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  ن دهزادعبدالمنا

 نویسنده و پژوهشگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

 عبدالمنان دهزاد

 نویسنده و پژوهشگر

 

 )با تأکید بر افغانستان( های مدرنجایگاه منافع ملی در دولت

 
 عبدالمنان دهزاد

 

 یاستراتژ بل ست،ین اسم کی صرف مدرن دولت است، مدرن و گراتوسعه ییهاانسان یاساس یهادغدغه از مدرن یهادولت

 در. شهروندگراست و محورقانون یهادولت مدرن، یهادولت. است یساالرمردم و یقانون تیحاکم ،یاجتماع رفاه توسعه،روبه

 شکل مدرن یهادولت آمدن دیپد دنبال به یمل منافع. شودیم نییتب و فیتعر کشور و شهروندان یمل منافع کهاست ییهادولت نیچن

 شودیم گفته یهادولت به مدرن یهادولت. میبود خاص یهاگروه و هافهیطا شاهان، ها،یامپراتور منافع شاهد ما آن از شیپ. گرفت

 و هانهخاسفارت ،ینظام ارتش گذرنامه، ،یسرودمل ن،یمع تختیپا شده، نییتع و مشخص یمرزها چون؛ یهامولفه یدارا که

 دولت. باشد گرید یالمللنیب ینهادها ایو ملل سازمان عضو تینها در و یمدن جامعه واحد، یقلمرو کشور، از رونیب یهایندگینما

 و شاه برنامه و شهیاند مدرن، شایپ یهادولت در اما کند،یم رفتار یاساس قانون هیپا بر مدرن ماقبل یهادولت خالف بر مدرن

 یایاسیس یهاسازمان و هادولت هستند، امروز آن وجود با. دیچرخیم او یهاخواست محور بر دولت و بود انونق خود دار،زمام

 حاالنکه. ندینمایم واستفاده هیتوج یقوم و یگروه منافع نیتام غرض یاسیس یابزار بمثابه را آن یمل منافع مقوله فیتحر با که

 یاقتصاد ،ینظام ،یاسیس تیوضع بهبود جهت در آن از و شده نیتام یمردم واقعأ دولت   کی وهدفمند متداوم کار اثر در یمل منافع

 عمل در اما دارد، روزانه کاربرد ادیز یمل منافع مفهوم که وجود با افغانسان در. ردیگیم صورت موثر استفاده کشور یاجتماع و

 کلمه یواقع یمعن به افغانستان چون. است یگروه و یتبار ،یقوم منافع منظور شود،یم گفته هم یمل منافع اگر است؛ نشده فیتعر

 در یمل منافع گاهیجا نیتبب دنبال به مقاله نیا. باشد کیدموکرات و یقانون ،یمردم تیمشروع یدارا که ستین مدرن دولت کی

 که دهدیم نشان پژوهش نیا یاهافتهی و بوده یلیتحل-یفیتوص مقاله نیا در قیتحق روش. است افغانستان ژهیوبه مدرن، یهادولت

 .بردیم سر به یمل منافع و مدرن دولت فقدان با عمل در افغانستان

 

 دولت، دولت مدرن، منافع ملی، منافع ملی در افغانستان کلیدواژه:

 

 مقدمه

ً یکمنافع ملی به تبعۀ پدید آمدن دولت پدیدۀ مدرن است.  های ملی و مدرن پس از کنفرانس صلح و ستفالیا بوجود آمد و مسلما

خانودگی، امپراتوری، شاهی و نهایتاً شخصی وجود داشت و « منافع»نبودند، بل به جای آن « منافع ملی»گان شاهد گفتمان گذشته

ها را منوط به تعریف منافع ملی دانست. تمام توان بقا و ادمه حیات دولتبه پیمانۀ مهم و حیاتی است که می« منافع ملی»امروز 

پاسدار و نگهبان منافع ملی،  ها به درجۀ اولی خود رای جهان امروز دارای منافع ملی تعریف شده هستند و حکومتکشورها

دانند. در جهان امروز محرک کشورها در تأمین روابط و داد و ستدهای سیاسی و های شان در مسایل داخلی و بین المللی میملت

های چون دیپلماتیک، بازرگانی، مالی، پیمانتباطاتی که با بقیۀ جهان دارد، همغیر سیاسی منافع ملی است. هر کشوری در ار

ها از خارج، موسسات مالی، های بیگانه و یا جذب سرمایهگذاری در سرزمینهای جهانی، سرمایهدوجانبه و یا جمعی، ایجاد سازمان

اش، منافع ملی است. الزم به یادآوری است ایۀ سنجش و گزینهتولیدی و بازرگانی چند ملیتی و باالخره تمهیدات نظامی، در نهایت پ

یعنی به دست آوردن باالترین امتیاز برای کشور و نرساندن باالترین « منافع ملی»ها در ارتباط با جهان خارج، سخن از که دولت

که به طور حتم به منافع دیگران آسیب  توان به منافع ملی دست یافت، بدون اینباشد. در سیاست خارجی نیز میها به رقبا میآسیب

ها پردازان و آگاهها نیست؛ اما اغلب نظریههایی بسیاری شده است، که نیاز به ذکر آنکه خود منافع ملی چیست؟ تعریفرساند. این

داری و افزایش آن اندرکاران یک دولت، در پی نگهالملل باورند که منافع ملّی همان چیزی است که دستحوزۀ سیاست و روابط بین

های اروپایی و تشکیل های مدرن پدید آمد، یعنی اندک اندک با زوال امپراتوریهستند. گفتیم که منافع ملی پس از بوجود آمدن دولت

هایي ابتدا در اروپا شكل گرفتند كه دایره مسؤولیت و در سایه تحوالتي مثل انقالب كبیر فرانسه، دولت« کشور»واحدهایی به نام 

ها، خود را درباره همه شئون جامعه از فرهنگ تا تجارت و از صنعت تا شان بود. اینگانتر از گذشتهها به مراتب گستردهنآ

هایي كمابیش شبیه تشكیالت گري را در قالب وزرارتخانهدانستند و براي اولین بار وظایف حكومتصاحب رأي و قدرت مي زراعت

بوجود آمد و چتر  شد برای تبیین رفتارهای شهروندان و « منافع ملی»از دل این تحوالت كنوني تفكیك كردند و سرانجام 

گران در کشورهای معین. اما سوال این است که جایگاه منافع ملی در دولت افغانستان چیست؟ چون دولت های سیاستگیریموضع

نیست که قانون اساسی جدید افغانستان، مدرن است، اما افغانستان فقط در شعار مدعی مدرن بودن است، نه در عمل، در این شکی 

ساالری بود، مدیران و اجراکنندگان این قانون به مدرنیت که الزمۀ آن تکثرگرایی،آزادی، نفی استبداد و انحصار، نهادینه کردن مردم

داد سیاسی و تاریخی را آورند و یک لباس باور نداشتند. در افغانستان پسا طالبان، همان کالبد کهنه و مومومیایی شدۀ انحصار و استب

بوجود « ملت»نداشت. به همین دلیل در افغانستان به نام دموکراسی و مدرنیت پوشاندند، که در نهایت نتیجۀ مطلوب و مدنی در پی

 معنی است.بی آمد، طبیعی است که وقتی ملت بوجود نیاید، بحثی از دولت مدرن و فراگیر

 

 مقدمه

ترین نویسندگان زبان فارسی دست قرن پنجم هـ. ق یکی از برجستهحسین بیهقی مؤرخ شهیر و چیره ابولفضل محمدبن

دری است. او بر اساس توانایی، هوش و استعداد خود توانست که مورد توجه سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود 

ی او ه حشو و زواید است و همچنین حافظهای داشت که آثار او عاری از هر گونقرار بگیرد. بیهقی زبان ُشسته و رفته

گیری از تعبیرات تکراری ندارد. حد های همسان نیازی به بهرهکه حتی در توصیف صحنه»مملو از واژگان غنی است 

فایده و حشوآمیز پرهیز گیرد. از آوردن مترادفات بیها را بیهوده به کار نمیشناسد و آنو مرز کلمات را به خوبی می

 (.52: 7831 پور،)روان «کندنمی خودداری نیز هانکته ترینجزئی بیان از و است... مورد به و جا به هایشاطناب دارد.
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ترین تعریف دولت که خیلی از اندیشمندان حوزۀ ترین بنیادیاما اساسی

ست با مرزهای سیاست به آن توافق دارند، این است که دولت قلمروی ا

سان ویا های یکتی همگن یا نا همگن، ارزشمشخص و تعیین شده، جمع

عکس آن، پیشینۀ تباری واحد و یا متکثر . همچنان به لحاظ حقوقی دولت به 

ترین بازیگر سیاسی در صحنۀ سیاست بین الملل از چهار عنصر عنوان مهم

ها در تشکیل شده است: مردم، سرزمین، حکومت و حاکمیت، این

پس از صلح وستفالیا بوجود آمد و ارد حیات  های گذشته نبود، بلامپراتوری

ً بر همه فعالیت افکند؛ از های مردم سایه میآدمی شد. امروز دولت تقریبا

آموزش و پرورش تا مدیریت اقتصادی، از رفاه اجتماعی تا بهداشت عمومی 

دهد و کنترل و از نظم داخلی تا دفاع خارجی، دولت همه چیز را شکل می

کند، اختیار کند، نظارت میین صورت، مقررات و ضع میکند، در غیر امی

 (.753: 7835وود، سازد )هیدهد یا ممنوع میمی

پردازان علوم سیاسی، دولت مفهومی فراگیر و محیط بر به اعتقاد اکثر نظریه 

 حکومت است. 

 توان بر مبنای چهار عنصر تبیین کرد:از نظر آبرامز ساختار دولت را می

 های اجتماعی یا واحدهای اجتماعی؛ ، مرزبندیتعریف جامعه .7

های مختلف توانایی نفوذ و ها افراد و گروهفرایندی که به وسطۀ آن .5

 کند؛ دسترسی در دولت را پیدا می

ها سازمان داخلی دولت کنترل و منابع ساز و کارهایی که به واسطۀ آن .8

 شوند، یعنی دستگاه دولتی؛ بسیج می

گذارند. در این تر تأثیر میالف بر جامعه بزرگیی که ائتروش و شیوه .4

بخش و عنصر توان همان کارویژه مشروعیتمیان عنصر اول را می

دوم را سیاست در مفهوم رقابت بر سر قدرت سیاسی و عنصر سوم را 

بوروکراسی و مدیریت دولتی و عنصر چهارم را دخالت دولت در 

 (3: 7832نژاد، )صالحها دانست.اقتصاد و حتی توزیع آمرانۀ ارزش

ً عبارت است از مجموعه مستقلی از نهادهای سیاسی که تحت نام دولت غالبا

طور منافع عمومی و در چارچوب قلمرو جغرافیایی معین و بعضاً محدود به

اخص با سازمان یا تشکیالت سلطه سر وکار دارد. روند تکامل دولت در 

از حاکم و اتباع آن بوده و  شکل مدرن آن به مثابه قدرتی عمومی، مستقل

واجد اقتدار عالیه سیاسی در محدوده قلمروی معین است که همراه با روند 

های سیاسی و اقتصادی، با رشد دولت تدریجی و کند تفکیک نهادین درعرصه

ها بیش و دولت مطلقه متمرکز و گسترش تولید کاالیی ارتباط دارد. این نوع

ملی سرزمین شان باشند، پاسدار و نگهبان افراد،  پیش از این که پاسدار منافع

ها و قبایل ویژه بودند. ولی پس از کنفرانس صلح و ستفالیا مفهوم، خانواده

های مدرن شکل ماهیت و کاویژه دولت دچار دگرگونی شد و در نهایت دولت

 پردازم:جا به صورت فشرده بدان میگرفت، که در این

 

 مدرن:  مفهوم دولت

چون های همدرن در جهان امروز یکی از مباحث اصلی و مهم رشتهدولت م

شناسی و... است. دولت شناسی، روابط بین الملل، انسانعلوم سیاسی، جامعه

ها به میان آمد، بینی انسانمدرن به تبعه دگرگونی در ماهیت و جهان

ول بودند، اما به ق« رعیت»گرا و در نهایت های ماقبل مدرن، تکلیفانسان

که حدود فاهیمه بشری به ناطقه بشری تغییر کرد، جای گفتمان کانت، همین

ً حق مداری در دل دولت« مداریحق»گرایی را تکلیف های گرفت. طبیعتا

آید. از این لحاظ دولت مدرن بستر  مناسب و مطلوب غیر مدرن بوجود نمی

نان پیدایش های انسانی در جهان مدرن است. همچبرای نهادینه کردن ارزش

های تاریخ اروپا در عصر رنسانس است که ریشه دولت ملی یکی از مولفه

گرایی این عصر داشت و بنابراین، این دولت در ترقی دانش طبیعی و انسان

های نظری یک پا در فلسفه و آرای سیاسی داشت و پای دیگر آن در از جنبه

یک ساختۀ بشری و  علوم طبیعی بود. در دولت مدرن ملی، دولت به عنوان

گرا و انسانی دارد در خدمت بشر تعریف شده است و لذا مفهومی زمینی، عقل

و از اندیشه الهی بودن حکومت فاصله گرفته و با ارائه مفاهیمی چون آزادی، 

برابری، مساوات، جامعه مدنی، حقوق مدنی، اراده عمومی، حق حاکمیت 

کمیت فئودالیسم و کلیسا را به گرایی و... دوره قرون وسطی و حاملت، ملی

های نظری فراز و فرود زیادی را چالش کشید. دولت مدرن ملی از جنبه

داشت و با آرای ماکیاولی و ژان بُدن آغاز و از طریق آرای هگل و ماکس 

(. به لحاظ تاریخی نخستین بار 54: 7831وبر تداوم و تکامل یافت.)فتحی، 

یی، تعیین مرزهای سیاسی، حق تعیین گراهای مدرن با مفاهیم ملیدولت

ها، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و... بودجود آمد. الزم به سرنوشت ملت

های ملی به شکل جدید آن، از زمان انعقاد قرارداد یادآوری است که دولت

های سی ساله اروپا م( یعنی پس از پایان جنگ7443صلح وستفالی در سال )

ها جریان داشت پا به عرصه وجود نهادند. از تانها و پروتسکه میان کاتولیک

آثار عهدنامه مزبور، ظهور واحدهای مستقل جدید، توجه بیشتر به حقوق بین 

الملل، بر قراردادی موازینه قدرت و تقویت سیستم امنیت دسته جمعی بود. 

تکمیل شد؛ بدین معنا که  7133این روند پس از وقوع انقالب کبیر فرانسه در 

گرایی های مختلف، روحیه ملیال حمالت ناپلئون بناپارت به سرزمینبه دنب

های ملی شکل گرفتند؛ به ویژه در میان ملل اروپایی تقویت گردید و ارتش

ً از نیروهای مزدوری تشکیل شده بودند که زیرا قبل از آن ارتش ها عمدتا

لی به دنبال ها از جنگیدن، کمتر متاثر از وطن پرستی و ملت بود، وانگیزۀ آن

های ملی و بر قراری نظام سربازگیری، گیری ارتشگرایی و شکلرشد ملی

های مختلف افراد به نام دفاع از سرزمین و آب و خاک خویش در جنگ

(. ناگفته نباید گذاشت که پنج اندیشمند؛ 73: 7833کردند)قوام، شرکت می

بدن به دلیل طرح  اند. ژانملت داشته-تأثیر شگرف بر دولت مدرن ویا دولت

مفهوم حاکمیت، توماس هابز به دلیل طرح مفهوم دولت مطلق، روسو به دلیل 

طرح مفهوم اراده عمومی، هگل به دلیل اصالت بخشیدن به مفهوم دولت و در 

نهایت ماکس وبر به دلیل طرح مفهوم انحصار در خشونت مشروع. نکتۀ 

در نقاط عطف تحول  حایز اهمیت این است که هر یک از این افراد نیز

در قرن « بُدن و هابز»کردند. ورزی میتاریخی جهان زندگی و اندیشه

های سرزمینی و ای که دولتهای سی ساله و زمانههفدهم، دوران جنگ

های دارای حاکمیت شکل گرفتند؛ روسو در عصر روشنگری و آستانه دولت

ونی و ظهور اندیشۀ های ناپلئگیری انقالب فرانسه، هگل در دوران جنگشکل

ساز آلمان و ماکس وبر پس از جنگ جهانی اول و تثبیت ملت و دولت تاریخ

( اینک 72: 7834های نوین در ابتدای قرن بیستم )سلیمی، ملت-مدل دولت

گوید که یک دستگاه سیاسی مشروع است که دولت مدرن چیست؟ گیدنز، می

قوقی مشخصی را اجرا در داخل مرزهای یک قلمرو سرزمینی مجزا، نظام ح

کرده و از طریق کنترل بر قدرت نظامی اعمال حاکمیت نموده و شهروندانش 

احساسات مثبتی در خصوص هویت ملی شان دارند. از نظر وی عناصر و 

 های اساسی دولت مدرن قرار ذیل اند:مولفه

دستگاه سیاسی: یک رهبر ویا حکومت از طریق نهادها و اشکال دیگر  .7

 گردند.ورد حمایت واقع میها مسازمان

قلمرو سرزمین مجزا: یک مکان ویا قلمرو جغرافیایی معموالً یک  .5

 کشور؛ 

 حاکمیت: کنترل بر یک قلمروجغرافیایی و کنترل بر جمعیت ساکن آن؛  .8

ها هویت ها و خصوصیاتی که مردم از طریق آنهویت ملی: ویژگی .4

 (. 8: 7832نژاد،یابند)صالحمی

ی مدرن از نظر حدود با قلمرو سرزمینی و مرزهای تعیین هااز این که دولت

شده، موضوعیت دارد، منافع ملی هم در همین چارچوب قابل تبیین و بررسی 

گانی است که در است. به عبارت دیگر، منافع ملی بازتاب خواست همه

مفاهیم چون تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقالل، نظم اجتماعی، وحدت 

سو فاقد مرزهای تعیین کند. کشورهای که از یکمعنی پیدا می ملی و... در آن

شده ملی و بین المللی باشد و از سوی دیگر در فقدان حاکمیت ملی، تمامیت 

منافع »تواند در عمل پاسدار ارضی، استقالل و وحدت ملی به سر برد، نمی

، به ها به عنوان واحدهای سرزمینی مستقل و مشابهباشد. همچنان دولت« ملی

ترین بازیگران صحنه سیاسی اند. طبق بیان سنتی در دانش حقوق مثابۀ اصلی

مردم، سرزمین، حکومت و »و روابط بین الملل، دولت از چهار عنصر

تشکیل شده است. جمعیت و سرزمین نماینگر پایگاه فزیکی و « حاکمیت

گذار، های دولتی اعم از قانونزیرساخت عینی دولت اند و نهادها و سازمان

چنین شوند. هماجرایی و قضایی مظاهر حکومت و قدرت سیاسی تلقی می

حاکمیت به معنای نفی هرگونه قدرت و اقتدار خارجی فراتر از دولت در 

عرصۀ روابط بین الملل و تثبیت کننده آن به عنوان باالترین مرجع 

ازه ای که اجبخشد؛ به گونهگیری داخلی، دولت را مشروعیت تام میتصمیم

عرض در درون، ندادن به دخالت دیگران در امور داخلی و نپذیرش قدرت هم

ها ماهیتی بسیار متنوع از ابعاد اساسی حاکمیت است. با وجود این دولت

چون منافع ملی، قدرت ملی، امنیت ملی، ای که اموری همدارند؛ به گونه

یگر تفاوت اقتدار ملی و هویت ملی به طور بنیادی از دولتی به دولت د

گان یابد، اما پیوستگی مفهوم دولت با قلمرو سرزمینی مورد اتفاق همهمی

ها، الگوها و ساختارهای این نوع اجتماع است که باعث فلسفه حیات، مولفه

ای که مرزهای ساختاری و تشکیالتی بشری شکلی خاص پذیرد؛ به گونه

 .(708: 7838متأثر از مرزهای سرزمینی گردد)عبدخدایی، 

ترین و نافذترین تعریف درباره دولت مدرن را ماکس به همین ترتیب، دقیق

وبر ارائه کرده است. وی در تعریف خود از دولت بر سه وجه اصلی دولت 

مدرن تأکید دارد که عبارتند از: قلمرو سرزمینی، انحصار تملک قوه قهریه و 

اتخاذ مشروعیت. وبر در بحث راجع به ماهیت و سرشت دولت، موضعی 

ها و مواضع رایج در آن زمان داشت. کند که فاصله نسبتاً زیادی با دیدگاهمی

ترین، بهترین و ای قابل تحسین و یکی از مهماز یک منظر وی دولت را پدیده

دانست. دولت مدرن با دولت ماقبل مدرن های بشر میمندترین آفریدهارزش

قبل مدرن، سوال اصلی این فرق دارد؛ فرق آن آن این است که در دولت ما

بود که چه کسی حکومت کند؟ جواب این سوال را برای نخستین بار افالطون 
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مستحق حکومت کردن است؛ اما « فلیسوف شاه»ارئه کرد، او بیان داشت که 

در دولت مدرن پرسش از چه کسی حکومت کند نیست، بلکه پرسش از 

ی اکثراً میان مفهوم های قبلچگونه حکومت کردن است. همچنان در نظام

حکومت و دولت فرقی وجود نداشت و در واقع، کشور عبارت بود از 

که او روا فتح کرده یا به ارث برده است. تا زمانیقلمرویی که فرمان

توانست قلمرو خود را در برابر تجاوزات دیگران حفظ کند، آن سرزمین می

ان و رعایای او بودند و گزارمتعلق به او بود و مردم آن سرزمین نیز فرمان

شد، خوردند و حاکم دیگری بر آن سرزمین چیره میکه شکست میزمانی

شدند، ولی با پیدایش االختیار حاکم جدید تبدیل میمردم به رعایای مسلوب

مفهوم جدید دولت و به ویژه با پیدایش مفهوم جدید ملت، دولت نیز ساخت 

اراده ملت برای دولت که از قرن  قدرت پایدار شناخته شده است که بنا به

شانزدهم با ژان بدن، هابز و غیره در اروپا پدید آمد و با انقالب فرانسه پایدار 

شد، هر ملت مالک سرزمین خویش و تشکیل دهندۀ دولت خویش است. 

شود از ساختار قدرتی که برای حفظ نظم در داخل بنابراین دولت عبارت می

گان در درون سرزمینی خاص و با یگانهمرزها و جلوگیری از هجوم ب

 (514: 7830مردمانی مشخص پدید آمده است)ملکوتیان و چناری

ملت است که -شود، همان دولتآنچه که امروزه به عنوان دولت شناخته می

، دولت بیشتر در قالب های اخیر شکل گرفت. در اشکال سنتیدر سده

شد. این دولت از یی وغیره ظاهر میهای فئودالی، امپراتوری، قبیلهدولت

های فئودالی در اروپا پدید آمد... قرن شانزدهم به بعد، با کنار زدن حکومت

ترین شکل نظم سیاسی و ملت یعنی پدید در این نظام، میان دولت یا عالی

ملت شکل -شود و مفهوم دولتل بر قرار میای کامآورنده نظم سیاسی، رابطه

گیرد. در دولت مدرن فرض بر آن است که ملت اجتماع انسانی کما بیش می

همگون است که حس ملت مشترک دارند و در درون مرزهای تعیین شده یک 

 (743: 7818کنند)داریوش آشوری، زندگی می دولت مستقل

یاسی، عدالت ملی و دولت مدرن در جهان معاصر به اساس عقالنیت س

گرایی شکل گرفته است. به اجتماعی، مشروعیت قانونی و مردمی و کثرت

ها غیبت آن نیستند که در« رعیت»های مدرن، مردم همین دلیل در دولت

سرنوشت شان رقم زده شود، بل خودشان در چیستی و چگونگی ساختار 

های . در دولتحکومت و چگونگی تعیین و انتخاب حاکم نقش برازنده دارند

الرغم تعلقات و های قومی، مذهبی و سیاسی علیمدرن اقوام و گروه

نمایند. های گوناگون، خود را شهروند کشور و دولت تلقی میوابستگی

گار و متعهد گو، مسوول، خدمتهمچنان دولت مدرن در برابر مردم پاسخ

  است.

عبارت از این  از نظر موریس، حاکمیت ویژگی دولت مدرن است. حاکمیت

است که دولت منبع نهایی اقتدار سیاسی در درون قلمرو خویش است. میان 

شود؛ چنان که امروز این حاکمیت درونی و بیرونی نیز تمایز گماشته می

امر، یعنی تمایز گذاشتن میان ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت_بسیار معمول 

 است.

قلمرو )سرزمین( دولت است  حاکمیت درونی در بردارندۀ حاکمیت در درون

هاست. حاکمیت عالی و حاکمیت بیرونی به منزلۀ استقالل از دیگر دولت

عبارت است از حاکمیت یا اقتدار دولتی که در یک سرزمین، حاکمیت یا 

اقتدار رقیب یا معرضه نداشته باشد. بنا برین حاکمیت به سلسه مراتبی از 

ترین میت باالترین، آخرین و عالیاقتدار نیازمند است. به طور خالصه حاک

منبع اقتدار و قدرت سیاسی و قانونی در قلمرو و سرزمین مشخص است که 

(. پرسش این است 715: 7333کند.)موریس، به صورت مستقیم حکومت می

توان گفت که که آیا دولت افغانستان یک دولت مدرن است؟ در یک تحلیل می

ها سازمان زمان ملل متحد و دهسو عضوء ساافغانستان امروز از یک

ً دموکراتیک یی و بینمنطقه المللی است، دارای قانون اساسی مدون و نسبتا

ساالری و حاکمیت قانون تعریف است، ساختارنظام سیاسی به اساس مردم

شده است، مرزهایی مشخص، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و... دارد. اما از 

، مرز کنونی میان افغانسان و پاکستان را به داران افغانستانسوی دیگر، زمام

هرازگاهی از روی غرض سیاسی و مرض قومی و  شناسند ورسمیت نمی

زبانی در شعار مرز بین المللی میان این دو کشور را غیر قانونی و ابطال 

ها استفاده داران پاکستانی از تمام گزینهدانند، از آن طرف، زمامشده می

دهند که این کشور یک قدم در راستای صلح و ثبات گام کنند تا اجازه نمی

سان قانون اساسی برای شهروندان کشور، چنین تطبیق یکبردارد. هم

طرفانه و... هم که نیازی به گفتن ندارد. در نهایت انتخابات شفاف و ملی و بی

یی، قومی، دولت افغانسان با شعار مدرنیت و دموکراتیک و ماهیت قبیله

ماند، چه رسد به یک شبیه به یک دولت به معنی سنتی آن نمی خانوادگی

دولت مدرن و ملی. وقتی که ما در افغانستان شاهد یک دولت مدرن و ملی در 

جا بیشتر از منافع عمل باشیم، منافع ملی هم چندان موضوعیت ندارد، این

 یی، قومی، سمتی، گروهی و... مطرح است.خانوادگی، قبیله ملی، منافع

 

 منافع ملی

منافع ملی در ادبیات سیاسی امروز از جایگاه بلندی برخوردار است، تا جایی 

 گیالمللی منوط به چگونهها را در عرصۀ ملی و بینکه ظهور و زوال ملت

شود که جایی مهم پنداشته میتعریف منافع ملی دانسته اند. منافع ملی از آن

ملی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  گانی، اهدافیی ارادۀ همهبازتاب دهنده

رود. ازسویی هم، ها در روابط ملی و بین المللی به شمار میها و دولتملت

راهبردهای داخلی و خارجی یک ملت، در روشنایی منافع ملی تعریف و 

شود. در روزگار قدیم، منافع ملی وجود نداشته است، اگر جایی هم تبیین می

موزایک جهان در »و قبیلۀ خاص بوده است. اما  دیده شده باشد، منافع طایفه

هایی عصر جدید تغییر کرده است، این موزایک دیگر فراهم آمده از قطعه

ها و مردمانی که چیزی نیست که عمدتاً از جنس طوایف هستند، یا امیر نشین

هاست و ملت-شناسند. موزایک جدید، موزایک دولتبه اسم مرز نمی

زی در آن خود را پیش برندۀ منفعت یک ملت واحدهایی که قدرت مرک

گیرد و سپس مبتنی بر کنش و دانند. این ساختار ابتدا در اروپا شکل میمی

های اروپایی و ساختارهای کهن در سراسر جهان واکنشی میان قدرت

 (.7837احمدی، «)کندگسترش پیدا می

شوند که اوالً  هاتوانند ممثل منافع ملی ملتهایی میدر جهان کنونی، دولت

توانند هایی میدموکراتیک و ثانیاً از میان مردم برخواسته باشند. چون دولت

مقبول »و « مطلوب»، «مشروع»ها پاسدار منافع مردم باشند که حاکمیت آن

ها به سکوی قدرت هایی که به زور و حمایت بیرونیباشد. نه دولت« گانهمه

تواند پاسدار تیک و مردمی نبود، نمیها دموکراتکیه زده باشند. اگر دولت

های دیکتاتوری و مستبد، معموالً گان باشد. منافع ملی در دولتمنافع همه

یی، قومی، تباری، سمتی، مذهبی، حزبی و گروهی شخصی، خانوادگی، قبیله

« کلمه»دهد هر دولت مدرن به معنای واقعیاست. تجربۀ تاریخی نشان می

های مدرن در این جهان دیکتاتوری و از دولتدموکراتیک نیست، بسیاری 

هایی های مدرن؛ دولتاستبدادی بودند. منظور نگارندۀ این سطور از دولت

بگیرد. در « مردم»ساالر بوده و مشروعیت خویش را از است که مردم

پردازان مهم مکتب که یکی از تئوری« مورگنتا»های روابط بین الملل نظریه

را محور اصلی « منافع ملی»ظریه موازنه قوا مفهوم در ن« گراییواقع»

مباحث خود قرار داد . وی منافع ملی را مفهوم کلیدی و واقعیت عینی جهت 

گذاران معرفی نمود. وی در تعریف منافع ملی شناخت فکر و اقدام سیاست

 . گوید: منافع ملی بر حسب قدرت، تعریف می شودمی

تا از منافع مشترک و متضاد، اولیه و ثانویه، در تقسیم بندی منافع ملی، مورگن

در کنار مورگنتا که منافع ملی . بردعام و خاص، حیاتی و غیر حیاتی، نام می

گرایان، منافع ملی را از منظر زند، شماری از واقعرا با قدرت پیوند می

کنند. به عقیده شومان، امنیت هدف اولیه سیاست خارجی امنیت، بررسی می

تواند به سایر و اگر کشوری نتواند این هدف را تامین کند، نمی کشورهاست

اهداف خود، نظیر رفاه اقتصادی شهروندان مبادرت ورزد . بنابراین در این 

 . تلقی حفظ موجودیت و بقا، مؤلفه اصلی منافع ملی است

 

 افغانستان و منافع ملی

ای هر رژیم بر« منافع ملی»گونۀ که یادآوری شد، در جهان امروز مفهوم 

ها راز ها، مفهوم پیچیده و مبهم است. زیرا حکومتسیاسی و حکومت

پایداری خویش را در نوع نگاه به چگونگی منافع ملی دانسته و تعریف 

به  اند. به همین دلیل است که مفهوم منافع ملی برای برخی از کشورهاکرده

ها ه معنای منافع ملتآن را ب معنای منافع رژیم  حاکم تعبیر شده و برخی دیگر

ها منافع دانسته اند. هردوی آن در گرو  حفظ ثبات سیاسی نهفته است. حکومت

شان طرف قادر به دوام حاکمیتکنند که از یکشان را طوری تعریف میملی

باشد و از سوی دیگر تداوم ثبات سیاسی را در جامعه تضمین کند. به گونۀ 

داری ت ز والیت می ایران، حفظ و نگهمثال، منافع ملی برای جمهوری اسال

تر برمحور  یک ایدئولوژی های انقالب اسالمی است که بیشفقیه و ارزش

چرخد. منافع ملی برای هندوستان با توجه به تجربۀ تلخی که تعریف شده می

گرایی این کشور پشت سر گذاشت )تجزیۀ پاکستان(، بر محور فرهنگ کثرت

ها سمت و سو خورده است. منافع ملی برای روهو تنوع باورها و پذیرش گ

های مذهبی های آزادانۀ احزاب سیاسی و گروهپاکستان عبارت از فعالیت

 -های سیاسیگروه از آزادی منداست. ولی پاکستان به گونۀ درست و روش

اش بهره برده است. فعالیت و پرورش طالبان و مذهبی به نفع دوام حاکمیت

افگن  دیگر در خاک پاکستان، دال بر این مدعا دگرا و دهشتها گروه بنیاده

 است.

سو، نامعلوم و در از سالیان درازی بدین اما مفهوم منافع ملی در افغانستان
های غیر پردۀ ابهام باقی مانده است. دلیل مبهم بودن آن ریشه در حکومت

گی گونهیعنی ارادۀ سیاسی اکثریت مردم در امر چ مردمی و وابسته دارد؛
گاهی وجود نداشته است. همیشه ها در این سرزمین، هیچایجاد حکومت

دیگران و کشورهای استعماری بودند که در غیاب مردم دست به تشکیل 
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های سیاسی زده اند. طبیعتاً وقتی رژیمی و حکومتی ها و ایجاد رژیمحکومت
نظر داشته باشد،  اش را مددر غیاب مردم پدید آمد، پیش از این که منافع مردم

کند منافع کشوری را تأمین کند که از برکت آن به قدرت رسیده سعی می
شود، منافع ملی در افغانستان مطرح می است. به همین دلیل هرگاهی که بحث  

منظور منافع گردانندگان رژیم، قوم و قبیله بوده است، نه منفعت ملی همۀ 
 باشند!ها مردمی و ملی نمردم، چه جای که حکومت

تمامیت ارضی و »در یک سرزمین « منافع ملی»ترین راز معرف  مهم
ها نداریم، است. واضح است که ما هنوز تعریف دقیقی از این« حاکمیت ملی

خواهانۀ های تمامیتبودن منافع ملی است. برنامه« ملی»و از طرف  دیگر 
ی تعریف و به شود، زیر چتر  منافع ملیک گروه، قوم و یا یک قبیله را نمی

مند و استوار هستند؛ های ثباتهایی که دارای نظامخورد دیگران داد. ملت
کنند؛ اما اش تالش میداریو برای نگه منافع ملی کشورشان را درک کرده
یی دیگر است، در این سرزمین تاکنون قصۀ منافع ملی در افغانستان گونه

باشد، تعریف « نیمه ملی»حداقل  ویا« ملی»نام منافع ملی که واقعاً چیزی به
های پس از طالبان چیزی برای شهروندان نشده است. به ویژه در حکومت

نام منافع ملی در عمل، مشخص و معین نشده است؛ حتا منافع ملی کشور به
شود، تعریف افغانستان را در همان کادر حفظ رژیم سیاسی حاکم هم نمی

 کنند!گی میکه در این سرزمین زندهکرد، چه رسد به منافع همۀ مردمان
اگر طالبان را در چند سال پسین جزو دشمنان قسم خوردۀ مردم و نظام 

و برهم زدن امنیت سیاسی افغانستان بدانیم که تصمیم بر نابودی این نظام 
اند، بدانیم، نشینی نکردهکشور دارند و برای نیل به این هدف یک گام هم عقب

گیرنده در سایۀ نظام، به مرگ ها و افراد  تصمیمگروه پس چرا سال پار برخی
واری پهن کردند و آن را یک سنت افغانی نام رهبر این گروه، گلیم سوگ

نهادند؟! چرا حامدکرزی مبارزۀ طالبان را برحق و آنان را محق بر ادارۀ 
خواهد که طالبان را غنی نمیاشرف داند؟ و چراهای این کشور میبخش

عده افرادی که در تبانی با ب کند؟ چرا حکومت کنونی جلو آندشمن خطا
ها پرسش گیرد؟ و دهکنند را نمیهای تروریستی طالبان فعالیت میسیاست

جزء « امنیت و ثبات کشور»رساند که امروز حتا ها میدیگر...، این پرسش
وز که افغانستان امراستاین در حالی گردد.منافع ملی کشور ما محسوب نمی

قرار دارد؛ این مسئله به حفظ امنیت سراسری « نبودن»و « بودن»در میان 
در کشور وابسته است. اگر در این سرزمین امنیت برهم بخورد، به تبعۀ آن 

 خورد.همه چیز برهم می
از سوی دیگر، مبهم بودن منافع ملی در افغانستان ریشه در گفتمان وحدت 

ملی واقعی در یک جامعه نهادینه نشود؛ که وحدت ملی دارد. یعنی تا زمانی
گان گی میان همه باشندهآید. وحدت و ایجاد یک پارچهوجود نمیمنافع ملی به

یک جامعه مستلزم پیاده کردن عدالت اجتماعی و به رسمیت شناختن حقوق 
های ساکن در یک جامعه است. وحدت ملی در افغانستان از همه اقوام و گروه

های تر از وسیلۀ فریب و سرکوب دیگر گروهیزی بیشگذشته تا امروز چ
سیاسی و اجتماعی ساکن در افغانستان نبوده است. در تاریخ معاصر 

ها هر گاهی تصمیم گرفتند، جلو رشد و بازیگری یک بازیگر افغانستان رژیم
مزه بودن وحدت بی راز   اند.بگیرند، آن را برچسپ ضد وحدت ملی زده را

طرفه تعریف و به خورد مردم داده ین است که همیشه یکملی کشورما در ا
نمای همۀ شهروندان کشور شده است. این وحدت به جای این که آیینۀ تمام

باشد، بازتاب دهندۀ خواست و ارادۀ یک گروه قومی بوده است. وحدت ملی 
خواه تعریف و تبیین شده است. های توتالیتر و تمامیتما همیشه توسط رژیم

ما، از برادری و برابری سخن زده شده، اما در « وحدت ملی»در  ظاهراً 
خواهی و نابرابری پردازان آن، اندیشۀ تمامیتعمل و در بُن ذهن تیوری

خوابیده بوده است. مسلماً در این کشور وقتی گفتمان وحدت ملی به فریب و 
بود. تعریف شده توان در آن کشور شاهد منافع ملیشود، نمیدروغ منتهی می

یی پیچیده و بنابراین، وقتی سرنوشت وحدت ملی در یک جامعه به گونه
های ملی مظهر آید. دولتوجود نمیطرفه رقم خورده باشد، دولت ملی بهیک

شمار ارادۀ سیاسی و وحدت اجتماعی اکثریت شهروندان یک جامعه به
ممثل ارادۀ گاهی های افغانستان هیچگان مبرهن است که دولتبرهمه روند.می

وجود آمده در های بهاند؛ همیشه حکومتاکثریت شهروندان افغانستان نبوده
 تاریخ معاصر افغانستان در غیاب مردم رقم خورده و ادامۀ حیات داده است. 

بست تیوریک و به همین دالیل، ما هم اکنون نسبت به منافع ملی در بن
یابد که شما تاریخ معاصر می بست وقتی معنارو هستیم؛ این بنکاربردی روبه

های سیاسی و قومی گیریافغانستان را ورق زده و به برخوردها و موضع
داری گران  افغانستان حفظ و نگهدرنگ کنید. یعنی برای شماری از سیاست

افزاید، جزء های یک قبیله و ابزارهایی که به قوت و تداوم آن قبیله میارزش
 ار رفته است. شممنافع ملی افغانستان به

را جزء  منافع ملی « امنیت و ثبات کشور»ظاهراً  افغانستان امروز حکومت
« منافع ملی»بطالن این باور به  که یادآوری شد،کنند. قسمیمحسوب می

سو به شود که از یکپرده از روی آن برداشته می وقتی هویدا شده و
نگاه  های تروریستیبرخوردهای مبهم و چند پهلوی حکومت در برابر گروه

های جاسوسان خارجی و ستون پنجم که در کنید و از سوی دیگر به فعالیت

کنند متوجه شوید، تبانی با دهشت افگنان و دشمنان مردم افغانستان عمل می
چیزی فراتر از « محورانهامنیت»رسید که تبیین منافع ملی به این نتیجه می
 شعار نبوده است. 

ساالر بودن را در افغانستان پس از ودن و مردمب« مدرن»اگر مالک 
( 7833م( بگریم، از همان روزگار تا زمانۀ ما)5007فروپاشی رژیم طالبان)

رئیس جمهوران از سوی امریکا و انگلیس انتصاب شد و مردم هیچ نقشی در 
نداشتند، طبیعی است که برای این « دولت مدرن وملی شان؟!»دار تعیین زمام

ها صاحب تاج ارجحیت داشت و دارد که از برکت آن ع کشورهایها منافآدم
 و تخت ریاست جمهوری شده بودند.

 
 نتیجه
آمد و رفته  های مدرن پس از کنفرانس معروف صلح وستفالیا به میاندولت

رفته بسیاری از کشورهای جهان را در برگرفت. مرزهای معین شده، 
ها و... به عیین سرنوشت ملتاستقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، حق ت

دهد تبعۀ این اتفاق شکل گرفت. اما تجربۀ کشورهای جهان امروز نشان می
ها در تمام جهان دارای منافع ملی تعریف شده و مشخص هستند و که حکومت

های داخلی و خارجی کشورشان را در روشنایی منافع ملی شان سیاست
« شمولهمه»و « ملی»که باید واقعاً  ای«منافع»کند. آنهم تعریف و تبیین می

 بینانه از منفعت همه شهروندان و جایگاه و حیثیتباشد و همچنان برآورد واقع
مسمایی نیست باشد، همچنان این مفهوم اسم بی ملی کشور در داخل و خارج

گران گنجانیده شود، بلکه ها و شعارهای سیاسی سیاستکه فقط در سخنرانی
مداران داده شود و مردم یک سرزمین و حتی خود سیاست باید در عمل نشان

بدانند که منظور شان از کاربرد این مفهوم چیست؟ مساله منافع ملی در 
نظر سیاسی و غیر افغانستان گنگ و حتی خیالی است. شما از هر صاحب

شود و سیاسی افغانستانی بپرسید که منافع ملی که این همه شعار داده می
مندان این کشور است، چیست و گران و قدرتبان همه سیاستظاهراً ورد ز

بخشی به شما نخواهند داد. دلیل تردید هیچ جواب قناعتدر عمل کجاست؟ بی
آن این است که دولت مدرن و ملی نداریم که منافع ملی داشته باشیم، چیزی 

رن که پس از فروپاشی رژیم طالبان مفهوماً به نام دولت مدرن بوجود آمد، مد
یی بود که روپوش مدرنیت گرفت و لباس نبود، همان دولت سنتی و قبیله

های کالسیک و غیر دموکراسی پوشید؛ اما ذات و ماهیت آن همان دولت
مدرن بود.بنابراین تا زمانیکه در افغانستان یک دولت مدرن و مردمی، که 

نش، بخش نظام سیاسی باشند و آن نظام به تبع مردمی بودمردم مشروعیت
توان منافع ملی کشور را تعریف و از آن پاسداری نماید، شکل نگیرد، نمی

گان کشورهایی که از رأس تا قاعده به دستور بیگانه شاهد منافع ملی بود.
تواند پاسدار منافع ملی شوند، نمیها تغذیه میکنند و از جانب آنعمل می

 کشور و مردم شان باشند.
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