارجه کشور بیگانه 

ه در مخالفت آشکار با قانون اساسی افغانستان ب

م و غرض آلود کمک وجود می آید. این مداخه مستقی

که  گردد، در حالی به مردم افغانستان تبلیغ می

اقدام کامال حساب شده در جلوگیری از روند دولت 

سازی، بی اعتبار سازی نظام موجود و بی کفایتی 

مردم افغانستان در ایجاد حاکمیت ملی را نشان 

 ( 3دهد.) می

  

که قانون شکنی عملکرد روزمره و عادت  در حالی

مهور کرزی در چهار دوره حکومتش بود، رییس ج

رییس جمهور اشرف غنی هم تا حال سه بار  از 
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مواد و اصول قانون اساسی تخلف کرده است که این 

تخلفات باید در مقاله جداگانه بررسی شود، ولی 

بطور خالصه می توان گفت که تخلفات اشرف غنی از 

قانون اساسی مستقیما از طرف خودش نبوده و 

مربوط به کم دانشی اطرافیان و مشاوران بیشتر 

وی می شود. اینک متن فرمان رییس جمهور غنی را 

را با مواد قانون اساسی  نقل کرده و اختالف آن

 است: زیر ربرجسته می سازیم. متن فرمان قرا

یس یکتر محمد اشرف غنی احمدزی رافرمان د»

جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تقرر نماینده 

یس جمهوری در امور اصالحات و یعاده رفوق ال

 .حکومتداری خوب

( قانون اساسی 64( ماده )13تاسی از فقره )ه ب 

افغانستان و به منظور اصالح اداره، بهبود و 

توسعه حکومتداری خوب تقرر احمد ضیاء مسعود، 

یس جمهوری اسالمی افغانستان یسابق معاون اول ر

اداره کشور که از تجارب و اندوخته های خوبی در 

حیث نماینده فوق العاده ه برخوردار می باشند، ب

یس جمهوری در امور اصالحات و حکومتداری خوب، یر

 (4) «منظور است
 

اولتر از همه می خواهم خاطر نشان سازم که در 

این جا موقف آقای احمدضیا مسعود مورد بحث 

نیست، تنها تطابقت فرمان رییس جمهور با فقره 

نون اساسی افغانستان می باشد. قا 64ماده  13

تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل »، 13فقره 

قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پولیس و امنیت 

ملي و مامورین عالي رتبه مطابق به احکام 

، را در جمع صالحیت های رییس جمهور درج «قانون

کرده است. این فرمان وقتی با قانون اساسی 

ن انین پستی در ردیف مامورداشت که چ مطابقت می

عالی رتبه موجود می بود. گرچه ایجاد سمت های 

شیوه  ،فوق العاده که مربوط به نظام سیاسی باشد

درست دولت داری نیست، ولی رییس جمهور می تواند 

رفته  هم پست های جدید را ایجاد نماید، روی

قانون اساسی،  64ماده  13اتکای آن به قفره 

از قانون اساسی می باشد که استفاده بی مورد 

ترتیب کننده متن فرمان رییس جمهور در فقدان 
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دانش حقوقی مرتکب این استفاده جویی و تخلف از 

 مواد قانون اساسی شده است.

 

دومین  تخلف از قانون اساسی در زمان رییس 

های محلی بود که با اجمهور غنی، حل قضیه شور

شت صالحیت صدور فرمان گویا تقنینی در باره بازگ

شوراهای محلی، مناسبات ارباب الرعیتی را 

ساخت و بحران قانون اساسی را که جنگ  «قانونی»

مردم و حکومت در  «نمایندگی»قدرت و چوکی میان 

محالت بود به اصطالح ماست مالی کرد و غیرقانونی 

بودن نقش نماینده های مردم در اداره اقتصاد 

قانون در این  کشور و امور اجتماعی و خالی بزرگ

مورد همچنان بدون حل باقی ماند. این موضوع را 

خألی حقوقی قانون »نام ه با نشر مقاله جداگانه ب

)  .بررسی کرده ام «اساسی در بخش شورا های محلی

5) 

 

سومین و زشت ترین تخلف از قانون اساسی در زمان 

اشرف غنی جلوگیری و غفلت یا عمل نکردن آگاهانه 

ارلمانی است. چنین تخلفات در در انتخابات پ

زمان حامد کرزی بار ها تکرار شده است که مردم 

فکر نمی کردند اشرف غنی مبنی بر وعده های 

انتخاباتی اش که یکی هم تطبیق قانون برقراری 

حاکمیت قانون بود، این کار را تکرار خواهد 

دولت »کرد. این قلم از آغاز ایجاد حکومت ساخته 

توری جهانی این تخلفات حکومت یا دیکتا «جهانی

را به مثابه شیوه های اداره از از طرف دولت 

افغانستان و حامیان خارجی آن شناسایی و ضمن 

را تشریح کرده ام. تفصیل  نشر ده ها مقاله آن

شیوه های »نام  ه این مساله را در مقاله ام ب

 2009در سال  «اداره دولت جهانی در افغانستان

 (6انده می توانید.)نشر شده است، خو

چهارمین اقدام رییس جمهور غنی مبنی بر تخلف  

از قانون اساسی به سؤ قصد در تخلف منجر شد. 

رییس جمهور حین وقوع بحران عدم مشروعیت 

پارلمان افغانستان رسما اعالم داشت که :  

قانون اساسی وظیفه دادگاه عالی  تفسیر»

الی افغانستان است و این موضوع به دادگاه ع

تفسیر قانون  ،به باور من «ارجاع خواهد شد.
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اساسی وظیفه دادگاه عالی نیست. دادگاه عالی 

نیز بر اساس مواد قانون اساسی تشکیل شده است. 

تفسیر قانون وقتی مدار اعتبار است که قبل از 

بحران توسط نهاد با صالحیت و مسلکی مانند شورای 

ن حقوق قانون اساسی، دادگاه عالی یا دانشمندا

طرح و با رای اعضای قوای مقننه تصویب شده 

هیچ تفسیر قانون بدون تصویب قبلی   باشد.

 پارلمان وجود ندارد.

  

اشرف غنی رییس جمهور همچنان گفته بود که 

باره زمان برگزاری انتخابات بر اساس  تصمیم در»

مصالح علیای کشور و در روشنایی اجماع ملی صورت 

که بزرگترین و معتبرترین  ی. در حال«خواهد گرفت

اجماع ملی پارلمان به ویژه شورای نمایندگان می 

 باشد که هیچ اجماع دیگر نمی تواند سرنوشت آن

وجود ه را تعیین کند. پارلمان با رای مردم ب

آمده و با رای مردم تعیین سرنوشت می شود. 

تعویض این مرجع معتبر ملی به نهاد های دیگر 

سوی ه ن اساسی و حرکت عمدی بتخلف آشکار از قانو

بحران نظام سیاسی است. هیچ مصالح علیای باالتر 

از اراده و رای مردم و حق آن ها در تعیین 

سرنوشت شان نیست. اجماع از منابع فقه است که 

با حقوق سیاسی و قانوگذاری و نظام سازی رابطه 

یی ندارد. کاربرد این اصطالح در بخش های حقوق 

حقوقی و سیاسی است و یا نیرنگ  دولت ضعف سواد

جدید برای قانون گریزی و قانون ستیزی خواهد 

 بود.

 

رییس جمهور با متوجه شدن این اشتباه ار ارجاع 

تفسیر قانون اساسی به دادگاه عالی صرف نظر 

ی ااقدامات انجام شده به معن ،ر صورته کرد. به

گریز از قانون، تخلف از قانون و در آخرین 

گیری از استقرار نظم و حاکمیت قانون نتیجه جلو

 باشد. در افغانستان می

 

 ی بودن کارمندان دولتی: حرفه یدو: غیر 

تشکیل  گزافدر موجی از الف و  «وحدت ملی»حکومت 

ذهنیت مردم افغانستان را  ،حکومت کاری و متخصص

فریب داد و تشکیل کابینه نشان داد که نه تنها 
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ه که ناب رد، بلاز حکومت کاری حرفی وجود ندا

کار آورده اند. بی  کار ترین حکومت را روی

سوادی سیاسی و حقوقی در حلقات حکومتی و 

مشاوران ریاست جمهوری بیداد می کند. مطالعه 

و رشته  «حکومت وحدت ملی»جدول اعضای کابینه 

های تخصصی و مقایسه آن با سمت های آن ها نشان 

خاک  دهد که وعده های انتخاباتی فریب و می

پاشیدن به چشمان مردم بوده است. به باور من 

تنها معیار حتمی در تقرر کارمندان دولتی، 

حکومت وحدت »تعلقیت به دو جناح تشکیل دهنده 

و تایید نهادهای خارجی است. این موضوع می  «ملی

تواند چون شیوه یی در جلوگیری از روند 

دولتسازی در افغانستان مورد استفاده دست های 

 ت پرده باشد.پش

 

 :سه: ترور و انتحار و ناامنی

من با کسانی که تشدید ترور، اختناق و انتحار  

دانند،  در افغانستان را ضعف دولت افغانستان می

مخالف هستم . برعکس این کار را یکی از شیوه 

دانم که به دستور  های کار دولت افغانستان می

 نهادهای استخباراتی خارجی طرح و تطبیق می

بردن ترور و  میانگردد. دولت نه تنها برای از 

انتحار کار نمی کند، بل در حمایت مستقیم این 

پدیده تبهکن قرار دارد. با استفاده از این 

تجارت خونین مردم را تهدید می کنند، افراد 

دارند، از اعتراضات،  از میان بر می رانامطلوب 

تظاهرات و فعالیت مدنی جلوگیری می کنند و 

را به روی فرزندان وطن به ویژه ها وازه مکتب در

دختران می بندند. در باره مسموم ساختن و 

زهرپاشی به روی دختران مکتب و سوختاندن مکاتب 

ن تا امروز همه ادختران از زمان جنگ مجاهد

 (7آگاهند. )
 

 چهار: عدم توازن در تقسیم قدرت:

نظامی که بر اساس اصول دموکراسی تشکیل شود،  

ترین سنگپایه آن تقسیم قدرت است و بارزترین مهم

شکل تقسیم قدرت در موجودیت قوای سه گانه دولت 

پذیر است.  و قضایی امکان ینیقنتیعنی اجرایی، 

در افغانستان بزرگترین مصارف از منابع داخلی و 
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وجود آوردن قوای اجرایی یعنی ه خارجی برای ب

آن حکومت به مصرف می رسد و حکومتی که افراد 

ه ب ،منافع کشورهای خارجی را تضمین کرده بتواند

وجود می آید. حکومت افغانستان از آوان تشکیل 

به تمرکز قدرت برای خود و تضیعف  درنگبدون 

وجود ه قوای مقننه و قضاییه دست می یازد. از ب

آمدن اداره موقت، حکومت انتقالی و دو دوره 

ی حکومت گویا انتخابی کرزی و حکومت وحدت مل

یک روش در توازن و عدم توازن قدرت وجود  تنهات

و  «مقتدر»دارد که قوه اجرایی باید متمرکز، 

دیکتاتورمنش باشد، قوای مقننه ضعیف، متفرق، 

ناقص، کمبود و غیر قانونی و قوای قضاییه مزدور 

و خدمتگذار قوی اجراییه باشد. این روش توازن 

قدرت در افغانستان را متشنج و بحرانزا 

گهداشته ، حاکمیت ملی را خدشه دار نموده و ن

 ایجاد دولت ملی و مردمی را سد شده است. 

 

برای مثال: تفسیر قانون توسط محکمه عالی،  

پارلمان، عدم موجودیت  رتهاجم مسلحانه کرزی ب

لویه برگزاری خاطر جلوگیری از ه شوراهای محلی ب

جرگه قانونی، تدویر لویه جرگه تقلبی و مافوق 

ون همه و همه راه های گریز از قانون، تخلف قان

از قانون و تجاوز بر قانون و برکندن ریشه های 

 (8باشد. ) جامعه متکی بر قانون می

 

 پنج: تضعیف نهادها و ساختارهای دولتی:

خاطر جلوگیری از شفافیت و علنیت در ه دولت ب 

ولیت وکار دولتی و سردرگم نمودن بازپرسی و مس

تداخل در کار نهادهای دولتی،  پذیری از ایجاد

تشکیل های موازی با ارگان های دولتی و مداخله 

در امور داخلی و کارساختار اصلی و تخصصی دولت 

را تضعیف نموده و از اجرای کار شفاف در امور 

دولتی جلوگیری می کند. برای مثال: پیشبرد 

ن دولت که اخارجی و مخالفکشورهای مذاکرات با 

ارجی فعالیت می کنند، کار وزارت از خاک کشور خ

خارجه است. ولی این کار را نهاد خارج از 

نام شورای صلح پیش ه ساختار و کامال غیر مسلکی ب

را غیر  می برد که مردم افغانستان موجودیت آن

دانند.  را مشکوک می ضروری و فعالیت های آن
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برهان الدین ربانی توسط این شورا یک کشته شدن 

خاطر ه نتخابات ریاست جمهوری باز ا پیشسال 

از انتخابات پیش متفرق ساختن حزب جمعیت اسالمی 

و پیشبرد مذاکرات غیر شفاف و مشکوک با طالبان، 

عدم پاسخدهی شورا به پارلمان و مردم و تخصیص 

بودجه های میلیونی برای شورای صلح موجودیت این 

 نهاد مرموز را زیر سوال می برد. 

 

هادها و آموزشگاه های گویا نافزایش و گسترش 

اذهان عامه و  ردینی و تاثیرات منفی آن ها ب

مداخله در امور کشوری از شیوه هایی است که 

وظایف عادی دولتی را مختل کرده و بدیل های 

نامناسب را برای اجرای وظایف دولتی به میان می 

 (9آورد. )
 

 شش: جلوگیری از تعریف دوست و دشمن: 

دشمن مردم ، تاریخ و فرهنگ حکومت بزرگترین 

افغانستان را که طالبان اند، دشمن خطاب نمی 

کنند. کرزی آن ها را برادر می گفت و حاال هم 

این برادری با شکل جدی تر آن ادامه دارد. 

دولت دست به ترور، اختناق و  برابرکه در  کسانی

انتحار می زدند، چند دهه برای سرنگونی دولت از 

تب اگیرند، مک های زور کار میوحشی ترین شیوه 

را ویران و مردم را به خاک و خون می کشانند، 

جمهور افغانستان  نساییر «برادران»دشمن نه، 

که این دشمنان سرسخت  هستند. جالب این

افغانستان نه تنها سرکوب نمی شوند، برعکس هر 

نوع فعالیت های فکری و عملی علیه آن ها در 

می شود. برای مثال: از افغانستان در نطفه خنثی 

مقاومت های مردمی در والیات شمال افغانستان از 

طرف حکومت مرکزی با نیرنگ های مختلف جلوگیری 

که از آن احتمال مخالفت با  می شود. به کسانی

طالبان متصور باشد، با دادن امتیازات دولتی از 

مخالفت با طالبان خاموش ساخته می شوند و یا با 

توسط عمل انتحار از میان  زیکیینابودی ف

 (10برداشته می شوند. )

 

 هفت: تقویت بنیادگرایی دینی:
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افغانستان، گذشته، حال و در تقویت بنیادگرایی 

گذریم به حال و  آینده روشن دارد. از گذشته می

آینده می نگریم. تاسیس، تمویل و فعالیت هزاران 

مدرسه دینی در افغانستان و طرح های ایجاد 

ه های گویا دینی از جمله امضای قراداد آموزشگا

 بامرکز آموزش اسالمی در تپه مرنجان کابل 

گواه روشن برای تقویت  ،عربستان سعودی

طور پالن شده و عمدی می ه ی دینی بیبنیادگرا

که  باشد که افغانستان را نه برای زندگی بل

گون جنگ و خون برای کشورهای یلابرای ایجاد پ

اند. تقویت بنیادگرایی  منطقه در نظر گرفته

وجود آمدن ه موثرترین راه برای جلوگیری از ب

دولت و هر نوع انسجام می باشد. بنیادگرایی 

دینی اصلی ترین عامل جلوگیری از دولت فراگیر 

با تقسیم قدرت می باشد. خارجی ها به مردم 

افغانستان نیاز ندارند، به مشتی از 

مردم را دارند که  نیاز «دینی»بنیادگرایان 

بدون رآی، انتخابات، ارادة سیاسی ساخته و با 

استفاده از آن ها منافع کشوری خود شان را 

 (11تضمین کنند. )

 

 هشت: ایجاد نهادهای غیر مدنی و استخباراتی:

یی که نهادها و گروهبندی های سیاسی  جالب این 

ولوژی طرح و تشکیل ئیدادین، صلح و پرچم زیر که 

اسالیب با  ی ندارند وارظرافت ک، می شوند

گزاف در اجرای آشنا نیستند. هزینه  پیشبرد امور

پالن ها ثابت می کند که اجرای این کار از 

صالحیت، صالبت، استعداد و قابلیت حکومت 

مافیای منطقه قابلیت  اافغانستان نیست. حت

پیشبرد چنین پالن های پیچیده، متنافض و چند 

 پهلو را ندارند.

 

گردیم. در افغانستان  می ع بربه اصل موضو

نهادهای زیاد غیر مدنی، جبری و استخباراتی 

وجود دارد که می توان از موجودیت زندان های 

ه گاه های جشخصی اتباع خارجی گرفته تا شکن

 رهبران جهاد و زورمندان مذهبی نام برد. در این

ی جا الزم می دانم که از نهادها و گروهبندی های

ی دولت فعالیت دارند، یادآوری که در سطح باالی



 

118 

 

نمایم که عمده ترین آن ها عبارت از شورای 

شورای  علمای افغانستان، شورای صلح افغانستان و

 جهادی افغانستان اند.

 

 حکومت بدون تقسیم قدرت با قوانین شدید فقهی:

گفته بود :  1997پلومات امریکایی در سال ییک د 

به شکل ما تصور می کنیم که رژیم طالبان »

( ظهور خواهد عرب و امریکا ارامکو)کنسریسوم نفت

نمود. لوله نفت فقدان شورا و پارلمان و قونین 

شدید فقهی که ما می توانیم با همه آن ها کنار 

 ( 12) «آییم

 

نماینده سیاسی سی آی ای  -بیردن کلیهمچنان، ما

ن در باره طالبان گفته بود: ادر حکومت مجاهد

که  با آنو  از دیگران نیستنداین جوانان بدتر »

، پیروزی شان بهتر آیندکمی احساساتی به نظر می 

بر سرزمینی که  کنوناز جنگ داخلی است. طالبان 

سیطره  ،پاکستان را به ترکمنستان وصل می کند

حاصل کرده اند. اکنون ما قادر خواهیم بود که 

افغانستان کشیده و گاز  راهنفت را از های لوله 

به بازارهای جدید انتقال دهیم، همگی و نفت را 

 (13) «.باید احساس راحت کنند

 

مانع تحقق  فراگیرروشن است که موجودیت یک دولت 

باشد.  معامالت انتقال لوله نفت از افغانستان می

اجرای سریع و بدون درد سر برای مافیای  در

فاقد قوانین و نظام سیاسی یکدست جهانی به دولت 

اسی جلوگیری از روند دولت است. علت اس نیاز

تیزم دینی در وسازی و تالش برای استقرار دسپ

این نیت  می گیرد. سرچشمهافغانستان از همین جا 

دولت جهانی نو نیست. برنامه آن ها یکجا با 

آغاز ایجاد طالبان در پاکستان طرح شده بود که 

با مقاومت مردم افغانستان روبرو شد. دولت 

کوبیدن مقاومت بعدی و خاطر درهم ه جهانی ب

، «دموکراسی»دام  ،جلوگیری از تجزیه افغانستان

ایجاد حکومت تقلبی، تقسیم قدرت را با موجودیت 

دست گرفت و با استفاده از این  پارلمان روی

دادند، تقویت کردند  رشدطالبان را بیشتر  ،فرصت

و استفاده از زهر قدرت و احساس جنون آمیز قدرت 
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مقابل طالبان، مردم را خلع  طلبی رهبران جناح

سالح، طالبان را با تجربه جنگ، ترور و انتحار 

مجهز و جنگ و بی ثباتی را از جنوب افغانستان 

 14به شمال افغانستان انتقال دادند. )

 

اکنون مافیای جهانی یک بار دیگر به مقاومت 

که جنون قدرت،  روست. نظامیه نظام موجود روب

را از  جرا کننده های آنفساد، تقلب و استبداد ا

مردم جدا و در گروگان ترور، انتحار، نفاق و 

عدم انسجام قرار داده است. مافیای جهانی با 

دست  ،استفاده از حلقات حکومتی در داخل دولت

همپاشی نظام هستند، تا زمینه های  اندر کار

 استقرار رژیم بیدادگر دینی را آماده کنند.

 

و زمینه سازی برای  همزمان با از همپاشی دولت

تیزم دینی، پاکستانی سازی افغانستان ورژیم دسپ

هم از جانب دولت افغانستان و هم از طرف دولت 

جهانی با اقدامات متداوم و مرحله به مرحله 

 عملی می گردد.

 

جنبش »( بنیادگذار 1951-1895چودری رحمت علی )

و یکی از نخستین هواداران تشکیل  «ملی پاکستان

 و بود. وی همراه با پیر احسان الدین پاکستان

خواجه عبدالرحیم کلمه پاکستان را ابداع کرد و 

به این دلیل در پاکستان از وی با احترام یاد 

می شود. از دیدگاه چودری رحمت علی در کلمه 

از  Kاز افغانیه،   Aاز پنجاب، P پاکستان

از  «T»از سند و  Sاز ایران،   Iکشمیر، 

 Nاز افغانستان و  Aمرکزی(،  )آسیای تخارستان

 (15آخرین حرف بلوچستان گرفته شده است. )

 

پس پاکستانی سازی افغانستان و استقرار سیستم 

تیزم دینی در افغانستان دو هدف موازی است ودسپ

که پاکستان سازی برای توسعه دولت نمونه یی 

پاکستان در کشورهای منطقه و گسترش آن در 

قزاقستان، آذربایجان، کشورهای آسیای میانه، 

کاشغرستان چین و در دور مدت برای ایران در نظر 

 -گرفته شده است. تا کنون دو نوع رژیم اسالمی

استخباراتی از جانب دولت جهانی در کشورهای 
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اسالمی ایجاد شده اند که یکی رژیم مزدور شیوخ 

وهابیت در عربستان سعودی و رژیم مارشاالیی در 

 پاکستان است. 

 

دولت جهانی از استقرار و حمایت چنین رژیم  هدف

های مانند سعودی و کشورهای خلیج فارس در 

کشورهای نسبتا پیشرفته است و برعکس استقرار 

رژیم مستبد دینی را در کشورهای عقب مانده 

مانند افغانستان عملی کنند که در آن بازپرسی 

مردم از رژیم موجود نباشد. مافیای جهانی به یک 

افیایی قدرت ضرورت دارد که در حمایت قشر گروه م

)مال، آخوند و طالب( وابسته به  «دینی»نیرومند 

خارج قرار داشته باشد و مجزا از مردم 

افغانستان باشد و قوای متفرق و غیر مسلکی 

داخلی و نیروهای ویژه دفاعی و استخبارات خارجی 

آن ها را از قهر و غصب مردم حفاظت کنند و هر 

 «روحانی»ملی و مترقی از طرف قشر  نوع جنبش

 «تحفه»مزدور تکفیر و سرکوب گردد. این است 

 دولت جهانی برای افغانستان در بخش دولت سازی.

 

در  «وحدت ملی»از تشکیل دولت  پساشرف غنی 

رییس جمهور  عنوانسفر خارجی اش به نخستین 

افغانستان قرارداد مرکز اسالمی وهابیت را که در 

بنا خواهد شد، امضأ کرد. این مرکز تپه مرنجان 

بنیادگرایی دینی در کانون در آینده بزرگترین 

افغانستان خواهد بود. آیا افغانستان به چنین 

 مرکزی نیاز دارد؟

 

 بخش دوم

مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با  

 بنیادگرایی و استقرار رژیم استبداد دینی

هانی مانند یا دیکتاتوری ج «دولت جهانی»برنامه 

پروگرام  پیشماشینی عمل می کند که صدها سال 

شده است. گرداننده های این ماشین وقتی وادار 

موقتی می شوند که مقاومت جدی مردم  بازنگریبه 

خطر روبرو کند. در  اکار این ماشین غول را ب

حرکت ماشین مهمتر از زندگی انسان ها،  ،غیر آن

فرهنگی و تمدنی سرنوشت اقوام و ملت ها و میراث 

آن ها به پیش حرکت می کند و همه دستاورد های 
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گذشته انسان را یکسره نابود می کند. تخریب 

های بودای بامیان تندیس بزرگترین شهکار تاریخ، 

و تخریب آثار ناب  2001توسط طالبان در مارچ 

نیت و  ،تاریخی شهر نمرود عراق توسط داعش

خلوقات وحشی این م آفرینندگانگر ویرانبرنامه 

دهد، تا آثار تمدنی جهان را نابود  را نشان می

جای آن اصول مافیایی خود شان را ه کنند و ب

 جا نمایند.ه جاب

 

طالب، القاعده و داعش اهداف مشترک دارند که 

همانا نابودی میراث فرهنگی و تمدنی جهان و 

استقرار استبداد، ترور، انتحار و سرنگونی رژیم 

 باشد. ت خدایان آن ها میهای مخالف خواس

 

القاعده، طالب،  آفریدنمافیای جهانی که با 

وحشیترین  ،داعش و سیه ترین گروه های خون آشام

عمل ویرانگری را در پیش گرفته است، به تدریج 

قربانیان برنامه های نابودگر شان واکنش با 

روبرو می شوند. گرچه این نابودگری در سراسر 

یا و افریقا بیشتر از هر خصوص در آسه جهان و ب

جای دیگر جریان دارد، ولی زشت ترین نمونه های 

آن در افغانستان تبارز کرده است. چون این 

نبشته به مسایل افغانستان اختصاص دارد، پس 

بیداد دیکتاتوری جهانی را نیز در برابر مقاومت 

بر اساس رویدادهای افغانستان بررسی می کنیم. 

برد برنامه های افغانستانی در پیش «دولت جهانی»

نظامی  ااش با موانع جدی فرهنگی، سیاسی و حت

و بین  ه ییرو است که در ابعاد ملی، منطقه روب

 آن شکل میپیرامون و اوضاع کشور المللی در 

 گیرد.

 

من آن ها را در دو بعد ملی و جهانی تشریح می 

 کنم.

 : مقاومت ملی. 1 

تجزیه شده  خشبافغانستان از دید فرهنگی به دو 

است. فرهنگ زور، ترور، انتحار و عدم پذیرش و 

وسیله زور و بنیادگرایی ه تحمیل اراده سیاسی ب

دوم فرهنگ  بخشدینی که فرهنگ طالبی است و 

سال سنتی طور ه مشترک مردم افغانستان است که ب
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ها در ذهن و روان مردم این مرز و بوم شکل 

تنها جنگ  گرفته است. اکنون در افغانستان نه

ترور و انتحار و تفنگ جریان دارد، بلکه در عقب 

این جنگ در مقابله با طالبان، فرهنگی نیز 

ن آن نمی توانند به طرز موجود است که عامال

زندگی طالبی زندگی کنند. مافیای جهانی هم در 

نابودی همین پدیده در جنگ قرار دارد و طالب 

 ،ا طالبانابزار کور آن هاست که با بهانه جنگ ب

 در تقویت شان کار می کنند.

  

که سنگپایه مقاومت است ی یاختالف فرهنگی پدیده 

استقرار رژیم استبداد برابر ملی یا داخلی در 

دینی را می سازد. عامالن و چرخه های محرک این 

شناسایی و زیر پدیده مهم دوام زندگی را قرار 

 معرفی می کنم:

 

زندگی طالبی  مردم افغانستان که مخالف شیوه

 هستند: 

سده ها در یک توازن نقش  درازایدر  مامردم 

مسایل دینی و دنیایی زندگی کرده و سختگیری های 

بیشتر فرمایشی، تحمیلی، موقتی بوده است  «دینی»

مردم  رکه توسط قشر روحانی مزدور از خارج ب

 ت شمال،اتحمیل شده است. مردم افغانستان در والی

خت و نواحی حومه آن دارای مناطق مرکزی، پایت

 باتنظیم کننده های رواجی و حقوقی هستند که 

عادت ندارند. طرز  «دینی»روش های سختگیرانه 

، مدنی و ازندگی آن ها بیشتر انسانی، پذیر

پیشرفته است که شیوه زندگی طالبی برای این 

مردم عقبگرد اجباری است. پس برای حفظ مدنیت، 

نسانی شان باید در رفته اشاخالق و زندگی پی

تهاجم زندگی وحشیانه بدوی دفاع کنند که برابر 

بهترین مقاومت در مقابل جهالت و عقبگردی می 

 باشد.

 

میلیون ها مهاجر افغانستان که در سراسر جهان 

در سراسر جهان از  ماپراگنده اند: مهاجران 

قربانیان جنگ، ترور، تعصب، سختگیری های دینی 

به ناگزیر ر دوره های مختلف هستند که دکشور در 

شده و با دوام جنگ و ادامه ترور و بی میهن ترک 
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امنی در خارج از کشور مانده اند. مهاجرت افراد 

متخصص و عامالن هنر، ادب، سیاست و حرفه در کشور 

ها از افغانستان شده که زمغگریز های خارج موجب 

مخالف بازگشت آن ها به  امافیای پشت پرده منطق

به جز زندگی بزنسی  ماهستند. مهاجران  کشور

کشورهای اروپایی و امریکا تبدیل شده اند که 

بازگشت آن ها به افغانستان، در امور خدماتی آن 

ها خالی نیروی انسانی را ایجاد می کند. این 

مهاجران که اکثرا کارهای شاق در بخش های خدمات 

 خشنود واز کار شان نا ،دهند را انجام می

که ما هستند. مهاجران کشور د بازگشت به عالقمن

شان به بیش از پنچ میلیون می رسد، وقتی شمار 

گردند که شرایط زندگی بدون  می بر کشوربه 

گردد. فراهم برای شان  «دینی»تهدید و سختگیری 

گترین لشکر مقاومت ملی در خارج رمهاجران بز

ای مدنی و کار پویایی ه، اتهستند که با اعتراض

با شیوه زندگی استبدادی  ؛یی و فرهنگیرسانه 

 طالبی در تقابل قرار دارند. 

 

ن مسلح و گروه های تنظیمی که در حکومت امجاهد

ن هیچگاه به اافغانستان شریک هستند: مجاهد

ن دموکراسی، آزادی و ترقی نیستند، تنهایی عامال

از آن ها برای تمثیل دموکراسی  «دولت جهانی»

تفاده ابزاری می کند. قالبی در افغانستان اس

ن به تنهایی نمی توانند عامل و اگرچه مجاهد

اجرا کننده قدرت و حامی شیوه زندگی مدنی در 

افغانستان باشند، ولی موجودیت آن ها در قدرت 

 ردر چند دهه و تمرکز اقتصاد و تاثیر آن ها ب

مردم نقش آن ها را در شکلگیری قدرت به بدیلی 

دیگری در مقابله با تبدل کرده است که نیروی 

ن که مزه اطالب در جنگ گرم وجود ندارد. مجاهد

چوکی و مقامات دولتی را چشیده اند،  «قدرت»

هرگز به تسلیمی آن به طالبان حاضر نخواهند 

ن ابه قدرت مجاهد ،بود. پس در صورت تهاجم طالب

خاطر حفظ ه بزرگترین نیروی جنگی بعنوان نیز به 

 .ایستادن خواهند طالبا برابرقدرت شان در 

 

 موانع و محدودیت های بین المللی:. 2
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سازمان حقوق بشر، دفاع از ذهنیت نهادهای جهانی 

سیاست قبال انه در تمدنی و بشردوسهای 

تخلف از حقوق بشر و به ویژه  «دینی»سختگیرانه 

حقوق زنان، اعتراض جهانی در برابر استقرار 

حقوق  است. گرچه نهادهای «دینی»رژیم استبداد 

بشری و خیریه کشورهای غربی نیز تا جایی زیر 

تاثیر نهادهای غیر مدنی قرار داشته و مبرا از 

با این هم، نفوذ گروه های مافیایی نیستند. 

فشار عنوان ابزارهای رویهمرفته این نهادها به 

رفتارهای حکومت های کشورهای غربی در تعیین  رب

جامعه شان در مسایل سیاسی بی اثر نیست. بر 

مهاجران افغانستان است که چطور بتوانند واقعیت 

 های افغانستان را برای مردم تشریح کنند.

 

، در پی دور موقف هندوستان: انگلیس و امریکا

مفید  بهترین کشور)افغانستان از هند ساختن 

. تفاوت سیاست هند با سیاست اند، ما(برای 

 افغانستان اینست که پاکستانقبال پاکستان در 

، تضعیف و نابودی ویرانیمنافع ملی اش را در 

در افغانستان امن،  برعکسافغانستان و هندوستان 

مستقل و شگوفان می بیند. هند خواهان برقراری 

مناسبات متساوی الحقوق تجاری است و پاکستان 

امتیازات غیر عادالنه و به دست آوردن خواهان 

ر افغانستان از راه های غیهای دارایی  تاراج

کشور هر تجاری و غارتگرانه است. هند بیش از 

دیگر به افغانستان باثبات، امن و شکوفان نیاز 

دو کشور  دارد. تاریخ پیدایش پاکستان برای هر

 موجبهند و افغانستان ناگوار، سوال برانگیز و 

جدایی میان مردمان این دو کشور است. پس هند 

ژیم جهانی در استقرار ر ه یی ومانع بزرگ منطق

. هندوستان بزرگ هرگز نمی استتیزم دینی ودسپ

خواهد رژیم کودتایی و مارشاالیی و استبدادی 

پاکستان در افغانستان بر قرار شود. هند همانند 

تیک خود در این اپلومید می تواند از نقش و فشار

زمینه کار گرفته و مانعی برای چرخش ماشین 

 استبداد و وحشت گردد.

 

ه سازمان همکاری شانگهای بنقش کشورهای عضو 

 ویژه چین و روسیه: 
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همکاری  ،که یکی از اهداف این سازمان از جایی

های امنیتی است، بزرگترین نگرانی اعضای دایمی 

و ناظر این سازمان گسترش بنیادگرایی از 

باشد. به  افغانستان به خاک این کشورها می

لستان همه کشور های عضو شانگهای می واستثنای مغ

از  «اسالمی»د قربانی گسترش بنیادگرایی نانتو

خاک افغانستان باشند. هرگاه افغانستان در کام 

، ودرژیم استبداد دینی طالبی یا داعشی فرو بر

کستان، ی)تاج کشورهای امن آسیای میانه

( قزاقستان و زستانیقرغ ،کستان، ترکمنستانیازب

آذربایجان و جمهوری های مسلمان نشین و نیز 

بلکاریا،  ابردیناچیچنستان، داغستان، ک) روسیه

و همچنان  ونگوش، تاتارستان و باشقرستان(ا

 دستخوش بی امنی خواهند شد.  ...کاشغرستان چین و

  

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از این رو، 

استقرار مطلق العنانی برابر در  یمانع بزرگ

دینی در افغانستان خواهند بود. از جمله دو عضو 

این سازمان جهانی یعنی چین و روسیه کشورهای 

ند که اابر قدرت و عضو دایمی شورای امنیت ملل 

 «ویتو»در تصویب فیصله های شورای امنیت حق 

 دارند.

 

 نتیجه گیری:

افغانستان در برهه یی حساس و سرنوشت ساز  

، از یبودنا کشور را  خطرتاریخی اش قرار دارد. 

ه تهدید می کند. جنگی و تجزیخانه همپاشی، 

هرگاه تطبیق برنامه استقرار رژیم مطلق العنان 

 «دولت جهانی»دینی در افغانستان ادامه یابد و 

شیوه زندگی بدوی را بر زندگی مدنی تحمیل و با 

را تطبیق  شیوه های اجباری و دسیسه آمیز آن

کند، روشن است که با مقاومت ملی و بین المللی 

ی شود. این تصادم موجب مخالفان استبداد مواجه م

امکانات تجزیه افغانستان را به  ،جنگ داخلی شده

دو قطب زندگی مدنی و بدوی مساعد ساخته و تجزیه 

اتفاق  پیشفرهنگی افغانستان را که سال ها 

ول آن وتا تجزیة سیاسی می کشاند که مس ،دهاافت

دولت »دولتمردان داخلی وابسته به خارج  و 

 خواهد بود.  «جهانی
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 10پیوست شماره 

 
 یمان صباحا

 عصر جدید
 

ستوکراسی فیودالی حاکم بر کشور که موجودیت یار

نهضت های سیاسی را خطری برای ادامه حاکمیت خود 

-در سرکوب نهصت های سیاسی ،دانست می

مشروطیت دوم، جنبش  اجتماعی)جنبش مشروطیت اول،

قدر شدت به خرج  دورۀ هفتم و هشتم شورا ( آن

را نیز کوشیدند در تخمه  تا نطفه های آن دادند

 خنثیٍ نمایند.

 

فاجعه های پی در پی آن،  و 1357ثور  7کودتای 

درپی اسالمی و پیامدهای بعدی آن سبب گردید تا 

به  ُرشد موزون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور

ده و سازماندهی واکنش های سیاسی در اتًاخیر افت

ه قباًل هم نسبت به کشور کثیرالملۀ افغانستان ک

 چالشبه  ،عقب افتاده تر بود کشورهای دیگر

 کشانیده شود.

 

مردم افغانستان که از قبل هم در زیر بار 

، مذهبی و ملی ه ییی، منطقه یتوهمات قومی، طایف

م بین المللی سداشتند، تالش های امپریالی قرار

در زیر شعار کاذب دموکراسی و ملی گرایی بر 

فزود. نظام حاکم فیودالی منحیث سنگینی آن می ا

م با سو تاریخی امپریالی ه ییشریک جرمی منطق

توصیۀ  ارایۀ شعارهای دینی و مذهب گرایی و
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 اطاعت بدون قید و شرط از اولی االمرهای دولت و

اسالم نقش خود را در حفظ عقب مانی های مردم 

 ایفاء نمودند.

 

 افسانه ملی گرایی که اعتقادات اقلیت نخبه می

باشد، به مثابۀ مبنای هویت ملی برای جامعه 

گردد. این هویت که عبارت از حقایق  معرفی می

که به مثابۀ  نآبا  اقلیت نخبه در تاریخ است،

وضیعت عینی  شود، اما نگرش همگانی شهرت داده می

با هویت  ،گرند که  نخبگان در آن قرار می یی

 .گیرد معرفی شدۀ ملی همواره در تناقض قرار می

اسیونالیسم محصول سیاسی و ایدیولوژیک ملت ها ن

که این ملت ها است که محصول  نیست، بل

باشد. شعار ناسیونالیسم که به  ناسیونالیسم می

خلق  روسیلۀ بورژوازی و برای ادامۀ منافع آن ب

ها  خلق راه انداخته شده است،ه ستم بزیر های 

را متفرق ساخته، مانع وحدت زحمتکشان شده و 

ششی است برای استتار مبارزۀ طبقاتی که از پو

 در تضاد قرار دارد. مسلیننی–مسریشه با مارکسی

 

ناسیونالیسم از لحاظ اداری دارای برنامۀ 

آگاهانه برای حفظ تعلقات و منافع امپریالیستی 

ستم زیر داشته است. ولی ناسیونالیسم کشورهای 

اعمال  برابرنیز برنامه های آگاهانه خود را در 

آورند، که  م به وجود میستجاوزکارانه امپریالی

در ایجاد روحیه ضد امپریالیستی برای حفظ منافع 

 رود. سرمایه داری کشورهای  شان به کار می

 

ستم در عصر حاکمیت زیرناسیونالیسم کشورهای 

سرمایه داری معمواًل توسط اقشار مختلف بورژوازی 

قب شد تا در ع راه انداخته شده و تالش میه ب

م سچنین شعاری منافع خود را جدا ازامپریالی

که نقش مردم تنها در به  جستجو نمایند. در حالی

قدرت رسانیدن بورژوازی همان کشورها و در 

مقابله با  کاالها و سرمایۀ کشورهای سرمایه 

داری مطرح بوده و هیچنوع سودی در بهبود وضیعت 

ستم زیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طبقات 

و گسترده شدن  اسیونلیزارد. اما در عصر گلوبندا

 دیگر ،حاکمیت سرمایه داری بین المللی بر جهان
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این اصطالح هم کهنه شده، از لفافه خارج شده و 

 .کار ُبرد خود را از دست داده است

 

 قومیت:

باید گفت که قومیت که منبع اصلی معنی و 

باشد، زیربنای  بازشناسی در طول تاریخ بشری می

یک و تبعیض و اساس تًامین عدالت اجتماعی در تفک

ن بوده است. در ابرابر مظالم حکمای متجاوز

شود که این پدیده در  دوران های اخیر مشاهده می

برابر پیشرفت های تکنالوژی، ساینس و اطالعات  

از یک جهت و در برابر دین، ملت و جنسیت از طرف 

 دیگر در حال رنگ باختن قرار دارد.

 

 منحیث مبنای دیریۀ پیوندهای بشری زمانیقومیت 

که دستخوش تغییرات و تحوالت تاریخی گردد، مواد 

و مصالح آن تمایل به پیوستن به اجتماعات 

نیرومند تر دیگری مانند اجتماعات دینی و یا 

تمایل به بازتاب کند که در حقیقت  ملی پیدا می

 باشد. خودمختاری در عصر جهانی شدن می

 

اجتماعی، بلند رفتن نیازمندی های سیر تحوالت 

بشری، کثرت ارتباطات گروه های مختلف اجتماعی، 

، تجارت و مهاجرت و تقاطع های گروه کاالتبادل 

های مختلف اجتماعی که در به وجود آمدن شهرها 

کنند، نقش پر اهمیتی را در  رول مهم را بازی می

بردن اجتماعات قومی و ایجاد دسته های  میاناز 

 اعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جدید نیز میاجتم

 تواند بازی کند.

 

که اند  از دانشمندان جامعه شناسی بر اینشماری 

مردم در برابر پروسه فردی شدن و تجزیۀ 

کنند و در صورت  اجتماعات سابقۀ شان مقاومت می

ُرخ دادن تجزیه در اجتماعات شان تمایل به 

ارند. و لذا گردهمآیی در سازمان های اجتماعی د

صورت  بیشترین دانشمندان اینست که در آنباور 

مردم بایست به نهضت های انقالبی شهری و یا نهضت 

نوعی از  گونه های دموکراتیک بپیوندند که این

 منبع مشترک تشکالت شهری چند ملیتی به وجود می

 آید.
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 فاهیم تدافعی یی هستندگرایی م دین، ملیت، محلی

ت جذری را در حیات اجتماعی، که هیچگاهی تغییرا

 توانند. اقتصادی و سیاسی جامعه سبب شده نمی

 

شودکه دولت های چند ملیتی   در عصر حاضر دیده می

فاقد برنامه های واحدسازی در ابعاد مختلف 

اجتماعی یا فروریخته اند و یا در حال فروریختن 

هستند و از اثر شکست آن ها حاکمیت های مستقل 

آید. این حاکمیت های  وجود میناپایدار به 

ناپایدار تمایل دارند یا در قید و بند کشورهای 

یا در شبکه یی از روابط در آیند و دیگر 

شوند یک  میناگزیر نیرومند قرار گیرند و یا 

مجموع وسیعتری را در حاکمیت خود شریک سازند که 

بینیم که در  میپیشین را در شوروی  نمونه آن

 بحث خواهد شد. این باره به موقع

 

های اخیر فوران ملی گرایی موجب شکست  در سال

دولت های چند ملیتی گردیده است که دولت های 

ورشکست شده تمایل دارند در قالب اتحادیه های 

 که چیزی شبیه چنددولتی قرار گیرند و یا این

که چرا امواج ملی  دولت را تشکیل دهند. این

پارچه ساختن  های اخیر تمایل به گرایی در سال

 دولت های چند ملیتی پیدا کرده و یا چرا می

خواهند تشکالت جدید شبه دولت و یا اتحادیه ها 

از لحاظ تاریخی در تدوین  ،را تشکیل دهند

برخورد های آینده در قبال این پدیده دارای 

 باشد. اهمیت می

 

جا مواردی از تجربه شوروی را منحیث  در این

 :نماییم تی یاد آوری میبزرگترین دولت چند ملی

جمهوری فدرالی و تعدادی پانزده  اتحاد شوروی از

در داخل هر یک از جمهوری  جمهوری های خودمختار

های فدرال بر اساس اصل ملیت تشکیل یافته بود.  

های داخل جمهوریت های خودمختار جلوه های  ملیت

مستقل ملی گرایانه بودند که در تناقض با خواست 

خاطر ه ونیست قرار داشتند و بهای حزب کم

لمانی و آن اجلوگیری از همکاری شان با مهاجم

علت پاکسازی کشور و ه ب سایر دشمنان و یا 
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 شدت سرکوب میه ستراتیژیک باتطبیق برنامه های 

های  شدند. برنامه های بومی سازی که تا سال

 ،شد ستالین پشتیبانی میااز جانب لینن و  1930

 گرفته شد. از سر 1960در دهه 

 

نخبگان ملیت های مختلف در بدل حمایۀ شان از 

حزب کمونیست به مقامات بلندپایۀ دولتی و حزبی 

که یک  ها با آن گماشته شدند. کار سازش ملیت

ساخت، به انسجام  نظم سیاسی تحمیلی را الزمی می

قومی و آگاهی ملی در ملیت های غیر روسی 

 انجامید.

 

یۀ تفکر مارکسیستی بر پادر آغاز ها  بلشویک

مسألۀ ملیت را به عنوان معیار مهمی در تأسیس 

کردند و تمایزات ملی را که  دولت شوروی نفی می

 همواره توسط بورژوازی مورد استفاده قرار می

بر اساس انترناسیونالیسم پرولتری در  ،گرفت

خواستند از  طبقات کارگر نفی کرده و میمیان 

فراتر  قۀ کارگرسطح تمایزات ملی در سویۀ طب

بعد از جدال طوالنی ایدیولوژیک  ،هم روند، با آن

 دولت چند ملیتی تأسیس کردند. ،و سیاسی

 

تمایزات ملی و قومی در کشور شوروی از اثر 

مداخلۀ سرمایه داری جهانی و با کمک دولت های 

همجوار به تصادمات خونین داخلی انجامید. به 

برای  1918همین لحاظ رهبری شوروی در سال 

 نبا تصادمات داخلی در صدد یافت رویارویی

متحدان نظامی در جنگ داخلی گردید و ضرورت  

ساخت ناگزیر ن لینن را امقاومت در برابر مهاجم

تا از نیروهای ملی گراء خارج از روسیه مدد 

خصوص از اوکرایینی ها که آگاهی ملی ه ب .جوید

سوم تن به  جا بیشتر بود. لذا کنگرۀ در آن

وری تملیت های داخل امپراهمه ذیرش حقوق برابر پ

داد و به تعقیب آن بلشویک ها تن به پذیرش ملت 

های خارج روسیه مانند اوکرایین، قفقاز، 

، ترکستان، قرغزستان، لهستان و دیگران اکریمی

به داخل فدراسیون روسیه دادند. گروه های 

های  خواستند که فرهنگ سوسیالیست غیر بلشویک می

ه در سراسر کل ساختار دولتی بدون تمایز ب ملی
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که اهداف انقالب  رسمیت شناخته شوند. از جایی

ایجاد جهان گرایی سوسیالیستی طبقاتی جدیدی بود 

، تباری، نیاییپیوندهای  همهکه دقیقًا باید بر 

ستالین الذا لینن و  ،آب و خاک فایق می آمد

و رسمیت شناختن ملیت های دیگر بودند ه مخالف ب

خواستند اصل سرزمین مبنای ملیت دانسته شود،  می

اما در نتیجه ساختار چند ملیتی دولت شوروی به 

 وجود آمد.

 

ها از موضع انترناسیونالیسم  چرخش بلشویک

پرولتری و ایجاد ساختار اجتماعی جدید که بر 

دالیل  ،اساس ملی گرایی بومی استوار بود

 ستراتیژیکی داشت.ا

 

نهادی اما  ث نظام متمرکزاتحاد شوروی منحی

بایست برای داخل شدن  انعطاف پذیر مرزهای آن می

اعضای تازه وارد باز می ماند، زیرا انقالب 

 سوسیالیستی روسیه باید سراسر جهان را فرا می

ستالین پنج دایره اگرفت. بناء لینن و 

به مثابۀ مناطق امن و هم به مثابۀ  متحدالمرکز

ترسیم کردند. دایره امواج گسترش دولت شوروی 

پیرامون روسیه بود، دایره دوم اقمار  نخست

نوع مرز  روسیه که به این ترتیب روسیه هیچ

ن امشترکی با دنیای سرمایه داری که مهاجم

نداشت. در  ،لقوه  بر علیه دولت شوروی بودنداب

شوروی جمهوری هایی سازماندهی گردیده پیرامون 

 ج را تشکیل میخار جهانبود که مرزهای شوروی با 

دادند. این جمهوری ها هم از قدرت شوروی و هم 

کردند. حلقۀ سوم اروپای  از استقالل خود دفاع می

کشورهای نزدیک بودند.  دیگرلستان و وشرقی، مغ

حلقۀ چهارم کشورهای دور دست مانند کیوبا،  در

کوریای شمالی، ویتنام  قرار داشتند. در حلقه 

های انقالبی  ان و نهضتپنجم کشورهای مترقی همپیم

 جهان قرار داده شده بودند.

 

از نظر سیاسی بلشویک ها خواستار آن بودند که 

سراسر م در سرا بر پایه سوسیالینوینی هویت ملی 

 ،رو از همین .سیادت خویش برپا کنندزیر قلمرو 

تاریخ، مذهب و هویت سنتی روسی منحیث منابع مهم 



 

134 

 

زیر سرکوب  تشدبه ستراتیژی جدید امخالفت با 

 قرار داشتند.

 

هویت ملی جدید شوروی بر ویرانه های هویت 

که  شد. در حالی بایست بناء می تاریخی روسی می

روس ها کنترل همه حزب و ارتش را کالً در اختیار 

به داشتند، هویت تاریخی روسی منحیث هویت ملی 

صورت حاکمیت شوروی  شد تا به این سرکوب میسختی 

یتی جلوه داده شود ، ولی هویت فدرالی چند مل

 حفظ و احیاء می نطور نمادی ملیت های دیگر

گردید. تناقض در ساختار دولت شوروی در حقیقت 

های در کمین خفتۀ اقوام و ملیت های دیگر را ربب

در سر زمین شوروی آهسته آهسته آماده به طغیان 

پروستوریکا برنامه کرد. چنانچه  می

)فاشگویی یا علنیت( ت و گالسنوس)دگرگونسازی( 

ایجاد فضای باز زمینۀ طغیان  واسطۀه گرباچف ب

ا فراهم آورد که در اثر آن خواهی ر جدایی

 1940جمهوری های بالتیک که در سال  نخستین بار

طور جبری توسط قوانین بین المللی به شوروی وصل 

آن در پی مدعی استقالل شدند و  ،گردیده بودند

ه منحیث بزرگترین مرکز ملی گرایانۀ روسیجنبش 

رهبری بوریس یلتسن پا به عرصه مبارزه  بهبسیج 

 بر علیه دولت شوروی گذاشت.

 

تهاجم بر علیه دولت شوروی تنها توسط نهضت های 

ملی گراء آغاز نشد بلکه نخبگان سیاسی از اقوام 

وری تکه در ویرانه های امپرا و ملیت های دیگر

م های قدرت متزلزل شوروی در صدد پی ریزی اهر

به این تهاجم کمک کردند. این  ،خویش بودند

تهاجم یک سلسله عملیات ملی گرایانه بود که به 

نام ملت و توسط سران سیاسی ملیت های دیگر 

 شوروی رهبری گردید.باشنده 

 

تشکیل مجموعۀ دولت های مستقل از اثر شکسته شدن 

های دیگر را  دولت شوروی دیرپایی موجودیت ملیت

قلمرو با موجودیت رشته های تاریخی آشکار  در آن

دهد که تصدیق  ساخت. بناء شواهد تاریخی نشان می

مصنوعی هویت های ملی و مسألۀ ملیت شکست دولت 
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شوروی را در حل تضاد های آن سرزمین بر مالء 

 ساخت.

 

در نتیجه یکی از قدرتمند ترین کشورهای جهان در 

یت ملی دهه قادر به ایجاد هوهفت طی بیش از 

 60های دهه  که بعد از سال جدیدی نگردید، با آن

سده گذشته غرور شدید ملی ناشی از عضویت در یک 

 همهرغم ه ملت بزرگ به وجود آمده بود و ب

ک طرز تصور برابری و یپروبلم های موجود 

همبستگی انسانی در شهرمندان روسیه ریشه دوانده 

ایش بود و هویت جدید شوروی بودن شروع به پید

هم تجربه شوروی گویای  نموده بود، ولی با آن

تواند که دولت به تنهایی خود  این مطلب بوده می

 تواند هویت ملی بسازد. نمی

 

دهه دوباره به سطح هفت ه هویت که پس از المس

نه تنها منحیث یک مسأله فرهنگی یا قومی  ،آمد

بلکه به عنوان قلمرو های واقعی فرهنگ ها، 

حیط زیست برای مردمان آن منطقه اقتصاد ها و م

 معنای واقعی داشت.

 

خالی ایدیولوژیک در القای باور توده ها جایی 

برای ملی گرایی خالی گذاشته بود، به همین دلیل 

ها بر علیه دولت شوروی زیر شعار  بزرگترین نهضت

 ملی گرایی توسط نخبگان سیاسی ایجاد گردید.

 

توان  نمیاگر چه خیزش دوبارۀ ملی گرایی را 

توان گفت  تنها بهره گیری سیاسی دانست، اما می

که پس از گذشت مدت طوالنی هفتاد  ساله  باز هم 

بهره گیری سیاسی نخبگان ملی از ملی گرایی ها 

شاهد موجودیت ملی گرایی ها و ناتوانی دولت 

شوروی در القای ملیت های مختلف و ایجاد هویت 

 باشد. ملی جدید می

 

ل دولت های مستقل از دولت شوروی با وجود تشکی

، پیوندهای قومی، اقتصادی تکنالوژیکی پیشین

مشترک بودن بعضی از شبکه های انرژی و 

جایی های ه ترانسپورت و ادغام ملی اقوام و جاب

جبری بعضی از اقوام و ملیت ها از یکجا به جای 
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دیگر و تاثیرات سیاست ناکام ادغام ملی و برخی 

 تازه جب شود که دولت های از عوامل دیگر مو

سیس یافته به بازسازی کامل هویت ملی و مستقل ات

بودن کامل نایل نشوند و حتا توان تصور 

که فکر کرد  وری جدید شوروی را بدون آنتامپرا

از نظر دور  ،توسط چه کسانی ایجاد گردیده است

 داشت.

 

 مًاخذ:

 کتاب عصر اطالعات  -1

شته بندیکت کتاب کمونیته های تصوری نو -2

 اندرسن

رساله داریوش آشوری در بارًه هویت ملی و  -3

 پروژه ملت سازی

 تاریخ جهان از دیدگاه نهرو -4
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 11پیوست شماره 

    یذک بیحس

 در افغانستان تیریبحران مد عوامل

انواع  اباست که از سه دهه  شیب افغانستان

مدت  نیا یو طدست به گریبان می باشد بحران ها 

 افته،یچون: کشور توسعه ن یگوناگونا نام های ب

و قاچاق  کنندهدیتول نادار،جنگزده، ناامن، 

 یکننده مواد مخدر و سرانجام فاسد از نگاه ادار

 یاد شده است. 

بحث را بیشتر  پرسشحال با مطرح ساختن چند 

 :می کنیم یموشگاف

منابع سرشار داشتن چرا افغانستان با وجود  -

دالر(  اردیلیم 3000تا 1000) حدوددر  ینیرزمیز

 دارد؟  یاسیو س یاقتصاد یهنوز هم وابستگ

 یها دالر کمک طاردیلیمدریافت چرا با وجود  -

گسترده،  یکاریهنوز هم از ب ،ریدهه اخ کی

کمبود  ،یدنی، کمبود مسکن، کمبود آب آشامناداری

تجارت،  النسیبی کسر ،بهداشتی و بهزیسیتیخدمات 

 بردی رنج م ونیانفالس رم یای و توبودجه مل یکسر

 است؟  دهینرس یاقتصاد ییو به خودکفا

 75)ساالنه  فروان یمنابع آبداشتن چرا با  -

به  ییمترمکعب آب( هنوز هم از لحاظ غذا اردیلیم

 است؟  دهینرس یداخل یبسندگ

 یکشورها یو کمک هاها چرا با وجود تالش  -

هنوز هم از لحاظ  ی،رفته و جامعه جهانشیپ

دارای  یدر وضع بد، از لحاظ فساد ادار یتیامن

لحاظ کشت و قاچاق  از ،جهان سوم یا دوممقام 

قرار گرفته جایگاه نخست جهان مواد مخدر در 

 است؟ 

تنها که پاسخ به آن  گرید یصدها چرا گونه نیهم

مشکل : چند جمله کوتاه خالصه شوددر  تواندی م

ی انسان یروینو  یافغانستان کمبود منابع اقتصاد



 

138 

 

اعم از ) تیریمدبل که تنها و تنها بحران ، نه

  .است (کالن و خرد تیریمد

 

چون: اداره  یمردم اصطالحات و کلمات اکثر

 و ناکارا، نامتخصص ف،یضع تیریمد ک،یکراتروبو

همه سوء  نیکه ا ورندی آفاسد را بر زبان م

 انیامور توسط مجردرست از عدم انجام ها  تیریمد

 جا نید آمده است. در اوجوه ب ادارات عامه

در کشور را  یتیریبحران مد نیا جادیعوامل ا

 :میشوی آور م ادزیر یقرار 

 در کشور: یعموم لیمسا یزدگ استیس -

و  یبه شکل افراط استیاز سبهره گیری ابزاری 

 یهنر ،یاجتماع ،یشخص یزندگ یجنبه ها همهسنجش 

سفانه اآن. در افغانستان متمحک بر اساس  یو ادب

از امور  .دی شومبرخورد سیاسی  لیهمه مسا با

و عامه همه  یخصوصمسایل تا گرفته  یخانوادگ

 استیس...  و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع لیمسا

موضوع  نیا یبه نحواز این رو، زده شده است. 

عامه در هر بخش  یعامل بازدارنده توسعه سکتورها

است. مثال  دهیبحران گرد جادیبوده و باعث ا

است. با  یبودجه مل بیتصوتاخیر در  ته آنبرجس

با مشکل مواجه  یساختار بودجه از لحاظ فن هآن ک

 یاسیس لیبه مسا یاما بنا بر ملحوظات ،است دهبو

 .شودی ربط داده م

 یمواز التیدر ادارات عامه و تشک یالتیتورم تشک-

 با ادارات فوق:

 ه ییفیوظ ،یاگر ادارات عامه را از لحاظ ساختار

 چند مشکل عمده بر اب ،مییمطالعه نما یالتیکو تش

 : میخوری م

 فیوظا: با آن که در ادارات یافراط یبروکراس -

 ه ییفیو حجم وظ ه ییفیوظ تیاز لحاظ ماهادارات 

ساختار در  ،است دهیگرد میشکل گسترده تقس هب

هر اداره کارمندان بیشتر از نیاز  یالتیتشک

موضوع باعث  نیاکه  ،گردیده استاستخدام  یشتریب

تعداد  کیاست. همچنان  دهیگرد یالتیتورم تشک
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 جادیادارات عامه ا یدر پهلوهم  یادارات مواز

تا  ه ییفیظاز لحاظ و کهی در حالاست.  دهیگرد

 .و مشترک دارندهمانند  فیبا هم وظا یادیحدود ز

در  ه ییفیموضوع باعث تداخل وظ نیاز این رو، ا

  .است دهیادارات گرد

اخالق  تیریمد یها پیبه پرنس رانیمد یتوجه بی -

 در ادارات عامه:

 یبند تیو اولو ییاخالق عبارت از شناسا تیریمد

کارمندان در  یرفتارها تیهدا یها برا ارزش

نبود تعهد،  ،ی. ضعف وجدان کارباشدی اداره م

نبود توجه  ،یریناپذ تیولومس ،یضعف انضباط کار

و  یامانتدارمشکل  ره،ادا تیبه حفظ محرم یجد

 تیریهمه موضوعات ضعف مد نیکه ا یصداقت کار

 تیریمد یها پیپرنس قیتطب یها تیاخالق و محدود

 است. اخالق توسط کارکنان در ادارات عامه 

در  یگستیاساس تخصص و شا رعدم جذب اشخاص ب-

 ادارات عامه: 

ح ودر ادارات عامه در سط کهی کسانشمار بسیار 

اشخاص  یتیریاز لحاظ مد ،گردند یاستخدام م یعال

 یسازمانده ،یضعف رهبر یبرنامه، دارا یو ب فیضع

اداره از دید  تیری. رشته مدباشندی و کنترل م

و بوده و آسان  یعاد زیچ کیکنندگان امور کشور 

قایل آن  یبرا یتر نییپا گاهیپا یاز لحاظ شغل

 دیبا یتیریمد فیاز لحاظ وظا کهی . در حالاند

بیشتر  گردند. تیریذب رشته مداشخاص ج نیبرتر

 ای ،جذب شده اند یتیریمد کرسی هایدر  کهی کسان

هم  ای، مدیریت نه علمرند اما دا یتیریهنر مد

 ی ندارند.تیریهنر مداما  دانندی م یتیریعلم مد

ی مرا  تیریاند که هم هنر و علم مدی کمتر کسان

تخصص و دانش  کهی کسان را موضوع نی. ادانند

هم علم  تیریکه مد دانندی م ،رنددا یتیریمد

 یتی( است و هم هنر )از لحاظ شخصتیری)تخصص مد

 .شجاعت، ارتباطات و...( ،یهبررداشتن قدرت 

ادارات عامه کشور جذب  یدر سطوح عال کهی کسان

هر دو را داشته باشند. در کتاب  دیبا ،شوندی م

 است، نگاشته شده تیریکه در رشته مد یمختلف یها
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 یعنوان م رانیمد یو شرط را برا یژگیودو یشتر ب

 :کنند

 (تیری)هنر بودن مد یتی. ساخت شخص1 

 (؛ تیریدبودن م ی)علم ی. ساخت تخصص2 

افراد  یتیریمد یدر پست ها که نیا اما با توجه 

در سطوح  ،شوندی جذب م حرفه یی ریمتخصص و غ ریغ

و کم  فیافراد ضعهم  ییو اجرا یاتیتر عمل نییپا

خود سوء  نیکنند که ا یرا جذب متر  یتخصص

 .آوردمی وجود ه در ادارات عامه را ب تیریمد

شکاف  تیموجود ،یاسیس یلحاظ جامعه شناس از -

 تیریعامل بحران مدو... یزبان ،یمذهب ،یقوم یها

 بر سر که جنگ و کشمکش امعن نی: به ادنباشی م

در  یاقوام و رهبران قوم میان یاسیقدرت س میتقس

 .بوده است تیریعامل بحران مد ،خیطول تار

  جامعه کیمصداق کامل  توان یافغانستان را م

 نیو ناهمگون در نظر گرفت. خصلت چنپارچه چند

 یمذهب ای یزبان ،یقوم یها وجود شکاف ،یجوامع

  نهیزم تواند یبه صورت بالقوه م یقوم  است. شکاف

را فراهم آورد.  یقوم  و منازعه  یریبروز درگ

ناهمگون  یاز کشورها یریمانند کث زین افغانستان

بر سر کسب  یقوم کو دردنا نیمنازعات خون ،یقوم

خود تجربه کرده  خیقدرت را در طول تار میو تقس

ادارات عامه  شماری ازدر  ،لحاظ نیاست. از ا

اساس تخصص، مهارت،  رارشد ب یافراد در مقام ها

 رببل که تنها  نه،اطالعات و تجارب در امور 

ی جذب م یو زبان یکیولوژئدیا ،یروابط قوم اساس

  .شوند

 یساالر ستهیبه عدالت و شابایسته نبود توجه  -

 در ادارات عامه: 

 شیخو یعناصر و سازه هاهمه با  یاسیعدالت س

 چاردیکه به گفته ریافت خواهد تحقق  یزمان

که  ی: تنشستمیسده ب ییکایمرا لسوفیف  -یرورت

 -یرهبر مل ای میعز کیعدالت و تعلقات  انیم

و  «ابدیکاهش  یبه صورت جد ،وجود دارد یاسیس

افغانستان که از رده اوضاع کنونی حرف در  نیا
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در لف و  -تا باال نییو از پا نییباال تا پا یها

و  یمذهب ،یحزب ،یزبان ،ینژاد ،ینشر تعلقات سمت

... سر تا پا غرق  یشاوندیو خوخانوادگی  احت

 باشد.  یهم صادق م یلیخ ست،ا

متمرکز ادارات عامه افغانستان  یادار ستمیس -

 : تیریعامل بحران مد

شود قدرت را  یتنها با قدرت م ،کویبه قول منتس

مانند  تیرالملیکث یکنترل کرد. کشورها

متمرکز بودن  لیافغانستان که حکومت ها به دل

 یسلطه و خودکامه مبدل م یمطلق به حکومت ها

همراه با  یادار لیطوشوند. از این رو، سلسله 

فساد  ،یدر ادارات دولت ی(روکراسیبدیوانساالری )

 .آوردمی را بار  یادار

 یو پالنگذار تیریمددر  کیستماتیبود تفکر سن -

 :کیژیاسترات

امور عامه باعث  انیمجر یو رهبر تیریضعف در مد

منابع در عرصه  یبرا کیژیاسترات یکمبود پالنگذار

در امور عامه  ینظارت ستمیمختلف و ضعف س یها

و عدم  ییاجرا یبرنامه ها تیفیباعث کاهش ک

خود باعث  نیو ا دهیموثر از منابع گرد تفادهاس

 .است دهیامور عامه گرد یسکتگ

عامل بحران همچون گسترده ناداری و  یکاریب-

 : تیریمد

و ناداری  کشوردر  یاجتماع یبحران ها یعامل اصل

که  ندیگو یفام موالن اداره آکسواست. مس یکاریب

دهد که هفتاد  ینهاد نشان م نیتازه ا قیتحق کی

 یرنج م یکاریو بناداری درصد افغان ها از 

جنگ  نهیکه به عنوان هز قیتحق نیبرند. در ا

جنگ در  سه دههشده، آمده است که  نتشرم

 ررا ب یو جان یمال فراوان زیان هایافغانستان 

انان سبب جو یجا گذاشته است. نبود اشتغال برا

 شماراست که با گذشت هر روز به  دهیگرد

مواد مخدر،  ناکاران و معتادتیجنا ان،یجنگجو

را به  یاجتماع ادیز یها یافزوده شود و دشوار
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 یعیوس تیکابل را کم یجاده ها روز،بار آورد. ام

 پر کرده است.  دریوزه نااز معتاد

از جمله بهداشت و  یاجتماع تیبه امن یدسترس

شمار به  گریمهم د یها چالشپرورش از  آموزش و

 ونیلیاز ده م شتری)ب دانمنشهر بیشتر. دیآ یم

و  ندینمای م یخط فقر زندگ رینفر( در ز

به شمار  ایدن یکشورها نیترنادارافغانستان از 

اشکال  نیتر ییاز ابتدا کشوردان من. شهرآید یم

  .بهره اند یب یو اجتماع یاقتصاد تیامن

 :یسازمان تیلومسؤ یفدا یشخص تیحبوبم -

کوشند می  ،ادارات عامهشماری از گردانندگان  

حاصل  تیکارکنان و مردم محبوب میانتا در 

به نفع  دیکه شا یمیلحاظ از تصام نیبد .ندینما

افراد  یبرخخشنودی نظر به نا ،عموم مردم باشد

و  ینیباعث بدبچنین چیزی کنند که  یصرف نظر م

بی مردم و دولت میان و  دهیگرد تیاکثرنومیدی 

 .دگردمی نموده و بحران ساز  جادیااعتمادی 

با ادارات  یمواز یالملل نیوجود مؤسسات ب -

و  یالملل نی: وجود مؤسسات بیعامه از لحاظ کار

خود به  زیبا دولت افغانستان ن یمواز یخارج

 نقش اداره افغانستان را کمرنگ ساخته و یی گونه

است. در  دهیگرد تیریمد وجود آمدن بحرانه سبب ب

 ها روژهپ  اجراکننده یکه هم مؤسسات خارج یحال

افغانستان، مرجع پاسخگو   هستند و هم خود اداره

با  یمؤسسات خارج نی. همچنشود یگم م میان نیدر ا

 یباعث ناکارآمد یی متخصص و حرفههای جذب کادر

 .اند شده ینظام دولت

 :یاسرسرت تیقانون و نبود امن تیضعف حاکم -

. قرار دارد یبحران تیدر وضع کنونافغانستان 

قاچاق  ،یمرزرونبهای  یهراس افگن ،خطر جنگ ها

کشور را  افتهیسازمان  یها تیجنا و مواد مخدر

 ری. همچنان در اکثر موارد قانون زکندی م دیتهد

و  دیقانون به طور شا ظلحا نیبد .شودی پا م

ون در قان تیتنها حاکم .گردد ینم قیتطب دیبا
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 روستاها ات،یبوده اما در وال انینما شتریمرکز ب

 .گمرنگ است ده هاو 

ثالثه کشور در اخذ  یقوا انیم یکمبود هماهنگ -

 :میتصاماین  قیو تطب یمل میتصام

 انیم یهماهنگ موارد نبود  رخی در ب اکمبود و حت

 ،در نظام ییو اجرا ییقضا ،ینیتقن یارگان ها

را در  یگریو چالش د دهیرا مانع گرد یمل میتصام

 اعثآورده و ب دیپد یبرابر نظارت از حکومتدار

 .می گردددر کشور  تیریبحران مد

 یدولت، جامعه مدن ،جامعه انیم یکمبود هماهنگ -

 انیالزم م ی: نبود و کمبود هماهنگیو سکتور خصوص

باعث مشکالت در  یمهم مل لیسه مرجع در مسا نیا

ی عامه م یها یسیالپ قیمهم و تطب میتصام قیتطب

خوب را مانع  یاز این رو، حکومتدار .گردد

 .می آوردرا بار آورده  تیریو بحران مد دهیگرد

و  انو تفکرات متضاد متخصص دگاهیاختالف د -

 ال موضوعات کالن:بدر ق ونیاسیس

و  یبه منافع شخص دنیخاطر رسه ب ونیاسیسبیشتر 

ه و مذهب دست ب زباندرس قوم، آاز  شیخو یقوم

باعث  تیکه در نها زنند یمناشیانه اقدامات 

موضوعات  بیشتر. همچنان در شودی م تیریمدبحران 

 ،یموضوعات اقتصاد مانندو حاد کشور  یاساس

 یکه ناش یاختالفات فاحش ... و یاجتماع ،یاسیس

 ،باشدی م...و  یحزب ،یمذهب ،یاسیاز تفکر س

 قیوجود دارد که خود مانع تطب نامتخصصمیان 

و  دهیگرد یحکومت میتصام تیها و در نها یسیلپا

 .است دهیبحران ساز گرد

ی در قبال رهبرو شتابزده عجوالنه  میتصام -

 کشور:  یحاد و مل لیمسا

به سرعت  ،مواردبیشتر و رهبران کشور در  رانیمد

 نیاتخاذ و ا یمیموضوعات مهم تصامدر قبال 

گاهی از این رو،  .ندینمامی  یرا عمل میتصام

معقول و از لحاظ  ریو غ یمنطق ریغ میتصام نیا
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و باعث بحران در  بودهاجراء غیر قابل  ییاجرا

 .ددگرمی کشور 

 گسترده در ادارات عامه: یفساد ادار -

 یها ینوعش باعث نابسامان بدون شک فساد، در هر

 کی یگشته، خصوصًا اگر در دستگاه ادار یادیز

به  یریگشیکند، در صورت عدم پ دایکشور رواج پ

و  ابندهیمزمن، گسترش  روسیو کیبه  لیموقع، تبد

در بستر که  یماریب نیگردد. ا یممهارنشدنی 

 یاسیسهای  یداریو ناپا یاجتماعهای  یناهنجار

جلوه زیر  ینهاده ها أتیدر ه ،دیآ یبه وجود م

 ،یشاوندیرابطه خو ،یشود: رشوه ستان یگر م

تقلب و  ،یکم کار ،یاخالق یها فراموش شدن ارزش

 ن،یبا مراجع یبدرفتار ،یجعل، وقت گذران

 سوء  ،یاختالس و پنهانکار ،ییو دروغگو یکارایر

و...  تیریو سوء مد دارایی های عامهاز  دهاستفا

می باعث به وجود آمدن بحران ها  تیکه در نها

 .گردد

 : رانیعملکرد مد یابینبود شاخص ها غرض ارز -

در بیشتر کنان و کار رانیمد ناخشنودی مردم از

 یافراد مختلف داراچون  .بحران ساز است موارد

از این  .باشندی م یمتفاوت یذات یاستعداد ها

که در  یکوشش شود افراد مطابق استعداد دیرو، با

برگزیده در همان مقام  دیبا ،دارندرشته هر 

ادارات عامه کشور از  تیشوند. متاسفانه اکثر

 محروم اند.  یبرجستگ نیچن

در ادارات  یسیراآت نادرست، نبود پالن و پالاج -

 :عامه

 دولت و مردم: انینبود اعتماد م -

  ،یدر سطح رهبر یاسیسنیرومند نبود اراده 

 یاز سو فیصداقت در انجام کارها و وظا نداشتن

به نا تیمردم و کشور را در وضع ی،رهبران حکومت

 یاعتماد ینوع ب کیقرار داده است و  یهنجار

و باعث بحران  دهیگرد جادیم و حکومت امرد انیم

رهبران برای است. در افغانستان  دهیگرد تیریمد

بحران هایی  شهیهمرسیدن به اهداف سیاسی خود 
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 یوریوجود آورنده ته عوامل ب آفریده اند.

ها و استفاده  یتفاوت یها، ب یتوطئه، کم کار

محدود  تیو ظرف اهیس تیذهن جادیباعث ا یشخص یها

سردمداران حکومت  یو آت یعملکرد کنوننسبت به 

 .است هشد

 : اردوگاه های شرق و غرب انیرقابت م -

همیشه قربانی موقعیت جغرافیایی خود افغانستان 

 یالملل نیو ب ه ییمنطق یمنافع رقابت هاو فدای 

محصول  در کشورگشته است. دوام جنگ و بحران 

خاطر ه . کشورها بباشدی م یجهان دوقطب یفروپاش

 جادیبه منافع شان در افغانستان در ا دنیسر

 .دارند میبحران کشور نقش مستق

و فرا  ییعوامل منطقه  جهیدر نت تیریبحران مد -

  :ه ییمنطق

بحران ی بر میمستق ریتاث ه ییمنطقهای بحران 

 یپاکستان انیدارد. تقابل نظام کشوردر  یتیریمد

روابط پاکستان  یرگیآن کشور، ت یحکومت ملک اب

متحده و  االتیا ژهیبه و یجامعه جهانهند و ا ب

ی غرب بر اقتصاد یو فشارها دهایادامه تهد

 ،یاسیمسائل س یرو یقیعم راتیتأث ،رانیا

 .افغانستان دارد یو نظام یاجتماع ،یاقتصاد

 در ادارات: تیریمد یشگیو چند پ یعوام زدگ -

 ،تخصصیا بی با تخصص  -هامروز در افغانستان هم 

شدن را  ریه لباس مدهم دارند.  تیریمد یادعا

شدن در  ریمد الیخ یو آسودگ یو به آسان دهیپوش

گفت  توانی لحاظ م نیبدسر می پرورانند و 

همه به صورت بالفعل  ،عوام زده شده تیریمد

. ی شمارندم ریدارند و خود را مد تیریمد یادعا

کردن و دستور  هیتنب تیریچون تصور آنان از مد

دانش  کهی کسان یموضوع برا نیا ادادن است. ام

رشته ها محال است.  گریدر د ،دانندی م تیریمد

در ادارات است که  رانیمد یشگیچند پ گریموضوع د

 گرید ایدر چند منصب همان سازمان  رانیمد

 یاست که در اجرا فهیسازمان مشغول کار و وظ

 .دی آیوجود مه و اخالل ب یمتذکره سکتگ فیوظا
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 نونگذاران: قا یناکارآمد -

 ریو دست پاگمقررات پیچیده  ،موارد برخی ازدر 

از  یکیدر ادارات عامه وجود دارد. از این رو، 

توان در نبود  یرا م تیریبحران مد ۀعمد لیدال

ادارات  یکار ۀشفاف و کارآمد در پروس نیقوان

 .جستجو کرد یدولت یسازمان ها عامه و

 :یاقتصاد یمل یسیکمبود و نبود پال-

 متیق شیافزا ؛ادیاعتناداری و  ،یکاریب شیزااف

گریز  بودجه،ی تجارت، کسر النسیب یها، کسر

شدگان، نبود  جایب یها، کمبود مسکن برا هیسرما

خانوارها، کمبود خدمات  یبرا یکاف یدنیآب آشام

 نیطبق آخر)در مرکز و محالت، کمبود سواد  یصح

ر تن د ونیلیمهشت از  شیب سف،یونیگزارش سازمان 

 اند( در کشور بیداد می کند. سوادیافغانستان ب

فرا  یاقتصاد یمل یسیلما به پالحاظ  نیبه هم

و داده در کشور که بتواند مشکالت را کاهش  ریگ

 . ، نیاز داریمببرد میاناز 

اداره عامه و  رب تیریبحران مد راتیتاث-

 :خوب در افغانستان یحکومتدار

فغانستان ادارات عامه ا یقانون اساس مطابق

و قوه تقنینی قوه  ،ییقوه اجرا ایشامل: حکومت 

 137و  136 ی. مطابق ماده هاباشدی م یقضای

کشور ادارات عامه افغانستان را از  یقانون اساس

)متمرکز( و انواع ادارات؛ یادار ستمیلحاظ س

که در راس آن  ی)وزارت و کسیشامل اداره مرکز

که در  تیال) ویاست( و اداره محل ریوز داردقرار 

نموده است.  کیها قرار دارد( تفک یراس آن وال

 ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد فیانجام وظا

 ییادارات را با مشکالت و نارسا نیا...و ینظام

 یها دهی. اگر آن پدسازدی بزرگ مواجه م یها

منجر به  ،نشودمهار درست  تیریمشکل ساز مد

 . شودی سطح جامعه م ربحران د

در ادارات عامه  تیریبحران مد راتیتاث ،لک در

 :افغانستان
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: زیر مانندمشکالت  یتیریمد فیاز لحاظ وظا -1

 قیتطب یمنابع و چگونگ ینادرست برا یپالنگذار

در ادارات  کیژیاسترات یپالن، نبود پالنگذار

هم از لحاظ منابع  یعامه، مشکالت در سازمانده

 یب ،یاز لحاظ رهبر ،یو انسان یکیزیف ،یمال

ضعف و کمبود اراده خدمت  ،یی، ناکارایعالقگ

 ،یساالر ستهیاز لحاظ استخدام عدم شا ،یگذار

کارکنان  یسازمان یکاریب ،ییکمبود تخصص گرا

در ادارات عامه،  out put بدون  in put در کل یعنی

از عملکرد ادارات وجود  فیکنترل و نظارت ضع

 دارد.

 خوب:  یحکومتدار رب تیریبحران مد راتیتاث -2

متون به نام  یکه در برخ «یحکومتدار» ۀواژ

 یۀارا یآمده است، به معنا زین« خوب یحکومتدار»

 کیخدمات عادالنه، به موقع و متناسب منابع 

 ۀعام ۀادار قیدان آن، از طرمنشهر یدولت، برا

 یو رهبر تیریمد یاصول تخصص تینظام، با رعا کی

به  ،یارحقوق اد اتیدر ادب ،یباشد. حکومتدار یم

 یارزگ استیس ایو  میتصام یریشکل گ انیجر یمعنا

 نیاز ا یناش یبه موقع برنامه ها قیها و تطب

 یحکومتدار ان،یجر نیآمده است. ا زین میتصام

 نینظام ب یو حکومتدار یمل یحکومتدار ،یمحل

. خرد و منطق ردیگ یرا در بر م یالملل

 ستایس انیم کیارگانپیوند  میرا، تحک یحکومتدار

 استیس یعنیدهد.  یم لینظام تشک کیو منابع 

و  ینظام، که بتواند منابع بشر کی یها یارزگ

عامه در  ۀادار قیدولت را از طر کی یاقتصاد

 یحکومتدار»نظام قرار دهد،  نیخدمت شهرمندان ا

خوب، رابطه  یشود. حکومتدار یم دهینام« خوب

دان، حکومت منحکومت و بازار، حکومت و شهر انیم

 ۀ)جامع یحکومت و سکتور اجتماع ،یو سکتور خصوص

( و یاسی)احزاب س یاسی(، حکومت و سکتور سیمدن

 .بخشد یم میرا تحک یالملل نیب ۀحکومت و جامع

چون  یمهم یامدهایپ ی، دارا«خوب یحکومتدار»

 یفضا جادیا» ،«یاجماع مل جادیو ا تیمشروع»

دان در منشهر یاسیس ۀمشارکت گسترد یمناسب برا

 یارزش ها تیرعا»، «قانون تیحاکم تیرعا»، «ظامن
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و  یرهبر یفرهنگ حسابده میتعم»، «حقوق بشر

 تیاصول شفاف جیترو»، «در برابر جامعه تیریمد

در برابر  یریپذ تیمسؤول»، «نظام ساختاردر 

فرهنگ  تیرعا»و  «یالملل نیو ب یمل یبرنامه ها

 یاجتماع م یبرا« تعادل و تناسب در ساختار نظام

از  ، پسفوق تاکباشد. از این رو، با توجه به ن

خوب در افغانستان  یهنوز حکومتدار ،سال سیزده

 تیریاز بحران مد یعمده که ناش یچالش ها یدارا

 نیب یکنفرانس هابیشتر دارد. در  جودو ،باشدی م

از فساد  یریکاهش و جلوگ رب شتریب دیتاک یالملل

اما  ،رفتهخوب صورت گ یحکومتدار جادیو ا یادار

 یچالش ها تیدولت افغانستان نظر به موجود

  عرصه ناکام بوده است. نیدر ا یتیریمد

قانون و  تیحاکم رب تیریبحران مد راتیتاث-3

 : یدموکراس میتحک

 رهیغ و یکاری، بناداری ،یکمسواد ،یمنبداجنگ، 

قانون در اکثر نقاط دور  تیباعث عدم حاکم لیمسا

ات نوپا صدم یدموکراسبر دست کشور گشته است و 

 است. وارد نموده یجد

 : یملت ساز رب تیریبحران مد راتیتاث -3

 یافغانستان سال ها است در آرمان ملت ساز -4

عوامل  جهیبدبختانه در نتاما  ،بردی بسر م

پروسه این در  تیریگوناگون بالخصوص بحران مد

 ،یاز لحاظ زبان کهی ناکام بوده است. مشکالت یمل

 اپروسه را ب نیا ،دی آیوجود م هب یمذهب ،یقوم

 .مواجه ساخته است یناکام

  :یحکومت ساز رب تیریبحران مد راتیتاث - 5

از لحاظ  ریدهه اخ کی یحکومت ها ط یریشکلگ

 ،لحاظ نیقانون خدشه دار بوده است. بد تیمشروع

مردم به حکومت باعث فساد  یعدم اعتماد و همکار

 قیو تطب بیترت زمینهگسترده، مشکالت در  یادار

حکومت را باعث  میها، پالن ها و تصام یسیپال

 است. دهیگرد
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کنفرانس ها و نشست  رب تیریبحران مد راتیتاث -5

 : یالملل نیب یها

 یالملل نیو ب یداخلهای و نشست ها کنفرانس در 

 دهیگردبرگزار افغانستان فراوانی که در باره 

 تیخوب، حاکم یحکومتدار رب شتریب دیتاک است،

 تیامن نیتام ،یون، رشد و توسعه اقتصادقان

 ،یو عدالت انتقال یتماعشهرمندان، عدالت اج

 ،یمبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد ادار

اما با  شده است. حقوق بشر نامبارزه با ناقض

گراف  ،برخالف آن تعهدات ریدهه اخ کی یتاسف که ط

موضوعات در کشور گسترش  نیمشکالت از بابت ا

ی و دولت افغانستان نتواسته تا به تعهدات افتهی

 .دیعمل نما ه،شتدا یجامعه جهانبرابر در  که

 

 ی:ریگ جهینت

سراپای  بحران  ،دیکه بحث گرد تیاکن هتوجه ب با

را کالن و خرد ادارات عامه کشور  تیریمددستگاه 

در  تیریبحران مد جادیست. عوامل افرا گرفته ا

 :زیر باشد یشامل موارد تواندی افغانستان م

 یالتیدر کشور، تورم تشک یعموم لیمسا یزدگ استیس

با ادارات فوق،  یمواز التیدر ادارات عامه و تشک

اخالق در  تیریمد یها پیبه پرنس رانیمد یتوجه یب

ادارات عامه کشور، عدم جذب اشخاص به اساس تخصص 

 یشکاف ها تیدر ادارات عامه، موجود یگستیو شا

 یاز لحاظ جامعه شناسی زبانی و مذهب ،یقوم

در  یساالر ستهیتوجه به عدالت و شا نبود ،یاسیس

 ادارات عامه، متمرکز یادار ستمیس ادارات عامه،

 یو پالنگذار تیریددر م کیستماتیتفکر س نبود  

ناداری و  یکاریب در ادارات عامه، کیژیاسترات

شخص در  تیولومس یفدا یشخص تیمحبوب گسترده،

با  یمواز یالملل نیمؤسسات ب وجود قبال سازمان،

قانون و  تیضعف حاکم ،یادارات عامه از لحاظ کار

 یقوا انیم یکمبود هماهنگ ،یسرتاسر تینبود امن

 میتصام قیو تطب یمل میثالثه کشور در اخذ تصام

 ،یاسیجامعه س انیم یکمبود هماهنگ متذکره،

ها و  دگاهید اختالف ،یو سکتور خصوص یجامعه مدن
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ل موضوعات ادر قب ونیاسیو س ناصصتفکرات متخ

حاد  لینسبت به مسا یعجوالنه رهبر میتصام کالن،

نبود  در ادارات عامه، ستردهگ یفساد ادار کشور،

ادارات  رانیعملکرد مد یابیشاخص ها غرض ارز

دولت و مردم عامل  انینبود اعتماد م عامه،

 ،های جهانی قدرتقطب  انیم رقابت ت،یریبحران مد

و  ییعوامل منطقه  جهیدر نت تیریبحران مد

در  تیریمد یشگیو چند پ یزدگعوام ،ه ییفرامنطق

کمبود  و قانون گزاران یناکارآمد ادارات عامه،

ادارات  رب تیریبحران مد یاقتصاد یمل یسیپال

 ،یساز یسیپال ،یعامه از لحاظ پالنگذار

 . یل و نظارت، رهبررکنت ،یریگمیتصم ،یسازمانده

 میتحک ،بوده خوب یحکومتدار این عوامل مانع

قانون را  تیرسانده، حاکم بیرا آس یدموکراس

 ،یاسیس یافتگیخدشه دار ساخته، مانع توسعه 

است.  دهیگرد یو نظام یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

باعث مشکالت و  ؛نگردد تیری، مدها بحران نیاگر ا

همه افراد  یو زندگ دهیدر کشور گرد یینارسا

 .دهدی قرار م ریثتازیر جامعه را 

 

 :و مآخذ منابع

اداره عامه، چاپ. انتشارات  ی،سخ ،یمحمد. 1

 عرفان

جامع بر  ینگرش» ،بهروز ،یبهادر مژگان ور،یغ. 2

زاده،  ییچاپ کهنمو ،«تیریمد میاصول و مفاه

1390 

بحران  تیریمد» ،جان یعل ،یرحمان -3

 1391 ع،ی، چاپ بق«افغانستان

سازمان چاپ  ،«تیریاصول مد» ی،عل ان،ییرضا. 4

 1385 ی،وانتشارات فرهنگ و ارشاد اسالم

چاپ  ،«بحران تیریمد» ،نادر ان،یرودیب . 5

 1385دانشگاه جهاد، 
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 یاصول و مبان» ی،مهد ،یزینژاد پاررانیا. 6

 1390 ث،یچاپ حد ،«در جهان معاصر تیریمد

 یجامعه شناس» ،ومیدعبدالقیکتر ساد ،یسجاد. 7
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wikipedia.org/wiki/crisis_management  

http://www.noormags.ir/articles 

 

 

 

 

 

 

 

 11پیوست شماره 
 زیملک ست

 ریدهه اخ کی یخوب ط یحکومتدار
از  استیدر حوزة قدرت و س «یکارآمد»مفهوم  

 به .برخوردار است یتیو با اهم نیوز گاه  یجا

 نهیشیبه دنبال  ب یتیریجهت هر سامانة مد نیمه

است که  یهیبد  .باشد یخودش م یکردن  آن برا

 یعنیسازمان  موجود  نیو مقتدرتر نیگسترده تر

هدف  نیبه ا یابینهاد  دولت هم به دنبال دست

خودش،  ةیاول تیبه مشروع تیاست تا با عنا یاتیح

و  د،ینما زکسبی( را نی)کارآمد هیثانو تیمشروع

 ل  یرا با تحص شیخو ییایدوام و پو لهیوس نیبد

 نیتضم شیاز پ شیافزون تر  شهرمندان، ب ت  یرضا

 . دینما

 ییو توانا تیقابل انگر  یدر واقع ب «یکارآمد»

و کارگزاران  تحول  رانیادارة هر کشور توسط  مد

 ژهیکارو نهیبه یآن است که اجرا ستةیگرا و شا

و اعتماد  مردم را  یتمندیدولت و حداکثر  رضا یها

و  «تیمشروع»رابطة  لگرانیتحل دارد. یدر پ



 

152 

 

 یم یرا ناگسست یاسینظام س کیدر « یکارآمد»

دو  نیبه رابطة ا زیپندارند و ثبات  آن را ن

را  یکارآمد یمفهوم مربوط دانند، چنانچه برخ

 یم فیء تعرتداوم و بقا یدولت برا یقیعملکرد  حق

است و  تیهم منبع  مشروع یکارآمد نیبنابرا .کنند

در  .آن است تیتقو ةیو ما نیآفر تیهم مشروع

 «یابی تیمشروع»در حوزة مفهوم   یکارآمد قتیحق

که دولت ها به بسط و  یندیفرا رد،یگ یقرار م

شان و همچنان باال بردن   یاجتماع گاهیگسترش  پا

 ت  یکنند مقبول یم یپردازند و سع یمردم م تیرضا

 ند،ینما تیشان را تثب یاسیس ت  یو موقع یاجتماع

دست  «یثانو تیمشروع» ت  یبه مز گرید بارت  به ع

 کنند. دایپ
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 تیمشروع»معناست که  نیا انگریباال ب حات  یتوض

گروه جهت  به دست  ایفرد  کی یبرا یحق «هیاول

ی شود، در حال یگرفتن  دولت و اعمال قدرت فرض م

است که  ییمعطوف به توانا «یثانو تیشروعم» که

 .را داشته باشد تیاعمال و حفظ  حاکم تیقابل

ق تر یدق ر  یبه تعب ایو  تیدو مشروع نیرابطة ا

است  ریبه گونة ز «یابی تیمشروع»و  «تیمشروع»

 :ردیگ یکه مورد بحث صاحبنظران قرار م

قدرت  استقرار اعمال  یریشکلگ هیاول تیمشروع

 نی( است؛ بر ای)کارآمد هیثانو تیقدرت مشروع

 ت  یزا و از نوع مشروع تیمشروع یمبنا، کارآمد

رو را  شیحل  معضالت  پ ت  یکه قابل یزیمکمل است، چ

 یتازه در جامعه را خلق کرده م یهادیداشته و ام

 یها دولت   ان  یجاست که مرز م نیتواند، از هم

 یدولت ها .شود یکارپرداز و برنامه دار مشخص م

 یرپرداز بدون  راهبرد در برابر  مشکالت قرار مکا

 یاسیس یو در خط  معامله و بده بستان ها رندیگ

برنامه دار عالوه  یشوند، اما دولت ها یواقع م

 یو مشورت خواه یژیبه برنامه، استرات که نیبر ا

بالفعل و بالقوه  یهابا بحران  ،گذارند یارج م

 نیدر ا .دکنن یوالنه مواجهه موبه گونة مس زین

 نیقصة افغانستان اندوهبار است، و آن ا انیم

 یمختلف و تا کنون از دولت ها ی: در دوره هاکه

معضالت و خلق   یادیبرنامه دار که توان  حل  بن

  بهره است. یب ،تازه را داشته باشند یها دیام
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 12پیوست شماره 

 م. افخمی

ملتی که ساخته نشد
5
 

 
 مقدمه:

تاریخی و روانی  -زی روند جامعه شناختیملت سا

است که از طریق آن با کمرنگ شدن تمایزهای 

قومی، قبیله یی، نژادی، جنسیتی، زبانی و... 

گروه هایی از مردم در سرزمینی مشخص به هویت 

مشترک تاریخی دست می یابند و حفظ ارزش های آن 

ملت را از وظایف بنیادی دولت ملی خود تلقی می 

رگرفته از سیروس برنا یلداچی، چالش ها )بکنند 

 و فرصت های روند ملت سازی در افغانستان(

 

این امر ایجاد چهارچوبی از محدویت ها و فرصت 

ها را امکان پذیر می سازد که کشورها و دولت ها 

باید خود را با آن سازگار کنند. ارزیابی علمی، 

تحلیل و تبیین چالش ها، فرصت ها، آسیب ها و 

دها مبتنی بر نگرش واقعبینانه، ضرورت تهدی

انکار ناپذیری است که هر کشور باید الگوی 

رفتاری خود را مبتنی بر آن تدوین و پیگیری 

کند. شناخت واقعی از قابلیت ها و امکانات واحد 

ملی از یک سو و ترسیم اهداف و منافع معطوف به 

تامین امنیت ملی بر اساس واقعیت ها )نه آن چه 

د باشد( از سوی دیگر، کشورها را یاری می که بای

دهد تا در تراز داخلی و جهانی تعارض ها و تنش 

های دست و پا گیر را پیروزمندانه کنترل و مهار 

کنند و در تراز جهانی به عنوان یک کشور مستقل 

 و دارای هویت مشخص شناسایی شوند.

 

دولت سازی در افغانستان  -دردمندانه، روند ملت

دالیل فراوان پیوسته با شکست و بن بست بنا به 

رو به رو شده، طرحریزی و پایه گذاری نهادهای 

                                      
5

« تمدن شرق»از سوی انتشارات  1394این کتاب به سال .  

استه شده است. در این جا گزیده هایی به زیور چاپ آر

از این کتاب را که برای خود فشرده سازی و بایگانی 

 نموده ام، با اندکی ویرایش می آورم. 
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مدنی مردمساالر، دولت مدرن ملی و به میان آوردن 

هویت و ارزش های مشترک همیشه ناتمام مانده 

 است.

 

سیاستمداران و رهبران سیاسی همیشه تظاهر به 

 وحدت ملی نمادین کرده، مشکالت اصلی کشور را

دربست به شیوه فرافکنانه به عوامل نه چندان 

سته بیرونی نسبت می دهند تا دامان خود را جبر

از چنگ مشکالت پالوده بسازند. کشمکش های میان 

قومی،  تضادهای اجتماعی، بحران در نظام  

مفهومی و تولید معنایی، نبود  نظام اخالقی، 

گسترش فرهنگ و ذهنیت قبیله یی به عنوان چراغ 

ه دولتمردان کشور؛ از  برحسته ترین را

نمودارهای مشکالت داخلی است که روند ملت سازی 

را مختل کرده و در واقع خود این وضع به نظمی 

مطلوب و دستور کار رهبران و سیاستمداران تبدیل 

 شده است.         

 

از گذشته ها  تا کنون بر مبای داروینیسم 

ه تر نسبت به اجتماعی عده یی خود را تکامل یافت

همه و دیگر اقلیت ها می دانند و مبنای مشروعیت 

قدرت سیاسی را با همین توجیه نادرست و غیر 

انسانی قومیت برگزیدند.  هنوز در آرایش هویت 

ملی و دولت ملی اکثریت و اقلیت را به عنوان 

یگانه  روش مقدس و غیر قابل تغییر و تعطیل 

ن نگاه ها که ناپذیر می دانند. هنوز محوری تری

ادبیات سیاسی و محتوای قانون اساسی و سایر 

قوانین را می سازد، نگاه غالب قومیت است. با 

این حال افغانستان هنوز مدت زیادی را باید در 

تاریخ خود طی کند تا به ابتدایی ترین گام های 

 ملت شدن برسد.  

 

 ساختار موزاییکی:

ل و ساختار موزاییکی اقوام افغانستان، تکام

شکلگیری دولت ملی را به عنوان یک سازمان و 

نهاد ملی همواره با مشکل جدی رو به رو می کند. 

بافت قومی و سازمان نیافته افغانستان یا به 

گفته دیگر ساختار جغرافیایی افغانستان وجود 

نهادی را به شکل دولت بر نمی تابد.  فرایند 
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رسد  ظهور ساختار دولت ملی هنگامی به بن بست می

که درون  داده های ناپیوسته و غیر قابل 

سازماندهی برجسته شوند. پرداختن به عناصری چون 

ساختار قبیله یی، اهمیت دادن به ارزش های 

قومی، تابو شمردن سمبل های عشیره یی به جای 

نمادهای مشترک ملی از برجسته ترین نمودهای 

 پرورش نیافتگی روحیه ملی در کشور است.     

 

 ت و ملیت:مل

به لحاظ زبان شناسی اشتقاقی، دانشواژه های 

به معنای « ناسیون»از واژه  « ملیت»و « ملت»

تولد بنیاد مشترک برگرفته شده است. به برداشت 

داریوش  آشوری، کار برد واژه های ملت و ملیت 

آگاهی »بستگی به دو سازمایه دیگر مانند  

این  و فرهنگ  مشترک دارد.  بر بنیاد« مشترک

 تعبیر، ملت را  می توان این گونه  تعریف کرد: 

ملت عبارت است از یک  واحد بزرگ انسانی که  »

عامل پیوند دهنده آن فرهنگ و آگاهی جمعی می 

باشد. این پیوند و آگاهی جمعی تعلق به یک 

دیگر، احساس وحدت میان افراد وابسته به فرهنگ 

آشوری، نگاه شود به: واحد را پدید می آورد.  )

 ( 306، ص. 2

 

بنا به تعریف دیگر، ملت در قلمروی بود و باش 

دارد که در آن حاکمیت سیاسی یک دولت نافذ است 

که با قدرت واقعی خود همبستگی های مادی و 

معنوی جامعه را تقویت می کند. به گفته دیگر، 

ملت به جامعه انسانی یی که در قلمرو معین با 

ارنده قدرت واقعی در حاکمیت سیاسی دولتی که د

کشور است، گفته می شود. طوری که از احساس 

انسانی یی به نام  –همبستگی به پدیده اجتماعی

ملت با وجود وابستگی های مادی و معنوی برجسته 

و تمیز می شوند. این وابستگی مادی می تواند 

ابزارهایی باشند که یک قلمرو انسانی به وسیله 

دیگری جدا احساس کند و آن ها بتواند خود را از 

انگیزه های معنوی که باعث تجمع افراد در یک 

جماعت انسانی می شود، همانا وجود دین و مذهب و 

نیای مشترک و احساس وابستگی به اخالق مشترک و 

 ... می باشد. 
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در پیدایش واقعیتی به  نام  ملت  انگیزه هایی 

 وجود دارد که  گاه  روشن و گاه هم نامریی اند.

 (. 111، ص. 7)ابوالمحمد، 

   

دیدگاه مخالف تعبیر فرهنگی و نژادی، دیدگاه 

فرانسه یی ملت است.   دکتر حسین  بشریه ضمن 

برشمردن این دو دیدگاه، از دیدگاه فرانسه یی 

 ملت، ملت را چنین تعریف می کند:

ملت مجموعه یی است از کسانی که در درون نظم »

له و زبان زندگی می سیاسی واالتر از اقوام، قبی

ملت برایند یک نظم از پیش تعیین شده یی «. کنند

است که بر مبنای همین نظم مصلحت مشترک در بین 

اعضای یک جماعت انسانی پدید می آید و بر این 

بنیاد احساس انجام وظیفه و وفادارای مشترک 

نسبت به آن نظم شکل می گیرد: تجربه یی که در 

شرایطی که در آن دولت  قرن بیستم تکرار شده و

های ملی پس از استعمار پسااستعماری به وجود 

 آمدند، موید همین برداشت سیاسی است. 

 

کماکان وجود چنین نظم و سازمان سیاسی همانند 

این که قومیت در ایجاد دولت موثر است، به همان 

اندازه افراد بشر در ایجاد هویت ملی موثر است.  

 (32-31: ص. 16)بشریه، 

 

برداشت دانشمندان و نظریه پردازان سیاسی از  

ملت با این همه تعاریف که در باال آمد، تفاوت 

 کم و بیش دارد. 

 

جیمز بریس شاخص مهم شکلگیری ملیت را وابسته به 

استقالل یک کشور می داند. ملیت در برداشت بریس 

در اشاره به مردمی به کار می رود که هنوز 

برای رهایی از پراکندگی  استقالل نیافته اند و

سیاسی و تبدیل شدن به ملت در آرزوی به دست 

آوردن استقالل هستند. او معتقد بود که ملت 

برایند ملیتی است که خود را در یک مجموعه 

سیاسی مستقل یا آرزومند استقالل سازمان داده 

 است. 
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استالین با آن که آمیزش گروه ها و قبیله های 

ری ملت مهم می شمرد، بیشتر نژادی را در شکلگی

روی داشتن یک زبان مشترک تاکید می کرد. از نظر 

او ملت در اشاره به گروهبندی های سرزمینی 

انسان ها به کار برده می شود که در نتیجه 

آمیزیش قبیله ها و گروه های نژادی در دوره های 

باستانی و فئودالی تاریخ بشر موجودیت یافتند، 

ت ها با داشتن زبان مشترک از به پنداشت او ملی

 (15: ص. 4)عالم، هم مشخص می شوند. 

 

زیمرون ملت را شکلی از احساسات مشترکی برآمده 

از شور و شوق جمعیت و شکوه خاص مربوط به میهن 

 می داند. 

 

بارنس ملیت را حالت احساس روانشناختی و فرهنگی 

می داند که اصل همبستگی وحدت بخشی یک ملت را 

اوپن هایمر همانند آشوری آگاهی «. می کندشگوفا 

، 42)عالم، از ملیت، ملت را به وجود می آورد. 

 (  152ص. 

 

ملت، ملت را این  -طرفداران نظریه بازساخت دولت

گونه تعریف می کنند: ملت یک اجتماع انسانی 

کمابیش همُگن است که حس ملیت مشترک را در سر 

یک دولت دارند و در درون مرزهای تعیین شده 

 (   29: ص. 29)رحیمی، مستقل زندگی می کنند 

 

تاریخی یی است که با رشد  –ملت پدیده سیاسی

بورژوازی بازرگانی صنعتی اروپا جان می گیرد و 

در این عصر است که سازمایه های ملت برجسته می 

 گردند. 

 

زیمرون، بارنس و اوپن هایمر ملیت را چیزی 

ختی می دانند. دارای ماهیت باطنی و روانشنا

بریس و استالین آن را شکلی از گروهبندی بشری 

در مرحله معینی از تکامل اجتماعی بشر می 

دانند. یعنی از یک طرف ملت را برایند حاالت 

روانی افراد مربوط به یک سرزمین می دانند که 

با داشتن این حاالت روحا احساس وابستگی ملی می 

ام ملت معنا کنند که در نتیجه پدیده یی به ن
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پیدا می کند. اما بریس و استالین ملیت و ملت 

را از هم  تمیز می دهند، به  وجود آمدن ملت را 

نتیجه فرایند جایگزینی و سلسله مراتبی اجتماعی 

 می دانند.    

 

ملت مرحله ایده آل زندگی جمعی  ،این ها باوربه 

است که در اثر یک نیرو و فشار فراتر از قبیله 

تبدیل به ملت می شوند.  در عین حال،  و اقوام

بریس معتقد است که ملت مجموعه یی انسانی 

سازمانیافته بوده که آرزومند  استقالل اند. 

استالین ملت را حالت همیسته شده ملیت می داند 

که این همبستگی را زبان مشترک تقویت می کند. 

از سویی، وی می گوید که این همبستگی به طور 

د کارکرد نیروهای اقتصادی جامعه عمده براین

هستند. بنا به برداشت استالین، ملت نباید یک 

وجود جداگانه یی با داشتن دولتداری مستقل 

باشد. شاید بهتر این باشد که ملیت ها با هم  

متحد شوند تا دولت چند ملیتی مبتنی بر برابری 

کامل انسانی و عدم تبعیض را سازمان دهند. 

 ( 153: ص. 42)عالم، 

 

ملت از ناسیون التینی مشتق شده است که بیانگر   

خونی یک مجموعه انسانی است.  –نسبت های فیزیکی 

ناتیو به کسانی گفته می شد که از یک تبار خاص 

   (117: ص. 4)آرزو، باشند. 

 

تعریفی که موریس دو وروژه از ملت ارایه می 

کند، ملت را یک مجموعه فرهنگی می داند که این 

موعه فرهنگی ماحصل آمیزش و ترکیب عوامل و مج

سازمایه ها )عناصر( چون جغرافیا، جمعیت نهادها 

و صور ذهنی دسته جمعی یعنی فرهنگ است که در 

فرایند پرپیچ و تاب تاریخ هستی مند می شوند 

 ( 118: ص. 4)آرزو، 

 

در یکی از این تعاریف، سازمایه های خاص برجسته 

ریفات عناصر فرهنگی و شده است. در برخی از تع

در برخی هم حاالت روانی یک مجموعه یی انسانی و 

در برخی هم آگاهی از ملیت و ملت و در برخی هم 

عوامل اقتصادی با نفوذ دیده شده است. در مجموع 
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این تعریف ها می توان ملت را این گونه تعریف 

 کرد:

ملت عبارت است از یک مجموعه انسانی که در اثر 

ه گروه های قومی با داشتن آگاهی اتحاد خرد

مشترک، فرهنگ مشترک و حاالت روانی کمابیش همُگن 

در قلمرو معین انسانی زیست می کنند و به آن 

احساس وابستگی مادی و معنوی و فراتر از قوم و 

 قبیله دارند، گفته می شود. 

 

همه مردمی که به یک زبان سخن می گویند، یک ملت 

لژیک و فرانسه با آن که را تشکیل نمی دهند. ب

 یک زبان مشترک دارند، اما یک ملت نیستند. 

 

 سازمایه ها یا عناصر تشکیل دهنده ملت:

سازمایه ها )عناصر(ی که در طول تاریخ در 

پیدایی و شکلگیری ملت مهم بوده اند و پیوستگی 

این سازمایه ها )دولت، ملت و کشور( به مفهوم 

است که اکثر از قومی بخشیده   -ملت بعد سیاسی

ملت تعبیر می شود. در تعریف کالسیک  -آن به دولت

ملت بیشترینه سازمایه های فرهنگی چیرگی دارد. 

تعریف کالسیک آنان از ملت این است: ملت یک روان 

است.  یک اصل روحانی، دو چیزی که در واقع یک 

 چیز اند.  این روان را می سازند. 

 

ی از خاطره ها و یکی دانستن میراث مشترک غنی ی

اسطوره ها دیگر  سازشی واقعی میل به زیست باهم  

دیگر و تکیه کردن به میراث مشترک است. در علوم 

اجتماعی در تعریف ملت می توان از عوامل مختلف 

چون شخصیت ملی، شخصیت قومی و زمینه های مشترک 

فرهنگی و اقتصادی و.... نام برد که در تعریف 

ته می شوند. پس چنین نتیجه ملت مهم در نظر گرف

می توان گرفت که ملت ترکیبی است از همه این 

: ص. 2)آشوری، عناصری که در باال ذکر گردیدند. 

307 )  

 

سازمایه های ملت را در یک برداشت دیگر در 

برگیرنده اشتراکات زبان، خاک، سرزمین، 

اشتراکات فرهنگی و گذشته تاریخی می دانند و به 

اصر غیر ارادای یا عینی می این عناصر، عن
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گویند. چون این سازمایه ها به اراده  افرادی 

انسانی بدون هر نوع پیش فرض و پیش انگاره 

تحمیل می شوند.  مانند زبان و یا تابعیت یک 

 کشور.

 

در میان دانشپژوهان سیاسی، سازمایه هایی که در 

گذر تاریخ در پیدایش ملت نقش کلیدی دارند، 

و ناروشن هستند. هر دانشمندی در  عمدتا پیچیده

تبیین این عناصر و در فرایند تحقیق علمی ملت 

به کشف عناصری خاص دست پیدا کرده است. در 

برای تبیین پایه های شکل دهنده  19پایان سده 

ملت دو نظریه به وجود آمد که هر کدام به نحوی 

خاص عناصر و سازمایه های ملت را برشمردند که 

ه ها به نظریه آلمانی و فرانسه یی از این نظری

 ( 132: ص. 7تعبیر می شود: )ابوالحمد، 

 

برخی از دانشمندان سازمایه های ملت را در 

اشتراکات زبانی، اشتراکات تاریخی و سنت مشترک، 

اشتراکات دینی، اشتراکات جغرافیایی و اقتصادی 

پی جویی می کنند. هرتس و فیخته از نخستین 

جود این عناصر را اجتناب کسانی بودند که و

ناپذیر می دانستند. بارکر عقیده داشت: وابستگی 

های نزدیکی میان ملت و زبان وجود دارد. زبان 

صرف وجود واژه ها نیست. هر واژه یی دارای بار 

خاصی از تداعی معناهایی است که با احساسات 

انسانی پیوند ناگسستنی دارد و اندیشه را بر می 

ان این احساسات و اندیشه ها را انگیزد. نمی تو

داشت مگر این که قفل تداعی های آن ها  را با 

کلید زبان باز کرد و در قرار داد اجتماعی 

 «مفهوم کرد.

 

برداشت ما از یک نیروی پیوند دهنده جماعت 

انسانی در جامعه است. به رغم این برداشت نمی 

توان دین را عامل عینی و ضروری تلقی کرد.  

باورمند این اصولی است که به آن سکوالرها البته 

. چنان که گفته شد، ملت به معنای امروزی اش اند

جمعیتی سرزمینی است. تعریف دقیقی که امروزه از 

ملت ارایه می کنیم، این است که مجموعه انسان 

هایی که متعلق به هر دین یا مذهبی باشند، و به 
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سرزمین هر اندازه از ایمان دینی یا کفری در یک 

زندگی می کنند و در تاریخ فرهنگ و سنت های 

سرزمین سهیم هستند.  بنا براین، در سیاست 

سکوالریزه شده، دین نه تنها وحدت دهنده جوامع 

انسانی است که نابود کننده بنیادهای دمکراسی 

 شمرده می شود. 

 

از نظر سکوالرها هرگاه دین را ما عامل بیرونی و 

ر واقع اندیشه سیاسی ما اساسی ملت بدانیم، د

آلوده به تعصب شده است. اما این برداشت افراطی 

سکوالرها از دین احساسات مومنان را بر می 

انگیزد.  ادعای مومنان این است که دین می 

تواند ارزش های جامعه انسانی را تعریف و نقاط 

اشتراک انسان های یک قلمرو انسانی را برجسته 

دین یگانه عامل واقعی  نماید. پس بر این اساس

همبستگی ملی در کشورها می تواند باشد )عالم، 

 (  155-154: صص 42

 

اما مارکسیست ها چیز دیگری را به عنوان  

سازمایه ملت ارائه می کنند که همانا وابستگی 

اقتصادی است. از نظر مارکس و پیروانش وابستگی 

اقتصادی و روند مبادالت در محالت پدیده یی به 

م ملت را پدید می آورد.  نخستین بار مارکس نا

از وابستگی های اقتصادی برای تشکیل ملت سخن 

گفت. اما برداشت ها همیشه این بود که ملت 

پدیده تاریخی و جامعه شناختی است. از نظر 

مارکس از وابستگی های اقتصادی یگانه عاملی است 

که کسی به آن توجه نکرده است. ملت برایند 

ادالت اقتصادی است که با انبار شدن شرایط می

سودهای کالن به وجود می آید. ملت از درآمیختگی 

کالنشهرها، قبیله ها، و گروه های نژادی به وجود 

می آید. لنین برداشت همانندی با مارکس دارد. 

وی می گوید که رشد مبادله میان مناطق و ایجاد 

سبب پیدایش ملت ها شده است.  بازارهای محلی

گی های مشترک اقتصادی یکپارچه یی که شیوه بست

تولید در حال توسعه سرمایه داری ایجاد می کند، 

در واقع شیوه تولید در ایجاد همبستگی افراد 

جامعه به عنوان یک نیروی بیرونی فضا را برای 

نیازمندی های انسان ها فراهم می کند. این فضا 
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ناشی از اقتصاد یکپارچه سرمایه داری است.  

اهی برای این که یک ملت خود را هستی مند گ

سازد، جغرافیای ضروری تلقی می شد. به دلیل این 

که مردمان مربوط به یک جغرافیا خود را وابسته 

به احساس کنند. منظور از جغرافیا تعلق خاطر 

سبت به سرزمینی است که در آن  زندگی می مردم ن

کنند و به یک یا چندین زبان سخن می گویند و در 

یک تجربه تاریخی خود را شریک می دانند. 

احساسات تقریبا همسان و مشترک و جهان بینی این 

مجموعه انسانی و نیز دلبستگی قوی به سرزمین 

خود دارند. احساس تعلق به سرزمین روحیه یی است 

در ادبیات سیاسی از آن به میهن  دوستی که 

تعبیر می شود.  کارگزار سیاسی برای این که 

احساسات مردم را فعال و به سود خود تغییر دهد، 

 از شعارهای میهن دوستی بیشتر استفاده می کند. 

 

فریدریک شومان اشاره به زبان می کند که زبان 

چگونه بهترین نمایه محیط قرهنگی شخصی است. از 

نظر وی تنها استقالل سیاسی و اجتماعی برای به 

وجود آمدن یک ملت کافی نیست یعنی این مرزها از 

لحاظ سیاسی تعیین شده اند. در حالی که جوامع 

انسانی و نژادهای بشری ویژگی های مشترکی دارند 

که به سادگی از آن چشم پوشی می شود. یک مجموعه 

تر دارد که انسانی آن گاهی شانی ملت شدن را بیش

زبان مشترکی برای مبادالت خود داشته باشد. در 

واقع وجه تمیز یک ملت از ملت دیگر همین زبان 

مشترک است. شاخص ترین عنصری که  تعیین می کند 

که چه کسانی شهروند یک ملت هستند، زبان یا 

زبان های ملی است. در شمار کسانی که زبان را 

دانند، می  به عنوان سازمایه بنیادی ملت می

توان از رامسی مویر، هانس کاهان، و استالین 

نام برد. اما با وجود براهینی که طرفداران 

نظریه زبان ارائه می کنند، انتقادات زیادی 

وارد شده است. براهینی که مخالفان نظریه زبان 

می آورند، وجود و ساخت اجتماعی سویس و 

که  بریتانیا است. برهان اصلی مخالفان این است

که با وجود زبان های زیادی در این کشورها 

مردمانی که در این کشورها زندگی می کنند، ملت 
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به شمار می آیند و شهروند یکی از این دولت ها 

 به شمار می روند.                       

 

زبان مشترک، سرزمین مشترک، و دین مشترک از مهم 

ن حال ترین سازمایه ملت به شمار می آید. در عی

برخی از دانشمندان ساختار روانی مشترک را به 

عنوان چهارمین عنصر در به وجود آمدن ملت یک 

امر ضروری می دانند در رابطه به شاخص کردن 

سازمایه چهارمی چیزی دیگری مهم به نظر می رسد 

که به عنوان اساسی ترین مولفه ساختار روانی 

است. مشترک یاد می کنیم. آن اراده مشترک ملی 

زیرا ساختار روانی مشترک ، اراده مشترک و جمعی 

 (18: ص. 4پدید می آورد. )آرزو، 

 

 دیدگاه های آلمانی و فرانسه یی ملت:

نظریه پردازان، عناصر تشکیل دهنده ملت را در 

وجود یک سازمان سیاسی یگانه، فرهنگ و زبان 

مشترک، پیشینه تاریخی مشترک و.... جستجو کرده 

این میان می توان از انقالب فرانسه اند. که در 

نام برد.  انقالب فرانسه سرچشمه یکی از این 

برداشت ها در عناصر تشکیل دهنده ملت بود. 

انقالب فرانسه سرچشمه یکی از این برداشت ها در 

عناصر تشکیل دهنده ملت بود. در دیدگاه فرانسه 

یی ملت شرایط ضروری یک ملت وحدت در سازمان 

پس تکوین و وجود تاریخی ملت وابسته  یگانه است.

به به وجود آمدن  دولت است. یعنی نخست باید 

دولت به وجود آید. سپس ملت. در این دیدگاه 

دولت سازی نسبت به ملت سازی تقدم منطقی دارد 

زیرا تا زمانی که دولت به عنوان نگهبان ملت به 

وجود نیاید، ملت به وجود آمده نمی تواند. به 

گر ملت هستی مندی خود را از دولت ملی گفته دی

 ( 31: ص. 16د. )بشریه، می گیر

 

افزون بر این، صاحب نظران اندیشه فرانسه یی 

ملت عوامل و انگیزه های تاثیرگذار در شکلگیری 

ملت را ضروری می دانند. در این دیدگاه اهمیت 

نژادی برای  –زبان، مذهب و دیگر مشخصات قومی

یستند. یعنی یک ملت را نمی شکلگیری ملت بسنده ن

توان برایند خاص عوامل باال ذکر کرد. از نظر آن 
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ها برای این که ملت شکل بگیرد، انگیزه های 

محیطی، عامل تاریخی، عامل  -پیدایش احساسات ملی

اقتصادی و معنوی را از جمله عوامل ضروری 

شکلگیری یک ملت می دانند. زندگی مشترک با هم 

ن از گذشته های دور، خاطره در سایه یک سازما

های مشترک را پدید می آورد که افراد مربوط به 

این سازمان ها به آن از سر صمیمیت دل می 

بندند. شکست ها، پیروزی ها، جنگ ها و خوش بختی 

و نیازهای اقتصادی از عواملی هستند که ملت را 

 (135: ص. 7تمیز می دهند. )ابوالحمد، 

 

یدگاه  آلمانی ملت یاد دیدگاهی که از آن به د

می شود، معتقد به برداشت های فرهنگی از ملت 

هستند.  نویسندگان  آلمانی مانند نوفالیس و 

فیخته عوامل فرهنگی را از جمله عوامل انکار 

ناپذیر در پدید آمدن ملت می دانستند. آن ها با 

قیاس از حکم  طبیعت به این نتیجه رسیده اند که 

ت میان ملت ها تقسیم شده بشریت  به حکم طبیع

است.  نه به حکم  وجود دولت ها و جغرافیای 

سیاسی امروز. یعنی چگونگی ملت ها نتیجه قهری و 

جبری طبیعت است که بر نژادهای بشری درجه و 

سلسله مراتبی بخشیده است.  در این دیدگاه 

برخالف دیدگاه فرانسه یی نخست باید ملتی به 

را تشکیل دهد.   وجود آمده باشد که دولتی

 )بشریه(

 

 همانستی )خویشتن شناسی(/ هویت ملی:   

هویت عبارت است از حقیقت شی یا شخصی که مبتنی 

بر صفات گوهری آن است. صفاتی که سازنده شخصیت 

یک فرد، یک خانواده، یک قوم و یک ملت است.  

این گوهر در جریان تداخل و رو دررویی و تاثیر 

در فرد به وجود می آید و  متقابل فرد با جامعه 

هویت های گوناگون ناشی از آن مطرح می گردد و 

انواع  هویت فردی جمعی و قومی می شوند )آرزو، 

 (14، ص. 4

 

با توجه به  ابعاد گوناگون هویت در یک سخن می 

توان گفت که هویت یک مساله فرهنگی است. بنا به 

برداشتی دیگر، دین، مذهب و ملیت هم جزء مسایل 



 

166 

 

فرهنگی به شمار می آیند. که می توان  گفت دو 

 گونه تعبیر از از یک حقیقت اند.  

 

هرگاه خواسته باشیم روابط میان دین، ملت، هویت 

ملی و هویت اسالمی را درک کنیم و از ابعاد 

گسترده آن آگاه شویم، این ها را باید در پیوند 

با کشور خود مان معنا کنیم و این خود از عمده 

مسایلی است که زمینه  حل آن را می توان   ترین

در میان این روابط پیدا کرد.  در پیدایی هویت 

ما هم به معنای تاریخی هم به معنای ملی و هم 

به معنای امروزی اش یک سری سازمایه های با 

اهیمت هستند که که به سادگی نمی توان از آن با 

 چشم بسته گذر کرد. هویت جمعی ما از خرده هویت

ها و باورهای چندگانه و حاالت روان شناختی 

متفاوت به وجود آمده است  و در کل هویت ما 

حیثیت  یک سه کنجه را دارد.  در وجود ظاهری و 

بیرونی این  مثلث هر یکی از ضلع های آن الزم 

است و ایجاب می کند که این اضالع به طور منظم  

انه باید در کنار  هم قرار گیرند تا یک مثلث یگ

 به وجود آید. 

 

 سازمایه های هویت ملی:

ملت ها زمانی به وجود می آیند که مشترکات 

چندگانه یی در گذر تاریخ  داشته باشند.  این 

مشترکات را می توان  به مجموعه یی به هم 

پیوسته یی به نام هویت ملی یاد کرد. یا به 

گفته دیگر، هویت ملی پایه و بنیاد  تجارب 

ها و نژادهایی است که در یک کشور مشترک  گروه 

 و در یک جغرافیای مشخص زندگی می  کنند.  

 

هویت همان  ارزش های قرار دادی از یک طرف و آن  

عده اسطوره های تاریخی که توانسته نقاط مشترک 

میان مردم یک سرزمین را فعال و برجسته سازد، 

می باشد. بنا براین، وجود فعال چنین نقاط می 

فرایند ملت سازی در یک  محدوده تواند  

جغرافیایی را سرعت بخشد. هویت ملی سنگبنای 

رسیدن به ملت است. در بحث هویت ملی واحد تحلیل 

و یا هم اصل اساسی وجود حقیقت فردی و جمعی است 

که در اثر کشاکش میان ما و دیگران و یا تصور 
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ما از دیگران  شکل می گیرد. هستی ما و هستی 

یت ما و شخصیت دیگران  و... همه  دیگران شخص

 این ها دو روی یک سکه اند.  

 

دین به عنوان یک سازمایه هویت ملی گذشته 

تاریخی هم نیز برای ساختن هویت ملی یکی از 

سازمایه های ضروری به شمار می آید. به طوری که  

در نبود یا کمرنگ  شدن یکی از سازمایه ها به 

تعریف کرد.  دشوار می توان هویت ملی را 

سازمایه ها به طور مستقیم در پیدایی هویت ملی 

دخیل هستند که در ارتباط برخی مفاهیم معنا 

پیدا می کنند. گذشته از فرایند تاریخی در 

اهداف ملی، ارزش های ملی،  -تعریف هویت ملی

حاکمیت ملی، ملیت و ملی گرایی با هویت ملی 

و تبیین  متصل و همخانه  هستند  و هر یک  تعریف 

خاص خود را در عین  این که با هم  ارتباط 

منطقی دارند، می طلبند.  لذا این مفاهیم در 

طول تاریخ همتراز هویت ملی ما است زیرا هرگاه 

از هویت ملی سخن زده شود، این ها مفاهیمی اند 

که به ذهن متبادر می شوند. بنا براین، هویت 

تعریف می  تاریخی ما در رابطه با  این مقوله ها

 (       14، ص.4شود. )آرزو، 

 

بحث پیرامون هویت ملی مستلزم یک بحث دیاکرونیک 

)یک مکان و چند زمان( است. آن چه که امروز ما 

را  بیگانه با گذشته درخشان ما می کند، سیاست 

های آلوده به استبداد است که با استفاده  از 

ری هویت های بی ریشه قومی و زبانی برای ماندگا

 خویش هویت سازی کاذب می کند.  

 

 هویت ملی و هویت سازی:

گذشته از بی ارتباط بودن نمادهای نامتجانس 

تحمیلی نسبت به هویت ملی باز هم نماد یک جامعه 

 ناهمگن و نامتجانس را به وجود آورده است. 

 

در افغانستان هویت سازی بر اساس تک قومی گری 

ه برایند چنین ساخته و پرداخته شده و دولتی ک

هویتی باشد، خرده هویت ها و اقوام دیگر بر 

اساس شبیه سازی هویتی مدغم می شوند. این شبیه 
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سازی هویتی نهایتا پیامدهای نادرستی چون گسست 

هویت را به بار می آورد و یه جای این که هویتی 

به نام هویت ملی ساخته شود، هویت ملی به هویت 

 . های قومی پراکنده می شوند

 

هویت کلی اساسا زمانی به وجود می آید که هویت 

سازی بر مبنای عدالت فرهنگی، یعنی حالتی که 

خرده فرهنگ ها با در نظرداشتن کارکردی که نسبت 

 به سازمان های کالن دارند، درجه بندی شوند. 

 

مقوله هایی چون وحدت ملی، هویت ملی و... الزما 

رک ملت به به شناخت تاریخی نیازمند هستند. د

تاریخی در گرو فهم عمیق  -عنوان پدیده یی سیاسی

هویت تاریخی، هویت دینی و هویت فرهنگی است. 

شناحت تاریخی نام افغانستان به منظور یافتن 

پیشینه تاریخی چندان درخور تامل نیست. اگر می 

خواهیم با اعمال کلمه افغان به هویت ملی دست 

تاریخی ،  پیدا کنیم، این چندان با پیشینه

 فرهنگی و دینی ما کنار نمی آید. 

 

تسلط پشتون ها »به  باور داکتر نظیف شهرانی، 

بر اقوام دیگر در کشور، جوهر اساسی توسعه 

سیاسی و دولت سازی در افغانستان را تشکیل می 

دهد. وی می گوید تسلط پشتون ها به عنوان امر 

مسلم تلقی می شود تا مساله یی مورد بحث و 

آن چه که تا کنون گفته شد، غلبه قوم «. شهمناق

گرایی بر چگونگی ملی افغانستان بود. مسیرهایی 

را که باید خرده هویت ها می پیمود، و در 

فرایند عادالنه یی باعث شکلگیری یک روح و یک 

منش ملی می شدند، بازسازی هویت ملی که در واقع 

زیربنای بازسازی های دیگر را تشکیل می دهد، 

سفانه کمتر کسی در طول تاریخ به این امر متا

 بزرگ توجه کرده است.  

 

مادامی که گنجینه های فرهنگی از زیر انبار 

تاریخ واکاوی و ریشه یابی نشوند، نمی توان 

هویت واقعی را ساخت. هویتی که ریشه در در دل 

این مرز و بوم دارد و تا اعماق تاریخ امتداد 
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ق عصر مدرن را زیر می یابد، و شاخه های آن آفا

 سایه اش می گیرد.

 

هویت ملی در حیات ملت ها نقش یزرگی دارند. 

هویت ملی در حقیقت حیثیت یک قطب نما را دارد 

که یک ملت را در شرایط دشوار جهت می دهد و 

اهداف جمعی یک ملت را استقامت می بخشد.  هویت 

ملی را می توان  منشوری خواند که طیف های 

ژادی و فرهنگی یک ملت در آن بازنما اجتماعی و ن

می شود و دژ استواری است که ملت های صعیف را 

 در مواجهه با برخوردهای قومی دفاع می کند.   

 

پدیده هایی چون هویت ملی، دولت ملی و ملت 

زمانی به وجود می آیند که مردم آن به جای خون 

و نژاد، به سرزمینی که مرزها و حدود و ثغور آن 

است، و در آن زندگی می کنند، پیوند و مشخص 

 دلبستگی پیدا  کنند. 

 

روند خروشان بازگشت به هویت ملی در عین زمان 

یک حرکت مهارناپذیر است. زیرا این روند همنوا 

و هماهنگ با آموزه های حقوق بشر و حق انسان ها 

که این حق جزو ارزش های انسانی است، به پیش می 

رنوشت با داشتن ارزش های رود. ادامه حق تعیین س

مشترک انسانی برگشت ناپذیر شده است. حذف هویت 

به معنای حذف گذشته و حال  و آینده یک ملت و 

، 10)انصاری، یک جماعت انسانی به شمار می رود. 

 (     100 -96ص.ص. 

 

افغانستان مظهر خودشیفتگی های هویت قومی به 

های  شمار می رود. هیچ یک فضای فراتر از ارزش

قومی به نام ارزش های ملی تعریف ناشده تا مردم 

تشخیص دهند که چه چیزی می تواند اندیشه ما را 

به سوی یک ارزش تعریف شده ملی راه گشاهی 

نماید.  مردم زمانی به ارزش ملی می اندیشند که 

این ارزش ملی، هویتی همچون نقطه پایان مسابقه 

 مشخص و تعریف شده باشد.      

 

 سازی و چندگانگی فرهنگی:  ملت 
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اصل مفهوم ملت به سیاست داخلی دولت ها اشاره 

می کند.  دولت های جدید در راستای نشان دادن 

خود در صحنه بین المللی با دو اصل عمده مواجه 

هستند که تنوع گروهی، قومی و دیگر هویت کالن 

ملی. این هویت های فروملی و فراملی رو در روی 

، بدون در نظر داشت این دو اصل هم قرار دارند

حضور در صحنه بین المللی که ناشی از هویت 

فراملی می شود را دچار گسستگی می کند. دو 

راهکار در همین مورد وجود دارد. یکی راهکار یا 

نظریه ملی گرایی محافظه کار و دوم نظریه 

 بسگانگی فرهنگی )چند فرهنگ گرایی( افراطی است. 

 

ویت جمعی تعریف می کنیم، میراث چیزی را که ما ه

گذشته های تاریخی هستند و این بازمانده تاریخی 

حافظه و ارواح ملی و دولت ملی را تقویت می 

کنند. بنا براین، باید این بازمانده های ملی 

از نسلی به نسلی منتقل شوند. در این صورت است 

که وجود خارجی دولت به عنوان روامدار منصف 

که آزادی های فردی را در هنگام   ایجاب می کند

تشخیص منافع ملی کنار گذارد و نیاز به حفظ 

هویت ملی مشترک را اصل اهداف خود قرار دهد. 

این دستوری است که از ملی گرایی محافظه کار 

 ناشی می شود. 

 

در مقابل چند فرهنگ گرایی افراطی، دولت را به 

عنوان روامدار میان گروه ها و اقلیت های 

رهنگی تعریف می کند که در سایه دولت باید ف

فرهنگ ها و خرده ارزش های داخلی در یک کشور 

 اجازه همزیستی و رشد و نمو را داشته باشند. 

 

در بسگانگی فرهنگی تاکید بر این است که نباید 

تفاوت ها را به سود هویت ملی که چندان کارساز 

هم نیست، کنار گذاشت بل که باید تفاوت های 

نسی، فردی، نژادی  و مذهبی را معرف اصل ج

فردگرای دانست. در جوامعی که چند فرهنگی است، 

افراد این جوامع همزمان به هویت های خاص تعلق 

می گیرند و هرگاهی این افراد با این هویت های 

چندگانه حس می کنند که وجود اجتماعی دارند، 

 راه اشتباه را می پیمایند. زیرا بعضا این هویت
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ها انتخابی هستند و بعضا هم غیر انتخابی. در 

بعد انتخابی محور خود اجتماعی هر فرد با 

 (   136-135: صص. 1383)میلر، برداشت های اوست. 

 

هویت های قومی در افغانستان در بسیاری موارد 

برای تمیز و شناسایی سیاسی به کار می روند. 

اصل بنا بر این افغانستان جامعه یی است که خط ف

میان اقوام آن را زبان  می سازد. زیرا زبانی 

که برای شناسایی تیره ای و قومی به کار می 

رود، به زبان عمومی که ملت به واسطه آن شناخته 

می شود، رو در روی هم  قرار می گیرند. ایجاد 

شکاف های قومی و درگیری داخلی افغانستان پیش 

رجسته تر و پیش تر از همه به پشتیبانی زبان ب

 تر می شود. 

 

حتا در جایی که ملت آینده نمی تواند به هیچ 

پیشنه یی قومی مهمی فخر بورزد، و در جایی که 

هر پیوند قومی واهی یا ساختگی باشد، نیازمند 

سازمایه های فرهنگی یی برای اسظوره شناسی و 

نمادپردازی همگن برای یک اجتماع تاریخی و 

عنوان  شرط بقاء  فرهنگی است تا در هر جایی به

و وحدت ملی جلوه گری نماید بدون تبار و قومیت 

 ملت آینده فرود خواهد پاشید.

 

هویت افغانستان به گونه یی نیست که ملی باشد 

یا فرهنگی چون  از روا داشتن تبعیضات قومی 

چنین بر می آید که هویت ملی روز به روز سیاسی 

ی، ملی می شود. بنا بر این، نباید نهادهای مذهب

و آموزشی با گروه های قومی همسویی و همسانی 

داشته باشند. زیرا انجام این کار اقتدار 

نهادهای ملی کشور را زیر پرسش می کشد. برایند 

چنین کاری اقتدار مشروع ملی را تبدیل به قدرت 

سرکش قومی می کند و لذا سپس از آن اسطوره های 

ها  و  قبیله یی مقدس شمرده می شوند. این سنت

اسطوره های قبیله یی مقدس شمرده می شوند.  این 

سنت ها و اسطوره های قبیله یی محکوم به آسیب 

پذیری هستند یا به سخن  دیگر پشتیبانی غیر 

قبیله یی اقتدار  –خردمندانه از ارزش های سنتی 

 ملی را از میان می برد.  
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اسکروتن در مورد اهمیت اسطوره ها اشاره می 

ی ساختگی می سازند تا با آن ها کند: چیز

نهادهای وارد حیات دولت شوند و زندگی شهرمندان 

از نظر اسکروتن «. را زیر تاثیر قرار دهند

وظیفه قانونی دولت ها حفظ اسطوره هایی است که 

ملی هستند و به قول رنان حافظه جمعی را تقویت 

می کنند. بنا افغانستان تا کنون هیچ اسطوره 

نگرفته که تقویت شود یا به سخن ملی یی شکل 

دیگر دولت ها از کنار اسطوره های ملی نادیده 

گذشته اند و نقاط مشترکی را که مردم و قوم های 

ساکن در این کشور را به هم نزدیک می کند، دست 

 کم گرفته اند. 

 

اصل ملیت با آرمان های سیاسی لیبرالیستی 

نگی همخوانی دارد اما چند فرهنگی گرایی )بسگا

فرهنگی(  با توجه به تفاوت های فرهنگی و 

چگونگی واکنش به آن از منظر فردی و سیاسی 

اشاره می کند.  روایت افراطی بسگانگی فرهنگی 

در یک  چالش، با اصل ملیت قرار می گیرد.  از 

نظر بسگانگی فرهنگی این اندیشه که به تفاوت 

های فرهنگی باید احترام گذاشت، معنای بیش از 

امداری فرهنگی است. لذا جامعه یی که چند رو

فرهنگی است، باید فضایی که گروه های قومی در 

آن می توانند به وابستگی حسابی و تعریف شده 

دست یابند، را مساعد سازد و به گروه ها اجازه 

 داده شود تا مطالبات اصیل خود را شکل بخشند. 

 

در اندیشیدن  در باره قومیت باید راه میانه »

در پیش گرفته شود یعنی نه جبرگرایی محض به این 

معنا که قومی دارندگان هویت غیر قابل تعییر 

هستند. از تقابل جبر و اختیار نمی توان نگاه 

تجربی پدید آور تمام هویت های جمعی در طول 

زمان پدید می آیند و تغییر می کنند.  یعنی 

دفاع از هویت و یا طرد آن بستگی به تجربه 

ی آن دارد. اگر ما به زبان ملی نگاه کنیم، پذیر

زبان ملی تا حدودی فرهنگ مردمی را زیر چتر خود 

می گیرد. اما در بسیاری از حوزه ها نمادها و 

 نهادهای ملی از هنجار خاص گروهی جدا هستند.                  
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ی دیوید میلیر می گوید: فرهنگ عمومی که هویت مل

مشترک را می سازد، نمادگرانه  نیست که این 

فرهنگ برایند تاثیرات خرده فرهنگ های قومی و 

فرهنگ های گروه های اجتماعی در یک  جامعه می 

باشد. پس چنین نتیجه می توان گرفت که فرهنگ 

کالن ملی هیچ گاه سلیقه یی و کاذبانه نیست. به 

همین دلیل است که آن چه که در کانون توجه 

مردمساالری قرار دارد، زیرا خواسته های این 

گروه هادر فرهنگ ملی باید تعدیل شود. در 

شرایطی که دمکراسی فضایی شده است که در آن 

تنها گروه ها و نهادهای سیاسی حیثیت نمایندگی 

را دارند، اگر کسی نماینده گروهی خاص است، 

الزمه آن این است که تقاضاهایی را فهرست کنند 

درت چانه زدن در گفتمان ملی را داشته که  ق

 باشند نه این که مطالبات سلیقه یی باشد.  

 

میلر معتقد است که هر نوع اندیشه ملت باور که 

برای اقلیت ها و گروه های اجتماعی تحمیل شود، 

مردود است و هم چنان این اندیشه را که خرده 

هویت ها  باید از میان بروند، و هویت گروهی 

بپذیرند، یک امر نادرست می داند.  به  خاص را

جای این، باید  روحیه تحمل پذیری تبلیغ گردد 

تا گروه های فرهنگی زیست مشترک در فرهنگ  

عمومی را تجربه کنند. بنا بر این،  اندیشه و 

یا برداشت درست از ملت مشارکت فعال گروه های 

: 56فرهنگی موجود در یک کشور است.  )میلر، 

 (167 -164ص.ص. 

 

در واقع دولت همچون گلدانی است که روی میز 

شکسته و لرزان گذاشته شده است و هر لحظه 

 احتمال سقوط آن احساس می شود. 

 

 گفتمان مردمساالر و گفتمان قومساالر:       

تکیه گاه اساسی گفتمان قومساالر را پیشداوری 

های قومی تعیین می کند و دفاع از آن وظیفه 

ما گفتمان مردمساالر مبتنی بر قومی است. ا

راهکارها و راهبردهای سیاست مدرن همخوانی 

دارد. بر این اساس در سیاست مدرن کوشش می شود 
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با تعبیه سازوکارهای گوناگون مانند حقوق بشر 

قانون اساسی دمکراسی پارلمانی )دولت ملی( 

نهادهای مدنی و عرصه عمومی  از وجه انسانی و 

 دفاع شود.  رشد ظرفیت های او 

 

به گفته دیگر، می توان خاطرنشان کرد که  دولت 

های ملی گفتمان  مردمساالر را هم به وجود می 

آورند و از آن همچنان دفاع می کنند. در گفتمان  

قومساالر آن چه که در گفتمان کردمساالر است را 

به  حاشیه می راند. ریشه گفتمان قومی به وجه 

ر اکتسابی افراد همانند قومی به وجهی قومی و غی

ویژگی زبانی، نژادی قبیله یی و مذهبی باز می 

گردد. یعنی وجه انسانی  انسان  را دست کم  

گرفته و به حاشیه می راند.  در حالی که در 

گفتمان مردمساالر  اعتبار انسانی به حاشیه 

رانده شود همزمان خاصیت مردمساالر این گفتمان 

به نوع دیگری گفتمان از میان می رود و تبدیل 

 (291: ص. 23، 23)جالیی پور، قومی می شود. 

 

هرگاه گفتمان قومساالر در یک ساخت اجتماعی وجود 

داشته باشد، مسایل اولیه مربوط به یک دولت ملی 

در معرض تهدیدات نظام تک  قومی قرار می گیرد. 

در اجتماع سیاسی افغانستان  گفتمان قومی به 

شده است که در نتیجه گفتمان  گفتمان مسلط تبدیل

مردمساالر و به دنبال آن حقوق شهرمندان را در 

معرض آتش جنگ قومی و هویتی ایدئولوژی های قومی 

و ناسیونالیستی در سیاست موجود افغانستان شده 

 است. 

 

در افغانستان هژمونی دموکراتیک همواره در معرض 

تخریب گفتمان و هزمونی قومی قرار دارد. هر 

 ظه فضا به سود گفتمان قومی می چرخد.  لح

 

 11منظور از ملت سازی در افغانستان پس از 

مطرح است. مولفه های ملت سازی در  2001سپتامبر 

افغانستان بر مبنای آخرین رهیافت تیوری سازنده 

گرایی در راستای تغییر و هویت بازیگری سیاسی 

یا دولت پساجنگ  نظیر سیاسی ظرفیت و توانایی 

اسی توانایی و ظرفیت توسعه یی و نهادسازی سی
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سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تبیین می 

 گردد. 

 

فرایند ملت سازی می تواند شامل استفاده از 

مفهوم توسعه به عنوان زیربنای افزایش رشد 

 اقتصادی و هماهنگی باشد.  

 

فرایند دولت سازی را نیازمند بسترسازی با پیش 

 نند که عبارتند از: زمینه هایی می دا

 بازسازی نهادهای دولت. -1

گسترش و تقویت ارزش های انسانی نظیر حاکمیت  -2

 قانون

 ایجاد امنیت بنیادی و همه جانبه -3

 تقویت گفتمان یا گفت وگوی مردمساالر و مشارکتی.  -4

 

( چهار موضوع را به عنوان  2007بریان  سمیت )

 شاخص های فرایند  دولت سازی  مطرح می کند :

م سیاسی که در فرایند دولت سازی ایجاد نظم نظ -1

سیاسی یکی از ضروریات بنیادی و زیربنایی برای 

دموکراتیزه شدن یا ثبات سیاسی دولت محسوس می 

شود. در بسیاری از موارد از نظم به نام فرایند 

دولت سازی یاد می شود. ناتوانی افغانستان 

پسااستعمار پساجنگ و پساتعارض در ایجاد حفظ 

ظم سیاسی و اجتماعی تجهیز منابع و به کارگیری ن

آن ها )استخراج دولت( اتخاذ تصمیم ها و سیاست 

گذاری ضعیف بودن حاکمیت داخلی و خارجی و یا بر 

(  فقدان 1968بنیاد دیدگاه های هانتینتگون )

اقتدار عدم وجود سازمان های کارا و عدم 

توانایی و کفایت سیاسی در بسیاری از کشورهای 

در حال توسعه بدون توجه به نوع حکومت یا رژیم 

سیاسی آن ها یا عدم توانایی دولت در کشورداری 

 آن نظم سیاسی است. 

دولت سازی به عنوان نظم سیاسی توانایی سازواری 

داشته و با ایجاد جامعه مدنی به تثبیت و تقویت 

فرایند  دموکراتیزه شدن در دوران گذار کمک می 

ر حال توسعه و پساتعارض و کند. دولت های د

پساجنگ مانند افغانستان دارای دولت های ضعیفی 
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اند که معموال از ایجاد نظم سیاسی و حفظ آن یا 

ثبات سیاسی و اعمال قدرت و تامین امنیت یا 

 ناتوان بوده و یا رنج می برند. 

ن هدف ایجاد دولت توسعه آتوانایی توسعه که در  -2

 تصادی و اداری گرا عدم وجود فساد سیاسی اق

دولت به عنوان منافع در سیاست تطبیقی و روابط  -3

بین المللی نیاز به ایجاد و فراهم ساختن 

توانایی سیاسی است. و بدین منظور نوسازی جامعه 

دولت جدید را برای ایجاد توانایی حل مشکل به 

منظور ایجاد توانایی در سیاستگذاری سیاسی 

 یاری می بخشد. اداری و اجرایی کارا و موثر را 

نهادسازی سیاسی: بر این اساس نهادها بیش تر از  -4

عنوان سازمان ها تلقی می شوند.  زیرآن چه که 

 دارای اهمیت هستند. 

دولت سازی و ملت  سازی گاهی معنای روشنی پیدا 

می کند که دانسته شود کدام  دولت و ملت شکل 

دهنده دولت ملی است. به این  تعبیر هم می توان 

ان داد که یک  دولت زمانی ملی است که در نش

قلمرو آن حقوق بشر و حتا حقوق فردی اولویت 

محوری داشته باشد. در دولت ملی حقوق انسانی 

 تنها به برابری و شهروندی پایان نمی یابد. 

 

ویژگی دیگر دولت ملی پاسداری از آن چه که حریم 

ملت به شمار می رود، است. این حریم ملی مادی و 

عنوی است. ویژگی سوم دو دولت ملی و ملت سازی م

ایجاد سازوکارهای دمرکراسی است . یعنی 

دموکراسی  به عنوان پل ارتباط بین جامعه مدنی 

و دولت عمل می کند که این فرایند و هم توان با 

 برتری ملت  نسبت به دولت انجام می شود.

 

در تجربه دوران مدرن ما با دو نوع ملت سازی رو 

رو هستیم. یکی ملت سازی به معنای سیاسی با به 

دولت ملی همخوانی دارد و بس. چرا که دولت های 

مدرن  به تنهایی با ویژگی های قومی تشکیل شده 
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اند که دولت های امروزی از گروه های مختلف 

نژادی قومی و حتا مهاجر تشکیل شده اند. و از 

ت حق رای و حقوق شهرمندی برخوردار هستند. در مل

سازی فرهنگی ممکن است افراد متعلق به  فرهنگ 

غالب یا هم چند فرهنگ غالب برخوردارند از 

مزایای دموکراسی و برابری حقوقی شوند. اما 

اقلیت های کوچک که سال ها در سرزمین خویش 

زندگی کرده اند، محروم از امتیازات سیاسی می 

 شوند.    

 

 ؟تآیا مفهومی به نام ملت در حال افول اس

این پرسش که آیا ملت ها همانند دیگر الگوهای 

سیاسی زمان زده می شوند یا این که پدیده یی به 

نام ملت بستگی به فرهنگ، مذهب، نژاد و تاریخ 

مشترک دارد، که نسل بشر در هیچ یک از دوره های 

تاریخی بدون آن ها نیست، بحث را پیرامون پدیده 

  ملت در عصر جهانی شدن باز می کند.

بیشتر کسان بدین باور اند که جهانی شدن فضای 

خاص است که پدیده های سرآمده و لیبرال از یک 

نقطه جهان امواج گونه پخش می شوند و به دیگر 

نقاط جهان بار ارزشی به خود می گیرند. از جمله 

خوب ترین ابزار جهانی شدن منابع اطالعاتی و 

شترک بازار آزاد است که در بازار آزاد  سود م

بین انسان ها بدون در نظرداشت رنگ و پوست و 

نژاد و ملیت خاص این رایطه به طور خودکار بر 

 قرار می گردد.   

 

اغلب برای کمرنگ کردن استدالل های مدافع ملیت 

دولت ها نه  -گفته می شود که عصر ملت ها و ملت

در همه جا که حد اقل در میان ساکنان جوامع 

مده است. عوامل گوناگون در لیبرال غربی به سر آ

فروپاشی هویت های ملی دخیل هستند که در نتیجه 

فروپاشی نظام سیاسی متکی به این الگوها هویت 

ها هم باید فروبپاشد. هر نوع اندیشه ملت 
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باورانه در دموکراسی های لیبرال به سرعت در 

 حال کهنه شدن است. 

ناسیونالیسم زمانی کارکرد مثبت دارد، که با 

غییرات و نوآوری های تکنولوژیک همراه باشد.  ت

در غیر آن، خردنگاری ابزاری و تکنولوژیک 

اختصاصات فرهنگی و اقتصادی را کم کم از صحنه 

 به کنار می راند.   

توسعه خرد ابزاری مشترک میان انسان ها و شیوه 

های مشترک اقتصادی  باعث همسویی فرهنگ ها در 

تانه هزاره سوم خصوصیت تراز کالن می شود.  در آس

یگانگی ملی و بیگانگی بین المللی اگر حکم همان 

یگانگی محلی و قبیله یی و یگانگی ملی در آغاز 

عصر مدرن را پیدا کند، مانع توسعه می شود که 

: 55)مردی ها، عبور از آن ناگزیر حواهد بود.  

19-21) 

داکتر محمود سریع القلم در رابطه به جا به 

ملت جای  -ملت بر آن  است که بازار جایی مفهوم

ملت را گرفته است. فرصت ها و امتیازاتی  -دولت

دولت ها برای شهروندان  -را که در گذشته ملت

دولت این   -خود فراهم می کردند، روزی بازار

امکانات را از قبیل شغل، انبار ثروت، و... 

فراهم می کند. یعنی کشورها به گونه خودکار به 

جهانی پیوند می خورند. در نتیجه، این بازارهای 

کشورها در صورتی که سامان یافتگی داخلی داشته 

باشند، دسترسی شان به ثروت و سرمایه های کالن 

ملت ها به ویژه  -آسان می شود. لذا وظیفه دولت

فضاسازی میان بازار جهانی و ساخت و بافت داخلی 

است. بومی اندیشیدن به هر شکلی که باشد، یه 

یان کشورها  تمام می شود. کشورها  باید با ز

بازارهای جهانی خود را همنوا سازند. با توجه 

به شرایط ناسیونالیستی این امر مشکل می شود.  

 (34-27: 37)سریع القلم، 

برداشت عده یی از صاحب نظران دگر از 

ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی خردگریز 

در مقابله با مطرح است که خود این برداشت 

آموزه های جهانی شدن قرار دارد و به همین دلیل 
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است که می گویند نطفه امپریالیسم در بطن 

: ص. 40د.  )ضمیران، ناسیونالیسم شکل می گیر

41 )  

 

 -گیدنز بر آن است که تصوری که می گویند دولت

ملت ها در آستانه نابودی قرار دارد، تصوری 

برای نخستین بار   نادرست به نظر می رسد، زیرا

ملت ها جهان شمول  -است که در تاریخ بشری دولت

می شوند.  بسیاری از دولت های سنتی بودند که 

ملت وحود داشته اند. به طور  -همزمان با دولت

نمونه شوروی پیشین از جمله امپراتوری ها بود 

که کشورهای همسود ]کنونی [را در بر می گرفت. 

ملت ها  -قاط جهان دولتگذشته ار این در برخی ن

تازه قوی تر از دوره های دیگر شدند. از سوی 

دولت ها و ملت های بدون تمایل به  -دیگر، ملت

تشکیل دولت ملت دارند. ناسیونالیسم از یک سو، 

و فشار ملت های بدون دولت از جمله مواردی است 

ملت ها  باید خود را با آن همنوا  -که دولت

ملت نیاز به برقراری  -سازند. و همچنان دولت

روابط مداوم با اقتصاد جهانی است. لذا گیدنز 

ملت ها با اقتصاد جهان  –در این نقطه که دولت

هماهنگ شوند، با دیگران وجهه مشترک  دارند. 

 (   89 -88: صص. 47)گیدنز، 

 

ملت چنین  -گیدنز در دفاع از کارکرد دولت

کل خاطرنشان می کند که  دولت ملت ها زمانی ش

رایج سیاسی را به خود گرفته بودند که سرمایه 

داری رشد کرده بود و پس از رشد سرمایه داری 

بود که دولت  ملت ها به آرایه های سیاسی 

ملت ها مشتمل بر  -درآمدند. از نظر گیدنز دولت

حاکمیت سیاسی سازمان های مدنی  قابل تعریف 

هستند. در واقع دولت ملت ها از نظام های 

یی پیش تر از آن که شکل رایج سیاسی را اروپا

داشتند، متاثر شدند، تا پسان ها به یکپارچگی 

 (   178مبدل شد. )گیدنز، ص. 
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ملت همانندی  -برداشت والرشتاین در باره  دولت

نزدیکی با گیدنز دارد.  به باور وی الزامات 

نظام سرمایه داری این است که در گام نخست 

ا به وجود می آورد که تقسیم کار بین المللی ر

ملت ها  -در اثر تقسیم کار بین المللی   دولت

جاگزین ساختارهای سنتی فئودالی و امپراتوری می 

 شوند.  

 

 موانع ملت سازی:

در کشورهای جهان سوم عامل عمده یی که نگذاشت 

به آگاهی ملی دست پیدا کنند، استعمار زدگی این 

یجاد شده کشورها بود که این کشورها در..... ا

در رابطه با جهانی شدن از یک سو و مشکل داخلی 

از سوی دیگر دچار بحران شدند. بسیاری از 

کشورهای در حال توسعه که اکثرا پیش از آن  

وابسته بودند، پیش از آن که ویژگی های ملت 

دولت ها را تشکیل دادند.  -جاگزین شود، کشور

     (               132-131: صص.7)ابوالحمد، 

             

به دلیل چیرگی مداوم استعمار در کشورهای 

وابسته پایه های تشکیل دهنده ملت گسترش الزم را 

نیافت. مرزهای تازه ترسیم شده از گروه های 

ناهمگن موقعیت و فرایند  شکلگیری ملت را به 

دشواری کشاند. از سوی دیگر، پدیده ملت به 

ع فرا انسانی عنوان آرایش سیاسی جدید و اجتما

متشکل از چند قوم نیازمند سرزمین معین 

جغرافیایی بودند که توسط سازمان بین المللی به 

رسمیت  شناخته می شد.  روابط بین المللی و کم 

توجهی سازمان های بین المللی دوباره به مشکل 

این کشورهای تازه استقالل یافته افزود. 

 (137/139)ابوامحمد، ص. 

 

لت سازی از سرزمین معین و جمعیت در ساختمان م

معین استفاده می شود.  زیرا کنترل سیاسی یا 

نظامی انحصاری بر سرزمین معین به  دفاع از این 
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سرزمین در برابر خطر های ممکن و احتمالی از 

بیرون ایجاد رفاه مادی و مشروعیت سیاسی در 

درون این سرزمین است. شکست ها در این موارد 

اد توازن در بسیح داخلی و روابط یاد شده و ایج

خارجی عواملی هستند که هر لحظه پروژه ملت سازی 

، ص. 59)هنته، را به خطر رو به رو می سازند. 

256   ) 

 

در کشور، در گذشته که حکومت ها سیاستگذاری  

های شان بر مبنای قومیت می چرخید ]به استثنای 

قوم حاکم، سایر اقوام[ نه تنها از امتیازات 

محروم بودند، بل که پرداخت کننده مالیات هم 

بودند. روشن است مردم مناطق محروم و حاشیه یی 

فاقد انگیزه های الزم در مشارکت بودند و 

اعتراضات آن ها همواره سرکشی قومی از جانب قوم 

مرکزی تعبیر می شد و در نهایت سرکوب و نسل کشی 

یگانه و محتمل ترین راه حل قوم بر سر قدرت 

بود.  به گفته دیگر، اعتراضات اقوام محروم در 

حد قوم خود شان است. در حالی که قوم مرکزی 

 مدعی ساختن ملت بر مبنای هویت خویش است.        

 

اقتصاد مبتنی بر منفعت اقتصاد قبایلی و قومی و 

عدم رابطه دو سویه آنان با بازارهای ملی به 

امور شیوه  یی که به دنبال  ایجابات رسما  

طراحی شده است، به چیز بزرگی به نام منافع 

اقتصاد ملی تهدید کننده و خطرناک است. قبایل 

هنوز آداب و تشریفات اقتصادی امروز را با تمام 

فایده  و منفعت های آن دست کم  می گیرند و 

همواره خواهان  اقتصاد بدون  حساب هستند  که 

.  لذا بدون شک  اقتصاد ملی در آن جایگاه ندارد

به مجرد این که خواسته های قبیله یی مورد کم 

مهری اقوام شهرنشین می شود، اقوام با 

سازماندهی خودجوش به براندازی دولت مرکزی 

اقدام می کنند . ولو که دولت مرکزی دولت ملی و 

به خواست ملت باشد.  این قبیله ها تنها خواهان 

 اسطوره یی شان در تراز –تطبیق هویت فرهنگی
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کشور و در تراز ملی نیستند که خواهان  تحقق 

روش ها و شیوه های رایج مبادالت اقتصادی مبتنی 

: ص. 27)دریورو،  بر ارزش قبیله در کشور هستند.

27  ) 

 

 موانع فرهنگی)فرهنگ قبیله یی(:

به وجود آمدن نهادهای ملی اساسا واقعیت های 

موجود جوامع را تشکیل می دهد که بر مبنای آن 

روه های احتماعی فراتر از قوم و قبیله در گ

 تعیین  ساختار اجتماعی نقش اساسی را دارند. 

 

مشکل اساسی در کشور این است که مرز ملی وجود 

ندارد. همه چیز در ترازوی فرهنگ  قبیله سنجیده 

می شود. در واقع، در اثر چیرگی فرهنگ قبیله 

ی است که هیچ کسی فراتر از قوم و قبیله خود نم

اندیشد. لذا فرهنگ قبیله یی یگانه عامل عمده و 

اساسی در فرایند ملت سازی در افغانستان  

شناخته می شود.  گاهی اگر فردی به منزلت دولت 

و یا قدرت سیاسی می رسد، باید حتما قومیت را 

به حیث نردبان و یا مهره رسیدن به هدف استفاده 

اریخ کند، دقیقا سیاسیون  افغانستان در طول ت

راه های پیروزی شان در راه  به دست آوردن قدرت 

را  قومیت قرار دادند.  در اندیشه  قبیله یی 

ملی اندیشیدن و حق دادن فردی غیر از قوم خود 

تابو و حتا حرام   است که از آن به ننگ و نام  

 قومی تعبیر می شود.       

 

فرهنگ  قبیله یی حیثیت  زمین شوره زاری را  

ه هر گیاهی ولو به هر وقتی و معیاری که دارد ک

کشت شود، ریشه نمی دواند. چیرگی فرهنگ  قبیله 

یی بر حوزه های سیاسی، اقتصادی،  فرهنگی و 

اجتماعی موجود افغانستان دسترسی به نوسازی، 

دموکراسی، ملت سازی و دولت سازی هویت ملی 

جامعه مدنی و... در کل، دسترسی به توسعه را 

 تا و ناممکن می سازد.دشوار و ح
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برای این که این نیازمندی )ملت سازی( رفع  

شود، باید دنبال پیش زمینه های آن بگردیم. 

بدون شک مرفوع ساختن این نیاز عظیم اجتماعی 

بدون شکستن ساختارهای بسته و آهینن قبیله محال 

است. لذا بدون در نظر داشت واقعیت های موجود 

ه خاص صرفا به فرهنگی افغانستان و توج

الگوبرداری از تجربه های غربی در افغانستان به 

       (19)بووچی شکست رو به رو می شود. 
  

فرهنگ سنتی و قبیله یی فرهنگ شخص گرا است نه 

شخصیت گرا. در فرهنگ  قبیله یی جایگاه و منزلت 

افراد نه بر اساس دانش، کاردانی و اندیشه که 

قیبله یی آنان تعیین بر مبنای موقف خانوادگی و 

می شود.  به همین دلیل است که  فرهنگ  قبیله 

یی ذاتا ضد توسعه و پیشرفت است و هر نوع  آوری 

 و غییر سازنده را در جامعه  مردود می شمارد.  

 

از دیگر ویژگی فرهنگ قبیله یی مطلق گرایی محض  

است. سیاست قبیله یی داوری قبیله یی دشمنی و 

مطلق است.  در قبیله افراد  دوستی قبیله یی

مورد اعتماد در سیاست حتما باید یک سو نگر 

باشند. یعنی در نظر افراد قبیله پرست و مساله 

مورد قضاوت یا سیاه است و یا سفید.  اصال رنگی 

معتدل خاکستری وجود ندارد.  پس در نتیجه می 

توان گفت که این مطلق نگری مانعی هر نوع افکار 

 وری می شود. سازنده و نوآ

 
 

 موانع سیاسی:   

اگر ما این موارد را در رئال پولیتیک 

افغانستان به عنوان واقعیت های موجود اجتماعی 

بپذیریم، همیشه قدرت مسلط در کابل موضعگیری 

مخاصمت آمیز با مناطق پیرامون افغانستان داشته 

است. متمرکز سازی قدرت در طول تاریخ افغانستان 

د دو گروه را در پی داشته است. پیش از همه سو

گروه نخست گروه قومگرا و راسیست و گروه دوم  

افراطیون مذهبی است که  در نهایت  اهداف 

افراطیون مذهبی هم روی منافع قومی می چرخد. نه 

به تمام معنا اسالم که از آن  شعار ابزاری می 
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دهند.  و برای قناعت مردم با چاشنی مذهب وارد 

 تا سلب مشروعیت نشوند.   عمل می شوند

 

افغانستان متشکل از اقلیت ها است. با درک همین 

تنوعات بوده که  حاکمان دیکتاتور در گذشته به 

خاطر یکرنگسازی اقلیت ها  مجبور کردن  آن ها 

به تعبیت از هویت  قومی از راه  سرکوب ظالمانه 

به کمک  مداخله خارجی ها هیچگاه موفق نبوده 

ها و تهدیدات توام با اختناق صرفا است. سرکوب 

برای تحمیل یک هویت قومی و فرهنگ  قومی و هر 

نوع تالشی دوباره به همان روش سبب بیش تر شدن  

.  مخاصمات  بین اقوام  افغانستان می گردد

       (16: ص. 35)سانتوز، 

 

تاریخ نشان می دهد که متمرکزسازی در افغانستان 

پیامد خوبی را در روند ناکام مانده و هیچ گونه 

ملت سازی در این کشور نداشته است.  این ناکامی 

ناشی از فقدان نیروی کافی نبوده است 

متمرکزسازی که از آن  گاهی به پشتونیزه کردن  

تعبیر می شود، با در نظر داشت چندگانگی قومی 

دست یافتن به موفقیت در این امر بزرگ و نگه  

پشتون ها هماره  نیاز داری سلطه مداوم  بر غیر 

احساس شده است که این کار بسیار دشوار به کمک  

 خارجی ها انجام  شود. 

 

 عوامل مرتبط به قومگرایی:

قومگرایی را می توان از پدیده های غم انگیز و 

دردآور بسیاری از جوامع  و به ویژه  جامعه  

افغانستان  توصیف کرد که  همچون غده یی چرکین  

ن روییده و ریشه دوانیده است و در کالبد  آ

همواره روح جامعه ما را  از سال های دور می 

آزارد.  این بیماری ریشه در اندیشه های تنگ  

قبیله یی افغانستان دارد  که روح آزادیخواهی 

را در قفس تنگ  قبایل زندانی نگه می دارد  و 

مردم را از تعامل آزادانه و  برادرانه  و 

 دارد.  برابرانه وا می 
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قوم مداری عبارت از گرایشی است که به مقایسه 

ارزش های فرهنگ های دیگر بر اساس فرهنگ خود می 

پردازد و در نتیجه دیگران را در مراتب پایین 

تر از خود قرار دادن است. ... آن چه باعث 

تفاوت قوم گرایی در جوامع  صنعتی و جوامع  

فاوت است.  پیشین می شود، ایجاد ساختار سیاسی مت

ساختار سیاسی در جوامع مدرن به گونه یی است که  

اقوام مختلف با زبان، فرهنگ، آداب، رسوم و 

نژاد در یک فضای صلح آمیز در تعامل اجتماعی با 

دیگران جایگاه و منزلت اجتماعی، سیاسی و  

اقتصادی خود را پیدا می کند و  در چنین فضایی 

اجتماعی به وجود است که  احساس امنیت و اعتماد 

 می آید.  

 

قوم مداری چنان که  پیش از این اشاره شد، یک 

ایدئولوژی و یک شیوه  تفکر است که افراد از آن 

طریق جبر و ستم خود را توجیه می کنند.  و 

مردمی را که مانند خود شان  نیستند، بیش تر 

مورد تحقیر قرار می دهند. و از مواهب مادی و 

 م می کنند. معنوی جامعه محرو

پس در نتیجه می توان  گفت در جایی که ستم و 

استبداد وجود داشته باشد، به همان اندازه قوم 

مداری تشویق می شود.  بر این اساس، دیگر پرسشی 

نمی ماند که در افغانستان چرا قوم مداری بیش 

تر از دیگر نقاط جهان در طول تاریخ رشد رو به 

ان انواع براهینی که باال کرده، است. در افغانست

در رابطه با قوم مداری آورده شده وجود دارد. 

از جمله  بیشترین تاثیر را استبداد در آموزش و 

پرورش و استبداد قومی بر ساختار سیاسی بر جا 

 گذاشت. 

 

دلیل دیگری که نمی توان به سادگی از آن چشم 

پوشید، تضاد اجتماعی است که پدیده قوم مداری 

یی پیوسته و مداوم  تشویق می کند. را به گونه 
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تضاد اجتماعی در افغانستان  حول محور پدیده 

قومیت و هویت قومی می چرخد. اما برعکس در 

شاروز، اروپا بر محور طبقات اجتماعی می چرخد)

 ( 208-203: صص. 38

فرق مهم در تضاد طبقاتی و تضاد قومی این است 

ست که که  در قومیت مسایل هویتی بیشتر مطرح ا

ریشه در احساسات و تعلقیت خونی و ارثی دارد. 

در حالی که مبارزه در داخل طبقات صرفا به دلیل 

منافع طبقه مهم است.  هویت قومی حکم بر نابودی 

 هویتی دیگران می کند.     

 

قومگرایی همچون نردبانی برای رسیدن به قدرت 

سیاسی است. این سیاست منحط ترین سیاست در گذر 

 است.  زمان

 

یکی از موضوعات شایان توجه همپیوندی آیین و 

قوم گرایی است.  در جوامع قیبله یی در کنار 

ارزش های دینی، ارزش های قبیله یی همچنان 

حیثیت دین را به خود گرفته است. یعنی هر جایی 

که پای قبیله  در باتالق گیر می ماند، می کوشند 

)شهرانی ند با شعار دین و مذهب خود را رهایی ده

 (  180: ص. 36

 

در هند کسانی چون  گاندی و نهرو توانستند به 

 بحران فرساینده  تباری پایان ببخشند. 

 

مشکل و بحران موجود قومی در افغانستان نه به 

صورت  طبیعی و تصادفی  که به صورت  هژمونی 

قومی از سوی قوم گرایان تحمیل شده است. 

 (183: ص. 8)ابواحسان، 

فرهنگ و سیاست چنان جامعه را  در چنگ دین، 

گرفته اند که هر گونه  حرکت سازنده را غیر 
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ممکن  ساخته اند.  تا زمانی که ما از چهار 

دیواری تنگ قبیله به تراز ملت ارتقا نکنیم، 

 سخن گفتن از ملت بی معنا و یاوه است.  

 

طالبان با افکار پوسیده قبیله یی شان  قبیله 

ی کردند و  دین را هم  قبیله یی را آن گونه دین

کردند که مردم  احساس کنند دین اسالم جزیی از 

 اصول و عرف قبایل است. 

 

جامعه ما سخت قبیله یی است و این خصوصیت در 

نقاط مختلف کشور ریشه دیرینه  دارد. هرگاه 

خودخواهی و دیگرستیزی که فرهنگ و آرمان قبایل 

رار گیرد، قطعا است، در کانون  توجه حکومت ها ق

تعادل جامعه بر هم می خورد. زیرا فعالیت ها و 

باورهای قومی و قبیله یی بر پیوندهای ملی جمعی 

 و دیرینه  افغانستان تقدم پیدا می کند. 

 

برای حکومت های قوم محور گذشته دو چیز حیثیت  

شمشیر دو دم را داشت که نسبت به ضرورت  هر یک 

د.  نخست دین اسالم و از آن ها استفاده می کردن

 دوم  قبیله.

 

زمانی که پایه های گفتمان ملی را  گفتمان قومی 

تشکیل دهد، به اشکال زیر بروز می کند: در 

نخستین گام قوم مسلط تمامی تفاوت ها قومی و 

مذهبی را چشم پوشیده و در هویت خود  -اقلیتی

 ادغام می کند. شکل نخست این فرایند:

 زمین  کشتار، اخراج و غصب -1

تجزیه سرزمین به معنای جداسازی اقوام در مناطق  -2

 خاص و نامطلوب 

جذب فرهنگی: این گونه روش در نظام های اروپا  -3

 بیشتر رایج  است. 
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از پیامدهای منفی قوم مداری می توان به این 

 نکات اشاره کرد: 

ضدیت با نوآوری، بیگانه  تلقی کردن ارزش های 

هنگی خوب دیگران سودمند، جلوگیری از غنای فر

 (137: 60)وثوقی، 

 

در کل قوم مداری یک بیماری اجتماعی شناخته می 

شود. نخستین تاثیری که قوم مداری به جا می 

گذارد، تشویق بی رحمی و فرصت طلبی سیاسیون  در 

جهت سرکوب دیگران است . در فرهنگ قوم مداری 

اعتقاد بر این است که  کسانی که  همانند خود 

تند، باید از بین بروند  و ویژگی های شان نیس

جامعه مدنی را که بر مبنای پذیرش گروه دیگر 

است، ضعیف می کند. در کشوری  که  قوم مداری 

حاکم است، نو آوری چر هزینه  است زیرا  هرگونه  

نوآوری نزد مردم یک تهدید براندازانه علیه 

هویت شان تلقی می شود. در فرهنگ قومی نگر 

ماعی نادیده گرفته می شود. زیرا مسایل اجت

مسایل قبیله در اولویت قرار دارد. قوم مداری 

همواره راهکارهای اخالقی و پر ظرفیت را سرکوب 

می کند. قوم مداری مانع شناحت ارزش های مهم و 

 مانع درک دیگران با عنوان انسان می گردد.  

 

یک فرد قوم مدار در باره دیگران  شتابزده  

ند و خوبی ها و بدی های او را یکسان  داوری می ک

 ( 218/ 217: صص. 38)شارون، حساب می کند. 

 

 راهکارها:

اگر  فرض را بر این بگیریم که ساخت جامعه 

همانند ساخت بدن انسان، از اجزای محتلف با 

کارکردهای محتلف اما برای یک هدف به وجود آمده 

اند، به این نتیجه می رسیم، که در راه رسیدن 

به اهداف مهم و سازنده اش همه این ساخت پارها 
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فعالیت می کنند تا هدف پیش بینی شده را  

 فراچنگ  آورند.  

 

از عمده ترین و دقیق ترین بحران  در کشور ما  

انگیزه تمرکز قدرت نخست در دست یک قوم و سپس 

در یک منطقه جغرافیایی بوده است. اگر به  

وجه کنیم، در واقعیت های موجود افغانستان ت

خواهیم خواهد یافت که حکومت متمرکز در کابل به 

رفتار خشونت آمیز مداوم  بر مناطق پیرامون  و 

به ویژه غیر پشتون  تاکید داشته و طبیعتا به 

دلیل افزایش و بازتولید قدرت سیاسی ضرورت دارد 

که قهر و خشونت مشروع  خود را بر اطراف مداوم 

 نگه دارد.     

 

آگاهی قومی در افغانستان یگانه مانع  انفجار

ملت سازی و دولت سازی خواهد بود. لذا یگانه 

راهکار در عرصه سیاسی در راستای حل مشکل ملی 

افغانستان تقسیم  قدرت است نه تمرکز قدرت و نه 

هم توزیع نمادین کرسی های نمادها که مد سیاسی 

 شده است. 

 

  :راهکار اقتصادی

موکراسی در پناه بازار عصر تکامل لیبرال د

آزاد، باعث چرخش نوین در سیاست و الگوهای دولت 

داری سیاسی شده است. پس از آغاز دولت های ملی 

در اروپا بر مینای زبان، فرهنگ و منطقه 

جغرافیایی تا کنون دولت های ملی به آن صورت 

جهانی نشده اند و هنوز مناطق بحرانی جهان بر 

ت های ملی دست نیافته مبنای منافع ملی به دول

اند. دلبستگی نظام های خانوادگی، دیکتاتوران 

مذهبی و استبداد قومی ایجاب نمی کند که پدیده 

یی به نام مردمساالری و مشروعیت مردمی به هر 

نامی که باشد، به وجود آید. اما واقعیت های 

موازی با انگیزه ها اقتصادی از مسوولیت  دایمی 

است و دیگر مرز خاص را بر  ملت ها کاسته -دولت
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مبنای باورهای فرهنگی نمی شناسد. دیگر از 

ناسیونالیسم وطنی خبری نیست. حکم بازارهای 

جهانی در لیبرال دموکراسی های موچود جهان 

دولت به جای ملت دولت  است.  –ایجاد بازار 

یعنی دولت های ملی مسوولیت دارند که بیش از آن 

ند، شریک اقتصادی که مربوط به ملت خاص باش

بازارهای جهانی شوند. هر کشوری که توانست با 

بازارهای جهانی تعامل دو سویه خود را حفظ کند، 

شانس بیشتری برای بقا با حفظ هویت ملی یی خود 

در صحنه بین المللی دارد. بنا بر این، ساختار 

سیاسی افغانستان  نه تنها واقعیت های موجود 

که از برقراری روابط با  داخلی را بر نمی تابد،

کشورهایی که بازار جهانی را کنترل و نظارت می 

کند، عاجز است. لذا زندگی بر مبنای قومیت در 

 نظام بین المللی موجود رنگ می بازد.       

 

 سرآمد:

ملت را زمانی می توان به وجود آورد که عناصر 

واقعی آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر، هویت 

یوند تنگاتنگ با ملت  بررسی شده و ملی در پ

نشان می دهد که رابطه منطقی بین ملت و هویت 

ملی و سایر عناصر مهم آن وجود دارد. لذا ملت 

زمانی به وجود می آید که خرده ارزش ها و خرده 

هویت ها به سود ملت با هم یکی شوند تا از 

ترکیب آن پدیده یی به نام هویت ملی با داشتن 

رهنگی همه اقوام با حفظ تاریخ خاصیت های ف

مشترک، پیروزی های مشترک، غم ها و شادی های 

 مشترک  و شکست های مشترک به وجود آید.  

 

ملت در افغانستان تا هنوز به وجود نیامده، چون 

هویت ملی تا کنون تعریف نشده است. از سبک و 

سنگین کردن آرایه ها و دیدگاه های علمی نتیجه 

در طول تاریخ  این کشور، ملت این می شود که 

سازی توام با خشونت و نظارت اجبار آمیز قومی 

برای تمرکز قدرت در دست یک قوم و حتا یک فرد 
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خاص صورت گرفته که اکنون روند وارونه و منفی 

 را پیموده است. 

 

موانع عمده و چالش برانگیز بر سر راه ملت سازی 

ان سلطه گفتمان قومساالر بر گفتم -در کشور

مردمساالر است. لذا تا زمانی که گفتمان قومساالر 

گفتمان مسلط جامعه باشد، به همان اندازه شکاف 

های اجتماعی متراکم می شود و مدیریت جامعه روز 

به روز بحرامی تر می شود. اگر شکاف های 

اجتماعی متقاطع شوند، در این صورت خط فاصل بین 

مان شکاف های اجتماعی ضعیف می شوند. گفت

قومساالر بر مبنای مشروعیت قبیله گرایی و بدوی 

است. در حالی که گفتمان مردمساالر فضای است که 

از فرد گرفته تا  فرهنگ ها، ارزش ها و خرده 

هویت ها و حتا قوم های محتلف در آن  سهیم  می 

شوند.  افغانستان نماد یک جامعه یی ناهمگون 

یگانه  است و متراکم شدن شکاف های اجتماعی،

عامل پرقدرت است که موزاییک قومی آن را خراب 

 می سازد.
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 داکتر علی محمدی 

 

 داکتر علی محمدی  

 

 افغانستان و دولت مدرن
 

گذار از نظم  ،مساله اساسی امروز افغانستان»

قبیله یی به نظم مدرن است که در آن اعضای 

سیاسی خود را  -جامعه سیاسی در یک ساختار روانی

مانند قومیت، از سایر گروهبندی های انسانی ه

ممتاز و متمایز گردانیده با نام و عنوان 

، همزیستی و همسرنوشی را تجربه می کنند و «ملت»

این گونه، جامعه سیاسی یی می شوند که دارای 

آرمان سیاسی در شکل تالش برای کسب یا حفظ 

استقالل سیاسی یا دولتمداری هستند. در نتیجه، 

است که تنها ملت شدن مستلزم تعریف هویتی مجعول 

 «در سایه دولت می توان به آن دست یافت.

 

حکایت تلخ حکومت در گذشته افغانستان از این »

قرار است که گروه حاکم همان گونه که در کسب 

قدرت شبکه محدود و بسته قومی ایجاد کرد، در 

حفظ و نگهداری آن نیز از همین منطق پیروی می 

ن قومی نمود. یعنی برای مهار خشونت به نخبگا

)سران طوایف( که اعضای ائتالف حاکم به شمار می 

رفتند، رانت و امتیاز می داد اما در برابر 

اقوام دیگر از عامل سرکوب بهره می گرفت و به 

این سان پایه های قدرت خویش را  استوار می 

ساخت. اما نیک هویداست که اقوام فرودست و 

روع و محروم از امتیازات، دستگاه حکومت را نامش

قدرت  سیاسی را غضب شده می انگاشتند و از این 

رو، زمینه تعامل و همکاری میان اقوام  فرودست 

با اقوام فرادست اصال وجود نداشت یا بسیار کمتر 

 وجود داشت. 
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این وضعیت، شکلگیری دولت را به عنوان نمود 

هویت جمعی و محور وفاق ملی با مانع جدی رو به 

ری که هنوز نمی توان در این رو کرده است. به طو

سرزمین از دولت به ویژه دولت مدرن سخن به میان 

آورد. دولت مدرن به رغم تعریف های متفاوت حد 

اقل هایی دارد که مورد اتفاق صاحب نظران است و 

برای برپایی یک نظام سیاسی با خصوصیات دولت، 

الزم و ضروری اند )هلد دیوید، شکلگیری دولت 

، 1386عباس مخبر، تهران، نشر آگه،  مدرن، ترجمه

 .(.95ص. 

 

مسلما حکومت در افغانستان با این شاخص ها و 

معیارها فاصله زیادی دارد و هنوز راه درازی در 

پیش است تا بتوان نظام  قدرت را در افغانستان 

 «به این خصوصیات  متصف  نمود.

 

بررسی وضعیت نشان می دهد که مرحله گذار از 

به دولت مدرن یا نظم دسترسی آزاد  دولت طبیعی

 در افغانستان در حال شگلگیری است.  

 

با توجه به تاثیر متقابل عناصر هنجاری، 

ساختاری و رفتاری بر هم دیگر، مساله اصلی در 

تناسب و تاثیر مکانیسم های به ویژه  -افغانستان

حقوقی به عنوان نقطه عزیمت تاسیس دولت مدرن در 

 کشور است. 

 

ه اصلی دولت سازی در افغانستان، بازتعریف مسال

مفهوم حاکمیت و ساماندهی آن بر اساس شاخص ها و 

 اققتضائات دولت مدرن است.    

 

 سوال های اصلی: 

آیا سازوکارهای حقوقی مقرر در نظام حقوقی  .1

افغانستان به آن اندازه کارآمدی دارند که 

بتوانند ساختار اجتماعی و واقعی قدرت را به 

ساختار عقالنی و حقوقی بر اساس اقتضائات  سود

 دولت مدرن تغییر دهند؟ 

 چالش ها و موانع کارآمدی این سازو کار چیست؟  .2
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دشواری ها و محدودیت های پژوهش در این عرصه در 

دو تراز نظری و عملی محسوس و ملموس به نظر می 

آید. به لحاظ نظری نظام سیاسی در افغانستان از 

به طور عمده  فاقد پشتوانه منطقی آغاز تا کنون 

و تئوریک بوده است به طوری که می توان گفت 

نظریه معینی در باب حکومت و دولت به ویژه نظر 

به نوع نظام سیاسی )جمهوری اسالمی( مبانی و 

چهارچوب قدرت را تعریف نکرده است. هر چند، همه 

حکومت های در حال گذار و توسعه نیافته دارای 

ه و اشکال هستند اما همین وضع تحقیق همین نقیص

علمی و نظریه پردازی را هم با مشکالت و 

ناهمواری هایی رو به رو می سازد که ممکن است 

به نتیجه رسیدن و به ثمرنشستن آن را غیر قطعی 

نماید و در مواردی تنها به تجویز روش آزمون و 

خطا بینجامد. همچنین به لحاظ علمی دشواری 

و بررسی های اجتماعی و گردآوری  مطالعات عینی

اطالعات آفاقی و برهانی که مقتضای تحقیق حاضر 

 است، انجام پژوهش را سخت تر می گرداند.       

 

رویکرد کارکردگرایانه با عطف توجه به هدف و 

کاردکرد دولت، وظیفه اصلی و تغییرناپذیر آن را 

حفظ نظم اجتماعی می داند و رویکرد سازمانی 

دستگاه حکمرانی در معنای گسترده آن  دولت را

یعنی مجموعه نهادهایی می خواند که مسوول 

سازماندهی زندگی اجتماعی هستند و با هزینه 

عموم مردم تاسیس شده اند. )هیوود اندرو، 

، 1390سیاست، ترجمه ع. عالم، تهران، نشر نی، 

 ( 130/ 129ص. 

 

دولت پدیده یی است که با عناصر بنیادینی 

(، گروه انسانی  Penetrationد سرزمین )قلمرو همانن

 و قدرت سیاسی همبسته و پیوسته است. 

 
 ملت:

ملت پدیده پیچیده یی است که  در نتیجه تجمع 

عامل های فرهنگی، سیاسی، و روان شناختی شکل می 

گیرد. به لحاظ فرهنگی، ملت گروهی از مردم است 

که با زبان، دین و مذهب، تاریخ و سنت های 

 شترک با هم پیوند یافته اند.  م
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به لحاظ سیاسی، ملت گروهی از مردم است که خود 

را اجتماع سیاسی طبیعی می دانند که می تواند 

شکل آگاهی مدنی نیز بیابد. به جهت روان شناختی 

نیز وفاداری های مشترک یا دلبستگی و احساسی به 

نام میهن دوستی گروهی از مردم را دور هم جمع 

 د. می کن

 

ملت ها آمیزه یی از ویژگی های عینی و ذهنی و  

خصلت  های فرهنگی و سیاسی را در تشکیل خود 

بازتاب می دهند. ملت ها به لحاظ عینی واحد های 

فرهنگی هستند.  از این منظر، ملت گروهی از 

مردم است که مثال به یک زبان سخن می گویند. یک 

ن ها را دین و یک مذهب دارند. گذشته مشترکی آ

 به هم پیوند می دهد و عوامل دیگری مانند این.  

 

در عین حال، ملت را نمی توان  تنها بر اساس 

عوامل عینی تعریف  نمود.  زیرا از یک سو این 

عناصر و مشترکات تا حدودی مورد مناقشه قرار 

 دارند.  

و از سوی دیگر، همه ملت ها میزانی از تنوع 

 در خود دارند.  فرهنگی، قومی و نژادی را 

 

می توان گفت که ملت را  نه بر اساس عوامل عینی 

بل که بر مبنای عوامل ذهنی باید تعریف نمود و 

-بازشناخت.  از این منطر، ملت ساختار روانی

سیاسی است و آن چه ملت را از سایر گروهبندی 

های انسانی همانند قومیت، ممتاز و متمایز می 

ملت خود را ملت می کند، آن است که اعضای یک 

بیند. جامعه سیاسی یی که دارای آرمان سیاسی در 

شکل تالش برای کسب یا حفظ استقالل سیاسی یا 

 دولتمداری است.

  

این سخن از آن جا نشات می گیرد که نقطه اساسی 

در تشکیل ملت اراده زیست جمعی یعنی همبستگی 

ارادی و تصورات ذهنی اجتماعی است. در غیر آن، 

توان از ملت سویس با آن همه پراکندگی به نمی 

 لحاظ فرهنگی و نظر به عوامل عینی سخن گفت.  
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بنا بر این، برای شکلگیری ملت وجود دو گونه 

ضابطه ضروری تلقی می شود. ضابطه عینی چون 

مشترکات تاریخی، فرهنگی، خونی و امثال آن و 

ضابطه ذهنی مانند تصورات و اراده زیستن دسته 

 نظام ارزشی مشترک.  جمعی و

 

، ملت در مفهوم حقوقی از ترکیب آن دو این گونه

پدید می آید. ملت در این معنا  گروهی انسانی 

است که اعضای آن  در اثر اراده زیست جمعی  

احساس می کنند به وسیله  عوامل مادی و معنوی 

به هم وابسته اند. و بدین لحاظ با دیگر 

ی آن ها تفاوت گروهبندی های انسانی و اعضا

دارند. پس عامل اصلی تشکیل دهنده ملت آن دسته 

افرادی هستند که خود را متعلق و وابسته به یک 

جامعه کل و سیاسی می دانند و سرنوشت حود را با 

سرنوشت اعضای آن جامعه گروه خورده تلقی می 

 کنند. 

 

سرزمین یکی از عوامل ساختی دولت است که در این 

ه شمار می رود. در نگاه دوم صورت ماهیت آن ب

سرزمین به منزله موضوع قدرت سیاسی است که  

حق  اعمال قدرت در آن از حق مالکیت یا از

حاکمیت در مورد آن ناشی می شود. و از منظر 

سرزمین تعیین کننده حدود فرمانروایی یا  ،سوم

به تعبیر دیگر، میدان اعمال صالحیت دولت است. 

فسیرها این است که نقطه اشتراک همه این ت

سرزمین یکی از شرایط عینی به وجود آمدن دولت 

 به عنوان جامعه سیاسی است.  

 

یگانگی سرزمین ها با استفاده از ابزارهای  

این بر اقتصادی و نظامی صورت می گیرد. کنترل 

ابزارها، دولت را در جایگاهی باال و واال قرار 

دد. می دهد که از آن به حاکمیت تعبیر می گر

حاکمیت از دولت جدایی ناپذیر و از این رو 

مفهومی مدرن و از دید حقوقی گوهر دولت مدرن 

 شمرده می شود. 
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حاکمیت به این معناست که دولت باالترین قدرت را 

در اختیار دارد و می تواند با آزادی و استقالل 

 کامل عمل کند. 

  

حاکمیت دولت دارای دو چهره داخلی و خارجی است. 

اکمیت داخلی به آزادی عمل دولت در درون قلمرو ح

سیاسی به عنوان باالترین قدرت و حاکمیت خارجی 

به شناسایی یک دولت از سوی سایر دولت های جهان 

اشاره دارد. در عین حال باید توجه داشت که 

انحصار زور و قدرت در دست دولت معطوف به نیل 

ع به اهداف خاصی است که حفظ نظم داخلی و دف

تهدیدها و تجاوزهای خارجی از مهمترین آن ها به 

 شمار می گردد.   

 

حاکمیت بازتاب دهنده توجه به دو موضوع صالحیت و 

ظرفیت )اقتدار و قدرت ( است. صالحیت امری رسمی 

یا نهادی است که قدرت مطلق دولت را در وضع 

قانون نمایان می کند. از این منظر، قدرت عالی 

طریق قدرت ملت بر تاسیس نظام  بر وضع قانون از

حکومتی اعمال می شود. به سخن دیگر، نظام حقوق 

اساسی معیار و مقیاس همبستگی داخلی را فراهم 

می آورد و در نتیجه قانون اساسی را می توان 

بسط حاکمیت حقوقی دانست که به منزله تجلی قدرت 

رسمی در رابطه میان اقتدار نهادهای مستقر 

 ن قدرت یعنی شهروندان است. اتباع مشمول آ

 

افزون بر این، حاکمیت نشان دهنده رابطه یی 

بنیادین و سیاسی میان مردم و ساختار نهادی 

قدرت دولت نیز هست. قدرتی رسمی که امانت مردم 

شمرده می شود. باید در راستای ارتقای خیر دولت 

 یعنی تقویت ظرفیت آن به کار رود. 

 

می نماید که در یک طرف حاکمیت رابطه یی ترسیم  

آن دولت )نه حاکم( و در جانب دیگر آن مردم  

قرار دارند. در واقع مردم و دولت از طریق همبن 

کانال ارتباطی یعنی حاکمیت واقعی به هم می 

رسند. حفظ این رابطه منوط به  حاکمیت پذیری از 

 سوی مردم و امانتداری از سوی دولت است. 

 



 

203 

 

ی یک عمل نهاد یا کل یک مشروعیت به ارزش اخالق

نظام اشاره  دارد. در این مفهوم اساسا برای 

بحث از فعاالن  اعمال و نهادهای سیاسی استفاده 

 می شود.  

 

مشروعیت از مسایل مهم و اساسی در در فلسفه 

سیاست و بزرگترین عامل توجیه کننده  اطاعت 

شهروندان  از قدرت حاکم است و تنها بر اساس 

ست که می توان حق اعمال حاکمیت همین عامل ا

دستگاه سیاسی را در ابعاد قانونگذاری، اجرایی 

و قضایی موجه یا ناموجه ارزیابی نمود. زیرا 

مشروعیت کیفیتی است که از مطابقت با قانون یا 

اصلی حکایت می کند که  مستلزم  اجابت خواست 

 های قدرت حاکمه باشد. 

 

رت از درجه یی به پنداشت ماکس وبر، مشروعیت عبا

است که بر طبق آن نهادها برای خود ارزش قایلند 

و شایستگی و حقانیت خود را بر آن استوار می 

کنند. مشروعیت به نظام  سیاسی قابلیت می بخشد 

تا این باور را در میان  مردم ایجاد و حفظ 

نماید که نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین 

وند. از دید وی نهادها برای جامعه به شمار می ر

هر چند دولت به کارگیری زور فیزیکی را به گونه 

انحصاری در اختیار دارد اما این برای محق بودن 

استفاده  از زور فیزیکی توسط دولت کافی نیست. 

وی گامی فراتر نهاده باور دارد که انحصار به 

کارگیری زور فیزیکی به مثابه حق انحصاری نه 

مشروع هم باشد. از این  تنها باید قانونی بل که

منظر، انحصار زور فیزیکی در صورتی مشروع 

دانسته می شود که از سوی مردم  تحت حاکمیت 

 مورد پذیرش قرار گیرد.  

 

قدرت و حق از مفاهیم اساسی درک مشروعیت شمرده 

شده و بر این اساس مشروعیت عبارت از این است 

که چه اشخاصی محق اند به عنوان نمایندگان  

قدرت سیاسی عمل کنند یا چه چیزی حکومت یا 

اعمال قدرت یک حکومت را مشروع یا برحق می 

 سازد.  
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به باور عمومی و در نظام دموکراسی رایج در 

جهان، شایستگی و صالحیت تصدی حکومت و به دست 

گرفتن قدرت اجرایی با رضایت مردم حاصل می شود 

و تنها از مسیر اراده مردم است که حکومت 

 مشروعیت می یابد.  

 

دولت مدرن با چهار ویژگی از دولت قدیم 

 بازشناخته می شود:  

 سرزمین یا قلمرو،

 حاکمیت یا انحصار ابزار قهر، 

 ساختار غیر شخصی 

 و مشروعیت 

که بدون این ها شکلگیری دولت جدید به طور جدی  

محل تردید و سوال خواهد بود. هر چند در زبان و 

تفاوتی در تعدد دسته بندی این بیان نویسندگان 

خصوصیات به مشاهده می رسد، چنان که برخی 

شهروندی، دیوانساالری و مالیات را نیز از ویژگی 

های دولت جدید می شمارند اما چهار ویژگی پیش 

گفته حتمی و اجتناب ناپذیر بوده، قابل 

فروکاستن به همدیگر یا سایر خصوصیات نمی 

 باشند.         

 

ک پدیده تاریخی و همواره در حال تحول دولت ی

است. همیشه و همنوا با گذر زمان متحول می 

 گردد.                  

 

جهانی شدن، فرضیه کشورهای حاکم و محدود به 

مرزهای معلوم را به چالش می کشد و فضای سیاسی 

جدیدی به وجود می آورد که تنها  حدود آن همه 

چک شدن جهان و دنیا است و به گفته گیدنز کو

اندیشه دهکده جهانی با درک متحولی از زمان و 

مکان  همراه است. در نتیجه، وقتی زمان و مکان 

دچار تحول گشت، مفاهیم مرتبط با آن دو نیز به 

همین سرنوشت  گرفتار می گردند. اقتدار و 

حاکمیت، تابعیت و شهروندی قلمرو و سرزمین و در 

و مکانی آن متحول  یک کالم دولت و مفاهیم زمانی

می شوند و به طور کلی شرایط زندگی انسان معاصر 

دگرگون می گردند و ابعاد جهانی می یابند و از 
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این رو باید نقشه دیگری از زندگی اجتماعی غیر 

 قلمروگرا ترسیم شود.

 

مفهوم وستفالیایی دولت به طور کلی حاکی از 

ترکیب عناصر سه گانه  سرزمین، جمعیت و قدرت 

یاسی/ حاکمیت است. یعنی دولت جدید از نظر س

حقوقی و سیاسی بخشی از نواحی جغرافیایی را به 

عنوان  شهروندان  و اتباع خود شناخته که لزوما 

در همان سرزمین  زندگی می کنند و قدرت سیاسی 

خویش را نسبت به همان مردم در محدوده همان 

ه سرزمین به کار می گیرد. اما دولت پست مدرن هم

این محدودیت ها را از میان برداشته، به هیچ 

 کدام از این حدود و قیود تعلق خاطر ندارد.

 

سرزمین فضای جغرافیایی یی است که با مرزهای 

معینی محدود گشته در آن  قدرت و حاکمیت دولت 

اعمال می شود. دولت از نظر جغرافیایی در 

سرزمین مشخصی واقع است و بر آن حکمفرمایی می 

. یا جامعه سیاسی دارای چارچوبه مکانی است کند

و اما در عصر جهانی شدن که عصر بی سرزمینی و 

فراناحیه یی بودن است، و انسان ها بر حسب 

توانمندی های اطالعاتی از حاشیه خارج و به متن 

جهانی شدن وارد و بالطبع به همان نسبت  

کثرتگرا می گردند، دولت از شکل سرزمینی و 

یک موقعیت جیوپولیتیکی خاص و ثابت محدود به 

خارج شده، بسیاری از الگوهای رفتاری )به ویژه  

اقتصادی( دیگر تابع وضعیت سرزمینی مشخص به 

لحاظ فیزیکی نمی باشد. زیرا با جهانی شدن با 

نظم دهی مجدد به زمان و مکان سرزمینی بودن، 

روابط بین المللی سنتی را از هم می گسلد و در 

دیگر الزم نیست ساختارهای اقتدار با  این صورت

 بازیگران سرزمینی گره خورده باشند. 

 

به سخن دیگر، تکنالوژی ارتباطی با نزدیک کردن 

فاصله ها و کوتاه کردن زمان  و دگرگون نمودن 

طبیعت ارتباطات و معامالت به جغرافیا پایان 

 داده، جهان بی مرزی را پدیدار ساخته است.  
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ف رایج از دولت، جمعیت یا عنصر بر اساس تعری

انسانی یکی از مقوالت آن شمار می آید. گروه 

انسانی مورد نظر در یک پیوند معنوی با سرزمین 

 -محل سکونت و مطابق یک رابطه دو سویه حقوقی

سیاسی با هیات حاکم  مجموعه یی به نام ملت 

تشکیل می دهند که اعضای آن در اثر وجود عوامل 

ادی و معنوی احساس وابستگی به هم پیوند دهنده م

دیگر داشته، سرنوشت واحدی را برای خود رقم 

خورده ببینند و هر یک از اعضا برای بازشناختن  

خود، وجود خویش را در ارتباط و  متعلق به 

 مجموعه می داند. 

 

هریک از جوامع، به تناسب موقعیت شان در طبقه 

مدرن،  بندی های سه گانه پیشامدرن، مدرن و پسا

از فرایند جهانی شدن  متاثر می شوند و تحول 

 دولت نیز بر اساس این موقعیت تحقق می یابد.  

 

چگونه می توان میان ملی شدن و جهانی شدن جمع 

 نمود؟

آیا جوامع پیشامدرن که هنوز آزمون ملت سازی را 

از سر نگذرانده اند، می توانند در گردونه 

ه این است که  جهانی شدن قرار بگیرند؟ مگر ن

جهانی شدن ظرفیت ها  و قابلیت های ویژه خود را 

می طلبد؟ در این صورت، جامعه یی که توان 

برتافتن تکثر قومی را در چهارچوب دولت ملی 

ندارد، چگونه می تواند به تکثر جهانی ملتزم 

باشد؟ شاید به همین دلیل است که چشم انداز 

و تردیدها آینده دولت در عصر جهانی شدن با شک 

و ابهامات فراوان مواجه است و کسی نمی تواند 

با قاطعیت از فرضیه خویش دفاع کند یا نسبت به 

 آن توجیهاتی منطقی و مستدل فراهم نماید. 

 

شاید به همین مالحظه و با توجه به مالحظات متعدد 

دیگری است که نظریه پردازان سیاسی جهان تنها 

شدن تاکید و بر شالوده شکنی فرایند جهانی 

تقریبا اتفاق نظر دارند اما در باره این که 

آیا فرایند یاد شده توانایی شالوده گذاری 

بنیاد نوین را نیز دارد یا نه کامال دچار شک و 

تردید هستند. بنا بر این، جهان تنها مرزشکنی 
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می کند و همه دیواره ها و انگاره های فراروی 

ی مجدد را به جوامع را فرو می ریزد و سامانمند

 خود انسان ها وامی گذارد.         

 

دولت یک امر تاریخی و ساختار واقعی است که در  .1

راستای تحول نوعی خاص از زندگی گروهی انسان ها 

با تقکیک میان دو قلمرو عمومی و خصوصی پس از 

تحوالت گوناگون به ویژه جنگ و منازعه بر سر 

پ  فئودال( قدرت میان سه قطب متضاد )پادشاه، پا

 در اروپا شکل گرفته است. 

دولت مدرن افزون بر این که ملی است، و لزوما  .2

در چارچوب یک جغرافیای ملی تحقق می یابد، 

دارای عناصر ویژگی ها و کارکردهایی است که آن 

را از مفاهیم  و موارد مشابه متمایز می 

 گرداند.  

دولت مفهومی تاریخی و زمانمند و در نتیجه  .3

ی است که همپای تحوالت زمان دگرگونی را متحول

تجربه می کند. چنان که امروزه در عصر جهانی 

شدن به دلیل تغییر وضعیت دولت و مفاهیم زمانی 

 و مکانی آن نیز دچار تحول گردیده اند.  

دولت به تعبیر برخی از نویسندگان، در ذات خود  .4

مفهومی مناقشه انگیز و از این رو، مبهم و به 

اریخی بودن همواره متحول است. از سوی دلیل ت

یعنی افغانستان نیز  ،دیگر، موضوع مورد مطالعه

جامعه یی است که سرگذشت قدرت در آن هیچ نشانی 

از دولت بودن به معنای مدرن کلمه ندارد و مهم 

تر این که امروزه به دلیل آمیزش و تعامل با 

دنیای جدید و پساجدید وضعیت آشفته و آمیخته یی 

ارد که معجونی از مظاهر پیشامدرن برجسته تر د

است. این وضعیت افزون بر این که تحلیل و تبیین 

موضوع را با دشواری مواجه می گرداند، تولید 

نظر و ارائه راهکار الزم برای دولت شدن را هم 

 می سازد.    دشوار
 

تنها عوامل عینی مبنی بر وجود مشترکات و 

فی و همبستگی مکانیک تشابهات یا روابط صرفا عاط

نمی تواند وجود یا شکلگیری ملت را توجیه 

نماید.  ملت واحد فرهنگی است که مشترکات تنها 

می تواند اعضای آن را به هم پیوند دهد. اما 
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این پیوند عاطفی زمانی استحکام و اسمترار می 

یابد که با چاشنی عقالنیت مبنی بر وفاداری های 

ی از نوع ارگانیک مدنی و سرسپاری های سیاس

همراه شود.  به عبارت بهتر، ملت ساختاری 

سیاسی است و آن چه ملت را از سایر  -روانی

گروهبندی های انسانی همانند قومیت ممتاز و 

متمایز می کند این است که اعضای آن خود را ملت 

بببینند. یعنی جامعه سیاسی که دارای آرمان 

استقالل  سیاسی در شکل تالش برای کسب یا حفظ

سیاسی یا دولت مداری است. این سخن از آن جا 

نشات می گیرد که نقطه اساسی در تشکیل ملت، 

اراده زیست جمعی یعنی همبستگی ارادی و تصورات 

 ذهنی اجتماعی است. 

 

حال با توجه به این نکات، پرسش مهم و اساسی در 

این رابطه آن است که آیا می توان برای مردم  

فیایی به نام افغانستان هویتی ساکن در جغرا

 واحد و متحد  کننده تعریف نمود؟ 

 

 تابعیت:

ملت افغانستان عبارت است »بنا بر قانون اساسی 

افرادی که تابعیت افغانستان را دارا  همهاز 

تابعیت بیانگر وضع حقوقی و سیاسی یی «. باشند

است که به موجب آن فرد دارنده تابعیت دارای 

دانسته می شود. پیوندی است که حقوق و تکالیفی 

فرد را به یک دولت متصل می کند و در اثر آن  

فرد به حاکمیت دولت در می آید و در مقابل از 

امتیازات و تمتعات موجود در جامعه سیاسی بهره 

 مند می گردد.

 

نکته مهم و قابل توجه در این رابطه آن است که 

ه تابعیت و ملیت هر دو  هم معنا و مترادف ب

شمار می روند. اما تفاوت آن دو در این است که 

تابعیت دارای ارزش حقوقی و سیاسی بوده، برای 

بیان  رابطه و پیوند فرد با دولت به کار می 

رود. ولی ملیت دارای ارزش جامعه شناختی است و 

برای انتساب یک شخص به یک جامعه به کار می 

 رود.  
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ن متشکل از از دید قانون اساسی، ملت افغانستا

افرادی است که از طریق تابعیت با دولت 

افغانستان پیوند داشته، حاکمیت آن را پذیرفته 

باشند. این بیان از ملت  یا حد اقل این برداشت 

از بیان  قانون اساسی درست به نظر نمی رسد 

زیرا ملت یک مفهوم صرفا جامعه شناختی نیست که 

جدایی بتوان مطابق آن میان ملیت و تابعیت 

انداخت. ملت افزون بر این که صبغه جامعه 

شناختی دارد، بار و مفهوم سیاسی هم  دارد و 

همین ویژگی است که آن را از سایر گروهبندی های 

انسانی متمایز می گرداند. گذشته از آن، هر چند 

تابعیت عاملی است که موجب پیوند فرد با دولت و 

ی گردد؛ بهره مندی وی از حقوق و امتیازاتی م

اما افراد دارای تابعیت وضع همسانی ندارند. 

زیرا ممکن است برخی افراد دارای تابعیت 

اکتسابی باشند و به ویژه در کشورهایی مانند 

افغانستان که در امر تابعیت از سیستم خون 

پیروی می کنند، عضو جامعه ملی به شمار 

نگردیده، حداقل تا مدتی از برخی حقوق و 

انند  دستیابی به مناصب سیاسی و امتیازت  هم

 اداری محروم باشند. 

 

تعریف قانون اساسی از ملت افغانستان به 

دارندگان تابعیت، قطع نظر از تقسیم تابعیت به 

 ذاتی و اکتسابی، یک تعریف دوری و باطل است.           

 

مطابق ماده اول قانون اساسی نظام سیاسی 

ا ایراد اساسی افغانستان جمهوری اسالمی است ام

این است که نظام مورد اشاره فاقد مبنای تیوریک 

دیگر، نظام  سخندر باب حکومت اسالمی است. به 

جمهوری اسالمی در افغانستان بدون این که از یک 

نظریه و فلسفه سیاسی در خصوص حکومت اسالمی نشئت 

بگیرد، تنها به استناد ماده سوم قانون اساسی 

محوریت شریعت مطابق اصل مبنای اسالمیت را در 

 اباحه جست وجو می کند. 

 

ساختار اجتماعی از فاکتورهای موثر بر 

ساختارهای سیاسی و اداری به شمار  می رود.  از 

این منظر، خاستگاه درگیری هایی که در صحنه 
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سیاسی بازتاب می یابند، ساختار جامعه دانسته 

می شود. بنا بر این، اگر ملتی دارای شکاف های 

اجتماعی ژرفی مبتنی بر مثال طبقه، نژاد یا دین 

باشد، می توان انتظار داشت که نظام سیاسی آن 

با این یا آن شکاف ها ارتباط داشته  باشد و 

باید گفت که پیچیدگی مسایل سیاسی تا حدی نتیجه 

 پیچیدگی مسایل اجتماعی است. 

 

افغانستان کشوری است که به شدت از ساختار 

ف های گوناگون اجتماعی رنج می شکننده و شکا

برد. بنا بر این، منطق مدیریت  سالم  و به دور 

از تعارض ایجاب می کند ساختارهای سیاسی و 

اداری به گونه یی ساماندهی شوند که بر زخم  

های خونین یک جامعه متشت و پراکنده مانند 

نه این که  نمک بر آن  ،افغانستان  مرهمی بنهد

 بپاشد.   

 
ایت، گذشته از وضعیت آشفته افغانستان پس در نه

از جنگ، اگر ساختار سیاسی نشان مشروعیت شمرده 

شود، ساختار اداری میزان کارآمدی یک نظام 

خواهد بود. یک نظام مشروع به لحاظ سیاسی تالش 

فراوان دارد تا کارآمد هم باشد. کارآمدی هم در 

عرصه اداره و امنیت تجلی و تبلور می یابد. پس 

الزم است میان هر دو ساختار تناسب وجود داشته 

باشد. از آن گذشته، تبعیت اداره از سیاست نیز 

تناسب و همخوانی  میان هر دو ساختار را ایجاب 

می نمابد. وقتی سیاست کالن دولت بر تمرکز 

استوار است، انتظار برقراری ساختار نامتمرکز 

چندان موجه نخواهد بود.  سر انجام به این 

تیحه می رسیم که برقراری و تثبیت حاکمیت دولت ن

 صورت گرفته است.  

 

ویژگی ممتاز و متمایز حاکمیت وحدت و بساطت 

است. از این رو، تجزیه حاکمیت در عمل به 

اضمحالل و نابودی آن می انجامد. به همین مالحظه، 

دولت ها حاکمیت تضعیف شده را می پذیرند. اما 

ز نخواهند پذیرفت. حاکمیت تقسیم شده را هرگ

چنان که نظر به ساختار اجتماعی ممکن است کشوری 

به لحاظ حاکمیتی در دام تجزیه  نامریی گرفتار 
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آید ودولتمردان را وادار نماید به شیوه های 

گوناگون به جلب رضایت سران قبایل، متنفذان و 

قدرتمندان محلی بپردازد اما به هیچ وجه حاضر 

ار آنان در چارچوب نظام به  شناسایی رسمی اقتد

حقوقی کشور نمی باشند. به هر حال، تجزیه 

حاکمیت از نگاه حقوقی به طور عمده در چارچوب 

نظام های نامتمرکز قابل تصور می باشد.  عدم 

تمرکز افزون بر آن که دارای سطوح متفاوتی می 

باشد، مفهومی سیال و دامنه داری است که طیفی 

گیرد. نظام فدرال عدم از نظام ها را در بر می 

تمرکز اداری و خودمختاری محلی روشن ترین 

معناهایی هستند  که هر کدام  به نوعی تقسیم 

 قانونمند حاکمیت را بازتاب می دهند. 

 

خواست های خودگردانی و تمایالت خودبسندگی به 

طور فطری در نهاد بشر نهفته است. به همین 

الفات نژادی مالحظه گفته می شود در کشوری که اخت

و مذهبی و آداب و رسوم متفاوت وجود دارد، یا 

نواحی آن از جهت شرایط حغرافیایی و اقتصادی با 

یک دیگر یکسان  نیستند، عدم تمرکز اداری 

بهترین و مناسب ترین سبک اداره ارزیابی می 

گردد. به تعبیر دیگر، در کشورهای دارای تنوع 

تنوع زمینه شدید قومی و فرهنگی، ممکن است این 

ساز منازعات و مشاجراتی گردد که مهار آن جز با 

پاسخگویی به خواست خودگردانی ممکن نیست. پرهیز 

از تمرکز گرایی مناسب ترین راه برای رهایی از 

سلطه و تحمیل فرهنگی و توفق قومی و گرایش به 

تمرکز گرایی کارآمدترین شیوه  برای از میان 

 بردن زمینه های تعارض است. 

 

اما در عین حال نمی توان این واقعیت را هم 

نادیده گرفت که هر جامعه ظرفیت الزم را برای 

برقراری ساختار نامتمرکز  اداری ندارد. عدم  

تمرکز اداری سزاوار جامعه  یی است که از رشد 

فرهنگی و سیاسی الزم برخوردار باشد. به سخن 

دیگر، عدم تمرکز در کنار مزایای گوناگون به 

لحاظ سیاسی، روانی و اداری؛ معایب و کاستی های 

برجسته یی هم  دارد که کارآمدی آن را در هر 

شرایطی ناممکن می گرداند و حتا ممکن است در 
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مواردی که نظام سیاسی کشور از استحکام و 

انسجام الزم برخوردار نباشد، یا افراد و اشخاص 

با وضعیت جامعه و موقعیت خود آشنایی الزم را 

نداشته باشند، گسست ها و شکست هایی را موجب 

 شود که قابل جبران نباشد.  

 

رفتن به سوی تمرکز گرایی یا تمرکززدایی، بسته 

به عوامل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یی است که 

جوامع سیاسی را وا می دارد به یکی از دو گرایش 

روی آورند. افغانستان با آن که  کشوری بسیط 

چنان زمینه های تاریخی، فرهنگی، است، اما هم

اجتماعی و حتا جغرافیایی را برای دگردیسی به 

 سوی تمرکز زدایی دارا می باشد.  

 

تجویز قانون اساسی در مورد سیستم اداری کشور  

همراه با تناقضی است که با توجه به  گفتمان 

دموکراسی و غلبه ذهنیت مشارکتی در جامعه  

. زیرا تصریح و تاکید نیازمند راه حل الزم است

بر تمرکز اداری با تجویز نهادهای انتخابی محلی 

 قابل جمع نمی باشد.  

 

نظر به محوریت قانون، حقوق مدرن محصول 

تغییراتی عمده در چهار جهت یا ُبعد قانون است. 

چهار ُبعد دگرگون شده، عبارت اند از: هدف 

قانون، مبنا و منبع قانون، روش فهم و استنباط 

 نون و مرجع صالح برای وضع قانون.قا

 

عناصر اصلی و جوهری نظام حقوقی افغانستان 

 عبارت اند از:  عرف، شریعت 

 و مقررات موضوعه

 

 نظم ساختاری شکننده و آسیب پذیر:

چالش های اساسی و موانع کارآمدی سازو کارهای 

حقوقی تاسیس دولت مدرن در افغانستان در دو 

اجتماعی قابل ردیابی و گونه نظم ساختاری و نظم 

 ارزیابی می باشد. 

 

افغانستان یک دولت طبیعی شکننده است که با دو 

ویژگی بی پایگی و بی ثباتی بازشناخته می شود. 
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کمترین تغییر در موقعیت اعضای ائتالف حاکم در 

این دولت، موجب واژگونی آن می گردد. تعهدات در 

هویت دولت طبیعی، سست و بی پایه و وابسته به 

شخصی اعضا می باشد و از این رو به سختی می 

تواند خود را در برابر خشونت داخلی و خارجی 

حفظ نماید.  این دولت در صورتی می تواند خشونت 

را مهار کند که منافع سیاسی اعضاء با سهام 

اقتصادی آنان متوازن باشد.  به همین جهت، این 

د. دولت با ساختار نهادی ساده توصیف می گرد

زیرا  در اثر سیالن توازن )کم و زیاد شدن 

مقطعی( منافع اعضای ائتالف نمی توانند به گونه 

قابل اطمینانی به قواعد و قوانین پای بند 

 باشند. 

 

افغانستان گذشته از این که فاقد انسجام  

اجتماعی و هویت جمعی است، به عنوان یک جامعه 

اشد. سیاسی فاقد تاریخ منسجم سیاسی نیز می ب

تاریخ افغانستان را سرگذشت امیران، شاهان، و 

حکامی تشکیل می دهد، که تنها میراث ماندگار 

آنان انحصار قدرت و مصادره آن به سود قبیله 

است. به سخن دیگر، تجربه سیاسی افغانستان 

همواره تداعی کننده استبداد قبیله در چهره 

امیر، شاه، و فرمانروا است که فقدان مشارکت 

یاسی و محرومیت اقوام و اقلیت ها از دستیابی س

 به مناصب و قدرت سیاسی الزمه منطقی آن است.

 

به همین مالحظه، نخستین، مهم ترین و بزرگترین  

تغییر مورد انتظار؛ رفع انحصار سیاسی و فراهم 

آوری زمینه مشارکت در قدرت برای همه اقوام و 

یقت اقلیت های ساکن در افغانستان است. در حق

محرومیت سیاسی و انحصار قدرت در دست یک قبیله، 

مانع بنیادی برای نظام سازی و یافتن نقطه 

عزیمت برای تعریف هویت جمعی به شمار می رود. 

از این رو، شکست انحصار و رفع محرومیت سیاسی، 

هدف مهمی است که به ویژه در عصر دمکراسی باید 

 به آن دست یافت. اما چگونه؟ 

 

ندازه که کشوری از نظر احتماعی دارای به هر ا

پراکندگی و شکاف های عمیق باشد، به همان 
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اندازه بافتن راه های مشارکت و انسجام اجتماعی 

 دشوار خواهد بود. 

 

دولت ملی و جامعه متکثر از عناصر عینی و اصلی 

 مدرنیته به شمار می رود. 

 

جامعه انسانی که در دولت ملی زندگی می کند، به 

ت متنوع و متکثر است و همین تنوع و تکثر در شد

مقاطع مختلف تاریخی به تعارض انجامیده است. 

رهایی از تعارض و برخورد ناشی از تعارض انگاری 

تنوع تنها با روی آوردن به قواعد عام، شفاف و 

معطوف به آینده امکان پذیر است که عالوه بر 

ه آزاد و برابر دانستن و نه ابزاری نگریستن ب

انسان ها؛ زمینه ساز تحمیل هیچ گرایش خاصی بر 

جامعه متکثر ملی نباشد. این هدف اما تنها با 

 وضع قانون به معنای پیش گفته برآوردنی است. 

 

زمانی که یک جامعه در راستای مدرن شدن به 

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قرار داد 

ولت اجتماعی با هدف تاسیس دولت و تنظیم رابطه د

مهم  -و مردم روی می آورد و آن گاه در سند موسس

ترین دستاورد مدرنیته یعنی قانون را منوط و 

وابسته به کیش یا گرایش خاصی می کند که  با 

تکثر نهفته در دل مدرنیته سازگار نیست، پرسش 

بزرگی در مورد تحول آن جامعه مطرح می شود.  

یک به زیرا وقتی یک عامل خاص ارزشی و ایدئولوژ

عنوان مبنای قانون گذاری لحاظ شود، هدف، روش 

فهم و استخراج و مرجع وضع آن نیز نمی توانند 

با تغییراتی سازنده و تحوالتی امیدوارکننده 

 همراه باشند. 

 

روشن است که این گونه قانون نگاری و این سان 

قانون گذاری بر اساس یک پیش فرض و ذهنیت از 

که در آن مجالی  برای  پیش ساخته صورت می گیرد

پذیرش تکثر فراتر از چارچوب اعتقاد و باور 

رایج در جامعه وجود ندارد. در این فضای ذهنی، 

نه تنها تکثر مطلوب در جامعه مدرن پذیرفته 

نیست بل که تشعب موجود در کیش معین هم قابل 

 تحمل نمی باشد.  
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بنا براین، یکی از اقدامات اساسی در راستای 

دن افغانستان و کارآمد شدن ساز و کارهای مدرن ش

حقوقی تاسیس دولت مدرن  در این کشور، خودداری 

از تحمیل ایدئولوژی معین به عنوان مبنای قانون 

گذاری است تا در نتیجه قانون به مثابه قاعده 

یی عام شفاف و معطوف به آینده تنظیم کننده 

رفتار افراد جامعه باشد. افزون بر تامین و 

ین عمومیت شفافیت و جانبدارانه نبودن  آن، تضم

روش فهم و استخراج و مرجع وضع قانون نیز عقالنی 

 و متناسب با مبنای وضع آن سروسامان یابد.    

 

گفتیم، حکومت اسالمی در افغانستان فاقد مبنای 

تیوریک و بنیاد علمی و نظری است. از این رو، 

بی  شریعتمداری نظام سیاسی در افغانستان هم

بنیاد و هم فاقد ضمانت اجرایی می باشد. به سخن 

دیگر، شریعتمداری در افغانستان  بدون هدایت و 

نظارت شریعت دانان به خود متشرعان واگذار شده 

است. در نتیجه، نه راهی برای فهم و تفسیر 

شریعت وجود دارد و نه سازوکاری برای اجرا و 

 تطبیق آن. 

 

همان گونه که رعایت روشن است که این وضعیت به 

و اجرای شریعت را دشوار می سازد، تحلیل و 

تاویل شریعت و چه بسا عوامل و عبور به ویژه 

قرائت سختگیرانه از آن را هم  ساده و آسان می 

گرداند. اسالمیت نظام سیاسی افغانستان نه با 

دیدگاه های سنتی همانند تیوری خالفت یا امامت 

ویکردهای معاصر در قابل تبیین است و نه با ر

 این باب.  

 

افغانستان با دو تهدید رو به رو است که هر 

 گونه تحول را با شکنندگی مواجه می کند: 

 قبیله گرایی سیاسی و افراط گرایی مذهبی. 

چگونگی مبارزه و برخورد با این دو پدیده 

ناخجسته، مستلزم بحث فراگیر و تعریف 

جار، ساختار سازوکارهای موثر در هر سه عرصه هن

 و رفتار است.             
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قانون اساسی افغانستان مجموعه متناقض و 

پارادکسیکالی است که برخی از مواد آن برخی 

دیگر را نفی می کند. تفکیک قوا، قانونمنداری و 

قانون محوری از یک سو و مرجعیت شریعت در قانون 

گذاری از سوی دیگر، برحسته ترین مورد تناقض در 

 ون اساسی به شمار می رود.  قان

 

ساختار دولت افغانستان در قانون اساسی با 

گرایش به الگوی ریاستی نوع امریکایی اما 

برخوردار از صبغه اروپایی و متاثر از نظام 

پارلمانی تعریف و منظور شده است.  این آمیختگی 

موجب شده تا افزون بر مشکالتی از بابت 

هایی در روابط قوا ناکارآمدی تنش ها و دشواری 

به ویژه مقننه و مجریه نیز پدید آید که به شدت 

نهادمندی و ترتیبات نهادی را در کشور با خطر 

 مواجه می کند.  

 

به نظر می رسد قانون اساسی گرفتار پارادوکسی 

حل نشدنی است. از یک طرف با پیش بینی وظایف و 

صالحیت های اجرایی، سیاست گذاری و تقنینی برای 

کومت؛ آن را یک هیئات جمعی تعریف و منظور می ح

نماید.  اما از سوی دیگر، با سپردن ریاست 

حکومت به رییس جمهور به عنوان رییس دولت، 

مسوولیت جمعی آن را نادیده می گیرد.  از این 

منظر، رییس جمهور که با کسب اکثریت بیش از 

پنجاه درصد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری 

، عمومی و سرتاسری انتخاب می گردد، در راس آزاد

دولت قرار داشته، صالحیت های خود را در عرصه 

های اجرایی، تقنینی و قضایی مطابق به  احکام 

قانون اساسی اعمال می کند. در عین حال، حکومت 

متشکل است از وزیران که زیر ریاست رییس جمهور 

ون اجرای وظیفه می نماید. در نتیجه، مطابق قان

اساسی حکومت به عنوان بزرگترین سازمان اجرایی 

 دولت، وظایفی دارد اما مسوولیتی ندارد. 

 

با این ترتیب، شورای ملی و به طور خاص ولسی 

جرگه به جای یک هیات جمعی مسوول و دارای 

برنامه، با افراد پراکنده و فاقد برنامه رو به 

 رو است و از این رو، امکان رسیدگی و نظارت بر
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بخش اجرایی دولت به صورت درست و منطقی فراهم 

نخواهد شد.  به بیان دیگر، رییس جمهور در آغاز 

دوره کاری بدون برنامه مدون و تیم کاری برای 

تحقق آن، تنها با تعدادی افراد به عنوان 

همکاران پیشنهادی برای وزارتخانه های مختلف به 

ولسی جرگه می رود تا برای حکومت خود کسب 

شروعیت نماید. در مقابل، ولسی جرگه هم  نمی م

داند چه کسی را برای تحقق چه چیزی تایید نموده 

به او رای اعتماد می دهد. این وضعیت روند 

نظارت پارلمانی و مسوولیت خواهی از اعضای 

حکومت را نیز زیر تاثیر قرار داده بی نتیجه می 

 گرداند.           

 

ین مشکل، دو راه حل سر انجام برای رهایی از ا

 فرا روی ما قرار دارد: 

یا ساختار سیاسی نظام به طور کلی ریاستی شود و 

هیچ نشانی از الگوی پارلمانی نداشته باشد یا 

با تعریف مسوولیت جمعی برای حکومت، راهی برای 

نیمه ریاستی شدن آن گشوده و شخصی مسوول  )مثال 

عنایت  صدراعظم( در راس آن قرار گیرد.  اما با

به سازوکارهای حفظ حاکمیت دولت و نظر به آسیب 

های ناشی از تغییرات عمیق در ساختار سیاسی، 

حفظ ساختار موجود و ایجاد اصالحاتی در روابط 

قوای مقننه و مجریه با هدف کاهش صبغه 

پارلمانی، مناسب تر ارزیابی می شود اما شرط 

الزم آن اتحاذ تدبیرها  و منظور نمودن 

ارهایی است که مانع تبدیل نظام ریاستی به سازوک

ریاستگرایی و تقویت پنهان به دیکتاتوری شود. 

تحقق این هدف در صورتی ممکن است که حکومت تنها 

و تنها نهاد اجرایی باشد و در دخالت در 

 سیاستگذاری به دور نگه  داشته شود. 

 

در افغانستان به دلیل سلطه  انحصارگرایی و 

حذف، خشونت جز با خشونت مهار سیطره  سیاست 

نشده است. در این وضعیت، تنها تعامل ممکن میان 

نخبگان حاکم بر یک جامعه تقابل است و راهی 

برای تعامل بر محور منافع مشترک یا زمینه یی 

برای جستجوی تهدیدهای مشترک وجود ندارد. به 

سخن دیگر، در این وضعیت تنها راه تامین منافع 
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و تنها ضامن بقای گروه های رقیب  در خشونت طلبی

خشونت دانسته می شود. به همین مالحظه،  رویکرد 

انحصار نیز تنها با اعمال خشونت می شکند. در 

نتیجه، تقابل خشونت آمیز در دراز مدت زیانبار 

و نسبت به منافع ارباب سیاست تهدید کننده 

ارزیابی و از همین رو منطق دولت طبیعی بر 

ف حاکم بر مبنای تقسیم منافع و شکلگیری ائتال

توزیع رانت استوار می گردد تا رقیبان با توسل 

به خشونت، منافع خود را با خطر مواجه نکنند و 

با پرهیز از اعمال خشونت زمینه تامین منافع 

              «شان را بیشتر و بهتر فراهم نماید.

                  

 

سیاسی در یعقوب ابراهیمی، پژوهشگر علوم 

 دانشگاه کارلتون

 

شکاف میان دولت مرکزگرا و جامعه 

 نمرکزگریز در افغانستا

 

افغانستان معاصر روی یک دولت مرکزگرا و یک 

جامعه مرکزگریز بنا شده است. با گذشت بیش از 

، رابطه (۱۸۹۳صد سال از تاسیس افغانستان معاصر)

دولت و جامعه در آن کماکان شکننده و 

جود  باقی مانده است. بانیافته  نظام

های مکرر جهت ادغام ساختارهای سنتی   ریزی برنامه

ملت  افغانستان، جامعه -قدرت جامعه در نهاد  دولت

چنان دو حوزه جدا ازهم و دو اردوگاه  و دولت هم

اند. نیروهای  اصلی  جدال سیاسی در افغانستان

سنتی  مرکزگریز عمدتا در عقب دیوار ستبر جامعه 

رفته و عناصر مرکزگرا، که عمدتا مولود سنگر گ

اند، در  ها بوده ساالرانه حکومتنهای دیوا برنامه

 اند.  قطب دولت قرار گرفته

 

اما جدال صدوچندساله جامعه و دولت، هیچگاهی، 

کامل و همیشگی  یکی بر دیگری  چیرگیبر 

نینجامیده است. در امتداد این جدال، گاهی دولت 
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بر ساختارهای قدرت  جامعه  با توسل به قوه قهریه

تاخته )موارد امیر عبدالرحمان و حزب دموکراتیک 

خلق( و گاهی هم نیروهایی که در جامعه روستایی 

های دولت را بر  اند، شیرازه ریشه داشته

های  هللا کلکانی و تنظیم اند )موارد حبیب انداخته

که تا امروز هیچ یک از این دو  آن جهادی(. با

کامل نیافته است،  چیرگی قطب بر دیگری

پایان، دولت  ترین پیامد این جدال بی برجسته

مانده از سوی دیگر  شکننده از یکسو و جامعه عقب

است. بنابراین، عامل خارجی  شکنندگی  دولت 

افغانستان هرچه باشد، عامل داخلی  آن 

نیافتگی رابطه جامعه و دولت از زمان تاسیس  قوام

 .افغانستان تا امروز است

 

های تاریخی  کوشد ابعاد و زمینه نوشته حاضر می

  های اساسی این قوام نیافتگی را بشکافد و پرسش

ی در مورد چگونگی  حل این معضل مطرح کند. ی

پذیری  جامعه در  نویسنده باور دارد که انعطاف

نظامیان مذهبی،  های شورشی، شبه برابر گروه

ی  رابطه نیافتگ جنگساالران و تبارگرایان در قوام

دولت و جامعه ریشه دارد. از این لحاظ، برخی 

شود در رابطه  ثباتی در افغانستان را می عوامل بی

 ناجور بین جامعه و دولت جست. 

 

که باور دارد شناخت رابطه  آننویسنده، با 

ناجور  جامعه و دولت در افغانستان بدون بررسی  

المللی و مناسبات  ساختار قدرت در نظام بین

رجی افغانستان کامل نخواهد بود، پرداختن به خا

گذارد. این  عوامل خارجی را به نوشته دیگری وامی

ها در پرکردن شکاف بین دولت  نوشته قابلیت دولت

ها  یافتگی دولت و جامعه را از الزامات اصلی  نظام

؛ میگدال ۱۹۹۵و ثبات جوامع می داند )ایوانس 

که توجه به  کند ، و از این منظر تاکید می(۲۰۰۱

شناخت عوامل ناجوری  رابطه جامعه و دولت و 

تمرکز برای نهادمندسازی  رابطه این دو نهاد از 

 اند.  داری در افغانستان الزامات اصلی  حکومت
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نوشته حاضر ابتدا خصوصیات جامعه و دولت 

های پیشین دولت برای  ژییافغانستان، و استرات

. به دنبال دهد اداره جامعه سنتی را توضیح می

آن، با بررسی تغییراتی که جنگ بر جامعه 

گیرد که  افغانستان وارد کرده، نتیجه می

های پیشین برای نهادمندسازی   های دولت ژییاسترات

ی افغانستان   یافته ی تحول رابطه دولت و جامعه

 .کنونی ناکارایند

 

 :جامعه افغانستان

. بود« قوم»واحد اصلی  جامعه افغانستان  قدیم 

ای که قوم را معرف  گرایانه برخالف برداشت تقلیل

یک هویت سخت  تباری یا زبانی می داند، قوم در 

های  ی از گروهی  افغانستان به طیف گسترده

های بزرگ،  اجتماعی شامل دودمان، قبیله، خاندان

مناطق مشخص جغرافیایی چون  باشندههای  گروه

اطالق روستا، شهرستان، والیت، سمت و امثال آن 

 شد.  می

 

مناسبات معنادار  همهدر افغانستان قدیم 

اجتماعی در قالب قوم بازتاب یافته و واحدهای 

ها و در چارچوب قواعد  قومی توسط شوراها و جرگه

شدند. بنابراین،  و رسوم رایج در محالت مدیریت می

های  تطبیق قوانین دولتی  ناسازگار با دستورالعمل

که پای مذهب نیز در میان ویژه هنگامی  محلی، به

شد  بود، با واکنش شدید جامعه مواجه می می

 (. ۱۹۸۴)شهرانی و کنفیلد 

 

 ،زنی با دولت واحدهای قومی برای چانه

گزیدند که در  می نمایندگانی را از میان خویش بر

« ارباب»و در سایر محالت « ملک»نشین  مناطق پشتون

ال باید از ها اصو ها و ملک شدند. ارباب خوانده می

شدند، اما مواردی  های قومی برگزیده می طریق جرگه

ها به رای دولت نیاز  آمد که گزینش آن هم پیش می

داشت، و حتا در موارد مهم، دولت شخصی را به  می
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، ۲۰۱۰گزید )بارفیلد  حیث ملک یا ارباب برمی

۲۲۲ .) 

 

ها نیز بازیگران  «خان»بر ملک و ارباب،  افزون

ها،  ر افغانستان سنتی بودند. خاناصلی  سیاسی د

شان نسبتا گزینشی  برعکس ارباب و ملک که مواقف

بود، زمینداران بزرگی بودند که جایگاه 

ها به دلیل  شان اصوال میراثی بود. آن اجتماعی

ی هم در ی  امکانات بزرگ اقتصادی نفوذ گسترده

محالت و هم در دولت داشتند. این افراد در شرایط 

ر نقش نمایندگان محالت، هم در نقش مختلف هم د

میانجی میان دولت و محالت، هم در نقش 

های دولت در محالت و هم در نقش رهبران  نشانده دست

دند. در حاالتی که رشورشی  ضد دولت عمل می ک

ها  ها و ارباب بود، خان رابطه دولت و محالت خوب می

دند رکدهای اجتماعی  سنتی را به دولت ترجمه می ک

های دولتی را برای مردمان محالت قابل  سیاستو 

ساختند؛ اما در حاالتی که روابط میان  فهم می

های محلی   ها شورش بود، آن دولت و جامعه تیره می

دند و دولت را به چالش رضد دولت را رهبری می ک

 کشیدند.  می

 

سیاست در افغانستان، از این لحاظ، بازتاب 

وده و میزان ن بارابطه دولت با این متنفذ

ها رابطه  های آن گیری شکنندگی دولت با موضع

داشت. دولت نوپای افغانستان در زمان 

عبدالرحمان خان کوشید با خلق یک طبقه نخبه 

شهری در کابل که عمدتا متشکل از اعضای قبیله 

ها و  محمدزایی و تاجیکان شهری بود، با نفوذ خان

، ۲۰۱۰اربابان در محالت مقابله کند )بارفیلد 

این اقدام ریشه تاریخی تضاد میان (. ۱۶۵-۱۶۷

ن روستایی و بنابراین از انخبگان شهری و متنفذ

شکاف میان دولت و جامعه در   عوامل عمده

های تاریخی   ریشه ،افغانستان است. از این لحاظ

های  های ضد دولتی و جنگ تقابل شهر و روستا، خیزش

ژی یشود، مقدمتا، در استرات داخلی را می

سازی عبدالرحمان خان جستجو کرد. از زمان  دولت

ژی، نخبگان شهری و دولت طراحان یطرح این استرات
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اند، و  سازی افغانستان بوده های مدرن برنامه

ها را با  جامعه سنتی روستایی همیشه این برنامه

به . اند دیده شک نگریسته و در برابر آن ایستاده

داری و نظام همین دلیل، نگاه جامعه به دولت

اداری و مالیاتی آن همیشه آمیخته با شک و 

بدبینی بوده است. امری که نهادمندسازی  رابطه 

 .جامعه و دولت را تا امروز به چالش کشیده است

 

 :دولت افغانستان

، محصول ۱۸۹۳ایجاد دولت افغانستان در سال 

ی بود که از ی ونیم سده توسعه سیاسی تقریبا یک

یدن اتحادیه قبایل درانی در قدرت رس زمان به

سده هجدهم در خراسان آغاز شده بود.  میانه های

های  ی بود که به جنگی  خراسان منطقه چندقومی

های خونین سیاسی شهرت داشت.  ی و رقابته یقبیل

وضعیت »های طوالنی، و در مجموع  ثبات مقطعی و جنگ

های دورن  ها و لشکرکشی ی که پیامد جنگی «هابزی

بود، از اوصاف این  ه ییقبیل و بین ییه قبیل

رفت. روند اتحاد این قبایل در  شمار می منطقه به

درانی  سده هجدهم و با غلبه احمدشاه میانه های

این  باشندهاش و سایر اقوام  بر رقبای غلزایی

منطقه آغاز شد. اما ایجاد یک دولت واحد در این 

میان المللی مانند رقابت  منطقه، هم به دالیل بین

های روسیه و انگلیس، و هم به دالیل  امپراتوری

های درونی  خاندان  داخلی چون تضاد و کشمکش

حکمران تا به قدرت رسیدن امیر 

 به تعویق افتاد. ( ۱۸۸۰عبدالرحمان)

 

امیر عبدالرحمان با امکاناتی که از انگلیس به 

دست آورد، یک ارتش و نظام اداری متمرکز ایجاد 

قهریه متمرکز سالطین و   به قوه کرد، و با توسل

واحدهای قدرت محلی را سرکوب و تابع دولت مرکزی  

افغانستان ساخت. در مجموع، سه عامل سیاسی، 

اجتماعی و عسکری در تاسیس دولت افغانستان نقش 

برجسته داشت. از لحاظ اجتماعی، برخی از قبایل 

سده هجدهم، به این  میانه هایدرانی در 

پایان  های بی شود به جنگ ند که میخودآگاهی رسید



 

223 

 

از طریق ایجاد یک کنفدراسیون کالن  قبیله یی

قبایل پایان داد. این خودآگاهی به ظهور و 

تقویت اتحادیه قبایل درانی، ظهور احمدشاه 

درانی و استحکام سلطه شاهان پشتون بر خراسان 

 انجامید. 

 

های روس و  ژی امپراتورییاز لحاظ سیاسی، استرات

در منطقه به « بازی بزرگ»گلیس در دهه اخیر ان

کشی قلمروی انجامید که افغانستان نام گرفت.  خط

این دو امپراتوری که در جریان بازی بزرگ 

استعماری خویش را به حد اعظم  مرزهایکوشیدند  می

طلبی در برابر هم دست  برسانند، نهایتا از توسعه

 کشیده و برای جلوگیری از رویارویی مستقیم

کشی  یک قلمرو حایل بین هم به تفاهم  عسکری به خط

رسیدند. از لحاظ عسکری، شاهان پشتون به دلیل 

نزدیکی با انگلیس، بیشتر از سرداران سایر 

ویژه  اقوام و قبایل منطقه با سالح مدرن، به

باروت و نحوه استفاده از آن آشنا شدند. دسترسی 

ن پشتون های رزمی جنگاورا به باروت توان و مهارت

ها دست باال داد.  را باالبرده و به ایشان در جنگ

امیر « امپریالیسم داخلی»این امر در نهایت به 

عبدالرحمان جامه عمل پوشانده و ظهور دولتی را 

قهریه الزم برای اعمال اقدار بر   که دارای قوه

، ۲۰۰۱قلمرو خویش است، واقعیت بخشید )گودسن 

۲۷ ). 

 

 همهاز این امکان، گیری بهره عبدالرحمان با 

ن محلی امراکز قدرت محلی را در هم شکست، متنفذ

را مطیع خویش ساخت، و قدرت را چنان در کابل 

متمرکز ساخت که هیچ نیرویی فراتر از خودش 

های کشوری را نداشت  توانایی مداخله بر سیاست

 (. ۱۶۶-۱۶۵، ۲۰۱۰)بارفیلد 

لشکر  به این ترتیب، دولت افغانستان با زور یک

آن در همان ابتدا در   برتر ایجاد شد و اداره

اختیار یک بیروکراسی  متمرکز قرار گرفت. 

نظریه دولت متمرکز در   بنابراین، ایده
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افغانستان، در ماهیت تاسیس این دولت ریشه 

 .دارد

 

 :تالش برای پیوند جامعه و دولت

تمرکزگرایی امیر عبدالرحمان، جامعه مرکزگریز 

ا در مقابل دولت قرار داد. جامعه افغانستان ر

های محلی که با  سنتی  استوار بر قوم و جرگه

و بریده از هم عمل « بخشابخشی»قواعد و مقررات 

ساالری و  کرد، رقیب دولتی شد که بر محور دیوان می

 چرخید.  قوانین متمرکز می

 

به این ترتیب، تقابل جامعه و دولت به سنت 

دالرحمان تبدیل شد. از عب-سیاسی  افغانستان  پسا

آن زمان به بعد، نیروهای سیاسی یکی از این دو 

اردوگاه را به حیث سنگر اصلی  خویش برگزیدند. 

-از این لحاظ، فرهنگ سیاسی  افغانستان  پسا

عبدالرحمان را می توان فرهنگ سیاسی  مبتنی بر 

های  تقابل جامعه و دولت خواند. حکومت

هم، تا هنوز  ای پیه افغانستان، با وجود تالش

اند به این تقابل پایان بخشند. این  نتوانسته

ها برای پر کردن شکاف میان دولت و جامعه،  حکومت

ژی کالن کار گرفتند: یطور عموم، از دو استرات به

کارانه و عدم مداخله، و  استراتژی محافظه

 استراتژی مداخله مستقیم. 

 

کارانه و  ژی محافظهیاسترات  سلطنت مصاحبان نمونه

ژی یحکومت حزب دموکراتیک خلق مثال استرات

ژی یمداخله مستقیم است. براساس استرات

مصاحبان، دولت تا حد امکان کوشید   کارانه محافظه

از مداخله مستقیم در امور داخلی  نهادهای جامعه 

اجتناب  قبیله یی-درون-و-مانند منازعات میان

ها و  انها و خ کرده و رسیدگی به آن را به جرگه

  اربابان واگذارد. دولت در بدل خودمختاری  محلی

ها توقع  ن محل قایل بود، از آنای که به متنفذی

دولت و محالت را بازی میان داشت حیثیت میانجی 

کنند. طبق این قاعده، در مواردی که تطبیق 
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ها و  شد، خان قوانین دولتی در محالت الزم می

ماینده دولت را شدند و ن اربابان وارد معرکه می

دند. طبق این ردر اجرای قانون کمک می ک

کوشید تنها ثبات را نگهداشته  ژی دولت مییاسترات

های جامعه  و از گسترش سریع  حوزه دولت در الیه

ژی، در عمل، نظام یکرد. این استرات اجتناب می

وجود آورد که متشکل از یک دولت  ی را بهی دوالیه

نظام عرفی   ساالر در مرکز و یک دیوان

 خودمختار در اطراف بود.  نیمه

 

حکومت حزب دموکراتیک خلق، برعکس سلطنت 

مصاحبان، روش مداخله مستقیم در جامعه سنتی 

افغانستان را روی دست گرفت. این حکومت کوشید 

جای واحدهای قومی  های حزبی به جایی کمیته با جابه

ها و  جای خان های حزبی به جایی منشی و جابه

ابان واحدهای سنتی  جامعه را تضعیف و از این ارب

طریق جامعه مرکزگریز را مغلوب خویش سازد. 

های حزبی  اکثرا ناآشنا  مداخله مستقیم توسط منشی

با کارکرد و قواعد جامعه، نیروهای سنتی جامعه 

های ضد دولتی شد. هرچند  را برنتابید و سبب شورش

ش های پسین حاکمیتش رو این حکومت در سال

ها،  تری را از طریق استخدام خان کارانه محافظه

دست گرفت، اما  اربابان و حتا روحانیون روی

جامعه سنتی را نسبت به   نتوانست شک و دلهره

دهد که  هایش کاهش دهد. آمارها نشان می برنامه

مبلغ معادل  ۱۹۸۶تا  ۱۹۸۰های  حکومت بین سال

مایت ح»هشتاد میلیون دالر امریکایی را زیر نام 

وساز اماکن مذهبی کرد  خرج مالها و ساخت« اسالم

طبق این آمارها، در سال (. ۱۳۶، ۲۰۰۲)روبین 

بیشتر از دو هزار روحانی کوپون و معاش ۱۹۸۹

(. ۱۶۶-۱۶۵، ۲۰۰۲دولتی دریافت می کزدند )روبین 

  ها اوج گرفتند و روستاهایی که رابطه اما شورش

ن داشتند، تا ی با سلطنت مصاحبای  حد اقل شکننده

اواخر دهه هشتاد میالدی، اکثرا از اداره حکومت 

خارج شدند. در نتیجه، رابطه دولت و جامعه نه 

تنها بهبود نیافت، که حتا رابطه خیلی ظریف و 

 شکننده پیشین نیز کامال از میان رفت. 
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نیروهای سیاسی  مرکزگریز بر دولت غلبه کردند و 

ر دهه نود میالدی د« جنگ همه علیه همه»های  شعله

دولت مرکزگرا را به   های صدساله تمام زیرساخت

 .باد فنا دادند

 

 :جنگ و تحول جامعه

ی ی مادی و انسانی ویرانگرجنگ گذشته از تاثیر 

 که داشت، سه پیامد عمده بر افغانستان داشت:

جای  نخست، نهادهای سنتی  جامعه را ویران و به 

را که « ادیجهفرماندهان »ها و اربابان  خان

شان عمدتا غیرسنتی، ایدیولوژیک و  منابع مشروعیت

عسکری بود، به میدان آورد. بازیگران جدید، 

کار، اکثرا  ها و اربابان  پیر و محافظه برعکس خان

سازی  جوان و رادیکال و عمیقا طرفدار ایدیولوژیک

 .( ۹۷، ۲۰۰۱سازی جامعه بودند )گودسن  و مسلح

 

شونت جاگزین شوراها و دوم، توسل به زور و خ

ها به حیث میکانیزم اصلی حل و فصل منازعات  جرگه

محلی شد. فروپاشی دولت و تضعیف نهادهای 

وجود آورد که در  کار محلی وضعیتی را به محافظه

آن بردوباخت در یک دعوای حقوقی متناسب به 

میزان دسترسی به منابع قهرآمیز بود. این امر 

های مسلح شورشی وابسته  جامعه را عمیقا به گروه

ها و اربابان در نتیجه ظهور بازیگران  ساخت. خان

ها  جدید یا از افغانستان خارج شدند، یا دارایی

ها، در بدل  مانده شان به یغما رفت. باقی و مناصب

شان  های نقدی یا از طریق ازدواج دختران پرداخت

صالحیت اوضاع  با بازیگران جدید، به ناظرین بی

 (.۴۷، ۲۰۰۹،ند )جیوستوزیمبدل شد

 

جنگ زیربناهای کشاورزی افغانستان را که  سوم، 

تضعیف و  ،اقتصاد جامعه سنتی برآن استوار بود

اقتصاد غیرقانونی چون اخاذی و قاچاق را وارد 

مندی از اقتصاد  جامعه ساخت. امکان بهره

غیرقانونی متناسب به توان دسترسی به سالح و 

شورشی  دهانمانفرامر، نیروی نظامی بود. این 
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را، به سرعت، به پولداران محالت مبدل کرد. در 

نتیجه، جامعه سنتی افغانستان که از لحاظ 

اقتصادی متکی بر کشاورزی، از لحاظ سیاسی 

ها و از لحاظ فرهنگی  استوار بر تصامیم جرگه

پیرو مقررات  سنتی بود، جایش را به ساختار 

انونی بر جدیدی داد که در آن اقتصاد غیرق

چربید، امور سیاسی آن به تصامیم  اقتصاد سنتی می

اش  های شورشی بستگی داشت و تعامالت عرفی گروه

رایی و تبارگرایی شده بود. به این گمقهور اسالم

ی به وجود آورد که در آن ی  ترتیب، جنگ جامعه

جنگساالران جوان به جای اربابان پیر بر مسند 

 .قدرت تکیه زدند

 

  بندی: جمع

افغانستان پس از کنفرانس بن و معمای رابطه 

 دولت و جامعه

  جامعه دگرگونه ،جامعه پس از جنگ در افغانستان

جایش  ،ست. ساختارهای سخت و یکدست سنتی  آنا یی

را به ساختارهای سیال و شناور بین جامعه 

روستایی و نهادهای دولتی داده است. بازیگران 

فرماندهان ن جدیدی که در زمان جنگ به عنوا

شورشی/جهادی ظهور کردند، همزمان از دولت و 

 کشند.  جامعه بهره می

 

دولت و جامعه  میانکشی درشت  پیش از جنگ  خط

این دو نهاد   حالی که رابطه برداشته شده، در

تر شده است. بنابراین، اتکا  تر و شکننده پیجیده 

  های پیشین برای نهادمندسازی  رابطه ژییبه استرات

حالی که هم جامعه و هم دولت  ولت و جامعه، درد

 اند، کارایی ندارند.  در اثر جنگ متحول شده

 

افغانستان پس از کنفرانس بن، کشوری است که در 

شورشی/جهادی بازیگران مهم فرماندهان آن 

شان  اند. این بازیگران که منبع مشروعیت جامعه

اسالمگرایی و تبارگرایی است، برخالف   دوگانه

شان عمدتا   کنش  ازیگران سنتی که قدرت و گسترهب
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در روستاها متمرکز بود، همزمان در روستا حامی 

و در شهر مقام دارند. اما مشاهدات نشان می 

دهند، که این نزدیکی به معنای رابطه نهادمند 

ها در  نه، بلکه خصلت سودجویانه دارد. آن

کند، وارد دولت  می بشان ایجا مقاطعی که منافع

ار شدند دوباره کشوند، اما پس از این که بی می

دولت در برابر گردند و  می به روستاها بر

شورند. بنابراین، مساله اصلی  حکومتداری در  می

  افغانستان، هنوز، چگونگی  نهادمندسازی  رابطه

 دولت با جامعه است. 

 

-های کرزی مشاهدات نشان می دهند که تالش دولت

های  ژی حکومتیبه استراتغنی، عمدتا با توسل 

اند. کرزی،  مرکزگرای پیشین، پیامد روشنی نداشته

کارانه مصاحبان،  ژی محافظهیبا بازسازی  استرات

های روستایی و  کوشید با رویکار آوردند نخبه

ها را  های محلی، اربابان و خان  تقویت جرگ

دوباره وارد سیاست کرده و به این ترتیب از 

شی/جهادی بکاهد. غنی اما، نفوذ فرماندهان شور

عبدالرحمان   شده نسبتا اصالح  آوردن به نسخه با روی

کوشد با خلق یک قشر جدید دیوانساالر   خان، می

های غلزایی و جوانان شهری،  خوانده متشکل از درس

نهادها و بازیگران جامعه سنتی را مقهور دولت 

، به دلیل تحول  خویش سازد. اما هردوی این روش

های  ه از یکسو و ناکامی  تجربه تاریخی شیوهجامع

مشابه از سوی دیگر، در درازمدت نتیجه عملی 

ندارند. شاید در کوتاهمدت به درد حکومتداری 

بخورند، اما در بهبود رابطه ضعیف دولت و 

جامعه، که از عوامل اصلی شکنندگی  دولت و 

 کند.  دار شدن منازعه است کمک نمی ریشه

 

وجود تالش دولت افغانستان در بنابراین، با 

پانزده سال پسین، دولت کماکان برای جامعه 

بیگانه از دولت نه   ای بیش نیست. جامعه غریبه

تنها به بازتولید و تقویت بازیگران زورمند و 

های شورشی و  دهد، که حتا گروه ساز ادامه می چالش

های پنهان خویش  نظامیان مذهبی را در الیه شبه

کند. بنابراین، زمان آن است  ایت میپرورش و حم
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تا دولتمداران افغانستان با کنارگذاردن 

پیشین، از طریق اصالح  یهودههای معیوب و ب شیوه

ری به داحکومت  ساختارهای عمودی و آمرانه

 نهادمندسازی  رابطه جامعه و دولت بیندیشند. 

 

سنتی از   تالش بر ای کسب اعتماد تدریجی  جامعه

های مختلف  دموکراتیک قدرت در الیهطریق توزیع 

گام نخستینی در این راستا  دولت، می تواند

ست که بدون بازنگری  ساختار ا باشد. این امری

نهایت متمرکز دولت در افغانستان برآورده  بی

 .نخواهد شد

 

 :دولت کالسیک

 همهست که ا به معنای عام، اصطالح وسیعی« دولت

تا امپراتوری  از جمهوریت روم های سیاسی نظام

 -و دولت (respoblica Christiana) های میانه مسیحی سده 

گیرد. اما این اصصالح  های مدرن را در بر می ملت

های متعددی است که هم از  وسیع در برگیرنده گونه

دیگر  لحاظ تاریخی و هم محتوا و ساختار از یک

صحبت در باره تشکیل  ،اند. بنابراین متفاوت

ای از  رنی مانند افغانستان که گونههای مد   دولت

نیازمند تفکیک  گام نخست این مجموعه است، در 

هاست. چنین تفکیکی از یک  آن از سایر انواع دولت

باره تاسیس دولت  سو زمینه و چارچوب بحث در

سازد و از جانب دیگر از  افغانستان را مشخص می

های تشکیل افغانستان  جستجوی ریشه سرگردانی جهت

تاریخ و متون  معنای یک دولت مدرن در ماقبلبه 

 کند.  باستان جلوگیری می

 

نخستین تفکیک الزم در این زمینه تمایز بین دولت 

کالسیک و دولت مدرن به معنای عام است. 

ترین عامل این تفکیک خصوصیت سرزمینی  اساسی

های کالسیک مانند  هاست. دولت متفاوت این دولت

ها،  نشین ، شهزادهها ها، امیرنشین قیصریه

ها و  های کالسیک، برخی پادشاهی جمهوریت

« تمامیت ارضی»ها قلمرو ثابت یا  کنفدراسیون
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ها عموما  نداشتند. اساس اقتدار این دولت

طور  دودمان، دین، سنن و قراردادها بود. به

نمونه، پایه اصلی اقتدار دولت ژوی شرقی در چین 

های  مسیحی سده  های دودمان  ژو و پایه اقتدار دولت

ها  میانه کلیسای کاتولیک بود. در این دولت

اقتدار سیاسی با اقتدار دودمانی و دینی آمیخته 

بوده، و در بسیاری موارد دین و دودمان به 

درجات مختلفی در حاکمیت نقش داشتند. به این 

ترتیب تفکیک اقتدار سیاسی از اقتدار دینی و 

 (.۲۰۰۵دودمانی ناممکن بود )جکسون 

 

در کنار آمیختگی اقتدار سیاسی با اقتدار دینی 

و دودمانی، تمایز بین قلمرو سیاسی و مرزهای 

دودمانی و دینی نیز وجود نداشت. ابهام در این 

های  ها و جنگ زمینه از عوامل اصلی لشکرکشی

ها در  روند. قلمرو دولت شمار می المللی به بین

شد و  ون میهای جنگی دگرگ ها و توانایی نتیجه جنگ

به این ترتیب نقشه جهان همیشه در تغییر بود 

 (.۱۹۵۷)کالرک 

 

منطقه ما نیز )آسیای میانه، جنوب آسیا و خاور 

های  میانه( از این قاعده مستثنا نبود. دولت

کالسیک این منطقه نیز تمامیت ارضی نداشته و 

ها عمدتا دودمانی   اساس اقتدار سیاسی در آن

میالدی بر  ۱۸۹۳تا سال هایی که  بود. دولت

جغرافیای کنونی افغانستان حاکم بودند، دارای 

 ،اقتدار دودمانی بودند. طبق این قاعده

 جغرافیای کنونی افغانستان نه یک دولت واحد، بل

های  تر بود که دودمانگکه بخشی از یک دولت بزر

 -راندند های مختلف بر آن حکم می مختلف در دوران

رو آن متناسب به قدرت  دولتی که حدود و قلم

جهانگشایی دودمان حاکم بوده و هرگز ثبات 

 نداشت. 

 

های کالسیک از امپراتوری غزنوی تا دولت  دولت همه

درانی از قاعده اقتدار دودمانی و فقدان تمامیت 

دیگر  ارضی مستثنا نبوده و ازین لحاظ شبیه یک
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بودند. در حالی که دولت کنونی افغانستان هیچ 

های کالسیک ندارد.  ز این لحاظ با گونهشباهتی ا

هایی که تاریخ تشکیل دولت  باوجود این، در بحث

آغاز  پیشهزار سال  در افغانستان را از پنج

کنند، یا نقطه آغاز بحث را امپراتوری درانی  می

کنند، چنین تمایزی را در نظر  تعیین می

 گیرند.  نمی

 

دشاه باره این که احم پافشاری در، به این اساس

گذار افغانستان کنونی است، جز خلط دابدالی بنیا

می  ،بحث چیزی بیش نیست. زیرا طبق این منطق

هایی را که  آن همهتوان سلطان محمود غزنوی و 

شان در جغرافیای افغانستان کنونی  مرکز حاکمیت

گذاران افغانستان خواند. به همین دبنیا بودند،

یابد.  مه میهزار سال ادا دلیل، این رشته تا پنج

های  بحث در باره دولت درانی یا دولت ،بنابراین

ها  شبیه آن، بیشتر در چارچوب تاریخ امپراتوری

های کالسیک در منطقه که در آن قدرت  یا دولت

سیاسی از یک دودمان به دودمان دیگر انتقال 

ها به  قابل درک است تا قرار دادن آن ،یافت می

ن افغانستان. عنوان بخشی از تاریخ دولت مدر

گذاران سلطنت  دها بنیا ها یا غزنوی درانی

ثبات در  های ویژه بر قلمروهای سیال و بی دودمان

هایی که تا سال  منطقه ما بودند. بنابراین، دولت

بر افغانستان کنونی به عنوان بخشی از ۱۸۹۳

راندند، امپراتوری غزنوی،   قلمرو خویش حکم

ی و امثالهم امپراتوری درانی، سلطنت محمدزای

نام دارند؛ نه دولت افغانستان. به همین دلیل 

های پیش از سلطنت  اطالق دولت افغانستان به دولت

عبدالرحمان خان، شاهی که تمامیت ارضی 

افغانستان را مشخص کرد، اعتبار ندارد. همان 

طوری که نمی توان اسم دولت اتریش را بر 

وری امپراتوری هابسبرگ یا آلمان را بر امپرات

های کالسیک  مقدس روم بسط داد. با آن که دولت

اند، اما از  های مدرن بخشی از تاریخ و هویت دولت

های مدرن  لحاظ ماهیت و ساختار از دولت

 .اند متفاوت
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 :دولت وستفالی ۲

دولتی را که عبدالرحمان خان تشکیل داد، هم از 

المللی از  لحاظ داخلی و هم از نقطه نظر بین

ماقبل خویش متفاوت بود. از نظر داخلی های  دولت

این دولت دارای تمامیت ارضی یا قلمرو ثابت 

توسط  ،کرد بوده و جمعیتی که در آن زندگی می

مرزهای مشخص سیاسی از سایر مجامع بشری جدا شده 

این دولت دارای حاکمیت  ،بود. به عبارت دیگر

همزمان بر یک قلمرو سیاسی مشخص و جمعیتی که در 

 بود.  ،دندردگی می کآن زن

 

دولت عبدالرحمان خان شامل  ،المللی از نظر بین

ی شد که اساس آن تمامیت ارضی ی المللی نظم بین

ی را که ی  ها بود. به این اساس، واحد سیاسی دولت

دولت »یک  ،وجود آورد عبدالرحمان خان به

های  و از این لحاظ با گونه  (sovereign state)«مستقل

متفاوت بود. اما باید خاطرنشان پیش از خود 

ملت یا -ساخت که عبدالرحمان خان بنیانگذار دولت

دولت  دارای حاکمیت ملی نیست. بنابراین هم 

بررسی این موضوع و هم این که اطالق نام 

وجود  افغانستان به دولتی که عبدالرحمان خان به

چگونه بازتابگر یک واقعیت جغرافیایی در  ،آورد

مللی مبتنی بر تمامیت ارضی است، ال یک نظم بین

شناختی، در چارچوب  تا بازتاب یک واقعیت جامعه

 های مدرن به خوبی میسر است.  تاریخ تشکیل دولت

 

دولت »ارسی پبه  گاهیدولت  دارای حاکمیت، که 

نیز ترجمه شده است، در نتیجه گذار از « مستقل

وجود آمد.  قرون وسطا به عصر مدرن در اروپا به

ندان علوم اجتماعی در باره زمان دقیق این دانشم

تحول اتفاق نظر کلی ندارند. برخی این اتفاق را 

سده پانزدهم دانسته )مارتین « جنبش آشتی»محصول 

ی هم باور دارند این تحول ی  ، عده(۱۹۷۷وایت 

 Concert of) « کنسرت اروپا»تاریخی نخستین بار در 

Europe) (.۱۹۶۹لی اتفاق افتاد )هنس ۱۸۲۰در سال 

با این حال، اکثریت توافق دارند که سده هفدهم 

نقطه عطف در گذار حیات  ۱۶۴۸ویژه صلح وستفالی   به
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 ،به همین دلیل(. ۲۰۰۵سیاسی اروپا است )جکسون 

المللی  به نظم بین ۱۶۴۸المللی بعد از  نظم بین

وستفالی مسما بوده و واحد اصلی آن دولت مستقل 

، صلح وستفالی نقطه عطف می باشد. به عبارت دیگر

ارضی  های دارای تمامیت روندی بود که طی آن دولت

را گرفتند.   (respoblica Christiana) جای دولت مسیحی

به این اساس، صلح وستفالی نقطه آغاز یک تغییر 

ی ی  که اتفاق نمادین روند تاریخی سیاسی نه، بل

های مسیحی  دارای اقتدار  بود که طی آن دولت

مراتبی  مبتنی بر کلیسا به واحدهای سیاسی  سلسله

مبتنی بر سرزمین ثابت جا عوض می کزدند )چارلیز 

 (. ۱۹۸۵تیلی 

 

های  جهان به دولت سپس همهاروپا و  ،طی این روند

مستقل دارای تمامیت ارضی تقسیم شد. باوجود 

این، اروپاییان در ابتدا با وجود پذیرش قاعده 

تقابل به تمامیت ارضی ها و احترام م برابری دولت

غیر اروپایی رفتار  ت هایهمدیگر، با دول

 ،نابرابر و استعماری داشتند. به عبارت دیگر

اما « وستفالیایی»دیگر  رفتار اروپاییان با یک

و طبق قاعده تفوق « قرون وسطایی»با دیگران 

 ،مسیحیت التین و تمدن غربی بود. به این اساس

ا تمامیت ارضی بعد دولت  مبتنی بر قلمرو ثابت ی

از صلح وستفالی در اروپا عرض وجود کرده و سپس 

با استعمار اروپایی و کشیدن خطوط استعماری بر 

 تعمیم یافت.  سایر نقاط جهان

 

المللی وستفالی تا پایان جنگ جهانی  نظم بین

اول، یک نظم امپریالستی مبتنی بر تفوق مسیحی 

)جکسون بر غیرمسیحی و متمدن بر غیرمتمدن بود 

با آن که حق حاکمیت بر قلمرو و جمعیتی  (.۲۰۰۵

به عنوان قاعده  ،کرد که بر آن زندگی می

المللی پذیرفته شده بود، اما در عمل  بین

خود رعایت تنها میان ها این قاعده را  اروپایی

هایی که طبق قاعده  دند. به هر حال، دولترمی ک

چه  های استعماری و کشی وستفالی چه از طریق خط

صرف  ،وجود آمدند توسط استعمار مستقیم به

نهادهای مبتنی بر قلمروهای ثابت بوده و با 
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شناختی مردمی که در آن زندگی  های جامعه واقعیت

هایی  ربطی نداشت. به این ترتیب نام ،دندرمی ک

های  که بر این واحدها گذاشته شد، بازتاب واقعیت

لی مبتنی المل جدید جغرافیایی و نمادهای نظم بین

بودند. طبق این  بر نهادهای دارای تمامیت ارضی

زیل و اقاعده، افغانستان و هندوستان و بر

ی ی  های سمبولیک واحدهای سیاسی امثالهم اسم

بودند که توسط مرزهای مشخص از نهادهای همتای 

خویش مجزا شده بودند. هرچند این واحدها تا 

برابر  قطور عملی از حقو جنگ جهانی اول بهپایان 

 .المللی برخوردار نبودند در نظام بین

  

  :ملت-دولت ۳

جنگ جهانی اول، دولت به معنای پایان یافتن با 

 ملت-به دولت نهاد سیاسی  مبتنی بر تمامیت ارضی،

(nation-state)  یا دولت  دارای تمامیت ارضی و حاکمیت

-تکامل کرد. دولت  (national self-determination) ملی

های هابسبورگ،  پادشاهیبر افتادن ا با ه ملت

هوهنزولرن، رومانوف و عثمانی در اروپا و 

های  خاورمیانه، و به دنبال آن در نتیجه جنبش

طلبانه در سایر نقاط  ناسیونالیستی و استقالل

 المللی مبدل شدند.  های بین جهان به واقعیت

 

قاعده حاکمیت ملی، اصل حاکمیت وستفالی را از 

جاری و نورماتیف وارد مرحله عملی مرحله هن

المللی  هایی بین ساخت. به این معنا که سازمان

چون جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد برابری 

ها را رسما پذیرفته و  ها و استقالل آن حق دولت

سان و برابر با  ها را مکلف به رفتار یک همه دولت

الدول ساخت.  دیگر در چارچوب قواعد حقوق بین یک

ها نهایتا با فروپاشی   ملت-روند تشکیل دولت

آخرین امپراتوری سده بیستم، اتحاد شوروی، و 

روسیه و پیرامون مستقل در  های ملت-ظهور دولت

اروپای شرقی وارد مرحله نهایی شد. طبق این 

ملت، -روند تاریخی، افغانستان به حیث یک دولت

یا دولت دارای استقالل، تمامیت ارضی و حاکمیت 

 عرض وجود کرد.  ۱۹۱۹لی در سال م
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 ی رای حاکمیت هنجاری هللا خان با کسب استقالل، امان

المللی وستفالی در زمان  که طبق قاعده بین

عبدالرحمان خان در قلمرو افغانستان اعمال شده 

 ،بود، وارد مرحله عملی ساخت. پس از این مرحله

افغانستان عمال وارد جامعه ملل مستقل جهان شد. 

لت افغانستان عالوه بر حق حاکمیت بر قلمرو و دو

مردم ساکن بر آن، مجبور نبود قاعده قرون 

در مناسبات « برتری مسیحیت التین»وسطایی 

های اروپایی از آن  المللی را،که امپراتوری بین

 دند، رعایت کند. رنمایندگی می ک

 

 در هرحالت، افغانستان، هم به معنای دولت مستقل

(sovereign state)  که در زمان عبدالرحمان خان تاسیس

هللا بانی  ملت که شاه امان-شد و هم به معنای دولت

جغرافیایی است  -آن بود، ممثل یک واقعیت حقوقی

شناختی یا قومی. تمام  تا کدام اصل جامعه

المللی معاصر از این  های عضو نظام بین دولت

 های ها بر سرزمین قاعده مستثنا نیستند. این دولت

شناختی مغلق حاکم شده و از  های جامعه دارای بافت

ها به حیث واحدهای سیاسی در نظام  این سرزمین

کنند که اصل در آن  ای نمایندگی می المللی بین

شناختی و  های جمعیت تمامیت ارضی است، نه واقعیت

قومی. در حال حاضر حدود دوصد دولت بر جمعیتی 

اند   مسلط ،کنند میسخن هزار زبان  که به هشت

ها نه  ، اما این دولت(۱۹۹۳)ارنست گلنر 

ن واحدهای های این همه زبان که ممثال مایندهن

اند. همین طور  سیاسی  مبتنی بر قلمروهای ثابت

های تباری  از اقوام و گروه  ها متشکل اکثر دولت

اند که یا توسط مرزهای سیاسی از  متعددی

چند تبار  اند و یا هم با همتباران خویش جدا شده

 اند.  دیگر در یک قلمرو سیاسی گیرمانده

 

حقوقی -های سیاسی های مدرن با وجود خلق هویت دولت

مدرن -های پیش به این شهروندان، همیشه با هویت

-اند. چنین تناقض حقوقی ها درگیربوده آن

شناختی می تواند از عوامل اصلی منازعات  جامعه
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ها و حتا  تهای داخلی، ناکامی دول اجتماعی، جنگ

ها  این همهشمار روند. اما  ی بهی منازعات منطقه

حقوقی -نشاندهنده آن است که دولت یک واحد سیاسی

به این  شناختی است. های جامعه مجزا از بافت

اساس، افغانستان، ایران و امثالهم نام 

اند که طبق قاعده حاکمیت ملی و تمامیت  هایی دولت

دارند. المللی حضور  ارضی در نظم بین

حقوقی  -نام نهاد سیاسی ،بنابر این« افغانستان»

مبتنی بر تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و هویت 

الدول است، نه سمبول  حقوقی در چارچوب حقوق بین

   .شناختی  محصور در این سرزمین های جامعه واقعیت

 

 

 

 

 اندیشمند اکرم       

 ملت سازی در افغانستان
 

-1 -  

 ملت: -بررسی مقوالت دولت

( و Nation-Stat)« دولت -ملت»و  «ملت -کشور»مقولۀ 

( و ملت State-building) همچنان دولتسازی

به عنوان مقوالت مدرن در  (Nation-buildingسازی)

اجتماعی -فلسفی و تحوالت سیاسی –اندیشۀ سیاسی

که یی  هدر دور .سده های معاصر اروپا شکل گرفت

ین تحوالت به م به عنوان فرآیند اسناسیونالی

ظهور رسید و حکومت شاهان و شهزداگان جایش را 

 ملت داد. -به اندیشۀ تکوین کشور و تشکیل دولت

 

میالدی منابع متفاوتی چون:  16و  15 های  تا سده

، کلیساها، فیودال ها و لردها بر پادشاهان

در  17. اما در نیمۀ سده راندندمی  فرماناروپا 

در پایان جنگ های  (1648) واقع صلح وستفالیا

مذهبی سی سالۀ اروپا، قدرت کلیسا را به تحلیل 

به منبع اصلی آهسته آهسته برد و پس از آن دولت 

 اقتدار سیاسی تبدیل شد. 
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انسان  ندیشه های دولت در واقع فرایند تکامل ا

ها و جوامع انسانی است و معهذا، اندیشه های 

وپا که در عصر روشنگری و رنسانس اریی سیاسی 

شکل گرفت، برآمده از تطورات فکری دوره های 

پیشین تاریخ و متأثر از تمدن سرزمین های 

مختلف، از یونان باستان، تا هند و چین و  تا 

تمدن اسالمی در خاور میانه، خراسان و فارس، و 

 سایر تمدن های کهن در شمال افریقا بود.

  

تحول در عرصۀ اندیشه و دانش سیاسی جامعۀ غربی، 

به خصوص اروپا  از تبعات مهم رنسانس بود. 

در طول سده های اخیر و تا  بسیاریدانشمندان 

اکنون نظریات متنوع در این مورد ارائه داشتند. 

ملت و ملت دولت جایگاه مهمی در متن -مقوالت دولت

این اندیشه ها احراز کرد. بنیاد دولت های مدرن 

ه شد. سیاسی گذاشتنوین بر مبنای افکار و دانش 

در فرآیند جدید تحوالت سیاسی و اجتماعی، دولت و 

ملت در تأثیر متقابل قوام یافت. اتباع و رعیت 

به ملت و شهروند ارتقا کرد و نظام به تدریج 

دولتی مطلق العنان و مستبد به دولت مدرن با 

مشخصات پاسخگویی در برابر ملت و شهروندان 

جامعۀ  تبدیل شد. سازو کارهای جدید شکل گرفت.

مدنی، پارلمان های منتخب و قانون گذاری و 

وجود آمد و ه نظارت بر قانون توسط این نهادها ب

 در مسیر زمان تکامل یافت.  

 

 دولت:

کل می توان دولت را با دو تعریف کالسیک و  در

مدرن بیان کرد، اما با توجه به اندیشه و 

دیدگاه متفاوت دانشمندان علم سیاست و حقوق و 

دبستان های فکری و ایدئولوژی، تصویر  تفاوت

 اواحد از تعریف مدرن دولت ارائه نمی شود. حت

از دولت در داخل هر  یبیان و تصویر یکسان

 دبستان فکری و ایدئولوژی وجود ندارد. 

 

ون و طگونۀ مثال: فیلسوفان پیشین چون افاله ب

ارسطو، دولت را نهادی در جهت تنظیم امور و 

 ای جامعه می پندارند. همآهنگی میان اجز
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دانشمندانی چون: هابز، الک و ژان ژاک روسو، 

دولت را نتیجۀ یک قرار داد اجتماعی تلقی می 

 کنند. 

 

-1883کارل مارکس) اندیشه هایکمونیست ها پیرو 

مبارزات طبقاتی میان  ره آورد(، دولت را 1818

 دانند.  نیروهای متضاد اجتماعی می

 

های اسالمی و به خصوص  در تعریف مذاهب و فرقه

م تشکیل سمکانی گرا، از دولت ومجریانات اسال

دولت که از یکسانی اسالم با سیاست و لزوم تشکیل 

دولت و حکومت اسالمی سخن می گویند، دیدگاه های 

 متناقض وجود دارد.  امتفاوت و حت

 

دولت در تعریف کالسیک، عالی ترین مظهر رابطۀ 

امعه است. در این قدرت و ا عمال حاکمیت در ج

تعریف، دولت بر مبنای قرار داد اجتماعی شکل و 

که کاربرد ابزار قدرت و  قوام نمی گیرد، بل

میزان کارآیی این ابزار، نقش و میزان حضور 

 دولت را در جامعه تثبیت می کند. 

 

دولت مدرن نیز از نظر ماهیت و ویژگی هایش، به 

برخی از  دولت های متعدد و متنوع تقسیم می شود.

دولت های مدرن، دولت های توتالیتر و استبدادی 

هستند. بسیاری از دولت های ایدئولوژیک چون 

دولت های چپ تک حزبی کمونیست ها، دولت های 

مدرن ایدئولوژیک به شمار می شوند. اما دولت  

مطلوب  مدرن که در کشور تحت حاکمیت خود مؤفق به 

ملت را به -لتتکوین ملت می شود و روند تشکیل دو

 انجام می رساند، دولت های مدرن ملی هستند. 

 

هر چند برخی از دانشمندان علوم سیاسی و 

اجتماعی، چون: آنتونی گیدنز جامعه شناس 

انگلیسی دولت های مدرن را دولت های ملی می 

خواند که دارای سه ویژگی حاکمیت، شهروندی و 

 م است. بر مبنای این تعریف، دولتسناسیونالی

های ایدئولوژیک که دولت های ملی نمی توانند 

 باشند، دولت مدرن هم به شمار نمی شوند. 
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)نگارنده(، دولت های  اما به برداشت و باور من

ایدئولوژیک به خصوص دولت های چپ مارکسیستی، 

دولت های مدرن غیر ملی هستند. هر چند که در 

دولت های مدرن ایدئولوژیک، فرهنگ سیاسی 

رغم آن، دولت های  بهیک ملی غایب است. دموکرات

م و سمدرن ایدئولوژیک، دو ویژگی ناسیونالی

 حاکمیت را در خود نهفته دارند. 

 

دولت های ملی مدرن در بستر دموکراسی رشد می 

کنند و مردم در قلمرو یک دولت مدرن ملی، 

شهروند استند، در حالی که در دولت های کالسیک و 

وتالیتر ایدئولوژیک، رعیت سنتی و در دولت های ت

 و تابع دولت و حاکمان می باشند.

 

 حکومت:

حکومت، نهاد اجرایی یا کارگزار دولت است که 

اقتدار دولت را با تنفیذ قانون و مصوبات آن به 

گذارد. اراده و عمل دولت، در وجود و  اجرا می

. در حالی که یابدمی  بازتابکارکرد حکومت 

م سیاست، دولت و حکومت بسیاری از دانشمندان عل

را دو پدیده و دو مقولۀ متفاوت با ویژگی و 

وظایف مشخص و در برخی موارد مجزا از هم تلقی 

و مفهوم  اها معن می کنند، اما شماری از آن

 دانند.  دولت و حکومت را یکسان می

 

حکومت دارای نهادهای مختلفی است که مهم ترین و 

ت وزیران تشکیل را کابینه یا هیئا مقتدرترین آن

دهد. ریاست این نهاد را در برخی کشور ها  می

 اصدراعظم و در برخی کشورها رئیس جمهور و حت

 دوش دارد. ه پادشاه ب

  

حکومت در نظام های دموکراتیک و دارای سیستم 

از دو  ،دموکراسی که انتخابات در آن نقش دارد

رکن دیگر دولت یعنی نهاد قضایی و نهاد قانون 

جدا است. اما نهاد قانون گذاری یا گذاری 

که قوانین مسودۀ حکومت را  بر آن افزونپارلمان 

تصویب می کند، از عملکرد حکومت در اجرای قانون 

 نظارت به عمل می آورد. 
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 حاکمیت:

ی برتری و اقتدار سیاسی برتر احاکمیت به معن

است که توسط دولت ا عمال می شود. دولت، حاکمیت 

ه مین واحد جغرافیایی)کشور(، بخویش را در سرز

وسیلۀ نهادهای مختلف و بر مبنای قوانین مدون 

 اجرا می کند. 

 

زور در کشور ا عمال  توان با اما حاکمیت را نمی

کرد. تعمیم حاکمیت باید از مسیر قوانین عبور 

صورت دموکراتیک توسط نهاد ه کند؛ قوانینی که ب

 قانونگذاری تدوین و تصویب یافته باشد و

شهروندان جامعه، اراده و خواست خود را در آن 

 قوانین مشاهده کنند. 

 

حاکمیت دولت با اعتماد مردم رابطۀ مستقیم 

دارد. وقتی دولت اعتماد مردم را در تأمین 

عدالت، تطبیق قانون، تأمین امنیت و ارائه 

 همهخدمات جلب کرد، به بسیار آسانی می تواند 

رو کشور گسترش نهادهای خود را در سراسر قلم

 دهد. 

 

دولت زمانی می تواند بر یک کشور ا عمال حاکمیت 

 کند که:

صورت دموکراتیک با اراده و انتخاب مردم آن ه ب

 کشور تشکیل یافته باشد. 

حکومت و ادارۀ سالم، پاسخگو و خدمتگذار به 

 مجری قانون و عدالت باشد. مردم ایجاد کند.

ۀ سیاسی، کشور را به سوی امنیت، ثبات، توسع

اقتصادی، رفاه و پیشرفت اجتماعی و  توسعه

فرهنگی بکشاند؛ به خصوص در عرصۀ معارف و 

تحصیالت، جامعه را متحول کند. استقالل و تمامیت 

ارضی کشور را حفظ کند و دارای قابلیت مؤثر و 

مثمر در ایجاد روابط خارجی بر مبنای منافع و 

 مصالح کشور باشد.

 

-2 -  
 ملت:

صر رنسانس به عنوان مقولۀ مدرن وارد ملت در ع

دانش سیاسی و حقوقی شد. مفهوم ملت در این 
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می آید که در زبان های  Nationمقوله از واژۀ 

به معنی زایش  Nascereو  Natioاروپایی ریشۀ التین 

و تولد دارد. برخی، ملت را با دولت تعریف می 

کنند و برخی از ملت  بدون دولت سخن می گویند. 

شمندان و فیلسوفان معاصر دانش سیاسی و دان

مذهبی -حقوقی، ملت را نه یک هویت قومی و دینی

مشخص، بلکه اندیشۀ سیاسی تلقی می کنند که به 

اتباع و شهروندان کشور، هویت ملی و فراقومی می 

 بخشد.

 

، زبان شناس تاریخ نویس( 1823 -1892) ا رنست رنان

تگی معنوی و فیلسوف فرانسوی، ملت را نوعی همبس

واسطۀ یک آگاهی تاریخی متمایز ه می داند که ب

ایجاد و حفظ می شود. وی همگون بودن ملت ها را 

توهم می پندارد و  «قومی» و «نژادی»از دیدگاه 

معتقد است که ملت های گوناگون برای ظهورشان 

 راه های گوناگون پیموده اند. 

 

( فیلسوف 1929زاده) به باور یورگن هابرماس

انی، اندیشۀ ملت، اعضای یک جامعه و مردم یک آلم

کشور را از وابستگی و وفاداری به هویت های 

ی و قومی به سوی هویت جدید یکوچک محلی، قبیله 

 فراگیر و گسترده به نام ملت می کشاند. 

 

 قوم:

( واژۀ عربی است که در زبان عربی Ethnicity) قوم

مباحث رود. اما در  کار میه جای ملت به بیشتر ب

سیاسی امروز و در بحث بر سر دولت، ملت و کشور، 

 مقوالت قوم و ملت متفاوت و مجزا از هم هستند. 

 

حکایت از هویت تباری، زبانی و  ،قوم، برخالف ملت

دینی مشترک در یک کشور دارد؛ در حالی که  احت

ملت، تبلور تنوع و تکثر هویت های تباری، زبانی 

می، هویت طبیعی و مذهبی است. هویت قو-و دینی

فطری است که باورها و مشترکات زیاد در آن وجود 

دارد. همگونی های زبانی، نژادی، دینی و فرهنگی 

ها به هر  بخش مهم این مشترکات است. این همسانی

یکی از گروه قومی، انگیزه و قدرت همبستگی و 

سازمانیافتگی بیشتر در درون جامعه و کشور می 
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که منافع خود تشخیص می  هبخشد تا در جهت آنچ

 دهند، گام بردارند. 

 

نکاتی که هویت مشترک گروه قومی را  همهدر میان 

می  بازی دهد، زبان نقش بسیار  مهم تشکیل می

کند؛ هر چند که زبان پیوسته در تاریخ حیات 

انسان تغییر می یابد و حالت های متفاوت از 

 انقراض و نابودی تا تکامل و گسترش را شامل می

 شود.

 

دولت با دو نگاه -قوم در تکوین ملت و روندملت

شود. در حالی که همگونی  چالش و فرصت مطالعه می

قومی در یک کشور، فرصت طالیی تلقی می شود، 

ناهمگونی قومی در مسیر ملت سازی و فرآیند 

 ملت چالش آفرین است. -دولت

 

 ند:مشهر

ی به فرانسو Citoyenبه انگلیسی،  Citizen) دمنشهر

به آلمانی و هالندی( عضو جامعه در  Burgerو 

پیکرۀ واحد سیاسی یا کشور است که برخالف رعیت و 

تابع دارای حقوق مدنی می باشد و در تعیین 

سرنوشت سیاسی خود با آزادی و آگاهی تصمیم می 

د و دولت بر مبنای وجایب منگیرد. رابط میان شهر

ظیم می دوجانبه و متقابل و در چهارچوب قانون تن

شود؛ در حالی که تبعه و رعیت، مطیع زمامدار و 

مقهور اراده و حاکمیت او است. نقش و ارادۀ 

ملت را شکل -شهروندان است که در یک کشور، دولت

دهد. بدون شهروند و جامعۀ شهروندی، روند  می

 ملت به فرجام نمی رسد.-ملت سازی و تشکیل دولت

 

و با سه  شهروندی بر مبنای فردیت استوار است

عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی پیوند می خورد. 

یعنی شهروند در جامعه و کشور از آزادی های 

مدنی، از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار می 

ی، یباشد. شهروند از هویت های اتنیکی، قبیله 

مذهبی، نژادی و موقعیت اجتماعی امروز و گذشتۀ 

یت خود و بستگانش، کسب هویت نمی کند. هو

شهروندی، هویت مشترک ملی است که تمام هویت های 
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قومی و اجتماعی، خود را در آیینۀ آن هویت 

 مشاهده می کنند.

 

 هویت ملی:  

هویت ملی در تعریف مدرن و علمی، نه حکایت از 

ی و نه حکایت از هویت یهویت قومی و قبیله 

مذهبی و نژادی دارد و نه بازتاب دهندۀ این 

داخل و خارج یک کشور است. هویت هویت ها در سطح 

ملی عبارت از وابستگی و تعلق یک فرد و یا یک 

صورت رسمی و قانونی به یک کشور و ه جامعه ب

ملت است. جغرافیای مشترک، نظام سیاسی -دولت

مشترک، ساختار اقتصادی مشترک، تاریخ مشترک، 

فرهنگ مشترک، منافع و زیان مشترک، مؤلفه های 

 شور تلقی می شود. هویت ملی در یک ک

 

و شهروندان کشور،  باشندگاناین اشتراکات برای 

 بهها  روح مشترک ملی ایجاد می کند و روابط آن

های اجتماعی و فرهنگی در پرتو  رغم ناهمگونی

 این روح مشترک شکل می گیرد.

  

هویت ملی، هویت شهروندی است که با اندیشۀ 

ور شکل سیاسی باورمند به هویت شهروندی در یک کش

می گیرد، نه با یکدست سازی هویت تباری و ادغام 

تمام هویت های تباری و فرهنگی در یک هویت 

تباری اکثریت و غالب. تقلیل هویت ملی و مدنی 

به بهانۀ اکثریت  ابه هویت تباری و قومی حت

گروه قومی در یک کشور، به بی ثباتی سیاسی و 

ر واقع بحران اجتماعی دامن می زند. تبارگرایی د

ایدئولوژی است که به سوی جامعه با دو رنگ سیاه 

و سفید و دو گروه حق و باطل می بیند. او در 

آئینۀ این ایدئولوژی، همتباران خود را در عرصۀ 

قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، برتر و برحق 

مشاهده می کند و گروه های قومی و تباری دیگر 

د. و این، همان را ملزم به اطاعت و خدمت می دان

م و اپارتاید است که سم، راسیسایدئولوژی فاشی

نه تنها هیچگونه بنیاد علمی و انسانی ندارد، 

که به منازعات بسیار خونینی چون جنگ دوم  بل

 جهانی منجر شد. 
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 ملت سازی:

اگر این دیدگاه مورد عنایت قرار گیرد که ملت 

، یک اندیشۀ سیاسی است نه قومی و مذهبی و نژادی

توان عناصر و مؤلفه های تشکیل دهندۀ ملت  نمی

رغم آن، همگونی در  بهرا محدود و مشخص کرد. 

هویت اتباع و ساکنان یک کشور، بستر شکلگیری 

ملت را آسان می سازد. در حالی که ناهمگونی، 

این بستر را به سوی دشواری و پیچیدگی می 

کشاند. اما در فرایند ملت سازی، احساس و تعلق 

هویت های متفاوت فرهنگی و اجتماعی که در  به

دهد، جایش را  ها را بازتاب می واقع ناهمگونی

به احساس و هویت مشترک ملی در یک واحد مشخص 

 جغرافیایی به نام کشور می دهد. 

 

ملت،  در میان مؤلفه های تشکیل دهندۀ عناصر

مذهبی  -زبان، قومیت، و سپس هویت دینی

ه شمار می شوند. برخی تأثیرگذار ترین عوامل ب

از نظریه پردازان و فیلسوفان معاصر غربی به 

نقش زبان در شکلگیری ملت انگشت می گذارند. در 

این تردیدی نیست که زبان نقش قابل توجه در 

دولت -شکلگیری ملت و مؤفقیت روند تشکیل ملت

که روند ملت  رغم آن بهدارد، اما زبان مشترک 

و تسریع می کند، اما  ملت را تسهیل-سازی و دولت

هرگز به ایجاد ملت واحد نمی انجامد. ایاالت 

متحده امریکا، انگلستان، آسترالیا، کانادا 

دارای زبان انگلیسی هستند، اما ملت واحد 

 نیستند. 

 

کشورهای امریکای التین و اسپانیا در اروپا نیز 

زبان واحد دارند، ولی ملت واحد به شمار نمی 

عربی آسیا و افریقا نیز  کشورشوند. بیست و سه 

چنین اند. زبان همه عربی است، اما هر کدام ملت 

جداگانه شمرده می شوند. در حالی که کشور سویس 

دارای سه زبان رسمی است، اما ملت واحد سویسی 

 روند.  می به شمار

 

در برخی کشورها، یک زبان اقلیت را به  احت

و  عنوان زبان ملی و رسمی در جهت ملت سازی

ملت ایجاد کردند. پاکستان نمونۀ -شکلگیری دولت
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چنین کشوری است که زبان اردو تنها زبان مادری 

دهد، اما زبان  هشت در صد مردم را تشکیل می

 رسمی و ملی کشور شمرده می شود. 

 

در برخی از دیدگاه ها، ملت با دولت تعریف و 

موجودیت می یابد و بدون دولت، نمی توان از ملت 

د. با این رویکرد، هر کشوری که صاحب دولت سخن ز

است، پس ملت هم وجود دارد. در حالی که، این 

برخی از دانشمندان علم  پذیرشدیدگاه مورد 

ها گاهی از ملت  بدون دولت و  سیاست نیست و آن

زنند. البته ملت بدون  دولت  بدون ملت سخن می

دولت ساخته نمی شود. پروسۀ ملت سازی را باید 

مدرن ملی به اتمام برساند. هیچگونه  دولت  

صورت طبیعی در جهت تکمیل ه قانونمندی تکامل ب

 این روند وجود ندارد.  

 

-3 -  
 ملت:-عناصر و مؤلفه های شکلگیری دولت

 تاریخ مشترک که حکایت از زندگی طوالنی در یک

سرزمین و کشور با مرزهای تثبیت شده و مشخص 

 داشته باشد.

ترک یا دولت  واحد مدرن ملی ساختار سیاسی مش

دارای اقتدار حاکمیت و نهادهای اجرایی که در 

جهت توسعۀ سیاسی و اجتماعی، رشد اقتصادی، تحقق 

 عدالت اجتماعی عمل کند. 

.استقالل سیاسی و حاکمیت سرزمینی 

م ملی در دیدگاه سایجاد و تقویت تفکر ناسیولی

 ها و باورهای ساکنان کشور.

ز نه تنها از عناصر کلیدی و تعیین و تثبیت مر

مهم در تعریف و وجود کشور است، بلکه این امر 

در جهت تثبیت هویت ملی و رشد همبستگی و وحدت 

ملی اجتناب ناپذیر تلقی می شود. مرز در یک 

کشور نه تنها قلمرو اقتدار دولت و تمامیت ارضی 

را مشخص می کند، بلکه به تقویت اندیشۀ ملت شدن 

 یان ساکنان کشور می انجامد. و ملت بودن م

 

که به  توفیق دولت ها در ملت سازی افزون بر آن

ماهیت دموکراتیک آن به عنوان دولت ملی مدرن بر 

گردد، بستگی به موقعیت و ظرفیت های مختلف  می
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بین المللی کشور  ااقتصادی و اجتماعی و حت

دارد. منابع اقتصادی و ثروت مادی و موقعیت 

، زمینه های آسان ملت سازی را بهتر جغرافیایی

 برای دولت فراهم می کند. 

 

 شکلگیری دولت ملی مدرن:

دولت ملی مدرن یا دولت مدرن ملی که در بستر 

بلوغ عقالنیت سیاسی یک جامعه و در مسیر توسعه و 

تحول عرصه های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی به ظهور می رسد و قوام می 

لت شهروندی است که در آن، مفهوم و یابد، دو

ملت -مقولۀ ملت متبلور می شود و در فرآیند دولت

وجود می آید. اتباع یک کشور در دولت ملی و ه ب

رغم تعلقات مختلف و متفاوت تباری،  بهمدرن 

مذهبی، خویش را شهروندان -زبانی، نژادی و دینی

کشور و دولت می یابند. دولت ملی مدرن، مشروعیت 

را در کشور از انتخاب و ارادۀ شهروندان که خود 

با دموکراسی و سازو کارهای آن محقق می شود، 

ولیت و وجایب متقابل با وکسب می کند و در مس

برد. دولت ملی مدرن، دولت   شهروندان به سر می

پاسخگو، مسئولیت پذیر، قانونمدار، خدمتگذار و 

 عدالت گستر می باشد.  

 

ملت در -روند تشکیل دولتیری دولت مدرن و گشکل

جوامع و کشورهای مختلف با توجه به شرایط 

موقعیت  امتفاوت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حت

 و ساختار جغرافیایی آن، سیر متفاوت دارد. 

 

 مؤلفه های اقتدار دولت:

دانشمند هالندی که پیمان ناتو  نیکوالس اسپیکمن

او  و اتحادیۀ امریکا و اروپا بر پایۀ نظریات

شکل گرفت، ده عامل را برای اقتدار یک دولت و 

 یک کشور می شمارد:

وسعت خاک، طبیعی بودن مرزها، جمعیت)نفوس(، 

منابع طبیعی یا معادن، توسعۀ اقتصادی و 

تکنولوژیک، توان مالی، همسانی تباری، همسانی 

یگراسیون(، ثبات سیاسی، تاجتماعی)ان

 م .سناسیونالی
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ناصر قدرت در یک دولت و )نفوس(یکی از ع جمعیت

کشور شمرده می شود. اما نقش این عنصر تنها به 

کمیت آن بر نمی گردد. بلکه کیفیت جمعیت در یک 

 کشور، میزان و در صدی اهمیت و تأثیرگذاری آن

را تعیین می کند. به هر حدی که جمعیت یک کشور 

باالی سواد و دانش باشد و قدرت تخصص تراز دارای 

حوزه های مختلف حیات را داشته و کارایی در 

باشد، به همان حد نقش جمعیت به عنوان مؤلفۀ 

قدرت بیشتر می شود. همگونی جمعیت)نفوس(از لحاظ 

تباری، زبانی و مذهبی نیز به نقش جمعیت در 

 اقتدار دولت و کشور می افزاید. 

 

جغرافیای کشور که در واقع سه عنصر وسعت خاک، 

زیرزمینی را در میان  طبیعی بودن مرزها و منابع

ده عنصر مورد نظر اسپیکمن در بر می گیرد، از 

ملت -عناصر مهم در قدرت ملی یا اقتدار دولت

محاسبه می شود. ساختمان و موقعیت جغرافیایی یک 

کشور کوهستانی و محاط به خشکی مانند 

افغانستان، دشواری و چالش های بسیاری را در 

 فریند. ملت می آ-شکل گیری و قوام دولت

 

-توان و پیشرفت اقتصادی در تثبیت اقتدار دولت

ملت بسیار نقش آفرین است. قدرت اقتصادی را در 

یک کشور با قابلیت های صنعتی شدن و صنعتی بودن 

 آن سنجش می شود. 

 

مشروعیت حکومت یکی دیگر از مؤلفه های اقتدار 

یک دولت و کشور است. این مشروعیت از مشارکت 

ن سرنوشت سیاسی شان و در نظارت مردم در تعیی

شان بر عملکرد حکومت ناشی می شود. کارآیی و 

مؤثریت حکومت در اداره و مدیریت سالم و قابلت 

پاسخگویی حکومت، پایه های این مشروعیت را 

تقویت می کند، و برخالف، فساد و غیر پاسخگویی 

آن نه تنها به تضعیف و انهدام بنیاد مشروعیت و 

سطح ملی و بین المللی می انجامد، اقتدارش در 

بلکه کشور و مردم خود را در چشم جهان بی اهمیت 

 و اعتبار می سازد. 

 

 وجایب دولت ملی مدرن:
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ایجاد بستر توسعۀ پایدار در تمام عرصه های 

حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تأمین 

ثبات و قانونیت بر کشور از وجایب دولت ملی 

ولت ملی مدرن باید تمام شاخص های مدرن است. د

مثبت و مهم توسعه را در سیاست و عملکرد خود به 

عنوان وظایف و وجایب خویش تثبیت و تضمین کند. 

میزان مؤفقیت و عدم مؤفقیت آن بر مبنای انجام 

وظایف مذکور مورد سنجش قرار می گیرد. شاخص 

 هایی چون:

 حمایت از توسعه و تقویت جامعۀ مدنی.

 هی و تقویت بنیاد جامعۀ سیاسی.شکل د

 تحقق آزادی بیان و مطبوعات. 

 تقویت نهاد های دموکراسی. 

تأمین امنیت فردی و اجتماعی و امنیت سراسری و 

 تطبیق قانون.

استقالل قوای قضایی و مقننه از تأثیر و نفوذ 

 نهاد اجرایی.

 مدرن. آموزش و پرورشتعمیم  

رابطۀ  توسعۀ اقتصادی از طریق تنظیم بهتر

 اقتصادی جامعه.

مدیریت سالم و درست اقتصاد ملی، حمایت از 

 فعالیت های آزاد اقتصادی و تنظیم درست مالیات.

تأمین هزینه های دولت از منابع داخلی در جهت 

 رهایی از وابستگی خارجی.

 تقویت استقالل و حاکمیت ملی.

ایجاد و رشد زمینه های مساعد اشتغال برای  

 اهم کردن خدمات.شهروندان و فر

تکوین بستر مساعد در جهت تأمین و تقویت 

 اعتماد، وفاق و وحدت ملی. 

مبارزه با انواع تبعیض و نابرابری ها. و . . . 

  . . . 

 

 ملت:-تیوری های ملت سازی و تشکیل دولت

دانشمندان و فیلسوفان معاصر به خصوص پس از 

و رنسانس و عصر روشنگری در اروپا که مقوالت ملت 

ملت سازی متداول شد، نظریات مختلفی بر سر -دولت

رغم نظریات  بهشکل گیری آن ارائه کردند. اما 

مشخص و هر چند متعدد و متنوع در این مورد، هر 

جامعه و کشوری راه های متفاوت را در پروسۀ 
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ملت طی می کنند. شرایط مختلف اجتماعی، -دولت

به فرهنگی، اقتصادی و حتی موقعیت جغرافیایی 

تنوع و تعدد این راه ها می افزاید. برخی از 

دانشمندان و نظریه پردازان علوم سیاسی، ملت 

سازی و دولت سازی را دو روند مجزا و جداگانه 

میدانند و برخی از درهم تنیدگی هر دو سخن می 

گویند. با توجه به شکل گیری متفاوت و متنوع 

 ملت در کشورهای مختلف، نمونه ها و مدل-دولت

های متعددی را می توان مورد مطالعه و مشاهده 

قرار داد. از این میان دو نمونه قابل توجه و 

 مهم هستند: 

 

ملت: -مدل تقدم و تاخر دولت 

ملت، دو روش جداگانۀ -تقدم و یا تاخر دولت

تشکیل ملت در گام نخست و یا تشکیل دولت قبل از 

 شکل گیری ملت است. در اروپای غربی تا حدی تقدم

ملت بر دولت عملی شد. هر چند که در مدل تقدم 

ملت بر دولت، درهم تنیدگی و تأثیر متقابل دولت 

و ملت مشهود بود و نمی توان شکل گیری هر دو 

پدیده را در یک فاصله و خالی زمانی بصورت بسیار 

 مجزا مطالعه و مشاهده کرد. 

 

اما مدل تقدم دولت بر ملت در جهان بیشتر از 

متدوال است. شکلگیری دولت در ایاالت  مدل تاخر،

متحده امریکا نمونۀ این مدل به شمار می شود. 

در ایاالت متحده امریکا، نخست یک دولت نیرومند 

صورت مشروع و با تکوین و تقویت ه توسعه گرا ب

نهاد های مدنی شکل می گیرد و وارد پروسۀ ملت 

سازی می شود. این دولت با اتخاذ سیاست های ملی 

ه تشکیل جامعۀ شهروندی و ملت شهروند در یک ب

جامعۀ متکثر می پردازد. برخی از کشورهای جهان 

سوم از همین مدل پیروی کردند. در این مدل، 

مؤلفه ها و زمینه های مساعد مانند: همسانی های 

فرهنگی، تباری، پیشرفت های اقتصادی و 

برخورداری از منابع سرشار طبیعی، شکل گیری 

 را تسهیل و تسریع می کند.   ملت-دولت

 

اما مدل تقدم دولت یا دولت سازی بر ملت سازی 

در جهان، نمونه های متنوع هستند. جوامع و 
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کشورهای مختلف دنیا از روش های مختلف و متناسب 

با زمینه های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی خویش در جهت مدل تقدم دولت سازی 

 استفاده کرده اند. 

 

ملت با کمک خارجی و مساعدت از -کیل دولتتش

 بیرون:

ملت سازی با کمک خارجی در واقع، از -مدل دولت

باال به پایین یا مدل تقدم دولت بر ملت است. در 

این نمونه، دولت با کمک و دخالت کشور یا 

های بین المللی شکل می  کشورهای خارجی و سازمان

کند. گیرد و سپس پروسۀ ملت سازی را تعقیب می 

ملت سازی پس از جنگ جهانی دوم -نمونه های دولت

در جاپان و آلمان صورت گرفت. بعدًا در دهه نود 

این تجربه در افغانستان و در  21و آغاز سدۀ 

برخی کشور های دیگر چون کوزوو، تیمور شرقی و 

 سرالیئون آغاز یافت. 

  

-4 -  
 هویت ملی در افغانستان:

ر پیچیدگی تکوین ملت یکی از نکات مورد بحث که ب

ملت در افغانستان می افزاید، -و تشکیل دولت

تعریف و شناخت هویت ملی و توافق بر سر این 

تعریف است. این مشکل ریشه در عوامل مختلف 

خارجی دارد. یکی از این عوامل،  اداخلی و حت

نبود  یکسان و یکدست  تمام مؤلفه های مشترک هویت 

ا زبان و مذهب واحد. ملی است؛ از قومیت مشترک ت

از این میان، زبان مشرک در تکوین و تقویت هویت 

ملی تأثیر گذار تر است. اما تعدد و تنوع زبان 

در افغانستان و سیاست نادرست و عاری از صداقت 

زمام داران افغانستان، به دشواری نقش زبان در 

ملت افزوده -شکل گیری هویت ملی و تشکیل دولت

 است. 

 

زمامداران افغانستان به خصوص در یک  دولت ها و

سدۀ اخیر کوشیده اند تا با رسمیت دو زبان 

فارسی)دری( و پشتو، مشکل زبان را در تکوین 

لیکن  هویت ملی و ملت سازی برطرف کنند. و

ها توام با  ناهمگونی ظرفیت و توانایی این زبان
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سیاست نامتوازن و تبعیض آلود زمامداران، مانع 

ت دو زبان پشتو و فارسی )دری( در بازیی نقش درس

 تکوین هویت ملی شده است. 

 

نمادهای های مشترک در شکلگیری هویت ملی و ملت 

های این روند  سازی نیز یکی دیگر از نیازمندی

است. شکلدهی هویت ملی از طریق شناسایی و توافق 

نمادهای مشترک از وظایف دولت های ملی مدرن به 

لی است که دولت ها و شمار می شود. این در حا

زمامداران افغانستان مؤفق به ایجاد نمادهای 

مشترک در میان جامعۀ متکثر و متنوع افغانستان 

 از منظر هویت های قومی و زبانی نشدند. 

 

ناتوانی دولت در شکلدهی هویت مشترک ملی در 

افغانستان، گروه های مختلف قومی را در گرو 

 هویت های قومی نگهداشته است. 

 

 ملت: -شکلگیری ناقص و نامؤفق دولت

افغانستان مؤلفه های اصلی و ضروری شکلگیری ملت 

 و دولت مدرن ملی را دارد: 

تاریخ مشترک، جغرافیای مشترک، سرنوشت سیاسی و 

اقتصادی مشترک، دین مشترک. این اشتراکات، بستر 

مساعدی است که در آن دولت ملی مدرن می تواند 

سازی در این بستر از  ملت-شکل بگیرد. دولت

وجایب دولت است، اما دولت های می توانند این 

مهم را به فرجام برسانند که دارای تفکر ملی و 

 سیاست ملی باشند.

 

چگونه می توان در جامعۀ کثیرالقومی افغانستان، 

-دولت ملی مدرن ایجاد کرد و روند تشکیل دولت

 ملت را به فرجام رساند؟ 

 

کلگیری ملت شهروند نهفته پاسخ این پرسش در ش

است نه ملت اقوام. در فرایند توسعۀ سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان به تشکیل 

ملت و جامعۀ شهروندی دست یافت، جامعۀ که -دولت

هویت افراد به عنوان شهروند تثبیت می شود، نه 

 بر مبنای تعلقات تباری و زبانی شان. 
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هر جامعه و کشور، از تکوین دولت مدرن ملی در 

تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ریشه می 

ی که در سدۀ بیستم در کشورهای یگیرد. دولت ها

مختلف و از جمله در افغانستان شکل گرفت، همراه 

با این تحول مجال ظهور و بقا یافتند. اما کمیت 

کشورها، متناسب به  همهو کیفیت این تحوالت در 

جتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ظرفیت های متفاوت ا

 ها ناهمگون بود.  ساختار جغرافیایی آن احت

 

نخستین دولت با نشانه های بسیار ضعیف و 

ابتدایی از یک دولت شُبه مدرن در افغانستان، در 

وجود آمد. ارتش نیمه ه سلطنت امیر شیرعلی خان ب

رسمی ایجاد شد، در حالی که تا آن وقت ارتش 

سران قبایل و عشایر جامعۀ ایلجاری وابسته به 

ی بود. دو دبستان ملکی و نظامی نیمه یقبیله 

عصری تأسیس یافت، رساله های درسی به این مکاتب 

تدوین گردید و نشریۀ چاپی شمس النهار به نشر 

 رسید. 

 

 ن؛ بنیانگذار دولت متمرکز:اامیر عبدالرحم

بر  1901تا 1880ن که از اامیر عبدالرحم

گذار دولت متمرکز د،  بنیاراندفرمان افغانستان 

و در واقع کشور موجود افغانستان با این حدود و 

ثغور بود. زیرا در زمان سلطنت یا امارت او، 

افغانستان کنونی به عنوان یک کشور شکل گرفت، 

مرزهایش تعیین و تثبیت یافت و حاکمیت متمرکز 

 گذاری شد. دبا زور و خشونت  امیر مذکور بنیا

 

از سلطنت  پیشغانستان دولت در اف

ن در واقع یک کنفدراسیون قبایل اامیرعبدالرحم

 ابود که از اتحاد قبایل مختلف پشتون و حت

خوانین و میرهای قبایل اقوام دیگر شکل گرفته 

بود. دولت مرکزی یا پادشاه کشور در واقع قدرت 

را به سران قبایل گذاشته بود و رابطۀ سران 

اقتدار موازی قرار قبایل با سلطان بر مبنای 

داشت. در چنین ساختاری بود که نزاع قدرت 

پیوسته و مستمر میان مدعیان سلطنت و قدرت 

ن این اادامه می یافت. اما امیر عبدالرحم

ساختار قدرت را برهم زد و در جهت شکستن اقتدار 



 

253 

 

راه ه سران قبایل و اقوام، هفده جنگ خونین را ب

را بیشتر از اندخت. هر چند هزاره های شیعه  

سایر اقوام  و قبایل سرکوب کرد، اما سرکشی 

ها را نیز  برخی سران سایر اقوام به شمول پشتون

 با خشونت درهم کوبید. 

 

ن خان در واقع بر دولت نامتمرکز اعبدالرحم

ی پایان داد و دولت متمرکز قومی را یقبیله 

جایگزین آن ساخت. سیاست و عملکرد او در جهت 

لت، تنها به ایجاد یک ادارۀ مستبد شکلدهی یک دو

که بر پایۀ زور استوار بود و با دستگاه جاسوسی 

گسترده اداره می شد، محدود می گردید. دیگر هیچ 

نشانه هایی از دولت مدرن ملی در دولت او چون: 

توسعۀ سیاسی، عدالت اجتماعی، انکشاف اقتصادی 

دبستانی را برای با  ابه چشم نمی خورد. او حت

نگشود و هیچ نشانی  آموزش و پرورشد سازی و سوا

 از مطبوعات در سلطنت او پدیدار نشد. 

 

(1901-1919امیر حبیب هللا:) 

ایجاد دولت   راستایامیرحبیب هللا گام هایی را در 

شُبه مدرن برداشت. او نهادهای بسیار معدود  مدرن 

در عرصه های تعلیم و تربیه، اقتصاد و تدوین 

 دد. دبستان حبیبیه را بنیاقانون ایجاد کر

گذاشت و نشریۀ سراج االخبار به مدیریت محمود 

ی که به کانون روشنگری یطرزی شکل گرفت؛ نشریه 

 و جنبش مشروطیت تبدیل شد.

پسر غالم محمد طرزی از سرداران  -محمود طرزی

ن امحمدزایی تبعید شده از سوی امیر عبدالرحم

تحصیل کرد بود. او در قلمرو امپراتوری عثمانی 

و با دانشمندان، متفکران و سیاسمتدارانی 

محمود طرزی بسیاری از عرب و ترک مصاحبت ورزید. 

پس از عفو تبعید شدگان دوران  1902در سال 

وسیلۀ پسرش امیر حبیب هللا  به ه ن باامیرعبدالرحم

کابل برگشت و به دربار امیر راه یافت. روابط 

ران امیرحبیب طرزی پس از ازدواج دخترانش با پس

رغم نقش  بههللا، با شاه و دربار مستحکم شد. اما 

روی سیاست های شاه و ه مهم و تاثیرگذارش ب

 اتیوری پرداز دولت مدرن ملی نتوانست حت همچون

–در عرصۀ تیوریک و نظری، نقشۀ راه تشکیل دولت 
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ملت را ترسیم کند. در حالی که تفکر 

 ناسیونالیسم و ملی گرایی او ملهم از

ناسیونالیسم مدنی اروپا بود که دولت های مدرن 

ملی بر مبنای آن در اروپای غربی شکل گرفت، ولی 

موصوف اندیشۀ ناسیونالیسم مدنی و ملی را در 

کابل عماًل به ناسیونالیسم قومی تقلیل و تنزیل 

 داد. 

 

:امیر امان هللا خان 

آغاز دهۀ سوم سده بیستم، گام درامیر امان هللا 

راستای در  یو هر چند ناقص و نافرجام های مهم

ندیشه ملت برداشت. او با الهام از ا-تشکیل دولت

تأثیر  زیر( و ش)پدر زن محمود طرزی خسر های

و برنامه های وی دست به اصالحات  دیدگاه ها

گسترده و ایجاد دولت مدرن زد. او نخست استقالل 

سیاسی افغانستان را هر چند پس از یک برخورد 

کوتاه و پذیرش تمام معاهدات پدر و نظامی 

پدرکالنش با دولت هند بریتانیایی به شمول 

دست آورد. ه معاهدۀ دیورند، از بریتانیا ب

قانون اساسی را به نام نظام نامه تدوین و 

تصویب کرد که بر مبنای آن نظام سلطنتی مطلقه 

جایش را به نظام سلطنتی مشروطه داد. اصالحات 

اندخت. مطبوعات نیمه آزاد  اجتماعی را به راه

شکل گرفت. قانون بردگی ملغی شد. امتیاز بستگان 

توسط امیر  1896قبیلۀ محمدزایی که در سال 

ن خان با اعطای حقوق ماهانه وضع شده اعبدالرحم

بود، لغو گردید. در عرصۀ معارف یا تعلیم و 

 تربیۀ عصری گام های بلند برداشت. 

 

با شتابزدگی در صدد که های او تالش با این هم، 

تشکیل دولت و جامعۀ مدرن بدون اعتنا به 

مستلزمات مادی و معنوی آن بر آمد، به شکست 

کی از دالیل و عوامل اصلی شکست او ی انجامید.

این بود که وی درک و تصویر درست در عرصۀ نظری 

ملت نداشت. او هنوز در افکار -از شکلگیری دولت

-ی را در جهت دولتو سیاست خود ناسیونالیسم مدن

ملت مورد توجه قرار نداده بود و در این بینش و 

سیاست، متأثر از نظریات و دیدگاه تقلیلگرایانۀ 
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م مدنی به سمحمود طرزی از ناسیونالی

 م قومی بود. سناسیونالی

 

-5 -  
 ملت سازی:-سلطنت خانوادۀ نادر شاه و دولت

در نیم سده زمامداری خانوادۀ نادرشاه، تالش 

ی شکلگیری دولت مدرن و ملی و ملت سازی برا

بسیار ناقص، بطی و نامؤفق انجام یافت. در حالی 

ملت -که شرایط این دوره در جهت شکلگیری دولت

دوره های دیگر مساعدتر بود.  همهنسبت به 

ژیک یامنیت، ثبات سیاسی و موقعیت ژئواسترات

افغانستان برای قدرت های مختلف جهان و تحوالت 

عرصۀ تعلیم و تربیه و اجتماعی، بستر و مثبت در 

 زمینه های مساعد بودند. 

 

تبعیض و نابرابری در این دوران به خصوص تا سه 

ویژه سال های ه دهۀ نخست سلطنت ظاهرشاه و ب

صدارت سردار محمد هاشم بسیار گسترده و عمیق 

بود که بستر سازی را در جهت شکلگیری دولت ملی 

ز صدارت محمدهاشم خان مدرن ناهموار ساخت. پس ا

بر اریکۀ نخست  1946که سردار شاه محمود در سال 

وزیری تکیه زد، اصالحات و تعدیالتی در قوانین و 

روش حکومت ایجاد شد، گام هایی در مسیر شکلگیری 

دولت مدرن برداشته شد. اما این تحوالت با کنار 

 صعود سردار رفتن سردار شاه محمود از صدرات و 

 (، پایان یافت. 1953-1963ین کرسی)ود بر اودا

 

د، ده سال اخیر سلطنت وپس از صدارت سردار داو

های  ( از مهم ترین سال1963-1973ظاهرشاه)

ملت و دولت ملی -گامگذاری در جهت شکلگیری دولت

)اکتبر  مدرن بود. تدوین قانون اساسی جدید

(، تشکیل پارلمان منتخب، تکوین جامعۀ 1964

ادی بیان و تعیین صدراعظم از مدنی، شکلگیری آز

افراد متعلق به قبایل و اقوام دیگر، از مهم 

ترین گام هایی بود که در این جهت برداشته شد. 

عرصۀ سیاسی، انتقال قدرت  مهمترین تحول جدید در

اجرایی یا حکومت از انحصار خانوادۀ سلطنتی 

نادرشاه و قبیلۀ محمدزایی به چهره های متعلق 

وام دیگر بود. هر چند که این به قبایل و اق
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صورت گسترده و فراگیر محقق نشد ه انتقال قدرت ب

گونۀ واقعی از نهاد اجرایی ه و نهاد سلطنت را ب

 جدا نساخت. 

 

تحوالت مثبت در روابط و ساختارهای اجتماعی هر 

چند بسیار آهسته و نامشهود، اما آرام و پیوسته 

نیز به  ملت سازی-در جهت فراهم آوری بستر دولت

جریان افتید. انجام دورۀ سربازی اجباری دو 

ساله که هر چند قبایل  22ساله برای مردان جوان 

پشتون جنوب را شامل نمی شد، تجربۀ همزیستی ملی 

را در میان اقوام انکشاف می داد. اختالط 

اجتماعی اقوام در شهرها به خصوص پایتخت که تا 

ن اقوام سطح خویشاوندی )ازدواج( به ویژه میا

ک رو به گسترش بود، زمینه های یپشتون و تاج

وفاق ملی و شکلگیری ملت مدنی و دولت ملی مدرن 

را بیشتر می ساخت. اما ارزش ها و بنیادهای 

ملت سازی در دهۀ اخیر سلطنت ظاهرشاه که -دولت

با امیدواری آغاز یافت، به پختگی و پایداری 

 نرسید. 

 

به این ارزش  1973د در وکودتای سردار محمد داو

ها پایان داد و افغانستان وارد دور جدید بی 

ملت -شکست روند طبیعی دولت ثباتی سیاسی گردید.

در این دوره ریشه در عوامل مختلف داخلی و 

خارجی داشت. افزون بر ریشه های خارجی ناشی از 

رقابت دوران جنگ سرد، منازعۀ مزمن دیورند و 

دۀ نادرشاه، ضعف منازعۀ درونی قدرت میان خانوا

به سوی  کشورهای ظاهرشاه در گذر دموکراتیک 

دولت ملی مدرن، نقش مهمی در ناکامی این روند 

داشت. بزرگترین اشتباه شاه، عدم توشیح قانون 

احزاب سیاسی و عدم ایجاد زمینه های قانونی 

مشارکت احزاب در دسترسی به قدرت سیاسی بود. 

سوی فعالیت های این اشتباه، احزاب سیاسی را به 

و زیرزمینی برد و وسوسۀ کودتای نظامی پنهانی 

ها تقویت کرد. احزاب سیاسی به  را در میان آن

جای حمایت و ه خصوص احزاب چپ  هوادار شوروی ب

تقویت  روند  ایجاد شده در عرصۀ تحوالت سیاسی و 

اجتماعی، با تظاهرات مستمر و اخاللگرانه در 
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ملت سازی -وسۀ دولتپایتخت، نقش تخریبی در پر

 بازی کردند. 

 

 ملت:-داوود و پروسۀ دولت جمهوری محمد

( که 1973) 1352سرطان  26سردار داوود با کودتای 

ملت -دولت ظاهر شاه را براندخت، پروسۀ دولت

سازی دهۀ اخیر سلطنت را اخالل و تخریب کرد. او 

نشانه های جامعۀ  همهدر نظام جمهوری اش به 

و کشور را دوباره در مسیر مدنی پایان داد 

 حاکمیت یک نظام غیر دموکراتیک برگرداند. هر

داوود یکی از زمامداران بسیار مشتاق  چند سردار

به توسعۀ اقتصادی و مدرن سازی افغانستان بود، 

را در غیبت  اسیوناما او می خواست تا مدرنیز

وجود بیاورد. ه مدرنیته بمدرنیسم یا 

شکل نداد، به جامعۀ  سازوکارهای دموکراتیک را

مدنی معتقد نبود، آزادی بیان را دوست نداشت و 

با دموکراسی که از الزامات توسعۀ سیاسی و 

اجتماعی در جهت شکلگیری جامعۀ شهروندی و ملت 

 شهروند است، ناسازگار بود. 

 

 ملت در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق:-دولت

اد که در اواخر دهه هفتدولت  حزب دموکراتیک خلق 

سدۀ بیستم از طریق کودتای نظامی تشکیل یافت، 

دولت  مدرن ایدئولوژیک و دولت  توتالیتر و 

رغم ه دولت باین تمامیت خواه سرکوبگر بود. 

داشتن نشانه های یک دولت مدرن مانند: تالش در 

تعلیم و تربیۀ مدرن و یکسان برای زنان راستای 

ی و مردان و مساعی برای گذر از یک جامعۀ سنت

های یک  محافظه کار به جامعۀ مدرن، تمامی ویژگی

 دولت توتالیتر را با خود داشت. 

 

در دولت حزب دموکراتیک خلق، ساختار قومی قدرت 

دگرگون شد. حاکمیت قبیلۀ محمدزایی متالشی گردید 

و حاکمیت انحصاری قومی نیز در هم شکست. حزب 

رغم ایجاد  بهدموکراتیک خلق در کرسی قدرت 

ملت -در مناسبات قدرت نتوانست پروسۀ دولت تغییر

سازی را به انجام برساند و مؤفق به تشکیل دولت 

ملی مدرن شود. اتکا و وابستگی مطلق این دولت 

در بقای خود به نیروی نظامی شوروی، از موفقیتش 
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در ایجاد یک دولت مدرن ایدئولوژیک جلوگیری 

 کرد.

 

 ملت:-ن و دولتامجاهد

تنظیم های اسالمی که عمدتًا در  ن یاااحزاب مجاهد

دهۀ هشتاد در پشاور پاکستان مرکزیت داشتند و 

از  پیشبه اکثریت جامعۀ سنی متعلق بودند، 

دسترسی به قدرت سیاسی، دو بار به تشکیل دولت و 

 حکومت  در تبعید دست زدند. 

( 198جون18)1367جوزای  29نخستین دولت اسالمی در 

ریاست حکومت یا وجود آمد که ه در پشاور ب

دوش احمدشاه احمدزی گذاشته شد. این ه صدراعظم ب

 همههشت وزارت بود که  حکومت متشکل از بیست و

اعضای آن از هفت تنظیم سنی مستقر در پشاور 

تشکیل شده بود. هیچ فرد غیر تنظیمی، هیچ زن و 

هیچ فردی از احزاب شیعۀ افغانستان که در ایران 

 شدند.نه مستقر بودند، شامل کابین

 

ن در ادومین دولت برونمرزی احزاب اسالمی مجاهد

وسیلۀ ه ایجاد شد. این دولت که ب 1989فبروری 

شورای احزاب هفتگانۀ مذکور در شهر راولپندی 

وجود آمد، همچنان مشابه دولت پیشین ه پاکستان ب

بود. در این دولت زنان و احزاب شیعه نیز نقشی 

دولت از لحاظ هر دو  ،نداشتند. افزون بر آن

ترکیب قومی و میزان شایستگی عضویت در کابینه، 

 بسیار ناعادالنه و غیر متوازن بود. 

 

ن که هر چند در شهر پشاور بر اسومین دولت مجاهد

 28 -1371ثور  4) «گورنرهاوس»مبنای توافقنامۀ 

( میان رهبران احزاب تشکیل شد، صبغت 1992اپریل 

 1371ت در هشتم ثور هللا مجددی رئیس هیئات این دول

در کابل قدرت را از دولت حزب دموکراتیک خلق که 

دست گرفت. ه به حزب وطن تغییرنام داده بود، ب

قدرتی که در واقع از قبل متالشی شده بود و در 

ن و اپایتخت و والیات میان احزاب اسالمی مجاهد

بقایای دولت حزب دموکراتیک خلق تقسیم یافته 

 بود. 

و جهادی در هر سه دور تشکیل دولت احزاب اسالمی 

-هیچ اعتنایی به بنیاد های اساسی تشکیل دولت
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ملی و یا دولت مدرن ملی نکردند. دولت اسالمی 

ن پس از سقوط دولت حزب اتنظیم های مجاهد

دموکراتیک خلق در واقع تداوم  یک دولت 

ایدئولوژیک و آرمانگرای راست دینی و مذهبی بود 

لت ایدئولوژیک چپ که در نقطۀ مقابل دو

لنینیست حزب دموکراتیک خلق قرار -مارکسیست

های حضور و حاکمیت این دولت که  داشت. در سال

بر سر دسترسی به قدرت سیاسی و با دخالت 

کشورهای همسایه و منطقه به خصوص  پاکستان، در 

جنگ و بی ثباتی داخلی سپری شد، از توسعۀ سیاسی 

 . و اجتماعی و اقتصادی خبری نبود

 

 ملت در حاکمیت تحریک اسالمی طالبان:-پدیدۀ دولت

-1381را که دولت در زمان حاکمیت طالبان) هچ آن

و  ( نداشت،  ویژگی ملی1996-2001خورشیدی 1375

و مفهوم واقعی،  امدرن بود. دولت طالبان به معن

 همهیک دولت غیرملی و غیرمدرن بود. طالبان به 

بند از یک دولت نشانه های شکل گرفتۀ ناقص و نیم

سطوح  همهملی مدرن پشت پا زدند و دولت را در 

 قدرت، قومی و غیر ملی ساختند. 

 

 1375 طالبان پس از تسلط بر کابل در میزان

(، دروازه های مکاتب، مراکز 1996مبراسپت27)

روی دختران ه عالی تحصیلی و ادارات دولتی را ب

 وزارت امر به معروف و نهی او زنان بستند. حت

از منکر طالبان خروج زنان را از درون خانه های 

شان تحت نظارت گرفتند. در مادۀ چهارم مقررۀ 

هر » تنظیم  اجراآت این وزارت نگاشته شده بود:

زنی که با روی برهنه بی حجاب و یا هم بدون 

منزلش را نشانی  ،چادری از منزل بیرون شود

 نموده و برای شوهرش جزای الزم را بدهد. یا زن

جا تهدید نماید. ه را با درنظر داشت حالت جا ب

 ،هرگاه زن ذکر شده در وسایط نقلیه دیده شود

تا را نیز با درنظر داشت حالت از یک  راننده

 «ماید.زندانی نپنج یوم 

 

طالبان در مسند اقتدار سیاسی، چیزی را به نام 

اقتصادی  اتوسعۀ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حت

آن به دیدۀ نفرت و خصومت  نمی شناختند و با
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برخورد می کردند. در سومین سال امارت طالبان 

وقتی خبرنگار بخش پشتوی رادیو بی بی سی از 

ها پرسید که در این سه سال  مالعمر رهبر آن

اوضاع اقتصادی رو به خرابی گذاشته است، شما در 

ی روی دست یبهبود اوضاع اقتصادی چه برنامه 

 دارید گفت:

کار ندی. دا دخدای کار دی. . . . .  دا دخلکو»

. )این کار مردم نیست، کار خداوند است. به کسی 

دهد و به کسی که بخواهد کم  که بخواهد زیاد می

دهد. در بسیار ملک ها وضع اقتصاد خراب است.  می

» . . . 

 

-6 -  
ملت در -عوامل ناپایداری و ناکامی دولت

  افغانستان: 

:عامل سیاسی 

کلگیری دولت های مدرن ملی و تکوین در دوران ش

ملت در برخی کشورها به خصوص در سدۀ -دولت

بیستم، نظام سیاسی افغاستان در مسیر تمرکز 

قدرت خانوادگی قبیله محور و قومگرا و سپس دولت 

ه های ایدئولوژیک چپ و راست قومگرا آن هم ب

صورت ناپایدار قرار گرفت. کسب قدرت سیاسی نه 

که از راه منازعه و  مردم، بل از طریق انتخاب

جنگ بر سر قدرت و از طریق حمایت خارجی با 

میزان متفاوت، واقعیت این دولت ها و رهبرانشان 

 بود. 

 

:عامل ساختاری 

ساختار نظام سیاسی حاکم بر افغانستان پیوسته، 

ساختار نامساعد و ناقص در جهت تشکیل دولت های 

ن خان ارحممدرن ملی بود. از سلطنت امیر عبدال

تا امروز در دومین دهۀ سده بیست و یکم، ساختار 

نظام سیاسی متناسب با ویژگی های یک دولت ملی و 

 مدرن شکل نگرفت. 

 

:عامل خارجی 

سه مساله مربوط به عامل خارجی، تأثیرات تخریب 

 جا گذاشت: رملت سازی ب-کننده در پروسۀ دولت
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 الف : منازعۀ دیورند:  

یت و هویت یک کشور، مستلزم در حالی که موجود

-مرز معین و تثبیت شده است تا هویت ملی و دولت

ملت در محدودۀ همان مرزها شکل بگیرد، منازعۀ 

دیورند هویت افغانستان را به عنوان یک کشور 

فاقد قلمرو تثبیت شدۀ جغرافیایی و مرز مشخص، 

خدشه دار کرد. سیاست دولت ها و زمامداران 

نازعه بر مبنای قومیت شکل افغانستان در این م

گرفت؛ در حالی که ایجاد منافع مشترک ملی در یک 

کشور ناهمگون از لحاظ قومی و زبانی بخشی از 

 ملت سازی است.-الزامات شکلگیری دولت

 

 ب : رقابت های استعماری و جنگ سرد:   

افغانستان در تاریخ معاصر خود پیوسته به عنوان 

تعماری قدرت های های اس منطقۀ رقابت در بازی

ها و سپس  یتوسعه طلب به خصوص روس ها، انگلیس

امریکایی ها مورد توجه بود. رقابت های جنگ 

سرد، افغانستان را در دهۀ هشتاد با یورش ارتش 

سرخ شوروی، به میدان جنگ گرم این رقابت ها 

مبدل کرد. دوام جنگ و بی ثباتی زادۀ آن دوران 

انستان را بیشتر که تا اکنون ادامه دارد، افغ

از بیش متفرق ساخت. شگاف های قومی و زبانی 

عمیق و گسترده شد، دخالت خارجی در این افتراق 

افزایش یافت، و افغانستان پس از فروپاشی شوروی 

به میدان رقابت و مخاصمت کشورهای همسایه و 

 منطقه نیز تبدیل گردید. 

 

 ج : نقش خارجی در تفرقۀ قومی:   

لقه های خارجی از قدرت های جهانی قدرت ها و ح 

تا همسایگان، پیوسته در گسترش ناهمگرایی و 

تفرقۀ قومی، زبانی و مذهبی در افغانستان نقش 

ها نقش بسیار منفی در  یمنفی داشته اند. انگلیس

تفرقه و تضعیف افغانستان پس از ورود به 

قاره هند بازی کردند. این تفرقه نه تنها بر نیم

بود، بلکه پیوسته میان شاهان و مبنای قومیت 

شهزادگان دو قبیلۀ سدوزایی و محمد زایی و در 

داخل میان هر کدام از سران مدعی قدرت هر دو 

قبیله، تفرقه و خصومت را تشدید کردند. روسیه 

تزاری و سپس دولت شوروی نیز تا حدی با کارت 
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قومی در افغانستان بازی کردند. کشورهای ایران 

ز همچون قدرت های استعماری به و پاکستان نی

 تفرقۀ قومی و مذهبی در افغانستان دامن زدند. 

 

:منازعۀ درونی قدرت 

یکی از عواملی که پیوسته مانع تشکیل دولت های 

مدرن و ملی در افغانستان معاصر شد، به منازعۀ 

گردد. منازعۀ قدرت تا دهۀ  درونی قدرت بر می

منازعۀ  ی ویهفتاد سده بیستم منازعۀ قبیله 

خانوادگی شاه و شاهزادگان قبیلۀ حاکم بود. سپس 

در پایان دهۀ شصت سدۀ بیستم، جایش را به 

منازعات گروهی و قومی قدرت داد. پیامد منازعۀ 

قدرت در اشکال گوناگون، ناهمگونی و ناهمگرایی 

قومی، زبانی، سیاسی و اجتماعی را پیچیده تر 

درن ملی را ساخت و به همان حد، شکل گیری دولت م

 دور از دسترس قرار داد. 

 

:عامل فرهنگی 

روحیه و فرهنگ ملی و اندیشۀ وحدت ملی در 

افغانستان به آگاهی عمومی و خود جوش  مبدل 

نشد. عوامل مختلف چون: بی سوادی اکثریت جامعه، 

ناآگاهی از مسایل ملی، ناهمگونی های قومی و 

ا در زبانی، ناپیوستگی های اجتماعی و زندگی مجز

روستا ها، حضور و سکونت بدنه های اصلی اقوام 

در کشورهای همسایه، مانع رشد و تقویت این 

 روحیه و فرهنگ گردید. 

 

استبدادپذیری، بی تفاوتی در برابر پدیده های 

خوب و بد سیاسی و اجتماعی، اقناع و 

تقدیرگرایی، انقیاد از حاکمان و اطاعت از 

گر از تبعات رهبران قومی و سیاسی، بخش  دی

فرهنگی جامعۀ افغانستان است که حضور و غلبۀ 

این فرهنگ در اذهان و افکار عامه مانع شکلگیری 

 جامعۀ شهروندی و ملت شهروند گردید. 

 

یکی از موانع دیگر به نقش و تأثیرات قرائت و 

برداشت علمای دینی از دین به عنوان قشر 

فظه تأثیرگذار بر افکارعمومی جامعۀ سنتی و محا

دوره ها، به  همهکار افغانستان بر می گردد. در 
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خصوص در سدۀ بیستم که زمامداران افغانستان در 

صدد مدرن سازی دولت هر چند بر مبنای تفکرات و 

ها و  دیدگاه های خود بر آمدند، تعارض میان آن

 علمای دینی، این روند را مختل ساخت. 

 

 ملی:تصویر ناروشن از ارزش ها و منافع مشترک 

ی که نقش مهمی در ملت سازی و ییکی از ارزش ها

تشکیل دولت مدرن ملی دارد، هویت مشترک ملی 

است. اما هویت ملی را گروه های مختلف قومی بر 

ه مبنای عالیق و منافع خود تعریف می کنند. ب

گونۀ مثال انورالحق احدی رهبر حزب سوسیال 

 دموکرات افغانستان یا افغان ملت، هویت دولت

افغانستان را هویت پشتونی معرفی می کند که به 

باور او اقلیت های قومی دیگر ملزم به پذیرش آن 

اکثریت گروه های تباری دیگر در منطقه، » هستند:

دولت های خود را دارند. هیچ اقلیت تباری 

طور جدی هویت فارسی ایران را ه نتوانسته است ب

کی یو یا هویت ترکی ترکیه و یا هویت تاج

کستان را یکی ازبیکستان را و یا هویت ازبیتاج

ها مناقشه می کنند که  به زیر سوال ببرد. پشتون

این قاعده باید در مورد افغانستان نیز صدق 

ها معتقد اند در مناسبات شان با  کند. پشتون

اقلیت های تباری بیشتر از سایر کشورهای منطقه 

رین که دولت های شان زبان خود را با جبر بر سای

 برتری داده اند، از بردباری و شکیبایی کار

ها معتقد اند که  گرفته اند. هر چند برخی پشتون

زبان پشتو باید موقف مشابه در افغانستان داشته 

ها مایل به پذیرش زبان  باشد، اما بسیاری پشتون

عنوان یک زبان رسمی هستند به شرطی که ه دری ب

 «شود.به زبان پشتو ارجحیت سمبولیک داده 

 

:عامل زبانی 

که زبان هچون هویت قومی و نژادی،  رغم آن به

هویت پایدار نیست و زبان یک امر اکتسابی می 

باشد، اما زبان در افغانستان که بیشتر با 

قومیت پیوند می یابد، به عنوان یک عنصر تأثیر 

ملت نقش دارد. -گذار در ملت سازی و تشکیل دولت

ایی بیشتر سیاسی و رابطۀ قومیت با زبان به جد

اجتماعی انجامیده است. هرچند با رسمیت دو زبان 
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پشتو و فارسی یا دری تالش به عمل آمد تا از 

مشکل تعدد زبانی بر شکلگیری دولت مدرن ملی 

عمل آید، اما برخورد سیاسی و تبعیض ه جلوگیری ب

 آمیز در این مورد به میزان این مشکل افزود.

  

ساختار اجتماعی: 

و متفاوت جامعۀ افغانستان از  تنوعر مساختا

مذهبی در شرایط عقب  الحاظ قومی، زبانی و حت

ماندگی فرهنگی و اجتماعی، به تشتت بیشتر در 

سطح عوام و خواص جامعه انجامیده است. سنت و 

ی اقوام در تقابل و تعارض با هم یفرهنگ قبیله 

قرار می گیرند و مانع تکوین فرهنگ ملی و جامعۀ 

ملت است، می -دی که الزمۀ شکلگیری دولتشهرون

 شوند. 

 

ملت -معضل دیگر ساختار اجتماعی در مسیر دولت

سازی به کندی بیش از حد تحول و تغییر در افکار 

رغم سی و پنج سال جنگ و  بهو بینش جامعه است. 

لیونی، فردیت شکل نگرفت. یمهاجرت های کتلوی و م

یت های و فعال ها اکثریت مردم هنوز در تصمیم

سیاسی و اجتماعی خود دنبال کالن های قومی و 

 ی خویش می روند. یقبیله 

 

:عامل قومی 

بسیاری از دولت ها و زمامداران معاصر 

جای کثرتگرایی و کثرت پذیری  هافغانستان ب

قومی، سیاست یکسان سازی را مورد توجه قرار 

داده اند که با تشکیل دولت ملی مدرن، متعارض 

چالش های ناشی از تنوع قومی در  است. یکی از

ملت، -افغانستان بر سر ملت سازی و تشکیل دولت

بهره گیری رهبران گروه های سیاسی از این تنوع 

است. قومی سازی سیاست در افغاستان، پیوسته این 

رهبران سیاسی را به استفادۀ ابزاری از قومیت 

ملت -می کشاند و به سدی در برابر تشکیل دولت

 کند.  تبدیل می

 

:عامل اقتصادی 

فقر اقتصادی و کمبود هزینه های مالی دولت ناشی 

از این فقر و ناشی از فساد دولت، دولت های 
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افغانستان را در وابستگی دایمی به کمک های 

خارجی می کشاند و قطع این کمک ها پیوسته به 

فروپاشی دولت منجر می شود. این دور باطل که 

موانع اصلی تشکیل و  هنوز ادامه دارد، یکی از

 ملت در افغانستان است. -انجام پروسۀ دولت

 

فقر اقتصادی در جامعه نیز تأثیر بس ناگوار 

دارد. توان و مجال رسیدن به مسایل ملی و 

اجتماعی را از عام مردم می گیرد. عالقه و 

دلبستگی مردم  در مشارکت به فعالیت های سیاسی 

ملت -ت دولتاجتماعی که بخشی از الزاما او حت

هم فقر  سازی است، در اوضاع و فضای فقر آن

 مشدد، ایجاد نمی شود. 

 

:عامل جغرافیایی 

-چالش های موقعیت جغرافیایی افغانستان در دولت

گردد.  ملت سازی به ابعاد و نکات مختلف بر می

از ُبعد خارجی، افغانستان به عنوان کشور حایل 

سپس  میان دو قدرت استعماری روسیۀ تزاری و

ا و سپس ایاالت یروسیۀ بلشویکی و استعمار بریتان

 متحدۀ امریکا، پیوسته میدان بازی و رقابت آن

ی یها قرار گرفت. همراهی کشورهای متحد منطقه 

قدرت های رقیب بین المللی در بازی و رقابت بر 

سر افغانستان به پیچیدگی این بازی ها افزود. 

سیاسی قابل تبعات منفی این بازی در بی ثباتی 

مطالعه است؛ در حالی که ثبات سیاسی از عناصر 

 ملت سازی به شمار می شود. -اصلی دولت

 

ساختار جغرافیایی افغانستان از ُبعد داخلی نیز 

آفرین  یالش زا و دشوارچملت سازی -برای دولت

است. موقعیت کوهستانی و پراگندگی جمعیت 

کثیراالقوام کشور در میان دره ها و زندگی 

روستایی و جدا ازهم، پدیدۀ  تشکیل ملت را در 

افغانستان بیشتر از بیش غیر قابل دسترس می 

نمایاند. زندگی روستایی و دشواری ارتباط مرکز 

همیشه تسلط دولت را تضعیف  کشورمناطق  همهبا 

می کند. این ضعف، زمینه های حضور و نفوذ دولت 

مال را که بتواند به گسترش ارزش های مدرن و ا ع

 حاکمیت بپردازد، ناهموار می سازد.
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ملت سازی در افغاستان پس از -مرحلۀ جدید دولت

 طالبان:

آخرین تالش در جهت شکلدهی دولت ملی مدرن، دولت  

پسا طالبان در آغاز سده بیست و یکم عیسوی است 

که با حملۀ نظامی امریکا و کمک های نظامی و 

یل یافت. ن غربی اش تشکااقتصادی امریکا و متحد

های این مرحله، توجه به پذیرش تکثر و  از ویژگی

تنوع قومی و مذهبی افغانستان و تشکیل حکومت 

مشارکتی از این هویت بود که سنگ بنای یک سیستم 

سیاسی متفاوت از نظام های سیاسی پیشین را 

گذاشت. آیا این سنگ بنا، تهداب درستی در جهت 

 ملت و ملت سازی بود؟ -تشکیل دولت

روشن ترین پاسخ این است که دولت  کثرت پذیر 

قومی، ساختار اهرمی قدرت را از منظر قومی 

ایجاد کرد که این ساختار به تکوین دولت ملی 

ملت سازی منتهی نمی -مدرن و انجام پروسۀ دولت

جای شکلدهی جامعۀ شهروندی و ه شد. این دولت ب

سیاسی سازی قدرت، در مسیر قومی سازی سیاست و 

یت جامعۀ قومی گام گذاشت. مشارکت اقوام در تقو

قدرت به گونۀ اهرمی در آمد. پایه گذاری دولت 

بر مبنای ساختار اهرمی قدرت اقوام، یک خبط 

سیاسی بود که در عرصۀ ذهنی و در میدان عملی، 

ملت را نامساعد و چالش زا -بستر تشکیل دولت

 ساخت. 

 

یل در مسیر ملت سازی و تشک لغزش هاضعف ها و 

 ملت:-دولت

 خبط دولتمداران در داخل: -الف 

یکی از اشتباهات کالن و عمدی حامد کرزی به 

ملت -عنوان رئیس دولت پساطالبان در مسیر دولت

سازی و ایجاد دولت ملی و مدرن، عدم تقویت 

احزاب سیاسی بود. کرزی همان خبط  را در این 

دوره انجام داد که محمدظاهرشاه چهل دهه پیش از 

با امتناع از توشیح قانون احزاب سیاسی،  او

انجام داده بود. اشتباه ظاهرشاه، فعالیت احزاب 

سیاسی را در واقع غیر رسمی و غیرقانونی ساخت و 

ها را به فکر کودتای نظامی در دسترسی به  آن

قدرت سیاسی برد. اشتباه کرزی نیز، فرصت تقویت 
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ملت را از -جامعۀ شهروندی و تقویت رونددولت

میان برد و سیاست همچنان در مسیر قومیت باقی 

 ماند. 

 

قانون انتخابات را بر مبنای  2004کرزی در سال  

نظام اکثریتی یا نظام مبتنی بر رأی واحد و غیر 

قابل انتقال تعیین کرد و سپس نظام رأی دهی در 

انتخابات به همین گونه مورد تایید هر دو مجلس 

ظام انتخاباتی هیچ پارلمان قرار گرفت. در این ن

گونه نقشی به احزاب سیاسی داده نشد، در حالی 

که انتخابات پارلمانی یگانه میدان رقابت احزاب 

سیاسی در عرصۀ مبارزات سیاسی است. تقویت احزاب 

سیاسی از الزامات توسعۀ سیاسی و رشد دموکراسی 

شمرده می شود و جامعه را از جامعۀ قومی و 

 شهروندی متحول می سازد.  ی به سوی جامعۀیقبیله 

 

 ملت سازی در توافقنامۀ بن:-ضعف های دولت

ُبن آلمان، نوعی از دموکراسی توافقی  در شهر

مبنای تشکیل دولت پسا طالبان قرار گرفت. در 

این توافق، طرح دولت بر مبنای قومیت گذاشته شد 

تا گویا مشارکت متوازن اقوام در قدرت سیاسی 

جتماعی محقق شود. اما این تأمین گردد و عدالت ا

راهکار و سیاست به قربانی بیشتر عدالت انجامید 

نشانه های  نخستینو شگاف قومیت را بیشتر ساخت. 

قربانی عدالت و حرمت نگذاشتن به انتخاب و آرای 

انتخاب کنندگان، از مجلس بن و از بطن توافقات 

بر سر تشکیل ادارۀ مؤقت بیرون و آغاز شد. قبل 

رئیس ادارۀ موقت در مذاکره و  از تعیین

توافقنامۀ بن، در یک انتخاب اعضای ارشد مذاکره 

 12رای و عبدالستار سیرت  2کننده، حامد کرزی 

دست آوردند، اما بر خالف نتیجۀ آرا، ه رای را ب

 ریاست ادرۀ موقت منصوب شد. ه کرزی ب

 

 پیامد های سیاست قومی پس از توافقنامۀ بن:

ر مبنای نقش اساسی عنصر توافقنامۀ بن که ب

قومیت در سیاست و اقتدار سیاسی گذاشته شد، از 

-همان آغاز یک انحراف چالش آفرین در مسیر دولت

ملت سازی بود. تأکیدات بعدی که در قانون اساسی 

و سایر قوانین در احتراز از قومگرایی و 
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استفاده از ابزار قومی در سیاست افغانستان به 

که در بن انجام یافت، تعارض چه  عمل آمد، با آن

 داشت. 

 

چه که در شکلگیری ادارۀ دولتی و حکومتی پس  آن

از بن انجام گرفت، همه بر دید قومی استوار 

ن ایافت. تقسیم پست ها و مقامات دولتی از معاون

رئیس جمهور تا وزیران کابینه، رئیسان و مدیران 

اعضای پارلمان همه با  ااداره های دولتی و حت

آور این بود که  یار قومی صورت گرفت. شگفتمعی

چهره های اکادمیک و تکنوکرات روشنفکر  احت

افغانستان که از دانشگاه ها و کشورهای غربی 

جای ه برگشتند تا در حکومت نقش بازی کنند، ب

طرح شایستگی و تخصص، از اکثریت و اقلیت قومی و 

ها و وزارت خانه های حکومت  سهم اقوام در ارگان

م ملی به سن گفتند و به جای ناسیونالیسخ

 م قومی روی آوردند. سناسیونالی

 

رهبری کرزی با ترکیب قومی حکومت ه سیاست دولت  ب

و رعایت درصدی اقوام در ادارات مختلف به خصوص 

در بخش های نظامی و امنیتی، به عنوان سیاست 

ایجاد وحدت ملی معرفی و تبلیغ شد. در ساختار 

)ارتش و  و امنیتی افغانستاننیروهای نظامی 

پولیس( ترکیب قومی با درصدی مشخص مورد توجه و 

تأکید قرار گرفت. در سیاست رسمی دولت و وزارت 

گونه  دفاع درصدی مشارکت اقوام در ارتش بدین

درصد،  28ک یدرصد، تاج 44تعیین شد: پشتون 

 درصد.  11درصد، هزاره  11ک یازب

 

پس از توافقنامه  ملت سازی-دیگر در دولت کاستی

بن به بیروکراسی ناکارآمد همراه با ادارۀ ضعیف 

 همهو فاسد بر میگشت. فساد گسترده و فراگیر در 

عرصه های اقتصادی و سیاسی دولت به شکلگیری و 

استحکام یک دولت سالم، پاسخگو و خدمتگذار صدمۀ 

های پاکی و  جدی وارد کرد؛ در حالی که ویژگی

ملت -از الزامات روند دولتپاسخگویی دولت بخشی 

 سازی است. 

 

 اشتباهات خارجی ها: -ب
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خارجی ها به خصوص ایاالت متحده امریکا که 

گردانندۀ اصلی تحوالت سیاسی پس از طالبان بود، 

ملت -اشتباهات زیادی در کمک به تشکیل دولت

ن اروپایی شان، اانجام داد. امریکایی ها و متحد

صلی در شکلدهی ها که نقش ا یویژه انگلیسه ب

حکومت پسا طالبان داشتند، از همان آغاز در بن 

آلمان، سیاست افغانستان را در مسیر قومی سازی 

سیاست قرار دادند. سیاست تمرکزگرایی در نظام 

ن اسیاسی پس از طالبان که امریکایی ها و متحد

قانون اساسی  اغربی شان مدنظر گرفتند و حت

ین یافت، بخش افغانستان در این چهارچوب تدو

دیگر از اشتباهاتی بود که امریکایی ها مرتکب 

 شدند. 

 

افغانستان؛ عبور از جامعۀ قومی به جامعۀ  

 شهروندی و

 شکلگیری دولت ملی مدرن: 

چگونه می توان افغانستان را از جامعۀ قومی به 

 جامعۀ شهروندی متحول ساخت؟

ملت در این فرایند -دولت ملی مدرن یا دولت 

 کل می گیرد؟ چگونه ش

برخی از ایجاد جامعۀ شهروندی و دولت مدنی سخن 

می گویند که در چنین حالت، هویت شهروندی جای 

هویت قومی، زبانی و مذهبی را می گیرد، و به 

هویت هر فرد به عنوان شهروند تکیه می شود. 

ناسیونالیسم قومی جای خود را به ناسیونالیسم 

 دهد. مدنی و ملی می

  

مشارکت متوازن قومی را در قدرت  برخی، طرح

عرصه های حیات اجتماعی می  همهسیاسی و در 

 ریزند که در واقع با دموکراسی توافقی می

 ملت برسند. -خواهند به تشکیل دولت

 

بعضی افراد و حلقه های سیاسی در افغانستان، 

ملت سازی را در سیاست همگونسازی بر -پروسۀ دولت

 تجو می کنند. مبنای هویت اکثریت قومی جس

 

 افغانستان؛ تقدم دولت بر ملت:
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ملت در افغانستان با مدل های -شکلگیری دولت

)دولت  اروپایی که پس از رنسانس، هر دو پدیده

به وملت(در واقع در یک پیوند و تأثیر متقابل 

وجود آمد، غیر محتمل است. زیرا روند ه بتدریج 

رصه ع همهملت در غرب با تحوالت بسیاری در -دولت

های حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که 

م و مدرنیته انجامید، سبه شکلگیری سکوالری

گسترش، تعمیم و تکمیل گردید. در حالی که 

افغانستان از دسترسی به آن تحوالت، هم از لحاظ 

زمان و هم از زاویۀ ظرفیت، فاصلۀ بسیاری دارد. 

ی در کشورهای توسعه یافته و مدرن آسیای احت

 اچون: کوریای جنوبی، تایوان، سنگاپور و حت

ملت با مدل اروپایی -مالیزیا و اندونیزیا، دولت

محقق نشد. در این کشورها، دولت های اقتدارگرا 

های نظامی، کشور را وارد روند  دیکتاتوری او حت

 ملت سازی کردند.-دولت

 

ه ملت در افغانستان تنها ب-پدیدۀ تشکیل دولت

واند محقق شود. ملت سازی در وسیلۀ دولت می ت

افغانستان از وجایب دولت است که بر مبنای اصل 

تقدم دولت بر ملت باید به سر برسد. دولت 

مکلفیت دارد تا در این جهت، بسترها و زمینه 

های مساعد و الزم را آماده کند. این بستر چگونه 

 شکل می گیرد؟ 

 

 تکوین هویت ملی بر مبنای تفکر ملی و سیاست

 :یمل

وجیبۀ دولت به عنوان  نخستینشکلدهی هویت ملی 

ملت سازی -اندیشه و سیاست ملی در راستای دولت

است. قانون اساسی جدید پسا طالبان در مادۀ 

تعریف می کند.  «افغان»چهارم، هویت ملی را، 

برخی از حلقه های روشنفکری و سیاسی اقوام غیر 

ادف پشتون در افغانستان، افغان را معادل و متر

پشتون تلقی می کنند. این تلقی منطبق با واقعیت 

در اسناد رسمی دولت و  اهای گذشته است که حت

ظاهرشاه،  نصاب درسی معارف تا اوایل سلطنت محمد

افغان و پشتو به عنوان واژه های مترادف از 

کار می رفتند. اما وقتی ه لحاظ قومی و زبانی ب

د می گیرد افغان در قانون اساسی جدید تعریف جدی
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و به عنوان هویت ملی و هویت فراقومی معرفی می 

شود، دولت افغانستان باید در سیاست و عملکرد 

 خود، هویت افغان را به هویت ملی مبدل کند. 

 
هویت ملی، از طریق همانندسازی هویت های متنوع 

و متکثر قومی در هویت قومی به عنوان اکثریت، 

ژه سازی برای گردد. نامگذاری و وا ایجاد نمی

نهاد های دولتی اعم از بخش های ملکی و نظامی و 

های جغرافیایی، تدوین و  تغییر اسامی مکان احت

 نگارش اسناد و نماد های مهم چون: تذکرۀ تابعیت

)شناسنامه(، بانکنوت، سرود ملی، اسناد رسمی 

ملکیت ها و غیره به زبان پشتو حکایت از همانند 

یسم قومی دارد. در حالی سازی بر مبنای ناسیونال

که رسمیت دو زبان پشتو و فارسی )دری(در قانون 

اساسی افغانستان درج است و استفادۀ انحصاری از 

یک زبان رسمی در این موارد، با قانون اساسی 

نیز مغایرت دارد. دولت در افغانستان زمانی می 

تواند نقش خود را به عنوان دولت مدرن ملی در 

سازی بازی کند که هویت ملی را ملت -پروسۀ دولت

بر مبنای ناسیونالیسم مدنی و ملی شکل دهد. 

هویت ملی زمانی بر مبنای هویت مدنی و ملی شکل 

اقوام افغانستان ارزش های مهم  همهمی گیرد که 

و هویت ساز فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خود را 

 در نمادهای هویت ملی مشاهده کنند. 

 

ختلف توسعه:سیاست ملی در ابعاد م 

برخی از دولت های جهان در دوران پس از بحران و 

جنگ، توسعه را تنها در یک ُبعد متمرکز ساخته 

اند. به ویژه به توسعۀ اقتصادی اهمیت داده اند 

و سپس به توسعۀ سیاسی پرداختند. اما در 

 همهافغانستان دولت باید گام های متوازن را در 

 شود.  عرصه ها بردارد تا توسعه محقق

 

توسعۀ اجتماعی و انکشاف اقتصادی مبتنی بر تفکر 

و استراتیژی سیاست ملی، توسعه و انکشاف متوازن 

-است که موجب اعتماد ملی می شود و بستر دولت

ه ملت سازی را هموار می کند. دولت پسا طالبان ب

ریاست حامد کرزی این توازن را رعایت نکرد و 

رد عنایت قرار سیاست ملی توسعۀ اقتصادی را مو
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نداد. نهاد ارزیابی های بین المللی مطالعات 

که از مجموع پول » (نشان می دهد:2012استراتژیک)

های مصرف شده در داخل افغانستان هشتاد درصد از 

صورت نامساوی ه کل مصارف نظامی و غیر نظامی، ب

 6 تنهادر مناطق متأثر از منازعه متمرکز شده و 

فوس کشور از این کمک ها درصد از مجموع ن 10تا 

مستفید شده اند. به عنوان نمونه در والیت هلمند 

به صورت سرانه، سهم هر فرد از مصارف توسعه ای 

و نظامی، به باالی دو صد دالر در سال می رسد؛ 

در حالی که در والیتی مثل بامیان، سهم هر نفر 

از کمک های خارجی، کمتر از بیست دالر بوده 

 «است.

 

– سیاسی، تمرکز زدایی و مشارکت ملی: توسعۀ 

ملت سازی بدون توسعۀ سیاسی، نامحتمل است، -دولت

اما توسعۀ سیاسی در نظام متمرکز و اقتدار گرای 

درستی محقق نمی شود. ضعف ه ریاستی افغانستان، ب

و  همه کارمندانبزرگ نظام ریاستی متمرکز که 

حاکمان محلی در والیات و رئیسان واحدهای اداری 

می شود، عدم پیوند و عدم  گماشتهاز مرکز 

ها بیشتر در  ها و مردم است. آن اعتماد میان آن

نقش حاکم در واحد های اداری والیات ظاهر می 

شوند تا در نقش خدمتگذار برای مردم و مجری 

 قانون و عدالت. 

 

دولت زمانی اندیشۀ ملی را ایجاد کرده می تواند 

صورت ه سیاست بکه مشارکت و فعالیت مردم در 

فعاالنه ایجاد و تضمین شود و این احساس و باور 

وجود بیاید که همه در دولت سهیم ه برای مردم ب

اند. این احساس با مشارکت و توزیع افقی قدرت 

وجود ه محقق شود تا تعادل در تمرکزگرایی قدرت ب

بیاید. تعدیل و اصالح در مورد نظام سیاسی و نقش 

سوالی، متضمن و مستلزم شوراهای والیتی و ول

 توزیع افقی قدرت و تمرکز زدایی قدرت است:

 

ایجاد نظام صدارتی پارلمانی با نقش  -الف 

 :احزاب سیاسی و سیستم انتخابات تناسبی

تغییر نظام سیاسی متمرکز ریاستی به نظام مختلط 

ریاستی صدارتی پارلمانی، زمینه های شکلگیری 
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ت سازی را بهتر مل-دولت ملی مدرن و تشکیل دولت

تسهیل می کند. در چنین نظام مختلط، صالحیت و 

قدرت اجرایی رئیس جمهور بسیار محدود و نمادین 

صالحیت های اجرایی حکومت به همه خواهد بود. 

صدراعظم که توسط حزب برنده یا ائتالفی از حزب 

برنده در پارلمان انتخاب می شود، انتقال می 

قدرت و میزان نظارت یابد و اصل مشارکت مردم در 

 صورت مؤثر افزایش می یابد.  ه بر قدرت ب

 
نکتۀ مهمی که مستلزم نظام پارلمانی صدارتی 

است، به نقش احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی 

گردد. انتخابات باید از سیستم اکثریتی  بر می

به سیستم تناسبی تبدیل شود تا احزاب نقش اصلی 

، احزاب مقتدر سیاسی پیدا کنند و در فرایند آن

و ملی شکل بگیرد. تقویت احزاب سیاسی به 

شهروندی جامعه کمک می کند، تعارضات قومی را 

دهد، سیاست را از قومیت بیرون می کند  کاهش می

ملت سازی را تسهیل می بخشد. -و پروسۀ دولت

افکار فردی و گرایش های پراگندۀ سیاسی و بر 

، زبانی، مبنای هویت ها و تعلقات اتینیکی

نژادی، مذهبی و غیره جایش را به تفکر منظم در 

که یی دهد. احزاب سیاسی  قالب احزاب سیاسی می

در جامعه بر سر قدرت سیاسی در مبارزه و رقابت 

ولیت بیشتر و از طریق وقرار می گیرند، با مس

نخبگان خوب عرصه های مختلف حیات سیاسی و 

 اجتماعی عمل می کنند. 

 

راهای والیتی از نهاد مشورتی به تبدیل شو -ب 

 نهاد نظارتی:

تعاریف  همهمشارکت مردم در قدرت سیاسی در 

مدرن، با نظارت پیوند می یابد. اما شوراهای 

والیتی در قانون اساسی افغانستان در واقع فاقد 

صالحیت  نظارت بر قدرت معرفی می شود. تبدیل 

ارت شورای والیتی از شورای مشورتی فاقد صالحیت نظ

بر عملکرد حکومت محلی به شورای صاحب این وظیفه 

و صالحیت، به تمرکز زدایی قدرت و مشارکت ملی می 

که باید در جهت کارآیی بیشتر یی انجامد. نکتۀ 

شوراهای والیتی در این تحول، مدنظر قرار گیرد، 

بازنگری به مواصفات نامزدان شوراهای والیتی 
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ت در شوراهای است. معیار سطح تحصیل برای عضوی

 والیتی از لیسه به فراغت از دانشگاه تغییر کند. 

 

-  تعدیل نظام اقتصادی از نظام بازار آزاد به

 مختلط:

اگر گزینش اقتصاد بازار، ناگزیری در جهت توسعۀ 

اقتصادی و جلب کمک های خارجی برای تامین و 

گسترش ثبات بود، اما تنها کسب کمک های اقتصادی 

کننده در این جهت نمی توانست  جهان نقش تعیین

بازی کند. مهم تر از کسب کمک ها، نحوۀ استفاده 

از کمک ها بود. در حالی که استفادۀ مطلوب و 

موثر از کمک های خارجی به وجود دولت سالم و 

حکومت داری خوب بر می گشت. اقتصاد بازار در 

افغانستان بحران زده با حکومت ناسالم و فاسد 

ارت درست و عادالنه را بر این که نتوانست نظ

ملت -سیستم ا عمال کند، به چالش در روند دولت

 سازی مبدل شد. 

 

یکی از تبعات تلخ و خطرناک دیگر در اقتصاد 

بازار، وابستگی عمیق و فزاینده به کمک های 

خارجی بود. در این شکی نیست که اقتصاد بازار 

مزیت های بسیاری دارد که رشد اقتصادی را  

یع و تسهیل می کند، اما نبود حاکمیت قانون تسر

و غیبت دولت سالم موجب می شود که نظام اقتصاد 

بازار به نظام غارتگری تبدیل شود. کارآیی و 

مؤفقیت اقتصاد بازار در کشورهای غربی، به خصوص 

در اروپا ناشی از وجود مکانیزم دقیق نظارت 

 دولت بر این سیستم است. اما بزرگترین معضل در

نظام مالیاتی افغانستان پس از طالبان، ضعف و 

فساد گسترده و غیرقابل مهار است که دولت 

 نتوانست از این ضعف عبور کند. 

 

تحول استراتیژیک در مناسبات خارجی به خصوص  -5

 با پاکستان:

یکی از اصلی ترین وجیبۀ دولت ملی در افغانستان 

ست ایجاد تحول اساسی در تفکر و استراتیژ ی سیا

خارجی است. به خصوص دولت افغانستان مکلفیت 

دارد تا روابط خود را با کشور پاکستان، 

بازنگری جدی کند. اختالف و منازعه بر سر مرز 
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 ،دیورند که در واقع ادعای ارضی بر پاکستان است

صورت مستمر در معرض ه نه تنها افغانستان را ب

که از لحاظ  دهد، بل دخالت پاکستان قرار می

نی، هویت کشور را که تثبیت و تعیین مرز یکی ذه

برد. جامعۀ  از مشخصات آن است، زیر سوال می

شهروندی و ملت شهروند که از شاخص های روند 

در شرایط  ،ملت سازی مدرن شمرده می شود-دولت

 دوام منازعۀ دیورند شکل نمی گیرد. 

 

 اصالح و تعدیل قانون اساسی: -6

ت و جامعه از مشارکت اعتماد و تعهد در میان دول

واقعی مردم در فعالیت و قدرت سیاسی ناشی می 

شود. قانون اساسی باید مشارکت مردم را در قدرت 

گونۀ شفاف، متوازن و عادالنه  ترسیم و ه سیاسی ب

تضمین کند. وقتی یک ولسوال و والی والیت از 

پایتخت کشور توسط زمامدار و وزارت های حکومت 

است و رضایت مردم تعیین می او بدون توجه به خو

شود، و آن حاکم محلی با در اختیار داشتن پولیس 

و بخش های امنیتی و نظامی موجود در محل 

قلمروش، حکومت و اداره را آغاز می کند بیشتر 

ماند تا به حاکم  به یک نیروی خارجی اشغالگر می

 پاسخگو و خدمتگذار مردم. 

 
سیاسی در  اگر به دو اصل مشارکت مردم در قدرت

قلمرو حاکمیت  دولت از پایتخت تا دورترین  سراسر

واحد اداری و محلۀ مربوط به آن واحد و ایجاد 

پاسخگویی و خدمتگذاری به حکومت محلی توجه شود، 

این توجه با تغییر در صالحیت و وظایف شوراهای 

والیتی و ولسوالی از راه اصالح و تعدیل قانون 

 اساسی میسر است. 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست شماره 

 اکرم اندیشمند
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ملت در -موانع شکلگیری و پایداری دولت

 افغانستان 
 

چرا در افغانستان دولت ملی مدرن شکل نگرفت؟ در 

حالی که این کشور یا بخشی از سرزمینی که امروز 

افغانستان نام یافته است، شاهد تشکیل 

امپراتوری ها و دولت های بزرگ  مقتدر و توسعه 

الیاتی چون بلخ، غزنی و هرات مراکز طلب بود. و

برخی از این امپراتوری ها بودند. خانواده های 

حکومت  احکومت گر در این خطه قرار داشتند و حت

گرانی از این جا چون: غزنویان، غوریان، لودی 

ها، سوری ها و بابری ها به تشکیل امپراتوری و 

 قارۀ هند پرداختند.نیمحکومت های مختلف در 

 

کلگیری دولت های ملی مدرن ریشه در عوامل عدم ش

مختلف دارد. از عوامل سیاسی، تا موانع اجتماعی 

و ساختاری، معضالت فرهنگی، مؤلفه های اقتصادی، 

های جغرافیایی،  های امنیتی، ناسازگاری چالش

. ریشه های ناکامی مانند اینموانع خارجی و 

ملت سازی -دولت ملی مدرن و نافرجامی روند دولت

 توان به جستجو گرفت: را در این عوامل می

 

 :عوامل سیاسی     -1

عوامل سیاسی در ابعاد مختلف به عنوان یک چالش، 

شکلگیری دولت های مدرن و ملی را در دو سدۀ 

اخیر عقیم ساخت. کسب قدرت سیاسی نه از طریق 

که از راه منازعه و جنگ بر سر  انتخاب مردم، بل

شکلدهی  ملت سازی و-قدرت، عامل منفی در دولت

 دولت ملی مدرن است. 

 

 ازوابستگی دولت ها و زمامداران افغانستان 

حمایت خارجی چه در عرصۀ کسب قدرت سیاسی و چه 

 در جهت تداوم اقتدار، با میزان متفاوت در دو

سدۀ اخیر، بخش دیگری از چالش ها را در فرایند 

 دهد.  ملت سازی تشکیل می-دولت
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مشروعیت دولت ها و زمامداران ضعف و یا نبود  

غالب و برآمده از منازعات خونین قدرت، آن ها 

 را در شکلدهی دولت ملی مدن ناتوان می سازد.

 

اسبتداد و مطلق العنانی زمامداران در تاریخ 

معاصر افغانستان همیشه و پیوسته راه را به 

تشکیل دولت های مدرن و ملی بسته است. در حالی 

و کثرت پذیری از الزامات  مشارکت سیاسیکه 

شکلگیری دولت ملی و مدرن شمرده می شود، 

استبداد سیاسی و انحصارگرایی بر مبنای تبعیض 

ی، زبانی و مذهبی بستر این یقومی، قبیله 

 مشارکت را تخریب می کند.

 

بنادگذار ن خان به عنوان ااگر عبدالرحم

آن و کنونی افغانستان معاصر در جغرافیای 

یک دولت با برخورداری از حاکمیت بنیانگذار 

سرزمینی مدنظر گرفته شود، او این دولت و 

حاکمیت را با تبعیض قبیله یی شکل داد. افزون 

که سرداران و افراد شاخص قبیلۀ خودش  بر آن

یعنی قبیلۀ حاکم محمدزایی را مشمول حقوق گزاف 

و مستمر ماهانه ساخت، برای هر یک از مردان این 

روپیه و برای زنان قبیلۀ مذکور قبیله چهارصد 

)حقوق ماهانه برمبنای «تنخواه نسبی» سیصد روپیه

 کرد. مقررپیوند خونی با قبیلۀ مذکور( 

 

در دوران شکلگیری دولت های مدرن ملی و تکوین 

این  ادولت به خصوص در سدۀ بیستم که حت-ملت

تحول، کشورهای شرقی و آسیایی آزاد شده از بند 

رگرفت، نظام سیاسی افغاستان در استعمار را در ب

مسیر تمرکز قدرت خانوادگی قبیله محور و قومگرا 

تداوم یافت. این حرکت و حیات ناقص و معیوب 

سیاسی مانع رشد و تقویت نظام سیاسی معطوف بر 

 تفکر ملی و مشارکت ملی می شد. 

 

یدئولوژیک یکی دیگر از عوامل اایجاد دولت 

-ملی و تشکیل دولت بازدارنده در جهت دولت مدرن

ملت است. افغانستان در چهل دهۀ اخیر شاهد دولت 

یدئولوژیک چپ و راست بود. دولت های اهای 

یدئولوژیک قادر به شکلدهی دولت ملی مدرن نمی ا
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یدئولوژیک، نظام های اشوند. نظام های سیاسی 

توتالیتر و تمامیتخواه هستند که آزاد اندیشی و 

ی گیرند. جامعه در کثرتگرایی را از جامعه م

یدئولوژیک، اتباع و رعیت هستند تا انظام حاکم 

 شهرمند.

 

یدئولوژیک که با دولت اهای دولت  یکی از ویژگی

ملی مدرن ناسازگار و بیگانه است، به نبود 

ولیت و عدم پاسخگویی حاکمان وشایستگی، عدم مس

گردد. حاکمان یک  در برابر جامعه و مردم بر می

یک بر مبنای شایستگی و تخصص به یدئولوژادولت  

 حکومت گماشته نمی شوند.

 

 عامل ساختاری:     -2 

 سراسرساختار نظام سیاسی حاکم بر افغانستان در 

دوران شکلگیری دولت های مدرن و ملی در سایر 

ترین و ناقص  تریننامساعد یکی ازکشورها، 

به در جهت تشکیل دولت های مدرن  ملی ساختارها 

ن خان تا ا. از سلطنت امیر عبدالرحمدشمار می رو

امروز در دومین دهۀ سده بیست و یکم، ساختار 

نظام سیاسی متناسب با شکلگیری یک دولت ملی و 

ها، نظام  این سال همهمدرن شکل نگرفت. در 

به دودمان شاهان و  هقبیله یی حاکم بود پادشاهی

در چهار دهۀ اما  ه استخاص یک قبیله تعلق داشت

 .ه استی سلطنت را نظام جمهوری گرفتاخیر جا

 

بنیاد قومی و قبیله یی قدرت در افغانستان به 

تمرکز و انحصار کامل قدرت انجامید و مانع 

تقسیم قدرت و مشارکت مردم در اقتدار سیاسی شد. 

این انحصار و تمرکز قدرت هر گونه راه را بروی 

تشکیل یک دولت ملی و مدرن که با مشارکت قدرت 

ود، مسدودکرد. انحصار قومی و قبیله یی میسر ب

قدرت، اعتماد ملی را عقیم ساخت و موجب گسترش 

 مدیریت ناسالم و فاسد گردید.

 

نظام های جمهوری در واقع جمهوری سلطنتی و نظام 

که  ییدئولوژیک بودند؛ نظام هایاهای توتالیتر 

مشروعیت را نه از مردم که از ا عمال زور با 

یا با شورش مسلحانه و جنگ  کودتاهای نظامی و
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گرفتند. ساختار نظام های سلطنتی و جمهوری در 

ی بود که زمینه را به یگونه ه افغانستان ب

تشکیل دولت های مدرن و ملی ناهموار می ساخت. 

در رژیم های سلطنتی، نه تنها هیچگونه برنامه 

دی وجود منی در جهت تکوین و قوام جامعۀ شهری

به عنوان تابع و رعیت که جامعه  نداشت، بل

گونۀ تبعیض آمیز و نابرابر ه هم ب حاکمان آن

یدئولوژیک، به خصوص اباقی ماند. در جمهوری های 

در جمهوری دمکراتیک خلق که تمام قدرت سیاسی در 

انحصار یک حزب قرار گرفت، با جامعه بر مبنای 

 باورهای این حزب رفتار شد.

  

 عامل خارجی:

ی از عوامل قابل بحث در عامل خارجی پیوسته یک

ملت سازی افغانستان است. سه موضع -پروسۀ دولت

 تذکر است: شایان مهم در این مورد 

 

 الف : منازعۀ دیورند:  

تأثیر گذار ترین عامل در سیاست خارجی دولت ها 

و زمامداران افغانستان بر تشکیل دولت ملی مدرن 

ملت سازی، منازعۀ دیورند است. -و پروسۀ دولت

ازعۀ ارضی و مرزی دیورند با پاکستان، بستر من

 شکلگیری دولت ملی و مدرن را ناهموار ساخت.

 

هینری مارت مر  توافقنامۀ دیورند از نام سر

خارجه هند بریتانیایی گرفته شده  وزیر -دیورند

یس هیات دولت یبه عنوان ر 1893است که در سال

ین یانگلیسی هند این موافقتنامه را بر سر تع

ای شرقی و جنوبی افغانستان با امیر مرزه

سپس  هتوافقناماین ن به امضاء رساند. اعبدالرحم

ن شامل: ااز سوی شاهانی پس از امیر عبدالرحم

 ، نادر1923 و 1919، امان هللا در 1905حبیب هللا در 

مورد تأیید  1949و ظاهر شاه تا  1933شاه در 

ل قاره و تشکینیمقرار گرفت. اما پس از استقالل 

ه نارضایتی هایی میان سرداران حاکم ب ،پاکستان

وجود آمد و پارلمان افغانستان معاهدۀ مذکور و 

تانوی هند و یمیان دولت بر پیشینسایر معاهدات 

افغانستان را پس از بمباران مغولگی پکتیا در 

کرد. از آن  مملغی اعالاز سوی پاکستان  1949سال 
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های  زمامداران افغانستان با سیاست ،بعد

و غیرشفاف، معاهدۀ دیوند را به  ، سردرگممتناقض

منازعۀ مزمن و الینحل میان دو کشور تبدیل کردند 

 که تا اکنون ادامه دارد.

 

سیاست دولت ها و زمامداران افغانستان بر این 

منازعه بر مبنای قومیت شکل گرفت، در حالی که 

ایجاد منافع مشترک ملی در یک کشور ناهمگون از 

قومی و زبانی بخشی از الزامات شکلگیری لحاظ 

ما زمامداران  با این هم، .ملت سازی است-دولت

دو ه ها ب دیورند را به عنوان مرز جدایی پشتون

کشور، غیر قابل پذیرش تلقی کردند و این تلقی، 

 بازتابدهندۀ منافع قومی سایر اقوام نبود.

 

در جامعۀ سیاسی و روشنفکری اقوام غیر پشتون،  

مرار منازعۀ دیورند با رویکرد  معطوف به است

قومیت، ابزاری در جهت تضعیف موقعیت سیاسی و 

اجتماعی آنان به عنوان اتباع و شهرمند کشور 

ارزیابی می شد. اما حامالن و حامیان قومی این 

داعیه در درون و بیرون دولت های افغانستان، 

چنین ارزیابی و نگرانی را مساوی به خیانت ملی 

موضوع دیورند به یک  بود کهین اپنداشتند. می 

ملت را -چالش خطر ناک تبدیل شد که تکوین دولت

در افغانستان به گروگان گرفت. منازعۀ دیورند 

هویت افغانستان را به عنوان یک کشور فاقد 

خدشه دار سیاسی  قلمرو تثبیت شدۀ جغرافیایی 

کرد، در حالی که موجودیت و هویت یک کشور 

بین المللی معین و تثبیت شده  هایزمستلزم مر

ملت در محدودۀ همان -است تا هویت ملی و دولت

 مرزها شکل بگیرد.

 

 ب : رقابت های استعماری و جنگ سرد: 

افغانستان در تاریخ معاصر خود پیوسته به عنوان 

های استعماری قدرت های  منطقۀ رقابت در بازی

 پسها و س یتوسعه طلب به خصوص روس ها و انگلیس

 امریکایی ها موردتوجه بود. ژوف رودیارد

و  سخنور Joseph Rudyard Kipling(1936-1865)) کیپلینگ

رومان نویس انگلیسی متولد شهر بمبئ هندوستان 

رقابت میان بریتانیا و روسیه تزاری را بر سر 
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سوی ه آسیای میانه که دورازۀ عبور روس ها ب

( نامید. Great gameقاره هند بود، بازی بزرگ )نیم

اما افغانستان به مثابۀ گلوگاه عبور به سرزمین 

هند به میدان بازیگران این بازی بزرگ تبدیل 

 شد.

 

که  1917پس از سقوط دولت تزاری روسیه در سال 

رهبری لنین، دولت ه حزب بلشویک روسیه ب

این بازی  ،سوسیالیستی شوروی را ایجاد کرد

م جهانی در همچنان ادامه یافت. در پایان جنگ دو

طرف بازی بزرگ ایاالت متحدۀ امریکا جانشین  یک

بریتانیا شد و رقابت به شکل جنگ سرد میان دو 

داری تشدید یافت. ه سوسیالیستی و سرمایاردوگاه 

رقابت های جنگ سرد، افغانستان را در دهۀ هشتاد 

به میدان جنگ گرم این رقابت ها مبدل کرد. این 

و بی ثباتی رازا کشید به دجنگ که یک و نیم دهه 

زادۀ آن دوران تا اکنون ادامه دارد، افغانستان 

را بیشتر از بیش متشتت و متفرق ساخت. شگاف های 

قومی و زبانی عمیق و گسترده شد. دخالت خارجی 

 در این افتراق افزایش یافت.

 

توسعه طلبی قدرت های بازیگر و رقابت میان آن  

ی دولت ها و ها و سیاست نادرست و ناکام داخل

زمام داران افغانستان در بهره گیری از این 

رقابت ها، افغانستان را در مقاطع مختلف قربانی 

ساخت. تبعات این قربانی قبل از همه به شکلگیری 

دولت ملی مدرن صدمۀ جدی وارد کرد و پروسۀ 

 ملت سازی محقق نشد.-دولت

 

افغانستان در دوران جنگ سرد و به خصوص پس از 

شی شوروی به میدان رقابت و مخاصمت فروپا

کشورهای منطقه نیز تبدیل گردید. رقابت و خصومت 

میان هند و پاکستان، رقابت و خصومت میان ایران 

بازی  ،سنیآ.[  -]قطر  و ترکیهشیعه و عربستان 

و رقابت به خصوص در سه دهۀ اخیر و به ویژه در 

یک و نیم دهۀ اخیر میان کشورهای سنی عرب حوزۀ 

لیج فارس و دولت شیعۀ حاکم بر ایران در میدان خ

صورت فزاینده شدت گرفت. این بازی ه افغانستان ب
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ملت سازی را در افغانستان وارد -ها بحران دولت

 مرحلۀ جدید دشواری و پیچیدگی های عمیق ساخت.

 

 : نقش خارجی در تفرقۀ قومی: پ 

 قدرت ها و حلقه های خارجی از قدرت های جهانی 

 همسایگان، پیوسته در قه یی گرفته تا و منط

زبانی و مذهبی  گسترش ناهمگرایی و تفرقۀ قومی و

در افغانستان نقش منفی داشته اند. بریتانیا به 

عنوان قدرت استعماری رقیب با روسیۀ تزاری که 

سدۀ بیستم در میانه های قارۀ هند را تا نیم

سلطه داشت، نقش بسیار منفی در تفرقه و تضعیف 

بازی قاره هند نیمانستان پس از ورود به افغ

کردند. این تفرقه نه تنها بر مبنای قومیت بود، 

قبیلۀ  که پیوسته میان شاهان و شهزادگان دو بل

سدوزایی و محمد زایی و در داخل میان هر کدام 

دو قبیله تفرقه و خصومت  از سران مدعی قدرت هر

ن انگلستا» : آلبرت ای را تشدید کردند. به قول

که افغانستان را به عنوان کشور حایل با آن 

قرار داده بود تا از نفوذ روسیه تزار و بعد 

قاره هند جلوگیری کند، اما در نیمشوروی به 

راستای اهداف استعماری خود در پی تسلط گسترده 

تر در مناطق حساسی چون قندهار، کابل، کویته و 

ی شاور که از افغانستان به هندوستان منتهی میپ

انگلستان  ،هدفاین شدند، بود. برای دستیابی به 

ی را انجام داد؛ و در این یتالش های گسترده 

را در کابل سر قدرت بگمارد کسانی  کوشیدراستا 

ار انگلیس باشد و این امر موجب هوادکه حامی و 

اختالفات و کشمکش های سیاسی در افغانستان و در 

کلگیری ملت نهایت باعث واگرایی اجتماعی و عدم ش

 «واحد در افغانستان گردید.

 

ها نخست تالش کردند تا قدرت شاه زمان  یانگلیس

را که در صدد نفوذ بر هند بود، تضعیف کنند. 

سپس از برادارن سدوزایی در منازعۀ قدرت 

معاهدۀ سه 1839استفاده کردند. با شاه شجاع در

جانبۀ الهور را امضاء کردند و او را برای تصاحب 

با قوای نظامی خود همکاری کردند. پس  تخت تاج و

شاه شجاع در نخستین ، بعد از کشته شدن از آن

افغانستان را ترک  هر چند 1842جنگ در سال 
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کردند، اما دوست محمد خان را مورد حمایت قرار 

 دادند.

 

نمونۀ دیگر نفاق افگنی انگلیس را در جنگ میان  

توان ن و سردار ایوب خان می اسردار عبدالرحم

ن اها از سردار عبدالرحم یدید که انگلیس

جانبداری کردند و ایوب خان شکست خورد. در زمان 

در بازگشت نادر خان و برادرانش از فرانسه که 

نیز با  ،حبیب هللا کلکانی وارد جنگ شدندبرابر 

 نادر خان همکاری کردند.

 

روسیه تزاری و سپس دولت بلشویکی یا شوروی نیز 

 ادر افغانستان بازی کردند. حت با کارت قومی

دولت شوروی که حزب دموکراتیک خلق طرفدار مسکو 

مورد حمایت قرار داد، از همان آغاز شکلگیری را 

صورت جداگانه ه حزب، دو جناح خلق و پرچم را ب

مورد توجه و حمایت قرار داد. این دو جناح 

 بیشتر با هویت و تعلقات قومی شناخته می شدند.

 

]و نیز  عربستان و یران و پاکستان کشورهای ا

منطقه یی نیز همچون قدرت های آ.[ -ترکیه

قومی و مذهبی در افغانستان  استعماری به تفرقۀ 

 دامن زدند. 

 

 منازعۀ درونی قدرت:     -3

یکی از عواملی که پیوسته مانع تشکیل دولت های 

مدرن و ملی در افغانستان معاصر شد، به منازعۀ 

گردد. منازعۀ قدرت در حالی  می درونی قدرت بر

ملت تعارض -که با اندیشۀ ملت سازی و تشکیل دولت

داشت، هر گونه مجال و فرصتی را در این جهت هم 

در عرصۀ تیوری و هم در میدان عمل از دولت ها و 

 دولتمداران می گرفت.

 

منازعۀ قدرت تا دهۀ هفتاد سده بیستم منازعۀ 

خانوادگی شاه و قبیله یی و عشیره یی و منازعۀ 

شاهزادگان قبیلۀ حاکم بود. منازعه میان شاهان 

نازعۀ قدرت میان ، مو شاهزادگان قبیلۀ سدوزایی

و محمدزایی و جنگ مداوم و بی  قبیلۀ سدوزایی

منازعات و  پایان در درون سران حاکم این قبایل
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 ؛بر سر دسترسی به قدرت، حفظ قدرت و توسعۀ قدرت

 پیوسته ادامه می یافت.

 

نکتۀ مهم در منازعۀ قبیله یی قدرت به همین 

محدودیت منازعه در یک قوم یعنی قوم پشتون و به 

قبیلۀ مشخص سدوزایی و محمد زایی و سپس  همین دو

 جنگ درونی قدرت میان سرداران محمدزایی بر می

پشتون که گاهی در  زاییگشت. هرچند قبایل غل

ه منازعۀ قدرت ظاهر شدند، اما جنگ قدرت را ب

صورت جدی در تصاحب اقتدار از دو قبیلۀ دیگر 

 پیگیری نکردند.

 

آور این است که سایر اقوام غیر پشتون تا  یشگفت

اواخر دهۀ سوم سده بیستم نه تنها سعی در جهت 

که اندیشۀ  دسترسی به قدرت سیاسی نداشتند، بل

دسترسی به قدرت سیاسی را در سر نمی 

نی در جنگ دوم پرورانیدند. میر عبدالقادر هوپیا

وقتی قوای انگلیس را در  ،افغانستان و انگلیس

نبود  سلطان و دولتی شکست داد، مردم در چاریکار 

او را به پادشاهی برگزیدند اما وی پادشاهی را 

روی زیورات نقره یی که از ه نپذیرفت و ب

این بیت را ضرب زد و به  ،ها جمع کردروستا

 آمو فرستاد:شمال رود  بهن خان اامیرعبدالرحم

 می کنم دیوانگی تا بر سرم غوغا شود

 زنم تا صاحبش پیدا شود سکه بر زر می

 

در پایان دهۀ شصت سدۀ بیستم که  پسان هااما 

خاندانی  کشاکش هایدنبال ه شاه ب ظاهرپادشاهی 

د وداو و شوهر خواهرش محمد عمو با کودتای پسر

د، منازعات قبیله یی قدرت جایش را به ابر افت

هر چند در  .ازعات گروهی و قومی قدرت دادمن

ظاهر، طرف های دخیل و درگیر این منازعه که 

ماهیت  ،نظامی بودند-احزاب و گروه های سیاسی

 کردند. قومی نزاع قدرت را کتمان می

 

ت حزب دموکراتیک خلق، منازعۀ یکماهای ح در سال 

 قدرت با این رویکرد، تشدید و عمیق شد. در سال

فروپاشی حاکمیت این حزب، در دورۀ های پس از 

ن و حکومت طالبان،  شدت منازعۀ احکومت مجاهد
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قومی قدرت گسترش پیدا کرد و ابعاد بیشتر یافت. 

تصاحب اقتدار سیاسی هر چند بسیار ضعیف و 

-دینی و نظامی-ناپایدار توسط گروه های سیاسی

شاه مسعود،  بانی و احمدر رهبری استاده قومی ب

زعۀ قومی قدرت شمرده می شد. نکتۀ عطف منا

حزب یکی از شاخه های رهبر  -انورالحق احدی

زوال »افغان ملت، این انتقال و تصاحب قدرت را 

خواند. بخشی از مؤلفه های  «ها حاکمیت پشتون

ظهور طالبان، ریشه در این منازعۀ قومی قدرت 

 داشت.

 

پیامد منازعۀ قدرت در اشکال گوناگون، ناهمگونی 

یی قومی و زبانی را پیچیده تر ساخت و و ناهمگرا

به همان حد، شکلگیری دولت مدرن ملی را دور از 

 دسترس قرار داد.

 

 عامل فرهنگی:     -4

فرهنگی در جهت شکلگیری  و ناهموار بستر نامساعد

صورت مداوم و پیوسته یکی از ه دولت ملی مدرن ب

در  یدولتچنین عوامل ناپایداری و ناکامی 

بسیار  تراز. عامل فرهنگی شامل ستاافغانستان 

پایان سواد و آگاهی، تأثیرات دینی و مذهبی بر 

مبنای فهم و برداشت های متفاوت، رواج ها و سنت 

 های قبیله یی و بومی در جامعه می شود.

 

روحیه و فرهنگ ملی بنا بر عوامل مختلفی چون: 

بی سوادی اکثریت جامعه، ناآگاهی از مسایل ملی، 

های قومی و زبانی، ناپیوستگی های ناهمگونی 

اجتماعی و زندگی مجزا در روستاها و دره های 

بدنه های اصلی  بودوباشنامرتبط با هم، حضور و 

و یا اکثریت اقوام افغانستان در کشورهای 

همسایه و . . . . تکوین و عینیت خوب نداشته 

است. روحیه و فکر وحدت ملی در افغانستان به 

ود جوش  مبدل نشد. اگر گاهی از آگاهی عمومی و خ

افکار عمومی سخن  ترازروحیۀ ملی و وحدت ملی در 

صورت ه رود، تنها در زمان وقوع هجوم خارجی ب می

 عاطفی مورد بحث و توجه قرار می گیرد.
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روی جامعۀ بسته و ر تأثیر ناگوار بی سوادی ب

ناهمگون قومی و زبانی، بینش اجتماعی مردم را 

ری و گنوعی از تعصب، تنگ ن بسته نگهداشت و

انعطاف ناپذیری را گسترش داد. در نتیجۀ این 

نایافته توسعه وضع، شعور اجتماعی و سیاسی مردم 

ماند و جامعه در مرزهای بسیار محدود عنعنات و 

 سنت های بومی گرفتار شد.

 

استبدادپذیری، بی تفاوتی در برابر پدیده های 

و انقیاد از  خوب و بد سیاسی و اجتماعی، اطاعت

حاکم و زمامدار بخشی دیگر از تبعات فرهنگی 

جامعۀ افغانستان است. حاکمیت مطلق العنان 

و امیران در سده های طوالنی به گونۀ پادشاهان 

نظام ارباب رعیتی در افغانستان، نوعی از فرهنگ 

ستم پذیری، بی اعتنایی در برابر عملکرد 

نیت مردم ذه حاکمان، اقناع و تقدیرگرایی را بر

حاکم ساخت. حضور و غلبۀ این فرهنگ در اذهان و 

-افکار عامه یکی از موانع در جهت تشکیل دولت

 ملت و ایجاد جامعۀ شهرمندی و ملت شهرمند است.

 

تصویر ناروشن از ارزش ها و منافع مشترک      -5

 :ملی

یکی از عوامل عدم تکوین دولت ملی مدرن و ایجاد 

صویر غیر شفاف و ناروشن ملت در افغانستان به ت

 از ارزش های ملی و منافع مشترک ملی بر می

 گردد.

 

ملی، ارزش های همگانی و یا جمعی های ارزش 

یک کشور را باشندگان هستند که نیازهای مشترک 

در جهت پیشبرد حیات مشترک می سازند. ارزش های 

ارزش هویت  همهمشترک ملی، ارزش های فراتر از 

مذهبی، سیاسی -یی، زبانی، دینیهای قومی، قبیله 

و اجتماعی شمرده می شوند. اما ارزش ها و منافع 

مشترک ملی در افغانستان تعریف ناشده و توافق 

نایافته باقی مانده اند. تعدد گروه های قومی و 

زبانی، حیات مجزا و ناهمگون آن ها، ماندن در 

قید و بست سنت های قبیله یی و قومی، مانعی در 

فی و تثبیت ارزش و منافع ملی مشترک می جهت معر

شود. هویت ملی و ارزش های ملی را گروه های 
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مختلف قومی بر مبنای عالیق و منافع خود تعریف 

 می کنند.

 

 :عامل زبانی     -6

تنوع و تعدد زبان در افغانستان یکی از چالش 

ملت -های بسیار مهم در ملت سازی و شکلگیری دولت

ها را جدا می کند و نشان زبان مرز آدم  است.

هویت آن ها تلقی می شود. هرچند زبان چون هویت 

قومی و نژادی، هویت پایدار نیست و زبان یک امر 

اکتسابی می باشد، اما زبان در افغانستان که 

بیشتر با قومیت پیوند می یابد، به عنوان یک 

ملت -عنصر تأثیر گذار در ملت سازی و تشکیل دولت

 نقش دارد.

 

طۀ قومی با زبان به جدایی بیشتر سیاسی و راب

اجتماعی انجامیده است. هرچند با رسمیت دو زبان 

ارسی یا دری تالش به عمل آمد تا از پپشتو و 

مشکل تعدد زبانی بر شکلگیری دولت مدرن ملی 

عمل آید، اما برخورد سیاسی و تبعیض ه جلوگیری ب

آمیز در این مورد به میزان این مشکل افزوده 

 ت.اس

 

 :عامل مذهبی     -7 

مذهب نیز در افغانستان یکی از چالش های ملت 

سازی و تشکیل دولت مدرن ملی است. نه تنها از 

این زاویه که باورها و برداشت های مذهبی با 

مظاهر زندگی مدرن و مدرنیته در افغانستان 

ناساگاری ایجاد می کند، بلکه از این زاویه که 

اجتماعی را شدید و عمیق  نبود وحدت مذهبی، گسست

می سازد. هر چند اکثریت مردم افغانستان مسلمان 

سنی حنفی مذهب اند، اما اقلیت شیعۀ دوازده 

 اامامی و شیعۀ اسماعلیه از ده تا پانزده و حت

بیست درصد، بخشی از جامعۀ افغانستان را تشکیل 

دهند. اختالف تاریخی دو فرقۀ سنی و شیعه در  می

ملت در افغانستان در -لگیری دولتملت سازی و شک

مقاطع مختلف نقش منفی داشته است. اختالف در 

های مذهبی پیروان مذاهب مذکور  باورها و برداشت

آثار خود را با نوعی از بیگانگی و جدایی 

 فرهنگی و اجتماعی پیوسته نشان داده است.
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 ساختار اجتماعی:     -8 

تلف با جامعۀ افغانستان از اقوام و قبایل مخ

مذاهب متعدد تشکیل  ازبان های متفاوت و حت

یافته است. اقوام و قبایل در این کشور دارای 

سنت ها و رواج های مختلف و متفاوت هستند. 

هرچند برخی از نویسندگان و تحلیلگران، گروه 

قومی پشتون را در افغانستان بیشتر به عنوان 

وه جامعۀ قبیله یی می شناسند، اما بسیاری از گر

های دیگر قومی نیز در این کشور ساختار متفاوت 

قبیله یی دارند و دارای سنت های مختص به خود 

هستند. این ساختار در شرایط عقب ماندگی فکری و 

بسیار پایین سواد و آگاهی به تشتت و تفرق  تراز

بیشتر جامعه چه در سطح عام و چه در سطح خواص 

 یده است.میان جامعۀ سیاسی و روشنفکری انجام

 

سنت و فرهنگ قبیله یی اقوام در تقابل و تعارض 

با هم قرار می گیرند و مانع تکوین فرهنگ ملی 

می شوند. سنت ها و رواج های اقوام، به رشد و 

گسترش تعصب و برتری جویی در اذهان جوامع قومی 

می انجامد. سنت ها و رواج های قبیله یی بیشتر 

در تاریخ پیشین بر احساسات و عواطفی که ریشه 

این جوامع دارد، استوار است. در چنین فرهنگ 

قبیله یی مجالی برای رشد شهرمندی که الزمۀ 

ملت است، داده نمی شود. فرهنگ -شکلگیری دولت

دارد و  می قبیله یی جامعه را سنتی و بسته نگه

از شهرمند شدن جامعه که بر فردیت و قابلیت های 

کند. فرهنگ قبیله  جلوگیری می ،فردی استوار است

 تجای کثره را بو ناشکیبایی یی، نابردباری 

پذیری و تسامح ترویج می کند و در اذهان گروه 

های مختلف قومی، تعصب و برتری جویی را می 

 پروراند.

 

یکی از عواملی که ساختار پیچیدۀ اجتماعی را از 

زاویۀ تعدد گروه های قومی در شکلگیری دولت ملی 

گردد به  می بر ،می کند مدرن پیچیده تر

جغرافیای سکونت اقوام در سرزمین افغانستان. 

ن های متفاوت در اتمرکز قومیت های مختلف با زب

مناطق معین، بر ناهمگرایی و ناهمگونی بیشتر می 



 

289 

 

ساختار اجتماعی در شهرها به خصوص  اافزاید. حت

شهر کابل پایتخت نیز ساختار قومی دارد. شهر 

 ی سکونت اقوام تبدیل شده است.عمدتًا به بخش ها

 

معضل دیگر ساختار اجتماعی افغانستان در مسیر 

ر یملت سازی به کندی بیش از حد تحول و تغی-دولت

در افکار و بینش جامعه است. تحول فکری و تغیر 

اجتماعی در افغانستان هیچگاه با تحوالت فکری و 

کشورهای همسایه قابل مقایسه نیست.  ااجتماعی حت

رغم سی سال جنگ و مهاجرت های به فغانستان در ا

لیونی، فردیت شکل نگرفت. جامعه یکتلوی و م

همچنان جامعۀ توده یی باقی مانده است. اکثریت 

مردم هنوز در تصمیمات و فعالیت های سیاسی و 

اجتماعی خود دنبال کالن های قومی و قبیله یی 

بی سواد هستند،  اخویش که هر چند ناشایست و حت

روشنفکران  اآور این است که حت یروند. شگفتمی 

و تحصیل یافتگانی که در جوامع مدرن غربی تحصیل 

وقتی به این جامعه بر می  ،و اقامت داشته اند

جای ه گردند، فردیت خویش را گم می کنند و ب

تأثیر گذاری بر جامعه و ایجاد تحول در اندیشه 

و سنت های محافظه کارانه، خود استحاله می 

 ند.شو

 

 :عامل قومی     -9

تنوع و تکثر قومی در افغانستان که با تعدد 

زبانی همراه است، شکلگیری دولت مدرن ملی را 

 بیشتر از بیش چالش آفرین و پیچیده می سازد.

 

توان با مشارکت اقوام در قدرت سیاسی،  آیا می

دولت ملی و مدرن ساخت؟ با توجه به تعریف ملت 

، مشارکت بر مبنای هویت به عنوان اندیشۀ سیاسی

صورت درصدی های ه هم ب قومی در قدرت سیاسی آن

ین شده، با تشکیل دولت ملی مدرن یتع پیشاز 

متعارض است. آیا تلفیق این دو که هم مشارکت 

سوی ه قومی محقق شود و هم جامعه و دولت ب

شهرمندی پیش برود، و به دولت ملی و مدرن 

 بیانجامد، ممکن است؟
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شۀ عمیق در سیاست افغانستان دارد. قومیت ری

عنصر قومیت پیوسته از عناصر تعین کننده و 

بسیار تأثیرگذار در ساختار قدرت سیاسی 

افغانستان است. رقابت ها و تعارضات سیاسی 

پیوسته بر محور قومیت شکل گرفته و مشروعیت 

اکنون و در دوران پسا طالبان در  اسیاسی حت

ن تحصیل یافته از میان سیاستمداران و نخبگا

 قومیت ریشه می گیرد.

 

در حالی که پذیرش کثرتگرایی قومی در جوامع 

کثیراالقوام همیشه سیاست دولت های مدرن و ملی 

را تشکیل می دهد، اما در افغانستان، بسیاری از 

جای سیاست ه دولت ها و زمامداران معاصر، ب

کثرتگرایی و کثرت پذیری قومی، سیاست مشابه یا 

ن سازی را مورد توجه قرار داده اند. این یکسا

سیاست به ویژه در زمان صدارت سردار هاشم 

دست گرفته شد و یکی از گام های  (روی1935خان)

در آموزش و پرورش این یکسان سازی، تعویض زبان 

ارسی پمکاتب افغانستان از دو زبان پشتو و همه 

به زبان پشتو و تدریس اجباری این زبان دری 

هر چند  .اگردان مناطق غیر پشتو زبان بودبرای ش

پس از ناکامی  ،این روش که ده سال ادامه یافت

یر یافت و زبان یآن در صدارت شاه محمود تغ

 تعلیم و تدریس دوباره دو زبانه شد.

 

یکی از چالش های ناشی از تنوع قومی در 

ملت، -افغانستان بر سر ملت سازی و تشکیل دولت

وه های سیاسی از این تنوع بهره گیری رهبران گر

است. قومی بودن سیاست در افغاستان، پیوسته این 

رهبران سیاسی را به استفادۀ ابزاری از قومیت 

می کشاند. آن ها سعی در تداوم قومی بودن سیاست 

می کنند تا به عنوان رهبر قومی از آن استفاده 

کنند و قوم را منبع مشروعیت و قدرت بسازند. 

قومی شدن سیاست در افغانستان مانع بنا بر این، 

 املت سازی است. حت-و چالش عمده در مسیر دولت

اگر اندیشه های ناسیونالیستی در افغانستان 

میان عناصر و حلقه های مختلف سیاسی و اجتماعی 

وجود داشته، ناسیونالیسم قومی یا ناسیونالیسم 

 قومگرا است نه ناسیونالیسم ملی.
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 :عوامل اقتصادی -10

اقتصادی و ناتوانی های عمیق در بنیاد ناداری 

ملت سازی در -اقتصادی از موانع جدی دولت

افغانستان است. فقر اقتصادی و کمبود هزینه های 

مالی دولت ناشی از این فقر، دولت های 

افغانستان را در وابستگی دایمی به کمک های 

-]و یا حتا کاهش چشمگیرخارجی می کشاند و قطع 

ک ها پیوسته به فروپاشی دولت منجر می این کم .[آ

 شود.

 

( به ابدالی)در اوایل سده نزدهم که دولت درانی 

بریتانیا به  در اثر نفوذ و سلطۀ فزایندۀتدریج 

قاره از دست نیمقاره هند، عواید خود را در نیم

داد و منازعۀ متداوم درونی قدرت میان سدوزایی 

ن و ها و محمدزایی ها و سپس میان زمامدارا

امیرزادگان محمدزایی ادامه یافت، دولت و 

دولتمداران برای تأمین هزینه های دولتی در 

وابستگی فزاینده به مساعدت خارجی کشانده شدند. 

این وابستگی پس از دوبار لشکرکشی و جنگ 

که انگلیس ها در این جنگ  بریتانیا علی رغم آن

ن اعبدالرحم ها شکست خوردند، عمیق تر شد. امیر

ان که در پایان جنگ دوم افغانستان و انگلیس خ

دست یافت، با پادشاهی با توافق آن ها به 

مساعدت مالی و نظامی آن ها هر چند در ازای 

 محرومیت از استقالل سیاسی  به سلطنت ادامه داد.

 

سلطنت پسرش امیر حبیب هللا نیز به این کمک ها 

 ماعال 1919وابسته بود. وقتی امان هللا خان در سال 

استقالل کرد، از کمک های بریتانیا محروم شد. 

شاه امان هللا در نبود  کمک های مالی و نظامی 

خارجی نتوانست اصالحات خود را به انجام برساند 

و بر شورش های داخلی غلبه حاصل کند. دولت او 

ماه بعد، نادر خان به کمک مالی و  9فروپاشید. 

آورد و سپس در دست ه نظامی بریتانیا سلطنت را ب

، دوام دولت 1978نیم سده حکومت خانوادۀ او تا 

و نهادهای نظامی و امنیتی آن به کمک خارجی که 

بیشتر مشمول کمک شوروی می گردید، وابسته شد. 

نتیجۀ این وابستگی، انجام دو کودتای نظامی سال 
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از سوی هواداران شوروی بود. حزب  1978و 1973

ودتای نظامی قدرت دموکراتیک خلق در دومین ک

سیاسی را تصاحب کرد. دولت حزب مذکور طی چهارده 

که با کمک  سال حضور خود در حاکمیت افغانستان

مستقیم و غیرمستقیم نظامی و مالی شوروی پیشین 

مجال دوام یافت، بزرگترین و مجهز ترین ارتش را 

وجود آورد. اما وقتی کمک های روسیه پس از ه ب

د، دولت در کابل فرو پاشید فروپاشی شوروی قطع ش

 نهادها و هست و بود آن به تاراج رفت. همهو 

 

ه ن و طالبان که پس از آن بادولت های مجاهد

هیچ توفیقی در تأمین هزینه های  ،آمدندمیان 

دولت از منابع داخلی نداشتند. جانشین حکومت 

ریاست حامد کرزی شد، طی ه طالبان که دولت  ب

دوره های  همهیشتر از ب اسیزده سال اخیر حت

پیشین در وابستگی به کمک مالی و نظامی خارجی 

که دولت  به ریاست  فرو رفت. هیچ نشانی از این

اشرف غنی این چالش را پشت سر بگذارد و هزینه 

های دولت را از عواید داخلی تامین کند، به چشم 

 نمی خورد.

 

فقر اقتصادی بر جامعه نیز تأثیر بس ناگواری 

وان و مجال رسیدن به مسایل ملی و دارد. ت

اجتماعی را از عام مردم می گیرد. عالقه و 

دلبستگی مردم  در مشارکت به فعالیت های سیاسی 

ملت -اجتماعی که بخشی از الزامات دولت او حت

هم فقر مشدد  سازی است، در اوضاع و فضای فقر آن

که پیوسته جامعۀ افغانستان را در خود فرو برده 

اد نمی شود.  این وضعیت، بی اعتمادی است، ایج

را هم در میان جامعه و هم در میان دولت و مردم 

وجود می آورد. مردم در شرایط ناگوار ه ب

نمی توانند به قدرت تغیر در ناداری تنگدستی و 

 زندگی دسترسی پیدا کنند.

 

 :موقعیت جغرافیایی -11

زیکی و جغرافیایی افغانستان یکی دیگر یساختار ف

عوامل ضعف و شکست تکوین و قوام دولت های  از

ملت در افغانستان است. -مدرن ملی و تشکیل دولت
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-چالش های ساختار جغرافیایی افغانستان در دولت

 گردد. ملت سازی به ابعاد و نکات مختلف بر می

 

از ُبعد خارجی که افغانستان به عنوان کشور حایل 

س میان دو قدرت استعماری روسیۀ تزاری و سپ

ا و سپس ایاالت یروسیۀ بلشویکی و استعمار بریتان

متحدۀ امریکا، پیوسته میدان بازی و رقابت آن 

ی یها قرار گرفت. همراهی کشورهای متحد منطقه 

قدرت های رقیب بین المللی در بازی و رقابت بر 

سر افغانستان به پیچیدگی بازی های این رقابت 

ت ها بر افزوده است. تأثیر و پیامد منفی رقاب

سر افغانستان، در بی ثباتی سیاسی قابل مطالعه 

است؛ در حالی که ثبات سیاسی از عناصر اصلی 

 ود.رمی به شمار ملت سازی -دولت

 

ساختار جغرافیایی افغانستان از ُبعد داخلی نیز  

ملت سازی جالش زا و دشوار آفرین -برای دولت

است. موقعیت کوهستانی و پراگندگی جمعیت کشور 

و زندگی روستایی و  ینامیان دره های کوهست در

هم، پدیدۀ  تشکیل ملت را در افغانستان  جدا از

 بیشتر از بیش غیر قابل دسترس می نمایاند.

 
 

 
توان از موانع شکلگیری و پایداری  چگونه می

 ملت عبور کرد؟-دولت

در بحث پیشین از موانع شکلگیری دولت ملت در 

مبحث به گذر از  افغانستان سخن رفت و در این

از آن پیش این موانع پرداخته می شود. اما 

ضروری به نظر می رسد تا تشکیل دولت  پساطالبان 

در یک نگاه بسیار کوتاه مورد مطالعه و بررسی 

قرار گیرد. چون دولت پسا طالبان به عنوان یک 

دولت ملی مدرن معرفی می شود که با کمک جامعۀ 

 بین المللی شکل گرفت. 

 

ملت سازی پس از امارت اسالمی -سۀ جدید دولتپرو

طالبان با نقش و همکاری خارجی ها به خصوص 

ن اروپایی اش پس از سقوط اایاالت متحده و متحد

 1380امارت یا حکومت اسالمی نوع طالبانی در سال
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( آغاز یافت. نکتۀ قابل توجه این است که 2001)

دولت در افغانستان معاصر به خصوص پس از 

اشی امپراتوری ابدالی به عنوان آخرین فروپ

امپراتوری در این خطه که دولتمداران پیشین 

پیوسته از لشکرکشی و غارتگری، هزینه های دولت 

کردند، در وابستگی به کمک خارجیان  را تأمین می

شکل گرفت. این کمک، اشکال متفاوت داشت: از 

یورش نظامی تا کمک مالی، اقتصادی و تسلیحاتی 

در نیم سده زمامداری  ات وام و مجانی. حتصوره ب

خانوادۀ نادرشاه که افغانستان ظاهرًا از وجود 

دولت با ثبات و مستقل برخوردار بود، ثبات دولت 

گشت که کشورهای خارجی  به وام های بزرگی بر می

 آن می گذاشت.دسترس در 

 

شکلگیری دولت پس از طالبان نیز با یورش نظامی  

مالی و نظامی آن کشور و  امریکا و کمک های

 5متحدانش محقق شد. هر چند که توافقنامۀ بن )

مبنای تشکیل دولت بود؛ اما دولتی  (2001مبر ادس

که با کمک امریکا و کشورهای غربی شکل گرفت، یک 

دولت آسیب پذیر بود و است، نه یک دولت با ثبات 

ملی مدرن. این دولت هنوز پس از یک و نیم دهه 

مطلق به کمک خارجی ها به ویژه در وابستگی 

برد و با شورش و جنگ  ایاالت متحدۀ به سر می

ه گروه افراط گرای دینی طالبان و حاال داعش که ب

-]، قطر و ترکیهصورت آشکاری از سوی پاکستان 

حمایت می شود، و همچنان مافیای فاسد درونی آ.[ 

 دولت روبرو است.

 

واقع، از ملت سازی با کمک خارجی در -ُمدل دولت

باال به پایین یا مدل تقدم دولت بر ملت است. در 

این نمونه، دولت با کمک و دخالت کشور یا 

ن های بین المللی شکل می اکشورهای خارجی و سازم

گیرد و سپس پروسۀ ملت سازی را تعقیب می کند. 

نمونه های  (Rand) راند امریکایی پژوهشیمؤسسۀ 

شامل  1945ل دولت سازی از بیرون را پس از سا

 این کشورها معرفی می کند:

با رهبری  1952سال تا 1945آلمان از سال     -1

 مشترک ایاالت متحده امریکا، بریتانیا و فرانسه.
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رهبری ه ب 1952سال تا1945جاپان از سال     -2

 ایاالت متحده امریکا.

(، 1989-1990(، نامیبیا)1960-1964کنگو)    -3

(، 1991-1993کمبودیا )(، 1991-1996السلوادور)

(، 1995-1998(، اسلوونی شرقی)1992-1994موزمبیق)

 رهبری سازمان ملل.ه ب

رهبری ملل متحد و ه ( ب1992-1994) سومالیا    -4

 .حمایت ایاالت متحده 

رهبری ایاالت متحده ه ب (1994-1996هایتی)    -5

 امریکا و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل.

تا کنون( و کوسوو با نقش  -1995) بوسنیا    -6

رهبری ه تا کنون، ب1999ملل از سازمان حمایتی 

ملل متحد و مشارکت نیروهای ناتو و حمایت 

 اتحادیه اروپا.

رهبری ملل ه تا کنون( ب 1998سیرالئون)    -7

 متحد و حمایت نیروهای بریتانیا.

رهبری ه ب تاکنون( 1999تیمور شرقی)    -8

 متحد. آسترالیا تحت حمایت ملل

رهبری ه تا کنون ب 2001افغانستان از     -9

 ایاالت متحده و سپس مشارکت ناتو.

رهبری ایاالت ه ب 2009تا  2003عراق از سال  -10

 .متحده 

 

در بسیاری از این کشورها، دخالت خارجی برای 

ملت سازی نتایج مؤفقیت آمیز داشت؛ اما در -دولت

ن دخالت برخی، این دخالت به شکست انجامید. ای

ملت سازی در افغانستان چگونه -برای دولت

 ارزیابی می شود؟

 

 

 

 ملت سازی پسا طالبان:-چالش ها و ضعف های دولت 

در توافقنامۀ ُبن، نوعی از دموکراسی توافقی 

مبنای تشکیل دولت پسا طالبان قرار گرفت. در 

این توافق، طرح دولت بر مبنای قومیت گذاشته شد 

وازن اقوام در قدرت سیاسی تا گویا مشارکت مت

 تأمین گردد و عدالت اجتماعی محقق شود.
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مشارکت گسترده تر فعاالن و نخبگان سیاسی متعلق 

به قومیت های مختلف، شکلگیری جامعۀ مدنی 

گسترده، تدوین و تصویب قانون اساسی و پذیرش 

انتخابات پارلمانی و برگزاری نظام دموکراسی، 

عرصه های دیگر حیات  ریاست جمهوری و تحوالت در

هایی است که دولت پسا طالبان  اجتماعی از ویژگی

را به عنوان یک دولت مدرن ملی و یا در حال 

تبدیل شدن به چنین دولت  نسبت به دولت های 

 پیشین متمایز می سازد. 

 

اما این راهکار و سیاست به قربانی بیشتر  

عدالت انجامید و شگاف قومیت را بیشتر ساخت. 

نشانه های قربانی عدالت و بی اعتنایی تین نخس

به انتخاب و آرای انتخاب کنندگان، از مجلس بن 

و از بطن توافقات ُبن بر سر تشکیل ادارۀ مؤقت 

 دوازدهآغاز شد که به جای عبدالستار سیرت با 

رای به ریاست ادارۀ موقت  دورای، حامد کرزی با 

جای شکلدهی جامعۀ ه گماشته شد. این دولت ب

شهرمندی و سیاسی سازی قدرت، در مسیر قومی سازی 

سیاست و شکلدهی جامعۀ قومی گام گذاشت. مشارکت 

ها  اقوام در قدرت به گونۀ اهرمی در آمد. پشتون

ک یک ها، هزاره ها و ازبیدر رأس اهرم قدرت، تاج

ها پس از آن مدنظر گرفته شدند. پایه گذاری 

م، یک دولت بر مبنای ساختار اهرمی قدرت اقوا

خبط سیاسی بود که در عرصۀ ذهنی و در میدان 

ملت را نامساعد و چالش -عملی، بسترتشکیل دولت

 زا ساخت.

 

 پیامد های سیاستِ قومی پس از توافقنامۀ بن:

که در شکلگیری ادارۀ دولتی و حکومتی پس  هآنچ

. شداز بن انجام گرفت، همه بر دید قومی استوار 

یس ین رای از معاونتقسیم پست ها و مقامات دولت

جمهور تا وزیران کابینه، رئیسان و مدیران 

اعضای پارلمان همه با  ااداره های دولتی و حت

رهبری ه معیار قومی صورت گرفت. سیاست دولت  ب

کرزی با ترکیب قومی حکومت و رعایت درصدی اقوام 

در ادارات مختلف به خصوص در بخش های نظامی و 

یجاد وحدت ملی معرفی امنیتی، به عنوان سیاست ا

و تبلیغ شد. در ساختار نیروهای نظامی و امنیتی 
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ترکیب قومی با درصدی  )ارتش و پولیس( افغانستان

معین مورد توجه و تأکید قرار گرفت. در سیاست 

رسمی دولت و وزارت دفاع درصدی مشارکت اقوام در 

درصد،  44ین شد: پشتون یگونه تع ارتش بدین

 درصد. 11درصد، هزاره  11ک یدرصد، ازب 28ک یتاج

 

یکی از خبط های بسیار مهم حامد کرزی به عنوان 

رئیس جمهور و یا رهبر دولت پساطالبان در مسیر 

ملت سازی و ایجاد دولت ملی و مدرن، عدم -دولت

تقویت احزاب سیاسی بود. کرزی همان اشتباهی را 

در این دوره مرتکب شد که ظاهرشاه چهل دهه پیش 

امتناع از توشیح قانون احزاب سیاسی از او با 

مرتکب شده بود. اشتباه ظاهرشاه، فعالیت احزاب 

سیاسی را در واقع غیر رسمی و غیرقانونی ساخت و 

آن ها را به فکر کودتای نظامی در دسترسی به 

قدرت سیاسی برد. اشتباه کرزی نیز، فرصت تقویت 

ملت را از -دی و تقویت رونددولتمنجامعۀ شهر

رد و سیاست همچنان در مسیر قومیت باقی میان ب

 ماند.

 

قانون انتخابات را بر مبنای  2004کرزی در سال  

نظام اکثریتی یا نظام مبتنی بر رأی واحد و غیر 

ین کرد و سپس نظام رأی دهی در یقابل انتقال تع

انتخابات به همین گونه مورد تأیید هر دو مجلس 

خاباتی هیچ پارلمان قرار گرفت. در این نظام انت

گونه نقشی به احزاب سیاسی داده نشد، در حالی 

که انتخابات پارلمانی یگانه میدان رقابت احزاب 

سیاسی در عرصۀ مبارزات سیاسی است. اما قانون 

انتخابات در دولت  تحت رهبری کرزی این عرصه را 

بروی احزاب مسدود کرد. هر چند تصویب نظام 

نبود  احزاب متذکره در حکومت و پارلمان به 

لیکن تقویت  مقتدر سیاسی ملی ارتباط داده شد، و

احزاب سیاسی ملی یکی از وجایب دولت در جهت 

ملت سازی است. چون عدم تقویت -شکلگیری دولت

احزاب سیاسی و محرومیت آن ها از عرصۀ مبارزات 

سیاسی در قدرت، سیاست را در افغانستان قومی و 

که تقویت احزاب  دارد. در حالی می قبیله یی نگه

سیاسی از الزامات توسعۀ سیاسی و رشد دموکراسی 
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ه ی بیاست و جامعه را از جامعۀ قومی و قبیله 

 سوی جامعۀ شهرمندی متحول می سازد.

 

ملت سازی پس از توافقنامه بن -نقص دیگر در دولت

به بیروکراسی ناکار آمد همراه با ادارۀ ضعیف و 

 همهفراگیر در  گشت. فساد گسترده و فاسد بر می

عرصه های اقتصادی و سیاسی دولت به شکلگیری و 

استحکام یک دولت سالم، پاسخگو و خدمتگذار صدمۀ 

های پاکی و  جدی وارد کرد؛ در حالی که ویژگی

ملت -پاسخگویی دولت بخشی از الزامات روند دولت

سازی است. مؤفقیت این روند به اعتماد جامعۀ 

لمًا یک دولت  آلوده گردد و مس افغانستان بر می

به فساد نه تنها موجب جلب اعتماد مردم و جامعه 

که بر عکس فاصلۀ جدایی را عمیقتر  نمی شود، بل

و دیوار بی اعتمادی را ضخیم تر و بلند تر می 

 سازد.

 

 و ندیمجامعۀ شهرعبور از جامعۀ قومی به 

 شکلگیری دولت ملی مدرن:

قومی به توان افغانستان را از جامعۀ  چگونه می

ندی متحول ساخت؟ دولت ملی مدرن یا مجامعۀ شهر

 ملت در این فرایند چگونه شکل می گیرد؟-دولت

 

در پاسخ به این پرسش ها، دیدگاه های مختلف و 

دموکراسی  اراه حل متفاوت ارائه می شود. حت

باوران و عدالت طلبانی که آرمان و اهداف یکسان 

راه های را مطرح می کنند، با طرح متفاوت و 

 جداگانه وارد این میدان می شوند:

ندی و دولت مدنی سخن مبرخی از ایجاد جامعۀ شهر

ندی جای ممی گویند که در چنین حالت، هویت شهر

هویت قومی، زبانی و مذهبی را می گیرد، و به 

هویت هر فرد به عنوان شهرمند تکیه می شود. 

ناسیونالیسم قومی جای خود را به ناسیونالیسم 

 میدهد.ی و ملی مدن

 

برخی، طرح مشارکت متوازن قومی را در قدرت  

سیاسی و در تمام عرصه های حیات اجتماعی می 

 ریزند که در واقع با دموکراسی توافقی می

 ملت برسند.-خواهند به تشکیل دولت
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بعضی از افراد و حلقه های سیاسی در افغانستان، 

ی ملت سازی را در سیاست همگون ساز-پروسۀ دولت

بر مبنای هویت اکثریت قومی می نگرند. از دید 

آن ها این نگرش با دموکراسی و روند تشکیل دولت 

های مدرن ملی در جوامع غربی نیز همخوانی دارد. 

گونۀ مثال اگر در آلمان، فرانسه، انگلستان ه ب

ملت سازی -و برخی کشورهای دیگر پروسۀ دولت

این امر انجام یافت و دولت مدرن ملی شکل گرفت، 

بر محور هویت قومی اکثریت جرمن، فرانک و 

 انگلیس در آن کشور ها قرار داشت.

 

ملت -توان روند دولت اما در افغانستان چگونه می

 سازی را به سرانجام رساند؟

 

 افغانستان؛ تقدم دولت بر ملت:

ملت در افغانستان با مدل های -شکلگیری دولت

)دولت  دهاروپایی که پس از رنسانس، هر دو پدی

وملت(در واقع در یک پیوند و تأثیر متقابل 

وجود آمد، غیر محتمل است. زیرا روند ه متدرجًا ب

ملت در غرب با تحوالت بسیاری در تمام عرصه -دولت

های حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که 

م و مدرنیته انجامید، سبه شکلگیری سکوالری

حالی که گسترش، تعمیم و تکمیل گردید. در 

افغانستان از دسترسی به آن تحوالت، هم از لحاظ 

زمان و همچنان از زاویۀ ظرفیت، فاصلۀ بسیاری 

در کشورهای توسعه یافته و مدرن  ادارد. حت

آسیایی چون: کوریای جنوبی، تایوان، سنگاپور و 

ملت با مدل -مالیزیا و اندونیزیا، دولت احت

لت های اروپایی محقق نشد. در این کشورها، دو

های نظامی، کشور را  دیکتاتوری ااقتدارگرا و حت

 ملت سازی کردند.-وارد روند دولت

 

ه ملت در افغانستان تنها ب-پدیدۀ تشکیل دولت

 وسیلۀ دولت می تواند محقق شود. هر چند تنوع و

تکثر قومی و زبانی در جامعۀ افغانستان توام با 

 دشواری های دیگری که مسیر دولت ملت سازی را

ناهموار می کند، وجایب و مکلفیت های دولت را 

با سختی و چالش روبرو می سازد؛ اما نکتۀ بسیار 
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امیدوارکننده و مهم در این مسیر، وجود بالقوۀ 

 شالوده های شکلگیری ملت و دولت ملی مدرن است.

 

ملت سازی را در -افغانستان بنیادهای اصلی دولت 

ا سرنوشت خود نهفته دارد. از تاریخ مشترک، ت

مشترک و آیین مشترک،  میهنسیاسی مشترک، 

اشتراکات دیگر. دولت مکلفیت دارد تا در این 

جهت، بسترها و زمینه های مساعد و الزم را آماده 

کند. این بستر چگونه شکل می گیرد؟ نکات مهم و 

اساسی که در این زمینه مورد عنایت و عمل دولت 

 عبارت اند از: ،واقع شود

ین هویت ملی بر مبنای تفکر ملی و تکو    -1

 سیاست ملی:

ملت سازی در افغانستان که بر مبنای تقدم -دولت

ملی و  دولت بر ملت آغاز می یابد، مستلزم تفکر

سیاست ملی دولت در عرصۀ نظری و عملی تمام حوزه 

 های حیات سیاسی و اجتماعی است.

 

گذر از ملی، عبور از تفکر قومی و  تفکر

 مدنی قومی به ناسیونالیسم ملی وناسیونالیسم 

وجیبۀ دولت به نخستین است. شکلدهی هویت ملی 

ملت -عنوان اندیشه و سیاست ملی در راستای دولت

سازی است. هویت ملی هویت  متکثر، فراگیر و 

گسترده است که از مجموعۀ هویت های متنوع 

فرهنگی و اجتماعی اتباع و شهرمندان یک کشور 

 شکل می گیرد.

 

 ون اساسی در مادۀ چهارم، هویت ملی راقان

ملت افغانستان ».... تعریف می کند: «افغان»

عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان 

را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام 

ک، ترکمن، بلوچ، پشه یک، هزاره، ازبیپشتون، تاج

یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، 

، براهوی و سایر اقوام می باشد. بر هر فرد گوجر

از افراد افغانستان کلمۀ افغان اطالق می شود. . 

».... 

 

آیا دولت افغانستان، هویت افغان را به عنوان 

یک هویت فراقومی و ملی که نمودار تمام هویت 
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های قومی و فرهنگی مردم افغانستان باشد، شکل 

 داده است؟

 

ری و سیاسی اقوام غیر برخی از حلقه های روشنفک

پشتون در افغانستان، افغان را معادل و مترادف 

پشتون تلقی می کنند. این تلقی منطبق با واقعیت 

در اسناد رسمی دولت و  اهای گذشته است که حت

نصاب درسی معارف تا اوایل سلطنت محمدظاهرشاه، 

افغان و پشتو به عنوان واژه های مترادف از 

 کار می رفتند.ه لحاظ قومی و زبانی ب

 

هویت ملی، از طریق همانند سازی که هویت های 

متنوع و متکثر قومی در یک هویت قومی به عنوان 

گردد. در  ایجاد نمی اکثریت گروه قومی هضم شود،

حالی که حامالن تفکر ناسیونالیسم قومی در 

افغانستان در صدد شکلدهی هویت ملی با این مدل 

 هویت سازی هستند.

 

ر افغانستان زمانی می تواند نقش خود را دولت د

ملت -به عنوان دولت مدرن ملی در پروسۀ دولت

سازی ایفا کند که هویت ملی را بر مبنای 

ناسیونالیسم مدنی و ملی شکل دهد. هویت ملی 

زمانی بر مبنای هویت مدنی و ملی شکل می گیرد 

اقوام افغانستان ارزش های مهم و هویت  همهکه 

اجتماعی و تاریخی خود را در نماد ساز فرهنگی، 

های هویت ملی مشاهده کنند. این امر از وجایب 

دولت است که ارزش های مشترک ملی را در یک 

توافق ملی تثبیت کند و آن را محور تقویت تفکر 

 ملی و هویت ملی بسازد.

 

 سیاست ملی در ابعاد مختلف توسعه:    -2

ماعی نکتۀ مهم در توسعۀ حیات انفرادی و اجت

افغانستان که بخشی از وجایب دولت  توسعه گرا 

ابعاد است.  همهشمرده می شود، تعمیم توسعه در 

برخی از دولت های جهان در دوران پس از بحران و 

جنگ، توسعه را تنها در یک ُبعد متمرکز ساخته 

اند. به ویژه به توسعۀ اقتصادی اهمیت داده اند 

اما در و سپس به توسعۀ سیاسی پرداختند. 
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را در  یافغانستان دولت باید گام های متوازن

 عرصه ها بردارد تا توسعه محقق شود. همه

 

توسعۀ اجتماعی و انکشاف اقتصادی مبتنی بر تفکر 

و استراتیژی سیاست ملی، توسعه و انکشاف متوازن 

-است که موجب اعتماد ملی می شود و بستر دولت

سا ملت سازی را هموار می کند. اما دولت پ

طالبان این توازن را رعایت نکرد و سیاست ملی 

توسعۀ اقتصادی را مورد عنایت قرار نداد. نهاد 

ژیک یارزیابی های بین المللی مطالعات استرات

که از مجموع پول های مصرف »نشان می دهد: (2012)

شده در داخل افغانستان هشتاد درصد از کل مصارف 

در مناطق  صورت نامساویه نظامی و غیر نظامی، ب

 10تا  6تنها متأثر از منازعه متمرکز شده و 

درصد از مجموع نفوس کشور از این کمک ها مستفید 

 «شده اند.

 

توسعۀ اقتصادی با توسعۀ سیاسی و اجتماعی در 

پیوند و تأثیر متقابل قرار دارند. ایجاد و 

انکشاف زیر ساخت های اقتصادی کشور چون: انرژ ی 

واصالت و تجارت، خطوط اصلی ، مکشاورزیبرق و آب، 

دهد. توسعۀ اقتصادی،  توسعۀ اقتصادی را شکل می

جامعه را متحول می کند و این تحول، حیات 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در مسیر توسعه و 

 دهد. پایداری قرار می

ژیک در جهت یاگر دولت با برنامۀ بزرگ استرات 

ی و سه اصل: توسعه و مشارکت سیاسی، تحول فرهنگ

، عمل کند، آموزش و پرورشارتقای کمی و کیفی 

ملت سازی گذر سریع و مؤفقانه خواهد -پروسۀ دولت

 داشت.

 

توسعۀ سیاسی، تمرکز زدایی و مشارکت  –       3 

 ملی:

توسعۀ سیاسی در نظام متمرکز و اقتدار گرای 

درستی محقق نمی شود. مهم ه ریاستی افغانستان، ب

را در  سی که دولت آنترین نکته در توسعۀ سیا

ملت سازی مورد توجه قرار -جهت تکمیل روند دولت

دهد، تقویت جامعۀ مدنی به ویژه تقویت احزاب 

ریاست کرزی ه سیاسی است. اما دولت افغانستان ب
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درستی ه در این سیزده سال گذشته این وجیبه را ب

 مورد توجه قرار نداد.

 

مامیت دولت افغانستان باید فکر نظام متمرکز و ت

خواهانه را در شیوۀ حکومت داری طرد کند. ضعف 

بزرگ نظام ریاستی متمرکز که تمام ماموران و 

حاکمان محلی در والیات و رئیسان واحد های اداری 

ن می شود، عدم پیوند و عدم اعتماد یاز مرکز تعی

میان آن ها و مردم است. آن ها بیشتر در نقش 

هر می شوند تا حاکم در واحد های اداری والیات ظا

ار برای مردم و مجری زن خدمتگادر نقش مامور

 قانون و عدالت.

 

دولت زمانی اندیشۀ ملی را ایجاد کرده می تواند 

صورت ه که مشارکت و فعالیت مردم در سیاست ب

فعاالنه ایجاد و تضمین شود و این احساس و باور 

وجود بیاید که همه در دولت سهیم ه برای مردم ب

حساس با مشارکت و توزیع افقی قدرت اند. این ا

ه محقق شود تا تعادل در تمرکز گرایی قدرت ب

 وجود بیاید.

 

 ای چند پارچه سازی و حتاتوزیع قدرت به معن

ایجاد نظام فدرالی در افغانستان نیست. توزیع 

ی مشارکت و نظارت مردم بر قدرت اقدرت به معن

ز صورت مجدد اه م مشارکت و نظارت بساست. میکانی

راه اصالح و تعدیل در قانون اساسی تدوین و 

تنظیم شود. تعدیل و اصالح در مورد نظام سیاسی و 

نقش شورا های والیتی و ولسوالی، متضمن و مستلزم 

 توزیع افقی قدرت و تمرکز زدایی قدرت است:

 

ایجاد نظام صدارتی پارلمانی با نقش  -الف 

 احزاب سیاسی و سیستم انتخابات تناسبی:

یر نظام سیاسی متمرکز ریاستی به نظام مختلط یتغ

ریاستی صدارتی پارلمانی با نقش احزاب سیاسی از 

طریق سیستم تناسبی انتخابات پارلمانی، زمینه 

ملت -های شکلگیری دولت ملی مدرن و تشکیل دولت

سازی را بهتر از هم تسهیل می کند. در چنین 

ر نظام مختلط، صالحیت و قدرت اجرایی رئیس جمهو

بسیار محدود و نمادین خواهد بود. تمام صالحیت 
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های اجرایی حکومت به صدراعظم که توسط حزب 

برنده یا ائتالفی از حزب برنده در پارلمان 

 انتخاب می شود، انتقال می یابد.

 

نکتۀ مهمی که مستلزم نظام پارلمانی صدارتی 

است، به نقش احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی 

انتخابات باید از سیستم اکثریتی  گردد. بر می

به سیستم تناسبی تبدیل شود تا احزاب نقش اصلی 

پیدا کنند و در فرایند آن، احزاب مقتدر سیاسی 

و ملی شکل بگیرد. امتناع از پذیرش سیستم 

تناسبی در انتخابات پارلمانی از سوی کرزی و 

حکومتش به بهانۀ نبود  احزاب ملی و مقتدر، غیر 

رست بود. شکلدهی احزاب سیاسی فراگیر موجه و ناد

و ملی به عنوان بخشی از جامعۀ مدنی در 

افغانستان شامل وجایب دولت در جهت تشکیل ملت 

ملت -مدنی و جامعۀ شهرمند و تکمیل پروسۀ دولت

 است.

 

تقویت احزاب سیاسی به شهرمندی جامعه کمک می 

ملت سازی را تسهیل می بخشد. -کند و پروسۀ دولت

دهد و سیاست را از  ت قومی را کاهش میتعارضا

قومیت بیرون می کند و جامعه را به جای جامعۀ 

قومی، جامعۀ سیاسی می سازد. افکار فردی و 

گرایش های پراگندۀ سیاسی  و بر مبنای هویت ها 

و تعلقات اتینیکی، زبانی، نژادی، مذهبی و غیره 

 جایش را به تفکر منظم در قالب احزاب سیاسی می

احزاب سیاسی که در جامعه بر سر قدرت  دهد.

سیاسی در مبارزه و رقابت قرار می گیرند، با 

ولیت بیشتر و از طریق نخبگان خوب عرصه های ومس

 می کنند.  مختلف حیات سیاسی و اجتماعی عمل

 

تبدیل شوراهای والیتی از نهاد مشورتی به  -ب 

 :نهاد نظارتی

ت تحقق شوراهای والیتی که نهاد انتخابی در جه

اصل مشارکت مردم در قدرت است، این مشارکت را 

درستی منعکس نمی سازد. مشارکت مردم در قدرت ه ب

تعاریف مدرن، با نظارت پیوند می  همهسیاسی در 

یابد. وقتی از مشارکت مردم در قدرت سیاسی سخن 

صورت طبیعی این مشارکت، نظارت بر ه رود، ب می
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ی والیتی در قدرت را در پی دارد. اما شوراها

قانون اساسی افغانستان در واقع فاقد صالحیت  

 نظارت بر قدرت معرفی می شود.

 

که باید در جهت کارآیی بیشتر یی  هاما نکت

شوراهای والیتی در این تحول موقعیت، مدنظر قرار 

گیرد، بازنگری به ویژگی نامزدان شوراهای والیتی 

ی و است. تعلیم و تحصیل و آگاهی از اوضاع سیاس

اجتماعی باید جزء این ویژگی افراد در انتخابات 

باشد. معیار سطح تحصیل برای عضویت در شوراهای 

)دورۀ ثانوی مکتب( به فراغت از  والیتی از لیسه

 ر کند.یدانشگاه تغی

 

تعدیل نظام اقتصادی از نظام بازار  -       4 

 آزاد به مختلط:

اگر گزینش اقتصاد بازار در نظام اقتصادی 

افغانستان پس از طالبان ناگزیری در جهت توسعۀ 

اقتصادی و جلب کمک های خارجی بود، اما امنیت و 

ثبات، حکومت داری سالم و قانونمدار، عدالت و 

شفافیت در مالیات دهی از عناصر الزامی مؤفقیت 

این نظام شمرده می شد. در حالی که تنها کسب 

ش ثبات کمک های اقتصادی جهان برای تأمین و گستر

کافی نیست، بلکه نحوۀ استفاده از این کمک ها 

که به ادارۀ سالم و حکومت داری خوب و چگونگی 

نظام اقتصادی پیوند می یابد، متضمن و مستلزم 

ثبات است. در موجودیت ادارۀ سالم و حکومت داری 

خوب، زمینه به عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی 

ر شرایط بی فراهم می شود. اما اقتصاد بازار د

ثباتی سیاسی و دولت ناسالم و فاسد، به قربانی 

شدن توسعۀ اقتصادی و عدالت اجتماعی می انجامد. 

اقتصاد بازار در افغانستان بحران زده با حکومت 

ناسالم و فاسد که نتوانست نظارت درست و عادالنه 

را بر این سیستم ا عمال کند، به چالشی در روند 

 د.ملت سازی مبدل ش-دولت

 

نظام اقتصادی بازار در شرایط بحرانی و بی 

ثباتی افغانستان پیامدهای ناگوار خود را نشان 

داد. دست شرکت های داخلی و خارجی در سرمایه 

گزاری از یکطرف و در کشیدن سرمایه و دارایی 
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های داخل از طرف دیگر باز شد. در حالی که 

سرمایه گزاران با استفاده از این نظام و 

ت سرمایه گزاری، تنها بخش های غیر تسهیال

زیربنایی را در اقتصاد افغانستان در جهت 

دسترسی به سود بیشتر و در فرصت زمانی کمتر 

اری ذمورد توجه قرار دادند. برای مثال سرمایه گ

برای شبکه های تیلفون موبایل که نه یک کار 

زیربنایی برای اقتصاد افغانستان، بلکه ابزاری 

ب های مردم بود. اما سرمایه برای غارت جی

اران داخلی و خارجی در این سیزده سال کمتر ذگ

، انرژی برق کشاورزیروی توسعۀ ه حاضر شدند تا ب

 اری کنند.ذو آب در داخل افغانستان سرمایه گ

 

یکی از تبعات تلخ و خطرناک دیگر در اقتصاد 

بازار، وابستگی عمیق و فزاینده به کمک های 

د افغانستان یکی از وابسته خارجی بود. اقتصا

کشورهای مشمول دریافت  همهترین اقتصاد در میان 

کمک های خارجی یا جهانی است. این وابستگی 

آنچنان عمیق و گسترده است که افغانستان در 

شرایط کاهش و قطع کمک های بیرونی به نقطۀ صفر 

 سقوط می کند.

 

شکی نیست که اقتصاد بازار مزیت های بسیاری 

که رشد اقتصادی را  سریع و تسهیل می کند، دارد 

لیکن نبود حاکمیت قانون و غیبت دولت سالم  و

موجب می شود که نظام اقتصاد بازار به نظام 

غارتگری تبدیل شود. کارآیی و مؤفقیت اقتصاد 

بازار در کشورهای غربی، به خصوص در اروپا ناشی 

م دقیق نظارت دولت بر این ساز وجود میکانی

است. در این کشورها، نظام مالیاتی دقیق سیستم 

وجود دارد، در حالی که از وجود نظام مالیاتی 

 شفاف در دولت پسا طالبان خبری نیست.

 

تحول استراتیژیک در مناسبات خارجی به خصوص  -5 

 :با پاکستان

یکی از اصلی ترین وجیبۀ دولت ملی در افغانستان 

سیاست  ایجاد تحول اساسی در تفکر و استراتیژ ی

خارجی است. به خصوص دولت وحدت ملی در 

افغانستان مکلفیت دارد تا روابط خود را با 
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کشور پاکستان به عنوان بزرگترین و تأثیرگذار 

 ترین کشور در افغانستان، بازنگری جدی کند.

 

بدون بازنگری در سیاست خارجی و حل مشکالت دشوار 

ت مل-و پیچیده با پاکستان نمی توان مشکل دولت

سازی را در افغانستان حل کرد. اختالف و منازعه 

بر سر مرز دیورند که در واقع ادعای ارضی بر 

صورت ه نه تنها افغانستان را ب فپاکستان است

دهد،  مستمر در معرض دخالت پاکستان قرار می

بلکه از لحاظ ذهنی، هویت کشور را که تثبیت و 

 میین مرز یکی از مشخصات آن است، زیر سوال یتع

 برد.

 

 :اصالح و تعدیل قانون اساسی -6

نیاز به اصالح و تعدیل قانون اساسی در دسترسی 

  گردد. ملت سازی بر می-به زمینه های مساعد دولت

قانون اساسی در واقع قرار دادی است که روابط و 

وجایب حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را تبیین 

هر دو  و تنظیم می کند. این قرارداد باید برای

جهت انجام وجایب  طرف، اعتماد و تعهد پایدار در

نهفته در متن قانون ایجاد کند. در فرایند 

انجام وظایف و وجایب  بر خواسته از تعهد و 

ملت شکل می گیرد. اعتماد -طرف، دولتدو اعتماد 

و تعهد در میان دولت و جامعه از مشارکت واقعی 

انون مردم در فعالیت سیاسی ناشی می شود. ق

ه اساسی باید مشارکت مردم را در قدرت سیاسی ب

گونۀ شفاف، متوازن و عادالنه  ترسیم و تضمین 

کند. این مشارکت بدون تمرکز زدایی قدرت،  

 محتمل و میسر نیست.

 

و والی والیت و یا )فرماندار( وقتی یک ولسوال 

رئیس یک ادارۀ محلی از پایتخت کشور توسط 

ومت او بدون توجه به زمامدار و وزارت های حک

می شود، و آن حاکم گماشته خواست و رضایت مردم 

محلی با در اختیار داشتن پولیس و بخش های 

امنیتی و نظامی موجود در محل قلمروش، حکومت و 

اداره را آغاز می کند بیشتر به یک نیروی خارجی 

ماند تا به حاکم پاسخگو و خدمتگذار  اشغالگر می
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و عملکرد خویش در برابر  مردم. او در اجراآت

 مردم احساس پاسخگویی ندارد.

 

 ایجاد حکومت سالم و پاسخگو: - 7

دولت ملی و مدرن هرگز با حکومتداری ناسالم و 

وجود نمی آید. حکومتداری خوب از ه فاسد ب

ملت است. این در حالی است -الزامات تشیکل دولت

که دولت  پسا طالبان یکی از فاسد ترین و آلوده 

آمار  همهین دولت های جهان شمرده می شود. در تر

ن های جهانی مانند سازمان او ارقامی که سازم

سازمان شفافیت بین المللی که در برلین آلمان 

مستقر است، منتشر کرده اند، دولت  پساطالبان در 

 صدر دولت های فاسد دنیا قرار دارد.

 

نگرانی از فساد دولت افغانستان، تنها به ارقام 

دسته بندی در قطار فاسد ترین دولت های جهان و 

 همهنیست، بلکه عمق فاجعه در گستردگی فساد در 

 ان های دولت  نهفته است. حتانهادها و ارگ

نهادهای خدمات عامۀ دولت مانند: آبرسانی، صحت 

ن اعامه و معارف از کمک های بالعوض و خیریۀ سازم

ها و دولت های خارجی دستبرد می زنند و از 

پروژه های عام المنفعۀ چون: تهیۀ آب آشامیدنی، 

تأسیس شفاخانه و مکتب، سهم و رشوت اخذ می 

کنند. نهادهای سارنوالی)دادستانی(و قضایی که 

بابد ممثل عدالت و قانونیت باشند، بیشتر از  می

 همه با فساد آلوده هستند.

 

تضعیف و تخریب اعتماد میان مردم و دولت از 

د در افغانستان است. نه تنها بدترین پیامد فسا

یک دولت فاسد، امنیت شهرمندان را تأمین کرده 

که شهرمندان در یک دولت فاسد از  نمی تواند، بل

تمام ابعاد امنیت به شمول امنیت شغلی هم محروم 

مالی، مختل سازی  می شوند. یکی از تبعات فساد

ابعاد حیات اقتصادی و اجتماعی  همهتوسعه در 

مالی به خصوص توسعۀ اقتصادی را است. فساد 

کند. خودکفایی و استقالل اقتصادی را  تخریب می

ضربه می زند. دولت فاسد در کشور فقیری چون 

افغانستان هرگز به تأمین منابع مصارف خود از 

 داخلی قادر نمی شود. درآمد
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 خود کفایی مالی  و اقتصادی:    -8 

ونمند و ایجاد نظام مالیاتی شفاف، عادالنه، قان

متوازن مهم ترین راهکار گذر از چالش وابستگی 

به منابع بیرونی است. دولت افغانستان تنها 

قادر خواهد بود تا با ایجاد یک ساختار درست 

نظام مالیات، هزینه های خویش را از عواید 

دست بیاورد. توفیق دولت در این جهت ه داخلی ب

هایی نه تنها زمینه های استقالل واقعی را در ر

 از وابستگی به کمک های خارجی فراهم می کند، بل

برد.  که میزان مشروعیت دولت را در داخل باال می

با تطبیق نظام مالیات، حاکمیت دولت و حاکمیت 

قانون در سراسر کشور تعمیم می یابد، مردم در 

هرجای از قلمرو جغرافیای کشور با حضور دولت و 

ند و دولت به حاکمیت قانون احساس امنیت می کن

که دولت در یک  ثبات پایدار می رسد. تا زمانی

نظام مالیاتی شفاف به خودکفایی نرسد، چالش 

ثبات را نمی تواند پشت سر بگذارد. مسلم است که 

بدون زدودن فساد از دولت و بدون ایجاد حکومت 

سالم، قانونمدار و پاسخگو، نظام مالیاتی هر 

نمی یابد و  چند بسیار مناسب و درست، تطبیق

 عواید مالیات به خزانۀ دولت سرازیر نمی شود.   

 

 تحول در معارف و نظام قضایی:    -9 

یر و تحول کمی و کیفی در نظام تعلیم یبدون تغ 

توان زمینه های مساعد  و تربیت یا معارف نمی

ه شکلگیری و پایدار سازی دولت ملی مدرن را ب

در نظام  ر و تحولیوجود آورد. به همان حد تغی

ملت سازی و شکلدهی -قضایی افغانستان برای دولت

دولت ملی و مدرن بسیار با اهمیت و حیاتی تلقی 

می شود. نظام قضایی کشور از یک نظام سنتی 

غیرموثر به نظام عصری و مدرن تحول یابد تا نقش 

 ملت سازی ایفا کند.-خود را در پروسۀ دولت
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ه. خ.(  1338) 1959عزیز آریانفر در اکتبر سال 

در شهر مزارشریف پا به گیتی نهاد. آموزش های 

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 

 1985نشگاه دولتی مسکو شد. در تابستان دا

 دانشگاه را به درجه ماستری پایان برد.

 

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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به مسایل  فنی سهم گرفت. در همین سال ها بود که

اقتصادی دلچسپی گرفت و با شماری از شرکت های 

 خصوصی افغانی همکار شد. 

 

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 

انی وابسته به اکادمی علوم انستیتوت اقتصاد جه

اقتصاد »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 

روفیسور فریدمان کار کرد زیر نظر پ «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 

ن در باره شوروی پیشین اشتراک ادمیستراسیو

ورزید. همچنان در کار چند پروژه بازسازی و 

 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 

اثر در باره زمینه تاریخ افغانستان، چهار 

تاریخ ایران، یک اثر در باره آسیای میانه، سه 

اثر در زمینه ادبیات و دو اثر در زمینه زمین 

 7000در نزدیک به  بیست و سه اثر)جمعا  شناسی

 صفحه( را ترجمه و چاپ نموده است. 

 

او همچنان در سال های دهه هشاد سده بیستم در 

جمله چند پروژه تدوین فرهنگ روسی به دری از 

فرهنگ واژه های فنی روسی به دری سهم گرفته 

 است. 
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اثر را در سیمای  هاز این ها، وی شانزد 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 

ت رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور سم

خارجه کار کرده است. طی این مدت، وی انستیتوت 

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»

 صفحه به چاپ رسانید.  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 « ستانبازسازی در افغان

به کمک « 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
خارجی سازماندهی و اشتراک دانشمندان داخلی و 

برگزار گردید. او همین گونه، جلسات درسی یی در 

انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه برای دیپلمات 

 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. 

     

آریانفر تا کنون سخنرانی های بسیاری در زمینه 

های مسایل افغانستان و منطقه در شهرهای مسکو 



 

314 

 

در سی و هفتمین کنگره جهانی  2004)از جمله در 

خاورشناسان(، نوواسیبیرسک و کیمیرووا )در 

دوشنبه  روسیه(، تاشکنت )در ازبیکستان(،

بشکیک )در قرقیزستان(، آستانه و  )تاجیکستان(،

خانه فرهنگ »آلماآتی )قزاقستان( و همچنان در 

در فرانکفورت )جمهوری فدرال آلمان(، « روسیه

استانبول و آنکارا )ترکیه( و نیز لندن )در 

انگلستان( و برکلی)در امریکا( ایراد نموده و 

المللی به در بسیاری از کنفرانس های ملی و بین 

ویژه در ایران، قزاقستان، ازبیکستان، 

ترکیه، امارات متحده و روسیه  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  2006از  وی

 فوق العاده ج. ا. ا. در قزاقستان کار می کرد.

 

در  پژوهشکده خاور شناسی پژوهشگاه  2006در سال 

علوم جمهوری قزاقستان در شهر آلماآتی ثبت نام 

و زیر نظر بانو پروفیسور داکتر مروارید ابو 

وی رساله رییس پژوهشکده آغاز به کار ر -سعیدووا

افغانستان در پهنه سیاست های »دکترا زیر نام 

نمود )که « جهانی در سده های نزدهم و بیستم

 نافرجام ماند(.  

 

زیر نظر پروفیسور داکتر سیف هللا  2011وی در سال 

در پژوهشکده  یسرگرم کار روی رساله دکتر صفرف،

مطالعات راهبردی ریاست جمهوری تاجیکستان 

 گردید. 

    

 رآثا

 ترجمه ها:

، گروهی از دانشمندان زمین شناسی برای همه -1

در  1980، مسکو، ،«میر»روسی، بنگاه انتشارات 

 صفحه 215
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، گروهی از دانشمندان خاستگاه های نفت و گاز -2

 صفحه 345، در 1984، مسکو، «میر»روسی، انتشارات 

)برای کودکان و نوجوانان(،  آسمان پر ستاره -3

، )رنگین «رادوگا»شاراتیفریم لویتان، بنگاه انت

 صفحه 200، در 1985کمان(، مسکو، 

)داستانی برای نوجوانان(، مسکو،  مرغزار پاک -4

 50، در 1986)رنگین کمان(، « رادوگا»انتشارات 

 صفحه

فرمانده  -، بوریس گرومفارتش سرخ در افغانستان -5

ارتش سرخ در افغانستان و بعدها معاون وزیر 

مسکو، چاپ دفتر دفاع روسیه و کنون استاندار 

وزارت امور خارجه  مطالعات سیاسی و بین المللی

 صفحه 232، در 1996ایران، تهران، 

ارتشبد  افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی، -6

مشاور ارشد نظامی داکتر نجیب، و  -محمود قارییف

بعدها رییس اکادمی علوم نظامی روسیه،کلن، 

 صفحه 208، در 1997

)در دو جلد(، الکساندر  نتوفان در افغانستا -7

 صفحه 737، در 1998لیاخفسکی، فرانکفورت، 

، نوشته گروهی از افغانستان مسایل جنگ و صلح -8

دانشمندان روسی از دانشسرای خاورشناسی 

فرهنگستان علوم روسیه، زیر نظر پروفیسور 

  232، در 1378، تهران، «نشراندیشه»داویدف، چاپ 

 صفحه

گروهی از استادان جنگ در افغانستان، نوشته  -9

دانشسرای تاریخ نظامی روسیه، زیر نظر پیکف، 

 صفحه 343، در 2000، پیشاور، «میوند»انتشارات 

خاور و باختر، )مجموعه مقاالت ادبی(، نوشته  -10

گروهی از دانشمندان روسی از دانشسرای 

خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه، انتشارات 

 صفحه 135، در 2000پیشاور، « میوند»

، نوشته در پشت پرده های جنگ افغانستان -11

مشاور ارشد نظامی رییس  -الکساندر مایوروف

، دهلی نو، «پامیر»جمهور ببرک کارمل، انتشارات 

 صفحه 233، در 2001

شوروی ها و همسایه های جنوبی شان:ایران و  -12

( نوشته 193 9-1917)در سال های  افغانستان
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 پروفیسور میخاییل ولودارسکی، انتشارات

 صفحه256، در 2001، دهلی نو، «پامیر»

و.  افغانستان در منگنه جیوپولیتیک،  -13

، «میوند»پالستون، و . اندریانف،  انتشارات 

 صفحه 160، در2001پیشاور، 

تجاوز بی آزرمانه )پیرامون تجاوز شوروی بر  -14

 -ایران و بخارا(، پروفیسور دکتر موسی پارسیدس

ده کشورهای آسیا استاد بازنشسته تاریخ در دانشک

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»تاب ناگفته هایی در باره ک -16

نوشته مال فیض محمد کاتب هزاره، انتشارات 

 صفحه 117، در 2006، کابل، «میوند»

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

زرگ در افغانستان و قبایل پشتون(، نوشته ب

استاد دانشگاه  -پروفیسور داکتر یوری تیخانف

 800، در  2012، کلن، «کاوه»لیپیتسک، انتشارات 

 صفحه

دولت و اپوزیسیون در افغانستان، داکتر  -19

در  2012، کلن، «کاوه»والدیمیر بویکو، انتشارات 

 صفحه 350

راه استقالل،  مبارزات مردم افغانستان در -20

، 1959داکتر مراد بابا خواجه یف، مسکو، 

 صفحه. 232در   2011، کلن، «کاوه»انتشارات 

خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها، داکتر  -21  

 200، زیر چاپ در 2006الکساندر شیشف، الماآتی، 

 صفحه.

خاوران، ایران و توران در سپیده دم تاریخ،  -22

صفحه )از  1000در گروهی از دانشمندان روسی،  

 ص ترجمه( آماده چاپ. 500جمله  نزدیک به 
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پردازی ها، یاوه افسانه تاریخسازی ها، . 23

« کبیر اکانین» بارهر سرایی ها و ژاژخایی ها د

و پیشینه چندهزارساله تاریخی کشورهای تورکی 

زبان درآسیای میانه و قفقاز، نوشته گروهی از 

 چاپ ص. زیر 250دانشمندان روسی ، در 

 

 

صفحه )با احتساب ترجمه  6750بیست و سه اثر در 

 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  2005ها، کابل، ، 

افغانستان در چنبر گردباد سهمگین تاریخ،   -4

 صفحه  182، در 2006مجموعه سخنرانی ها، کابل،  

ابرهای آشفته و سیاه بر فراز آسمان  -5

ه، افغانستان، مجموعه سخنرانی ها، انتشارات کاو

 صفحه 386، در 2010کلن، 

سیاهچاله ناشناخته جیوپولیتیک  -افغانستان -6

)ناتو  در کهکشان ناپیدای سیاست های جهانی

، مجموعه سخنرانی ها، درگورستان ابر قدرت ها(

 صفحه 500در  2012کابل، « میوند»انتشارات 

روندهای همگرایی در گستره متاجیوپولیتیکی -7

گستره ایرانستان، آماده اروآسیای میانه بزرگ و 

 صفحه 262چاپ در 

 -زمینه های تاریخیایران، آریانا و خراسان:  -8

گستره ایرانستان )افغانستان، گیتاشناختی 

ایران، پاکستان، آسیای میانه و قفقاز و 

 صفحه آماده چاپ 350کردستان(، در 

جایگاه ناپیدای افغانستان در پهنه سیاست  -9

 ه، انتشارات کاوه، کلنصفح 500های جهانی، در 
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لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و  -10

دیپلماسی افغانستان )نگاه دیگر به تاریخ کشور( 

 صفحه، آماده چاپ 300جلد نخست در 

و « دیورند»نگاه توصیفی به: پرونده مختومه  -11

رئال »از منظر « پشتونستان»مساله نامنهاد 

 ص.، آماده چاپ 400، در «پولیتیک

 -خاوران، ایران و توران در سپیده دم تاریخ-12

 صفحه، آماده چاپ 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  اخت:.کشوردارانی که باید سر از نو شن15

دیگر به دوره های شاه امان هللا خان و امیر حبیب 

)ماتریکس( بازی « زیر نهاد»)بازشناسی  هللا کلکانی

صفحه  500بزرگ در سه دهه نخست سده بیستم(، 

 آماده چاپ

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و  .16

 برگ. 1000سنتزی )آمیزه یی( پارسی دری در 

 

 صفحه  هشت هزار هبیش از ب شانزده اثر در

 

 آثار گردآوری و تدوین شده:  

نقش کشورهای منطقه در تامین امنیت، ثبات و  -1

بازسازی افغانستان )مجموعه مقاالت(، کابل، 

 صفحه 410، در 2006

افغانستان و جهان )مجموعه مقاالت اطالعاتی(،  -2

 صفحه 600، در 2005کابل، 

گزیده  نزدیک می شود،« پایان خط«: »دیورند -3

، کلن، «کاوه»انتشارات  الت گرد آوری شده،مقا

 صفحه 320، در 2009

  

 صفحه1130سه اثر در 

 

 کتاب ها و کتابواره های آگاهی بخش انترنتی:

آذرخشی در سپهر  شبستان، گزیده مقاالت گرد -1

  2006آوری شده از شبکه های انترنتی،  
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چراغی فرا راه آیندگان، گزیده مقاالت گرد   -2

   2008ز شبکه های انترنتی، آوری شده ا

کتابواره آگاهی بخش انترنتی، دیدگاه ها و  -3

 250برداشت ها، پخش شده از کهکشان انترنتی، در 

 .2013صفحه، انتشارات کاوه، کلن، 

 

 صفحه 2500سه اثر در بیش از 

 

 
 ویرایش آثار:

از سی عنوان کتاب در بیش از ده هزار صفحه، 

ی پروگرس، میر و در بنگاه هاجمله بیست اثر 

رادوگا در مسکو و ده اثر در بنگاه انتشارات 

مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه 

 افغانستان در کابل 

 

 
 اهتمام در چاپ آثار:

اثر  دو اهتمام در چاپ پنج عنوان کتاب، از جمله

صفحه، و سه اثر مهم در  300به زبان انگلیسی در 

 تاریخ دیپلماسی کشور:

هی افغانستان و ایاالت متحده، لیون و کشور شا -1

لیال پوالدا، ترجمه استاد داکتر پنجشیری، کابل، 

 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

ودویک آدمک، ترجمه استاد صاحب زاده، انتشارات ل

 صفحه 410، در 2005پاییز، پاریس، 

 

  صفحه 1300پنج اثر در 

 

 نگارش و ویرایش  مقاالت در  مجالت: 

چاپ دوازده شماره مجله) فصلنامه مطالعات 

 استراتیژیک(
 

 صفحه  1500در   
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 چاپ مقاالت در نشریات پریودیک مختلف:

ستان در  شهرهای کابل و از جمله در افغان

مزارشریف،  ایران، روسیه، قزاقستان، 

 قرغیزستان، امریکا، انگلستان و آلمان.

 صفحه 500در 

 

صفحه )از جمله  30500جمعا نود اثر در نزدیک به 

اثر آماده چاپ  و دو اثر  10اثر چاپ شده،   78

 پخش شده در انترنت(
 

 آثار زیر کار:

ریخ مهاجران آسیای از سینکیانگ تا خراسان: تا -1

 میانه، داکتر کمال عبدهللا یف، زیر ترجمه

سیر تاریخی ریختیابی سیمای روسیه در  -2

 افغانستان، داکتر ویکتور کارگون، زیر ترجمه

شکست تجاوز بریتانیا در افغانستان، داکتر  -3

 خالفین، زیر ترجمه

دولت کیرپاند )پادشاهی دودمان کوشانی(، داکتر  -4

 وشنبه، زیر ترجمهگوزل محی الدینوا، د

صادق هدایت: سوشیانسی که پس از مرگ به دنیا  -5

 آمد، پروفیسور دانیال کمیسارف، زیر ترجمه

 بازی بزرگ، الکساندر لیاخفسکی، زیر ترجمه -6

حزب دمکراتیک خلق بر اریکه قدرت، داکتر  -7

امین و  -سیلینکین، در دو جلد، دوره های تره کی

 کارمل، زیر ترجمه

فته تاریخ سیاسی و دیپلماسی لحظه های از یاد ر -8

افغانستان )نگاه دیگر به تاریخ کشور( جلد دوم، 

 در دست نگارش  

لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و دیپلماسی  -9

افغانستان )نگاه دیگر به تاریخ کشور( جلد سوم، 

 در دست نگارش  

دولت یفتلی و نقش آن در تاریخ آسیای  -10

 2012دوشنبه،  مرکزی، داکتر معروف عیسی محمدف،

 صفحه، زیر ترجمه 300در  

تاریخ امارت بخار )نیمه دوم سده هشتم و  -11

میانه های سده نزدهم میالدی(، اسماعیلوا، خجند، 

 صفحه، زیر ترجمه 295، در 2005
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دولت ها و توده های ]باشنده[ دشت های .»14

نوشته  «از عهد باستان تا کنون»اروآسیا: 

ورنی و پروفیسور فیسور داکتر سرگی کلیاشتپرو

 برگ زیر ترجمه 500داکتر تورسون سلطانف در 

. نوشته های شب هنگام در باره  افغانستان، 15

 آماه چاپ 1000منطقه و جهان در 

صفحه که قسما در تارنمای کانون  6000جمعا 

 مطالعات و پژوهش های افغانستان پخش شده است.

 مجموع نوشته ها: 

صفحه  31000حجم کار )آثار آقای آریانفر از نگاه 

صفحه(  38000صفحه زیر کار، جمعا  7000نشر شده و 

 در افغانستان ریکورد به شمار می رود. 

 


