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چکیده
شواهد تاریخی تجربی حاکی از آن هستند که روند دولت سازی در کشورهای جهان سوم و در
حال توسعه عمدتاً بهصورت موفقیتآمیزی طی نشده است و باا برارانهاای مهمای همناون
برران هویت ،مشروعیت ،ملتسازی و در نهایت خشونتهای قومی و مذهبی مواجه بودهاست.
سازی در افغانستان کنونی چه بودهاند؟ فرضیه ترقیق آن است که شکافهاای قاومی نااادی و
برران هویت و خشونتهای ناشی از این شکافهای فعال و ریشهدار ،نقاش آفرینای مخار
طالبانیسم و فرقه گرائی متعصبانه و کج اندیشانه این جریان ،فقر فرهنگی و سنتی باودن شادید
جامعه از جمله چالش ها یا موانع مهم دولت سازی فراگیر در افغانستان بوده اند .در این ترقیق،
مسئله یاد شده در چارچ و

نظریه دولت شکننده با روش تبیاین علای جامعاه شاناختی ماورد

بررسی قرار گرفته است .از یک سده پیش تاکنون ،شواهد تاریخی نشان از آن دارند که شاکاف
های قومی مذهبی و برران هویت ناشی از آن ،به مثابه مانع و چالش مهم در مقابل دولت سازی
فراگیر در این کشور عمل کرده اند و برران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز در این راستا
قابل ترلیل است.
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در این ترقیق ،مسئله یا سؤال آن است که موانع یا چالشهای اجتماعی مهم فاراروی دولات
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مقدمه
در ارتباط با خاستگاه دولتهای مدرن که در اروپاا از ساده  71باه ایان ساو شاکل
گرفتند دیدگاهها متفاوت هستند .افرادی چون چارلز تیلی ،اتو هینتز ،توماس ارتمن و
مایکل مان بر تأثیر جنگها و تأمین هزینه آن توسط دولات در شاکل گیاری دولات
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مدرن تأکید دارند .پری اندرسون نظریه پرداز دولت مدرن مطلقاه ،در تکاوین دولات
های مدرن بر بررانهای اجتماعی  -اقتصادی در نظامهای فئودالی ،کاهش توان مالی
و کنترلی اشرافیت ،قدرت یابی بورژوازی تجاری و نیاز آن به دولت متمرکز و مدرن
تأکید دارد .چارلز تیلی بر این نظر است که تا پیش از سده  ،71دولت مدرن در اروپاا
شکل نگرفته بود ،حکومتها در شکل مرلی یا شبه دولتها بودند .از سال  7171باه
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این سو ،با افزایش جنگها و هزیناههاای ناشای از آن ،سایطره و عرصاه حکمرانای
دولتها گسترش یافت (تیلی .)71 7837 ،تطاور شاکل گیاری دولات در خاار از
اروپای غربی دست کم با سرآغاز استعمار شروع شاده باود .آدام واتساون و ماارتین
وایت به تفصیل به موضوع گسترش بطئی نظام وستفالیایی به سراسر جهاان پرداختاه
اند .شایان ذکر است که قدرتهاای غربای و در ر س آن ایاامت متراده آمریکاا در
دوران جنگ سرد و پساا جناگ سارد ،تارش کردناد پاروژه دولاتساازی و حتای
دموکراسی سازی در کشورهای جهان سوم را کارگردانی کند .در حوزه جهان عر

و

خاورمیانه نیز پس از رویداد یازده سپتامبر ،ایامت مترده طرح «خاورمیانه بازر » باا
هدف ایجاد دموکراسی ،توسعه اقتصادی  -اجتماعی و احیای حقوق زنان و اقلیتها
را اعرم کرد اما این طارح باا شکسات مواجاه شاد .پاس از حادثاه یاازده ساپتامبر،
افغانستان به مثابه یک تهدید و موضوع مهم برای امنیت جهانی باه کاانون توجاه در
مرافل س یاسی و آکادمیک جهانی تبدیل شد .شکنندگی بامی دولت ،این کشور را به
کانون تروریسم تبدیل کرد .گرچه این کشور دارای فرهنگ کهن است ،ولای اماروزه
باچالش های زیادی در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در روند دولت –

ملت سازی مواجه است .تجربه تاریخی افغانستان آکنده از حکومتهای اساتبدادی و
اختناق سیاسی -اجتماعی و عدم برخورداری از تجربه دمکراتیک است و با حاکمیت
مردمی و ملی فاصله زیادی دارد .البته در این کشور با مداخله و کمکهاای خاارجی
در روند دولت سازی گامهایی همنون تدوین قاانون اساسای ،برگازاری انتخاباات
ریاست جمهوری ،انتخابات مجلس ،نهادسازی سیاسی و اعطای آزادیهای سیاسای
و اجتماعی به نهادهای مدنی و فعامن سیاسی برداشته شاده اسات .در چناد ساال
اخیر دولت کرزی برای ایجاد ثبات سیاسی و تشکیل دولت فراگیر از گاروه طالباان
خواست تا به دولت بپیوندد و از خشونت پرهیز کناد .باااینوجاود ،ایان گاامهاا در
جهت ایجاد دولت فراگیر و دمکراتیک مردود بوده و با موانع و چاالشهاای بسایار
جدی سیاسی -اجتماعی روبرو بوده اسات .طبعااً درایانارتبااط ،آمیازهای از عوامال
داخلی سیاسی ،اجتماعی و اقتصاادی و عوامال خاارجی باا نقاشآفرینای کنشاگران
منظر چالشها و موانع اجتماعی تمرکز می گردد .در این ترقیق ،مسئله مهم آن است
که افغانستان و حکومت کرزی در روناد دولات ساازی مقتادر باا چاه مواناع مهام
اجتماعی مواجه بوده است ؟
در این نوشتار ،با روش تبیین علی جامعه شاناختی ،شاکنندگی دولات ،مواناع و
چالشهای اجتماعی فرا روی دولتسازی فراگیر و مقتدر در افغانستان مورد بررسای
و ترلیل قرار گرفته است .منظور از تبیین علی جامعاه شاناختی آن اسات کاه های
پدیده یا مسئله سیاسی همنون شکنندگی دولت در افغانستان کنونی در خار شاکل
نگرفته و ریشه در بستر نابسامان اجتماعی دارد.
پرسش ترقیق آن است که مهمترین موانع یا چالشهای اجتماعی فراروی دولتت
سازی در افغانستان کنونی چه بودهاند؟ مهمترین موانع اجتماعی دولتسازی فراگیتر
و مقتدر در افغانستان کنونی عبارت بودند از  :شکافهتای وتومی – نتاادی فعتال و
ریشه دار تاریخی و به تبع آن ،بحران هویت و خشونتهای فزاینتده وتومی-نتاادی،
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منطقهای و فرا منطقهای مؤثربوده اند اما در این نوشتار ،بر ترلیل مسائله یااد شاده از
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نقش آفرینی مخرب طالبانیسم و فروه گرائی متعصبانه و کجاندیشانه این جریان ،فقتر
فرهنگی و سنتی بودن شدید جامعه.
 .1چارچوب نظری و مفهومی
در این قسمت ،نخست مفاهیم اصلی تعربف می شوند ساپس ،چاارچو

نظاری باا

تمرکز بر نظریه دولت شکننده طرح می شود« .شکافهای اجتماعی» به تعارضاات و
اخترفات اساسی موجود در جامعه در عرصههاای قاومی -نااادی ،ماذهبی ،زباانی،
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طبقاتی و نیز تعارضهای مدرن اطرق میشود که سبب اشکال گونااگون پویاایی و
صف بندی بین نیروهای اجتماعی و تشکلهای مدرن حزبی یا شبه تشکلهاای غیار
مدرن وابسته به آنها میشود .در جوامع و دولاتهاای شاکننده ،خشاونت و جناگ
داخلی به دمیلی همنون شکافهای حل نشده اجتماعی ،عدم وجود فرهنگ مدنی،
عدم اعتقاد حکومت و نیروهای اجتماعی به رقابات قاعادهمناد و دموکراتیاک ،عادم
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وجود دولت مقتدر ،برران مشروعیت ،برران کارآمدی و بیگانگی جامعه نسابت باه
دولت بهطور مکرر رخ میدهند« .دولتسازی» روند یا فرایندی اسات کاه طای آن،
یک جامعه سیاسی ترش می کند از طریق انباشات قادرت و توساعه یرفیاتهاای
نهادی؛ خودمختاری ،حاکمیت و استقرل خود را کسب کند و ارتقاا دهاد ،هادف در
چنین روندی ،تکامل هر چه بیشتر دولت ( به عنوان سازه نهادی نیرومند) و ترکایم
ملت ( به عنوان یک سازه اجتماعی یکپارچه و دارای هویات واحاد) و نزدیکای هار
چه بیشتر آن دو است ( قوام و زرگر.)227 7831 ،
در این راستا« ،دولتسازی» دارای چند مؤلفه اساسی است الف) افازایش و توساعه
یرفیت های سیاسی (انباشت قدرت ،دولت متمرکز و اراده سیاسی حاکم بر جامعاه)
) توسعه یرفیتهای ملی و کاارکردی ( امنیات ساازی ،اساتفاده از زور مشاروع،
افزایش کارامدی های آموزشی ،خدماتی ،اجتماعی ،اقتصاادی و رفااهی دولات) )
توسعه یرفیتهای نهادی و بوروکراتیک (سردارنیا.)21 7832،
«ملتسازی» در ارتباط با ایجاد و توسعه هویت مشترک در قالاب ملات ،هویات
ملی پایدار ،غرور ،یکپارچگی و همبستگی ملی به کار مایرود .فرایناد ملات ساازی

دارای ابعاد مهمی است که عبارتند از الف) توسعه حس همدلی در بین ملات و نیاز
ه مدلی اعضای آن با دولت،

) گسترش ارتباطات و پیوند ها بین گروه بنادیهاای

قومی  -ناادی و زبانی ) فرسایش تدریجی تعهدات و علقههای فروملی و پاذیرش
علقه های مدنی  -ملی و اقتدار ملی د) توسعه زیرساخت های ارتبااطی ،آموزشای و
مانند آن در جامعه برای پیوند اقصی نقاط کشور با پایتخات ( ساردارنیا.)23 7832 ،
ملت سازی عموما در اشاره به فرایند یکپارچه سازی جمعیت یا مردم در یک کشاور
از رهگذر ایجاد وحدت ملی به کار می رود به طوری کاه ماردم احسااس کنناد کاه
منسجم بوده و به یکدیگر اعتماد دارند ).( Ahlerup& Hansson, 2011:431
هانتینگتون با عنایت به تجربه کشورهای اروپایی ،چند مرحلاه را در روناد دولات -
ملت سازی طرح می کند که عبارتند از
 .7اقدام نخبگان حکومتی نوگرا به ایجاد دولات مادرن و توساعه نهاادهاای
غیره؛
 .2اقدام دولت به ملت سازی و هویت ملی ازطریق نهادهای مدرن آموزشی،
ارتباطی ،فرهنگی و توسعه اقتدار ملی بر ورای هویت ها و اقتدارهای فروملی؛
 .8افزایش یرفیت پاسخگویی و کارآمدی دولت مدرن و نهادهای حکاومتی
جدید ؛
 . 4ایجاد و گسترش یرفیت های مشارکتی دولت و نهاد ها بارای مشاارکت
دادن افراد ،گروهها و اقشارگوناگون در امر دولت  -ملات ساازی (هاانتینگتون،
77-73 :7818

).

اشتین رکان با رویکرد مرکز -پیرامون و با تمرکز بر تاریخ اروپا ،سه مرحلاه تااریخی
در ارتباط با دولت  -ملت سازی ذکر می کند که عبارتند از  .7شکل گیاری دولات
یا ساختار سیاسی متمرکز و سپس ایجاد هویت ملی و انرصاار کااربرد زور مشاروع
 . 2نفوذ و گسترش تدریجی دولات یاا مرکاز در پیراماون از طریاق توساعه نهادهاا،
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جدید و بوروکراسی و ترومت در حوزههاای آموزشای ،ارتبااطی ،اقتصاادی و
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بوروکراسی و ارتش  .8اهتمام جدی دولت و نیروهای اجتماعی به حل برران هاای
هویت ،مشروعیت ،یکپارچگی ،نفوذ ،توزیع و مشارکت (بدیع.)717-717 7817 ،
 .2دولتهای شکننده ،شاخصها و عوامل آن
مفهوم و برداشت امروزی از دولت مدرن به ماکس وبر بر میگردد که در اواخر دهاه
 7321طرح شد .وبر ،دولت مدرن را متشکل از نهادهای سیاسی ،اداری و امنیتی می-
داند که از حق استفاده انرصاری از زور مشروع بر مردم مشخص در سارزمین معاین

02

برخوردار است .دولت های مادرن باا کارکردهاای مهمای همناون برقاراری نظام و
امنیت ،قانون گذاری ،قضاوت و حل اخترفات ،انسجام و وحدت بخشی در جامعاه
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و اقشار گوناگون ،توزیع مقتدرانه و عادمنه کامهاا و خادمات در جامعاه باه دور از
تبعیض های آشکار و برقراری حاکمیت قانون شناخته می شاوند و باه واساطه ایان
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کارکردها از حکومتهای پیشامدرن خودکامه متماایز مای شاوند

(Edwards, 2010:

) .269-270دولتهای مدرن برای انجام چنین کارویاههایی بایساتی از توانااییهاایی
همنون تنظیمی ،استخراجی ،نمادین ،توزیعی و امنیتی برخوردار باشند.
نظریه پردازان و مرافل دانشگاهی بین مفاهیمی همنون «دولتهاای ضاعیف یاا
شکننده» 7و «دولتهای فروپاشیده» 2تفاوت قائل می شوند« .دولت ضعیف و شکننده
یا فرومانده» از یرفیت مزم برای کنترل و نفوذ در جامعاه ،تنظایم رواباط اجتمااعی،
استخرا منابع انسانی ،مادی و نمادین و تخصیص مقتدرانه منابع برخوردار نیسات و
ناتوان از برقراری نظم و اعمال اقتدار در جامعه است ). (Heir & Robinson, 2007: 3
دولتهای ضعیف و شکننده بر خرف دولتهاای فروپاشایده ،فارو نپاشایده اناد و
حاکمیت دولت کامر از بین نرفته است اما دولت با برران اقتدار یا اقتدار رو به تنزل
و اضمررل رو برو است ). (Heir & Robinson, 2007: 6
در مقابل؛ «دولتهای فروپاشیده» دولتهایی هستند که در عمل از بین رفتهاند و
یک گونه افراطی از دولت ناتوان و به شدت رو به اضمررل هستند که در آن ،خار
Weak and Failed states
Collapsed states

1
2

قدرت مرکزی فراگیر سبب سقوط حکومت و حاکمیت چندگانه می شود و مادعیان
قدرت در بین اقوام ،ملیتها و مذاهب به اعمال قدرت عریاان و نامشاروع و جناگ
داخلی روی می آورند .سومالی در اواخر دهه  7331نمونهای از این دولاتهاا باود.
در خوشبینانهترین شکل ،این نوع دولت را بایساتی شابه دولات نامیاد

(Rotberg,

) .(Heir & Robinson, 2007: 5) .2009:9در این نوع جوامع ،دولت عمرً فروپاشایده
و کنترلی بر مرزها ندارد ،عوامل پیوند دهناده سیاسای ،تنظیمای و اجتمااعی از باین
رفتهاند ،گرچه بخشی از ساختار دولت وجود دارد ولی در نزد بیشاتر اقشاار جامعاه،
فاقد مشروعیت است .هی ساختار متمرکز ،قدرتمند و فراگیر مشروع برای خادمات
عمومی و برقراری نظم وجود ندارد و از مشاروعیت باین المللای برخاوردار نیسات
(یزدان فام« .)713 7831 ،بنیاد صلح» هر ساله کشورها و حکومتهاا را بار اسااس
چند مؤلفه یا شاخصه ترت عنوان «شاخصهای دولتهای شاکننده» از نماره  7تاا
دولت است؛ این شاخصها عبارتند از فشارهای جمعیتی ،تعداد و کمیات آواره هاا،
شکایات گروهی و جمعی ،فرار نخبگان ،توسعه نابرابر و نااموزون اقتصاادی ،فقار و
رکود اقتصادی ،ضعف مشروعیت دولت ،خادمات عماومی ،حقاوق بشار و حقاوق
شهروندی ،نروه عملکرد نهادهای امنیتی ،واگرایی یا همگرایی نخبگاان و ماداخرت
خارجی ) .(The Fund for peace: 2014در تباین با دولتهاای شاکننده و فروماناده،
مهمترین شاخصهای دولتهای مقتدر از دید مؤسسات بین المللی همنون « برنامه
توسعه سازمان ملل مترد» « ،سازمان شفافیت بین المللی» و « خاناه آزادی» عبارتناد
از سطح بامی امنیت ،عدم روا خشاونت هاای سیاسای  ،قاانون گرایای ،عادالت
قضایی ،تضمین آزادیهای سیاسی و مدنی ،ایجاد مریط مناسب برای رشد و توساعه
اقتصادی و حکومت قانون). (Rotberg, 2009: 4
برطبق یکی از تعاریف ،ویاگیهای دولتهاای ضاعیف و شاکننده عبارتناد از
توان اجرایی بسیار ضعیف ،سطح پایین درآمدهای مالی و مالیاتی ،ناتوانی در برآورده
کردن تقاضاهای جامعه ،اراده ضعیف دولت در اعمال اقتدار ،ناتوانی در ارائه خدمات
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کافی و به هنگام به شهروندان و سست شدن مشروعیت آن در میان مردم و دولتهاا
در عرصه بینالمللی ) .(USAID, 2005:1مردم و شهروندان به دلیل ناتوانی دولت در
انجام ویایف و تقاضاها ،آن را دولتی شایسته و میق نمی دانند و چنین دولتای فاقاد
مشروعیت مزم اسات) .(Marshal and Goldston,2007:13-14در مشاروعیت دولات
مدرن صرفاً به ابعاد دموکراتیک و مدنی تمرکز نمیشود و جنبه عملکردی -خادماتی
و کارآمدی دولت در ابعاد رفاهی و امنیتی و نروه تعامال دولات و ماردم نیاز ماورد

00
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توجه قرار می گیرد که دولتهای شاکننده از آن برخاوردار نیساتند .در دولاتهاای
شکننده ،نبود مشروعیت به تضعیف یرفیت عملکردی و خدماتی دولت مای انجاماد
و این پیامد نیز به نوبه خود به تضعیف شدید مشروعیت دولت می انجامد

(OECD,

).2010:7-8
دولتهای ضعیف و شکننده به دلیل نااتوانی از انجاام کاارویاههاای اساسای در
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عرصههای گوناگون به ویاه امنیتی و خدمات رساانی ،مشاروعیت خاود را تضاعیف
کرده و در نهایت از دست میدهند و بسیار شکننده میشاوند .در واقاع ،مشاروعیت
نمیتواند صرفا با عملکردهای نمادین و تبلیغااتی حاصال شاود .توزیاع مقتدراناه و
عادمنه خدمات در ابعاد گوناگون ،ارتباط مرکمی با مشروعیت دولت و اساتمرار آن
دارد .البته در بین تقاضاها ،ایجاد امنیت بسیار مهمتار اسات کاه دارای ابعااد جمعای،
گروهی ،فردی ،روحی -ذهنی ،فیزیکی ،داخلی ،مرزی ،شغلی ،اجتمااعی و مانناد آن
است) . (Rotberg, 2009:2-3هانتینگتون بر این باور است که جوامع رو به رشد بارای
جلوگیری از شکنندگی حکومت و دولت به سازماندهی و نهادینگی شدید نیاز دارند.
از دید وی ،مسئله اصلی این کشورها نه آزادی بلکاه ایجااد ساامان سیاسای مشاروع
است(هانتینگتون .)77 7817 ،هانتینگون ،برران اقتدار و عدم نهادمندی را باه عناوان
ویاگی مهم دولتهای شکننده میداند و مهمترین شاخصهای دولت های یاد شاده
در جهان سوم را عبارت می داند از خشونتها و تنشهای فزاینده قومی و ماذهبی،
حکومتهای پلیسی و دیکتاتوری شکننده ،شورشها و جنگهای چریکی و داخلای،
کودتاهای پی در پی ،بی ثباتی سیاسی ،برران اقتدار و ناتوانی دولت در اعماال ماوثر

اقتدار و قانون ،نبود نهادهای سیاسی مقتدر در ارتباط با ترقاق بخشایدن باه مصاالح
جمعی و امنیت عمومی (هاانتینگتون .)71 7817 ،پایاههاای دولاتهاای ضاعیف و
شکننده ،بسیار لرزان و شکننده هستند ،این دولتها از بررانهای گوناگونی همنون
برران اقتدار یاا نااتوانی از اعماال ماؤثر و مقتدراناه زور و سالطه مشاروع ،براران
کارآمدی ،بررانهای مالی و اقتصادی و برران مشروعیت برخاوردار هساتند (یازدان
فام .)21 7831 ،سایر بررانها عبارتناد از براران در ایجااد همبساتگی و انساجام
فکری و فرهنگی و وفاق ارزشی در جامعه ،برران بی نظمی وعدم ایجاد ثبات قاعده
مند همراه با پویایی منظم و به دور از خشونت ،شکاف در هیاات حاکماه و نخبگاان
حکومتی ،شکاف در بین کنشگران و اقشار در بدناه چناد پااره قاومی و ماذهبی .در
مجموع ،وجود بررانهای یاد شده در بستر جامعه چند پاره قومی و ماذهبی ،براران
هویت فزاینده ،شکافهای اجتماعی متراکم و دولت ضعیف و نامشروع حااکی از آن
بررانهای زیر سیستمی مانند بررانهای اقتصادی ،نفوذ ،توزیع و یکپارچگی مواجاه
هستند .برران های سیستمی یاد شده باه کیاان و شااکله جامعاه یعنای هویات ملای،
انسجام جامعه و مشروعیت حکومت ضربه جدی وارد می کنند و منجار باه شاکاف
دولت و جامعه چند پاره قومی ،مذهبی و ناادی ،شکنندگی دولات ،بای نظمای و در
نهایت فروپاشی حکومت می شوند.
دولت های بسیار شکننده عروه بر ایجاد بی ثباتی سیاسی و اجتماعی داخلای ،در
سطح بینالمللی نیز می توانند به ثبات بینالمللی آسیب جادی وارد کنناد و پناهگااه
امنی برای گروههای تروریستی و ترورسیم بین الملل باشند لذا این گوناه دولاتهاا
معمومً مورد شناسایی بین المللی قرار نمیگیرند ).(Ottaway &Mair, 2004: 6
در دولتهای شکننده و بی ثبات ،نظم سیاسی  -اجتماعی به صاورت خاالص و
در شکل مدنی -مدرن و سنتی ترقق نمی یابد بلکه آمیزه ای از عناصر و مؤلفاههاای
مدرن و پیشامدرن و شکافهای اجتماعی مدرن و پیشامدرن است ).(OECD, 2010: 9
چنین بستر دورگه و تلفیقی سبب اناواع تعاارضهاا و رویااروییهاای اجتمااعی -
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سیاسی ،بی ثباتیها ،سرگشتگیهای هویتی و تعارض هویات مادرن و هویاتهاای
پیشامدرن می شود .اگر چنین بستری با روشهای تادریجی و نظاام مناد ،همکااری
دولت و جامعه و با اراده سیاسای  -اجتمااعی ماؤثر مادیریت نشاود باه شاکنندگی
حکومت و جامعه و فروپاشی نظم ،اقتدار سیاسی و همبستگی اجتماعی می انجامد.
از دید هانتینگتون مهامتارین عوامال و ویاگایهاای عادم نهادمنادی ،شاکنندگی و
خشونت در دولتهای شکننده عبارتند از عدم انطباق پذیری حکومت با تراومت،

03
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نیازها و پینیدگی های جامعه و مریط پیرامونی ،تخصصی و کارکردی نشدن نهادها،
عدم استقرل حکومت از گروه بندیها و شکافهای اجتماعی ،بی توجهی به مصالح
جمعی ،ضعف جدی دولت در اعمال اقتدار ،ناتوانی نخبگان در رفع تعاارضهاای و
پیامدهای ناگوار ناشی از شکاف سنت و مدرنیته ،رویارویی شدید جریانهای ناوگرا
و سنت گرا ،فساد ،عدم برقراری عدالت مؤثر و توزیع نابرابر مزایا و امتیاازات ناشای
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از نوسازی ،گسترش بی اعتمادی ،فقر فرهنگی ،عدم نهادینه شدن فرهنگ و باورهای
مدنی ،فقر ،شکاف طبقاتی شدید و بارآورده نشادن انتظاارات فزایناده و ناکارامادی
حکومت شکننده (هانتینگتون.)87-777 7817 ،
 .3تاریخچه سیاسیافغانستان
به لراظ تاریخی تا پیش از سال  ،7328افغانساتان فاقاد حکومات مرکازی و دولات
متمرکز بود و به صورت پراکنده ترت حاکمیت قبایل گوناگون باه صاورت ارباا -
رعیتی بود و سرزمین فاقد قانون و نظم سیاسی مدرن شناخته می شد .این کشاور در
سال  7328در دوران حکومت حبیب اهلل برای نخستین بار از قانون اساسی به عناوان
نخستین تجلی دولت مدرن برخوردار شد .در تاریخ سیاسی این کشور ،امان اهلل خاان
فرزند حبیب اهلل به تاثیر از آتاترک رهبر ترکیه ،بارای نخساتین باار باه انجاام برخای
اصرحات و مادرن ساازی دسات زد و برخای پیشانهادات بارای تاسایس سالطنت
مشروطه طرح کرد البته اصرحات وی عمدتا در عرصه فرهنگی  -اجتماعی و کشف
حجا

بود .در بستر شکاف جدی سنت و مدرنیته و ریشه دار باودن جریاان سانت

خواه و مرافظه کار ،اقدامات و پیشنهادهای وی با مخالفت لویی جرگه مواجه شاد و

سرانجام با قیام مردمی ،وی تبعید شد .نادرشاه در سال  7381از سوی لویی جرگه به
پادشاهی برگزیده شد ،قانون اساسی وی آمیازهای از سالطنت خودکاماه و اترااد باا
مرافظه کاری مذهبی بود .در این دوره ،مذهب حنفای باه عناوان ماذهب رسامی و
مبنای قانون گذاری کشور رسمیت یافت .سرانجام وی در سال  7388به دسات یاک
دانش آموز دبیرستانی ترور شد .در تاریخ افغانستان ،حکومت  41ساله مرمد یااهر
شاه( )7318-7388از اهمیت خاصی برخوردار است .در ساال  7374ساومین قاانون
اساسی این کشور بر مبنای سلطنت مشروطه تصویب شد و مجلس از قادرت قاانون
گذاری برخوردار شد .اگرچه شریعت بهعنوان یک مبنا برای قانون گاذاری شاناخته
شد اما نظام حقوقی این کشور ،عمدتاً عرفی بود و قانون اساسی یاک نظاام حقاوقی
مستقل را اعرم کرد ،با این وجود ،بیشتر اختیارات متعلق به یاهر شاه باود .در ساال
 7377انتخابات انجام شاد و در نتیجاه آن ،مجلاس نماینادگان تأسایس شاد .بارای
خلق و پرچم از بین راستگرایان پشتون روساتایی و چپگرایاان شاهری تشاکیل شاد
) .(Edwards, 2010: 967-975پس از یاهر شاه می توان از حکومات مرماد داوود،
نورمرمد ترکی ،حفیظ اهلل امین ،ببرک کارمل و نجیب اهلل نام برد.
با تهاجم اتراد شوروی به این کشور ،جنگ بین مجاهدین و حکومت کمونیستی
وابسته به شوروی شروع و تا  7333استمرار یافت .باا ساقوط حکومات کمونیساتی،
مجاهدین اسرمگرا با مروریت تاجیکها و ائترف شمال در فاصله ساالهاای 7333
تا  7337حکومت را تشکیل دادند .در فاصاله ساالهاای  7337تاا  ،2112افغانساتان
شاهد استبدادی ترین ،مخاوف تارین شاکل حکومات و عصار قارون وساطایی باا
حاکمیت طالبان و القاعده بود .در این مقطع ،در این کشور تمامی نشانههای نخساتین
دولت مدرن در ساحت سیاسی و نشانگان اولیه مدرن سازی در عرصاه اجتمااعی و
علمی مرو شدند و تاریک اندیشی و استبداد کامل بر کشور حاکم شد .با حاکمیات
طالبان و القاعده ،حکومت این کشور به رده دولت های فروپاشیده تنزل یافت و وارد
جنگ داخلی تماام عیاار شاد .از جهات باین المللای ،ایان کشاور باه ماامنی بارای
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تروریستهای بین المللی و به ستاد مرکزی برای تروریسم بین الملل مبدل شد(

Heir

 .)& Robinson, 2007: 1در فاصله سالهای  2117تا  2117کنفرانس باین المللای در
بن آلمان با حضور اکثر رهبران قبایل افغانی تشکیل شد ،دستور کار اصالی آن شاامل
دولت سازی در شکل جدید ،ایجاد نظم سیاسی و اجتماعی مدرن و پایان بخشیدن به
حکومت خودکامه و قرون وسطایی طالبان بود .در این کنفرانس سرکردههای قبیلهای
و قومی -زبانی متشکل از چند گروه شرکت کردند که عبارتند از  .7ائاترف شامال(

01
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تاجیکها و ازبکها) « .2پروسه رم» که از پشتونهای تبعیدی به رهبری یاهر شاه در
ایتالیا شکل گرفته بود  .8گروه قبرس متشکل از رهبران شیعی باود  .4گاروه پیشااور
که عمدتا از پشتونهاای تبعیادی در پیشااور پاکساتان تشاکیل مایدهناد

(Cronin,

) .2002:3این کنفرانس در صدد ایجاد یک حکومت موقتی با هادایت لاویی جرگاه
بود که وییفه آن ،انجاام تمهیادات و اقاداماتی بارای تادوین قاانون اساسای ،انجاام
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انتخابات و انتقال قدرت به حکومت جدید بود .لویی جرگه به مثابه مجلس موسسان
برای تدوین قانون اساسی عمل کرد .به موازات این کنفرانس ،جامعه بین الملال و در
راس آن ایامت مترده آمریکا نیز سه برنامه نظامی ،سیاسای و ماالی را بارای انتقاال
قدرت و پایان بخشیدن به حکومت طالبان در دستور کار قارار داد ،حکومات کارزی
خروجی این

تمهیدات بود).(Edwards, 2010: 979

حکومت کرزی در دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود – البته باا پشاتیبانی
نظامی -امنیتی ،مالی و اداری بین المللی برخی اقدامات در جهت دولت سازی انجام
داد که مهمترین آنها عبارت بودند از ایجاد و توسعه اولیه پلیس و ارتش ،برگازاری
انتخابات ریاست جمهوری و پارلماانی ،ایجااد و توساعه اولیاه بوروکراسای و نظاام
مالیاتی ،ایجاد نهادهاای حکاومتی و شناساایی باین المللای .گرچاه ایان اقادامات و
دستاوردهای حکومت کرزی در خصوص دولت سازی را نمیتوان نادیده گرفت اماا
با اتخاذ یک رویکرد روشی جامعه شناختی تاریخی -سیاسای بایساتی خااطر نشاان
ساخت که افغانستان در مسیر دولت سازی مدرن و نیز ملت ساازی باا چاالشهاا و
موانع جدی اجتماعی و سیاسی مواجه است کما این که در گذشته نیز این چالش هاا

مانع از موفقیت حکومت امان اهلل خان و یاهر شاه در مسیر دولت سازی شادند کاه
در گفتارهای بعد به آنها پرداخته میشود.
 .4افغانستان ،شاخصهای شکنندگی و ضعف دولت مدرن
« بنیاد بین المللی صلح» هر ساله بر اساس  72شاخص ،حکومت ها از حیث اقتادار،
توانمندی یا شکنندگی دولتها رتبه بندی میکند؛ نمره  721به معنی بامترین میازان
شکنندگی یا ضعف حکومت است و نمرات پایین تر به معنای نیرومنادی آن اسات.
شاخص های  72گانه این بنیاد در جدول ذیل آمده است .در جدید ترین رتبه بنادی
این بنیاد در سال  ،2174افغانستان با اخذ نمره  717در ردیف یا رتبه هفتم دولت هاا
با شکنندگی بام اعرم شد .مزم به ذکر است که این کشور در سال  2178باه عناوان
فاسد ترین دولت یا رتبه نخست در فساد شناخته شد.
رتبه بندی و شاخصهای دولت شکننده افغانستان در سال (www.foundforpeace.org)2114

شاخص ها

فشار جمعیتی

آواره ها

شکایات گروه ها و اقشار

فرار نخبگان

نابرابری در توسعه اقتصادی

فقر و رکود اقتصادی

مشروعیت دولت

خدمات عمومی

حقوق بشر و حکومت قانون

نهادهای امنیتی

همگرایی یا واگرایی در نخبگان

مداخله قدرت های خارجی

نمره کلی از 121

افغانستان است .حکومت کرزی در کمتر از یک دهه اخیر با بررانهای مهمی مواجاه
بوده است که عبارتند از  .7برران اقتدار به معنی عادم پاذیرش فراگیار حکومات از
سوی همه اقشار به ویاه در مناطق ترات سالطه طالباان  .2براران نفاوذ ،باه معنای
نهادسازی ضعیف و ناتوانی آنها از نفوذ و اعمال اقتدار و کنترل در مناطق پیرامونی
 . 8برران مشروعیت باه دلیال عادم پاذیرش فراگیار حکومات ،ناکارآمادی و فسااد
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شاخصهای فوق و اخاذ رتباه  1نشاان از شاکنندگی و فرومانادگی باامی دولات
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حکومت  . 4بی ثباتی و ناامنی فزاینده به دلیل ضاعف و ناکارآمادی شادید نهادهاای
امنیتی  -نظامی و خشونت گرایی طالباان  .7ضاعف و نااتوانی حکومات در توزیاع
مقتدرانه کامهاا و خادمات  .7فسااد باام در حاکمیات  .1ضاعف و نااتوانی باامی
حکومت و بوروکراسی در استخرا منابع مالی و انسانی  .3ضعف جدی حکومات و
پارلمان در کارکردهای تنظیمی و قانون گذاری و اجرای آن.
 .7تأثیر جامعه چند پاره و واگررای قرومی مرههبی و بررران هویرت ملری برر

24
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شکنندگی دولت
یکی از شاخصهای دولتسازی و نشانگان دولت مدرن صرف نظار از دموکراتیاک
یا غیر دموکراتیک ،شکل گیری اقتدار ملای بار ورای اقتادار فروملای ،نهادیناه شادن
رابطه سلسله مراتبی و طولی و نه حذفی بین این دو شکل از اقتدار و پیروی هویات
های فروملی قومی -زبانی و مذهبی از قدرت سیاسی به عنوان عالیتارین و فراگیار

چالشهای اجتماعی دولت سازی مدرن در افغانستان

ترین شکل قدرت و اقتدار است .باید گفت که در هی کشوری هویت ملی مقدم بار
دولت مدرن نبوده است بلکه نسبت به دولت مدرن ،پسینی است ،در واقع پایان دادن
به تعارضات قومی و مذه بی و حل برران هویت ،سنگ بنای اصلی در روند دولات
سازی است (سردارنیا.)81 7831،
تجربههای تاریخی نشان می دهند در کشورهایی کاه پایش از اقادام دولتماردان
نوگرا به دولت سازی ،از انسجام ملی اولیه و آگاهی نسبت به این موضوع برخاوردار
بوده اند ،به اعتبار این پشتوانه ،دولتمردان در آن کشور از دشواری های جادی بارای
ملتسازی و دولت مدرن مواجه نشده اند .اما در جهت عکس ،در کشاورهاای فاقاد
هویت ملی و برتری شدید علقههای فروملی قومی ،زبانی و مذهبی بر هویات ملای،
آنان با دشواری های جدی در ملت – دولتساازی مادرن مواجاه باوده اناد .تااریخ
سیاسی  -اجتماعی افغانستان مثال بارزی از جامعاه واگارای قاومی و ماذهبی ،نباود
هویت ملی ،نبود دولت متمرکز و کینههای تاریخی است .چنین بستری در یک ساده
اخیر در حکومت امان اهلل و یاهر شاه و در دوره حکومت کرزی به مثابه یک چالش
و مانع جدی در مقابل دولت سازی مدرن عمل کرده است.

پشتونها بزر ترین گروه قومی در افغانستان و بنیانگذار کشور به همین ناام بودناد.
از سال 7724ه.ش  7141 /م که پشتونها سلسله «درانی» را در قلاب خراساان بازر
تشکیل دادند و نام قبیله خود یعنی «افغاان» را بار آن سارزمین نهادناد و ناام زیباا و
تاریخی خراسان (سرزم ین خورشید وگلشان خااور زماین) را باه افغانساتان تبادیل
کردند؛ آنان پیوسته قدرت و حاکمیت سیاسی را در اختیار و انرصار خاود داشاته و
از امتیازات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فراوان نسبت به سایر اقوام برخوردار باوده
اند (ارزگانی« .)71 7837،تاجیکها» دومین گروه بزر

قاومی افغانساتان هساتند.

آنان سهمی بزرگی در تکوین فرهنگ و تمدن خراسان و نیز تکوین ،تداوم و توسعه
زبان و ادبیات غنی و پربار فارسی دری در این سرزمین داشاتهاناد .دیان تاجیاکهاا
اسرم و مذهب اکثریت آنان سنی حنفی است؛ ولی تعداد قابلمرحظه از آنان نیاز
شیعه دوازده امامی و اسماعیلی هستند .تاجیکها از نظر داناش ،ترصایرت ،اد ،
تاجیکها بیشتر و پیشتر از سایر اقوام زندگی قبیلهای را رها کرده و به زندگی شهری
و جمعی روی آوردند (ارزگانی« .)32-37 7837،هازارههاا» کاه تقریباا  %21از کال
جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند ،سومین گاروه بازر
مرسو

قاومی در ایان کشاور،

می شوند و عمدتاًپیرو مذهب امامیه اثناعشری هساتند و باه زباان فارسای

دری تکلم می کنند .از نظر سیاسی هزارهها کامرًدر انزوای سیاسی بوده و ساهمی در
ساختار قدرت سیاسی نداشتهاند( سجادی« .)74، 7831ازبکها» باه عناوان چهاارمین
گروه بزر

قومی در افغاستان مرسو

می شوند ،این گروه به خانواده بزر

زبان-

های اورال_آلتایی تعلق دارند .دین ازبکها اسرم ومذهبشان عموما سنی حنفی است
(نجفی .)48 7833،کشور افغانستان دارای اقلیتهای قومی ،ناادی ،زباانی و ماذهبی
فراواناای اساات ،چنااین پااراکنش جمعیتاای ،بسترساااز گسسااتگی ،شااکاف ،تاانش و
کشمکش های فراوان در گستره تاریخی در این کشور شده است و یکپاارچگی ملای
افغانستان را با خطرهای جدی مواجه ساخته است .چنین بستری باعث شده است که
ترش دولتمردان نوگرا در مقاطعی از تاریخ معاصر این کشور بارای ایجااد وحادت،
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هنر و حضور در عرصههای دیوانی و رسانهای از اقوام پیشارو افغانساتان هساتند.

44

انسجام ملی و همزیستی اقوام در چارچو

یک دولت کارآمد در ایان کشاور ناکاام

بماند .در مجموع ،چنین بستر چندپاره و واگرا به ویاه کینه جویی قاومی و فرقاه ای
طالبان باعث شده است که حکومت کارزی باا براران اقتادار باه عناوان مهامتارین
شاخصه دولت شکننده مواجه شود .بر مبنای همین ترکیب قومی ملی است که اکثار
پاوهشگران علوم سیاسی بر این باورند که در افغانساتان هناوز ملات شاکل نگرفتاه
است و روح جمعی ملی ،حس ملی و میهن پرستی و ترجیح منافع ملای بار مصاالح

22
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قومی در میان مردم عامه این کشور وجود ندارد ،بلکه هویتهای پراکنده و متعصبانه
قومی در این سرزمین برتری جدی داشته است؛ مقوله ای که همواره مای تواناد هام
دستاویز سیاسی باشد وهم مایه شورش ها وغائلهها ،لذا برخای از آنهاا افغانساتان را
«موزه اقوام» نامیده اند .مثر آقای الیور روا افغانستان شناس معاصر فرانسوی بار ایان
باور است که افغانستان هینگاه ملت یکپارچه نداشته است (روآ.)18 7811 ،

چالشهای اجتماعی دولت سازی مدرن در افغانستان

تاریخ سیاسی افغانستان حاکی از ریشه دار بودن نظام سیاسای سانتی بار مبناای
خودگردانی گروه بندیهای قومی و مذهبی است لاذا تارش هاا بارای ایجااد نظام
سیاسی مدرن و رسمی از جمله در دوره کرزی به نتیجه مطلو

نرسایده اسات و باا

وجود برخی دستاوردها و اقدامات انجام شده در ارتباط با دولت و ملتسازی ،هنوز
با نقطه مطلو

فاصله قابل توجهی دارد ).(Edwards, 2010: 967

در نظم سیاسی سنتی غالب بر جامعه افغانستان ،توزیع قدرت به صورت عادمناه
رخ نداده و در انرصار عمدتا قومیت خاصی باوده اسات .گرچاه در دوره حکومات
کرزی ،ترش شد توزیع قدرت صورت گیرد اما هنوز با نقطه مطلاو

فاصاله قابال

توجهی دارد .در افغانستان ،هر یک از این اقوام سعی داشته اند تا در ساختار سیاسای
قدرت برای خود جایی باز کنند اما ناکامی آنها در این مسیر منجر به گرایش آنهاا باه
خشونت می شده است ).(CIA Fact book
انتخابات سال  2174ریاست جمهوری و خشونتهاا و اعتاراضهاا پاس از آن،
مصداق بارزی از ضعف فرهنگ مدنی و رقابتی و ریشه دار بودن نقش تعلقات قومی
و زبانی در رقابتهای سیاسی در این کشور است .روی هم رفته وجود قومیاتهاای

مختلف همراه با نبود فرهنگ مشاارکتی و حاکمیات قبیلاه مراور در تااریخ معاصار
افغانستان باعث شده اند که جامعه افغانستان طی سالیان متماادی درگیار منازعاات و
تعارضات شادید و بعضاا خاونینی باشاد .تعاارضهاای و رقاباتهاای سیاسای در
افغانستان عمدتا ب ین دو گروه اصلی روی داده است ائترف شمال که عمادتا گاروه-
های قومی تاجیک و هزاره را شامل می شود وگروه دوم که اغلب پشتونها را در بار
می گیرد .کرزی ناگزیر شد بین این جریانها موازنه برقرار کند ،اما با ایان وجاود ،او
از سوی یکی از دو طرف متهم می شاد کاه از جنااح دیگاری طرفاداری مای کناد.
پشتون ها او را ابزاری در خدمت ائترف شمال می دانستند ،ائترف شامال نیاز او را
یک ناسیونالیست پشتون می دانستند (موسسه اندیشه.)71-71 7832 ،
چنین تعارضات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری در زمان کرزی و در سال
 ،2174منجر به برخوردهای فیزیکی ،اعتراضات ،تقویت رقاباتهاای منفای قاومی و
همین موضوع و ناکامی به احتمال زیاد در ارتباط با حکومت اشارف غنای احمادزی
صدق خواهد کرد .گرچه در حکومت جدید با توزیع قدرت و شریک سازی عباداهلل
در قدرت ،یاهرا تنش فروکش کرده است اما به دلیل ریشه دار بودن منازعات قاومی
و ضعف شدید فرهنگ مدنی و هویت ملی ،بعید است که به این زودی انتظار داشاته
باشیم حکومت جدید در مسیر دولتسازی موفق شود و از شکنندگی رهایی یابد.
 .6برران امنیت و اقتدار و شکنندگی باالی دولت
یکی از نشانگان و روندها در ایجاد و توسعه دولت مدرن ،ایجاد و بازسازی ارتاش و
پلیس است تا از این طریق دولت بر کشور کنترل داشته باشد و نظم و قانون را اجارا
کند .در واقع بدون پایه قهریه و اجباار ،دولات مادرن مرلای از اعارا

نادارد زیارا

رسالت اصلی دولت ،بیش از هر چیز ،برقراری نظم و امنیت است .به همین خااطر،
این موضوع به یکی از اولویت های مهم آمریکا و هم پیمانانش تبدیل شد .افغانستان
یکی از مصداقهای بارز در برخورداری از برران امنیت و بی ثباتی در جهاان اسات،
این موضوع ،این کشور را در کانون توجه مرافل سیاسی و دانشگاهی قرار داده است
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تضعیف انسجام ملی و در نهایت ،ناکامی حکومت کرزی در امر دولتسازی شادند،

47

به ویاه آن که ستاد مرکزی فرماندهی القاعده در این کشور است .برران نظم و اقتدار
ناشی از چالش طالبان و القاعده ،این دولت را با برران شادید مشاروعیت داخلای و
بینالمللی ،برران در نهادسازی مقتدرانه و ناکارآمدی در خدمات رسانی مواجه کارده
و آن را بسیار شکننده ساخته است .برران اقتدار و نااامنی باعاث شاده کاه دولات
کرزی و دولت جدید نتواند به تقویت پایههای نهادی دولت ،جامعه مدنی ،باز سازی
زیر ساختها ،کاهش فقر و توسعه اقتصادی و اجتماعی بپردازد.

20
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در حال حاضر با وجودی که نهادهای امنیتی افغانستان بازسازی شاده اناد ،اماا از
یک وضعیت کامر مطلوبی برخوردار نیستند و از نظار کمای وکیفای تاا رسایدن باه
وضعیت مطلو

به زمان بیشتری نیااز دارناد .در واقاع ،شارایط ناامطلو

امنیتای و

ضعف نهادهای امنیتی ،ریشه در تاریخ سی سال گذشته این کشور دارناد .در فاصاله
زماانی سااالهای  7313-33همااه نهااادهااای امنیتاای باار اثاار تجاااوز نظااامی خااارجی

چالشهای اجتماعی دولت سازی مدرن در افغانستان

فروپاشیدند وبه تبع آن ،گروههای فرقه ای و قومی متعددی کاه اصاوم ماهیات شابه
نظامی و چریکی داشتند در نقاط مختلف کشور سر بر آوردند .در غیا

یاک دولات

مرکزی قوی ،این وضعیت هر ومر گونه در فاصله سالهای  7337-2117استمرار
یافت .مسلح شدن گروه طالبان بر وضعیت هر و گوناه در ایان کشاور افازود و در
نهایت منجر به سلطه سرکوبگرانه این گروه بر کشور شد .عروه بر عوامال داخلای،
برخی از بازیگران خارجی نیز به این وضعیت دامن زدند ).(Their,2009:23-24
به دنبال شکست طالبان ،در افغانستان این فرض وجود داشت که وضعیت کشاور
ب ه حالت آرامش و ثبات سیاسی سوق پیدا خواهد کرد ،اما حوادث بعدی نشان دادند
که گروه طالبان و القاعده هنوز در نقاط مختلف این کشور فعال هستند و زمینههاای
تروریسم در حال گسترش هستند .شورشیان از روشهای جدید بارای ایجااد نااامنی
بهره گرفته و استفاده از روشهای انفجاری و حمرت انتراری را شدت بخشیدهاناد.
بر طبق گزارش گروه مطالعاتی افغانستان در مرکز مطالعات ریاست جمهوری آمریکا،
سال  2111مرگبارترین سال برای نیرو های آمریکا و ناتو بوده اسات

(Report of the

) .Afghanistan study, 2008:17براساس گزارشهای ارائه شده به کنگاره آمریکاا در

سال  ،2113درصد حمرت تروریستی طالبان علیه مردم افغانستان  81در صد و علیه
نیرو های آمریکا  41درصد در مقایسه با سالهای گدشته افزایش داشته است .بر پایه
این گزارش سال  2113نیز مرگبار ترین سال برای نیاروهاای خاارجی در افغانساتان
اعرم شد) . (Morelli, 2009: 2به هماین ترتیاب بار اسااس گازارش کنگاره آمریکاا
اقدامات تروریستی با استفاده از تلاههاای انفجااری در ساال  2171در افغانساتان باه
میزان  77در افزایش داشته اسات ) .(Report on progress toward, 2010:41تاا ساال
 ،2113آموزش ارتش ملای افغانساتان توساط آمریکاا و تعاداد دیگاری از نیروهاای
شرکت کننده درجنگ افغانستان مانند کانادا و ایتالیا انجاام مای شاد .در ساال 2178
تعداد نفرات ارتش به  774111نفار رساید کاه در مقایساه باا ساال )37111( 2113
افزایش قابل توجهی داشته است .با این وجود تا انتظار مطلو  ،فاصله زیادی هست.
عروه بر چالش شدید از ناحیه طالبان ،بازسازی و توسعه چهره امنیتی و اجبار دولت
 .7یکی از چالشهای اساسی در ساختار نهادیهاای امنیتای افغانساتان ،حفاظ
تعادل در استفاده از اقوام مختلف در ترکیب این نهادهاا اسات ،پشاتونهاا
44درصد ،تاجیکها  27درصد  ،هزارهها 71درصد و ازبکها  3درصاد در
این ساختار سهیم بوده اند.
 .2چالش دیگر آن که بایستی اطیمنان حاصل شود که با کاهش مسئولیتهاای
نظامی  -امنیتی نیروهای خارجی در افغانستان این نیروها دوبااره باا تکیاه
بر گرایشهای قومی  -ناادی در مسیر تجزیه طلبی قرار نگیرند.
 .8سومین چالش در ساختار نهادهای امنیتی افغانستان میازان باامی بای ساوادی در
نیروهای نظامی و امنیتی به دلیل دورهای های طومنی مدت جناگهاای داخلای
دراین کشور است ،در نتیجه این جنگها تقریبا دو نسل از افغانهاا از آماوزش
ابتدایی مرروم گردیدند .بر اساس آمار ساال  2113تنهاا 74درصاد از ساربازان
ارتش ملی افغانستان با سواد بودند .گرچه دورههای سواد آموزی برای ساربازان
از سال  2171آغاز شده است اما تا رسیدن به وضع مطلو  ،زمان بیشاتری مای
طلبد ).(Alessandro,2011:5
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با موانع مهم دیگری مواجه است که عبارتند از
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 .8طالبانیسم و جامعه پیشامدرن سنتی به مثابه چالش مهم دولت سازی
از حیث نظری ،شکاف سنت و مدرنیته و ریشه دار بودن نهادها و جریانات اجتماعی
 -فکری سنتی از موانع مهم در مسیر مدرن ساازی جامعاه و دولات مرساو

مای

شوند .در این ارتباط ،بایستی خاطر نشان ساخت که نوسازی شتابان و غیر تادریجی
و اهتمام نوگرایان حکومتی به کنار زدن کامل و شتابزده جریانات سنتی می تواند باه
تقابل جدی بین آنها و جریانات مدرن و نوگرا انجامد.
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در جامعه افغانستان ،نیروها و جریانات سنتی با اصرحات امان اهلل خاان و یااهر
شاه به شدت مخالفت کردند .در دوره حکومت کرزی ،این تقابل بسیار شادید تار از
گذشته بود زیرا جریان افراطی و تمامت خواه طالبان و القاعده در مقابل روند مادرن
سازی جامعه و حکومت قرار گرفته اند .همان طور که پیشتر گفته شد این جریاان باا
رویارویی شدید و همه جانباه فکاری -مشاروعیتی ،نظاامی و سیاسای باا حکومات

چالشهای اجتماعی دولت سازی مدرن در افغانستان

کرزی ،این حکومت را بسیار درمانده ،ضعیف و شکننده ساخت .این جریان با جلب
پشتیبانی تودهها و نفوذ در بدنه اجتماعی یا تاودههاای بیساواد ،سانتی و خرافااتی و
دارای فقر شدید فرهنگی ،مادی ،آگاهی و ارتباطی توانست تا حد زیادی ترشهاای
حکومت کرزی در مسیر دولت سازی را با ناکاامی مواجاه ساازد .باه احتماال زیااد،
چنین چالش می تواند حکومت اشرف غنی را با ناکامی مواجه سازد.
این جریان وهابی افراطی و خشونت گرا باا کساب قادرت و حکومات در ساال
 7337به مهمترین جریان تروریستی تبدیل شد .گفته میشود که برای حمله باه یاک
ایدئولوژی ،دفاع بد بهترین نوع حمله اسات؛ آمریکاا بارای مقابلاه باا جریاان رو باه
گسترش و در جهت بد آوازه کاردن آن در نازد افکاار عماومی جهاانی باهصاورت
غیرمستقیم  ،بستر ساز شکل گیری مخوف ترین و قرونوسطاییترین شکل اسارم-
گرایی شد .اما این کشور چه در ارتباط با این جریان و اکنون جریان افراطی داعش با
پارادوکس مواجه شده است .شاید بتوان گفات ،منظاور از پاارادوکس آن اسات کاه
ایام ت مترده آمریکا ابتدا جریان افراطی را به صورت غیار مساتقیم از طریاق هام-
پیمانان منطقهای خود در خاورمیانه شکل میدهد سپس بارای ایجااد چهاره نیکاوی

سیاسی از خود -البته با توجیهای دموکراتیک -در قالب ائترف بین المللی به مباارزه
با این جریانهای افراطی روی میآورد.
در ارتباط با خاستگاه منطقه ای طالبان باید گفت که خاستگاه اصلی ایان جریاان
افراطی فرقههای مذهبی در پاکستان و مدارس مذهبی پاکستان باود .احازا

جهاادی

مستقر در پاکستان نیز در ایجاد مدارس دینی که طالبان در آن پارورش یافتناد نقاش
داشتند .از جهت داخلی ،رقابت دیرینه و سنتی در میان دو فرقه ماذهبی اهال تسانن
یعنی فرقه دیوبندی و فرقه بارلوی که هریک شبکه گستردهای از مدارس را در اختیار
داشتند ،به مثابه عامل تشدید کننده در جذ

جوانان افغان در این مدارس عمل کرده

است ( احمدی .)21 7811
ازآنجا که رویکرد این نوشاتار ،جامعاه شاناختی سیاسای و تااریخی اسات لاذا
ضرورت دارد که بر ریشههای داخلی و جامعه شناختی پیدایش و گسترش طالباان –
سازی آن هستند -تمرکز گردد .مزم به ذکر است که شکلگیری ایان جریاان از یاک
سو ،بایستی در بستر شکافهای قومی و فقر فرهنگی و ارتباطی در افغانساتان تلقای
گردد؛ از سوی دیگر ،این جریان چه در زمان کسب قادرت و چاه در حاال حاضار،
نقش قابل توجهی در تشدید منازعات قومی ،مذهبی و نیز سیاسی داشته است که باه
نوبه خود ،باعث استمرار شکنندگی دولت تاکنون شده است.
 .8-1جنگهای داخلی

جنگ داخلی میان احزا

جهادی تقریباا از اولاین روز هاای ورود نیروهاای نظاامی

شوروی به کابل در بهار  7817آغاز گردید .برخی آمارها تعداد قربانیان این جناگ را
حدود چهل هزار نفر و آواره شدن صدها هزار نفر اعارم مایکنناد؛ اماا باه احتماال
قریب به یقین ،تلفات جانی این جنگ به مراتب بیش از این بوده است .عمق ویرانای
ناشی از این جنگ ها زمانی به خوبی فهمیده می شود که به این نکته توجه کنایم کاه
بیشتر این قربانیان هی گاه به بیمارستانها و مراکز درمانی انتقاال نیافتناد و در اغلاب
موارد قربانیان به طور دسته جمعی دفن گردیدند .در چنین اوضاع و احوالی که مردم
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خسته از جنگ بودناد و نفارت وانزجاار عمیقای از جناگ ساامران جهاادی در دل
داشتند ،طالبان با داعیه صلح وآرامش وارد عرصه گردید .ماردم خساته از جناگ نیاز
آمادگی کامل برای پذیرش این گروه داشتند و یا دست کم ،دیگر توان جنگ و مقابله
با آنان را نداشتند (سجادی.)271-213 7833،
 .8-2نقش عامل قومی در رشد و پیدایش طالبان

عامل قومی نیز در شکلگیری و گسترش این گروه مؤثر بود .از سده  73مایردی باه
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این سو ،پشتونها به طور سنتی قدرت را در افغانستان در دست داشتند اما با ساقوط
رژیم نجیب اهلل این انرصار شکسته شد و تاجیاکهاا قادرت را در اختیاار گرفتناد.
طالبان خود را وارثان اصلی قدرت پشتونها میدانناد .در جریاان در گیاریهاا میاان
طالبان و نیروهای وابسته به دولت ربانی ،اکثر فرماندهان مرلی پشتون کاه در جبهاه
دولت ربانی حضور داشتند ،به سوی طالبان رفتند .پشاتونهاای منااطق غیار پشاتون

چالشهای اجتماعی دولت سازی مدرن در افغانستان

(نظیر پشتونهای اطراف مزار شریف و شمال ) اغلب به عنوان ساتون پانجم طالباان
عمل کرده و با ورود طالبان به این مناطق به آنها پیوستند ( امامی.)31 7813 ،
 .8-3نبود امنیت

ناامنی گسترده در افغانستان در دوره حاکمیت مجاهدین به قادری رایاج و هار و
مر گونه بود که تودهها و مردم به لراظ روحی و روانی دنبال مامنی برای آرامش و
امنیت اجتماعی بودند .نااامنی ناشای از نباود حکومات مرکازی و ضاعف مادیریت
رهبران جهادی ،جامعه افغانستان را به جهنم هولناکی برای مردم تبدیل کرده باود کاه
جز شبه نظامیان شرور و جنایت پیشه ،همگان را در کام خود فرو می برد.
 .8-4تداوم سنتهای مههبی و تأثیر آموزشهادر مدارس مههبی

از حیث نظری ،بایستی خاطر نشان ساخت که هی رفتار سیاسی و اجتماعی در خر
شکل نمیگیرد بلکه متاثر از کانالهای جامعاهپاذیری ،بساتر اجتمااعی  -سیاسای و
افکار و نگرشهای سیاسی و اجتماعی است .بنابراین ،رادیکالیسم ،مرافظاه کااری و
میانه روی نیز متاثر از چنین بسترهایی هستند .لذا در جامعه پیشاامدرن و باه شادت
فقر زده مادی ،نگرشی و فرهنگی افغانستان نمی توان انتظار پیشبرد روند دولتسازی

و توسعه سیاسی و اقتصادی داشت .افغانستان همیشه به عنوان یک جامعه کهنهگرا و
سن تی به حسا

آمده است ،این مسئله را میتوان حتی در کابل نیز مشاهده کارد .در

واقع می توان گفت که جامعه افغانستان آمیزهای از سنتهای کهن قبیلهای و آماوزه-
های سنتی و اسرمی است که حتی در برخی از موارد سنن قبیله ای بار آماوزههاای
دینی برتری داشته اند (مارسدن.)38 7813،
نکته شایان ذکر آن است که مرایط اجتمااعی باه شادت سانتی و مملاو از فقار
فرهنگی و مادی و نبود آگاهی و نگرشهای مدرن باعث شد که جریاناات تنادرو و
افراطی القاعده به دنبال اقبال عمومی به جریانات اسرمگرای میاناه رو از دهاه 7331
به این سو ،به ناچار به خاک افغانساتان مهااجرت کارده و باا جریاان نوپاای طالباان
ائترف کنند .پیوند تودههای سنتی و برخوردار از فقر فرهنگی شدید با جنبش طالبان
و القاعده به گسترش این جریان و تقابل شدید سیاسای ،نظاامی و فکاری باا دولات
ج نبش طالبان یک جنبش متعصب مذهبی است که باه سابب آماوزشهاایی کاه
اعضای آن در طول دوران ترصیل خود دیده اند ،شرکت در عملیات مسلرانه بارای
استقرار نظام مذهبی مورد نظرشان را یک وییفه شرعی میدانند به طوری که جایگااه
این نوع فعالیت را تا سرحد جهاد در راه خدا بام مای برناد (احمادی .)21 7831،از
ویاگی های برجسته فارغ الترصیرن این مدارس ،خصومت شدید فرقه ای با شیعیان
است ،این امر بر سیاسیتر شدن شکاف مذهبی انجامیاده اسات و باه نوباه خاود در
روند دولتسازی و توزیع قدرت بین شیعیان و سنیها مشکل ایجااد کارده اسات (
امامی.)31 7813
 .8-7فقر فرهنگی و فقر آگاهی سیاسی و اجتماعی

کشور افغانستان مصداق بارز فقر فرهنگی و آگااهی اسات ،در ایان ارتبااط عاواملی
همنون عدم نوسازی در ساختارهای اجتماعی و ارتباطی ،ایساتایی نظاام سیاسای و
استمرار نظام متصلب اجتماعی و فرهنگی موثر باوده اناد .جناگ طاومنی مادت در
افغا نستان باعث ویرانی نظام آموزشی و فقر شدید فرهنگای شاده اسات .در جریاان
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درگیریها مراکز آموزشی یا تعطیل و تخریب شدند یا به عنوان سنگر و پایگاه توسط
جنگجویان مورد استفاده قرار گرفتند .گسترش بیسوادی در میان نسال جاوان بساتر
مناسبی برای نفوذ و پذیرش افکار تندروانه با مروریات طالباان و القاعاده را فاراهم
ساخت) . (EFA Assessment, 2001بر مبنای آمارها ،شاخص آماوزش در افغانساتان
در ردیف پائین ترین شاخصها در جهان است ،به ویاه دختران و جمعیت روساتائی
از این منظر در وضعیت کامر نامساعدی قرار دارند .در نتیجاه جناگهاای ویرانگار
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داخلی ،چنین برآورد شد که  31درصد ساختمانهای مدارس در تمامی مقاطع آسیب
دیده یا کامر نابود شدند .نا امنی و جنگ باعاث شاد کاه تعادادی زیاادی از داناش
آموزان یا از کشور فرار کنند یا به مشاغل دیگری روی آورند و تعادادی نیاز قرباانی
جنگ شوند.
البته در سالهای اخیر ،ترومتی در عرصه آموزشی پیشادانشاگاهی و دانشاگاهی

چالشهای اجتماعی دولت سازی مدرن در افغانستان

روی داده است که نباید نادیده گرفته شوند با این وجود ،هنوز با نقطه مطلو

فاصله

قابل توجهی دارند و این خود به مثابه مانع مهمی در مقابال دولاتساازی و عااملی
برای شکنندگی دولت عمل کرده است.
 .8-6فقر اقتصادی و فقر ارتباطات

افغانستان یکی از فقیر ترین کشورهای جهان است بی ثباتی سیاسی و ناامنی اجتماعی
به تثبیت و استمرار عقب ماندگی در ایان کشاور انجامیاده اسات .جناگ باا اترااد
شوروی سابق ،پایههای افتصاد سنتی این کشور را متزلزل سااخت .باا ساقوط رژیام
کمونیستی و تشکیل دولت مجاهدین و تداوم جنگ داخلی ،بنیانهای اقتصادی بیش
از پیش ویران شدند و زمینه را برای گسترش فقر درافغانستان بایش از پایش مسااعد
ساختند (پهلوان .)271 7811،براساس آمارها نزدیک به  81در صد از مردم افغانستان
زیرخط فقر قرار دارند و بیش از  81در صد دیگر فقیر هستند ،به این ترتیاب بخاش
بزرگی از جمعیت جامعه گرفتار فقر هستند .طالبان جریانی بود که در بساتر همناین
جامعهای یهور کرد .افرادی که با مررومیت فراوان دست به گریبان بودناد ،غالباا باه
عقده هایی مبتر بودند که عمق وجود آنان را تساخیر کارده باود .بادبینی نسابت باه

مظاهر زندگی جدید بر خاسته از چنین مررومیت ها بود (عارفی .)88 7832،عاروه
بر آن ،ضعف ارتباطات و نبود کانالهای درست ارتبااطی هماراه باا بافات نااهمگن
اجتماعی به ویاه در مناطق دور دست که به شکل سنتی ترت حاکمیت حکام مرلی
قرار دارند ،همه و همه باعث ایجااد شاکاف مرکاز و پیراماون در جامعاه افغانساتان
گردیدهاند .مسلما چنین بستری تودهها را برای پذیرش جریانهای افراطی آماده مای
سازد ،کما این که در حال حاضر نیز یکی از موانع اصلی بر سر راه دولت ساازی باه
شمار می رود.
نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد تا با روش تبیین علی جامعاهشاناختی ،مواناع و چاالشهاای
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دولت سازی در افغانستان عصرکرزی از منظر شکافهای اجتماعی تبیین گردناد .باا
این موضوع تبیین شد که چالش های اجتماعی مانع از شکل گیری دولات فراگیار و
مقتدر ملی در افغانستان بوده اند .مهمترین این چالشهاا عباارت بودناد از براران
شدید و فراگیر هویت ،تقابل سنت و تجدد ،برران مشروعیت ،غلبه فرهنگ سانتی و
عشیره ای بر فرهنگ مدنی ،فقر فرهنگی ،فقراقتصادی و سنتی بودن شدید جامعه.
در عصرکرزی با حمایت و مداخله مستقیم جامعه جهانی گامهای مهمی در روند
دولتسازی همنون تدوین قانون اساسی ،برگازاری انتخاباات ریاسات جمهاوری و
پارلمانی ،ایجاد نهادهای امنیتی و گام هاایی از ایان دسات برداشاته شادند ،اماا ایان
موفقیتها و دستاوردها در مقابل ناکامی ها تا حد زیادی رنگ باختناد .باه نظار مای
رسد با استمرار این بستر نامساعد اجتماعی ،حکومت جدیاد نیاز باا ناکاامی مواجاه
خواهد بود .در مجموع ،حکومت کرزی و عدم ترقق حداکثری دولتسازی مدرن و
شکنندگی دولت وی و همین طور حکومت اشرف غنای را نمایتاوان از پیوساتار و
تاریخ گذشته افغانستان جدا کرد .منظور آن است که موانع و چاالشهاای اجتمااعی
اجتماعی در این کشور ،امری ریشه دار بوده اند و مانع از ترقق دولت مدرن و باعث
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نگاهی گذرا به تاریخ یک سده اخیر در افغانستان از رهگذر بررسای تااریخی کوتااه

شکنندگی دولتها شده اند لذا نمی توان قائل به گسست تاریخی شاد .در مجماوع،
حکومت کرزی از حیث سطح ترلیل داخلی با چاالشهاای مهمای همناون براران
هویت ،افراط گرایی طالبانیسم ،خشونت و عدم امنیت ،فقار فرهنگای و اقتصاادی و
چالش ها و موانعی از این دست در روند دولت سازی مواجه بوده است و به احتمال
زیاد این روند ناکام در حکومت جدید ،استمرار خواهد یافت .انتخابات متزلزل و بای
اعتمادی گروه های قاومی در شامال نسابت باه حکومات جدیاد و حاوادث بعاد از
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انتخابات در این راستا قابل ترلیل هستند و به نظر نمای رساد ثباات ماوقتی فعلای،
استمرار یابد .شکنندگی حکومت جدید از حیث مشروعیتی به ویاه در نزد گروههای
قومی غیر پشتون ،برران کارآمدی احتماالی آن از حیاث خادمات رساانی و امنیات
گستری و کارشکنیهای مستمر و توان فرسای طالبان از جمله عواملی هستند که مای
توان استمرار شکنندگی حکومت در افغانستان پساکرزی را بر آن اساس ،پایش بینای

چالشهای اجتماعی دولت سازی مدرن در افغانستان

کرد.
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