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دکتر محمدجواد حق شناس
عمران یوسفی

**

چکیده

افغانستان به لحاظ حضور در محیط استراتژیک ایرران ی ری از مهمترری حقهره
های آن به شمار می رود .اهمیت راهبرردی افغانسرتان بررای ایرران بسریار مهر
است .محیط استراتژیک ایران چنان است که افغانستان ی ری از مهمترری حقهره
های ای محیط راش ل می دهد ،می توان گفت پس از جنر تحمیقری  8سراله
عراق عقیه ایران ی ی از بزرگتری مش الت امنیتی ایران از سوی افغانسرتان ،در
زمان ح ومت طالبان ش ل گرفت.
حضور ناتو و بویژه ایاالت متحده آمری ا در مرزهرای شرر ی ایرران ،حساسریت
مرزهای ایران و افغانستان را بیش از پیش باال برده است .حضور نیروهای نظامی
ایاالت متحده در افغانستان ،فرصتها و تهدیدهای را ،برای امنیت ایران بره دنبرا
داشته ،که نوشتار حاضر به دنبا یافت پاسخی برای چرایی آن است.

واژگان کلیدی :ملت سازی ،افغانستان ،امنیت ،چالش ،فرصت

* استادیار دانش ده عقوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،گروه روابط بی المقل ،تهران ،ایران
** دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطهه ای دانش ده عقوم سیاسری دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد
تهران مرکز
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مقدمه
روندهای جهان کنونی به گونه ای است که الگوهای کنش های متهابرل ،همرواره در
حا باز تولیدند .ای امر ایجاد چارچوبی از محدودیت ها و فرصت ها را ام انپذیر می
سازد که کشورها و دولت ها باید خود را با آن سازگار کنند .ارزیرابی عقمری ،تحقیرل و
تبیی چالش ها ،فرصتها ،آسیب ها و تهدیدها ،مبتنی بر «نگرشی وا ع بینانره» ضررورتی
ان ارناپذیر است که هر کشور الگوی رفتاری خود را مبتنی بر ان تدوی و پیگیری کند.
شناخت وا عی از ابقیت ها و ام انات واحد مقی از ی سرو و از طررد دیگرر ،ترسری
اهداد و منافع معطود به تأمی امنیت مقی ،بر اساس وا عیت ها و هست ها و نه آنچه
که باید باشد ،اصقی است که چراغ راهنمای هر بازیگر بی المققی محسوب می شود.
الزامات استراتژیک ناشی از مو عیت«افغانستان» ،همرواره عنررر مهمری در تررمی
گیری بازیگران منطهه ای و فرامنطهه ای در خاورمیانه بوده است؛ از ایر رو مری تروان
گفت که «بازی بزرگ استراتژیک» کنونی در افغانسرتان ،ترسری کننرده معرادالت آینرده
امنیتی و استراتژیک خاورمیانه و حتی مناطق پیرامون آن طری ررن 12خواهرد برود .در
سطح تحقیل کالن ،استراتژی هژمونی آمری ا و متحدی در منطهه ،الزامرات منرافع مقری
کشورهای همسایه؛ در سطح میانی تغییرات ش قی و بویژه ماهوی در سراختار سیاسری
افغانستان و در سطح خرد ،و جابجایی متغیرهای تأثیرگزار بر ساختار سیاسی افغانسرتان
نوی  ،موجد هنجارها و ساختارهای جدیدی در سیست تابع منطهره ای شرده اسرت .در
شرایط کنونی ،مهمتری ویژگی ماهوی تحروالت در افغانسرتان ،فراینردی اسرت تحرت
عنوان «دولت ر مقت سازی».
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«مقت سازی» ،رهیافتی جامع شناختی ر تاریخی است که با کمرن
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شدن تمایزهرای

ومی ،بیقه ای ،نژادی ،جنسیتی ،زبانی و ...تعداد ابل توجهی از «مردم» ،در «سررزمینی
مشخص» ،به «هویت مشترک تاریخی» دست می یابند و حفظ ارزشهای آنرا از وظرای
حیاتی خود تقهی می کنند.
اصطالح مقت سازی در دهه های 2211تا ،2221در میان اندیشمندان عقوم سیاسی
که رهیافتی تاریخی داشتند ،رواج یافت .نظریه مقت سازی ،نخست به منظرور توصری
فرایندهای انسجام و پیوستگی مقی که منجر به استهرار دولت ر مقت های مردرن کره از
اش ا متنوع سنتی دولت ها مثل دولت های فئودالی و پادشاهی ،دولت هرای کقیسرایی
و امپراتوری متمایز است ،ب ار رفته است (.وام ،برزگر.)211-222 ،2281 ،
«دولت سازی» نیز فرایندی است که از طریق آن رابطره بری دولرت و مرردم تنظری
شده ،در الب ساختارهای مختقر
حهو ی تعری

سیاسری ،ا تررادی ،اجتمراعی ،فرهنگری و اساسرا

و نهادینه میشود.

طع نظر از مبانی نظری مقت سرازی ،بره لحراظ جغرافیرای تراریخی ،افغانسرتان در
منطهه حساس آسیای مرکزی رار گرفته است؛ از ی سو با شبه اره هند ،از سوی دیگرر
با آسیای مرکزی و چی و از سوی دیگر ،با منطهه بسیار مه خاورمیانره مررتبط اسرت.
سقسقه جبا هندوکش که سرمت وسریعی از خراک کشرور را پوشرانده ،همرواره سرد
مح می در مهابل مهاجمان بوده است .ایر کشرور در دو ررن گذشرته ،حرایقی میران
امپراتورهای شرق و غرب بوده است .جدایی ای منطهه از ایران و پیدایش کشروری بره
نام افغانستان به همی منظور بود .مهرود آن بود که دیوار مستح می بی مرزهای شرق
و غرب وجود داشته باشد.
ای منطهه در رن 21و نیمه او رن ،11حایقی میان متررفات انگقیس و روسریه برود.
در ایر مردت ،افغانسرتان بری مسررتمق ات آن دو ردرت فاصرقه مری انرداخت و مررانع از
برخوردهای رویاروی آنها می شد؛ حتی در منطهه شما غربی افغانستان نیز تنگره واخران را
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ضمیمه خاک افغانستان نگاه داشتند ،تا بی هندوستان که در استعمار انگقریس برود ،ا آسریای
مرکزی که در تررد روسیه رار داشت ،فاصقه و جدایی بیندازد(.اخوان)91 ،2281 ،
در نیمه دوم رن بیست نیز افغانستان حایقی میان آمری ا و شروروی برود .ح ومرت
افغانستان برای مدتها نسبت به شرق و غرب حالت «بی طرفی» داشت .ای بی طرفی را
شرق و غرب نیز پذیرفته بودند و دولت های افغانستان نیز آنرا اجرا می کردنرد ،زمرانی
شرد ،مشراجرات و

ه که ای بی طرفی ازسروی اتحراد جمراهیر شوروی(سرابق)نه

درگیری های سختی آغاز گردید و ای کشور بعنوان ی ری از کانونهرای اصرقی منازعره
بقوک شرق و غرب تبدیل شد .اگر بخواهی ای گزاره کقی را بره روابرط افغانسرتان ر
آمری ا تعمی دهی  ،سه دوره مه و اساسی در روابط دو کشور ابل شناسایی است.
دوره او از سا 2231تا سا  2212را شامل می شرود ،در ایر دوره ،آمری را در
چارچوب ر ابت های دوران جن

سرد ،نروعی «جنر

نیرابتی» را از طریرق نیروهرای

جهادی افغانستان عقیه شوروی(سابق)و ح ومت کمونیستی کابل شروع کررده برود .در
ای دوره ،اسالمگرایی و کاپیتالیس در کنار ه و عقیه کمونیس عمل می کردند.
دوره دوم ،از سا  2212ر با فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جن

سرد ر ترا سرا

 2281را شامل می شود .در ای دوره ،آمری ا محیط منازعه آمیز داخقی افغانستان را به
حا خود رها می کند؛ بدینسان ،افغانستان برای مدت حدود یک دهره از مرکرز توجره
درتهای جهان خارج شد و به محقی برای منازعه گروهها مختق

تبدیل گردید.

دوره سوم ،از سا  2282به بعد را شامل می شود که آمری ا به عنوان یرک ردرت
مداخقه گر وارد عمل می شود و پس از حوادث یازده سرپتامبر ( )1112کره فرصرتی
بنیادی را در اختیار آمری ا رار داد ،در ائتالد با جهرادی هرا ،عقیره طالبران ررار مری
گرد(.عطایی)12 ،2289 ،
با آش ار شدن تهدیدات ناشی از گروه «الهاعده» برای امنیرت جهران ،برویژه امنیرت
کشورهای غرب ای کشور بار دیگر در مرکز توجه بی المققی رار گرفت .ای مداخقره
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به سهوط طالبان در کابل منجر شد؛ اما به فروپاشی ای گروه منجر نشد؛ زیرا ای گرروه
به رغ عهب نشینی فاحش اولیره ر بره سرمت مرزهرای جنروبی افغانسرتان ر اکنرون
سازماندهی مجدد شده است و در الب سه گروه «الهاعده»« ،طالبان» و «حزب اسرالمی
ح متیار» ،عقیه آمری ا و دولت مرکزی کابل عمل می کنند(ب.م.)9 ،2282 ،
در مجموع ،حمقه آمری ا به افغانستان و سهوط ح ومت «طالبان» موجب آغاز روند
نوی «دولت ر مقت سازی» در ای کشور شد؛ ای رونرد برا چالشرها و مروانعی روبررو
است که متأثر از عوامل مختقفی چرون زمینره تراریخی مقرت سرازی ،وضرعیت جامعره
شناسی سیاسی افغانستان ،بخروص ش افهای ومی ر مذهبی و نهش برازیگران منطهره
ای و بی المققی آن است.
هدد نوشته حاضر ،بررسی ابعاد «روند مقت سرازی در افغانسرتان» ،مبتنری برر رهیافرت
جامعه شناسی ر تاریخی و همچنی برشماری چالش ها تهدیردات و فرصرتهای ناشری از آن
برای جمهوری اسالمی ایران است .بدی منظور نخست بره زمینره شر ل گیرری دولرت در
افغانستان می پردازی و در بخش های بعردی بره تبیری وضرعیت جامعره شناسری سیاسری
افغانستان ،روند تطور روابط دوجانبه ایران با ای کشور ،چالش هرا و فرصرت هرای ،رونرد
جدید دولت سا زی در افغانستان و در پایان «به نتیجه گیری خواهی پرداخت»
بطور کقی به لحاظ تاریخی روند دولت سازی در افغانستان شامل 3مرحقه عمرده اسرت؛
مرحقه او جدایی افغانستان از ایران و استهال آن اسرت .مرحقره دوم ،تجراوز شروروی بره
افغانستان و تش یل ح ومرت کمونیسرتی اسرت .مرحقره سروم خرروج شوروی(سرابق) از
افغانستان و در پی آن تش یل ح ومت اسالمی مجاهردی اسرت .مرحقره چهرارم ،تشر یل
ح ومت توسط طالبان است و مرحقه کنونی(پنج ) نیز تشر یل دولرت بره واسرطه مداخقره
آمری ا در ای کشور است .صرفنظر از فرایند تاریخی مقت سازی ر کره شررح مختررر آن
گذشت ر در بخش های بعدی ،به ویژگی های جامعه شناختی روند دولت ر مقرت سرازی
در افغانستان خواهی پرداخت(.موسوی)199 ،2281 ،
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 -1جغرافیایی انسانی افغانستان
میزان جمعیت افغانستان ،طبق تخمینهای سا  1112ریرب بره  18میقیرون نفرر و
درسا  1111بیش از  22میقیون نفر بوده است.بیش از  9میقیون نفر در ایران ،پاکستان
وکشررورهای دیگررر مهرراجر شررده انررد.در افغانسررتان 21/3درصررد شررهری12/1 ،
درصدروستای8/1 ،درصدچادرنشی وجود دارد.برطبق آمار سا  1111میزان تولرد در
هر هزار نفر  ،91/1ومیزان مرگ در هر هزارنهر11/29 ،مری باشرد.طبق رانون اساسری
افغانستان ،زبان های فارسی ودری زبان های رسمی افغانستان هسرتند ومهمترری زبران
های رایج در ای کشور به شمار می رونردولی زبران هرای متعردد دیگرری نیرز وجرود
دارد.تهسرری بنرردی زبرران هررا برره نسرربت جمعیررت برردی شرررح تخمرری زده شررده
است:فارسی 31درصد ،پشتو 23درصرد ،ترکری (شرامل :ازبرک ،تررکم  ،ر یرز ،و)...
22درصرررد ،بررریش از  21گرررروه زبرررانی کوچ تر(شرررامل:بقوچی ،پاشرررایی و9)...
درصد.درافغانستان دونژادعمده وجوددارد:نژادسفید و نژادزرد.نژادسفید شامل :پشرتونها،
تاجی ها ،هزاره ها ،نورستانیهاو ....نژاد زرد شامل :ازب ها ،ترکمنها ،ر یزهرا ،مغولهرا و...
مهمتری

ا وام موجوددرافغانستان عبارتنداز:پشتون ،تاجیرک ،هرزاره ،ازبرک ،تررکم ،

بقوچ ر یز ،واخیز ،هندو ،سیک ،کشمیری ،ایماق ،فارس ،هراتی ،براهرویی ،نورسرتانی،
زاق و...درصدجمعیت ا وام بزرگتربه رارزیراست:پشتون28درصد ،تاجیک 21درصرد،
هزاره21/3درصد ،ازبک 1درصد (افغانستان کتاب سبز)1-21 ،2281 ،
دی  11درصدمردم افغانستان اسالم است.ازای میان بی 11ترا19درصرداهل تسرن
هستندکه بیشتر آنها حنفی مذهب می باشرند وحردود13درصدنیزشریعه هسرتند.اکثریت
شرریعه هررارا وم هررزاره تش ر یل مرری دهندکرره درمنرراطق مرکررزی افغانسررتان س ر ونت
دارندومرکزآنان شهرتاریخی بامیان است.ا قیت کروچ ی نیرز دارای مرذهب اسرماعیقی
هستند :تعداد آنها تا 1درصد جمعیت ذکرشده است(.همان)12 ،
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جامعه شناسی سیاسی افغانستان
اصقی تری ویژگی جامعه افغانستان که در ساختار سیاسی ای کشور بروز و ظهرور
یافته است .ساختار موزایی ی ومی و مذهبی است .عوامل اصقی و اساسی ناکار آمردی
و چالش ای ساختار را باید متأثر و ناشی از کار ویژه ها و فراگردهای سازمان نیافتره و
تجزیه پذیر چنی بافتی دانست.
ساختار موزایی ی بر درون داده های ناپیوسته و سازمان ناپرذیری اسرتوار اسرت کره
ویژگی های چند گانه ،نا متجانس و متفاوتی را در کارکرد عینری یرک سراختار برر مری
تاباند .بستری که ای ساختار را محتوا می بخشد ،بر مولفره هرای نرا همسران سرازی و
ناهمگونی کارکردی در ظرفیت یک واحد تألیفی و ترکیبی استوار اسرت .ویژگری هرای
یاد شده در ساختار مقی جامعه افغانستان به گونه ای گسترده و مشرهود خررقت هرای
گسستگی و نا پیوستگی را برروز داده اسرت .برجسرته شردن خروصریات و جزئیرات
عناصر ای ساختار ،موجبات پریشانی و وازدگی هرر چره بیشرتر سرازمان اجتمراعی را
فراه آورده است(.آرزو)11 ،2281 ،
چند گانگی های رومی ،زبرانی و مرذهبی ،از عناصرر اصرقی مفلفره هرای مقری در
افغانستان است .تأکید بر پایبندی های بیقه ای ،پافشاری بر ارزش ها و خررده فرهنر
های تباری و مهدم شمردن پندارهای مذهبی برر آیری هرای همبسرتگی دینری و ترابقو
ساخت نمادهای عشیره ای به جای سمبل هرای مقری ،از جقروه هرای آشر ار پررورش
نیافتگی و نهران «روح مقی» به شمار می رود که نمایه هرای سراختار مروزایی ی را در
واحد سیاسی افغانستان تبقور بخشیده است.
ساختار موزایی ی به بسته شدن شریان هرای تعامرل کرالن در میران اجرزا و ارکران
عناصر مقی منجر شده است .خرد شدن اجرزا بره پراره هرای متفراوت ،و تهسری شردن
عناصر به پارچه های ناهمگون ،به تجزیه شدن هر چه بیشتر خروصیت ا وام و ارکران
تش یل دهنده ساختار اجتماعی جامعه افغانستان کمک کرده است .فرایند چنی تعامقی،
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برجستگی عالئ و جقوه های فرهن

و دلبستگی های ومی ر عشیره ای در ای کشور

بوده است؛ امری که در نهایت ،مجا بستر سازی ت ثیر چنرد گرانگی هرای فرهنگری را
بیشتر و فرصت جقوه گری و باز پروری ،همگویی و ه صدایی مقی را سد کرده است.
(واعظی 12 :2282 ،و )11
عوامل مه و متعددی در ت وی و تثبیت ای فرا گرد نهش اساسی ایفا کررده اسرت
که از آن جمقه به دو عامل اساسی انتشار فرهن

فهر و درون داده هرای فرهنر

بیقره

ای ،می توان اشاره کرد .فهر مداوم ،موجب شده که پویایی و تحرک اجتماعی در حروزه
تعامل اجتماعی کاهش یافته و به صورت یک معضل فرهنگری ر اجتمراعی ،در عرصره
روابط و ساختار مقی رخ نماید .ای پدیده به ش ل یک «خرده فرهن » در سراز و کرار
زندگی اجتماعی در آمده و از نسقی به نسل دیگر منتهل شده است.
ای خرده فرهن

در ساختار اجتماعی ،فرهنگی و سیاسری جامعره افغانسرتان دارای

آثار و تبعاتی بوده است .درونگرایی اجتماعی و عردم مشرارکت مروثر افرراد در عرصره
عمومی ،شیوع ویژگی های خاص اجتماعی چون ترس ،ناامیدی و تأثیر خشرونت هرای
محیطی بر خرقت های اجتماعی و سیاسی ،و بد خواهی نسربت بره نظرام سیاسری ،از
جمقه پیامدهای «فرهنر
فرهن

فهرر» در افغانسرتان محسروب مری شرود .از درون داده هرای

بیقه ای نیز می توان به کل ناپذیری فرهن

عربیت ها و منازعات مختق

بیقه ای ،خرد گریزی ،بستر سازی

ومی ،مذهبی ،نژادی و محقی و ناباوری جامعه پرذیری

سیاسی اشاره کرد( .همان219 :ر .)19
از جمقه تحوالت مه از منظر «جامعه شناسی سیاسری» در افغانسرتان طری دو دهره
اخیر ،ظهور احزاب ،و تعدد و ت ثر حزبی بوده است .پدیده تحزب ،گر چه موضوع بی
پیشینه و تازه ای در تاریخ افغانستان نبروده؛ امرا آنچره احرزاب دوره بیسرت سراله را از
احزاب و دسته های سیاسی پیش از آن متمایز می سازد ،بر آیند دو عامرل مهر اسرت:
ی ی پر شمار بودن احزاب ای دوره و دیگری تمایز و تفاوت در کار کردهاست.
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احزاب در افغانستان سابهه ای  11ساله دارند؛ اما در مهطع  11ساله اخیر ،گونره ای
دیگر از «حزب ساالری» ترویج گردید .احزاب سیاسری پریش از ایر زمران ،مبرارزات
سیاسی ر ف ری را در چار چوب گرایش ها و شعارهای ایردئولوییک پیگیرری کررده و
آرمان مبارزه خود را بر اصل «اصالحات سیاسی» استوار می ساختند؛ اما احرزاب شر ل
گرفته در ای دوره عمدتا از خرقت سیاسی ر نظامی برخوردارند که سرازنده تغییررات
خشونت آمیز و ترویج گر ویران گری سیاسی ر اجتماعی بوده اند(.طنی )33 ،2289 ،
با ش ل گیری نوع اخیر احزاب ،موج شتابنده ای از گرایش های سیاسی بره وجرود
آمد .کشانیدن توده ها به بازی های سیاسی ،از پیامدهای عمقری پدیرده تحرزب در ایر
مهطع بوده است .سیاسی شدن توده ها ،اوال ساختار ذهنی و تا اندازه ای سنتی مجموعه
های ومی و طایفه ای را متزلز ساخت و ثانیا چار چوب هرای مناسربات و تعرامالت
مقی و اجتماعی را در سطح ساخت سیاسی کشور بر ه زد.
گرایش به احزاب در میان توده ها ،گونه جدیدی از «عربیت لجام گسریخته» را بره
وجود آورد .پیوندهای عاطفی و احساسی برا حرزب ،دلبسرتگی و دلمشرغولی شردیدی
نسبت به آموزه ها ،شعارها و خروصیات حزبی پدید آورد .در ای روی ررد همگرانی،
حزب به عنوان جزء اطاعت پذیر و پرستنده سنت های اجتماعی رار گرفته و آموزه ها
و کارکردهای آن ،به مثابه گزینه هنجارهای ومی و خرانوادگی رواج یافرت .رفتارهرا و
گفتارهای حزبی معیار روابط و مناسبات سیاسی و اجتماعی ا وام ،طوایر
های انسانی و حتی خانوادگی و فامیقی و مبنای تشخیص و تعریر

و مجموعره

هویرت و حیثیرت

سیاسی افراد و اتباع کشور رار گرفت( .واعظی.)222 :2282 ،
عقهه های حزبی ،عامل مه تهابل و تضارب آراء و اف ار عمومی و سیاسری گردیرد
و ش اد ها و تضادهای متنوع و متواتری را در مناسبات مقی و درون خرانوادگی پدیرد
آورد .جن

ها و خرومت ورزی های شدید و ستیزه جویی های گسترده ای که اکنون

دام جامعه افغانستان را گرفته است ،فرآیند همان ت ثر و تعدد بی ضابطه حزبی اسرت
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که در شرایط کنونی به گونه ای گسترده عمومیت یافته است.
گرایش به احزاب در میان توده ها ،گرایشی احساسی و نرا آگاهانره برود .بره همری
دلیل ،پیروی و پیوند خوردگی با شعارها و رفتارهرای حزبری نیرز تعبردی و برر مبنرای
تعرب سنتی و عمل گرایی پرسش ناپذیر بوده است و پیونردهای احساسری و عراطفی
نسبت به حزب ،به تدریج به تح ی و جایگزینی آمروزه هرا و پیونردهای فر ره گرایری
سیاسی انجامیده است .در ای روی رد عمرومی ،کارکردهرا و کرار ویرژه هرای حزبری،
صورت جدیدی از عقهه ها و الزامات فر ه ای است که معیار رفتارها ،گفتارها و مبنرای
هنجار گذاری و ارزش داوری اجتماعی را تعیی و تبیی می کند( .همان.)229 ،

 -2مؤلفه های ساختار طبقاتی افغانستان:
دومی باز آورده تحوالت بیست ساله ،ایجاد تغییررات عمرومی در «سراختار طبهراتی»
جامعه افغانستان است .از خروصیات طبیعی و الزامی ای گونه ،تحوالت سیاسری فراگیرر
در ساختار ذهنی و جابه جایی در ساختار طبهاتی گروه ها و طبهرات اسرت .تغییررات بره
وجود آمده در جامعه افغانستان ،به دلیل ساختار بسته و تثبیرت شرده اجتمراعی ،از پدیرده
های جالب جامعه شناسی است که به صورتی شتابنده ،ناگهانی و ناگزیر صورت پذیرفتره
است .مشخره ممتاز ای تغییرات« ،عمودی بودن» جهت طبهاتی آن است .در فرآیند ایر
تغییر ،فراز آمدن طبهات زیری و فرو آمدن طبهات رویینی است که بره سررعت و شردت
خرقت انهالبی اتفاق افتاده است(.طنی )11 ،2289 ،
پدید آمدن طبهات جدیدی از نخبگان سیاسی ر اجتماعی ،سراختار کرالن مناسربات
درون ا وام و طوای

را فرو ریخت و به زودی ه مورد پذیرش تعبدی و الزامی عامره

رار گرفت .در ای تغییر ،طبهه کامال جدید از نخبگان ،در هرم ساخت اجتمراعی ررار
گرفت :رهبرران احرزاب ،نخبگران سیاسری و روحرانیون ،طبهرات جدیردی بودنرد کره
جایگزی ساخت سنتی ایقی ر بیقه ای ،مبتنی بر سیست «خان ر رعیتی» گردیدند.
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در ای ساختار جدید ،معیارهای سنتی تشخیص کاست ها و طبهات کره عمردتا برر
مبنای نسبت ،دارایی و پیشینه خانوادگی تعیی می شد ،تحو یافتره و مبناهرا و انگراره
های جدیدی چون ام انات نظامی ،مو عیت سیاسی حزبی ،توان و هوشمندی و ابت رار
جنگی ،معیار صعود طبهاتی رار گرفته است(.همان)11 ،
طع نظر از تبیی جامعه شناختی یاد شده ،به طرور کقری مهر ترری ویژگری هرای
جامعه شناختی سیاسی افغانستان بل وبعد از تهاج آمری ارا چنی بر می شماری :
 . 2حاک بودن وضعیت آنارشی بر افغانستان اصقی ترری ویژگری ایر دوره اسرت.
دولت مرکزی یا فهدان مشرروعیت و عردم پرذیرش ح ومرت کابرل توسرط نیروهرای
مختق  ،موجی از هرج و مرج و بی نظمی را در افغانستان به وجود آورده برود .تحرت
ای شرایط ،هر فرمانداری در قمرو نظامی خود ،حاک مطقق بود ،به گونه ای کره همره
فرامی در آن قمرو خاص ،توسط فرمانده محقی صادر مری شرد و دسرتورات فرمانرده
عی

انون بود(.آنتونی هی م )228 ،2212 ،
 .1شاخره دیگر که متأثر از خروصیت یاد شده است « ،اعده همه یرا هری » برود.

براساس ای

اعده ،هر یک از بازیگران داخقی ،افغانستان را بررای خرود مری خواسرتند

وسهمی برای سایر گروه ها در افغانستان ائل نبودنرد .در ایر دوره زمرانی ،مرذاکرات
متعددی بی گروه های ذی نفوذ در افغانستان صورت گرفت و به توافق های مهمی نیز
منجر شد؛ اما در عمل هی یک از ای توافق ها جنبه اجرایی به خود نگرفت.
 .2ویژگی دیگر حاک بر افغانستان « ،اعده حاصل جمع جبرری صرفر» برود .تحرت
ای شرایط برد ی ی ،باخت دیگری محسوب می شد و به ع س .بنابرای  ،هی یرک از
بازیگران داخقی حاضر نبودند بررد دیگرری و باخرت خرود را بپذیرنرد.ام ان بر رراری
موازنه وا به بازیگران داخقی و خارجی ای فرصرت را مری داد ترا بالفاصرقه ش سرت
خود را به پیروزی تبدیل کنند .همی ام ان و ترور موجب عدم مررالحه و در نتیجره
تداوم و تطویل بحران می شد.
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 .9آخری ویژگی آن بود که بازیگران داخقی ترور می کردند « ،درت تنهرا از لولره
تفن

بیرون می آید» .تنها چیزی که بی معنا به نظر می رسید؛ مذاکره و صقح برود .اگرر

چه مذاکراتی صورت می گرفت ،اما هی یک صقح را به ارمغران نمری آورد .دسترسری
آزاد به سالح ،انگیزه های اجتماعی ر ومی ،پایی بودن سطح فرهنگی ومی و سیاسری
و ...زمینه را برای ا دام نظامی و شبه نظامی فراه می ساخت(.مژده)81 ،2282 ،
پس از اشغا افغانستان توسط آمری ا ،تغییراتی در وضعیت جامعه شناختی سیاسری
افغانستان ایجاد شد و مفلفه های جدیدی در ای زمینه بروز کرد که از مه ترری آنهرا
می توان موارد زیر را بیان کرد:
 .2مه تری خروصیت ای دوره ،تغییر در جایگاه و نهش بازیگران بود؛ بدی معنری
که گروه طالبان و الهاعده که پیش از آن مه تری بازیگران داخقی بودند ،بررای مردتی از
صحنه افغانستان حذد شدند یا حضور آنها بسیار ک رنر
«ت نو کرات های غرب گرا» در افغانستان رن

گردیرد .در عرو

 ،حضرور

و بوی بیشتری گرفت و نیروهای سیاسری

موجود در افغانستان ،به سه گروه س والر ،جهادی و مقی گرا تبدیل شدند.
 .1دیگر ویژگی افغانستان در ای دوره ،گرایش به حل مسالمت آمیز اختالفرات بره
جای توسل به نیروی نظامی است ،پس از مداخقه آمری ا ،گروه های سیاسری و نظرامی
افغانستان مجبور شدند ،به پشت میرز مرذاکره برونرد و سرالح هرای خرود را در الرب
«پروسه خقع سالح» تحویل دهند .تحت ای شرایط از بازیگران خرارجی نیرز خواسرته
شد ،از هر گونه هم اری نظامی با گروه های سیاسی ر نظامی افغانستان پرهیز کرده ،برا
آمری ا برای پیشبرد فرایند صقح وارد عمل شوند .بنابرای  ،در شرایط جدیرد ،ردرت از
لوله تفن

بیرون نمی آید ،بق ه همراهی و هم اری با آمری ا و نیز توسل بره راه هرای

مسالمت آمیز ،عامل اصقی کسب درت است.
 .2آخری ویژگی که یک مفلفه بسیار مه اسرت ،اسرتهرار یرک دولرت مرکرزی در
افغانستان بود .ای دولت تا اندازه زیادی محرو مشترک هم اری گرروه هرای ر یبری
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است که اکنون تحت سیطره آمری ا ،مجبور به مشارکت سیاسری شرده انرد .برا اسرتهرار
دولت مرکزی ،روابط بازیگران خارجی نیز نهادینه شد و اکنون کشورها ،به طور نسربی،
مجبورند در تعامل با افغانسرتان از طریرق دولرت مرکرزی ر و نره گرروه هرا ر عمرل
کنند(.طنی )13 ،2289 ،
 -4روند شکل گیری روابط ایران با افغانستان:

به دالیل فرهنگی ،نژادی ،زبانی ،تاریخی و مذهبی ،ایران دارای بیشرتری و بهترری
زمینه های روابط و هم اری با افغانستان بوده است .با ایر حرا  ،روابرط دو کشرور از
گستردگی کافی برخوردار نبوده است! مه تری دالیل عدم گسترش روابرط دو کشرور
را می توان در ر ابت های شرق و غرب در گذشته ،برای محدود کردن نهرش ایرران در
امور منطهه ای و افغانستان ،به خروص پس از پیرروزی انهرالب اسرالمی و «همگرونی
ا تراد ایران و افغانستان» بررسی کرد.
روابط فرهنگی ایران و افغانستان نیرز محردود بروده اسرت .ایر محردودیت هرا در
گذشته ،به دلیل نفوذ انگقیس در افغانستان بوده ودر دوران نفوذ شروروی نیرز بره دلیرل
سوابق روابط فرهنگی دو کشور گسترش نیافت ؛ به خروص پرس از انهرالب اسرالمی
ایران ،نگرانی ها و محدویت های آنها عقیه ایران بیشتر شد(.سنبقی)91 ،2282 ،
روابط ا ترادی ایران و افغانستان نیز در گذشته محدود بوده؛ ولی با توجه به شرایط
جدید در منطهه می تواند تا حد زیادی گسترش یابد .در سرا  2231روابرط ا تررادی
ایران و افغانستان در حدود ی رد هزار دالر بوده و درسا  2233به دلیل روابط جدید
داود خان ،به  1میقیون دالر رسیده است .ای روابط در  1ماهه او سا  2231به یرک
میقیون دالر رسید و در سا  2231با سهوط ریی های ایران و افغانسرتان (داود خران)
به پایان رسید و بعد از آن ،تا زمان سهوط رییر نجیرب ا( (ابتردای  )2212مبرادالت
رسمی صورت نگرفت( .عقی آبادی.)132 :2213 ،
پس از پیروزی انهالب اسالمی ،بی ایران و دولت های کمونیستی افغانسرتان ،هری
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گونه روابط ا ترادی ،سیاسی و فرهنگی رسمی مهمی بر رار نشد.ایران هی گراه رییر
های کمونیستی حاک بر افغانستان را به رسمیت نشناخت و با آن مرذاکره ن ررد .ایرران
نخستی کشوری بود که تجاوز شوروی به افغانستان را مح روم و عقیره آن بره شردت
موضع گیری کرد و به حمایت از نهضت مهاومت مردم افغانستان و مجاهدی برخاست
و عقیرغ آن ه خود درگیر جنر

تحمیقری برود ،در حرد تروان ،از هرگونره کمرک بره

نیروهای جهادی فروگذار ن رد .پس از پیروزی مجاهدی و تش یل ح ومرت اسرالمی
در کابل ،ایران از نخستی کشورهایی بود که ح ومت اسالمی را به رسمیت شرناخت و
در صدد کمک و حمایت از آن برآمد.
پس از پایان جن

ایران و عراق ،مسئوالن جمهوری اسالمی فرصت یافتند تا با دیرد

کارشناسانه تری در ضیه افغانستان بنگرند و توجه بیشتری به مسرئقه افغانسرتان نشران
دهند و دستگاه وزارت خارجه ایران که طی سا های 11ر  2211در انفعا سیاسری و
بی المققی به سر می برد ،بره دلیرل حضرور دولرت کمونیسرتی کامرل و عردم حضرور
مجاهدی از شرکت در مذاکرات سر باز زده و با اطعیت آن را تحری کررده برود .ایر
در حالی بود که مروبات موافهرت نامره ینرو ،سرنوشرت آتری افغانسرتان را ر ر زد و
جمهوری اسالمی ایران در بی اطالعی کامل رار داشت ؛ از ای رو ایران ناچرار ترالش
های جدیدی از طریق نزدیک کردن احزاب شیعی با مواضع نیروهای جهادی اهل سنت
مستهر در پیشاور پاکستان را آغاز کرد( .افغانستان کتاب سبز.)112 ،2281 ،
تالش های ایران در ای راستا به پیدایش ائتالد هشتگانه احرزاب شریعی در تهرران
منجر شد که در حهیهت رینه ای بود از ائتالد هفتگانه احزاب سنی مستهر در پیشراور
پاکستان .ائتالد هفتگانه پیشاور ،با حمایت تنگاتن

مهامات پاکسرتان ،پرس از خرروج

ارتش از افغانستان ،دولت مو ت را تش یل دادند .در ای دولت مو رت کره مهرر آن در
پیشاور پاکستان بود ،سهمی از درت سیاسی به ائتالد هشرت گانره شریعی داده نشرده
بود .از ای رو دستگاه سیاست خارجی ایران که بسیار دیر متوجه عوا ب عردم حضرور

فرصتها و تهدیدهای روند ملت سازی در افغانستان برای ایران

016

شان در مذاکرات ینو گردیده بودند ،کوشیدند تا از طریق گفت و گو برا ائرتالد هفرت
گانه ،زمینه حضور ائتالد هشت گانه شیعی را در دولت مو ت فراه کنند.
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران ،طی برگزاری همایش های مسایل افغانستان
و دعوت از رهبران اتحاد هفتگانه پیشاور در تهران توانست تا اندازه ای جرو مفاهمره و
گفت و گو را بی دو طرد به وجود آورد؛ اما ا دامات رهبران در سهی کرردن ائرتالد
هشتگانه شیعی در دولت مو ت ،نتیجه ای در پی نداشت و ای امر موجب شد ،شیعیان
به یک بازنگری درونی پرداخته و ا ردام بره تشر یل حرزب وحردت متشر ل از همره
جریانات افغانستان کنند .ای جریان در سا  2218به رهبری «عبدالعقی مزاری» پرا بره
عرصه های سیاسی و نظامی افغانستان گذاشت.
سیاست خارجی ایران در ای سا ها که از حا انزوای نسبی بیرون آمده بود ،یرک
سقسقه ا دامات مهطعی دیپقماتیک بود که از تأسریس حرزب وحردت آغراز شرد و بره
گسترش روابط با تاجیک ها ،ازبک ها و شیعیان اسرماعیقی ر کره ادامره آن بره ظهرور
ائتالد شما رسید ر و در نهایت سهوط ریی دست نشانده مارکسیستی و تررد کابل
به دست مجاهدی انجامید(.مالزهی)18 ،2282 ،
اندکی پس از روی کار آمدن دولت اسرالمی بره ریاسرت «برهران الردی ربرانی» و
«احمد شاه مسعود» ،ح متیار با حمایت همه جانبه پاکستان که مه تری حرافظ منرافع
مقی آنها تقهی می شرد ،در دو جبهره سیاسری ،در الرب شرورای همراهنگی ،در کنرار«
صنعت مجددی»« ،دوست » و «مزاری» عقیه دولت اسالمی فعا شد و از طرد دیگر ،از
منطهه «چار آسیاب» به منظور جقوگیری از وام و یام دولت اسالمی ،کابل را به راکرت
می بست(.کامگار)81 ،2211 ،
با روی کار آمدن طالبان در افغانستان ،سیاست خارجی ایران وارد مرحقره جدیردی
شد .در ای مهطع ،از بحران افغانستان ،هر چند ایران نهرش فعرالی را ایفرا کررد؛ امرا در
مهابل نهشِ پاکستان چندان کار ساز نبود .بحران افغانستان به دنبا فرو پاشی شوروی و
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حمایت تعیی کننده پاکستان از طالبان ،وارد مرحقه جدیدی شد .پاکستان نگران ای بود
که ایران و ترکیه روابط تجاری خود را با آسیای مرکزی توسعه دهند و در آینده ،ایرران
به مسیری مه برای تجارت آسیای مرکزی به ا یانوس هند از طریق بندر عباس تبردیل
شود و بدی ترتیب ر یب بندر کراچی پاکستان گردد .مسئقه دیگر ،نیاز پاکستان به نفت
و گاز آسیای مرکزی و ترانزیت آن در ای کشور است .پاکستان برای ای که به اهرداد
مورد نظر خود برسد ،باید بر افغانستان مسقط می شد ،زیرا ای کشور بخشری از مسریر
ترانزیت به شمار می رود .به ای ترتیب ،پاکستان حمایت از طالبان را در پیش گرفت و
سرانجام با حمایت های مالی و نظامی آن ،طالبان بر تمام افغانستان مسقط شد.
در ای مهطع ،ایران حامی اصقی نیروهای مخال

طالبان و ائتالد شرما محسروب

می شد( .جعفری ولدانی .)12 ،2281 ،باالخره« ،سهوط طالبان» موجب ایجراد فرصرت
های جدیدی برای ایران در افغانستان شد و ی ی از مه تری تهدیدات امنیتی ایرران در
همسایگی آن حذد گردید .پس از سهوط طالبران ،ایرران برا شررکت در نشسرت هرای
سازمان مقل در ینو ،ب و لویی جرگه اضطراری ،به نهش فعا تر خود ادامه داد .ایرران
با تشویق گروه های افغان برای هم اری با یک دیگرر و هم راری برا سرازمان مقرل و
نماینده ویژه دبیر کل و همچنی تشویق فرماندهان محقی بررای ایفرای نهرش در سرطح
مقی و تهویت روابط آنان برا دولرت مرکرزی ،از رونرد نروی تحروالت دولرت سرازی
افغانستان پشتیبانی کرد.
عالوه بر آن ،ایران در بازسازی افغانستان مشارکت نسبتا فعالی دارد ؛ «ارسا کمرک
های بشر دوستانه» به مناطق مختق  ،شرکت در عمقیات جاده سازی و برق رسرانی بره
غرب و شما غرب افغانستان ،فعا کردن مسیر ترانزیرت کراال بره افغانسرتان از طریرق
بندر چابهار ،افتتاح بیمارستان و مراکز درمانی در زرنج ،کمک به دانشرگاه هرا و اسراتید
آنها ،آموزش و تجهیز نیروهای پقیس شهری ،احیای تئاثر و سینمای افغانستان از طریرق
سازمان های غیر دولتی ،سواد آموزی کودکان ،به ویژه دختران افغرانی توسرط نهادهرای
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دولتی و خروصی ،اعطای فرصت تحریقی در رشته های مختقر
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بره جوانران مهراجر

افغانی و ...از جمقه کمک های ایران به افغانستان است.
ایران همچنی  111 ،میقیون دالر کمک بالعو

برای باز سازی افغانسرتان بره ایر

کشور اعطا کرد که بیشتر از کمک های یاپ بود ،سفر رئیس جمهور ایران به افغانستان،
در  22اوت  1111که در وا ع اولی سفر یک رئیس دولت خرارجی پرس از« نشسرت
لویی جرگه اضطراری» بود ،نشان دهنده حمایت ایران از دولرت جدیرد افغانسرتان ،بره
ریاست «حامد کرزای» بود( .ورجاوند.)11 ،2282 ،
ی ی از ابعاد سیاست خارجی ایران در با افغانستان در دوره جدیرد ،مشرارکت در
باز سازی ای کشور بوده است .افغانستان به واسطه حضور نیروهای بیگانه طی دو دهه
گذشته و نیز مش الت داخقی ،فرصتی برای توسعه نداشته است؛ ولی امرروزه در پرترو
تحوالت نوی جهان ،توجه به نو سازی افغانسرتان بریش از هرر زمرانی ضررورت دارد.
(گرچه کشورهای اروپایی همچنان به تمامی و ها و وعده های خود عمل ن رده انرد
و دولتمردان افغان از ای بابت به شدت ش ایت دارند .).افغانستان برای مسرتهل شردن،
باید یک صدا سخ بگوید و ای امر در چار چوب وحدت مقی و تالش برای دولت ر
مقت سازی و هم اری های مبتنی براحترام متهابل با سایر کشورها ،به ویژه همسرایگان
میسر خواهد بود.
حمایت از برنامه های دولت جدید افغانستان ،از اهداد بنیادی جمهوری اسالمی ایرران
برای کمک به باز سازی افغانستان است .فرصت پیش آمده برای مقت افغانستان بسریار مهر
و برای جامعه جهانی در خور توجه است ،زیرا حق مردم افغانستان برای توسعه و پیشررفت،
باید به رسمیت شناخته شود .ایران نیز در صدد است ،در ای کرار برزرگ بره خروبی ایفرای
نهش کند .توسعه تنها یک نیاز برای افغانی ها نیست ،بق ه صقح و ثبرات منطهره بره توسرعه
افغانستان وابسته است و ایران نه تنها به خاطر مرردم افغانسرتان ،بق ره بررای امنیرت مقری و
توسعه خود ،خواهان صقح و توسعه افغانستان است( .شامقو.)212 ،2281 ،

001

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

به طور کقی ،سیاست های راهبردی ایران در با افغانستان در دوره جدید ،بر شش
اصل استوار است :صقح و ثبات ،تامی ارضی ،ح ومت متعاد (مبتنی بر الگوی ائتالد
منرفانه ،مشابه وضعیت عراق نوی ) ،موازنره ردرت بری گرروه هرای رومی ،روابرط
دوستانه و هم اری های ا ترادی ،ایران شش اصل فوق را در یک مجموعه می بینرد و
بی آنها اولویتی ایل نیست و معتهد است که هر شرش اصرل ،بایرد برا هر و در یرک
مجموعه فراه باشند( .همان)219 ،
در مجموع می توان گفت که روند تحوالت دولت در افغانستان ،طری سره دهره گذشرته
بسیار متغیر بوده است .برخی از ای دگرگونی ها در جهت منافع جمهوری اسالمی ایرران و
موفهیت سیاست خارجی آن بوده و برخی دیگر ،نیز در جهت مخال

منرافع و امنیرت مقری

ایران بوده است و عمدتا ناکامی هایی برای سیاست خارجی تقهی می شود.
اگر بخواهی نتایج ترمیمات سیاست خارجی ایران را در افغانستان مورد نظرر ررار
دهی  .پیروزی نهضرت مهاومرت افغانسرتان در سرا  2211یرک موفهیرت بررای کقیره
بازیگران ضد کمونیست از جمقه ایران بود .ح ومت چهار ساله برهان الدی ربرانی کره
البته تا سا  2282ادامه یافت و برای دومی بار در طو تاریخ سیاست و ح ومرت در
افغانستان ،به درت رسیدن فارس زبانان محسوب می شود ،یک موفهیرت دیگرر برود1؛
اما ناتوانی در حفظ ای موفهیت یک ناکامی به حساب می آید .درت گیری طالبان هر
از آن رو که در شناسایی و پیش بینی ظهور آنها ناتوان بودی و ه به ای دلیل کره ایر
گروه موفق شد ،بر 11درصد خاک افغانستان حاک گرردد و در نهایرت از آنجرا کره در
تل خبرنگار و دیپقمات های ایران نهش مستهی داشت ،یک ناکامی تقخ بررای دسرتگاه
ترمی گیری ایران به شمار می رود( .شفیعی.)21 ،2289 ،
 .2برهان الدی ربانی ازسا  2111م تا  2111م ،ریس جمهور افغانستان بود.بعد از به درت رسیدن طالبان در
افغانستان ،درت وی تضعی
ح ومتش نیز در مزارشری

شدوازسا 2111م تاسهوط طالبان تنهابر21درصدافغانستان ح ومت می کردومهر

بود.باانتها درت در سا 1112م ،به حامد کرزای ،اوبه طور کامل از درت کنار رفت.
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بنابرای  ،دوره چهار ساله ح ومت برهان الدی ربانی را می توان نتیجه ای مطقروب و
مورد انتظار قمداد کرد ،چرا که ه به سود ایران بود و هر پریش از آن ،در چرار چروب
معاهده پیشاور تعری

شده بود .ادامه ح ومت ربانی که به صورت ش قی نزدیرک بره ده

سا طو کشید ،از نتایج غیر منتظره و مطقوب به شمار می رود ،چرا که ربانی بایرد پرس
از اتمام دوره چهار ساله ،درت را تحویل می داد ،اما خرودداری وی از تحویرل ردرت،
بنا به دالیل مختق  ،مو عیت فارس زبان ها را به رغ حروادث تقخری کره در ایر دوره
گذشت ،تهویت کرد« .دوره ح ومت طالبان» از نتایج غیر منتظره و نا مطقوب بره حسراب
می آید ،چرا که نیرویی به ی باره سر بر آورد که نه تنها نسبت به آن شناخت کافی وجرود
نداشت ،بق ه موفق شد ،بخش وسیعی از خاک افغانستان را تحرت تسرقط خرود در آورد؛
همچنی « ،تحوالت پس از حادثه یازده سپتامبر (شهریور  ،»)2281نتایجی غیرر منتظرره و
مطقوب قمداد می شود ،چرا که طالبان از صحنه ردرت حرذد شرد ،مو عیرت دوسرتان
ایران در حاکمیت افغانستان تهویت گردید و البته ای همه ،خرارج از انتظرار همگران و از
جمقه دستگاه ترمی گیری جمهوری اسالمی ایران اتفاق افتاد( .همان.)22 ،
سهوط ریی طالبان موجب بر چیده شدن تهدید عمده ای از مرزهرای شرر ی ایرران
شد و گروه های نزدیک به ایران به درت راه یافتند؛ اما تحوالت اخیر بره طرور کامرل،
در جهت منافع ایران نبوده است .از اجالس ب در سا  1112ترا برگرزاری انتخابرات
لویی جرگه انون اساسی در آذر و بهم  ،2281تحوالتی به زیان ایران در جریان بوده
و ای روند به طور تدریجی و در جهت ک رن

تر شدن نهش ایران ادامه داشته است.

چالش ها و فرصت های روند نوین ملت سازی در افغانستان برای ایران
با حمقه آمری ا به افغانستان و سرهوط ح ومرت طالبران ،مرحقره جدیردی از رونرد
دولت سازی در ای کشور آغاز شد .روند جدید برا بری هرا و امیردهای بسریار همرراه
است؛ در صورتی که دولت سازی در افغانستان به موفهیت هایی ابل توجره و اساسری
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منجر شود ،به صقح و ثبات منطهه کمک می کند ؛ اما ای بی نیز وجود دارد که ناکرامی
ها به ایجاد یک دولت ورش سته در ای کشور منجر شرود؛ پدیرده ای کره در صرورت
و وع موجب پیامدهای سیاسی ،امنیتری و ا تررادی نراگواری بررای کشرورهای منطهره
خواهد شد.
در مجموع فرصت های ناشی از روند جدید دولت سازی در افغانستان را می تروان
به ترتیب زیر تشریح کرد:
 .2تش یل دولت مرکزی :فهدان دولت و ا تدار مرکزی بررای سرامان دادن بره امرور
سیاسی ،امنیتی ،ا ترادی و فرهنگی ر اجتماعی کشور و تداوم هرج و مرج و نا امنی ،از
معضالت تاریخی افغانستان محسوب می شود .روند نوی دولت سازی به ایجاد دولرت
مرکزی و فراگیر منجر شده است که به طور نسبی ،بر سراسر افغانسرتان احاطره دارد؛ از
ای رو می توان ای امر را به عنوان فرصتی مه بررای ت میرل فراینرد دولرت ر مقرت
سازی افغانستان و ایجاد توسعه و ثبات در ای کشور تقهی کرد(.تمنا)211 ،2281 ،
 .1تغییر واعد بازی سیاسی از خشونت گرایی به مرالحه :از ویژگی رفتاری اصرقی
گروه های ومی و سیاسی افغانستان ،طی چند دهه گذشرته توسرل بره ابزارهرا و شریوه
های زور مدارانه و خشونت آمیز برای کسب درت سیاسی بروده اسرت ؛ امرا در دوره
اخیر ،اکثر گروه ها به جای استفاده از زور و خشرونت ،مشرارکت در رونرد سیاسری و
رعایت واعد بازی سیاسی دموکراتیک را انتخراب کررده انرد .ایر تغییرر در الگوهرای
رفتاری می تواند با نهادینه شدن آن در بقند مدت ،گامی مه در جهت کاهش خشرونت
ها و بی ثباتی سیاسی در افغانستان تقهی شود.
 .2توجه اف ار و درت های جهانی به تحروالت افغانسرتان :کشرور افغانسرتان از زمران
استهال آن ،عمدتا شاهد بی ثباتی و دگرگونی هایی عمده بوده است و در تحروالت آن نیرز
درت های جهانی و کشورهای منطهه ای ذی نفع بوده اند؛ اما در هی دوره ترا بردی حرد،
توجه جهانی به سوی مسایل ای کشور معطود نشده اسرت .توجره جهرانی بره افغانسرتان
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فرصتی تاریخی برای استفاده از ام انات و سرمایه های بی المققی در جهت حل مشر الت
ای کشور است که نیازمند مدیریت صحیح از سوی نخبگان افغانی است.
 .9افزایش سطح صقح و امنیت :افغانستان در دوره های گذشته ،شاهد سطح پایی و
نا مطمئنی از امنیت و صقح بوده است و خشونت و نا امنی وجه بارز جامعه بوده است.
حضور نیروهای بی المققی در ای کشور و کنتر گروه های خشونت طقب و همچنی
تمایل گروه های سیاسی داخقی به سوی مرالحه و مشارکت ،موجب افرزایش سرطح و
صقح امنیت در ای کشور شده و تح ی فضای ام و تداوم آن ،می تواند بره پیشررفت
های جدی در زمینره توسرعه سیاسری ر اجتمراعی و ا تررادی در ایر کشرور منجرر
شود(.ب.م)21 ،2282 ،
از سوی دیگر ،روند نوی دولت سازی در افغانستان چالش ها و تهدیدات عمده ای نیرز
به همراه داشته که از جمقه ای چالش ها و تهدیدات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 . 2چالش ومی ر اجتماعی :منازعه دیری در افغانستان اصوال ریشه ومی دارد .هرر
یک از ا وام سعی دارند ،در ساختار سیاسی درت برای خود جایی باز کنند؛ امرا چرون
در ای مسیر ناکام می مانند ،بره سرمت خشرونت حرکرت مری کننرد .میرزان عال ره و
همبستگی ومی در ای جامعه ،به مراتب باالتر از همبستگی اجتمراعی در یرک جامعره
پیشرفته جنبه ارگانی ی داشته و بر پایه نوعی تهسی کار اجتماعی استوار است (شرفیعی
 .)11 :2282در حا حاضر ،بر مبنای ومیت ،دو گروه اصقی در افغانستان فعا است:
ائتالد شما که عمدتا گروه های ومی تاجیک ،هزاره و ازبرک را شرامل مری شرود و
گروه دوم که اغقب پشتون ها را در بر می گیرد .بر راری موازنه بی گروه پشتون و غیر
پشتون و ش اد درون ومی پشتون و در مجموع ویژگری رومی جامعره افغانسرتان ،از
چالش های اصقی دولت سازی در ای کشور محسوب می شود.
ب .چالش های سیاسی ناشی از ضع

ح ومت :به رغ تش یل دولت مرکرزی در

افغانستان ،ح ومت کابل عمدتا ح ومتی ضرعی

تقهری مری شرود .از عوامرل ضرع

009

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

میتوان به تسقط جن
ضع

ساالران و عوامل مرتبط با اچاق مواد مخدر در پارلمران و نیرز

ا ترادی ح ومت اشاره کرد .کل درآمد ح ومرت ،تنهرا  3/9درصرد از تولیردنا

خالص داخقی کشور را تش یل می دهد و طبق آمار صندوق بی المققی پو  ،ایر آمرار
از هر کشور دیگری کمتر است )Beehner,2006:2( .از جمقه سایر چالش ها در ای
زمینه می توان ،به چالش های درون ح ومتی ،مثل درگیری های بری ینررا دوسرت و
عطا محمد ،چالش های برون ح ومتی ،مثل درگیری های طالبان و الهاعده برا نیروهرای
دولتی و باالتر از همه حضور نیروهای بیگانه در افغانستان اشاره کرد.
ج .چالش های ا تررادی :افغانسرتان کشروری توسرعه نیافتره بره شرمار مری رود و
معیشت مردم از طریق باغداری ،کشاورزی ،دامداری ،گقه داری و استخراج معدود مواد
معدنی تامی می شود .بی سا های  2221و اواخر دهه  31ای کشرور ترا انردازه ای
توانست به سرطحی از توسرعه اج تمراعی و ا تررادی دسرت یابرد؛ امرا مردرنیزه شردن
افغانستان عموما در شهرها و مناطق عمده شرهری متمرکرز بروده اسرت .از ایر منظرر،
مناطق روستایی به لحاظ توسعه ا ترادی و اجتماعی عهب ماندند و ساختارهای سرنتی
اداری و سنت های اجتماعی خود را حفظ کردند( .شفیعی.)83 ،2282 ،
از سا  ،1112تالش های بی المققی برای باز سازی و توسعه افغانستان آغاز شرد؛
اما باز سازی با موانع داخقی و بی المققی متعددی روبروست و اکنون حدود 81درصرد
افغان ها در فهرر زنردگی مری کننرد ( )Beehner,2006:3توسرعه و بهبرود وضرعیت
ا ترادی اکنون از درخواست هرای اصرقی مرردم افغانسرتان اسرت و در صرورت عردم
موفهیت الزم در ای خروص ،ناامیدی و عردم ا برا مرردم نسربت بره رونرد سیاسری
موجب اخال در روند دولت سازی در ای کشور می شود.
د .چالش های آموزشی ،فرهنگی و بهداشتی :بیست و سه سرا جنر

موجرب ویرانری

نظام آموزشی افغانستان شده است ،پس از سا  ،2281تهاضا برای آمروزش افرزایش یافتره؛
اما عرضه در حد بسیار پایینی رار دارد .هیجان ناشی از تجدید حیات مدارس و دانشگاه هرا
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چالش بزرگی را پیش روی دولت کرزای ررار داده اسرت .درهرر حرا  ،نظرام آموزشری در
افغانستان فرو پاشیده است .بر اساس برآوردهایی که از آمارها به عمل آمده اسرت ،شراخص
آموزش افغانستان از جمقه پایی تری شاخص ها در جهان است؛ بره خرروص دخترران و
جمعیت روستایی در وضعیت نا مسراعدی ررار دارنرد .بررآورد مری شرود کره  81درصرد
ساختمان های مدارس تمامی مهاطع آسیب دیده و نرابود شرده انرد( .شرفیعی.)18 ،2282 ،
زنان افغان دارای بالتری نرخ بی سوادی و کمتری استانداردهای بهداشرتی در سرطح جهران
هستند .افغانستان دارای ی ی از باالتری نرخ های مرگ و میر در جهان اسرت و نزدیرک بره
انتهای شاخص های برنامه توسعه سازمان مقل متحد است)Beehner,2006:4( .
توسعه نیافتگی فرهنگی و آموزشی از جمقه عوامل تهدید کننده روند دولرت سرازی
در افغانستان به شمار می رود ،چرا کره دولرت سرازی براسراس واعرد دموکراتیرک و
مشارکت مردمی و مرالحه گروه های سیاسی ،مستقزم بسرترهای فرهنگری ،آموزشری و
ا ترادی است و جامعه افغانستان در ای خروص دارای نهاط ضع

عمده ای است.

نتیجه گیری
در نگاهی کقی می توان گفت که تحوالت سیاسی ،اجتمراعی ،ا تررادی و فرهنگری
در افغانستان ،تحت هر شرایطی که ش ل بگیرد ،بر امنیت مقی ایران تاثیر مستهی و غیرر
مستهی بر جای خواهد گذاشت .عقرت آن اسرت کره افغانسرتان در حروزه فرهنگری ر
تمدنی ایران رار دارد و دو کشور مرزهای طوالنی با ه دارند .مرزهرایی کره بره دلیرل
ویژگی های جغرافیایی حفاظت از آنها دشوار و با هزینه های بسیار سنگینی ه به طور
کامل عمقی نخواهد شد .صقح و ثبات در افغانستان و تش یل ح ومت فراگیر ،متشر ل
از همه ا وام ،می تواند به تثبیت امنیت در ایران منجر شود.
ایران در مرزهای شر ی خود ،طی چند دهه گذشته ،با مش الت عدیرده ای مواجره
بوده است و بی ثباتی و هرج و مرج داخقی در افغانستان ،از عوامل اصقی ای مش الت
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بوده است .روند دولت سازی نوی در افغانستان ،مسایقی متفاوت را در مرزهای شرر ی
ایران حاک کرده است و برای ایران دارای تهدیدات و فرصت های متعددی بوده است.
اولی و مه تری فرصت ناشی از روند نوی دولت سازی را در افغانستان بررای ایرران،
«حذد تهدید گروه طالبان یا حدا ل تضعی

شدید آن» است .ایدئولویی خشرک و شرری

گرایانه افراطی طالبانی و ارائه گرایشات وی ضد شیعی آن و هرگونه تهویرت آن در منطهره،
از عوامل مخل امنیت مقی ایران محسوب می شرود ،از ایر رو ،برر چیرده شردن ح ومرت
طالبان به صورت مستهی موجب حذد عوامل تهدید کننده امنیت مقی ایران شرد .در رونرد
دولت سازی ،تالش ح ومت جدید نیز در راستای تضعی

و ریشه کنی طالبان بوده اسرت؛

ولی هنوز نشانه هایی از درت گیری مجدد طالبان در افغانستان مشاهده مری شرود .ردرت
یابی مفثر و فراگیر مجدد طالبان در راستای مررالح امنیرت مقری ایرران نبروده و ایرران بایرد
ا دامات و سیاست های الزم را در ای خروص مد نظر رار دهد.
دومی فرصت دولت سازی نوی در افغانستان برای ایران« ،افزایش امنیرت مرزهرای
شر ی کشور» به عنوان ی ی از نا ام تری مرزهای ایران ،طی چند دهره گذشرته بروده
است .تولید و اچاق مواد مخدر عامل اصقی ای نا امنری بره شرمار مری رود و مبرارزه
با اچاق و تولید مواد مخدر از جمقه مسایل و منافع مشرترک دولرت ایرران و ح ومرت
کابل محسوب می شود؛ چراکه مواد مخدر از پشتوانه های مالی طالبان و نا امر کننرده
مرزهای ایران به شمار می رود .هم اری های دو جانبه دولت ایران و افغانستان در ای
حوزه ،به افزایش امنیت مرزهای شر ی ایران منجرر مری شرود و ایر امرر از پیامردهای
مثبت دولت سازی نوی در افغانستان تقهی می شود.
سومی فرصت ناشی از دولت سازی در افغانستان برای ایران ،افرزایش نسربی ثبرات
سیاسی در افغانستان ،در نتیجه ش ل گیری ا تدار مرکزی و کاهش بی نظمی و هررج و
مرج داخقی در ای کشور است .ثبات در افغانستان تاثیر مثبت و مستهیمی برر امنیرت و
ثبات در ایران خواهد داشت و بی ثباتی به زیان ثبات و امنیت منطهره منجرر مری شرود.

فرصتها و تهدیدهای روند ملت سازی در افغانستان برای ایران

006

ا تدار مرکزی در افغانستان موجب تسهیل بر راری رابطه ،تهویت هم اری ها و حرل و
فرل اختالفات و مسایل مشترک می شود و ای امر در بقنرد مردت ،گرام مهمری بررای
نهادینه کردن روابط و تعامالت دو جانبه و توسعه در سطح منطهه ای تقهی می شود.
پیامدهای مثبت دیگر را می توان مشارکت فراگیر تمامی گروه های ومی ر مرذهبی
افغانستان در دولت مقی بر شمرد ،چیزی که موجب کاهش ر ابرت منفری و سرتیز بری
گروه ها می شود و در جهت توسعه سیاسی و ا ترادی افغانسرتان ررار دارد .ایرران از
گذشته خواستار مشارکت تمامی گروه های افغانی در ساختار درت بوده است و آن را
عامقی در جهت ثبات بیشتر افغانستان می داند .از سوی دیگر ،هم اری ایران برا دولرت
افغانستان در ای حالت ،به معنای توسعه تعامالت با تمامی گروه هرای افغرانی خواهرد
بود و در دراز مدت ،به تهویت جایگاه ایران در افغانستان منجر می شود.
ن ته دیگر فرصت های ناشی از بازسازی افغانستان برای ایران و مشارکت ا تررادی
ایران و توسعه ا ترادی ای کشور است .ایران با توجه به مزیرت هرایی نظیرر نزدی ری
جغرافیایی ،رابت فرهنگی و پتانسیل های ا تررادی و ت نولوییرک الزم ،دارای زمینره
های مساعدی برای مشارکت در باز سازی افغانستان است و در ایر زمینره ا رداماتی را
نیز انجام داده است .گسترش تعامالت و هم اری های ا ترادی بی دو کشرور از یرک
سو دارای منافع ا ترادی خواهد بود و از سوی دیگرر ،موجرب افرزایش همگرایری در
سایر حوزه هار به خروص حوزه های امنیتی ر می شود.
با وجود فرصت ها و پیامدهای مثبت ناشی از روند نوی دولت سازی در افغانستان
برای ایران ،ای روند منشأ و در بر گیرند چالش ها و تهدیدهایی نیز برای ایران است.
اولی وعمده تری تهدید در ای خروص« ،حضور نظامی آمری ا در جوار مرزهای
ایران» است .اگر مناسبات ستیزه جویانه بی ایران و آمری ا را در آینده ابل پریش بینری
مداوم ارزیابی کنی  ،اشغا افغانستان و ایجاد پایگاه های نظامی در والیات مجاور ایران،
امنیت مقی ما را تهدید می کند .هرگاه ای موضوع به خروص را با اشغا نظامی عراق
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در غرب ایران در نظر بگیری  ،بی تردید احساس محاصره شدن ایران به وسریقه آمری را
به دست خواهد داد .از همی زاویه است که می توان ترور کررد ،تحروالت افغانسرتان
مم

است ،برای امنیت مقی ،آنطور که در مرحقه او به نظرر رسریده اسرت و حرذد

طالبان از درت با استهبا روبرو شرده اسرت ،در تمرامی جنبره هرای آن مفیرد نباشرد.
(مالزهی.)31 ،2282 ،
دومی تهدید را می توان کمرن
رن

تر شدن نهش ایران در سطح سیاسرت اعقری و پرر

تر شدن و تداوم نهش آن در سطح سیاست سفقی دانست .برخی بر ای باورند که

آینده تحوالت افغانستان در مسیری رار گرفته کره بره احتمرا زیراد ،ایرران را از یرک
بازیگر کانونی و مرکزی به یک بازیگر نیمه پیرامونی یا حاشیه ای تبردیل خواهرد کررد.
ازای رو دستگاه ترمی گیری ایران باید به ای روند توجره کررده ،برا شناسرایی د یرق
متغیرهای دخیل و دست اری ای متغیرها از و وع چنی وضعیتی جقوگیری کند.
عالوه برموارد فوق ،تحوالت ماه های اخیر در افغانسرتان ،بره خرروص در منراطق
جنوبی نشان می دهد به عنوان سومی تهدید که نیروهای طالبان در حا تهویت فزاینده
مواضع خود هستند که ای مسئقه دولت مرکزی را با چالش هایی جردی مواجره کررده
است و البته در ای میان همپوشانی ها و تعامالت پیدا و پنهان « پاکسرتان» مسرئقه ابرل
توجهی است؛ از ای رو ،تهدید «مهر » دیگرری کره در شررایط کنرونی بایرد از سروی
سیاستگذاران و ترمی سازان سیاست خارجی و امنیت مقی مورد توجه رار گیرد ،ایر
است که افزایش فعالیت ها و درت گروه طالبان بار دیگر در راسرتای تهدیرد امنیرت و
منافع مقی ایران عمل می کند.
صرد نظر از چگونگی و چرایی چالش ها ،تهدیدها و فرصت هایی کره در سرطور
باال بر شمردی در یک مالحظه کقی می توان گفت که با توجه به شرایط کنونی ،دربراره
آینده افغانستان دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه وجرود دارد .گروهری بره نگراه بدبینانره
معتهدند که خروج ارتش آمری ا ،متحدی و ناتو از افغانستان ،الجرم لبنانی دیگرر (طری
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دهه  )2181و ماندن در افغانستان ،اسرائیل ر فقسطینی دیگر ش ل خواهد داد و آمری ا
نخواهد توانست ،در فاصقه زمانی مناسرب ،افغانسرتان کنرونی را سرامان دهرد .چنانچره
افغانستان موفق به تعری

مجدد از روابط میان گروه های متعدد ومی ر مذهبی که باید

بر همزیستی و برابری استوار باشد ،نگردد و به نحو موثری با خشرونت هرای کنرونی و
نیروهای گریز از مرکز مهابقه ن ند ،تنش های موجود همچنان به صرورت یرک مشر ل
دائمی در حیات سیاسی افغانستان ر و منطهه ر با ی خواهند ماند ،...و گروه دیگر کره از
منظر خوشبینی به مسئقه می نگرند ،معتهدند که آمری ا در راستای راهبرد سیطره جویانه
خود ،با انعطاد پذیری و تغییررات تراکتی ی ،بره تردریج ردرت را بره افغران هرا ،بره
خروص در حوزه های امنیتی منتهل می کند و به صورت هدایت شده ،از ظرفیت های
سازمان مقل ،ناتو و سایر متحدی خود در افغانستان در راستای کاهش هزینه های خرود
استفاده خواهد کرد و تا سا های سا در افغانستان خواهد ماند و نظر بره نگرانری ،بره
جایی که در زمینه شرایط بغرنج احتمالی پس از خروج نیروهای بی المققی وجود دارد،
با توجه به ش اد های ومی و مرذهبی افغانسرتان ،فرآینرد مقرت سرازی برا مشرارکت
بازیگران فرا منطهه ای ،تا حرو اطمینان الزم و استهرار ثبات و امنیت ،باید ادامه یابد.
بر ای اساس ،در راستای دو گزاره فوق ،به نظر می رسد که سیاستگذاران و ترمی
سازان ایران نیز باید در مورد تحوالت آتی افغانستان دست ک دو سناریوی محتمل زیر
را در دستور کار رار دهند .سناریوی او این ه همزمان ضم پافشاری برنهادینه سازی
امنیت و تسریع در روند بازسازی ،زمینه نفوذ بیش از پیش نیروهای سیاسری همگررا برا
ایران را در ساختار درت مهیا کنند و به ای روند ادامره دهنرد و راه رار بردیل دیگرر
این ه با توجه به این ه احتما دارد ،با توجه به ش اد های عمیق رومی ر مرذهبی در
افغانستان و فراز و فرود تالش های گریز از مرکز که صورت می گیرد ،درگیرری هرای
داخقی به تجزیه تدریجی افغانستان منجر خواهد شرد کره در آنررورت ایرران بایرد برا
حمایت های سیاسی و لجستیک از گروه های همگرا برا ایرران ،بسرترهای الزم جهرت
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نهادینه سازی نیروهای همگرا با کشورمان را بخروص در نواحی غربی افغانستان ،بیش
از پیش مهیا سازد .در چنی صورتی خواهد بود که ضم استفاده از فرصرت هرا ر بره
شرحی که گذشت ر می توان تهدیدها را به سطح حدا قی کاهش داد و از ابقیت هرا و
پتانسیل های ایران ،به خروص با توجه به همبستگی فرهنگی ،تاریخی و مذهبی که برا
افغانستان داری می توان مبتنی بر یک استراتژی وحدت بخش ،برا تاکیرد برر ضررورت
انسجام و «هماهنگی بیشتر بی مبادی کارگزار داخقی مان در زمینره افغانسرتان» ،برا بره
کارگیری تمامی ظرافت های هنر فعالیت های دیپقماتیک معطود بره همسرازی بیشرتر
بی دو الزام ر مرالح عقیه جهان اسالم و از سوی دیگر منافع مقی کشورمان ر به آینرده
بیش از گذشته امیدوار باشی .
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