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دکــرای  عــادی  حفیظ اللــه  داکــر 

ــی از  ــوم سیاس ــته ی عل ــود را در رش خ

دانشــگاه هاوایــی در ایــاالت متحــده ی 

امریــکا گرفتــه اســت و اکنــون در همین 

ــد.  ــس می باش ــغول تدری ــگاه مش دانش

در  پژوهشــگر  به عنــوان  او  هچنــان، 

رشق-غــرب  بین امللــل  روابــط  مرکــز 

کار کــرده اســت. داکــر عــادی تــا 

کنــون بیــش از بیســت مقالــه ی علمــی 

زبــان  بــه  کتــاب  عنــوان  هشــت  و 

انگلیســی نوشــته اســت. کتاب هــای 

ــد از گــره کــور  داکــر عــادی عبارت ان

افغانســتان )1991(؛ دولــت، انقــاب 

و ابرقدرت هــا در افغانســتان )1997(؛ 

سیاســت توســعه و زنــان در افغانســتان 

)2002(؛ سیاســت خارجــی چیــن در 

خصــوص خاورمیانــه )1997(؛ سیاســت 

تحــوالت  و  ابرقدرت هــا  محرومــان، 

خاورمیانــه )2001(؛ رسکــوب، مقاومــت 

و زنــان در افغانســتان )2002(؛ فرهنگ 

و  )2005(؛  افغانســتان  رســوم  و 

پویایــی توســعه سیاســی در افغانســتان 

)2010(



پــس از اشــغال افغانســتان در مــاه دســامرب 1979 توســط شــوروی ســابق، 
ــاد  ــک اتح ــوروی، وارد ی ــای ش ــف نیروه ــرای تضعی ــده ب ــاالت متح ای
ــروج  ــس از خ ــد. پ ــتان ش ــی در افغانس ــام گرایان افراط ــا اس ــی ب مصلحت
ــام گرا را  ــای اس ــن گروه ه ــکا ای ــتان، امری ــوروی از افغانس ــای ش نیروه
ــا آغــاز جنــگ  ــه نظارتــی به حــال خودشــان رهــا کــرد. ب بــدون هیچ گون
میــان گروه هــای اســام گرا بــر رس کنــرول قــدرت پــس از خــروج 
نیروهــای شــوروی، افغانســتان در دام جنگ هــای داخلــی ســقوط کــرد. 
ــود.  ــان ب ــقوط طالب ــی، س ــس از مدت ــور و پ ــا ظه ــن جنگ ه ــه ی ای نتیج
زمانــی کــه سیاســت های طالبــان در تضــاد بــا منافــع اســراتژیک ایــاالت 
متحــده در افغانســتان قــرار گرفــت، حکومتــی طرفــدار ایــاالت متحــده بــه 
ــا  ــت تاش ه ــس از شکس ــت. پ ــرار گرف ــدرت ق ــروه در ق ــن گ ــای ای ج
بــرای ایجــاد دولتــی باثبــات، گــروه طالبــان بــار دیگــر وارد صحنــه شــد 
ــرد.  ــه ک ــدرت مداخل ــان در ق ــهیم کردن طالب ــرای س ــده ب ــاالت متح و ای

مقدمه
ایــن احتــال وجــود دارد کــه پــس از خــروج نیروهــای ایــاالت متحــده، 
افغانســتان دچــار هرج ومــرج شــود، درســت هــان وضعیتــی کــه هنــوز 
هــم در عــراق جریــان دارد و پــس از خــروج نیروهــای ایــاالت متحــده 
و ائتــاف بین املللــی در مــاه دســامرب 2011 آغــاز شــد. گروه هــای 
ســنی مذهب انشــعابی از القاعــده، در کنــار دولــت اســامی عــراق و 
ــدن  ــال جنگی ــود، درح ــاد می ش ــش ی ــوان داع ــه از آن به عن ــوریه ک س

ــس  ــتند. پ ــراق هس ــیعه ی ع ــت ش ــا حکوم ب
ــت  ــن والی ــرول چندی ــت آوردن کن از به دس
ــدف  ــور، ه ــن کش ــالی ای ــای ش در بخش ه
ــام  ــرای اع ــداد ب ــرول بغ ــش کن ــدی داع بع
قــدرت و مسلط شــدن بــر کشــور بــود. صدهــا 
ــا  ــه، کــه ب ــرد و بی روحی ــی، دل ــروی عراق نی
ــاع از  ــرای دف ــی ب ــت ناکاف ــاح ها و حای س
ــه ی  ــی حمل ــد، در ط ــده بودن ــا ش ــت ره دول
ــرده و  ــرک ک ــود را ت ــت های خ ــش پس داع

ــد.  گریختن
ــارض  ــتان درحال ح ــی افغانس ــت سیاس وضعی
نیــز ناپایــدار اســت و درگیری هــای مســلحانه 
میــان دولــت و طالبــان کاهــش نیافتــه اســت. 
ــرای حفــظ امنیــت و مهــار  ناتوانــی دولــت ب
اعتــاد  بی حدوحــر،  و  گســرده  فســاد 
بیش ازپیــش  را  بــه رهــربی جدیــد  مــردم 
تقلب هــای  به دلیــل  اســت.  بــرده  تحلیــل 
ــه  ــه ب ــی ک ــی در رأی ده ــراوان و بی قاعدگ ف

ــات  ــا انتخاب ــیاری از آن ه ــون بس ــه زد، اکن ــت صدم ــت حکوم مرشوعی
می بیننــد.  مضحــک  منایــش  یــک  به عنــوان  را  ریاســت جمهوری 
ــات  ــات مقام ــه انتصاب ــرد ک ــام ک ــی اع ــور ارشف غن ــه رییس جمه گرچ
در هــر ســطحی براســاس شایســتگی های افــراد خواهــد بــود، امــا عایــق 
و روابــط شــخصی همچنــان نقــش مهمــی در انتصاب هــا در بخش هــای 
ــت  ــت دول ــل ظرفی ــن عوام ــت دارد. ای ــن دول ــی ای ــی از بروکراس مختلف
بــرای ســاخت یــک بروکراســی کارآمــد و قابل قبــول بــرای مــردم را 
تضعیــف کــرده اســت؛ دولتــی کــه در برابــر متایــات منطقه گرایــی 
ــش در  ــور داع ــان و ظه ــش طالب ــال افزای ــونِت درح ــی، خش و قوم گرای
ــخه ی  ــه نس ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــد. ای ــذار باش ــور تأثیرگ رسارس کش
عــراق –ســنی ها علیــه شــیعه ها- بــار دیگــر و این بــار در افغانســتان 
اتفــاق بیفتــد، چراکــه ایــن کشــور نیــز به شــکل مشــابه در امتــداد خطــوط 

ــت.  ــده اس ــیم ش ــه ای تقس قومی-فرق
در ایــن مقالــه، دخالــت ایــاالت متحــده در افغانســتان و حایــت از 
افغانســتان، و  از زمــان اشــغال شــوروی در  جنگ جویــان اســام گرا 
ــای  ــغال و موج ه ــم و اش ــگ تهاج ــر فرهن ــذاری آن ب ــی تاثیرگ چگونگ
تروریســم و خشــونت در بیشــر مناطــق ایــن کشــور در طــی دوره ی 
اشــغال و پــس از آغــاز عقب نشــینی نیروهایــش از ایــن کشــور را مــورد 

بررســی قــرار می دهــد. 

ایاالت متحده و اسالم گرایان افراطی: 
زمینه های تاریخی

ــی دوم مرتــب  ــی کــه پــس از جنــگ جهان ــرای خارجی های افغانســتان ب
ــه  ــود. اگرچ ــواه ب ــن دلخ ــک رسزمی ــد، ی ــدار می کردن ــتان دی از افغانس
ایــن کشــور همچنــان توســعه نیافته باقــی مانــده و مردمــش فقیــر بودنــد، 
بااین حــال از خارجی هــا به گرمــی اســتقبال صــورت می گرفــت و بــا 
آن هــا ماننــد مهــان رفتــار می شــد. پــس از آن کــه حــزب دموکراتیــک 
خلــق افغانســتان کــه طرفــدار شــوروی بــود، درنتیجــه ی کودتایــی در مــاه 
اپریــل 1978 قــدرت را در افغانســتان به دســت گرفــت، مــوج حضــور و 
ــس از  ــت. پ ــان یاف ــاره پای ــه یک ب ــور ب ــن کش ــا از ای ــد خارجی ه بازدی
ــا هــدف ســاخت جامعه یــی سوسیالیســت براســاس  اعــام اصاحاتــی ب
ایــن  علیــه  مســلحانه  درگیری هــای  سوسیالیســم،  از  شــوروی  مــدل 
رژیــم در رسارس ایــن کشــور گســرش یافــت. ایــن حکومــت اقدامــات 
قهرآمیــزی را بــرای اجــرای ایــن اصاحــات در پیــش گرفــت و به رسعــت 
مخالفــان سیاســی را کــه حامــی سیاســت های دولــت نبودنــد اعــام کــرد. 

ــت را  ــن حکوم ــت های ای ــه کاران، سیاس ــی و محافظ ــام گرایان افراط اس
ــر می شــمردند. از آن جــا  ــا رسکــوب براب تقبیــح کــرده و سوسیالیســم را ب
ــای  ــر حزب ه ــی ب ــر منف ــت تأثی ــه ی دول ــت های رسکوب گران ــه سیاس ک
ــاه کلید در  ــوان ش ــب به عن ــت، مذه ــور داش ــرشو در کش ــکوالر و پی س
نظــر گرفتــه شــده و ســازمان های اســام گرا کلمــه ی »اســام « را به عنــوان 

ــد. ــه کردن ــان اضاف ــوند احزاب ش پس
ایــاالت متحــده ایجــاد یــک حکومــت طرفــدار شــوروی در افغانســتان را 
تهدیــدی بــرای امنیــت جنــوب آســیا و رشق میانــه می دیــد و تــاش  کــرد 
ــا توســعه طلبی شــوروی مقابلــه کنــد. امریــکا اســام گرایان افراطــی  ــا ب ت
را به عنــوان متحــد ایدئولوژیــک می دیــد کــه دیدگاه هــای آن هــا دقیقــاً 
در تضــاد بــا سوسیالیســم شــوروی قــرار داشــت. بنابرایــن، ایــاالت 
متحــده در دهــه ی 1960 بــا ایجــاد، پــرورش و حایــت از ایــن گروه هــا 



تــاش کــرد تــا آن هــا را بــرای رسنگون کــردن حــزب دموکراتیــک خلــق 
افغانســتان مــورد اســتفاده قــرار دهــد و بــرای پناهندگانــی کــه بــه پاکســتان 
رفتــه بودنــد کمک هــای برشدوســتانه فراهــم آورد. سیاســت ایــن کشــور 
ــا جنگ جویــان اســام گرا را می تــوان در قالــب شــعری  ــرای برخــورد ب ب

از شــاعر فارســی زبان قــرن دهــم، ابــو شــکور، بیــان کــرد:
درختی که تلخش بود گوهرا

اگر چرب و شیرین دهی مر ورا
هان میوه ی تلخت آرد پدید

از او چرب و شیرین نخواهی مزید

خلــق  دموکراتیــک  حــزب  علیــه  مســلحانه  شــورش های  تشــدید 
افغانســتان، شــوروی ها را مجبــور کــرد تــا در مــاه دســامرب 1979 بــه 
ایــن کشــور حملــه کننــد. آن هــا تهاجــم خــود را به عنــوان دفــاع از ایــن 
ــده  ــاالت متح ــد. ای ــه کردن ــی توجی ــات خارج ــر مداخ ــور در براب کش
از اســام گرایان افراطــی حایــت می کــرد و آن هــا را جنگ جویــان 
ــق افغانســتان،  ــه حــزب دموکراتیــک خل ــا ن ــد. ام آزادی بخــش می خوان
و نــه اســام گرایان افراطــی، هیچ کــدام بــه فکــر آســایش و آزادی مــردم 
ــان  ــود و ارباب ــه ی خ ــع خودخواهان ــاع از مناف ــرای دف ــا ب ــد و تنه نبودن

خارجــی خــود کار می کردنــد. 
ایــاالت متحــده حایتــش از اســام گرایان افراطــی را افزایــش داد؛ 
ــدود 50  ــرد و ح ــم ک ــلحه فراه ــر اس ــارد دال ــش از 3 میلی ــور بی ــن کش ای
ــای  ــه زبان ه ــدارس ب ــرای م ــی ب ــار کتاب های ــرای انتش ــر ب ــون دال میلی
ــکاه،  ــگاه نرباس ــتان در دانش ــات افغانس ــز مطالع ــتو در مرک ــی و پش فارس
اوماهــا، اختصــاص داد کــه بــرای تلقیــن و آمــوزش نســل جوان تــر بــرای 
اســام گرایی افراطــی تهیــه می شــد. ایــن کتاب هــا حــاوی تصاویــر، 
عبارت هــا و اشــارات خشــنی بــه اســلحه و کشــتار بــوده و جنگ جویــان 
ــازمان  ــد. س ــرار می دادن ــتایش ق ــورد س ــان م ــوان قهرم ــلان را به عن مس
ــن  ــکا، ســیا، حتــی اقدامــات بیشــری انجــام داد و ای اطاعــات آمری
ــه افغانســتان  ــا ب ــرای اســام گرایان افراطــی فراهــم ســاخت ت ــکان را ب ام

ــد.  ــارزه کنن ــان مب ــون خودش ــی چ ــار بنیادگرایان ــه و در کن رفت
ــه ی  ــده در جامع ــاالت متح ــد ای ــی مانن ــت مدل ــوروی نتوانس ــاد ش اتح
افغانســتان بســازد؛ در طــول ســال های اشــغال افغانســتان، بســیاری از 
رسبــازان شــوروی جــان خــود را در جنگــی از دســت دادنــد کــه اگرچــه 
هیــچ معنایــی بــرای آن هــا نداشــت، امــا بایــد جنگیــده می شــد، چراکــه 
رهــربان بروکرات شــان ایــن جنــگ را به عنــوان وظیفــه ی بین املللــی 
ــی  ــال غرب ــای امپری ــر قدرت ه ــتان در براب ــاع از افغانس ــرای دف ــا ب آن ه
بــه جنــگ در  نســبت  توجیــه می کردنــد. مخالفت هــای روزافــزون 
اتحــاد شــوروی و محکومیت هــای بین املللــی شــوروی به دلیــل اشــغال 
افغانســتان، رهــربی ایــن کشــور را بــر آن داشــت تــا راه خــروج آبرومندانه 
از افغانســتان بیابــد. رهــربان شــوروی توافقنامــه ی ژنــو را در ســال 1988 
ــن  ــای ای ــروج نیروه ــه خ ــاز ب ــی 1988 آغ ــخ 15 م ــه و در تاری پذیرفت
کشــور از افغانســتان کردنــد. آخریــن گــروه رسبــازان شــوروی در تاریــخ 

ــد.  ــرک کردن ــتان را ت ــربوری 1989 افغانس 15 ف

توسعه در دوران پس از شوروی
متحــده  ایــاالت  افغانســتان،  از  شــوروی  نیروهــای  خــروج  از  پــس 
ــار  ــن ب ــی، ای ــام گرایان افراط ــه اش از اس ــت مخفیان ــه حای ــان ب هم چن
از طریــق پاکســتان، ادامــه داد. هــدف امریــکا رسنگونــی حکومتــی بــود 
ــل 1992، حکومــت  ــاه اپری ــد. در م کــه شــوروی ها برجــا گذاشــته بودن
کابــل درنتیجــه ی درگیری هــای داخلــی حــزب و افزایــش حمــات 
اســام گرایان افراطــی ســقوط کــرد. اتحــادی از گروه هــای اســامی 
به رهــربی صبغت اللــه مجــددی از جبهــه ی ملــی نجــات افغانســتان 
اواخــر  در  کوتاه مــدت آن  گرفــت و حکومــت  به دســت  را  قــدرت 
ــن  ــس از آن، برهان الدی ــت. پ ــان گرف ــال پای ــان س ــون ه ــاه ج م
ربانــی از جمعیــت اســامی افغانســتان، تــا اواخــر ســال 2001 
ــح  ــورای صل ــب ش ــس منتص ــی ریی ــود )ربان ــت ب در رأس حکوم
ــده ی  ــک حمله کنن ــط ی ــپتامرب 2011 توس ــخ 20 س ــود و در تاری ب
انتحــاری کــه تظاهــر کــرد فرســتاده ی صلــح از ســوی طالبــان اســت 
ــع و  ــد مناب ــت فاق ــن حکوم ــد(. ای ــته ش ــل کش ــه اش در کاب در خان
ــود  ــر جنگ ســاالران ب ــدار ب ــال اقت ــرای اِع ــن مرشوعیــت ب همچنی
و جنگ هــای مســلحانه بــا هــدف کنــرول قــدرت در کشــور بــرای 
ســال ها میــان احــزاب مختلــف ادامــه یافــت. بخــش عمــده ی 
ــردم  ــر از م ــزار نف ــا ه ــت، و ده ه ــن رف ــور از بی ــاخت های کش زیرس
جــان خــود را از دســت دادنــد، درحالی کــه جنگ جویــان اســام گرا 

ــد.  ــل نبودن ــردم ارزش قای ــا آزادی م ــی ی ــرای زندگ ــی ب ــا اندک حت
ــا هــزاران نفــر خانه هــای  جنــگ داخلــی درحال گســرش، باعــث شــد ت
ــایه  ــورهای همس ــه کش ــی ب ــن پناه ــی یاف ــرده و در پ ــرک ک ــود را ت خ
برونــد. در ســال 1994، گــروه افراط گــرای دیگــری به نــام »طالبــان« 
در قندهــار ظهــور کــرد و قــدرت یافــت. ایــن گــروه مأموریــت خــود را 
ــی  ــای داخل ــان دادن درگیری ه ــاالران، پای ــدن از رش جنگ س خاص ش
و تأســیس یــک سیســتم حکومــت داری براســاس رشیعــت اســامی 
اعــام کــرد. طالبــان نیــز ماننــد اســاف خــود، هیــچ اهمیتــی بــرای 
ــی را  ــی مردم ــا بی رحم ــد و ب ــل نبودن ــان قای ــوق زن ــا حق ــرش ی ــوق ب حق

کــه از قوانیــن آن هــا اطاعــت منی کردنــد می کشــتند. 
ــوان قهرمــان حقــوق بــرش  ــاالت متحــده خــود را به عن باوجــود آن کــه ای
ــه حقــوق  ــان و تجــاوز ایــن گــروه ب می بینــد، اقدامــات وحشــیانه ی طالب
ــر  ــور بیش ــن کش ــه ای ــت، چراک ــده می گرف ــادی نادی ــد زی ــا ح ــرش را ت ب
ــود کــه قــادر باشــد از منافــع امریــکا  نگــران ایجــاد حکومــت باثباتــی ب
در افغانســتان دفــاع کنــد. ایــاالت متحــده، پاکســتان و عربســتان ســعودی، 
ــان  ــی از طالب ــت مخف ــه حای ــود ب ــال خ ــع امپری ــری مناف ــرای پی گی ب
ــان،  ــط طالب ــال 1996 توس ــل در س ــرف کاب ــس از ت ــد. پ ــه دادن ادام
ایــاالت متحــده تصمیــم گرفــت بــا آن هــا وارد تجــارت شــود و ایــن گروه 
ــی  ــک کمپان ــد. ی ــمیت بشناس ــل به رس ــد کاب ــدرت جدی ــوان ق را به عن
ــتقیم  ــال مس ــرای انتق ــی ب ــط لوله  ی ــاخت خ ــا س ــه ب ــی در رابط امریکای
ــت،  ــن رشک ــد. ای ــره ش ــان وارد مذاک ــا طالب ــتان، ب ــق افغانس ــت از طری نف
اداره یــی در قندهــار تأســیس کــرد و 900000 دالــر بــرای مرکــز مطالعــات 
ــا و  ــا، تعمیرکاره ــوزش مربی ه ــرای آم ــکا، ب ــا، نرباس ــتان در اوماه افغانس

جنگ داخلی درحال گسترش، باعث شد تا هزاران نفر 
خانه های خود را ترک کرده و در پی یافتن پناهی 
به کشورهای همسایه بروند. در سال 1994، گروه 
افراط گرای دیگری به نام »طالبان« در قندهار ظهور کرد و 
قدرت یافت. این گروه مأموریت خود را خالص شدن از شر 
جنگ ساالران، پایان دادن درگیری های داخلی و تأسیس یک 
سیستم حکومت داری براساس شریعت اسالمی اعالم کرد. 



دیگــر حرفه هایــی کــه امــکان ســاخت خــط لولــه توســط ایــن کمپانــی 
ــاص داد. ــرد، اختص ــم می ک را فراه

مقابله با طالبان

ــید  ــان رس ــی به پای ــان زمان ــده از طالب ــاالت متح ــه ی ای ــت مخفیان حای
ــه  ــس از آن ک ــدند و پ ــن الدن ش ــا ب ــادی ب ــان وارد اتح ــربان طالب ــه ره ک
او و طرفدارانــش از ســودان تبعیــد شــدند، آن هــا را در افغانســتان جــای 
دادنــد. گــروه طالبــان، بــن الدن و دیگــر افراط گرایــان عــرب را به عنــوان 
جنگ جویــان اســام گرا می دیدنــد و آن هــا نیــز بــه نوبــه ی خــود از 
طالبــان در جنــگ علیــه رقیــب آن، اتحــاد شــال )ترکیبــی از گروه هــای 
اســام گرای متعــدد و طرفــداران شــوروی( حایــت می کردنــد. رهــربی 
اتحــاد شــال را ربانــی به دســت داشــت کــه علی رغــم ایــن حقیقــت کــه 
ــود، هنــوز توســط  ــرای ایــن اســام گرایان افراطــی ویــزا صــادر کــرده ب ب
جامعــه ی جهانــی به عنــوان رییــس دولــت شــناخته می شــد. پــس از 
آن کــه طالبــان کابــل را تــرف کردنــد و ربانــی و متحدانــش را بــه مناطق 
شــالی کشــور راندنــد، وزیــر دفــاع ربانــی، احمدشــاه مســعود به تنــدی 
ــر افراط گرایــان عــرب تاخــت و از آن هــا خواســت افغانســتان را تــرک  ب
کننــد. ایــاالت متحــده تــاش کــرد طالبــان را قانــع کنــد کــه بــن الدن را بــه 
ایــاالت متحــده تحویــل بدهنــد تــا بــه اتهــام مبب گــذاری ســفارت های 
ایــاالت متحــده در کنیــا و تانزانیــا در ســال 1998 محاکمــه شــود. طالبــان 
ــکا  ــا آمری ــد ت ــث ش ــن باع ــد و ای ــت نکردن ــن کار موافق ــام ای ــا انج ب
رویکــرد محتاطانه تــری بــا ایــن گــروه اتخــاذ کــرد. پــس از 11 ســپتامرب، 
ــوم  ــت ها محک ــه تروریس ــاه دادن ب ــل پن ــان را به دلی ــده طالب ــاالت متح ای
ــا  ــود آورد و از آن ه ــابق به وج ــادی س ــربان جه ــا ره ــادی ب ــرد و اتح ک
ــت  ــده حای ــاالت متح ــکاری ای ــا هم ــان ب ــاخن طالب ــرای رسنگون س ب
ــی را تشــکیل داد و  ــی از نیروهــای بین امللل ــاالت متحــده ائتاف کــرد. ای
در مــاه اکتــرب ســال 2001 حماتــی بــر طالبــان راه انــدازی کــرد. در پایــان 
آن ســال، حکومــت طالبــان رسنگــون شــد و آمریــکا یکــی از مشــاوران 
قدیمــی ســازمان ســیا، حامــد کــرزی، را به عنــوان رییــس دولــت انتخــاب 

کــرد. 

دوران اشغال ایاالت متحده
ــان از  ــه کــرد کــه طالب ــه افغانســتان حمل ــه ب ــن بهان ــا ای ــاالت متحــده ب ای
تروریســم حایــت کــرده  و بــه جنگ جویــان القاعــده کــه مســئول 
حمــات 11 ســپتامرب 2001 بــر خــاک ایــاالت متحــده بودنــد پنــاه 

ایــن جنــگ،  اصلــی  کــه هــدف  کــرد  ادعــا  اســت. آمریــکا  داده 
جلوگیــری از اتفاق افتــادن یــک 11 ســپتامرب دیگــر، آزادســاخن مــردم 
افغانســتان، به ویــژه زنــان، و حایــت از تأســیس یــک سیســتم حکومتــی 
دموکراتیــک بــوده اســت. بااین حــال، ایــن جنــگ تنهــا بخشــی از یــک 
تحکیــم  بــرای  گســرده تر  سیاســی  برنامــه ی 
متحــده  ایــاالت  بی چون وچــرای  برتــری 
ــزی و  ــیای مرک ــی در آس ــدرت جهان ــوان ق به عن
ــر  ــه ب ــی را ک ــام دولت های ــود و مت ــه ب رشق میان
ــار  ــد را کن ــتادگی می کردن ــع آن ایس رس راه مناف
مــی زد و رهــربان مطیعــی را در قــدرت قــرار 
منافــع  راســتای  در  می توانســتند  کــه  مــی داد 
قدرت طلبانــه ی ایــاالت متحــده عمــل کننــد. 
پــس از ســقوط حکومت طالبــان، حامــد کرزی، 
ــوان  یــک مشــاور باســابقه ی ســازمان ســیا، به عن
رییــس حکومــت موقــت انتخــاب شــد. مــدارس 
دخــران بــاز شــدند، تعــداد اندکــی از زنــان وارد 
اقتصــادی  دولتــی  و  خصوصــی  بخش هــای 
همســایه  به کشــورهای  کــه  افــرادی  شــدند، 
پناهنــده شــده بودنــد بــه خانــه بازگشــتند. بــرای 
اقدامــات  درنتیجــه ی  ســال ها  کــه  مردمــی 
جنگ ســاالران آســیب دیــده بودنــد، ایــاالت 
متحــده به منزلــه ی فرشــته ی نجاتــی بود. مــردم از 
ایــن تحــول به عنــوان امیــدواری جدیــد اســتقبال کــرده و بــا ســاده لوحی 
پذیرفتنــد کــه بــرای بازســازی جامعــه ی خــود تحــت حایــت جامعــه ی 
ــال  ــت جمهوری در س ــات ریاس ــن انتخاب ــد. اولی ــرار دارن ــی ق بین امللل
ــد  ــال بع ــک س ــی ی ــات پارملان ــس از آن انتخاب ــد، و پ ــزار ش 2004 برگ
گروه هــای  و  افراط گرایــان  جنگ ســاالران،  بــه  گرفــت.  صــورت 
طرفــدار شــوروی کــه در طــی ســال ها اعــال شــنیع و ســتم های زیــادی 
ــا  ــی ب ــات پارملان ــا در انتخاب ــد، اجــازه داده شــد ت را مرتکــب شــده بودن
یکدیگــر رقابــت کننــد. آن هــا بــا تاکتیک هــای مختلفــی شــامل تحقیــر، 
ــت آوردن  ــا به دس ــدند ت ــق ش ــران موف ــه فقی ــول ب ــن پ ــد و پرداخ تهدی
ــط  ــد. افــرادی کــه رواب ــرای خــود تضمیــن کنن کرســی های پارملــان را ب
ــی  ــات ارشــد در ادارات دولت ــوان مقام ــت داشــتند به عن در ســاختار دول
منصــوب شــدند. پارملــان کــه اکنــون تحــت تســلط جنگ ســاالران و 
ــود، مجرمــان جنگــی را براســاس طــرح  اســالم گرایان قــرار گرفتــه ب
آشــتی ملــی مــورد عفــو قــرار داد. هــدف آن هــا از ایــن کار حامیــت 
ــود.  ــی ب ــم جنگ ــه جرای ــوط ب ــی مرب ــر اتهامات ــان در براب از خودش
خوش بینــی و امیــدواری ایجادشــده در دوره ی پــس از طالبــان بــر 
بــاد رفــت. مــردم اعتــامد خــود را بــه حکومتــی کــه رونــد گذشــته را 
پیــش می بــرد از دســت دادنــد. مــردم کــرزی را رهــر بی خاصیتــی 
ــاوزان  ــاالران و متج ــه جنگ س ــل ک ــن دلی ــه ای ــد و او را ب می دیدن
ــوض  ــیده و در ع ــه نکش ــز محاکم ــای می ــه پ ــر را ب ــوق ب ــه حق ب
آن هــا را در متــام ســطوح دولتــی وارد ســاختار قــدرت –اجرایــی، 
ــر  قضایــی، قانون گــذاری- کــرده اســت. انتصــاب مقامــات مبتنــی ب
ــود  ــخصی ب ــط ش ــی و رواب ــط قوم ــی، رواب ــی، منطقه گرای قبیله گرای

و نــه شایسته ســاالری. 
ایــاالت متحــده از دولــت کــرزی حایــت می کــرد، اگرچــه می دانســت 
ایــن دولــت تحــت کنــرل جرگــه ی مجرمــان جنگــی بــا روابــط سیاســی 
بــا تاجــران و رسمایــه داران قــرار دارد کــه بســیاری از آن هــا روابــط 
ــا تــاراج امــوال  ــا ایــاالت متحــده داشــتند. مقامــات مســئول ب نزدیکــی ب
شــخصی و عمومــی و درگیرشــدن در قاچــاق و تجــارت موادمخــدر 
ــه  ــت را ب ــی دول ــه ی بین امللل ــد. جامع ــت یافتن ــادی دس ــروت زی ــه ث ب
ــدر  ــواد مخ ــاق م ــار قاچ ــرای مه ــذار ب ــی تأثیرگ ــه اقدامات ــل ک ــن دلی ای



ــد  ــرار دادن ــدید ق ــاد ش ــورد انتق ــت م ــرده اس ــاذ نک اتخ
و درنتیجــه کــرزی کابینــه و مقامــات ارشــد دولتــی را 
ــرای  ــددی را ب ــازمان های متع ــی داد و س ــب دوباره ی ترتی
ثابت کــردن تعهــد خــود بــه مبــارزه علیــه فســاد و قاچــاق 
بین املللــی  بــه شــهروندان و جامعــه ی  مــواد مخــدر 
ایجــاد کــرد. سیاســت کــرزی بــرای ریشه کن ســازی 
بــه  تشــبیه  بــا  می تــوان  حالــت  بهریــن  در  را  فســاد 
از مرزعــه ی مرغ هــا  دفــاع  بــرای  اســتخدام روباهــی 
توصیــف کــرد. او عزت اللــه واصفــی، پــر وزیــر ســابق 
ــارزه  ــه ی مســتقل مب ــوان رییــس کمیت کشــاورزی را به عن
ــاالت  ــی در ای ــرد. واصف ــوب ک ــاد اداری منص ــه فس علی
متحــده بــه اتهــام قاچــاق و تجــارت موادمخــدر دســتگیر 
شــده و هفــت ســال را در زندانــی در نــوادا ســپری کــرده 
بــود. فســاد در ســاختار دولــت ریشــه پراکنــده و در متــام 
ــا  ســطوح دولــت نفــوذ کــرده بــود. مقامــات حکومــت ب
سوءاســتفاده از موقعیت های شــان بــرای خــود ثــروت 

کانــی اندوختنــد. آن هــا از رشکت هایــی کــه در افغانســتان تجــارت 
ــال 2009،  ــد. در س ــت می منودن ــوه دریاف ــاج و رش ــد ب ــام می دادن انج
ــم  ــد ابراهی ــع، محم ــادن و صنای ــر مع ــه وزی ــد ک ــان دادن ــا نش گزارش ه
عــادل، 30 میلیــون دالــر از یــک رشکــت چینــی دریافــت کــرده اســت تــا 
قــرارداد مــس عینــک در والیــت لوگــر را بــه آن بســپارد. گفتــه شــد کــه 
ــب  ــه جی ــی آن ب ــرای خــود برداشــته و باق ــغ را ب ــن مبل ــون از ای او 3 میلی
ــی از  ــوان بخش ــرزی را به عن ــردم، ک ــت. م ــه اس ــش رفت ــرزی و برادران ک
ــاه اکتــرب 2010 افشــا شــد کــه  ــی کــه در م ــد. زمان ایــن مشــکل می دیدن
او از ایــران پــول دریافــت می کــرده اســت، پذیرفــت کــه در ســفرش بــه 
ــاوی  ــته یی ح ــتان، بس ــران در افغانس ــین مالکــی ســفیر ای تهــران، فداحس
625000 دالــر داده اســت. او ایــن عمــل غیرقانونــی خــود را چنیــن 
توجیــه کــرد کــه ایــن کار تاشــی صادقانــه از ســوی ایــران بــرای کمــک 

ــت.  ــوده اس ــت جمهوری ب ــر ریاس ــارف دف ــی از مص ــن بخش ــه تأمی ب
کمک هــای ایــاالت متحــده بــرای آمــوزش، ســنت های برخاســته از 
مذهــب را کاهــش نــداد. سیاســت ایــن کشــور دررابطــه بــا حقــوق زنــان 

ــه تبعیــض جنســیتی و خشــونت  ــان منجــر شــد و ن ــه آزادی زن ــه ب ــز ن نی
ــرای  ــت ب ــان، علی رغــم تعهــد دول ــان داد. وضعیــت زن ــان را پای ــه زن علی
حفاظــت و حایــت از حقــوق آن هــا، همچنــان ماننــد گذشــته در 
ــان و  ــاص زن ــکل خ ــان، به ش ــاق انس ــرار دارد. قاچ ــی ق ــت هولناک وضعی
دخــران، رو بــه افزایــش اســت و آن هــا بــرای روابــط جنســی بــه ایــران، 
ــت  ــی حای روســیه و دیگــر کشــورها قاچــاق می شــوند. سیســتم حقوق
از زنــان، فاســد و معیــوب اســت. بــه زنــان تجــاوز می شــود، مــورد 
سوءاســتفاده و دســت اندازی های جنســی قــرار می گیرنــد، به عنــوان 

ــام گرایان  ــلطه ی اس ــت س ــه تح ــان ک ــوند، و پارمل ــه می ش ــرده فروخت ب
قــرار دارد، قانــون احــوال شــخصیه ی شــیعیان را تصویــب کــرد کــه 

ــرد.  ــی می ک ــان را قانون ــی زنان ش ــر زندگ ــردان ب ــل م ــرول کام کن
ــوان در  ــه ی آن را می ت ــه منون ــد، ک ــاری می کنن ــان بدرفت ــا زن ــردان ب م
زندگــی دخــر 18 ســاله یی بــه نــام عایشــه مشــاهده کــرد. در ســال 
2009، عایشــه علی رغــم خواســته اش مجبــور بــه ازدواج شــده و توســط 
ــر از  ــی غی ــچ چاره ی ــت. او هی ــرار گرف ــاوز ق ــورد تج ــوهرانش م برادرش
ــه ی  ــه خان ــار ب ــه اجب ــد و ب فرارکــردن نداشــت. پــس از آن کــه او را یافتن
شــوهرش بازگردانــده شــود، شــوهرش او را بــا بریــدن بینــی و گوش هایش 
مجــازات کــرد. عایشــه بــرای جراحــی پاســتیک بــه ایــاالت متحــده برده 
شــد و رسخــط خربهــا در بیشــر روزنامه هــا بــه او تعلــق یافــت. علی رغــم 
ادعاهــای آمریــکا و متحــدان غربــی اش کــه زنــان در دوران پــس از 
ــده و در  ــده ش ــوان کاال دی ــان به عن ــان همچن ــده اند، زن ــان آزاد ش طالب
بازارهــا فروختــه می شــوند. »در شــینوار، منطقه یــی در والیــت ننگرهــار، 
ــن  ــتند. در ای ــان هس ــا زن ــی آن ه ــه کاالی اصل ــد ک ــود دارن ــازار وج دو ب
بازارهــای ننگرهــار زنانــی بــه فــروش می رســند... مــواردی گــزارش شــده 
ــه اســت. زن دیگــری  ــروش رفت ــه ف ــدش ب ــج فرزن ــا پن ــی ب اســت کــه زن
ــی  ــه فروشــنده ی اصل ــاز ب ــه شــده و ب ــج مــرد مختلــف فروخت ــه پن کــه ب

ــه قتــل رســید«.  بازگردانــده شــده بــود، توســط او ب
ــرای بازســازی و توســعه، به شــکل گســرده یی  ــی ب کمک هــای بین امللل
مــورد سوءاســتفاده قــرار می گرفتنــد و بودجــه ی ســازمان های غیردولتــی  
ــاالران درون  ــا جنگ س ــی ب ــات نزدیک ــه ارتباط ــی ک ــی و داخل بین امللل
ــه  ــی ک ــه خارجی های ــد. ب ــن می کردن ــتند را تأمی ــت داش ــرون از دول و بی
ــازات  ــامل امتی ــری ش ــوق باالت ــد حق ــی کردن ــازمان ها کار م ــن س ــا ای ب
زیــادی پرداخــت می شــد و آن هــا نیــز دوســتان خــود )فارغ التحصیــان 
جدیــد دانشــگاه ها کــه قــادر بــه یافــن کار در کشــورهای خــود نبودنــد( 
را در مقامــات ارشــد و مشــورتی قــرار می دادنــد. ایــن خارجــی بــا مــردم 
محلــی ماننــد رهــربان مســتعمره ها رفتــار می کردنــد و نگاهــی تحقیرآمیــز 
ــا متخصصــان و تحصیلکرده هــای داخلــی داشــتند. حقوق هــای مــردم  ب
داخلــی تنهــا بخشــی جزئــی از آن چیــزی بــود کــه بــه خودشــان پرداخت 
ــود،  ــده ب ــاص داده ش ــازی اختص ــرای بازس ــه ب ــی ک ــد. کمک های می ش
ــه مــرف می رســید کــه هیــچ  تــا حــد زیــادی در پروژه هایــی بیهــوده ب
ــادی از  ــش  زی ــت و بخ ــردم نداش ــی م ــود زندگ ــر بهب ــتقیمی ب ــر مس تأثی

ایــن پــول را مقامــات حکومتــی بــه جیــب می زدنــد.
ــردم  ــان م ــکاف می ــتان، ش ــازی در افغانس ــه بازس ــوط ب ــت های مرب سیاس
فقیــر و رسمایــه دار را گســرده تر کردنــد. اکرثیــت مــردم در مناطــق 
شــهری بــا متوســط 1 دالــر در روز زندگــی می کننــد؛ خانواده هــای فقیــر 
ــای  ــه خانواده ه ــود را ب ــودکان خ ــر ک ــرار از فق ــرای ف ــتند ب ــور هس مجب

در  بازســازی  بــه  مربــوط  سیاســت های 
افغانســتان، شــکاف میــان مــردم فقیر و ســرمایه دار 
ــق  ــردم در مناط ــت م ــد. اکثری ــترده تر کردن را گس
شــهری بــا متوســط 1 دالــر در روز زندگــی می کنند؛ 
ــرار  ــرای ف ــتند ب ــور هس ــر مجب ــای فقی خانواده ه
ــه  ــای مرف ــه خانواده ه ــود را ب ــودکان خ ــر ک از فق
ــا  ــتند ت ــور هس ــادی مجب ــودکان زی ــند؛ ک بفروش
ــه  ــی ب ــا گدای ــرای کار ی ــرده و ب ــا ک ــه را ره مدرس
ــود را  ــواده ی خ ــذای خان ــا غ ــد ت ــا برون خیابان ه

ــد.  تأمیــن کنن



مرفــه بفروشــند؛ کــودکان زیــادی مجبــور هســتند تــا مدرســه را رهــا کــرده 
و بــرای کار یــا گدایــی بــه خیابان هــا برونــد تــا غــذای خانــواده ی خــود 

را تأمیــن کننــد. 
داخلــی کشــور  متحــده، صنایــع  ایــاالت  ملت ســازی  سیاســت های 
ــوالت  ــرای محص ــازاری ب ــه ب ــل ب ــتان را تبدی ــرده و افغانس ــران ک را وی
ــرای  ــرده یی ب ــکل گس ــه ش ــی ب ــگ مرف گرای ــد؛ فرهن ــی کردن خارج
ــی  حایــت از ایــن بازارهــا پــرورش داده شــد. گزارشــی از بانــک جهان
نشــان می دهــد کــه 97 درصــد اقتصــاد کشــور وابســته بــه حامیــان 
بین املللــی اســت و تنهــا بخــش اقتصــادی در کشــور کــه هنــوز جریــان 
ــاً  ــتان تقریب ــت. افغانس ــدر اس ــت موادمخ ــاک و کش ــت تری دارد، صنع
90 درصــد تریــاک جهــان –یــک ســوم اقتصــاد 18 میلیــارد دالــری 
کشــور- را تولیــد می کنــد. ســاخت خانه هــای مجلــل و ســالن های 
عروســی توســط ثرومتنــدان و قاچاقچیــان موادمخــدر به عنــوان منــادی 
می شــد.  توصیــف  متحــده  ایــاالت  حضــور  دوران  در  بازســازی  از 
ــود. ــک ب ــش مضح ــک منای ــال 2009، ی ــت جمهور س ــات ریاس انتخاب
بااین حــال، جامعــه ی بین املللــی و ایــاالت متحــده نتیجــه ی آن را تأییــد 
ــه  ــرای دور دوم ب ــت ب ــب دول ــس منتخ ــوان ریی ــرزی را به عن ــرده و ک ک

ــناختند.   ــمیت ش رس
انتخابــات پارملانــی در ســال 2010، تغییــرات قابل توجهــی در ترکیبــات 
ــتون  ــدگان پش ــداد مناین ــود آورد. تع ــدگان به وج ــس مناین ــی مجل قوم
ــل  ــدگان به دلی ــم رشکت کنن ــداد ک ــه تع ــه ب ــا توج ــی ب ــق جنوب از مناط
تهدیــدات جانــی طالبان بــرای مــردم درصــورت رأی دادن، کاهش یافت. 
اگرچــه کــرزی بــه نتیجــه ی انتخابــات در چنــد والیــت، به خصــوص در 
ــرد،  ــراض ک ــد اع ــزاره بودن ــوم ه ــروز از ق ــای پی ــه کاندیداه ــی ک غزن
گروه هــای نظــارت بین املللــی و ایــاالت متحــده نتایــج انتخابــات را 
تأییــد کردنــد. اگرچــه هزاره هــا از کــرزی در انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــود کــه هزاره هــا  ــن ب ــد، اســتدالل او ای ــه او رأی دادن حایــت کــرده و ب
ــا  ــد. تنش ه ــی کنن ــت منایندگ ــن والی ــتون ای ــاکنان پش ــد از س منی توانن
ــت، و  ــود داش ــی وج ــطح باالی ــان در س ــان همچن ــرزی و پارمل ــان ک می
ــرده و  ــدازی ک ــز راه ان ــای اعراض آمی ــق تظاهرات ه ــای ناموف کاندیده
ــوند.  ــناخته ش ــات ش ــروز انتخاب ــوان پی ــه به عن ــتند ک ــت می خواس از دول
ــه آغــاز کــرد. بااین همــه،  ــن زمین ــی در ای اداره ی لوی ســارنوالی تحقیقات
کمیســیون انتخاباتــی افغانســتان اعــام کــرد کــه تصمیــم آن نهایی اســت. 
کــرزی دادگاه ویژه یــی را بــرای حــل ایــن بحــران تشــکیل داد. ایــن 
دادگاه 62 عضــو پارملــان را ســلب صاحیــت کــرد و خواســتار اخــراج 
آن هــا شــد. ایــن کار کاندیداهــای ناموفــق را بــاری دیگــر بــرای تحــت 
فشــار قــراردادن کــرزی بــرای منصوب کــردن آن هــا به عنــوان مناینــده ی 
پارملــان تشــویق کــرد. باتوجــه بــه حل ناشــده ماندن ایــن مســأله، کــرزی 
نرمــش نشــان داد و موافقــت کــرد کــه کمیســیون انتخابــات حــق نهایــی 

ــا را دارد.  ــی پرونده ه ــرای بازبین ب
رییــس کمیســیون انتخابــات، تحــت فشــار یــا وعــده ی پــاداش، در 

ــس از  ــات پ ــخ 21 اگســت 2011 اعــام کــرد کــه کمیســیون انتخاب تاری
ــه  ــت ک ــه اس ــم گرفت ــال تصمی ــن جنج ــه ی ای ــی در زمین ــام تحقیقات انج
ــراد دیگــری مــورد  ــد و اف ــت کن ــده ی مجلــس ســلب صاحی از 9 مناین
تأییــد کــرزی کــه در انتخابــات شکســت خــورده بودنــد جایگزیــن 
فاقــد  و  ناشــناخته  نســبتاً  سلب صاحیت شــده  افــراد  )بیشــر  شــدند 
حایت هــای سیاســی بودنــد و تعــدادی از کاندیداهــای جایگزین شــده 
روابــط نزدیکــی بــا ســاختار قــدرت داشــتند(. ایــن تصمیــم قانونگــذاران 
را برآشــفته ســاخت. آن هــا کــه در گذشــته اخطــار داده بــود هــر تغییــری 
ــر  ــا منج ــته جمعی آن ه ــتعفای دس ــه اس ــی ب ــات پارملان ــج انتخاب در نتای
ــرده و  ــاد گس ــد. فس ــم را رد کردن ــن تصمی ــر ای ــار دیگ ــد، ب ــد ش خواه
نارضایتــی در دولــت، و شکســت آن در حفــظ امنیــت و میانجیگــری در 
ایــن جدال هــا )افــرادی مرتبــط بــا جنگســاالران و رسمایــه داران عدالــت 
را می خریدنــد( موجــب مخالفت هــای عمومــی گســرده تر شــده و 
فرصتــی بــرای طالبــان و جنگ ســاالران فراهــم آورد تــا ایــن خــا را پــر 

کننــد.
ــر و  ــر بیش ــه فق ــده، ب ــاالت متح ــت ای ــت حای ــازی تح ــعه و بازس توس
افزایــش بیــکاری انجامیــد و موجــب شــد تــا هــزاران نفــر، به ویــژه مــردان 
و پــران جــوان، مبالغــی درحــدود 10 تــا 15 هــزار دالــر قــرض بگیرنــد 
ــا به خطرانداخــن زندگی هــای  ــد کــه آن هــا را ب ــی بپردازن ــه قاچاقربان و ب
ــه  ــه ب ــران و ترکی ــتان، ای ــق پاکس ــتناک ازطری ــفرهایی وحش ــان در س ش
اروپــا برســانند. افــراد دیگــری خــود را بــرای رســیدن بــه اســرالیا و 
نیوزلنــد بــه دریــا زدنــد و بســیاری از آن هــا جــان خــود را در راه رســیدن 

ــد.  ــت دادن ــان از دس ــای رویایی ش ــه رسزمین ه ب
در دوران بازســازی در دوران پــس از طالبــان، قدرمتنــدان و رسمایه داران 
ثــروت کشــور و کمک هــای بین املللــی بــرای بازســازی را رسقــت 
ــخاص  ــت: »اش ــده اس ــم« آم ــه ی »تای ــط مجل ــی توس ــد. در گزارش کردن

مهــم دولتــی در افغانســتان دالرهــای شــا )امریکایی هــا( را در ســاک ها 
می ریزنــد و ازطریــق فــرودگاه کابــل بــه مناطقــی نامشــخص منتقــل 
ــل  ــقوط کاب ــر«. س ــون دال ــدود 10 میلی ــر روز ح ــاالً ه ــد؛ احت می کنن
ــی  ــاد عموم ــه اعت ــت ک ــی اس ــن اعال ــری از چنی ــانه ی دیگ ــک نش بان
ــاد داد. گفتــه شــد کــه  ــر ب ــه رهــربان موردحایــت ایــاالت متحــده را ب ب
ــور  ــرادر رییس جمه ــرزی ب ــود ک ــامل محم ــت، ش ــدان در دول قدرمتن
)بزرگ تریــن ســهام دار بانــک( و حســین فهیــم )بــرادر معــاون دوم 
نقــش داشــته اند. در  بانــک  ریاســت جمهوری( در ورشکست شــدن 
ــر  ــارد دال ــزی کــه در ایــن بانــک اســتفاده شــد، حــدود 1 میلی طــرح پون
ــی،  ــده ی عرب ــارات متح ــی، ام ــی در دب ــپرده گذاران در اماک ــول س از پ
ــروزی و  ــل فی ــک، خلی ــد بان ــران ارش ــت مدی ــد. دول ــذاری ش رسمایه گ
ــی  ــک دســتگیر و زندان ــرداری از بان ــه اتهــام کاه ب ــود، را ب شــیرخان فرن
کرد.همچنیــن پیشــنهاد شــد عبدالقــادر فطــرت کــه ریاســت بانــک 
مرکــزی ایــن کشــور را از ســال 2007 به عهــده داشــت در ســوءمدیریت 
ایــن بانــک نقــش داشــته اســت. زمانــی کــه فطــرت موضــوع ایــن 



ــه  ــرد ک ــا ک ــده ادع ــاالت متح ــه ای ــرار ب ــا ف ــت، او ب ــرار گرف ــات ق تحقیق
ــک  ــل بان ــقوط کاب ــی در س ــه نقش ــی ک ــای نام ــل افش ــی او به دلی زندگ
داشــته اســت در خطــر قــرار دارد. گزارش هــا نشــان می دهنــد کــه فطــرت 
بعــد از آن کــه اســام گرایان افراطــی قــدرت را در ســال 1992 بــه دســت 
ــک منصــوب شــد و در دوران  ــس د افغانســتان بان ــوان ریی ــد به عن گرفتن
ــه کــرده و آن را در  ــه نصــف قیمــت مبادل کــرزی پول هــای قدیمــی را ب
ــش متهــم  ــت می کــرد. او و همکاران ــل ثب ــه قیمــت کام ــر رســمی ب دفات
هســتند کــه مبالــغ هنگفتــی را بــه جیــب زده انــد. فطــرت پیــش از برگشــن 

بــه ایــاالت متحــده چهــار مــاه حقــوق خــود را 
به عنــوان پیش پرداخــت دریافــت کــرد. 

تــاش  در  کــه  متحــده  ایــاالت  آن جــا  از 
افغانســتان و کســب  ثبــات در  بــرای ایجــاد 
ــود،  ــورده ب ــت خ ــی شکس ــای مردم حایت ه
بــاراک اوبامــا تصمیــم گرفــت بــا مستقرســاخن 
نیروهــای جنگــی بیشــر، بــرگ برنــده در جنگ 
ــد. سیاســت  ــاالت متحــده برگردان ــع ای ــه نف را ب
جدیــد به عنــوان اســراتژی ضدشــورش و بــا 
مــردم  و ذهن هــا«ی  قلب هــا  »بــردن  هــدف 
افغانســتان ترتیــب شــد. ایــاالت متحــده از مــردم 
افغانســتان می خواســت تــا درنهایــت خودشــان 
و  روســتاها  از  طالبــان  و  شــده  جنــگ  وارد 
ــده  ــاالت متح ــد و ای ــرون برانن ــان بی شهرهای ش
بــرای آن هــا حایــت مالــی بــرای حفــظ کنــرل 
مناطقــی کــه درگیــری در آن هــا وجــود داشــت 
بهبــود  به منظــور  زیرســاخت ها  بازســازی  و 

ــرد. ــم می ک ــا فراه ــی آن ه زندگ
ــیان  ــر شورش ــروزی ب ــرای پی ــده ب ــاالت متح ای
تصمیــم گرفــت تــا از راهــربد خشــونت آمیزتری 
ــبانه،  ــات ش ــی، حم ــد –مبب افکن ــتفاده کن اس
ترورهــای مخفیانــه، قتل هــای بــدون دادگاه، 
افزایــش  و  نظامــی  پیانــکاران  از  اســتفاده 
حــاالت هواپیاهــای بــدون رسنشــین. افزایش 

ــه ســمت اســام گرایان افراطــی کشــاند و  ــردم را ب ــی م خشــونت و ویران
ــد.  ــع ش ــام گرایان مرتج ــان و اس ــرش بنیادگرای ــد و گس ــه رش ــر ب منج
افراط گرایــان خــود را به عنــوان مجاهــدان ضدغــرب معرفــی کردنــد 
ــاع می کننــد درحالی کــه خــود  کــه از مذهــب و ارزش هــای اســامی دف
آن هــا اصــول آن را به شــکل ریاکارانــه زیــر پــا گذاشــته و هــر روز نقــض 

ــه  ــاری را ب ــاه بی ش ــردم بی گن ــی م ــان زندگ ــا طالب ــگ ب ــد. جن می کردن
ــات  ــدند، احساس ــته می ش ــری کش ــردم بیش ــه م ــت؛ هرچ ــر انداخ خط
ــد و  ــه بودن ــردم برافروخت ــت. م ــری می یاف ــش بیش ــز افزای ــی نی ضدغرب
ــرای شکســت در مهارنکــردن نیروهــای بین املللــی محکــوم  کــرزی را ب
ــاد  ــا انتق ــرزی ب ــا ک ــد ت ــث ش ــی باع ــاس غرب ــن احس ــد. باالرف می کردن
از مبب افکنی هــای ایــاالت متحــده و بــا امیــد بــه کســب دوبــاره ی 
ــتقل  ــربی مس ــوان ره ــود را به عن ــتون، خ ــه ای پش ــربان قبیل ــت ره حای

نشــان بدهــد. 
امــا چگونــه اســت کــه ایــاالت متحــده، ثرومتندتریــن 
و تأثیرگذارتریــن قــدرت جهانــی، بــا اســلحه های 
فقیرتریــن  باثبات ســاخن  در  پیچیــده،  و  مــدرن 
و  افغانســتان،  جهــان،  کشــور  عقب مانده تریــن  و 
شکســت  آن  تروریســتی  شــبکه های  ازبین بــردن 
خــورده اســت؟ یکــی از دالیــل ایــن اســت کــه 
هــدف جنــگ در مغایــرت بــا منافــع مــردم افغانســتان 
و ایــن منطقــه قــرار داشــته و دارد. به عــاوه، ایــاالت 
ــع  ــر از مناف ــع امپریالیســتی خــود را باالت متحــده مناف
ــه  ــده ک ــاالت متح ــت. ای ــرار داده اس ــه ق ــردم منطق م
علی رغــم افزایــش نیروهایــش، در موقعیتــی قــرار 
گرفتــه بــود کــه چشــم انداز پیــروزی در آن دیــده 
سیاســت های  در  کــه  گرفــت  تصمیــم  منی شــد، 
خــود بازبینــی کنــد و درنتیجــه از مذاکــرات و روابــط 
فعاالنــه بــا طالبــان اســتقبال کــرد.  کــرزی نیــز از الفاظ 
نرم تــری درمــورد طالبــان اســتفاده کــرد و آن هــا را بــا 
ــری  ــودداری از به کارگی ــرای خ ــردن ب ــدف قانع ک ه
کنــد.  اجتنــاب  خــود  مــردم  کشــن  و  خشــونت 
ــان  ــت طالب ــت آوردن حای ــرای به دس ــن او ب همچنی
نــام حــدود 50 نفــر از رهــربان طالبــان را بــه ســازمان 
ملــل فرســتاد و درخواســت کــرد از لیســت ســیاه 
ایــن ســازمان خــارج شــوند. در ســال 2010، ایــاالت 
متحــده وکیــل احمــد متــوکل و عبدالســام ضعیــف را 
از لیســت حــذف کــرد. در تاریــخ 15 جــوالی ســال 
2011، شــورای امنیــت ســازمان ملــل نــام 14 رهــرب طالبــان شــامل ارســا 
ــوزی  ــه ف ــابق(، حبیب الل ــی س ــات عال ــر تحصی ــاون وزی ــی )مع رحان
ــی  ــان حقان ــید رح ــعودی(، س ــتان س ــه عربس ــان ب ــابق طالب ــفیر س )س
)معــان وزیــر معــدن و صنایــع ســابق(، و فقیرمحمــد یــک معــاون وزیــر 
ــرب  ــام 123 ره ــوز ن ــده هن ــاالت متح ــرد. ای ــارج ک ــت خ ــر را از لیس دیگ

هزینه ی فزاینده ی جنگ، 
باالرفتن تلفات و خسارت های 

ایاالت متحده و نارضایتی 
روبه افزایش مردم آمریکا نسبت 

به جنگ، اوباما را تحت فشار 
قرار داد. او جنگ را موفقیت آمیز 

اعالم کرد و اظهار داشت که 
انتقال قدرت به مقامات محلی 
و روند خروج نیروهای ایاالت 

متحده را آغاز خواهد کرد 
)تالشی قابل پیش بینی برای 
کسب حمایت عمومی برای 

شرکت در انتخابات مجدد(. در 
ماه فبروری 2011 ایاالت متحده 

و افغانستان پس از گفت وگو 
بر سر انتقال مسئولیت های 

امنیتی به ارتش ملی و پولیس 
افغانستان به توافق رسیدند.



ــود دارد.  ــیاه خ ــت س ــان را در لیس طالب
ــاالت  ــارت های ای ــات و خس ــن تلف ــگ، باالرف ــده ی جن ــه ی فزاین هزین
متحــده و نارضایتــی روبه افزایــش مــردم آمریــکا نســبت بــه جنــگ، 
ــز اعــام کــرد  ــرار داد. او جنــگ را موفقیت آمی ــا را تحــت فشــار ق اوبام
و اظهــار داشــت کــه انتقــال قــدرت بــه مقامــات محلــی و رونــد خــروج 
نیروهــای ایــاالت متحــده را آغــاز خواهــد کــرد )تاشــی قابل پیش بینــی 
بــرای کســب حایــت عمومــی بــرای رشکــت در انتخابــات مجــدد(. در 
ــر  ــاالت متحــده و افغانســتان پــس از گفت وگــو ب ــاه فــربوری 2011 ای م
ــتان  ــس افغانس ــی و پولی ــش مل ــه ارت ــی ب ــئولیت های امنیت ــال مس رس انتق
ــی  ــده، ارشف غن ــاالت متح ــدار ای ــرات طرف ــیدند. تکنوک ــق رس ــه تواف ب
احمــدزی، کــه یکــی از اعضــای کابینــه ی کــرزی بــود به عنــوان رییــس 
کمیســیون هاهنگــی رونــد انتقــال منصــوب شــد. اوبامــا در یــک 
ــپتامرب  ــاه س ــا م ــه ت ــرد ک ــان ک ــون 2011 بی ــخ 22 ج ــخرنانی در تاری س
2012، ایــاالت متحــده متــام 33000 نیــروی خــود را کــه به عنوان بخشــی 
ــده  ــتقر ش ــتان مس ــال 2009 در افغانس ــا در س ــش نیروه ــه ی افزای از برنام
ــت  ــده از مأموری ــاالت متح ــت ای ــرد و مأموری ــد ک ــارج خواه ــد خ بودن
جنگــی بــه حایتــی و مشــورتی تغییــر خواهــد کــرد و همچنیــن خــروج 
ــس  ــل خواهــد شــد و پ ــال 2014 تکمی ــا س ــاالت متحــده ت ــای ای نیروه
از آن مــردم افغانســتان مســئولیت کامــل را بــرای تأمیــن امنیــت خــود بــه 
ــن کشــور 9800  ــاالت متحــده گفــت کــه ای ــت )ای ــد گرف عهــده خواهن
نیــروی خــود را تــا پایــان ســال 2015 در افغانســتان حفــظ خواهــد کــرد 
و پــس از آن رونــد کاهــش ادامــه خواهــد یافــت و تنهــا تعــداد اندکــی 
از نیروهــای نظامــی تــا ســال 2017 در ســفارت ایــاالت متحــده حضــور 
ــازی  ــن آغ ــه ای ــت ک ــود گف ــخرنانی خ ــا در س ــت(. اوبام ــد داش خواهن
بــرای پایــان جنــگ در افغانســتان اســت و افــزود »امشــب، مــا احســاس 
آرامــش می کنیــم از این کــه می دانیــم جنــگ در افغانســتان درحــال 
پایان یافــن اســت. تعــداد کمــری از پــران و دخــران مــا در مســیرهای 
پرخطــر خدمــت می کننــد. مــا مأموریــت جنگــی خــود را پایــان دادیــم... 
ــد  ــش رو خواه ــتان پی ــی در افغانس ــخت و تاریک ــای س ــه روزه و اگرچ
ــاهده  ــت ها مش ــت را در دوردس ــح و امنی ــنایی صل ــوان روش ــود، می ت ب

ــت«. ــد داش ــئوالنه خواه ــی مس ــی پایان ــای طوالن ــن جنگ ه ــرد. ای ک
پــس از یــک دهــه جنــگ بــا طالبــان و رفتــار بــا آن هــا به عنــوان 
ــروه  ــن گ ــه ای ــبت ب ــود نس ــت های خ ــده سیاس ــاالت متح ــت، ای تروریس
را تــا حــد زیــادی معکــوس کــرد. در اواخــر مــاه دســامرب 2011، 
معــاون رییس جمهــور آمریــکا، جوبایــدن، اعــام کــرد کــه طالبــان 
ــوری 2012  ــخ 3 جن ــن در تاری ــتند؛ همچنی ــده نیس ــاالت متح ــمن ای دش
ــان در قطــر را تســهیل کــرده  ــرای طالب ــری ب ــاح دف ــاالت متحــده افتت ای
ــق  ــه تواف ــا ب ــا آن ه ــان ب ــان طالب ــه ی زندانی ــر رس معامل ــره ب ــرای مذاک و ب
ــی  ــخ 31 م ــه در تاری ــت ک ــش رف ــا پی ــا آن ج ــده ت ــاالت متح ــید. ای رس
2014، پنــج زندانــی طالبــان در زنــدان گوانتامــو را در ازای یــک رسبــاز 
امریکایــی، بویــی برگــدال، کــه در ســال 2009 در رشق افغانســتان توســط 
شــبه نظامیان طالبــان گرفتــار شــده بــود آزاد کــرد. ایــن افــراد اعــال شــنیع 
و ســتم های فراوانــی را در دوران حکومــت طالبــان در افغانســتان انجــام 
داده بودنــد: محمــد فضــل )رییــس ســابق نیروهــای طالبــان کــه در ســال 
1999 مســئول اعــدام افــرادی کــه بــه آن هــا تســلیم شــدند(، محمــد نبــی، 
عبدالحــق واثــق )کــه به عنــوان رابــط طالبــان بــا چندیــن گــروه بنیادگــرای 
ــی از  ــواه )یک ــه خیرخ ــود(، خیرالل ــرده ب ــده کار ک ــامل القاع ــامی ش اس
چهره هــای بنیان گــذار جنبــش طالبــان(، و نوراللــه نــوری )کــه گفتــه 
می شــود در اعــدام هــزاران شــیعه در ســال 1998 نقــش داشــته اســت(. 
ــاالت  ــغال گرانه ی ای ــگ اش ــه ی جن ــه هزین ــت ک ــده اس ــن زده ش تخمی
متحــده 100 میلیــارد دالــر در ســال باشــد، درحالی کــه هزینــه ی جنــگ 
ــا  ــرد ت ــاش ک ــا ت ــه اوبام ــت. گرچ ــر اس ــون دال ــم 3.7 تریلی ــا تروریس ب
جهــان را قانــع کنــد کــه جنــگ رو بــه پایان اســت، بــرای مــردم افغانســتان 

کــه زندگــی خــود را در طــول ســه دهــه جنــگ از دســت داده انــد، ایــن 
جنــگ نــه تنهــا بــه پایــان نزدیــک نشــده، بلکــه بــه مرحلــه ی غیــر قابــل 
ــر  ــون 2011 ب ــخ 28 ج ــان در تاری ــه ی طالب ــت؛ حمل ــیده اس ــرل رس کن
هوتــل اینرکانتیننتــال کابــل کــه منجــر بــه مــرگ 21 نفــر شــد، شــاهدی 
ــه در  ــرزی، ک ــی ک ــرزی، احمدول ــی ک ــرادر ناتن ــود. ب ــأله ب ــن مس ــر ای ب
لیســت ســازمان ســیا قــرار داشــت و همــه کاره ی مافیــای مــواد مخــدر در 
قندهــار دانســته می شــد، در تاریــخ 12 جــوالی 2011 تــرور شــد. دلیــل 
ــی در  ــای زندگ ــام جنبه ه ــر مت ــه او ب ــود ک ــن ب ــن او ای ــدف قرارگرف ه
قندهــار کنــرل داشــت و بــدون تأییــد او انجــام هیــچ کاری در آن شــهر 
امــکان نداشــت. مشــاور مــورد اعتــاد کــرزی، جــان محمدخــان والــی 
ســابق والیــت ارزگان، چنــد روز بعــد در کابــل تــرور شــد و در تاریخ 27 
جــوالی 2011، غــام حمیــدی شــاروال قندهــار، در حمله یــی انتحــاری 
ــود کــه بعــد از  ــاالت متحــده ب ــدی از شــهروندان ای ــل رســید )حمی به قت
ــد(.  ــاب ش ــاروال انتخ ــوان ش ــال 2007 به عن ــار در س ــه قنده ــت ب بازگش
ــت گرفن  ــرای به دس ــگ ب ــه جن ــامی ب ــان اس ــه افراط گرای ــان ک همچن
ــیب  ــیر آس ــن مس ــان در ای ــد، غیرنظامی ــه می دهن ــور ادام ــدرت در کش ق
ــای  ــه ماه ه ــد ک ــان می ده ــده نش ــاالت متح ــزارش ای ــک گ ــد. ی می بینن
ــر در افغانســتان را  ــا جــون 2001 ســابقه ی باالتریــن مرگ ومی ــوری ت جن
داشــته اســت. تلفــات غیرنظامیــان در ایــن مــدت بــه 1462 نفــر رســید کــه 
ــا هــان زمــان در ســال  نشــان دهنده ی 28 درصــد افزایــش در مقایســه ب
2010 اســت. مســئولیت 80 درصــد ایــن مرگ ومیرهــا بــه طالبــان نســبت 

می شــود.  داده 

تحوالت در دوران پس از اشغال ایاالت 
متحده

ــاز  ــس از آغ ــال پ ــه 13 س ــک ب ــاالت متحــده، نزدی ــای ای ــروج نیروه خ
جنــگ آغــاز شــد و همزمــان بــا پایــان دوره ی حکومــت کــرزی و 
از  متحــده  ایــاالت  بــود.   2014 ســال  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
نزدیــک بــر رونــد انتخابــات نظــارت داشــت و به شــکل ضمنــی متایــل 
خــود را بــه پیــروزی شــخصی کــه بتوانــد منافــع ایــن کشــور را تأمیــن کنــد 

نشــان داد. قانــون اساســی افغانســتان ترصیــح کــرده اســت که 

ــات  ــد حداقــل 51 درصــد آراء در انتخاب ــد بای یــک کاندی
 ،2014 اپریــل   14 در  بیــاورد.  به دســت  را  عمومــی 
ــد را  ــا 51 درص ــدند ت ــق نش ــا موف ــدام از کاندیده هیچ ک
به دســت آورنــد و درنتیجــه دو کاندیــد برتــر بــرای رقابــت 
بــه دور بعــدی انتخابــات در مــاه جــون 2014 رفتنــد. 
عبدالله عبداللــه 32 درصــد آراء را به دســت آورد. پیــش 
ــا  ــی، کاندیده ــارزات انتخابات ــول مب ــات و درط از انتخاب



بــه امضــای توافقنامــه ی امنیتــی بــا ایــاالت متحــده تعهــد 
ــا  ــه ایــاالت متحــده اجــازه مــی داد ت ــد کــه ب ســپرده بودن
ــش در  ــده ی نیروهای ــروج برنامه ریزی ش ــان خ ــس از پای پ
ــی  ــا زمان ــی اش را ت ــور نظام ــی از حض ــان 2014، بخش پای
نامحــدود حفــظ کنــد. مدتــی کوتــاه پــس از دور دوم 
ــات  ــه ی انتخاب ــه پروس ــرد ک ــالم ک ــه اع ــات، عبدالل انتخاب
را تحریــم کــرده اســت و رقیــب خــود، ارشف غنــی، و 
کمیســیون انتخاباتــی را متهــم کــرد کــه بــرای دســت کاری 
ــل  ــده عم ــکلی برنامه ریزی ش ــه ش ــات ب ــب در انتخاب و تقل
کرده انــد. او از کمیســیون  انتخابــات درخواســت کــرد 
ــای  ــرده و صندوق ه ــف ک ــامرش آراء را متوق ــوراً ش ــا ف ت
حــاوی رأی هــای تقلبــی را مشــخص کنــد. همچنیــن او از 
تیم هــای ناظــران انتخاباتــی خــود خواســت تــا کار خــود 
بــا مقامــات انتخاباتــی را بــه تعلیــق درآورنــد. حامیــان دو 
ــا هــم درگیــر شــدند  کاندیــد در تاریــخ 18 جــون 2014 ب

ــه مــرگ یــک نفــر شــد.  کــه منجــر ب
را  انتخابــات  جهانــی  جامعــه ی  و  متحــده  ایــاالت  هرصــورت،  در 
موفقیت آمیــز اعــام کردنــد، چراکــه طالبــان نتوانســتند در رونــد آن 
ــه  ــر ب ــان منج ــرق طالب ــات متف ــه، حم ــد. بااین هم ــاد کنن ــال ایج اخ
ــو  ــع عض ــه قط ــت ب ــان دس ــن، طالب ــود. همچنی ــده ب ــر ش ــد نف ــرگ چن م
زدنــد تــا یــک پیــام عمومــی بفرســتند: 11 مــرد مســن در والیــت هــرات 
ــار رأی دادن  ــرای جلوگیــری از دو ب ــا مرکبــی کــه ب کــه انگشــت آن هــا ب
قــرار گرفتــه و  بــود، مــورد حملــه  اســتفاده می شــد،  رنگــی شــده 

انگشــت های آن هــا بریــده شــد. 
پیــروز  انتخاباتــی  رقابــت  کــه در  ادعــا می کردنــد  کاندیــد  هــر دو 
ــی مــوازی در شــال  ــه ایجــاد دولت ــه ب شــده اند و پــس از آن کــه عبدالل
تهدیــد کــرد، خطــر آغــاز درگیری هــای مســلحانه به وجــود آمــده 
ــد.  ــه کن ــأله مداخل ــن مس ــده در ای ــاالت متح ــد ای ــث ش ــن باع ــود و ای ب
وزیــر امــور خارجــه ی آمریــکا، جان کــری، دیــداری اضطــراری بــه 

کابــل انجــام داد و بــا هــر دو کاندیــد دیــدار کــرد. متعاقــب ایــن دیــدار، 
ــد ایجــاد شــد کــه در آن،  یــک دولــت وحــدت ملــی توســط دو کاندی
عنــوان ریاســت جمهوری بــه غنــی داده شــد و عبداللــه به عنــوان رییــس 
اجراییــه ی دولــت تعییــن شــد. حــدس و گان هــای زیــادی دررابطــه بــا 
نقــش ایــاالت متحــده در ایــن توافــق وجــود داشــت. هــر دو نفــر توافــق 
کردنــد کــه جرگه یــی بــزرگ بــرای اصــاح قانــون اساســی ایجــاد شــود 
ــت  ــت مرشوعی ــاختار دول ــه در س ــس اجرایی ــت ریی ــاد پس ــه ایج ــه ب ک
ــی  ــات سیاس ــا اختاف ــه آن ه ــد ک ــام کردن ــه اع ــی و عبدالل ــد. غن ببخش
خــود را کنــار گذاشــته و بــا همــکاری یکدیگــر بــرای بازســازی و ایجــاد 
ثبــات در کشــور تــاش خواهنــد کــرد و زنــان و مــردان تنهــا بــر پایــه ی 
شایســتگی های شــخصی خــود در مقامــات دولتــی منصــوب می شــوند. 
ــاالری،  ــور، و تبارس ــخصی رییس جمه ــط ش ــق و رواب ــه، عای بااین هم

ــت نفــوذ داشــت.  ــان در ســطوح مختلــف ســاختار دول همچن
دولــت در اجــرای سیاســت های خــود بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی 
ــی  ــای خارج ــه کمک ه ــته ب ــان وابس ــور هم چن ــورد و کش ــت خ شکس
باقــی مانــده اســت. علی رغــم رسازیرشــدن میلیاردهــا دالــر کمــک 
مالــی بــرای بازســازی زیرســاخت های کشــور، اقتصــاد همچنــان بــه 
ــه و  ــرار رسمای ــل ف ــت و به دلی ــی اس ــی متک ــوالت مرف واردات محص
افــراد تحصیل کــرده از کشــور، صنعــت کشــور درحــال فروپاشــی اســت. 
ــت و  ــوان اس ــت نات ــدان دول ــوق کارمن ــت حق ــرای پرداخ ــا ب ــت حت دول
ــی  ــاز دارد – یک ــی نی ــای خارج ــر کمک ه ــا دال ــه میلیون ه ــدت ب به ش
از عواملــی کــه فرهنــگ فســاد را در درون و بیــرون ســاختار دولــت 
حفــظ می کنــد. ارتــش ملــی افغانســتان دارای تجهیــزات ناکافــی و فاقــد 
ــاع  ــود دف ــای خ ــد از پایگاه ه ــا می توان ــختی حت ــت و به س ــوزش اس آم
کنــد. وضعیــت نیروهــای پولیــس نیــز تفــاوت زیــادی بــا ارتــش نــدارد. 
ــاز  ــورد نی ــای م ــع و قابلیت ه ــای جام ــد آموزش ه ــس فاق ــای پولی نیروه

ــتند.  ــد هس ــد و فاس ــات، و ناکارآم ــع آوری اطاع ــرای جم ب
ــل در مــاه مــی 2015، کــه منجــر  ــارک در کاب ــه ی پ ــر مهانخان ــه ب حمل
ــته  ــورد برجس ــک م ــد، ی ــا ش ــامل خارجی ه ــر ش ــدن 14 نف ــه کشته ش ب
نشــان دهنده ی وضعیــت امنیتــی اســت. اگرچــه افغانســتان تــاش کــرده 
ــا همســایگانش را بهبــود بخشــد و توافقنامــه ی  اســت تــا روابــط خــود ب
امنیتــی بــرای اشــراک اطاعاتــی بــا پاکســتان امضــا کــرده اســت، 



پاکســتان همچنــان سیاســت های پشــت صحنه اش بــرای حایــت از 
شورشــیان را ادامــه می دهــد. فســاد گســرده و ناتوانــی دولــت بــرای 
ــتان،  ــی افغانس ــایل داخل ــه ای در مس ــای منطق ــر دخالت ه ــاع در براب دف
عواملــی هســتند کــه در ایجــاد بی ثباتــی سیاســی بیشــر ســهم عمده یــی 
طالبــان  از  دولــت  در  ارشــد  مقامــات  کــه  می شــود  گفتــه  دارنــد. 
ــکل  ــه به ش ــن منطق ــز در چندی ــامی نی ــت اس ــد و دول ــت می کنن حای
ــای  ــش تنش ه ــرای افزای ــیر را ب ــت مس ــن وضعی ــور دارد  - ای ــال حض فع
ــاً رس  ــودن و متعاقب ــد. رب ــاده می کن ــور آم ــه ای در رسارس کش قومی-فرق
ــرد، دو زن و یــک کــودک  ــاه )چهــار م بریده شــدن هفــت انســان بی گن
از قــوم هــزاره( توســط دولــت اســامی در ارغنــداب، والیــت زابــل 
ــرات  ــه تظاه ــرب 2015 ب ــخ 11 نوام ــور، در تاری ــی کش ــش جنوب در بخ
ــان و  عمومــی در چندیــن والیــت انجامیــد. اعراض کننــدگان شــامل زن
ــا،  ــتون ها، تاجیک ه ــد )پش ــف بودن ــی مختل ــای قوم ــی از گروه ه مردان
درخواســت  و  اقــوام(  دیگــر  و  ترکمن هــا،  هزاره هــا،  اوزبیک هــا، 
آن هــا اجــرای عدالــت بــود. تظاهرکننــدگان در پایتخــت کشــور، کابــل، 
از  بــا خــود حمــل می کردنــد و در خــارج  را  قربانیــان  تابوت هــای 
کاخ ریاســت جمهوری فریــاد می زدنــد »مــرگ بــر طالبــان«، »لعنــت 
ــی  ــس یک ــق ریی ــد محق ــش« )محم ــق و دان ــر محق ــت«، »رشم ب ــه دول ب
ــه، و رسور  ــت اجرایی ــاون دوم ریاس ــدت و مع ــزب وح ــعبه های ح از ش
دانــش معــاون دوم رییس جمهــور(. آن هــا خواســتار مجــازات مرتکبیــن 
ــای  ــد. گارده ــی بودن ــازی قوم ــر پاک س ــادن ب ــت و پایان نه ــن جنای ای
ــش  ــا آت ــر آن ه ــت ب ــردن جمعی ــرای متوقف ک ــت جمهوری ب ارگ ریاس
گشــودند و ایــن منجــر بــه مــرگ یــک نفــر و زخمی شــدن چندیــن نفــر 

دیگــر شــد.
ایــاالت متحــده موفــق نشــد تــا بــه اهدافــی کــه در ابتــدای اشــغال 
افغانســتان اعــام کــرده بــود دســت یابــد – ازبین بــردن شــبکه های 
ــخگو  ــک و پاس ــت داری دموکراتی ــتم حکوم ــاد سیس ــتی و ایج تروریس
ــه مــردم. اظهــارات لــرد پاملرســتون دالیــل مداخلــه ی ایــاالت متحــده  ب
در افغانســتان از زمــان حکومــت نیروهــای طــرف دار شــوروی در اپریــل 
ــح  ــد را توضی ــال ش ــوروی دنب ــط ش ــور توس ــغال کش ــا اش ــه ب 1978 ک
ــا  ــم. تنه ــگی نداری ــمن همیش ــا دش ــدی ی ــد اب ــچ متح ــا هی ــد: »م می ده
ــن  ــه ای ــت ک ــا اس ــه ی م ــتند و وظیف ــی هس ــگی و دایم ــا همیش ــع م مناف

ــم«.  ــری کنی ــع را پیگی مناف
ــا اســام گرایان  ــی ب ــاالت متحــده در اتحــاد مصلحت سیاســت معیــوب ای
افراطــی و تــرک آن هــا در زمانــی کــه دیگــر ســودی بــرای آن هــا دارنــد، 
ــار آورد –  ــوب را به ب ــج مطل ــه نتای ــد و ن ــات ش ــاد ثب ــه ایج ــر ب ــه منج ن
ــاالران  ــی و جنگ س ــام گرایان افراط ــک. اس ــای دموکراتی ــاد نهاده ایج
ــی  ــروی مهم ــه نی ــد ک ــت کردن ــی ثاب ــای خارج ــت قدرت ه ــورد حای م
هســتند.  افغانســتان  بی ثبات ســاخن  و  تفرقه افکنــی  ایجــاد  بــرای 
ــاد و  ــرق در فس ــی غ ــه دولت ــت ک ــن اس ــردم ای ــت م ــن وحش بزرگ تری
ــی  ــگ داخل ــک جن ــط ی ــت. خ ــات نیس ــظ ثب ــه حف ــادر ب ــی ق تبارگرای
ــرده در  ــکل گس ــی به ش ــمنی های قوم ــذر دش ــود دارد. ب ــده وج در آین
ــدان  ــی و متح ــع قوم ــربان جوام ــت. ره ــده اس ــده ش ــور پراکن ــن کش ای
ــد  ــی دامــن می زنن ــه قوم گرای ــی، ب آن هــا، به جــای توســعه ی وحــدت مل
– اســراتژی حساب شــده یی بــرای دفــاع از منافــع شــخصی خــود. 
تــاش  به جــای  از دولــت،  بیــرون  ملی گرایــان پشــتون در داخــل و 
ــه تجــاوز  ــوم پشــتون(، آن هــا را ب به منظــور ســاکن کردن کوچی هــا )از ق
بــر زمین هــا و امــوال مــردم هــزاره تشــویق و حایــت می کننــد و در 
ــه جنــگ  تافــی ایــن عمــل، جنگ ســاالران هــزاره نیــز مــردم خــود را ب

ــد.  ــویق می کنن ــا تش ــه آن ه علی
تســلط  توســعه ی  بــه  مصمــم  پشــتون  ملی گرایــان  کــه  هان گونــه 
پشــتون ها هســتند، رهــربان گروه هــای قومــی دیگــر نیــز از رسزمین هــای 
ــا راه حــل  ــوان تنه ــه ی کشــور به عن ــده ی تجزی ــاع کــرده و از ای خــود دف

ــل  ــرت دی بلکوی ــته یی از راب ــد. نوش ــتقبال می کنن ــی اس ــی سیاس بی ثبات
ــی  ــوان راه حل ــور را به عن ــه ی کش ــی تجزی ــرح عمل ــک ط ــه در آن ی ک
تأثیرگــذار بــرای پایان بخشــیدن بــه درگیری هــا در افغانســتان معرفــی کرده 
اســت، الهام بخــش ایــن رهــربان اســت. بلکویــل نوشــته اســت: »به نظــر 
ــه  ــتان رو ب ــا در افغانس ــت اوبام ــورش دول ــراتژی ضدش ــه اس ــد ک می آی
ــه ی  ــرح تجزی ــن، ط ــای جایگزی ــه راه حل ه ــه ب ــت. باتوج ــت اس شکس
افغانســتان بهریــن گزینــه ی سیاســی بــرای امریــکا و متحدانــش اســت«. 
ــر در ســودان کــه موجــب شــد ســودان  ــدوم اخی به شــکلی مشــابه، رفران
جنوبــی، بــا اکرثیــت جمعیــت مســیحی، از بخــش شــالی مسلان نشــین 
جــدا شــده و دولتــی مســتقلی بــرای خــود ایجــاد کردنــد و ایــن انگیــزه ی 
ــه  ــت ک ــتون اس ــوام غیرپش ــندگان اق ــنفکران و نویس ــرای روش ــری ب دیگ
ــا  ــت ت ــورده اس ــره خ ــا گ ــی آن ه ــربان قوم ــا ره ــا ب ــی آن ه ــع طبقات مناف
راه حــل مشــابه بــرای افغانســتان ارایــه کننــد. چنیــن سیاســت هایی بــه نفــع 
ــدون  ــی ب ــردم افغانســتان نیســتند. اکرثیــت رسکوب شــدگان در وضعیت م
ــل  ــه ی 1980 تحمی ــود را از ده ــه خ ــی ک ــد. رهربان ــی می مانن ــر باق تغیی
ــد، در ایجــاد تحــول در زندگــی مــردم خــود شکســت خــورده و  کرده ان
تنهــا از آن هــا بــرای دســتیابی و دفــاع از منافــع شــخصی خــود و حامیــان 
خارجــی آن هــا اســتفاده می کننــد. تجزیــه ی کشــور در امتــداد خطــوط 
قومــی، منجــر بــه بی ثباتــی بیشــر در منطقــه شــده و مداخــات خارجــی 

ــد.  ــویق می کن را تش
ــه  ــت، چراک ــور اس ــن کش ــی در ای ــئول دوام بی ثبات ــده مس ــاالت متح ای
بودنــد.  معیــوب  ابتــدا  هــان  از  ملت ســازی  بــرای  سیاســت هایش 
بــا  ســازگار  کــه  فــدرال  سیســتم  از  حایــت  به جــای  کشــور  ایــن 
خصوصیت هــای قومــی و منطقــه ای کشــور اســت، بــه خلــق یــک 
دولــت مرکــزی کمــک کــرده اســت. ایــاالت متحــده از گروه هــای 
پیــرشو، لیــربال و دموکراتیــک و افــرادی متعهــد بــه مــردم و ملت ســازی 
ــا  ــی ب ــدت و مصلحت ــی کوتاه م ــای آن، اتحادهای ــرد و به ج ــت نک حای
ــا  اســام گرایان افراطــی ایجــاد کــرد کــه ارزش هــای آن هــا در تناقــض ب
فرهنــگ دموکراتیــک قــرار دارنــد. همچنیــن ایــاالت متحــده متکــی بــه 
ــرای  ــوش ب ــت خام ــی اکرثی ــت زندگ ــه قیم ــه ب ــت ک ــا اس تکنوکرات ه

ــد.  ــاش می کنن ــود ت ــع خ ــه مناف ــتیابی ب دس


