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  چکیده

  
  

در افغانسـتان و پـس از انعقـاد     2001المللـی در سـپتامبر    به دنبال مداخله نظامی ائتالف بین
سـازي بـا هـدف ممانعـت از وقـوع مجـدد جنـگ         هاي صلح سال، تالشهمان نامه بن در  توافق

داخلی و ایجاد بسترهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی الزم براي برقراري صلح پایـدار در ایـن   
سـازي در افغانسـتان    ، فرایند صلحتاکنون نامۀ بن انعقاد توافقزمان حال از  کشور آغاز شد. بااین

است به این دو سـؤال پاسـخ    این نوشتار کوشیدهواجه است. اي م هاي عدیده با چالش همچنان
توان بـر   سازي در افغانستان با چه مشکالت و مسائلی مواجه بوده و چگونه می : فرایند صلحدهد
سازي داراي  هاي فراروي صلح هاي تحقیق بیانگر آن است که این چالش یافته؟ ها غلبه کرد آن

منظور غلبه بر  نامۀ بن است. به ماعی بوده و عمدتاً از توافقماهیت امنیتی، سیاسی، اقتصادي و اجت
المللی در خصوص افغانسـتان بـر اسـاس تجربیـات بـه       هاي بین ها الزم است رهیافت این چالش

هاي مختلـف و نیـز واقعیـات موجـود در ایـن کشـور بـاز تعریـف شـده و           دست آمده در زمینه
 .ارائـه شـده اسـت   اي ایجـاد کننـده منازعـه     رهیافت جدیدي مبتنی بر رسیدگی به عوامل ریشه

سازي در افغانستان تشریح شـده   هاي فراروي صلح در این رابطه، در مقاله حاضر چالش بنابراین
 شده است. پیشنهادهاي ضروري است،  کارهاي جدیدي که جهت غلبه بر این چالش و راه

  
  المللی بیننامه بن، مداخله  افقسازي، تو افغانستان، صلح :کلیدي واژگان
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  مقدمه  
هـا   هـاي داخلـی و انـواع خشـونت     ایم که جنگ، درگیري هاي اخیر شاهد بوده طی سال

بس، مجدداً به کشـورهاي درگیـر در منازعـه داخلـی      پس از یک دوره کوتاه صلح و آتش
منازعـه داخلـی اغلـب فاقـد قـدرت مرکـزي، نظـام حقـوقی          درگیـر اند. کشورهاي  بازگشته

داري بــوده و  موکراتیــک و دیگـر سـازوکارهاي الزم بــراي حکومـت   کارآمـد، نهادهـاي د  
هاي  هاي منازعه بین گروه عمدتاً مستعد بازگشت به منازعۀ داخلی هستند. از بین نرفتن ریشه

رقیب، عامل مهمی در ازسرگیري و ادامـه جنـگ و منازعـۀ داخلـی در ایـن کشـورها بـوده        
تـا   کـرد درگیر در جنگ داخلی کمک  توان به یک کشور که چگونه می است. بررسی این

رو، مجـدداً بـا منازعـه و درگیـري داخلـی مواجـه نشـود،         هـاي پـیشِ   ضمن غلبـه بـر چـالش   
شـود. ایـن مفهـوم کـه طـی       سازي بررسی مـی  موضوعی است که در چارچوب مفهوم صلح

متحـد قـرار گرفتـه     ملـل  المللی ازجمله سـازمان  توجه جدي نهادهاي بینمورد هاي اخیر  سال
هـا ممانعـت از وقـوع مجـدد منازعـۀ       ت، شامل مجموعه اقداماتی است کـه هـدف از آن  اس

این مفهـوم،  منظور از مسلحانه داخلی، مدیریت آن و تداوم صلح پس از پایان منازعه است. 
که به دلیل منازعات مسلحانۀ گسـترده و طـوالنی،   است نهادینه نمودن صلح در کشورهایی 

  اند.  مدنی خود را از دست داده ساختارهاي سیاسی، اقتصادي و
در بین کشورهاي درگیر در منازعه داخلی، افغانستان ازجمله کشورهایی است که پـس  

المللـی بـوده    سـازي بـین   هاي صلح میالدي میزبان تالش 2001نامه بن در سال  از انعقاد توافق
 يهمانـا برقـرار  ها تاکنون نتوانسته است به هدف اصلی خود که  حال، این تالش است. بااین

هـاي   صلح پایدار در افغانستان است، نائل آید. بررسی علل و عوامل مؤثر در ناکامی تـالش 
 کوشـیده حاضـر  است. بر ایـن اسـاس، مقالـه     این نوشتار سازي در این کشور، موضوع صلح

هـایی   سـازي در افغانسـتان بـا چـه چـالش      فرایند صلحاست به این دو سؤال پاسخ داده شود: 
  ؟کردها غلبه  توان بر این چالش مواجه بوده و چگونه می

سـازي در   هـاي موجـود در مسـیر صـلح     فرضیه اصلی در این تحقیق این است که چالش
نامـه   از توافق ناشیافغانستان داراي ماهیت امنیتی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی بوده و غالباً 

المللـی در خصـوص    هـاي بـین   هـا الزم اسـت رهیافـت    منظور غلبه بر این چـالش  . بهاستن ب
افغانستان با نظر داشت تجربیات به دست آمده قبلی و نیز واقعیات موجود در این کشور باز 
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اي ایجـاد کننـده منازعـه     تعریف شده و رویکرد جدیدي مبتنی بر رسیدگی به عوامل ریشـه 
  .شوداتخاذ 
منظور پاسخگویی به سؤاالت مطروحه، در ساماندهی پژوهش مبـانی نظـري مربوطـه،     به
هاي انجام شـده بـراي اجـراي     نامه بن و فعالیت هاي برگزاري کنفرانس بن، مفاد توافق زمینه

هــاي  هــاي موجــود در مســیر تــالش نامــه بررســی شــده اســت. در ادامــه، چــالش ایــن توافــق
شـده  هـا تشـریح    کارهاي مربوطه براي غلبه بر ایـن چـالش   راهسازي در افغانستان و نیز  صلح
  است.

 مبانی نظري

هـاي سـطح میانـه کـه توسـط رابـرت        یـه نظرالملـل،   هاي روابط بـین  یهنظردر چارچوب 
هـا،   یـه نظرسـازي پرداختـه اسـت. ایـن      ارائه شده، با صراحت بیشتري به مفهوم صلح 1مرتون

نظریـه و   کـردن همگـرا   هـا  آنکـه هـدف از    تاسـ شـناختی   سـازي جامعـه   رهیافتی به نظریه
سـازي در   هـاي نظریـه   یـک تکنکـارگیري   بـه  واسـطۀ  بـه هـا   یهنظرتحقیقات تجربی است. این 

ي عمومی را در خصوص جهـان اجتمـاعی ارائـه    ها گزارهتحقیقات تجربی به وجود آمده و 
قـرار گیرنـد.   تواننـد مـورد آزمـایش تجربـی      یمـ خـود   نوبـه  بـه نیـز   هـا  گـزاره نمایند. این  یم

و در  بودهسازي داراي اهمیت  هاي سطح میانه در شرایط پس از منازعه و فرایند صلح یهنظر
 ییـر تغ«. از میان این مکاتـب، مکتـب   اند گرفتهمکاتب مختلف فکري شکل  ها آنچارچوب 

. تأکیـد ایـن   اهمیت بیشتري داردهاي به وجود آورندة منازعه  یشهربه دلیل توجه به » منازعه
هـاي   یـت ظرفسـازي از طریـق حمایـت از     یربناهاي درازمدت براي صـلح زمکتب بر ساختن 

شـده، تمرکـز بـر     یـب تخر. این مکتـب ایجـاد مجـدد روابـط     استمصالحه در درون جوامع 
 ،سازي جامعه را مورد توجـه قـرار داده   هاي صلح یتظرفمصالحه در درون جامعه و تقویت 

المللـی) بایسـتی متمرکـز بـر حمایـت از       طـرف سـوم (بـازیگران بـین    تأکید دارد که مداخله 
خصـوص   سـازي باشـد. در ایـن     ي صـلح هـا  تـالش یگران داخلی و ایجاد همـاهنگی بـین   باز

نیـز   مـدت حساس بودن نسبت به فرهنگ محلی و دارا بودن یک چارچوب زمانی طـوالنی  
فـراد و طبقـات متوسـط    دارد. این رهیافت بر ایجاد نهادهاي مردمی صلح توسـط ا  ضرورت

جامعه و تقویت آنان جهت ایجاد صلح و حمایت از مصالحه تأکید دارد. فرض بر این است 

                                                   
1-Robert Morton 
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یر تـأث سـازي در سـطح جامعـه     توانـد بـر صـلح    یمـ که تقویت و توانـا نمـودن طبقـه متوسـط     
  (Paffenholz, 2009: 55)بگذارد.

 »جان پائول لدرچ«و  »تونگجان گال«هاي  یشهاندگرفته از برمکتب تغییر منازعه درواقع 
سه رهیافت نسبت به صلح: حفظ صلح، ایجاد «در مقالۀ 1جان گالتونگ 1976. در سال است

 3سازي داراي ساختاري متفاوت با حفـظ صـلح   که صلح با اشاره به این 2»سازي صلح و صلح
و علل  ها یشهرنماید، بایستی  یممکانیزمی که صلح را ایجاد  کرداست، تأکید 4و ایجاد صلح

هایی که جنـگ ممکـن اسـت بـه وقـوع بپیونـدد        یتوضعو در  کردهعلل جنگ را برطرف 
ایـن تعریـف    . (Galtung, 1976: 282)کارهایی را براي پرهیز از وقـوع آن ارائـه نمایـد    راه

سازي به مفهـوم   . بر این اساس، صلحکردسازي را مطرح  هاي نظري مفهوم صلح یهپادرواقع 
بار  هاي به وجود آورنده منازعات خشونت یشهر رفعتالش براي ایجاد صلح پایدار از طریق 

. پیروان جان گالتونگ است وفصل منازعات هاي بومی براي مدیریت و حل یتظرفو ایجاد 
ادي را از کـه مـردم عـ   باشـد  سازي بایسـتی ایجـاد صـلح مثبـت      براین باورند که هدف صلح

بخشـد. خشـونت سـاختاري در     شان رهایی مـی  در جوامع5اشکال مختلف خشونت ساختاري
هـا یـا سـاختارهاي اقتصـادي،      واسـطۀ فقـر بـه نهادهـا، نظـام      اینجا انواع صدماتی است که به

کـه   . از آنجـایی (Galtung,1976: 282)شود  اجتماعی و سیاسی ناعادالنه بر جامعه وارد می
، جـان پـائول   استسازي  ه توسط گالتونگ تفسیري موسع و انتزاعی از صلحتفسیر ارائه شد

سازي به دسـت داد. وي   ي از صلحتر معتدلدیگر اندیشمند مطالعات صلح و تعریف 6لدرچ،
سـازي مفهـومی فراتـر از بازسـازي      معتقـد اسـت صـلح   7»سـازي پایـدار   صـلح «با ارائه مفهـوم 

اي از  ومی جامع است که دربردارنده مجموعه(فیزیکی) پس از منازعات بوده و درواقع مفه
. بـر  اسـت آمیـز پایـدار    به روابط صلح 8ها و مراحل الزم براي تغییر منازعه یافترهفرایندها، 

. در ایـن  ( Lederach,1997: 39)شـود   یمـ ي اجتمـاعی تلقـی   ا برسـاخته این اسـاس، صـلح   
مانند بازسـازي نهادهـاي    افزاري ي سختها جنبهسازي نه تنها داراي  چارچوب، فرایند صلح

                                                   
1-Johan Galtung 
2-Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking and Peace Building 
3- Peacekeeping 
4-Peacemaking 
5-Structural Violence 
6-John Paul Lederach 
7- Sustainable Peace Building 
8- Conflict Transformation 
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 ۀیک فرایند اجتمـاعی مشـارکتی کـه روابـط گسسـت      بلکه امنیتی و اقتصادي است،سیاسی، 
که پایدار باشد، بایستی بر اسـاس   منظور این سازي به فرایند صلح. کندمیان مردم را بازسازي 

هـاي منازعـه و مشـارکت فعـال جامعـه مـدنی        شناسایی بسترهاي مشخص فرهنگـی و زمینـه  
  صورت گیرد.  

  گیري توافقنامۀ بن هاي شکل زمینه
المللی به رهبري آمریکـا جهـت سـرنگونی     سپتامبر، ائتالفی بین 11به دنبال وقوع حادثه 

سـپتامبر متضـمن    11حکومت طالبان در افغانستان تشکیل شد. به باور دولت آمریکا، حادثه 
الملـل اعمـال ایـن حـق نیازمنـد       بینحق دفاع از خود براي این کشور بوده و براساس حقوق 

حال، دولت آمریکا اقدام به ایجاد  بااین (Byers, 2002: 410)ملل نبوده است. مجوز سازمان
شوراي امنیت با اتخاذ  1373نامه  متحد نمود. قطع  ملل  المللی با مشارکت سازمان ائتالف بین

ملـل در    اخلـه نظـامی سـازمان   ، امـا مد مجـاز تدابیر ضد تروریسم، اجـازه اسـتفاده از زور را   
تـا براسـاس پیمـان     کردبه دنبال این تحول، آمریکا از ناتو درخواست  1افغانستان را رد کرد.

تضمین دفاعی دوجانبه، به جاي حمایت نظامی صرفاً حمایـت سیاسـی خـود را از اقـدامات     
ات تـداوم  عملیـ «عنـوان   بـا عملیـات نظـامی ائـتالف     2001اکتبـر   7آمریکا اعالم نمایـد. در  

به رهبري آمریکا و با انجام حمله هوایی و بمبـاران مواضـع طالبـان و متعاقبـاً حملـه      2»آزادي
زمان، نیروهاي ائتالف شمال با حمایت نظامی سنگین آمریکا و انگلیس  زمینی آغاز شد. هم

،ایـن ائـتالف کنتـرل    2001نـوامبر   12. در کـرد  اقـدام  روي به سمت کابـل  سرعت به پیش به
 7جمهور قدرت را به دسـت گرفـت. در    عنوان رئیس الدین ربانی به را تصرف و برهانکابل 

عنوان پایگاه طالبان سقوط کرد و نیروهاي این گروه مجبور به ترك ایـن   دسامبر، قندهار به
  شهر شدند. 

هاي  ملل تالش  مریکا و سازماناایاالت متحده هاي ائتالف،  پس از آغاز عملیات نیروي
هـاي مـذاکره و تعیـین سـاختار سیاسـی آینـده        ک خود را جهت آماده نمودن زمینهدیپلماتی

کـه   3در شـهر پیترزبـوگ   2001نوامبر  27کنفرانسی در  به این منظورافغانستان آغاز کردند. 
اي دور افتاده در نزدیکی بن، پایتخت آلمان بود، برگزار شد. آلمان بنا به درخواسـت   منطقه

                                                   
1- (United Nations Security Council, S/RES/1378, Paragraph 5, 28 September 2001) 
2- Operation Enduring Freedom 
3-Petersburg 
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عنوان میزبان مذاکرات انتخاب شده بود. چهـار گـروه    ر ابراهیمی بههاي افغانی و اخض گروه
ائـتالف   -1شـدند:   هـا مـی   معارض افغانی در کنفرانس مشارکت داشتند که شامل این گروه

گروم رم متشکل از نمایندگان شاه سـابق کـه    -2ها و شیعیان  ها، ازبک شمال شامل تاجیک
گـروه   -4هاي طرفدار ایـران   یندگی از سوي گروهگروه قبرس به نما -3غالباً پشتون بودند. 

 چنـد  (Dobbins, 2008: 77)پیشاور که شامل نمایندگان آوارگان افغانی مقیم پاکستان بود.
 اعضاي ناظر کشور اروپایی، هند، چین، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپایی

  ,ember 2001: 126 Nov (United Nations Information Center(بودند.
منظـور پیگیـري نتـایج حاصـله از      المللی دیگري بـه  هاي بین پس از کنفرانس بن، نشست

المللی توکیـو   هاي بین توان به کنفرانس ها می نامه بن برگزار شد که ازجمله آن اجراي توافق
)، الهـه  2009)، مسـکو ( 2008)، پـاریس ( 2007)، رم (2006)، لندن (2004)، برلین (2002(
  .کرد) اشاره 2014) و لندن (2011)، بن (2010)، لندن (2009(

سـندي اسـت کـه بـر اسـاس آن      1»نامه بن توافق«عنوان  بانامه مصوب کنفرانس بن  توافق
سازي و برقراري صلح و ثبات در افغانستان آغاز شـد،   سازي با هدف دولت هاي صلح تالش

توانـد مـا را بـا توجـه بـه       مـی  ،نامه از اهمیت باالیی برخوردار بوده لذا بررسی مفاد این توافق
کنــونی افغانســتان بــه ارزیــابی میــزان موفقیــت آن در دســتیابی بــه اهــداف مــورد   وضــعیت

  نظررهنمون سازد.

  نامه بن مفاد توافق
هاي اجباري و کنترلی کـه از سـوي کشـورهاي غربـی بـه رهبـري       ن جنبهدر مذاکرات ب 

منازعـه در   دادن ورها بـه پایـان  هـاي ایـن کشـ    مثابـه تـالش   مریکا اجرا شد بـه ا ایاالت متحده
سـازي لیبـرال در    منظور پررنگ نمودن گفتمـان صـلح   شد. افزون بر این، به افغانستان وانمود 

نامه، کشورهاي غربی سعی کردند موضوعاتی نظیر حقوق بشر و مصـالحه را در مفـاد    توافق
ي سـنتی افغانسـتان ماننـد    نامه حتی به نهادهـا  نامه بگنجانند. در این رابطه، در توافق این توافق

عنـوان نهادهـاي لیبـرال نگریسـته شـده اسـت.        اند نیز به لوي جرگه که نماد حاکمیت داخلی
توان نهادي دموکراتیک یا محلی براي مباحثات واقعی تلقـی   که لویی جرگه را نمی درحالی

                                                   
1- Bonn Agreement 
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مـبهم  نامه در خصوص مصالحۀ ملی و نحوة دستیابی بـه آن غیردقیـق و    چنین توافق . همکرد
   (Krampe, 2012: 68)است.

توسـط نماینـدگان چهـار هیئـت حاضـر در       2001دسـامبر   5نامـه بـن کـه در     متن توافـق 
کنفرانس به امضا رسید، کامالً بـه نحـوة تشـکیل دولـت موقـت افغانسـتان اختصـاص دارد.        

نامـه بـه آن اشـاره شـده اسـت و در آن       موضوع مصالحۀ ملی صرفاً در بخش مقدماتی توافق
اء کنندگان عزم خود براي پایان دادن به جنگ داخلی و ارتقاء و ترویج مصالحۀ ملـی،  امض

نامـه   (مقدمه توافق اند کردهصلح پایدار و ثبات و احترام به حقوق بشر در افغانستان را اعالم 
از  نقش مجاهدین در جریان جنگ داخلی در دفـاع بر چنین  نامه هم مقدماتی). توافق 3و بند 

). در 6است (بند مقـدماتی   کرده تاکیدتمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان را  استقالل و
نامه موضوع مهم زمان ایجاد و ساختار دولت موقت بررسی شده است. ماده  ماده یک توافق

جز  بهتعیین کرده؛ نظام حقوقی و قضایی را افغانستان  1964اساسی سال  بر اساس قانوندوم، 
چنین تشـکیل دیـوان عـالی و     کند. این ماده هم نامه تعارض پیدا می فقمواردي که با مفاد توا

 3ها را مدنظر قرار داده است. ترکیب، رویه و وظایف دولـت موقـت در مـاده     دیگر دادگاه
نامـه، ایجـاد کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر بـا         توافق 12بند  Cبررسی شده است. در بخش 

تحقیـق در خصـوص   بـه منظـور   متحد با هدف نظارت بـر حقـوق بشـر،      ملل  کمک سازمان
  است. طراحی شدهموارد نقض آن و توسعه دیگر نهادهاي حقوق بشري افغانستان 

تشکیل کمیسیون ویژة مستقل براي برگـزاري لـویی جرگـۀ    درباره نامه،  بند چهارم توافق
ه را بر عهده داشت. بند که وظیفۀ تعیین رئیس دولت براي یک دورة دوسالاست اضطراري 

پنجم نیز بر تعهد دولت موقت و لـویی جرگـه اضـطراري بـه اصـول حقـوق بشـر و حقـوق         
نامــه،  المللــی و نیــز مبــارزه بــا تروریســم تأکیــد دارد. ضــمیمه یــک توافــق  بشردوســتانه بــین

ملل جهـت   هاي امنیتی را برشمرده و در آن تقاضاي اعزام یک نیروي نظامی سازمان نگرانی
ملـل در   اسـت. ضـمیمه دو، نقـش و وظـایف سـازمان      طراحی شـده امنیت کابل مورد  حفظ

کـه اصـوالً شـامل نظـارت و کمـک در مرحلـه اجـراي        نمایـد   توصیف مـی دولت موقت را 
توانست در خصوص موارد نقض حقـوق بشـر    ملل می نامه است. افزون بر این، سازمان توافق

ه دولـت موقـت توصـیه نمایـد. در ضـمیمۀ      خصوص صرفاً بـ  تحقیق و بررسی کند و در این 
نقش قهرمانانۀ مجاهدین در طول جنـگ   ضمن یادآوري پذیرش حاکمیت افغانستان،سوم، 
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عضـو دولـت موقـت     30داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است. در ضمیمه چهـارم اسـامی   
  درج شده است.

حۀ ملـی شـده   نامـه بـه موضـوع مصـال     که اشاراتی در بخش مقدماتی توافـق  رغم این علی
خواسـتند   مریکـا بنـا بـه دالیلـی نمـی     ایـاالت متحـده ا  است، اما کشورهاي غربی به رهبـري  

موضوعات مصالحه و اجراي عدالت در دوره انتقالی را مورد تأکید قرار دهند. دستور کـار  
دولت سازي نیازمند آن بود کـه دولـت موقـت موردحمایـت و پـذیرش فرمانـدهان نظـامی        

گونه کـه دوبینـز اسـتدالل نمـوده، بـدون چنـین حمـایتی، دولـت          یرد. همانافغانستان قرار گ
کرزاي فاقد ظرفیت الزم براي حکومت بود؛بنابراین بـه دولـت سـازي در مقایسـه بـا دیگـر       

نتیجـه  «دهـد کـه    موضوعات مطروحه در مـذاکرات اولویـت داده شـد. دوبینـز توضـیح مـی      
اشـت، امـا پاسـخگو بـودن خـود در      نشست بر حکومت مداري و نه پاسخگو بودن تمرکز د

واسـطه عوامـل خـارجی یـا      کـه بـه   نامـه قـرار داشـت نـه ایـن      زمره اهداف مـورد نظـر توافـق   
ایـن اظهـارات در حـالی اسـت کـه        (Dobbins, 2008: 121)».شـود هاي آنان ایجاد  توصیه

دوبینز و همکاران وي کسانی بودند که دستور کار و شـرح وظـایف کنفـرانس را نوشـته و     
  نامه را تحت تأثیر خود قرار دهند. انسته بودند بخش زیادي از محتواي توافقتو

  نامه وضعیت اجراي توافق
مریکـا بـر   ایاالت متحـده ا در جریان مذاکرات، تأثیرگذاري کشورهاي غربی به رهبري 

وضوح قابـل مشـاهده اسـت. چنـین اقـدامی از       نامه به روند مذاکرات و نیز تدوین مفاد توافق
سوي کشورهاي غربی که با توجیه کمک و حمایـت از دولـت و مـردم افغانسـتان صـورت      

ها و طـرح پیشـنهادها و ابتکـارات آنـان شـد. هـدف از        گرفت، عمالًمانع آزادي عمل افغان
وفصل همه مسائل نبود، بلکه درواقع چارچوبی را براي مذاکرات بیشـتر از   نامه بن حل توافق

متحـد در    ملـل   سـازمان  (Chesterman, 2005: 206) .کردطریق نهادهاي ایجاد شده، ارائه 
این راستا تمایل داشت تا نقشی هرچند اندك را جهت کمک به دولت افغانستان ایفا نماید. 

مریکا قـرار داشـت.   ایالت متحده ااز اهداف امنیتی دولت این تمایل عمالً در جهت حمایت 
کـه بـر اسـاس     کـرد اي را تصویب  نامه ملل قطع  ، شوراي امنیت سازمان2001دسامبر  20در 

جهت کمک به دولت موقت افغانستان در حفظ امنیت کابـل   1»ایساف«عنوان  باآن نیرویی 

                                                   
1-International Security Assistant Force (ISAF) 
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 ,United Nations Security Council, S/RES/1386)و مناطق اطـراف آن تشـکیل شـد    

Paragraph 12, 20 December 2001) . خصـوص مایـل بـه حضـور      مریکا در ایـن  ادولت
خواسـت موضـوعات نـرم     چنین نمـی  متحد در خارج از کابل نبود و هم ملل نیروهاي سازمان

، چراکـه طـرح ایـن موضـوعات را عـاملی      شـود مانند اجراي عدالت در دوره انتقالی مطرح 
دانست. ایـن   ساالران افغانستان از دولت کرزاي می مفید در جلب و حفظ حمایت جنگغیر

ساالران در مناطق مختلف افغانستان، نقش  روي مهم بود که جنگ ها ازاین نگرش آمریکایی
بـر اسـاس    (Krampe, 2012: 70).کردنـد  مـی مهمی در جنگ علیه القاعده و طالبـان ایفـاد   

که در پایگاه اینترنتی ایـن کمیسـیون منتشـر     1شر افغانستانگزارش کمیسیون مستقل حقوق ب
تـرین وظـایف دولـت     شد، اکثر مردم افغانستان معتقد بودند که اجراي عدالت ازجمله مهـم 

اي برخـوردار   پیگیري روند مصالحۀ ملی از ضرورت و اهمیـت ویـژه  در کنار جدید بوده و 
مریکـا و نیـز   اهـا   و در رأس آن ، کشورهاي غربـی همهبااین   (AIHRC, 2004: 38)است. 

  بودند. کردهدولت افغانستان تمرکز خود را بر موضوع امنیت و دولت سازي معطوف 
توان اذعان نمود که تنظیم و برگزاري مـذاکرات، کیفیـت آن و محتـواي     یمدرمجموع 

را نشـان   2001طور جامع ویژگـی مداخلـه خـارجی در افغانسـتان پـس از سـال        نامه به توافق
مریکایی و دیگر کشورهاي غربی با تأکید و توجه بسیار بـه موضـوع   اهاي  دهد. دیپلمات می

هـاي افغـانی را در    امنیت و دولت سازي، غالب دستور کار مذاکرات و نیز تعامل میان گروه
کنترل خود داشته تا از این طریق بتوانند به نتایج دلخواه خود از مذاکرات دست یابند. بدین 

هاي غیردولتی از فراینـد مـذاکراتی دور نگـه     هاي حقوق بشري و نیز سازمان نمنظور، سازما
منظور حفظ تصویري لیبرال از مداخله غرب در افغانستان مفـاهیم   حال، به داشته شدند. بااین

نامه گنجانده شد، اگرچه اکثر این متن بـه امنیـت و    مصالحۀ ملی و حقوق بشر در متن توافق
بندي موضوعی ما را به  یافته بود. چنین اولویت سازي اختصاص موضوعات مربوط به دولت

هـاي   طـور کـافی داراي جنبـه    نامـه بـه   سازد که چارچوب توافـق  گیري رهنمون می این نتیجه
تواند منجر به برقـراري صـلح لیبـرال در     اي نمی نامه لیبرالی مدنظر غرب نبود. لذا چنین توافق

هـاي افغـان در    کـه گـروه   کـرد تـوان اذعـان    ات بن می. با بررسی روند مذاکرشودافغانستان 
مریکـا قـرار   اجریان مذاکرات تحت کنترل شدید و مدیریت بازیگران خـارجی بـه رهبـري    

نامـه بـن مـذاکراتی فراگیـر و بـا حضـور        داشتند. از سوي دیگر، مذاکرات مربوط بـه توافـق  
                                                   

1-Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) 
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تان نبـود و صـرفاً بـه    هاي مختلـف مـذهبی، قـومی و نـژادي افغانسـ      نمایندگان اقشار و گروه
هاي اصلی درگیر در منازعه داخلی این کشور اجازه شـرکت در کنفـرانس داده شـد.     طرف

سازي اسـت.   نامه بن توجه ویژه به دولت سازي به جاي صلح توجه دیگر در توافق نکته قابل
سـازي داشـته و آن را صـرفاً محـدود بـه       نامه بن نگاهی مضیق به مفهـوم صـلح   درواقع توافق

  .شود میسازي تلقی  اي از فرایند صلح کند که خودمرحله یجاد نهادهاي دولتی میا

  کارها ها، راه سازي در افغانستان؛ چالش ارزیابی فرایند صلح
سازي و دولت سـازي در افغانسـتان،    نامه بن و شروع فرایند صلح به دنبال تصویب توافق

هـاي   المللـی در بخـش   یگران بـین متحـد و دیگـر بـاز    ملـل  اقدامات متعددي از سوي سـازمان 
هـاي الزم بـراي برقـراري صـلح      سیاسی، امنیتی، اقتصادي و اجتماعی با هـدف ایجـاد زمینـه   

پایدار در افغانستان و عدم وقوع مجدد منازعـه داخلـی انجـام شـده اسـت. در زمینـه دولـت        
رزاي سرعت برداشته شد. حامد کـ  سازي، گام اولیه جهت تشکیل دولت موقت افغانستان به

. کـرد عنوان رئیس دولت موقـت را آغـاز    هاي دولتی خود به ، مسئولیت2001دسامبر  22در 
در طول شش، ماه لویی جرگه اضطراري در کابل برگزار شد. در این نشست کـه در ژوئـن   

زن حضـور داشـت کـه در مقایسـه بـا       20شرکت کننده آن، 502تشکیل شد، از میان  2002
. لویی جرگـه در نشسـت مـذکور تشـکیل     شد می ري تلقیحکومت طالبان پیشرفت چشمگی

عنوان رئیس دولـت   دولت موقت به مدت دو سال را به تصویب رساند و حامد کرزاي را به
، قانون اساسی جدید که بـر اسـاس آن جمهـوري اسـالمی     2004ژانویه  4. در کردمنصوب 

گردید، توسط لویی جرگـه بـه تصـویب رسـید. در ایـن قـانون اساسـی         افغانستان تشکیل می
چنـین   شده بود. هم طراحیتمرکز سیاسی در افغانستان و نیز تثبیت نهادهاي دولتی افغانستان 

. سیاسـتمداران افغـان   شـد  مـی سـازي تلقـی    هـاي ملـت   شدر تال بلنداین قانون اساسی گامی 
هاي افغان  هاي پایان دادن به تفرقه میان گروه امیدوار بودند که این قانون اساسی بتواند زمینه

جمهور افغانستان انتخـاب   عنوان رئیس کرزاي به 2004. در اکتبر کندها را فراهم  و اتحاد آن
وي  (Krampe, 2012: 70) قـالی بـه پایـان رسـید.    شد و بدین ترتیب دوره دوساله دولت انت

ایـن پسـت را در    2014بـه پیـروزي دسـت یافـت و تـا سـال        2009مجدداً در انتخابات سال 
، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اشرف غنـی را  2014اختیار داشت. در انتخابات سال 

  .کردجمهور جدید معرفی   عنوان رئیس به
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المللی فعال در  متحد و بازیگران بین ملل ت متعددي از سوي سازماندر بعد امنیتی، اقداما
توان به تقویت ارتش ملـی و افـزایش تعـداد     ها می افغانستان انجام شده است که ازجمله آن

نظامیان مخـالف   نفر و نیز اجراي اقدامات مربوط به خلع سالح شبه 000/350نیروهاي آن به 
از  1»برنامه صلح و بازگرداندن جنگجویان به اجتماع«جراي طور مثال، ا دولت اشاره نمود. به

نفـر از جنگجویـان    9512استان کشور منجر به بازگرداندن تعـداد   34در  2014تا 2011سال 
در ) (UNDP, 2015: 3 .سالح از آنان شده است 7332آوري  سابق به زندگی مدنی و جمع

و  هـا  کمکسازي و  ي صلحها برنامهاي بعد اقتصادي، افغانستان طی دهه اخیر به واسطه اجر
المللی توانسته است رشـد اقتصـادي را تجربـه نمایـد. بـر اسـاس گـزارش بانـک          اعانات بین

% 9طور متوسـط   به 2003-2012ي ها سالجهانی، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بین 
یـر خـط فقـر    ز جمعیـت افغانسـتان ز  % ا42کـه   2008چنین، در مقایسه با سال  بوده است. هم

 ) World Bank, 2015: 2( .% کاهش یافته است8/35به  2010، این میزان در سال اند بوده
سـازي بـه دلیـل     رغم برخی دستاوردهاي سیاسی، اقتصـادي و امنیتـی، فراینـد صـلح     علی

هاي امنیتی نتوانسته است اهداف مدنظر را محقق  ویژه چالش هاي عدیده به مواجهه با چالش
شود  ها، تالش می بر این اساس، در گفتار حاضر ضمن شناسایی و ارزیابی این چالش .سازد

  کارهایی جهت حل مشکالت موجود ارائه شود. راه

 الف) عدم انطباق مدل حکومتی لیبرال با وضعیت افغانستان

نامه بن، همواره یک معضل بزرگ براي  در افغانستان، اداره مطلوب کشور پس از توافق
مـردان و   مختلف آن بوده است. نـاهمگونی و عـدم همـاهنگی الزم میـان دولـت      هاي دولت

هاي مختلف نژادي و مذهبی در ایـن کشـور، حکمرانـی کارآمـد را اگـر نـه        وجود جمعیت
ها و قبـل از مداخلـه نظـامی ائـتالف      است. افغانستان براي دهه کردهغیرممکن، بلکه مشکل 

ر بـا جنـگ داخلـی، فسـاد اداري گسـترده، فقـر،       مریکـا در ایـن کشـو   االمللی به رهبري  بین
ثبـاتی   که بی آمیز و فقدان دولت کارآمد مواجه بوده است. با توجه به این منازعات خشونت

 Ponizo and)در افغانستان ریشه در فقـدان یـک حکمرانـی کارآمـد در ایـن کشـور دارد       

Freedman, 2007: 179)سـازي توسـط جامعـه     وظیفـه دولـت   نامه بن و انجام ، اجراي توافق
المللـی   بـین  گرفـت. بـرخالف مداخلـه    المللی بایستی با توجه به این مشکل صـورت مـی   بین

                                                   
1- Afghanistan Peace and Reintegration Programme (APRP) 
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سازي در کشورهاي درگیر در منازعه داخلی، مداخله در افغانستان یک تهاجم  ت دولتجه
  ها نابسامانی در این کشور انجام شد. خارجی بود که پس از دهه

ي افغانستان از طریـق ایجـاد یـک دولـت کارآمـد مرکـزي       نامه بن با هدف بازساز توافق
هاي مختلف آن  منعقد شد. این تمرکزگرایی سیاسی با وضعیت افغانستان که مناطق و استان

شـده،   صورت نسبتاً خودمختار اداره می ساالران به طور سنتی توسط رهبران محلی و جنگ به
توانـد نقـش ایـن     دولت در افغانستان مـی  حداقل انطباق را دارد و لذا تلقی این امر که ایجاد

هـم چنـد    رغم سقوط طالبان آن کننده بود. علی رهبران محلی را کنترل و خنثی نماید، گمراه
ماه پس از مداخله نظامی غرب، به دلیـل شـرایط اجتمـاعی و سیاسـی حـاکم بـر افغانسـتان،        

راحتـی پـیش    بـه  توان انتظار داشت دولت مرکزي روند دمکراسی سازي ایـن کشـور را   نمی
  ببرد.  

ف کشـور بـا   المللی جهت تسري قدرت دولـت مرکـزي بـه منـاطق مختلـ      هاي بین تالش
این است کـه   کردتوان براي این امر ذکر  اي که می . دلیل اولیههاي جدي مواجه شد چالش

هـا و   نامه بن الگویی از حکومت ترسیم شد که در آن توجه محـدودي بـه ویژگـی    در توافق
ارائـه شـده و شـامل     1. این الگو که بر اساس الگوي وبريه استدم افغانستان شدنیازهاي مر

عناصري مانند اقتصاد آزاد و بازار محور، دمکراسی لیبرال، احترام به حقـوق بشـر اسـت، بـا     
هـاي کشـورهاي    و صـرفاً معـرف دیـدگاه    اجتماعی افغانستان انطباق نداشت هاي زیرساخت

نامه غالبـاً حـاوي    دیگر، این توافق  عبارت به (Paris and Sisk, 2007: 109) .بودگر  مداخله
که دربردارنـدة واقعیـات و نیازهـاي     مریکا بود تا ایناویژه  هاي مداخله کنندگان و به دیدگاه

داري بـر   تحمیـل ناگهـانی مـدل لیبـرال دموکراتیـک غربـی حکومـت        مردم افغانستان باشـد. 
نمایـد   اي را در پی خواهد داشت. لـذا بسـیار بعیـد مـی     هاي عدیده تردید چالش افغانستان بی

هاي غیردموکراتیک مواجه بوده بتوانـد بـر اسـاس تجـویز و      ها با حکومت کشوري که سال
اساس،درك و پذیرش  شود. بر این  تحلیل کشورهاي غربی به یک دمکراسی شفاف تبدیل

ریـزي   هاي حکمرانی سنتی و عرفی و توجه به بسترهاي اجتماعی حکمرانی جهت پـی  زمینه
  یک نظام سیاسی کارآمد در افغانستان ضروري است.

                                                   
1-Weberian 
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 هاي رسمی و غیررسمی حکمرانی فقدان ارتباط میان نظامب) 

در کشورهاي برآمده از  هاي غیررسمی و عرفی حکمرانی عدم شناسایی و پذیرش نظام
هــاي  جنــگ داخلــی از ســوي کشــورهاي مداخلــه کننــده ازجملــه موانــع پیشــرفت تــالش  

هاي مـدل وبـري دولـت، نیازمنـد شناسـایی و تأییـد نظـم         سازي است. برخالف آموزه صلح
که اغلب در جوامع و کشورهاي رهایی یافتـه از اسـتعمار وجـود     1سیاسی ترکیبی یا هایبرید

داري از یک رهیافت پایین به باال در خصـوص دولـت    ضمن جانب 2،»ونمان«دارد، هستیم. 
هـاي ترکیبـی سیاسـی در کشـورهاي درگیـر در منازعـه،        سازي، بر این باور است کـه نظـام  

اي، موردحمایـت و پشـتیبانی قـرار     هاي توسعه وسیله نهادهاي فعال در ارائه کمک بایستی به
  ست که:ا آنگیرد. به عقیده وي دلیل این امر 

ها اشـکالی از حاکمیـت و اقتـدار دارنـد کـه اغلـب مـورد         این نوع نظام«
تواننـد   امـا در کشـورهاي درگیـر در منازعـه مـی      ؛انـد  شناسایی قـرار نگرفتـه  

ها از نوعی منطق ویژه سیاسی یـا اقتصـادي    چنین آن کارایی داشته باشند. هم
مـاع نیسـت، پیـروي    ها نسبت به دولت و اجت که لزوماً منطبق با دیدگاه غربی

تـوان از   کنند. در صورت توجه به ایـن نـوع از ترکیبـات حکمرانـی مـی      نمی
هـاي   ها، در زمینه سیاسـت  آمده حاصل از تعامل با این نظام دست تجربیات به

 ».عنوان یک فرصت سیاسی سـود جسـت   ها به اي بهره گرفت و از آن توسعه
(Wennmann, 2008: 27)  

  
عنـوان   شـده بـه   الزم است مشروعیتی که به مقامـات سـنتی و رهبـران کاریزماتیـک داده    

چنین  کنند، نگریسته شود. هم منبعی که به حکمرانی قانون و نظم در سطح محلی کمک می
عنـوان یـک منبـع بـالقوه جهـت تعامـل و ارتبـاط نظـام مبتنـی بـر            تواند به این مشروعیت می

اداره ارتباط بـا  «برانشان مورد استفاده قرار گیرد. در افغانستان، ها با جوامع محلی و ره دولت
هـاي رسـمی و غیررسـمی حکمرانـی      هایی را جهت پیونـد نظـام   است راه کردهسعی » قبایل

مـداري توسـط بـازیگران محلـی تقویـت شـود و        که مفهـوم دولـت   طوري پیشنهاد نمایند، به
 :Edward, 2008)تقبال قرار گرفته است.دهندگان مورد اس برعکس. این ابتکار توسط اعانه

                                                   
1- Hybrid Political Order 
2- Vennman 
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هاي سودمندي را به بـازیگران خـارجی    توصیه1»سازمان همکاري اقتصادي و توسعه«  (988
مداخلـه بـدون داشـتن یـک      ویژه ضـرورت عـدم   ها و به در خصوص نحوة ارتقاء مداخله آن

که یکی تحلیل جامع در خصوص بازیگران وموضوعات مبتالبه، ارائه کرده است. کلمنتس 
کنـد کـه الزم اسـت     است، اضافه می اشاره از کارشناسان کلیدي گروه کاري سازمان مورد

مشکل اصلی، شکنندگی نهادهاي دولتی در کشـورهاي درگیـر در منازعـه    «درك شود که 
. تمرکـز صـرف بـر    استنیست، بلکه فقدان ارتباط سازنده میان نهادهاي دولتی و اجتماعی 

ــروعیت    ــه مشـ ــب بـ ــت اغلـ ــ دولـ ــی    سـ ــروعیت داخلـ ــراي مشـ ــارجی بـ ــر ازي خـ منجـ
 (Clements, 2009: 5)».شود می

چنین بایستی درك نمایند کـه چگونـه حکمرانـی سـنتی و      مداخله کنندگان خارجی هم
مثـال در برابـر تغییـرات اجتمـاعی و اقتصـادي)       عنـوان  هاي کاریزماتیک، خود را (بـه  جنبش

ي دولتی و دیگر نهادهاي اجتماعی جهت نمایند و چگونه نهادهاي عرفی با نهادها حفظ می
هاي اجتماعی به حاشـیه   ایجاد یا ممانعت از وقوع تغییرات مثبت که در بردارندة منافع گروه

اي نیـز بایسـتی نگـرش     رانده شده است، تعامل و همکاري دارند. نهادهاي چندجانبه توسعه
ررسـمی تغییـر داده و   هـاي سـنتی و غی   خود را نسبت به داشـتن رابطـه مسـتقیم بـا حکمرانـی     

هاي بوروکراتیک قائل بودند، براي این نوع نظام نیز قائل باشـند.   ارزشی را که براي سازمان
هاي زمـانی نیـز تغییـر     این نهادها بایستی در کنار این امر، نگرش خود را نسبت به چارچوب

یـک  دهند. چراکه توسعه و افزایش دانـش و فهـم زنـدگی روزمـرة مـردم محلـی، نیازمنـد        
، ممکن شود دنبال روابط شخصی ایجاد می حضور و فعالیت درازمدت است. اعتمادي که به

هاي پاسخگویی بوروکراتیک باشد. به عقیده کلمنـتس الزم اسـت    تر از رویه است بااهمیت
دهنــدگان از  بــه اشــکال پاســخگویی ســنتی کــه خــارج از فهــم و برداشــت متعــارف اعانــه  

وم تکلیف اخالقی و پاسخگویی بین افـراد در چـارچوب   پاسخگویی است، توجه شود. مفه
تواند به اشـکال دیگـري وجـود داشـته      روابط قومی و خویشاوندي و دیگر روابط عرفی می

دهنـدگان صـرفاً منـابع فسـاد نیسـتند، بلکـه        باشد. این امـور علیـرغم دیـدگاه متعـارف اعانـه     
  (Clements, 2009: 7)توانند منشأ رفاه و امنیت اجتماعی باشند. می

موضوع فوق را مورد شناسایی قـرار داده و سـعی   » سازمان همکاري اقتصادي و توسعه« 
المللی فعال در افغانسـتان را بـه داشـتن چنـین نگـاهی هـدایت        دهندگان بین است اعانه کرده

                                                   
1- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 
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خـود توضـیح داده اسـت کـه چـرا گسـترش        2010نماید. سازمان مذکور در گزارش سـال  
عنوان ابزاري جهت تقویت ظرفیـت مشـروعیت    حقوقی (غربی) به -نهادهاي سیاسی منطقی

هــاي درگیــر در منازعــه داخلــی بــا شکســت مواجــه شــده اســت. ایــن گــزارش    در دولــت
کـه ازجملـه    کـرده گـر را مطـرح    کارگیري توسط کشورهاي مداخله رهنمودهایی جهت به

هاي اجتماعی و شرایط حـاکم بـر یـک کشـور در      ها اولویت دادن به فهم و درك زمینه آن
 ,OECD)گر است.  مقایسه به گسترش یک دستور کار ویژه از سوي این کشورهاي مداخله

ایـن  »سازمان همکاري اقتصـادي و توسـعه  «گیري گزارش منتشره از سوي  نتیجه (54 :2010
 2001ها و نهادسازي کـه از سـال    گان به جاي توجه به توسعه ظرفیتاست که مداخله کنند

. نهایتاً سازمان کنندبه بعد در افغانستان اجرا شده است، بایستی بر موضوع مشروعیت تمرکز 
  کند که: همکاري اقتصادي و توسعه توصیه می

اي کـه در کشـورهاي درگیـر در منازعـه فعالیـت       دهنده کشورهاي اعانه«
هاي بیشتري را در جهت کسب یک درك معین  الزم است تالش نمایند، می

و تجربی از منابع محلی مشروعیت ( هم دولت و بـازیگران غیردولتـی و هـم    
 ».نهادها) و نیز نظارت و بررسی تأثیر اقدامات و مداخالتشان به عمل آورنـد 

(OECD, 2010: 54)  
 پ) تمرکز بر مقوالت امنیتی

پـس از حادثـه    درنگ بیدستیابی به اهداف امنیتی بود که  هدف از تهاجم به افغانستان،
هـاي تروریسـتی    شده بود. این هدف شامل سرنگونی طالبان و دیگر شبکه مطرحسپتامبر  11

تـرین   . لذا، یکی از مهمشد که در خاك افغانستان پناه گرفته بودند، می فرامرزي مرتبط باآن
را با مـانع مواجـه سـاخته،    در افغانستان  هاي دولت سازي کشورهاي غربی عواملی که تالش

در  آنـان ازحد بـه مقـوالت امنیتـی و قـرار گـرفتن امنیـت در صـدر دسـتور کـار           توجه بیش
متحده به میزان زیادي تمرکـز خـود را بـه ایجـاد یـک       که ایاالت ویژه آن افغانستان است، به

ت ایجاد یک دولت و انجام اقدامات الزم جه کردهپیمان در جنگ با تروریسم معطوف  هم
ــی  ــات را مــورد ب ــان گــروه   باثب ــس از ســقوط طالب ــرار داد. پ نظــامی و  هــاي شــبه تــوجهی ق

خصـوص ائـتالف شـمال     مریکـا ظهـور یافتنـد. در ایـن     اساالران متعددي بـا حمایـت    جنگ
. تاکتیـک مشـابهی از   کـرد هاي مقابله بـا طالبـان فعالیـت     ترین اهرم عنوان یکی از محوري به

هـاي   مریکا در سطوح سیاسی جهت جلـب حمایـت چهـره   اطالعات مرکزي سوي سازمان ا
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نامـه بـن نیـز توجـه بـه       در توافـق  (Tierney, 2010: 3)سیاسی افغانسـتان بـه کـار بـرده شـد.     
عنـوان قـراردادي    نامـه بـه   موضوعات امنیتی در اولویت قرار گرفت. در این راستا، این توافق

را به خـود اختصـاص داد بودنـد و در آن ائـتالف     هاي پیروز همه امتیازات  که در آن گروه
  شود. هاي دولتی را در اختیار خود گرفته بود، شناخته می شمال اکثریت پست

  سازي عدم مشارکت فراگیر در فرایند صلحت) 
مانـده در افغانسـتان    کنونی، نیروهاي امنیتی ملی و نیز نیروهاي خارجی باقیوضعیت در 

ان طالبان و القاعده قرار گرفته و یک معضل امنیتی بـراي  هدف حمالت شورشیان و وابستگ
مریکـایی در مـورد   اگـذاران   این کشور ایجاد شده است. کـامالً واضـح اسـت کـه سیاسـت     

هاي این کشـور جهـت اجـراي تغییـرات راهبـردي داخلـی دچـار اشـتباه          افغانستان و ظرفیت
سـازي در افغانسـتان، شناسـایی     ترین عامل در پیشبرد فرایند صـلح  اند. شاید مهم محاسبه شده

ساختار داخلی گذشته و کنونی ایـن کشـور باشـد. پیشـبرد ایـن فراینـد در افغانسـتان بـدون         
هاي مختلف قومی، مذهبی و نژادي آن، با موانع و مشکالت جـدي   مشارکت دادن جمعیت

ت مواجه خواهد شد. در این میان، وضعیت وخیم امنیتی کنونی افغانسـتان و تشـدید تحرکـا   
ویـژه در قالـب عملیـات تروریسـتی،      هاي مخالف دولت به نظامی گروه طالبان و دیگر گروه

گـذاري در   سـازي تبـدیل شـده اسـت. سیاسـت      خود به مانعی مهـم برسـر راه پیشـبرد صـلح    
نامه  ها و اقوام و مذاهب است. در توافق خصوص افغانستان نیازمند مشارکت دادن همه گروه

نداشته و طالبان و حامیان داخلی آن هیچ جایگاهی نداشـتند. ایـن   ها حضور کافی  بن پشتون
هـاي   و ادامـه تـالش   کـرده امر از همان ابتدا مشکل مشروعیت را براي دولت جدیـد ایجـاد   

پایین بـه بـاال و شـروع     رویکرددولت سازي را با چالش مواجه کرده است. لذا، اتخاذ یک 
نهادهـاي سیاسـی و امنیتـی، جهـت ایجـاد       روند دولت سازي از بطن اجتماع و تسري آن به

که فرایند دولـت سـازي قـرین     منظور این . بهبود میانسجام اجتماعی و اعتمادسازي ضروري 
، بایستی این فرایند با مشارکت فراگیر نیروهاي محلی و بـا حمایـت و نظـارت    شودموفقیت 

هاي مختلـف   المللی به اجرا درآید. در این رابطه، تقویت احزاب محلی و بومی در ایالت بین
افغانستان و هموار نمودن مسـیر مشـارکت ایـن احـزاب دررونـد سیاسـی ازجملـه انتخابـات         

سـازي امنیـت در    . در بعـد امنیتـی نیـز، مسـئله بـومی     ودشـ تواند گامی مهم تلقـی   مجلس می
سـازي ارتـش و    هـاي اخیـر بـومی    تر قرار گیرد. طی سـال  افغانستان بایستی مورد توجه جدي
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کـه تعـداد ایـن نیروهـا از      طـوري  تـوجهی داشـته بـه    نهادهاي نظامی این کشور افـزایش قابـل  
لغ شده است. ادامه این روند در با 2014نفر در سال  000/350به  2002نفر در سال  000/12

المللـی   هـاي بـین   صورت تقویت و تجهیز کافی ارتش و نهادهاي امنیتی ملی و ادامه حمایت
جمهور سـابق   یسرئ، کرزايحامد تواند به ایجاد ثبات نسبی در این کمک شایانی نماید. می

روي امنیتی نی 000/350آموزش  ،که نیروهاي خارجی کرداعالم  خصوص افغانستان در این 
امنیـت ملـی مصـادف بـا خـروج       ینها براي تـأم  آمادگی کامل آنو  افغان را بر عهده دارند

  euters, 2014: 8)(R .کامل نظامیان خارجی خواهد بود

خلـع سـالح، خـارج نمـودن     «و  1»اصـالح بخـش امنیتـی   «عدم پیشرفت در زمینـه  ث) 
 2»نظامیان از وضعیت جنگی و ادغام در جامعه شبه

خلـع سـالح،   «سازي پس از منازعات داخلی بایسـتی شـامل اقـداماتی بـراي      صلح فرایند
اصالح «و نیز » خروج نیروهاي نظامی از وضعیت جنگی و بازگرداندن آنان به زندگی مدنی

عنوان یکی از عناصر اصـلی   به DDRباشد. اگرچه » ساختارهاي امنیتی در کشورهاي هدف
SSR نامـه بـن کـه     آید. توافق اي مجرا به اجرا درمی وان برنامهعن به همه  گردد، بااین تلقی می

صـورت سـطحی    تحت فشارهاي آمریکا و با شتاب منعقد شد، بـه ایـن دو موضـوع مهـم بـه     
صورت مبهمی بر گسترش حاکمیت دولت در مناطق تحت تسـلط   پرداخته و مفاد مربوطه به

. بـه همـین دلیـل، کشـورهاي     نظامیان و نیز ایجاد کمیسیون اصالح قضایی پرداخته است شبه
تصمیم گرفتند تا ایـن دو موضـوع    2002در نشستی در سال » گروه هشت«دهنده عضو  اعانه
بررسـی قـرار دهنـد. بـر اسـاس تصـمیم متخـذه در ایـن نشسـت           تـري مـورد   طورجـدي  را به

کننـدگان تقسـیم شـد. در     هاي مختلف امنیتی افغانستان بـین شـرکت   مسئولیت اصالح بخش
خصوص، آلمان اصالحات در پلیس، آمریکا اصالحات در ارتش، ایتالیا اصالحات در  این 

 دار شـدند.  را عهـده DDR بخش قضائیه، انگلیس مبارزه با مواد مخدر و ژاپن پیشبرد فراینـد 
(Edward, 2010: 976)   بــا ایــن رهیافــت، عمـالً رونــد ایجــاد و اصــالح نیروهــاي امنیتــی

در  DDRاي  بتکارات مـرتبط و متعـددي جهـت اجـراي برنامـه     افغانستان آغاز شد. تاکنون ا
سازي نیروهاي وابسته  و غیرنظامیافغانستان اجرا شده است. این ابتکارات شامل؛ خلع سالح 

                                                   
1-Security Sector Reform (SSR) 
2-Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) 
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اردوگـاه  «(خارج از ارتش ملـی)، برنامـه   1هاي غیرقانونی مسلح به اتحاد شمال، انحالل گروه
سـازي تسـلیحات سـنگین مورداسـتفاده      آوري وغیرفعـال  با هـدف جمـع   2»تسلیحات سنگین

ــه مــین   ــک برنام ــاً ی ــی و نهایت ــازیگران غیردولت ــی و جمــع ب ــا هــدف  3آوري مهمــات زدای ب
هزار تن از مهمات غیرکنترل شده در سراسر کشور،  100آوري، انبار و تخریب حدود  جمع

 (Sedra, 2012: 251) است.
 SSRاهداف مدنظر در زمینـه   نتوانسته استپیشگفته هاي اخیر اجراي اقدامات  طی سال

هـا، شـرایط وخـیم امنیتـی      تـرین موانـع در اجـراي ایـن برنامـه      را محقق سازد. مهـم  DDRو 
ساالري، تجارت فزاینـده مـواد    افغانستان به دنبال اقدامات نظامی طالبان، ظهور مجدد جنگ

له پـس از  وز وارد مرحکه افغانستان هن گفتتوان  مخدر و افزایش جرائم عمومی بودند. می
صرفاً در یک مرحله دیگر از جنگ داخلی خود قرار دارد. به دلیـل وضـعیت    منازعه نشده،

و  DDR هـاي  المللی و دولت این کشـور طـرح   بحرانی امنیتی حاکم بر افغانستان، جامعه بین
SSR اي  عنـوان وسـیله   سازي و دولت سازي فراگیر بلکـه بـه   عنوان عناصر یک صلح را نه به

این امـر سـبب    (Sedra, 2012: 251).اند کردهبا تهدیدات فوري امنیتی تلقی  جهت مواجهه
هـا شـده    ها شده و عمالً مانع تحقـق اهـداف اصـلی آن    مدت به این طرح اتخاذ نگاهی کوتاه

  است.
در افغانستان اجرا شـد، یکـی    2006تا  2003هاي  سال که بین DDRهاي مربوط به  طرح
اسـت. اگرچـه دسـتاوردهاي آمـاري آن شـامل       در تـاریخ هاي مربوطـه   ترین طرح از بزرگ
توجـه اسـت، امـا چنـین      اسـلحه قابـل   58000آوري  جنگجـو و جمـع   63000سـازي   غیرفعال

نظامی غیردولتـی در افغانسـتان را از بـین     طور مؤثر ساختارهاي شبه است به اي نتوانسته  نتیجه
هـاي   اند، ارتقاء ببخشد. حمایت شدهها اجرا  برده و اوضاع امنیتی را در مناطقی که این طرح

نظامیــان محلـی از دیگــر عـواملی اســت کـه منجــر بـه ناکارآمــدي      اي از شـبه  قـومی و قبیلــه 
زمـان سـبب وخامـت اوضـاع امنیتـی و کـاهش        در بیشتر مناطق شده و هـم  DDRهاي  طرح

بـه دلیـل    (Sedra, 2012: 252)اعتماد عمومی به دولت جهت برقـراري امنیـت شـده اسـت.    
دهنده تاکنون منـابع مـالی فراوانـی را بـراي      میت اوضاع امنیتی افغانستان، کشورهاي اعانهاه

مریکـا در  امتحـده    اند. در این رابطه ایـاالت  اختصاص داده SSRو  DDRهاي  اجراي برنامه
                                                   

1. Disbandment of Illegal Armed Groups (DIAG) 
2. HEAVY Weapons Cantonment (HWC) 
3. Ammunition and Mine Action Program 
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ــیش از  2010و  2009هــاي  ســال ــی افغانســتان    13ب ــت مل ــه نیروهــاي امنی ــارد دالر را ب میلی
به مبلغی حـدود   2010تا سال  DDRهاي اجراي برنامه  همچنین هزینه اختصاص داده است.

اي سـبب شـده    میلیون دالر بالغ شده که غالباً توسط ژاپن تأمین شده است. چنین هزینه 150
در تـاریخ تبـدیل شـود. بـا      DDRهـاي   تـرین برنامـه   که اجراي این برنامه به یکی از پرهزینه

همچنـان  هاي امنیتی افغانسـتان   هاي هنگفت، ساختار آینده دستگاه وجود صرف چنین هزینه
 DDRعدم هماهنگی داخلی در اجـراي مراحـل مختلـف     (Sedra, 2012: 252)مبهم است.

گیري یک راهبـرد درازمـدت بـراي بخـش      یکی از مشکالتی است که مانع از شکل SSRو
رغـم   هـاي امنیتـی علـی    است. خواست سیاسی در افغانستان براي اصـالح بخـش  امنیتی شده 

به شکل مطلوبی ایجـاد نشـده اسـت.     SSRو  DDRالمللی در فرایندهاي  رشد مشارکت بین
هـاي امنیتـی نیـز     هاي عمیق سیاسـی کـه در دولـت افغانسـتان وجـود دارد در بخـش       شکاف

اجماعی میان نخبگان سیاسی افغانستان در  گونه که هیچ طوري است، به مشاهده خوبی قابل به
نظامیـان وجـود نـدارد. همگـام بـا افـزایش        سـازي شـبه   خصوص موضوعاتی مانند غیرنظامی

هـاي غیرنظـامی سـازي     تنها در برابـر تـالش   ها، بسیاري از بازیگران سیاسی و نظامی نه ناامنی
دیـدي علیـه خـود قلمـداد     عنـوان ته  را به ها کنند، بلکه این تالش نیروهاي خود مقاومت می

عنـوان مـانعی در مسـیر اجـراي      نمایند. فساد گسترده و رشوه در سطوح بـاالي دولتـی بـه    می
ویژه نظام قضایی بوده و حتی این روند را متوقف کرده است. حتی در زمانیکه  اصالحات به

هـاي   خواست سیاسی در درون دولت افغانستان وجود داشـته اسـت، کمبـود مـزمن ظرفیـت     
  (Sedra, 2012: 252)انی و نهادي دولتی روند تغییرات را با مشکل مواجه ساخته است.انس

 1»برنامه آغاز جدیـد افغانسـتان  «عنوان  بانهادي  DDRهاي  نهاد کلیدي اجراکننده برنامه
ملـل ایجـاد شـده اسـت.      متحـد و مأموریـت سـازمان    است که با همکاري برنامه توسـعه ملـل  

در مشـارکت داشـته، امـا     DDRهـاي   در طراحی و اجراي برنامـه  متحد  ملل  سازمان هرچند
متحـد نیـز برخـی      ایفـا کـرده اسـت. برنامـه توسـعه ملـل       SSRنقشی محدود در زمینـه  عمل 

هاي مالی  گیري از کمک اقدامات و ابتکارات را در فرایند اصالح پلیس انجام داده و با بهره
 ,Sedra)اصالح بخش قضایی اجرا کـرده اسـت.   ایتالیا و کمیسیون اروپا ابتکاراتی در زمینه

حال، فقـدان رهبـري و دیـدگاه واحـد راهبردیـاز موانـع اصـلی در مسـیر          بااین (253 :2012
 DDR و SSR هـاي  بوده و عمالً مانع از ایجـاد ارتبـاط میـان برنامـه     SSRاجراي دستورکار 

                                                   
1-Afghanistan New Beginning Programme (ANBP) 



 )44(پیاپی  94، پاییز 14هاي راهبردي سیاست، سال چهارم، شماره پژوهش فصلنامه                                             90

، ایتالیـا، ژاپـن و   مریکـا، انگلـیس  ابین پنج کشور  SSRشده است. تقسیم وظایف مربوط به 
ها اشاره شد خـود عامـل مهمـی در عـدم وجـود رهیافـت واحـد در         تر به آن آلمان که پیش

نوبه خود بر مشـارکت متمرکـز    هاي مربوطه بوده است. این مشکل به خصوص اجراي برنامه
و فعاالنه خارجی تأثیرگذار بوده است. بازیگران خارجی فعال در بخش امنیتی داراي منافع 

هـاي   کننده یا راهبردي معین براي اجـراي برنامـه   حال نهاد هماهنگ رضی بوده و درعینمتعا
SSR  رغـم انجـام برخـی اقـدامات در زمینـه آمـوزش و        وجود ندارد. در همین حال و علـی

هـاي پلـیس، قضـایی و اصـالح و      اصالحات در بخـش  همچنانتجهیز ارتش ملی افغانستان، 
 SSRتربیت با ضعف و مشکل مواجه است. افزون بر این، موضوعات اساسی در دستورکار 

هاي مدیریت مالی عمومی و  هاي نظارت اجرایی و قانونی، اتخاذ رویه سازوکارمانند توسعه 
توان  گفته می وارد پیشدرمجموع و با توجه به م .شده است یتوجه جامعه مدنی کمتقویت 
که در بستر اصلی خود که همانا  در افغانستان به جاي این SSRکه اجراي برنامه  کرداذعان 

که منازعات ادامه یافته اجـرا شـده    وضعیتیپس از منازعه است، صورت پذیرد در  وضعیت
بـر   انـد بلکـه   تنهـا خلـع سـالح نشـده     هاي مسلح غیردولتی نه که در آن گروه وضعیتیاست. 

مداخلـه   وضـعیت انـد. در ایـن    میزان اقدامات نظامی خود علیـه دولـت مرکـزي نیـز افـزوده     
بایستی بدون در نظـر گـرفتن    SSRو  DDRهاي  المللی در افغانستان جهت اجراي برنامه بین

معیارهاي سنتی اجراي این برنامه و با اتخاذ راهبردي جدید صورت بپـذیرد. در ایـن راسـتا،    
هـاي پـس از منازعـه     ز نظر سیاسی بادوام بوده و از نظر لجستیکی در وضعیتابتکاراتی که ا

قابلیت اجرایی داشته باشند، بایستی مـدنظر قرارگیرنـد. ایـن ابتکـارات بایسـتی سـبب ایجـاد        
اعتماد میان بازیگران محلی شده، امنیت را ارتقاء بخشـیده و زمـان مناسـبی را جهـت ایجـاد      

مشـروط بـه وجـود شـرایط      SSRو  DDRهـاي   موفـق برنامـه  مصالحه فراهم نمایند. اجـراي  
هـا،   اي ازجمله وجود سطحی پایه از امنیت، منابع انسانی و نهـادي بـراي اجـراي برنامـه     ویژه

ساختارهاي مـالی باثبـات و خواسـت سیاسـی داخلـی و خـارجی اسـت. در جریـان اجـراي          
داخلـی، اتخـاذ راهبـرد     نیز ایجاد هماهنگی میـان نهادهـاي دولتـی    SSRو  DDRهاي  برنامه

کننـده و ایجـاد پیونـد و ارتبـاط میـان دو فراینـد        المللی واحد از سوي کشورهاي مداخله بین
  .استمذکور از دیگر الزامات موفقیت 
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  اقتصادهاي مبتنی بر جنگج) 
تـرین   نظامیان به درآمدهاي غیرقانونی در زمان جنگ داخلی ازجملـه مهـم   دسترسی شبه

ساالران قدرتمند بلکـه طالبـان    تنها جنگ سازي در افغانستاناست. نه موانع پیشبرد فرایند صلح
هـاي اقتصـادي    نامـه بـن در خصـوص مقابلـه بـا فعالیـت       هاي موجود در توافـق  نیز از کاستی

بردند.گروه طالبان که در زمان حکومت خـود در افغانسـتان    سود می غیرقانونی زمان جنگ
بود، پس از سقوط، اقدام به صادرات میزان زیادي  تجارت مواد مخدر را ممنوع اعالم کرده

کـه  نیز ساالرانی  بسیاري از جنگ (Galeotti, 2010: 12).کرداز مواد مخدر انبار شده خود 
حمایـت آمریکـا قـرار داشـتند از      للی به افغانستان مـورد الم در زمان حمله نظامی ائتالف بین

ویـژه منـافع حاصـل تجـارت مـواد       هاي اقتصادي غیرقـانونی بـه   درآمدهاي حاصل از فعالیت
نظامی  هاي شبه کردند. برخی گروه نظامیان وابسته به خود استفاده می مخدر جهت حفظ شبه

صـادرات ایـن محصـوالت بـه خـارج از      نیز با اعمال مالیات بر تولید مواد مخدر خود زمینه 
سـاالران بـا اعطـاء وام بـه      . از سوي دیگر، برخـی دیگـر از جنـگ   کردند میکشور را فراهم 

ــاورزان         ــن کش ــط ای ــاك توس ــد تری ــه تولی ــوط ب ــن وام را من ــت ای ــاورزان، بازپرداخ کش
سـاالران متعـددي ضـمن کنتـرل      افـزون بـراین، جنـگ    (Heupel, 2006: 158).کردنـد  مـی 

المللی کاالهاي قانونی، بر برخی از محصوالت مانند الـوار، جـواهرات    تجارت داخلی و بین
 :Sedra, 2004)شدند. و دیگر محصوالت مصرفی مالیات بسته و از درآمد حاصله منتفع می

102) 
نظامیان خـود را حفـظ    ودند شبهساالران متنفذ قادر ب باوجود وضعیت مورد اشاره، جنگ

و ضمن تحکیم موقعیت خـود در منطقـه تحـت کنترلشـان، اجـراي اقـدامات        کردهو تجهیز 
 ,Human Rights) Watchسـازي را بـا مشـکل مواجـه نمـوده و یـا تسـهیل نماینـد          صـلح 

اصـالح   هـاي مسـلح بـا توجـه بـه عـدم       ). کشاورزان، سوداگران مواد مخدر و گروه2002:5
راحتی قادر به دور زدن قوانین بدون مواجه با تبعات اقدامات خـود هسـتند.    به بخش قضایی

نـدرت در موضـوعات مربـوط بـه تولیـد و       چنین، نیروهاي خارجی مستقر درافغانستان بـه  هم
المللـی نیـز بیشـتر تمرکـز خـود را بـر        دهندگان بین تجارت مواد مخدر مداخله نموده و اعانه

هـاي   هـاي توسـعه   گـذاري در طـرح   تمایلی بـه سـرمایه   ،داده هاي امدادي قرار ارسال کمک
توانــد منــابع درآمــدي جــایگزین بــراي تولیدکننــدگان تریــاك باشــد،   درازمــدت کــه مــی

واسـطه بـازار سـیاه تولیـد      در همین حال، مشکالت دولـت بـه   (Rubin, 2003: 572)ندارند.
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ا در بافت اجتمـاعی جامعـه   ه تنش ،تر شده است. تولید غیرقانونی مواد مخدر تریاك پیچیده
ــعیف    ــی را تض ــاي دولت ــرده و نهاده ــدید ک ــردهافغانســتان را تش ــارت   ک ــت. ارزش تج اس

درصد تولید ناخـالص داخلـی افغانسـتان     70تا  60معادل  2005غیرقانونی خشخاش در سال 
هـا غالباًبـه جیـب مقامـات دولتـی و       این درآمدها در اسـتان  (Suhrke, 2006: 5)بوده است.

هـاي دولـت    دهند این تجارت در خالف جهت تـالش  رود که اجازه می الرانی میسا جنگ
  (Karimi, 2012: 6)شود.  سازي به کار گرفته 

نظـامی کـه در جهـت تخریـب یـا       سازي در افغانستان از سـوي شـبه   تاکنون، فرایند صلح
لیـل  طورجدي با چالش مواجه شـده اسـت. بـه همـین د     به اند کردهانحراف این فرایند تالش 

سـازي کارآمـد نیازمنـد از بـین بـردن یـا        هـاي صـلح   ایجاد شرایط الزم جهت اجراي برنامـه 
تالش جهت تضعیف اقتصادهاي غیرقانونی کـه   تردید بینظامیان است.  کاهش نفوذ این شبه

نقـش بسـیار مهمـی در      نظـامی اسـت،   هاي شبه ساالران و گروه منبع درآمد بسیاري از جنگ
. نهادسازي جهت اجراي مؤثر قانون و نیز کند میسازي ایفا  هاي صلح هموفقیت پیشبرد برنام

سـازي در   ناپـذیر صـلح   کشت جایگزین براي کشـاورزان یـک بخـش جـدایی     کردنفراهم 
  افغانستان است.

  هاي خارجی چ) وابستگی به کمک
هاي غیر مشروط به جوامع گسیخته بر اثر جنـگ، سـبب ایجـاد     از لحاظ تاریخی کمک

هاي خارجی است تا مـردم   شود که در آن پاسخگویی بیشتر در قبال طرف سته میدولتی واب
از مجموع بودجه  2004-2005کند. در سال  آن کشور. این امر در مورد افغانستان صدق می

ــدود    ــتان، ح ــل افغانس ــک   92ک ــل کم ــه از مح ــن بودج ــأمین     % ای ــارجی ت ــالی خ ــاي م ه
% بودجه ملی را حـدود  8اي داخلی صرفاً همین دلیل، درآمده به  (Karimi, 2012: 11)شد.

کننـدة بودجـه    هاي دولت سازي پوشش داد. همین آمار منعکس سه سال پس از آغاز تالش
شدت مقروض تبدیل کرده  که این کشور را به یک دولت به طوري امروز افغانستان است، به

طور کامل  اً بهاست. این بدان مفهوم است که دولت افغانستان جهت بقاء و حفظ خود تقریب
اي نتوانســته اســت  هــاي مــالی خــارجی وابســته اســت. چنــین آمــار هشــداردهنده بـه کمــک 

سـازي جـذب    وسعه مراکز صـنعتی در فراینـد دولـت   هاي غیردولتی غربی را جهت ت سازمان
المللی و نیز حضور نیروهاي خارجی بـه عامـل بقـاي دولـت      هاي بین بنابراین، کمک نماید؛



 93                                                                                 نامه بن سال پس از توافق 14افغانستان: سازي در  صلح

المللی خود را بازتولید کرده و  هاي بین ده است. چنین وابستگی به کمکافغانستان تبدیل ش
 ,Karimi)بینی ادامه خواهد یافت. بدون تغییري آشکار در شرایط موجودتا آینده قابل پیش

2012: 11)  
المللی با آن مواجـه اسـت، ظرفیـت کشـورهاي      هاي مهمی که جامعه بین یکی از چالش

ها  هایی است که به آن صحیح و استفاده مناسب از کمکبرآمده از جنگ داخلی در جذب 
هـا درگیـر جنـگ     یابد. این امر در خصوص کشوري مانند افغانسـتان کـه دهـه    اختصاص می

هاي مالی پرداخت شده  هاي اخیر در هزینه کردن نیمی از کمک بوده و دولت آن طی سال
هـاي آن نیـز فاقـد یـک اداره      انتوجه و مهم است. افزون براین، اسـت  به آن ناتوان بوده، قابل

هاي الزم جهت جمع کسب درآمد اسـت. بـه همـین دلیـل، ایـن       اي یا ظرفیت مستقل بودجه
کننـده   هـاي کمـک   توجـه دولـت  مـورد  اي  طـور گسـترده   ها در فرایند دولت سازي به استان
سهم هاي خارجی به افغانستان و ناتوانی دولت در استفاده از  اند. جریان گسترده کمک بوده

کننـده را در تحـوالت سیاسـی ایـن کشـور       ها، سـهم کشـورهاي کمـک    خود از این کمک
افغانسـتان    دولـت بنـابراین،   تر از دیگر نهادهاي داخلی ازجمله پارلمان کرده است؛ بااهمیت
دهنـده   گو نبوده، بلکه در مقابل کشورهاي اعانـه  خود یا نهادهاي رسمی پاسخ مردمدر برابر 

  (Karimi, 2012: 11) نمایند. قی میخود را بدهکار تل

 المللی  هاي بین عدم هماهنگی در توزیع کمکح) 

هاي دولـت سـازي وجـود دارد، نـاتوانی      که در جریان تالش هایی کاستییکی دیگر از 
دن یـک رهیافـت واحـد اسـت. در افغانسـتان، بـازیگران       کـر المللی در هماهنگ  جامعه بین

فعالیت دارند که هماهنگی و پاسـخگویی بسـیاري انـدکی    ها  متعددي درزمینۀ توزیع کمک
در این راستا این واقعیـت   (Gilles, 2009: 12) ها دارد. در برابر مردم افغانستان و عالیق آن

رسـانی   هاي خود را صرفاً به نهادهـاي کمـک   دهنده، کمک هاي اعانه وجود دارد که دولت
هاي ویـژه ندارنـد.    در زمان اجراي برنامه ها داخلی تحویل داده و توجهی به ارائه این کمک

 کـه اطالعـات مربـوط بـه    در افغانسـتان ایجـاد نشـده اسـت     افزون بر این، یـک مرکـز ملـی    
ها را ثبـت و نگهـداري نمـوده و درزمینـۀ پاسـخگویی بـه        دهندگان و میزان این کمک اعانه
هاي  در خصوص هزینهگونه اطالعاتی  به همین دلیل، هیچ ،باشد دهندگان فعالیت داشته اعانه

هـاي ملـی    هـا در اجـراي برنامـه    کننـده کمـک   صرف شده توسط کشورها و نهادهاي توزیع
ها در اختیار نهادهاي دولتـی   و صرفاً اطالعات مربوط به مسیر توزیع این کمک نداردوجود 
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هـاي   طـور مـنظم در حسـاب    هـاي مـالی بـه    کـه کمـک   قرار دارد. این مشکل با توجه به ایـن 
المللی (فعال در افغانستان) و خارج از دسترسی دولت افغانستان دولـت   نندگان بینک دریافت

 30افغانسـتان، کمتـر از    2005طـور مثـال، در بودجـه سـال      تر شده است. بـه  ماند، پیچیده می
هـا   هاي جاري از کانال دولـت افغانسـتان صـرف شـد. باقیمانـده سـرمایه       درصد از کل هزینه

المللی  کنندگان بین نظارتی در توزیع آن، بین گیرندگان و دریافت سازوکارگونه  بدون هیچ
صـورت   کـه نهادهـاي خـارجی متعـددي بـه      گذشته از این (Rubin, 2006: 182)توزیع شد.

اکنون توسـط   ناهماهنگ در فرایند دولت سازي در افغانستان فعالیت دارند، خدماتی که هم
وسـط یـک گـروه متشـکل از مشـاوران      اي ت طـور گسـترده   بـه  شـود  دولت مرکزي ارائه مـی 
هاي ملـی و اجتمـاعی کـه حقـوق بـاالتري نسـبت بـه مـردم محلـی           خارجی، کارکنان طرح

شود. میزان باالي بازیگران خارجی و عـدم همـاهنگی میـان     کنند، هماهنگ می دریافت می
دهنده خدمات اجتماعی و مدنی سبب شده است تا نهادهاي دخیل در دولـت   نهادهاي ارائه

 (Karimi, 2012: 7) صورت موازي و بدون ارتباط سازمانی فعالیت نمایند. زي بهسا
در افغانسـتان مصـداق یـک همـاهنگی ضـعیف سـازمانی در        1هاي بازسـازي اسـتانی   تیم

سازي از طریق تسهیل توسـعۀ   ها، ظرفیت فرایند دولت سازي است. هدف از تشکیل این تیم
هـا کـه چنـدملیتی هسـتند داراي وظـایف       یـن تـیم  بازسازي در مناطق خارج از کابل است. ا

هـاي نظـامی و مـدنی آن اخـتالف و تـنش       هاي متفاوت بوده و میان بخش ناهمگون و رویه
طـور مجـزا و اغلـب خـارج از کنتـرل و نظـارت نهادهـاي         وجود دارد. در عمل، هر تـیم بـه  

وسـط نیروهـاي   کـه عملیـات نظـامی ت    واسـطۀ آن  هـا بـه   باالدستی خود فعالیت دارد. این تـیم 
مـدنی   -هـاي نظـامی   هاي متعدد و گوناگون درزمینۀ فعالیت شود با رهیافت ایساف انجام می

هـاي غیرنظـامی کـه     هاي بازسازي اسـتانی بهـاین معناسـت کـه سـازمان      اند. ایجاد تیم مواجه
بـط  هـا روا  اند، با نظامیان به دلیل ارتباطشان با این تیم المللی هاي بین کنندگان کمک دریافت

هـا و   رسد داراي انگیزه هایی که به دولت افغانستان می دیگر کمک عبارت نزدیکی دارند. به
  )Karimi, 2012: 7( اي نیست. طرفانه اهداف بی

سازي در خارج از کابل، ساختار، ظرفیت،  دولت  منظور ایجاد هماهنگی بهتر در زمینۀ به 
متناسـب بـا نیازهـاي سیاسـی و راهبـردي      هاي بازسازي اسـتانی بایسـتی    منابع و اقدامات تیم

هـاي بازسـازي    هاي عملیاتی و اجراي تیم هاي موجود باشد. جنبه دولت میزبان و نیز واقعیت
                                                   

1. Provincial Reconstruction Teams (PRTs) 
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هـاي   هـاي مختلـف کـه در اسـتان     کنندة نیرو تعیین شود. تیم نبایستی توسط کشورهاي تأمین
زي با رهیافتی راهبـردي  اند، نیازمند آن هستند که تحت کنترل یک نهاد مرک افغانستان فعال

ها، قرار گیرند. افـزون بـر    هاي آن عنوان اولویت اصلی فعالیت و روشن براي دولت سازي به
هاي بازسازي الزم است از طریـق جلـب همکـاري بـازیگران محلـی موردحمایـت        این، تیم

هـاي خـود را افـزایش دهنـد. بـراي رسـیدن بـه         دولت مرکزي، تقویت و پشتیبانی از فعالیت
ف، مشارکت بخش خصوصـی جهـت موفقیـت فراینـد پایـدار دولـت سـازي در آینـده         هد

  الزامی است.
هـاي   المللـی و داخلـی در زمینـه توزیـع کمـک      ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهـاي بـین  

گونـه کـه    تـوجهی در پیشـبرد فراینـد دولـت سـازي دارا اسـت. همـان        المللی نقش قابـل  بین
کننـدة   دهـد، نهادهـاي داخلـی دریافـت     سـتانی نشـان مـی   هاي بازسازي ا موضوع فعالیت تیم

رسانی هسـتند و   پوشان فعالیت و کمک هاي متداخل و هم المللی داراي زمینه هاي بین کمک
نماینـد. جهـت پیشـبرد     بنـدي و اصـول رقیـب اقـدام مـی      هـا، زمـان   اغلب با اهداف، اولویـت 

هـاي   کننـده  رایند، همـه کمـک  هاي ادامه این ف هاي دولت سازي و فراهم نمودن زمینه تالش
هـاي خـود را هماهنـگ     هـا بایسـتی فعالیـت    کننده ایـن کمـک   المللی و نهادهاي دریافت بین

هاي دولت افغانستان منطبق نمایند. اتخاذ چنین رهیـافتی ضـروري    نموده و خود را با اولویت
پیـدا   است، چراکه صرفاً از طریق این رهیافت است که دولت افغانستان مشـروعیت مردمـی  

  تواند به دولتی کارآمد و پاسخگو تبدیل شود. و می کرده

  هاي محلی  خ) ضعف بازیگران جهانی در وضعیت
المللی در کشورهاي درگیر در منازعه داخلی این است که  بیشتر مشکالت بازیگران بین

محلی رغم برخورداري از مزیت منابع، بازهم از بازیگران  در اغلب موارد این بازیگران علی
هایی که توسط  خصوص، اغلب سیاست شوند. در این  عقب بوده و توسط آنان دور زده می

خـوانی انـدکی بـا واقعیـات موجـود در ایـن        ، عمالً هـم شود میگر اتخاذ  مداخله کشورهاي
هـاي کشـورهاي مداخلـه کننـده و یـا در       دیگر افرادي که در پایتخـت  عبارت به مناطق دارد.

هـا حضـور دارنـد، فاقـد دانـش و اطالعـات الزم در خصـوص         اسـتان هاي محلـی در   پایگاه
شـوروي سـابق    1980اي مداخله دهـه   در مطالعه 1ساختارهاي قدرت محلی هستند. کیپینگ

                                                   
1- Kipping 
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 2001سـپتامبر   11در افغانستان را با مداخله کشورهاي غربـی در ایـن کشـور بعـد از حادثـه      
انند شوروي سابق به مداخلـه خـود   کند که غرب هم گیري می مقایسه کرده است. وي نتیجه

بیشتر بعد نظامی داده است. علت این امر نیز شکستی اسـت کـه غـرب بـه دلیـل نـاتوانی در       
گسترش نفوذ و حاکمیت دولت به خـارج از مراکـز اصـلی شـهري و نیـز منـاطق دورافتـاده        

  (Edward, 2010: 13)متحمل شده است.

   نتیجه
هــا بــا  ســازي در افغانسـتان آغــاز شـد، ایــن تـالش    هــاي صـلح  کــه تـالش  2001از سـال  

هـاي امنیتـی بـر     نامه بن که بر اسـاس آن رهیافـت   هایی جدي مواجه شده است. توافق چالش
سـازي در   هاي صلح سازي اولویت یافت ازجمله عوامل اصلی ناکامی تالش سایر ابعاد صلح

نگـاه  اتخـاذ یـک    ازگـر در افغانسـتان    ورهاي مداخلـه . از سـوي دیگـر، کشـ   استافغانستان 
. یـک مثـال در ایـن    اند کرده خودداريموجود در افغانستان هاي  بلندمدت و نیز درك زمینه

رابطه رد ایده تعامل با بسترهاي بومی به بهانه پیچیده بودن آن است. چنین رهیـافتی اگرچـه   
امـا در    ؛یع مشـکالت اتخاذشـده  وفصـل سـر   گر جهت حـل  به دلیل تمایل کشورهاي مداخله

هـاي   عمل سبب ایجـاد مشـکالت سیاسـی و امنیتـی شـده اسـت. در افغانسـتان، محـدودیت        
کارگیري مـدل حکـومتی لیبـرال دمکراسـی در کشـورهاي برآمـده از جنـگ کـه داراي          به

خـوبی نمایـان شـده اسـت. کشـورهاي       هاي قومی، نژادي و مذهبی متعـدد هسـتند، بـه    گروه
اند مسائل مختلفی را که نهایتاً مشروعیت دولـت مرکـزي را    این راستا نتوانسته گر در مداخله

سـازي مـدل    وفصل نمایند. به همین دلیل ضروري است در فراینـد صـلح   سازد، حل متأثر می
ازپیش مدتوجه قرار گیرد.  حکومتی مناسب و منطبق بر ساختارهاي اجتماعی افغانستان بیش

هـاي اقتصـادي،    و مـدل حکمرانـی سـنتی و عرفـی در زمینـه     که ترتیبات عرفی  وضعیتیدر 
توانند ابزارهاي مـؤثري در   دهند، می خوبی نشان می اجتماعی یا سیاسی کارآمدي خود را به

امنیت، اجماع، مشارکت در قدرت و رفاه براي مردم باشند. لذا توجه بـه مـدل    کردنفراهم 
توانـد نقـش    د دولـت سـازي مـی   حکمرانی سنتی در کنار مـدل حکمرانـی رسـمی در فراینـ    

  باشد. سازي داشته اي در موفقیت صلح کننده تعیین
نظامیـان بـه دلیـل     در بعد امنیتی، اجراي فرایند اصالح بخـش امنیتـی و خلـع سـالح شـبه     

ــق روش آن ــه   کــه از طری ــدون توجــه ب ــه   وضــیتهــاي ســنتی و ب داخلــی افغانســتان و ادام
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نتوانسـته اسـت بـه اهـداف خـود دسـت یابـد.         هاي داخلی در آن به اجرا درآمـده،  درگیري
اي ازجمله وجود سطحی پایه از امنیـت، منـابع انسـانی و نهـادي بـراي اجـراي        ویژه وضعیت

ها، ساختارهاي مالی باثبـات و خواسـت سیاسـی داخلـی و خـارجی ازجملـه الزامـات         برنامه
ي غیرقـانونی کـه   هـاي اقتصـاد   موفقیت این فرایند است که افغانستان فاقد آن است. فعالیـت 

نظـامی اسـت، چالشـی جـدي بـراي       هـاي شـبه   ساالران و گروه منبع درآمد بسیاري از جنگ
سـاالران از طریـق    کـاهش قـدرت جنـگ     سـازي اسـت. در ایـن راسـتا،     پیشبرد فرایند صـلح 

هـاي   . عملیـاتی نمـودن طـرح   کـرد تضعیف اقتصادهاي غیرقانونی، نقش مهمی ایفـا خواهـد   
ویـژه   هـاي اقتصـادي غیرقـانونی بـه     گامی مهم در مقابله با فعالیت مربوط به کشت جایگزین

المللـی از دیگـر موانـع موجـود      هاي مـالی بـین   . وابستگی به کمکاستتجارت مواد مخدر 
اي بـوده و اسـتقالل سیاسـی     است. این وابسـتگی داراي تبعـات اقتصـادي و سیاسـی عدیـده     

منظـور غلبـه بـر ایـن مشـکل       اسـت. بـه   کردهشدت تضعیف  کشورهایی مانند افغانستان را به
کـه   کاهش تدریجی این وابستگی از طریق تکیه بر منابع داخلی الزامی است. درنهایـت ایـن  

سـازي الزم اسـت کشـورهاي     هـاي صـلح   منظـور غلبـه بـر موانـع موجـود در مسـیر تـالش        به
دولـت   هـاي خـود نسـبت بـه     دهنده) اهداف و رهیافـت  اي یا اعانه گر (نظامی، توسعه مداخله

سازي در کشورهاي درگیر در منازعه داخلی نظیـر افغانسـتان را بـازتعریف نماینـد. در ایـن      
هاي غیررسمی و عرفی حکمرانی و پرهیز از تحمیـل   رابطه، درك، شناسایی و پذیرش نظام

سازي اسـت. اهمیـت دادن    الگوهاي غربی حکومتی عامل مهمی در پیشبرد دستورکار صلح
عنـوان عامـل    توانـد بـه   یت، مقامات سـنتی و کاریزماتیـک محلـی مـی    به منابع محلی مشروع

و  آفرینـی کنـد  کمکی و حلقه ارتباطی میان جوامـع محلـی و دولـت مرکـزي ایفـاي نقـش       
تردیــد، شــناخت  تســري قــدرت مرکــزي در منــاطق مختلــف کشــور را تســهیل نمایــد. بــی  

سـازي بـا    بردهـاي صـلح  هاي اجتماعی جامعه افغانستان و انطباق هرچـه بیشـتر راه   پیچیدگی
سـازي در آینـده خواهـد     هـاي صـلح   ساز موفقیت تالش واقعیات اجتماعی این کشور، زمینه

  بود.
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