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تحلیلی بر عملکرد نیروهای ائتالف بینالمللی در افغانستان :فرصتها و
چالشها
علی محمدیان
استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران.

چکیده
نزدیک به دو دهه از سقوط رژیم طالبان و حضور نیروهای ائتالف بیی المللیی بیه رهبیری اییا ت
متحده در افغانستان میگذرد .از سال  2001میالدی به بعد ،نیروهای ائتالف بی المللی روند شکلگیری
تحو ت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی افغانستان را در دست گرفتند .شکست طالبان ،اولی پروژه
و سپس تشکیل دولت جدید و بازسازی و اصالحات ساختاری در زمینههای سیاسی ،امنیتی ،اقتصیادی و
اجتماعی محورهای اصلی سیاستهای نیروهای ائتالف بی المللی به رهبیری اییا ت متحیده و برخیی
مجامع بی المللی در ای کشور بود .اکثر ای محورها پس از شکست طالبیان در افغانسیتان اجیراد شیده
است .با ای حال هم اینک در سال  2019میالدی و پس از حدود  18سال از سیقوط طالبیان و صیرف
هزینههای زیاد توسط دولتها و مجامع بی المللی و همچنی نیروهای ائیتالف بیی المللیی ،افغانسیتان
کماکان در شرایط بیثبات به سر میبرد .بنابرای سئوال مقاله ای است که از زمان سقوط طالبیان چیه
اقداماتی توسط ائتالف بی المللی و دیگر مجامع بی المللی در افغانستان صورت گرفته و ای اقدامات بیا
چه فرصتها و چالشهایی مواجه است؟ مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی بر ای باور اسیت کیه اقیدامات
صورت گرفته در جهت بازسازی دوباره افغانستان ناکافی بیوده و بیه واسیمه منیافع متعیار بیازیگران
داخلی ،منمقهای و فرامنمقهای موانع متعددی در جهت حل و فصل بحرانهای مختلف افغانستان وجود
دارد که چشمانداز آن دارای ابهامات زیادی است.
واژگان کلیدی :نیروهای ائتالف بی المللی ،منافع متعار  ،بازسازی ،دولت سازی.
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مقدمه
وضعیت نابسامان افغانستان در دوران جنگ سرد و حتی در دهه  1990به طور حتم محصول
رقابت استرا تژیک شوروی و آمریکا ،بیتوجهی جامعه جهانی و به ویژه اییا ت متحیده بیود .در
دوران جنگ سرد ،سیاست آمریکا تشکیل دولتهای با ثبات در حاشییه جنیوبی شیوروی تحیت
عنوان کمربند امنیتی بود که در کشورهای پاکستان ،ایران و ترکیه و عراق نمود پیدا کیرد ،ولیی
در ای الگو افغانستان جایی نداشیته و هیچگیاه میورد توجیه دولتمیردان آمریکیا قیرار نگرفیت.
بیتوجهی جامعه جهانی زمانی خاتمه پییدا کیرد کیه در دهیه  1990گیروه افراطیی طالبیان در
افغانستان حاکمیت یافت و بییثبیاتی در داخیل وضیعیت ثبیات منمقیهای و فرامنمقیهای را بیا
تهدیدات بالقوه و بالفعل مواجه نمود.
دوره  5ساله حکومت طالبان ،افغانستان را وارد مرحلیه مهیم نمیود .حادثیه  11سیپتامبر،
فرصتی مغتنم را به دولتمردان نومحافظیه کیار آمریکیایی داد کیه بیه سیاسیت بییتیوجهی بیه
افغانستان خاتمه داده و با طرح عملیات پیشدستانه وارد کارزار با طالبان و القاعیده در افغانسیتان
شو ند .با تفسیرهای خاص نومحافظه کاران و علیرغم تعارضی که جنگ پیشدستانه بیا برخیی از
اصول مسلم حقوق بی الملل از جمله اصل «حاکمیت» و «عدم توسل به زور» داشیت ،اجمیاعی
از کشورهای قدرتمند بر علیه افغانستان شکل گرفیت .بیا صیدور قمعنامیههیای  1368و 1373
شورای امنیت سازمان ملل ،اقدامات نظامی علیه رژیم طالبان در افغانستان وارد مرحله تازه شید.
به ویژه قمعنامه  1368مورخ  12سپتامبر  2001که بر «آمیادگی سیریع رزمیی بیرای برداشیت
همهی گامهای زم در جهت پاسخگویی (د لت ضمنی بر استفاده از نیروهیا بیه حمیالت 11
سپتامبر» ( Katzman,2008:6تصریح نمود ،باعث شکلگیری نیروهای ائیتالف بیه رهبیری
ایا ت متحده برای آغاز نبرد علیه طالبان شد.
فاز اول جنگ علیه تروریسم «با مسدود کردن داراییی و از طرییف فشیارهای اقتصیادی
شروع شد تا بدی طریف توانمندی تحرکات آنها در مرحله بعدی حمله ،سلب یا حداقل محیدود
شود( ».تمنا . 132 :1387،فاز دوم اقدام نظامی مسیتقیم علییه مواضیع و منیابع نیروهیای شیبه
نظامی طالبان و گروههای ستیزهجوی القاعده در افغانستان بود .در ای مرحله «در  7اکتبر 2001
(کمتر از یک ماه بعد از حادثه 11سپتامبر عملییات میدت دار آزادسیازی افغانسیتان ،آغیاز شید.
نیروهای ائتالف بی المللی موثر در ای عملیات را ایا ت متحده ،بریتانیا ،کانادا ،استرالیا ،آلمیان،
فرانسه و برخی از کشورهای آسیایی (نظیر ترکیه  ،اروپای شرقی و آفریقایی تشکیل مییدادنید.
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ای عملیات حدود یک ماه طول کشید و در نهایت به پیروزی نیروهای ائیتالف و عقیبنشیینی
القاعده و طالبان منجر شد( ».تمنا. 134 :1387،
پیامد لشگرکشی آمریکا و متحدانش به افغانستان ،سقوط دولت طالبان بود .سقوط طالبان از
قبل نیز قابل پیشبینی بیود ،امیا آنچیه کیه در صیدر اولوییت سیاسیتهیای نیروهیای ائیتالف
قرارداشت ،ایجاد نظم و امنیت و برقراری ثبات سیاسی و اجتمیاعی در جامعیه افغانسیتان اسیت.
افغانستان به واسمه وجود سنتها و تداوم افراطگرایی میذهبی ،1سیاختار قضیایی غییر رسیمی،
شبکههای جنایی ،بافت ناهمگون جمعیتی شیامل قومییتهیا ،نژادهیا و اییدئولوژیهیای بعضیا
متعار  ،همواره از شکاف مفرط در میان اقوام و نژادهای مختلف رنج برده است .تیداوم چنیی
شکافی منجر به مشروعیت یافت چارچوبها و ارزشهای بومی و قبیلهای و تقویت ای سیاختار
در مقابل ضعف مفرط دولت مرکزی بود .با عنایت به چنی واقعیتی بود که نیروهای ائتالف بیه
طور اجتنابناپذیری ایجاد یک ساختار حقوقی و اجتماعی ،تشکیل یک دولیت قیوی و باثبیات و
بازسازی مجدد نهادهای دولتی (دولت سازی و کمک به مردم ایی کشیور (ملیت سیازی را در
صدر سیاستهای خود قرار دادند .بر همی اساس ،مقاله حاضیر بیه اقیدامات نیروهیای ائیتالف
بی المللی در جهت بازسازی افغانستان در دوره جدید بعد از طالبان میپردازد .پرسش مهیم ایی
است که نیروهای ائتالف از سال  2001تاکنون چه نقشی در بازسازی افغانستان داشته و در حال
حاضر افغانستان با چه فرصتها و چالشهایی روبرواست؟
چارچوب نظری:
سیاست خارجی ایا ت متحده ،دورهای جدید توام با درگیری در مناطف مورد منازعیه جهیان
را تجربه مینماید .در دوره جنگ سرد ،ضرورت ایجاد موازنه با قدرت هستهای شوروی ،منجر به
پیگیری سیاست خارجی ایا ت متحده بر مبنای بازدارندگی استراتژیک 2و موازنه قوا 3بیا بلیو
شرق شد .آمریکاییها همه توان خود را برای حفظ نظیم و موقعییتشیان در ایی دوران دنبیال
نمودند .با فروپاشی شوروی و خاتمه نظام دوقمبی ،نظم موجود در آن نیز فروریخیت و سیاسیت
خارجی ایا ت متحده یک دوره رکود و بیکاری را در دهه  1990تجربه نمود .انتقادات از سیاست
1. Religious Extremism
2. Strategic Deterence
3. Balance of Power
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خارجی ایا ت متحده در دوره کلینتون به حدی افزایش یافت که در نهایت باعث پیروزی حیزب
جمهوری خواه به رهبری جرج بوش در سال  2000و ورود نومحافظه کاران به کاخ سفید شد.
بواسمه حادثه 11سپتامبر و تعیی ملیت عامالن ای حادثیه ،دو کشیور افغانسیتان و عیراق
مورد تهاجم گسترده آمریکا قرار گرفت .جدا از میزان موفقیت آمریکا در ای لشگرکشیی ،آنچیه
بیش از پیش موجب توجه محافل سیاسی شد مسئله توان ای کشیور و متحیدانش در برقیراری
ثبات و امنیت در ای کشور و در مرحله بعد ایجاد سیاختار حقیوقی و اجتمیاعی جدیید در قالیب
پروسه دولت ملت سازی است .دولت سازی روندی در جهت ایجاد نهادهای حقیوقی ،سیاسیی و
اجتماعی است که با کسب قدرت و مشیروعیت ،از خصیلت حاکمییت و اقتیدار عیالی برخیوردار
میگردد .به عبارتی دیگر دولتسازی «به معنی ایجاد و تقویت نهادهیای زم بیرای حماییت از
توسعه سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بلند مدت است( ».قوام و زرگر . 215 :1388 ،نهادسازی که
بدان اشاره میشود دارای قالب مشخص و ثابتی است که در اکثر جوامع وجود دارد .ای ها شامل
نهادهای اجرایی (دستگاههای اجرایی حکومتی نظییر وزارتخانیههیا و کیارگزاریهیای داخلیی و
خارجی و نهادهای نظامی و امنیتی  ،نهادهای قانونگذاری (پارلمانها ،مجالس و شوراها و نظیام
حقوقی و قضایی میباشد.
نهادسازی از مهمتری اقدام در جهت دولت سازی است« .نهادسازی ظرفیت ییک دولیت را
در حفظ نظم داخلی و انجام کارآمد سایر کارکردهای مورد ممالبه میردم از جملیه امنییت ،رفیاه،
آزادی و  ...به نحو مملوبی تامی و میتواند مشروعیت و پایگاه مردمی دولت را بهبود ببخشد... .
ضرورت نهادسازی به ویژه در کشورهای ناکام 1و ییا فروپاشییده بیه واسیمه بیروز جنیگهیا و
نزاعهای داخلی و بی المللی ( مانند افغانستان و عراق جزد اولی گامهای اساسی در روند دولیت
سازی قلمداد میگردد»( .قوام و زرگر . 326 :1388 ،باید تاکیید نمیود موضیوع نهیاد سیازی در
جوامع چندپاره به لحاظ قومی و نژادی اهمیت دو چندان داشته و برای شروع روند مناسب دولت
ملت سازی از ضروریات تلقی میگردد .معمو نهادسازی با مصداقهیایی نظییر تیدوی قیانون
اساسی ،تشکیل حکومت و نهادهای اجرایی آن ،نهاد قانونگذاری مجلس و نهادهایی کیه حیافظ
قانون اساسی است مانند دستگاه قضایی و دیوان عالی قانون اساسی تبلور مییابد.
تالشهای ایا ت متحده و نیروهای ائتالف بی المللی در کشورهای افغانسیتان و عیراق
1. failed state
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در دهه اول قرن بیست و یکم ،نشان میدهد که آنها در نظر دارند یک مدل بی المللیی دولیت
سازی را در ای دو کشور پیاده نماید .البته باید در نظر داشت که در میورد تقیدم و تیاخر دولیت
سازی یا ملت سازی میان آمریکا و متحدان اروپاییاش اتفاق نظر وجود ندارد .از یک منظر کلی
اروپاییها دولت ملت سازی را از طریف تقدم ملت سازی ممک میدانند ،ولی آمریکایی برعکس
چنی روندی را با ظهور دولت سازی مدنظر دارند .ای تفاوت ناشی از روند متفاوت شکلگییری
دولت ملتهای اروپایی براساس تقدم ملت سیازی و در آمریکیا براسیاس اجیرای دولیت سیازی
میباشد .عالوه بر ای  ،د یل متعددی بیرای تقیدم دولیت سیازی بیر ملیت سیازی در رویکیرد
آمریکاییها میتوان ذکر کرد ،ولی مهم تری دلیل و نکتیه ایی اسیت کیه اساسیا ملیت سیازی
فرآیندی بسیار پیچیده ،طو نی مدت و سخت است کیه تحقیف آن بیه خواسیت و اراده جمعیی
ملتها و شرایط داخلی هر کشوری وابسته است و یک عامل خیارجی نمییتوانید در اجیرای آن
نقش موثری ایفاد کند .در مجموع باید گفت که در دو دهه اخیر حجم اقدامات ایا ت متحده در
قالب دولت ملت سازی افزایش داشته است .اگرچه بنابه اذعان کارشناسان ،در ای ارتباط توفییف
اندکی حاصل شده است ،با ای حال آنچه مسلم است ای موضیوع بیه کشیورهای افغانسیتان و
عراق محدود نخواهد شد و با اهمیت یافت معضالت کشورهای توسعه نیافته در همیه ابعیاد آن،
ایا ت متحده کماکان سعی خواهد نمود الگوهای مورد نظر خود را از طریف پیروژههیای دولیت
سازی در سایر مناطف مورد منازعه جهان اجراد نماید.
افغانستان و ضرورت مسئله بازسازی:
براساس ممالعاتی که مقمع زمانی  1978تا سال (2001سقوط طالبان را در بیر مییگییرد،
افغانستان فقیرتری مکان بر روی کره زمی است .دارای پایی تیری شیاخصهیای اجتمیاعی و
اقتصادی است .از هر چهار کود یک نفر قبل از س پنج سالگی میمیرد .افغانستان تا قبیل از
سقوط طالبان یک ملت بدون دستگاه امنیتی پایدار ،نظام حکیومتی مشیخص و مشیروع ،نظیام
قضایی قانونی و وزارتخانههای مورد نیاز بود .در ای کشور تمامی مظاهر یک دولت ملت نیابوده
شده بود .دارای سختتری شرایط آب و هوایی و زمی های ناهموار که به واسمه سه دهه جنگ
و خونریزی پر از می های جنگی بود .براساس شاخصهای توسعه انسانی برنامه عمران سازمان
ملل متحد که در مورد افغانستان منتشر شده است ای کشور از سال  1978تا  2001رتبه  170از
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کل  174کشور جهان در سال  1995را به خیود اختصیاص داده اسیت .درگییری و جنیگهیای
خشونت بار سه دهه نزدیک به  8میلیون را آواره نمود (برابر اعالم کمیسیاریای عیالی سیازمان
ملل در امور پناهندگان ،افغانستان با ثبت  2/7میلیون نفر پناهنده و آواره ،بیشیتری پناهنیده در
جهان را دارد  .بیشتری امید به زندگی  43سال ،نیرخ باسیوادی  54درصید بیرای میردان و 13
درصد برای زنان ،مرگ و میر بزرگسا ن  257نفر در هر  1000نفر ،مرگ و مییر کودکیان 165
نفر از هر  1000کیود و دسترسیی بیه آب سیالم و آشیامیدنی در روسیتا  5درصید و در شیهر
39درصد تعیی شده است.)www.ilo .org.com( .
ورود جامعه بینالمللی به افغانستان:
به طور مشخص ،آغاز رسمی فعالیتهای نیروهای ائتالف و همیی طیور سیایر کشیورهای
منمقه ای برای بازسازی افغانستان بعد از طالبان را به تشکیل کنفرانس موسوم به ب  11که در
 5دسامبر  2001در آلمان برگزار گردید ،مرتبط میدانند ،با ای حال باید در نظر داشت که قبیل
از آن ،تالشهای چند جانبهای نیز توسط دولتهای منمقهای و فرامنمقهای صیورت گرفیت .از
جمله به موارد ذیل میتوان اشاره نمود« 1 :گروه شش بعالوه دو .2یک گروه ارتباطی چندجانبه
بود که نشست آنان در سال  1997با حضور کشورهای اییا ت متحیده ،روسییه و شیش کشیور
همسایه افغانستان یعنیی اییران ،چیی  ،پاکسیتان ،ترکمنسیتان ،تاجیکسیتان و ازبکسیتان آغیاز
گردید 2.گروه ژنو .3شامل کشورهای ایتالیا ،آلمان ،اییران و آمریکیا کیه در سیال  2000شیکل
گرفت 3.مجموعه اقدامات سازمان کنفرانس اسالمی 4 .4تالشهای تبعیدیهای افغان شیامل
طایفه حامد کرزای» (. Katzman,2008:7
علیرغم اقدامات از طرف کشورها و نهادهای یادشده ،کنفرانس ب  1در  5دسامبر  2001بیه
ابتکار فراخوان سازمان ملل در مورد افغانستان برگزار شد .نتیجه کار کنفرانس در قالب موافقیت
نامه ب  5بود که مفاد آن براساس قمعنامه شماره  1385مورخ  6دسیامبر  2001شیورای امنییت
1. Bonn 1
2. six plus two Geneva group
)3. Organization Of Islamic Conference(OIC
4. Bonn agreement
5. International peacekeeping force
◊ 184

تحلیلی بر عملکرد نیروهای ائتالف بینالمللی در افغانستان ◊

مورد تایید قرار گرفت .موافقت نامه ب  1مسیر آینده افغانستان در حوزههیای سیاسیی ،امنیتیی و
اقتصادی در دوره پس از طالبان مشخص و ترسیم نمود .براساس ای موافقتنامه ،حکومت موقت
به ریاست حامد کرزای شکل گرفت .براساس قمعنامه  1368به نیروهای حافظ صلح بی المللیی
برای ایجاد امنیت در کابل اختیار داده شد .به موضوع نیاز به همکاری جامعه بیی المللیی بیرای
مبارزه با مواد مخدر ،جنایت و تروریسم اشاره شد .قانون اساسی سال  1964افغانستان تیا زمیان
تصویب قانون اساسی جدید  ،مورد تایید قرار گرفیت .پییشبینیی شیرایط امنیتیی بیرای اولیی
انتخابات ریاست جمهوری در  9اکتبر 2004از جمله تصمیمات شرکت کنندگان در ای کنفرانس
بود..
مصوبات کنفرانس ب  1به مرور زمان و برحسب شرایط داخلی افغانستان بیه اجیراد گذاشیته
شد .از فردای ای کنفرانس ،نیروهای ائتالف به بازسازی افغانستان پرداختند .اما انتقاداتی هم در
همی مقمع زمانی بر عملکرد نیروهای ائتالف و ایا ت متحده وارد بود .اول تشکیل کنفیرانس
ب بالفاصله بعد از سقوط رژیم طالبان در آلمان ،بدون حضور همه گروه هیای ذینفیع بیه وییژه
نمایندگا ن طالبان که در طول یک دهه اخیر بیشتری چالش را برای افغانستان پدید آوردند جای
سئوال داشت .موضوعی که کشورهای غربی پس از ده سال و آن هم در کنفرانس ب دو بیدان
پی بردند .دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمیان و شیورای اسیتانی در ایی مقمیع
زمانی که شرایط امنیتی ای کشور نابسامان بود چندان منمقی به نظر نمیرسید .و نهایتا اینکیه
مرور مصوبات کنفرانس ب نشان میدهد که غربیها شناخت کافی از جامعه افغانستان ،شیرایط
و ویژگی مسائل اجتماعی و سیاسی ای کشور نداشتهاند ،چون اکثیر مصیوبات صیرفا بیه ایجیاد
ساختار سیاسی جدید در قالب برگزاری انتخابات زود هنگام و انجام اقدامات تامینی پرداختیه و از
پراخت به معضل عمیف و ریشهدار افغانستان عاجز ماندند.
بازسازی و نهادهای بینالمللی:
در جهت اجرای استراتژی کلی توسعه افغانستان ،امور همیاهنگی و نظیارت بیر پیروژههیای
بازسازی و سایر اقدامات بی المللی به وسیله سه نهاد شکل گرفتیه انجیام مییشیود 1 .هیئیت
هماهنگی و نظارت مشتر  1به ریاست مشتر دولت افغانستان و سازمان ملیل متحید کیه در
1. Joint coordination and monitoring board(JCBM).
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درجه اول مسئول اجرای توافقنامههای مربوط به افغانستان است 2 .انجم توسعه افغانسیتان.1
مسئول تعیی اولویتها و استراتژی توسعه در افغانستان است 3 .اداره هماهنگی کمیکهیا بیه
افغانها .2ای اداره تکمیلکننده فعالیتهای انجم توسعه و نمایندگیهیای سیازمانهیای غییر
دولتی و بی المللی فعال در افغانستان است.
عالوه بر سه نهاد فوق الذکر ،موسسات و آژانسهای بی المللی کمک رسیان بیه افغانسیتان
نیز در راستای اهداف سازمان ملل فعالیت مینمایند .ای موسسات شامل موارد ذیل است:
 1ماموریت کمکی سازمان ملل متحد به افغانستان( 3یوناما  .یک مرکیز بیی المللیی بیرای
حضور در افغانستان است .یوناما یک نهاد فراگیری است کیه مسیئولیت فعالییتهیای توسیعه و
بازسازی تمام آژانسهای سازمان ملل در افغانستان را به عهده دارد 2 .برنامه عمیران سیازمان
ملل 3 .4کمیسیون سازمان متحد برای پناهندگان .کمیساریای عیالی پناهنیدگان سیازمان ملیل
متحد 5بزرگتری عملیات بازگشت پناهنیدگان و آواره گیان بیه افغانسیتان را در دسیت دارد4 .
صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای زنان و یونیسف 5 .برنامه جهانی غذا .6فعیال در زمینیه
ارائه کمکهای غذایی و توزیع مواد غذایی 6 .بانک جهانی 7کیه مبلی  1/4میلییارد د ر بیرای
اجرای  33پروژه در افغانستان پرداخت نمود 7 .بانک توسعه آسیا 8که مبل  892/28میلییون د ر
وام در اختیار افغانستان گذاشت 8 .کمیته بی الملل صلیب سرخ . www.parl.gc.com(.
زم به توضیح است براساس قمعنامه  1974سال  2011شورای امنیت سازمان ملل ،نظارت
بر وضعیت غیر نظامیان و حفاظت از آنها ،ارتقاد پاسخگویی و کمک به اجرای کامل آزادیهای
اساسی و مقررات حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان و معاهدات بی المللی و برخورداری زنیان
از حقوق بشر به یوناما واگذار شد .برآورد میشود یونامیا دارای  66نفیر پرسینل حقیوق بشیر در
مناطف مختلف افغانستان باشد .در ای راستا به ماموریت یوناما عالوه بیر نظیارت بیر بازسیازی،
1. Afghanistan development forum(ADF).
2. Agency coordinating body for Afghan relief(ACBAR).
3. United Nations assistance mission ti Afghanistan(UNAMA).
4. United Nations development program.(UNDP).
)5. United Nations high commission for refugees(UNHCR
6. World food programme(WFP).
7. World bank(WB).
8. Asian development bank(ADB).
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اهدافی همچون حفاظت از شهروندان ،خشونت علیه زنان ،بازداشت متهمان تروریست ،هماهنگ
کردن تالشهای بی المللی غیر نظامی با تمرکز ویژه بر روی برنامههای ملی ،همکاری بیا نیاتو
(ایساف  ،آشتی ملی ،انتخابات ،همکاری منمقهای ،حقوق بشیر و کمیکهیای بشردوسیتانه نییز
اضافه شده است .براساس قمعنامه  2014سال  ،2012ماموریت یونامیا تیا میارس  2013تمدیید
شده است. .unmissions.orgwww.unama( .
نیروهای ائتالف و بازسازی:
تقریبا پس از سقوط طالبان ،نیروهای ائیتالف بیی المللیی بیه فرمانیدهی ایسیاف بازسیازی
زیرساختهای افغانستان را طرح ریزی نمودند .هدف ایساف کمک به حکومت انتقالی افغانستان
در ایجاد و حفظ یک محیط سالم و امی در کابیل و اطیراف آن در سیال  2001بیود .براسیاس
قمعنامههای  1386و  1776شورای امنیت بعید از سیقوط طالبیان ،عیالوه بیر شیرکت نیاتو در
سرکوب ستیزه جویان ،تیمهای بازسازی استانی به رهبری ایساف شکل گرفت .ایی تییمهیا بیا
توجه به ماهیت امنیتی کارکردشان ،تجسم رویکرد مشتر نظامی و غیرنظیامی ائیتالف بیرای
برقراری ثبات در افغانستان را نشان میدهد .تیمهای بازسازی و یتی ترکیبی از پرسنل نظیامی
و غیرنظامی بی المللی مستقر در مناطف استانی افغانستان را تشکیل دادند .در حال حاضر 26تیم
استانی در افغانستان وجود دارد .برحسب عملکرد ای تیمها ،میتوان سه وظیفه مهم و مشخص
را برای ای تیمها تعیی نمود 1 :حمایت از گسترش اقتدار دولت مرکزی افغانسیتان در منیاطف
مختلف به ویژه در مناطف دور دست و مورد مناقشه با گروههای مخالف 2 .حمایت از اصالحات
در بخشهای امنیتی هر یک از مناطف 3 .ایجاد شرایط برای تسهیل توسعه بازسیازی .پرسینل
نظامی هر تیم بازسازی ،به طور مشخص وظیفه دارند امنیت محیمی مورد نظر هر تیم را تامی
نموده تا کار بازسازی و توسعه آن منمقه اجرا شود .عملیات گشت زنی و ارتباط با مردم محلی از
جمله ای اقدامات است.
جهتگیری کلی برنامههای بازسازی در افغانستان کیه توسیط تییمهیای بازسیازی اسیتانی
پیگیری میشود ،نوسازی زیرساختهای ای کشیور اسیت .ناشیی از همیی واقعییت ،اقیدامات
تیمهای بازسازی استانی بیشتر متوجه ای موارد بود 1 :ایجاد شرایط برای تحصیل کودکان2 .
ایجاد خموط لوله ،مخازن و جادههیا و چیاه هیای آبییاری بیرای مصیرف میردم محلیی و امیور

◊ 187

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و پنجم ،زمستان1397

کشاورزی 3.انجام زیرساختها و تعمیرات به منظور تسهیل ارتباطیات مییان منیاطف 4 .ارائیه
کمکهای پزشکی.
به طور مشخص تیم بازسازی سه مرحله عملیات را از آغاز تاکنون پشت سیر گذاشیتند .اول
بازسازی به مرکزیت استانهای شمالی .در اواخر سال  2003و براسیاس قمعنامیه  1510میورخ
اکتبر  2003شورای امنیت ،در مناطف کندوز ،فیض آباد و بغالن که توسط آلمانیها و هلندیهیا
شروع شد .دوم بازسازی به مرکزیت استانهای غربی .ای مرحلیه در  31میه  2005در منیاطف
هرات ،فراه به رهبری لیتوانی (درحال حاضر ایتالیا شروع شد .سیوم بازسیازی منیاطف جنیوبی.
مرحله سوم در  31جو ی  2006در جنوب افغانستان شروع شد .در ای مرحلیه  16کشیور و در
مجموع  18000نفر نیرو در ای مناطف مستقر هستند .در مناطف هلمند ،زابل ،قنیدهار و ارزگیان
کشورهای بریتانیا ،آمریکا ،کانادا و هلند حضور دارند. www.mod.uk.com( .
ائتالف بینالمللی و بازسازی نیروهای مسلح:
اقدام اساسی برای تامی امنیت افغانستان ،شکلگییری نییروی کمکیی امنییت بیی المللیی
(ایساف  1است که بر اساس موافقتنامه ب ایجاد شده بود .ای نییرو براسیاس قمعنامیه شیماره
 1368مورخ  20دسامبر  2001به شهر کابل محدود شده بود .بعد از موافقتنامه ب و اضافه شدن
تعداد  450نفر به تعداد ایساف ،محدوده عملیات آن برابر قمعنامه  1510مورخ  14اکتبر 2003به
شهر قندوز نیز توسعه پیدا کرد .در اگوست  2003فرماندهی ایساف به ناتو محول شید و از ایی
تاریخ ،ناتو مجموعه اقدامات امنیتی در افغانستان را با کمک اعضایش بدست گرفیت .افغانسیتان
نخستی کشوری است که ناتو در خارج از اروپا وارد آن شده و تعهداتی را در جهت حفیظ صیلح
برای دولت مرکزی و مبارزه با تروریسم پذیرفت .در ایی زمینیه سیاسیت نیاتو تقسییم منیاطف
مختلف افغانستان به چهار منمقه فرماندهی بود که هر کدام توسط کشورهای عضو نیاتو انجیام
می شد .به همی ترتیب فرماندهی منمقه شمال در  ،2004فرمانیدهی منمقیه غیرب در ،2005
فرماندهی منمقه جنوب در  2005توسط بریتانیا ،کانادا ،هلند و آلمان به عهده گرفته شد .در گام
بعدی ناتو فرماندهی حفظ صلح  14استان شرق افغانستان و در  5اکتبیر  2006فرمانیدهی تمیام
افغانستان را بدست گرفت .در راستای کامل شدن ماموریت ناتو ،آمریکا نیمی از نیروهای خود در
)1. International security assistance force(ISAF
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افغانستان را تحت فرماندهی ناتو در منمقه فرماندهی شرق قرار داد.
«وظایف ناتو در افغانستان  ...ایجاد امنییت عمیومی در سراسیر آن کشیور ،حفیظ حکومیت
مرکزی در کابل ،مبارزه با تروریسم بی المللی و بنیادگرایی اسیالمی و قمیع ارتبیاط طالبیان بیا
پاکستان است تا خمری ای کشور را تهدیید نکنید( ».رحمیانی . 123 :1383،در واقیع ،پیس از
سقوط رژیم طالبان ،تمامی امور امنیتی ،نظامی به ناتو واگیذار گردیید .در میورد علیت واگیذاری
چنی ماموریت مهمی به ناتو د ییل متعیدد وجیود دارد .اول اینکیه موضیوع تیامی امنییت در
افغانستان بعد از طالبان در صدر اقدامات نیروهای ائیتالف قیرار داشیت .بیدون چنیی اقیدامی،
شکلگیری ساختار جدید در افغانستان امکانپذیر نبوده و دولت مرکزی با چیالشهیای نظیامی و
امنیتی از پای در میآمد .دوم به لحاظ تامی هزینههای مالی ،انسانی و تجهیزاتی ،باعث شرکت
گستردهتر کشورهای دیگر از جمله اعضای ناتو گردید که ای موضوع موجب صرف هزینههیای
کمتر توسط سایر قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا میشد .سوم اینکه ناتو با حضور در افغانستان،
تحو ت امنیتی در منمقه جنوب آسیا و آسیای مرکزی و سایر کشورهای منمقه را تحت کنترل
داشته و درصدد محدود نمودن تحرکات روسیه و همی طور اعمال فشیار بیر کشیورهایی نظییر
چی  ،پاکستان و ایران است.
 )1پلیس ملی افغانستان:1
در خالل جنگ داخلی در دوره حاکمیت طالبان ،عمال پلیس داخلی وجود نداشت .با توجه به
وخامت اوضاع امنیتی بعد از سقوط طالبان ،نیروهای ائیتالف ،ایجیاد نییروی قیوی پلییس را در
دستور خود قرار دادند .به همی منظور در کنفرانس جی هشت 2که در سال  2002در ژنو برگزار
شد ،بخشهای امنیتی افغانستان به چهار قسمت تقسیم و هر کدام از بخشها ،بیه ییک کشیور
مشخص واگذار گردید .برابر ای تقسیمبنیدی ،اییا ت متحیده مسیئولیت بخیشهیای نظیامی
(نیروهای متعارف ارتش  ،آلمان مسئولیت بخشهای پلیس ،ایتالیا مسئولیت بخیشهیای پلییس
قضایی و بریتانیا مسئولیت بخشهای نیروهای مبارزه با مواد مخدر را به عهده گرفتند .با توجیه
به برجسته بودن مسائل امنیت داخلی افغانستان ،پلیس ایی کشیور بیه بخیشهیای مختلیف و
1. Afghan national police
2. Group of eight
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متنوعی نیز تقسیم شده است .برای با بردن کیفیت اقدامات ،نیروهیای پلییس در شیش حیوزه
مشخص سازماندهی شدند ای ها شامل :پلیس متحدالشکل افغانسیتان ،1چهیار سیازمان پلییس
ویژه ،پلیس ملی نظم شهری ،2پلیس مرزی افغانستان ،3پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانسیتان 4و
پلیس مبارزه با تروریسم. Perito,2009:2( 5
هدف آلمان از پذیرش بازسازی پلیس ،ایجاد یک نیروی متوازن قومی 6آشنا با استانداردهای
حقوق بشر7و روشهای پلیس مدرن 8و قادر به انجام عملیات در یک جامعیه دموکراتییک بیود.
برای شروع کار ،اولی تیم مشاوران پلیس آلمان در  16میارس 2002بیه کابیل رسییدند و اداره
هماهنگی آلمان در  18مارس  2002افتتاح شد .به طور کلی اقدامات آلمان شامل ای موارد بود:
«ایجاد یک آکادمی پلیس ،یک دانشگاه برای آموزش افسیران ،ییک آموزشیگاه بیرای آمیوزش
دورههای کوتاه مدت افسران درجهدار ،تعهد به پرداخت  70میلیارد د ر برای آموزشیگاه پلییس
کابل ،اعزام  11مربی آموزشی ،به روز نمودن پاسیگاه پلییس کابیل و اعمیای  50وسییله نقلییه
پلیس. Perito , 2009:3 ( ».
ایا ت متحده رقابتی با رویکرد آلمان در آموزش پلیس افغانستان نداشت .در عو در سال
 ، 2003ایا ت متحده یک خط مشی دیپلماتیک را برای ایجاد یک برنامه جداگانه بیرای تیدار
آموزش ضم خدمت انجام داد .بدی منظور آمریکا در کنار آلمیان ییک مرکیز آمیوزش پلییس
تاسیس کرد و که وظیفه آن آموزش ضم خدمت برای پلیس بود .امکانات مورد نییاز در کابیل
جمع آوری شد 6 .مربی بی المللی و  3امریکایی به همراه کادر آموزشی آلمان با همکاری سیتاد
مشتر افغانستان ،آموزش پلیس افغانستان شیروع شید .ییک مرکیز آمیوزش پلییس در کابیل
راهاندازی شد که از آن به عنوان الگو در  7مرکز آموزشی دیگر در اطیراف کشیور اسیتفاده شید.
دورههای آموزشی متنوعی در نظر گرفته شد :دوره هشت هفتهای مهارتهای مقدماتی افسیران
)1. Afghan uniform police(AUP
)2. Afghan national civil order police(ANCOP
)3. Afghan border police(ABP
)4. Counter narcotics police of Afghanistan(CNPA
)5. Counter terrorism police(CTP
6. Ethnically balanced force
7. Human rights standards
8. Modern police methods
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درجهدار و وظیفه و پلیس گشتی برای سوادآموزی ،دوره  5هفتهای برای پلیس گشتی بیسیواد،
یک دوره  15روزه برای انتقال برنامه یکپارچه سازی افراد پلییس ،دوره  2تیا  4هفتیهای جهیت
افزاش تعداد مربیان و کارآموزان .از شروع بازسازی نیروی پلیس افغانستان توسط آلمیان سیمح
ای نیرو در آگوست  2010به  109000نفر و در ژوئ  2011به تعداد تقریبی  126000نفر بیال
شد. Katzman,2011:23( .
 )2ارتش ملی افغانستان:1
ایجاد ارتش ملی افغانستان در دسامبر  2002در کنفرانس بی المللی لندن ممرح شد .دولیت
افغانستان و کشورهای شرکت کننده توافف نمودند که ارتیش جدیید افغانسیتان بایید بیه لحیاظ
ترکیب نیروها ،دارای ساختار متوازن قومی ،داوطلبانه و تعداد آن بیش از  70000نفر باشد .تحت
حمایت دفتر همکاری نظامی افغانستان ،وزارت دفاع اییا ت متحیده مسیئولیت برنامیهرییزی و
مدیریت پیادهسازی فرآیند تعریف شده را به عهده گرفت .سایر کشورها نیز بخیشهیایی از ایی
مسئولیت و روند را به عهده گرفتند .ماموریتهای ارتش ملی افغانستان در موارد ذیل تعیی شد:
 1تامی امنیت کشور و دفاع از حاکمییت و اسیتقالل در مقابیل تهدییدات داخلیی و خیارجی و
حمایت از روند سیاسی که در قانون اساسی تصریح شده است 2 .جایگزینی همه نیروهای شیبه
نظامی و سازمان یافته در کشور 3 .مبارزه با شورشیان و تروریستهیا 4 .همکیاری نزدییک بیا
نیروهای ائتالف و نیروهای بی المللی دیگر» (. www.nps.edu.com
ارتش ملی افغانستان شامل نیروهای متعارف ارتش (زمینی و نیروی هوایی است .بیه دلییل
محصور بودن در خشکی ،افغانستان دارای نیروی دریایی نیست .براساس قیانون اساسیی جدیید،
رئیس جمهور فرمانده کل نظامیان 2است و وزارت دفاع به عنوان کفییل رئییس جمهیور ایفیای
نقش میکند .مرکز فرماندهی ارتش ملی در کابل قرار دارد .وزارت دفاع براساس طرح مورد نظر
ایا ت متحده شامل یک وزیر ،رئیس ستاد مشتر و جانشیی آن و دارای شیش اداره سیتادی
شامل پرسنلی ،اطالعات ،عملیات ،لجستیک ،ارتباطات و بازرسی کیل مییباشید« .ارتیش ملیی
افغانستان به پنج منمقه فرماندهی (سپاه  3شامل :فرماندهی منمقه کابل (سپاه  ، 201فرماندهی
1. Afghan national Army(ANA).
2. Commander in-chief of the military
3. Corps
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منمقه گردیز (سپاه ، 203فرماندهی منمقه قندهار (سپاه ، 205فرمانیدهی منمقیه هیرات (سیپاه
 207و فرماندهی منمقه مزارشریف (سپاه 209تقسیم شده است .هر سیپاه از سیه تییی پییاده
نظام سبک ،یک تیی رزمی پشتیبانی و یک تیی رزمی خدمات پشیتیبانی تشیکیل شیده اسیت.
طرح اولیه تعداد نیروهای جهت کابل و شهرهای بزرگ بیه تعیداد تقریبیی  61000نفیر در نظیر
گرفته شد.
1
در جهت تاسیس مراکز آموزشی و تخصصی نظامی ،آکادمی ملی نظامی افغانستان براساس
مدل مدرسه نظامی وست پوینت نیویور توسط آمریکا در افغانستان ساخته شده اسیت .عیالوه
برای  ،مبل  200میلیون د ر برای ساخت دانشگاه دفاعی افغانستان 2در خیارج از کابیل توسیط
آمریکا اختصاص یافته است .از سال  ،2009بارا اوباما پس از حضور در کاخ سفید اعالم نمیود
استراتژی وی در افغانستان ،افزایش نیروهای ارتش و پلیس افغانستان به سیمح کمیی 400000
نفر را در بر می گیرد .در همی سال دولت آمریکا اعالم کرد برای افزایش توان نظامی افغانستان
برای سال  ،2010مبل  1/3میلیارد د ر برای چند پایگاه نظامی ارتش افغانستان تخصییص داده
است .از ای بودجه ،مبل  100میلیون د ر برای توسعه پایگاه هوایی بگیرام (بزرگتیری پایگیاه
هوایی افغانستان و  70میلیون د ر برای پایگاه نظامی فراه نزدیک مرز ایران اختصیاص یافتیه
است.
 )3نیروی هوایی افغانستان:
نیروی هوایی افغانستان بخش کوچکی از ارتش ملی ای کشور را تشیکیل مییدهید .تعیداد
نیروی آن  3000نفر که  400نفر از آنان خلبان میباشند 46 .هواپیما دارد .پایگاه اصیلی نییروی
هوایی در پایگاه هوایی بگرام 3است .طرحی برای تهیه و خرید تعیداد  146هواپیمیای نظیامی از
نوع تهاجمی در حال اجراد است .وزارت دفاع افغانستان ،موضوع بازگرداندن  26هواپیمای مییگ
که در خالل دوران جنگ های داخلی به پاکستان و ازبکستان فرسیتاده شیده اسیت را پیگییری
مینماید .ایا ت متحده طرح تامی کامل هواپیمای تهاجمی مانند اف 16را بررسی مینمایید .در
سال  2010روسیه و آلمان هلیکوپترهای از نوع  MI-8برای نییروی هیوایی افغانسیتان تیامی
1. National military academy of Afghan
)2. Afghan defense university(ADU
3. Bagram Air base
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کردند .با همه تالشهای صورت گرفته ،نیروی هوایی افغانستان عمدتا به دلیل فنی ،تجهیزاتیی
و انسانی در جریان تحو ت امنیتی ای کشور به عنوان یک نیروی غیر موثر تلقیی مییگیردد و
حجم عمده عملیات آن بوسیله نیروهای ائتالف به ویژه آمریکا انجام مییگییرد .امیا بیه جهیت
شرایط سخت جغرافیایی افغانستان ،وزارت دفاع بر توسعه ای نییرو بیه منظیور انجیام عملییات
هوایی اعم ترابری و رزمی مورد نیاز نیروهای مسلح واقف است .در همی راستاست کیه بنیا بیه
توصیه ای ا ت متحده گسترش ای نیرو در دستور کار دولت افغانستان با همکیاری آمریکیا قیرار
گرفته است.
ارزیابی اقدامات بینالمللی در افغانستان
 )1استقرار دولت (دولت سازی):
اولی اقدام موثر نیروهای ائتالف بی المللی ،استقرار دولت مرکزی در افغانستان بیود .دولیت
مرکزی به عنوان نماینده مشروع ملت افغانستان ،در برابر جامعه بی المللی ممرح شد و توانسیت
با آغاز بکار نهادهای وابسته به آن و همچنی بازسازی نیروهای مسلح ای کشور ،روند تحو ت
سیاسی و اجتماعی ای کشور را در سمح داخلی و خارجی نمایندگی نمایید .اگرچیه ضیعفهیای
دولت مرکزی شکل گرفته قابل تامل است ،لیک استقرار آن در شرایط سخت افغانستان الگویی
از شروع روند دموکراتیکی بود که توانست بخش اعظمی از نخبگان همگام در صحنه افغانسیتان
را گرد هم آورد .ضم اینکه دولت جدید به عنوان نماینده مردم افغانستان توانست توجیه افکیار
عمومی جهان را به خود معموف نموده و از طریف تشکیل کنفرانسها و نشستهای بی المللیی
و منمقهای ،بخش زیادی از کمکهای مالی بی المللی و حمایت نهادهای بیی المللیی از جملیه
سازمان ملل متحد را بدست آورد.
در مورد تشکیل دولت مرکزی انتقاداتی هم بر عملکرد نیروهای ائتالف بی المللی به رهبری
ایا ت متحده وارد است .تمرکز بیش از حد امور در دست دولیت مرکیزی ،شییوه حکومیتداری
کرزای و فساد اداری در آن ،مورد تایید همه حتی خیود دولیت افغانسیتان اسیت .شیواهد نشیان
میدهد که توازن قومی و قبیلهای در حکومت وجود ندارد و فساد ناشی از قبیلهگرایی ،انتصیاب
افراد براساس قومیتها و تقسیم قدرت و منابع دولتی به طور غیر متیوازن ،اوضیاع افغانسیتان را
وخیمتر و منجر به نارضایتی عمومی در افغانستان شده است.
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گفته می شود که فساد اداری بزرگتری چالش در افغانستان بعد از تروریسیم و میواد مخیدر
محسوب میشود .حامد کرزای در  21ژوئ  2012در جمع سیران سیه قیوه گفتیه بیود« :بیرای
تشکیل دولتی نیرومند ،نباید گرایشهای قومی ،گروهی و سیاسی افراد در نظر گرفتیه شیود .در
گذشییته اگییر بییه د یلییی مصییلحت سیینجی بییوده امییا بعیید از اییی تغییییر کییرده اسییت»
( . www.ensijam.comفساد اداری در افغانستان واقعیتی انکارناپذیر است .بیا ایی وجیود
دولت هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی برای انجام اصالحات و مبیارزه بیا فسیاد اداری
تحت فشار است .جامعه بی المللی اعمای کمکهای بی المللی را بیه انجیام اصیالحات اداری و
رفع تبعیضهای قومی و قبیلهای مشروط نموده است .در مسیر دولیتسیازی ،اعتمیاد میردم بیه
دستگاهها و نهادهای حکومتی ،عنصری تعیی کننده است .به نظر میرسد در افغانستان بیه سیه
دلیل چنی اتفاقی نیافتاده است .اول اینکه حکومت خدمات میوثر شیهری و میدنی ارائیه نیداده
است .دوم فساد اداری موجب ناکارآمدی حکومت در حل مشیکالت شیده اسیت و سیوم اینکیه
نگرانی های امنیتی مردم برطرف نشده است .به طور حیتم ادامیه چنیی رونیدی ،موجیب سیلب
اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی خواهد شد .بیرای قمیع چنیی رونیدی ،اصیالح سیسیتم
حکومتی ،اجرای برنامه آشتی ملی با حضور همه گروهها باید به وسیله ییک برنامیه اسیتراتژیک
اجراد گردد.
 )2نیروهای مسلح و امنیت سازی:
در مورد بازسازی نیروهای امنیتی و ارتش (هوایی و زمینی باید گفت که ای روند براسیاس
برنامههای از پیش تعیی شده در کنفرانس  2002لندن صورت گرفته است .سمح نیروها به طور
نسبی پیشرفتهای خوبی را دنبال نموده است .ایا ت متحده ،با صیرف میلیاردهیا د ر هزینیه،
توانست ای نیروها را در دو حوزه کلی پلیس ملی و ارتش ملیی افغانسیتان مجیددا سیازماندهی
نماید .فرآیند جذب و استخدام ،آموزش و تجهیز نیروها با فرماندهی کشورهای اعضیای ائیتالف
شامل ایا ت متحده ،آلمان ،ایتالییا ،بریتانییا ،هلنید و کانیادا و همکیاری دسیتگاههیای امنیتیی
افغانستان (وزراتخانههای دفاع و کشور انجام پذیرفت .به لحاظ سمح کمی ،ای نیروها تا پاییان
ژوئ  ،2011به تعداد  280000نفر ( 126000نفر پلیس ملی و 164000نفر ارتش ملی و تا پایان
سال  2011به تعداد  305000نفر برآورد میشود .حضور نیروهیای نظیامی و امنیتیی در تمیامی
استانهای کشور نیز ناشی از رشد خوب کمی آن است .در آگوسیت  ،2008در اولیی مرحلیه از
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روند انتقال مسئولیت به نیروهای افغان ،ارتش ملی افغانستان ،مسئولیت تامی امنییت  7شیهر و
و یت از جمله کابل را بر عهده گرفتند .در دومی مرحلیه از رونید انتقیال ،در  1دسیامبر ،2011
نیروهای افغان مسئولیت  18و یت ای کشور که نزدییک بیه  50درصید جمیعیت کشیور را در
خوی جای دادهاند به عهده گرفتند .در سومی مرحله در اول جو ی  2012مسیئولیت عملییاتی
در کل منمقه جنوب شامل قندهار ،کندوز ،ارزگان و زابل بیه نیروهیای امنیتیی ملیی افغانسیتان
واگذار شد .برابر گزارشات وزارت دفاع اییا ت متحیده ،ارتیش ملیی افغانسیتان در ژوئی 2008
هدایت  30عملیات تهاجمی و عملییات پاکسیازی و همچنیی  75درصید از عملییات در بخیش
شرقی ای کشور را برعهده داشته است .براساس برنامهریزیهای انجیام شیده قیرار اسیت کیه
مسئولیت کامل امنیتی افغانستان تا پایان سال  2014و قبل از خروج نیروهیای بیی المللیی ،بیه
نیروهای نظامی و امنیتی ای کشور واگذار شود.
 )3نظام قضایی:
یکی از اقدامات مفید در پروسه دولت سازی ،ایجاد یک نظام قضایی است که میتواند باعث
حاکمیت قیانون و امنییت فیزیکیی و روانیی بیرای شیهروندان و اجیرای عیدالت و شیفافیت در
بخشهای مختلف جامعه از جمله نهادهای دولتی گردد .اجرای عدالت انتقالی برای شهروندان و
حمایت و پشتیبانی از آنها و دستگیری و مجازات خاطییان حقیوق انسیانی از جملیه مهمتیری
بخش از وظایف دستگاه قضایی است که از آن انتظار میرود.
در دوره حاضر برابر ماده  116قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان رک مسیتقل تعییی شیده
است .دیوان عالی  9عضو دارد که توسط رییس جمهور و تایید ولسی جرگه انتخیاب مییشیوند.
رییس دیوان عالی به عنوان عالیتری ارگان قضایی افغانستان نیز توسط شخص رییس جمهیور
تعیی و منصوب می شود .با چنی روندی استقالل ای قوه در مقابل رییس دولیت وجیود نیدارد.
اعتبار دستگاه قضایی به طور حتم استقالل آن در برابر سایر قوا و اجیرای عیدالت اسیت .فسیاد
اداری متاسفانه به سایر بخش ها از جمله قوه قضاییه نیز سرایت کرده است که بیشتری ضربه به
حیثیت و اعتبار مجموعه دولت و همی طور بیاعتمادی نسیبت بیه آن را در مییان میردم ببیار
خواهد آورد .از ای رو اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه قیوه قضیاییه ،تیاکنون پاسیخگوی
حجم زیاد مسائل و مشکالت حقوقی و قضایی جامعه افغانستان نبوده اسیت .بیه طیور خالصیه
مهمتری ضعفهای قوه قضاییه افغانستان شامل ای موارد است 1 :ایی قیوه اگرچیه مسیتقل
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است اما به واسمه نفوذ سیاسی و فساد فراگیر دچار مشکل است .رشیوه ،فسیاد ،فشیار مقامیات
دولتی ،رهبران قبیلهای و خانوادههای افراد متهم بیطرفی قوه قضاییه را خدشهدار کیرده اسیت.
 2سیستم قضایی فاقد ظرفیتهای زم برای رسیدگی به حجم زیادی از پرونیدههیا و اصیالح
قوانی قبلی است 3 .نظام قضایی در مراکز شهری که دولت مرکزی قیوی وجیود دارد مناسیب
است ولی در روستاها و بخشهای دور افتاده و کوچکتر که جمعیت بیشیتری زنیدگی مییکننید
ضعیف عمل میکند 4 .مقامات شهری و استانی از جمله قضیات از حیداقل آمیوزش تخصصیی
برخوردارند و اغلب قضات ،قضاوت خود را براساس در شخصی از شریعت ،عرفهای قبیله ای
و رسوم محلی ابراز میدارند 5 .اکثریت قضات فارغالتحصیل مدارس دینی هستند که دسترسیی
محدودی به قوانی حقوقی و عرفی دارند 6 .کمبود قضات به ویژه در نقیاط نیاام وجیود دارد.
براساس گزارش دیوان عالی کشور حدود  2282قاضی اولیه ،اسیتیناف و دییوان عیالی کشیور از
جمله  120قاضی زن تا پایان سال  2009در افغانستان وجود دارد 7 .در منیاطف تحیت کنتیرل
طالبان یک سیستم موازی قضایی دولت وجود دارد .طالبان با صیدور مجیازاتهیای سینگی  ،از
جمله ضرب و شتم ،قمیع انگشیتان دسیت ،گیردن زدن ،اعیدام و سنگسیار را اجیراد مییکنید.
(www.state.gov.
 )4مبارزه با مواد مخدر:
چالش دیگر مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر درافغانستان است .اهمیت ای موضوع بدان
حد است که برخی برای باورند که مرگ آورتری کا ی صیادراتی افغانسیتان تروریسیم نیسیت
بلکه تریا و مواد تولید شده از آن است .کنترل و مبارزه با مواد مخدر همواره یک چالش جدی
نه تنها در افغانستان بلکه برای جامعه بی المللیی اسیت .جامعیه بیی المللیی شیامل کشیورهای
همسایه ،قدرتهای بزرگ ،و نهادهای فراگیر بی المللی نظیر سازمان ملل با پرداخت هزینههای
بسیار درصدد مبارزه و کنترل مواد مخدر در افغانستان هستند .در حوزه داخلیی گسیترش کشیت
گیاه کوکنار و تولید تریا بیشتری ضربه را به ثبات سازی و برقراری صلح و آرامش میزند .بیا
افزایش تولید تریا  ،منابع مالی بیشتری نصیب گروههای ستیزهجو برای تهیه تجهیزات نظیامی
شده و آنها از ای طریف میتوانند کماکان به فعالیتها بر ضد دولت مرکزی ادامه دهند .ضم
اینکه اثرات آن بر بازسازی ،توسعه و رشد اقتصادی سایر بخشهای افغانستان ویرانکننده است.
بدی ترتیب دور باطلی از افزایش تولید تریا  ،افزایش توانمندی گروههیای تروریسیت و تیداوم
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ناامنی در افغانستان به صورت زنجیر وار به حیات خود ادامه میدهند.
در دوره بعد از طالبان ،ایا ت متحده سیاست مبارزه با مواد مخدر را در پییش گرفیت .برابیر
گزارش ماه می  2012کریستی ساینس مانیتور ،آمریکیا در طیول ده سیال گذشیته بییش از 5
میلیارد د ر برای مبارزه با تریا هزینه پرداخت نموده است که نتیجه مملیوبی در پیی نداشیته
است .به طور مشخص بخشی از اقدامات ایا ت متحده بدلیل فساد اداری به خصیوص مقامیات
ارشد افغانستان بینتیجه بوده است ،به نحوی که در سال  2011برآورد می شود کشت خشخاش
نزدیک به  7درصد رشد داشته است .سیاست اولیه آمریکا در مبارزه با مواد مخدر از طریف نیابود
کردن مزارع منمقی به نظر نمیرسد .ای سیاست تا سال  2009توسط ایا ت متحده ادامه پییدا
کرد .پس از آن به دلیل عدم موفقیت ،موضوع مبارزه با مواد مخدر به دولت مرکزی و نیروهیای
امنیتی افغانستان واگذار شده است10 .درصد اقتصاد افغانستان وابسیته بیه ترییا اسیت .چهیار
پنجم مردم افغانستان فقیر هستند بنابرای مبارزه با تریا و قاچاق میواد مخیدر نیازمنید ایجیاد
زیرساختهای اقتصادی زم برای گرایش کشاورزان به کشت محصو ت جایگزی است.
 )5وضعیت زنان:
یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی توسعه جوامع ،توجه به بخش زنان است .معمیو زنیان
نیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می دهند .توجه به ای بخش در واقیع توجیه بیه نصیف
جمعیت هر کشور است .برای ارزیابی توسعه زنان شاخصهایی همچون امیور بهداشیت ،مییزان
مرگ و میر ،سهم آنان در آموزش و پرورش ،برابری جنسیتی ،میزان اشتغال زنان در بخشهیای
مختلف جامعه و برابری با مردان در رسیدن به مقامات عالی ،قیوانی ازدواج ،امنییت محیمیی و
دسترسی به سیستم عاد نه قضایی از مهمتری شاخصهاست .تحو ت سیاسی و اجتمیاعی دو
قرن اخیر افغانستان همواره تاریخ سیاهی برای زنان افغان ترسیم نموده است .آمارها تیا قبیل از
سقوط طالبان موید همی وضعیت است .به ویژه در دوره طالبیان ،زنیان تقریبیا از همیه حقیوق
انسانی حتی حقوقی که در آیی اسالم وجود دارد محروم بودند .زن افغیانی محیروم از تحصییل،
بهداشت ،امنیت محیمی حتی در خانواده ،بدور از هرگونه قدرت تصیمیمگییری و فاقید کرامیت
انسانی و معنوی ،زندگی تلخی را در کنیار میردان و جامعیه تمامیا مردسیا ر افغانسیتان تجربیه
نمودند. www.transcend.org( .
اقدامات جامعه بی المللی در مورد زنان نیز قابل توجه است .آژانس توسعه بی المللی اییا ت
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متحده از طریف بازسازی زیرساختهای زم ،تیالش نمیود امکیان حضیور زنیان و دختیران در
عرصه های اجتماعی افغانستان را افزایش دهد .بازسیازی خوابگیاه دختیران دانشیگاه کابیل کیه
قابلیت زندگی  1100دانشجوی دختر را که از مناطف مختلف افغانستان برای تحصیل به دانشگاه
کابل آمدهاند دارد ،آموزش  8200زن خانه دار در حد خواندن و نوشت و تربیت  300نفر دیگر از
طریف استادان دانشگاههای افغانستان برای آموزش مسایل بهداشتی به زنان ،تاسییس موسسیه
آموزش معلمی زن در کابل در سال  ،2004آموزش  10600پزشیک ،پرسیتار ،مامیا و کارکنیان
بهداشت اجتماعی و درمان جهت ارایه خدمات درمانی به مردم در منیاطف مختلیف ،برخیورداری
بیش از  10میلیون از مردم و و یات از کیفیتهای مملوب بهداشتی بهیرهمنید هسیتند کیه 70
درصد ای گروه را زنان و کودکان تشکیل میدهند( .تمنا 178 -180 :1387،از جمله مهمتیری
ای کمکهاست .در حال حاضر آمریکاییها با هزینهای به مبل  2/5میلیون د ر حمایت از زنان
در  14استان افغانستان را برعهده دارند.
علیرغم کوششهای انجام شده ،نگرانیها در میورد زنیان افغیانی همچنیان ادامیه دارد :اول
اینکه وجود ناامنی ،فعالیت زنان و دختیران در بخیشهیای مختلیف جامعیه اعیم از آموزشیی و
اجتماعی را با تهدید مواجه میکند .در چنی فضایی زنان و دختران در خمر آسییبهیای جیدی
فیزیکی و روحی قرار میگیرند .تاکتیکهای جدید طالبان در حمله به مدارس و مسموم نمیودن
دختران افغانی نشاندهنده ای است که طالبان برای ضربه زدن به دولت از هیر راهیی اسیتفاده
مینماید .دوم نقض حقوق فردی و اساسیی زنیان در قالیب خشیونت علییه زنیان و دختیران در
سوداستفاده جنسی و فیزیکی در میان قبایل افغانی هنوز وجود دارد .برخیورد فیزیکیی (ضیرب و
شتم روزانه رایجتری خشونت علیه زنان افغانی است که برآورد میشود  50درصد زنان را شامل
میشود .سوم تجاوز به زنان در زندانهای افغانستان توسط نیروهای مسلح و همی طور خارج از
دولت توسط گروههای مسلح غیر قانونی در مناطف مختلف انجام میشود .چهارم خشیونتهیای
داخلی خانوادگی و در قبایل به صورت ازدواجهای غیرقانونی ،اجباری ،موقت ،مبادله بر سر زنیان
(دادن زنان به خانواده مقتول توسط خانواده قاتل برای رهایی از مجازات و قتلهای ناموسی در
افغانستان گزارش میشود .اگرچه برابر قانون اساسی افغانستان س ازدواج برای مردان  18سیال
و برای زنان  16سال تعیی شده است ،با ای حال ازدواج دختران زیر س قانونی و حتی کمتر از
ده سال با مردان میانسال در افغانستان رایج است .پنجم گسترش فقر در میان زنان بیسرپرست
موجب افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در قالب ت فروشی ،کار اجباری ،قاچیاق میواد مخیدر و
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حتی عملیات تروریستی شده است .بخش عمدهای از ای زنان کسانی هستند که شوهرانشان به
واسمه جنگهای داخلی از بی رفتهاند و نیازمند کمک جدی دولت برای امرار معاش هستند.
سخن پایانی:
تروریسم ،مواد مخدر و افراطگرایی مثلث مخربی بودند که در آستانه هزاره سوم ( 11سپتامبر
 2001بار دیگر موجب توجه جامعه بی المللی به افغانستان شیده اسیت .در ییک دهیه گذشیته
جامعه بی المللی به ویژه ایا ت متحده با دادن امتیازات ویژه به افغانسیتان تیالش نمودنید سیه
عنصر مخرب یاد شده در افغانستان را از بی ببرند .اینکه تیا چیه حید تحیو ت صیورت گرفتیه
توانست انتظارات آنها را برآورده نماید ،موضوعی مهم و پیچیده است.
در بخش دولت سازی که عمده اقدامات نیروهای ائتالف بی المللی در قالب تشکیل دولت و
نهادهای وابسته از جمله بازسازی نیروهای مسیلح افغانسیتان صیورت گرفتیه اسیت ،مشیکالت
همچنان در ای بخش وجود دارد .با وجود مشروعیت تشکیل دولت از طرییف مراجعیه بیه آرای
عمومی ،دولت کرزای با انتقادات تند مخالفان روبیرو اسیت .فسیاد اداری و و نیاتوانی دولیت در
تامی امنیت ،علیرغم اختیارات گسترده رئیس جمهور ،همچنان مورد توجه جامعیه بیی المللیی و
گروههای مخالف داخلی قرار دارد.
در بخش امنیت سازی ،مجموعه نیروهای مسلح با هزینههای بسیار زیاد و توسیط نیروهیای
ائتالف بی المللی روند مناسبی از توسعه کمی و کیفی را سپری نموده است .از نظر کمی ارتیش
با داشت  164000نفر توسعه مناسبی داشته است .ممابف پیشبینی قبلی سمح ای نیرو تا پایان
سال  2011به تعداد تقریبی  250000نفر برآورد میشود .نیروهای پلیس در حدود  134000نفیر
برآورد میشود .در مجموع تا پایان سال  2011حدود  300000نفر در بخش کل نیروهای مسلح
افغانستان مشغول به فعالیت هستند .از نظر کیفی شرایط چندان رضایت بخیش نیسیت .مشیکل
عمده نبود امکانات مناسب امنیتی و نظامی ،سیمح پیایی آمیوزشهیا ،مشیکالت قیومی مییان
نظامیان افغانی ،دستمزد پایی نظامیان و بیسوادی بسیاری از افیراد نظیامی و نداشیت تجربیه
کافی در میان سربازان افغانی است .برای ارزیابی ای نیروهیا آنهیا عملییات گسیتردهای علییه
گروههای شبه نظامی را با کمک نیروهای خارجی در سراسر افغانستان انجام دادند اما مشیخص
نیست که بعد از خروج ائتالف بی المللی چگونه میتوانند امنیت افغانسیتان را تیامی نماینید .در
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سال جاری میالدی تقریبا بیش از دو سوم منیاطف در شیمال ،جنیوب ،مرکیز و جنیوب شیرقی
افغانستان بدست نیروهای نظامی و امنیتی ای کشور قرار گرفته است .در بخش جنوبی تهدیدات
علیه دولت با شدت زیادی ادامه دارد .اقدامات طالبان در خصوص اذیت و آزار افراد غییر نظیامی
اگرچه نشانه ناتوانی طالبان در انجام عملیات سنگی علیه دولیت مرکیزی اسیت ،بیا ایی حیال
طالبان کماکان در مناطف تحت نفوذ جنوب همچنان یک تهدید بالقوه تلقی میگیردد .هییالری
کلینتون وزیر خارجه ایا ت متحده در کنفرانس توکیو در  8جو ی  2012گفته بود که امنیت در
افغانستان با فقدان جنگ قابل اندازهگیری است .با چنی رویکردی مییتیوان اذعیان نمیود کیه
نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان در راه تامی امنیت ای کشور موفف عمل نکردند.
تحو ت سیاسی شامل احیای آزادیهیای میدنی و حضیور و نقیش زنیان در جامعیه رو بیه
پیشرفت است .اما حاکمیت قانون و امنیت مناسب نیست .تهدیدات امنیتی و حمالت تروریسیتی
اگرچه محدود شده است ولی کماکان ادامه دارد .آنچه مسلم است حاکمیت سنتهیای قیومی و
قبیلهای و ارزشهای عمیف مربوط به آن در جامعه افغانسیتان وجیود داشیته و در کوتیاه میدت،
آنچنان که انتظار میرود اصالح نخواهد شد .با ای شرایط هدف آمریکا و متحیدانش مبنیی بیر
ریشه ک نمودن تروریسم دست نیافتنی است .ای موضوع بیشتری ضربه را بیه ثبیات در ایی
کشور میزند و پس از خروج نیروهای ائتالف از افغانستان ،با بروز نیزاعهیای داخلیی ،نیاامنی و
بیثباتی نیز بیشتر خواهد شد .علیرغم کاستیها و موانع موجود ،نکتیه امیدوارکننیده وجیود سیه
عنصر افراطگرایی در حوزه داخلی ،تروریسم در سمح منمقهای و مواد مخدر در سمح بی المللی
است که موجب توجه هر چه بیشتر جامعه بی المللی به افغانستان خواهید شید و بیه طیور حیتم
افغانستان برخالف گذشته مورد بیتوجهی جامعه جهانی قیرار نخواهید گرفیت ،بلکیه همچنیان
تالشها در جهت ساخت افغانستان جدید تداوم خواهد یافت.

فهرست منابع:
 -تمنا ،فرامرز ( ، 1387سیاست خارجی ایا ت متحده در افغانستان ،تهران ،پژوهشکده

◊ 200

◊ تحلیلی بر عملکرد نیروهای ائتالف بینالمللی در افغانستان

.ممالعات راهبردی
 کتاب آسیا ویژه: در، پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو در افغانستان، 1383(  علی، رحمانی موسسه فرهنگی ممالعات و تحقیقات بی المللی ابرار معاصر، تهران،3افغانستان پس از طالبان
.تهران
 ملت سازی و نظریه روابط بی الملل، دولت سازی، 1388(  افشی، عبدالعلی و زرگر، قوام دانشگاه آزاد اسالمی واحد، تهران،(چهار چوبی تحلیلی برای فهم و ممالعه جهان دولت ملتها
.علوم و تحقیقات
-http://en.wikipedia.org/wiki/economy-ofAfghanistan(15/7/2012).
http://afghanistan.usaid.gov/en/programs/infrastructure.(201).
http://afghanistan.usaid.gov/documents/document/document/1
752/fact- sheet-.
http://afghanistan.usaid.gov/en/programs/education.
http://afghanistan.usaid.gov/en/programs/health.
http://mod.uk/defence
internet/fact/operations/factsheets/operatior.
http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/25427.htm.
http://www.ilo.org/employment/whatwedo/publications/wcm
s-116403/l ang--en/inde.
http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/pro073
5-e.htm( 20/11/ 2007).
http://unama.unmission.org/default.aspx?tabid=1816.
http://en.wikipedia.org/wiki/media-of-Afghanistan(1/7/2012)
Katzman, Kenneth(2008).Afghanistan:post- war governance,
security, and U.S. policy. Congressional research service- order
code RL 30588. (www .crs .com).
Katzman, Kenneth(2011). Afghanistan: post- Taliban
governance, security and U.S. policy. Congressional research
◊ 201

1397 زمستان، شماره چهل و پنجم، سال چهاردهم،◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

service- order code 7-5700 RL30588 ,(www. Crs .com).
Perito. Robert M.(2009). Afghanistan police: the weak link in
security sector reform. United States institute of peace(www.
Usip.org.com).
www.ensijam.com.
www.trancend.org/.../status-of-women-in
Afghanistan(2/7/2012).

◊ 202

