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معمای قومیت و چشم انداز تاریک آیندۀ ساخت سیاسی افغانستان
فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مرکز آینده پژوهی جهان اسالم

مقدمه
روبه رو  مختلف  کم وکیف  با  قومی  تنوع  موضوع  با  سیاسی  نظام های  تمامی  نیست.  بیش  آرمانی  جوامع،  کامل  همگن بودن 

هستند. نتایج پژوهش های مختلف نشان از آن دارند که تنها در 14 کشور جهان، اقلیت های قومی اندکی وجود دارند. تنها 4 

درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که تنها دارای یک گروه قومی هستند. باید گفت که تنوع و تکثر قومی 

به خودی خود چالش نیست؛ بلکه حتی تضارب آرا و اندیشه های مختلف اقوام سرمایه ای است که اگر در مسیر درست قرار 

گیرد، نعمات گسترده ای برای یک کشور دارد.   

اما مشکل آنجاست که تنوع و تکثر قومی اسباب نزاع و بی ثباتی گردد. درست از همین جاست که یک کشور در لبه سقوط به 

ی قدرتمند بوده است که در برهه های زمانی 
ّ

پرتگاه عمیق قرار خواهد گرفت. باید گفت که تعارضات فزایندۀ قومی و نژادی به حد

مختلف، ساخت ژئوپلیتیکی کشورها و حتی مناطق مختلف جهان را به چالش کشیده و با تغییر و تحول روبه رو کرده است.  

توسعه یافته  نیست. کشورهای  و جهان سوم  توسعه  در حال  به کشورهای  منحصر  به هیچ وجه  قومی  منازعات  و  رقابت ها   

اروپایی نیز با این چالش روبه رو هستند: جدایی طلبی باسک ها در اسپانیا، نارضایتی در جنوب تیرول در ایتالیا، گرایش های 

و  والون ها  بین  رقابت  کانادا،  در  ِکِبک ها  جدایی طلبی  بریتانیا،  درون  در  ایرلندی ها  و  ولزی ها  و  اسکاتلندی ها  مرکز  از  گریز 

فلمیایی ها در بلژیک و منازعات قومی پایدار در بالکان. منازعات نژادی در ایاالت متحده امریکا که آخرین آن ها، مرگ جورج 

فلوید و چالش های گسترده پس از آن بود نیز بخشی از برهم کنش های قومی است. اما در اکثر جوامع اروپایی و غربی از 1648 
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به این سو، فرایندی تحت عنوان »دولت-ملت سازی« شکل گرفته است. از آن زمان به بعد، پادشاهی های مطلقه اروپایی با تکیه 

بر این فرایند تالش کردند با ایجاد سمبل ها و نمادهای مشترک، پرچم واحد، زبان رسمی و فراگیر، خلق اساطیر و...، ساخت 

متکثر قلمرو خود را در ذیل کلیتی تحت عنوان »ملت« قرار دهند.  این فرایند در سیر تکامل خود در عصر جدید، نقش زیادی 

در کاهش حجم عظیم و گسترده تعارضات و تنش های قومی در جوامع غربی داشته است.   

این فرایند در پایان استعمار، کم وبیش، در سایر مناطق جهان نیز در دستورکار قرار گرفت. هرکدام از کشورهای جهان سوم که 

تحت این چارچوب پیشرو و فعال تر بوده است، در شرایط حاضر، نسبت به کشورهایی که از این فرایند جا مانده یا چنین فرایندی 

را تجربه نکرده اند، از نظر ایجاد ثبات سیاسی در جغرافیای خود، کامیاب تر و موفق ترند. افغانستان از جمله کشورهایی است 

که فرایند دولت-ملت سازی را تجربه نکرده است. این موضوع از این منظر اهمیت و ضرورت دارد که این کشور ناهمگن ترین 

شرایط قومی را دارد. افغانستان کشوری است دارای تنوع اقوام، فرهنگ ها، زبان ها و مذاهب. گروه های گوناگون قومی، زبانی، 

فرهنگی و مذهبی در چارچوب این سرزمین زندگی می کنند؛ تا آنجا که از سرزمین و کشور افغانستان با عناوینی چون موزه اقوام 

و گنجینه اقوام و موزائیک قومیت ها یاد شده است. این سرزمین از لحاظ تنوع و ناهمگونی قومی، اولین کشور آسیاست و در 

سطح جهان، مقام سی وهفتم را داراست. با وجود این، این کشور از ابتدای استقالل و شکل گیری تاکنون با ناکارآمدی و بحران 

در امر ملت سازی روبه رو بوده است و همین، سبب شکل گیری دوره های طوالنی جنگ و منازعات داخلی برای این کشور شده 

است. 

افغانستان و هم زادی به نام  بی ثباتی 
افغانستان از معدود کشورهایی است که بیشترین دوره های بی ثباتی سیاسی را تجربه کرده است. از زمان استقالل و شکل گیری، 

این کشور همواره با بحران روبه رو بوده است. این کشور فاقد یک دولت به معنی واقعی کلمه برای تأمین امنیت و ثبات بوده 

است. به عبارت دیگر، افغانستان با بحران عدم وجود دولتی یکپارچه که حاکمیت آن در تمامی فضای سرزمینی کشور، جاری و 

ساری باشد، روبه رو بوده است. برای مثال، رابرت گیتز، وزیر دفاع امریکا، در چهل وچهارمین جلسه کنفرانس امنیتی مونیخ در 

این رابطه چنین گفت: »هنوز دولت افغانستان نتوانسته است اقتدار و قانون را در نواحی دوردست کشور تحقق بخشد و نیروهای 

افغان و ناتو، در مناطق فاقد کنترل در مجاورت افغانستان و پاکستان به سر می برند.« این مهم، بیش از هرچیزی، وابسته به 

متغیرهایی به قرار زیر است:

فقدان کالن روایتی تحت عنوان ملت: افغانستان کشوری است که هویت ملی در آن محلی از اعراب ندارد. هویت در 

افغانستان محدود به گستره قومی و پراکنده است. هرکدام از گروه های قومی در افغانستان، هویت های قومی منفرد و جداگانۀ خود 

را دارند. تاجیک ها، هزاره ها، پشتون ها، ازبک ها، ایماق ها، ترکمن ها، بلوچ ها، نورستانی ها، پشه ای ها، قزلباش ها، براهویی ها، 

پامیری ها و سادات و...، همه، هویت جداگانه و متصلب خود را دارند. در طول تاریخ سیاسی افغانستان، هرگاه فرد یا گروهی 

این گروه های قومی متکثر روبه رو شده  با واکنش و مقاومت  ایجاد ساختی تحت عنوان ملت گام برداشته است،  در راستای 
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است؛ برای مثال، شاه امان الله خان در سال 1923، هم زمان با رضاشاه در ایران و آتاتورک در ترکیه، آغازگر اصالحاتی اجتماعی 

و شروع فرایند دولت ملت سازی در افغانستان شد؛ اما برخالف ایران و ترکیه، اصالحات افغانستان راه به جایی نبرد. در دوره های 

بعدی نیز همواره افغانستان در آشوب ناشی از تعارضات قومی بود. بعد از 2001 و حمله امریکا نیز با وجود هزینه های فراوان 

این کشور، هیچ گاه دولتی در کابل شکل نگرفت که به معنی واقعی کلمه، جامه حاکمیت خود را بر کلیت جغرافیایی افغانستان 

بپوشاند. 

در  قومی  تعارضات  مانایی  و  افغانستان  در  دولت-ملت سازی  فرایند  شکست  مهم  دالیل  از  یکی  افغانستان:  جغرافیای 

ضعف  کنار  در  افغانستان،  در  صعب العبور  و  گسترده  ناهمواری های  برمی گردد.  کشور  این  ناهموار  جغرافیای  به  کشور  این 

عام،  به طور  کشور  این  تاریخ  طول  در  و  خاص  به طور  گذشته  دهه  چند  در  است  شده  باعث  ارتباطی،  زیرساخت های  در 

انزوا باشند. این مهم ترین آفت  با یکدیگر داشته باشند و بیشتر در  ارتباط را  اقوام و گروه های مختلف در این کشور کمترین 

برای شکل گیری کلیتی تحت عنوان ملت است. تجربه مشترک تاریخی، درد و شادی مشترک، ارزش ها و فرهنگ مشترک از 

پیش شرط های مهم در شکل گیری ملیت مشترک در یک گستره سرزمینی است. گروه های قومی در افغانستان همواره به دلیل نبود 

چنین مؤلفه های مشترکی در انزوا بوده و همواره به عنوان نیروهای گریز از مرکز، سبب بی ثباتی ساخت سیاسی در این کشور 

شده اند. همواره هر ساخت سیاسی که در افغانستان شکل گرفته است، مورد پذیرش گروه های قومی مختلف قرار نگرفته است و 

به همین دلیل، دوامی نداشته است. جغرافیای کوهستانی افغانستان نیز مأمنی برای این گرایش های گریز از مرکز بوده است. باید 

گفت طالبان نیز به واسطه همین جغرافیای سخت و صعب العبور است که  نزدیک به دو دهه در مقابل امریکا دوام آورد. مقاومت 

پنجشیر نیز تنها به واسطه کوهستانی بودن افغانستان تاکنون در مقابل طالبان دوام آورده است. به طور کلی، جغرافیای افغانستان 

مهم ترین مانع گسترش حاکمیت دولت مرکزی در پهنه سرزمینی این کشور بوده است. موقعیت جغرافیایی کشور افغانستان 

موجب تشدید تضعیف ساختار دولت مرکزی شده است. 

تعارضات قومی: از دالیل مهم چنین وضعیتی در افغانستان، تنوع و تکثر قومی گسترده در این کشور است. افغانستان دچار 

بحران جغرافیای قومی است. نیروهای شدید گریز از مرکز، به واسطه شرایط جغرافیایی قومی و تنوع قومی- فرهنگی در طول 

تاریخ، به منازعات مسلحانه با دولت مرکزی و یا با یکدیگر برای کسب حداکثر قدرت پرداخته اند. فقدان اقتدار داخلی دولت 

مرکزی بر تشدید دامنه منازعات مسلحانه قومی افزوده است. به تعبیر روشن تر، در نبود هویت ملی، هویت های متکثر قومی 

در افغانستان همواره با یکدیگر نزاع داشته اند. به دلیل بافت سّنتی قبیله ای، هیچ کدام از گروه های قومی در افغانستان حاضر به 

پذیرش تسلط سایر گروه های قومی بر صحنه سیاسی افغانستان نبوده اند. هرگاه هرکدام از این گروه های قومی مانند پشتون ها 

حاکم می شده است، سایر گروه های قومی برای آن ، تولید نیروی مخالف کرده و در مقابل آن به نزاع برخاسته اند. به همین دلیل 

است که در طول چند سده گذشته، تضاد و تعارِض بین قومی خصلت پایدار افغانستان بوده است. 

در طول شکل گیری کشور افغانستان، پشتون ها همواره بر کشور حکم رانده اند و قدرت در دست پشتون ها )شاخه درانی ها، 
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سرخ  ارتش  شکست  از  پس  به ویژه  افغانستان،  اخیر  دهه  چهار  تحوالت  اما  است؛  بوده  متمرکز  و...(  بارکزی ها  غلزایی ها، 

قوم  کنار  در  ازبک(  و  هزاره  )تاجیک،  اقوام  سایر  اسالمی، موجب شد  دولت مجاهدین  و شکل گیری  افغانستان  در  شوروی 

پشتون در ساختار قدرت مشارکت داشته باشند. شاید یکی از دالیل اصلی شکل گیری طالبان به این مرتبط باشد که پشتون ها 

به دلیل حضور 2۵0سالۀ خود در قدرت، راضی به حضور سایر قومیت ها در قدرت نبودند و به همین دلیل هم نظام های سیاسی 

 ناپایدار، شکننده و ضعیف هستند. حتی حکومت حامد کرزی و اشرف غنی نیز با وجود برخورداری از 
ً
در افغانستان عموما

پشتیبانی گسترده نتوانست شعاع حاکمیتی خود را در سراسر افغانستان گسترش دهد. افغانستان جزو معدود کشورهایی است 

که نظام های سیاسی مختلفی را، از نظام پادشاهی و جمهوری سلطنتی و نظام کمونیستی گرفته تا دولت مجاهدین اسالمی و 

امارت اسالمی طالبان و نظام سکوالر لیبرال غربی، تجربه کرده است.  

مداخله خارجی: این متغیر تحت تأثیر مستقیم تعارضات و تنش های قومی در افغانستان است؛ چراکه جغرافیای افغانستان 

فاقد منابع چشمگیر معدنی و... برای تطمیع قدرت های خارجی است. پس، این منازعه گروه های قومی است که زمینه را برای 

مداخله خارجی در این کشور و افزایش تراکم تضاد در تنش در این کشور فراهم کرده است. در طول تاریخ سیاسی افغانستان، 

هرکدام از این گروه های قومی برای ایجاد توازن یا برتری بر سایرین به دنبال اتحاد با قدرت های خارجی بوده است. 

برآیند این شرایط، در گذشتۀ دردناک و حزن انگیز افغانستان آشکار است. در طول تاریخ سیاسی افغانستان، هیچ حکومت 

فراگیری شکل نگرفته و بی ثباتی، خصلت پایدار این کشور بوده است. 

آیا طالبان می تواند بر این شرایط غلبه کند؟
تکیه زد.  افغانستان  اریکۀ قدرت در  بر  ماه، دوباره  از چند  این گروه در 2021، در کمتر  برای طالبان،  تراژدی 2001  از  بعد 

برخالف دورۀ قبل، در شرایط حاضر، طالبان به دنبال تحکیم و تثبیت قدرت خود است. به همین دلیل، این گروه با درس گرفتن 

از تجارب گذشته خود، در ظاهر و با تغییر الگوی رفتاری، به دنبال تحکیم قدرت با شناسایی بین المللی است؛ چراکه صرف 

تثبیت قدرت در افغانستان کافی نیست. طالبان به خوبی پذیرفته است که کلید ورودش به جامعه بین المللی، مقبولیت و پذیرش 

بین المللی است. اما پرسش مهم این است که به فرض شناسایی بین المللی طالبان، آیا امارت این گروه خواهد توانست بر بنای 

متزلزل افغانستان دوام بیارد. آیا طالبان بر معمای تضاد و تعارض قومی در افغانستان غلبه خواهد کرد؟ 

از برآیند متعیرهای نام برده و روندهای موجود در جامعه افغانستان می توان چنین استنباط کرد که چشم انداز ثبات سیاسی 

در افغانستان تیره وتار است. اینکه طالبان می تواند ثبات سیاسی را برای افغانستان به ارمغان آورد، آرمانی بیش نیست. نخست، 

سایر  حساسیت  و  منفی  واکنش  سبب  خود  نفوذ  حوزه  گسترش  برای  کشور  این  بلندپروازی  و  پاکستان  به  طالبان  وابستگی 

 نزدیکی پاکستان به محور اخوانی ترکیه و قطر بی پاسخ از سوی عربستان سعودی نخواهد 
ً
قدرت های منطقه ای خواهد شد. قطعا

بود. جمهوری اسالمی ایران نیز حاضر به پذیرش نفوذ رقبای منطقه ای در مجاورت خود و کشوری که 936 کیلومتر مرز زمینی 

با آن دارد، نخواهد بود. 
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از سوی دیگر، در سطح جهانی نیز امریکا حاضر به پذیرش نفوذ گسترده چین در افغانستان نیست. امریکا برای مقابله با 

طرح یک کمربند و یک راه چین نمی تواند به تحوالت آیندۀ افغانستان بی اعتنا باشد. روسیه نیز در خفا بی میل به مقابله احتمالی 

با گسترش روبه رو رشد نقش چین در منطقه آسیای مرکزی نیست.  خود طالبان نیز گرفتار انشقاق و تضادهای داخلی است. 

حنفیت که سنگ بنای هویت مذهبی طالبان است با  خوانش دوگانه روبه روست. حنفی های شمال، اهل تساهل و مدارا هستند. 

 متصلب و افراطی هستند.  برخی به دنبال جهاد و ترورند و برخی به دنبال توافق 
ً
این در حالی است که حنفی های جنوب کامال

و حکمرانی. برخی به دنبال تساهل با سایر گروه های قومی و مشارکت آن ها در دولت آینده هستند و برخی به دنبال یکه تازی. 

شکاف های موجود در طالبان خطر بزرگی است که دوباره افغانستان را به سوی یک دوره طوالنی خشونت خواهد برد. 

 در راستای امیال گروه بندی های داخلی خود و برخی 
ً
دولت موقت و ابتدایی این گروه نشان از آن دارد که این گروه صرفا

کشورهای منطقه قدم برداشته و قومیت های دیگر و همچنین منافع سایر قدرت های منطقه ای نادیده گرفته شده است. با وجود 

وعده این گروه مبنی بر مشارکت سایرین، احتمال توفیق و کامیابی طالبان در این راه با توجه به وجود شکاف های متراکم در 

جامعه افغانستان و با توجه به گذشتۀ پشتون ها ضعیف است. 

 به طور کلی، شکل گیری محتمل جبهه گیری های منطقه ای و فرامنطقه ای در افغانستان سبب ایجاد فشار بر ساخت سیاسی 

جدید افغانستان خواهد شد. از سوی دیگر، سایر گروه های قومی حاضر به پذیرش سلطه طالبان و پشتون ها نخواهند بود؛ همان 

طور که در گذشته نیز چنین بوده است. جغرافیای افغانستان نیز به آنان اجازه مقاومت خواهد داد. به این موضوع باید تعارضات 

قومی و تعارضات موجود در خود طالبان را نیز اضافه کرد، موضوعی که برآیند نهایی آن، خلق تصویری تاریک از آینده ثبات 

سیاسی در افغانستان است. پس، طالبان نیز دیر یا زود تسلیم این سرنوشت تلخ افغانستان خواهد شد. 

جمع بندی
و  نگفته ایم. جنگ  به  گزاف سخن  را تجربه کرده است،  تعارض  و  بیشترین دوره تضاد  تاریخ  افغانستان در طول  بگوییم  اگر 

افغانستان در چند  افغانستان شده است. آخرین تحول، روی کارآمدن دوبارۀ طالبان در  پایدار نظام سیاسی  تعارض خصلت 

وقت اخیر است. از زمان بازگشت طالبان، این پرسش دوباره به ذهن متبادر شده است که آیا طالبان می تواند بر این شرایط 

غلبه کند یا خیر. بر پایه شواهد و قرائنی مانند شکل گیری قطب بندی های متضاد در افغانستان، جناح بندی های متضاد درون 

خود طالبان، تعارضات قومی گسترده در جامعه افغانستان، ضعف دولت-ملت سازی و نیز جغرافیای سخت و صعب العبور 

افغانستان می توان چنین استنباط کرد که آینده ثبات سیاسی در افغانستان همچنان با آشوب و تضاد روبه رو خواهد بود. طالبان از 

لحاظ مالی، سیاسی، اجتماعی و سایر مؤلفه ها توانایی مدیریت و غلبه بر معضالت متراکم و چند الیه افغانستان را ندارد. دیر یا 

زود دوباره، گرایش های گریز از مرکز در افغانستان شکل خواهند گرفت و با توجه به جغرافیای افغانستان، غلبه بر آن ها غیرممکن 

خواهد بود؛ همان طور که در شرایط حاضر، مقاومت پنجشیر به کوهستان پناه برده است و طالبان عاجز از فرونشاندن آن است. 


