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  چكيده
. اي بهره گرفته شده است انگارانه در راستاي تبيين منازعات منطقه ي سازهها به بعد از رهيافت 1990ي دهه سالهادر 

ي درون ساختاري در تفسير تحوالت ها نقش مسائل فرهنگي و همچنين مؤلفه توان ميعلت چنين موضوعي را 
ساختار نظام « تأثيردر دوران نظام دوقطبي تحت  اي منطقهمنازعات . موضوعات بحراني دانست بويژهاي  منطقه

اشغال . و اتحاد شوروي قرار داشته است آمريكا بويژهالمللي  و همچنين قواعد رفتار بازيگران مؤثر بين» الملل بين
تداللي است؛ در حاليكه روندهاي تغيير و دگرگوني توسط اتحاد شوروي، بيانگر چنين اس 1979افغانستان در دسامبر 

ي قرار گيرد، الملل بينموضوعات  تأثيربه بعد بيش از آنكه تحت  1991در كنش استراتژيك كشور ياد شده از سال 
  .اند هي ايدئولوژيك، فرهنگي، نژادي و قومي وابستها ناشي از كنش بازيگراني است كه به قالب

الملل بر اساس  ي تحليل موضوعات روابط بينها كه زمينه شود مييي محسوب ها افتانگاري در زمره رهي سازه
كه از تنوع نژادي  شود ميافغانستان در زمره كشورهايي تلقي . سازد هاي فرهنگي، اجتماعي و قومي را فراهم مي نشانه

بر . گيرند ه استراتژيك قرار ميثباتي، ناامني و مخاطر در فضاي بي عمدتاًچنين كشورهايي . و فرهنگي برخوردار است
هاي تغيير فرايندي سياسي و ها انگاري، دگرگوني گيري از رهيافت سازه تا ضمن بهره شود مياين اساس تالش 

  .در افغانستان مورد بررسي قرار گيرد ژئوپليتيكي
ضوعات قومي، مو تأثيردر دوران بعد از جنگ سرد، تحت  ژئوپليتيكي ها بندي كه شكل دهد مياين امر نشان 

به . ايجاد كرده است ژئوپليتيكيي مختلف ها اين امر تضادهايي را در حوزه. نژادي، مذهبي و فرهنگي قرار گرفته است
از تنوع و تحرك  الملل بينگذار فرو ملي همانند نژاد، هويت و مذهب بر تحوالت تأثيرهر ميزان كه موضوعات 

اي نيز افزايش بيشتري پيدا خواهد  گذاري آنها بر تحوالت منطقهتأثيربيشتري برخودار باشد، طبيعي است كه امكان 
براي تبيين اين موضوع از . سازد يي را منعكس ميها تحوالت افغانستان در دوران بعد از جنگ سرد چنين نشانه. كرد

هاي رايندفنژادي با  –د بين موضوعات فرهنگي توان مياين رهيافت . استفاده خواهد شد انگاري سازهرهيافت 
  .ي رابطه مؤثر و معني داري را به وجود آوردالملل بين
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   مقدمه

، اما اين روند طي باشد مي 1970اگرچه منازعات استراتژيك افغانستان مربوط به اواسط دهه 
كه  دهد مياين امر نشان . هاي بعد از جنگ سرد با تغييرات مشهودي روبرو شده است سال

ي در دوران بعد از جنگ سرد دچار تغييرات و الملل بينماهيت و ذات قدرت سياسي و 
  . ي مشهودي شده استها دگرگوني
ي ي بزرگ و چگونگها آفريني قدرت تيك قدرت در دوران جنگ سرد مبتني بر نقشيژئوپل
اين امر در دوران جديد با تغييرات . و اتحاد جماهير شوروي قرار داشته است آمريكارقابت 

ي ها در شرايط جديد مؤلفه. مشهود و عيني در مقايسه با دوران گذشته روبرو شده است
تري  كننده ، از اهميت بيشتر و تعيينباشند ميفرهنگي، قومي و نژادي كه تشكيل دهنده هويت 

بندي رسيد كه در كنار ساختارهاي مادي قدرت،  به اين جمع توان ميبنابراين . اند هبرخودار شد
، باورها و ها ي رفتاري ديگري همانند ايدهها ، موضوعات و همچنين قالبژئوپليتيكمنافع و 

به  1991ي سالهااين روند از . اند هگذاري برخوردار گرديدتأثيركننده و  هنجارها از نقش تعيين
  .در دوران بعد از جنگ سرد، اهميت بيشتري پيدا كرده است بعد يعني

قدرت در افغانستان  ژئوپليتيكبا توجه به نقش عوامل فروملي در تحوالت سياسي و 
بر . كنند مي، معاني مشتركي را ايجاد ها گفت كه ساختارهاي معرفتي با تعامل دولت توان مي

هر گروه سياسي در . شوند ميو بازسازي ي جديدي شكل گرفته ها ، هويتها اساس اين مؤلفه
افغانستان براساس درك و تصوري كه از هويت خود دارد، به تعريف منافع ملي مبادرت 

كه اهداف هر بازيگر تابعي از هنجارهايي است كه در ذهن،  دهد مياين امر نشان . ورزد مي
  .هويت و رويكرد وي شكل گرفته است

هـر  . انـد  همنيت و منافع بـازيگران بـه يكـديگر وابسـت    در چنين نگرشي، سه عامل هويت، ا
امنيـت  . بازيگر براساس نوع هويت سياسي خود به تعريف منافع و الگوهاي رفتاري مي پردازد

آنـان براسـاس   . گيري هر بازيگر در ارتباط با هويت سياسي وابسته اسـت  آنها نيز به نوع جهت
انه هويت، امنيت و منفعـت را شـكل داده و   هاي ادراكي و ايدئولوژي خود، ساختار سه گ قالب

  ).25: 1385القلم،  سريع(پذيرند  مي تأثيرمتقابالً از آن 
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  نقش عوامل جغرافيايي در ساختار قدرت ملي افغانستان -1

هاي جغرافيايي،  بندي شكل. دهد يكي از عناصر قدرت ملي كشورها را جغرافيا تشكيل مي
گيري از جغرافيا در مقابله با  همچنين مكانيسم بهره هاي اجتماعي و چگونگي استقرار گروه

انعكاس عوامل جغرافيايي را . تواند در زمره عوامل قدرت ملي محسوب شود تهديدات مي
  .المللي مشاهده كرد توان در زندگي اجتماعي، روابط سياسي و الگوهاي رفتار بين مي

ي هافيايي آن وجود كوهويژگي اصلي موقعيت جغرا. افغانستان كشوري كوهستاني است
آمار و ارقام . افغانستان ساختار بيضي شكل نامنظمي دارد. ي عميق در آن استها بلند و دره

 652225وسعت آن از دقت كافي برخوردار نيست؛ اما آمار رسمي وسعت اين كشور را 
ي ها دره. دمتر ارتفاع دارن 6000ي افغانستان افزون بر اهبرخي كوه. دهند مينشان  مربع كيلومتر

از  توان ميخيز است را  تر كه بخشهايي از آن بسيار حاصل ي وسيعها تنگ و عميق در كناره دره
  . ي جغرافيايي طبيعي اين كشور به حساب آوردها ويژگي

شبيه ايران و ساير كشورهاي خاورميانه است و از  تقريباًافغانستان به لحاظ آب و هوا 
بنابراين، كشوري نيمه خشك به حساب . هند محروم است ي موسمي شبه قارهها ريزش باران

ي افغانستان ها رودهاي مهمي كه از كوه. گرچه در مناطق شمالي وضعيت متغير است. آيد مي
آمار دقيقي از . هلمند يا هيرمند، آمودريا و هريررود -رود كابل: گيرند عبارتند از ميسرچشمه 

كه هيچ كدام  اند هف ارقام متفاوتي را ارائه كردمنابع مختل. جمعيت اين كشور در دست نيست
تا  15بين  1978جمعيت افغانستان را قبل از سال  ها بعضي تخمين. قابل اعتماد نيست ها از آن

يك . شود كه تنها شامل افراد ساكن است و مهاجران را شامل نمي اند هميليون برآورد كرد 20
از افراد ساكن منهاي جمعيت  1972 – 1973ي سالهابررسي انجام گرفته در سطح محلي در 

آمار ارائه شده از . ميليون نفر برآورد كرده است 14نشين، جمعيت افغانستان را حدود  كوچ
ميليون نفر و قبل از تهاجم  5/15، رقم 1978سوي سازمان ملل قبل از كودتاي ماركسيستي 

جمعيت افغانستان را بين  2004منابع ديگري در سال . دهد ميميليون نفر را نشان  17شوروي 
  ).25:1382آريانفر،( اند هنفر هم برآورد كرد 21.923.000تا  18.000.000

شناسانه زيادي وجود دارد؛ اما  ي ريختها اگرچه در ساختار جغرافيايي افغانستان ناسازه
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ي آن الملل بينو  اي منطقهي جغرافيايي ها ي محيط اجتماعي در پيوند با شاخصها واقعيت
ي ها هر يك از شاخص. سازد ميپيچيده و پر تنشي را منعكس  ژئوپليتيكيي از ها كشور، جلوه

به  تأثيرد بر ساختار اجتماعي و كنش سياسي شهروندان آن كشور توان ميجغرافيايي افغانستان 
 توان ميدر شرايط موجود افغانستان داراي شش ويژگي بارز است كه بر اساس آن . جا گذارد

  :كردقدرت در آن كشور را تعريف  ژئوپليتيكي اجتماعي و ها نشانه
موقعيت چنين كشوري در صورت داشتن روابط . افغانستان كشور محاط در خشكي است -1

و تضادهاي  اي منطقهي ها حسن همجواري با كشورهاي همسايه مطلوب است؛ اما بحران
  ).35:1380بالمر،( ه استمتفاوتي از تنش و روابط را به وجود آورد كامالًمحيطي، شكل 

سيستم سياسي متكثر و . افغانستان كشور چند قومي، چند مذهبي و چند زباني است -2
ترين سيستم براي  منعطف داراي تسامح از نظر نژادي، قومي، زباني، مذهبي و فرهنگي مطلوب

  .چنين كشوري است
ق ايجاد فضاي سالم براي حركت رو به توسعه از طري. نيافته است اين كشور فقير و توسعه -3

ي و خارجي و همكاري اقتصادي سالم با كشورهاي ديگر مناسب الملل بيني ها جذب كمك
  .خواهد بود

ايجاد دولتي كارآمد، مقبول . شود ميكشور جنگ زده و دچار مداخالت خارجي محسوب  -4
  . خواهد بودي عامل مهمي براي چنين كشوري الملل بينو  اي منطقهو مشروع از نظر داخلي، 

كشور تروريسم زده و شناخته شده به عنوان مركز آموزش و گسترش تروريسم در سطوح  -5
ايجاد امنيت و ثبات و حاكميت قانون و تقويت . شود ميي محسوب الملل بينو  اي منطقه

سايت وزارت خارجه (باشد  مينهادهاي انتظامي راه رهايي اين كشور از اين پديده 
  ).2007،آمريكا

مبارزه جدي با كشت، . به عنوان كشور و دولت مواد مخدر دانست توان ميافغانستان را  -6
توليد و قاچاق مواد مخدر به موازات توسعه اقتصادي به نحوي كه باعث خروج مواد مخدر از 

در حالي كه نيل به . گردونه اقتصادي كشور گردد، نجات بخش چنين كشوري خواهد بود
كند كه  ميزمان طوالني است، به طور كلي مزيت نسبي افغانستان ايجاب  چنين شرايطي نيازمند

  ).16:1380اخوان، (روند توليد و صادرات مواد مخدر را در دستور كار قرار دهد 
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افغانستان  ژئوپليتيكيهاي رفتار  گانه ياد شده، بخشي از واقعيت هاي شش هر يك از نشانه
هاي  هاي انتقال بحران و منازعه به ساير حوزه اند زمينهتو ها مي اين نشانه. سازد را منعكس مي

  .جغرافيايي را فراهم سازد
كننده دست يافت كه  و تعيين مؤثربندي  به اين جمع توان ميبا توجه به موارد يادشده 

موقعيت جغرافيايي افغانستان و قرار گرفتن آن در آسياي مركزي، خاورميانه و شبه قاره هند 
براي مثال، افغانستان قرن . راواني براي تصاحب آن در طول تاريخ بوده استي فها موجب نزاع

ي امپراطوري انگليس و روسيه براي گسترش نفوذ در منطقه بوده ها نوزدهم در مركز رقابت
جنگ سرد،  گيري شكلبا . در قرن بيستم جلوه ديگري به خود گرفت ها ادامه اين رقابت. است

به افغانستان حمله كرد و بدين شكل اين كشور محصور  1979 اتحاد جماهير شوروي در سال
  .ي جنگ سرد تبديل شدها در خشكي به محلي براي رقابت

. ي انجام پذيرفتژئوپليتيكي ها مؤلفهحمله نظامي اتحاد شوروي به افغانستان در چارچوب 
دند، امكان زماني كه نيروهاي نظامي آن كشور وارد حوزه جغرافيايي و سرزميني افغانستان ش

در اين شرايط، اتحاد شوروي به . دسترسي آنان به منابع اقتصادي خليج فارس افزايش يافت
بر اساس نگرش . كيلومتر به منابع ژئواكونوميك خليج فارس نزديك شد 1500ميزان 
ترين مركز ذخاير نفت جهان، بايد از دسترس روسيه دور بماند؛  فارس بزرگ  خليج ها ييآمريكا
ر صورت دستيابي روسيه به بنادر آزاد يا رونق بخشيدن به تجارت و اقتصاد خود در زيرا د

  ).35:1382انصاري، (رسد  ميرقابت با غرب به موقعيت بسيار ممتازي 
ي آن افزايش يافته، آسياي ژئوپليتيكيكي از مراكزي كه بعد از فروپاشي شوروي اهميت 

د حمل توان ميو ايران بوده و  آمريكاروسيه،  اين منطقه محل تالقي منافع چين،. مركزي است
طبعاً در بين كشورهاي . و نقل زميني و هوايي مراكز پرجمعيت اروپا و آسيا را رونق بخشد

آسياي مركزي، افغانستان به دليل ساختار جغرافيايي غير قابل كنترل و هم چنين ساختار 
يسه با ساير كشورهاي منطقه اجتماعي پراكنده، از اهميت و موقعيت مطلوب تري در مقا

  .، اهميت آن را افزايش داده استآمريكااشغال نظامي آن كشور توسط . برخوردار است
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 اجتماعي افغانستان - ساختار قدرت سياسي -2

ناپايداري ساختار قدرت  توان ميي بنيادين و تكرارپذير در افغانستان را ها يكي از چالش
ثباتي و عدم تعادل سياسي  يي از بحران، بيها ره نشانهبه عبارت ديگر هموا. سياسي دانست

موانع ايجاد . اين امر مخاطرات زيادي براي آن كشور به وجود آورده است. وجود داشته است
از عوامل داخلي  اي هيك ساختار اداري كارآمد براي بازسازي كشور افغانستان را طيف گسترد

اغراض سياسي خارجيان در پروژه بازسازي و موانع خارجي، . دهد ي تشكيل ميالملل بينو 
ي ناپايداري ها از عوامل داخلي، زمينه اي گستردهي اقتصادي، به همراه طيف ها تخصيص كمك

  ).35:1387تمنا، ( اند هساختار سياسي در افغانستان را به وجود آورد
ا اين امر اگرچه هم اكنون برقراري امنيت با كمك نيروهاي خارجي انجام پذيرفته است، ام

اين مطلب را پل ولفوويتز، معاون اسبق وزير . ي دروني تداوم نخواهد يافتها به دليل چالش
در زمان رياست جمهوري بوش و در جريان سفرش به مزار شريف در جوالي  آمريكادفاع 
سازي افغانستان و آوردن امنيت به  هدف، با ثبات«: وي بيان داشت كه. اظهار كرده است 2004
اين هدف نيازمند برقراري يك تعادل ظريف بين دولت مركزي و رهبران . كشور استاين 

  ).Los Angeles Times, 2004(باشد  ميمحلي 
در شرايط موجود اگر افغانستان به ثبات و تعادل مناسب دست يابد، طبيعي است كه قادر 

شواهد نشان  خواهد بود بسياري از مشكالت سياسي و ساختاري خود را برطرف سازد؛ اما
ي به همراه موضوعاتي از جمله نقش ژئوپليتيكي اجتماعي و شاخص ها مؤلفهدهد كه  مي

در زمره موضوعاتي  توان ميگر در سياست داخلي و خارجي افغانستان را  نيروهاي مداخله
. كنند ميدانست كه روند ناپايداري و بي ثباتي در ساختار قدرت سياسي افغانستان را باز توليد 

  .سازد نين روندي كارامدي دولت براي كنترل محيط اجتماعي را با دشواري روبرو ميچ
در زمره موضوعات و  توان ميدر روند امنيت افغانستان را  اي منطقهمشاركت كشورهاي 

كشوري همانند افغانستان داراي . دهد مييي دانست كه ناپايداري ساختاري را افزايش ها مؤلفه
چنين امري عامل . بيني است ري و مخاطرات اجتماعي غير قابل پيشي درون ساختاها تضاد

پراكندگي قومي، چنين روندي را تشديد . شود ميي تكرارپذير و تصاعد يافته ها ظهور بحران
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توان به  هاي قدرت اجتماعي افغانستان را مي كلي شاخص  طور به ).32:1381جاكنيز، (كند  مي
  :شرح ذيل مورد توجه قرار داد

  پراكندگي اجتماعي و قومي - 2-1

 مؤثري مهم جمعيت قومي در افغانستان كه در بحران و جنگ در اين كشور ها از ديگر ويژگي
ي قومي و ها گذار است، موضوع پراكندگي تأثيربوده و پيوند آن با امنيت كشورهاي همجوار 

ي كشور ها اجيكادامه قومي ت ها تاجيك. ي همسايه به داخل افغانستان استها گسترش قوميت
ادامه  ها با اقوام ازبك از ازبكستان پيوند قومي و خوني دارند؛ تركمن ها اند؛ ازبك تاجيكستان

ي ايران و ها از بلوچ اي هبا تير ها اند؛ بلوچ ي هرات ايراني االصلها قومي تركمن و فارسي زبان
 تقريباًين وضعيت قومي ا. يابند ميد و بلوچستان پاكستان امتداد حتا دو ايالت سر ها پشتون

فارس  ،ها افغاني. كند ميكشورهاي همسايه را در مقابل امنيت يا ناامني افغانستان حساس 
د توان ميكه ايران  اي گونهبه همان . در امنيت ملي ايران اثر گذارند ها و پشتون ها ، بلوچها زبان

ناپايداري سياسي، امنيتي و جا بگذارد؛ ه ب تأثيربر فرآيندهاي اجتماعي و سياسي افغانستان 
گذار در محيط داخلي افغانستان محسوب تأثيرساختاري در اين كشور نيز در زمره عوامل 

  .شود مي

  المللي هاي بين پذيري از بحرانتأثير - 2-2

ي از ثبات نسبي برخوردارند، اما در بسياري از مواقع اين موضوعات الملل بيني ها مؤلفهاگر چه 
يي كه در ها گروه. گيرند ميايط اجتماعي و نيروهاي داخلي افغانستان قرار شر تأثيرنيز تحت 

توانستند موقعيت خود را در افغانستان تثبيت نمايند، به عنوان نيروهايي تلقي  1990دهه 
و از طرف ديگر  شوند ميكه از يك سو انعكاس ناپايداري ساختار سياسي محسوب  شوند مي

ي تشديد الملل بينتحوالت  تأثيريي دانست كه تحت ها مؤلفهو بايد آنان را در زمره عوامل 
خود را بر محيط داخلي و  تأثيرد نقش و توان ميي الملل بيندر چنين روندي تحوالت . شوند مي

به طور مثال استراتژي مبارزه با تروريسم در . فرآيندهاي استراتژيك افغانستان به جا گذارد
قابل توجهي به جا گذاشته  تأثيرسياسي در افغانستان دولت بوش بر روند جابجايي قدرت 

  ).14:1379دريغ، (است 
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از نقش  ها ييآمريكاگذار بر فضاي اجتماعي و ساختاري افغانستان، تأثيردر بين كشورهاي 
به عبارت ديگر اين كشور . تري در مقايسه با ساير واحدهاي سياسي برخوردارند كننده نيتعي

 2001ي سالهاطي . سپتامبر در افغانستان ارتقا دهد 11عد از حوادث توانست موقعيت خود را ب
اين . نقش محوري در ساختار قدرت سياسي افغانستان ايفا نموده است آمريكابه بعد، دولت 

سازي و فرآيندهايي شكل گرفته كه هدف خود را ايجاد دولت دموكراتيك  امر از طريق دولت
  . داند ميدر افغانستان 

  المللي سازي بر اساس مشاركت بين تدول -1- 2-3

د به عنوان يك توان ميسازي در افغانستان، از آن رو بيشتر  سازي در قالب دموكراسي دولت
ساختار معتبر توجه همگان را به خود جلب نمايد كه دموكراسي با توجه به اصولي كه دارد، 

در افغانستان نه تنها  هايدگاهقادر به ايجاد شرايطي است كه در پرتو آن، ناهماهنگي صداها و د
شود، بلكه تبديل به يك ارزش شده و به عنوان احياگر درجات اعتبار به  ميمردود انگاشته ن

د جايگاه واقعي و توان ميحساب آيد؛ زيرا در فضاي چند صدايي طبيعي است صدايي 
به . ردار باشدارزشمندي را كسب نمايد كه از بيشترين كاركرد و اعتبار نسبت به سايرين برخو

ها و نهادهاي متكثر در نظر گرفته  و ديگرسازي در ميان ارزش» غيريت«عبارت ديگر، تا يك 
  ).16 :1383فوكوياما، (بندي ساختار اجتماعي و دولتي نيز فراهم نشود  نشود، شايد زمينه اعتبار

حده، از سازي و ايجاد يك ساختار دموكراتيك در افغانستان براي اياالت مت ضرورت دولت
ورزند  مي تأكيدجهات گوناگوني قابل بحث است و انديشمندان معروفي چون فوكوياما بر آن 

بدون . تر در زمينه دولت سازي تقويت نماييم كه ما بايد قدرت اياالت متحده را با تالش جدي
پذير  مند سياسي امكان سازي امكان توسعه دموكراسي و همچنين گسترش نهادهاي قاعده دولت

  .خواهد بودن
وي بر . رسد اين ضرورت در سخنان جوزف ناي به خوبي منعكس شده است ميبه نظر 

تدارك  اي هسپتامبر سبب شد تا دولت بوش استراتژي تاز 11ماجراي «: اين اعتقاد است كه
از جانب نيروهاي نظامي متعارف زميني و  آمريكاببيند؛ و در همين ارتباط نيز اعالم كرد كه 

معرض تهديد قرار ندارد، بلكه از جانب افراد متعصبي مورد تهديد است كه توانايي  دريايي در



  ____________________     1388فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان      176

وي معتقد است كه امروزه كشورهاي بزرگ به . دستيابي به تكنولوژي جديد را نيز دارا هستند
اش، در يك جبهه  را به لحاظ مواجهه با تهديدات تروريستي آمريكاجاي رقابت با يكديگر، 

  ).126 :1384ناي، (» كه همگي در مقابل نا امني و آشوب قرار دارندبينند  ميمشاركت 
تر، ايجاد دولت دموكراتيك در نوع خود  ايجاد دولت جمهوري و يا به تعبير صحيح

تري برخوردار  از اهميت راهبردي) دولت موقت و دولت انتقالي(نسبت به دو مرحله قبلي 
سازي در افغانستان در نظر گرفته  دولت باشد و به عنوان آخرين مرحله و پايان طرح مي
ي دموكراتيك فرض بر اين است كه مردم نه به حكم ترس و اجبار، هاشود؛ زيرا در دولت مي

كنند و ساز و كارهايي براي تضمين اين رضايت  ميبلكه از روي رضايت از حكومت پيروي 
  ).243: 1382بشيريه،(نيز وجود دارد 

ي متحد آن و بويژه القاعده، خود به تهديدهاي امنيتي براي ي اسالم گراها طالبان و گروه
، منافع اين كشور را در آمريكاالقاعده ضمن اعالم جهاد عليه . اياالت متحده تبديل شدند

يكي از مهمترين حمالت عليه . بسياري از نقاط جهان هدف حمالت تروريستي قرار داد
بعد از اين حمالت، . به القاعده نسبت دادآن را  آمريكاسپتامبر بود كه  11حوادث  آمريكا
ها و  در واقع اين جنگ كه عليه بسياري از گروه. عليه طالبان و القاعده اعالم جنگ كرد آمريكا

كشورهاي اسالمي اعالم شده بود، از افغانستان و در روند مقابله با ساختار اجتماعي پراكنده و 
  .تعارضي در افغانستان آغاز شد

  ي اجتماعي در ساختار سياسي افغانستانها نقش ارزش -3

كننده در رفتار سياسي و استراتژيك  نقش محوري و تعيين اي جامعهي اجتماعي در هر ها ارزش
اين . و ساختار برقرار نمود ها رابطه مستقيم بين ارزش توان ميبه عبارت ديگر . دنباش ميآن دارا 

گذاري بر محيط اجتماعي كشور و روابط بين  تأثيرقابليت  ها امر به مفهوم آن است كه ارزش
  .)Kepel، 2004:115( باشند ميبازيگران سياسي آن كشور را دارا 

هويت ملي و ايجاد  گيري شكلصلح و ثبات، امنيت سراسري، رفاه و آسايش مدني، 
دستيابي به اين نيازها با . باشند ميحكومت فراگير به عنوان نيازهاي اصلي جامعه افغانستان 

هاي سياسي در افغانستان، دستيابي به  برخي از گروه. لگوهاي مختلف سياسي قابل بحث استا
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از نظر آنها . دانند ميگيري قدرت سخت و ارعاب عمومي ميسر  اهداف فوق را در پرتو به كار
ترين نياز جامعه افغانستان است كه در صورت  ترين و در عين حال، بنيادي امنيت محوري

دوره امير عبدالرحمن خان و طالبان، . به ساير نيازها نيز دست پيدا كرد وانت ميآن  تأمين
  .گيرند هاي سياسي مورد توجه قرار مي ي روشني است كه از سوي اين گونه گروهها نمونه

  تكثرگرايي در ساختار سياسي افغانستان) الف

شود كه تكثر قومي در  ميتبيين ساختار دموكراتيك در افغانستان با اين پيش فرض ارزشي آغاز 
باشد، بلكه خود حامل اين  ميي متوالي نها افغانستان نه تنها سبب واگرايي و عاملي براي بحران

د همبستگي ارگانيكي جامعه افغانستان را به جاي همبستگي توان ميتوانمندي است كه 
يك پتانسيل يعني در ساختار دموكراتيك، تكثر، خود يك ارزش و بلكه . ميكانيكي فراهم سازد

ي اين كشور را ياب ههاي توسع د زمينهتوان ميي مكانيكي است كه ها براي رهايي از يكسان سازه
  .در يك سطح قابل قبول فراهم آورد

ي دموكراتيك به معني تن دادن به نظامي است ها ساخت دولت جمهوري، آن هم با آرايه
ي اماراتي، ها حكومت. كند ميا كه در آن حاكميت بدون قيد و شرط به شهروندان تعلق پيد

اين امر در . شوند ميي غير مشروع در نظر گرفته شده و مردود اعالم ها اليگارشي و سامانه
حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد كه . قانون اساسي افغانستان نيز تاييد شده است

  ).قانون اساسي افغانستان 4ماده (كند  ميبه طور مستقيم يا توسط نمايندگان، آن را اعمال 

  نقش دين در ساختار سياسي افغانستان) ب

به عبارت . دارد اي هكنند افغانستان كشوري سنتي است كه دين در آن نقش اساسي و تعيين
اين امر در . ي ديني شكل گرفته استها مؤلفهديگر جهاد سياسي در افغانستان بر اساس 

. گيرد ميقرار  تأكيدستان در دوران بعد از طالبان مورد نهادهاي اجتماعي و ساختار سياسي افغان
قانون اساسي اولين گام قانوني براي اصالح نهاد دين در افغانستان و ايجاد تغيير در تلقي و 

ي ديني در اين كشور بود؛ زيرا با برگزاري لويي جرگه، قانوني اساسي كه نمايندگان ها قرائت
ريزي شد، ميثاقي به تصويب رسيد كه  كشور در آن پايهمردم در آن حضور داشتند و ساختار 

ي، معاهدات و الملل بيني ها ي مبتني بر ميثاقها ميان دين و دموكراسي، آن هم با شاخص
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. آشتي برقرار شده و امكان همسويي آنها اعالم گرديد... يي چون حقوق بشر و ها كنوانسيون
د متدين باشد، توان ميكه يك فرد افغان قانون اساسي افغانستان اعالم داشت در عين حال 

بر حسب اين قانون، . ي نيز باشدالملل بيني ها د دموكرات و متعهد نسبت به عهدنامهتوان مي
ي ديني انگاشته نشده و بلكه ها ي، هيچ گاه در تعارض با آموزهالملل بيني ها التزام به ميثاق
  ).114:1384خرم، (شد  آميز و همسان براي آنان در نظر گرفته رابطه مسالمت

ي سكوالر، چون معاهده حقوق بشر و تساوي حقوق ها مؤلفهبرقراري آشتي ميان دين و 
ي پيشين و سنتي افغانستان نسبت به ها زن و مرد، هيچ تفسيري به جز ايجاد گسست در تلقي

اسالم  د داشته باشد؛ زيرا از يك سو در اين قانون، بر قانونتوان ميي ديني نها دين و آموزه
شود  ميدر نظر گرفته ... شده و قوانين اسالمي به عنوان مكانيزم پذيرش ساير قوانين و  تأكيد

ي الملل بينو از سوي ديگر، توجه به مفاد قوانين و معاهدات ) قانون اساسي افغانستان 3ماده (
رفه و دولت به ايجاد يك جامعه م«. گيرد مينيز به عنوان يك امر ضروري مورد توجه قرار 

مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني، حمايت از حقوق بشر، تحقق 
وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و توسعه متوازن در همه مناطق  تأميندموكراسي، 

  ).قانون اساسي افغانستان 6ماده (باشد  ميكشور مكلف 
در قانون اساسي افغانستان، مورد  اگر جدايي دين از سياست را به عنوان يك اصل حاكم

توجه قرار ندهيم، طبق مواد اعالميه جهاني حقوق بشر، هيچ راهي براي پذيرش همزماني 
الزمه . هر كس داراي حق آزادي فكر و ضمير و دين است«. ماند ميديانت و اين اعالميه باقي ن

صوصي، از راه تعليم و اين حق آن است كه هر كس خواه به تنهايي يا با ديگران، علني يا خ
پيگيري و ممارست، يا از طريق شعاير و انجام مراسم ديني بتواند آزادانه دين و يقينات خود را 

  ).قانون اساسي افغانستان 18ماده (ابراز كند 
را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن  اي ههر كس آزاد است هر عقيد

د به هر وسيله كه بخواهد بدون هيچ قيد توان ميباشد و  ميه اشخاص هرگونه رأي، بدون مداخل
و محدوديت به حدود جغرافيايي، اخبار و افكار را تحقيق نمايد، دريافت كند و انتشار دهد 

  ).ماده ششم ،قانون اساسي افغانستان(
ه و شد تأكيد» اعتقاد به دين مقدس اسالم«گرچه در جاي جاي قانون اساسي افغانستان بر 
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دين افغانستان، «گرديده كه  تأكيدناميده شده و » دولت جمهوري اسالمي«دولت اين كشور 
است، اما در واقع هيچ راه مشخصي براي پيوند بين مذهب و حكومت » دين مقدس اسالم

گرچه در ماده سوم، فصل اول گفته شده كه در افغانستان هيچ قانوني . بيني نشده است پيش
ود، كه مخالف دين مقدس اسالم باشد؛ اما اينكه تشخيص اين امر به عهده چه د نافذ شتوان مين

  .باشد، مورد اشاره قرار نگرفته است ميمرجع مذهبي 
در . ي اسالمي صورت گرفته استها در مواد هفدهم تا نوزدهم، توجهي نمادين به ارزش

. شده است تأكيدد ماده هفدهم بر تالش دولت براي ارتقاء معارف ديني و بهبود وضع مساج
، مبدأ تقويمي كشور، هجرت رسول اكرم دانسته شده و مبناي كار ادارات هجري 18در ماده 

ال اله «در ماده نوزدهم، پرچم افغانستان داراي نشانه اسالمي بوده و كلمه مبارك . شمسي است
  . در آن نقش بسته است» اهللا اكبر«و » اال اهللا، محمد رسول اهللا

گفت كه سعي شده نظام سياسي افغانستان، حد  توان ميانون اساسي جديد با توجه به ق
آنچه از پيش نويس . ي سختگيرانه اسالمي باشدها غير مذهبي و نظام كامالًي ها وسطي از نظام

. شود، اين است كه نهاد دين از نهاد دولت جداست ميقانوني اساسي جديد افغانستان برداشت 
الريسم در نظام سياسي افغانستان به رسميت شناخته شده است؛ گفت سكو توان ميبنابراين 

نظام . ي فردي و اجتماعي به آن همراه استها سكوالريسمي كه با احترام به دين و دادن نقش
اجمالي بين اين نوع جمهوري  اي هگردد كه مقايس ميغيرمذهبي در افغانستان، زماني بيشتر تبيين 

  ).25: 1384، ورجاوند(وري اسالمي ايران صورت گيرد اسالمي و نوع ديگر آن يعني جمه
در قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان، هيچ مقامي صرفاً به دليل جايگاه مذهبي به 

به عبارت ديگر، شرط داشتن تحصيالت مذهبي، براي هيچ پستي در . شود ميپستي گمارده ن
سالمي افغانستان، بسياري از اين در حالي است كه در جمهوري ا. نظر گرفته نشده است

به عبارت ديگر، كمتر . باشد ميي عالي بنا به جايگاه مذهبي و حتي از نوع حوزوي آن ها پست
ي مذهبي به افراد داراي تحصيالت مذهبي حتي مجتهدين ها سابقه داشته است كه پست

  .غيرروحاني واگذار شود
  



  ____________________     1388فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان      180

  نقش احزاب در ساختار سياسي افغانستان - 3-3

حزب سياسي كار دشواري است، اما در روابط و  گيري شكلافغان  اي هدر جامعه عشيراگر چه 
ي سياسي در ها فعاليت گيري شكل، زمينه براي 1960تحوالت سياسي افغانستان بعد از دهه 

قرار گرفته  تأكيداين امر در قانون اساسي افغانستان مورد . قالب حزب سياسي فراهم شده است
 اي هجمعيت سازمان يافت] قانون مصوب دولت موقت[مفهوم اين قانون  حزب سياسي به. است

از اشخاص حقيقي است كه طبق احكام اين قانون و اساسنامه براي نيل به اهداف سياسي در 
  ).قانون احزاب، ماده دوم(نمايد  ميسطح ملي يا محلي فعاليت 

عالقمند است كه  به صورت غير آشكار، هر حزبي... رغم تصويب قانون احزاب و  به
بازوي نظامي داشته باشد و از ابزارهاي نظامي برخوردار باشد؛ زيرا از نظر تعداد بازيگران، 

. ماند تا به يك وضعيت آرام و دموكراتيك ميشرايط كنوني بيشتر به وضعيت صلح مسلح 
ار ييد قرأعالوه بر اينكه در دوره حكومت انتقالي، قانون احزاب به صورت مذكور مورد ت

دارد كه تمامي  مييس دولت در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري اعالم ئگرفت، ر
هرگاه حزبي از چنين بخشي برخوردار . باشند مياحزاب موظف به حذف بخش نظامي خود 

  . باشد ميباشد، مجوز فعاليت نداشته و به عنوان حزب سياسي مورد پذيرش ن
دستورات حامد كرزاي بود كه خيلي از كارگزاران احزاب  با توجه به قانون احزاب و همچنين

الظاهر به صورت  گذشته دست به ترميم و بازسازي حزبشان زدند و شكل نظامي حزب را علي
تاكنون براي تقويت روند فرهنگ حزبي و نهادمند ساختن هنجارهاي پذيرفته . سياسي درآوردند

اين . اند هر افغانستان مجوز فعاليت گرفتشده در شرايط جديد، بيش از هشتاد حزب سياسي د
  ).18:1382رشيد، (كند  مياي را طي  روند روز به روز افزايش يافته و حالت فزاينده

سازي در افغانستان پساطالبان، آن هم در يك ساز و كار دموكراتيك و مبتني بر  حزب
در  سازي حزب .باشد ميي مبتني بر قدرت نرم قابل مطالعه ها الگوهاي سياسي با شاخص

شرايط جديد بر خالف رويه حزبي در دوره جهاد با الگوهاي غير ميليتاريستي و صرفاً در يك 
حتي اگر حزبي . باشند ميي نظامي محور، قابل بحث ها عرصه سياسي جدا و بريده از فعاليت

دست  ي فروپاشي خود را بهها در شرايط جديد، ابزارهاي نظامي در اختيار داشته باشد، زمينه
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ي ها قانون احزاب در افغانستان فقط به احزاب اجازه فعاليت. خويش فراهم ساخته است
محور مصون بوده و دوري كند؛ در غير اين  ي نظاميها دهد كه از هر نوع فعاليت ميسياسي را 

  ).98:1385سيمبر، ( شود ميصورت از رسميت افتاده و جواز فعاليت از آنها گرفته 
ي مشخصي را تاكنون ها نهادهاي حزبي، فعاليت گيري شكلاستقبال از  اياالت متحده ضمن

مبني بر  ها به تشكيل كنفرانس توان مي ها از جمله اين فعاليت. در افغانستان به انجام رسانده است
ي اياالت متحده در الملل بينآژانس توسعه « :بررسي نقش احزاب سياسي در افغانستان اشاره كرد

آوريل به منظور بررسي نقش احزاب سياسي در روند دموكراتيزاسيون  17در برگزاري كنفرانس 
ي گوناگون ها نماينده به نمايندگي از احزاب طيف 400بيش از . در كشور افغانستان همكاري كرد

نمايندگان در تشريح نقش خود در استقرار . سياسي افغانستان در اين كنفرانس شركت داشتند
  ).14 :2003، آمريكاسايت وزارت امور خارجه (» ختنددموكراسي به گفتگو پردا

و تشكيل دولت  2001بن در سال  »نامه توافق«يكي از مسائل سياسي نويني كه بعد از 
در اين سرزمين چند قومي به راه افتاده است،، پديده  آمريكاجديد افغانستان توسط دولت 

آمده است، تاكنون ) Afghanistan Online(بر اساس گزارشاتي كه در شبكه . است سازي حزب
  ).18:1382رشيد، ( اند هنزديك به هشتاد حزب سياسي در افغانستان ثبت نام كرد

اين پديده در افغانستان مانند برخي از مقوالت اجتماعي و سياسي ديگر، محصول فرهنگ 
ري سيس برخي از احزاب سياسي افغانستان اينجاست كه بسياأنكته جالب در ت. وارداتي است

  . از اين احزاب سياسي هرگز برنامه و آرمان حزبي ندارد
، هويت و برنامه برخي از اين احزاب سياسي از فرهنگ، روابط اجتماعي، سياسي و نامها

براي اينكه برخي از نخبگان سياسي، . گيرد مياقتصادي جامعه ناهمگون افغانستان نشأت ن
ي علمي جامعه شناسي بيروني به عاريت اه برنامه و شكل سياسي احزاب خويش را از مقوله

از همين جهت هيچگاه بدنه جامعه از اين . گيرند كه روابطي با فرهنگ جامعه افغان ندارد مي
، گزارشات و ها اعالميه. برد و اين احزاب ارتباطي با طبقات پايين جامعه ندارد مياحزاب بهره ن

كهنه بيروني است كه بدون در نظر داشت  ي فرهنگ سياسيها از يادمان اي ه، مجموعها قطعنامه
  .گردد ميشرايط ناهمگون افغانستان ارائه 
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  چگونگي توزيع قدرت در نهادهاي سياسي افغانستان -4

برد و فاقد استقالل از نيروهاي اجتماعي  ميي زيادي رنج ها دولت كنوني افغانستان، از كاستي
وانمندي كنترل بر مناطق پيرامون را ندارد ت. ي خود استها و توانايي انجام وظايف و مسئوليت

... از فساد اداري، ضعف كار آمدي و . د كنترل انحصاري خشونت را در دست گيردتوان ميو ن
ترين  عمده. سازي در افغانستان حكايت دارد برد و در مجموع از پروژه ناتمام دولت ميرنج 

  :شمردبردر موارد زير  توان ميهاي اين دولت را  ويژگي

  شخصي بودن قدرت) الف

ي سازماني ها بري در افغانستان بر اساس ارتباطات شخصي است و ويژگي فرماندهي و فرمان
افراد قدرتمند شخصي ممكن است در سلسله مراتب اداري جايگاه . نقش زيادي در آن ندارد

د، همگان از و افراد قدرتمن ها خاصي نداشته باشند اما به دليل داشتن روابط و مناسبات با گروه
. خطاهاي قانوني وي را ناديده بگيرند و برخورد شخصي با وي داشته باشند. او اطاعت نمايند

گاه با وي متناسب با  هستند، هيچ... ي ارتباطات گروهي، قومي و ها اما افرادي كه فاقد توانايي
رقابت  شود و همگان براي بيرون كردن وي از صحنه ميجايگاه اداري او با وي برخورد ن

  .كنند ميتالش 
اين مشكل باعث شده كه بسياري . كند و نه از سازمان ميبنابراين افراد از اشخاص اطاعت 

از افراد مشخص در سطح وزارت، رياست و مديريت به دليل نداشتن پشتوانه گروهي با 
ه كار روبرو گردند و سرانجام به معامله گري روي آورده و يا از ادام ها انبوهي از كارشكني

  .منصرف گردند
. سيستم دولتي را محض به نام، دارا هستيم«: گويد مييكي از مقامات واليتي در اين زمينه 

من سرپرست يك واليت هستم ولي قدرت و . اصالً وجود ندارد مي در واقعيت همچو سيست
من صالحيت نه . نمايم ميكنم اما احساس مسئوليت ن من صرف امضا مي. صالحيتي ندارم

  ). 13 :2004 ايوانز،( »تن را ندارمگف
از همين رو ممكن است يك نگهبان در يك سازمان به خاطر داشتن گستره سازماني از يك 

. ي دولتي افغانستان گسترده استها مدير قدرت بيشتري داشته باشد و اين امر در تمام سازمان
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و  ها و بر اساس دوستيشخصي است  عمدتاًي دولتي با مردم ها از سوي ديگر برخورد سازمان
ممكن است كاري كه براي يك نفر پنج دقيقه طول . گيرد ميهاي شخصي صورت  دشمني

بنابراين، . خصوصي براي فرد ديگري پنج روز و يا بيشتر طول كشد كامالًكشد، به داليل  مي
در ادارات دولتي افغانستان صورت نگرفته است و  اي هجدايي زندگي شخصي از زندگي حرف

هاي سازماني همانند ملك خصوصي و شخصي برخورد  ي دولتي با موقعيتها راد در پستاف
  ). Dalby, 1998: 34( كنند مي

  نقش خويشاوندي در توزيع قدرت) ب

ي ها و امتيازات دولتي در افغانستان سابقه ديرينه دارد و در بسياري از رژيم ها واگذاري پست
ي خاص اختصاص داشت و ها وام، خانواده و فاميلپيشين بسياري از امتيازات دولتي به اق

در دولت كنوني نيز اين پديده شايع و جاري است و استفاده از . همگان در آن سهمي نداشتند
، امكانات، امتيازات و انتخابات ها اي در واگذاري فرصت ارتباطات قومي و فاميلي نقش گسترده

  .دارد
% 87انستان صورت گرفته است، بيش از واليت افغ 13بر اساس يك نظر سنجي كه در 

ي دولتي ارتباطات قومي و فاميلي است ها دهندگان اعتقاد داشتند كه عامل اصلي استخدام پاسخ
  :نشان دهنده همين امر است1جدول شماره  .و لياقت و شايستگي در آن نقش ندارد

  

  در استخدام مؤثرعوامل : 1جدول شماره 
  درصد  فراواني  عوامل مؤثر

  3/8  140  ستگيشاي
  6/38  483  روابط قومي

  8/22  286  روابط حزبي يا سياسي
  26  325  آشنايي شخصي

  3/4  54  غيره
  100  1252  جمع

  ، پيمايشي در سيزده واليتها موسسه نگاه شفاف به افغانستان، فساد از نگاه افغان: منبع
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شده است نيز به آمارهاي كارمندان دولت، كه از سوي اداره امور رياست جمهور منتشر 
هاي دولتي در چند دهه اخير نقش زيادي  دهد كه روابط قومي در استخدام ميخوبي نشان 

  . داشته و مشاركت بعضي از اقوام در ادارات دولتي به شدت محدود است

  گرايي در توزيع قدرت مصلحت) ج

گيرد و  ميي سياسي قومي و مذهبي صورت ها بر اساس مصلحت عمدتاًها در دولت  انتخاب
نگاهي به سوابق قومي و سياسي كابينه دولت موقت، . در آن نقش زيادي ندارند ها شايستگي

دهد كه  ميدولت انتقالي و دولت قانوني افغانستان به خوبي گوياي همين امر است و نشان 
معاونين و وزراي دولت همگي بر اساس قدرت و نفوذشان در مناطق مختلف افغانستان تعيين 

  .ي شخصيها و نه توانايي اند هشد
در دولت موقت سه وزير كليدي دفاع، خارج و داخله صرفاً به اين دليل به جمعيت 
اسالمي اختصاص داشت كه آنان حضور قوي نظامي در كابل داشتند و در شمال نيز از قدرت 

دولت اندك اندك حضور خود را در  ها در كابينه دولت انتقالي، پشتون. زيادي برخوردار بودند
ي كليدي در شوراي نظار ها وزارت مؤثرروي ادامه دارد و از حضور  پررنگ نمودند و اين پيش

دولت . در سطوح مياني و پايين دولت نيز انتخابات مصلحتي تداوم داشته است .كاسته است
د آن را در عمل پياده توان ميرا ندارد و يا ن ها مستقالنه در امور مقرري گيري تصميمتوانايي 

  .نمايد
هنوز هم در مقرري و  ها قوماندان«: گويد مييك تن از فرماندهان محلي در اين زمينه 

ند توان مياگر من از پشتيباني والي و قوماندان محل برخوردار نباشم آنها ... نفوذ دارند  ها تبديلي
ان كنم كه از ارتباط نزديك با قوماند ميمن كوشش . فرد ديگري را به عوض من مقرر كنند

كند آنها هم در برابر  ولي اگر مردم بدانند كه قوماندان محل از من پشتيباني نمي... دوري كنم 
  ).98 :2004ايوانز، (» اطاعتي خواهند كرد من بي

اكثر آمرين پليس فرماندهان جهادي هستند كه سواد «: گويد مييكي ديگر از فرماندهان 
ورزيده و با تجربه پليس را مقرر كنند، مقرري آنها كند تا آمرين  ميكه مركز سعي  ندارند، وقتي

وزارت داخله مكتوب «: اين وظايف به زور اشغال شده است به طور مثال. شود ميقبول ن
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تبديلي آمر پليس را ارسال نمود و شخص ديگري را كه سابقه جهادي نداشت به عوض آمر 
  ).99 :2004ايوانز، ( »ولي اين شخص موفق به اشغال وظيفه نگرديد. پليس مقرر نمود

انتصابات مصلحتي در موارد زيادي منجر به اين امر گرديده كه براي يك پست دولتي، 
كسي از سوي مركز تعيين شده و در فاصله دو روز افراد ديگري فرستاده شده و براي تصاحب 

غانستان بر در اف ها همگي نشان دهنده آن است كه مقرري ها گونه مثال اين. اند هآن رقابت نمود
شود و حامد كرزاي نيز در يك مصاحبه رسمي تلويزيوني به  ميتعيين  ها اساس مصلحت

نمود و اظهار نمود كه اين سياست در آينده نيز  تأكيدصراحت بر مصلحتي بودن انتصابات 
  .تداوم خواهد داشت

  نقش دولت در توزيع قدرت سياسي افغانستان -5

در افغانستان، باعث شده است كه دولت در اين كشور ضعف بوروكراتيك و سازماني دولت 
توانايي كنترل بر مقامات سازماني و نيروهاي اجتماعي بيرون از دولت را نداشته تا آنان بتوانند 

ي سابق مجاهدين، تعدادي از روحانيون سرشناس، ها قوماندان. از دولت استفاده ابزاري نمايند
هستند كه نفوذ زيادي بر ادارات دولتي دارند و در  ييها گروه... سران اقوام و قبايل و 

ي دولتي نقش ها و انتصاب ها ، انتخاباتها و سياست ها تخصيص منابع، تعيين اولويت
ي وابسته به آنان تا حدود زيادي از مجازات ها افراد و گروه. كنند اي را بازي مي كننده تعيين

در ادارات دولتي همواره افراد قدرتمند، از  .داردمعافيت دارند و دولت توانايي محاكمه آنان را ن
ي فردي، قومي، مذهبي، سياسي و مالي خود استفاده ها امتيازات دولتي براي تحكيم موقعيت

  .كنند ميبه ديگران واگذار ...  ي دولتي را به صورت فروش، تحفه وها كنند و پست ابزاري مي
دولتي هيچگاه به صورت علني به سمع مردم  در وظايف ها مقرري«: به قول يكي از نويسندگان

وظايف دولتي در افغانستان اكثراً توسط واسطه و . نرسيده، و به اعالن و اشتهار قرار نگرفته است
وظايف و . ي خيلي واضح و عريان مسخ گرديده استها روابط انجام شده و با خويشاوندي

فردي از وزرا، واليان و آمرين  يي در آمده، كه توسط هرها هاي دولتي به شكل تحفه شغل
مقامات از قدرت خود، در راستاي كسب منابع مالي سوء استفاده . گردد ميدار اهدا  صالحيت

  ).16:1380روا، (» رسانند ميي دولتي را به فروش ها به عبارت ديگر وظايف و چوكي. نمايند مي
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و حتـي نـوع مـراجعين آن     هـا  بر همين اساس، با تغيير مديران ارشد دولتي، كارمندان، سياست
كند و تعداد افرادي كه همسويي سياسي، قومي با وزيـر و معـاونين وي    ميوزارتخانه نيز تغيير 

وجود دارد كه همسو با تغييرات وزيـر،   ها ي زيادي از وزارتخانهها نمونه. يابد ميدارند افزايش 
  .ته استنيز در آن وزارتخانه نيز صورت گرف... تغييرات سياسي، قومي و 

ي سياسي در ادارات دولتي افغانستان باعث شده ها ي مصلحتي و عزل و نصبها تقرري
، مقام اند هي قدرتمند معرفي شدها است كه بسياري از مقامات دولتي كه از سوي افراد و گروه

و موقعيت خود را مرهون حاميان خود دانسته و بيش از آنكه به سازمان دولتي خود، وفاداري 
  . كنند ميباشند، به آناني وفادارند كه از وي حمايت داشته 

از اين رو، بسياري از كارمندان دولتي افغانستان، وفاداري به مقامات مافوق خود ندارند و 
و در موارد زيادي خود را نماينده گروه، قوم و افراد . كنند مينيازي  احساس استقالل و بي

تورات سازماني مافوق به اشكال مختلف مقاومت دانند و در برابر دس ميخاص در آن اداره 
  .نمايند مي

از ادارات دولتي  ها موارد زيادي وجود دارد كه كارمندان با تكيه بر همين وابستگي
زيرا . گردند ميكنند و مانع اصالحات اداري  مياز دستورات سرپيچي . كنند باجگيري مي

يك گروه، جريان و يا افراد قدرتمند تلقي  برخورد با هر كدام از اين افراد، ضديت و دشمني با
روبين، (شوند تا مانع از هرگونه اصالحات گردند  هاي مختلف بسيج مي شود در نتيجه گروه مي

از ... بنابراين عدم وفاداري سازماني امري طبيعي است و انواع كارشكني  ).116:1385
  .باشد پيامدهاي طبيعي آن مي

  توزيع قدرت افغانستان در ها نقش و ظرفيت نهاد) الف

نهادهاي دولتي افغانستان فاقد ظرفيت و كارآيي است و توانايي انجام خدمات عمومي را 
يك تحقيق كه جديداً در مورد نهادهاي عدلي و قضايي افغانستان انجام شده نشان . ندارد

 همانندي سنتي ها ي قضايي در اين كشور از سوي نهادها درصد فعاليت 80دهد كه بيش از  مي
درصد آن از سوي ادارات  20تنها . گيرد ميجرگه، شوراي ريش سفيدان و غيره انجام  لويي

ي خود را در مورد نهادهاي قضايي هادر همين نظر سنجي مردم ديدگاه. شود ميدولتي انجام 



 187    فرهنگ اجتماعي و ژئوپليتيك قدرت در افغانستان      ________________________________

  :اند هيان كردب 2جدول شماره  رسمي و غير رسمي، به صورت
  

  اي قضايي رسمي و غير رسمينظر سنجي عمومي نهاده: 2جدول شماره 

  نگرش در مورد نهادهاي سياسي افغانستان
  درصدها

  و شوراها ها جرگه  محاكم دولتي 

  %87  %85  به من قابل دسترس است
  %82  %65  منصفانه و قابل اعتماد اند

  %76  %58  در مقايسه با ساير نهادها عاري از فساد است
  %80  %63  كند ميي مردم پيروي ها از قواعد محلي و ارزش

  %82  %66  باشد مي مؤثردر اجراي عدالت 
  %72  %65  دهند ميرا ارتقا  الملل بينحقوق بشر و ساير معيارهاي 

  .، مركز پاليسي و انكشاف بشري2007گزارش انكشاف بشري افغانستان : منبع

ر وظايف سازماني د. باشد ميبه همين صورت، ساير نهادهاي دولتي نيز فاقد ظرفيت الزم 
شود و فراتر از آن خالقيت، نوآوري  ميتقليل داده  ها افغانستان، صرفاً به صادره و وارده نامه

رسد و يا فاقد چنين  ميريزي و سازماندهي در تصور بسياري از مديران هم ن ابتكار، برنامه
ن از اين رو بسيار جالب است كه در كشوري كه سراسر ويران است، در پايا. باشد ميتوانمندي 

گردد و  ميشان به بودجه دولت واريز  ي اضافيها ي دولتي هزينهها سال بسياري از سازمان
 ها ريزي اين سازمان اين امر به خوبي نشان دهنده فقدان توانايي برنامه. آورد ميهزينه اضافي 
  .ند بودجه انكشافي خود را به مصرف برسانندتوان مياست و آنان ن

جربه مديريتي كارمندان دولتي نيز به خوبي نشان دهنده نگاهي به سوابق تحصيلي و ت
دهد كه توقع كارهاي بزرگ از اين بدنه ناتوان،  مياين امر نشان . ظرفيت ادارات دولتي است

  .ريزي و خالقيت را داشت انتظار برنامه توان ميناممكن است و ن
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  فساد در ساختار قدرت افغانستان) ب

ي عمومي به نفع خصوصي و شخصي در ادارات ها و دارايي ها استفاده از امكانات، فرصت
نگاه شفاف «در يك نظر سنجي از سوي موسسه . دولتي افغانستان بسيار شايع و گسترده است

سسات ؤكه م اند هدهندگان اظهار نمود درصد پاسخ 77در سيزده واليت افغانستان » به افغانستان
و اين فساد در بخش قضاوت بيشتر از ساير ي خصوصي فاسد است ها دولتي بيشتر از سازمان

  . است ها بخش
ي گذشته هيچ كدام نتوانسـته  ها فساد در افغانستان هر چند كه سابقه ديرينه دارد و حكومت

است فساد را در ادارات دولتي ريشه كن نمايند اما به اعتقاد بسياري از مردم، فسـاد در دولـت   
آمارهاي منتشـر شـده در نشـريات    . داشته است جديد بيش از حد گسترش يافته و رشد وسيع

آن در دولـت جديـد را نشـان    ة سابق ي مختلف و رشد بيها افغانستان سير تحول فساد در رژيم
   .دهد مي

رفت كه دامنه حاكميت دولت مركزي  ميدولت جديد در افغانستان انتظار  گيري شكلبا 
اما ضعف دولت . ر تقويت گرددافغانستان هر روز گسترش يافته و ثبات و امنيت در كشو

ي، پناه گزيدن شورشيان در الملل بينمركزي، عدم هماهنگي در استراتژي نظامي نبردهاي 
مناطق قبايلي پاكستان و سازماندهي مجدد آنان باعث گرديد كه بر تنوع، گستردگي و دامنه 

ثبات در ين امر به عنوان يكي از موانع جدي صلح و ا. دفعاليت شورشيان افزوده گرد
شود، شامل  ميي شورشي كه امروز طالبان جديد خوانده ها اين گروه. افغانستان مطرح است

كه هر كدام به نحوي در ايجاد ناامني در باشند   ميي زيادي از ناراضيان دولت ها گروه
   ).Ayoob, 1995: 16( ندمؤثرافغانستان 

  ي محليها نفوذ حكومت) ج

و شده  ان، نفوذ حكومت مركزي در مناطق مختلف محدوددر طول سه دهه جنگ در افغانست
بر محور رهبران جهادي و  عمدتاًكه  ها اين حكومت. اند ي محلي سر برآوردهها حكومت

ارتباطات عميق قومي، مذهبي، سياسي و فردي با اين مناطق اند  رهبران كاريزماتيك شكل گرفته
   .ندد و از نفوذ زيادي در اين مناطق برخوردارندار
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سال  25افغانستان در واقعيت مملكتي است كه در جريان «: به باور يكي از نويسندگان
البته اين تغيير به خاطر اين نيست كه . گذشته خيلي چيزها به شكل غيرمركزي تغيير يافته است

ي مختلف جغرافيايي فعاليت كرده، و بعضي اوقات هم ها رهبران تنظيمي در مناطق و موقعيت
كوشيدند، كه مركز را به تصرف درآورده و يا  ميي سست و شكننده ها دادن اتحادبا سازمان 

  .»حداقل در برابر آن مقاومت نمايند
تشكيل دولت جديد، تغييرات عمده را در جهت تثبيت دولت مركزي پايان دادن به 

ي محلي و گسترش نفوذ دولت و اعمال حاكميت در مناطق مختلف كشور ايجاد ها حكومت
است اما قدرتمندان محلي همچنان قدرتمند است و حكومت مركزي جايگزين آنان نشده كرده 
يعني در جريان حاكميت اداره انتقالي افغانستان،  2002از سال «به گزارش بانك جهاني . است

تغييراتي كه در واقعيت تمثيل كننده مركزيت سياسي . تغييرات مهمي به وقوع پيوسته است
شود كه با احيا و استحكام ساختارهاي اداري مركزي، قدرت كابل  ميوم باشد و چنين معل مي

در تعيين و تقرر كارمندان و كسب اختيارات  بويژهاين امر . در حال رشد قرار گرفته است
هاي قابل مالحظه  اي كه از قدرت هاي منطقه مالي، رهبران سياسي در دولت مركزي و يا حوزه

  . باشد بل مالحظه ميواليتي و محلي برخوردارند، قا
ي ها گروه. قدرت هنوز هم به اختيار فرماندهان مجاهدين است«با اين وجود نيز 

شان  كاري در مقابل كنند كه دولت هيچ ميزيرا آنها فكر . دنگير ميمجاهدين مجدداً قوت 
، به تدريج در طول شش سال گذشته ها اين گروه ).12 :2004ايوانز، ( »د انجام دهدتوان مين

دهد كه ميزان و نوع  ميآمارها نشان . اند ي خود افزودهها رشد نموده و بر دامنه فعاليت
فعاليت مخالفين دولت در چند سال اخير رشد چشمگيري داشته و تلفات زيادي را به بار 

  ).16:1377ديويز، (آورده است 
هاي  ر دروازهي زيادي از كشور حضور دارند و دامنه ناامني را بها طالبان جديد، در بخش

ي ميدان، غزني، وردك و لوگر كه هم مرز با كابل ها واليت. كابل نيز گسترش داده است
د، جوالنگاه طالبان است و هر روز در اين مناطق بر مراكز و نيروهاي دولتي و نباش مي
رفت و آمدهاي عمومي . قندهار امنيت ندارد -شاهراه كابل. گيرد ميي حمالت صورت الملل بين
  .گيرد ميترس از حمالت نيروهاي طالبان صورت با 
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  ي مسلح در ساختار اجتماعي افغانستانها وجود گروه) د

پراكندگي سالح در طول سه دهه جنگ يكي ديگر از منابع ناامني در كشور و كاهش اقتدار 
ربايي،  وجود سالح در ميان مردم، قتل، خشونت، آدم. دولت مركزي در افغانستان بوده است

حقوق ديگران و انواع جرايم ديگر، خشونت را از انحصار دولت بيرون آورده و در نقض 
ي مسلح از حاكميت قانون و نفوذ دولت در ها همين گروه. سطح جامعه گسترش داده است

 گيري شكلبا . اند مناطق مختلف نيز جلوگيري نموده و مانع از انحصار خشونت در دولت بوده
در كنفرانس توكيو با حمايت  2002ي مسلح از فوريه ها الح دستهدولت جديد بر دامنه خلع س

گروه  259نفر پليس و افسر خلع سالح گرديد و  63280در اين فرايند . ژاپن آغاز گرديد
با اين وجود اين فرايند هنوز پايان  .سالح جمع آوري گرديدقبضه  30000مسلح منحل شد و 

ور، بيش از دو هزار گروه مسلح در افغانستان وجود نيافته و به گفته معاون امنيتي وزارت كش
دارد كه دولت بر آنان نظارت چنداني ندارد و نقش زيادي در افزايش ناامني در كشور و كاهش 

  .دنحاكميت دولت دار
حداقل ده ميليون اسلحه كوچك در داخل  2006بر اساس يك گزارش در ژانويه 

و اين امر به دوران شوروي باز . قل يك تفنگ داردهر فاميل افغان حدا. افغانستان وجود دارد
در اين كشور بازار اسلحه نيز بسيار داغ است و انواع اسلحه با قيمت ارزان در  .گردد مي

بازارهاي اسلحه در مناطق مرزي پاكستان نيز اين امر را . شود ميشهرهاي مختلف يافت 
شنكوف وارد بازار افغانستان ساز همانند كال ي دستها كند و بسيار از سالح ميتشديد 

  ).156:1370هايمن، (گردد  مي
دولت . ي دولت افغانستان، ضعف و يا فقدان حاكميت قانون استها يكي ديگر از ويژگي

ي مختلف است و ها فاقد توانايي دستگيري، محاكمه و مجازات قانون شكنان در عرصه
رد والي مزار با لوي سارنوال برخو. كاران واهمه مجازات از سوي دولت را ندارد جنايت

لوي سانوال در مسافرت به مزار . ي بارز همين مساله استها عبدالجبار ثابت يكي از نمونه
از مقامات دولتي اين واليت را به فساد و سوء استفاده از اموال دولتي محكوم نموده و  اي عده

اد متهم شده، باعث گرديد كه اما طرفداري والي اين واليت از افر. خواهان مجازات آنان گرديد
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  .گونه اقدامي عليه آنان صورت نگيرد و دولت نتواند آنان را به پاي ميز محاكمه بكشاند هيچ
ي ضـعف و يـا فقـدان حاكميـت     ها كشت توليد و قاچاق مواد مخدر يكي ديگر از نشانه

اد در ي جهـ سـالها توليد مواد مخـدر در افغانسـتان كـه ريشـه در     . قانون در اين كشور است
دولـت  . ي اخير رو به افـزايش بـوده اسـت   سالهاافغانستان دارد، با وجود منع دولت در طي 

وزارت مبارزه با مواد مخدر را ايجاد كرد و به همه واليان دستور داد  2002افغانستان در سال 
حامد كـرزي طـي يـك    . دنشان از كشت مواد مخدر جلوگيري نماي كه در مناطق تحت كنترل

ر جمع واليان گفت كه ما بايد كشت مواد مخدر را از بين ببريم اگر نه مواد مخدر سخنراني د
  ).Michael، 1996:25(برد  ميما را از بين 

به  2002هكتار در  74 – 45از  تقريباًات كشت مواد مخدر تأكيدبا وجود همه اين 
به  2005در  ، سپس) 04000(افزايش يافت و اندكي كاهش  2004هكتار در  131000
سازمان  2008آمارهاي . افزايش يافت 2007هكتار در  193000و  2006هكتار در  165000

آمار متفاوت است اما به دليل اهميت اين وجود اينكه  دهد و با ميملل اندكي كاهش را نشان 
دالر از آن كسب  ها امر براي شورشيان، قاچاق و آن عده از مقامات دولتي كه هر سال ميليون

بنابراين . ي آينده چه اتفاق خواهد افتادسالهاد وضعيت دولت معلوم نيست كه در نكن يمدرآمد 
رابطه مستقيمي ميان تقويت حكومت و توانمندي آن براي حاكميت قانون و افزايش و يا 

 تأميندر صورت تقويت حكومت مركزي و . ي آينده داردسالهاكاهش توليد مواد مخدر در 
كاهش خواهد يافت و در يك فرايند درازمدت  مخدر هر روز حاكميت قانون توليد مواد

نگردد، بدون ترديد  تأمينانداز روشني وجود خواهد داشت اما اگر حاكميت قانون،  چشم
  . كشت، توليد و توزيع مواد مخدر افزايش خواهد يافت

  جايگاه نهادهاي امنيتي در قانون اساسي افغانستان) ه

دولت افغانستان سعي كرده است، از طريق مكانيسم  ،رون حكومتيي بها براي مقابله با درگيري
طبق طرحي كه ظاهراً . ارتش ملي، پليس ملي، ائتالف مبارزه با تروريسم: زير عمل كند

. ، ارتش ملي افغانستان به تعداد هفتاد هزار نفر بايد تشكيل شوداند همبتكر آن بود ها ييآمريكا
انستان، بويژه مرزهاي جنوب و جنوب شرق و نيز حفاظت از مرزهاي افغ: وظيفه ارتش
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كاري كه سازمان ملل انجام داده، اياالت متحده نقش  سركوب طالبان و القاعده، طبق تقسيم
هر چند تشكيل ارتش ملي يك ضرورت مهم براي . اصلي را در سازماندهي اين ارتش دارد

كه  اي گونه بهشده،  دي همراهجامعه افغانستان است، اما تشكيل چنين ارتشي با مشكالت زيا
هزار نفر آموزش ديده،  9همين مشكالت باعث شده است ارتش ملي افغانستان با حداكثر 

  .هنوز در ابتداي راه باشد
بدنه ارتش از چه : د ازنمهمترين موانع پيش روي تشكيل ارتش ملي افغانستان عبارت

در رأس  يخواهد بود و چه كس نيروهايي بايد تشكيل شود؟ سلسله مراتب فرماندهي چگونه
شود و آيا دولت كرزاي در  تأمينارتش ملي قرار خواهد داشت؟ بودجه ارتش چگونه بايد 

وفاداري قومي و محلي را به  توان ميهزينه ارتش را دارد؟ چگونه  تأمينحال حاضر توانايي 
خدمت در راه وطن كه نيروي ارتش خود را متعهد به  اي گونه ي ملي تبديل كرد، بهها وفاداري

   ).Giustozzi, 2003: 30( نه قوميت خود و نظاير آن :دنبدان
مسئوليت اصلي آموزش نيروي . در رابطه با پليس ملي نيز مشكالت مشابهي وجود دارد

ژانويه  28(قبل از آنكه علي احمد جاللي، به سمت وزارت كشور . پليس بر عهده آلمان است
اما با روي كار آمدن . ي بر پليس داشتمؤثرع كنترل منصوب گردد، وزارت دفا)  2003

كارهاي خود  جاللي يكي از دستور. تابع وزارت كشور قرار گرفت كامالًجاللي، نيروي پليس 
در . را انجام اصالحات در پليس ملي قرار داد و در اين مسير حمايت كرزاي را با خود داشت

ديد ساختار فرماندهي و سلسله مراتب ساله را براي تج اولين گام، وي يك چارچوب پنج
با . ي آموزشي و ساز و كارهاي پرداخت حقوق را تعيين نمودها اداري برقرار كرد و پروتكل

اولين مشكل به عدم پيروي نيروهاي پليس : اين حال، او در اين مسير با چند مشكل مواجه بود
دومين مشكل . شد ميمربوط  از فرماندهان خود و بر عكس، وفاداري آنها به گروه قومي خود

آن بود كه دولت كرزاي به لحاظ مالي توانايي آن را نداشت تا به طرح علي احمد جاللي براي 
ميان نيروهاي  ها اضافه بر آن، توزيع ناعادالنه سمت. اصالح ساختار پليس، پاسخ مساعد دهد

. ه وجود آورده بودبر مبناي عنصر قومي صورت گرفت، نوعي نارضايتي را ب عمدتاًپليس كه 
زمان نياز باشد تا بتوان انتظار داشت افغانستان به يك پليس ملي و  هابدين ترتيب، شايد مدت

  ). Amnesty International, 2003: 13( مستقل مجهز شود
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  گيري نتيجه بندي و جمع

ا ت كنند ميي سياسي تالش ها د، هر يك از گروهني اجتماعي شكل مي گيرها زماني كه بحران
. فرهنگي پيگيري نمايند –ي ايدئولوژيك و نيز تمايزات نژادي تفاوتهااهداف خود را از طريق 

د بر رفتار، هويت و الگوهاي امنيت توان ميي متعارض ها كه ايدئولوژي دهد مياين امر نشان 
ي سياسي بر اساس تمايزات هويتي ها بسياري از خشونت. دنبه جا گذار تأثيرملي كشورها 

به  تأثيرگيري تضادهاي سياسي  ي قومي و هويتي بر شكلها پراكندگي گروه. شده استايجاد 
يي از تمايزات هويتي را به ها به اين ترتيب فضاي سياسي افغانستان، نشانه. جا گذاشته است

يي كه ها كي را ايجاد نمايد؛ دگرگونييتيي ژئوپلها د دگرگونيتوان ميوجود آورده و اين مسأله 
  .رافيايي فراتر رفته و به درون ساختار اجتماعي منعكس شده استاز فضاي جغ

ي است كه الملل بينآنچه در افغانستان شكل گرفته، انعكاس فضاي دگرگون شونده محيط  -1
د فضايي را توان مي ژئوپليتيك. ي اجتماعي قرار گرفته استها موضوعات و مؤلفه تأثيرتحت 

به موازات پراكندگي هويتي و همچنين پراكندگي قدرت  ها ايجاد نمايد كه در آن پراكندگي ايده
از آنجايي كه جامعه افغانستان و ساختار اجتماعي آن داراي تنوع مشهودي است، . انجام پذيرد

ي اجتماعي مربوطه نيز ها هاي كنش سياسي گروهفرايندي قدرت و نيز ها بندي اين امر بر شكل
  .شتات قابل توجهي را به جا خواهد گذاتأثير

به  الملل بيندر مباحث جديد روابط  ژئوپليتيككه  دهد ميبه طور كلي شواهد نشان  -2
با پايان يافتن جنگ سرد و از بين رفتن نظام حاكم بر . ي گوناگوني مطرح شده استها شكل

در اين روند، . ي خاص خود ايجاد شده استها آن فضاي جديد ديگري با عناصر و مؤلفه
ي مؤثر ديگري ظهور ها گروه. باشند در حال دگرگوني مي الملل بينابط ي سنتي روها مؤلفه

مذهب و هويت نه تنها . باشند ي رفتاري و كاركردي دين محور ميها كه داراي شاخص اند هيافت
ات قابل توجهي را به جا تأثيرنيز  الملل بينقدرت  بندي در ساختار داخلي، بلكه در شكل

  .گذاشته است
در  بويژهدر آسياي جنوب غربي و  ژئوپليتيكييي از تحوالت ها نشانه توان مي به اين ترتيب -3

به . باشند ميي هويتي ها و نشانه ها افغانستان را مورد مالحظه قرار داد كه داراي شاخص
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 الملل بيناي كه مرزبندي جغرافيايي قدرت، عامل تعارض و ستيزش در سياست  گونه همان
 –ي سياسي ها ي هويتي، احزاب و گروهها بندي رسيد كه مؤلفه جمعبه اين  توان ميبوده است، 

به همين دليل است كه . به جا گذارند تأثيرهاي قدرت فرايندند بر توان ميمذهبي افغانستان 
. در عصر جديد ايجاد شده است ژئوپليتيكيي ها ي مذهبي و مؤلفهها تركيب برداشت

ايجاد  1»جغرافياي معناگرا«را با عنوان  ي هويتي توانسته است موضوع جديديها برداشت
ايدئولوژيك در درون ساختار  -ي هويتيها اين امر مرزهاي جغرافيايي را با شاخص. نمايد

ي دوران جنگ سرد مورد توجه قرار مي سالهابنابراين آنچه كه طي . دهد ميسياسي پيوند 
دهي  ماعي سازماناجت –ي فرهنگي ها و نشانه ها گرفت، در عصر جديد بر اساس شاخص

براساس چنين نگرشي هرگونه منازعه، همكاري يا الگوهاي كنش رفتاري بازيگران . شود مي
رابطه بين چنين . موضوعات فرهنگي، ايدئولوژيك و هويتي قرار مي گيرد تأثيرمختلف تحت 

هاي اجتماعي  در چارچوب و قالب توان مييي را با قدرت و جغرافياي سياسي ها مؤلفه
  .قدرت بررسي نمود يتيكژئوپل

د آثار متنوعي را در معادله قدرت سياسي، توان ميمعناگرايي در ادبيات امنيتي جديد  -4
ايران، پاكستان و عربستان سعودي  ژئوپليتيكيي ها رقابت. ي به وجود آوردالملل بينو  اي منطقه

ظهور  ژئوپليتيكيي اه بندي معناگرايي جديدي است كه در شكل فراينددر افغانستان تابعي از 
ي درون ها و همچنين رقابت اي منطقهدر منازعات  توان ميپيامد چنين روندي را . يافته است

در اين شرايط، تاريخ قومي و هويتي . ساختاري بازيگران مختلف مورد مالحظه قرار داد
س يي را تفسير مي كند كه داراي انعكاها ي باشكوه و حماسي زندگي اجتماعي گروههاراه
ي اجتماعي و رفتار استراتژيك ها ي جديد جنبشها اين امر در شاخص. ي باشندالملل بين

دهنده قدرت و كنش سياسي است، نقش  ي اجتماعي كه شكلها كشورها و نيز گروه
  .اي داشته است كننده تعيين

ي اجتماعي با رويكرد هنجاري هاي هويتي، زمينه ارتقاء سطح تعامل گروهها احياي قالب -5
كه هر گاه تحوالت مذهبي به كنش  دهد مياين امر نشان . متنوع را فراهم آورده است

استراتژيك منجر شود، پيامدهاي خاص خود را در حوزه همكاري يا تعارض به وجود 
                                                           
1  - Geopiety 
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ي نويني از ها گذاري امنيتي ايجاب مي كند كه نظام اجتماعي، قالب بنابراين سياست. آورد مي
ي ها قالب. به جا گذارند تأثيرند بر معادله قدرت توان ميسازد كه  يي را فراهمها تحرك گروه

ايدئولوژيك در مناطقي همانند افغانستان نقش محوري داشته و توانسته است بر  -هويتي
و  اي منطقهقدرت و همچنين الگوي تعامل بازيگران رقيب در حوزه سياست  بندي شكل

  .ه جا گذاردات مشهودي را بتأثيرالمللي،  ي بينها رقابت
بندي رسيد كه ساختار اجتماعي در  توان به اين جمع هاي ياد شده مي مؤلفهبا توجه به  -6

. جديدي را ايجاد خواهد كرد ژئوپليتيكيهاي  بندي افغانستان، ماهيت قدرت و همچنين شكل
و  هاي فرهنگي، اجتماعي، نژادي، قومي الملل مبتني بر نشانه قدرت سياسي جديد در نظام بين

و پيمان ناتو  آمريكاهايي، استقرار نيروهاي نظامي  مؤلفهبا توجه به چنين . هويتي است
به طور كلي فضاي سياسي و . تواند در كوتاه مدت ثبات و تعادل را به افغانستان برگرداند نمي

تواند بر  معنايي مي - هاي هويتي  مؤلفهاي است كه عوامل و  اجتماعي افغانستان به گونه
ظهور . گذار باشدتأثيرهاي امنيت ملي افغانستان و محيط همجوار آن  ات و شاخصموضوع

قدرت  ژئوپليتيكهاي  بندي آن بر شكل تأثيرتوان انعكاس شرايط جديد و  مجدد طالبان را مي
  .دانست
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