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سخن مدیر مسئول

افغانستان از شرق با ایران مرز مشترکی دارد ،ولی در واقعیت ایران و افغانستان با یکدییرر در ادان
و هویت شریک هستنی .مردم دو کشوری که دست تطاول روزگار آنهدا را از هدج ادیا کدرده ،نده
فقط در زبان ،دین ،مذهب ،سنتها ،آیینهدا و اسدطورهها مشدتر هسدتنی ،بلکده در ایدن امدور
اان همییرر هستنی .کیام ایرانی است که با شنیین ندام زدینین ،هدراک ،کابد ،
یرانری دارنی و ِ
بلخ و میارشریف به او احساس خویشی دست نمیدهی و کیام افغدان اسدت کده بدا شدنیین ندام
مشهی ،نیشابور ،تهران ،اصفهان و شیراز همین حس در او زنیه نشود .متأسفانه زیدادهخواهیهدای
کشورهای استعمارگر ،این هویت مشتر را دو پاره کرد و زخجهای عمیقی برآن زد .در ایدن بدین،
تجاوز و حمله به کشور عییی افغانستان مصدیتتهدای بیشدمار و خرابیهدای زیدادی بدر ههدره
افغانستان نشانی .این ویرانیها بیودی در افغانستان ترمیج خواهی شی و دلی آن روحیه فدیاکاری،
زیرک و آگاهی مردم به ویژه اوانان افغانستان است .این اوانان برای تتیی کشورشدان بده قطدب
فرهنری اهان معاصر ،اییه پردازیها و برای ااراء آن برنامهها دارنی.
ریاست فقیی دانشراه مفیی،آیتالله العظمی موسوی اردبیلدی (ره) بدا آگداهی از مطالدب یداد
شیه ،اقیام به تربیت اوانان افغانستانی مقیج ایران کرد و آنها را برای تحصدی در دانشدراه مفیدی
دعوک کرد .نتیجه ایدن دعدوک ،فدار التحصدی شدین بدیش از  ۹۵۵دانشدجوی افغانسدتانی از
دانشراه مفیی بوده که برخی از آنها اکنون در مراکی مختلف علمی ،فرهنری و اارایی افغانسدتان
مشددغول بدده کددار هسددتنی .دانشددراه مفیددی در کنددار برنامددههای مرسددوم آموزشددی بددا تأسددیس و
راهانیازی «کانون فرهنری و هنری دانشجویی شرق نو» اقیام به برگیاری برنامههای فرهنری بدرای
آنان کرد و نشریه دانشجویی «دانشپژوهان» دانشراه مفیی ،این شماره خود را به صورک ویژه ،بده
مقالههایی با موضوع کشور افغانستان اختصاص داده است.
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ٔ
گفتگو با غالم سخی احسانی دانش آموخته دانشگاه مفید
و عضو دفتر معاون ریاست جمهوری افغانستان
مصاحبه کننده :علی خوانساری

زالم سخی احسانی ،یکی از دانش آموختران موفد دانشدراه مفیدی اسدت کده اکندون در
کاب  ،ضمن عضویت در تشکیالک دفتر معاونت ریاست امهوری افغانستان ،بده عندوان
کارشناس امور فرهنری و نهادهای مینی ااتماعی و همچنین عضو هیئت علمی دانشدراه
استقالل ،مشغول به فعالیت است .عالوه بدر ایدن ،ایشدان از فعدا ن رسدانههای دیدیاری
داخلی و بین المللی افغانستان است .آقای احسانی ضمن فعالیت در عرصه نویسنیگی در
روزنامهها ،نشریاک و فصلنامهها ،میتی نیدی سدردبیر فصدلنامه «نرداه معاصدر» در حدوزه
سیاسددت خددارای بددوده .مضددا بددر ایددن ،ایشددان در دوران دانشددجویی ،سددردبیر
فصلنامه «توسعه» بود که از سوی معاونت فرهنری دانشراه تربیت میرس منتشر میشدی.
آقای خوانساری ،سردبیر شماره فعلی مجله دانش پژوهان ،گفتروی دوستانهای را با ایشدان
داشته که در ادامه ،متن این گفترو آمیه است.
متن گفتگو
اگر زمان به عقب برگردد با توجه به تجربهای که در ایران داشتید ،مجددا ایران را برای تحصیل انتخاب میکنیدد بده
عبارت دیگر ،آیا از تحصیل در ایران راضی بودهاید و اینکه تحصیل در ایران را بده جواندان دط وخدن خدود تو دیه
میکنید

در ابتیا بایی عرض کنج که من هج دوره لیسدانس و هدج دوره فدوق لیسدانس ،داشدنجوی دانشدراه
مفیی بودم و خاطراک بسیار خوب و مانیگاری از آن دوران و از دانشراه مفیی دارم .به همدین دلید
همواره سعی کردم تا ارتتاطج را با مجموعه دانشراه و دانشجویان هج وطن خود در دانشدراه مفیدی
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حفظ نمایج .هر زمان که به ایران میآیج ،در مناستتهای مختلدف ،کده از سدوی دانشدجویان در
داشنراه مفیی برگیار میگردد ،شرکت نموده و در ازلب موارد سدخنرانی مدینمدایج .بده هدر حدال
میتوانج برویج که ارتتاط بسیار خوبی بین من و دانشجویان دانشراه مفیدی بدر قدرار اسدت .بایدی
اعترا کنج که من ایران را خانه دوم خود میدانج .در زمدان تحصدیلج در ایدران ،هدیت وقدت ایدن
احساس را نیاشتج که در یک کشور زریته مشغول به تحصی هسدتج و زندیگی مدیکنج .بدا خره
اامعه ایران و مردم ایران با ما هج زبان هستنی .وقتی وارد ایدران میشدویج تنهدا تفداوک از لحدا
ً
زبانی ،تفاوک میان گویشها است و این ماننی این است که یک مهاار افغان صرفا از شدهری بده
شهر دیرر و یا از استانی به استان دیرر رفته باشی و خوب ایدن اندیازه تفداوک ،در میدان شدهرهای
خود افغانستان نیی هست .یعنی در میان شهرهای افغانستان نیی گویشهای مختلفدی وادود دارد.
به عنوان مثال ،همان تفاوتی که بین لهجههای اصفهانی و مشهیی هست ،همان تفداوک گویشدی
و گفتاری ،بین کاب و دیرر مناط افغانستان هج واود دارد .من میتی را در ایران زندیگی کدرده و
بیرگ شیم .یعنی از سن  21یا  21سالری بده ایدران مهداارک کدرده و درس خواندین را در ایدران
شروع کردم.
طت سوال شما با تواه به تجربهای که من از به ایران آمین و درس خوانین در ایدران دارم ،اگدر
زمان به عقب برگردد و امر دایر باشی بین این که من ایران را انتخاب کدنج یدا کشدور دیردری را ،بدا
تواه به تجربه سالها حضورم در ایران ،صادقانه میگویج که من ایران را انتخاب میکردم؛ هراکه
نخست همان مسئله همیبانی باعث میشود تدا در ایدران احسداس زربدت نیاشدته باشدیج و دوم
اینکه در مراکی علمی ایران ،به خاطر واود هج زبانی ،درس خوانین خیلی راحتتر اسدت تدا از
اینکه اای دیرری درس بخوانیج .این درست است که داشتن تجربیاک مختلدف از فرهن هدا و
مناط متفاوک امر پسنیییهای است .بنیه ،اکنون که در افغانستان هستج ،در کنار وظایف رسدمی
اداری ،در دانشراههای مختلفی مشغول به تیریسام ،اما در همین دانشدراهها ،نیروهدای (افدراد)
مختلفی را میبینج که از کشورهای مختلف آمینی و در اینادا مشدغول بده تدیریس هسدتنی (در
کشور دیرری درس خوانینی و به افغانستان برگشتنی) .االب است که دانشجویان در ایدن مسدئله
اتفاق نظر دارنی ،کسانی که در ایران درس خوانیهانی ،بار علمی و تدوان علمدی بهتدری نسدتت بده
کسانی که در کشورهای دیرری تحصی کردهاندی ،دارندی .یعندی از نظرقدیرک علمدی ،تئدوری و
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نظری بهتر هستنی .منتهدی تفداوک در ایدن اسدت کده داندش آموختردان دیردر کشدورها از نظدر
مهارکهای کاری و اارایی ،در مقایسه با دانش آموختران ایران با ترنی .شایی دلی ایدن تفداوک،
در سیستج آموزشی ایران با دیرر کشورها و یا واود فرصتهای کاری برای دانشدجویان خدارای
در کشورهای دیرر باشی.
فرمودید که لیسانس و کارشناسی ارشد را در مفید بودیدد ،میخواسدتط بددانط کده در رده رشدتهای در دانشدگاه مفیدد
تحصیل کردهاید

من در دوره لیسانس و فوق لیسانس ،علوم سیاسی خوانیهام ،التته ادا دارد تشدکر ویدژهای داشدته
باشج از استادان بسیار بیرگوارم ،کسانی که سالها خوشه هین خرمن دانش آنها بودم ،مث آقدای
دکتر سیی صادق حقیقت ،آقای دکتر میرموسوی ،آقای دکتر حسدینی زاده و آقدای دکتدر شدفیعی و
همچنین اساتییی که از تهران میآمینی ،مث آقای دکتر حاتج قادری ،آقای دکتر صادق زیتا کدالم
ً
ً
که واقعا خاطراک شیرینی را از زمدان دانشدجوی و تدیریس آنهدا دارم .خصوصدا از آقدای دکتدر
زیتا کالم و دکتر دهشیار .از تک تک این عیییان سپاسریارم و دستشان را میبوسدج .بدیون شدک
اگر امروز در افغانستان به عنوان یک ههره رسدانهای و علمدی در مراکدی آموزشدی حضدور دارم و
مورد تواه قرار میگیرم ،فی الواقع از برکت واود و دانش آنها بوده است .ایدن واهه فدی الواقدع را
هج که میگویج ،تکیه کالم استاد صادق زیتا کالم است.
آقای احسانی ،سوال بعدی من در مورد دانشگاه مفید است .نظر شما در مورد دانشگاه مفید ریست به عبدارت دیگدر،
اگر در افغانستان در مورد دانشگاه مفید از شما سوال کنند شما ره پاسخی مید ید

التته خوب بود این سوال در ابتیا مطرح میشی .من در قیم نخست از دانشدراه مفیدی و مدییریت
دانشراه مفیی تشکر میکنج و نیی درود و صلواک میفرستج به روح بلنی مرتته حضدرک آیدت اللده
ً
موسوی اردبیلی که واقعا ههرهای دور انییش و دلسوز بودنی که هندین موسسده و مرکدی علمدی را
ایجاد کردنی .امروزه در کشورهای زیادی از دانشراه مفیی ،فار التحصیالنی مفیی حضور دارندی،
ً
خصوصا از افغانستان ،تعیاد زیادی دانشجو در دانشراه مفیی مشغول به تحصی بوده و هستنی.
زمانی که ما وارد دانشدراه مفیدی شدییج ،بقیده دانشدراههای ایدران تماید زیدادی بده ادذب
دانشجویان افغانستانی نیاشتنی و شایی در آن زمان بیشترین دانشجو را در مقایسه با هدر دانشدراه،
ً
دانشراه مفیی از بچههای افغان داشتنی .به همین خاطر ،فعال در افغانسدتان ،در بسدیاری از اداراک
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و مراکی آموزشی که برویی ،از فار التحصی دانشراه مفیدی حضدور دارندی .یکدی از دوسدتان مدا
رئیس شعته دانشراه ابن سینا در میار شریف یا همان بلخ است .ایشان با من میگفت کده تجربده
من در این هنی سال نشان داده ،کسانی که از دانشراههای مختلف ایران فار التحصی شدیهانی و
ً
ً
یا مثال از کشورهای دیرری آمیهانی ،حقیقتا به انیازه فار التحصیالن مفیی موف نیستنی .ما وقتدی
نراه میکنیج بچههایی که از دانشراه مفیی آمیهانی ،هر کیامشان در یک بخش خاصی ،به عندوان
یک ههره علمی متشخص هستنی .ایشان به من میگفت ،اگر کسدی بدا مدیر لیسدانس هدج از
دانشراه مفیی بیایی ،من او را از سایر دانشجویان ،حتی با میر ارشدی متمدایی مدیدانج و تدرای
ً
میدهج .التته این ادعا ،به خاطر تعصب مکانی که در آن تحصی کردهایج نیست ،بلکه واقعا بداور
داریج اوانانی که از دانشراه مفیی فار التحصی شدیهانی از نظدر بدار علمدی و قدیرک تفهیمدی
خیلی با تر هستنی و قیرک علمی و پژوهشی و نویسنیگی بدا تری دارندی و همچندین در مراکدی
شغلی و کاری خود ،بسیار موف بودنی.
به نظرم دانشراه مفیی با تواه به محیط و حضور اساتیی براسته ،نه تنها محدیط خدوبی بدرای
علج آموزی است ،بلکه میتوان از اساتییش هییهای دیرری هون اخالق ،منش و رفتار نیک نیدی
آموخت .در حقیقت یک استاد تنها وظیفه نیارد که به شاگرد خدود مفداهیج درسدی و یدک سدری
تئوری و نظریه را آموزش دهی ،بلکه از هراهت بایدی بدرای شداگردش اسدتاد و الردو باشدی .ایدن
هییی بود که ما از دکترحقیقت و دکتر میرسوی و دکتری شدفیعی و دکتدر حسدینی زاده کده اسدتاد
راهنمایج در پایان نامه دوره ارشی بود و نیی هر یدک از اسداتیی بیرگدوار دانشدراه مفیدی دیدییج و از
ایشان فرا گرفتیج .من به شخصه در روز اهانی معلج ،همیشه هه وقتی در اایی سدخنرانی داشدته
ً
باشج ،هه در شتکههای ااتماعی ،همواره از این ههرههای براسته یاد میکنج ،صدرفا بده خداطر
عش و عالقهای که در من به علت رفتار و منش این بیرگواران واود دارد.
هر هنی این مطلب نتایی نا گفته بمانی که دوستان ما ،زمانی کده از ایدران برمیگردندی ،از یدک
سری مسائ و ناهنجاریها دلخور هستنی .التته ذهنیتها و دیدیگاهها متفداوک هسدتنی و مدن در
کنار نواقص مواود ،انتههای مثتت را نراه کرده و مقایسه میکنج .امروز اگر قشر تحصدی کدرده
و فرهیختهای از بین مهاارین افغانستان از ایران آمیه به خاطر فضای بازی است کده بدین ایدن دو
کشور واود دارد .ما همیشه زمانی که با یکییرر صحتت میکنیج عنوان میکنیج که تدا کندون (در
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این  1۵یا  )۰۵سال ،فضای آموزشی در افغانستان به نحو مطلوبی واود نیاشدته اسدت ،التتده در
حال حاضر هج فضای مناستی واود نیارد و این مسئله به خداطر درگیدری افغانسدتان بدا مسدائ
ان و متارزه با تروریسج و نا امنی است .در ک این نرداه در اامعده افغانسدتان وادود دارد کده
دانشجویان افغانستانی که در ایران درس خوانیهانی بسیار موف هستنی .با این وادود ،یدک سدری
مشکالک برای برخی از اتتاع افغانستان در بیو ورود به ایران و حتدی در حدین تحصدی در ایدران
پیش میآیی ،اما من نمیخواهج که این مشکالک را تسری بیهج به همده و یدک قضداوک کلدی و
عمومی کنج .از نظر من ،مهج آن رویکرد کلی و کدالن هسدت ،نده رفتدار یدک فدرد و هندی فدرد.
همانطور که فضا برای ما فراهج شی ،اکنون فضا برای اوانان ما و نس بعیی ما برای تحصدی در
ً
ایران فراهج است .درست است که من فعال در افغانستان هستج ،ولی بچههای من فعدال در ایدران
درس میخواننی .پسر من دانشجوی دانشدراه صدنعتی اصدفهان در رشدته معدین بدود و در سدال
ااری نیی در کنکور سراسری ایران با رتته  11در دانشراه تهران مشغول به تحصدی اسدت و پسدر
دیررم نیی در دانشراه مفیی مشغول به تحصی شیه است.
خیلی ممنونط از وقتی که در اختیار من قراردادید.

زنیه باشیی آقای خوانساری ،انشاالله حضوری همییرر را مالقاک کندیج .مدن خیلدی خوشدحال
شیم و هرهه باشی ،هنوز هج خود را یک مفییی میدانج.
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گزارشی از  01دوره فعالیت ای کانون شرق نو (سال  0831تا )0811

دانشراه مکانی برای علجآموزی و مش اامعهپدذیری اسدت .دانشدجو در کندار تحصدی علدج و
تخصص نیازمنی نشاط و تمرین هجپذیری در محیطی سدالج و اسدالمی اسدت .دانشدراه مفیدی،
ضمن ایجاد فضایی آکادمیک به مسدائ فرهنردی نیدی نرداه ویدژهای دارد .ایدن مهدج بدا تأسدیس
انجمنهای علمی – دانشجویی و کانونهای فرهنری – دانشجویی میسر شی و به بالندیگی ،رشدی و
پی بنای پرثمری نهاده شی و کانون فرهنردی –
نشاط دانشجویی کمک شایانی کرد .در سال ِ 213۵
دانشجویی شرق نو به همت معاونت امور فرهنری دانشراه تأسدیس شدی .ایدن کدانون بدا هدی
تقویت حس دوستی و برادری میان دو ملت افغانسدتان و ایدران بده وسدیله دانشدجویان و فعدا ن
فرهنری افغانستانی فعالیت خود را آزاز کرد .این کانون در کنار سدایر کدانونهدای فرهنردی ایدن
دانشراه به برگیاری مراسجهای ملی و مذهتی و فرهنری متادرک ورزیی .حاصد ده سدال تدالش
معاونت امور فرهنری و اعضای این کانون ،برنامههای متنوع فرهنری بوده است .در این گدیارش،
به عمیه تالشهای اعضای این کانون میپردازیج.
اعضای ٔ
موسسین خرداد 31

هادی فیاض (اقتصاد) ،مهیی رضدایی (زبدان) ،تقدی محقد (حقدوق) ،زهدره احمدیی (علدوم
سیاسی) ،محمیرضا عارفی (حقوق) ،محمی صالحی (حقوق).
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اولین دوره ،سال 1۰ – ۹۸

زهددره احمددیی (علددوم سیاسددی) دبیددر انجمددن ،علددی زاهددیی (علددوم سیاسددی) ،عتددی الفتدداح
برهانی (حقوق) ،مهیی رضایی (زبان) ،محمیرضا عارفی (حقوق).
برخی برنامههای انجمن در این دوره:
 .2دییار با استاد محق  ،رهتر حیب وحیک افغانستان.
 .1انتشار اولین نشریه کانون شرق نو.
 .1دعوک از آقای امیری رایین فرهنری سفارک افغانستان.
 .۰برگیاری کارگاه مقاله نویسی.

 12׀ مجله علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان
دومین دوره ،سال 10 – 11

علی انصاری (اقتصاد) دبیر انجمن ،مصطفی احمیی (اقتصاد) ،مهیی یوسفی (علوم سیاسی)،
معصومه امیری و صییقه زکی (اقتصاد) ،تقی محق ( حقوق).
برخی برنامههای انجمن در این دوره:
 .2نشست علمی بازشناسی شخصیت رهتر شهیی بابه میاری.
 .1بیرگیاشت شهیای عیاداری محرم کاب با حضدور محتدرم آقدای صدادقی زاده نیلدی (نمایندیه
پارلمان افغانستان).
 .1نمایشراه شکوه پامیر :معرفی فرهن افغانستان.
 .۰السه کانون با آقای محمی ابراهیج قاسمی موسس دانشراه کاتب و نماینیه وقدت مدردم کابد
در پارلمان افغانستان
 .۹بررسی رشته اقتصاد و آینیه ما :با حضور دکتر الهی مییر وقت گروه اقتصاد و خدانج ابراهیمدی
هیئت علمی دانشراه کاتب.
 .۶بررسی رشته حقوق و آینیه ما:با حضور مرحوم دکتر قربان نیا ،مییر وقت گروه حقدوق و دکتدر
فو دی استاد دانشراه کاتب.
 .۷برگیاری کارگاه مقاله نویسی.
 .3مراسج تجلی از فار التحصیالن و نفراک برتر علمی دانشجویان افغانستانی شاز در ایران.
 .۵صیور بیانیه محکومیت توهین به ساحت پیامتر.
 .2۵افتتاح کار گروه ادبی کلکین شرق نو.
 .22اردوی شمال و هاپ نشریه شرق نو.

مجلۀ علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان ׀ 13
سومین دوره ،سال 19 – 10

علی انصاری (اقتصاد) دبیر انجمن ،مصطفی احمیی (اقتصاد) ،مهیی یوسفی (علوم سیاسدی)،
معصومه امیری و صییقه زکی (اقتصاد).
برخی برنامههای انجمن در این دوره:
 .2همایش بررسی انییشه رهتر شهیی بابه میاری و تاثیراک آن بر اامعه کنونی.
 .1صیور بیانیه علیه نس کشی مردم هیاره کویته.
 .1برگیاری نشست «افغانستان پس از  22سال» ،با حضور دکتر مهیوی.
 .۰کارگاه آموزشی تاریخ معاصر افغانستان.
 .۹نشست علوم سیاسی در اف آینیه :با حضور محمی شف خدواتی و اسدیالله زائدری از اسداتیی
دانشراه افغانستان.
 .۶اردوی شمال و هاپ نشریه شرق نو.

 14׀ مجله علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان
رهارمین دوره ،سال 18 – 19

علیرضا حییری (علوم سیاسدی ) دیتدر انجمدن ،سدیی محمدی حسدینی (مترامدی زبدان) ،آمنده
محمددیی (اقتصدداد) ،سددیی اسددماعی حسددینی (حقددوق) ،هددادی حکیمددی (اقتصدداد) ،منصددوره
اکتری (علوم سیاسی) ،مهیی قنتری (علوم سیاسی).
برخی برنامههای انجمن در این دوره:
 .2بیرگیاشت مقام رهتر شهیی بابه میاری (ره) با عنوان «وحیک ملی در انییشه رهتر شهیی».
 .1نشست عمومی کانون :با حضور مرحوم دکتر قربان نیا ،مییر وقت گروه حقوق.
 .1تقییر از تیج آریانای مفیی (قهرمان رقابتهای فوتتال دانشراه مفیی) و همچنین تقییر از نفراک
برتر علمی دانشراه.
 .۰برگیاری کالس آموزش زبان پشتو.
 .۹بررسی تحو ک لوی ارگه با دعوک نماینیگان لوی ارگه ،علی سعییی و استاد واعظی.
 .۶پخش و نقی فیلج خا و مراان با حضدور کدارگردان مسدعود اطیدابی و هنرمندی افغانسدتانی
سمیع الله عطایی.
 .۷بررسی روابط دختر و پسر با حضور حجت ا سالم دکتر دهنوی.
 .3پخش و نقی فیلج گ ههره.
 .۵دعوک از دکتر سجادی نماینیه مردم زینی در پارلمان و موسس دانشراه خاتج النتیین.
 .2۵ایجاد الساک بحث تربیون آزاد.
 .22اردوی شمال و هاپ نشریه کانون شرق نو.

مجلۀ علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان ׀ 15
پنجمین دوره ،سال ۸۹ –– 18

روح الله اوادی (حقوق) دبیر انجمن ،صادق مقیس زاده (حقدوق) ،فاطمده علیدیاده (اقتصداد)،
احمی نوروزی (حقوق) ،محمدی حسدینی (مترامدی زبدان) ،کتدری حسدینی (علدوم سیاسدی)،
روح الله هاشمی (علوم سیاسی).
برخی برنامههای انجمن در این دوره:
 .2برگیاری مراسدج نکوداشدت شدهیی راه عدیالت افغانسدتان «شدهیی مدیاری» بدا موضدوع تتلدور
عیالت خواهی در انییشه شهیی میاری(ره).
 .1برگیاری مراسج فاخر تجلی از برگیار کننیگان استانی و کشوری مراسجهای شدهیی راه عدیالت
افغانستان " شهیی میاری " و تجلی از نختران علمی ،هنری و ورزشی افغانستان.
 .1برگیاری مراسج نکوداشت شهیی بلخی.
 .۰مراسج گرامی داشت ایام عیاداری ابا عتیالله الحسین (ع) ،با موضوع «قیام امدام حسدین (ع) و
شیعه امروز».
 .۹مراسج معارفه کانون با موضوع «افغانستان و تحصیالک عالی» با حضدور دکتدر زدالم سدخی
احسانی.
 .۶شرکت فعال در نمایشراه کانونهای فرهنری و علمی دانشراه مفیی.
 .۷پخش و نقی فیلج «کهن یادگار سرزمین آزر» با حضور سمیع الله عطایی ،کارگردان فیلج.
 .3شرکت فعال و دییار با استاد محق  ،معاونت اارایی کشور افغانستان و تعیین نماینیه شرق ندو
به عنوان نماینیه ک دانشجویان دانشراههای قج.
 .۵تاسیس کار گروههای تریتون آزاد ،کارگروه توسعه (اقتصاد ) و کار گروه تسنیج (هنر).

 16׀ مجله علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان
ششمین دوره ،سال 1۹ – 1۵

روح الله محمیی (علوم سیاسی) دبیدر انجمدن ،محمدی امدان ابراهیمدی (علدوم سیاسدی) ،ثریدا
صدادقی (مترامددی زبددان) ،طدداهره مددو یی (مترامدی زبددان) ،نتددی زالمددی (علددوم سیاسددی)،
محمیرضا رضایی (علوم سیاسی) ،مهیی باقری (علوم سیاسی).
برخی برنامههای انجمن در این دوره:
 .2برگیییه شین به عنوان زرفه برتر ،در نمایشراه توانمنییهای کانونها و انجمدنهدای دانشدراه
مفیی.
 .1برگددیاری همددایش علمددی «مهدداارک ،بیجهددا و امیددیها» ،بددا حضددور آقددای علیحسددن
مصطفوی (نماینیگی امور مهاارین سفارک امهوری اسالمی افغانستان در تهران).
 .1السه مشاوره اقامتی برای ورودیهای اییی دانشراهها.
 .۰همایش علمی – تحلیلی «نقش تتسج ،شکریه در آسمان افغانستان» با حضدور آقدای قنترعلدی
تابش ،رئیس دپارتمان حقوق و علوم سیاسی دانشراه ابوریحان کاب و شاعر فرهیخته معاصر.
 .۹اکران فیلج هنی متر مکعب عش  ،نماینیه سینمای افغانستان در اسکار.
 .۶برگیاری تریتون آزاد ( )2با عنوان «بحرانهدا و هدالشهدای پدیش روی اامعده افغانسدتان» بدا
حضور دکتر روح الله روحانی.
 .۷برگیاری تریتون آزاد ( )1با عنوان «بررسی راهکارهای الدوگیری از هدالشهدا و بحدرانهدای
پیش روی اامعه افغانستان» با حضور آقای محمی امین حییری.
 .3همایش ادبی – دانشجویی «گذری بر ابیاک دری».
 .۵همایش علمی بررسی پیامیهای پیوستن امهوری اسدالمی افغانسدتان بده سدازمان تجدارک
اهانی ( )WTOبا حضور دکتر عتی القیوم سجادی ،اسدتاد دانشدراه خداتج النتیدین افغانسدتان و
دکتر ناصر الهی و  2۵استاد گروه اقتصاد دانشراه مفیی.
 .2۵همایش گفتمان اعتیالررایی در انییشه شهیی مدیاری (ره) بدا حضدور «آقدای محمدی سدرور
اوادی» مشاور معاون رئیس امهور و حجت ا سالم ناصری نمایندیه مدردم ورد در پارلمدان
افغانستان و شخصیتهای براسته سیاسی کشور.
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 .22همایش بررسی آخرین تحو ک سیاسی – ااتماعی افغانستان با حضور دکتر اعفدر مهدیوی
نماینیه کاب در پارلمان و دکتر سیی عسکرموسوی استاد دانشراه.
 .21مییگرد علمی تحلی و بررسی تحو ک پیش روی افغانستان در سال  21۵۹با موضوع «بهدار
 ۵۹حکومت وحیک ملی سدقوط میکندی از شدایعه تدا واقعیدت» باحضدور اسدیالله زائدری و
یارمحمیباقری اساتیی دانشراههای افغانستان.
 .21دییار اعضای شورای مرکیی کانون شرق نو با سفیر افغانستان در ایران.
 .2۰صیور بیانیه در محکومیت واقعه المنا زاب (انتش تتسج).
 .2۹صیور بیانیه در محکومیت اقیام تروریستی علیه انتش روشنایی.

فتمین دوره ،سال 1۶ – 1۵

مریج اعفری دبیدر انجمدن ،فاطمده زالمدی (علدوم سیاسدی) ،ادواد رضدایی (حقدوق) ،فریدی
مصطفوی (علوم سیاسی) ،منیژه اکتری (علوم سیاسی) ،محمی امان ابراهیمدی (علدوم سیاسدی)،
روح الله ابراهیمی (اقتصاد).
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برخی برنامههای انجمن در این دوره:
 .2همایش بررسی آخرین وضعیت مهاارین افغانستانی بده همدراه اکدران و نقدی و بررسدی فدیلج
شاهیاده.
 .1بررسی ،گیارش و تحلی ایییترین تحو ک افغانستان.
 .1برگیاری کالس آموزشی خط تحریری با خودکار توسط استاد محمی زمان حییری.
 .۰بررسی مراح بورسیه تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی خارج از کشور.
 .۹مراسج بیست و دومین سالررد شهادک استاد عتی العلی میاری(ره) با عندوان «شدهیی وحدیک
ملی و همررایی اقوام».
 .۶برگیاری همایش «رسج همسایری با همکاری کانون پرنیان و انجمدن علدوم سیاسدی دانشدراه
مفیی».
 .۷مراسج بیرگیاشت شهیای قول اردوی  1۵۵شاهین (و یت بلخ).
 .3نمایشراه هنرهای دانشجویی با همکاری انجمن علمی زبان دانشراه مفیی و کانون پرنیان.
 .۵مراسج تقییر از فعالین فرهنری هفت سال گذشته کانون شرق نو.

مجلۀ علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان ׀ 19
شتمین دوره ،سال 19 – 1۶

آیت الله حسنی (دبیر انجمن) ،حمیی فاضلی (علوم سیاسدی) ،محیثده عیندی (علدوم سیاسدی)،
ناصر محمیی بلخی (حقوق) ،زینب انصاری (اقتصاد).
برخی برنامههای انجمن در این دوره:
 .2برگیاری تریتون آزاد دانشجویی با موضوع «ازدواج».
 .1اکران و نقی سه فیلج کوتاه از زالمرضا اعفری.
 .1برگیاری کالس خوشنویسی.
 .۰برگیاری السه بررسی کی ایا (قانون ایایی اییی) افغانستان و فرصتهای شغلی حقوق.
َ
 .۹برگیاری اشن قوس.
 .۶نشست علمی اصول سیاست خارای افغانستان (باییها و نتاییها).
 .۷نشست بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی حوادث و تحو ک اخیر افغانستان.
 .3مراسج بیست و سومین سالررد شهادک استاد عتیالعلی میاری(ره) با عندوان «واکداوی علمدی
انییشههای شهیی وحیک ملی (صل  ،امنیت ،مردم)».

 21׀ مجله علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان
نهمین دوره13 – 19 ،

اواد رضایی (دبیر انجمن) ،معصدومه محمدیی (علدوم سیاسدی) ،صدفی اللده حسدینی (علدوم
سیاسی) ،راضیه موسوی (علوم سیاسی) ،علی انصاری (علوم سیاسی).
برخی برنامههای انجمن در این دوره:
 .2برگیاری ایستراه صلواتی به مناستت اربعین حسینی.
 .1اکران و نقی فیلج «رفتن».
 .1کارگاه آموزش مقاله نویسی.
 .۰نشست مراح اخذ روادیی تحصیلی.
 .۹اشن میالد حضرک رسول اکرم و گرامیداشت هفته وحیک.
 .۶نشست فرصتها و هالشهای کار و زنیگی در افغانستان با همکاری کدانون علمدی فرهنردی
نختران افغانستان.
 .۷مراسج باشراه سخنرانی افغانستانی محلی برای تمرین سخنرانی.
 .3مراسج بیست و ههارمین سالررد شهادک استاد عتی العلی میاری(ره) بدا عندوان «بایسدتههای
صل در انییشه شهیی میاری (ره)».
 .۵نشست بررسی لویه ارگه صل افغانستان.
 .2۵نکوداشت ده سالری کانون شرق نو و اختتامیه دوره نهج.
 .22برگیاری سلسله الساک گفتروی آزاد دانشجویی.
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د مین دوره11 – 13 ،

زالم عتاس قاسمی (دبیر انجمن) ،محمی انصداری ،عصدمت اللده عییدیی ،روح اللده رسدولی،
زینب افضلی ،خییجه دولت حسین ،معصومه محمیی و محمی مهیی حسنی.
برخی برنامههای انجمن در این دوره:
 .2سمینار بررسی مسائ و مشکالک دانشجویان افغانستانی دانشراه مفیی.
 .1نشست علمی با موضوع «اریان شناسی احیاب افغانسدتان» بدا حضدور دکتدر زدالم سدخی
احسانی.
 .1نشست علمی با عنوان «منع خشونت علیه زنان».
 .۰برگیاری دوره تربیت مشاور و سواد رسانهای و مییریت فرهنری با همکاری موسسه نمدا رسدانه
 .۹برگیاری اشن یلیا با همکاری انجمن علمی زبان.
 .۶برگیاری نشست علمی با موضدوع «بررسدی آخدرین تحدو ک انتخابداک ریاسدت امهدوری
افغانستان» با حضور دکتر نوروزی.
 .۷برگیاری نشست علمی اینترنتی با موضوع «بررسی تواف نامه صل میان آمریکدا و طالتدان» بدا
حضور اسی الله زائری.
 .3برگیرای نشست علمی اینترنتی با موضوع «بررسی مذاکراک صل میان حکومت افغانسدتان و
طالتان» با حضور دکتر محمیشف خواتی.
 .۵برگیرای نشست علمی اینترنتدی بدا موضدوع «بررسدی مسدائ انتخابداک ریاسدت امهدوری
افغانستان» با حضور دکتر نوروزی.
 .2۵برگیرای نشست علمی اینترنتی با موضوع «بررسی توافقنامه صل بین آمریکدا و طالتدان» بدا
حضور استاد زالم سخی احسانی.
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نقش اندونزی در روند لح افغانستان
روح الله محمدی



رکیده

انیونیی پرامعیتترین کشور اسالمی و دارای بیرگترین دموکراسی اسالمی در اهان میباشدی .ایدن کشدور
ضمن دارا بودن اقوام و مذاهب گوناگون ،سط با یی از رواداری را به نمایش گذاشته است .ایدن امدر سدتب
شیه تا انیونیی به عنوان الرویی برای سایر کشورهای در حدال توسدعه اسدالمی مطدرح گدردد .یکدی از ایدن
کشورها افغانستان است که سالها از درگیریهای داخلی در کشور خود رنج میبرد و تحق «صدل پایدیار»
یکی از اهیا استراتژیک سیاستمیاران این کشور است .انیونیی الرویی برای دولتمردان افغانستان است تدا
بتواننی با استفاده از تجارب این کشور در مهار افراطگرایی روندی صدل را همدوار کنندی .دولدت اندیونیی نیدی
اعالم آمادگی کرده تا تجربیاک خود را در اختیار سیاستمیاران افغانستان قدرار دهدی و در ایدن روندی بدا دولدت
افغانستان همکاری کنی .با این حال ،این سوال مطرح میشود ،با نظر به ایدنکده اندیونیی حضدور نظدامی در
این درگیریها نیاشته است ،هرونه این کشور در رونی صل افغانستان نقش ایفا میکنی برای پاسخ بده ایدن
سوال این فرضیه را مطرح کردیج که با تواه به عیم دخالت انیونیی در اریان ان داخلدی افغانسدتان ،ایدن
کشور مطاب با سیاست خارای خود و در قالب یک قیرک هنجاری ،سعی در ایفای نقش میدانجی در روندی
صل افغانستان را دارد .در این مقاله از روش پژوهش کیفی ،بدا اسدتفاده از کتدب ،مقدا ک و مندابع اینترنتدی
استفاده شیه است.
کلیدواژه ا

انیونیی ،افغانستان ،صل  ،سیاست خارای ،طالتان.

 کارشناسی ارشی مطالعاک منطقهای دانشراه تهران .تهران .ایران .׀

ruhallahm@ymail.com
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مقدمه

بعی از حوادث  22سپتامتر  1۵۵2و حمله آمریکا به افغانسدتان و سدرنرونی نظدام طالتدان ،تدأمین
امنیت و ثتداک در ایدن کشدور از اولویتهدای اصدلی دولتمدردان بدوده اسدت .در دوره ریاسدت
امهوری حامی کرزی اصلیترین دزیزه ،عیم بازگشت بده دوران ان هدای داخلدی و هدرج و
مرج ناشی از آن بود .با روی کارآمین محمی اشر زنی و قیرک گرفتن نسدتی طالتدان دو هدی
استراتژیک برای دولت وحیک ملی تعریف شی :توسعه اقتصادی و از همده مهمتدر تدأمین صدل
سرتاسری در افغانستان .با تواه به اینکه توسعه اقتصادی نیازمنی امنیت و ثتاک اسدت در منشدور
تیج تحول و تیاوم کده شدعار انتخابداتی محمدی اشدر زندی بدود ،صدل از اایرداه ویدژهای در
اهیافشان برخوردار بدود .تغییدر اسدتراتژی آمریکدا در کداهش نیروهدای نظدامی در افغانسدتان و
همچنین تغییراک هئوپلتیکی و حمایت قیرکهای منطقهای از طالتان ایجداب میکدرد کده روندی
صل سرعت یابی.
محمی اشر زنی پنج حلقه را در سیاست خارای کشدور تعریدف کدرده بدود :حلقده اول را
همسایهها ،حلقه دوم را کشورهای اسالمی ،حلقه سوم را اروپا ،امریکا و کاندادا ،حلقده ههدارم را
آسیا و حلقه پنجج را سازمانهای بین المللی تشکی میدانی .دولت افغانستان ماهیت درگیریهدا
در این کشور را حاص رقابتهای فرامنطقهای و منطقهای قیرکهای بدیرگ میداندی .بده همدین
دلی  ،از قیرکهای دخید در رقابتهدای منطقدهای میخواهدی تدا زمینده ایدن درگیریهدا را در
افغانستان فراهج نکننی و از نفوذ خود بر گروههای متخاصج استفاده کنی و به کاهش درگیریهدا در
این کشور کمک کننی؛ هرا که یک افغانستان بیثتاک ،منطقه و اهان را بیثتاک خواهی کرد.
یکی از کشورهایی که دولت افغانستان نراه ویژهای در اهت پیشترد اهیا صل به آن دارد،
انیونیی است .انیونیی در حلقه دوم کشورهای مهج در سیاست خارای افغانسدتان ادای دارد.
این کشور بیرگترین دموکراسی اهان اسالم را دارا بدوده و یکدی از ههدار قدیرک ندو ظهدور آسدیا
است .کاب تالش میکنی تا از ظرفیت این کشدور در حدال رشدی کده بیرگتدرین قطدب امعیتدی
مسلمان را داراست ،بهره گیرد.
انیونیی هج خواهان گسترش فعالیتهای خود از منطقه اندوب شدرق آسدیا بده سدایر نقداط
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اهان است .این کشور ،یکی از بنیانرذاران انتش عیم تعهی و آسهآن بوده و همچنین ،عضدویت
زیر دائج شورای امنیت را دارا میباشی .این کشور در بسیاری از اختالفاک و بحرانهای منطقدهای
نقش میانجی را بازی کرده و سعی دارد در هارهوب سازمان مل متحدی فعالیتهدای صدل بانی
خود را در اهان گسترش دهی .از سویی این کشور در سیاست خارای خود رسدالت کمدک بده
کشورهای اسالمی گرفتار در بحران را تعریف کرده است .حمایت از مسلمانان روهنریا و ایالدت
سین کیان هین و همچنین مسئله قیس از نمونههایی است که همدواره ایدن کشدور نررانیهدای
خود را از آسیب به مسلمانان در آن اظهار داشته است ،التته با تواده بده ایدنکده عدیم درگیدری بدا
قیرکهای بیرگ از اولویتهای سیاست خارای انیونیی به حساب میآیدی ،ایدن کشدور سدعی
کرده است تا منافع ملی خود را در همه قضایا در اولویت قرار دهی .یکی از د یلدی کده اندیونیی
سعی در تسریع رونی صل و بازگشت ثتاک به افغانستان را دارد ،گیارشهدایی متندی بدر حضدور
شهرونیان این کشور در صفو گروه داعش در افغانستان و پاکستان است.
دولت افغانستان معتقی است ،انیونیی در گذشته مشابهتهای بسیاری با بحرانهدای کندونی
افغانستان هون درگیری داخلی ،فساد اداری سازمان یافته ،فقر گسترده ،تجییه طلتدی و ...داشدت
است ،اما اکنون انیونیی در یک اامعه میانهرو ،هنی قومی و مذهتی با ارائه آموزشهای دینی بده
دور از پرورش افراط گرایی ،نترد با افراط گرایی و تروریسج ،اشتغالزایی و متدارزه بدا فقدر ،کثدرک
فرهنری – قومی و وحیک ملی ،ح منازعاک داخلی ،رشی اقتصادی ،دستیابی به صدل و ثتداک
و ...از کشورهای موف اهان است و میتوانی الرویی مهدج بدرای کابد در گدذر از هالشهدای
گوناگون باشی (.)css, 1396
رارروب نظری

انیونیی در سیاست خارای خود از اصول مختلفی پیروی میکنی .از این میان میتوان به توسدعه
اقتصادی و بسط فرهن گفترو و دموکراسی در اهان اشداره کدرد .از اهدیا سیاسدت خدارای
انیونیی ،میتوان از تأثیر گذاری مثتت بر مسائ اهانی ،کاهش سدط خشدونتهای مدذهتی و
همچنین بسط رواداری دینی نام برد .انیونیی در این راسدتا در بسدیاری از مسدائ اهدان اسدالم

 26׀ مجله علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان

سعی بر معرفی خود به عنوان قیرک هنجاری کرده است .نظریه قدیرک هنجداری ،1نظریدهای در
مورد هنجارها ،مقرراک ،ارزشها و استانیاردهایی است که در سیاست اهانی مطرح است .ایدن
اییه در روابط بین المل مفهومی نوین نیست .به عنوان مثال ،کار میان قدیرک اقتصدادی ،قدیرک
نظامی و قیرک در برابر عقییه ،تفاوک قائ میشود .دوهن نیی به قیرک هنجاری اامعده اروپدا،
به عنوان یک نیروی هنجاری ،عالقه مندی بدود و اعتقداد داشدت (ثمدودی ،21۵۹ ،ص  .)۹ –۰دو نظریده
«مکتب انرلیسی» و «سازه انراری» بدرای تتیدین قدیرک هنجداری راهگشدا اسدت .انییشدمنیان
مکتب انرلیسی ،روابط بین المل را فراتر از یک نظام بین المللی و اامعهای مرکدب از دولتهدا
میداننی و قائ به اهمیت اهیا  ،قواعدی ،نهادهدا ،ارزشهدا و هنجداری مشدتر در آن هسدتنی.
بنابراین ،مکتب انرلیسی بر اامعه بین المل و نقش هنجارها و قواعدی در روابدط میدان دولتهدا
تاکیی زیادی دارد ( .)Dunne, 1998, p. 22از منظر سازه انراران نیی ،هویتها ،هنجارهدا و فرهند
نقش مهمی در سیاستهای اهانی ایفا میکننی .هویتها و مندافع دولدتهدا توسدط هنجارهدا،
تعامالک و فرهن ها ایجاد میشود و این فرایندی اسدت کده موضدوع تعامد دولدتهدا را تعیدین
مینمایی .سازه انراران هنین عنوان میکننی که قیرک گفتمانی (دانش ،ایدیهها ،هنجارهدا و )...و
مادی برای هرگونه فهج و برداشتی از امور اهانی ضروری است (.)Hopf, 1998, p. 175
آنها به گفتمانهای رایج و نافدذ در اهدان تواده زیدادی دارندی ،بده ایدن دلید کده گفتمدان،
اعتقاداک و منافع را شک داده و یا آن را منعکس میسازد و از این طری هنجارهای رفتداری قابد
قتددول را بنیددان مینهددی ( .)Walt, 1998, p. 40 - 41مفهددوم قددیرک هنجدداری در ایددیهآلترین و
خالصترین شک خود ذهنی تا مادی و فیییکی است .این به معنای آن است کده اسدتفاده از ایدن
قیرک کاربرد توایهاک هنجاری تا انرییههای مادی یا قیرک فیییکدی اسدت .بندابراین ،موضدوع
توایه هنجاری نیازمنی یدک دوره زمدانی بسدیار متفداوک و یدک شدک متفداوک از مشدارکت در
سیاست اهانی است.
برای اینکده توایده قدیرک هنجداری متقاعدی کنندیه و ادذاب باشدی ،نخسدت بایدی قواعدی
پددیش برنددیه آن نیددی از مشددروعیت برخددوردار باشددی .هنددین مشددروعیتی در سیاسددت اهددانی از
1. normative power theory
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کنوانسیونها ،معاهیاک یا موافقتنامههای امضا شیه حاص میشدود .دوم آنکده ایدن اقدیاماک
انجام شیه برای پیشترد قیرک هنجاری بایدی متقاعدی کنندیه و مسدتیل باشدی و موادب اعتتدار و
آبرومنیی یا مایه شرمسداری باشدی (صدتازیان ،21۵3 ،ص  .)۰هنجدار بدین المللدی عتدارک اسدت از
هییهایی که در روابط بین الملد عدادی ،طتیعدی و رایدج بده حسداب میآیدی .بندابراین ،قدیرک
هنجاری به معنای توس یک بازیرر بده ایدیههدایی اسدت کده در اامعده بدین المللدی طتیعدی و
رایجانی ( .)Ramezani & Hekmatnejad, 2016, P. 52اگرهه «یان منرز» را به عنوان کسی که واضدع
نظریه قیرک هنجاری اروپاست میشناسنی ،اما خود منرز معتقی است که این مفهوم به ندوعی از
سوی انییشمنیان قتلی همچون «ای .اچ .کار» و «اان گالتون» نیی مطرح شیه است .او تصری
کرده که قیرک هنجاری در عرصه بین المل امر ایییی نیست؛ هرا که کار وقتی تفاوک قدیرک
نظامی و قیرک بر افکار را مطرح کرد یا «فرانسوا دوهن» وقتی از اروپا به عنوان یک نیروی فکدری
که از باورهای بنیانرذاران آن نشأک میگیرد نام میبدرد و یدا وقتدی گدالتون توضدی میدهدی کده
قیرک اییئولوهیک ،قیرک بر انییشه و افکار است ،همری به نوعی عناصری از قیرک هنجداری
را به تصویر کشییهانی ( .)Manners, 2002, P. 239منرز تفاوک رویکردهای خود بدا کدار و گدالتون
در مورد سه قیرک مینی ،نظامی و هنجاری را در ایول شماره یک آورده است.
جدول  .1ویژگیهای قدرت مدنی ،نظامی و هنجاری (.)Manners, 2002, P. 240
قدرت مدنی

قدرت نظامی

قدرت هنجاری

کار

اقتصادی

نظامی

فکر

گالتون

پاداش

تنبیه

ایدئولوژی

منرز

توانایی استفاده از ابزارهای

توانایی استفاده از ابزارهای نظامی

توانایی شکلدهی به ایدههای

مدنی

هنجاری
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گرهه بسیاری از صاحب نظران ،نظریه قیرک هنجاری را در توایه اقیاماک اتحادیه اروپا بسدط و
گسترش دادهانی و خاستراه ایدن نظریده هدج بعدی از اند اهدانی دوم ،اروپدا بدوده اسدت ،امدا
کشورهای دیرر نظیر انیونیی نیی از کارکرد این قیرک در سیاست خارای خود استفاده میکندی.
با نراهی دقی به نقش انیونیی در رونی صل افغانستان میتوان به این نتیجه رسدیی کده اندیونیی
ضمن حمایت از کارکردهای سازمانهای بین المللدی و در هدارهوب آن ،بده اقدیاماک خدود در
تامین صل حیاکثری ،به عنوان کشوری تاثیر گدذار در اهدان اسدالم ،میپدردازد .از املده ایدن
اقیاماک میتوان به  .2اعالم آمدادگی بدرای مییبدانی از دفتدر سیاسدی طالتدان؛  .1سداخت مرکدی
اسالمی در کاب ؛  .1مییبدانی از کنفدرانس مشدتر هیداک سیاسدی طالتدان بدا مجلدس علمدای
انیونیی و  .۰برگیاری نشست سه اانته علمای افغانستان ،پاکستان و انیونیی اشاره کرد.
تاریخ روابط سیاسی اندونزی و افغانستان

اندیونیی بده عنددوان پرامعیدتترین کشددور اسدالمی در اهددان روابدط دیرینددهای بدا بسددیاری از
کشورهای اسالمی دارد ،در این میان یکی از نخستین کشورهایی که پس از خاتمه یافتن انقدالب
ضی استعماری در انیونیی توسط احمی سوکارنو (نخستین رئیس امهور انیونیی) این کشدور را
به رسمیت شناخت ،افغانستان بود .روابط دیپلماتیک میان دو کشور از سال  2۵۹۰به طور رسمی
برقرار شی و افغانستان سفارک خود در ااکارتا را افتتاح کرد.
 .1اولین پیمان دوستی میان افغانستان و انیونیی در  3ثور  133۰به امضا رسیی (ویکیپدییا) .بدا
امضای توافقنامه دوستی میان افغانستان و انیونیی ،احمی سدوکارنو در سدال  11۶1از افغانسدتان
بازدیی کرد ( .)css, 1396پس از پایان ان های داخلی و سرنرونی طالتدان از سدال  1001روابدط
دو اانته انیونیی و افغانستان ارتقا یافت و موافقتنامههایی در بخشهای مختلف بین دو کشدور
امضاء شی.
 .1در نوامتر  1011حامی کرزی ،رئیس امهور وقت افغانستان از کشور انیونیی دیدیار و در
پنجمین ااالس دموکراسی بالی شرکت کرد .پس از دییار رهتران و مقاماک عالی رتتده افغانسدتان
و انیونیی ،زلمی رسول ،وزیر امور خاراه افغانستان و مارک گاوا ،وزیر امدور خاراده اندیونیی،
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تواف دوستی و همکاری بدین افغانسدتان و اندیونیی امضدا کردندی .همچندین ،توافقنامده متادلده
برنامههای فرهنری بین دو کشور توسط «سیی مخیوم رهین» وزیر اطالعاک و فرهن و «محمدی
نو» وزیر آموزش و فرهن انیونیی به امضا رسیی .حامی کرزی در یک کنفدراس مشدتر ختدری
روابط دو کشور را مثتت ارزیابی کرد و از روابط اقتصادی ،آموزشی و فرهنردی و ...بدا اندیونیی و
ایجاد روابط عمی بین کشور استقتال کرد.
دولت انیونیی تأکیی کرد که در زمینه همکاریهای فنی ،ایجاد ظرفیدت ،تقویدت ارگدانهدا،
کشاورزی و پشتیتانی از توانمنیی زنان به افغانستان یاری خواهی رسانی .هر دو کشور از توافقنامده
اییی دوستی که اایریین توافقنامه دوسدتی سدال  11۹۹بدود اسدتقتال کردندی .بدر اسداس ایدن
توافقنامه ،دوستی و همکاری در حوزه اقتصادی ،تجاری ،فرهنری و دانشراهی گسترش مییابدی.
همچنین ،دو کشور بر اهمیت همکاری دواانته در متارزه بدا تروریسدج و انایداک برنامده ریدیی
شیه تأکیی کردنی (.)Bakhtar News, 2013
 .3محمی اشدر زندی در سدال  1012در رأس یدک هیئدت عدالی رتتده دولتدی وارد کشدور
انیونیی شی و مورد استقتال رسمی رئیس امهور «اوکو ویدیودو» قدرار گرفدت .هدی اصدلی
رئیس امهور افغانستان به ااکارتا شناخت بهتر از فراینی خروج از افراطی گری ،گسترش اسدالم
میانه رو ،حمایت اندیونیی از صدل افغانسدتان و اسدتفاده از تجدارب اندیونیی در الدوگیری از
گسترش افراط گرایی بود.
در ایددن دیددیار ،دولددت انددیونیی هددارهوب همکدداری ب درای انجددام تالشهددای خددروج از
افراط گرایی را که شام گفتمان و تقویت نقش علمدا اسدت را طدرح ریدیی و بدا رئدیس امهدور
افغانستان به اشترا گذاشت .دو رئیس امهور در خصوص روشهای ایجداد صدل و آشدتی در
افغانستان بحث و گفترو کردنی .در ایدن دیدیارها ضدمن تأکیدی بدر گسدترش روابدط اقتصدادی و
سیاسی ،وزارک خاراه انیونیی و نهضدت العلمداء ،دربداره سداخت مرکدی اسدالمی کده شدام
مسجی ،کلینیک پیشکی ،کتابخانه و مح تجمعاک است ،به گفترو پرداختنی.
 .۰رئیس امهور انیونیی اوکو وییودو در هانویده  1012از افغانسدتان دیدیار کدرد ( Jakarta
 )Post, 2018و مورد استقتال رسمی قرار گرفت .هی اصلی این سفر ،ارائه طدرح اندیونیی بدرای
رونی صل افغانستان بود که در سال  1012در سفر محمی اشر زنی بده اندیونیی مدورد تأکیدی
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قرار گرفته بود .اوکو وییودو پیش از سفر به افغانستان به سفر به اسدالم آبداد و دیدیار بدا مقامداک
پاکستانی طرحی را برای برقراری صل در افغانستان ارائه کرده بود .ویدیودو بدا تاکیدی بدر ایدنکده
ان به نفع هیت کسی نیست ،طدرح ایجداد کمیتده مشدتر سده گانده بدین علمدای افغانسدتان،
پاکستان و انیونیی برای برقراری صل در افغانستان را ارائه کرده است .رئیس امهور انیونیی بدا
تاکیی بر این که شهرونیان انیونیی که در هیاران اییره زنیگی میکننی با واود صیها قوم و زبدان
به صورک مسالمت آمیی و در کمال وحیک و همیلی زنیگی میکننی و حکومدت اندیونیی ایدن
ً
همیلی را برای تمام کشورهای اسالمی مخصوصا مردم افغانستان آرزو دارد ،این قول را داد کده در
این زمنیه همکاری خواهی کرد.
محمی اشر زنی در کنفرانس ختری رسدمی از اندیونیی بده عندوان بیرگتدرین کشدور دارای
دموکراسی در اهان اسالم و نماد تعادل یاد کرد و نقش این کشدور را در معداد ک اهدان اسدالم
اثر گذار دانست .وی از کشورهای اسالمی به ویژه انیونیی خواست که بر حامیان هراس افکندان
فشار بیاورنی ،تا آنها به حاشیه رانیه و منیوی شونی .هج اکندون ایدن دو کشدور در پایتخدتهدای
خود دارای سفارک هستنی و در عالیترین سط دیپلماتیک به همکاری میپردازنی.
علل سیاسی و امنیتی حضور اندونزی در افغانستان

محمی اشر زنی ،پیش از این پنج حلقه را در سیاست خارای کشور تعریدف کدرده بدود .گفتده
شی که کشورهای اسالمی در حلقۀ دوم قرار دارنی و انیونیی نیی با تواه به نقدش رو بده رشدی و و
همچنین وزنه بیرگترین کشور اسالمی ،در سیاست خارای افغانستان از اایراه مهمدی برخدودار
است .در این راستا ،به نظر میرسی کاب اکنون تالش میکنی از ظرفیت بیرگترین قطب امعیتدی
مسلمان و کشوری در حال رشی بهره گیرد .در واقدع از یدک سدو ،ثتداک اسدتراتژیک در سیاسدت
داخلی و خارای و از سوی دیرر ،تالش برای رهتری حرکت پرشدتاب اندوب شدرق آسدیا بدرای
رسیین به اایراهی شایسته در اهان در کنار واقعیتهایی هون نوظهدور بدودن و یکدی از ههدار
قیرک مهج آینیه قاره آسیا مواب شیه کاب به توان و پتانسی انیونیی تواه بیشتری کنی.
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در بعی دیرری هر هنی دولت این کشور بدا حدذ احدیاب تندیرو در سدال  1012هدون حدیب
التحریر با امضای فرمان دولت و تواه به اصول پانکاسیال با رفع هالشهدا و تهییدیاک مختلدف
مسیر توسعه یافتری بیون هالش افراطگرایی را میپیمایی ،ولی صدیها اندیونییایی در سدالهدای
گذشته به داعش در سوریه پیوسته بودنی و خطر بازگشت آنها به افغانسدتان نیدی همچندان و ادود
دارد .از این رو ،ممکن است ندوعی همکداری امنیتدی بدین دو کشدور نیدی در ایدن حدوزه تقویدت
گردد (.)css, 1396
اقدامات اندونزی در پیشبرد روند لح

انیونیی با هی برقراری صل در افغانستان ،اقیاماتی از امله نشسدت سده اانتده روحدانیون و
علمای افغانستانی ،پاکستانی و انیونییایی را مییبانی کرده است.
انیونیی سابقه کارگیاری در مدذاکراک موفد صدل را دارد .شدواهیی وادود دارد کده نشدان
میدهی این اقیام انیونیی میتوانی به ختج یک اند طدو نی در کشدوری مسدلمان بیانجامدی.
دولت انیونیی اقیاماتی برای مذاکراک صل در منطقه مینیانائو فیلیپین انجام داد که اولین السده
رسمی بین اتهه آزادیتخش ملی مورو و دولت فیلیپین در این کشور برگیار شی.
انیونیی همچنین نقش مهمی در رسانین صل به مناقشده ویتندام – کدامتوج داشدت .ایدن دو
دولت در سال  2۵3۹در کنفرانس بانیون گرد هج آمینی (.)aseantoday, 2018
انیونیی برای خود یک رسالت اهانی برای حفظ صل اهانی و کاهش درگیریها در اهدان
اسالم دارد ،که این هی برای انیونیی ستب شیه است که خود را متعهی به ایفدای نقدش مثتدت
در اختالفاک اهان اسالم میدانی .این کشور ،نراه ویژهای به حد مسدئله فلسدطین و قدیس در
برابر اسرائی دارد .همچنین کمکهای زیادی به ح بحران در ایالدت راخدین میانمدار انجدام داده
ِ
است .انیونیی در پروسه صل افغانستان هج نقش فعالی را ایفا کدرده اسدت .از املده اقدیاماک
این کشور میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 .۱اعالم آمادگی برای میزبانی از دفتر سیاسی خالبان

انیونیی بیرگترین کشور انوب شرق آسیا ،ههدارمین کشدور پرامعیدت اهدان و بیرگتدرین
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کشور با امعیت مسلمان به حساب میآیدی .اندیونیی از املده کشدورهای نوظهدور اسدت کده
بر اساس پیشبینیهای منابع معتتر ،از امله قیرکهای آسیایی در دهههدای آیندیه خواهدی بدود.
این کشور به رزج برخی هالشها ،توانسته است رشی اقتصادی خود را حفظ کنی ،میدیان بیکداری
را کاهش دهی و نظام حقوقی خود را اصالح کنی .هنری کسینجر سیاستمیار آمریکایی ،اندیونیی
را یکی از ههار قیرک مهج قاره آسیا عنوان کرده است .دییگاههدای هندین افدراد و نهادهدایی ایدن
است که انیونیی نه تنها در منطقه آسیا  -پاسیفیک بلکه در سط اهان نقش مهمی ایفدا خواهدی
کرد.
از ویژگیهای هنین کشورهای رو به رشی ،دسدت زدن بده قدیرک سدازی و ایفدای نقدش در
سطحی از معاد ک منطقهای یا بین المللی است .این کشورها تمای دارنی تدا مییبدان مدذاکراک
بین المللی بوده و به این واسطه دییه و مطرح گردنی .بنابراین ،انیونیی هج د یلدی بدرای پدذیرش
مییبانی این مذاکراک دارد .در سالهای گذشته کاب تالش کرده اسدت تدا دفتدر سیاسدی طالتدان
افغانستان در دوحه را به کشور دیرری منتق کنی .در واقع در شرایطی که دفتر طالتدان در قطدر بده
فعالیت خود ادامه داده و بسیاری از دییارهای با طالتان از راه دفتر دوحده انجدام میشدود ،امدا بدا
پذیرش ااکارتا ،کاب امییوار به انتقال دفتر طالتان از کشوری عربی و نیدیک بده محد نهادهدا و
حامیان به کشوری در انوب شرق آسیا است .بده ایدن ترتیدب ،رهتدران طالتدان حمایدت و آزادی
عم پیشین را نخواهی داشت و از دامنه نفوذ بازیرران عربدی (رسدمی و زیدر رسدمی) در طالتدان
کاسته میشود.
دفتر سیاسی طالتان در قطر در خرداد ماه  1311پس از رایینیهای گسدترده آمریکدا بدا کابد
تاسیس شی ،اما اعتراض حامی کرزی رئیس امهور وقت افغانستان به نحوه افتتاح آن و برافراشدته
شین پرهج «امارک اسالمی» ،ستب شی این دفتر زیر فعال گدردد .بده رزدج ایدن کده ایدن دفتدر،
فعالیت رسمی نیارد ،اما به گونه زیر رسمی به فعالیت خود ادامه داده و تعدیادی از سدران طالتدان
در آن حضور دارنی .بسیاری از دییارهای افراد حقیقی و حقوقی با طالتدان از طرید دفتدر دوحده
انجام میشود .پس از امتناع مکرر طالتان از مذاکره با دولت افغانستان ،کاب بر این باور است کده
دفتر سیاسی طالتان محلی برای دییارهای این گروه با دیرران و اخذ کمکهدای مدالی بدرای ایدن
گروه شیه است .بر همین اساس ،کاب و واشنرتن بدرای بسدتن دفتدر سیاسدی طالتدان در قطدر و
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انتقال آن به کشور دیرری به تواف رسیینی .در این میدان امداراک و ترکمنسدتان متقاضدی مییبدانی
دفتر طالتان در خا خود بودهانی .با تواه به تکاپوی شییی ترکمنستان برای مییبدانی ایدن دفتدر و
مذاکراک صل افغانستان ،احتمال پذیرش درخواست عش آباد محتم بده نظدر میرسدیی؛ زیدرا
ترکمنستان عالوه بر سیاست بیطرفی ،از زمان حاکمیدت طالتدان تدا کندون بدا ایدن گدروه روابدط
حسنهای داشته است.
اما مذاکراک اشر زنی در فروردین ماه  131۶با انیونیی نشدان داد کده کشدور سدومی هدج
برای مییبانی دفتر طالتان مطرح است .اشدر زندی در سدفر دورهای بده اندوب شدرق آسدیا در
فروردین ماه  ،131۶دییار  1روزهای از انیونیی داشت و در این سفر ضدمن تاکیدی بدر گسدترش
روابط با ااکارتا ،در زمینه انتقال دفتر سیاسی طالتان از قطر به اندیونیی بدین مقامداک دو کشدور
گفترو شی .متعاقب این سفر« ،رتنو مارسودی» وزیر خاراه انیونیی در رأس هیئتی در آبدان مداه
همین سال به کاب سفر کرد و در همین ماه ،کریج خلیلی رئیس شورای عالی صل افغانسدتان بده
منظور ادامه مذاکراک به ااکارتا رفدت .در آذر مداه نیدی «سدرور داندش» معداون رئدیس امهدور
افغانستان سفری به انیونیی داشت .این ترافیک مقاماک بین کاب و ااکارتا در یک مقطع زمدانی
کوتاه حکایت از آن دارد که رونی پیریری انتقال دفتر طالتان پر شتاب است (.)easterniran, 1396
پس از حیود شش دهه ،اوکو وییودو اولین رئیس امهور انیونیی است که بده کابد سدفر
میکنی و در عر دیپلماتیک ،سفر این مقام بلنی پایه حکایت از آن دارد که رونی مذاکراک بدین دو
کشور به نتایج مطلوبی رسییه است (حسینی.)21۵۶ ،
 .2ساخت مرکز اسالمی در کابل

با تواه به اینکه اندیونیی در مهدار افدراط گرایدی و رشدی دموکراسدی موفد عمد کدرده اسدت،
افغانستان نیی در تالش برای کسب این تجارب است و در این راستا به انیونیی در سداخت مرکدی
اسالمی در کاب که شام مسدجی ،کلینیدک پیشدکی ،کتابخانده و محد تجمعداک اسدت و بدا
همکاری وزارک امور خاراه انیونیی و نهضت العلماء میشود همکاری میکنی.
دوره نخست این پروهه که از سال  1۵2۵آزاز شیه .بخشی از آن شام مسجی به پایان رسدییه
و اکنون مرحله دوم این پروهه در دست انجام است .نختران کاب در دولت وحیک ملی معتقینی
انیونیی در گذشته ،مشابهتهای بسیاری با بحرانهای کنونی افغانستان هدون درگیدری داخلدی،
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فساد اداری سازمان یافته ،فقر گسترده ،تجییده طلتدی و ...داشدت ،امدا اکندون اندیونیی در یدک
اامعه میانه رو ،هنی قومی و مذهتی با ارایه آموزشهای دینی بیور از پرورش افراط گرایدی ،نتدرد
با افراط گرایی و تروریسج ،اشتغالزایی و متارزه با فقر ،کثرک فرهنری– قومی و وحیک ملی ،حد
منازعاک داخلی ،رشی اقتصادی ،دستیابی به صل و ثتاک و ...از کشورهای موف اهان اسدت و
میتوانی الرویی مهج برای کاب در گذر از هالشهای گوناگون باشی (.)css, 1396
 .3میزبانی از کنفرانس مشترک یات سیاسی خالبان با مجلس علمای اندونزی

هیاک سیاسی طالتان به سرپرستی مالبرادر سال  21۵3وارد ااکارتا شی تا در خصوص مشارکت
انیونیی در پروسه صل افغانستان با مقاماک این کشدور گفتردو کندی .ایدن هیداک در بدیو ورود
مهمان ضیافت شام یوسف کا معاون رئیس امهوری انیونیی بود.
طالتان اعالم کرده که سفرهای خارای آنان به منظور اطمیندان بخشدی بده کشدورهای دیردر
نستت به رعایت حسن همجواری و تتیین دییگاههای ملی و بین المللی این گروه اسدت .ااکارتدا
نیی خواستار حضور اثر گذار در فراینی مذاکراک صل افغانستان شیه بود (.)irna, 1398
 .۹برگزاری نشست سه جانبه علمای افغانستان ،پاکستان و اندونزی

رئیس امهوری انیونیی با سفر به افغانستان و پاکستان پیشدنهاد اادالس سده اانتده علمدا را بده
مییبانی انیونیی داد که با استقتال این کشورها روبه رو شی .دولت انیونیی بر ایدن اعتقداد اسدت
که بخش مهمی از بحران و ناامنیها در افغانستان از طری رایینی و فعالیت علمای اسالمی قابد
ح است؛ زیرا گروههای تروریستی و خشونت گرا که در افغانستان و پاکستان اقیام به خشدونت و
کشتار میکننی انایاک خود را بر اساس آموزههای برگرفته از وهابیت توایه میکنندی .از ایدن رو،
دولت انیونیی معتقی است علمای اسالمی بایی با روشدنرری مدردم ،توطئده وهدابیون و علمدای
منحر را خنثی کننی.
انیونیی به عندوان پرامعیدتتدرین کشدور اسدالمی تداکنون در قتدال تحدو ک افغانسدتان و
پاکستان فعال نتوده است ،اما در سدالهای گذشدته بده دلید انتقدال اعضدای «گدروه تروریسدتی
داعش» از سوریه و عراق به انوب شرق آسیا ،کشورهای ایدن منطقده از املده اندیونیی بیشدتر
احساس ناامنی و خطر می کننی .به همین دلی  ،اوکووییودو رئیس امهوری اندیونیی پیشدنهاد
همکاری علما این کشور با پاکستان و افغانستان را مطرح کرد (.)iranpress, 1397
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کنفرانس سه اانته «صل و ثتاک افغانستان» با حضور  3۶تن از علمای افغانستان ،پاکسدتان
و انیونیی در ااکارتا برگیار گردیی .این ااالس بخشدی از تعهدی اندیونیی بدرای افدیایش نقدش
علمای اسالمی در ایجاد و توسعه صل و ثتاک است .رئیس امهور اندیونیی در ایدن کنفدرانس
بیان کرد«:علما عام صل بودنی ،مورد احترام بودنی و از کارییما ،اقتیار و قیرک برای کمدک بده
ایجاد صل برخوردارنی».
بر اساس بیانیه وزارک خاراه انیونیی ،متخصصان حقوق اسالمی در مورد مفاهیج صدل و
دوستی در اسالم ،تأثیر افراط گرایی خشونت آمیی و نقش علما در پیشرفت به سمت صل بحدث
خواهنی کرد (.)efe, 2018
این کنفرانس گرهه با تحریج گروه طالتان موااه شی و این گدروه در آن شدرکت نکدرد ،امدا بدا
تواه به تأکیی بر حرمت انتحار در دین اسالم و نقدش علمدا در کنتدرل اعمدال خشدونت آمیدی در
اامعه ،از لحا اییئولوهیک میتوانی به پیشترد رونی صل در افغانستان کمک کنی.
مزیت ای حضور اندونزی در روند لح
 .۱بزرگترین کشور اسالمی

بسیاری در کاب بر این نظرنی که اندیونیی بده نیکدی شدرایط توسدعه تجدارک و سدرمایه گدذاری
انیونیی را میدانی و اگر خواستار تجارک و سرمایهگذاری و بازسازی حوزههای مختلدف منطقده
آسیای مرکیی است میتوانی از توان ترانییتی افغانستان نیی بهره گیرد .در ایدن میدان فرصدتهدای
سرمایه گذاری در افغانستان هج میتوانی مواب تقویت هرهه بیشتر روابدط و همکاریهدا میدان
اندیونیی و افغانسددتان باشددی و افغانسددتان ظرفیددت اتصدال کشددورهای آسددیای مرکددیی از طرید
افغانستان به کشورهای انوب آسیا را فراهج کنی.
گذشته از این اکنون سیاست خدارای اندیونیی تدالش میکندی تدا ایفدای نقدش بیشدتری در
سطحی از معاد ک منطقهای یا بین المللی داشته باشی .در مقاب نیی در هنی سال گذشته ،کابد
خواسته است قیرکهای منطقه و فرامنطقهای هدون هدین ،ترکیده ،آمریکدا و عربسدتان در قالدب
نشستهای هنی اانته ،میانجی بین کاب و اسالم آباد شونی .امدا هدج کوشدشهدای هدین بدرای
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اینکه اسالمآباد را به همکاری در رونی صل افغانستان تشدوی کندی ،نتیجده ندیاده و هدج ترکیده،
آمریکا و عربستان نیی به نظر نمیرسی در اهت منافع افغانستان گام برداشته باشنی و فشدارهایی را
بر پاکستان وارد کرد باشی .بنابراین ،کاب اکنون مدیکوشدی صدل را بدا میدانجیگری اندیونیی و
ایجاد کمیته مشتر علما بین سه کشور با محوریت شواری عالی صدل افغانسدتان بیسدت آورد.
در این نراه با تواه به هماهنری قتلی رئیس امهور انیونیی در دییار با رئیس امهدور پاکسدتان
برای پایان ان در افغانستان و برقراری صل در این کشور (طرح تشدکی کمیتده مشدترکی بدین
علمای سه کشور) دولت وحیک ملی کوشش میکنی از حضور سیاسی روز افدیون اندیونیی در
صحنه منطقهای و اهانی بهره برد و هج به رونی حوزه سیاسی و صل و ثتاک در افغانستان کمدک
کنی و هج راه تماسی با طالتان از دا ن پاکستان خدارج و در اندیونیی دموکراتیدک و مییبدان قدرار
گیرد (.)css, 1396
 .2تجربیات موفق عر ه بینالمللی

انیونیی ههارمین کشور بیرگ اهان از نظر امعیت است و تولیی ناخالص داخلدی آن بده طدور
پیوسته از زمان انتقال به دموکراسی انتخاباتی در سال  1112افیایش یافته اسدت .اندیونیی در پدی
گسترش از یک رهتر منطقهای به اهانی است .این زیدرممکن نیسدت  -برخدی از اقتصداد داندان
میگو ینی انیونیی برای تتیی شین به یک قیرک اقتصدادی نوظهدور مشدابه هدین و هندی آمداده
است .در اوای دوره ریاست امهوری ،رئیس امهور اوکووی به نظر میرسیی که اولو یدتهدای
سیاست خارای خود را از منطقهای به اهانی تغییر دهی .در سال  ،101۰هنرامی که او انتخداب
ً
شی ،یکی از مشاوران عالی سیاست اکووی گفت «:ما قتال میگفتیج آسهآن سن بنای سیاسدت
خددارای مددا اسدددت .اکنددون آن را بددده گوشددهای از سیاسدددت خددارای خدددود تغییددر مدددی
دهیج» (.)globalsecurity
انیونیی رهتر انتش زیرمتعهی در میان کشورهای در حال توسعه بود که حاضر به شدرکت در
آمریکا یا اتحاد اماهیر شوروی در ان سدرد نشدینی .کنفدرانس باندیون در سدال  2۵۹۹کده
توسط رئیس امهور بنیانرذار انیونیی سوکارنو برگیار شی ،انتش نوپا را بده خدود الدب کدرد و
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امثال هوشی مین ،نهرو و گام عتی الناصر در آن شرکت کردنی NAM .تدا بده امدروز ادامده دارد،
اکنون با – 21۵کشور عضو– و دفتر مرکیی آن در ااکارتا باقی مانیه است.
از زمان استقالل در سال  ،2۵۰۹انیونیی به دنتال سیاست خدارای «آزاد و فعدال» بدود و بده
دنتال ایفای نقش در امور منطقدهای متناسدب بدا اندیازه و موقعیدت آن بدود ،امدا از درگیدری میدان
قیرکهای بیرگ الوگیری میکرد .پو یایی درونی سیاست انیونیی از زمان اسدتقالل بدا محدیط
ً
خارای مرتتط است که ذاتا خطرنا تلقی میشود.
انتش عیم تعهی و آسهآن از ابتکداراک اهدانی و منطقدهای سیاسدتمیاران اندیونیی در طدول
تاریخ این کشور است .انتش عیم تعهدی بدا تالشهدای احمدی سدوکارنو در دوران اند سدرد
توانست تداثیر گدذاری خدود را در اهدان بده ادا بردذارد و در مقابد دو بلدو شدرق و زدرب،
مقاومتهایی را شک دهی.
آسهآن یکی از تجربههای موف در عرصه منطقهگرایی است که اندیونیی یکدی از اصدلیترین
حامیان این سازمان منطقهای است که سط با یی از همررایی منطقهای را در اهان بده نمدایش
میگذارد.
انیونیی تا سال  1۵1۵کرسی شورای امنیت سازمان مل را در اختیار دارد و ریاست این نهاد
اهانی را در آگوست سال آینیه به عهیه خواهی گرفت .سپس این کشور بین سدالهای  1۵1۵تدا
 1۵11در شورای حقوق بشر سازمان مل نیی مشغول به کار خواهی بود و ریاست آسدهآن و گدروه
 1۵در سال  1۵11را بر عهیه دارد.
ریتنو مارسودی وزیر امور خاراه انیونیی میگویی «:آسهآن ستون سیاست خارای انیونیی
است» .وی اعالم کرد که سیاست خدارای اندیونیی بدر اسداس پدنج اولویدت خواهدی بدود.2 :
دیپلماسی اقتصادی .1 ،حمایت از شهرونیان .1 ،حاکمیت ملی .۰ ،رهتری منطقدهای و اهدانی
و  .۹زیرساختهای دیپلماتیک .وی افیود «:انیونیی میخواهی بخشی از یک راه ح باشدی و از
این رو میتوانی به ح مسائ مختلف بین المللی از امله در ایالت راخین میانمدار ،افغانسدتان،
ِ
فلسطین و دریای هین انوبی کمک کنی» (.)jakartaglobe, 2019
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 .3اقدامات اندونزی در کنترل گروه ای افراخی

انیونیی بعی از تغییر دولت در  2۵۵3و برکناری سوهارتو از قیرک به سدوی اصدالحاک اساسدی
در نظام سیاسی گام برداشت .به طتع رشی دموکراسدی و رهدایی از فضدای دیکتاتورمببانده ،ادای
برای رشی گروههای اسالمگرا نیی فراهج شی .نهضت العلماء یکی از این گروههایی میباشی که در
سال  2۵1۶به واود آمی و هه میلیون متیین را در برمیگیرد که بیشدتر در ندواحی روسدتایی بده
سر میبرنی .سازمان دیرر تجید خواه ،نهضت محمییه است که سی میلیون عضو دارد و در سال
 2۵21بنیان گرفت که بیشتر طتقه شهری و باسواد را شام میشود (کریستیاناسن.)1۵2۵ ،
اریان اصالح طلب و نوگرای اسالمی که انجمن محمییه معر آن است ،ضدمن مخالفدت
با اسالم سنتی و تأکیی بر اصالح تفکر دینی ،نیج نراهی نیی به توسعه و پیشدرفت دارد و محتاطانده
از الروهای زربی تا اایی که به اهیا اسالمی خیشه وارد نکنی ،بهدره میبدرد (اسدفنییار و رحمدان،
ً
 ،21۵۶ص  .)۹۶این گروهها در انتخاباک شرکت میکننی و عمدیتا از طرید متدارزاک انتخابداتی در
قالب قانون اساسی انیونیی سعی در اعمال خواستههای خدود را دارندی .از سدال  1110تداکنون،
سازمانهای اسالم گرای متعیدی در انیونیی شک گرفتهانی که رویکدرد تکفیدری و افراطیگدری
داشتهانی .از امله آنها میتوان به سازمانهای ذی اشاره کرد:
الف .مجلس مجاهیان انیونیی.
ب .اتهه میافعان اسالم.
ج .حیب التحریر.
د .مجمع ارتتاطاک اه سنت و اماعت.
و .لشکر اهاد.
این سازمانها از اهاتی اهیا یکسان دارنی .واه اشترا آنها ،مقابله با زیدر مسدلمانان و نفدی
حقوقشان ،تغییر اامعه انیونیی برمتنای حیاکثرگرایی اسالمی و اقامه شریعت و اارای احکدام
اسالمی در این کشور با برداشت ایم گرایانه از اسالم بوده است .با این واود ،خط مشدی آنهدا
در تحق اهیافشان با یکییرر متفاوک است .این سازمانها به صورک شتکهای با هج مرتتطاندی،
اگرهه هرکیام از آنها سازمان دهی خداص خدود را دارندی .رهتدری و هدیایت ایدن سدازمانها را
ً
عمیتا کسانی به عهیه دارنی که یدا خدود عرباندی یدا در کشدورهای عربدی ،همچدون عربسدتان

مجلۀ علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان ׀ 39

ً
سعودی تعلیج دییهاندی و شدیییا از افکدار افراطدی و سدلفیگری متأثرندی (خدادمی .)21۵۹ ،عوامد
متعیدی در شک گیری و هیایت انتشهای اسالمگرای افراطی در انیونیی مدوثر بودهاندی کده از
آن امله میتوان به:
 .1سرکوب اسالم گرایان در دوران سوهارتو
 .1بحرانهای منطقهای و اهانی
 .3گفتمان وهابیت
 .۰حوادث خاورمیانه
 .۹اهانیشین و رسانهها ،اشاره کرد (خادمی.)21۵۹ ،
انیونیی با تواه به رشی گروههای افراطی در این کشدور سدعی در حفدظ ارزشهدای زندیگی
تساه آمیی اسالم و در عین حال مقابله با افراطگرایی در کشور را دارد .ایدن کشدور بدا دو شدیوه .2
حذ و مقابله نظامی و امنیتی با گروههای خشونت گدرا و  .1ادذب و تتلیدا اسدالم معتدیل در
درون سیستج حکومتی و مییان دادن به گروههای اسالمگرای معتیل ،بده حفدظ امنیدت داخلدی و
یکپارهری این کشور کمک کدرده اسدت .اندیونیی بدا تواده بده رواج اسدالم معتدیل و حدذ
آسیبپذیریها در این کشور ،سعی در ایمنسازی در برابر عوامد تهییدی زا و کداهش تهییدیاک
امنیتی خود در برابر گروههای افراطی کرده است .اسالم گرایدی رادیکدال در اندیونیی بیدانرر ایدن
حقیقت است که تهییی اساسی این اریانها ،رخنده کدردن در اذهدان و عقایدی مدردم بده منظدور
استحاله دینی آنها است .تدالش وهابیدت و عربسدتان سدعودی بدرای حضدور در مجدامع دیندی
انیونیی ،تأثیرگذاری بر مسائ و اریانهای مذهتی ،دامن زدن به اختالفاک مذهتی ،تغییدر ائمده
اماعاک شهرها و روستاها ،اعیام اقشار فقیر انیونیی به کشور عربستان اهدت تحصدی دیدن و
سازماندهی شتکههای دعوک اسالمی در مناط مختلف انیونیی ،همه مؤیی این مطلبانی کده
وهابیت و اریانهای افراطی ،سعی در استحاله مسلمانان انیونیی با سدوء اسدتفاده از مهجتدرین
نقطه آسیبپذیریشان ،به معنای اه و فقدیان آمدوزش دارندی (خدادمی .)21۵۹ ،دولدت اندیونیی
سعی در کنترل این اریاناک از طری  .1تقویت سیستج آموزشدی کشدور .1 ،بدا بدردن روحیده
تساه و تسام در انیونیی و  .3مقابله نرم با امکاناک مختلف تتلیغی و ارتتاطی داشته است.
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 .۹تجربه اندونزی در بسط دمکراسی و حاکمیت قانون

محمی اشر زنی در آخرین دییار خود با رئیس امهور انیونیی در کاب از اندیونیی بده عندوان
بیرگترین دموکراسی در اهان اسالم و نماد تعادل یاد کرد .او در دییار خود از انیونیی ،خواسدتار
انتقال تجارب مثتت و موثر انیونیی در بسط دموکراسی و حاکمیت قانون به مردم افغانستان شدی.
دولت انیونیی هج ضمن ابراز عالقه به مشارکت در پروهههای زیربنایی در افغانستان برای احیدای
حاکمیت قانون در افغانستان اعالم آمادگی کرده است.
بعی از سرنرونی رهیج سدوهارتو و آزداز دوره اصدالحاک در اندیونیی ،ایدن کشدور اقدیاماک
مناستی را در پرهیی از دیکتاتوری و احترام به رای اکثریت در دستور کار خود قدرار داده اسدت و بدا
تواه به این که این کشور دموکراسی اسالمی را تجربه میکندی ،میتواندی کمکهدای فراواندی بده
بسط حاکمیت قانون در افغانستان انجام دهی.
رالش ای اندونزی برای حضور در روند لح

انیونیی ضمن این که تأثیراک مثتتی در رونی صل افغانستان به اای گذاشته اسدت ،امدا در ایدن
مورد با هالشهایی نیی موااه بوده است .اکثر این هالشها کارشناسان امور بین المل را بده ایدن
نظر سوق داده است که انیونیی نستت به سایر کشورهای تاثیر گذار در افغانسدتان نقدش کمتدری
در این زمینه میتوانی ایفا کنی .التته این کشور ماننی کشورهای همسدایه افغانسدتان درگیدر مسدائ
این هنینی نیست ،اما با تواه به مشترکاک اسالمی ،میتوانی به ح مسائ این کشور کمک کنی.
در ذی به هالشهای این کشور برای حضور در این رونی میپردازیج.
 .۱عدم تأثیرگذاری بر گروه ای متخا ط

این کشور ارتتاطاک کمی نستت به سایر کشورها با گروههای متخاصج در افغانستان دارد .به دلید
ً
دوری اغرافیایی از این کشور طتیعتا کمتر با گروههایی نظیر طالتدان ارتتداط برقدرار کدرده اسدت.
با تواه به گیارش دولت افغانستان متندی بدر دخید بدودن  110گدروه تروریسدت و متخاصدج در
افغانستان ،معاد ک صل در این کشور بسیار پیچییه و زمدانتر اسدت .گدروه طالتدان ،بده عندوان
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بیرگترین مخالف مسل دولت افغانستان تأثیراک قابد تدواهی از کشدورهایی نظیدر پاکسدتان و
عربستان دارد ،به همین دلی انیونیی بیشتر میتواندی در نقدش یدک میدانجی بیطدر ِ خواهدان
صل مورد تواف دو طر و حافظ حقوق بشر و زنان نقش اساسی ایفا کنی.
 .2تفاوت آموزه ای مذ ب شافعی و حنفی

یکی از هالشهای اساسی انیونیی در افغانستان مسائ مذهتی است .بیشتر مسلمانان اندیونیی
پیرو مذهب شافعی هستنی که قرائدت مسدالمتآمیی و تسداه گونهای نسدتت بده سدایر مدذاهب
ههارگانه اه تسنن داشته و همچنین ،قرائت صل آمییتری در قتال دیرر ادیان و مدذاهب دارد .از
طرفی اکثر مسلمانان افغانستان پیرو مذهب حنفی میباشنی کده ایدن تفداوک مشدکالتی را بدرای
سیاستمیاران انیونیی میتوانی ایجاد کنی .بستر مذهب حنفی پتانسی بسیاری بدرای رشدی افکدار
اسالم افراطی و وهابی دارد و میتوانی به عندوان هالشدی بدرای اهدیا صدل آمیدی اندیونیی در
افغانستان ایجاد کنی.
 .3تفاوت محیط جغرافیایی دو کشور

انیونیی با دارا بودن بیش از  2۷هیار اییره ،کشوری بنیری و اییرهای است کده از طرید دریدا
به یکییرر متص شیهانی ،اما افغانستان کشوری محصور در خشکی اسدت کده بده آبهدای آزاد
راهی نیارد و محیط این کشور بیشتر کوهستانی و کوهپایهای است .یکی از د ید عمدیه روحیده
مسالمتآمیی مردم در انیونیی میتوانی مراوداک دریایی پیرامون ایایر ایدن کشدور باشدی کده بده
رشی تجارک و بازرگانی این کشور کمک کرده است .در حالی کده اکثدر شدهرهای خاورمیانده در
ً
کنار رودخانهها و آبراهههای آبی بنا شیه است و تقریتا اکثر این شهرها ارتتاطاک کمی بدا یکدییرر
داشتهانی ،به دلی کمتود منابع طتیعی ،میام در حال درگیری با یکییرر برای تصاحب منابع بیشدتر
بوده و از روحیه تساه و تسام کمتری برخوردارنی .این تفاوکهدای اغرافیدایی و فرهنردی نیدی
هالشهایی را برای عیم شناخت دقی سیاستمیاران انیونیی از رونی مثتدت صدل در افغانسدتان
ایجاد کرده که تأثیرگذاری این کشور را در این مسئله تحتالشعاع قرار داده است.
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نتیجه گیری

افغانستان یکی از اولین کشورهایی بود که بعدی از شکسدت اسدتعمار توسدط احمدی سدوکارنو در
ً
 11۰1انیونیی را به رسمیت شناخت و در سال  11۹1رسما روابط دیپلماتیک ایدن دو کشدور بدا
هج آزاز شی .اندیونیی بده عندوان بیرگتدرین دموکراسدی اهدان اسدالم و پرامعیدتترین کشدور
مسلمان همواره سعی کرده نقش پویایی در منطقه و اهان به ویژه در مسائ مربوط بده مسدلمانان
ایفا کنی ،این کشور تجربههای موف انتش عیم تعهی و آسدهآن را در کارنامده دارد کده هدر کدیام
توانستهانی رسالت منطقهای و اهانی خود را بده خدوبی انجدام دهندی .اندیونیی نقدش فعدالی در
برقراری صل در مناط مختلف اهان از امله فیلیپدین ،ویتندام ،میانمدار و ...دارد .ایدن کشدور
ضمن ایجاد نظام دمکراک و حاکمیت قانون در مهار افراط گرایی نیی موف عم کدرده اسدت کده
توانسته الرویی مناسب برای کشورهای اسالمیباشی .افغانستان یکدی از کشدورهایی اسدت کده
سعی کرده از الروی انیونیی در برقراری صل استفاده کندی .اندیونیی نیدی تماید خدود را بدرای
همکاری و میانجیگری در پروسه صل در عم نشان داده است.
این کشور سعی کرده با ارائه راهکارهای مناسب و عملی و نقش میانجیگری در روندی صدل
این کشور بر اساس سیاست خارای خود سهیج باشی .از امله اقدیاماک ایدن کشدور در پیشدترد
رونی صل میتوان به .1 :اعالم آمادگی برای مییبانی از دفتدر سیاسدی طالتدان .1 ،سداخت مرکدی
اسالمی در کاب  .3 ،مییبدانی از کنفدرانس مشدتر هیداک سیاسدی طالتدان بدا مجلدس علمدای
انیونیی و  .۰برگیاری نشست سه اانته علمای افغانستان ،پاکستان و انیونیی اشاره کرد .حضدور
انیونیی در پروسه صل دولت افغانستان با طالتان دارای مییتهدا و همچندین هالشهدایی نیدی
میباشی ،اما نکته حائی اهمیت این است که انیونیی سعی دارد تا نقش میدانجیگدری خدود را تدا
رسیین به صل پاییار در افغانستان ادامه دهی.
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تحلیل تطبیقی ساختار ای اساسی کشور ای ایران و افغانستان
عصمت الله عزیزی



رکیده

دو کشور ایران و افغانستان به لحا تاریخی ،فرهنری و سرزمینی دارای اشتراکاک زیادی بدا یکدییرر هسدتنی
که این مشترکاک فراوان ،دو کشدور را بده هدج پیوندی داده اسدت .ایدن دو کشدور از دیربداز ،روابدط گسدترده و
مستحکمی با یکییرر داشتنی و هرهنی این روابط در سالهای مختلف دارای فراز و نشدیبهدایی بدوده ،ولدی
همواره و پیوسته در اریان داشته و هیچوقت قطع نشیه است .از این رو ،میتدوان گفدت کده بدا مدرور زمدان،
اهمیت و پیوستری دو کشور به یکییرر بیشتر و ایدن روابدط نیدیکتدر شدیه اسدت .عدالوه بدر وادود تداریخ،
فرهن  ،تمین ،زبان و دین و ....که بین دو کشور مشتر بوده ،ساختارهای اساسی دو کشور نیی مانندی شدک
کشور ،ساختار نظام و یا ساختارهای حاکج بر قوای دو کشدور نیدی در بیشدتر مدوارد شدتیه یکدییرر اسدت .در
واقع ،ساختار و نظام در ایران ،پس از انقالب مردمی و نابودی رهیج سلطنتی و در افغانستان ،پس از شکسدت
حکومت طالتان ،ساختار و نظام ایییی است که بر دو کشور حاکج شیه اسدت .بده همدین اهدت ،در ایدن
پژوهش سعی داریج که ساختارهای اساسی هر دو کشور را با یکییرر مقایسه و بررسی کندیج؛ هدرا کده بدرای
مردم هر دو کشور زم و ضروری است تا بدا سداختارهای اساسدی و نظدام حداکج بدر دو کشدوری کده دارای
تاریخ ،فرهن و تمین مشتر هستنی ،آشنا شونی.
کلیدواژه ا

ساختار سیاسی ،قانون اساسی ،امهوری اسالمی ،نظام سیاسی ،ایران ،افغانستان.

 دانشجوی کارشناسی ارشی روابط بین المل دانشراه مفیی ،قج ،ایران .׀
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مقدمه

پس از حمله نظامی نیروهای ناتو به رهتری آمریکا ،در سال  1001به افغانسدتان و در پدی آن از
بین رفتن حکومت طالتان ،تغییراک بسیار مهج و اساسی نیدی در ایدن کشدور اتفداق افتداد کده از
مهجترین تغییراک اساسی ،میتوان به ایجاد تغییر در قانون اساسی و شک گیری قدانون اساسدی
اییی که بر اساس نظام سیاسی ایییی با محتوای اسالمی و همچندین رویدههای دموکراتیدک
شک گرفته اشاره کرد .همین تغییر و تحول در ساختار و نظدام کشدور ایدران نیدی رد داد ،بدیین
صورک که بعی از نارضایتی مردم از نظام شاهنشاهی ،آنها دست به انقالب زدنی و توانستنی بده
رهتری امام خمینی (ره) رهیج شاهی را شکست داده و یک نظدام اییدی متتندی بدر اسدالمیت و
امهوریت در کشور شک دهنی.
پس از آن ،دو کشور با نظام اییی در همسایری هج قدرار گرفتاندی .گرهده ،نظدام اییدی در
ایران از سال  13۹2به واود آمیه و نظام اییی در افغانستان از سال  1321به بعدی شدک گرفتده و
بیش از دو دهه تفاوک بین شک گیری ساختار اییی در دو کشور واود دارد ،ولی با ایدن وادود،
ساختارهای اساسی در دو کشور در بسیاری از موارد شتیه به یکییرر هستنی که از مهجترین آنهدا
میتوان به امهوری بودن و اسالمی بودن ساختار در دو کشور اشداره کدرد کده ایدن سداختارهای
مشابه حاکج بر دو کشور مواب نیدیکی هرهه بیشتر ایران و افغانستان شیه است.
به رزج تشابهاک فراوان ،تفاوکهایی هج در قوانین اساسی و ساختار سیاسی دو کشور واود دارد
ماننی متانی حاکج بر قوانین اساسی و یا اایراه و نقش متفاوک قوای سه گانه و مسئولین حکدومتی دو
کشور که شرح وظایف و نحوه انتخاب و انتصاب آنها ایئی از مهجترین تفاوکها است .حدال ایدن
شتاهتها و تفاوکها ما را بر آن داشت کده بده بررسدی و تحلید تطتیقدی سداختارهای حکدومتی و
کلیاک حاکج بر قوای دو کشور بپردازیج.
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آشنایی کوتاه با دو کشور ایران و افغانستان

کشور ایدران ،واقدع در اندوب زربدی آسدیا و منطقده خاورمیانده اسدت .ایدن کشدور بدا وسدعت
 2.۶۰3.2۵۹کیلومتر مربع ،بیش از  3۵میلیون نفر امعیت دارد .دین رسمی آن ،اسالم و زبدان
رسمی نیی فارسی میباشی .مهجترین و پرامعیتتدرین شدهرهای ایدن کشدور ،تهدران ،مشدهی و
اصفهان است .این کشور از شمال با ارمنستان ،آذربایجان و ترکمنستان ،از شدرق بدا افغانسدتان و
پاکستان و از زرب و شمال زرب با عراق و ترکیه همسایه است .ایران ضدمن امعیدت و وسدعت
زیاد ،دارای منابع انرهی فراوانی مث نفت و گاز نیی هست.
درمجموع ،ایران به عنوان یکی از کهنترین کشورها و از اولین پایه گدذاران تمدینهای بشدری
در اهان به حساب میآیی .این کشور ،به واسطه قدرار گدرفتن در منطقده میدانی آسدیا موقعیدت و
نقشی راهتردی و استراتژیک مهمی داشته است .ایران عضو سدازمان ملد متحدی ،اندتش عدیم
تعهی ،سازمان کنفرانس کشورهای اسالمی و کشدورهای تولیدی کنندیه و فروشدنیه نفدت اوپدک
سازمان اکو و بسیاری دیرر از سازمان بین المللی است .نظام کشور ایدران نیدی مانندی افغانسدتان،
امهوری اسالمی بوده که در ماده  2قانون اساسی کشور تاکیی شیه است (نظرپور ،21۵2 ،ص .)3۹
افغانستان کشوری کوهستانی و محاط بر خشکی اسدت .ایدن سدرزمین در نیمکدره شدمالی،
نیمکره شرقی و در محدیوده آسدیای میانده قدرار دارد .ایدن کشدور بدا کشدورهای ایدران از زدرب،
ازبکستان تاایکستان و ترکمنستان از شمال ،هین از شرق و پاکستان از اندوب هدج مدرز اسدت.
همچنین این کشور دارای تابستانهای گرم و زمستانهدای سدرد بدوده و مسداحت آن ۶۹1/3۶۵
کیلومتر مربع است و امعیت کشور نیی حیود  1۵میلیون نفر میباشی .دین رسمی اسالم و زبان
رسمی کشور نیی فارسی دری و پشتو بوده که  ۶۵درصی مردم به این زبان صحتت میکننی.
یکدددی از مهجتدددرین مشخصدددههای افغانسدددتان کوهسدددتانی بدددودن آن اسدددت .تعدددیاد
استانهای (و یاک) آن 1۰ ،و یت است و پایتختش کاب میباشی .پرامعیدتتدرین شدهرهای
افغانستان ،قنیهار ،هراک ،میار شریف و قندیوز مدیباشدی .ههدار قومیدت اصدلی در افغانسدتان
سکونت دارنی که عتارکانی از پشتونها  ۰۵درصی ،تاایکها  1۵درصی ،ازبک ها  2۵درصدی و
هیارهها کمتر از  13درصی و همچنین اکثریت مردم آن سنی حنفدی مدذهب بدوده و شدیعیان 1۵
درصی امعیت کشور را شک میدهنی (لورا کج ،21۵۹ ،ص .)3۵
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نوع نظام افغانستان در ماده  2قانون اساسی کشور مشخص شدیه کده طتد ایدن قدانون ،نظدام
حاکج در افغانستان امهوری اسالمی است و عالیترین مقام رسمی کشدور نیدی رئدیس امهدور
است (اص .) ۶2
در مجموع افغانستان اگرهه به عنوان یک کشور و یک ملت دارای تاریخی اییدی اسدت ،امدا
این سرزمین از لحا قیمت تاریخی یکدی از کهدنتدرین سدرزمینهای اهدان بشدمار مدیرود.
افغانستان به دلی قرار گرفتن در مسیر ااده ابریشج ،مح و پیونیگاه تمینهای بیرگ اهدان بدوده
و این موقعیت مهج و حساس هئواستراتژیکی و هئوپلیتیکی افغانستان در شک دادن فرهند هدا و
تمینهای بیرگ نقش مهمی داشته است .بدا بیدان برخدی از ویژگیهدای مهدج دو کشدور ایدران و
افغانستان و آشنایی مختصر با دو کشور ،حال بده بررسدی کامد سداختارهای اساسدی دو کشدور
میپردازیج.
پیشینه تاریخی و نظام ای حاکط بردو کشور

آزاز شک گیری تاریخ اییی ایران را میتوان به نوعی ،ظهور امپراطوری صفوی و در پدی آن رواج
گسترش مذهب تشیع دانست؛ هرا که نقش روحانیت در امور حکومدت گسدترش پیدیا کدرد .از
همین رو سالها بعی ،در دوره حکومت سلسله قاااریه ،ائتالفی از روحانیون و روشدنفکران ،شداه
وقت را مجتور به اعطای قانون اساسی محیود نمود .این قانون اساسی که در سال  213۶تکمید
شی ،برگرفته از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه بود ،ولی بجای تصویب مذهب اه سدنت کده در
کشورهای اروپایی مرسوم بود ،مذهب تشدیع را مدذهب اصدلی کشدور اعدالم و تصدویب کدرد.
قانون اساسی اییی کشور را به سه قسمت تقسیج نمود :قوه مجریه که متشک از مقاماک دربدار و
کابینه که در راس آن شاه بود ،قوه مقننه که از یک پارلمان دو مجلسی برخوردار بود و قدوه قضداییه
که شام دیوان عالی بود.
در سال  21۹۷انقالب مردم ایران به رهتری امام خمینی ،پادشداه مشدروطه وقدت را سدرنرون
کرد و نوعی نظام امهوری اسالمی را به وادود آوردندی کده سداختار سیاسدی آن شدام مجلدس
خترگان رهتری ،رهتر ایران ،قوه مجریه ،قوه مقننه و قوه قضاییه است (میکس ،213۹ ،ص .)232
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افغانستان یکی از کشدورهای اسدالمی اسدت کده در سده دهده اخیدر تداریخ خدود بدا فدراز و
نشیبهای فراوانی در سیاست و حکومدت موااده بدوده اسدت .کودتدای  ۷ثدور  21۹۷سدرآزاز
بحرانی بود که قریب به سه دهه از تاریخ معاصر این کشور را دربر میگیرد .در ایدن کودتدا ،نظدام
امهوری محمی داوود سرنرون شی و نظامی حیبی با گرایش هپ کمونیستی ،زمام امدور کشدور
را به دست گرفت .به دنتال این کودتا ،نظام سیاسی دیرری به نام «امهوری دموکراتیک خل » بدا
ماهیت حیبی و از نوع هپ (کمونیستی) تا بیش از یک دهه تیاوم یافت .با روی کار آمدین بتدر
کارم (سومین رئیس امهور کمونیست) و تجاوز ارتش سرد شوروی به افغانستان ،دوران اهاد
اسالمی شروع شی .دوره اهاد ،یکی از دورههای پرافتخار و بینظیدر تداریخ سیاسدی ایدن کشدور
اسدت؛ دورهای کده در آن ،حماسدههای کددج نظیدری در تداریخ اسددالم و اهداد مدردم مسددلمانان
افغانستان به واود آمی (آسمایی ،21۹۷ ،ص .)۰۵
اهاد مردم افغانستان با تمام مشقتها و مظلومیتها و با قهرمانی مردم مسلمان افغانسدتان و
پیروزی قاطع آنان بر ارتش متجاوز شوروی (ساب ) پایان یافت .در نتیجه ،ارتش ابر قیرک شدرق
با شکست کام  ،کشور را تر گفت .در این زمان ،نظام سیاسی افغانستان در ساختار امهدوری
حیبی و با ماهیت هپ حکج فرما بود تا اینکه در نتیجه متارزاک پیریر مردم مجاهدی افغانسدتان،
حکومت امهوری کمونیستی نیی سرنرون شیه و دوره حاکمیدت مجاهدیان فدرا رسدیی .پدس از
پیروزی مجاهیان ،ساختار نظدام سیاسدی و شدک فرمدانروایی در ایدن کشدور ،همدواره یکدی از
معضالک مهج افغانستان بوده است .نظام سیاسی مجاهیان «امهوری اسالمی» نامییه شی ،امدا
با این واود ،در ماهیت خودش ،نظامی حیبی با گرایشهای اسالمی اخوانی به حساب مدیآمدی
که از عصتیتهای شییی قومی نیی متأثر بود.
در مرحله اول ،مشک اصلی نظام سیاسی مجاهیان این بود که آنها فاقی مشدروعیت بودندی.
مشروعیت سیاسی از نظر تاریخی ،هدیفی اسدت کده در افغانسدتان دسدت یدافتن بده آن مشدک
می نمایی؛ زیرا تنوع قومی افغانستان مانع اصلی مشروعیت دولتهای متتنی بر انحصدار قدومی و
فرقهای است .دولت برهان الیین ربانی نیی از این خأل مهج رنج می برد؛ هراکه مشارکت عمدومی
اقوام امر فراموش شیه این دولت بود (آلتورا ،2131 ،ص  .)۷3بحدران عدیم مشدروعیت دولدت ربدانی
مواب ان های طو نی قومی و حیبی در افغانسدتان شدی .در نتیجده همدین اند هدا ،نظدام
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مواود مقتولیت مردمی خود را از دسدت داد و در نهایدت ،سدرنرون شدی .بدرای مثدال ،هدیارههدا
(شیعیان) ،یکی از اقوام بیرگ و مؤثر افغانستان است که در دولت ربانی از اایرداه قابد تدواهی
برخوردار نتودنی .از نظر شیعیان نیدی دولدت ربدانی فاقدی هرگونده مشدروعیت بدود؛ زیدرا در مدتن
پیشنهادی قانون اساسی دولت ربانی ،مذهب شیعه به رسمیت شدناخته نشدیه بدود .در ایدن مدتن
پیشنهادی ،مذهب رسمی فقط «حنفی» اعالم شی و در شرایط رئیس امهوری نیدی بدر پیدروی از
مذهب حنفی تأکیی شیه بود (ماده  ۰و  .)1۹التته این متن انتده رسدمی بده خدود نررفدت و بده
تصویب نرسیی؛ زیرا مجلس بدیرگ ملدی کده بدرای تصدویب آن زم بدود ،تشدکی نشدی و مدتن
خود ربانی هج نرسیی .از ایدن رو،
پیشنهادی مشروعیت مردمی و ملی پییا نکرد و به توشی نهایی ِ
دولت ربانی ،بیون یک قانون اساسی مشروع تیاوم یافدت .سدرنرونی نظدام مجاهدیان بدا تسدلط
نیروهای نظامی طالتان عملی شی .سیطره نظامی طالتان «امارک اسالمی» نام گدذاری شدی .ایدن
کدور مدذهتی و قدومی
ایدی ِ
حاکمیت ،ماهیت نظامی داشت که بن مایههای اصدلی آن را فرقده گر ِ
شک میداد ،آن هج با حاکمیتی که بسیار تمامیت خواه و سرکوبرر به شمار میآمی.
با سرنرونی نظام قرون وسطایی طالتان ،رونی ایییی در افغانستان شک گرفت کده بدهکلدی
متفاوک از دورههای قت به حساب میآمی .این دوره در ابتیای امر ،با حضور سدنرین و ناخواسدته
نیروهای بین المللی و در رأس آن نظامیان آمریکا شروع شی و تیاوم یافدت .شدعار «دموکراسدی و
حاکمیت مردم» اولین هییی بود که اوای این دوره ،هدج از سدوی کشدورهای خدارای و هدج از
سوی نیروهای داخلی مخالف طالتان مطرح شی .این شعارها در شک گیری نظام سیاسی اییدی
افغانستان امری اییی به شمار آمی و از این رو مقتول افتاد؛ زیرا از زمدان شدک گیدری افغانسدتان
اییی در اواسط قرن هجیهج ،هیت دولتی در این کشور بدا اراده مسدتقیج عمدوم مدردم بده وادود
نیامیه است .طرح اییی نظام سیاسی در ظاهر ،یک نظام دموکراتیک بود که با سپری شدین یدک
دوره پنج ساله و طی شین مراح نظام سازی هماننی انتخاباک «لویه ارگه» (ااالس بیرگ ملدی
برای مشروعیت تأسیس نظام اییدی) ،تدیوین قدانون اساسدی ،انتخابداک ریاسدت امهدوری و
مجلس ،تقویت و تأییی شی (محمی آصف ،2131 ،ص .)31
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تحلیل و بررسی ساختار کلی و روح حاکط بر قوانین اساسی دو کشور
رگونگی اوضاع و زمان تدوین قوانین اساسی

قانون اساسی ایران در پی انقالب مردمی با رهتری واحدی و بدا دزیزدههای مشدتر مدذهتی و بدا
مقابله با استتیاد داخلی و استعمار خارای به واود آمدی و بده عتدارتی ،بعدی از پیدروزی انقدالب
اسالمی در سال  13۹2که مردم ایران برای رهایی از رهیج استتیادی شاه و برای رسدیین بده آزادی
و استقالل از استتیاد خارای دست به یک انقالب بیرگ به رهتری امام خمینی زدنی و در نهایدت
موف به سرنرونی رهیج شاهی شینی و پس از آن در تاریخ  1۰آبان  13۹2نماینیگان مجلس مدتن
پیشنهادی قانون اساسی را تصویب کردنی و بعی از آن در همه پرسدیای کده در  11و 11آذر 13۹2
انجام گرفت ،ملت ایران با بیش از  11درصی رای مواف قانون اساسی را تصویب کردنی.
در افغانستان اما ،در سال  13۹1در پی کودتای محمی داوود ،حکومت شاهی از بدین رفدت و
حکومت امهوری به واود آمی و از این زمان به بعی شدرایط بدرای شدک گیدری قدانون اساسدی
اییی کشور مهیا شی و هر دولتی که سر کار میآمی یکسری قوانینی را تیوین میکرد ،اما درواقدع
سن بنای اولین قانون اساسی افغانستان در زمان شاه امان الله خان پی رییی شی و بعی امان اللده
خان ،نادرخان دستاوردهای قتلی را نابود و دومین قانون اساسی را تیوین کدرد و بعدی از نادرخدان
نیددی ظاهرشدداه قددانون اساسددی اییددیی را شددک داد و بدده همددین ترتیددب در مجمددوع 2 ،دوره
قانون اساسی کشور دستخوش تغییر شی و دولتهای مختلف بر اساس منافع خودشان به تدیوین
و تغییر قانون پرداختنی (میرزالم ،21۹۵ ،ص  .)۹3ولی در نهایت پس از سدرنرونی حکومدت و سدلطه
طالتان بر افغانستان ،اامعده اهدانی بدر آن شدید تدا یدک حکومدت متتندی بدر دموکراسدی را در
افغانستان به واود آورنی .بر همین اسداس ،موافقدت نامده بدن در سدال  1001باحضدور احدیاب
افغانستانی ،گروه رم و همچنین نماینیگان گروه قترس با نظارک سازمان مل و اامعده اهدانی در
شهر بن آلمان منعقی شی و دولت موقت (دولت کرزای) موظف شدی تدا قدانون اساسدی کشدور را
تصویب نمایی .در نتیجه ،قانون اساسی در یک فراینی ساده و با حضور گروههای منتخب از سوی
اناحهای مختلف سیاسی و قومی تیوین شیه و در مرحله اول به همه پرسدی گذاشدته شدی و در
مرحله نهایی توسط مجلس مردمی (لویه ارگه) به تصدویب رسدیی و در نهایدت در سدال 1321
قانون اساسی کشور در 11فص و  1۶1ماده ،توسط حامی کرزی اعالم و قاب اارا گردیی.

مجلۀ علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان ׀ 51
مدل و ساخت دو کشور

کشورها را میتوان از دو دیی تقسیج بنیی کرد ،یکی حقوقی و دومدی سیاسدی .در طتقده بندیی از
نظر سیاسی ،به اهیافی که دولت و حکومت بخاطر آن تشکی شیه اسدت تواده میشدود کده از
این اهت دولتها به هنی نوع مث لیترال ،سوسیالیسدت ،کمدون ،نظدامی ،اسدالمی و ...تقسدیج
میشونی .از نظر سیاسی ،کشور ایران کشوری اسالمی است و در اص  1قدانون اساسدی کشدور
ِ
نیی بر این نکته تاکیی شیه است و هی اساسی آن تحق اهیا اسدالمی اسدت .از ایدن حیدث،
کشور افغانستان نیی کشوری اسالمی است که در ماده سوم قانون اساسی نیدی تاکیدی شدیه کده در
افغانستان هیج قانونی نمیتوانی مخالف احکام دین مقیس اسالم باشی .عدالوه بدر ایدن در مداده
ششج قانون اساسی کشور ،دولت بده تحقد دموکراسدی مکلدف شدیه اسدت .از نظدر حقدوقی،
کشورها از منظر ساخت داخلی و طرز قرار گرفتن قیرک در مراکی سیاسی داخلدی تقسدیج بندیی
میشونی.
کلی تک ساخت و هنی پاراه یا مرکدب تقسدیج مدیشدونی .از
از این رو ،کشورها به دو شک
ِ
این لحا میتوان گفت که کشور ایران و افغانستان با هج مشتر یدا هدج شدک هسدتنی .بده ایدن
معنا ،میتوان گفت ،به نوعی این دو کشور ،تک ساخت و بسیط هسدتنی کده درون کشدورها یدک
مرکی واحی عملکرد سیاسی واود دارد و قیرک سیاسدی توسدط همدان شدخص حقدوقی اعمدال
میشود .کلیه افرادی که در این کشورهای تک ساخت زندیگی مدیکنندی از یدک اقتدیار سیاسدی
تتعیت میکننی و در ک  ،یک قانون اساسی بر کشور حاکج است (قاضدی ،21۶3 ،ص  .)11۰بندابراین،
کشور ایران و افغانستان از نظر سیاسی و حقوقی کشورهایی اسالمی و تک ساختی بوده کده دارای
یک مرکی سیاسی و یک قانون اساسی هستنی که در سراسر کشور اعمال میشود.
رژیط سیاسی حاکط بر دو کشور

از موارد مهمدی کده در قدانون اساسدی هدر کشدور دیدیه میشدود تعیدین ندوع حکومدت اسدت.
قانون اساسی ایران و افغانستان نیی در همان اصول اولیه خود به معرفدی ندوع حکومدت خودشدان
پرداخته و معرفی نموده انی.
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قانون اساسی ایدران در اصد  ،2ندوع حکومدت خدود را امهدوری اسدالمی معرفدی کدرده و
قانون اساسی افغانستان نیی در اص  1میگویی که دولت افغانستان دولت امهوری است .به ایدن
معنا ،نظام دولتی از یکسو امهوری و طت آرای مردمی و متتنی بر دموکراسدی اسدت و از سدوی
دیرر هیج قانونی نمیتوانی مخالف دین اسالم باشی که در مداده سدوم قدانون اساسدی ذکدر شدیه
ً
است .به نظر میرسی قانون اساسی افغانستان راه نستتا ایییی را پذیرفتده و آن ایدن اسدت کده در
عین پذیرش نظام ریاستی ،از تفکیک کام قوا پیروی نکدرده اسدت ،بلکده در مجمدوع بده سدوی
همکاری و تعام قوا گدام برداشدته اسدت و در واقدع نظدام و سدازوکار (تفکیدک نسدتی) را پدذیرا
گردییه؛ زیرا در نظام ریاستی نماینیگان مجلس ح دخالت در حیطه کار قدوه مجریده را نیاشدته،
وزراء ،هیچرونه مسئولیت پاسخرویی در برابر مجلس را نیارندی و حدال ایدنکده بدرعکس ،ایدن
ویژگی در مواردی از قدانون اساسدی افغانسدتان هندین آمدیه اسدت کده اتخداذ تصدمیج در مدورد
استیضاح از هر یکی از وزراء مطاب حکج ماده  11قانون اساسی میباشی که این مداده مدیگویدی
ولسی ارگه به پیشنهاد 10درصی کد اعضدا میتواندی از هدر یدک از وزراء استیضداح بده عمد
آورد (محمیی ،213۰ ،ص .)۷۵
بنابراین ،باتواه به مواد قانون اساسی افغانستان و روابطی که میان قوای سه گانده وادود دارد و
با تواه به تک رکنی بودن قوه مجریه و اختیاراک گسترده رئیس امهور و اینکه پارلمان نمیتواندی
رئیس امهور را برکنار کنی و رئیس امهور نیی نمیتوانی پارلمان را منح کنی ،میتوان گفدت کده
نظام اییی سیاسی افغانستان ،نه نظام ریاستی کام است ،نه نظام پارلمانی کامد  ،بلکده نظدامی
است که هج میایای ریاستی را داراست و هج از میایای پارلمانی برخوردار است و از همین اهدت
شایی بتوان نظام سیاسی افغانستان را نظامی (نیمه ریاستی ) و یا (نیمه پارلمانی) نامیی .بدرای در
بهتر رهیجهای حاکج در اهان ،به معرفی اامالی هرکیام میپردازیج و نظام حاکج بر دو کشدور را
بررسی میکنیج.
الف .نظام جمهوری

نظام امهوری در مقاب رهیج سلطنتی قرار دارد .در راس حکومت سلطنتی یک نفر قرار میگیدرد
که به هیت واه ،مسئول اعمال خودش نیست ،اما ریاست نظام امهدوری در دسدت یدک نفدر و
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گاهی در دست هنی نفر است که برای یک میک مشخص تعیین شیه و دربرابر اعمال و کارهدای
خود مسئول میباشدی .بندابراین ،از ایدن اهدت ریاسدت دو کشدور ایدران و افغانسدتان در دسدت
اشخاصی است کده بدرای مدیک معیندی انتخداب شدیهانی و هرکدیام مسدئول اعمدال خدود نیدی
میباشنی (اص  22۰قانون اساسی ایران و ماده  ۶۵قانون اساسی افغانستان).
ب .نظام پارلمانی

در ایددن نظددام ،از یکسددو فددردی ماننددی پادشدداه و رئددیس امهددور و از سددوی دیرددر فددردی ماننددی
نخست وزیر یا صیر اعظج در مجموعه حکومت واود دارنی .در این نوع از نظام ،تفکیک نسدتی
قوا واود دارد .کشور انرلستان نمونهای از این نوع نظام میباشی و ریاست کشور با ملکده اسدت،
ولی ریاست حکومت یا قدوه مجریده بدا نخسدت وزیدر اسدت کده مجلدس وی را انتخداب کدرده
اسددت (ملددک محمددیی ،213۰ ،ص  .)1۵در رهیددج پارلمددانی ،رئددیس کشددور نقددش مهمددی نددیارد و
نخست وزیر یا هئیت دولت نقش اساسی را در کشور ایفا میکننی.
ج .نظام دموکراتیک

نظام دموکراتیک نظامی است که در آن حاکمیت از طری مردم اعمال میشود .این ندوع رهیدج در
مقاب رهیج دیکتاتوری قرار دارد .از این اهت نظام ایران و افغانستان تدا حدیودی شدتیه یکدییرر
هستنی و در هر دو کشور ،شیوه دموکراسی نماینیگی برای اداره حکومت در نظر گرفته شیه است.
در این روش ،ملت حاکمیت خود را به طور زیر مستقیج ،یعندی توسدط نمایندیگانی کده انتخداب
میکننی ،اعمال مینماینی.
د .نظام فدرالی

در دولت فیرالی ،قیرک به دو قسمت حکومت مرکیی و ایا ک تقسیج شدیه و دولدت مرکدیی از
یک قیرک مطل برخوردار نیست و قیرک در ایا ک کشدور نیدی وادود دارد .در ایدن نظدام هدر
ایالت ساختار اارایی ،قانون گذاری و قضایی خداص خدود را دارد .ایدن ایدا ک ،از طرید یدک
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حکومت فیرال که قوه مجریه ،مقننه و قضاییه دارد ،به یکدییرر مدرتتط و یدک حکومدت ملدی را
شک میدهنی .مثالی که میتوان برای این نوع نظام آورد ،کشور عراق است که این کشدور از یدک
حکومت مرکیی و هنیین ایالت تشکی شیه که هر کیام دارای اختیاراک و دارای قدیرک هسدتنی
و حکومت مرکیی بطور مطل قیرک نیارد ،بلکه این قیرک در بین حکومدت مرکدیی و ایدا ک
تقسیج شیه است.
و .نظام اسالمی

نظام اسالمی به حکومتی گفته میشود که در آن به قوانین و موازین اسالمی تاکیدی شدیه باشدی در
این نظام محتوای حکومت را اسالم و قوانین اسالمی شک میدهی و درک محتوای قدوانین بایدی
با اسالم مطابقت داشته باشی.
از این منظر نیی دو کشور ایران و افغانستان شتیه هج هستنی و در قانون اساسی هردو کشدور بدر
اسالمی بودن حکومت تاکیی شیه است و در هر دو کشور قوانینی که وضع میشدود نتایدی مغدایر
با موازین و قوانین اسالمیباشی (طندین ،213۰ ،ص  .)11ماده  3قانون اساسی افغانستان میگویدی کده
هیت قانونی نمیتوانی مخالف معتقیاک و احکام دین مقدیس اسدالم باشدی .حدال بدرای مقایسده
تطتیقی ساختار دو کشور ،قوای دو کشور را در ههار بخش مورد مطالعه تطتیقی قرار میدهدیج .قتد
از اینکه به بررسی و مقایسه هر یک از قوای حاکج در دو کشور بپردازیج ،بایدی اول ایدن قدوا را در دو
کشدور مشددخص کدرده و بیددان کندیج هنددی ندوع قدوا در دو کشدور فعالیددت دارندی .قددوای حدداکج در
امهوری اسالمی ایران شام قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضاییه میشود .این سه قدوه ،زیدر نظدر
و یت مطلقه امر فعالیت میکننی و هر سه قوا از یکییرر مستق هستنی (اص  .)۹۷قوای حکدومتی
در امهوری اسالمی افغانستان نیی شام سه قوه مقننده ،مجریده و قضداییه میشدود کده بدا یکدییرر
همکاری دارنی .حال به بررسی و مقایسه هریک از قوا در دو کشور میپردازیج.
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ٔ
بررسی و مقایسه قوا در ایران و افغانستان
ٔ
الف .قوه مقننه

قوه مقننه نقش قانون گذاری را بر عهیه دارد که در ایران ،این نقدش بدر عهدیه مجلدس شدورای
اسالمی است و تشخیص عیم مغایرک مصوباک آن با اسالم و قانون اساسی بدر عهدیه شدورای
نرهتان است ،ولی این باعث نمیشود که قوه مقننه در ایران را دو رکنی بیانیج .از همدین رو ،در
اص  ۹3قانون اساسی به این نکته تاکیی شیه است ،ولی قوه مقننه در افغانسدتان متشدک از دو
مجلس ولسی ارگه و مشرانو ارگه (ماده  )21است .عالوه بر این دو مجلس ،ارگه سومی هدج
بنام لویه ارگه واود دارد که وظایف آن به مجلس موسسان در دیرر کشورها شتاهت دارد .قت
از بررسی و معرفی هر یک از اعضای قوه مقننه دو کشور ،به نحوه قانون گذاری میپردازیج.
روش تصویب قوانین در مجلس شورای اسالمی ایران و شورای ملی افغانستان

فراینی قانون گذاری در مجلس شورای اسالمی ایدران آزداز میشدود .سدپس ایدن مصدوباک بده
شددورای نرهتددان رفتدده و در صددورک تصدویب شددورای نرهتددان ،زم ا ادرا میگددردد .فراینددی
قانون گذاری در شورای ملی افغانستان نیی به این صورک است که پیشنهاد طرح قانون یدا طدرح
پیشنهادی ،ابتیا به ولسی ارگه تقییج میگردد و ولسی ارگه پیشنهاد طرح قانون را بعی از بحث
و گفترو تصویب یا رد میکنی که در صورک تصویب طرح را به مشرانو ارگه میسپارنی .مشرانو
ارگه ،ظر  1۹روز در مورد آن تصمیج میگیرد (ماده .)۵۷
قوه مقننه در ایران شام مجلس شورای اسالمی و شورای نرهتان میباشدی .مجلدس شدورای
اسالمی در ایران که در آن نماینیگان منتخب مردم حضور دارنی ،قوانین گوناگون مورد نیداز کشدور
را تهیه ،تعیی و تصویب میکننی و همچنین نظارک بر دولدت را برعهدیه دارد .اعضدای شدورای
مجلس اسالمی 120نفر هستنی که هر ههار سال یک بار در انتخاباک آزاد توسط مدردم انتخداب
میشونی و رئیس مجلس نیی از میان اعضاء و توسط اعضاء بصورک سا نه انتخاب میشود.
شورای نرهتان دو کارکرد مهج دارد ،نخست کار نظارک بر مصوباک مجلس شورای اسدالمی
و انطتاق و مغایرک نیاشتن آنها بدا قدانون اساسدی و شدرع اسدالم و دومدین کدارکرد آن ،بررسدی
صالحیت داوطلتان نامید در انتخاباک (ریاست امهوری ،مجلدس شدورای اسدالمی و خترگدان
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رهتری) را بر عهیه دارد .این شورا ،مرکب از  21نفر است ۶ .نفر فقیه که از سوی رهتدر امهدوری
اسالمی انتخاب شینی و  ۶نفر حقوقیان که از طر قوه قضاییه به مجلس معرفی شدینی .تفسدیر
قانون اساسی امهوری اسالمی ایران و تأییی انطتاق مصو باک مجلس با رأی سده ههدارم فقهدای
این شورا صورک میگیرد (عمییزنجانی ،213۹ ،ص .)1۹
همانطور که گفتیج قوه مقننه در افغانستان عتارک است از شدورای ملدی کده ایدن شدورا ،شدام
مجلس نماینیگان (ولسی ارگه) و مجلس سنا (مشرانو ارگه) میشود (ماده  .)32برخدی از مهجتدرین
صالحیتهای شورای ملی عتارکانی از  .2تصویب یا لغو قوانین تقنینی .1 ،تصویب بوداه دولتی و
ااازه اخذ و اعطا قرضه .3 ،ایجداد واحدیهای اداری ،تعدیی یدا الغدای آن و( .....مداده  .)۵2مجلدس
نماینیگان (ولسی ارگه) ،شام اعضای مجلس نماینیگان از تمامی و یتهای افغانستان است کده
از طری انتخاباک برای میک پنج سال از سوی مردم انتخاب مدیشدونی .ایدن مجلدس ،دارای 1۹0
کرسی است که  ۶3کرسی آن به سهج زنان اختصاص یافته اسدت (مداده  .)31از مهجتدرین اختیداراک
ولسی ارگه و مشرانو ارگه میتوان به این نکته اشاره کرد که ولسی ارگه بده پیشدنهاد بیسدت درصدی
ک د اعضدداء میتوان دی هددر یددک از وزراء را استیضدداح نمایددی .بنددابراین ،در سیسددتج قددانون گددذاری
افغانستان (در خصوص تقنینی) نوعی تیاخ نستی وظایف و اختیاراک در ارتتاط با رئیس امهدور و
ً
بعضا برتری نستی این اایراه نمایان است.
شرایط انتخاب شوندگان دو مجلس شورای اسالمی در ایران و ولسی جرگه در افغانستان

بطور خالصه و مختصر میتوان از مهجترین تشابهاک و تفاوکهدای شدرایط ندامیدان مجلدس دو
کشور ،به نکاک مهج زیر اشاره کرد.
الف .تابعیت

قانون اساسی افغانستان زمینه حضور تابعان ،اعج از اکتسابی و اصدلی را بدرای کانییدی شدین در
ولسی ارگه مشخص کرده ،امدا قدانون اساسدی ایدران ،حضدور تابعدان اکتسدابی را در انتخابداک
مجلس اسالمی ممنوع کرده است.
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ب .شرایط سن

هر دو کشور به شرایط سنی نامیدان تواه کرده با این تفاوک که قانون اساسی ایران حیاق سدن را
 1۵سال ،ولی در افغانستان حیاق سن  1۹سال است و تفاوک دیرر اینکه قدانون اساسدی ایدران
شرط حیاکثر سن را هج گذاشته که  ۷۹سال است (ماده  13قدانون انتخابداک) ،ولدی در قدانون اساسدی
افغانستان حیاکثر سن را بیان نکردهانی.
ج .شرط پرداخت مبلغ معین و داشتن تاییدیه زار نفر واجد رأی

این شرط برای نامیدان ولسی ارگه افغانستان تعیین شیه است (ماده  ۷1قدانون انتخابداک) ،ولدی بدرای
نامیدان ایران این شرط در نظر گرفته نشیه است.
د .شرط داشتن مدرک تحصیلی

در امهموری اسالمی ایران ،نامیدان مجلس شورای اسدالمی بایدی حدیاق مدیر کارشناسدی
ارشی یا معادل آن را داشدته باشدنی (مداده  13قدانون انتخابداک) ،ولدی در نظدام افغانسدتان ،ایدن
قانون (شرط میر یا باسواد بودن) در نظر گرفته نشیه است .به طور خالصه ،اینها از مهجتدرین
نقاط مشدتر و متفداوک شدرایط ندامیدان مجلدس دو کشدور در قدانون انتخابداک بدود کده ذکدر
شی (مشتاقی ،2133 ،ص .)1۹
مجلس سنا (مشرانو جرگه)

برخال ولسی ارگه که تمام اعضای آن انتخابی هستنی ،مشرانو ارگده  2۵1نمایندیه دارد کده دو
سوم اعضای آن انتخابی و یک سوم آن به تعیین رئیس امهور است .به عتدارتی ،یدک سدوم افدراد
توسط شوراهای ولسوالی ( 1۰نماینیه از  1۰و یت) برای یک دوره سه ساله انتخاب میشدونی و
یک سوم توسط شوراهای و یتی ( 1۰نماینیه از  1۰و یت) برای یک دوره ههارساله و یک سدوم
دیرر توسط رئیس امهور انتصاب میشونی .نیمی از اعضای انتصدابی بایسدتی از زندان ،دو نفدر
نماینیه افراد معلول و مجروح و دو نفر هج از بین کوایها انتخداب شدونی .مشدرانو ارگده بیشدتر
یک نهاد مشورتی و نظارتی است تا نهاد قانون گذاری ،هرهنی تا حیی ح وتو قوانین را دارد .بدر
اساس ماده  2۵۵قانون اساسی افغانستان ،هرگاه مصوبه یک مجلس از طر مجلدس دیردر رد
شود ،هیئت مختلط به تعیاد مساوی از اعضدای هدر دو مجلدس ،بدرای رفدع اخدتال تعیدین
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میگردد .در صورتی که اختال نظر رفع نرردد ،ولسی ارگه میتوانی در السه بعیی آن را بدا
دو ثلث آرای ک اعضا ،تصو یب نمایی .این تصدو یب ،بدیون ارائده بده مشدرانو ارگده ،بعدی از
توشی رئیس امهور نافذ شمرده میشود (محمیی ،213۰ ،ص .)۹۶
لویه جرگه (مجلس موسسان)

لویه ارگده را میتدوان در زمدره قدوه مقننده بشدمار آورد؛ زیدرا اعضدای شدورای ملدی کده وظیفده
قانون گذاری را بر عهیه دارنی نیی ایو این ارگهانی و عالوه بر این ،دو وظیفه ،از سه وظیفدهای کده
بر عهیه این ارگه گذاشته شیه ،انته قانون گذاری دارد .پس اعضای لویه ارگه ،شدام اعضدای
شورای ملی و روسای شوراهای و یاک و وسوالیها هستنی (ماده  .)22۵لویه ارگه ،تنها در حدا ک
خاصی که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده ،برای اتخاذ تصمیج درمورد مسائ مربدوط بده
استقالل ،حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی و مصال علیای کشور ،تعدیی احکدام قدانون اساسدی
افغانستان ،محاکمه رئیس امهور ،مطداب بده حکدج قدانون اساسدی دایدر مدیگدردد .مهجتدرین
صالحیتهای لویه ارگه عتارک انی از  .2تعیی (تغییدر) قدانون اساسدی .1 ،اتخداذ تصدمیج در
مورد مسائ استقالل ،تمامیت ارضی و مصال علیای کشور .1 ،محاکمه رئیس امهدور مطداب
با حکج منیرج ماده  ۶۵قانون اساسی ماده .222
بنابراین ،قوه مقننه در دو کشور متفاوک بوده و کارکرد و عملکرد خاصی دارنی .به ایدن صدورک
که این قوه در ایران متشک از مجلس شورای اسالمی است و همجنین شورای نرهتان نیدی نقدش
مهمی دارد و قوانینی را کده مجلدس شدورای اسدالمی وضدع مدیکنندی در نهایدت بایدی بده تاییدی
شورای نرهتان برسی ،در زیر این صورک ،قانونی تصویب نمیشود .با ایدن وادود ،در افغانسدتان
قوه مقننه شام مجلس نماینیگان و مجلس سنا میشود و التته نتایی نقش لویه ارگده را فرامدوش
کنیمو در نهایت اینکه مهجترین وظیفه شورای ملی افغانسدتان ایدن اسدت کده مهجتدرین مسدائ
کشور را ماننی اعالم ان و اعیام نیرو به خارج ،بایی به تاییی شورای ملی برسی (ماده .)۶۰
در مجموع میتوان گفت که مهجتدرین وادوه اشدترا در مجلدس شدورای اسدالمی ایدران و
شورای ملی افغانستان ،واود شدرایط عیندی مانندی تابعیدت ،سدن ،عدیم سدوء پیشدینه کیفدری و
محرومیت موقت برخی مقاماک حکومتی است ،ولی در برخی کارکردها و نکاک هج متفداوک از
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یکییرر هستنی ،که برای نمونه میتوان به شرایط انتخاب شونیگان اشاره کرد .در نظدام ایدران فدرد
انتخاب شونیه بایی شرط اعتقاد به نظام امهوری اسالمی ایران و دین مقیس اسالم و وفاداری به
و یت مطلقه فقیه را دارا باشی .بر این اساس میتوان گفت ،درحالی که در نظام افغانستان فقط بده
شرایط عینی تاکیی شیه است ،در ایران بر شرایط انتیاعدی و عیندی بده نحدو همیامدان تاکیدی شدیه
است .از این رو ،ح انتخاب شین در نظام ایران پیجییهتر است.
ٔ
ب .قوه مجریه

در هر دو کشور ایران و افغانستان ،منصب نخست وزیر واود نیارد و رئدیس امهدور هدج نقدش
ریاست کشور و هج نقش نخست وزیر و ریاست دولت را بر عهیه دارد (اص  33قدانون اساسدی
ایران و اص  ۶۵قانون اساسی افغانستان) .در نظام ایران ،اعمدال قدوه مجریده ادی در امدوری کده
قانون به طور مستقیج وظیفه آن را بر عهیه رهتری گذاشته ،بر عهیه رئدیس امهدور و وزراء اسدت.
رئیس امهور بطور مستقیج با رای مردم به میک ههار سال انتخاب میشدود و شدرایط و وظدایف
رئیس امهور در اصول  22۹و  211و  21۵قانون اساسی بطور کام گفتده شدیه اسدت .در نظدام
افغانستان نیی اعمال قوه مجریه بدر عهدیه رئدیس امهدور و وزراء اسدت و رئدیس امهدور بدا رای
مستقیج مردم به میک  ۹سال انتخاب میشود (ماده  .)۷2در مورد وظایف و شرایط رئدیس امهدور،
در اصول  ۶1تا  ۶۵قانون اساسی امهوری اسدالمی افغانسدتان بطدور کامد توضدی داده شدیه
است .بنابراین ،بطور خالصه میتوان گفت که قوه مجریه در دو کشور ایران و افغانستان از لحدا
کارکرد و ویژگی شتیه به یکییرر عمد میکندی و در هدر دو کشدور ریاسدت ایدن قدوه ،بدر عهدیه
رئیس امهوری است که از طری رای مستقیج مردم انتخاب میشود.
ٔ
ج .قوه قضاییه

این قوه ،مسئول اارای قوانین در حیطه مسائ قضایی و ح و فص دعاوی و اختالفاک حقدوقی،
ایایی و تجاری افراد است و مهجترین وظیفه این قوه اارای عیالت در کشور اسدت .طتد اصد
 2۹۶قانون اساسی ایران ،هی از تاسیس قوه قضاییه ،پشتیتانی از حقوق ااتماعی ،حقوق فردی
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و تحق عیالت در اامعه است .قوه قضاییه در ایران شام دادگاهها و تشدکیالک قضدایی ،دیدوان
عالی کشور ،دیوان اداری و سازمان بازرسی ک کشور میباشی (فص  22قدانون اساسدی) (قاضدی،
 ،21۶3ص  .)1۹بر اساس اص  2۹۷قانون اساسی ،به منظور انجدام مسدئولیتهای قدوه قضداییه در
تمامی امور قضایی و اداری و اارایی ،مقام معظج رهتری ،یک نفر مجتهی ،عادل و مدییر و مدیبر
را برای میک  ۹سال به عنوان رئیس قوه قضداییه تعیدین میکندی .مهجتدرین وظدایف قدوه قضداییه
عتارک است از رسدییگی و صدیور حکدج در مدورد تظلمداک ،تعدییاک و شدکایاک (اصد ،)2۹۶
نظارک بر حسن اارای قوانین (اصد  )2۶2و اقیام مناسب برای پیشدریری از وقدوع ادرم و اصدالح
مجرمین .به طور ک  ،نهادهای نظارتی بر قوه قضاییه عتارکانی از:
 .2دیوان عالی کشور که بر اساس اص  2۰2قانون اساسی ،نظارک بر اارای صحی قدوانین را بدر
عهیه دارد.
 .1سازمان بازرسی ک کشور بر اساس اص  2۷۰قانون اساسی.
 .1دیوان عیالت اداری بر اساس اص  2۰1قانون اساسی.
در نظددام افغانسددتان نیددی طتد مدداده  22۶قددانون اساسددی ،قددوه قضدداییه رکددن مسددتق دولددت
امهوری افغانستان میتاشی و عملکرد ایدن قدوه مسدتق از سدایر قدوای کشدور اسدت .در کشدور
افغانستان محاکج قوه قضاییه ،متشک از ستره محکمه (دیوان عالی) ،محکمه استینا و محداکج
ابتیاییه است .ستره محکمه افغانستان به حیدث عدالیتدرین ارکدان قضدایی ،در راس قدوه قضداییه
امهوری افغانستان قرار دارد (ماده  .)22۶از لحا ترکیب اداری ،سدتره محکمده مرکدب از  ۵عضدو
است که از طر رئیس امهور به ولسی ارگه پیشنهاد میگردد و با تاییی ولسی ارگده ،افدراد بده
ترتیب زیر تعیین میشونی.
سه نفر برای میک ههارسال ،سه نفر برای میک هفت سدال و سده نفدر بدرای مدیک ده سدال
انتخدداب شددیه و رئددیس امهددور ،یکددی از اعضدداء را بدده حیددث رئددیس سددتره محکمدده ،تعیددین
میکنی (مشتاقی ،2133 ،ص  .)۹۹بنابراین ،قوه قضاییه در ایران و افغانسدتان هدج دارای اشدترا و هدج
دارای اختال است .مهجترین واه مشتر قوه قضاییه دو کشدور را میتدوان در مسدتق بدودن و
استقالل این قوه از سایر قوا در دو کشور دانسدت و مهجتدرین واده اخدتال نیدی ایدن اسدت کده
رئیس قوه در ایران از سوی مقام معظج رهتری انتخاب میشود ،ولدی در افغانسدتان رئدیس قدوه از
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سوی رئدیس امهدور انتخداب میشدود و دیردری ایدنکده نحدوه نظدارک بدر انطتداق قدوانین بدا
قانون اساسی در ایران بر عهیه شورای نرهتان است ،حال اینکه این وظیفه در افغانستان بر عهدیه
دیوان عالی کشور میباشی.
د .رئیس کشور و تنظیط روابط قوا

با ترین مقام رسمی در ایران ،رهتر میباشی که تصدیی آن را و یدت مطلقده فقیده ،کده از سدوی
مجلس خترگان رهتری تعیین میشود ،بر عهیه میگیرد .عالهبر تعیین سیاستهای کلی نظام کده
بر عهیه رهتری است ،حکج حکومتی رهتدر ،مطلد بدوده و بدر تمدامی احکدام قدوای سده گانده
امهوری اسالمی ایران اراحیت دارد و میتوانی هر حکمی حتدی حکدج رئدیس امهدور را نیدی
باط کنی .پس از مقام معظج رهتری ،رئیس امهور دارای این منصب است که مسئولیت اادرای
قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را ای در اموری که مستقیج به رهتری مربوط میشود ،بر عهدیه
دارد (اصد  ،)221ولی در افغانستان با ترین مقام رسمی کشور رئیس امهور میباشی کده ریاسدت
قوه مجریه را نیی بر عهیه دارد .اص  ۶۵قانون اساسی کشور میگویی کده بدا ترین مقدام رسدمی
کشور رئیس امهور است که ریاست قوه مجریه را نیی برعهیه دارد.
روابط میان قوای سه گانه در ایران ،بر اساس تفکیک قوا و تقسیج وظایف است و تنظیج روابدط
بین قوا نیی زیر نظر و یت امر اعمال میگردد (اص  ،)۹۷ولی در افغانسدتان روابدط قدوا بدر اسداس
همکاری و تفکیک نستی است که زیر نظر شورای ملی و رئیس امهور اعمال میگردد (اصدول –۵2
 )۵۰و صالحتهای تصمیج گیری مربوط به امور مهج کشوری نیی برخی به رئیس امهور ،برخدی
به قوه مقننه و برخی هج به طور مشتر به هر دو واگذار شیه است.
نتیجه گیری

در ابتیا بایی عنوان کنیج که با واود مشترکاک و مشابهتهای زیادی که کشور ایران و افغانسدتان را
ماننی دو کشور برادر به هج پیونی داده است و علدی رزدج تداریخ بسدیار طدو نی مشدتر  ،آداب و
رسوم و فرهن های متشابه و مرز مشتر اغرافیایی و بسیاری از عوامد دیردر کده باعدث پیوندی
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ایایی ناپذیر دو کشور همسایه از یکییرر شیه است ،اختالفاک و تفاوکهایی نیی در سداختار و
نظام دو کشور واود دارد .ما با بررسی ساختارهای اساسی دو کشور ،ماننی نوع نظام حاکج در دو
کشور ،قوای حاکج در دو کشور و میل و شک دو کشور و ....زیره ،به این نکته پدی بدردیج کده در
ساختارهای حاکج در دو کشور اشتراکاک و اختالفاتی وادود دارد کده مهجتدرین و اساسدیتدرین
نقاط مشتر دو کشور را میتوان به امهوریت و اسالمیت اشاره کرد که در قانون اساسدی هدر دو
کشور به آن تاکیی شیه است .در ادامه به طور مختصر نقاط مشتر و اخدتال دو کشدور را بیدان
میکنیج.
از مهجترین مشترکاک در ساختار نظام و دولت دو کشور ،میتوان به این نکتده اشداره کدرد کده
هر دو کشور با از بین بردن نظام شاهی به امهوری اسالمی رسیینی .ایران با حمایت و پشدتیتانی
مردم خود و با رهتری امام خمینی به ان با رهیج شاهی پرداخت و این رهیج را نابود کرد و نظدام
امهوری اسالمی را به واود آورد .افغانستان نیی با کودتای محمی داود رهیج شاهی را ندابود کدرد
و از آن پس به مرور زمان ،دولتهای مختلفی که سر کار آمینی قدانون اساسدی کشدور را تدیوین
ً
کردنی و نهایتا با تیوین قانون اساسی کشور در سال  2131نظام امهوری اسالمی را برای کشدور
تعیین نمودنی .از لحا میل و ساخت کشور نیی هر دو کشور میلی تک سداختی و بسدیط دارندی
که در آن تمام کشور ،از یک قانون اساسی پیروی میکنی و قوانینی که در دو کشور تیوین میشود
بایی مطاب با قوانین اسالمی باشی .همچنین میتوان به حاکج بودن رهیج نیمه ریاسدتی در هدر دو
کشور ،به عنوان نقطه اشترا دیرری اشاره کنیج.
هرهنی باتواه به قانون اساسی کشور افغانستان ،بده ایدن نتیجده میرسدیج کده نظدام حکدومتی
افغانستان ریاستی است؛ زیرا رئیس امهور به نحدو مسدتقیج از سدوی مدردم انتخداب میشدود و
اختیاراک فراوانی نیی دارد ،ولدی باتواده بده روابدط حداکج در بدین سده قدوای حداکج در کشدور و
همکاری و تفکیک نستی بین قوا میتوان گفدت کده نظدام ایدن کشدور ،نیمده ریاسدتی و یدا نیمده
پارلمانی میباشی .با واود اشتراکاک زیادی که بین ساختار دو کشور واود دارد ،اختالفداتی نیدی
واود دارد که بهطور خالصه مهجترین این تفاوکها را میتوان میان قوای دو کشور دیی.
یکی از این تماییها در اایراه ریاست کشور است که در ایران ریاست کشور بدر عهدیه مقدام
معظج رهتری است ،ولی در افغانستان بر عهیه رئیس امهدور اسدت .از دیردر تفاوکهدا ،تواده
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فراوان به شرایط مذهتی در راال سیاسی ایران و در مقاب عیم تواه زیاد قانون اساسی افغانسدتان
به این موضوع است .برخی اختالفاک ایئی در قوه مقننه و قوه قضاییه دو کشدور نیدی وادود دارد
که پیش از این در متن به آن اشاره کردیج .در پایان میتوان گفت ،حال که قانون اساسی امهدوری
اسالمی افغانستان تیوین شیه و برای اولین بار در تاریخ سیاسی افغانستان ،حقوق مینی و احوال
شخصی شیعیان مظلوم این سرزمین نیی به رسمیت شناخته شیه ( التته بایی این نکته را بیان داریدج
که در قانون اساسی اییی کشور ،حقوق تمامی گروهها و نژادها و قومیتها در نظر گرفتده شدیه و
حقوق هر قوم و مذهتی را محترم شمرده شیه است) ،زمان آن فرا رسدییه اسدت کده تمدام اقدوام و
ملیتها با آگاهی کام و اراده پو دین آستین همت را برای آبدادانی افغانسدتان اییدی و انتخداب
مییران شایسته با بیننی تا با اتحاد و هتستری کام بتواننی از آرمانهدای یدک میلیدون شدهیی راه
آزادی و اسالم و از حقوق اامعه و مردم خود دفاع کننی.
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را برد ای رین ،ایران و ند در قبال افغانستان
محمد عرف

رکیده

پس از وقایع  22سپتامتر و حکومت طالتان در افغانستان ،این کشور در مرکی تحرکاک و سیاسدت گدذاریهای
امنیتی و سیاسی در آسیا بوده است .با حمله نظامی ایا ک متحیه و نداتو و مسدتقر شدین نیروهدای ایسدا و
شکست طالتان ،فرصتی برای ایجاد یک ساختار سیاسی اییی با وفاق ملی فدراهج آمدی .بدا روی کدار آمدین
حامی کرزای در سال  1۵۵2و شکست طالتان ،کشورهای منطقهای و فرا منطقهای ،که از اهمیت ایدن کشدور
از لحا اغرافیایی آگاه بودنی ،برای همکاری و گسترش نفوذ در این کشور نوپا (به لحا سداخت سیاسدی)
شروع به فعالیت و رقابت کردنی .در این میان ،اایراه هئوپلتیکی افغانستان برای سه کشور هنی ،هدین و ایدران
که خود از اایراه مهج و قیرتمنیی در آسیا برخوردار هستنی ،از اهمیت ویژهای برخوردار شی .در ایدن مقالده
با ذکر روابط میان این سه کشور با افغانستان به راهتردهای آنها در قتال افغانستان پرداخته خواهی شی.
کلیدواژه ا

افغانستان ،هنی ،ایران ،هین ،هئو پلتیک افغانستان ،طالتان.

 دانشجوی مطالعاک منطقهای دانشراه شیراز ،شیراز ،ایران.

׀ mohammadorf81@gmail.com
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مقدمه

از دیرباز تا کنون ،افغانستان به عنوان همسایه دیوار به دیوار ایران از اهمیت خاصی برخوردار بدوده
است و اتفاقاک سیاسی – امنیتی در داخ افغانستان به نحوی بر همسایه زربی خود ،یعندی ایدران
تاثیر داشته .به همین اهت ،پایش وضعیت این کشور به ویدژه بعدی از انقدالب اسدالمی ایدران از
اهمیت ویژهای برخوردار گشته است .بعی از اشغال توسدط شدوروی و بعدی از خدروج شدوروی،
طالتان بر کشور افغانستان مسلط شی و پس از تحکیج موقعیت گروه طالتان در کابد  ،ایدران ادیء
اولین کشورهایی بود که بر اثر تحو ک اییی ،متحم بیشترین آسدیب شدی؛ هراکده طالتدان بدا
حمایت کشورهایی ماننی عربستان ،اماراک متحیه عربی و ایا ک متحیه ،اتهده اییدیی علیده
امهوری اسالمی ایران ایجاد کرد ( )Malley, 2002, p. 228و با حملده بده کنسدولرری امهدوری
اسالمی ایران در میار شریف ،روابط دو کشدور را تدا پدای درگیدری نظدامی کشدانی (طلدوعی،21۵۷ ،
ص .)213
افغانستان در دوره ان سرد در محور رقابت آمریکا و شدوروی قدرار گرفدت .ایدن اند بدا
شکست ارتش سرد ،به سود ایا ک متحیه تمام شی ،اما حضدور شدوروی بده تشدکی فرآیندیی
انجامیی که بوزان آن را «سایه پوشی »1مینامی و این فراینی بدر روندیهای امنیتدی افغانسدتان تداثیر
گذاشت .افغانستان که اایراه هئو استراتژیک خود را در پایان ان سدرد از دسدت داده بدود ،در
واقعه  22سپتامتر  1۵۵2این اایراه را بازیابی کرد .با میاخله آمریکا و نداتو در منطقدهای در بطدن
ً
طرح «خاورمیانه بیرگ» و بعدیهدا «خاورمیانده بیرگتدر» ،افغانسدتان عمدال در مجموعده امنیتدی
خاورمیانه (محمدیزاده ،21۵۶ ،ص  )۰۵۵و طرحهای بازنرری ماننی منطقهگرایی نوین قرار گرفت که بده
نوبه خود بر ایران تاثیر گذاشتنی ( .)Bjorn Hettne, 2012با روی کار آمدین حامدی کدرزای و بعدیها
اشر زنی ،نحوه تعام این دولت با ج.ا.ا در مسائ سیاسی ،امنیتی و اقتصادی تغییر کرد.
حضور طالتان در افغانستان ،تهیییهای ایی را متواه امنیت ملدی ایدران مدیکندی کده ایدن
هیییاک به سده دسدته ایدیئولوهیک – سیاسدی ،نظدامی – امنیتدی و اقتصدادی تقسدیج میشدونی.
1. Overlay
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تهیییهای اییئولوهیک – سیاسی عتارتنی از ،مخیوش ساختن ههره اسدالم و انقدالب اسدالمی،
پا سازی دینی و قومی شیعیان و همسویی با خواستههای آمریکا در منطقه .تهییدیهای امنیتدی
شام مواردی ماننی تولیی و صیور مواد مخیر از طری افغانستان و در آخر همسدویی طالتدان بدا
منافع اقتصادی زرب ،تاثیراک منفدی بدر پیکدره اقتصداد ایدران وارد آورده ،امدا بدا سدقوط طالتدان
فرصتها و هالشهای دیرری برای ج.ا.ا به واود آمی (طلوعی.)21۵۷ ،
در مقطع فعلی ،عالوه بر کشورهای مختلف منطقهای و فرا منطقهای که در افغانستان حضدور
و نفوذ دارنی ،هین به مرور زمان در حال پر رن کردن نقش خود میباشی .اگرهه حضدور دیردر
کشورها در خا افغانستان برای ج.ا.ا به نوعی هالش تتیی شدیه ،امدا حضدور هدین بده عندوان
شریک استراتژیک ایران در این کشور به شرط اثتاک همررایی و هماهنری با ایران ،ضدمن تدامین
منافع ملی ،ج.ا.ا میتوانی اایراه خود را در افغانستان تثتیدت و توسدعه دهدی (االلدی نسدب،21۵۰ ،
ص  )223و از این طری بتوانی به تواف برای همکاری با کشورهای شرقی بده ویدژه هندی و پاکسدتان
برسی.
افغانستان همیشه به عنوان کشور حائ در منطقه عم کرده است .این نقش در قدرن ندوزدهج
به دلی هج مرز بودن با هنیوستان و نیدیکی به روسدیه تدیاری ،افغانسدتان را در وضدعیت خداص
استراتژیک در اهت دسدتیابی روسدیه بده آبهدای گدرم اندوب و همچندین دسدتیابی بده مندابع
اقتصادی بریتانیا ،قرار داده بود .همچنین فقیان عم اسدتراتژیک و ادامده دار شدین اند سدرد،
وضعیت حائ بودن این کشور را تشییی کرد .این کشور از نظر اغرافیایی ،حائ منداط اندوب
زربی آسیا ،آسیای مرکیی ،خلیج فارس و خاورمیانه و شرق آسیا بده شدمار مدیآیدی (االلدی نسدب،
 ،21۵۰ص .)21۰
هنی نیی همواره نرران تحرکاک و اقیاماک افراطی گروههای بنیاد گرا ،نظیر طالتدان و همچندین
ظهور نیروهای وابسته به داعش در افغانستان میباشی و همواره تاکیی بر حفظ ثتداک و آرامدش در
این کشور دارد .به این منظور ،هنی به کمک ایران بدرای زدودن تروریسدتهای داعدش ،طالتدان و
القاعیه در این کشور تالش میکنی و عالوه بر این ظرفیتهای بسیار مناسب تجاری ،اقتصدادی و
سیاسی پیش روی هنی باعث میشود تا بتوانی از این طری  ،نفوذ خدود را در افغانسدتان گسدترش
دهی.
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ٔ
تاریخچه روابط افغانستان و رین

در زمان طالتان ،مناستاک هین و افغانستان در سردترین دوران خود قرار داشت و هین از نیدیکدی
و حمایت طالتان از انتش اسالمی ترکستان ،احساس نرراندی و ندا امندی مدیکدرد .ایجداد یدک
دولت ،هرهنی موقت در افغانستان ،سقوط طالتان و به رسمیت شناخته شین افغانسدتان از طدر
پکن ،باعث شروع دور ایییی از مناستاک میان دو دولت شی .شک گیری مندافع مشدتر میدان
پکن و کاب  ،فضای بازسازی را برای دولت افغانستان از سوی هین بیشتر مساعی کرد و به نحدوی
از سنرینی روابط زمان ان سرد کاست ،به طوری که هین یکی از حامیان مهج بازسدازی نظدام
افغانستان شی و برنامههای بیرگدی بدرای توسدعه و بهتدود مناسدتاک خدود بدا افغانسدتان داشدته و
دارد (االلی نسب ،21۵۰ ،ص .)21۹
منافع اقتصادی رین در افغانستان

بعی از مستقر شین دولت در افغانستان در سال  1۵۵1و آزاز رونی بازسازی ،ایدن کشدور تدالش
خود را میکنی تا در بخش تجدارک ،سدرمایه گدذاری و کشدف معدادن از ظرفیتهدای هدین در
حوزههای معادن ،صنعت ،ترانییت ،تهیه مواد خام و کشاورزی استفاده کنی .بدا ایدن سیاسدت در
واقع به هر دو طر سود خواهی رسیی و از این طری افغانستان با همکداری دراز مدیک بدا هدین
خواستار توسعه پاییار و در نهایت خود کفایی میشود (محمی زاده.)21۵۶ ،
دولت افغانستان اولین قرارداد خارای خود را در حوزه نفت با شرکت ملی نفت هین به همراه
یک شرکت افغانی به نام «وطن گروپ» منعقی کرد تا بر اساس این قرارداد ،اکتشافاک ،تحقیقداک
و استخراج نفت که  22میلیون بشکه برآورده شیه است در منداط قشدقاری و و یداک سدرپ  1و
فاریاب 1آزاز شود .همچنین بر اساس این قدرارداد هدین ،در سداخت اولدین پا یشدراه نفدت در
افغانستان همکاری میکنی .همچنین شرکت «ام .سی .سی »3هین در یک میایدیه موفد شدی بدا
زلته بر شرکت هایی از ایا ک متحیه ،روسیه و کانادا ،مهجترین قرارداد صدنعتی افغانسدتان یعندی
1. Sar-e Pol
2. Faryab
)3. China Metallurgical Group Corporation(MCC
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بهره برداری از معین مس «عیندک» در و یدت لدوگر 1بده ارزش  ۰.۰میلیدارد د ر را از آن خدود
کنی ( .)Radiofarda, 2015این پروهه تا سال  11 ،1002بار مورد حمله قرار گرفدت و  ۰۵مهندیس
هینی از آن خارج شینی (.)Kley, 2014. P. 12
هین تعام اقتصادی را به عنوان اصلیترین کمک خود در تامین ثتاک در افغانستان و منطقده
میدانی و معتقی است توسدعه اساسدی ،برطدر کدردن معضد فقدر و از بدین بدردن تروریسدج و
افراط گرایی تنها با رشی اقتصادی امکان پذیر است .سه عام در شک دادن تعدامالک اقتصدادی
پکن–کاب می نظر است .اولین مورد ،حفظ امنیت و حمایدت از داراییهدای اقتصدادی و انسدانی
هین در افغانستان؛ هراکه هین به تنهایی نمیتوانی تنشهای سیاسی و ااتمداعی را کنتدرل کندی،
اما اگر بتوانی بر این تنش ها فائ آیی ،تمرکی خود را بر بخش زیر ساختی قرار خواهدی داد .دومدین
عام  ،طرز نررش بنراههای اقتصادی هین به افغانستان است ،بیشتر شرکتها بده دلید مسدائ
امنیتی از ورود به افغانستان خود داری میکننی و اگر هج وارد شونی به دنتال پروهههای کج خطدر و
کوتاه میک هستنی تا درگیر مسائ امنیتی نشونی .در صورتی که معادن افغانستان از توسعه خدوبی
برخوردار نیستنی و از پتانسی با یی برای سرمایه گذاری در اهت بازسدازی و توسدعه برخدوردار
هستنی .این پروههها برای افغانستان فرصت شغلی و دسترسی به فناوری را فراهج میکنی .سدومین
و آخرین مورد ،طرز نررش دولت افغانستان است که هرونه بتوانی از بدین شدرکای تجداری خدود
یکی را انتخاب کنی و هه پروههای را به کیام شریک تحوی دهی (.)Kley, 2014. P. 13
منافع و را برد امنیتی رین در برابر افغانستان

از طر دیرر ،مهجترین عام حضور هین در افغانستان را میتوان در حوزه امنیتدی و مقابلده بدا
تروریسج دسته بنیی کرد .علیرزج عالقمنییهای دیپلماتیدک و اقتصدادی ،هدین بدا اسدتفاده از
تجربیاک حضور نظامی آمریکا و ناتو و همچنین ناکارآمیی این نیروها از اعیام نیروی نظدامی بده
افغانستان خودداری میکنی .همچنین هین در تدالش اسدت از گسدترش ایدیئولوهی تروریسدج و
تتیی شین افغانستان به پایراه شته نظامیان اویغور الوگیری کنی .این نررانی بدا خدروج نظامیدان
1. Logar
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زربی و ایسا از افغانستان تشییی میشود ( .)Kley, 2014. P. 4همچدین سده ندوع طدرز فکدر در
مورد خروج نیروهای ایسا  1واود دارد.
نخست اینکه ،برخی خروج ایسا را مساوی با بهتدود اوضداع امنیتدی افغانسدتان و کداهش
یکی از فاکتورهای محر درگیریها میداننی .دوم اینکه ،عیهای از انییشمنیان خروج نیروهدای
ائتال زربی از افغانستان را با بیتر شین اوضاع امنیتی و در نتیجه تهییدی داخلدی هدین یکسدان
میداننی و معتقینی که خروج نیروهای ایسا این فرصت را به شته نظامیان اویغور میدهی تدا بدا
سایر شته نظامیان مستقر در افغانستان و پاکستان برای انجام عملیاک تروریستی هماهن شدونی.
دسته سوم هماننی گروه دوم فکر میکننی و معتقینی که خروج نیروهای ایسا ثتاک امنیتی منطقه
را برهج خواهنی زد ،اما این بیثتاتی را میتوان در داخ افغانستان کنترل کرد (.)Kley, 2014. P. 6
بر خال زرب ،هین اهیا محیودی را در افغانستان دنتدال میکندی و هدیت تمدایلی بدرای
تغییر ساختار سیاسی در افغانستان نیارد .همانرونه کده در بدین سدالهای  1121تدا  1121طدی
اشغال افغانستان توسط شوروی و همچندین در حملده ائدتال زدرب بده ایدن کشدور ،هیچرونده
دخالتی انجام نیاد .در عوض هی اصلی هین ،همانطور که گفته شی ،مسدئله امنیدت منطقده و
در نهایت استان «سین کیان  »1و اویغورها میباشی .با این حدال ،بعدی از سدال  1001و مسدتقر
شین دولت ملی در افغانستان ،هین روابط خود را در سط با با افغانسدتان از سدر گرفدت و در
سال  100۶این دو کشور پیمان دوستی و همکاری همسایری 3را امضدا کردندی .بدر اسداس ایدن
پیمان دواانته ،دو کشور بر سر همکاری در حوزههای مختلدف بده توافد رسدیینی کده در حدوزه
امنیتی ،متارزه با تروریسج ،ارایج سازمان یافته ،تجارک مواد مخیر از مهجترین آنهدا و در حدوزه
اقتصادی ،توسعه منابع طتیعی ،تولیی برق ،ساخت و توسعه اادهها ،بهتود و توسدعه کشداورزی و
توسعه زیرساختها از مهجترین موارد در این توافقاک است (.)Huasheng, 2012, pp. 2-3
ترکستان شرقی ،4مهجترین تهییی علیه امنیت و ثتاک استانهای زربی هین به شدمار مدیرود.
این تهییی زمانی پر رن میگردد که این گروه با طالتان و القاعیه ارتتاط نیدیکی داشدته و در دوره
1. ISAF
2. Xinjiang
3. Treaty of Good Neighborly Friendship and Cooperation
4. East Turkistan
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حکومت طالتان در افغانستان ،این کشور به پناهراه و مرکیی برای تمرین ،آموزش و تامین سدالح
«ترکستان شرقی» تتیی شی ،به صورتی که طی حمالک ائتال زدرب در افغانسدتان ،افدرادی بدا
تابعیت هینی در میان افراد دستریر شیه واود داشتنی.
بنابراین ،افغانستان به موضوع ایا نشینی سیاستهای امنیتی هین و مهجترین فاکتور امنیتدی
خارای تتیی شیه اسدت ( .)Huasheng, 2012, P. 4سیاسدت هدین در قتدال افغانسدتان بیشدتر از
اینکه نظامیباشی ،دیپلماتیدک اسدت و پکدن از هرگونده میاخلده نظدامی در خدا ایدن کشدور
خودداری میکنی .در سال  ،1111هین عضو گروه « ۶بعالوه  »1 1زیر نظدر سدازمان ملد بدرای
حفظ صل در افغانستان بوده است و بعی از سرکار آمین دولت ملی در افغانسدتان و بده رسدمیت
ً
شناختن آن ،هین به یک بازیرر فعال در قتال مسائ افغانستان تتدیی گشدت و تقریتدا در تمدامی
کنفرانسها با موضوع افغانستان شرکت داشته است .ماننی کنفدرانس بدین المللدی لندین در مدورد
افغانستان در سال  100۶و کنفرانس سال  1002در پاریس .پکدن بده مشدارکت بدین المللدی در
مورد مشکالک افغانستان تمای دارد و معتقی است که خود افغانستان به خدودی خدود نمیتواندی
مشکالکاش را به طور دائج ح کنی (.)Huasheng, 2012
رین ،فرآیند کابل و را برد ای دیپلماتیک

دولت افغانستان در بین سالهای  1۵2۵تا  ،1۵2۰در تالش بود تا تمامی مسئولیتها را بر عهدیه
بریرد که این فرآینی به نام «فرآینی کاب » شناخته شیه است .از لحدا مدوازین سیاسدی و عملدی،
این فرآینی بهترین روش برای آماده سازی یک دولت اییی برای مدییریت یدک کشدور بده شدمار
ً
میآیی ،اما در این نوع فرآینیها ایئیاک مهدج هسدتنی و لیومدا خروادی موفقیدت آمیدی نخواهدی
داشت .در این فرآینی ،افغانستان از همان ابتیا با مشکالک و پیچییگیهایی روبه رو شی که به تتدع
آن هنی سناریو مختلف برای افغانستان محتم است (.)Kley, 2014. P. 14
سناریو اول این است که دولت افغانستان در قدیرک بداقی بماندی و ثتداک را در کشدور حفدظ
 .1گروه « »1 + ۶متشک از ایران ،ترکمنستان ،ازبکستان ،تاایکستان ،هین و پاکستان به عنوان همسایران افغانسدتان و بعدالوه ایدا ک متحدیه و
روسیه است.
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کنی ( باتواه به اینکه امروزه و بعی از شکست طالتان ،عمیه کشورهای اهدان از دولدت مسدتقر
در افغانستان حمایت میکننی) .سناریو دیرر این است که دولدت افغانسدتان در کدش و قدوس بدا
طالتان بار دیرر قیرک را از دست میدهی و کشور دوباره به ورطه هرج و مدرج افکندیه میشدود.
سناریو دیرر این است که دولت ملی با اییئولوهیهای مختلف و ساختارهای مختلدف سیاسدی،
شک ایییی به خود بریرد و سناریو آخر به بازگشت طالتدان بده قدیرک و تاسدیس دولدت خدود
اشاره دارد (.)Huasheng, 2012, P. 14
از سال  ،1۵22روابط دیپلماتیک هدین بدا افغانسدتان بده طدرز هشدمریری تقویدت شدی .دو
موضوع اصلی در مورد این تعام دیپلماتیک قاب بحث اسدت .اولدین مدورد ،بده تقویدت روابدط
دواانته با افغانستان در زمینه «مشارکت استراتژیک و همکاری» و «تقو یت ارتتاط با افغانسدتان و
همه طر های ذیربط و حراست از صل  ،ثتداک و توسدعه افغانسدتان و منطقده» اشداره دارد و بدر
همین اساس ،در سال  1۵2۰فرستاده ویژه هین در افغانستان منصوب شی (.)Kley, 2014. P. 10
هین با طیف وسیعی از بازیرران و گروهها در افغانستان از امله طالتان ( به وسیله واسطههدا)
دارای ارتتاط است و بعی از سال  1۵۵2میالدی و روی کار آمین کرزای ،حمایدت ادیی خدود را
از طرح «رهتری افغانستانی ،افغانستان» آزاز کرد .بنابراین ،ارتتاط با همه بدازیرران در افغانسدتان
این امکان را به هین میدهی تا بتوانی به عنوان یک مهدره مهدج در میدانجیرریهدا شدرکت داشدته
باشی .به عقییه یکی از متفکران هینی ،هائو هوآشن  ،1ارتتاط بدا طالتدان یدک برنامده ریدیی بلندی
میک است و صرفا در اهت کاهش فضای تروریستی داخ هین میباشی و مشدکلی در تعامد
با طالتان نیست .هین بیشتر به دنتال نیدیک نره داشتن طالتان اهدت الدوگیری از اشداعه تفکدر
تکفیری و تروریسج در خا خود است ،اما در همین ارتتاطاک شاهی حمله طالتان به پروهههدا و
تاسیساک هینی در افغانستان بودهایج .بنابراین ،هییی که هین بیشتر از آن هدراس دارد تروریسدج،
ایایی طلتی و افراط گرایی است (.)Kley, 2014. P. 10
دومین مورد مهج دیپلماتیک هین در افغانستان ،همسایران این کشور اسدت .از سدال ،1۵21
هین گفتروهای دو اانته ،سه اانته و هنی اانتهای را با کشورهای اطرا افغانستان دنتدال کدرده
است .هین طی یک کنفرانسی در استانتول ،این کشور را «قلدب آسدیا» معرفدی کدرد و خواسدتار
1. Zhao Huasheng

 72׀ مجله علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان

حضور بیشتر همسایران این کشور در توسعه و ثتاک افغانستان شی .بدر همدین اسداس ،در سدال
 1۵21اولین گفتروی سه اانته میان پاکستان ،هین و افغانستان صورک گرفت و همچندین هدین
در گفترویهای سه اانته دیرری با موضوع افغانستان شرکت داشته است .عالوه بر ایدن ،هدین و
روسیه در مارس  ،1۵2۰مییبان گفتروی  ۶+2با موضوع افغانستان در هنو بودنی .همچنین در ایدن
رابطه ،هین روابط خود با ایا ک متحیه را افیایش داده است؛ زیرا هدین و ایدا ک متحدیه مندافع
همررایی را در افغانستان دنتال می کننی .پکن همواره بر افیایش همکاری در سدط منطقده بدرای
ح مشک افغانستان تاکیی دارد و معتقی است که حضور بازیرران فرا منطقهای میتوانی بیثتداتی
را تشییی کنی (.)Kley, 2014. PP. 11-12
سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان

پس از سقوط طالتان و آزاز سیاست تنش زدایدی توسدط دولتهدای ایدران و افغانسدتان ،فضدای
مناستی برای احیای دوباره روابدط اقتصدادی دو کشدور پییدی آمدی .مشدارکت ایدران در بازسدازی
افغانستان ،از امله کمک مالی  ۹۶۵میلیون د ری (در سال  ،)1۵۵1در راستای برقراری روابدط
دوستانه و همکاریهای سیاسی انجام شی .همچنین ،بیشتر طدرحهدا و اعتتداراک سدتاد مشدتر
بازسازی افغانستان در ایدران در قالدب پدنج کدار گدروه تخصصدی اقتصدادی ،علمدی– فرهنردی،
آموزشی ،سیاسی و بین المللی هماهن شیه بود .به طور کلی ،در فرآینی بازسدازی 21 ،دسدتراه
مجری ایرانی به انجدام  ۰۵طدرح اقتصدادی و زیدر بندایی در افغانسدتان پرداختندی (عتاسدی،21۵۵ ،
ص .)12۶
هج زمان سه روییاد در تعمی روابط ایران و افغانسدتان تداثیر گدذار بدود .نخسدت ،روی کدار
آمین حسن روحانی و تاکیی دولت او بدر دیپلماسدی اقتصدادی .دوم ،ابدال سیاسدتهای کدالن
اقتصاد مقاومتی و سوم ،آزاز کار اشر زنی بود که مواب نهادینه شین نستی ساختار دولدت در
افغانستان و تواه بیشتر این کشور به آبهای آزاد بدین المللدی و خدروج از تنرناهدای اغرافیدایی
شی (یوسف زهی ،21۵۷ ،ص .)2۵3 –2۵۷
در سیاست نراه بده شدرق ج.ا.ا ،کده مهجتدرین هدی آن تدامین مندافع اقتصدادی و کداهش
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وابستری به زرب است ،اایراه و نقش مهمی برای افغانستان تعریف نشیه و به اای آن ،توسدعه
مناستاک تجاری و سیاسی با کشورهای روسدیه ،هندی ،هدین ،هاپدن ،پاکسدتان و آسدیای مرکدیی
اهمیت یافته است (صادقی ،21۵ ،ص )1۰؛ زیرا بسیاری از مقاماک و پژوهشرران ایرانی بر این نظرندی
که ایران برای تامین منافع اقتصادی در رویکرد شرقی بایی با کشدورهایی تعامد داشدته باشدی کده
اقتصاد پیشرفتهتری دارنی ،ماننی هین و هنی .بر این اساس ،افغانستان یارای رقابدت بدا کشدورهای
قیرتمنی شرقی را نیارد (رحمانی ،213۹ ،ص .)11۹
منافع دولت ایران در افغانستان ،بیشدتر در قالدب رویکدرد سیاسدی – امنیتدی و نده اقتصدادی،
تعریف میشود .این در حالی است که منافع و رویکرد دولت افغانستان در ایران بیشدتر اقتصدادی
بوده و این امر بخاطر تفاوک در ساختار سیاسی و اولویتهای سیاست خارای دو کشور اسدت.
این تفاوک رویکردها مواب بروز ههار گونه پیامی شیه است .نخست ،ستب عیم تمای ادیی
بخش دولتی ایران به سرمایه گذاری در افغانستان و توسعه روابط اقتصدادی بدا ایدن کشدور شدیه.
دوم ،به دلی فقیان دیپلماسی فعال اقتصادی در ایران ،سرمایه گدذاران ایراندی ،تواندایی و ریسدک
با ی استفاده از بسیاری ار فرصتها را نیارنی؛ زیرا این افراد به سادگی میتوانندی در کشدورهدایی
ماننی هنی ،هین ،ترکیه و روسیه سرمایه گذاری کننی و سود با یی بیسدت آورندی .سدوم ،اتحداد و
همکاری ایران با کشورهای دخی در مسئله افغانستان کاهش یافتده اسدت و ههدارمین پیامدی ،از
دست رفتن بسیاری از فرصتهای تجاری و صادراتی افغانستان بده دلید رقابدتهدا و تنشهدای
ً
صرفا سیاسی خارای میباشی .به عنوان مثدال ،دولدت ایدران در سدال  1۵2۵بدا ایدن فدرض کده
سوخت صادراتی به افغانستان در اختیار نیروهای آمریکایی قرار میگیرد از صادراک  2۶۵۵تدانکر
سوخت به افغانستان الوگیری کرد که مواب اعتراض مردم افغانستان و تیره شین روابدط بدا ایدن
کشور شی (یوسف زهی ،21۵۷ ،ص .)1۵2
با این حال ،سیاست کنونی ایران در رابطه بدا افغانسدتان ،متکدی بدر انجدام وظیفده در اهدت
رسیین به وفاق سیاسی در افغانستان بر متنای توازن منافع اقوام ،مناط  ،مذاهب ،گروه بندییهای
سیاسی – نظامی و همچنین همررایدی مندافع دولتهدای دخید در افغانسدتان ،اسدت .ایدران در
سالهای اخیر در زمینههای مختلفی از قتی ااده سازی ،راه آهن ،پ  ،سدی سدازی ،کشداورزی،
برق رسانی ،دامیاری ،پرورش انواع طیور و  ...با در نظر گرفتن عوامد هدالش آفدرین ،اقدیام بده
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سرمایه گذاری کرده است و افغانستان را به عندوان مناسدبتدرین بدازار در منطقده مدیبیندی؛ زیدرا
کا های تولییی در افغانستان بسدیار کمتدر از حدی نیداز شدهرونیان افغدانی میباشدی .بندابراین،
افغانستان از سه بعی «فرهنری – تمینی»« ،اقتصادی – توسدعهای» و «سیاسدی – امنیتدی» اایرداه
ویژهای در تامین منافع و امنیت ج.ا.ا ایران دارد و همچندین بدرای ایدران ،کشدور افغانسدتان نقطده
تمرکی استراتژی بیرگ در سیاست «نراه به شرق» است .از طرفی بخش عمدیه سیاسدت ج.ا.ا در
رابطه با افغانستان ،مرتتط با مقابله با اریان قاهاق مواد مخیر و تروریسج است ،که مقابله بدا ایدن
موارد برای ایران هیینه بر است .پس اگر افغانستان به ثتاک سیاسی – اقتصادی – امنیتی برسی ،ایدن
مسائ به شک ریشهای ح و فص خواهی شی (دهقان ،21۵۷ ،ص .)2۹1
مورد بعیی که به حوزه فرهنردی – تمدینی بداز مدیگدردد ،مسدئله شدیعیان افغانسدتان اسدت.
شیعیان افغانستان به زبان فارسی صحتت میکنندی و امعیدت اصدلی آنهدا را هدیارههدا تشدکی
میدهنی ،به طوری که مفهوم شیعه در افغانستان با هیاره متراد است .امعیت شدیعیان بدین 1۹
تا  1۵درصی برآورد شیه که التته قاب ذکر است ،مذهب شیعه هیت گاه در قانون اساسی اییی بده
رسمیت شناخته نشیه و مذهب رسمی ،حنفی میباشی .بر همدین اسداس ،ایدران بدرای گسدترش
نفوذ خود در افغانستان اقیام شدایان تدواهی در زمینده آمدوزش و پدرورش ،بوداده میرسدههدا و
دانشراهها انجام داده است تا با این کار رهتران هیاره را تربیت کنی .همچندین حوزههدای علمیده و
استودیوهای رادیویی برای تتلیا مذهب شیعه به رهتری آیت الله محسنی در کاب مشغول فعالیت
هستنی (طلوعی ،21۵۷ ،ص .)2۰3
همچنین ،برخورد ایران با اامعه مهاار شیعه و ایجاد فرصت مهاارک به این کشور ،مواب
شیه است تا در سالهای گذشته موج زیادی از طدالب شدیعه وارد ایدران شدیه و بده تحصدی در
حوزههای علمیه ایران مشغول شونی ،اما در سدالهای اخیدر بدا وادود تغییدراک در سیاسدتهای
مهاارتی ،موج نارضایتی در بین مهااران افغان به واود آمیه و این امر باعث شدیه تدا برخدی از
مهااران در روابط خود با ایران تجییی نظر کننی که این امر باعث کاهش ادذابیت سیاسدتهای
ایران و قیرک هوشمنی آن در افغانستان خواهی شی (طلوعی ،21۵۷ ،ص .)2۹2
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در سالهای گذشته ،هنی توانسته است خود را به عنوان یدک قدیرک در حدال ظهدور بده اهانیدان
معرفی کنی و در این رابطه تالش بسیاری داشته است تا بتوانی پایههای حضدور و نفدوذ خدود را در
سط منطقه به درستی بنا نهی .دکترین سیاست خارای هنی کشورها را به سه دایره متحدی المرکدی
تقسیج میکنی که افغانستان در درون دایره نخست اای دارد .بندابراین ،ایدن کشدور بدرای هندی از
اهمیت با یی برخوردار است (دهقان ،21۵۷ ،ص .)2۹1
در زمان تسلط طالتان در افغانستان ،هنی نفوذ خود را در این کشور از دست داده بود ،اما پدس
از  22سپتامتر روابط دو کشور به صورک دوستانه و همکاری اویانه تتیی شی .در اصد هندی بدا
استفاده از ابیار دوستی در افغانستان در تالش اسدت تدا دشدمن قدییمی خدود ،یعندی پاکسدتان را
محاصره سیاسی کنی و به همین منظور ،هنی در تالش است تا با ایران هج روابط حسدنهای داشدته
باشی .بنابراین ،افغانستان یکی از کشورهای منطقه در حوزههای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی بدرای
هنی میباشی و با تواه به اینکه مرز مشترکی با این کشور نیارد ،اما از اهمیت اسدتراتژیک آن آگداه
است (دهقان.)21۵۷ ،
هنییها در سالهای اخیر ،همررایی و همکاری با دولت افغانسدتان را در دسدتور کدار خدود
قرار دادهانی و نراه ویژهای به این کشور در تمامی ابعاد دارنی .در آخرین اقیام برای گسدترش نفدوذ
خود ،به درخواست کاب به کمک تسلیحاتی آنها شتافتنی ،که این امر باعث نررانی پاکسدتان بده
عنوان رقیب هنی شی.
مهجترین هیفی که هنی در افغانستان دنتال میکندی ،الدوگیری از نفدوذ و گسدترش نیروهدای
تروریستی و افراطگرا ،هج در هنی و هج در افغانستان اسدت .ظهدور طالتدان و حکومدت آنهدا در
اوای سیه بیست و یکج ،باعث نیدیک شین هنی به دیرر کشورهای ضی تروریسدت در منطقده از
امله ایران شی .اگر ایران در مورد نقش طالتان در قاهاق مواد مخیر و رفتار خشونت آمیی نسدتت
به شیعیان نرران است ،هنی نیی در مورد اتحاد پاکستان و افغانستان و مسئله کشمیر نردران اسدت.
هنی و ایران ،نرران تسلط افراط گرایان بر عرصه سیاسی افغانستان میباشنی و هدر دو از روی کدار
آمین دولت ملی در افغانسدتان حمایدت کدردهاندی و همچندین بده دنتدال راهکداری دیپلماتیدک و
صل طلتانه در قتال افغانستان هستنی (دهقان ،21۵۷ ،ص .)2۹۶–2۹۰
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هنی در دوران حکومت کرزای و اشر زنی ،کمکهای اقتصدادی و مدالی بسدیار مهمدی بده
دولت افغانستان ارائه کرد و در بازسازی زیرساختهای این کشور ،ماننی اادهها و زیدره فعالیدت
داشته است .به طوری که تا سال  1۵2۵کمکهای هنی به افغانستان به  ۰۵۵میلیون د ر رسدیی و
تا هنی سال اخیر این متلا به  1میلیارد د ر رسییه است کده شدام سدرمایه گدذاریهای بخدش
خصوصی و دولتی هنی در این کشور میباشی .با تواه به اینکه افغانسدتان از منظدر هندی «قلدب
آسیا» نامرذاری شیه است ،هنی از این پد ارتتداطی در اهدت بهدره بدرداری از شدتکه ریلدی و
اادهای در انوب شرقی افغانستان ،استفاده میکنی (دهقان ،21۵۷ ،ص  .)2۹۶عالوه بر ایدنهدا ،هندی
در بازسازی میارس و ساختمانهای مشهور در کاب از امله سداختمان اییدی پارلمدان ( کداد
دار العمان) موثر بوده و با سرمایه گذاری در افغانستان سعی دارد به آسیای مرکیی دسترسدی پیدیا
کنی .به همین منظور ،بیرگراهی به طول  12۷کیلومتر در افغانسدتان احدیاث کدرد تدا راه خدود بدا
آسیای مرکیی را سرعت بخشی و در ضمن ،دیرر نیدازی نیسدت تدا  3۵۵کیلدومتر از مسدیر را در
پاکستان طی کنی .هنی همچین مشتاق است تا با وص کردن این راه به بندیر هابهدار ،راه را بدرای
دسترسی به خلیج فارس نیی باز کنی (عتاسی ،21۵۵ ،ص .)12۵
سرمایه گذاری هنی در توسدعه شدتکه حمد و
نق افغانستان ،با مخالفت شدییی طالتدان و رقیدب
هنی یعنی پاکستان همراه بود است؛ هرا که ساخت
بیرگراهها و اادهها به وسیله هندی ،نده تنهدا ارتتداط
افغانستان و مناستاک تجاری آن را با دنیدای بیدرون
ارتقا میبخشی ،بلکه تجارک و نفوذ ایران و هندی را
Source:
در منطقه افیایش میدهی .با ذکر ایدن نکتده کده بده
https://www.thequint.com/explainers/voice
s/opinion/if-india-wants-chabahar-to-workit-has-to-avoid-us-iran-crossfire
خاطر بروز حمالک تروریستی از خدا پاکسدتان،
روابط بین این دو کشور با پاکستان سرد است و همچنین حضور هنی در افغانستان ،یعنی نفدوذ در
بخش شمالی پاکستان .از سوی دیرر ،روابط فرهنری و اقتصادی هنی با افغانسدتان موادب شدیه
که این کشور در رقابت با پاکستان همراه شود؛ التته زم به ذکر است که روابط فرهنری بدین هندی
و افغانستان محیود به دورههای کنونی نمیشود ،بطوریکه پدیش از ظهدور اسدالم ،آیدین بدودا از
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طری افغانستان وارد هین شیه و بر فرهن آنها تاثیر گذاشته است (امدین ،21۷3 ،ص  .)13در طدول
سالیان گذشته ،هنی خودش را به عنوان اقتصاد فعال و در حال رشی معرفی کرده و هج اکنون رون
آن ،به منابع انرهی خاورمیانه و کشورهای آسیای مرکیی وابسته است.
افغانستان به صدورک طتیعدی در میدان ایدن منداط واقدع شدیه اسدت و تسدلط پاکسدتان بدر
افغانستان ،موادب ایجداد سدیی در برابدر نفدوذ هندی مدیگدردد .بده همدین دلید  ،هندی حجدج
سرمایه گذاری ها و کمکهای مالی خود به افغانستان را به  ۶برابر پاکسدتان رسدانیه اسدت ( مدییر
شانه هی .)21۵۰ ،بنابراین ،تالش دیپلماتیک هنی بایستی بر متنای توسعه و اارای طرحهای عمراندی
در افغانستان متمرکی شود که این سیاست ها در سه دسته ،طتقده بندیی میشدونی ( دهقدان و کداظمی،
 ،21۵۵ص .)۵۰
 .2سیاست خارای فعال در برقراری ارتتاط با بازیرران مهج از قتید ایدران ،روسدیه و هدین.
افغانستان با ثتاک میتوانی برای کشورهای دخی در امور این کشور ،سدود و اهمیدت داشدته
باشی و این امر همچنین مواب میشود تا سیاست خارای هنی در افغانستان در گدرو رابطده
با آمریکا نتاشی.
 .1اتخاذ سیاست مشتر منطقهای (ایران ،روسیه و هین) در زمینده ثتداک در افغانسدتان بده
کاهش نررانی امنیتی و سیاسی در پاکستان خواهی انجامیی.
 .1دیپلماسی فعال هنی با بازیرران اصلی در منطقده میتواندی کدانون تحرکداک سیاسدی را از
هانه زنی به سمت ح مشک سوق دهی .بنابراین ،زم است هندی هیئتهدای بیشدتری بده
ایران ،روسیه و هین در اهت تتادل نظر در افغانستان اعیام نمایی.
نتیجه گیری

ً
تاریخ روابط دو اانته ایران و افغانستان نشان داده است که مسدائ صدرفا سیاسدی و ایدیئولوهیک
نتوانستهانی به اشترا منافع عینی دو کشور بیانجامی ،اما امروزه با گسترش تعامالک اقتصادی کده
نیاز ضروری آنان است ،میتوان سطحی از همکاریها ،اهدیا و مندافع مشدتر را پدیش بیندی
کرد .عینیت یافتن منافع تهران و کاب از طری تعامالک اقتصادی دو اانته و هنی اانته ،منوط بده
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کار بست راهتردها و راهکارهای فراوانی اسدت .تندوع صدادراک و وارداک کدا در کندار افدیایش
وارداک کا هددای مددورد نیدداز ای دران از افغانسددتان بدده منظددور برق دراری نسددتی تددوازن تجدداری و
سرمایه گذاری ایرانیان در این کشور ،در افیایش وابستری متقاب کمک خواهدی کدرد .بدا تقویدت
اایراه افغانستان در سیاست نراه به شرق ایران ،این کشور گیینده مناسدتی بدرای کدج اثدر کدردن
تحریجها و استفاده از فرصتهای اقتصادی پدیش بیندی شدیه خواهدی بدود .هدر هندی عضدویت
افغانستان در سازمان تجارک اهانی ،ممکن است خود این کشور را تابع سیاسدتهای تحریمدی
علیه ایران کنی.
افغانستان با هین به عنوان بیرگترین مصر کننیه انرهی و از سدوی دیردر بدا ایدران ،دارندیه
منابع عظیج انرهی همسایه است .بنابراین ،افغانستان این امکان را دارد که از این ظرفیدت اسدتفاده
کنی و به یک مسیر ترانییت انتقال انرهی به هین و هندی تتدیی شدود .از ایدن اهدت در صدورک
توسعه تعامالک هین و افغانستان در بحث انرهی و عیم مشارکت ایران ،میتوانی بده مندافع ملدی
ج.ا.ا در مسیر تعام با شرق ،آسیب بیرگی وارد کنی .هین در روابط اقتصادی خود بدا افغانسدتان
از روش سنتی خود با سایر کشورهای در حال توسعه استفاده خواهی کرد و آن هج بهره بدرداری از
معادن و استخراج نفت و گاز این کشورها میباشی .این سیاستها را میتوان ایدنگونده برداشدت
کرد که هین ،دو راهترد اقتصادی و امنیتی را در افغانستان دنتال میکنی.
موقعیت استراتژیک و حساس افغانستان و واقدع شدین ایدن کشدور در حلقده اتصدال منداط
انوب آسیا با آسیای مرکیی ،حضور و فعالیت گروههای تنیرو مدذهتی مانندی داعدش ،طالتدان و
ً
بعضا القاعیه در هنی و همجواری با پاکستان از سدوی دیردر و از طدر دیردر تولیدی انتدوه مدواد
مخیر و حضور گسترده نیروهای فرا منطقهای در افغانسدتان و همچندین پتانسدی بسدیار مسداعی
کشور افغانستان در مسائ اقتصادی و حم و نق  ،افغانستان را در کانون تواهاک هندی قدرار داده
است .هنی متقاعی شیه است تا بسیاری از مسائ اقتصادی و امنیتی آنهدا در منطقده ،نخسدت از
طری افغانستان و در گام بعیی از طری همکاریها در سط منطقه ح و فص خواهی شی.
هنی پتانسی های مهمی در حوزه قیرک در سط منطقه در اختیار دارد و به این نتیجده رسدییه
است که در سایه همکاری با افغانستان میتوانی در ضمن دفدع تهییدیاک از سدوی افغانسدتان ،از
پتانسی های مواود در این کشور برای منافع مطلوب خود استفاده کنی .در بعی اقتصادی و حمد
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و نق زمینی نیی منافع زیادی از طری افغانستان میتوانی بیسدت آورد و سدپس بدا الدب اعتمداد
مقاماک افغان ،به حضور و نفوذ خود در این کشور بیافیایی.
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ٔ
زمینه ای اجتماعی – سیاسی و پیشینه گفتمان ا الحات امانی
(امان الله خان) در افغانستان
محمد ناصر میرزایی



رکیده

پژوهش حاضر ،بازگو کننیه یکی از مقاطع حساس و سرنوشت ساز تاریخ سیاسی و ااتمداعی معاصدر افغانسدتان بده
حساب میآیی .امان الله خان دو هی را به عنوان اصول حکومت خود اعالم کدرد کده عتارتندی از ،حصدول اسدتقالل
افغانستان از انرلیس و دیرری ایجاد اصالحاک گسترده ااتماعی ،فرهنری ،سیاسی و اقتصادی که کشور را بده سدمت
میرنیته و پیشرفت سوق میدهی ،اما در نهایت این اصالحاک با تواده بده عوامد بهدج پیوسدته داخلدی و خدارای بدا
شکست موااه شی و به سقوط حکومت امانی انجامیی .بر این اسداس ،سدوال اصدلی کده در تحقید پدیش رو مطدرح
گردییه و محق در صید پاسخ آن میباشی ،این است که زمینههای ااتماعی و سیاسدی و پیشدینه گفتمدان اصدالحاک
امانی در افغانستان هیست از فرضیههای تیوین یافته در این نوشته هنان برمیآیی که عواملی از امله استتیاد حکدام،
مسئله استعمار ،مساله قومیت و قوم میاری بده عندوان زمیندههای دوره اصدالحاک امدانی و عوامد دیردری از املده،
اقیاماک اصالحی امیرحتیب الله خان ،نهضت مشروطه خواهان ،افکار محمود طرزی و ان اهانی اول ،بده عندوان
پیشینه اصالحاک مطرح گردییه تا بستر اصدالحاک ،بدرای اسدتقالل طلتدی و ایجداد اصدالحاک گسدترده ااتمداعی،
سیاسی ،فرهنری و اقتصادی با دستان امان الله خان فراهج گردد .در این راسدتا پدژوهش حاضدر ،در مقدام امدع آوری
اطالعاک از نوع روش تحقی کتابخانهای بوده و در مقام پردازش دادهها با رویکرد توصیفی و تحلیلدی اسدت .در پایدان
نرارنیه به این نتیجه میرسی که مجموعه زیادی از عوام ااتماعی – سیاسی به عندوان زمیندههدا و پیشدینه اصدالحاک
امانی مطرح است که به شک مجیا به هر کیام از این عوام پرداخته میشود.
کلیدواژه ا

اصالحاک شاه امان الله خان ،زمینههای ااتماعی – سیاسی شک گیری اصالحاک.
 دانش آموخته کارشناسی ارشی رشته علوم سیاسی ،دانشراه مفیی ،قج ،ایران.

׀ m.nasermirzaei2016@gmail.com
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مقدمه

اصالحاک در همه اوامع ،زمانی به دزیزه اصلی تتیی میشود که نختران ،بده عقدب ماندیگی
اامعه خود و دور افتادن از قافله تمین یقیین پییا کنندی .بدر ایدن اسداس ،اواید قدرن ندوزدهج در
بسیاری از نقاط اهان اسالم کوششهایی به عم آمی تا مفاهیج سنتی اسالمی را مدورد بدازنرری
قرار دهنی که با مقتضیاک اهدان مدیرن همسدو شدود .زمامدیاران وقدت ،بعضدی از کشدورهای
اسالمی از امله کشور ترکیه ،ایران ،مصر و افغانستان دست به یک سری اصدالحاک بنیدادین در
زمینههای مختلف زدنی تدا کشدورهایشدان را بده سدمت پیشدرفت و توسدعه رهنمدون کنندی .در
ترکیه «آتاتر » با اعالن امهوری ،در ایران «رضاه شداه» بدا لغدو قدرارداد  2۵2۵بدا انرلدیس و در
افغانستان «امان الله خان» با اعالم اسدتقالل از انرلدیس ،بده ندوعی مدیعی متدارزه بدا اسدتعمار
انرلیس شی.
افغانستان نیی بعی از تجربه نمودن 12سال حکومدت اسدتتیادی و مطلقده «امیدر عتدیالرحمن
خان» و بعی از او  23سال دیرر ،فرزنی او «امیر حتیب الله خان» که خوشگذرانی و تجم گرایدی
از خصوصیاک بارز حکومت وی بود ،به یکتاره در سال  2۵2۵با به قیرک رسیین امان اللده خدان
نفس راحتی کشیی .در افغانستان ،زمانی که امان اللده خدان بده تخدت سدلطنت نشسدت ،وی بدا
همفکری حلقه روشنفکران اطرا خود به این نتیجه رسیی که یرانده راه بدرون رفدت از وضدعیت
کنونی و عقب مانیگی مفرط ،انجام اصالحاک گسترده در کشور است.
بر این اساس ،سوال این پژوهش اینگونه مطرح میشود که زمینههای ااتمداعی و سیاسدی و
پیشینه گفتمان اصالحاک امانی در افغانستان هیست در مورد پژوهشهای پیشین فقط میتدوان
از کتاب زمینه و پیشینه جنبش الالحی در افغانستان تالیف عتی المجیی ناصری داودی نام برد که بده
این موضوع پرداخته است .که به نظر نرارنیه ،بیشتر مطالب بهطور سطحی و توصیفی بیدان شدیه
است .بر ایدن اسداس ،هدی نرارندیه تحلید و واکداوی دقید زمیندههای ااتمداعی – سیاسدی
شک گیری اصالحاک و پیشینه اصالحاک امانی در افغانستان میباشی.
برای شناخت و بررسی بهتر ماهیت اصالحاک امانی و عوام ناکدامی بایدی در وهلده اول بده
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بررسی زمینههای ااتماعی و سیاسی آن بپردازیج .اصالحاک امان الله خدان بده عندوان پییدیهای
ااتماعی و سیاسی دارای ابعاد و زمینههای مختلفی است .به بیان دیردر ،پییدیههای ااتمداعی و
سیاسی مرتتط با اصالحاک امانی در افغانستان پیییهای تک علتی نتود و این اصالحاک متداثر از
عوام درونی و بیرونی میباشی .به نظر میرسدی کده هندی عامد سیاسدی و ااتمداعی از زمدان
شک گیری افغانستان نوین در سال2۷۰۷توسط «احمی شاه خان ابیالی (درانی)» ،تا زمدان قتد
امیر حتیب الله خان در سال  2۵2۵که همیمان با به قیرک رسدیین شداه امدان اللده خدان اسدت،
باعث شک گیری این اصالحاک در آن مقطع زمانی شیه بود .در این پژوهش تالش میشدود بدا
بررسی و تحلی سیر تحو ک سیاسی و ااتماعی ،این زمینهها و از اانب دیردر واکداوی پیشدینه
گفتمان اصالحاک را در افغاننستان مدورد بررسدی قدرار دهدیج .بدر ایدن اسداس ،سدؤال اصدلی و
متغیرهای این تحقی دارای مفداهیج کلیدیی میباشدی کده بده توضدی آنهدا بصدورک اامدالی
میپردازیج.
 .۱ا الحات

اصالحاک امع اصالح است که در لغت به معنای راستی کردن ،نیکوی کدردن ،بسدامان آوردن،
ضی افساد و دور کردن تتاهی است و در اصطالح عتارک اسدت از اویندیه و خواهندیه تغییدراک
اساسی در امور ااتماعی ،سیاسی ،فرهنری و اقتصادی کشور .ماننی اصالح طلتان که دسدتههای
از سیاستمیاران یا احدیاب سیاسدی هسدتنی کده اصدالحاک را بدیون انقدالب ،بصدورک تکامد
میخواهنی (دهخیا ،213۹ ،ص .)13۵۰
 .2امان الله خان «غازی امان الله»

شاه امان الله خان یا زازی امان الله (فرهدادی ،213۵ ،ص  ،)166سومین پسر امیدر حتیدب اللده خدان،
پادشاه افغانستان از قوم بارکیی بود .او پس از فوک پیرش «امیر حتیب الله خدان» در سدال 2۵2۵
بر تخت سلطنت نشست و استقالل افغانستان از انرلیس را اعالم نمود کده ایدن امدر بده سدومین
ان بین افغانستان و انرلیس انجامیی .سرانجام ،پس از آتش بس و پدس از مدذاکراک راولپندیی
در نوامتر  ،2۵12انرلیس استقالل افغانستان را به رسمیت شدناخت .امدان اللده خدان در مرحلده
بعی ،اقیام به اصالحاک بنیادی در اامعه افغانستان نمود که واکنش عناصر سنتی و محافظده کدار
را به دنتال داشت و در نهایت مواب شورش و بر کنداری او از سدلطنت در سدال  2۵1۵شدی .او،
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ناگییر به ایتالیا رفته و در آنجا ساکن شی و در  1۹آوری  ،2۵۶۵در زوریخ سدوئیس فدوک کدرد و
سپس انازهاش به االل آباد منتق گردییه و در اوار پیرش به خا سپرده شی.
استبداد حاکط بر رویه ای سیاسی

استتیاد در لغت به معنای خود رأیی ،خود سری ،خود کامری ،دیکتاتوری ،یک دنیگی و تصدمیج
یک فرد بیون در نظر گرفتن دییگاههای دیرران است و در اصدطالح سیاسدیون ،مدراد از اسدتتیاد
تصر کردن یک نفر یا امعی از افراد یک ملدت ،بدیون تدرس از بازخواسدت اسدت .اسدتتیاد،
انی مطل العنانی است که در اموراک رعیت ،هنانچه خود خواهدی تصدر نمایدی،
ِ
صفت حکمر ِ
بیون ترس و بیج از حساب و عقاب محق (کواکتی ،21۶1 ،ص  .)11بررسی تاریخ تحو ک سیاسدی و
ااتماعی افغانستان به خوبی نشان میدهی که طی قرون اخیر عنصر اصلی و پاییار سداختار قدیرک
در این کشور ،استتیاد و مطل العنانی حاکمان آن بوده است .تاریخ سیاسدی افغانسدتان ،سرشدار از
ظهور و سقوط شاهانی است که بر متنای نظام استتیادی حکومت میکردنی و مدا در ادامده بده نحدو
اامالی به این اریان پرداختهایج.
نظام سیاسی افغانستان از زمان شک گیری حکومت مستق احمی شاه ابدیالی ،در سدال 2۷۰۷
بر اساس سلطنت مطلقه شک گرفت و انحصار قیرک توسط یک فرد ،مشخصه بارز آن بوده است.
حکومت احمدی شداه خدان ابدیالی ( )2۷۷1–2۷۰۷مدیالدی ادامده داشدت .او کده از سدرداران
سپاه «نادرشاه افشار» بود ،پس از کشته شین نادر شاه ،به قنیهار برگشته و با حمایدت سدران قتاید ،
دولت مستق افغانستان را تاسیس نمود .این دولدت را میتدوان بدر اسداس انییشده « مداکس وبدر»،
نظامی «پاتریمونیال»خوانی .این نظام با تفکر قومی تاسیس شی و تمرکی قدیرک و سدلطه ،از اهدیا
مهج دولت ابیالی و اانشینان او به حساب میآمی و شالوده حکومت آنها بر پایه قدیرک و اسدتتیاد
استوار بود و به اای ایجاد رابطه بر اساس قانون ،روابط پیرسا نه و قتیلهای بر آنها حکج میراندی و
روابط حکومت و ملدت ،هیچرداه قانونمندی و بدر اسداس برابدری ،عدیالت و آزادی تعریدف نشدیه
بود (فهیمی ،2133 ،ص .)22۶
پس از درگذشت احمی شاه خان ابیالی فرزندیش «شداه تیمدور» بده تخدت سدلطنت تکیده زد و
پایتخت را از قنیهار به کاب منتق نمود .او بیشترمشغول خوشرذرانی بود و کماکدان سداختار نظدام
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سیاسی دست نخورده باقی مانی .بعی از تیمدور شداه ،مدا شداهی ان هدای خدونین بدر سدر تخدت
پادشداهی ،بدین فرزندیان او ،یعندی شداه زمدان ( ،)23۵2 –2۷۵1شداه محمدود ( )23۵2 –2۷۵1و
شاه شجاع ( )23۵۵ –23۵۰هستیج .از سویی دیرر ،در این زمدان پدای انرلدیس هدج بده معداد ک
سیاسی افغانستان باز شی .به طور ک  ،یکپارهری و تمرکی قیرک در این دوره ،به شک کام از بدین
رفت و هر شاهیاده و سرداری برای خود ادعای پادشاهی و حکومت میکرد و قیرک سیاسی دسدت
به دست میهرخیی .با کنار رفتن حکومتهای نوادگان احمدی شداه ابدیالی بده علدت اختالفداک و
ان های داخلی بر سر تخت سلطنت و میاخالک انرلیس در این امر و به حکومت رسیین «امیدر
دوست محمدی خدان» ( )23۶1 –231۰قدیرک در بدین اقدوام پشدتون از طایفده «سدیور زائیدب» بده
«محمی زائی» انتقال پییا کرد و تا زمان کودتای کمونیستی و خدونین  3ثدور  21۹3شمسدی کده بده
سرنرونی «سردار محمی داودخان» منجر شی ،قیرک و حکومت در دست همین طایفه محمی زایی
از اقوام پشتون باقی مانی .با به قیرک رسیین امیر دوست محمی خدان ،او توانسدت کده نظدام ملدو
الطوایفی را برهینی ،قیرک مرکیی را نیرو بتخشی و سلطه خود را در افغانستان گسترش بیهی ،امدا از
نوع ساختار سیاسی تغییری در شک اداره کشور احساس نشی و کماکان قیرک توسط یک نفر قتضه
شیه بود و برای سرنوشت یک ملت با بازیهای سیاسی تصمیج گرفته میشی .امیدر دوسدت محمدی
خان ،اداره انحصاری به واود آورد کهکه در آن ،همه امور کشدور در بسدیاری از سدطوح در اختیدار
شخص خودش قرار گرفته بود (مهرین ،213۰ ،ص .)1۵
پس از درگذشت وی ،فرزنیش «امیر شیر علی خان» ( )23۷3 –23۶1به مسنی قیرک نشت .او
اصالحاتی از امله تشکی اردوی ارتش منظج ،نقیی ساختن پرداخت مالیاک ،تاسیس یک اریدیه
هفتری به نام شمس النهار در کاب و سایر و یاک را انجام داد .به نظر میرسی کده ایدن اصدالحاک
بیشتر شکلی و صوری بوده است و هی اصلی امیر شیرعلی خان از این اصالحاک ،تقویت قیرک
شخصی و به واود آوردن یک وسیله موثر به منظور حفظ سلطنت مطلقه و قیرک حکومت مرکدیی
در برابر رقیتان خانوادگی بوده است .بعی از هجوم انرلیس و فرار نمودن امیر شیرعلی خدان و فدوتش
در میارشریف ،پسرش «امیر محمی یعقوب خدان» ( )233۵ –23۷3بالفاصدله بدر تخدت سدلطنت
الوس نمود .در دوره زمامیاری همین امیر بود که با استتیاد به رای قرارداد ننردین «گندیمک» را در
ازای خارج شین قوای انرلیس از افغانستان و حمایت از وی امضاء نمود؛ زیرا در آن وقدت هدیفش
این بود که هرهه زودتر و به هر شرطی که شیه است ،انرلستان را از افغانستان خارج کنی و مدیتی را
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با آسودگی بر مملکت حکمرانی کنی .امیر محمی یعقوب خان به دلی اینکه سالیان متوالی در زنیان
بود و بعی از آن هج بیشتر در حرمسرای کاد به سر می برده ،هندیان کدارآیی سیاسدی و دور انییشدی
نیاشته است و با استتیاد هرهه تمامتدر بدا امضدای معاهدیه گندیمک ،منداط سدوق الجیشدی ،در
سرحیاک شرقی کشور را در اختیار انرلیس گذاشت .از سوی دیرر ،با قتول سرپرسدتی انرلدیس در
مناستاک و سیاست خارای افغانسدتان ،ندامی شایسدته و نیدک در تداریخ افغانسدتان از خدود برادا
نرذاشته است .در همین ایام ،وقایعی به وقوع پیوست کده بده هجدوم دوبداره انرلدیس بده افغانسدتان
انجامیی .با تتعیی امیر محمی یعقوب خان به هنی ،پس از هجوم انرلیس و پایدان کدار سدلطنت امیدر
یعقوب خان ،با موافقت آشکار انرلیس ،امیر عتی الرحمن خان بر کرسی امارک در کابد تکیده زد و
از سال 233۵تا  2۵۵2در کمال خو و ارعاب ،قیرک را قتضه کرد (مهرین ،213۰ ،ص .)11
دوره امیر عتیالرحمن خان ،معرو به «امیر آهنین» نمونده تمدام و کمدال اسدتتیاد حاکمدان بده
معنای واقعی میباشی .او قیرک خود را با سرکوبی تمام عناصر مخالف تحکیج بخشدیی و توانسدت
ً
کشور را مجیدا اتحاد بخشی .میتوان بیان داشت کده امیدر عتدیالرحمن خدان حداکج مسدتتی ،ولدی
باکفایت بود .امیر آهنین ،خود را فرستاده خیا به عنوان پادشاه افغانستان میدانست که برای حفاظت
کشور در برابر کفار و هرج و مرج داخلی فرستاده شیه اسدت .بندابراین ،بدا ایدن دیدیگاه هدیت گونده
محیودیتی را برای به انجام رسانین اهیا خود متصور نتود .در مورد حقوق مردم نیی کوهدکتدرین
مراعاتی نیاشت؛ زیرا در انییشه عتیالرحمن خان هییی به نام حقوق مردم اای نیاشت ،بلکه ملت
ً
صرفا مکلف به متابعت بی هون و هرا از امیر ،پرداخت به موقع انواع مالیاک بده دولدت و سدعی در
انقیاد کام از حاکج بودنی (ناصری داوودی ،21۷۵ ،ص  .)22۹بر اثر استتیاد مطل و ظلجهدای بدی شدمار
امیر ،مجموعه قیام هایی از امله قیام مردمان سرحیاک شرقی ،قیام مردم شینواری ،قیام زلجاییدان و
قیام مردم هیاره به وقوع پیوست که همه این قیامها را او با مشت آهنین اواب داد و با خشونت هرهده
تمامتر سرکوب کرد ،اما در این میان سرنوشت مردمان هیاره بیتر از همه بود؛ زیرا عالوه بر به خا و
خون کشییه شین مردمان بی شمار ،فااعه آمییتر این بود که ااازه داد مردمان هیاره را به عنوان کنیدی
و زالم خریی و فروش کننی و حتی در این زمینه فرمانی نیی صادر کرد.
به این ترتیب امیر آهنین توانست با روشی استتیادی و با ایجداد خدو و تدرس ،ثتداک و امنیدت
داخلی را تامین کنی و یک حکومت مقتیر را در داخ کشور بواود بیاورد .به نحوی که وی توانست
افغانستان را متحی ساخت و تمام قیرک و اقتیار را در دست گیدرد .او حتدی یدک شدتکه ااسوسدی
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تاسیس کرد تا از تمام وقایع و روییادهای مملکت مطلع باشی (آدمک ،21۰۵ ،ص  .)1۹بدا ایدن وادود،
عرصه سیاست خارای نشان از بی اراده بودن امیر داشدت ،انرلیسدیهدا توانسدتنی معاهدیه ننردین
دیرری را که مشهور به «دیورنی» بود را بر او تحمی کننی و قسمتهای استراتژیک شرق کشور را در
ازای کمک مالی و پشتیتانی از حکومت او ،از بینه افغانسدتان ادیا کنندی .پدس از درگذشدت امیدر،
اانشین او ،امیر حتیب الله خان ( )2۵2۵ –2۵۵2به قیرک رسیی .حتیب الله خدان وارث حکدومتی
مقتیر و ارتشی منظج بود که پیرش تشکی داد .او اصالحاتی را در راستای بیست آوردن قلوب مردم
انجام داد که از امله آنها ،آزاد ساختن محتوسین بیشماری بدود کده از زمدان امیدر پیشدین در بندی
بودنی .گسترش مکاتب و معار  ،عفو عمومی تتعیییان ،تخفیف مجازاکهای سنرین از امله کور
نمودن و ،...از دیرر اصالحاتی بود که حتیب الله خان انجام داد.
با این واود ،به نظر میرسی امیر تا اایی مای به انجام اصالحاک بود کده بده قدیرک مطلقده او
آسیتی نرسی .همان گونه که وقتی امیر از پا گرفتن امعیت مشدروطه خواهدانی کده بصدورک سدری
تشکی شیه بود آگاه شی ،اعضای آن را اعیام ،زنیانی و تتعیی نمود .از اینجا به بعی حتیب الله خان،
هرگونه مخالفت را به شیک اواب می داد .به این ترتیب ،عمر مشروطه و آن شور و عش و بییاری،
به هنین سرنوشتی منجر شی و کشور بار دیرر در کام ظلمت ،استتیاد و وحشت عتی الدرحمن خدان
فرو افتاد (ناصری داوودی ،21۷۵ ،ص  .)22۶امیر حتیب الله خان بعی از آن واقعه ،بیشتر مشغول تشدریفاک
درباری و خوشریرانی شی و حکومت را به زیر دستان خود واگذار نمود.
در سیاست خارای ،امیر در همراهی با سیاست انرلیس در ان اهانی اول اعالم بدی طرفدی
نمود .این در حالی بود که نختران دربار ،تمای داشتنی به نفع آلمان و عثمانی وارد اند شدونی .در
نهایت تمایالک ضی انرلیسی ،در دربار و خارج از آن تقویت گردیدی و موادب تشدییی اختالفداک
داخلی در دربار و سرانجام قت امیر در  1۵فوریه  2۵2۵شی .به این ترتیب ،فرمانروایی شاهان افغدان
همواره با استتیاد و مطل العنانی همراه بوده است و به نظر میرسی ایدن تدیاوم اسدتتیاد در سداختار
سیاسی افغانستان معلول دو عام مهج زیر بوده است.
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الف .فر نگ سیاسی

فرهن اامعه افغانستان دارای نوعی اقتیارگرایی بوده است .بدیین معندی کده اامعده افغانسدتان
دارای یک ساختار پیر سا رانه بوده و این ساختار پیرسا رانه از خدانواده ،قدوم ،منطقده و تدا ارگ
شاهی گسترش پییا کرده بود .پس اای تعجب نیارد که بدا ایدن فرهند اقتیارسدا رانه ،اامعده
افغانستان پذیرای ساختار سیاسی استتیادی و به تتع آن قرار داشتن شاهان و حکام مسدتتی در راس
هرم قیرک باشی و از اهت دیرر ،این عام اسدتتیاد ،نخسدتین دشدمن در راه پیشدرفت و ترقدی
است و این استتیاد داخلی باعث سربرآوردن و قدوک گدرفتن عوامد دیردری همچدون اسدتعمار
میشود.
افغانستان مستق در سال  2۷۰۷مدیالدی توسدط
با تواه به اینکه قیرک سیاسی از زمان تشکی
ِ
احمی شاه ابیالی به طور انحصاری در اختیار قدوم پشدتون بدوده اسدت و ایدن شداهان همدواره خطدر
سهج خواهی اقوام دیرر را در نید پشتونها بیرگ نمودهانی و خواهان قیرک مطل خویش در راسدتای
حفظ قیرک سیاسی در قوم خویش بودهانی .به این صورک همدواره شداهان افغانسدتان بدا اسدتفاده از
عنصر قومیت در راستای تحکیج قیرک مطلقه خویش ،استتیادی عم کردنی .شاه امدان اللده خدان،
با تواه به دو مورد فدوق و عتدرک گدرفتن از اسدتتیاد مطلد حکدام افغانسدتان و در راسدتای روحیده
تجید خواهی خویش ،به این آگاهی رسییه بود که برای پیشرفت و ترقدی افغانسدتان بایدی ریشدههای
استتیاد را در کشور از بین بترد .از آنجایی که قانون گرایی و به تتع آن محوری نتودن اسدتتیاد یکدی از
پیش فرضهای تجید خواهی و میرن ساختن هر کشوری است ،او در تهیده قدانون اساسدی و دیردر
قوانین با صیاقت تمام کوشش نمود تا استتیاد را در ساختار دولت خویش کنار برذارد و از سویی در
صید ترویج پلورالیسج و میارا در سط اامعه و نختران افغانستان برآمی.
ب .استعمار

استعمار در لغت به معنای مهاارک گروهی از افراد کشورهای متمین به سدرزمینهای خدالی از
ً
سکنه یا کج رشی یا متمین کردن آن سرزمین میباشی (آشوری ،21۶3 ،ص  ،)2۶–2۹امدا کدامال واضد
ً
است که پیییه استعمار در عم بده معندای تسدلط کشدورهای عمدیتا زربدی بدر سدرزمینهدا و
کشورهای دیرر به منظور بهره کشی و استثمار میباشی .به نظر میرسی که بررسی نقش اسدتعمار
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در کشور افغانستان ،بیون شناخت از سیاستهای استعماری و سدلطه گرایانده انرلدیس در هندی
قاب شناخت نیست .انرلیس از نیمههای قرن هجیهج بدا ترکیتدی از نیرند  ،تیویدر و اتکداء بده
نیروی نظامی توانست در هنی اای پای مستحکمی برای خود ایجاد کنی .شکسدت هندییهدا در
ان پالسی (در سال  )2۷۹۷سرآزاز تسلط مستقیج انرلیس بر هنی بود .تسلط انرلدیسهدا بدر
هنی به عنوان ابیاری برای هی اصلی آنها ،یعنی استثمار منابع طتیعی و انسانی این کشور بود.
اولین اصطحکا افغانستان با استعمار در ان «پدانی پدت» اتفداق افتداد کده یکدی از رهتدران
مسلمان و بانفوذ هنی« ،شاه ولی الله دهلوی» در طی نامهای از احمی شاه ابیالی حاکج افغانستان در
نیمه دوم قرن هیجیهج خواست که وارد هنی شود و حاکمان زیر مسلمان مرهتده واداک را سدرکوب
کنی .او نیی با نترد با مرهته ،شکست سختی بر آنهدا وارد سداخت ،امدا بدا درهدج فدروریختن دولدت
نیرومنی مرهته ،که مانعی بر سر راه پیشروی قوای اروپدایی و اسدتعمارگر بدود ،راه بدرای ورود زربیدان
استعمارگر هموارتر شی (موثقی ،213۶ ،ص .)2۵1
اما اولین برخورد مستقیج انرلیس (که اینک بر هنی تسلط کام داشدتنی) بدا افغانسدتان تدا زمدان
شاه شجاع ،نواده احمیشاه ابیالی به تعوی افتاد .شاه شجاع که برضی برادرش شاه محمدود شدورش
کرده بود ،بعی از شکست ،نید «رنجیت سین » که از قوم سیک بدود پناهندیه شدی ،امدا انرلدیسهدا
شاه شجاع را تحریک کرده و به افغانستان فرستادنی؛ زیرا بریتانیا که پیشدرفت روسدیه را در افغانسدتان
برای هنی خطرنا میدیینی ،درصید تاسیس یک خط دفاعی در ماورای رود سدنی برآمدی و در سدال
 231۵میالدی به عنوان حمایت از شاه شجاع بده افغانسدتان تاختندی و قندیهار و نقداطی دیردر را در
شرق کشور اشغال کردنی (عقیلی میرزا ،21۶۹ ،ص  .)1۷۵در این زمان ،امیر دوست محمی خان کده امیدر
کاب بود توانست قنیهار را از شاه شجاع باز پس بریرد و او نیدی دوبداره بده هندی فدرار کدرد .در سدال
 231۷نماینیهای از اانب روس با هی مذاکراک به دربار کاب آمی ،امدا حکمدران انرلیسدی هندی
ً
فورا واکنش نشان داد و امیر دوست محمی خدان را از مدذاکره بدا نمایندیه روس مندع کدرد ،امدا امیدر
نپذیرفت .با این اواب رد ،سرانجام انرلیس ها تهااج دیرری را به افغانستان آزداز کردندی و انردی
آزاز شی که موسوم به ان اول افغان – انرلیس میباشی.
شاه شجاع بار دیرر با همراهی انرلیسها وارد کاب شی .امیر دوست محمدی خدان هدج بعدی از
شکست تسلیج نیروهای انرلیسی گردییه و به هنی تتعیی میشود .انرلدیس بدا ایدن اند  ،توانسدت
توسط شداه شدجاع معاهدیاک هدور و قندیهار ( 2313و  )231۵را بدر افغانسدتان تحمید کندی و
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قسمتهایی از سرزمین افغانستان را ایا نمود ،اما این پایان کار نتود؛ زیرا انرلدیس بعدی از ایدن هدج
نظارک بر سیاست خارای افغانستان را برعهیه گرفت .امیر دوست محمی خان علیه حاکمیدت شداه
شجاع و انرلیس دست به اقیاماتی میزندی ،امدا سدرانجام شکسدت مدیخدورد و تسدلیج میشدود و
ً
انرلیسیها وی را به هنی تتعیی میکننی .نهایتا عیهای از سران و سرداران افغان با تواه بده تنفدر رو بده
رشی مردم از نیروهای متجاوز در  23۰2علیه انرلیسها قیام کردنی و بسیاری از نیروهای انرلیسدی را
کشتنی .به دنتال این قیام ،سرداران افغان قراردادی را با انرلیس منعقی کرده و آنها را متعهی بده عقدب
نشینی از افغانستان و بازگردانین امیر دوست محمی خان به کاب کردنی.
ً
درست است که در این حمله انرلیسها نهایتدا شکسدت خوردندی ،امدا کماکدان اداره سیاسدت
خارای افغانسدتان را در دسدت داشدتنی .در سدال  23۹۹معاهدیهای متندی بدر دوسدتی و اسدتقالل
افغانستان و عیم میاخله انرلیس در امور افغانستان در پیشاور به امضا رسیی .با انعقاد ایدن معاهدیه،
امیر دوست محمیخان در ازای به رسمیت شناختن حکدومتش در کابد  ،حکمراندی انرلدیس را بدر
پیشاور و مناط پشتون نشین تصیی نمود (صیی فرهن  ،213۵ ،ص  .)12۹ –12۰به این ترتیدب ،انرلدیس
توانست در راستای سیاستهای استعماری خود قسمتهای مهمی از خا افغانستان را کماکدان در
اختیار خود قرار دهی .به نظر میرسی در این زمان ،سیاست اصلی انرلیس ایدن بدوده کده حکدومتی
دست نشانیه در افغانستان تشکی دهی که مدانع نفدوذ روسدیه بده هندی باشدی و همچندین مرزهدای
تحمیلی بین قلمروی خود در هنی و افغانستان ایجاد کنی و کنترل کام بر آن داشته باشی .با مرگ امیر
دوست محمی خان ،امیر شیرعلی خان به قیرک رسیی .این در حالی بود که روسیه منداط زیدادی از
ترکستان را فت کرد و همسایه دولت افغانستان شیه بود .روسیه هیئت هنی نفری را به کاب گسی داد
تا مناستت سیاسی خود را با افغانستان برقرار نماینی.
ورود این هیئت بهانهای شی که انرلیس برای تنتیه امیر شیرعلی خدان دوبداره در سدال  23۷3بده
افغانستان هجوم آورد که موسوم به ان دوم افغان – انرلیس میباشی .پس از تجاوز امیدر شدیرعلی،
به سمت میار فرار کرد و در آنجا فوک نمود .با رسیین ختر فوک امیر ،پسرش محمی یعقوب به تخت
سلطنت نشست .امیر اییی باب مذاکره را بدا انرلیسدیهدا بداز کدرد و پیشدنهاد انرلدیس را در بداب
معاهیه اییی که به نام معاهیه «گنیمک» مشهور است قتول نمود .بر طت این قرارداد ،انرلیسدیهدا
عالوه بر تحمی سفارک خود در کاب و تسلط بر سیاست خارای افغانستان واگذاری معابری را کده
سنرر اصلی دفاع افغانستان در شرق کشور بود نیی تقاضا داشتنی (صیی فرهن  ،213۵ ،ص .)1۷۵
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امیر در سال  23۷۵معاهیه گنیمک را مطاب می انرلیسیها امضا کرد .انرلیسیها قصی مانین
در افغانستان را نیاشتنی و عام اصلی این تهااج را میتوان قیرک نمایی با روسیه به شدمار آورد .بده
نحوی که در واقع به نظر میرسی در هر دو ان  ،علت واقعدی نرراندی بریتانیدا از نفدوذ روسدیه بده
افغانستان و تصر این کشور و در خطر قرار گرفتن متصرفاک انرلیس در شته قاره بود (رحیمدی،21۵2 ،
ص  .)۵۶به این ترتیب ،سفیر انرلیس در کاب مستقر شی که بیون تواه به فرهن و ارزشهای مدردم
افغانستان به طور بی پروا در اموراک داخلی افغانستان دخالت میکرد که این باعث خشدمرین شدین
و تنفر مردم و متعاقب آن حمله به سفارک انرلیس و کشته شین سفیر آن کشور شی.
پس از این واقعه ،نیروهای انرلیس به طر کاب پیشروی کردنی و ایدن شدهر را تصدر کردندی.
امیر محمی یعقوب خان را دستریر و به هنی تتعیی نمودنی .محمی ادان خدان هندرال متدواری افغدان،
قرآن و شمشیری برداشته و مردم را به اهاد تشوی نمود (ریاضی هروی ،21۶۵ ،ص  .)211پدس از
نتردهایی ،این موج به پاخاسته شکست خورد و دوباره انرلیسها بر کاب تسلط یافتنی و بدا حمایدت
علنی از امیر عتیالرحمن خان ،وی را به تخت سلطنت افغانستان رسانینی ،بده نحدوی کده سیاسدیون
انرلیس او را به شرط قتول اطاعت انرلیسها در سیاست حمایدت کردندی (حتیتدی ،2133 ،ص  .)1۷۷او
نیی توانست قیامهای مردم را در نقاط مختلف افغانستان ،بدا همکداری نیروهدای انرلیسدی سدرکوب
نمایی و حکومت خشن و قوی را پایه گذاری کنی و از سویی معاهیه گنیمک را نیی تصیی نمود ،امدا
انرلیسددیهددا کدده می د سددیری ناپددذیر پیددیا کددرده بودنددی ،توانسددتنی معاهددیه «دیورنددی» را بددر امیددر
ً
عتی الرحمن خان تحمی کننی که بر اساس آن بخشهایی از خا افغانستان در شرق کشور مجدیدا
از بینه کشور ایا شود.
این معاهیه به شهادک تاریخ ،بر امیر عتیالرحمن خان بر اثر فشار زیاد انرلیس تحمی شیه بدود
و مردم افغانستان هرگی آن را به رسمیت نشناختهانی .تا امروز نیدی ایدن موضدوع مایده کشدمکش بدین
افغانستان و پاکستان میباشی .امیر عتیالرحمن خان در سال  2۵۵2درگذشت و پسدرش امیدر حتیدب
الله به قیرک رسیی .امیر اییی نیی به انرلیس متکی بود و همان شرایط عهینامه گنیمک و دیورندی را
که تعهیاک امیران قتلی افغانستان را در بر میگرفت ،تصیی نمود .مهجتدرین حادثده در ایدن زمدان،
شروع ان اهانی اول بود .امیر حتیب الله خان در ان اهانی اول ،در سال  ،2۵2۰دست بسدته
در انتظار دوستی انرلیس نشست و در دربار ،بیطرفی افغانستان را اعالم کدرد (زتدار ،2133 ،ص ،)۷3۵
اما این بیطرفی ،با فشار انرلیس و تهییی آنها بیست آمیه بود .در حالی که نختران دربدار و عامده
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مردم نستت به تنفری که از انرلیس داشتنی خواهان شرکت در ان اهدانی اول بده نفدع عثمدانی و
آلمان بودنی ،اما امیر مشورک آنها را نپذیرفت و کماکان به انرلیس وفادار مانی.
به نظر می رسی با تواه به مطالب فوق و به گفته کاروی او  ،افغانستان بدیش از هدر کشدوری
ً
در آسیا و اساسا در اهان ،در طول تاریخ خود بدیشتدرین تجداورز را تجربده کدرده اسدت و همدواره
استعمار نقش پررنری در معاد ک و تحو ک سیاسی افغانستان داشته است و در راستای منافع خود
در هنیین مرحله قسمت هایی را از کشور ایا نموده و همیشه سعی داشته است که با اعمال نفوذ بر
حکومت کاب  ،مانع از پیشرفت و خود آگاهی در افغانستان شدود و بدرای محافظدت از هنیوسدتان،
همیشه از افغانستان به عنوان سپری استفاده کرده است (.)Caroe, 1985, P. 25
موج ناسیونالیسج و استقالل خواهی که در اواید قدرن بیسدتج مدیالدی در کشدورهای مسدلمان
گسترش پییا کرده بود ،باعث خود آگاهی نختران و روشنفکران افغان نیی شی .امان الله خان با تواده
به سابقه استعماری انرلیس در افغانستان ،خواهان کوتاه شین دست انرلیس از افغانستان و به تتع آن
شخص امان الله خان مهجتدرین عامد
ستییی
مستق و آزاد شین کشور گردیی .این روحیه استعمار
ِ
ِ
حمایت نختران و روشنفکران افغان از وی در کسب قیرک بوده و از سدوی دیردر نیدی ،لدیوم انجدام
اصالحاک در افغانستان به نوبه خود ،در راستای نیرو گرفتن و قدوی شدین بدرای متدارزه بدا اسدتعمار
خارای بوده است.
ج .مساله قومیت و قوم مداری

بررسی مساله قومیت و قوم میاری در تکدوین سدیر تحدو ک سیاسدی و ااتمداعی افغانسدتان از
اهمیت زیادی برخوردار است .این مورد به عنوان یکدی از پدیش زمیندههای سیاسدی و ااتمداعی
اصالحاک امان الله خان به حساب میآیی؛ زیرا بررسی تاریخ افغانستان بیون آشدنایی بدا اقدوام و
بررسی تاثیر و سهج هریک از این قومیدتهدا در مسدائ سیاسدی و ااتمداعی و  ...کداری عتدث
میباشی.
افغانستان از تنوع قومی زیادی برخوردار است .به نحوی که از لحدا تندوع و نداهمرونی قدومی،
اولین کشور در آسیاست و در سط اهان مقام سی و هفتج را دارا میباشی (نجفدی ،213۵ ،ص  ،)۰2امدا
ههار قوم بیرگ پشتون ،تاایک ،هیاره و ازبک ساکنان اصلی افغانسدتان را تشدکی مدیدهندی ،التتده
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اقلیتهای قومی دیرر از امله ایمداق ،قیلتداش ،تدرکمن ،نورسدتانی و ...نیدی در افغانسدتان سداکن
هستنی .همین تنوع زیادی اقوام در افغانستان و عیم بکارگیری راهکار مناسب ،مواب شیه است کده
رونی ملت سازی در این کشور کماکان با مشکالک ایی دست و پنجه نرم کنی .در افغانستان هندوز
ً
هویت ملی مشترکی بطور کام شک نررفتده اسدت و از سدویی دیردر ،اساسدا وادود ان هدای
داخلی ،ریشه در شکا های قدومی ،زبدانی و مدذهتی دارد ( )Rotberg, 2002, p. 86کده ایدن مدوارد
اهمیت عنصر قومیت را در تحو ک سیاسی و ااتماعی افغانستان بدارز مدی نمایدی .در ادامده قصدی
داریج تا به معرفی اقوام بیرگ این کشور بپردازیج ،اما این به معنای نادییه گدرفتن سدایر اقدوام نیسدت،
ً
بلکه علت انتخاب این آنها ،صرفا انته تاثیر گذاریشان در تحو ک سیاسی و ااتمداعی افغانسدتان
است.
 .۱پشتون ا

ً
پشتونها ،گروه قومی اصلی را در کشور افغانستان تشکی میدهندی .ایدن قدوم تقریتدا  ۹۵تدا ۹۹
درصی ک امعیت کشور را تشکی میدهنی (گریروریدان ،2133 ،ص  )۰1که به طور متناوب درسراسر
کشور پخش شیهانی ،اما به طور عمیه ،در شرق و انوب افغانستان سکونت دارندی .پشدتونهدا را
در افغانستان ،به اسج افغان می شناسنی .آنها نیی در هنرام برخورد با سایر اقوام خود را به این ندام
معرفی مینماینی .آنها بده زبدان پشدتو (پختدو) تکلدج مدیکنندی ،التتده بده اسدتثنای پشدتونهای
و یتهای زربی که اکثریت به زبان فارسی تکلج می کننی .این قوم به دو شاخه بدیرگ زلجدایی و
سدنی
درانی تقسیج میشونی که هر یک دارای طوایف گوناگونی هسدتنی .آنهدا از نظدر مدذهتی « ِ
حنفی» هستنی .پشتونها به لحا سیاسی ،همواره حاکمیت سیاسی انحصداری افغانسدتان را در
دست داشتهانی.
 .2تاجیک ا

تاایکها ،دومین گروه قومی را از نظر کثرک در افغانستان تشکی میدهنی .منابع افغدان تخمدین
میزننی که ملیت تاایک  1۹تا  1۵درصی امعیت ک کشور را تشکی میدهی (گریروریدان،2133 ،
ً
ً
ص  .)۹2این قوم عمیتا فارسی صحتت میکننی و عمیتا در قسمتهای شدمالی ،شدمال شدرقی و
زرب کشور سکونت دارنی .همچنین آنها نیی همچون پشتونهدا سدنی مدذهب (حنفدی) بدوده و
بهطور محیود ،در ساختار قیرک سیاسی سهیج بودهانی.
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 .3زاره ا

ً
قوم هیارهها ،سومین قوم بیرگ افغانستان به حسداب میآیندی و حدیودا  2۹درصدی امعیدت کد
کشور را تشکی میدهی .این قوم به زبان فارسی صحتت میکنی .بینه اصلی هیارهها به سه گدروه
عمددیه تقسددیج میشددود کدده بدده نامهددای «دایکنددیی ،دایینرددی (سددنری) و هتددود (بسددود)» در
کوهستانهای بخش مرکیی کشور معرو به هیاره ااک ساکن هسدتنی (گریروریدان ،2133 ،ص .)۹1
اکثریت افراد این قوم ،شیعه مذهب هستنی و التته تعیاد کمی از هیارههای ساکن و یاک بدادزیس
و زور سنی مذهب میباشنی که بنام هیارههدای «داییینیداک» یداد میشدونی ( Mousavı, 1998, p.
 .)62به لحا سیاسی ،این قوم همیشه از قیرک سیاسی دور نره داشته شیهانی.
 .۹ازبک ا

ً
ازبکها بیرگترین ،گروه تر زبان در افغانستان به حساب میآینی و عمدیتا در بخدش شدمالی و
شددمال زربددی کشددور زنددیگی مددیکننددی .امعیددت آنهددا از  2ت دا  ۹/1میلیددون نفددر تخمددین زده
میشود (گریروریان ،2133 ،ص  ،)۹۰اما آنها همیشه از حاکمیت سیاسی دور بودهانی .با این حسداب
میتوان نتیجه گرفت که قوم میاری اساس ساختار سیاسی افغانسدتان را شدک میدهدی؛ زیدرا از
آنجا که اامعه افغانستان دارای ساختار قومی قتیلهای میباشی ،طتیعی است که فعد و انفعدالک
ساختار سیاسی و گردش سیاسی ،همچنان در درون قوم و قتیلده خاصدی انجدام پدذیرد و بدر ایدن
اساس نظام سیاسی در این کشور در قالب قوم و قتیله اداره شود (سجادی ،213۵ ،ص .)۹1
مساله قومیت و قوم میاری ،همواره یکی از متغیرهای اساسی در سداختار سیاسدی افغانسدتان بده
شمار آمیه است .در طول تاریخ افغانستان نوین از سال  ،2۷۰۷قوم پشتون قیرک سیاسی را بده نحدو
ً
کام در دست داشته است .اساسا احمی شاه خان ابیالی دولت را بر محوریت قوم پشتون تشدکی و
استمرار داد .شکا های ایجاد شیه در نظام سیاسی مسلط که ناشی از عنصدر قومیدت بدوده اسدت،
بیشتر متاثر از رقابت دو شاخه اصلی پشتونها یعنی درانیها و زلجاییها بوده است.
از این رو ،به نظر می رسی که تنوع قومی مواود در کشور و از سویی بکار گیری راهکار مناسدب
برای مشارکت همه اقوام ساکن در این کشور ،باعث عدیم شدک گیدری همتسدتری و وحدیک ملدی
شیه .از آن اایی که تشکی دولت به معنای میرن آن ،مستلیم ایجاد هویت ملی مشدتر و وحدیک
ملی میباشی ،حامیان اصالحاک و شخص امان الله خان برای نی بده ایدن هدی و مدیرن سداختن
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افغانستان خواستار پایان دادن به این وضعیت و اصالح نظام قوم و قتیلهای و مشدارکت همده اقدوام در
ساختار سیاسی کشور بودهانی ،تا بتواننی بیین وسیله (که یکی از ملیوماک پیشرفت در هدر کشدوری
است) افغانستان را در مسیر ترقی و توسعه قرار دهنی .از سویی دیردر ،امدان اللده خدان بدا تصدویب
قوانینی ،خواستار تطتی اصول عیم تتعیض بین اقوام افغانستان و شایسته سا ری در نظدام سیاسدی و
محو فرهن قوم میاری در سط اامعه شی .حتی میتوان بیان داشت که شرایط امروزی افغانسدتان
معلول مسئله قوم میاری و شکست پروهه ملت سازی میباشی.
التته ذکر این نکته خالی از اهمیت نیست که اگر ما با واقع بیندی و نرداهی همده اانتده بده سدیر
تکوین ساختار سیاسی – ااتماعی در کشورهای اهان سدوم و بده خصدوص کشدورهای خاورمیانده
بپردازیج ،خواهیج دریافت که در این اوامع ،همواره یک قوم خداص ،نقدش پیشدرو و محدوری را در
شک گیری و استمرار نظام سیاسی به عهیه داشته است .از آن امله میتوان به پاکستان با محوریدت
پنجابیها ،ایران با محوریت فارسها ،مالیی با محوریت مدا ییهدا ،هدین بدا محوریدت هدانهدا،
یوگسالوی ساب با محوریت صربها و ...اشاره نمود .پس هنیان دور از ذهدن نخواهدی بدود کده در
افغانستان نیی با ساختارهای سنتی قوم و قتیلهای ،اقوام پشتون با تواه به دارای بودن اکثریت امعیتدی
و نفوذ قاب تواه در اغرافیای افغانستان ،نقش محوری و پیشرو را در شک گیری ،تثتیت و اسدتمرار
نظام سیاسی داشته باشنی و بر اساس آن همواره نقش برادر بیرگتر را نستت به دیردر اقدوام در کشدور
بازی نموده است ،التته بیان و تحلی این موضوع در راستای تواه به ساختارها و نحدوه شدک گیدری
نظام سیاسی بوده و توایه کننیه قوممیاری عمد کدردن و عدیم تواندایی حکدام افغانسدتان در ایجداد
وحیک ملی بین اقوام و مشارکت آنان در ساختار سیاسی کشور نمیباشی.
ٔ
پیشینه گفتمان ا الحات در افغانستان

بی شک هر گفتمان و تحول ااتماعی و سیاسی دارای تتار و پیشینهای میباشی .مفکوره اصدالحاک
امان الله خان نیی به طور ناگهانی به واود نیامیه و از این قائیه مستثنی نمیباشی .به نظر میرسی کده
هنیین عام و تحول که به لحا زمانی ،از زمدان زمامدیاری امدان اللده خدان هندیان دور نتدوده و
شخص او نیی شاهی تحو ک آن بوده است در ایجاد فکر لیوم اصدالحاک در اامعده افغدانی مدؤثر
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واقع شیه .این اصالحاک دارای پیشینه فکری بدوده اسدت کده توسدط عدیهای از نختردان و عوامد
ً
داخلی و خارای دائما لیوم انجام آن بیان شیه است که در ذی به این عوام می پردازیج.
 .۱اقدامات ا الحی امیر حبیب الله خان

امیر حتیب الله خان ،پس از مرگ امیر عتی الرحمن خان در حالی به قدیرک رسدیی کده مملکدت
آرام و سپاهی منظج به ارث برده بود .او برای در هج شکنی خاطره دهشت و استتیاد پیر ،سدلطنت
خود را با تظاهر به تقوا آزاز کرد و قوانین شرع را در مورد از حی نصاب بیدرون نشدین نکداح زن را
ً
تطتی نمود .او همچنین برای دلجویی قلوب مردم ،تمام زندیانیهدایی را کده مخصوصدا در سدیاه
هالهها بودنی را آزاد کرد (طنین ،213۰ ،ص  .)11–12امیر حتیب الله خان به زودی پدس از سدفرش بده
هنی در سال  2۵۵۷میالدی ،متواه شی که کشدورش هقدیر عقدب ماندیه و تشدنه اصدالحاک و
ریفورم شی و بعی از آن سفر ،سعی کرد که مظاهر دنیای مدیرن را وارد افغانسدتان کندی .مهجتدرین
اقیاماک اصالحی امیر حتیب الله خان را میتوان در موارد ذی خالصه نمود.
 .2 .2منع خریی و فروش بردگان مظلوم هیاره و آزاد ساختن آنها.
 .1 .2اااره بازگشت به روشنفکران تتعییی عصر دیکتاتوری عتی الرحمن خان.
 .1 .2پایه گذاری صنعت نشر و هاپ.
 .۰ .2انتشار نشریه سراج ا ختار به سردبیری محمود طرزی.
 .۹ .2تشکی مجلس مشورتی قانونرذاری.
 .۶ .2راه انیازی پروهههای عمرانی ،التته در سط محیود.
 .۷ .2میرنییه نمودن اردو ارتش و خریی تسلیحاک میرن.
 .3 .2تاسیس مکتب حربیه سراایه و گسترش آموزش نظامی.
 .۵ .2مهجترین اقیام اصالحی امیر حتیب الله خان ،تاسیس میرسه حتیتیه بدود کده در آیندیه
نیدیک ،تتیی به کانون نو انییشی و اصالح طلتی در کشور گردیی و انتش مشدروطه خدواهی از
پشت دیوارهای همین میرسه به منصه ظهور رسیی (نظری ،213۶ ،ص .)۷2
به نظر میرسی که امیر حتیب الله ،بعضی از ویژگیهای اصلی سیستج حکومتی پدیریاش را
حفظ و فقط اصالحاتی را در نحوه اداره حکومت ایجاد کرد و اقیام به اصالحاک بنیدادی ننمدود و
بیشتر اصالحاک امیر ،شکلی و محیود بوده است .امیر بعدی از آگداه شدین از تشدکی امعیدت
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مشروطه خواهان و متعاقب آن سرکوبی و اعیام اعضدای ارشدی ایدن امعیدت و زندیانی و تتعیدی
کردن اعضای دیرر ،اصالحاک را به حالت نیمه کاره رها نمود و از ترس اینکه متدادا بده سدلطنت
مطلقه او آسیتی وارد شود ،از ادامه اقیاماک اصالحی خدویش انصدرا داد و کدج کدج اداره امدور
کشور را به اطرافیان خود واگذار کرد و خود مشغول خوشرذرانی و تجمالک دربار گردیی .به ایدن
ترتیب شمههایی از اصالحاک که افغانستان سخت تشنه آن بود ،در زمان امیر حتیب الله خدان در
کشور تطتی شی ،آن هج در ساحاتی که بیشتر متواه قیرک نامحیود خدودش .بدا ایدن اقدیاماک
اصالحی ،امیر حتیب الله خان توانست مظاهر تمین زرب و از سویی ،عقب ماندیگی فداحش را
به نختران و عامه مردم افغانستان به طور زیر مستقیج نمایان سازد و همران را با ایدیه لدیوم انجدام
اصالحاک در اهت رسیین به ترقی و پیشرفت آشنا کنی.
ً
امان الله خان به عنوان فرزنی و شاهیاده امیر حتیب اللده خدان از نیدیدک شداهی آزداز و بعدیا
متوقددف کددردن ایددن اقددیاماک اصددالحی بددود و بدده تتددع ایددن اقددیاماک در شددک گددرفتن روحیدده
تجید خواهی امان الله خان تاثیر خود را گذاشته بود .امدان اللده خدان نده تنهدا خواسدتار متوقدف
نکردن این اقیاماک ،بلکه ادامه آن به شک اقیاماک اصالحی گسترده و بنیدادیتدر بدود کده همده
بخشهای اامعه افغانستان را دربر بریرد .وی با به قیرک رسیین برای میرن سداختن افغانسدتان
تمام اقیاماک اصالحی پیر ،را به شک گستردهتر وعمی تر پیریری و تطتی نمود.
 .2نهضت مشروخه خوا ان

کانون اصلی این حرکت« ،مکتب حتیتیه» بود که در سال  ،2۵۵۵ششمین سدال عمدر خدودش را
طی میکرد .معلمین این مکتب ترکیتی از معلمان هنیی ،ترکی و افغان بودنی کده روزنامدههای آن
دوران اهان اسالم مث اختر استامتول ،حت المتین و مطتوعاک ایرانی را به دست میآوردندی و از
طری آن با احوال اهان و کشورهای مجاور آشنا میشینی و با افکار نو و تجییدی طلتانده اندس و
خوی میگرفتنی .اعضای این حرکت در کاب  ،پدیش از سدال  2۵۵۵بده اتفداق هدج ،یدک حدیب
سیاسی سری به نام (امعیت سری) تشکی دادنی و بصورک میاوم به اذب نیرو مدیپرداختندی.
بطور کلی میتوان اصول دییگاههای ایشان را در موارد ذی خالصه نمود.
 .2 .1اطاعت از اسالم و قتول احکام اسالمی.
 .1 .1کوشش برای حقوق ملی و تتیی رهیج مطلقه به مشروطه.
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 .1 .1آشتی و تفاهج بین اقوام و تحکیج وحیک ملی.
 .۰ .1تأسیس مجلس شورای ملی از راه انتخاباک آزاد.
 .۹ .1سعی در کسب استقالل کشور.
 .۶ .1تأمین اصول مساواک و عیالت ااتماعی.
 .۷ .1عمومیت دادن معار و آموزش نوین.
 .3 .1توسعه صنایع و تواه به انکشا اقتصاد.
مشروطه خواهان خواستارحکومتی بودنی که در آن اعمال گسترده قدیرک مطلد و خودکامده
ناممکن باشی و نماینیگان انقالبی مردم ،مسئو ن اارایی را منصوب و فعالیتهای آنها را کنتدرل
و تعیی کننی و نهادهدا مسدتق باشدی و در هدارهوب قدوانین ایایدی و مدینی عمد کندی .ایدن
خواستها ناگییر در انتشی به نام مشروطه خواهی منظور یافت (عرفدانی ،213۹ ،ص  .)12۹اعضدای
این نهضت بیون ذکر نام خود به شخص امیر حتیب الله خان نامهای نوشتنی و مدوارد درخواسدتی
خود را بیان داشتنی .امیر از تشکی و درخواستهای همچنین گروهی احساس خطدر نمدود و بده
صورتی که تا امروز مشخص نیست ،توانست بیشترین اعضای ایدن نهضدت را دسدتریر و اعدیام
کنی و عیه زیادی را نیی زنیانی و تتعیی نمایی .سر دسته این نهضت« ،مولوی محمی سرور واصدف
بود» که به توب بسته و اعیام شی.
به نظر میرسی که ارقه لیوم انجام اصالحاک در شخص امان الله خان ،بدا تحصدی وی در
مکتب حتیتیه که کانون اصلی مشروطه خواهدان بدوده و آشدنایی بدا دیدیگاههای تجدید خواهانده
معلمان آن ،زده شیه که با لیوم انجام اصالحاک در کشور از طری این افراد آشدنا شدیه اسدت .از
سویی در تثتیت شخصیت تجید گرای او ،آموزش نیی نقش زیر قاب انکاری داشته است.
امان الله خان به تصری برخی از منابع ،خود از اعضای انتش مشروطه خواهان بوده اسدت.
و با سرکوبی این نهضت ،هجهنان نستت به دییگاههای این نهضت پایتنی بود .او پس از اینکه بده
قیرک رسیی ،اعضای دربنی این نهضت را از زنیان آزاد نموده و در دولت خویش از آنها اسدتفاده
کرد و از افکار و دییگاههای آنان برای پیشرفت و ترقی کشور در همه سطوح استفاده نمود.
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 .3افکار محمود خرزی

«محمددود طددرزی» ( ،)2۵1۹ –23۶۶روشددنفکر ،شدداعر و نویسددنیه افغددان ،پسددر سددردار
زالم محمی خان ،رهتر سرشناس طایفه محمی زائی بود .امیر عتی الرحمن خان ،در سدال 2331
سردار مذکور را به توطئه علیده دولدت مدتهج سداخت و او و خدانوادهاش را از کشدور تتعیدی کدرد.
خانواده طرزی بعی از توقف در کراهدی بده دمشد رفتندی .طدرزی ادوان ،در مدیارس دمشد و
قسطنطنیه شرکت میکرد و از این طری  ،زمینه تماس او با فرهن و نمادهای اروپایی فراهج شدی.
او همچنین با انتش ناسیونالیست – تجید گرایی عثمانی آشنا شی (گریروریدان ،2133 ،ص  .)1۵۹التتده
طرزی با سیی امال الیین افغانی نیی در استانتول دییارهایی داشته و این دییارها اثراک عمیقی بدر
طرز فکر طرزی گذاشت .او با آشنایی با زبان ترکی با آثار نویسنیگان اروپدای زربدی آشدنا شدی و
این آشنایی ،تاثیراک عمی فکری بر وی داشت و لیوم میرنییاسدیون اصدالحاک در افغانسدتان بده
ذهن او خطور کرد .التته او در استامتول دییارهای میاومی نیی با سیی امال الدیین افغدانی داشدته
است و بیون شک او نیی توانسته در افکار وی تاثیراتی داشته باشی .طرزی برای رسانین افغانسدتان
به اایراه مطلوب خود ،ههار هی اصلی شام آگاه ساختن مردم بده معدار و علدوم اییدی،
آزادی افغانستان از هنرال استعمال انرلیسدی ،تجییدی و ترقدی خدواهی و متحدی سداختن مدردم
افغانستان را مطرح میکرد (اعفری خانقاه ،213۷ ،ص .)۹۰
در سال  2۵۵1بعی از آنکه امیر عتی الرحمن خان درگذشدت ،خدانواده طدرزی تحدت اعدالم
عفو عمومی امیر حتیب الله به افغانستان برگشتنی .او در بازگشت ،تواه امیر حتیب اللده خدان بده
عقب مانیگی شییی کشور به ویژه در امور آموزش و صنعت و  ...را الب کرد و از طرفی با نکداح
دو دختر خود با پسران امیر از امله شاهیاده امان الله توانست اا پای محکمدی در دربدار ،بدرای
خویش درست کنی و همچنین طرزی به عنوان رئیس دفتر ترامده دربدار منصدوب شدی و وظیفده
اصلی او در اریان قرار دادن امیر از وقایع و حوادثی بود کده در اهدان اسدالم و اروپدا بده وادود
میآمی .در مرحله بعی محمود طرزی با همکاری امیر نشریه «سراج ا ختار» را منتشدر کدرد و بدا
سردبیری در آن ،از آرمان تجید طلتی و ملی گرایی حمایت میکرد و آموزش سیاسی و ااتمداعی
طتقه حاکج افغانستان را به عهیه گرفت .او در این نشریه ،مقا ک زیادی در باب فقیان تسهیالک
تحصیلی میرن در افغانستان منتشر کرد و خواهان این بود که مدیارس و مکاتدب اییدی سداخته
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شود .از سویی دیردر ،طدرزی در مقدا تش مفداهیج زربدی حکومدت ،دولدت ملدی را در قالدب
ارزشهای اسالمی بیان میداشت .وی اتحاد اسالمی را شدرط اول حرکدت ملدی مدیدانسدت و
امییوار بود که روزی یک هویت قوی افغانی – اسالمی مترا از تعصتاک و عالی قدومی ،قتیلدهای،
منطقهای و فرقهای ،اقشار ملت را در راه انکشا و ترقدی متحدی سدازد (نویدی ،2133 ،ص  .)۹3او در
مقا ک خود به مواردی از امله :لیوم آموزش عمومی در افغانستان ،بهیاشدت عمدومی ،حقدوق
زنان ،لیوم اتحاد متارزه با استعمار انرلیس ،موضوعاک اقتصادی و لیوم آوردن صنعت مدیرن بده
افغانستان و از همه مهجتر لیوم انجام اصالحاک گسترده و تجید خواهی را بده شدیک در اامعده
تتلیا میکرد.
طرزی در سال  ،2۵22سر مقالهای تحت عنوان «هی علی الفالح» در سدراج ا ختدار منتشدر
ساخت .او از این عنوان برای بدرانریختن قیدام ملدی اسدتفاده نمدوده و خواسدتار فعالیدت علمدای
افغانستان به نفع اهاد شی .در این مقاله ،او با لحنی خاشعانه بدا توسد بده زدرور افغدانی ،ملدت
افغانستان را به قیام علیه انرلیس فراخوانی (نویدی ،2133 ،ص  .)۹۵ – ۹3نشر این مقاله ،امیر حتیب اللده
را بر افروخت و طرزی را اریمه کرد و نشر «سراج ا ختار» را ممنوع ساخت .به طدور کلدی ،بده
نظر میرسی که افکار محمود طرزی ترکیب تجید خواهی زربی و ملیگرایی شییی ،امدا آمیختده
به پان اسالمیسج بود .او بنای فکری و ذهنی اصالحاک را در بین نختردان افغدان گذاشدته و فکدر
ملیگرایی متکی به دین اسالم را گسترش داد .نظریاک طدرزی ،اثدراک عمیقدی بدر نسد اییدی
روشنفکران افغان گذاشت و در بین نختران دربار ،از امله شهیاده امان الله خان طرفیارانی پیدیا
کرد.
با ازدواج ملکه ثریا دختر محمود طرزی و امان الله خدان ،وی توانسدت مالزمدت و نیدیکدی
بیشتری با محمود طرزی داشته باشی که این خود باعث تداثیرگدذاری بیشدتر افکدار و دیدیگاههای
طرزی بر امان الله خان شی ،به نحوی که وی مقتیا و اییئولوگ امان الله خان قدرار گرفدت .بدا بده
قیرک رسیین امان الله خان در افغانستان ،محمود طرزی به عنوان وزیدر امدور خاراده منصدوب
شی و از سویی ،او همواره در امر اصالحاک مشاورهها و نظریاک خود را بده امدان اللده خدان بیدان
ً
میداشت .اساسا در اثر نفوذ افکار طرزی بود که امان الله خان آرمان رهدایی از اسدتعمار و لدیوم
انجام اصالحاک و تجیدخواهی را سرلوحه برنامههای حکومت خود قرار داد.
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 .۹جنگ جهانی اول و افغانستان

با آزاز ان اهانی اول و ورود ترکیه به این ان  ،سدلطان عثمدانی مسدلمانان را بدرای دفداع از
خالفت به عنوان یک اهاد اسالمی در برابر نیروهدای متحدیین فراخواندی .علمداء افغانسدتان بده
اهت اسالمی بودن و در نظر گرفتن بحث اهاد ،از دعوک سلطان عثمدانی اسدتقتال نمدوده و از
طر دیرر ،ملیگراها نیی برای آزادی از نوع استعمار ،خواهان شدرکت افغانسدتان در ایدن اند
بودنی ،به گونهای که هج روحانیون و هج روشنفکران ملیگرا ،خواهان شرکت در این ان به نفدع
آلمان و عثمانی بودنی.
طرزی هج در سراج ا ختار با آب و تاب فراوان مردم را به اهاد دعدوک مدیکدرد و مدردم را از
وقایع کشور عثمانی و اروپا آگاه میساخت و این موضوع باعث بده وادود آمدین شدور و اشدتیاق
عمومی شیه بود .از سویی دیرر ،در سال  ،2۵2۹یک هیئت نماینیگی مشدتر عثمدانی و آلمدان
به ریاست «اوسکار نییر مایر» با پیامی از طر امپراطور و صیر اعظج آلمان به کاب رسدیی .ایدن
پیام ،امیر افغانستان را تشوی میکرد که به طرفیاری ترکیده بده اهداد پیوسدته و بده عسداکر قدوای
محور ااازه دهی که از طری افغانستان به هنیوستان برونی (نویی ،2133 ،ص .)۰۷
هرهنی نائب السلطنه ،برادر امیر حتیب الله خان و اعضای متنفذ دربار ،خواهدان پیوسدتن بده
عثمانی و ورود به ان اهانی اول بودنی و تصدور میکردندی کده بدا ایدن کدار مدیتوانندی هدج از
استعمار انرلیس رهایی یابنی و هج سرزمینهای از دسدت رفتده افغانسدتان را در مداورای دیورندی
دوباره باز پسگیرنی ،ولی شخص امیر حتیب الله خان نظرش این بود که ورود به ایدن اند  ،بده
ً
نفع افغانستان نیست .او نظر داشت که با حفظ بیطرفی در اند  ،بعدیا خواهدی توانسدت بدرای
استقالل افغانستان با انرلیسیها مذاکره کنی و به این ترتیدب ،بده پیشدنهاد ایدن هیئدت عثمدانی و
آلمانی اواب رد داده شی .تصمیج امیر حتیب الله خان متنی بر اتخاذ سیاست بیطرفی و رعایدت
معاهیاک قتلی با انرلیس مواب دلسردی گروههای دینی و ملیگرا شی .امانالله خدان کده ادیء
دسته روشنفکران متمای به عثمانی به حساب میآمی ،خواهان ورود به ان اهانی اول بده نفدع
عثمانی بود .او استی ل میکرد که یکی از د ی عمیه عیم ترقی و پیشرفت افغانستان ،اسدتعمار
انرلیس است که با ورود به این ان و پیروزی احتمالی متحیین میتدوانیج امتیدازاک فراواندی را
کسب کنیج و با کمک آلمان و عثمانی در مسدیر مدیرن کدردن افغانسدتان قدرار گیدریج .بدا اعدالم
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سیاست بیطرفی امیر حتیب الله خان ،کینه امان الله خان از انرلیس عمی تر شی .امان الله خدان
با تواه به روحیه ضی استعماری و حس ملیگرایی که داشدت ،مترصدی فرصدتی بدرای مقابلده بدا
انرلیس و گرفتن استقالل افغانستان از آن کشور بود.
نتیجه گیری

با تواه به مطالب فوق و واکاویهای کده گدردا گدرد زمیندههای ااتمداعی و سیاسدی اصدالحاک
امان الله خان صورک گرفته ،به این نتایج دست یافتیج کده اسدتتیاد و مطلد العندانی همده اانتده
فرمانروایان افغانستان و نظام سیاسی آنها از بیو زمان شک گیری حکومت مسدتق احمدی شداه
ابیالی ،تا زمان امان الله خان و عیم تمکین فرمانروایان در مقاب قانون از مشخصههدا و مصدادی
بارز حکومت انحصاری آنها بدود .اسدتعمار انرلدیس ،در سدیر تکدوینی تحدو ک افغانسدتان و
حضور پررنرش که توانسته با تحمی کردن ان و انواع دسایس بده ایدن کشدور و ادیا نمدودن
قسمتهایی از این سرزمین ،در رقابت بدا روسدیه تدیاری و دو رنرده داشدتن آن از هندی ،همیشده
افغانستان را در حوزه نفوذ خدود نرده دارد و خدود را قدیج افغانسدتان بیاندی و از هرگونده پیشدرفت
وخود آگاهی مردم افغانسدتان الدوگیری کندی .بده نظدر مدی رسدی کده اصدالحاک و ریفدورم بدا
استقالل خدواهی ،دو مدوج مدوازی را تشدکی مدیدهندی کده زم و ملدیوم یدکدیردر هسدتنی.
استعمارگری انرلیس و دخالت روز افیون آن در افغانستان زمینه ساز موای از استعمار سدتییی و
استقالل خواهی شی که در زمامیاری امان الله خان تتلور یافت.
مسئله قوم میاری و قوم ستییی ،یکی از متغیرهای مهج ساختار سیاسی و تحو ک مربوط بده
افغانستان از گذشته تا حال به حساب آمیه که به دلی تنوع قومی زیداد و عدیم بکدارگیری راهکدار
مناسب برای مشارکت همه اقوام ،باعث عیم شک گیری همتستری ملدی بدوده اسدت .حامیدان و
هج فکران اصالحاک و شخص امان الله خان برای به واود آوردن وحیک و همتستری ملدی کده
یکی از ملیوماک اصلی هرگونه پیشرفت و ترقی به حساب میآمی ،خواسدتار پایدان دادن بده ایدن
وضعیت بحرانی و اصالح آن بودهانی تا ملتی به معنای میرن آن که متتنی بر اسدتقالل از انرلدیس
و ایجاد اصالحاک گسترده ااتماعی ،فرهنری ،سیاسی و اقتصادی تشکی شود.
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گفتمان اصالحاک امان الله خان ،دارای یک تتدار و پیشدینهای بدوده اسدت کده زمینده فکدری
شک گیری اصالحاک را فراهج آورده است .اقیاماک سطحی اصدالحی امیدر حتیدب اللده خدان
توانست مظاهر تمین زرب را نشان دهی و از سویی عقب مانیگی فاحش افغانستان را برای مدردم
آشکار سازد و مردم را با اییه اصالحاک و رفورم کردن شرای مواود ،در اهت رسیین بده ترقدی و
پیشرفت آشنا سازد .از سویی ،نهضت مشروطه خواهان توانست که عدیهای از روشدنفکران را دور
هج امع کرده و اییه لیوم اصالحاک را به صورک سدازمانی صدورک بندیی کندی و از سدویی بدا
سرکوب شییی توسط حکومت ،تواه همران را به خواستههای آنها الب نماینی.
محمود طرزی که فردی مترقی و وطن دوست بود ،با مقا ک خود در سراج ا ختدار توانسدت
حس ملیگرایی ،لیوم انجام اصالحاک و متارزه با استعمار را به نمایش برذارد و همچنین ،تواده
نختران و عامه مردم را به خود الب کنی و تداثیراک فکدری عمیقدی را در بداب لدیوم اصدالحاک
گسترده در افغانستان بر شخص امان اللده خدان بردذارد .از سدویی مدیتدوان گفدت کده مقتدیا و
اییئولوگ اصالحاک امان اللده خدان
به حساب میآمی .وقایع مربدوط بده
ان اهانی اول و اعالم بیطرفدی
افغانستان در این ان که مطاب بدا
می د انرلددیس بددود ،توانسددت تنفددر
بیشتر مدردم روشدنفکر را نسدتت بده
انرلیس بر انریید و موادب تقویدت
حدددس اسدددتقالل خدددواهی مدددردم
افغانستان شود.
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رالش ای انسجام اجتماعی در افغانستان
علی اصغر رجاء



رکیده

وحیک ملی یکی از زیر مجموعههای مفهوم فراختر انسجام ااتماعی است که در دههای اخیر در افغانسدتان
به شیک دهار هالش شیه است .ساختار قومی – مذهتی در افغانستان مواتاک این هالش را فراهج آورده کده
اقتضای رفتار تتعیض آمیی را از سوی گروه اکثریت نستت به گروههای اقلیت دارد .هر هنی اهداد اسدالمی در
افغانستان با بستری خاص شک گرفت و دارای دستاوردهای ارزشمنی هسدت ،امدا پیامدیهای آن ،آزشدته بده
ان داخلی و دخالت گسترده خارای شیه است .با این حال به نظر میرسی ،ضروری است تدا حدیاق بده
ثتت وقایع و تحلی آن پرداخته شود.
کلیدواژه ا

هالش ،انسجام ااتماعی ،همتستری ،افغانستان ،ساختار.

 فار تحصی دکتری تاریخ اه بیت ،دانشراه اامعة المصطفی ،قج ،ایران .׀
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مقدمه

هی نوشته حاضر ،بررسی انسجام ااتماعی در افغانستان پس از سالها حاکمیت هرج و مرج،
در قالب رونی نوین ملت سازی ،متتنی بر رهیافت اامعه شناسی – تاریخی و همچنین بر شمردن
برخی هالشها در این زمینه است .بیین منظور ،نخست بده مفهدوم نظدری انسدجام ااتمداعی،
ضرورک ،عل و استاب و نیی عوام سیاسی و حقوقی ایجاد انسجام ااتماعی پرداخته میشود و
آنردداه زمیندده شددک گیددری دولددت در افغانسددتان و در بخددشهددای بعددیی بدده تتیددین وضددعیت
اامعه شناسی سیاسی افغانستان میپردازیج.
مفهوم انسجام اجتماعی

این مفهوم در ارتتاط با مفاهیج وفاق ااتماعی ( ،)social consensusهمتسدتری ااتمداعی (یدا
اامعهای یا به تعتیر علوم سیاسی ،همتستری ملی) و نظج و نظام ااتماعی است .به گوندهای کده
وفاق ااتماعی زیر مفهوم همتستری ااتماعی و آن نیدی خدود زیدر مفهدوم انسدجام ااتمداعی و
انسجام ااتماعی به نوبه خود زیر مفهوم نظام و نظج ااتماعی است (هلتدی و دیردران ،21۷3 ،ص .)1۵
در منابع و مبخذ علوم انسانی انسجام ااتماعی دارای دو بعی است .یکی بر اسداس تعلد خداطر
مشتر و احساس تعهی مشتر افراد به ااتماع ملی است که به افراد هویدت امعدی میدهدی و
دیرری ،بعی انسجام نظام منی ( )systemic Integrationاست و منظور از آن ارتتاط و وابسدتری
اایای نظام ااتماعی ،در ساحتهای سیاسی ،ااتماعی ،فرهنردی ،اقتصدادی و حقدوقی ،در دو
سط خرد و کالن است (هلتی و دیرران ،21۷3 ،ص  .)12در مدورد واهه ارتتداط هدج در هدر اامعدهای
ههار نوع ارتتاط واود دارد که شام ارتتاط سیاسی یا رابطه قیرک ،ارتتداط گفتمدانی یدا فکدری،
ارتتاط اقتصادی یا متادلهای و ارتتاط دوستی و عاطفی اسدت .وفداق ااتمداعی عتدارک اسدت از
تواف د امعددی بددر سددر مجموع دهای از اصددول و قواعددی ااتمدداعی کدده در یددک میددیان تعام د
ااتماعی ( )Communalبه دست میآیی و موای اندرهی عداطفی اسدت .ایدن اندرهی همیمدان
نتیجه و موای (علت و معلول) تواف ااتماعی است (هلتی ،21۷1 ،ص .)2۷
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در سط کالن بقای هر اامعهای مندوط بده کدارکرد پدنج خدرده نظدام فرهنردی ،ااتمداعی،
حقوقی ،سیاسی و اقتصادی است .نظام فرهنری شام مجموعه عقایدی ،ارزشهدا و هنجارهدای
فراگیری است که فضای اامعه را پر کرده .نظام ااتماعی کنش و واکدنش امدعهدای واقعدی بدا
عضویت معین است و وفاق ااتماعی به طور خالصه عتارتست از کاسته شین فاصله و نیدیکدی
هرهه بیشتر این دو خرده نظام .عوام خرد و کالن مؤثر بر این فاصله ،شدام اامعده پدذیری بده
واسطه نظام شخصیت و نهادینه شین از طری نظام اقتصادی و سیاسدی اسدت .در سدط کدالن
نظام سیاسی و اقتصادی از طری نهادینه کردن توزیع قیرک و ثدروک ،بدر وفداق ااتمداعی مدؤثر
هستنی.
یک سازمان سیاسی میتوانی به وسیله قانون ،تعهی افراد را نستت به نظدج موادود حفدظ
کنی؛ زیرا ارزشها به وسیله کارگیاران حقوقی و قانونی به طور رسمی تغییر و در قالب قدانون
اساسی هر کشور رسمیت مییابی (صدیاقت زادگدان .)21۷۵/1/12 ،بده عتدارتی ،انسدجام ااتمداعی
ارتتاط متقاب  ،هماهن  ،همسان و نظاممنی عناصر و اایای یک اامعه به صورک پایدیار و
میاوم با حفظ تحر و پویایی اامعه است.
ضرورت انسجام اجتماعی

انسجام ااتماعی یکی از ضرورکهای اولیه بقای هر اامعه است .در پرتو آن ،اامعه به پیوندیی
میرسی که میتوانی عناصر تشکی دهنیه خود را آرایدش و پیدرایش نمایدی .ایدن همدان مفهدومی
است که ابن خلیون تالش میکرد در هارهوب «عصتیت» آن را تعتیر کندی .انسدجام ااتمداعی
عالوه بر حفظ و تنظیج عناصر داخلی اامعه میتوانی اامعده را از تهییدیها و خطدراک خدارای
مصون بیارد و با ایجاد آن ،قیرتی برخاسته از «ک » هارهوبهای قوام بخش نظج ااتمداعی در
اامعه را تحکیج بخشی (پور هاشمی ،21۵2 ،ص .)1
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علل و اسباب انسجام اجتماعی

هرونری پیونی و ادزام اایاء و عناصر مختلف اامعده بدا یکدییرر از مسدائلی اسدت کده مدورد
بررسی بسیاری از متفکران ااتماعی بوده است و بسیاری از نظریههای ااتماعی بدا رویکردهدای
متفاوک به تحلی آن پرداختهانی .از میان دییگاههای اامعه شناسی ،مکتب کارکردگرایی ،بدیش از
دیرر مکاتب به مقوله انسجام و همتستری ااتماعی پرداخته است ،به طوریکه یکدی از مفداهیج
کلییی مورد بحث کارکردگرایان انسدجام ااتمداعی و همتسدتههدای آن بدوده اسدت .آندان علدت
اساسی و ضرورک انسجام را در نیاز کلی سیستج ااتماعی به هماهنری ،تعادل و انسجام دروندی
تتیین میکننی .در این رویکرد زمینهها و عوام ایجاد کننیه انسجام و پیوستری به دو گدروه عمدیه
تقسیج شیهانی .یکی تواف بر سر ارزشها ،قواعی و هنجارهای مشتر و دیرری وابستری متقاب
بر اثر تقسیج کار ااتماعی و ارتتاطاک متقاب عناصر و خرده نظامهای اامعه که هدر کدیام دارای
زمینههای فعالیت مجیا و کارکردهای ویژه بوده و مورد نیاز سایر اایاء سیستج ک میباشی.
بر این اساس ،اگر بتوان در یک اامعه ،هج بر سدر ارزشهدای کدالن اامعده توافد عمدومی
حاص کرد و هنجارها و قواعیی را وضع نمود که الروی رفتاری افدراد و سداختارهای ااتمداعی
باشی (واود وفاق ااتماعی) و هج بتوان عناصر و اایاء اامعه را طوری کنار هج هیی کده ارتتداط
متقاب و وابستری کارکردی به یکییرر داشدته باشدنی (وادود همتسدتری و انسدجام ااتمداعی)،
انتظار میرود که نظام ااتماعی در عدین حدال کده پویدا و فعدال اسدت از یدک انسدجام منطقدی
برخوردار باشی .بنابراین ،نه تنها سالمت آن تضمین میشود ،بلکه تمدام انتروپدیهدای دروندی آن
نیی کنترل شیه و قاب اصالح و بازسازی میگردنی (عتدیالملکی .)21۷۵/22/۵۶ ،از اهتی دیرر ،وادود
تواف افراد اامعه بر ارزشهایی که به زنیگی آنان اهت میدهی ،اامعه را از خطر تهییی و فشدار
عوام خارای مصون داشته و در برابر بحرانهای خارای مقاومتر میکنی.
همچنین گاهی زم است در عوام تشکی دهنیه وفاق تجییی نظر شود و با تغییراتی ایئدی
از انفجار ااتماعی الوگیری شود .در این صورک همتستری ااتماعی تقویت و از هر گونه نفوذ
بحرانهای خارای الوگیری به عم مدیآورد .اگدر عناصدر بده وادود آورندیه وفداق ااتمداعی
کارآمیی و کارایی خود را از دست داده و سست شونی ،در صدورک عدیم تجییدی نظدر در آنهدا،
اامعه دهار ندوعی دگرگدونی سداختاری (تغییدر بنیدادین) شدیه و انسدجام ااتمداعی آن از میدان
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میرود .در نتیجه بحران خارای به راحتدی بده داخد اامعده سدرایت کدرده و ارزشهدا را تغییدر
میدهی .با تغییر ارزشها ،زمینه دگرگونی ساختاری دیردری فدراهج میشدود .اگدر سدیر تکداملی
اامعه در نظر گرفته شود با ایجاد تغییراک تعدادلی در عناصدر وفداق و حدذ عناصدر ناکارآمدی،
دگرگونی ساختاری و شروع از صفر پیش نمیآیی (طیتی نیا.)2132/22/1۷ ،
برای ایجاد همتستری و انسجام ااتماعی ،فرهن با مجموعه عناصر و مشخصدههدای خدود
نقش بسیار مهمی دارد .فرهن با به رسمیت شناختن و ارزشگذاری یک سدری متدانی فکدری و
شناختی ،دست به هنجارسازی میزنی و با استفاده از ابیارهای پرقیرک فرهنری از امله مذهب
و زبان مشتر که مطلوب اکثریت افراد گروه یا اامعده اسدت ،در عمد بده ایجداد همتسدتری و
انسجام ااتماعی دامن میزنی.
اوهر و محور فرهن ها ،همان باورها ،آیینها ،کیشهدای عمدومی ،عتدادکهدا ،ادبهدای
نمادین و مقیس ،سنتهای فرقهای و رویههای پیشینیان است (خسدروی ،2132 ،ص  .)1۷ایدن اادیاء
سایر عناصر فرهن ماننی زبان ،هنر ،تربیت و اخالق را تحت تأثیر قرار میدهی.
اوامع سنتی بر پایه اص شتاهت استوارنی ،اما هر هه میرنتر میشونی شتاهت ادای خدود
را به تفاوک میسپارد .در اوامع سنتی ،اایاء به واسدطه ارزرشهدا و عقایدی مشدتر و یکسدانی
همتستری و تیاوم پییا میکننی که به نظر دورکهایج وایان امعی را تشکی میدهی .التتده هدیت
اامعهای بر شتاهت کام یا تفاوتی مطل استوار نیسدت ،بلکده منظدور دورکهدایج عرضده اندواع
مثالی اوامع است .همتستری انیاموار در اوامع پیشرفتهتر متتنی بر وابستری متقابد اادیاء بده
صورک کارکردی است .با گسترش تقسیج کار ااتمداعی ،ندوع همتسدتری و روابدط ااتمداعی و
اخالقی مردم تحول مییابی .بنابراین ،در اوامدع مدیرن بایدی انتظدار ندوع دیردر از همتسدتری را
ً
داشت که با همتستری متتنی بر شتاهت سنتی اساسا تفاوک دارد .هرهه تمدین و فرهند پیشدتر
میرود ،ضرورک ایجاد همتستری کارکردی و انیاموار افیایش مدییابدی .در اوامدع پیشدرفتهتدر،
ً
حفظ همتستری سنتی معمو مستلیم توس به قوانین سرکوبررانه و یکسان ساز اسدت در حدالی
که با گسترش همتستری انیاموار ،هنین قوانینی اای خدود را بده قدوانین ضدامن حقدوق فدردی و
ً
امعی میدهنی .همتستری انیاموار و کارکردی عمیتا در میان نقشها و گروهها رد میدهدی ،در
حالی که همتستری ابیاروار و فرهنری میان عناصر فرهنری و عقییتی برقرار میشود.
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همتستری تنها به واسطه ارزشهای مشتر فرهنری و نهادهای ااتمداعی حدامی آنهدا ،بده
واود نمیآیی ،بلکه در اوامع میرن ،هنان ارزشها ،هنجارها و نهادهایی بایی توسدط رسدانههدا
در شتکهای از ارتتاطاک گسترده قرار بریرد .هر وقت در حاکمیت مرکیی مؤلفدههدا و محورهدای
وحیک دهار اشکال بشونی ،مناط به طر واگرایی پیش خواهنی رفت .پس به عنوان یدک اصد
و هی این موضوع در رسانه مورد تواه قرار میگیرد .اوامع میرن و یدا در حدال نوسدازی دارای
مرکی و پیرامون هستنی و یکی از عرصههای گسیختری ااتماعی و یا ضعف همتستری بدر حدول
همین محور پییی میآیی .همتستری در عصدر اییدی بدیون بهدره گیدری از وسدای ارتتداطی در
سطحی گسترده حاص نمیشود .میان وسای ارتتداطی اییدی ،افکدار عمدومی سدازمان یافتده و
همتستری ملی ارتتاط نیدیکی واود دارد .با این حال ،نقش وسای ارتتاطی در ایجاد و گسدترش
همتستری ملی بایی در پرتو تمایی میان همتستری ابیاری و شدتاهت پایده از طرفدی و همتسدتری
کارکردی و انیاموار از اانتی دیرر ،در نظر گرفته شود (بشیریه.)2131/1/2۶ ،
بنابراین ،از دیی اامعه شناختی دینی اوامع مسلمان ،بنیادیترین و مهجترین عام انسدجام و
وفاق ااتماعی را بایی در دین ،ارزشها ،هنجارهدا و الروهدای رفتداری دیندی بازشدناخت .دیدن،
عاملی است که میتوانی به وسیله مشارکت در فعالیتهای مذهتی باعدث تحکدیج پیوندی فدرد بده
اامعه شود؛ زیرا مراسج دینی حالتی حاد و عاطفی دارد کده باعدث زندیه نرهیاشدتن آرمانهدای
امعی میشود ،اما ادیان اییی بیشتر انته انتیاعی پییا کرده و افراد را بده زندیگی معندوی دعدوک
میکنی و تکالیفی را که بایی در زنیگی زیر دینی از آن تتعیت کنندی تعیدین نمیکندی .اگدر افکدار و
نظریهها حالت انتیاعی پییا کننی ،کارآمیی خود را از دست میدهنی (آرون ،21۷۵ ،ص .)1۶۵
مذهب انییشهای است که قادر به الب تعهی افراد و در عین حال محور نظام فرهنری است؛
اما مهجترین اص وفاق میگویی ،اگر پیونی نظام فرهنری و نظام ااتماعی رعایت نشدود ،اامعده
را بسوی سکو رییم هیایت میکنی و همان گونه که بیان شی ،بقای هر اامعهای منوط به کدارکرد
پنج خرده نظام فرهنری ،ااتماعی ،حقوقی ،سیاسی و اقتصدادی اسدت .نظدام فرهنردی ،شدام
مجموعه عقایی ،ارزشها و هنجارهای فراگیری است که فضای اامعده را پدر کدرده اسدت .نظدام
ااتماعی کنش و واکنش امعهای واقعی با عضویت معین است .وفاق ااتماعی بطور خالصده
عتارک است از کاسته شین فاصله و نیدیک هرهه بیشتر این دو خرده نظدام .عوامد خدرد و کدان
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مؤثر بر این فاصله شام اامعه پذیری به واسطه نظام شخصیت و نهادینده شدین از طرید نظدام
اقتصادی و سیاسی است .با این حال ،از نظر سیاسی و حقدوقی ،عوامد دیردری نیدی مدورد نیداز
است که در ادامه بحث خواهی آمی .به این مطلدب کده «ارزشهدای مشدتر سداختار ااتمداعی
یکپارهه و مشروع را میسازد» و محور اصلی عناصری که وفاق و انسجام بر پایه آنهدا بده وادود
میآیی را تشکی میدهی انتقاداتی وارد است .نخست آنکه اکثر باورهای ااتماعی یا هنجارهدا و
ارزشهای عمومی که ادعا میشود اوامع را منسجج و یکپارهه میکننی و موای وفاق ااتمداعی
هستنی ،فوق العاده متهج مینماینی و میتواننی برای مشروع ساختن هر ساختار ااتماعی بده کدار
ً
رونی .دوم آنکه حتی اگر ارزشها دقیقا بیان شود ،ممکن است باعث کشدمکش شدونی؛ زیدرا در
حالی که برخی از ارزشها مردم را متحی میکننی ،بعضی نیی آنان را به تفرقه و نفداق وا میدارندی.
ً
اساسا اینکه مردم در ارزشها سهیج هستنی ،به این معنا نیست که طتقداک و قشدرهای مختلدف،
ارزشها را به یک نحو تفسیر میکننی.
سوم آنکه ارزشهایی که در اامعه واود دارنی ،ازلب با هج ناسازگارنی و از این رو ،به ادای
وفاق باعث افتراق میشونی .در مقام ههارم بایی گفت که در صورک ایاسدازی ارزشهدا اسدت
که انسجام و وفاق ااتماعی (آن هج به علت عیم التیام مشتر به ارزشهایی مرکدیی) بده وادود
میآیی .در اوامع پیچییه سدرمایه داری ،ارزشهدا و هنجارهدای محدیودی کده در بخدشهدای
خاص واود دارنی ،منتع پاییاری و ثتاک هستنی و نه ارزشهای مشتر .
ً
پاسخ این است که اصو میان پدذیرش عملدی و پدذیرش هنجداری تمدایی وادود دارد .یدک
شخص ممکن است نظج مشخصی را به طور عملی بپذیرد ،بیون آن که هدیت التیامدی هنجداری
نستت به آن احساس کنی .مصیاق بارز این امر در وفاقی است که بدین طتقده حداکج بده صدورک
ً
پذیرش عملی ارزشها و نه هنجاری واود دارد و عینا این وفاق به همان صورک پدذیرش عملدی
به طتقداک و اقشدار پدایینتر منتقد میشدود (درادیی .)2131/1/2۷ ،از ایدن رو ،پدذیرش هنجداری
ارزشها در اامعه برای ایجاد وفاق و انسجام ااتماعی زم است ،اما پذیرش عملدی آنهدا نیدی
کفایت میکنی.
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عوامل سیاسی و حقوقی ایجاد انسجام اجتماعی
الف .دولت و مبستگی ملی

ً
دستراه حکومت در واه قانونگذاری ،اارایی و قضایی قاعیتا نقش عمیهای در ایجداد و حفدظ
همتستری در سدطوح مختلدف دارد .همتسدتری خدود محصدول سداختار قدیرک اسدت .میدان
همتستری و ساختار دولت میرن رابطه نیدیکی واود دارد.
دولت میرن در پییایش هویت ملی و ملیت به عنوان هارهوب همتسدتری در عصدر اییدی
نقش اساسی داشته است .پیش از پییایش دولت میرن در همه اا ،هویتهای ااتماعی پراکندیه
موزائیک ماننیی برقرار بود .به د ی مختلف دولتهای سنتی دزیزده ایجداد هویدت اامعدهای
یکسانی نیاشتنی ،اما دولت میرن به منظور دستیابی به اهیا اصلی خدود در فرآیندی نوسدازی و
توسعه اقتصادی و ااتماعی ،نیازمنی تعریف اتتاع و امعیت تدابع خدود بدر حسدب مال هدای
مشتر بود .از این رو ،برخال تصور رایج کده تکدوین هویدت ملدی را در پیدیایش دولتهدای
میرن مؤثر میدانی ،ساختار قیرک دولت میرن خود در تکوین و تشکی هویت ملی و ملیت بده
عنوان هارهوب همتستری ااتماعی در عصر میرن نقش عمیه را ایفا کرد.
در اوامع در حال توسعه امروز هج بندا بده همدین اسدتی ل بایدی علدت اساسدی ضدعف در
ِ
همتستری ااتماعی و ملی را در ضعف ساختار دولت میرن و قدیرک سیاسدی در ایدن کشدورها
استجو کرد .تقویت ساختار دولت میرن ،زمه تقویت متانی همتسدتری ااتمداعی اسدت .در
ادبیاک علوم سیاسی ،مجموعه سیاستهای معطو به ایجاد و تقویت همتستری ملی ،با عندوان
ملت سازی شناخته میشود .سادهترین نوع ملت سازی مواب پییایش نهادهای ملدی مشدتر ،
ارتتاطداک و نهادهدای وحدیک بخدش مدیگدردد .مسدئله ایجداد و تقویدت همتسدتری ملددی در
کشورهای در حال توسعه ،پس از زوال استعمار مطرح شی و بده عندوان شدرط اصدلی نوسدازی و
توسعه سیاسی عنوان گردیی.
در شرایطی که ملیت و دولت ملی به مفهوم میرن ،واحی اصلی زنیگی و مناستاک سیاسی در
سط بین المللی است ،تقویت همتستری ملی از طرق مختلف شرط تقویت موضع دولدتهدا
در آن مناستاک است.
در ادبیاک توسعه سیاسی ،ملت سدازی دارای هندی مرحلده بده شدمار مدیرود .مرحلده اول،
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استقرار قیرک دولت در حیود سرزمینی معین است .در مرحله دوم ،یکسدان سدازی فرهنردی از
طری دستراههای آموزشدی صدورک میگیدرد ،در مرحلده سدوم ،تدرویج مشدارکت عمدومی در
سیاست مورد تواه قرار است و در مرحله ههدارم ،تقویدت هویدت و همتسدتری ملدی از طرید
سیاست توزیع خیماک رفاهی در نظر گرفته میشود .ملت سازی در این معندا دو بعدی دارد .بعدی
اول ،گسترش اقتیار عمومی دولت و بعی دوم ،گسترش حقدوق مدینی شدهرونیان اسدت .مفهدوم
شهرونی و شهرونیی به عندوان مدال و واحدی هویدت در هدارهوب ملیدت و همتسدتری ملدی
مهجترین مفهوم در این میان است و به عناصر پراکنیه و متفاوک وحیک میبخشی.
ب .حاکمیت قانون در جامعه

ایجاد و سپس دوام وحیک ،انسجام و یکپارهری در اامعه به واود یک قانون عمومی و میثداق
ملی (قانون اساسی) که حقوق و تکالیف ملدت و دولدت در آن بده طدور واضد تعریدف شدیه و
حقوق همه شهرونیان و گروههای اامعه به طور عاد نه به رسمیت شناخته شدیه باشدی و از نظدر
اکثریت آنان دارای مشروعیت باشی ،بستری دارد.
ج .امکان مشارکت واقعی مردم در حق حاکمیت بر خود

امروزه این فکر پذیرفته شیه است که ح حاکمیت بر مردم از آن خود مردم است .حکومتگران
و فرمانروایان نماینیگان مردمانی و هر هقیر که مشروعیت داشته باشنی ،مصون از خطدا و اشدتتاه
نیستنی .از این رو ،در هیت شرایطی حد نظدارک مدردم بدر کدار و عملکدرد آندان از مدردم سدلب
نمیشود .اگر مردم و گروههای مختلف بتواننی از راههای گوناگون از املده مطتوعداک مسدتق و
آزاد ،احیاب و تشک های سیاسی زیر دولتی ،تشک های صنفی و نهادهای مستق از حکومدت،
افکار و منافع خود را در ههارهوب قانون طرح کننی و زمینه مشارکت واقعی آنان در اموری هدون
انتخاباک مختلف داخلی فراهج شود ،زمینه رشی و توسعه سیاسی ،ااتماعی و فرهنری و وفداق و
انسجام ااتماعی بیشتر به واود میآیی (صالحی ،21۷۵ ،ص .)3۶
د .دیدگاه جغرافیای سیاسی.

یکپارهری ملی بستری دارد به توان نستی نیروهای واگرا که باعث تجییده و تقسدیج یدک دولدت
میشونی و نیروهای همردرا (وحدیک بخدش) ،کده بدر عکدس ،اتحداد و یکپدارهری را موادب
میگردنی .از دییگاه اغرافیای سیاسی 1 ،عامد مهدج یکپدارهری در یدک دولدت عتارکاندی از
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 .2پیوستری فرهنری .1 ،مییان تأثیر پذیری آن دولت از ناحیهگرایی سیاسدی و  .1وادود یدا عدیم
علددت واددودی و هویددت ملددی مشددخص کدده مددورد قتددول کلیده شددهرونیان باشددی (همتسددتری
ااتماعی) (درایسیل و بلیک ،21۷۵ ،ص .)2۵3
مبستگی و مگرایی منطقهای

همررایی فراینیی است که واحیهای سیاسی متشک از دو یا هنی دولت به صورک داوطلتانده از
اعمال اقتیار مستق و ملی خویش برای رسیین به هدی هدا و مندافع مشدتر صدر نظر کدرده،
اتخاذ تصمیماک مربوطه را به یک نهاد فرا ملی واگذار میکنندی (نمونده ایدن ندوع همتسدتری ،در
شمال آفریقا در اتحادیه مغرب عربی مشاهیه میشود) (قوام ،21۷1 ،ص .)1۰۶
بییهی است که تحق همررایی متتنی بدر وادود شدرایط و پدیش شدرطهدایی هدون ،وادود
دولتهای مستق ملی با عالی و منافع مشتر  ،احساس نیاز بده همکداریهدای متقابد  ،اراده و
تمای داوطلتانه به در ضرورک همکاری میان این کشورها است .عالوه بر این ،پیش شدرطهای
اساسی و کلی ،وادود اشدتراکاک فرهنردی ،ااتمداعی ،سیاسدی در زمیندههدای قدومی ،ندژادی،
مذهتی ،زبانی و تاریخی و نیازهای مشتر و مکم (نه موازی) اقتصادی و تهیییاک مشدتر در
همررایی مؤثر است (ذوقی .)21۷۵/۰/2۵ ،بر عکس عواملی هون گسیختری فضدایی و اغرافیدایی،
رقابت درون سازمانی ،احساس تهییی از اانب یکییرر و محو هی و تهییی مشدتر از ااندب
زیر ،مانع گسترش همررایی در میان کشورها است (حافظ نیا ،21۷۵ ،ج  ،1ص .)۹۵ – ۹۷
بسیاری از نظریه پردازان همررایی اعتقاد دارنی کده همتسدتری و همررایدی میسدر نمیشدود،
مرر آنکه ابتیا همکاریها و تعامالک فیاینیه اقتصادی بین دولتها تحقد یابدی ،حتدی اگدر بده
وابستری متقاب بینجامی .همررایی و هماهنریهای اقتصدادی بدین دولتهدا میتدوان موادب
گسترش تجارک و ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری و تعامالک گوناگون اقتصادی شود.
تاریخ تمین بشری از تجارب تالش برای یکپارهری ملتها از طرید زور و شمشدیر آکندیه
است .تجربه همررایدی منطقدهای در گذشدته مردر از راه زور ،کمتدر موفد بدوده اسدت .تجربده
همررایی منطقهای اروپا که با تشکی اامعه ذزال و فو د در  11۹2آزاز گردیی ،سدتب شدی کده
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گرایش به توسعه همکاریهای منطقدهای و بهرهگیدری از میایدای آن در میدان کشدورهای اهدانی
گسترش یابی .در میان کشورهای در حال توسعه در آفریقا ،آمریکای تین و آسدیا نیدی طرحهدای
همررایی منطقهای ایجاد گردییه است .اگرهه هیچکیام از این طرحها به انیازه منطقدهگرایدی در
ً
اروپا که نهایتا به تشکی اتحادیه اروپایی انجامیی ،موف نتوده است ،اما نتایدی از نظدر دور داشدت
که سازمانهای منطقهای در یک قضاوک کلی ،دارای کارنامده مثتتدی در سدط اهدان بدودهاندی.
هرهنی که اهمیت متغیر عام خدارای و عوامد سیاسدی دیردر در همکاریهدای منطقدهای در
اهان سوم ستب بروز دشواریهایی در مسیر تحق آن گردییه است.
رالش ای انسجام اجتماعی در مورد افغانستان

در افغانستان پس از سالها حاکمیت هرج و مرج ،انسجام ااتماعی در قالب رونی نوین دولدت –
ملتسازی در حال تکوین است« .ملت سازی» ،رونیی اامعه شناختی – تاریخی اسدت کده از
طری آن ،با کج رن شین تماییهای قومی ،قتی های ،نژادی ،انسیتی ،زبدانی و،...تعدیاد قابد
تواهی از «مردم» ،در «سرزمینی مشخص» ،به «هویت مشدتر تداریخی» دسدت مدییابندی و
حفظ ارزشهای آن را از وظایف حیاتی خودتلقی میکننی.
اصطالح ملت سازی در دهههای  1310تا  ،1330در میان انییشدمنیان علدوم سیاسدی کده
رهیافتی تاریخی داشتنی ،رواج یافت .نظریه ملت سازی ،نخست به منظدور توصدیف فرآیندیهای
انسجام و پیوستری ملی که به استقرار دولت – ملتهای میرن که از اشکال متنوع سنتی دولتهدا
مث دولتهای فئودالی و پادشاهی ،دولتهای کلیسایی و امپراتوری متمایی اسدت ،بده کدار رفتده
است (همشهری ،213۹/3/3 ،ص .)22
«دولت سازی» نیی فرآینیی است که از طری آن ،رابطه بدین دولدت و مدردم تنظدیج شدیه ،در
ً
قالب ساختارهای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،ااتمداعی ،فرهنردی و اساسدا حقدوقی تعریدف و
نهادینه میشود .به طور کلی و به لحا تاریخی ،روندی دولدت سدازی در افغانسدتان شدام پدنج
مرحله عمیه است .مرحله اول ،پایه رییی دولتی مستق توسط احمی شداه دراندی .1پدس از مدرگ
 .1ر : .دایره المعار بیرگ اسالمی ،1322 ،الی هفتج ،ص .۶۰
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نادر افشار در این ناحیه است که هنوز در سایر قلمرو نادر حالت هرج و مرج حاکج بدود و دولدت
قااار از آن سر برآورد .مرحله دوم ،تجاوز شوروی به افغانسدتان و تشدکی حکومدت کمونیسدتی
است .مرحله سوم ،خروج شوروی (ساب ) از افغانستان و درپدی آن تشدکی حکومدت اسدالمی
مجاهیین است .مرحله ههارم،تشکی حکومت توسط طالتان است و مرحله کنونی (پنجج) نیدی
تشکی دولت به واسطه میاخله آمریکا در این کشور است.
قطع نظر از متانی نظری ملت سدازی ،بده لحدا اغرافیدای تداریخی ،افغانسدتان در منطقده
حساس آسیای مرکیی قرار گرفته است .از یکسو به شته قداره هندی و از سدوی دیردر ،بده آسدیای
مرکیی و هین و از سمت دیرر به آسیای زربی مرتتط است .سلسله اتال هندیوکش کده قسدمت
وسیعی ازخا کشور را پوشانیه ،همواره سی محکمی در مقاب مهاامان بوده است .ایدن کشدور
در دو قرن گذشته ،حائلی میان امپراتورهای شرق و زرب بوده اسدت .در گذشدته دورتدر نیدی ایدن
منطقه همواره مورد نیاع سه قیرک بابریان هنی ،ازبکان شیتانی و صفویه بود .ایدن منطقده در قدرن
نوزدهج و نیمه اول قرن بیستج ،حدائلی میدان متصدرفاک انرلدیس و روسدیه بدود .در ایدن مدیک،
افغانستان بین مستملکاک آن دو قیرک فاصله میانیاخت و مانع از برخوردهای رویداروی آنهدا
میشی ،حتی در منطقه شمال زربی افغانستان نیی تنره واخدان را ضدمیمه خدا افغانسدتان نرداه
داشتنی تا بین هنیوستان که در استعمار انرلیس بود ،با آسیای مرکیی که در تصدر روسدیه قدرار
داشت ،فاصله و ایایی بینیازد.
در نیمه دوم قرن بیستج نیی افغانستان حائلی میان آمریکا و شوروی بدود .حکومدت افغانسدتان
برای میکها نستت به شرق و زرب حالت «بی طرفی» داشت .این بیطرفی را شرق و زرب نیدی
پذیرفته بودنی و دولتهای افغانستان نیی آن را اارا میکردنی ،زمانی هج که این بیطرفی از سدوی
اتحاد اماهیر شوروی (ساب ) نقض شی ،مشااراک و درگیریهدای سدختی آزداز گردیدی و ایدن
کشور به یکی از کانونهای اصلی منازعه بلو شرق و زرب تتیی شی .اگر بخدواهیج ایدن گدیاره
کلی را به روابط افغانستان – آمریکا تعمیج دهیج ،سه دوره مهج و اساسی در روابط دو کشدور قابد
شناسایی است .دوره اول از سال  13۹2تا سال  1321را شام میشود .در ایدن دوره ،آمریکدا در
هارهوب رقابتهای دوران اند سدرد ،ندوعی«اند نیدابتی»را از طرید نیروهدای اهدادی
افغانستان علیه شدوروی (سداب ) و حکومدت کمونیسدتی کابد شدروع کدرده بدود .در ایدن دوره،
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اسالم گرایی و کاپیتالیسج در کنار هج و علیه کمونیسج عم میکردنی.
دوره دوم ،از سال ( 1321با فرو پاشی اتحاد شوروی و پایدان اند سدرد) تدا سدال  1320را
ً
شام میشود .در این دوره ،ظاهرا آمریکا ،محیط منازعهآمیی داخلی افغانسدتان را بده حدال خدود
حیود یک دهه ،از مرکی تواده قدیرکهدای اهدانی
رها میکنی .از این رو ،افغانستان برای میک
ِ
خارج شی و به محلی برای منازعه گروههای مختلف تتیی گردیی .نتیجده تحدو ک داخلدی ایدن
دوره ،صف آرایی اسالم گرایان در مقاب هج بود که تا سال  132۰در شک گیری بدین گدروههدای
اهادی و از سال  1323تا سال  1321درشدک گیدری بدین نیروهدای اهدادی ائدتال شدمال و
طالتان تجلی یافت .از نظر خارای ،بعی از فروپاشی شوروی ،منافع استراتژیک زرب و آمریکا با
حضور دراز میک نظامی آنان در هج گره خورد .حضور نظامی آمریکدا در خلدیج فدارس پدس از
ان در این منطقه ،در همین راسدتا تحلید شدیه اسدت .حاکمیدت سدرمایه در پشدت صدحنه
سیاست آمریکا قصی داشدت تدا بدا قدیرک نظدامی طالتدان ،از بحرانهدای ااتمداعی ،سیاسدی،
اقتصادی و فرهنری ناشی از درگیریهای داخلی در افغانستان ثمری بر هینی.
این بحرانها در ک منطقه ،گونهای انتظار برای صدل در افغانسدتان بده وادود آورده بدود .در
آمریکا همواره همین حاکمیت سدرمایه ،اسدتراتژیهای کدالن را بدرای دولتمدردان آمریکدا تعیدین
میکنی .سرکوب طالتان بهانه خوبی برای رویکرد دوباره نظامیگری در سیاستهای آمریکا بدوده
است .دلی این رویکرد ،تحو ک به واود آمیه در آسیا و اروپدا در طدول دهده 1110بدود .رشدی
هشمریر اقتصادی هین در دهه نود میالدی با رقجهای درشت آزاز شی .این رشدی ،نویدی ظهدور
یک ابر قیرک اقتصادی آسیایی اییی را در کنار هاپن میداد .اقتصاد هین ،حتدی از بحدران پدولی
ً
آسیای انوب شرقی کمتر آسیب دیی و تقریتا سالج مانی .هنی نیی به سرعت خود را بده تکنولدوهی
ارتتاطی مجهی کرد و در رقابت با پاکستان به قیرکهای اتمی پیوست .بهره برداری از منابع نفدت
و گاز آسیای میانه و خیر توایه اقتصادی یافت .روسیه آرزوی دستیابی به موقعیت شوروی سداب
را دنتال میکرد و اروپای واحی نیی شک گرفت .در هنین فضدایی زمیمده اهدانی شدین اقتصداد
قوک گرفت .از طرفی بیرگترین اقتصاد اهان در آمریکا ،هنی سال در رکود بدود .نقدش طالتدان،
زمینه سازی حضور دراز میک آمریکا در افغانستان بود که در راهتردیترین نقطه اهدان در قلدب
آسیا و در مح اتصال فرهن و تمین هین ،هنی ،خاورمیانه و آسیای میانه قرار داشت.

مجلۀ علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره  ۹۵׀ ویژهنامه افغانستان ׀ 117

دوره سوم ،از سال  1321به بعی را شام میشود که آمریکا به عنوان یدک قدیرک میاخلدهگدر
وارد عم میشود و پس از حوادث یازدهج سپتامتر (1001م ).کده فرصدتی بنیدادین را در اختیدار
امریکا قرار داد ،در ائتال با اهادیها ،علیه طالتان قرار میگیرد.
با آشکار شین تهییدیاک ناشدی از گدروه «القاعدیه» بدرای امنیدت اهدان ،بده ویدژه امنیدت
کشورهای زرب ،این کشور بار دیرر مرکی تواه بین المللی قرار گرفت .ایدن میاخلده بده سدقوط
طالتان در کاب انجامیی ،اما به فرو پاشی این گروه ختج نشی؛ زیرا این گروه به رزدج عقدب نشدینی
فاحش اولیه (به سمت مرزهای انوبی افغانستان) اکنون سازمانیهی مجید شیه و در قالدب سده
گروه «القاعیه»« ،طالتان» و «حیب اسالمی حکمتیار» ،علیه آمریکا و دولت مرکیی کاب عمد
میکننی .در این مرحله از تحلی  ،همین سه گروه واود دارنی و در مقاطع زمدانی بعدی ،تغییراتدی
ایجاد میشود.
آزاز رونی نوین «دولت – ملت سازی» در افغانستان پدس از سدقوط حکومدت «طالتدان» ،بدا
هالشها و موانعی رو به رو است که متأثر از عوام مختلفی هون زمینده تداریخی ملدت سدازی،
وضعیت اامعهشناسی سیاسی افغانستان ،بده خصدوص شدکا هدای قدومی – مدذهتی و نقدش
بازیرران منطقهای و بین المللی در رونی تحو ک آن است.
تبیین وضعیت جامعه شناسی سیاسی

اصلیترین ویژگی اامعه افغانستان که در ساختار سیاسی این کشور بروز و ظهدور یافتده اسدت،
ساختار موزاییکی قومی و مذهتی است .عوام اصلی و اساسی ناکار آمیی و هالش این ساختار
را بایی متأثر و ناشی از کار ویژهها و فراگردهای سازمان نیافته و تجییه پذیر هندین بدافتی دانسدت.
ساختار مدوزاییکی بدر درون دادههدای ناپیوسدته و سدازمان ناپدذیری اسدتوار اسدت کده ویژگیهدای
هنی گانه ،نامتجانس و متفاوتی را در کارکرد عینی یک ساختار بر میتابانی .بستری که این سداختار را
محتوا میبخشی ،بر مؤلفههای ناهمسان سازی و ناهمرونی کارکردی در ظرفیت یک واحی تدألیفی و
ترکیتی استوار است .ویژگیهای یاد شیه درسداختار ملدی اامعده افغانسدتان بده گوندهای گسدترده و
مشهود ،خصلتهای گسسدتری و نداپیوسدتری را بدروز داده اسدت .براسدته شدین خصوصدیاک و
ایئیاک عناصر این ساختار ،مواتاک پریشانی و وازدگی هر هه بیشدتر سدازمان ااتمداعی را فدراهج
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آورده است .هنیگدانریهدای قدومی ،زبدانی و مدذهتی ،از عناصدر اصدلی مؤلفدههدای ملدی در
افغانستان است .کار ویژههای ناقص و پدرورش نیافتده ایدن عناصدر زمیندههدای قدوام و دوام روح
مشتر ملی را کج رم ساخته است .تأکیی برپایتنییهای قتیلهای ،پافشاری بر ارزشها و خدرده
فرهن های تتاری و مقیم شمردن پنیارهای مذهتی بر آیینهای همتستری دیندی و تدابو سداختن
نمادهای عشیرهای به اای سمت های ملی ،از الوههای آشکار پرورش نیافتری و نقصدان «روح
ملی» به شمار میرود کده نمایدههدای سداختار مدوزاییکی را در واحدی سیاسدی افغانسدتان تتلدور
بخشییه است.
ساختار موزاییکی به بسته شین شریانهای تعام کالن در میدان اادیا و ارکدان عناصدر ملدی
ختج شیه است .خرد شین اایا بده پدارههدای متفداوک و تقسدیج شدین عناصدر بده پارهدههدای
ناهمرون ،به تجییه شین هرهه بیشتر خصوصیت اقوام و ارکان تشکی دهنیه ساختار ااتمداعی
اامعه افغانستان کمک کرده است .فراینی هنین تعاملی ،براستری عالئج و الوههای فرهند و
دلتستریهای قومی – عشیرهای در این کشور بوده است ،امری که در نهایت ،مجال بستر سدازی
تکثیر هنیگانریهای فرهنری را بیشتر و فرصت الوهگری و بازپروری ،همرویی و هدج صدیایی
ملی را سی کرده است (واعظی ،2132 ،ص .)۷1 ،۷1
عوام مهج و متعیدی در تکوین و تثتیت این فرا گرد نقش اساسی ایفدا کدرده اسدت کده از آن
امله به دو عام اساسی انتشار فرهن فقر و درون دادههای فرهن قتیلهای ،میتوان اشاره کدرد.
فقر میاوم ،مواب شیه که پویایی و تحر ااتماعی در حوزه تعام ااتماعی کاهش یافتده و بده
صورک یک معض فرهنری – ااتماعی ،در عرصه روابط و ساختار ملی رد نمایی .این پییدیه بده
شک یک «خرده فرهن » در ساز و کار زنیگی ااتماعی در آمیه و از نسلی به نس دیرر منتقد
شیه است.
این خرده فرهن  ،در ساختار ااتماعی ،فرهنردی و سیاسدی اامعده افغانسدتان دارای آثدار و
تتعاتی بوده است .درونررایی ااتماعی و عیم مشدارکت مدوثر افدراد در عرصده عمدومی ،شدیوع
ویژگیهای خاص ااتماعی هون ترس ،نا امییی و تأثیر خشونتهای محیطی بر خصدلتهدای
ااتماعی و سیاسی و بی خواهی نستت به نظام سیاسدی ،از املده پیامدیهای «فرهند فقدر» در
افغانستان به حساب میآیی .از درون دادههای فرهن قتیلهای نیی میتوان به ک ناپدذیری فرهند
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قتیلهای ،خرد گرییی ،بستر سازی عصتیتها و منازعاک مختلف قومی ،مذهتی ،نژادی و محلدی
و ناباوری اامعه پذیری سیاسی اشاره کرد (واعظی ،2132 ،ص .)2۵۰ – ۷۰
از امله تحو ک مهج از منظر «اامعه شناسی سیاسی» در افغانسدتان طدی دو دهده اخیدر،
ظهور احیاب و تعید و تکثر حیبی بوده است .پیییه تحیب ،گرهه موضوع بیپیشینه و تازهای در
تاریخ افغانستان نتوده ،اما آنچه احیاب دوره بیست ساله را از احیاب و دستههای سیاسدی پدیش از
آن متمایی میسازد ،برآینی دو عام مهج است :یکی پر شدمار بدودن احدیاب ایدن دوره و دیردری
تمایی و تفاوک در کارکرد هاست .احیاب در افغانستان سابقهای  ۶۵ساله دارنی ،اما در مقطدع 10
ساله اخیر ،گونهای دیرر از «حیب سا ری» ترویج گردیی .احیاب سیاسدی پدیش از ایدن زمدان،
متارزاک سیاسی – فکری را در هارهوب گرایشها و شعارهای اییئولوهیک پیریری کرده و آرمدان
متارزه خود را بر اص «اصالحاک سیاسی» استوار میساختنی ،اما احدیاب شدک گرفتده در ایدن
ً
دوره عمیتا از خصلت سیاسی – نظامی برخوردارنی که سازنیه تغییراک خشونت آمیی و ترویجگدر
ویرانگری سیاسی – ااتماعی بودهانی.
با شک گیری نوع اخیدر احدیاب ،مدوج شدتابنیهای از گرایشهدای سیاسدی بده وادود آمدی.
کشانیین تودهها به بازیهای سیاسی ،از پیامیهای عملی پیییه تحیب در این مقطع بدوده اسدت.
سیاسی شین تودهها ،نخست ساختار ذهنی و تا انیازهای سنتی مجموعههای قومی و طایفدهای را
متیلیل ساخت و دوم آنکه هدارهوبهدای مناسدتاک و تعدامالک ملدی و ااتمداعی را درسدط
ساخت سیاسی کشور بر هج زد.
گرایش به احیاب در میان تودهها ،گونه ایییی از «عصتیت لجام گسیخته» را به وادود آورد.
پیونیهای عاطفی و احساسی با حیب ،دلتستری و دلمشغولی شیییی نستت به آموزهها ،شعارها
و خصوصیاک حیبی پییی آورد .در این رویکرد همرانی ،حیب به عندوان ادیء اطاعدت پدذیر و
پرستنیه سنتهای ااتماعی قرار گرفته و آموزههدا و کارکردهدای آن ،بده مثابده گیینده هنجارهدای
قومی و خانوادگی رواج یافت .رفتارها و گفتارهدای حیبدی ،معیدار روابدط و مناسدتاک سیاسدی و
ااتماعی اقوام ،طوایف و مجموعههای انسانی و حتی خدانوادگی و فدامیلی و متندای تشدخیص و
تعریف هویت و حیثیت سیاسی افراد و اتتاع کشور قرار گرفت (واعظدی ،2132 ،ص  .)211علقدههدای
حیبی ،عام مهج تقاب و تضارب آراء و افکار عمومی و سیاسی گردیی و شدکا ها و تضدادهای
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متنوع و متواتری را در مناستاک ملی و درون خانوادگی پییی آورد .ان ها و خصومت ورزیهای
شییی و ستییه اوییهای گستردهای که اکنون دامن اامعه افغانستان را گرفته است ،فرآینی همدان
تکثر و تعید بیضابطه حیبی است که در شرایط کنونی به گونهای گسترده عمومیدت یافتده اسدت.
گرایش به احیاب در میان تودهها ،گرایشی احساسی و ناآگاهانده بدود .بده همدین دلید  ،پیدروی و
پیونی خوردگی با شعارها و رفتارهای حیبی نیی تعتیی و بر متنای تعصدب سدنتی و عمد گرایدی
پرسش ناپذیر بوده است و پیونیهای احساسی و عاطفی نستت به حیب ،به تدیریج بده تحکدیج و
اایریینی آموزهها و پیونیهای فرقدهگرایی سیاسدی انجامیدیه اسدت .در ایدن رویکدرد عمدومی،
کارکردها و کار ویژههای حیبی ،صورک ایییی از علقهها و الیامداک فرقدهای اسدت کده معیدار
رفتارها ،گفتارها و متنای هنجار گذاری و ارزش داوری ااتماعی را تعیین و تتیین میکندی (واعظدی،
 ،2132ص .)21۰
تغییرات عمودی و مؤلفه ای ساختار خبقاتی

دومین باز آورده تحو ک بیست سداله ،ایجداد تغییدراک عمدومی در «سداختار طتقداتی» اامعده
افغانستان است .از خصوصیاک طتیعی و الیامی این گونه ،تحدو ک سیاسدی فراگیدر در سداختار
ذهنی و اا به اایی در ساختار طتقاتی گروهها و طتقاک است .تغییراک به واود آمدیه در اامعده
افغانستان ،به دلی ساختار بسته و تثتیت شدیه ااتمداعی ،از پییدیههای االدب اامعده شناسدی
است که به صورتی شدتابنیه ،ناگهدانی و نداگییر صدورک پذیرفتده اسدت .مشخصده ممتداز ایدن
بودن» اهت طتقاتی آن است .فرآیندی ایدن تغییدر ،بده معندای بدر فدراز آمدین
تغییراک« ،عمودی ِ
طتقاک زیرین و فرو آمین طتقاک رویینی است که به سدرعت و شدیک خصدلت انقالبدی اتفداق
افتاده است.
پییی آمین طتقاک ایییی از نختران سیاسی – ااتماعی ،ساختار کالن مناستاک درون اقوام
و طوایف را فرو ریخت و به زودی هج مورد پذیرش تعتدیی و الیامدی عامده قدرار گرفدت .در ایدن
ً
تغییر ،طتقه کامال ایییی از نختران در هرم ساخت ااتمداعی قدرار گرفدت کده شدام رهتدران
احیاب ،نختران سیاسی ،قومنیانها و روحانیون بودنی .آنها طتقاک ایییی بودنی که ادایریین
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ساخت سنتی ایلی – قتیلهای گذشته که متتنی بر سیسدتج «اربداب – رعیتدی» بدود شدینی .در ایدن
ً
ساختار اییی ،معیارهای سنتی تشخیص کاستها و طتقاک که عمیتا بر متنای نستت ،دارایدی و
پیشینه خانوادگی تعیین میشی ،تحول یافته و متناها و انرارههای ایییی هون امکانداک نظدامی،
موقعیت سیاسی حیبی ،توان و هوشمنیی و ابتکار انری ،معیار صعود طتقاتی قرار گرفتهاسدت.
پس از حضور آمریکا و متحیانش در افغانستان ،تغییراتی در وضدعیت اامعده شدناختی سیاسدی
افغانستان ایجاد شی و مؤلفههای ایییی در این زمینه بروز کرد کده از مهجتدرین آنهدا مدیتدوان
موارد زیر را بیان کرد.
الف .مهجترین خصوصیت این دوره ،تغییر در اایراه و نقش بازیرران بدود .بدیین معندی کده
گروه طالتان و القاعیه که پیش از آن مهجتدرین بدازیرران داخلدی بودندی ،بدرای مدیتی از صدحنه
افغانستان حذ شینی یا حضور آنها بسیار کج رن شدی .در عدوض ،حضدور «تکنوکراکهدای
زربگرا» در افغانستان رن و بوی بیشتری گرفت و نیروهای سیاسی مواود در افغانستان ،به سه
گروه سکو ر ،اهادی و ملیگرا تتیی شینی.
ب .دومین ویژگی افغانستان در این دوره ،گرایش به ح مسالمت آمیی اختالفداک ،بده ادای
توس به نیروی نظامی است .پس از میاخله آمریکا ،گروههای سیاسی و نظامی افغانستان مجتدور
شینی ،پشت میی مذاکره برونی و سالحهای خود را در قالب «پروسه خلع سالح» تحوی دهندی.
تحت این شرایط از بازیرران خارای نیی خواسته شی ،از هرگونه همکداری نظدامی بدا گروههدای
سیاسی – نظامی افغانستان پرهیی کننی و با آمریکا برای پیشترد فراینی صل همراه شدونی .بندابراین،
در شرایط اییی ،قیرک از لوله تفن بیرون نمیآیی ،بلکه همراهدی و همکداری بدا آمریکدا و نیدی
توس به راههای مسالمت آمیی ،عام اصلی کسب قیرک است.
ج .سومین ویژگی که یک مؤلفه بسیار مهج است ،استقرار یدک دولدت مرکدیی در افغانسدتان
بود .این دولت تا انیازه زیادی محصول مشتر همکاری گروههای رقیتی است کده اکندون تحدت
سیطره آمریکا ،مجتور به مشارکت سیاسی شیهانی .بدا اسدتقرار دولدت مرکدیی ،روابدط بدازیرران
خارای نیی نهادینه شی و اکنون کشورها ،به طور رسمی ،مجتورنی در تعام با افغانستان از طرید
دولت مرکیی (و نه گروه ها) عم کننی (برنا بلیاهی ،213۶ ،ص  .)2۵هر هنی بدا تدیاوم مخالفتهدای
طالتان با دولت مرکیی و ورود داعش ،برخی از بازیرران قییمی منطقدهای بده ادی هدین و هندی،
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همچنان به دخالت زیر رسمی خود در افغانستان از طری آنها ادامه میدهنی.
نتیجه گیری

نحوه موااهه هر فرد یا گروه و اامعه و یا با مسائ مختلف ااتماعی ،از املده موضدوع اقدوام و
مددذاهب دیرددر ،مسددتوق و مصددتو بدده یددک سددری متددانی انسددان شددناختی ،خددیا شددناختی و
دیرر شناختی است که از منابع گوناگونی هون دین و مذهب ،تاریخ ،محیط و تعلیمداک رسدمی
برگرفته است .اهمیت و نقش این متانی فکری در ترسیج نوع نراه فرد یا گروه به دیرران ،تصدور مدا
از شخصیت و فرهن افراد ،اقوام و مذاهب زیر خودی (به معنای پیییار شدناختی و نده ارزشدی
آن) را شک میدهی .نوع رابطهای که بایی با تواه به این تفاوکها با افراد برقرار کرد ،تا حی زیداد و
تعیین کننیهای به همین پیشداوریها و متانی فکری وابستهانی و ایدن آگاهیهدا میتواندی ،توفید
توصیههای دینی ،اخالقی ،کامیابی طرحها و قوانین مربوط بده رعایدت احتدرام حقدوق دیردران را
افیایش دهی .همچنین این پیشداوریها و متانی فکری ،اولدین و آخدرین نقدش را در شدک دهی
انرییهها و اهتدهی عیم و اراده عملی انسانها بازی میکننی.
این امر تا بیان اا مهج است که بیشتر متفکران و تحلی گران بر این باورنی کده گرهده طدرح ایدیه
اامعه مینی میتوانی با در بر داشتن لوازمی هون احیدای حقدوق شدهرونیی و امکدان دسدتیابی
متناسب مناصب و شغ ها ،تعیین اایراه متناسب قانونی ،فراهج آوردن امکان مشارکت و رقابدت
سیاسی همرانی و آزادی احیاب ،نویی بخش آینیهای بهتر برای حقوق اقلیتهدا و تقویدت وفداق
ً
ملی باشی ،اما این نکته مهج را نتایی فراموش کرد که تتعیضهای مذهتی و قومی ،صدرفا بدا تتلیدا
انییشههای مردم سا رانه و حتی تصویب قوانین حمایتی زم از میان نخواهی رفت ،بلکه تحقد
عملی این امر نیازمنی اراده ایی حاکمیت و دستراههای دولتدی اهدت تدأمین و حفدظ حقدوق
اقلیتها و رفع نابرابریهای سیاسی و اقتصادی و ااتماعی است.
فقیان نررش مساعی نستت به حضور و فعالیت نیروهای وابسته به اقلیتها در عرصده ااتمداعی
و سیاسی ،عام اساسی ناکامی توسعه سیاسی و تحق نیدافتن شدعارها و قدوانین پلورالیسدتی در
مناطقی هون اامعه هنی قومی و مذهتی افغانستان است که برخی از آنان در اقلیتانی .نپذیرفتن
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و تکریج نکردن ناهمرونیهای قومی و زبانی به مثابه عالمت هنرمنیی آفرییگار و در پیش گرفتن
سیاست هماننی سازی و تالش برای حذ ممییههای طتیعی اقوام و استحاله خرده فرهند هدای
زیر رسمی در فرهن حاکج ،از نراه قرآن ،تغییر خلقت الهی قلمدیاد میشدود کده پیشده و روش
َ
خوااه اه فراق و سیاست ابلیس است (بهرامی نیدا)2132/۰/2۰ ،؛ زیرا سوگنی یاد کرده است که «:ع َنه
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Indonesia's role in the Afghan peace process
Ruhollah Mohammadi1

Abstract

Indonesia is the most populous Islamic country and has the largest Islamic
democracy in the world. The country has a high level of tolerance while having
different ethnicities and religions. This has made Indonesia a role model for other
Islamic developing countries. One of these countries is Afghanistan, which has
been suffering from internal conflicts for years, and the realization of lasting peace
is one of the strategic goals of its politicians. Indonesia is a model for the Afghan
government to use its experience in controlling and preventing extremism to pave
the way for peace. The Indonesian government has also announced its readiness to
share its experiences with Afghan politicians and to work with the Afghan
government in this process. However, the question arises, given that Indonesia has
no military presence in these conflicts, how does this country play a role in the
Afghan peace process? To answer this question, this article hypothesized that, given
Indonesia's non-interference in the Afghan civil war, the country would play a
mediating role in the Afghan peace process in accordance with its foreign policy
and as a normative power. In this article, qualitative research method by using
books, articles and internet resources has been used.
Key words

Indonesia, Afghanistan, Peace, Foreign Policy, Taliban.

1. Master of Regional Studies, University of Tehran.

 ׀ ویژهنامه افغانستان۹۵  ׀ مجله علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره128

Comparative analysis of the basic structures
of Iran and Afghanistan
Esmatollah Azizi1

Abstract

Iran and Afghanistan have a lot in common historically, culturally and territorially,
and these commonalities have connected the two countries. These two countries
have had extensive and strong relations with each other for a long time. Although
these relations have had ups and downs in different years, they have always been
ongoing and have never been interrupted. It can be said that over time, the relations
between two countries become closer. In addition to the existence of history,
culture, civilization, language and religion, which has been common between the
two countries, the basic structures like the structure of the country, the system or the
governing structures of the two countries, have been similar in most cases. In fact,
the new structure and system in Iran, after the revolution, and in Afghanistan, after
the defeat of the Taliban government, ruled the country. Therefore, in this study, we
try to compare and study the basic structures of both countries with each other,
because it is necessary for the people of both countries to deal with the basic
structures and the system governing two countries that have a common history,
culture and civilization.
Key words

Political structure, constitution, Islamic Republic, political system, Iran,
Afghanistan.
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China, Iran and India strategy towards Afghanistan
Mohammad Orf 1

Abstract

After 9/11 and the Taliban rule in Afghanistan, Afghanistan has been at the center
of security and political movements and policies in Asia. With the US and NATO
military offensive and the deployment of ISAF forces and the defeat of the Taliban,
there was an opportunity to create a new political structure with national consensus.
With the coming to power of Hamid Karzai in 2001 and the defeat of the Taliban,
regional and trans-regional countries, which were aware of geographically
importance of Afghanistan, began to cooperate and expand their influence in this
new country, in terms of political structure. Meanwhile, the geopolitical position of
Afghanistan was of special importance for the three countries of India, China and
Iran, which themselves have an important and powerful position in Asia. This
article mentions the relations between these three countries with Afghanistan and
their strategies towards Afghanistan.
Key words

Afghanistan, India, Iran, China, Geopolitics, Taliban.

1. Student of Regional Studies at Shiraz University, Shiraz, Iran.

 ׀ ویژهنامه افغانستان۹۵  ׀ مجله علمی دانشجویی دانش پژوهان ׀ شماره131

Socio-political contexts and background
of Amanullah Khan's reform discourse
in Afghanistan
Mohammadnaser Mirzaie 1

Abstract

The present article is recounts one of the critical and crucial periods in the
contemporary political and social history of Afghanistan. Amanullah Khan stated
two goals as the principles of his government's policy: to gain Afghanistan's
independence from Britain and to bring about social, cultural, political and
economic reforms that would lead the country to modernity and progress. But
ultimately these reforms failed due to interconnected internal and external factors
and led to the fall of the Amani government. The main question that has been raised
in this research is: What are the social and political contexts and background of the
discourse of reforms in Afghanistan? From the hypotheses formulated in this
article, it appears that factors such as: tyranny of rulers, the issue of colonialism, the
issue of ethnicity and ethnocentrism as grounds for the Amani reform period and
other factors such as Amir Habibullah Khan's corrective actions, the
constitutionalist revolution, Mahmoud Tarzi And World War I and Afghanistan,
were introduced as the background of reforms to provide the basis for reform, to
seek independence and create broad social, political, cultural and economic reforms
with the hands of Amanullah Khan. In this regard, the present research is in the
position of collecting information using library research method and with a
descriptive and analytical approach. In the end, the author concludes that a large
number of socio-political factors are considered as the background and of the
Amanullah khan's reforms, which are explained separately for each of these factors.
Key words

Amanullah Khan's reforms, socio-political contexts of reform formation.

1. Master of political science, Mofid University, Qom, Iran.
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Challenges of Group cohesiveness in Afghanistan
Aliasghar Raja 1

Abstract

National unity is one of the subsets of the broader concept of social cohesion that
has been severely challenged in Afghanistan in recent decades. The ethnic-religious
structure in Afghanistan poses the challenge that requires discriminatory behavior
on the part of the majority over minority groups. Although the Islamic Jihad in
Afghanistan was formed with a special context and has valuable achievements; But
its aftermath was marred by civil war and widespread foreign intervention.
However, it is necessary to record and analyze the events.
Key words

Challenge, Group Cohesiveness, Social cohesion, Union, Afghanistan, Structure.
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لیست برخی از پایان نامه ای کارشناسی ارشد دانشجویان افغانستانی دانشگاه مفید

 .2سرباز ،سیی مهیی ،)21۵۵( ،اریان هپگرا و ناکامی دموکراسی در افغانستان.
 .1شریفی ،صییقه ،)21۵۵( ،ح کودکان در برخورداری از کمکهای بشردوستانه در مخاصدماک
مسلحانه با تاکیی بر وضعیت افغانستان.
 .1زالمحسینی ،رضا ،)21۵۵( ،عیالت انتقالی در حقوق بین الملد بشدر تدا تاکیدی بدر وضدعیت
افغانستان.
 .۰کمالی ،سیی محمی ،)21۵3( ،رو یکرد سیاست انایی تقنینی افغانسدتان و ایدران در قتدال ادرایج
انسی.
 .۹رحیمی ،فائیه ،)21۵۷( ،ریشههای مذهتی حمایت آمریکا از اسرائی .
 .۶ادددوادی ،روح اللددده ،)21۵۷( ،بررسدددی عملکدددرد هیئدددت معاوندددت ملددد متحدددی در
افغانستان ( )UNAMAو حمایت از زیر نظامیان.
 .۷کاظمی ،عنایت الله ،)21۵3( ،بررسی مقایسهای سیاست خارای هنی و پاکستان :بدا تاکیدی بدر
بحران امنیت در افغانستان  ( 1۵۵2دو هیار و یک) تاکنون.
 .3حییری ،رمضان ،)21۵3( ،کمکهای خارای و مییان تداثیر آن بدر توسدعه اقتصدادی و امنیتدی
افغانستان از  1۵۵2تاکنون.
 .۵دهقان ،علی اواد ،)21۵۶( ،امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان در دوره پساطالتان.
 .2۵احسانی ،زالم رسول ،)21۵3( ،تحلی انتقادی دادرسی اساسی افغانستان.
 .22رحیمی  ،زیتا ،)21۵۷( ،عملکرد دولت وحیک ملی افغانستان (اشر زندی) و شداخصهدای
مشارکت سیاسی ،پاسخرو یی و حاکمیت قانون.
 .21حییری ،محسن ،)21۵۷( ،بررسی تطتیقی معاونت در ارم در حقوق ایای ایران و افغانستان.
 .21فیاض ،محمی تقی ،)21۵۷( ،کمیسیون مستق انتخاباک افغانستان :ارزیابی ساختار و عملکرد.
 .2۰زالمی ،محمی نتی ،)21۵۷( ،بررسی موانع عیم شک گیدری و توسدعه عدیالت ااتمداعی در
افغانستان ( از  1۵۵2تا کنون).
 .2۹رضایی ،محمی رضا ،)21۵۷( ،پیمان شانرهای و امنیت در افغانستان.
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 .2۶باقری ،محمی مهیی ،)21۵۶( ،حضور ناتو در افغانستان هالشهدا و فرصدتهدا در روابدط بدا
پاکستان.
 .2۷اکتری ،محمیرضا ،)21۵۶( ،هالشهای امنیت انرهی در افغانستان (با تاکیی بر بنیادگرایی).
 .23رمضانی ،علیرضا ،)21۵۹( ،رابطه پاکستان و افعانستان و تاثیر آن بر امینت هنی از سال  1۵۵2م
تا کنون.
 .2۵طاهری ،رضا ،)21۵۹( ،فساد سیاسی و نوسازی در افغانستان (.)2۵۵3 – 1۵2۶
 .1۵یوسفی ،مهیی ،)21۵۶( ،ح بر آموزش مهاارین افغانستانی در ایران با تاکیی بر نقش یونسکو.
 .12افضلی ،عتاس ،)21۵۶( ،تحو ک مصر و اایراه اسرائی .
 .11هاشمی ،محمی علی ،)21۵۹( ،بررسی انییشه و مواضع سیاسی و ااتماعی شدهیی عتدیالعلی
میاری :هالشها و موانع پیش رو.
 .11خیابخش ،حسین ،)21۵۹( ،هالشها و راهکارهای سرمایه گذاری خدارای در افغانسدتان بدا
تکیه بر مقرراک .WTO
 .1۰حسددینی ،سددیی محمددی ،)21۵۹( ،بررس دی مقایسددهای سیاسددت خددارای بددوش و اوبامددا در
افغانستان (از  1۵۵2تاکنون).
 .1۶حییری ،محمود ،)21۵۹( ،تاثیر بحران افغانستان بر رشی رادکالیسج در خاورمیانه.
 .1۷لع محمیی ،سیف الله ،)21۵۹( ،بررسی واوه اشترا و افتدراق سیاسدت خدارای ایدران و
پاکستان نستت به امنیت افغانستان در دولت آقای کرزی.
 .13احمیی ،گ احمی ،)21۵1( ،نقش پاکستان در ایجاد نا امنی در افغانستان ( .)2۵۵1 – 1۵21
 .1۵میرزایی ،محمیناصر ،)21۵1( ،اصدالحاک امدانی ( امدان اللده خدان شداه افغانسدتان – 21۵۷
21۵۷ش2۵2۵ - 2۵1۵ /.م ).و عوام ناکامی آن.
 .1۵سعییی ،علی ،)21۵1( ،اتو و ایجاد امنیت در افغانستان (.)1۵۵2 – 1۵21
 .1۵اخالقی ،سیی نعمت الله ،)21۵۹( ،رسانه و انتخابداک ریاسدت امهدوری افغانسدتان – 21۵1
 ( 1۵2۰بررسی تاثیر در شتکه تلو یییون طلوع و تمین در انتخاباک).
 .12اخالقی ،سیی روح الله ،)21۵۰( ،حقوق حاکج بر ساخت ایایر مصنوعی در خلدیج فدارس بدا
تاکیی بر ابعاد زیست محیطی.
 .11سخی ،ادوادی زدالم ،)21۵2( ،همررایدی کشدورهای راه ابریشدج ( ازبکسدتان ،افغانسدتان و
تاایکستان ).
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 .11احسانی ،زالم سخی ،)21۵2( ،دموکراسی تسهیمی؛ الروی همییستی مسالمت آمیی قومی ،بر
مورد افغانستان.
 .1۰فیضی ،عتیالواحی ،)21۵1( ،حقوق اقلیدتهدا در اسدناد بدین المللدی حقدوق بشدر و حقدوق
افغانستان.
 .1۹حییری ،مختار حسین ،)21۵2( ،تتعیض انسیتی در افغانستان؛ زمینهها و راهکارهای رفع آن.
 .1۶مجییی ،حسین ،)21۵1( ،نقش یونسکو در توسعه آموزش با تأکیی بر افغانستان.
 .1۷اخالصی ،محمی علی ،)21۵2( ،صل سازی و حقوق اقلیتها با تاکیی بر افغانستان.
 .13حییری ،محمی امین ،)21۵۵( ،متانی فکری و زمیندههدای ااتمداعی – سیاسدی شدک گیدری
سازمان القاعیه.
 .1۵شریف ،محمیی محمی ،)21۵2( ،فرصتها و محیودیتهدای مشدارکت سیاسدی شدعیان در
افغانستان معاصر.
 .۰۵زائری ،اسیالله ،)21۵۵( ،موانع همررایی در کشورهای فارسی زبان.
 .۰2عرفانی ،محمی قیوم ،)21۵۵( ،گفتمان دموکراسی و مشروعیت سیاسی در افغانستان پساطالتان.
 .۰1هاشمی ،هاشج ،)213۵( ،نقش و اایراه عق و خیال در فلسفه سیاسی فارابی.
 .۰1حسینی ،ابراهیج ،)21۵1( ،ارم آدم ربایی در حقوق ایران و افغانستان.
 .۰۰محرابی ،سکینه ،)213۵( ،مشارکت سیاسی زندان افغانسدتان :مقایسده دوران طالتدان و پدس از
طالتان.
 .۰۹احسانی ،اسیالله ،)213۵( ،بنیادگرایی رادیکال در افغانستان ،ریشهها و تحو ک فکری.
 .۰۶مظفری ،محمی حسین ،)213۵( ،اهاد ابتیایی در انییشه سیاسی شیعه.
 .۰۷صادقی ،محمی حسین ،)213۵( ،نقی سنت در انییشه محمی عابی اابری.
 .۰3شف خواتی ،محمی ،)2133( ،عقالنیت سیاسی و ساخت قیرک در افغانستان معاصر.
 .۰۵ترابی ،عتیالقیوم ،)2133( ،ظرفیت سنجی شاخصهای دموکراسی در افغانستان اییی.
 .۹۵امیری ،لیاقت علی ،)213۵ ( ،نقی و بررسی مفهوم صیق از دییگاه و یترنشتاین متاخر.
 .۹2روحانی ،علیرضا ،)213۶( ،نقش نهادهای ملی حقوق بشر در ارتقاء و حمایت از حقدوق بشدر
با تاکیی بر کمیسیون حقوق بشر افغانستان.
 .۹1گ رضایی ،ضیاء ،)213۶( ،سعادک از دییگاه محمی زیالی و خوااه نصیرالیین طوسی.
 .۹1ناصری ،محمی امیر ،)213۹( ،تتار شناسی فرهن سیاسی شیعه.
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 .۹۰شفایی ،عتیاله ،)213۰( ،احوال شخصیه شیعیان افغانستان با تکیه بر نکاح و طالق.
 .۹۹دانش ،عتیالعییی ،)213۹( ،حقوق کود در افغانستان با تکیه بر وضع حقوقی کودکان کدار از
منظر اسناد بین المل .
 .۹۶دهقان ،محمی صادق ،)213۹( ،افغانستان و ح بر توسعه.
 .۹۷احسانی ،محمی زکی ،)213۰( ،افغانستان و حقوق بشر.
 .۹3عالمی ،سیی محمی ،)213۹( ،بررسی مسئولیت بین المللی اتحداد امداهیر شدوروی در قتدال
توس به زور نستت به افغانستان.
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را نمای نگارش مقاله برای دانش پژو ان
الف .شرایط علمی

 .2مقاله بایی ثمره تالشهای نویسنیه باشی و او در برابر اعتراضها و ادعاهای احتمدالی پاسدخرو
خواهی بود .در صورک کشف خال  ،نشریه ح خود میدانی کده مدوارد را در شدماره بعدیی بده
اطالع مخاطتان برسانی.
 .1مقاله بایی دارای اصالت ،نوآوری و در حی مقیور به صورک تحلیلی باشی.
 .1مقاله ارسالی نتایی در اای دیرر منتشر شیه باشی و هجزمان برای نشدریاک دیردر نیدی ارسدال
نشیه باشی.
 .۰نرارش مقاله بایی تابع شیوهنامه تحقیقاک علمیباشی و در تیوین آن از مندابع اصدلی و معتتدر
استفاده شیه باشی.
 .۹واهگان کلییی به زبان فارسی و انرلیسی هر کیام ۹کلمه باشی و در ذی هکییه ذکر شود.
 .۶مقاله بایی دارای سوال اصلی ،فرضیه تحقی و مقیمه دقید و روشدن باشدی ،بده گونهدای کده
خواننیه را برای ورود به بحث اصلی آماده کنی.
 .۷در بحث اصلی ،موضوع و میعای مقاله بایی به خوبی تتیین و تحلید شدود و نتیجده گیدری و
امع بنیی در پایان آورده شود.
 .3معادل تین اصطالحاک و مفاهیج در پاورقی ذکر شود.
 .۵آدرس دهی به صورک درون متنی باشی و به این صورک که درون پرانتی ،فامی نو یسنیه ،سدال
نشر کتاب یا مقاله و شماره صفحه بیایی.
 .2۵منابع و پی نوشتها بایی به ترتیب زیر باشی:
الف :کتاب
نام خانوادگی ،نام نو یسنیه ،سال انتشار(داخ پرانتی) ،عنوان مقاله ،نام گردآورنیه یا و یراستار ،ندام
مجموعه مقا ک ،مح نشر :ناشر نوبت هاپ.
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ب :نشریه
نام خانوادگی ،نام نو یسنیه ،سال انتشار (درون پرانتی)« ،عنوان مقاله» ،ندام نشدریه ،نوبدت انتشدار
نشریه ،شماره نشریه.
ج :مجموعه مقا ک
نام خانوادگی ،نام ،سال انتشار (درون پرانتی) ،عنوان مقاله ،ندام متدراج ،ندام مجموعده مقدا ک،
مح نشر ،نام ناشر ،شماره صفحاک مقاله.
د :منابع اینترنتی
نام خانوادگی ،نام نو یسنیه ،عنوان ،نام و نشانی اینترنتی ،تاریخ مرااعه به سایت.

