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چکیده
افغانستان ازجمله کشورهایی است که به دلیل بافتار قومی -مذهبی ناهمگن از زمینۀ مسااد ی بارای ایجااد بحاران و تانشهاای
قومیمذهبی برخوردار است .ت اوم بحران داخلی در جامعۀ افغان بهگونهای است کاه پاا از خاروو شاوروی از ایان کشاور،
جنگهای داخلی پیدرپی ،حیات سیاسی ،اجتمادی ،اقتصادی و  ...آن را به طرز محسوسی تحت تأثیر قارار داده باهطاوریکاه
این وضعیت در دورۀ پساجنگسرد نیز خود را در روابط این کشور با آمریکا نمایاان سااخت .رواباط بحرانای میاان آمریکاا و
افغانستان پا از پی ایش ،به دنبال حادثه یازدهم سپتامبر به اوو خود رسی بهگونهای که آمریکا با توسل به اق ام نظاامی ،رژیام
طالبان در این کشور را که حامی تروریسم القاد ه بود ،ساقط نمود .ایاالتمتح ه آمریکاا و دولات نوهواور افغانساتان پاا از
طالبان با همکاری در ایجااد حکومات مرکازی فراگیار در افغانساتان درصا د کنتارل و کااهش بحاران امنیتای در ایان کشاور
برآم ن ؛ البته اثرات این بحران به افغانستان مح ود نمان و در سطح داخلی ،منطقاهای و جواانی نیاز باروز یافات باهطاوریکاه
ساختار متفاوتی را در درصه روابط بینالملل ایجاد نموده است .همچنین متغیرهای سیستمی ،بازیگری ،بینبازیگری و وضاعیتی
متع دی در پی ایش ،افزایش و کاهش بحران امنیتی میان آمریکا و افغانستان مؤثر بوده و اثرات پای اری را نیاز از خاود برجاای
گذاشته است .این نوشتار بر آن است تا با بورهگیری از نظریه برچر ،فراین تحول بحران امنیتی در روابط آمریکا و افغانساتان را
تبیین نمای .
واژگان کلیدی :افغانستان ،آمریکا ،بحران ،مراحل بحران ،م ل برچر.
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Abstract
Religious and ethnic diversity is a potential threat to Afghanistan’s political stability.
Continuous civil crisis has led to civil wars after the cold war. The critical relationship
between Afghanistan and the United States reached to its high after September 11 as the
USA toppled Taliban regime. The United States and the new central government of
Afghanistan tried to main security through implementing state sovereignty throughout the
country. However, not only the crisis was not controlled but also turned to become an
international disaster. Moreover, multiple variable such as the international system and
actors affect the relationship between Afghanistan and the United States during this security
grisis. Resorting to Brecher’s theory, this research seeks to investigate the evolution of
security crisis in the relationship between Afghanistan and the United States.
Keywords: Afghanistan, United States, crisis stages, crisis, Brecher’s theory.

 مقدمه-1

افغانستان ازجمله کشورهایی است که میان نخبگان سیاسی آن به دلیل بافت ناهمگن قاومی و ماذهبی بار
 ایان کشاور.سر موضوع وح ت ملی و چگونگی مشارکت در ق رت اخاتف نظار اساسای وجاود دارد
 باا هجاوم ارتاش شاوروی،دفوه بر اینکه سالها دستخوش منازده طوالنیم ت قاومی و ماذهبی باوده
 زمیناهسااز پیا ایش،افغانساتان

 مقابله باا شاوروی در خاا.بهدنوان نیروی خارجی نیز مواجه ش ه است

 سلفی ش بهطوریکه بسیاری از این گروهها در آن دوره با همکاری آمریکا-گروههای رادیکال مذهبی
 درواقع شرایط بحرانی جامعاۀ افغانساتان و وقاوع. به مبارزه با ارتش سرخ شوروی در این کشور پرداختن
________________________________________________________________
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جنگهای داخلی پیاپی ،بستر مناسبی را برای پی ایش گروههای تروریساتی در ایان کشاور فاراهم نماود.
آمریکا نیز پا از خروو شوروی از افغانستان به تقابل با مجاه ین افغان و درب که در قالب گاروههاای
بنیادگرا سازماندهی ش ه بودن  ،مبادرت ورزی  .این تقابل که بع ها نیز ت اوم یافت ،زمیناهسااز پیا ایش
بحران امنیتی در روابط افغانستان و آمریکا ش  .در این مرحله همکاری متغیر باازیگری طالباان و القادا ه
سببساز بروز بحران در روابط افغانستان و آمریکا ش  ،بهطوریکه طالبان باا بوارهگیاری از اختففاات و
ضعف فزاین ۀ دولت مرکزی بر افغانستان مسلط شا و درصا د تقویات جریاان تروریسام باینالمللای باا
محوریت القاد ه برآم  .بههرحال متغیرهای سیستمی ،بازیگری ،بینبازیگری و خاص وضاعیتی متعا دی
در تعیین ماهیت بحران امنیتی افغانستان و آمریکا مؤثر بودن  .حادثۀ یازدهم ساپتامبر کاه در اثار اقا امات
تروریسااتی القاد ا ه ایجاااد ش ا  ،ضاامن تغیی ار معااادالت جوااانی ،افاارا گرایاای و تروریساام را در دوران
پساجنگسرد در کانون توجه سیاستم اران آمریکایی قرار داد .ازاینرو متعاقب تحوالت جواانی پاا از
یازده سپتامبر که ریشه در تروریسم القاد ه با حمایت طالبان داشات ،بحاران امنیتای در رواباط آمریکاا و
افغانستان تش ی ش و سطح درگیری در روابط میان دو کشور باه نحاوی فزاینا های افازایش یافات؛ اماا
توسل آمریکا به اق ام نظامی بهمنظور سرنگونی طالبان و ایجاد دولت نوهوور در افغانساتان ساطح بحاران
مابین دو کشور را به نحو چشمگیری کاهش داد؛ بهطوریکه آنان با همکاری با یک یگر درص د کنتارل
بحران امنیتی و افزایش همکاری برای استقرار صلح در افغانستان برآم ن  .بحران امنیتی دو دولت ،ضامن
ایجاد سازهای ج ی در داخل افغانستان ،مناسابات منطقاهای و جواانی را در اثار نقاشآفرینای متغیرهاای
بینالمللی ،بازیگری دولتهای همجوار و ایجاد وضعیتهای خاص بهطرز چشمگیری تحات تاأثیر قارار
داد .در این راستا ،سؤال این پژوهش آن است که بحاران امنیتای در رواباط آمریکاا و افغانساتان چگوناه
شکلگرفته و چه مراحلی را طی نموده است؟ فرضیه در پاسخ باه ساؤال آن اسات کاه بحاران در رواباط
افغانستان و آمریکا به دلیل اق امات افراطی طالبان و حمایت آناان از القادا ه پ یا ار گشات و باا حملاۀ
آمریکا به این کشور آنهم پا از یازدهم سپتامبر باه اوو خاود رسای و باا اتخاا سیاساتهاای لیبرالای
ازسوی آمریکا و همکاری با دولت نوهوور افغانستان بهمنظور ایجاد نظم و امنیت در ایان کشاور کااهش
یافت؛ اما با ایجاد سازههایی نوین در این کشور و سطوح منطقهای و جواانی ،اثارات پایا اری را از خاود
برجای گذاشت؛ بنابراین این نوشتار بر آن است تا با بورهگیری از نظریه برچر ،مراحال بحاران امنیتای در
روابط آمریکا و افغانستان را از مرحله پی ایش تا تأثیراتی که در سطوح داخلی ،منطقهای و باینالمللای از
خود برجای گذاشته ،موردبررسی قرار ده .
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 -2پیشینۀ پژوهش

همچنین الزم به کر است که در خصوص موضوع موردبحا

آثاار متعا دی ازجملاه خلیلای و بااهوش

فاردقی ( 2014و  ،)2017موسوی و همکاران ( ،)2016فرزانه پاور و همکااران ( ،)2015بااهوش فااردقی
( ،)2015باهوش فاردقی و زنگنه ( ،)2015باهوش فاردقی و همکاران ( )2015و باهوش فااردقی ()2017
و ...به رشته تحریر درآم ه اما این نوشتۀ پژوهشی با تأکی بر مراحل بحران امنیتی میان آمریکا و افغانستان
درص د است تا با رویکردی تئوریک ،مسئلهای را در خصوص تحوالت افغانستان در ارتباا باا آمریکاا
بررسی نمای که تاکنون کمتر نوشتهای ،اینگونه به آن پرداخته است.
 -3رویکرد نظری

در این بخش م ل برچر بهدنوان الگوی نظری جوت تبیین بحران امنیتی آمریکا و افغانستان موردبررسی و
تحلیل قرار خواه گرفت ،اگرچه یک تعریف موردتوافق در خصوص بحران وجود ن ارد؛ اما برچر یک
تعریف را مناسبتر از همه میدان  .بر این اساس ،از نگاه او بحران تغییر یا افزایش کنش متقابال شاکنن ه
میان دو یا چن دولت با احتمال حرکتهای نظامی است ) .(Brecher, 1993, pp. 24-25درواقع ،بحاران
تو ی ی ج ی نسبت به اه ا

و ارزشهای اساسی طر های درگیر است که در آن شرایط ،اطفداات

در دسترس بهش ت کاهش مییاب و ازآنجاکه چنین شرایطی واکنش فوری شرکتکنن گان را طلب می
کن  ،لاذا دو دنصار زماان و نیاز شایوه تصامیمگیاری و ما یریت بویناۀ آن ،از اهمیات برخاوردار اسات
) .(Brecher, 1993, p. 3ازنظر برچر هر بحران سه نوع متغیر دارد که شامل متغیرهاای مساتقل ،وابساته و
م اخلهگر است .در این نوشتار ،برای تشریح بحران موردنظر ،صرفاً بر متغیرهای وابسته (مراحل بحران) و
متغیرهای مستقل تأکی ش ه که شرح آن در پی میآی .
 -3-1متغیرهای وابسته بحران

هر بحران متغیرهای وابسته دارن که رون بحران را از ابت ا تا نوایت تبیین مایساازد ،ایان ماوارد دباارت
است از:

• پی ایش :این مرحله نخستین بحران است که در آن شاه رش کانش شاکنن ه از طار
بازیگر هستیم و برای پی ایش بحران بینالمللی ما نیازمن ح اقل وجود دو طر

یاک یاا چنا

متخاصم هستیم.

• گسترش :در این مرحله ،احساس فشار و احتمال جنگ به رش کنش متقابل شکنن ه افزوده مایشاود و
تأثیر غیرقابل بازگشتی بر دو طر

بحران دارد و اگر مرحله آغاز بحاران باا خشاونت هماراه باشا در

مرحله گسترش ،شاه ازدیاد خشونت خواهیم بود.
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• کاهش :نقطۀ مقابل مرحلۀ گسترش است که در آن از ش ت متغیرهای م اخلهگر کاسته ش ه و تو یا
و فشار بر سیاستم اران نیز کاهش مییاب  .در سطح کفن نیز این مرحله با کاهش در کنشهای متقابل
خصومتآمیز همراه بوده که منجر به سازش و خاتمه بحران میگردد ).(Brecher, 1993, pp. 57-59

• تأثیر :این مرحله ،شامل پیام های یک بحران است؛ چراکه بحران تأثیراتی بر بازیگران ،رواباط آنواا و
نظام بینالمللی باقی میگذارد .بهطوریکه برجایمان هها یا میراث بحران در این مرحله موردتبیین قرار
میگیرد.
 -3-2متغیرهای مستقل بحران

متغیرهای مستقل بحران به چوار گروه سیستمی ،بینبازیگری ،باازیگری و خاواص وضاعیتی تقسایم مای
شون  .در این راستا خواص سیستمی یا نظام ازجمله متغیرهای مستقل بحران اسات کاه شاامل ماواردی از
قبیل -1 :ساختار نظام بینالملال -2 ،ساطح تحلیال اسات .دوماین متغیرهاای مساتقل در بحاران ،خاواص
بینبازیگری است که شامل مواردی از قبیل وضعیت منازده ،قابلیت ،نسبت دو رژیم و فاصاله جغرافیاایی
است ) .(Brecher,1993, pp. 35-39سومین متغیر مستقل بحران ،بازیگری است که شامل دمر دولتهاا،
نوع رژیم ،قلمرو

و ناآرامی داخلی است ).(Brecher, 1993, pp. 103-104

خواص وضعیتی چوارمین متغیر مستقل بحران است که شامل ماواردی از قبیال -1 :جرقاۀ اولاین رخا اد
بحران است که میتوان خشونتآمیز یا غیرخشونتآمیز و به شکل یا دارای منشأ سیاسای ،اقتصاادی و...
باش -2 .کنش و واکنش بازیگر دیگر نسبت به جرقه بحران اسات کاه واکانش مایتوانا احتماال رفتاار
خشونتآمیز را باال ببرد -3 .تع اد بازیگران هر چه بیشتر باشن ش ت و دامنه بحران بیشتر میشود-4 .
د متجانا؛ به این معنی که چق ر بازیگران بحاران باا یکا یگر متفااوت باشان  .دا متجاانا طیفای از
تفاوتها از نبود موازنه نظامی تا سیاسی و...را در برمیگیرد-5 .برجستگی ژئواستراتژیک به این معنی که
بحران در کجای جوان رخ میده

و این نقطه چه اهمیات اساتراتژیکی دارد )Brecher,1993, pp.112-

 -6 .(119ق رتهای بزرگ نیز با م اخفتشان میتوانن سبب گساترش بحاران و یاا ماانع آن شاون -7 .
موضوع بحران؛ که ممکن است سیاسی ،اقتصادی و ...و یا آمیزهای از آنوا باش  .افزایش مقاوالت بحاران
نیز میتوان دامنه و ش ت آن را افزایش ده -8 .فنون م یریت بحران؛ فنونی مانن مذاکره ،میانجیگری،
شکایت به مجامع بینالمللی ،داوری ،اق امات خشونتآمیز و ...میتوان برای م یریت بحران به کار رود.
 -9خشونت؛ میزان خشونت بهکاررفته در هر بحران میتوان دامنه و ش ت آن را بیشتر کن کاه درنتیجاۀ
آن ،مرحله آشتی و فروکش بحران سختتر خواه بود -10 .برون داد؛ باه زباان سااده تلقای از برنا ه و
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بازن ه بحران است )(Brecher, 1993, p. 37؛ بنابراین بر آنیم تا بحران امنیتی ایجادش ه در روابط آمریکا
و افغانستان را بر اساس اجزای نظریه بحران برچر مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
-4نگاهی به جامعۀ افغانستان

افغانستان بهدنوان کشاوری محصاور در خشاکی در منطقاهای بااهمیات ژئواساتراتژیک قرارگرفتاه اسات؛
بهطوریکه شرق ،جنوب ،غرب و آسایای مرکازی را باه هام وصال ماینمایا )،(Hadian, 2009, p.145
دولت در افغانستان نهتنوا از تجربه حکومتداری برخوردار نیست؛ بلکه بهتا ریج در دورۀ پسااجنگسارد
تب یل به یک دولت ورشکسته ش ه و بخش قابلتوجوی از اقتا ار خاود بار سارزمین تحات حااکمیتش را
ازدستداده است ،بهنحویکه این امر در سنت سیاسی و تاریخی آن ریشه دارد ) Shah Karim, 2004, p.

 .(96پادشاهی احم شاه اب الی سرآغاز تاریخی برای استقفل افغانستان بود .قبل از این روی اد ،افغانستان باا
ایران بهدنوان کشور همسایهاش تاریخ مشتر

داشته است .فروپاشی صفویه ( 1115-879ه.ش) و به دنبال

آن قتل نادرشاه افشار ( 1115 – 1126ه.ش) در ایران ،همراه با اضمحفل امپراتوری مغول در هن و افزایش
ق رت روسیه تازاری و انگلایا در مرزهاای شامال و شارق ایاران ،بادا

باروز تحاول بنیاادی در منطقاه

خاورمیانه گردی )(Mousavi,2000, p. 23؛ به دنبال کودتایی هفت ثور  1357ه.ش ( 16ماارس  .1978م)
که با اتحاد دو جناح خلق و پرچم انجام شا ) ،(Rhnmd, 2013, pp. 210-211حازب دموکراتیاک خلاق
افغانساتان در ژانویاه  .1965م بااهطاور غیررسامی باها

ایجااد یاک جامعاۀ سوسیالیساتی باار پایاۀ افکااار

مارکسیساتی بنیاانگاذاری شا ) (Bahoosh Fardaq, 2014, p. 56و درنوایات در  3دی  1358ه.ش (24
دسامبر  .1979م) بهفرمان لئونی برژنف رهبر شوروی ،ساپاه چولام ایان کشاور وارد افغانساتان شا ؛ اماا باا
فروپاشی اتحاد شوروی حمایت از رژیم کابل نیز پایان یافت .درواقع ،حضور شوروی ،دامل تش ی دامناۀ
مبارزات جنبش مقاومت افغانستان در سطح ملی بود ) ،(Kordvz, 2000, p. 67چنانکه جنابش مجاها ین
که از دوران داوودخان رش یافته باود ،در دوران تجااوز شاوروی بالنا ه گشاته و از حمایات آمریکاا نیاز
برخوردار ش ) .(Gibbs,2000, p.223در این دوران ،بر اساس موافقت سران احزاب هفتگانۀ جوادی در
پیشاور ،دولت اسفمی موقت مجاه ین تشکیل ش )(Pahlavan,1997, p.26؛ اما در زمان طالباان ،ضاعف
دولت مرکزی از ویژگیهای برجسته در جامعه افغانستان محسوب مایشا ؛ زیارا وفااداری قاومی باهجاای
وفاداری ملی ،در اولویت قرارگرفته و رون بیثباتی سیاسی را در این کشور ت اوم بخشی

) Shah Karim,

 .(2004, p. 96اساساً منازدات پیدرپی در افغانستان سبب ش کاه امنیات از موامتارین مساائل موردتوجاه
افغانها باش )(Mozhdeh. 2003, p. 103؛ هرچن که طالبان در سایه زور و احکام شارع توانساتن پاا از
دورهای طوالنی ،امنیت نسبی را در ایان کشاور برقارار نماینا ) ،(Mozhdeh, 2003, pp.103, 83اماا ایان
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وضعیت که ناشی از یک نظام امنیتی و پلیسی قوی بود ،م ت زیادی ت

اوم نیافت ) Daheshyar, 2008, p.

.(6
-5جایگاه افغانستان درسیاست خارجی آمریکا قبل و بعد از جنگ سرد

استراتژی کفن رفتار خاارجی رؤساای جمواور آمریکاا در فاصالۀ  .2001-1936م ،در ارتباا باا مساائل
افغانستان ،توأم با فراز و نشیبهایی باوده اسات .در ساال  .1922م هاردیناگ ،رئایاجمواور آمریکاا باه
درخواست اماناهللخان ،پادشاه افغانستان مبنی بر شناسایی این کشاور پاساخ منفای داد ) Ayzh, 2005, p.

(15؛ بنابراین تا سال  .1936م به دالیلی همانن نبود منابع مع نی ارزشمن ی همچون نفت ،هامجاواری باا
شاوروی و واقاعشا ن در خشاکی ) ،(Safavi & Sheikhani, 2010, p.2بایتفااوتی نسابت باه اوضااع
افغانستان محور اصلی سیاست خارجی آمریکا بود .جنگ جواانی دوم باه دوماین صاحنه تمااس میاان دو
کشور ب ل گردی ؛ بهطوریکه آمریکا به دلیل حساسیت نسبت به شوروی از آنجا که در افغانساتان نفاو
داشت ،بر موقعیت سوقالجیشی این کشور صحه گذاشت .در دوران ریاست جمووری روزولت نیاز کاه
همزمان با پادشاهی هاهرشاه بود ،دکترین س نفو و موار کمونیسام اهمیات یافات و افغانساتان همچناان
بهدنوان منطقه حائل باقی مان )(Temena, 2008, pp.105,112؛ چنانکه آمریکاا در ایان راساتا در ساال
 .1942م برای اولین بار نماین گی خود را در کابل ایجاد کرد.
با حمایت شوروی از دو کودتای سردار داوودخاان در  .1973م و کودتاای خاونین ثاور در  .1978م کاه
توسط نورمحم ترکی انجام ش  ،زمینۀ مساد ی برای لشکرکشی به افغانستان توسط شوروی فراهم آم .
در دوران ریگان نیز که فضای جنگ سرد بر مناسبات بینالمللی حاکم باود ،مخالفات باا حضاور نظاامی
شوروی در افغانستان ،این کشور را به کانون توجه سیاست خارجی آمریکا ب

ل کرد ) Babol zhi, 2010,

(p. 81؛ اما با خروو شوروی از افغانستان از اهمیت این کشور درسیاست آمریکا کاسته ش ؛ بهنحاویکاه
در این راستا کلینتون برای حل مسئلۀ افغانستان تمایل چن انی نشاان نا اد؛ اماا موضاوداتی هماننا انتقاال
لولههای نفتی ،خطر وجود جمووری اسفمی ایران و حمایتشان از برهانال ین رباانی سابب توجاه مجا د
آمریکا به مسائل افغانستان ش  .با رویکارآم ن دولت طالبان ،کلینتون خوشبین بود کاه یاک حکومات
باثبات در این کشور ایجادش ه و مجاه ین از بین خواهن رفت ).(Bagheri, 2010, p.200
 -6تبیین متغیرها در بحران امنیتی افغانستان و آمریکا

افغانستان از جمله کشورهاییست که از دیرباز دستخوش بحران باوده اسات .بحاران امنیتای کاه متاأثر از
دوامل داخلی و خارجی است .دوامل داخلی دم تاً شاامل ماواردی باوده کاه بار اسااس ما ل برچار باه
متغیرهای بازیگری معرو ان که برخی از آنوا در پی ایش و گسترش بحران مؤثرن  .این موارد دبارتان
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از -1 :ترکیب قومی -2 ،ترکیب مذهبی -3 ،ترکیب زباانی -4 ،توزیاع جغرافیاایی اقاوام و جمعیات-5 ،
ق رتطلبی رهبران گروهها -6 ،بیسوادی و کمسوادی مردم -7 ،دی گاههای سیاسی و  - 8فقر دماومی
).(Hafeznia,1996, p. 58
دوامل خارجی را نیز در الگوی برچر میتوان بهدنوان متغیرهای بینبازیگری و بعضاً سیساتمی دانسات کاه
در بحران امنیتی آمریکا و افغانستان تأثیرگذار اسات .آناان دباارتانا از -1 :همساایگان -2 ،دولاتهاای
فرامنطقهای -3 ،ق رتهای جوانی و  -4نوادهای بینالمللی ) .(Hafeznia, 1996, p. 58جمووری اسافمی
ایران و پاکستان در بین همسایگان افغانستان ،بیشترین ارتبا را باا مساائل داخلای ایان کشاور دارنا ؛ زیارا
نخست هر دو با بخشی از ملت افغانستان تجانا فرهنگی دارن  ،دوم اینکه بیشاترین ماوو موااجرتهاای
برونمرزی افغانها به این دو کشور بوده اسات ) .(Rhnmd, 2013, pp.141-142ازساوی دیگار ،موقعیات
جغرافیایی افغانستان هم چنان منشأ رقابت و م اخله ق رتهای جوانی در آن بوده است ،زیرا آسایای میاناه
بع از پایان جنگ سرد سوم و فروپاشی شوروی دچار خأل ژئوپلیتیکی ش و ق رتهای جوانی و منطقهای
درص د جستوجو و ایفای نقشی تازه در آن برآم ن  .در سطح جوانی نیز آمریکا ،انگلیا ،روسیه و چین
و ...در این رابطه فعالان ؛ بهنحویکه بع از خروو شوروی از افغانستان و پایاان نظاام دوقطبای یاک خاأل
ق رت در این منطقه ایجاد گردی و این امر به نیروهای داخلی ،ق رت بالقوه داد تاا درصا د تقویات نفاو
خود برآم ن ) .(http://www.isrjournals.irآمریکا و انگلیا از یکسو به افغانستان بهدنوان گاذرگاهی
برای حضور در آسیای میانه نگاه میکنن و از سویی دیگر ،آن را همجوار جمووری اسفمی ایران مییابن
که از آن میتوانن بهدنوان اهرم فشار دلیه ایران استفاده کنن  .روسیه و چاین نیاز ازنظار امنیات ملای خاود
نگران حضور ق رتهای جوانی رقیب ،بهویژه آمریکا و انگلیا ،در فضای ژئواستراتژیک مرزهای جنوبی
روسیه و غربی چین هستن  .لذا این موارد ،توجه بیشتر به افغانستان و تب یل آن به موضوع باالقوهای بارای
تش ی بحران در رابطه آمریکا باا ایان کشاور را سابب شا ه اسات؛ بناابراین پیونا مجموداهای از دوامال
سیستمیک ،بازیگری و بینبازیگری و ...در تش ی بحران امنیتی افغانستان در رابطه با آمریکا و گسترش آن
به سطوح باالتری از تو ی و خشونت مؤثر بوده و یل مراحل مختلفی که در ایان بحاران باهدناوان متغیار
وابسته م نظر است ،موردبررسی قرار میگیرد.
-6-1مرحلۀ پیدایش بحران امنیتی در روابط افغانستان و آمریکا

رفتار ناپسن و خشن طالبان و واپاگرایی این گروه در سطح باینالمللای بادا

واکانشهاایی دلیاه آناان

گردی ه که هرروز افزایش مییافت .طالبان به کمک پاکستان توانسته بودن  ،اکثر استانهای این کشاور را
زیر سیطره خود درآورده و با زور بر مردم حکمروایی کنن  .ایاالتمتح ه آمریکا بهت ریج سیاست خود را
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در مورد طالبان تغییر داد .در این راستا خاانم کلینتاون سیاسات طالباان در ماورد زناان افغانساتان در سانای
آمریکا را محکوم کرد و توجه افکار دماومی را باهشا ت برانگیخات ) .(Shah Farzan, 2010, p.295دو
هفته پیش از آغاز حمله آمریکا به افغانستان ،کلینتاون ،رئایاجمواور اسابق آن کشاور ،در یاک مصااحبه
مطبوداتی ادفم کرد« :در زمان ریاست جمووری بودجه محرمانهای برای حمله به افغانستان تصاویب شا ه
بود ،حتی برای این کار نیروهای ویژهای آموزشدی ه بودن ؛ اما در آن زمان افکار دمومی در آمریکا برای
این حمله مناسب نبود ،لیکن اکنون افکار دمومی کامفً موافق حمله اسات» )،(Hemati, 2001, pp.14-18

به دبارتی ،زمینههای پی ایش بحران در روابط دو کشور در دوران پساجنگسرد وجود داشت و این آتاش
زیر خاکستر ،بع ها در جریان حادثۀ یازدهم سپتامبر زبانه کشی  .نمود این امر را در سخنان سیاساتما اران
آمریکایی بهخوبی میتوان سراغ گرفت.
کالین پاول ،وزیر خارجه سابق آمریکا ،در سال  .1990م به افکار دمومی آمریکا برای حملاه باه افغانساتان
میگوی « :مردان نظامی در آمریکا فومی هان که نبای اشتباهی را که در ویتنام مرتکب ش ن  ،تکرار کننا
چراکه برای جنگ همیشه بای افکار دمومی را آماده کارد« :اکناونکاه جناگطلباان باه قا رت نظاامی و
اقتصادی مسلط ش هان و افکار دمومی را برای یک جنگ آماده نمودهان و جرو باوش رئایاجمواوری
هم در ص ر این گروه قرارگرفته ،با ص ای رسا آن را ادفم میکننا » ...ایان ماوارد ،بیاانگر آن اسات کاه
بوترین استراتژی برای آمریکا ،بازگشت به اولویتهای فعالیتهای نظامی اسات )Hemati, 2001, pp.15-

 ،(18افغانستان بهدنوان کشوری دارای شرایط داخلی بیثبات ،همواره ازجملاه منااطق موردتوجاه آمریکاا
بود؛ درواقع ،این منطقه با تقویت برخی نیروهای ض سیستمیک ،ازجمله مناطق مستع برای رش گروههای
تروریستی بود که بهدنوان محرکی برای شروع بحران در روابط دو کشور افغانستان و آمریکا محسوب می
ش )(Callahan, 2008, pp.287-288؛ اق امات طالبان بهطاور کامال تحریاککننا ه و مغاایر باا قوادا و
مقررات بینالمللی بود ،بهطوریکه مف دمر رهبر این گروه در دکاالعمل خشمگینانه نسبت به درخواست
سازمان ملل متح مبنی بر ردایت مسائلی چون حقوق بشر و حقوق زنان ازساوی طالباان ،آن را مسااوی باا
کفر و ترویج فحشا دانست ) ،(Shah Farzan, 2010, p.165اما آنچه باد
شود ،حمله به ساختمانهای سازمان تجارت جوانی در نیویور

ش تا جرقاۀ فاوران بحارانزده

بود که رهبری آن را ساازمان القادا ه بار

دو ه داشت .این امر سبب ش تا بستر الزم برای حمایت افکار دمومی از اق ام یکجانباۀ آمریکاا ،فاراهم
آی ) .(Callahan, 2008, pp.287-288درواقع ،به دنبال وقوع حادثه یازدهم سپتامبر ،آمریکا بر آن ش تاا
ضمن تقویت مفاهیمی چون تروریسم ،افکاار دماومی جواانی را دلیاه دااملین آن بسایج نمایا  .ازایانرو،
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افغانستان بهدنوان پناهگاه این گروه و حامیان آنوا شناخته ش  .طالبان نیز بهدنوان بازیگری با رژیام سیاسای
دقبمان ه با خودداری از تحویل القاد ه و حمایت از آنوا باهدناوان دااملی در جوات افازایش بحاران در
روابط این دو کشور دمل نمود .اساساً حادثه یازدهم سپتامبر بهدنوان یک نقطۀ کاانونی در رواباط ناپایا ار
این دو کشور و حرکت به مسیر تش ی خصومت محسوب میش بهنحویکه آمریکا با تکیهبر دو قطعناماه
 373و  1368شورای امنیت ،کار سازماندهی نیروها برای حمله نظامی به خا

افغانستان را به اجرا درآورد و

فضای چن قطبی حاکم بر سیستم در حال گذار بینالمللی ،اق ام آمریکا دلیه طالبان را مورد تأیی قارار داد.
همچنین به هن برخی سازمانهای اطفداتی -امنیتی آمریکا ،سابقه تروریستی القاد ه دولت ایان کشاور را
به مرز منازده با بنالدن رهبر این گروه تروریستی کشان ) .(Babol zhi, 2010, pp. 88-89در ایان راساتا،
سازمان تروریستی القاد ه در دهه نود میفدی در نقا مختلف دنیا ،فعالیتهایی بر ض منافع آمریکا انجام
داده بود که این امر در تش ی بحران امنیتی میان دو کشور بسیار مؤثر بود.
قاطعیت در م یریت بحران پا از یازدهم سپتامبر و کاربسات ابازار نظاامی باهجاای دیپلماسای در بحاران
مذکور را میتوان در سخنان دیک چنی ،معاون بوش مشاه ه نمود که نشانگر آغاز برههای ج ی در ایان
بحران بود .او معتق بود که« :اگر فقط یک درص احتمال وجود داشته باش کاه دانشامن ان پاکساتانی در
حال کمک به القاد ه برای ساخت یا توسعه سفحهای کشتارجمعیان  ،به لحاظ پاسخ و واکنش به آن ماا
بای با قاطعیت اق ام کنیم» ) .(Suskind, 2006, p. 62بههرحاال ،ایان ساخنان در حاالی ایاراد گردیا کاه
هرچن شارایط ج یا ناشای از جواانیشا ن درصاۀ مناسابی را بارای نقاشآفرینای باازیگران کوچاک و
غیردولتی فراهم آورد ،اما بر اساس الگوی برچر ،توانایی دو باازیگر درگیار در ایان بحاران یکساان نباود؛
بنابراین بر اساس الگوی برچر در مرحله پی ایش بهدنوان متغیر وابسته ،متغیرهای مستقلی مانن نقشآفرینای
آمریکا بهدنوان دامل سیستمی در زمینهسازی برای پی ایش بحران امنیتی میان افغانستان و آمریکا مؤثر بوده
است بهطوریکه اهوارات کلینتون و کالین پاول گویای آن است که ایاالتمتح ه آمریکا از م تها قبال
با بورهگیری از افکار دمومی درص د تقابل با افغانستان بود اما د م همراهی افکار دماومی آن را از ایجااد
بحران در ارتبا با افغانستان بازداشته است .دفوهبر آن متغیر مستقل ق رتهای جوانی نیز آمریکاا را پاا
از حادثه یازدهم سپتامبر در اق ام دلیه افغانستان همراهی نمود .ازسوی دیگر متغیر مستقل بازیگری طالبان و
القاد ه در تحریک آمریکا برای ایجاد تنش امنیتی در روابط آمریکا و افغانستان به بوانه مبارزه با تروریسم
بسیار مؤثر بوده است.
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 -6-2مرحلۀ افزایش بحران امنیتی در روابط افغانستان و آمریکا

رد درخواست آمریکا ازسوی طالبان مبنی بر د م تحویل القاد ه ،سرآغازی بر مرحلۀ افزایش بحران امنیتی
در روابط آمریکا و افغانستان بود .بهطوریکاه باوش رئایاجمواور آمریکاا ،متعاقاب ایان رد درخواسات
درص د کسب حمایت کنگره برآم تا با توسل به خشونت ،جنگ دلیه افغانستان را آغااز کنا
 ،(2011, p.45ه

) Collins,

اصلی این جنگ ،از بین بردن القاد ه و حامیان آنوا بود ،درواقع با اق ام این گروههای

بنیادگرا ،استحکام امنیات ملای آمریکاا خ شاهدار شا )(Asadi, 2002, p. 81؛ همچناین باه دنباال حادثاه
یازدهم سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان ،بستر باینالمللای مسااد ی جوات حمایات از سیاسات جواانی
آمریکا ایجاد ش  .بهطوریکه مقامات آمریکا با بورهگیری از آن ،طرح خاورمیانه بزرگ خود را در جوت
ایجاد خاورمیانهای متناسب با مطلوبهای لیبرال_دموکراسی آمریکایی مطرح نمودن

) Motaqi, 2004, p.

 ،(5نومحافظهکاران آمریکایی حاکم بر سیاست خارجی این کشور نیز در هزاره ج ی خواهان حفظ وضاع
موجود نبودن و برای خود ،رسالتی معنوی در سطوح ملای و باینالمللای قائالانا  .آناان باا فارا رساالت
اخفقی برای خود ،نقش ناجی جوان را در نظر گرفته و درص د تغییر مناسابات جواانی و باه هان خاویش
ایجاد نظمی نوین اخفقی در سطح نظام بینالملل بودهان

).(Khalili & Bahoosh,2015, pp. 43-45

با ادمالنفو آمریکا در تصویب قطعنامه  1368شورای امنیت ،دملیات تروریستی مسااوی دملیاات جنگای
تلقی و تو ی ی دلیه صالح و امنیات باینالمللای قلما اد شا  .بار ایان اسااس ،هار دولتای حاق داشات باه
تروریستها ادفن جنگ کرده و به دفااع مشاروع مباادرت ورزد .آمریکاا نیاز باا اساتفاده از ایان شارایط،
مشاارودیت بااینالمللاای باارای م

اخلااه در افغانسااتان را کسااب نمااود ).(Ghasmzadeh, 2007, p.45

سیاستسازان آمریکا بر این باور بودن که گسترش سفحهای کشتارجمعی باهوسایله دولاتهاای یااغی و
گروههای تروریست یکی از بزرگترین تو ی ها بارای امنیات جواان مایباشا

(Ershad, 2012, p.160-

)162؛ چنانکه ت وین استراتژی امنیت ملی آمریکا در  .2002م بهطورکلی باه چواار مسائلهای موام توجاه
داشت که دبارت بودنا از :اقا ام پیشاگیرانه دلیاه دولاتهاای متخاصام و گاروههاای تروریساتی ،اقا ام
یکجانبۀ آمریکا برای دفاع از منافع و امنیت ملی ،ممانعت از به چالش کشی ه ش ن ق رت نظامی آمریکاا
در جواان ،گساترش دموکراسای و حقاوق بشار در جواان ) .(Na'ini, 2010, p.19باههرحاال تا وین ایان
استراتژی بر اساس م ل برچر ،وضعیت خاصی محسوب میگردی که توسط بازیگران یکی از ق رتهاای
بزرگ یعنی آمریکا ترسیم ش و در افزایش بحران امنیتی میان این دو کشور بسیار تأثیرگذار بود.
از منظر طراحان استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال  .2002م ،جنگ پیشگیرانه با تروریسم که بهزدم آنواا
دمکراسی و ...را مورد تح ی قارار داده ،مایباشا  .در ایان راساتا ،افغانساتان باهدناوان محلای بارای رشا
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گروههای تروریستی محسوب میش  .به ادتقاد جرو بوش ،دیپلماسای در برابار تروریساتهاا معناا نا ارد،
بلکه بای النه آنان را ویران کرد ) .(Bena, 2007, pp.139-140بهواقع ،حادثه یازدهم سپتامبر سبب ش که
بحران امنیتی در روابط آمریکا و افغانستان به نقطۀ اوو خود برس ؛ بهطوریکه جرو بوش هم این واقعاه را
بهدنوان نقطۀ دطفی در تغییر سیاست دفادی آمریکاا ارزیاابی کارد )Bahoosh Fardaghi, 2015, pp. 88-

 .(89تصمیمسازان آمریکا به دنباال ایان حادثاه ،در

خاود از تو یا دلیاه امنیات خاود و متح انشاان را

بهدنوان منافع ملی باالبرده و قاطعیت الزم را در م یریت بحران به نمایش گذاشتن

) parraguez & kobek,

 ،(2012, p. 82بهنحویکه رامسفل وزیر دفاع بوش در واکنش به حادثاه یاازدهم ساپتامبر باهدناوان جرقاه
بحران ،رسماً ادفم کرد :حملۀ پیشگیرانه سرلوحۀ سیاست خاارجی آمریکاسات و اساتراتژی آمریکاا بایا
حول محور حمله قرار گیرد )(Mozhdeh, 2003, p.139؛ ازاینرو ،بعا از یاازدهم ساپتامبر تصامیمساازان
آمریکا احساس تو ی نسبت به منافع ملی این کشور را حاد و اساسی تلقی نموده و در این راساتا ،درصا د
واکنش متقابل برآم ن  .بر اساس رویکرد برچر ،آمریکا به دلیال ایانکاه در زماان حملاه باه افغانساتان در
وضعیت خاصی قرارگرفته بود از همکاری برخی از قا رتهاای بازرگ ماننا انگلساتان ،فرانساه ،کاناادا،
آلمان و استرالیا برای حمله به طالبان و مراحل بع ازآن برخوردار بود .بهطوریکه باه دلیال افازایش تعا اد
بازیگران دخیل در این بحران ،دامنه بحران میان آمریکا و افغانستان گسترش یافت.
درواقع ،پ ی ه دولت ورشکسته یا بیدولتی ،سبب گردی تا آمریکا از ناحیه افغانستان احساس تو ی کنا
) ،(Keyvanhosseini, 2007, pp. 67-75ضاامن اینکااه ضااعف دولاات مرکاازی افغانسااتان ،وجااود رژیام
سرکوبگر و بسته طالبان در مقابل ساختار لیبرال دموکراسی آمریکا ،د م تجانسی را باه وجاود آورده باود
که در تش ی بحران و انحرا

آن به سمت جناگ بسایار ماؤثر باود .هرچنا کاه حادثاه یاازدهم ساپتامبر

بهدنوان دامل شتابزا و بهدنوان جرقه بحران به م اخلۀ آمریکا در این کشور کماک کارد؛ اماا بحاران در
روابط این دو کشور با تواجم نظامی و بهکارگیری خشونت بهدنوان یکی از فنون م یریت بحاران ازساوی
آمریکا نسبت به مراحل آغازین آن بهت ریج اوو گرفت و جنگ به وجه غالاب آن تبا یل شا  .باوش در
طول چن هفته بع  ،با تکرار دبارت مسیحانهوارانه خود تأکی نمود که آمریکا در یک نبرد میان خیر و شر
گرفتارش ه است ،نبردی که برای ارتقای ارزشهای خ ادادی و دفاع از آزادی و هرآنچه در جوان ،خوب
و دادالنه است ،شکلگرفته است ).(Keynes, 2008, p. 400

بنابراین ،برخی از تحلیلگران ،حمله آمریکا به افغانستان را مق مهای بر استراتژی بزرگ این کشاور بعا از
یازدهم سپتامبر دانستهان که جزئیات آن ،یک سال بع در استراتژی امنیت ملّی آمریکا ( .2002م) آشاکار
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ش ) .(Ghahrampanpour, 2003, p.25متغیر مستقل بینبازیگری ایران نیز در تش ی بحران جوت مقابله با
مشتر

طالبان بسیار مؤثر بود بهطوریکه حذ

طالبان از صحنه سیاسی افغانستان به ه

مب ل گشت .آنان برای نیل به این ه

همکارهایی را نیز باهم صورت دادن ؛ ازنظر ایران حذ

صحنه سیاسی و اجتمادی افغانستان ،از بین رفتن تو ی ای ئولوژیک و امنیتی بهدنوان ها

ایران و آمریکا
طالبان از

باه شامار مای

رفت ) ،(Shafiei & others writers, 2011, p.103در مسیر حاوادث یاازدهم ساپتامبر و حملاه آمریکاا باه
افغانستان ،پاکستان نیز دلیرغم حمایت از طالبان بهت ریج در چرخشای آشاکار مجباور شا تاا باا جریاان
بینالمللی مبارزه با تروریسم در شرایطی که بع از یازدهم سپتامبر ایجادش ه ،هماراه شاود و از حمایات از
طالبان دست باردارد ) ،(bakshi, 2012, pp. online Resourceبناابراین در مرحلاۀ افازایش بحاران ،نقاش
متغیر مستقل سیستمی ایاالتمتح ه آمریکا بهدنوان دامل تش ی کنن ه بحران بسیار مؤثر است بهطاوریکاه
آمریکا با بورهگیری از دیگر بازیگران جوانی مانن انگلیا ،فرانساه ،کاناادا ،اساترالیا و ...درصا د توااجم
گسترده به افغانستان برآم  .در این راستا تصمیمات باازیگران هامجاوار افغانساتان یعنای ایاران و پاکساتان
بهدنوان متغیر مستقل بینبازیگری در تش ی بحران میان افغانستان و آمریکا بسیار اثرگذار بود .بهطوریکاه
توجه به نقش و ق رت جمووری اسفمی ایران در منطقه و تفش برای موار آن از یکساو و ساازماندهای
جبوه متح  ،هنگام حمله به کابل و تصمیم ژنرال مشر

در حمایت از آمریکا و رویگردانی از طالبان بار

ش ت بحران امنیتی میان افغانستان و آمریکا افزود.
-6-3مرحله کاهش بحران امنیتی در روابط افغانستان و آمریکا

تقریباً یک ماه بع از تش ی خشونت در بحران و آغاز جناگ ،رژیام طالباان ساقو کارد و باا برگازاری
کنفرانا بن ،حام کرزی بهدنوان رئیا دولت موقت قا رت را باه دسات گرفات و ساپا در انتخاباات
ریاست جمووری به مقام ریاست جمووری برگزی ه ش  .مرحلاۀ  dکااهش بحاران افغانساتان را مایتاوان،
تفش برای تصویب قانون اساسی نوین در این کشور باا تشاکیل لویاهجرگاۀ قاانون اساسای در  14دساامبر
 .2003م دانست .در این مرحله هرچن خشونت به صورت پراکن ه در گوشه و کنار افغانستان به چشام مای
خورد ،اما دملیات ض طالبان در کنار فرآین نوادسازی ت اوم یافت .مرحلۀ نوادسازی و دادیسازی اماور
و گذار از بحران با کنفرانا بن در  1دسامبر سال  .2001م آغاز گردی

(Bahoosh Fardaghi, 2015, pp.

)78-80؛ اما بحران موجود در روابط این دو کشور پایان نیافت و همچنان ت اوم پی ا کرد .بههرحال ،با گذر
زمان از ش ت بحران کاسته ش و ابعاد نرم آن افزایش یافت .همچنین در این مرحله ،سیاست آمریکا مبنای
بر تشخیص و بمباران مخفیگاههای طالبان ادامه یافت .بع از تصاویب قاانون اساسای ج یا  ،شااکله نظاام
ج ی این کشور در قالب سیستمی ایجاد ش که در اثر آن ،زمینه برای خروو ت ریجی آمریکا و متح انش

40

پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،6شماره  ،1پاییز و زمستان 1396

فراهم گردی ؛ بنابراین نظام بینالملل در این برهه با بهکارگیری سازوکارهای دیپلماتیک و تعاملی با شاکل
دادن به سیستم سیاسی ج ی درص د ایجاد شرایط ج ی ی در افغانستان برآم .
نیروهای مسلح آمریکا در مرحله فروپاشی طالبان تا تشکیل دولت موقت ،حمفتی را به پایگاههای القادا ه
و مراکز نظامی طالبان آغاز کردن  .ه

از این حمفت ،پایان دادن به اساتفاده از خاا

افغانساتان بارای

دملیات تروریستی و نابودی توان نظامی آنوا بودن  .مقامات آمریکایی تفش کردن دملیات نظامی خود را
بهدنوان یکی از فنون م یریت بحران در قالب ائتف

جوانی مبارزه با تروریسم توجیه نماین  .کابل نیز پا

از دوازده روز محاصره ،ب ون درگیری در سیزدهم نوامبر سقو کرد .درواقع ،آمریکاا باه دالیلای هماننا
سابقۀ فعالیتهاای تروریساتی القادا ه و طالباان ،قابال شکسات باودن حامیاان آنواا ،گساترش باینالمللای
فعالیتهای القاد ه و شناخت کامل از آن ،القاد ه و طالبان را مورد ه

قرار داد که در افازایش بحاران

امنیتی میان آمریکا و افغانستان بسیار مؤثر بود ) .(Cannibali, 2001, p.120پا از سقو طالبان ،ایران نیاز
بهدنوان یک متغیر بینبازیگری در کنفرانا بن در دساامبر ساال  2001مایفدی کاه در اصال درخصاوص
بررسی اوضاع افغانستان و تصمیمگیری برای آین ه آن کشور تشکیلش ه بود ،حضوری فعاال داشات و باا
استفاده از قابلیتهای خود نقش مؤثری را در کاهش بحران امنیتی افغانستان و آمریکا ایفاا کارد ) Shafiei

 .(& others writers, 2011, p.103در سال  .2006م القادا ه نیاز بار ضا ساربازان خاارجی در افغانساتان
ادفنجنگ نمود ،بهطوریکه متعاقب آن ،یکسری از حمفت انتحاری در آن سال به وقوع پیوسات کاه
در سال  .2007م نیز ادامه یافت )(Hassanzadeh, 2010, pp. 76-78؛ البته وجود افراد وابساته باه طالباان و
حزب اسفمی حکمتیار ،نهتنوا تو ی ی ج ی برای ثبات و امنیت افغانستان محسوب میش  ،بلکه حاکی از
نفو روزافزون طالبان بود و نشان داد که آنان بهطور کامل شکست نخاورده و همچناان در صاحنۀ سیاسای
افغانستان حضور دارن ) .(Marsden, 2000, pp. 46-76با فروپاشی طالبان ،سیاست جانشاینساازی دولات
ج ی از طریق فراین گذار در این کشور در دستور کار قرار گرفت تا با ایجاد حکومت منتخب و مردمی،
زمینه مساد ی برای ایجاد صلح فراهم آی  .هرچن که این امر را میتوان در راستای سیاست کفن آمریکا
تفسیر نمود ).(Callahan, 2008, pp.140-141

بع از سقو طالبان ،جوت ایجاد صلح و مشارکت همه گروههاا در قا رت ،کنفرانسای در بان آلماان باا
حضور گروههای متنفذ افغان و نماین ه سازمان ملل برگزار شا )(http://hdr.undp.org؛ دلایرغام توافاق
گروههای متنفذ در افغانستان برای انتقال ق رت از جبوه مقاومت ملی به دولت موقت

(Amiri, 2010, pp.

)67-69؛ اما به دلیل نبود امنیات و ضاعف زیرسااختهاای دموکراتیاک در افغانساتان ،تافشهاای جامعاه
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بینالمللی برای برقراری دموکراسی ثمربخش نبود و تنوا منازدات را میان گاروههاای منتقا تشا ی نماود
) .(Rasuli, 2009, p.132ایجاد دولت موقت که از کاهش ت ریجی بحران حکایت داشت ،اولین جلاوه از
دولتسازی در افغانستان بود .پا از برپایی دولت موقت ،مصوبات بن نیز مقرر مایداشات کاه باا تشاکیل
دولات انتقاالی ،حکوماات موقات منحاال شاود ) ،(The Bonn Agreement, 2001, pp.27-37در پایاان
حاکمیاات موقاات نیااز ،لویااهجرگااه اضااطراری در مااورد ایجاااد حاکمیاات انتقااالی تصاامیم گرفاات و
شرکت کنن گان مذاکرات ملل متح درباره افغانستان ،از محم هاهر شاه دداوت کننا تاا ریاسات دولات
موقت را به دو

ه بگیرد ).(Rasuli, 2009, p.138

یکی دیگر از ابعاد لیبرالی سیاستهای آمریکا در افغانستان که بر کاهش رون بحران در روابط دو کشاور
تأثیر داشته ،تشکیل دولت انتقالی بود .دولت انتقالی بهمنظور انتقال جامعه افغانستان به وضعیتی نوین تشکیل
گردی ) ،(Ershad, 2012, pp.177-178در اکتبر  .2001م ،حام کارزی دساتور تشاکیل یاک کمیسایون
نهنفره را تحت دنوان ادارۀ انتقالی صادر نمود ) .(Rasuli, 2009, p.132بهموازات تشاکیل دولات انتقاالی،
مجمودهای از ت ابیر سیاسی و امنیتی در دستور کار قرار گرفت .در حوزه سیاسای ،برقاراری یاک سااختار
دولتی خودکفا ،حفاهت از مرزهای ملی ،برقراری آتشبا و محروم کردن تروریساتهاا از یاک پایگااه
امن و ...موردتوجه قرار گرفت ) .(Motaqi & others writers, 2009, pp. 34-38درواقع ،آمریکا در دوره
اوباما بر آن بود تا با تکمیل فرآین یا پروژه ناتمام دولتسازی و جانشینسازی دولت سرمشق ،بحران را در
روابط دو کشور پایان داده و نیروهای خود را بهت ریج از افغانستان خارو کن  .هرچن که برخی این امر را
ناتمام دانسته ،اما برخی دیگر معتق بودن که م اخله نظامی در کشورهای آسیبپذیر و شکنن های همچون
افغانستان نهتنوا معضل امنیت و دولت فرومان ه را حل نخواه کرد؛ بلکه خود نیاز باه یاک معضال تبا یل
خواه ش

).(Stanekzal, 2009, p. 45

بنابراین بر اساس م ل برچر در مرحلۀ کاهش بحران متغیرهای مستقلی مانن آمریکا ،ق رتهای منطقهای،
فرامنطقهای و کشورهای همجواری مانن ایران در کاهش این بحران مؤثر بودهان  .ایاالتمتح ه آمریکا در
این مرحله با بورهگیری از سیاستهای لیبرالی درص د برآما تاا اوضااع سیاسای در افغانساتان را ما یریت
نموده و بستر الزم را برای استقرار دولت موقت در این کشور فراهم نمای  .بسیاری از بازیگران جوانی مانن
انگلیا ،فرانسه ،روسیه و ...نیز آمریکا را در استقرار دولت و ایجاد آرامش در افغانستان باهمنظاور کااهش
بحران همراهی نمودن  .همچنین ایران نیز بهدنوان متغیر بینبازیگری و دولت هامجاوار افغانساتان درصا د
برآم تا با استفاده از نفو خود در میان جریانات سیاسی افغانستان ،زمینه استقرار ثباات و کااهش تانش در
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این کشور را فراهم نمای  .کنفرانا بن و زمیناهساازی بارای ایجااد قاانون اساسای بار اسااس ما ل برچار،
وضعیتهای خاصی هستن که بهدنوان متغیر مستقل در اساتقرار صالح و کااهش بحاران در رواباط امنیتای
افغانستان و آمریکا ماؤثر باوده اسات .دافوه بار ایان متغیار باازیگران در افغانساتان نیاز در کااهش بحاران
تأثیرگذار بود .استقرار دولت موقت به رهبری حام کرزی و کنار رفتن بازیگران تنشآفرینی مانن طالباان
در کاهش بحران امنیتی میان افغانستان و آمریکا نقش سازن های را ایفاا نماود؛ اماا در ایان مرحلاه باهرغام
حذ

طالبان و کاهش بحران امنیتی به نظار مایرسا کاه در دوران اساتقرار دولات ج یا در افغانساتان،

همچنان سایه تو ی طالبان پابرجا خواه مان .
 -6-4مرحلۀ اثرات برجایمانده از بحران امنیتی آمریکا و افغانستان

در این مرحله بهدنوان مرحله پایانی بحران موردنظر برچر ،تفش ش ه است تا اثرات این بحران در سطح
سیستمی و نظام بینالملل و سطح خرد یعنی درون دو کشور مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
-6-4-1تأثیرات سیستمی و بینالمللی بحران امنیتی در آمریکا و افغانستان

دملیات تروریستی یازدهم سپتامبر و حاوادث بعا ازآن (تشا ی بحاران در رواباط آمریکاا و افغانساتان)
تأثیراتی را در سطوح سیستم بینالمللی و سیستم داخلی افغانستان به همراه داشته است که در یال باه آن
پرداخته خواه ش .
هوور و بروز بازیگران ج ی (در درصه داخلی و بینالمللی) :ازجمله تاأثیرات حادثاۀ یاازدهم ساپتامبر و
حوادث بع ازآن ،حضور بازیگران ج ی در درصه روابط بینالملل همچون القاد ه میباش که میتوانیم
از آنوا بهدنوان بازیگران شبکهای یاد کنیم که با توجه به گسترش ارتباطات جوانی و بورهبرداری از انواع
ابزارهای نوین توانستهان بهدنوان شبکهای ماؤثر در سرتاسار جواان در شاکل دادن باه سیاسات ،بایش از
گذشته مؤثر باشن .
جنگ دلیه تروریسم :این جنگ با مشکفت دم های ازجمله د م هماهنگی دولت افغانساتان و نیروهاای
بینالمللی ازیکطر

و ازسوی دیگر مشکفت منطقهای و تع د مناافع کشاورهای مختلاف هماراه باود.

پا ازآن طرح صلح با طالبان بهصورت یکجانبه ازسوی دولت افغانستان ،درحالیکاه حتای گاروههاای
ق رتمنااااا ا داخااااااال کشاااااااور در آن ساااااااومی کمتاااااااری داشاااااااتن  ،دنباااااااال گردیااااا ا
) .(http://www.dailyafghanistan.comبا سقو حکومت طالبان توسط نیروهای بینالمللای و نیروهاای
ملی و تشکیل حکومت در دوران پساطالبان ،این تصور به وجود آم که گویا مشکفت افغانستان با چنین
شیوهای حلش ه و این کشور از بحران خاارو خواها شا ؛ اماا افغانساتان از ایان زماان ،هناوز باا برخای
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مشکفت همچون مسئلۀ امنیت ،تع یل قانون اساسی ،نوطالبانیسام و ...روباهرو اسات کاه تاأمین امنیات و
آین

ه این کشور را با معضل مواجوه نموده است ).(Bowman & Dale, 2009, pp. 5-6

تفش برای ایجاد امنیت در منطقه :آمریکا و ناتو برای حل مسئله و بحران افغانستان در ساالهاای اخیار ،در
پی یافتن راهحلی منطقهای هستن و در این مورد دو دی گاه داشتهانا  :بار اسااس یکای از ایان دیا گاههاا،
افغانستان ،هسته مرکزی امنیت در منطقه است .این دی گاه میگویا کاه اگار در منطقاه نااامنی و بحرانای
وجود دارد ،دلیل آن وجود ناامنی در افغانستان است .به هماین دلیال ،اگار بخواهنا آینا ۀ افغانساتان را از
طریق مسئله منطقهای حل کنن  ،بای روی دو مسئله متمرکز شون ؛ نخست ،مح ود ساختن شبکههای ماواد
مخ ر و تروریسم و دیگری ،مسئله رقابت بین قومیتهای مختلف است که کشورهای همسایه را نیز درگیر
میسازد؛ اما در نظر دوم گفتهش ه افغانستان و بحران داخلی این کشور در حاشیه یا فرع مسائل امنیتی منطقه
قرار دارن و ناامنیها از خارو افغانستان به این کشور منتقل میشون

).(Bena, 2011, p.10

تقویت هژمونی :برخی بر آن نظر هستن که در سطح سیساتمیک ،آمریکاا باهدناوان یکای از هژماونهاای
درصه بینالملل درص د برآم تا با جنگ و تقویت مفووم جنگ پیش ستانه در بحران آمریکا با افغانساتان،
نیروهای مخالف هژماونی خاود را تو یا نماییا تاا از سیاساتهاای تعااراآمیاز خاود دساتبردارنا و
سیاستهای خود را با منافع هژمونیک این کشاور هماهناگ ساازن ؛ یکای از راهبردهاای آمریکاا پاا از
جنگ سرد دوم و فروپاشی شوروی ،ائتف سازی است که به دلیل تغییر ماهیت نظام بینالملال ،جاایگزین
دیگر راهبردهای سیاست خارجی آمریکا ش ه و آمریکا در درص د بوده تا با استفاده از آن ،ضامن تثبیات
جایگااه هژمونیاک خااود در نظااام باینالملاال و ایجاااد صاالح جوااانی ،متحا ینش را بااا خااود همااراه سااازد
).(Callahan, 2008, pp. 61-62

کنترل و نظارت هرچه بیشتر بر آبهای اقیانوس هن  ،تنگه هرماز و خلایجفاارس :کنتارل و نظاارت هرچاه
بیشتر بر آبهای اقیانوس هن  ،تنگه هرمز و خلیجفارس تا امروز نقش بسیار حساسی در تأمین امنیت جوانی
داشته و با ورود گفتمان اقتصادی بر سیاستهای جوانی ،خلیجفارس به خاطر دارا بودن خایر دظیم نفتی و
متنوع ،موقعیتی ویژه را درسیاست بینالملل و جوانی بازی میکنا

(Safavi & Sheikhani, 2010, pp. 8-

)10؛ تش ی بحران در روابط آمریکا و افغانستان این امکاان را بارای امریکاا فاراهم نماوده تاا ضامن مواار
بازیگران مخالف با به کار بستن سیاستهای یکجانبهگرا ،هژمونی خود را تقویت نمای .
-6-4-2تغییرات درون جامعه آمریکا درنتیجه بحران در روابط آمریکا و افغانستان

در درون جامعه آمریکا نیز به دنبال بحران مذکور با تغییراتی همراه بوده است که تحاوالت داخلای ایان
کشور را از آن متأثر ساخت که در ادامه به برخی آنوا میپردازیم.
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تقویت بستر مبارزه تروریسم :حرکات تروریستی که در نقا مختلف دنیا ،منافع آمریکاا را ماورد ها
قرار داده باد

سوقدادن دولت آمریکا به ایجاد ائتف

جوانی دلیه تروریسام شا هانا  .حادثاۀ یاازدهم

سپتامبر سبب ش تا افکار دمومی در جامعه آمریکا متح ش ه و در این راستا ،سیاست مبارزه با تروریسام
به ص ر سیاستهای آمریکا ارتقا یاب  .همچنین مقامات آمریکا توانستن مردم این کشور و نظام بینالملل
را برای م تی در جوت مقابله با تروریسم با خود همراه نماین .
تقویت موضع جنگطلبان در جامعه آمریکا :باروی کار آم ن نومحافظهکاران ،زمینه مناسبی برای تش ی
بحران امنیتی میان آمریکا و افغانستان فراهم آم  .آمریکا پیوسته نگران ،تسری بحاران موجاود در رواباط
دو کشور مذکور به دیگر کشورهای اسفمی بود ،چنانکه شعلهور ش ن تفکر طالبانیسم و گسترش آن به
کشورهای اسفمی دیگر و گسترش بحران در منطقه نمونه از این ماوارد اسات کاه آمریکاا را باا چالشای
ج ی در هژمونطلبی جوانی مواجه خواه

ساخت ).(Safavi & Sheikhani, 2010, pp. 8-10

تفش در جوت تقویت آموزههای لیبرالی :با آشکار ش ن نواقص فنون نظامی در م یریت بحران مذکور،
سیاستم اران آمریکا درص د برآم ن تا توجه به ابعاد نرم را در جوت کاهش بحران امنیتی در رابطاه باا
افغانستان موردتوجه قرار دهن  .سیاستم اران آمریکا به این نتیجه رسی ن که برای حل مسئلۀ افغانساتان،
نمیتوان تنوا بر ابزار نظامی اصرار ورزی و برداشت جامعۀ آمریکاا مبنای بار ایانکاه دموکراسای ،سابب
ایجاد و گسترش صلح میگردد ،باد

توجه دولتمردان آمریکا به ابزارهای لیبرال_دموکراتیک در کناار

ابزار نظامی گردی .
-6-4-3تغییرات درون جامعۀ افغانستان

بهدنبال بحران موجود در رواباط افغانساتان و آمریکاا در ساطوح درون سیساتمی افغانساتان نیاز تغییارات
دم های ایجاد ش که یفً به برخی از این تغییرات میپردازیم.
ایجاد نوادهای دموکراتیک در افغانستان :سیاستم اران آمریکا در مسیر گسترش دموکراسی در افغانساتان
طرح خاصی به نام دموکراسای قبیلاهای را در دساتور کاار خاود قارار دادنا

).(Nasrallahi, 2009, p. 28

رویکرد دموکراسیسازی آمریکا در این کشور در جوات داادیساازی اوضااع در چواارچوب مباارزه باا
تروریسم صورت میگیرد؛ چنانکه آمریکاییها درص د تغییرات بنیادین در حوزههای مختلاف برآما ه و
معتق بودن تا در سایه آن ،منازدات بین بازیگران منطقهای ،م یریتش ه و ریشه افراطایگاری خشاکان ه
خواه ش ) ،(Bahoosh Fardaghi, 2015, pp. 75-78این در حالی است که این نوع دموکراسای ممکان
بود سبب گسترش درگیری میان افغانستان و آمریکا شاود و رونا خاروو دو کشاور از بحاران را باا ابواام
مواجه سازد.
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تقویت امنیت در افغانستان :ناامنی گسترده در ابعاد مختلف ،زیانهاای فراوانای را بارای ماردم محاروم ایان
سرزمین به همراه داشت .آمریکا در این شرایط با کاربست سیاستهای لیبرالی یل م اخلاه نظاامی جوات
استقرار امنیت و کاهش بحران در افغانستان به اق اماتی همانن کمک گسترده ماالی باه بازساازی نیروهاای
مسلح افغانستان )(Mozhdeh, 2003, p. 11؛ ارائه مشاورههای امنیتی_نظاامی و تافش بارای ایجااد نیاروی
نظامی بومی مبادرت ورزی
حذ

).(Ershad, 2012, p.160-162

بستر ایجادکنن ه تروریسم در افغانستان :مقامات آمریکا پا از بروز بحران در روابط ایان کشاور باا

افغانستان ،به این نتیجه رسی ن که مومترین چالش پیشرو ،ناوع نظاامهاای سیاسای حااکم در خاورمیاناه و
افغانستان است )(Daheshyar, 2005, p. 8؛ ازایانرو ،تافش بارای تغییار در نظاامهاای کشاورهای منطقاه
موردتوجه واقع ش و درنتیجه به دنبال سقو طالبان و امضای توافاقناماه بان ،ایجااد حکومات ج یا در
افغانستان بهدنوان الگویی قابل تسری به کشورهای دیگر نیز موردتوجه قرار گرفت .توافاقناماه بان در پای
ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی نماین گی بود ) .(Ismaili, 2010, p.117البته مشکفتی از قبیل
ت اوم خشونت بستری ،فقر ،د م حل مسائلۀ طالباان و نوطالباان و ...در مجموداه ،زمیناهای را بارای تا اوم
برخی خشونتها و بحران در این کشور فراهم آورده است؛ چناانکاه برخای ،شارایط در افغانساتان هناوز
بغرنج میدانن که در آن نوطالبان درص جایگزین ش ن با طالباان هساتن تاا افغانساتان را باه یاک کشاور
اسفمی با معیارهای خود تب یل کن  .ازاینرو ،این گروه دو درخواست غیرقابلمذاکره همانن دقبنشاینی
تمام سربازان خارجی از افغانستان و داشتن نقش گسترده برای شکلدهی به ساختارهای قانونی و اجتماادی
این کشور دارد ) ،(Giustozzi, 2007, p.193مجماوع دوامال ماذکور نشاان از آن دارد کاه افغانساتان در
جریان بحرانی درگیر ش ه که بخشی از درون آن نشأت گرفته است و حل آن آسان نیست.
بنابراین ارتبا میان متغیرهای سیستمی و بازیگری در سطوح بینالمللای و داخلای ،آثاار و پیاما هایی از
خود برجای گذاشته است .بهواقع بحران امنیتای افغانساتان و آمریکاا ضامن تقویات هژماونی آمریکاا در
درصه نظام بینالملل باد

اتحاد بینالمللی دلیه تروریسم ش  .الزم به کر است که دلیرغم ایجاد اتحاد

مبارزه با تروریسم در سطح نظام بینالملل در اثر بازیگری فعاالنه طالبان پا از حمله آمریکا به افغانستان،
ایاالتمتح ه آمریکا با تقسیم طالبان به طالبان خوب و ب  ،بعضاً طرح مذاکره با طالبان خوب را در دستور
کار قرار داد بهطوریکه این امر حاکی از ت اوم نسبی تنشها در افغانستان است .از دیگر پیام های بحران
امنیتی آمریکا و افغانستان در سطح داخل جامعۀ آمریکا بود .وقاوع ایان بحاران ،موضاع جناگطلباان در
آمریکا را تقویت نمود بهطوریکه آنان توانستن نظر مساد افکار دمومی را بهمنظور مقابله باا تروریسام
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بهسوی خود جلب نماین  ،اما گسترش تفکر طالبانیسم به سایر کشورها از پیام های منفای چناین تفکاری
است .بحران امنیتی میان افغانستان و آمریکا در سطح جامعه افغانستان نیز اثرگذار بوده است به گونهایکه
آمریکا پا از فروکشکردن این بحران درصا د ایجااد دموکراسای قبیلاهای در ایان کشاور برآما ؛ اماا
استقرار دموکراسی به باازیگران قبیلاهای و نیروهاای گریاز از مرکاز ایان امکاان را مایدها تاا باه بواناه
دموکراسی به سمت آشوب و هاروومارو نیاز پایش رونا  .همچناین تافش آمریکاا بارای از باین باردن
زمینههای تروریسم بهدنوان یکی دیگر از پیام های داخلی بحران امنیتی در سطح جامعاه افغانساتان اسات
که این اق امات نهتنوا موفق نبوده بلکه زمینهساز پی ایش نوطالبانیسم ش ه است.
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طالبان که به القاد ه پناه داد و از تحویل آن به آمریکا خودداری نمود نیز در پی ایش بحاران بسایار ماؤثر
دمل نمود .لذا در این مرحله نقش دو متغیر مستقل سیساتمی (آمریکاا) و باازیگری (طالباان) در پیا ایش
بحران امنیتی مابین افغانستان و آمریکا بسیار مؤثر است .بههرحال بر اساس متغیر بینبازیگری برچر ،طالبان
و ایاالتمتح ه آمریکا از هیچگونه سنخیت ارزشی با یک یگر برخوردار نبودن  .ساختار سنتی و ارتجادی
طالبان با سیستم لیبرال دموکراسی آمریکا در تضااد آشاکار باود لاذا کاامفً واضاح باود کاه در اثار ایان
د متجانا ،وضعیت بحرانی میان افغانستان و آمریکا پ ی ار خواه ش  .در ایان مرحلاه همچناین دیگار
بازیگران مطرح در سیستم بینالملل نیز اق ام آمریکا را در حمله به افغانستان ماورد تأییا قارار دادنا  .در
مرحله افازایش بحاران نیاز متغیرهاای سیساتمی ماننا آمریکاا باا بوارهگیاری ازنظار مسااد قا رتهاای
فرامنطقهای مانن انگلیا ،فرانسه ،کانادا ،استرالیا و ...اق ام نظامی دلیه افغانستان را شاروع نماود .پاا بار
اساس م ل برچر که در وضعیت خاص هرچه تع اد بازیگران بیشتر باش  ،دامنه بحران گستردهتار خواها
ش  ،در این راستا نیز نقشآفرینی دولتهای مذکور در حمایت از سیاستهای آمریکا باه معناای دماق و
گسترش بحران است .همچنین در این مرحله نیز نقش بازیگران همجواری مانن ایران و پاکستان بهدناوان
متغیر مستقل روابط بینبازیگری با زمینهسازی برای سقو طالبان در افزایش بحران امنیتی میان افغانساتان
و آمریکا نقش مؤثری را ایفا نمودن  .بر اساس م ل نظری برچر ،حادثاه یاازدهم ساپتامبر باهدناوان جرقاه
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بحران در وضعیتی خاص محسوب میش که بر اساس آن ،ش ت بحران مابین آمریکا و افغانستان افزایش
یافت.
همچنین بر اساس الگوی مذکور ،کاهش بحران امنیتی میان افغانستان و آمریکا متأثر از متغیرهای مستقلی
چون سیستم بینالمللی ،نقش بینبازیگری ،بازیگری و وضعیتی است .آمریکا در سطح سیستم باینالمللای
با بورهگیری از سیاستهای لیبرال درص د کااهش بحاران امنیتای برآما  .همچناین در ایان ساطح دیگار
ق رتهای جوانی مانن فرانسه و انگلیا نیز با کمک به فرآین تثبیت ق رت در افغانستان بر آن بودن تاا
دولت افغانستان مستقرش ه و ثبات و امنیت را در این کشور برقرار نمای  .دولت نوهوور افغانستان نیز کاه
برآم ه از توافقی بینالمللی با محوریت آمریکا بود ،بر آن بود تا با آرامسازی اوضاع داخلای و مقابلاه باا
باقیمان ه طالبان ،بحران امنیتی را کاهش ده  .دفوه بر این ،ایاران باهدناوان دولات هامجاوار افغانساتان،
متغیرهای بینبازیگری مؤثری در کاهش بحران بود .جمووری اسفمی ایران با استفاده از اهرمهاای نفاو
خود در افغانستان درص د برآم تا با آرامسازی اوضاع آشافتۀ افغانساتان ،گاام ماؤثری در را در کااهش
بحران امنیتی میان افغانستان و آمریکا بردارد .همچنین کنفرانا بن ایجاد قاانون اساسای ج یا باهدناوان
خواص وضعیتی محسوب میش ن که در کاهش بحران امنیتی در افغانستان بسیار مؤثر بودنا  .کنفارانا
بن نیز که بسیاری از کشورهای همسایه ،منطقهای و فرامنطقهای در آن شرکت داشتن ؛ وضاعیت ویاژهای
محسوب میش که زمینه الزم را برای استقرار ثبات در افغانستان فراهم نمود .بر این اساس قاانون اساسای
ج ی افغانستان که وهایف و نقشهای حاکمیتی در آن تعریف ش ه بود نیز وضاعیت خاصای تلقای مای
شود که برمبنای آن تنشهای امنیتی موجود در افغانستان فروکش مینمود .الزم به کر است که هرچنا
پا از سرنگونی طالبان ،بحران امنیتی نسبت به مرحله قبل از آن کاهش پی ا کارد ،اماا حضاور طالباان و
تنشآفرینیهای آنها ،چالشهای امنیتی ج ی ی را فراروی آمریکا و دولات ج یا افغانساتان قارارداد.
بهطوریکه آنان در این مرحله برآنن تا با بورهگیری از فنون م یریت بحران مانن ماذاکره و در صاورت
لزوم توسل بهزور ،ثبات امنیتی در راستای کاهش بحران را در دستور کار خود قرار دهن .
بحران امنیتی میان افغانستان و آمریکا ،مناسبات جوانی و منطقهای را تحات تاأثیر قارار داد باهطاوریکاه
ایاالتمتح ه آمریکا با تنشآفرینی در افغانستان درص د تحکیم موقعیت هژمون خویش در درصاه نظاام
بینالملل برآم  .بحران امنیتی مذکور سبب ش تا آمریکا در ساطح نظاام باینالمللای باه اقا اماتی جوات
تحکیم ق رت خویش متوسل شود .ایاالتمتح ه آمریکاا در ایان راساتا باا باه راه انا اختن جناگ دلیاه
تروریسم بر آن ش تا ثبات در درصه جوانی را برقرار نمای اما ناکارآم ی مبارزه باا تروریسام باه شاکل
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 آمریکاا همچناین بار آن شا تاا در پرتاو بحاران امنیتای در.پی ایش نوطالبانیسم خاود را نمایاان سااخت
 هژمونی خاود را،افغانستان با محور شرارت خوان ن ایران و حضور گسترده نظامی در خارو از مرزهایش
شا تاا

 دفوه بر این بحران امنیتی میان افغانستان و آمریکا در داخل جامعه آمریکاا بادا. تحکیم بخش

موقعیت بازیگران جنگطلب تحکیم ش ه و افکار دمومی ایان کشاور نیاز باا درخواسات ایان باازیگران
 ایجاااد نوادهااای، از دیگاار پیام ا های بحااران امنیتای افغانسااتان و آمریکااا.آشااوبطلااب هماهنااگ شااود
 مقامات آمریکا بهدنوان محور اصالی سیساتم جواانی بار آن بودنا تاا. دموکراتیک در افغانستان میباش
ضمن بازسازی نیروهای مسلح افغان و استقرار دموکراسی قبیلاهای در افغانساتان باا افراطایگاری مباارزه
.کنن ؛ اما این رویکرد به دلیل حضور طالبان و تنشآفرینی آنان ناکارآم ی خود را نمایان ساخته است
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