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با خود همراه سازد. سياست هاى آمريكا در افغانستان عالوه بر بازتاب هايى كه 
كشورهاى  با  آن  رابطه  و  افغانستان  داخلى  بستر  در  داشت،  جهانى  عرصه  در 
اقدام ها  اين  با  آمريكا  است.  داشته  همراه  به  خـود  با  تبعاتى  نيز  هم جوار 
تسريع  و  قدرت  درروند  مختلف  گروه هاى  سهيم كردن  با  داشته  سعى  درواقع 
اين  است.  كرده  نقش آفرينى  داخل  در  ثبـات  ايجـاد  در  دموكراتيزه شدن  روند 
ثبات آفرينى به كاهش اقدامات تروريستى و در منطقه و ازجمله براى كشورهاى 
است  بوده  سؤال  اين  دنبال  به  پيش رو  مقاله  ازاين رو،  انجاميد.  خواهد  هم جوار 
چگونه  افغانستان  در  سپتامبر  يازدهم  از  پس  آمريكا  سياست هاى  تأثيرات  كه 
بوده است؟ فرضيه موردنظر مقاله چنين است كه سياست هاى مختلف آمريكا 
(اعم از نظامى و ليبرالى) و خصوصاً سياست هاى ليبرال- دموكراتيك اين كشور 
ديدگاه  در  كه  همان گونه  است.  انجام گرفته  صلح سازى  و  ثبات  ايجاد  جهت  در 
وارد  ديــگر  دموكراتيك  كشورهاى  عليـه  دموكراتيك  كشورهاى  ليبراليسم، 
افغانستان  دموكراتيزه شدن  روند  افزايش  كه  معتقدند  برخى  نمى شوند،  جـنگ 
از طريق نهادهاى دموكراتيك، به نوعى كاهش نيروهاى گريز از مركز و درنتيجه 
ثبات آفرينى در اين كشور (افغانستان) را در پى دارد؛ هرچند اين سياست هاى 
آمريكا با تناقضات و چالش هايى روبه رو بوده است. نويسندگان در اين مقاله از 

كرده اند. استفاده  تحليلى  تبينى-  روش 
ليبراليسم،  دكترين  سپتامبر،  يازدهم  افغانستان،  امريكا،  واژه هاى كليدى:   

صلح سازى.
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مقدمه
 يكى از انواع جهت گيرى در سياست خارجى آمريكا، بين الملل گرايى ليبرال مى باشد؛ آنچه 
در چارچوب يك سرى سياست هاى ليبرال گرايانه درصدد گسترش و ترويج مضامينى چون 
حقوق بشر، دموكراسى، آزادى هاى مدنى،.. برآمده و از اين طريق مى كوشد به كمك ايجاد 
و تقويت نهادهاى ليبرال در درون كشورها، رفتارهاى صلح گرايى آنان درصحنه بين المللى 
را تشديد نمايد. هرچند اين نوع جهت گيرى در سال هاى بعد از جنگ دّوم جهانى و به ويژه 
در دوره جنگ سرد به يكى از جلوه هاى بارز رفتار خارجى اين دولت تبديل شد، اّما در دهه 
پايانى قرن بيستم و به ويژه پس از واقعه سپتامبر 2001. م با ويژگى هاى جديدى همراه 
شد، كه آمريكا پس از حذف طالبان در افغانستان، در چارچوب تدوين قانون اساسى جديد 
و تالش براى مهار قدرت، به سود دولت مركزى، براى مهندسى ساختار قدرت و حكومت 

در افغانستان طبق راهبردها و سياست هاى منطقه اى آمريكا دست به اقدام زده است.
ازيك طرف  شد:  دو جنبه برخوردار  از  سرد  جنگ  از  بعد  آمريكا  خارجى  سياست 
سياست هاى نظامى و امنيتى كه تهاجم نظامى مهم ترين نمونه آن است و از طرف ديگر 
سياست هاى غيرنظامى كه مهم ترين نمود آن در ايجاد نهادسازى و گسترش دموكراسى 
در كشورها، به ويژه كشورهاى غير دمكراتيك است. بعد از 11 سپتامبر نگرش امنيتى و 
مبارزه با تروريسم، بر افكار عمومى جامعه جهانى غلبه يافت و رهبران تصميم ساز آمريكا 
عالوه بر حمله به افغانستان كه اولين جلوه گاه سياست تهاجم نظامى باهدف مبارزه با 
تروريسم بود، درصدد گسترش نهادهاى دموكراتيك در عرصه سياسى و اجتماعى در اين 
كشور برآمدند تا از اين طريق زمينه اى براى ريشه كنى تروريسم و بسترى جهت ايجاد 
ثبات فراهم آورند. اساساً ايجاد ثبات نتيجه را به همراه دارد كه عبارت اند از كه موضوع 
كاهش نيروهاى گريز از مركز در نواحى مرزى با كشورهاى هم جوار (ايران) خواهد بود. 
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درواقع 11 سپتامبر نقطه عطفى در سياست خارجى آمريكا است كه سبب شد اين كشور 
برخى  گسترش  درصدد  نظامى،  اقدامات  همراهى  با  ليبرالى  سياست هاى  چارچوب  در 
مفاهيم محورى از قبيل حقوق بشر، دموكراسى و مبارزه با تروريسم برآيد تا از اين طريق 
بكوشد به كمك گسترش نهادهاى دموكراتيك در درون كشورها باعث افزايش صلح گرايى 

آن ها در عرصه بين الملل شده و در راستاى افزايش امنيت منطقه گام بردارد.

 1-پيشينه موضوع
طبقه بندى و دسته بندى ما در ادبيات و پيشينه بر اساس ارتباط موضوعى، از دورترين 
مبحث تا نزديك ترين و بر اساس سطح تحليل مى باشد كه در ذيل به تفصيل بيان خواهد 

شد.
1-1. سطح بين المللى: در برخى از مقاالت و كارها انجام شده بيش تر به توجه به 
تأثير سطح بين المللى در حمله به افغانستان و سياست خارجى اين كشور پرداخته اند كه 
نمودى از آن را مى توان در برخى از كارهاى ذيل ديد: در برخى از آثار (امنيان، 1381) 
جنگ افغانستان بعد از11سپتامبر را جنگ سكوالر عليه مذهب اسالمى ندانسته اند؛ بلكه 
جنگ ناشى از شرايط جديد بين المللى دانسته اند يا برخى از محققان (برژنسكى، 1387)، 
(كيوان حسينى، 1389) به سياست هاى جديد آمريكا در دوران پساجنگ سرد ازجمله 
در افغانستان مى پردازند كه در جريان نظام بين الملل جديد كه آمريكا به يك ابرقدرت 
تبديل شده است؛ يا در آثارى ديگر (حق جو، 1378)، (كيوان حسينى، 1382)، (متقى، 
1385) به بررسى اقدامات برخى از كشورها به ويژه ابرقدرت ها در اين كشور مى پردازند

2-1. سطح درون نظام يا سطح خرد (داخل): گروهى ديگر از نوشته ها و آثار به 
سطح داخل افغانستان اتكا ورزديده اند؛ چنان كه برخى عبارت اند از: برخى از محققان نيز 
جامعه داخلى افغانستان را مورد توجه قرار داده اند، چنان برخى (اخوان،1380)، (فرزان، 
1380)، (طنين، 1384)، (جيودستوزى، 1386)، (پهلوان، 1388) نيز به موضوع افغانستان 
و تحوالت آن پرداخته است؛ يا برخى (كورنا، 1387)، (محمدى، 1388)، (واعظى، 1391) 
تأثير عوامل هويتى مؤثر در ايجاد دولت ورشكسته را مورد تأكيد و توجه خود قرار داده اند، 
يا برخى ديگر (طنين، 1384)، (مصئون، 1388) صرف توجه خود را به مسئله ى تاريخ 
سياسى اين كشور و تحوالت موجود در بطن آن را مورد كندوكاو قرار داده اند؛ همچنين 
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مى توان برخى از تحقيقات (سجادى، 1380)، (مشرقى، 1386)، (رحمان يزدى، 1388) 
را مشاهده نمود كه به ريشه يابى علل بحران و چگونگى رشد آن در بستر جامعه  ى اين 

كشور مى پردازند.
3-1. سطح منطقه: گروهى ديگر از نوشته ها و آثار به سطح منطقه اتكا ورزديده اند 
و تأثير تحوالت افغانستان و سياست هاى آمريكا را به اين كشور موردبررسى قرار داده اند؛ 
چنان كه برخى عبارت اند از: برخى از گروه محققان كه در اين زمينه كار كرده اند و سطح 
منطقه و كشورهاى پيرامون افغانستان را مورد تأكيد قرار داده اند؛ چنان كه برخى (مجيدى، 
رهنورد،  و  (حيدرى  (دهشيار، 1384)،  (سبحانى، 1384)،  (شفيعى، 1381)،   ،(1379
1390) ضمن توجه به عوامل فرهنگى و اجتماعى اين كشور در تداوم بحران داخلى به 
عوامل خارجى خصوصاً بر عوامل كشمكش قدرت هاى منطقه اى در تداوم بحران را توجه 
نموده اند يا برخى ديگر (دانش بختيارى، 1380)، (هاشمى، 1378)، (دهشيار، 1389) 
نقش يكى همسايگان افغانستان را در سطح تحليل ميانه (دولت) به عنوان قدرت هاى 

منطقه اى و تأثيرگذار بر جريانات اين كشور مورد كندوكاو قرار داده است.
4-1. سطح دو سطح تركيبى با تأكيد بر سطح خرد (سياست آمريكا و تأثير آن 
در افغانستان): گروه ديگر از پژوهش ها شامل مواردى هستند كه بيش تر سياست هاى 
آمريكا و آثار آن ها را در افغانستان برجسته نموده اند كه برخى عبارت اند از: ازجمله اين 
پژوهش ها اثرى (امينى، 1385) است كه به بررسى راهبردهاى آمريكا در افغانستان در 
جهت ايجاد امنيت و تالش در جهت حذف عناصر تنش زايى موجود در اين كشور به منظور 
برخورد ريشه اى با تروريسم از طريق فراهم سازى بسترى دموكراتيك مى پردازد. در برخى 
از پژوهش ها (دهشيار، 1388)، (دهشيار، 1392) به بررسى سياست ها و كمك هاى آمريكا 
در جريان دولت سازى و شرايط دولت ورشكسته در افغانستان مى پردازند. برخى ديگر 
(شوكتى، 1383)، (آييژ، 1384) سياست خارجى آمريكا و تأثيرات ناشى از حادثه 11 
سپتامبر هرچند در ابعاد كم تر ليبرالى بررسى نموده اند. در پژوهش هاى ديگرى (بابل 
سياست هاى  به  (دهشيار، 1391)  قهرودى، 1391)،  كريمى  و  (امنيان  زهى، 1389)، 
آمريكا پس از 11 سپتامبر توجه شده است؛ هرچند تأثير آمريكا در فرآيند تدوين ملت 
(جمعه زاده،1390)،  برخى  هرچند  است؛  نشده  زيادى  اشاره اى  دولت سازى  بٌعد  به  و 
(دهشيار،1390)، (محمديان، 1391) ابعاد دولت سازى را موردتوجه قرار داده اند؛ اما كم تر 
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به جنبه ى ليبرالى آن توجه نموده اند.
حال آنچه سؤال اصلى مقاله حاضر بر اين پايه استوار است كه سياست هاى ليبرالى 
آمريكا در افغانستان بعد از 11 سپتامبر چه تأثيرى بر ايجاد صلح در افغانستان داشته 
است؟ البته به نظر مى رسد كه عدم انطباق سياست هاى آمريكا با جامعه افغانستان به 
سوى گسترش بى ثباتى داخلى پيش خواهد رفت. قلمرو پژوهش حاضر از 11 سپتامبر 
خواهد  بر  در  را  اوباما  اول  دور  و  بوش  دوم  و  اول  دوره  دو  يعنى  سال 2012  پايان  تا 
آمريكا  سياست گذارى  فرايند  با  آشنايى  پژوهش،  اين  از  هدف  گرفت (2012-2001). 
در افغانستان در جهت دموكراتيزه كردن اين كشور به منظور ثبات آفرينى (ايجاد ساختار 
نهادى و زيربناهاى اساسى) است. در اين راستا نظريه صلح دمكراتيك بيان مى دارد كه 
افزايش روند دموكراتيك در كشورها باعث ايجاد ثبات داخلى صلح مى شود؛ چراكه باور 
دارد كشورهاى ليبرال دموكراسى باثبات ترين رژيم ها هستند و هرگز عليه يكديگر وارد 
جنگ نمى شوند. آمريكا نيز در افغانستان در جهت برخورد ريشه  با بنيادگرايى افراطى 

(تروريسم) به گسترش نهادمندى و نهادسازى (دموكراسى سازى) اقدام نموده است.
 در واقع كارشناسان (آمريكايى) معتقدند كه نهادمندى ضعيف و ساختار قبيله  سبب 
گرايش هاى گريز از مركز شده است و زمينه  براى تربيت و گسترش تروريسم فراهم آورده 
است. ازاين رو سعى كرده اند كه با افزايش شاخص هاى دموكراتيك (اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى و نهادسازى و ..) زمينه را براى از بين بردن ريشه هاى تروريسم فراهم سازند و 
از اين طريق بسترى براى ايجاد نظم و ثبات را در جامعه فراهم آورند. اين امر امنيت را 
در افغانستان و نيز در سطح منطقه فراهم خواهد آورد و به گسترش صلح در منطقه و 
در مرزهاى افغانستان با ديگر كشورها خواهد انجاميد. اما ناكامى آمريكا در توسعه نهادى 
و ضعف زيربناهاى اجتماعى و از بين نرفتن عقايد افراط گونه هم چون طالبان به دليل 
به سوى  دموكراسى  گرايش  و  دموكراتيك  نهادهاى  ضعف  نيز  و  آن ها  عقيدتى  ماهيت 
قبيله گرايى و عدم شكل گيرى هويت يگانه ملى سبب شد كه به نوعى بى ثباتى در داخل 
افغانستان كه در مدت زمان طوالنى موجود بود، ادامه يابد. با ظهور گروهايى هم چون 
نئوطالبانيست و عدم ساختار مشخص آن و ساكن شدن در نواحى مرزى، امنيت در داخل 
اين كشور (به عنوان مهم ترين دغدغه) و مرزهاى آن از بين رفت كه نتيجه آن تشديد 
درگيرى ها در داخل و نواحى مرزى شد و سبب شد كه مرزهاى افغانستان با كشورهاى 
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هم جوار مانند ايران به ثبات الزم نرسد؛ چراكه ثبات مرزها نتيجه ثبات داخلى مى باشد.

2-چارچوب نظرى
ريشه نظريه صلح دمكراتيك در آثار كانت و تدوين آن به تالش فكرى مايكل دوئل در 
1984 بازمى گردد. در آراى كانت، دولت هاى دموكراتيك با يكديگر وارد جنگ نمى شوند 
بين الملل  سياست  صحنه  اصلى  بازيگر  دولت  صلح طلب اند.  دموكراسى ها  به طوركلى  و 
است؛ اما عالوه بر آن مى بايست به سازمان هاى بين المللى، شركت هاى فراملى و رژيم هاى 
بين المللى توجه كرد. از سياست حفظ وضع موجود تأسى نكرده و خواهان دگرگونى در 
ساختارهاى نظام جهانى اند مقوالت كلى در سطح وسيع مورد تأكيد آنان عبارت است از 
عقالنيت، آزادى فرد، اعتقاد به ارزش برابر همه انسان ها، استقالل اراده فرد، وضعى بودن 
نهاد دولت و محدوديت قدرت حكومت. ديدگاه ليبراليسم نسبت به جنگ و صلح معتقد 
است: 1-جنگ معرف بدترين چهره از نظام بين الملل است 2-براى از بين بردن جنگ 
تالشى فراتر از سطح ملى الزم است.3- خواست انترناسيوناليسم هاى ليبرال رسيدن به 
يك پيمان صلح هميشگى است.4-جامعه بين المللى مى بايست در راستاى حذف نهادهاى 
جنگ خيز اقدام كند. 5- با استفاده از ابزارهاى مسالمت آميز نظير ديپلماسى، حقوق 
بين الملل، سازمان هاى بين المللى و نيز با توسعه رژيم هاى بين المللى و معاهدات مى توان 
از بروز جنگ جلوگيرى كرد. يكى از مهم ترين نظريه پردازان ليبراليسم استانلى هافمن است 
كه جوهره ليبراليسم از ديدگاه وى بازدارندگى اعتدال و صلح است درحالى كه جوهره 
سياست جهانى معكوس آن يعنى در بهترين حالت صلح توأم با هرج ومرج يا جنگ است 

(حيدرى، 1387: 5).
يكى از زيرشاخه هاى نظرى مهم در مكتب ليبراليسم، نظريه صلح دموكراتيك است 
كه چهارچوب نظرى پژوهش حاضر را نيز در برمى گيرد و آن را نظريه دموكراتيك صلح 
و يا نظريه صلح ليبرالى نيز مى خوانند. نظريه مزبور معتقد است افزايش روند دموكراتيك 
در كشورها باعث ايجاد صلح و كاهش جنگ مى شود؛ چراكه باور دارد كشورهاى ليبرال 
دموكراسى هرگز عليه يكديگر وارد جنگ نمى شوند. بر اساس تئورى صلح دموكراتيك به 
دليل به خطر افتادن منافع اقتصادى و تجارى بين كشورهاى دموكراتيك كمتر جنگ رخ 
مى دهد، امرى كه تجربه جهانى آن را تأييد نمى كند. امانوئل كانت در سال 1795 در كتاب 



20

"صلح ابدى" خود يك "اتحاديه صلح طلب" را توصيف كرد كه به وسيله جمهورى هاى ليبرال 
تشكيل مى گردد. او استدالل كرد كه دموكراسى ها از انواع ديگر حكومت ها كمتر ستيزه جو 
و جنگ طلب هستند. بااين وجود، تا دو قرن بعد از نگارش اين كتاب، بحث و استدالل هاى 
كانت مورد غفلت قرار گرفت. به نظر كانت عدم تمايل دموكراسى ها براى ورود به جنگ بر 
سر سه اصل و پايه استوار بود. اين اصول و مبانى به قانون اساسى، امور اخالقى، فرهنگى 

و اقتصادى مربوط مى شوند.
از سوى دموكراسى ها حكومت هاى نمايندگى هستند. حكومت به وسيله رأى دهندگان 
انتخاب مى شود و اگر از برآوردن خواسته هاى آنان قصور ورزد و ناتوان باشد از كار بركنار 
مى شود. جنگ ها تعهدات پرهزينه اى هستند و براى تأمين مخارج آن ماليات ها به طور 
بيشتر  ماليات هاى  خواهان  به هيچ وجه  رأى دهندگان  مى يابند.  افزايش  اجتناب ناپذيرى 
پرهيز  جنگ  مخارج  صرف  از  تا  آرزومندند  و  آگاه اند  امر  اين  از  نيز  دولت ها  نيستند. 
بيشتر  چون  مى كند.  پيدا  ارتباط  نيز  بازرگانى  و  تجارت  با  جنگ  نمايند.  جلوگيرى  و 
دموكراسى هاى عصر كانت كشورهاى پيشتاز و عمده اى در تجارت بودند، ازاين رو جنگ ها 
با دخالت در امر تجارت منافع تجارى را به خطر مى انداختند و ثبات رژيم تجارت بين الملل 
را تحليل مى بردند. همچنين جنگ ها هزينه جارى زيادى دارند. به طورى كه تلفات جانى، 
معلوليت و قطع عضو و جراحات عميق ممكن است در بين نيروهاى مسلح درگير در جنگ 
و احتماالً ميان مردم غيرنظامى بسيار زياد و سنگين باشد. پدران و مادران و ساير بستگان 
و دوستداران سربازان نيز در بين رأى دهندگان هستند كه از كشت و كشتار در ميدان 
جنگ بيزارند. آگاهى قبلى از اين واقعيت ها رأى دهندگان را به مخالفت با جنگ سوق 
مى دهد كه در سياست هاى يك حكومت نمايندگى بازتاب مى يابد (حيدرى، 1387: 8).
بر اساس نظريه صلح دموكراتيك در يك دموكراسى كه مبتنى بر ارزش هاى معين و 
مسلمى چون آزادى و حقوق فردى است، وضعيت به اين صورت نيست. زيرا اين ارزش ها 
به سياست خارجى نيز سرايت مى كند و دموكراسى را از درگير شدن در جنگ منصرف 
مى سازد. چون جنگ، تجاوز از هنجارهاى اساسى و بنيادى دموكراسى خواهد بود. تا دهه 
80 ميالدى مطالعه جدى در مورد نظريه صلح دموكراتيك صورت نگرفت. اما در اين 
دهه تعدادى از كارشناسان روابط بين الملل در هر دو طيف مخالف و موافق اين نظريه، 
به بحث و بررسى آن پرداختند. افرادى چون مايكل ديل و بروس راست از اين نظريه 
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حمايت مى كردند و كسانى مانند استيون چان و اريك ويد نيز با آن مخالفت مى ورزيدند. 
اين مناظره سرانجام اتفاق نظر در مورد دو نكته را به بار آورد. اولين نكته آن بود كه ازنظر 
گرايش به جنگ هيچ تفاوتى بين دموكراسى ها و غير دموكراسى ها وجود ندارد. دومين 
توافق بسيار مهم آن بود كه وقوع جنگ بين دموكراسى ها بسيار نادر و غيرمحتمل است؛ 

البته اين اجماع در تأييد نظريه كانت نيست. 
داده هاى تاريخى اين ادعاى كانت را تأييد نمى كند كه دموكراسى ها تمايل به جنگ 
ندارند. چون دموكراسى به اندازه انواع ديگر حكومت گرايش به جنگ داشته اند. براى مثال 
در طول قرن بيستم بريتانيا نيروى نظامى خود را عليه تعداد زيادى از كشورها ازجمله 
آلمان، كره شمالى، آرژانتين، عراق، ژاپن و مصر به كاربرد. همين موضوع در مورد امريكا 
و فرانسه نيز صادق است. به گونه اى كه اين دو كشور و ساير دموكراسى ها از به كارگيرى 
جنگ به عنوان يك ابزار سياست اكراه و ابايى نداشته اند (حيدرى1387: 5-14). به علت 
تحوالت  با  بشرى  حيات  عملى  و  نظرى  عرصه هاى  جهانى شدن،  فرآيند  سرعت باالى 
شگرفى مواجه شده و در اثر فشردگى زمان و مكان، حوزه هاى داخلى و خارجى دولت - 
ملت ها به يكديگر گره خورده اند. يكى از مهم ترين مصاديق اين به هم پيوستگى، رابطه ميان 
دموكراسى در داخل و صلح در خارج از مرزهاى ملى است. كه اين امر نشان مى دهد عدم 

ثبات در داخل به ناامنى مرزى نيز منجر خواهد شد.

3-نگاهى تاريخى به جامعه افغانستان
در هر جامعه، حكومت داراى روشى است كه در آن بانظم بخشى به خود درصدد حفظ 
نظم اجتماعى و تأمين امنيت مى باشد. در اين ميان دولت ابزار و وسيله اين اعمال حاكميت 
است. در جوامع توسعه يافته دولت تنها نهاد مشروع و بى رقيب اعمال حكومت مى باشد. 
اين مسئله كه دولت باالترين نهاد اعمال حاكميت است هيچ گاه در تاريخ افغانستان از 
قرن شانزده وجود نداشته است. در افغانستان دولت نه تنها از تجربه حكومت دارى برخوردار 
نيست بلكه تبديل به يك دولت ورشكسته نيز شده است. اين دولت مقدار قابل توجهى از 
اقتدار خود بر سرزمين تحت حاكميتش را ازدست داده است. وسعت اقتدار دولت مركزى 
تنها محدود به پايتخت و برخى شهرهاى بزرگ در مناطق شمالى اين كشور مى باشد 
و عمًال دولت حاكميتى بر بسيارى از مناطق افغانستان ندارد. خصيصه بعدى در سنت 
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حكومت دارى افغانستان، ضعف دولت در برابر جامعه مى باشد. دولت همواره در اين كشور 
ضعيف بوده چراكه توانايى تسلط بر يك ساختار اجتماعى قومى و قبيله هاى مقاوم و گاه 
غالب بر دولت را نداشته است. جامعه در افغانستان كه به قوميت هاى منطبق بر قبايل 
تقسيم مى شده است، در طول قرون متمادى تمامى عناصر سنتى قدرت يعنى جمعيت، 
اقتصاد مستقل و سرزمين بدون حاكميت خارجى يا دولت مركزى را در اختيار داشته 
است. درحالى كه دولت در اين كشور داراى ريشه هاى قومى مى باشد. پديده جنگ ساالران 
در افغانستان كه هم اكنون نيز بزرگ ترين تهديد براى بى ثبات سازى افغانستان پس از 
تروريسم است، ريشه در اين سنت سياسى و تاريخى افغانستان داشته و براى مقابله 
با اين سنت نياز به تغييرى بنيادى در ساختار اجتماعى افغانستان مى باشد (امير شاه 

.(96: كريمى،1383 
در زمان طالبان ضعف دولت مركزى در جامعه افغانستان از ويژگى هاى برجسته 
فضاى سياسى_اجتماعى اين كشور بوده است زيرا كه در زير سايه وفادارى قومى به جاى 
وفادارى ملى قرار داشته است. در دوران حاكميت طالبان اين روند ادامه داشته و افغانستان 
به سمت قوم گرايى بيشترى پيش رفت. ادامه روند عدم ثبات سياسى در دوران طوالنى 
پيامدى جز فقدان صلح و گسترش جنگ داخلى و ايجاد ناامنى مرزى بود (امير شاه 
كريمى،1383: 96). اين جنگ ها سبب شده است كه امنيت از مهم ترين دغدغه افغان ها 
باشد. طالبان تا حدى در تأمين امنيت موفق بود؛ چراكه بيش از حضور نيروهاى نظامى، 
مديون تطبيق قوا عده شرعى بود و ازآنجايى كه اين امر ريشه در باورهاى دينى داشت 

كم تر مورد اعتراض واقع مى شد (مژده،1382 :103). 
طالبان درواقع در سايه زور و احكام شرع توانست پس از يك دوران طوالنى جنگ 
حاكم در افغانستان يك امنيت نسبى باوجود قوميت گرايى شديد حاكم كند، اگرچه اعتقاد 
داشتند دموكراسى در اسالم معنايى ندارد و مى گفتند كه در افغانستان انتخاباتى برگزار 
نخواهد شد (اكرم عارفى، 1378: 205). در اين دوران به تدريج افراد متخصص هم چون 
ازبك ها، تاجيك ها و .. كنار زده شده اند و كسانى بيش تر حكومت را به دست گرفتند كه 
سواد چندانى نداشتند (مژده،1382: 38). نظام حاكميت داخلى افغانستان بيش تر ناشى از 
ترسى بود كه افراد از طالبان داشتند كه در سايه يك نظام امنيتى و پليسى قوى بنا شده بود.
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4-جايگاه افغانستان در سياست خارجى امريكا قبل و بعد از جنگ سرد
 افغانستان تا پيش از حادثه 11 سپتامبر على رغم موقعيت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك 
خود در منطقه، از جايگاه استراتژيك و مهمى براى آمريكا برخوردار نبود. ازاين رو بررسى 
محورهاى كالن رفتار خارجى روساى جمهور آمريكا در فاصله 1936 تا 2001 ميالدى، 
فراز و نشيب هايى دارد. سابقه ارتباط آمريكا و افغانستان به دهه 1920 بازمى گردد. در سال 
1922 رييس جمهور آمريكا هاردينگ، به درخواست امان اهللا خان پادشاه افغانستان مبنى بر 

شناسايى اين كشور جواب منفى داد (آييژ، 1384: 15). 
سياست هاى  محور  افغانستان  اوضاع  به  نسبت  بى تفاوتى  سال 1936  تا  بنابراين 
آمريكا بود. جنگ جهانى دوم به دومين صحنه تماس ميان دو كشور تبديل شد و درواقع 
مقدمه اى براى افزايش حساسيت هاى آمريكا نسبت به افغانستان بود و از طرفى همسايگى 
با شوروى سبب شده بود كه بر موقعيت سوق الجيشى افغانستان افزوده شود. همان طور 
كه هند قلب استعمار بريتانيا بود، افغانستان براى آمريكا از اهميت خاصى برخوردار گشت 
(تمنا، 1388: 105). بعد از جنگ جهانى دوم آمريكا از الك انزوا گرايى خود خارج شد و 
در جهت گسترش ناتو در مناطق حساس برآمد. در دوران روزولت كه هم زمان با پادشاهى 
ظاهر شاه بود، دكترين سد نفوذ و مهار كمونيسم اهميت يافت و هم چنان افغانستان 
به عنوان حائل باقى ماند (تمنا، 1388: 112). آمريكا ارسال 1942 براى اولين بار نمايندگى 
خود را در كابل ايجاد كرد. داليل عدم اهميت افغانستان تا جنگ جهانى دوم عبارت اند از: 
1) نبود منابع معدنى ارزشمندى همچون نفت، 2) نزديكى به شوروى، 3) نداشتن راه به 

دريا و واقع شدن درخشكى بدون دريا.
 با حمايت شوروى از دو كودتاى سردار داوود خان در 1973 و كودتاى خونين ثور 
در 1978، نورمحمد تركى، زمينه را براى لشكركشى شوروى به افغانستان توسط شوروى 
فراهم كرد. در دوران ريگان نيز كه عرصه بين المللى، صحنه به كار بستن جنگ سرد بود، 
در خارج آمريكاى مركزى به افغانستان توجه زيادى شد درواقع هم ريگان و هم بوش به 
مخالفت با حضور نظامى شوروى پرداختند و حتى آن را از اولويت مبارزه عليه گسترش 

سالح هاى كشتارجمعى در اولويت باالترى قراردادند (بابل زهى، 1389: 81). 
با خروج شوروى از افغانستان اهميت اين كشور در سياست اياالت متحده كاسته 
شد. در بحث نفت، انتقال لوله هاى نفتى براى آمريكا حائز اهميت بود و وجود ايران و 
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حمايت هاى آن از برهان الدين ربانى سبب توجه آمريكا به مسائل افغانستان شد. باروى كار 
آمدن دولت طالبان كلينتون خوش بين بود كه يك حكومت باثبات ايجادشده و مجاهدين 
از بين خواهند رفت؛ البته فعاليت برخى گروه هاى تروريستى اعراب_ افغان كه جلوه اى 

بنيادگرايانه و تروريستى داشتند موجب تجديدنظر آمريكا شد (باقرى، 1389: 200).

5-نظريه صلح دموكراتيك در سياست خارجى آمريكا
 نظريه صلح دموكراتيك در كنار نقش آفرينى در حوزه نظريه پردازى بين الملل به عنوان 
بخشى از حوزه كالن و نظريه هاى ليبراليستى، از جايگاه مهمى نيز در سياست خارجى 
آمريكا برخوردار بوده است. درواقع با الهام از محتواى تحليل نظريه مزبور كه صلح طلبى 
قرار  تأييد  مورد  را  دموكراتيك  دولت هاى  خارجى  رفتار  در  خشونت گرايى  از  پرهيز  و 
بيستم،  سده  آغازين  دهه  در  به ويژه  بين الملل گرايى  عرصه  به  آمريكا  ورود  با  مى دهد، 
آرمان ياد شده مورد توجه رهبران آمريكا كه مهم ترين آن ويلسون است، قرار گرفت 
(طاهايى، 211:1388). اين جلوه ها بعد از جنگ جهانى حالت قوى ترى به خود گرفت و 
درروند جنگ سرد روند تكاملى خود را پيمود به طورى كه كلينتون مفهوم وضعيت اتحاديه 
صلح جوى را مطرح كرد و منظور وى اين بود كه بهترين راه براى تأمين امنيت آمريكا 
و صلح جهانى، گسترش مردم ساالرى است (طاهايى، 208:1388). اين شيوه در دوران 
رهبرى بوش (پسر) در فضايى بعد از 11 سپتامبر نيز مورد توجه قرار گرفت. وى در مراسم 
سوگند دور دوم خود در 21 ژانويه 2005 هدف اصلى آمريكا را گسترش آزادى دانست 
و معتقد بود با گسترش نهادهاى دموكراتيك در ميان هر ملتى، به استبداد پايان داده 
مى شود كه اين موارد نشان از افزايش امنيت مى باشد و آرمان هايى همچون دموكراسى، 

نهادهاى دموكراتيك و حقوق بشر به منظور برقرارى صلح است.

6-سياست آمريكا بعد از 11 سپتامبر
با پيامد 11 سپتامبر راهبرد جديدى در عرصه سياست خارجى آمريكا ظهور يافت كه 
به نوعى نويددهنده عصر جديدى در نظام بين الملل بوده است؛ در اين دوره رهبران آمريكا 
فرصت مناسبى را به دست آوردند تا از رهگذر آن بتوانند در راستاى دفاع از منافع خود، 
پيشبرد يك جانبه گرايى و دورى از چندجانبه گرايى و شكل دهى هژمونى آمريكا برجهان، 
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راهبرد حمله پيش دستانه و جنگ پيشگيرانه را در پيش گيرند؛ درواقع حمله پيش دستانه 
نشان دهنده تحول اساسى در راهبرد سياست خارجى آمريكا است كه منطق راهبردى 
اين كشور را از بازدارندگى و ابهام راهبردى به جهت گيرى روشن و شفاف پيش گيرى 
و پيش دستى با تكيه بر حمله و تهاجم به اهداف تروريستى، سالح هاى كشتارجمعى و 

دولت هاى سركش (از نگاه آمريكا) سوق مى دهد.
حمله پيش دستانه و جنگ پيشگيرانه، عمده ترين راهبرد اياالت متحده براى پيشبرد 
اهداف خود در اوايل هزاره سوم ميالدى به شمار مى رود. اين راهبرد متأثر از انديشه هاى 
لئواشتراوس است كه بهره گيرى از قدرت نظامى را براى حفظ نظم يك ضرورت مى دانست. 
لئوشتراوس، پدر جنبش نو محافظه كارى محسوب مى شود. نو محافظه كارى جنبشى 
آن  به  سپتامبر  حوادث 11  واقع  در  مى باشد.  جنگ طلبانه  خارجى  سياست  بر  مبتنى 
دسته افكار، برنامه ها، گروه ها، و گرايش هاى سياسى تندروانه و راديكال در عرصه سياست 
و  پدر  بوش  جمهورى  رياست  دوران  طول  در  كه  دارد  تعلق  آمريكا  دفاعى  و  خارجى 
كلينتون در انزوا قرار داشته و در دوره بوش پسر مجال و امكان بروز و ظهور يافته و آن را 

از حاشيه به متن سياست خارجى اياالت متحده انتقال داد.

1-6. حادثه 11 سپتامبر و پيامدهاى آن
و  آمريكا  داخلى  امنيت  بود:1.  عينى  واقعيت  چند  گوياى  آمريكا  سپتامبر  حادثه 11 
سازمان هاى امنيتى گسترده و پرآوازه آن به راحتى آسيب پذير بوده و از قدرت پيش گيرى 
آمريكا  نظامى  و  امنيتى  سياسى،  عملكرد   .2 نيستند؛  برخوردار  مساعدى  عملكرد  و 
در خاورميانه و ساير نقاط جهان باعث شكل گيرى چنين اقدام هاى شديد واكنشى و 
تالفى جويانه شده است كه به نوبه خود جاى تعمق و بحث زياد دارد؛ و باالخره؛ 3. با 
اقدام يك گروه بنيادگراى قدرتمند و سازمان يافته اسالمى (القاعده)، استحكام و قواى 
امنيتى متصور در ساختار سياسى، اجتماعى و اقتصادى آمريكا به شدت زير سؤال رفت، 
آن چنان كه دولت مردان آمريكايى با يك بحران و مشكل جدى اجتماعى- سياسى روبه رو 
كرد (اسدى، 1381: 42(. آثار و پيامدهاى اين حادثه كه در نوع خود بى نظير است به 

داخلى و بين المللى تقسيم مى شوند.
در عرصه داخلى مى توان از نتايج سياسى، اقتصادى، و بين المللى سخن به ميان 
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ميان  آن  از  كه  گذاشت  اياالت متحده  بر  متعددى  سياسى  آثار  مذكور  حوادث  آورد. 
مى توان به كاهش آزادى و دموكراسى، برخورد خشونت آميز آمريكايى ها نسبت به نژادها 
و تبارهاى مختلف مقيم آمريكا و فشار افكار عمومى داخل آمريكا به دولت براى انجام 
اقدامات تالفى جويانه، نام برد. نتايج اقتصادى حوادث 11 سپتامبر بر آمريكا را مى توان 
در زيان دهى شركت هاى آمريكايى در بخش هاى هواپيمايى، بيمه، توريسم، تعطيلى بازار 
مشاهده كرد. نتايج امنيتى حوادث 11   .. مخابراتى و  بورس نيويورك و نيز شركت ها 
سپتامبر را مى توان در آسيب پذيرى سيستم اطالعاتى و امنيتى داخلى آمريكا دانست. 
نتايج مذكور از عمده ترين آثار امنيتى بوده است؛ اما نتايج بين المللى حوادث 11 سپتامبر 

از اهميت بيشترى برخوردارند، كه در چند سطح قابل بررسى مى باشند.

2-6. تأثيرات حوادث 11 سپتامبر بر رويكرد خارجى آمريكا
اين حادثه بيش ترين مطلوبيت راهبردى را براى اهداف آمريكا فراهم آورد. آمريكايى ها 
تالش نمودند اين واقعه را بر گفتارهاى امنيتى پيشين خود منطبق سازند. در چنين 
شرايطى بود كه راهبرد جنگ پيشگيرانه ارائه شد. اين راهبرد بر اساس نوع تحليل مقامات 
و برنامه ريزان دفاعى- امنيتى از تهديدات جديد شكل گرفت. هدف از اين راهبرد، مقابله 
مؤثر با چالش هاى عمليات پيشگيرانه در خاورميانه بود. زيرا كشورهاى منطقه در قبال 
آمريكا، رويكردى انتقادى و رفتارى چالشى اتخاذ كرده بودند. با شكل گيرى عمليات يازده 
سپتامبر، آمريكايى ها به حداكثر مطلوبيت بين المللى، جهت مقابله با تهديدات تعريف شده 
نائل شدند و بستر شكل گيرى اين روند، در خاورميانه بزرگ فراهم گرديد، منطقه اى كه 
از دهه 1910، حوزه بحران آفرينى شناخته مى شد. به همين دليل برژينسكى از آن تحت 
عنوان قوس بحران ياد مى كند، به معناى منطقه اى كه به دليل پويايى و تحرك نيروهاى 
داخلى، از توان الزم براى چالش سازى برخوردار است؛ بنابراين الگويى را كه آمريكايى ها 
در ارتباط با افغانستان آغاز نمودند، به گونه اى تدريجى در ساير حوزه هاى خاورميانه نيز 
مورداستفاده قرار خواهند داد. ازنظر آنان تهديدات، طيف گسترده اى را شامل مى شود و 
هر كشورى كه از ابزارهاى بالقوه اين گونه تهديدات برخوردار باشد، در فضاى مناسب جهت 

هجوم خواهد بود (متقى، 1382: 5(.
از طرفى ديگر بوش پدر پيش از شروع حمله به عراق، در برابر نشست مشترك 
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نمايندگان كنگره و سناى آن كشور در 11 سپتامبر 1990، برساختن اردوگاهى بر پايه 
(نظم نوين جهانى) تأكيد نمود، رويداد انفجارهاى انتحارى 11 سپتامبر 2001 نيز، دولت 
بوش پسر را در اتخاذ مواضع سياست خارجى فراگير و نوينى ترغيب نمود كه مى توان 
از آن يادكرده و تغييرهاى ذيل را به عنوان اصولى براى آن قرارداد:1. تأكيد بر رويكرد 
تهاجمى و مداخله گرايى گسترش يابنده يا جنگ محدود، اما طوالنى و با سيرى تصاعدى 
عليه كشورهاى حامى تروريسم. 2. تأكيد بر چندجانبه گرايى نمادين- يك جانبه گرايى 
عمل گرايانه در مبارزه با تروريسم يا شكل دهى ائتالفى بين المللى به رهبرى اياالت متحده. 

(اسدى، 1381: 43).
بااين حال، انديشه (پسانظم نوين جهانى) ديدگاهى تكاملى در قياس با (نظم نوين) 
است كه سمت گيرى سياست خارجى اياالت متحده را تهاجمى و راديكال و مبتنى بر 
راهبرد (حمله پيش دستانه) يا (جنگ پيشگيرانه) نموده است كه خود به رهنامه خاصى 
در عرصه سياست خارجى آمريكا تبديل شده است. اگرچه تقويت برترى نظامى آمريكا در 
شعارهاى انتخاباتى اوباما به وضوح اعالم شده است و اوباما از ايده ارتش برتر قرن 21 حمايت 
كرده و معتقد است تعداد نيروهاى نظامى آمريكا با توجه به گستره حضور نظامى اين كشور 
در جهان و اعزام هاى مستمر نيروهاى نظامى، نياز به افزايش و تجهيزات را الزامى مى نمايد. 
اين تعداد نيروهاى نظامى الزاماً به معنى افزايش مجدد بودجه نظامى كالن آمريكا و حضور 
مداوم آمريكا در اقصى نقاط جهان است. مصداق اين گزاره را مى توان در سياست اوباما در 
كاهش نيروهاى نظامى آمريكا در عراق، در نقطه مقابل افزايش نيروها در افغانستان مشاهده 
كرد. به اين معنى كه حضور نظامى آمريكا در جهان همچنان با همان گستردگى تداوم 
خواهد يافت، ولى اولويت ها مى تواند تغيير يابد. به نحوى كه آمريكا در مورد افغانستان براى 
كاستن از بار هزينه هاى اقتصادى و نظامى به اعضاى ناتو فشار مى آورد كه نيروهاى نظامى 

بيشترى را به افغانستان اعزام نمايد. (رهنورد و حيدرى، 1388: 215).
ظاهراً شرايط غيرقابل كنترل، اوباما را از يك طراح كه خواستار طراحى نظمى جديد براى 
جهان بود، به يك رهبر كه بر روى بازسازى روابط و واكنش به بحران ها تمركز كرده است، 
تبديل كرد. باوجوداينكه وى»اسامه بن الدن را از سر راه برداشت و القاعده را تضعيف كرد اما 
بعضى از سياست هاى مبارزه با تروريسم باعث كمرنگ شدن اهداف وى در مناطقى مانند 
خاورميانه و پاكستان شد. مشاور نيروهاى ائتالف در عراق و افغانستان، معتقد است بهترين 
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راه حل براى حل معضل افغانستان تمركززدايى قدرت باهدف قدرتمندتر كردن مناطق مختلف 
است؛ به عنوان مثال در حال حاضر رئيس جمهور افغانستان هم مقامات محلى و هم فرمانداران 
ايالتى را انتخاب مى كند كه اين خود مشكل ساز است، اما در صورت تحقق اين امر (تمركززدايى 
قدرت) مطمئناً تعدادى از شبه نظاميان در پى آشتى با دولت خواهند بود كه در صورت تحقق 

اين امر حكومت افغانستان قدرت كافى براى حل ساير مشكالت خود را خواهد داشت.
در مورد افغانستان مذاكرات با طالبان كماكان در وضعيت سايه و روشن قرار دارد و 
وضعيت شفافى در اين حوزه ديده نمى شود. از طرف ديگر نگرانى هاى جديد حامد كرزى، 
رئيس جمهور افغانستان از وضعيت ثبات دولت خود و مسائلى كه در مورد معاهده استراتژيك 
افغانستان و آمريكا مطرح مى شود، وجود دارد. اين نگرانى ها منجر به شكل گيرى موقعيت 
برتر آمريكا نمى شود. به اين دليل كه جامعه افغانستان نگرانى هاى خود را در ارتباط با 
اين معاهده استراتژيك دارد و اين نگرانى ها از طريق مجارى پارلمانى منتقل شده است. 
اساساً مى توان محورهاى اصول سياست خارجى اوباما را در اين زمينه مشتمل بر موارد زير 
دانست: خروج نظاميان آمريكائى ظرف 16 ماه آينده از عراق، تقويت نيروهاى آمريكائى در 
افغانستان، تمركز كانون توجه ارتش بر روى القاعده و متحدانش به نحوى كه حتى مانند 
دوران حكومت بوش، نيروهاى آمريكائى در مرزهاى پاكستان هم به تعقيب افراد القاعده 
خواهند پرداخت، درگير شدن بيش ازپيش آمريكا در خاورميانه، كاستن از عمليات نظامى 
آمريكا در خارج از مرزهاى اين كشور و بازگشت به سياست نظامى دوران بيل كلينتون. 
رويكرد وى در حل مشكالت خاص جهانى، اين است كه اين مشكالت در وهله نخست با 
لشكركشى قابل حل نيست، بلكه با به كارگيرى قدرت نرم، رفتارهاى سرمشق و الگومآبانه، 
ايجاد شبكه هايى ميان دولت ها و از طريق درون و خارج سازمان هاى بين المللى حل شدنى 
است. از ديگر محورهاى اصول سياست خارجى اوباما، كاستن از زرادخانه هاى آمريكا و 
روسيه، بازنگرى در پيمان منع تكثير سالح هاى كشتار جمعى ان.پى.تى تا سال 2010 ، 

قبل از آنكه خاورميانه شاهد يك مسابقه تسليحاتى باشد، است.

7- سياست هاى نظامى آمريكا در افغانستان و پيامدهاى آن
1-7. حمله آمريكا به افغانستان

1-1-7. دكترين بوش و حمله به افغانستان: افغانستان كشورى است كه به بهانه حضور 
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القاعده در آن، در 15 مهرماه سال 1381 و تنها 25 روز پس از رويدادهاى 11 سپتامبر 
موردحمله آمريكا قرار گرفت و هم اكنون نيز 32 هزار سرباز با 20 هزار نفر از نيروهاى عضو 
ناتو آمريكايى همراه در آن مستقر هستند. سه روز بعد بوش در محل خرابه هاى برج هاى 
دوقلو ايستاد و دكترين خود را مبنى بر جنگ پيش دستانه و پيشگيرانه عليه تروريسم 
پيشگيرانه  حمله  دكترين  براى  پنتاگون  تجهيز  درصدد  كه  نمود  اعالم  و  كرد  معرفى 
به منظور جلوگيرى از تهاجمى ديگر به خاك آمريكاست. منظور از دفاع پيشگيرانه اين 
است كه الزم نيست خطرى عينى متوجه منافع ملى آمريكا شود تا اين كشور دست به 
حمله بزند بلكه احتمال وجود خطر نيز براى كاربرد زور كافى است (يزدان فام،1384: 47).

واشنگتن توانست افكار عمومى را با سناريوى 11 سپتامبر همراه سازد و با استفاده 
دهد.  سوق  خود  خواسته هاى  سمت  به  را  مردم  عمومى  افكار  خود  رسانه اى  كنترل  از 
در هفته هاى پس از حمله 11 سپتامبر اياالت متحده آمريكا ائتالف بين المللى مؤثرى 
براى پاسخ به تهديد تروريسم ايجاد كرد، سازمان ملل متحد، ناتو اتحاديه اروپا، سازمان 
كشورهاى آمريكايى و سازمان كشورهاى آسيايى به سرعت اين حمالت را محكوم كردند و 
پيشنهاد كمك به اياالت متحده دادند. ناتو براى اولين بار به اصل 5 اساسنامه خود كه به 
دفاع متقابل مربوط است استناد كرد و حمايت خود را از امريكا اعالم نمود. اياالت متحده 
و  ساخت  همراه  خود  با  را  ژاپن)  و  غربى  (اروپاى  خود  متحدان  بايد  كوتاهى  مدت  در 
مطمئن مى شد كه چين و روسيه با تالش هاى آمريكا به سوى حفظ نظم تعريف شده آمريكا 
درصحنه ژئوپليتيكى مخالفت نخواهند كرد. اياالت متحده تصميم گرفت به جاى استفاده 
از شيوه اقناع از شيوه هاى قهرآميز استفاده نمايد. بوش با طرح اين پيشنهاد كه با انتخاب 
يكى از دو راه (با ما هستيد يا مخالف) مى توان وضعيتى را ايجاد كرد كه در آن يك نظم 

ژئوپليتيكى پايدار بر اساس تعريف خودش بنا نهد) يزدان فام، 1384: 185-184).
پس از حمالت 11 سپتامبر بوش و گروه سياستمداران وى به سمت يك جانبه گرايى 
در مقابل چندجانبه گرايى روى آورند. درحالى كه دولت كلينتون چندجانبه گرايى را 
اختيار كرده بود، دولت بوش و سردمداران وى به اين نتيجه رسيدند كه كشورهاى ديگر را 
از درگير شدن در مسائل بين المللى بازدارند و از دخالت و حتى رايزنى كشورهاى اروپايى 
و حتى هم پيمانان آمريكا در مورد مسائل استراتژيك و سياست هاى آمريكا جلوگيرى 
به عمل آورند. چراكه شيوه رفتار بين المللى اروپائيان را قبول نداشتند و حتى نيروهاى 
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نظامى آن ها در مقابل عظمت نيروى نظامى آمريكا هيچ قدرتى نداشت كه عدم همراهى 
آن ها منجر به شكست آمريكا شود. از طرفى اياالت متحده ترجيح داد حال كه اروپا و ديگر 
كشورها از قدرت و توانايى قابل توجهى برخوردار نيستند، بهتر است كه براى دستاوردهاى 
خود در منطقه شريك و سهيمى در نظر نگيرد. ازاين رو بوش و يارانش يك جانبه گرايى را 
پيش گرفتند و سياست خارجى آن ها پس از حوادث 11 سپتامبر حالت تهاجمى به خود 

گرفت. 
نومحافظه كاران آمريكا برخالف محافظه كاران خواهان حفظ وضع موجود نيستند، بلكه 
براى خود رسالتى معنوى در سطح ملى و بين المللى قائل اند و با فرض رسالت اخالقى براى 
خود، نقش نجات دهنده جهان را در نظر گرفته اند و درصدد تغيير جهان و ايجاد بى نظمى 
اخالقى و نوين در جهان مى باشند كه براى پيشبرد اهداف جهانى آمريكا، هيچ ابايى از 
نظامى گرى و جنگ افروزى ندارند. اهميت موقعيت ژئوپليتيك افغانستان در كنار هموار بودن 
مسير به لحاظ شرايط داخلى آن كشور، بهترين گزينه براى آمريكا جهت حضور در منطقه 
خاورميانه به شمار مى رفت. چراكه اولين و مؤثرترين دليل، عدم ثبات سياسى در كشور 
افغانستان بود. در صورت وجود يك دولت مقتدر در افغانستان، آمريكا يا هيچ كشور ديگرى 

هرگز نمى توانست بدين سهولت به آن كشور وارد شود (سرافراز،1390: 54).
آمريكا از حمله افغانستان اهداف مختلفى را دنبال مى كرد. اهداف كوتاه مدت از بردن 
حمالت تروريستى بود كه منافع آمريكا را مورد هدف قرار داده بود (كيوان حسينى، 1387: 
34) و از آن مهم تر هدف بلندمدت آمريكا يعنى طرد تروريسم به وسيله گسترش و توسعه 
دموكراسى مى ياشد. درواقع استراتژى حكومت ليبرال –دموكراسى حزبى در افغانستان از 
اهميت بسيارى برخوردار بود كه در اين ميان آنچه زمينه تحقق اين امر را فراهم مى نمود، 
ناكامى تعبيرات نادرست از شريعت از يك سو و شكست ايدئولوژى كمونيستى از سوى 
ديگر بود (شفيعى،1383:30). افزون بر آن ايجاد حكومت ليبرال – دموكراسى در سايه 
اين كه مى توانست نظم و امنيت منطقه را تأمين كند و به صلح سازى آن كمك نمايد، 
مى توانست به الگويى براى كشورهاى منطقه تبديل شود. درحالى كه برقرارى امنيت در 
افغانستان يكى از آرزوهاى ديرينه مردمان آن بود و از نبودان رنج مى بردند، سياست آمريكا 
كه بر مبناى مداخله نظامى بود، در جهت استقرار و تقويت امنيت در اين كشور به اقداماتى 
مبادرت نمود كه مهم ترين آن عبارت اند از:_اعزام هزاران نيروى نظامى در كنار تشويق 
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همكاران در جهت پذيرش مسئوليت نظامى گسترده؛ _ادامه عمليات تروريزم در همكارى 
با نيروى افغانستان؛ _تقويت رابطه افغانستان و ناتو (شفيعى،1378: 46).

2-1-7. باراك اوباما و عمليات نظامى: انهدام جايگاه ها و پناهگاهاى تروريستى: 
اصالح  به  آمدن  كار  روى  از  پس  اوباما  دولت  (2009)؛  آمريكا  جديد  رئيس جمهور 
ريچارد هالبروك  گماشتن  با  نخست  درجه  در  و  پرداخت  پيشين  نظامى  سياست هاى 
و  بار  نخستين  براى  افغانستان  و  پاكستان  امور  در  جمهورى  رياست  نماينده  به عنوان 
جايگزين ساختن ژنرال مك كريستال با ژنرال مك كييرال به عنوان فرمانده نيروهاى نظامى 
اياالت متحده و نيروهاى ائتالف در اين كشور، عزم جدى دولت خود را براى سازمان دهى 
استراتژيك برنامه ها و نيروها در افغانستان نشان داد. ژنرال مك كييرل خواستار افزايش 
نيرو شد كه اين نيروها هم جهت انجام عمليات نظامى و هم آموزش نيروهاى بومى افغانى 
به اين كشور گسيل شده اند و جبهه جديدى را براى انجام عمليات ضد شورش گشودند. 
به منظور هماهنگى تأثيرات مشترك اين گونه عمليات، كميته هماهنگى تأثيرات مشترك 
تشكيل شده است كه تحت فرماندهى ستاد مشترك بود و عمليات مرگ بار و غيرمرگ بار 
را براى تأثير گذاشتن، دنبال مى كرد. البته اين كميته يك كميته هدف ياب نيز بود كه از 
بخش هاى نيروى هوايى و عمليات روانى تشكيل شده بود. ازجمله اقدام ديگر مى توان به 
تشكيل و تقويت نيروهاى امنيتى كه شامل ارتش ملى و پليس ملى مى شد، اشاره كرد. 
آمريكا از زمان سقوط طالبان تاكنون 40 ميليارد دالر كمك به افغانستان داده است كه از 
اين ميان 18 ميليارد به تجهيز و تربيت نيرو اختصاص يافته است (كيوان حسينى،1390 
:20). اين استراتژى افزايش نيروى ملى و پليس ملى را به ترتيب 134 هزار نفر و 82 هزار 

نفر در سال 2011 عنوان كرده اند كه پيروى از استراتژى 2008 جورج بوش است.
آمريكا در قالب اعزام 21 هزار نيرو، تعداد 1 هزار مربى به اين كشور گسيل كرده 
است (فرجى راد و ديگران، 1390: 31). در سپتامبر 2009 پليس ملى افغانستان 80 هزار 
نيرو تحت امر خود داشت كه شامل پليس مرزى، پليس مواد مخدر و پليس بومى بودند. 
رئيس جمهور جديد آمريكا، باراك اوباما با شعار حاميان جنگ حتى موفق به دريافت جايزه 
صلح نوبل نيز گرديد و استراتژى متمايز را در دو مرحله اجرا نمود. در مرحله اول او معتقد 
به جنگ كثيف و جنگ تميز بود. به اين معنى كه براى مبارزه با تروريسم، افغانستان در 
اولويت است و عراق مى بايست از كنترل مستقيم نيروهاى آمريكايى خارج گردد. در اين 
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ميان در فوريه سال 2009، اوباما 17000 نيروى جديد به افغانستان اعزام نمود كه بيشتر 
در مناطق جنوبى مستقر گرديدند (فرجى راد و ديگران،1390: 160).

در استراتژى دوم اوباما، دولت آمريكا پرمسئله كمك اقتصادى به افغانستان تمركز 
مى نمود تا زمان خروج نيروهاى آمريكايى مهيا گردد. در چارچوب اين استراتژى، آمريكا 
دو ميليارد و شش صد ميليون دالر كمك در سال هاى 2009 و 2010 به دولت افغانستان 
درزمينة كشاورزى نموده است چراكه بيش از %80 مردم افغانستان به طور مستقيم و 
غيرمستقيم از اين طريق امرارمعاش مى نمايند. اياالت متحده در اين استراتژى درصدد 
انتقال مسئوليت تأمين امنيت به نيروهاى افغان شامل ارتش ملى افغانستان و پليس ملى 
است. در كنفرانس كابل درجوالى 2010 همه شركت كنندگان ديدگاه رئيس جمهوركرزاى 
مبنى بر اين كه نيروهاى امنيتى افغان مى بايست تا 2014 رهبرى تمامى عمليات را در 

سرتاسر افغانستان را به عهده گيرند، پذيرفتند (فرجى راد و ديگران، 1390: 160).

2-7. سياست هاى غيرنظامى آمريكا در افغانستان و پيامدهاى آن
 افغانستان كه محور منازعه غرب و تروريست بود از شرايط بد اقتصادى و اجتماعى و 
فرهنگى رنج مى برد (كيوان حسينى، 1387 :36). امريكا با تالش در جهت ارتقا اين 
شاخص ها بود. كمك در دست يابى مردم به خدمات بهداشتى و خدماتى در اين زمينه 
قابل تفسير است. هدف آمريكا از تقويت اين شاخص ايجاد نهادهاى حكومتى معتدل 
و دموكراتيك و رهبران قابل اعتماد بوده است (بابل زهى،1389 :92)؛ ازجمله مهم ترين 
اقدامات آمريكا در اين بستر را مى توان به فعاليت هاى آن در عرصه مختلف اشاره كرد؛ كه 

برخى در ادامه به تفضيل بيان مى شود.
1-2-7. دموكراسى سازى: از ديد برخى دموكراسى بهترين شيوه براى ايجاد يك 
نهادهاى  مى باشد.  مختلف  و  متمايز  گروه هاى  بين  در  تسامح  و  صلح  با  همراه  زندگى 
دموكراتيك مهم ترين محور و حلقه اتصال پروسه دموكراسى سازى در هر كشور است 
كه بدون آن ها نمى توان به صلح در آن كشور خوش بين بود. در ميان جوامع مختلف به 
لحاظ نژادى_قومى و فرهنگى، شايد بتوان افغانستان را كشورى منحصربه فرد دانست 
چراكه برطرف كردن شكاف هاى فرهنگى و نژادى در اين كشور اغلب مشكل است. مردم 
افغانستان خارج از تفاوت هاى قومى و نژادى كه باهم دارند، در تاريخ چند دهه اخير 
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و  (تخشيد  بخشيده اند  شدت  مهاجرت  فرهنگ  تكيه بر  با  را  خود  فرهنگى  تفاوت هاى 
مقدم، 1387: 140). منصورى 

اين  به  امريكا  رهبرى  به  ائتالف  نيروهاى  تهاجم  پى  در  كه  است  اين  مهم  نكته 
سرزمين بعد از 11 سپتامبر و آغاز مساعى اين دولت در جهت ايجاد و تقويت فرايند 
ساختارهاى  يعنى  است؛  افزايش يافته  پيش گفته  اختالفات  آن  در  ملت سازى  دولت- 
توسط  و  تخريب  شكسته)  بر  و  فرومانده  دولت  افغانستان (ساختار  در  موجود  سياسى 
آمريكا بايد دوباره سازمان دهى شد و به ساختارهاى موجوِد اجتماعى سمت وسو بخشيده 
شود (Litman,2012: 94)؛ به عبارتى ديگر، سياست مداران آمريكا در مسير صدور و گسترش 
دموكراسى به افغانستان طرح خاصى به نام دموكراسى قبيله را در دستور كار خود قرار 

داده اند.
آمريكا، به جاى تأكيد بر احزاب سياسى درروند انتخابات و رقابت سياسى بر رقابت 
لوى جرگه ها تأكيد داشته اند كه به نوعى سبقت جويى قبيله اى انجاميده است (نصراللهى، 
1388: 28). حمايت آمريكا از حركت از دموكراسى به سمت دموكراسى جرگه اى، سبب 
شده است كه به نوعى فضاى سياسى افغانستان در معرض نوعى قبيله گرايى و وضعيت 
تعارض آميزى قرار گيرد كه اين احزاب به تدريج از كاركرد حزب گونه خود عقب نشينى 
كرده اند و به سمت تقويت احساسات نژادى پيش رفته اند (نصر اللهى، 1388: 28). اين 
امر سبب شده است كه به نوعى، اهداف قبيله اى جايگزين اهداف ملى در اين كشور شود 
و بر تنش هاى قومى افزوده گردد (تخشيد و منصورى مقدم، 1387: 140). نتيجه حاصل 
آن شده كه نهادهاى دموكراتيك در اين كشور پا نگيرد و يا به وسيله گرايش هاى قومى 
و نژادى موردحمله قرار گيرد. اين امر به معناى آن است كه سياست هاى آمريكا به جاى 

ايجاد صلح و تداوم آن، عرصه داخلى را آماده براى تنش و تعارض نموده است.
2-2-7. تروريسم و تالش براى نابودى آن: هرچند پيش از 11 سپتامبر مسئله 
تروريسم ازجمله مسائل مهم موردنظر كابينه بوش بود، اما بعد از جريان 11 سپتامبر به 
اولويت سياست خارجى آمريكا تبديل شد. در واقع آمريكا بعد از 11 سپتامبر به اين نتيجه 
رسيد كه مهم ترين چالش پيش رويش نوع نظام هاى سياسى حاكم در منطقه خاورميانه 
ازجمله افغانستان است (دهشيار،1384: 8). درواقع رويكرد دموكراسى سازى در چارچوب 
مبارزه با تروريسم معنا مى پذيرد. ازاين رو آمريكايى ها درصدد تغييرات اساسى و بنيادين 
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در حوزه هاى مختلف اعم از اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و .. برآمده و معتقد بودند كه در 
صورت گسترش دموكراسى، ارزش ها و الگوهاى همسانى با ساير كشورها به وجود مى آيد 
كه در سايه آن منازعات بين بازيگران منطقه مديريت و ريشه افراطى گرى خشك خواهد 

شد (تخشيد و منصورى مقدم، 1387: 140).
به دنبال ايجاد ثبات و آرامش در افغانستان، كشورهاى مجاور نيز خواهند توانست به 
صلحى پايدار دست يابند به طورى كه بوش در اولين مواضع خود بعد از پيروزى در انتخابات 
به صراحت اعالم كرد كه قصد دارد بودجه سازمان بنياد ملى دموكراسى را افزايش دهد؛ 
البته اين روند در ادامه جريان حكومت بوش تقويت شد به طورى كه برخالف سند راهبرد 
امنيت ملى سال 2002 كه اشاعه دموكراسى به عنوان يكى از اهداف ملى و راه هاى مقابله 
با تروريسم بوده كه در سند راهبرد امنيت ملى سال 2006 به عنوان مهم ترين شاخص 

مطرح شده است (نائينى، 1388: 19).
اتخاذ سياست قدرتمند و هوشمند در سياست خارجى آمريكا و افزايش توجه و 
گرايش آمريكا به افغانستان جهت ريشه كن شدن تروريسم، از اولين گام هاى اوباما در 
همان سال هاى نخست رياست جمهوريش بود (محقق،1390: 63). اوباما معتقد بود كه 
تروريسم به رهبرى اسامه بن الدن در افغانستان، به گونه در سال 2008 برنامه تقويت صلح 
و آشتى ملى را مطرح كرد كه بر اساس آن، اياالت متحده از دولت كرزى خواست تا به 
گفت وگو با طالبان ميانه رو بپردازد. بيش از 5 هزار نفر از رهبران طالبان ازجمله: سراج الدين 

حقانى، ارسالن رحمانى و .. سالح خود را بر زمين گذاشتند و به مذاكره متقاعد شدند.
در واقع آمريكا با اتمام فرايند يا پروژه دولت سازى از باال سعى داشته تا با جانشين سازى 
دولت سرمشق بحران را پايان دهد و به تدريج نيروها خود را از افغانستان خارج كند؛ 
چنان كه در دوران اوباما اين عمل در دستور كار قرار گرفت؛ هرچند كه برخى اين امر را 
ناتمام دانسته اند و برخى سياست قرارداد امنيتى را در اين راستاى تفسير مى كنند و برخى 
ديگر معتقدند كه مداخله نظامى در كشور آسيب پذير و شكننده اى چون افغانستان نه تنها 
معضل امنيت و دولت فرومانده را حل نخواهد كرد؛ بلكه خود نيز به يك معضل تبديل 

.(Stanekzal, 2009: 45) خواهد شد
سقوط حكومت طالبان توسط نيروهاى بين المللى و نيروهاى ملى و ورود جامعه 
جهانى با تمام امكانات و تجهيزات و پس ازآن تشكيل حكومت هاى موقت و انتقالى و 
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انتخابى، اين تصور را به وجود آورده بود كه گويا مشكالت افغانستان در اين مدت زمان 
كوتاه (نزديك به بيش از يك دهه) و با چنين شيوه اى حل شده و افغانستان از بحران خارج 
خواهد شد؛ اما افغانستان پس از ده سال هنوز با برخى مشكالت همچون نوطالبانيسم و.. 
روبه رو است كه تأمين امنيت در اين كشور را با معضل مواجهه نموده و اين در حالى است 
كه آمريكا به منظور ايجاد ثبات و امنيت در اين كشور مساعى فراوانى به عمل آورده است 
(Bowman and Dale,2009: 5-6) چنان كه يكى از چالش هاى بزرگ آمريكا جهت تثبيت 
امنيت در افغانستان، وجود افراد مسلح باقيمانده از دوران جنگ هاى داخلى است كه نمود 
آن وجود طالبان (نو طالبان) است (Dale and Bowman,2009: 2)؛ كه آمريكا نتوانسته آن 

را حذف كند.

نتيجه گيرى
اقداماتى كه توسط امريكا در افغانستان انجام گرفته است شامل اقداماتى است كه از 
يك طرف با گسترش دموكراسى و نهادسازى سعى دارد تا ريشه تروريسم را از بين ببرد 
و از سوى ديگر اقدامات نظامى در جهت برخورد با افراطى گريان و تروريست ها صورت 
گرفت. آمريكا درواقع به زعم خود به دنبال آن بود كه تروريسم را از بين ببرد و معتقد 
بود كه نهادمندى ضعيف و شاخص هاى پائين اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و ساختار 
قبيله اى و پراكنده و گرايش هاى گريز از مركز سبب شده است كه فرصتى براى گسترش 
تروريسم به وجود آيد. ازاين رو سعى كرده اند كه با افزايش شاخص هاى اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى و نهادسازى دموكراتيك زمينه را براى از بين بردن تروريسم به طور ريشه اى 
فراهم آورده و از اين طريق باعث ايجاد نظم و ثبات در اين جامعه (افغانستان) شود و به 

اين طريق باعث گسترش صلح وثبات در منطقه شوند.
ناكامى آمريكا در توسعه اقتصادى و فرهنگى و ضعف زيربناهاى اجتماعى و از بين 
نرفتن عقايد افراط گونه همچون طالبان به خاطر ماهيت عقيدتى آن ها و نيز ضعف نهادهاى 
دموكراتيك و گرايش دموكراسى به سوى قبيله گرايى و عدم شكل گيرى هويت يگانه ملى، 
سبب شد كه به نوعى بى ثباتى در داخل افغانستان كه در طول مدت طوالنى موجود بود، 
ادامه يابد و با ظهور گروهاى همچون نئو طالبانيست و عدم ساختار مشخص آن و ساكن 
شدن در نواحى مرزى، امنيت را در داخل اين كشور (به عنوان مهم ترين دغدغه) و مرزهاى 
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آن از بين ببرد. نتيجه اين امر تشديد درگيرى ها در داخل و در نواحى مرزى شد و سبب 
شد كه مرزهاى افغانستان به ثبات الزم نرسد. 

 در واقع ثبات در منطقه نتيجه ثبات داخلى مى باشد و درنتيجه اين ادعا كه با 
گسترش دموكراسى، ثبات در كشورها افزايش مى يابد و كشورهاى دموكراتيك بين خود 
منطقه  امن ايجاد مى كنند و مبادرت به جنگ نمى كنند زير سؤال مى رود؛ چرا كه تالش 
براى گسترش دموكراسى در اين كشور (افغانستان) چندان موفقيت آميز نبود و تنش ها 
خصوصاً در نواحى مرزى به دليل ضعف دولت از تسلط بر نواحى حاشيه اى كشور و موطن 
گزيدن تروريست ها و مخالفان در اين نواحى افزايش يافت كه نتيجه آن كاهش امنيت 
مرزى با كشورهاى هم جوار شد و از سوى ديگر گروه هاى هم چون نئوطالبان خواستار 
برخوردارى از حقوق خود بودند چراكه ناتوانى رژيم افغانستان در دادن سهم برخى از اقوام 

و اقليت اين بحث ها را ايجاد كرد.
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افغانستان  در  امريكا  اقدامات  از  برجاى مانده  نتايج  به  نمودار،  اين  (در   :1 نمودار 
است) پرداخته شده 
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درواقع سياست امريكا با چالشى عميق در افغانستان مواجه است و بيرون آمدن از آن 
كار آسانى نيست. شايد يكى از داليل آن، عدم توجه آمريكا به ساختار سنتى و قبيله اى 
افغانستان و نيز عدم توجه به وضعيت موجود در آن باشد كه سبب شد اقدامات آمريكا 

چندان با آن جامعه سازگارى نداشته باشد. ٭
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