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چکیده

بحران نظامی و امنیتی افغانستان یكی از پیچیدهترین و طوالنیترین بحرانهای بینالمللی است
که میان طالبان و ایاالت متحده وجود دارد و پس از حوادث یاازده سااتامبر  2001نماود یینای
یافته است .براساس مدل مایكل برچر بحرانهایی که سالهای اخیر افعانستان به وجود آمده در
حوزه پرتنش جوامع موزائیكی با هویتهای قاومی – ماههبی ماورد بررسای قارار مایگیارد و
همچنین آتش این بحرانها با حضور و نفوذ قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در افغانساتان
شعلهور شده است .پیدایش این جریانها که به بحران ختم شده است متأثر از متغیرهای مستقل
و واسطه میباشد که پس از ورود به هجدهمین سال خود مانند همه جنگها در پایان پیامدهایی
خواهد داشت .پرسش اصلی :یلل اصلی پیدایش و پایداری بحران افغانساتان کدامنادف فرهایه:
نگرانیهای امنیتای ،مباارزه باا تروریساتم باینالمللای ،برقاراری ثباات نسابی و جلاوگیری از
شكلگیری هژمون رقیب در منطقه از یلل اصلی پایداری بحران موجود در افغانستان میباشاند.
در مقالهی کنونی بحران موردی افغانستان با رویكرد تحلیلی – تبیینی انجام میشود و همچنین
روش این پژوهش به صورت کتابخانهای است که بر پایه مدل یلمی – پژوهشی مایكل برچار
و براساس نظریه ثبات هژمونیک مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی :بحران ،افغانستان ،ایاالت متحده ،ناتو ،مدل تحلیلی بحران برچر.
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مقدمه
مطالعه و تحلیل جامع بحرانها ،مؤلفهها ،ظهور و افول آنها شامل :یلل ،مدیریت روشمند و
پیامدهای بحران ،از نیازهای اصلی در نظام بینالملل نوین است .خاورمیانه ،بحرانیترین منطقاه
جهان است که پس از یازده ساتامبر  2001بطور مداوم بحرانهای بینالمللی شدید و یمیقای را
تجربه نموده و جامعه بینالمللی را متأثر کرده است .بحران یمیق و قدیمی افغانستان برخاسته از
ساختار اجتمایی و موقعیت جغرافیای خاورمیانه ،آسیای میانه و جنوب آسیا است کاه زمیناه آن
نیز بحرانهای داخلی و خارجی میباشد .بریتانیا در قرن نوزدهم بیش از هفت دهه ،شاوروی در
قرن بیستم به مدت یک دهه و ایاالت متحده در رأس سازمان ناتو در قرن حاهر قریاب باه دو
دهه در افغانستان در پی اهداف پیدا و پنهان جهت مهار رقبا در منطقه میباشند.
از اینرو موقعیت ژئوپلیتیكی و ژئو استراتژی افغانستان همواره در نقش قربانی ،حائال و ساار
دفایی و میدان تقابل قدرتهاست .بدین ترتیب ،مدیریت بحرانها در واقع ،به رفتار میانجیگران
بستگی دارد که از جمله مهمترین آنها قدرتهای بزرگ و ساازمانهاای باینالمللای هساتند.
(.)James and Brecher,1998:9
بحرانها همواره در طی جرقه و پیدایش بحران یاا افازایش شادت بحاران (کانش متقابال
شكننده) معموالً به وسیله یک یمل یا رویداد رخ میدهند؛ یک حمله نظامی مستقیم و غیره باه
ینوان جرقه بحران تعبیر میشود (برچر .)24 :1394 ،بحران کنونی افغانستان ،با حملاه القایاده
(متحد طالبان) به خاک آمریكا شروع شد .بحران پیش رو با درک تهدید شدید و فشار زمانی باه
سمت جنگ فرسایشی و طوالنی کشیده شد .ناگفته نماند ،یوامل بحران باه یكادیگر وابساته و
زنجیروار در هم تنیدهاند؛ کل ساختار حوادث موردی در یک بحران باینالمللای دیاده مایشاود
).(Yar, 2008: 8
اکنون بویژه در طی ماههای اخیر ،بازیگر اصلی بحران ،آمریكا ،با توجاه باه طاوالنی شادن
درگیری در یک جنگ فرسایشی و جلوگیری از افول هژماون ،تحصایل اهاداف هژمونیاک را از
راههای غیر نظامی در افغانستان جستجو مینماید .بدین ترتیب ،بحران موردی افغانستان با بافت
پیچیده شرقی و پیشا وستفالیایی؛ متأثر از متغیرهای مستقل ،دخیل و در چهار مراحال :پیادایش،
گسترش ،کاهش و پیامد در قالب متغیر وابسته با توجه به مدل پژوهشی نظریه برچر ،به یناوان
بحران بینالمللی تبیین و تحلیل میشود.
 .1چارچوب نظری ( نظام تبیینی) بر پایه مدل پژوهشی مایکل برچر
یكی از اهداف مطالعه موردی تبیین بحرانهای خاص میباشد .بحرانهای نظامی – امنیتی
با چنان خشونت وسیعی همراه است که ساختار امنیتی منطقه و نظام بینالملل در پی آن مختال
◊2

تبیین بحران افغانستان در هزارهی سوم :براساس مدل مایکل برچر ◊

میشود .بحران ،تهدیدی جدی نسبت به اهاداف و ارزشهاای اساسای طارفین اسات (مرحلاه
پیدایش بحران) که به موجب آن دسترسی به اطالیات کااهش ماییاباد و از آنجاا کاه چناین
شرایطی واکنش فوری شرکت کنندگان را طلب می کند [مرحله گسترش] ،لها دو ینصر زماان و
شیوه تصمیم گیری و مدیریت بهینه آن نقش حائز اهمیتی پیدا میکنند (باهوش و زنگنه:1396 ،
 .)30مراحل کاهش و پیامدهای بحران ،سطوح فراملی تا فرامنطقهای را تحت تاثیر قرار میدهد.
مرحله کاهش نقطه مقابل مرحله گسترش است که در آن از شدت متغیرهای مداخلهگر کاسته و
تهدید و فشار بر سیاستمداران نیز کاهش مییابد .در سطح گساتردهی ایان مرحلاه باا کااهش
کنشهای متقابل خصومتآمیز مواجه هستیم (مراحل کاهش) و نهایتا نتایج بحران باه تااثیراتی
جبرانناپهیر ختم میگردد ) .(Brecher, 1993: 50مراحل بحرانهاا از قبیال زماان پیادایش
بحران (ماقبل بحران؛ جرقه بحران) ،گسترش بحاران (او بحاران) ،کااهش بحاران (پایاان) و
مرحله پیامدهای بحران (آثار و یواقب بعد از بحران) در ادراک و تصاورات ذهنای باازیگران باه
صورت مرحله به مرحله و نردبانی شكل میگیرد.
بحرانها متاثر از:
 )1تهدید یک یا چند ارزش اساسی؛
 )2زمان محدود برای پاسخ؛
 )3احتمال ایجاد درگیری در مخاصمات (برچر.)25 :
مدل و مراحل بحران بینالمللی؛ بر پایه نظریه برچار ،سااختار بحارانهاا در طای مراحال
چهارگانه :پیدایش ،1گسترش ،2کاهش 3و پیامدها ،4از یک بحران در سطح دولتی (بر اثر ذهنیات
و فشار روانی در مدت زمان کوتاه) به یک بحران بینالملی (به شكل تنش ،بحاران و در نهایات
به جنگ) مبدل میشود .متغیرهای زمینهساز و ایجاد کننده و یا مستقل (ویژگیهای نظاام ،باین
بازیگری ،بازیگر و ویژگیهای وهیعتی) ،با تأثیرگهاری بر متغیرهای وابسته (مراحل بحارانهاا)
در نمودار شماره یک در مدل جامع بحران بینالمللی برچر ترسیم شده است که به منظور تبیاین
مراحل اولیه تحقیق در ذیل نشان داده شده است.

نمودار شماره  -1مدل بحران بینالمللی
1. Onset
2. Escalation
3. Descalation
4. Impact
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متغیرهای وابسته

پیدایش
گسترش
کاهش

متغیرهای واسطه

متغیرهای مستقل

تهدید ارزش

ویژگیهای نظام
( 2ویژگی)

فشار زمان
کنش متقابل
شکننده

تاثیر
(وایظی)220 :1394 ،

احتمال جنگ

ویژگیهای بین بازیگری
( 4ویژگی)
ویژگیهای بازیگر
( 4ویژگی)
ویژگیهای وضعیتی
( 10ویژگی)

بدین ترتیب ،بحران پیچیده و طوالنی افغانستان با توجه به مراحل چهارگانه مادل برچار در
دوره پس از یازده ساتامبر مورد واکاوی قرار میگیرد .همچنین متغیرهای یینی و مستقل نقاش
تعیین کنندهای در کلیه مراحل بحران افغانستان دارد.
 .2متغیرهای مستقل در بحران افغانستان
متغییرهای مهکور ،بحرانهای بینالمللی را پیشبینی و تبیین میکنند .در نوشاتار پایش رو
به واکاوی مؤلفههای تأثیرگهار متغیرهای مساتقل باا تاکیاد بار چهاار ویژگای سیساتمی ،باین
بازیگری ،بازیگر و وهعیتی پرداخته خواهد شد.
 .2-1ویژگیهای سیستمیک نظام (قطببندیهای قدرت):
برچر به ویژه در بحرانهای بین المللی به دو سطح نظام جهاانی اشااره دارد :سااختار نظاام
بینالملل و سطح فریی و منطقهای .ساختار نظام بینالملل :هر دورهای ،بحرانها متأثر از مراکاز
و قطبهای کالن قدرت در ساختار نظام بینالمللاند .در هر یصری با تغییر ساختارها ،قدرتهاا
و نقشهای آن در نظام بینالملل متحول و محول میشود .در قرن نوزدهم؛ نظام چند قطبی ،در
قرن بیستم؛ نظام دو قطبی و اکنون پس از یازده ساتامبر با نظاام تاک قطبای یاک جانباهگارا
مواجهایم.
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آمریكا همچنان به ینوان هژمون نظام بینالمللی مطرح میباشد .اما با توجاه باه وابساتگی
متقابل پیچیده (به ویژه به لحاظ بعد امنیتی در شرایط کنونی) بین ایضای نظام بینالملل نیاز باه
همراهی دیگر قدرت های نظامی دارد (فرجی .)110 :1382 ،اصاوالً وقاایع یاازده سااتامبر ایان
موقعیت تاریخی را نصیب آمریكا ساخت که الگوی قدرت را که بعاد از ساقوک کمونیسام قاوام
یافته بودند ،مشروییت دهد و در پناه آن اهداف سیاست خارجی را که در بطن نظم نوین جهانی
پا گرفته بودند را یملیاتی سازد (دهشیار .)41 :1382 ،در برهههای کنونی اشاتباهات محاساباتی
هژمون در تشدید بحران افغانستان قابل توجه است.
سطح فریی و منطقهای زیر سیستمی نظام بینالملل؛ ویژگی دیگر نظام بینالملل باه مااباه
متغیر تعیین کننده بحران بینالمللی ،سطح خرد منطقهای نظام بینالملل در بحرانهاست .تعادد
بازیگران ،تعدد مدیریت بحران و وهعیت حوزههای ژلهای و مردد بایث تداوم وهعیت شاكننده
و جنگ طوالنی شده است .ترکیب هعیف دولتهای منطقه با محوریت قومی و مههبی موجاب
تحمیل هویتهای فروملی تحت نفوذ قدرتها بر بیثباتی دام زده شده است .بطو ماال ،جایگااه
خاورمیانه در سیاست خارجی آمریكا در دوران جنگ سرد جلوگیری از نفاوذ شاوروی در منطقاه
بسیار مهم خاورمیانه بود ،آنها از حكومتهای دیكتاتوری پشتیبانی میکرد .زیرا بروز ناآرامیهاا
در منطقه بایث نفوذ شوروی میشود که از جمله آثار آن به خطر افتادن امنیت متحدان و نهایتاا
امنیت خود خواهد شد .یالوه بر این اظهار میداشتند سرانجام از بطن حاکمیتهای دیكتااتوری
دست راستی ،دموکراسی متولد خواهد شد (آذری نجف آبادی .)83-84: 1392،همچنین حاکمان
در افغانستان با توجه به شرایط خاص خاورمیانه همواره با استفاده از ماههب بار روساای قبایال
کنترل داشته و هم حكومت قانونی را توسعه دادهاند ) .(Olesen,1995:93این شرایط میتواند
موجب بحرانهای خار از کنترل شده و نیروهای برتر را در چالشهای مرباوک باه حاوزههاای
نفوذ در مقابل هم قرار دهد (خبیری و دیگران.)23 :1389 ،
افغانستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیكی و ژئواستراتژیكی در منطقه حائل بین قادرتهاا در
طی قرون میدان جنگ آنها تصور شده است؛ جنگها و رقابتها روسیه و انگلایس باه منظاور
ارتقاء قدرت و نفوذ در منطقه آسیای مرکزی به ینوان بازی بزرگ در قرن نوزدهم ،آمریكا بطور
نیابتی یلیه شوروی در قرن بیستم و اکنون نیز ایاالت متحده در رأس ناتو به ینوان هژماون در
تقابل با قدرتهای هد هژمونیک منطقه در افغانستان مستقر شده اسات .از ایان رو زیار نظاام
فریی و منطقهای (ملی و منطقه ای) و تبدیل شدن آن به یک بحران بینالمللی بطاور مساتقیم
متأثر از سطح نظام بین الملل است .بحران افغانستان با توجه باه باازیگران قاومی و ماههبی در
جنگها و رقابتهای طوالنی به نیابت از بازیگران منطقهای و بینالمللی ،ایاالت متحده ،روسیه،
پاکستان ،ایران ،هند ،چین ،یربستان و امارات و غیره موجب تداوم بحران شده است( .محسانی،
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شرف الدین)97 : 1397 ،
 .2-2ویژگیهای بین بازیگری:
در تبیین و تحلیل بحران افغانستان به چهار ویژگی بین بازیگران (وهعیت منازیاه ،قابلیات،
نسبت دو رژیم و مجاورت سرزمینی) به ینوان متغیرهای مستقل توجه شده است .در یصر پس
از جنگ سرد و تحوالت پس از یازده ساتامبر شاهد آن هستیم کاه هماواره تهدیادات باالقوه و
تضاد منافع و ارزشهای غیرهمسان وجود دارد .قدرتهای بزرگ با ایفای نقش بیارون از حاوزه
بحران در جهت دهی رفتار بازیگران بحران تاثیرگهار هستند ( .)Waltz,2000:25نقش یوامال
بیرونی :قدرتهای بزرگ و همسایگان و غیره چه در شكل رقابتهای منطقهای و یاا موزائیاک
قومی و فرهنگی در قالب متغیرهای بین بازیگری مطرح میشود .به طور ماال ،تحكیم همكاری
های سیاسی و راهبردی چینی-روسی در زمینه نفتی برای هژمونی جهانی آمریكاا ایجااد ماانع
میکند (.)Steizer,2005
وهعیت منازیه :منازیات طوالنی طالبان و آمریكا به ینوان بازیگران اصلی در افغانستان با
دخالت بازیگران متعدد دیگر بحران داخلی این کشور را تشدید نمودند؛ طالبان کشاور آمریكاا را
اشغالگر میداند و آمریكا نیز دست کم طالبان را به ینوان گروههاای تروریساتی مطارح نماوده
است .برداشت بازیگران در خصوص ناامنیهای موجود در رفتار استراتیژیكی آنها نقش تعیاین
کنندهای دارد ( .)Holsti,2006:34همنا ،توپوگرافی کوهساتانی افغانساتان و همراهای روانای
مردم محلی با طالبان در مقابل آمریكا دولت افغانستان را درگیر یک جنگ تماام نشادنی کارده
است .البته باید توجه داشت اصوال جنگ با الگوهای تاریخی و قاومی یاک ملات دشاوار اسات
( .)Canfied and Shahrani,1998:64در طول این سالها نه تنها بر شدت بلكه بر وسعت و
پیچیدگی بحران افزوده شده است تاجائیكه طالبان بر  70درصد خاک افغانستان مسالط اسات و
حاکمیت این کشور را تهدید میکناد ( Why Afghanistan is more dangerous than
.)ever,2018 :2
قابلیت :جنگهای چریكی و نامتقارن مستلزم قابلیتهای خاصی از سوی قادرتهاای هاد
هژمونی ایاالت متحده میباشد .به هر حال توانایی های آمریكا و طالبان به لحاظ قدرت مادی و
فناوری قابل مقایسه نیست .با این اوصاف ،گروه طالبان در سه سال اخیر در میدان جنگ و نفوذ
در والیات افغانستان بر فشار خود افزوده است .اما آمریكا در راس ناتو با توجه باه قابلیاتهاای
زیادی در صدد مدیریت بحران از طرق دیگر میباشد .آمریكا میتواناد مناابع ماالی تروریسام و
حكومتهای حامی را با تحریم نفتی شدید در منطقه خاورمیانه تهدید نمایاد (.)Jaffe,2003:14
برچر در اظهار نظری در خصوص سطح قابلیت بیان میدارد که هر گااه اخاتالف ساطح قادرت
زیاد باشد ،متخاصمی که قویتر باشد به جرقه زدن یک بحران و به کارگیری خشونت احتیااجی
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نخواهد داشت (وایضی.)270 :1392 ،
نسبت دو رژیم :ایاالت متحده در قالب هژمون جهانی هماواره اهاداف و امنیات خاود را در
خار از کشور و حتی قاره خود میبیند .چنانچه در هر نقطهای از جهاان شااهد یكجانباهگرایای
آمریكا در راستای رهبری جهانی میباشیم .این کشور به منظاور حفاح حضاور و نفاوذ خاود در
مناطق ژئوپلیتیک خاص ،به دنبال متحدین و با بهرهگیری از روشهای دموکراتیک تا خشاونت
مستقیم است؛ حاکمیت ایاالت متحده در مقایسه ،خود را به ینوان کشور دموکراتیک و خواهاان
آرمانهای لیبرال دموکراسی در سطح جهان میداناد ،در مقابال ،طالباان در قالاب یاک گاروه
اقتدارگرای شبه نظامی و بنیادگرا اسالمی  -ارتجایی در یرف بینالملل لحاظ میشود.
فاصله جغرافیایی :در گهشته جنگ بین همسایهها مشهود بود ،اما اماروزه ایان وهاعیت باه
درون دولت ها کشیده شده است؛ به طوری که جنگهای نیابتی معاصار و مادیریت از راه دور و
در واقع با حمایت و حضور و نفوذ کشورهای دیگر قابل کتمان نیسات .از اینارو فاارا از مساأله
نزدیكی کشور بحرانزده با کشورها و بازیگران متخاصم ،مسأله مهم دیگر موقعیات منطقاهای
آن کشور است .دولتها به تبع نیازهای داخلی ،موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیكی و نیز تحت تاثیر
ساختار و یملكرد نظام بینالمللی ،راهبردهای خاصی را به منظور تامین هدفهاا و مناافع ملای
خویش بر میگزیبنند (آذری نجف آبادی .)146 :1393 ،بحران افغانستان با توجه به تاثیر و تااثر
این کشور در جوار مناطق متعدد جغرافیایی در تمام طول تاریخ یک نمونه یالی از نقش برجسته
جغرافیا به ینوان یک متغیر تعیین کننده در ایجاد یک بحرانهای بینالمللی میباشد .افغانساتان
از زمان بازی بزرگ اماراطوری بریتانیا و روسیه برای تصاحب منطقه بكر ،در طای رقاباتهاای
نظامی و سیاسی در آسیای مرکزی ،از یک کشور منزوی و در حاشیه ،ناخواسته بیارون آماد؛ در
قالب منطقه حائل و دفایی ،سار بال بازیگران قدرتمند و پرنفوذ شد .این مسأله در تداوم و تشدید
بحران کشور تاکنون مطرح بوده است .از ساویی وجاود همساایه هساتهای ،پاکساتان ،در کناار
معضالت مرزی ،قومی و مههبی ،و در رقابت و کنش این کشور با هند ،در همسایگی ایاران باه
ینوان کشور آرمانگرا شیعه اسالمی و مستقل از نظام نوین جهانی و درکناار قادرتهاای هاد
هژمونیک آمریكا در منطقه یعنی چین و روسیه باه یناوان همساایگان سیاسای بهماراه هناد و
یربستان و غیره در بحران افغانستان تأثیرگهارند .افغانستان واقع در منطقه بحرانای خاورمیاناه و
در جوامع موزائیک قومی و مههبی آسیای میانه و همچنین مسائل امنیتی و سیاسی و اقتصاادی
دیگر ،موجب تسری ناامنیها شده است.
از اینرو ،فاصله جغرافیایی و موقعیت منطقه ای در تشدید بحاران افغانساتان تأثیرگهارناد .باا
وجود فاصله زیاد آمریكا و افغانستان ،اما قدرت ماشین غولآسای جنگی و فنااوریهاای نظاامی
این نقص را جبران نموده است .چنانچه ناتو به رهبری آمریكا با طرحهای گوناگون خود از جمله
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طرح اقدام واکنش سریع و کم اهمیتی مسأله مكان و زمان در یصر جهانی شدن و رشد فناوری
در جنگ نظامی ،مساله فاصله کمی رنگ باختاه اسات .در یاین حاال ،تهدیادات نامتقاارن در
شرایط جدید پس از یازده ساتامبر از توان کافی برای آسیبپهیر سااختن آمریكاا در حاوزههاای
ژئوپلتیكی برخوردار شده است (صبوری .)339 :1390 ،فاصاله جغرافیاایی در بحاران افغانساتان
چنان قابل توجه است که به باور سیاساتمداران،کلید جناگ و صالح ناه در افغانساتان بلكاه در
کشورهای همسایه به ویژه در پاکستان است.
 .2-3ویژگیهای بازیگر:
یمر بازیگر :یمر کشورها و بازیگران درگیر در جنگ بر حسب زماان اساتقالل لحااظ و باه
ینوان مؤلفه ای مهم در مدیریت خشونت تأثیرگهار است .آمریكا با چندین سده تجربه و قادمت،
کشوری نه باستانی ولی قدیمی محسوب میشود .اما افغانستان با دولتهای متزلازل اماا کشاور
قدیمی محسوب می شود .در بحران پیش رو گروههای افراطی باا ناام طلباههاای یلاوم دینای
(طالبان) برخاسته از مكتب خانه ی دیوبندیه هناد در قارن ناوزدهم و بعاد باا مادیریت یلماای
پاکستان در هدیت با استعمار انگلیس ،شوروی و اکنون با آمریكا در افغانساتان در یاک جناگ
طوالنی درگیر بودند .نظام سیاسی :کشورها برحساب ناوع حكوماتهایشاان از دموکراتیاک تاا
اقتدارگرایی نظامی و نیز برحسب تداوم رژیمهایشان شناخته میشوند .در جریان حمله غافلگیرانه
تروریستی یازده ساتامبر ،دولت نو محافح کار ایاالت متحده رویكرد تهااجمی و یكجانباهگرایای
اتخاذ نمود .چرا که تمامیت ارهی آمریكا به ینوان ارزش های اساسای ماورد حملاه واقاع شاد.
قدرت هژمون در راستای ارتقای قدرت خود ،اساتفاده از قادرت یریاان نظاامی را در افغانساتان
هرورت دید و آمریكا در نقش رهبر سازمان ناتو برای اولین بار حمله گستردهای در خار از اروپا
تدارک و اقدام نمود .ناگفته نماند افغانستان نیز کلكسیونی از نظامهای کالن سیاسی (پادشااهی،
جمهوری ،کمونیستی ،بنیادگرایی اسالمی و دموکراتیزاسیون) را تجربه نمودهاند .در واقع ،کشاور
از قالب دموکراسیهای صوری فراتر نرفته است ( .)Leforrt,1986:16چرا که هنوز دولتها در
این کشور با رویكرد قومیت  -محور یمری کوتااه داشاته و در واقاع دولاتهاای در افغانساتان
دولتهای مسلحانه و فقدان چارچوب قانونی گستردهاند.
حكومت افغانستان قبل از یاازده سااتامبر  ،2001در طای ساالهاای  ،1996-2001تحات
حاکمیت شبه نظامیان اقتدارگرای پیشا وستفالیایی و با رویكرد به شدت قومی و مههبی بود ،بعد
از سرنگومی ،نفوذ طالبان در طول این سالها چشمگیر شده است ،حكومت مرکازی حتای حاق
تخریب مزارع خشخاش در مناطق تحت نفوذ آنها را نداشت (.)Crews and Tarzi,2008:4
ایاالت متحده بویژه پس از یازده ساتامبر ،رویكرد نظامی گری و فشاار دیالماتیاک را در جهات
مبارزه با تروریسم بینالملل ترجیح داده است.
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وسعت سرزمینی :ایاالت متحده سومین کشور وسیع جهان در مقابل کشور متوسط افغانستان
و بعنوان هژمون و قدرت مسلط جهانی در اکار نقااک جهاان حضاور دارد و از طرفای در نقاش
رهبری سازمان بزرگ ناتو در صدد تحقق گسترش قدرت خود بر نقاک دیگر است .افغانساتان باا
وسعت و جمعیت متوسط اما با والیات محصور در خشكی و کوههای صعبالعبور ،نه تنها کشور
افغانستان بلكه مردم داخل کشورش را از هم جدا کرده است .از اینرو بر تشدید حاکمیت محلی
– قومی افزوده است .ناگفته نماند سرزمین دارای دو جنبه میباشد :اندازه سرزمین و جنبه دیگار
تعداد مرزها میباشد (برچر .)67 :با توجه به اینكه افغانستان با قدرتهاای بازرگ نزدیاک و یاا
همسایه می باشد .از اینرو تبعات و نقش منفی آنها در بحران افغانستان قابل توجاه باوده و باا
وجود قومیتهای همسو داخل مرزها با بیرون مرزها ،بر شدت بحران میافزاید.
بیثباتی :افغانستان از همان ابتدا کشور بحران هاا لقاب گرفتاه اسات .مجماع الجزایاری از
تضادها در یک توزیع جغرافیای قومیت و جمعیت ،دچار بحران هویت (قومی و مههبی) و بدنبال
آن در دام بحرانهای مشروییت ،مشارکت ،توزیع ،نفوذ ،ادغام و محرومیت نسبی دچار و با این
اوصاف نگاههای امنیتی بر شدت بحران افزوده است؛ دولتهای هعیف در مقابل جامعه قوی (با
سنت های ارزشی -یرفی پایدار) در کسب و تخصیص منابع نااتوان باودهاناد ( Migdal:1988
 .):4به طوری که در طول چهار دهه بویژه پس از یازده ساتامبر شدت و وسعت ناامنیها افازوده
شده و از سویی ،وجود حدود دو هزار دایشی در سه سال اخیر در افغانستان نیاز مزیاد بار یلات
شده است .مدیی برپایی حكومت اسالمی فراگیرتر میباشاد ( .)ISIS-history, 2017: 1لاها
افغانستان به ینوان کشور ورشكسته سیاسی ،اقتصاادی ،اجتماایی ،اداری و قضاایی در تحلیال
بحرانها مواجه با انباشت بحرانهاست .مهمترین آنها ،بحاران دولات  -ملات اسات ،و پایش
فرض توسعه میباشد .در مقابل ایاالت متحده با پیشاینه دموکراتیاک قاوی ،از باا ثبااتتارین
کشورهاست.
 .2-4ویژگیهای وضعیتی
جرقه :گروه اسالم گرا تندرو القایده به رهبری بن الدن در یازده ساتامبر  2001در یک حمله
انتحاری با استفاده از هواپیماربایی کشتار وسیعی قریب به سه هزار نفار از ناود ملیات در خااک
آمریكا به ینوان استعمارگر و سرزمین کفر برجا گهاشت .با این خشونت ،ابر قدرت ماورد تحقیار
قرار گرفت ،در این اثنا طالبان در افغانستان از تحویل بن الدن به ینوان طراح حملاه خاودداری
نمود ،جرقه آتش بحران برافروخته شد .جرقه یا شدت بحران (کنش متقابل شكننده) معموالً باه
وسیله یک یمل یا رویداد زده میشود؛ یموما با یک حملاه نظاامی مساتقیم باه یناوان جرقاه
بحران تعبیر میشود (برچو .)24 ،با وجودکنش و واکنشها و ادراک حاکمان آمریكا و طالباان از
تهدید ،بحران گسترش مییابد.
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واکنش :واکنش هژمون به اقدام گروه شبه نظاامی القایاده متحاد طالباان از مساائل مهام
بحران  2001است .واکنش تند و اشغال نظامی به رهبری آمریكا و با مجوز شاورای امنیات باه
افغانستان تداوم دارد .طالبان پس از سرنگونی در روند کنفرانس بن کنار گهاشته شد .اما طالباان
در طول این سالها یلیه هژمون و مردم بومی درگیری های خاونین در کشاور رقام زده اسات.
واکنش آمریكا نیز با حجم باالی خشونت همراه بوده است .با وجود یدم کارایی خشونت دائمی،
در برخی مواقاع ،فرمانادهان نظاامی تنادرو در جناگ یلیاه طالباان کناار گهاشاته مایشادند
(.)Posen,2007:7
تعداد بازیگران :یموماً با تعدد بازیگران بر شدت و وسعت بحران افزوده میشاود؛ در بحاران
افغانستان ،آمریكا در رأس سازمان نظامی – امنیتی ناتو با  29یضو فعلای ،در کناار دولاتهاا،
سازمانها و بازیگران همسو و غیر خودی منطقهای و غیر منطقاهای و در کناار دولات مرکازی
افغانستان و گروههای بیشمار دیگر و ورود دایش در طی سالهای اخیر در بحران افغانستان بر
پیچیدگی بحران افزوده است .در این شرایط ،تعدد و تشتت باازیگران همساو و غیار همساو در
سطوح گوناگون بر یمق ،شدت و دوام بحران در طی قریب به دو دهه تأمل برانگیر است.
یدم تجانس :تفاوتهای بیشتر ،تضادها را افزایش میدهد .برداشتهاا و ادراکاات متضااد و
نامتجانس و غیر همگن1بازیگران نقش مهمی در افزایش تضاد و تقابل دارد .از سویی ،طالبان به
ینوان گروههای فاقد یقالنیت مدرن در سیستم بینالملل جامعهپهیر نشدهاند؛ طالباان و آمریكاا
کامال در تمام ابعاد ناهمسان اند :قابلیت نظاامی ،رژیام سیاسای ،توساعه اقتصاادی ،فرهنگای و
اجتمایی ،فناوری و غیره ،به ناچار بر دامنه و یمق بحران افزوده و تسری مییاباد .در صاورتی
که دو جریان تندروآرمان گرا در افغانستان (طالبان و القایده) و در آمریكا (نومحافظهکاران واقاع
گرا) به این شدت ناهمسان نبودند ،احتمال جرقه و گسترش بحران به این شدت و وسعت نبود.
اهمیت ژئواستراتژیک :افغانستان در منطقه خاص ژئواساتراتژیک و در نقطاه ارتبااک شارق،
غرب ،جنوب و آسیای مرکزی قرار دارد .بحران افغانستان از آن جهت به یک بحران بینالمللای
تسری و تشدید شده است که به لحااظ ژئواساتراتژیكی و ژئاوپلیتیكی (مارزی) ،هیادروپلیتیک
(منابع آبی) و پتروپلیتیک (منابع نفتی) در منطقاه بحارانخیاز خاورمیاناه و اکونومیاک آسایای
مرکزی واقع است .به لحاظ فنی از قدرتهای بزرگ انتظار نیست که در خصاوص بحارانهاای
جاری بی توجه باشند ( .)Yar, 24بدین لحاظ همواره قدرتهای بزرگ در خصوص بحرانهاای
ریشه دار تاریخی منطقه به منظور تابیت و امنیت و قدرت خود ،مدیریت تحوالت و بحارانهاای
منطقه را رصد مینمایند .بحران افغانستان در مجاورت منطقاه ژئوپلیتیاک و ژئواساتراتژیكی در
1. non – conformist
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ادوار و مراحل تاریخی تشدید شده است .جغرافیا ،تاریخ را میسازد ،انسانها فقط کمای رناگ و
لعاب به آن اهافه می کنند ،در واقع در بین تمام کشورهای کره زمین این گفته در باره افغانستان
به حقیقت نزدیکتر است (کورتا .)7 :1383 ،کشوری فاقد نفت سرشار و خشک اما در کنار قطب
پیشین نظام بینالملل ،جایگاه حاشیه ای در سیاست خارجی آمریكا داشت؛ با شروع جنگ جهانی
دوم و نقش جغرافیایی افغانستان به منظور مهار کمونیسام واز ساوی اشاغال آن کشاور توساط
شوروی ،افغانستان به متن مداخالت قدرتها قرار گرفت.
قدرتهای بزرگ :بحرانها با دخالت قدرت هاای بازرگ ،کااهش و یاا تشادید و گساترش
مییابد .ایاالت متحده آمریكا :به ینوان قدرت هژمون ،با هدف مهاار قادرتهاای منطقاهای و
مبارزه با تروریسم بینالمللی درصدد بود تا چالشها را به فرصت تبدیل کناد .خاورمیاناه پاس از
فروپاشی قطب چپ به ویژه پس از یازده ساتامبر مورد توجه قدرتهای بزرگ از جملاه هژماون
به منظور برتری در مناطق استراتژیک و اساتیالی جهاانی در افغانساتان ،قلاب آسایا و شاریان
حیاتی ،مورد توجه بوده است .چنانچه ایاالت متحده در جایگاه هژمون با یک رویكارد بلندمادت
حتی در ناتو در پیش از رویداد یازده ساتامبر ،به لحاظ جغرافیاایی و تعادد ماموریاتهاا خاود را
توسعه داد ( .)Wright,1999:115بدین ترتیب دولتمردان آمریكا در یاک توافقناماه راهباردی-
امنیتی در  30ساتامبر  ،2014حضور خود را تا سال  2024در آن کشور تضامین نمودناد ناگفتاه
نماند ،الگوی محافظه کارانه یمدتاً رویكردی باال به پایین را در حوزه صلح سازی و توساعه اجارا
نموده است .پیوند صلح با نظامیگری در افغانستان به دفعات تجربه شده است (شفیعی و نوریان،
.)66 :1393
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) :ناتو با  29یضو فعلی براساس ماده  5اساسانامه خاود
در صورت حمله به یكی از ایضای ،حق دفااع و حملاه باه آن کشاور را دارد ،از اینارو رهسااار
افغانستان شد .سازمان از سال  ،2003مسئولیت آیساف (نیروهای بینالمللای کماک باه امنیات
افعانستان) را پهیرفت .ناتو با اتخاذ کارکردهای جدید ،حضور و مدیریت بحاران افغانساتان را بار
خود الزم می داند .ناتو همچنین به منظور آموزش ،مشاوره و کمک به نیروها و موسسات امنیتی
افغانستان به ویژه در طی سالهای اخیر پرتالش ظاهر شده است .ناتو با رویكرد دفایی در قااره
اروپا ،دههها خود را با هژمون به ویژه در راهبردهای امنیتی همسو میداناد ( Carpenter and
 .)Conry,1998:64از سویی ،سازمان با توجه به چالش ها و تهدیدات کنونی خود را باز تعریاف
نموده است .دبیر کل پیشین ناتو در سال  ،1995هامن تشابیه اساالم و کمونیسام از پیادایش
بنیادگرایان اسالمی در خاورمیانه اظهار نگرانی نمود ) .(Doceupinho, 1999: 8در سالهای
پیشین صلح بانی در اجالس واشنگتن ( )1999از ماموریتهای ناوین ماورد تاکیاد قارار گرفات
(.)Taylar,2003:9
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اتحادیه اروپا :اتحادیه اروپا با توجه به سیاست گسترش نفوذ جهانی خود ،نگرانیهای خااص
امنیتی در مدیریت خاورمیانهای دارد .این اتحادیه برخالف ساازمان نظاامی– امنیتای و سیاسای
ناتو ،متمرکز بر رویكردی لیبرال کالسیک و متمایل به مسائل اقتصاادی و ماالی در کشاورهای
بحران زده صاحب نفوذ می باشد .صلح سازی را از طریق رویكردهای دموکراتیک پایین باه بااال
به یبارتی ملت سازی در افغانستان را مدیریت مینماید .از اینرو باا ارائاه کماکهاای ماالی و
اداری ،قضایی و آموزش های کمی و کیفی به نیروی امنیتی فعال است .اتحادیه خود را به سمت
شیوههای یمل گراتر ،متعادل و زود بازده کشانده است ،اتحادیه زمانی میتواند مانورهای خاود را
در بحرانها بهتر اجرایی کند که با اهداف و انگیزههای آمریكا همسو باشد .از اینرو درصدد تعدیل
رفتار طالبان در افغانستان و مهار بحرانهای امنیتی با تاکید بر ابزار اقتصادی در خاک افغانستان
میباشد.
سازمان ملل متحد :سازمان پس از یازده ساتامبر با صدور مجوز حملاه آمریكاا و نااتو یلیاه
طالبان ،سرنگونی طالبان را در افغانستان رقم و در تحوالت کشاور نقاش داشاته اسات .صادور
قطعنامهها سازمان یلیه طالبان در خصاوص حقاوق بشار نیاز قابال توجاه اسات .ساازمان باا
شكل گیری کنفرانس بن در صدد ایجاد حكومت دموکراتیک و تدوین قانون اساسی مدرن بدون
مشارکت طالبان در حكومت آینده شد.
روسیه :شوروی در زمان اشغال افغانستان همن ارتباک با حكومت کمونیستی همسو خاود در
افغانستان نگاه تاریخی خاص به این کشور داشت .با توجه به موقعیات ژئاوپلیتیكی افغانساتان و
نفوذ روسیه در بین مقامات مهم افغانستان از جمله ایجاد وابستگی تعلیمات و تجهیزات روسی در
بین نظامیان افغانستانی ،همواره خود را محق نقش گسترده در این کشور میداند .از سوی دیگر
سیاست آمریكا نیز با رویكرد راهبردی بر محوریت توسعه حوزه نفوذ همزمان باا اجارای راهبارد
مهار رقیب دیرین یعنی روسیه تعریف میشود (ولیقلی زاده .)348 :1394 ،روسیه همواره در تمام
مراحل بحران افغانستان در تالش است تا با توازن و تماس با بازیگران منطقه ،آمریكا را متقاید
نماید تا منافع روسیه را به رسمیت بشناسد .روسیه به لحاظ نزدیكای باه افغانساتان و باا توجاه
تبعات سوء بحران موزائیكی مههب و قومیت در افغانستان ،این کشور را بصورت توأماان محال
تهدید و فرصت میداند .قدرتها مناافع خااص راهباردی خاود را در منااطق بحرانای جساتجو
میکنند (Bayles and others, 2007: 361) .نفوذ قدرتهاای منطقاهای و باینالمللای در
بحران افغانستان در چارچوب تقابل امنیت و منافع کنكاش میشود ،سیاستهای تهاجمی روسیه
متاثر از سنت تاریخی زور همانند حمله به افغانستان است.
مداخله قدرتهای یمده در بحرانهای بین المللی در بردارنده دو ینصر رهایت و اثرگاهاری
است .گاهی مداخله زیادتر و اقدامات نظامی مستقیم اسات .در مرحلاه بعاد تاأثیر فعالیاتهاای
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قدرتهای بزرگ تحت تأثیر جغرافیا و ساختار نظام بینالمللی قرار میگیرد .در این زمینه رقابات
آنها برحسب نوع تقارن منافع و چگونگی تأثیرگهاری بر سطح رویارویی در مناطق مختلاف باه
شكل «تقارن منافع در سطح باال» در مناطقی که منافع بسیار جدی و حیاتی دارند ،رخ میدهاد
(وایظی .)229-230 :1394 ،ایاالت متحده در تقابل با قدرتهای دیگار باا توجاه باه موقعیات
حساس افغانستان ،درصدد حفح نفوذ هژمونیک خود در منطقه است ،بدین ترتیب بار پیچیادگی
بحران افزوده شده است.
موهویات :طرح و افزایش مسائل متعدد بر تشدید بحران تأثیرگهار است .موهویات اصالی
در نظریههای واقعگرایی ،موهویات نظامی و امنیتی است .با وقوع رویداد یازده سااتامبر ،2001
مسائل مهکور در این بحران شدید (تهدید شدید ،زمان کوتاه و هماراه باا غاافلگیری) براسااس
مكعب بحران هرمان برجسته شده است .بطوری که در واکنش به حمله تروریستی ،هژمون نیز
به منظور مبارزه با تروریسم و ناامنیهای بینالمللی به مدت قریب به دو دهه حماالت خاود باه
افغانستان را تداوم بخشید .بدین ترتیب موهویات سیاسی ،اقتصادی ،اجتمایی (در قالب جواماع
موزائیكی) و بازسازی اداری ،قضایی و تجهیزات و تعلیمات کشور افغانستان باه مساائل پیشاین
افزوده شد.
فنون مدیریت :از خصوصیات وهعیتی ،تبیین کننده بحران میباشد .فنون مدیریت بحران از
مهاکره تا حمله نظامی مستقیم و شدید در کلیه مراحل چهارگونه بحران تأثیرگهار است .ایااالت
متحده و سازمان ملل متحد و دیگران پس از حملاه نظاامی باه افغانساتان طای ماهاکراتی باا
گروههای هد طالبان بمدت شش ماه دولت موقت را تابیت و با برگهاری انتخابات بارای اولاین
بار در این کشور دولت منهای طالبان را سرکار آوردند و در این اثنا جنگ فرسایشای طالباان باا
آنها آغاز شد .ناامنی سیاسی ،اجتمایی و اقتصادی تشدید شد .ناگفته نماند ،نهادهای مانند نااتو
همواره در خصوص مدیریت بر تروریسم بینالمللی در زمان پیش از رویداد یازده سااتامبر تاکیاد
داشتهاند ( .)Brown,1997:126اما در چنین شرایطی ،تشكیل و تقویت ارتش ملی باا توجاه باه
ناکامیهای ساختاری حكومت در راس نهادهای دولتی بیفایده باوده اسات ( Zartman,1995
 .):272اکنون مهاکرات مستقیم با طالبان و بین افغانی به منظور تابیت اوهاع و افغانی نماودن
بحران به شدت دنبال میشود .آمریكا بر خرو و از طرف دیگر طالبان متعهد بر مهار تروریسام
از خاک این کشور یلیه منافع غرب و متحدین تاکید داشتند .قدرتهای بزرگ باه تباع شارایط،
موهع خود را تغییر داده تا منافعشان حفح شود.
گستره خشونت :اگر بحرانی با شدت بیشتری آغاز شود ،احتماالً با تشادید و تاداوم بیشاتری
همراه بوده و مرحله کاهش بحران باا تاأخیر رخ مایدهاد .ایان موهاوع از خشاونت لفظای و
دیالماتیک تا فیزیكی و نظامیگری تمام ییار را شامل میشود .خشونتهاا باه یلال :سااختاری
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(ورشكستگی دولتها ،امنیتی نمودن امور و یا جغرافیای قومی)؛ یلل سیاسای (ناشای از بحاران
توزیع و تبعیض)؛ یلل اقتصادی -اجتمایی (فقار و فقادان توزیاع مناساب در اماور مربوطاه)؛ و
دالیل فرهنگی (تبعیض تاریخی یلیه فرهنگ خااص) موجاب و تشادید بحارانهاا مایشاوند
( .)Brown,1996:13-23بحران طوالنی افغانستان ،با خشونت وسیع و شادید باه شایوه شابه
نظامی و با ابعاد فروملی تا فرا منطقهای بصورت جنگ نامتقارن تداوم دارد.
طالبان با بهرهگیری از اقلیم و قومیتها همساو و باا تجهیازات سابک و باا تاکتیاکهاای
انحرافی و غیر متعارف ،ایهایی و جنگ کم هزینه ،هژمون جهانی را به جنگ فرسایشی کشاانده
است .محیط جغرافیایی جوامع موزائیكی قومیتها ،وهعیت نهادهای رسمی ،منابع ماالی حاصال
از فروش مواد مخدر ،فقر و معضالت مشروییت و اشتباهات آیساف از موانع حكومت داری خوب
در کشور است ( )Olesen,1995:45و نیز حضور حدود دو هزار دایش در افغانستان بر تشادید
خشونت دامن زده است.
نتیجه :معمای و مدیریت بحران افغانستان ،ترسیم کااملی از تئاوری ناو واقاعگرایای ثباات
هژمونیک است .ویژگی وهعیتی از نوع متغیر مستقل ،از پیامدهای (شكلی و محتاوایی) بحاران
می باشد؛ کشورهای قدرتمند در بحران افغانستان به ارتقا امنیت ،منافع و قدرت خاود در راساتای
نگرشهای واقعگرایانه میاندیشند .در چنین جناگهاای فرسایشای و نامتقاارن هایا کادام از
طرفین بطور قطع به پیروزی نمیرسند .پایان بحران افغانستان با توافق رسمی ،همساویی تماام
افغانها و با لحاظ رهایت نسبی طرفین ،صلح نسبی در دسترس است .بدین ترتیاب ده ویژگای
وهعیتی پیشین از متغیرهای مستقل ،نقش تأثیرگهاری در مراحل بحران افغانستان داشتهاند.
 .3متغیرهای واسطه در بحران افغانستان
به منظور فهم بهتر بحاران و ایجااد ارتبااک باین متغیرهاای مساتقل و وابساته ،شاناخت
متغیرهای میانجی هروری است .افغانستان واقع در موقعیت حساس خاورمیانه ،آسیای مرکزی و
محل اتصال مراکز قدرت و ثروت به ینوان متغیر واسطهای ،بخشی از ساختار نظاام باینالملال
نوین یعنی سطح سیستم را درگیر و به جنگ کشیده شد.
در سطح بازیگر ،طرفین با برداشتهای کاامالً متضااد در خصاوص تهدیاد باه ازرشهاای
اساسی خود ،بحران افغانستان پس از حمله برق آسا ،در مدت کوتاه به صاورت جناگ غیرقابال
پیش بینی به مدت طوالنی تاداوم دارد .از ایان رو ،متغیرهاای واساطه (در دو ساطح سیساتم و
بازیگری) از شروک هروری وقوع بحرانهاست و با شناخت آن درک جامعتری از بحران خواهیم
داشت.
 .4متغیرهای وابسته در بحران افغانستان
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در تحلیل پیش رو ،مراحل مختل ف بحران به ینوان متغیر وابسته از مرحله پیدایش تا پیامدها
را در بر می گیرد .مجمویه یوامل سیستمی ،بین باازیگری ،باازیگری و وهاعیتی در متغیرهاای
وابسته تأثیرگهارند .بدین ترتیب نتیجه و خروجی و به یبارتی بازده متغیرهای مساتقل و واساطه
در قالب متغیرهای وابسته در چهار مرحله ذیل تبیین میشود.
مرحله پیدایش بحران :اولین مرحله از بحرانهای چهارگاناه متاأثر از متغیرهاای مساتقل و
دخیل است .با حمله تروریستی گروه القایده (حامی و همسو طالبان) یلیه تمامیت ارهی آمریكاا
به ینوان جرقه بحران آغاز شد .در زمان حمله واکنشی -دفایی آمریكا به افغانستان ،آمریكاا در
نقش متغیر مستقل و یامل سسیستمی در راس و بماابه بازیگر هژمون با تأکید بر قطعنامههاای
شورای امنیت یلیه طالبان و القایده (متغیر مستقل ،بازیگر) ،بحران افغانستان ایجاد شد .بنابراین،
متغیرهای مستقل (ویژگیهای نظام ،بین بازیگری و بازیگری) بهمراه متغیرهای واسطه (تهدیاد
تروریسم بین المللی به شكل غافل گیرانه) ،در نهایت وقوع بحران افغانستان باه صاورت جناگ
ظاهرگردید .نمودار شماره  ،2مرحله پیدایش بحران افغانستان باه صاورت فشارده ترسایم شاده
است.
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نمودار شماره  -2مدل پیدایش بحران افغانستان
متغیردخیل/واسطه
متغیرهای وابسته
ویژگی های نظام

متغیرهای مستقل
 ساختار تک قطبی– یکجانبه گرا فرعی و منطقهایویژگیهای بین بازیگرانی
قابلیت کامال منفی
منازعه ممتد رزمی و ترکیبی

تهدید تمامیت ارضی آمریکا  /ارضی
و ارزشهای بنیادی طالبان
خشونت
نظامی شدید
بحران 11
سپتامبر
2001

 نماد لیبرال دموکراسی آمریکایی :دولت نو محافظه کار در راس
 بنیادگرایی-اقتدارگرایی طالبانیسم /ساختار سنتی و ارتجاعی
ویژگیهای بازیگر
فاصله بسیار زیاد
 تجربه سیاسی طوالنی آمریکا حیات سیاسی کوتاه و منقطعحاکمیت طالبان
 دوام دیرپا و مستحکم آمریکا دوام کوتاه و شکننده طالبان وسعت گسترده آمریکا وسعت متوسط افغانستان ثبات داخلی آمریکا بیثباتی دائم در افغانستان ثبات داخلی آمریکا -بیثباتی دائم در افغانستان

◊ 16

تبیین بحران افغانستان در هزارهی سوم :براساس مدل مایکل برچر ◊

مرحله گسترش بحران :در مرحله گسترش بحران به نقش متغیرهای مستقل و یینای در چهاار
سطح (سطح ساختار نظام بین الملال ،باین باازیگری ،وهاعیتی و باازیگری) باه هماراه نقاش
متغیرهای دخیل و ذهنی (شدت تهدید ،زمان محدود برای پاسخگویی و منتهی به جنگ) تأکیاد
شده است .بحرانها چند وجهی و پیچیده است؛ زمانی که ارزشهای اساسی ماورد تهدیاد واقاع
شود و قابل سازش نباشد ،جنگ تمام ییار رخ میدهد .مفهوم تصاید بحران از وهعیت یادی به
او بحران و یا از غیر خشونت به خشونت بیشتر کشیده مایشاود ) .(Brecher: 318در ایان
مرحله واکنش دولتماردان تأثیرگاهار اسات .در صاورت وجاود «تهدیاد شادید ،زماان کوتااه و
غافلگیری» در قالب مكعب بحرانی ،وهعیت کامالً بحرانی و جنگ متصور میگردد .بحاران 11
ساتامبر  ، 2001شرایطی را ایجاد نمودکه از آن به ینوان مكمل تحوالت پس از جنگ سارد یااد
میکنند.
بازیگران متعدد دخیل در تصاید بحران :بازیگران اصلی (طالبان و آمریكاا و دولات مرکازی
افغانستان) ،بازیگران فروملی در قالب گروههای داخلی در افغانستان ،متحدین هژماون و بهماراه
سازمانها و کشور منطقهای و فرامنطقهای و غیره در تشدید بحران تأثیرگهارند .هژمون پاس از
آن رویداد ،بر رویكرد یكجانبه گرایی مصر شاده اسات ) .(Nye, 2002: 157ساازمان ملال و
آمریكا پس از تشكیل کنفرانس بن به منظور تابیت صلح ،ایجاد دولت موقت و انتقالی پارتالش
ظاهر شد ولی با یدم پهیرش طالبان در جامعه به شدت قومی و ماههبی تشادید بحاران را باه
همراه داشت .بحران هویت با شدت فقر ،کم سوادی ،اقتصااد معتااد باه ماواد مخادر و فسااد و
قاچاق ،و با خشونتهای یمیق و روزانه در کنار همسایگان بحرانی ،رویكرد تهااجمی – امنیتای
آمریكا و طالبان به ینوان بازیگران اصلی در دو طیف کامالً متضاد ،تا ماههای پایش ،راهحال را
بر تداوم جنگ میدانستند .گروه قومی و مههبی طالبان انتحار یلیاه نیروهاای خاارجی کاافر را
افتخار دانسته و جنگ را وارد هجدهمین سال کشاندند .در چنین شرایطی ،قادرتهاای بیرونای
منطقه ای و غیره در صورت تحدید حیاک خلوت خود ،نیروهای همسو در افغانستان را تقویت و از
اینرو بر تشدید بحران افزوده میشود .در نمودار شماره  3برگرفته از مدل برچر مرحلاه گساترش
بحران افغانستان رصد شده است.
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نمودار شماره  -3الگوی تصاید بحران
متغیر وابسته

متغیردخیل

متغیر مستقل
 ساختار تک قطبی– یکجانبه گرا فرعی و منطقهایویژگیهای بین بازیگرانی
منازعه ممتد رزمی و ترکیبی
قابلیت کامال منفی

تهدید تمامیت ارضی آمریکا  /ارضی و
ارزشهای بنیادی طالبان
زمان محدود
غافلگیری به شکل جنگ

 الگوی نظام لیبرال دموکراسیآمریکا
 ساختار سنتی  -ارتجاعیو شبه نظامی اقتدارگرای طالبان
فاصله بسیار زیاد
ویژگیهای بازیگر

◊ 18

رویارویی
نظامی

 تجربه سیاسی طوالنی آمریکا حیات سیاسی کوتاه و منقطعحاکمیت طالبان (جنگ علیه طالبان)

وقوع بحرانی تا
آستانه جنگ
تمام عیار 18
ساله

 فروملی – ملی ،منطقهای و فرامنطقهای سیستم لیبرال دموکراسی
آمریکا
 عدم تجانس در همه زمینهها –ساختار سنتی و ارتجاعی – لیبرال
دموکراسی
 فعالیت امنیتی – نظامی،رسانه ایفرهنگی
تغییر استراتژی به منظور نفوذ در
 امنیتی – سیاسی ،دموکراتیزاسیون،منطقه
اقتصادی ،اجتماعی ،قضایی ،اداری و
بازسازی در اکثر موضوعات؛تغییر
آرایش

تبیین بحران افغانستان در هزارهی سوم :براساس مدل مایکل برچر ◊

مرحله کاهش بحران :این مرحله متأثر از متغیرهای مستقل ،دخیل و وابسته در مدل برچر ترسیم
شده است .در ماههای کنونی ،با وجود مهاکرات رسمی و جدی ،نشانههاایی امیادوار کننادهای از
کاهش تهدید ،فشار زمان و یدم احتمال تداوم جنگ مشهود است .در این مرحله ،تقلیل یوامال
به یک اندازه نبوده ولی مسأله تهدید ممكن است همچنان وجود داشته باشد .مرحله پیش رو باا
فراز و نشیب و به صورت مارپیچی ،پر نوسان و سینوسی است .در این مرحله تعادد باازیگران و
موهویات تأثیرگهارند.
پس از رویداد یازده ساتامبر و سقوک طالبان در طی جنگ یک ماهاه طالباان و آمریكاا ،باا
تشكیل کنفرانس بن و ایجاد حكومت موقت کاهش بحران و تعامالت سیاسی متعدد در آن برهه
بطور موقت رخ داد .اما با وجود این فراز و نشیبها ،بحران و جنگ تاکنون تاداوم داشاته اسات.
قدرتهای بزرگ همواره تحوالت پیش رو را مدیریت و رصد مینمایند .حال به منظور جلوگیری
از بازتولید بحران افغانستان ،مستلزم توافق جدی و دائمی ،تضمین منافع همه بازیگران داخلای و
بیرونی و صلح پایدار بین افغانی هرورت دارد .از اینرو طی نشساتهاای متعادد کناونی ،آنهاا
راهحل را نه از راه جنگ بلكه بر آتش بس و پایان خشونتها میدانند .جهتگیری نشستهاای
یک سال اخیر بر آتش بس دائمی از طریق توافق صلح آمریكا و طالبان و گفتگوهای بین افغانی
مبنی بر خرو آمریكا از افغانستان و از سویی بر تضمینهای هد تروریسم طالبان گوشازد شاده
است .البته آمریكا از راههای دیگر از جمله حفح پایگاههای خود در افغانستان و منطقاه و انعقااد
پیمان استراتژیک با افغانستان و کمکهای مالی و از طروق دیگر نفوذ خود را دنبال ماینمایاد.
حتی شعار نظامیان ناتو در این اوهاع تغییر نموده است :آموزش ،کمک و همكاری است .ناگفتاه
نماند ،مسأله هزینهها در جهتگیری جكسونی دولت ترامپ به منظاور پایاان جناگ افغانساتان
مهم میباشد .قدرتهای بزرگ نمی توانند دشمن دائمی داشته باشند؛ از اینارو باا توافاق پایاانی
پیش رو در طی مهاکرات مستقیم با طالبان ،ایاالت متحده از طروق غیر حضوری –کم هزینه و
با تقویت متحدین و پایگاههای خود در افغانستان و منطقه به طور غیرمستقیم به دنبال امنیت و
منافع ثابتاند .در نمودار شماره  ،4در مرحله کاهش بحران ،بر ترسیم متغیرهای تأثیرگهار تأکیاد
شده است.
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نمودار شماره  -4مدال کاهش بحران افغانستان
متغیرمستقل
بین بازیگری
متغ یروابسته
رضاااایت نسااابی
طرفین باا توافا
پایانی آتش بس
ماااادیریت کنتاااارل
بحران در مرحله پس
از آتش بس
نشست هاای متعادد
دوحه باین دو گاروه
اصاالی و گفتگوهااای
بین افغانی در اسلو

متغیرواسط/دخیل

تقلیل تانش هاا
فیزیکاای و ورود
تااادریجی باااه
مبارزه سیاسی و
رسانهای

احتماااال تهدیاااد از ساااوی
بااازیگران غیاار همسااو علیااه
توافقات جاری
احتمااال تهدیااد حااوزه نفااوذ
آمریکا در صورت خروج سریع
تقلیل محدودیت زمانی
کاهش خشونتها

فروملی ،ملی ،منطقهای و فرامنطقهای

تهدید و مذاکره
 نماد لیبرال دموکراسی آمریکااقتدارگرایی – بنیادگرا شبه
نظامی طالبان
فاصله بسیار زیاد

بازیگر
 لیبرال دموکراسی در آمریکااقتدار گرایی شبه نظامی
ساختار سنتی و ارتجاعی
طالبان
ثبات در آمریکا
بیثباتی در افغانستان

دموکراتیزاسیون و مبارزه با تروریسم در آمریکا
ضدیت هویتی طالبان با غرب

خواص وضعیت

اهمیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه و
آسیای مرکزی

سازمان ناتو ،سازمان ملل ،اتحادیه اروپا،
امنیت و همکاری اروپا و شانگهای و غیره

آمریکا ،کشورهای غربی ،روسیه و پاکستان و غیره

فشار و تشوی  ،مذاکره مستقیم و میانجیگری
و تغییر استراتژی جهت تداوم نفوذ در منطقه

احتمال پیوستن نسبی طالبان به نظام سیاسی کشور

تواف اولیه طرفین
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تاثیر

مرحله تأثیر بحران افغانستان :هر چند بحران به مرحله پایانی خود نرسیده اما تأثیراتی بر سطوح
گوناگون داشته و در آتی پیامدهای بحاران بیشاتر نمایاان مایشاود .در مادل ماهکور بخاوبی
پیامدها یش در قالب شكلی و محتوایی در افغانستان ،منطقه و بنویی در نظاام ناوین باینالملال
برجسته خواهد شد .در الگوی تأثیر بحران :پیامدهای ناامنی (شدت) ،تغییراتی را در طاول زماان
بر ساختار نظام تحمیل و ارتباک یلّی شدت و تأثیر بحران تبیین میشود.
نمودار  5 -3مدل تأثیر بحران
متغیرهای وابسته
نتیجه
متغیرهای مستقل

 -تااداوم روابااط اسااتراتژیک آمریکااا و

 -رضایت نسبی طرفین اصلی بحران مبتنی بر

افغانسااتان و تقویاات رویکاارد برتااری
خواهی آمریکا از راههای متعدد
 تااداوم هژمااونی آمریکااا در سااطسیستمیک؛ روحیاه یکجانباه گرایای و
تداوم مدیریت بر تحوالت جاری
 تااداوم نفااوذ و همراهاای آمریکااا بااامتحدین منطقهای در حوزه افغانستان ؛
با وجود پایگاه های آمریکا در افغانستان
و در منطقه و با توجه به طرحهای ناتو
 پااذیرش طالبااان در نظااام سیاساایافغانساتان باار پایاه اجماااع اولیاه بااین
افغانی و مبارزات سیاسی؛ خنثی نمودن
تحرکات قادرت هاای منطقاه ای ضاد
هژمون در خاک افغانستان
تاکید هژمون بر پسا نظم نوین جهاانی؛
ت اداوم روحیااه تهاااجمی –نیااابتی کاام
هزینه علیه حامیان تروریسم
تغییاار قواعااد و اتحادهااا در خاورمیانااه
بزرگ بر پایاه رویکردهاا و طارح هاای
سازمان ناتو به رهبری آمریکا؛ تاکید بار
منافع ثابت ،احتراز از دشمنی و دوستی
ثابت و سنتی در بلوک بندیها
تغییار قواعاد حکوماتهاا و تشاکیالت
کشوری و لشکری در افغانستان مبتنای
بر پیروی و پایبندی بر الگوهای غربی-
بومی از باال به پایین به صورت تدریجی
تغییر قوانین ضاد تروریسام در ساطوح

پیشنویس توافقات اولیه
 -مذاکره مستقیم و احتمال اجماع اولیه

شدت
بازیگران فروملی ،ملی ،منطقه ای و فرامنطقه ای
 :آمریکا ،اعضای ناتو ،روسیه و پاکستان و غیره
اهمیت ژئو استراتژیک و ژئوپلیتیک خاورمیانه و
مجاورت با آسیای مرکزی
نگرشهای هژمونیک آمریکا در منطقه
تغییاار رویکاارد نساابی طالبااان بااا توجااه بااه
دستاوردهای دموکراسی خواهانه جمعیت جوان
افغانستان
◊ 21
موضاااوعات امنیتااای – سیاسااای ،اقتصاااادی،

اجتماعی و اداری
تقلیل تنشها در مقطع کوتاه کنونی و در آتی
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در ادامه به تحلیل و تبیین بیشتر پیامدهای پیدا و پنهان در بازه زمانی کوتاه و بلند مدت بحاران
افغانستان در سطوح نظام بینالملل (آمریكا و مجمویه غرب) ،منطقهای و ملی پرداخته میشود:
 تابیت نظام تاک قطبای و جلاوگیری از ظهاور هژماونهاای رقیاب در منطقاه حسااسخاورمیانه؛
 اتحاد و همگرایی بین المللی یلیه تروریسم ،بزرگنمایی حامیان تروریسم به منظور تقویاتهژمون و مدیریت بحرانهای بینالمللی از سوی ایاالت متحده؛ تشدید یک جانبهگرائی تهاجمی
– چند جانبهگرایی نمایشی آمریكا؛  -تسلط و تكمیل قدرت خود بر خشكیهاا پاس از تكمیال
حضور نسبی بر دریاها (طرح انگلیسی)؛
 تداوم تحریم و تهدیدهای آمریكا یلیه قدرتهای هد هژمون؛ نظارت بیشتر بر برنامههایموشكی و هستهای ایران و تحوالت قدرتهای منطقه؛
 تاکتیک انحرافی هژمون؛ تضعیف قدرت های غیر همسو مخالف اسرائیل :تضمین امنیت وگسترش همكاریهای چند وجهی و یادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل؛
 تغییر رویكرد آمریكا از صلح دستوری = لیبرالی به صالح تاوافقی – باومی در افغانساتان،حفح دستاوردهای دموکراتیک در افغانستان و تسری آن در منطقه؛
 نفوذ همه جانبه آمریكا در منطقه در طی یک راهبرد طوالنی مدت؛ توجه به نقش ایجابی هژمون (رهایتمندی) از سوی افكار یمومی افغانساتان ،منطقاه وجهان در هدیت با گروههای بنیادگرا اسالمی؛ گهر از ایدئولوژیهای مخرب بنیادگرا اسالمی در
منطقه؛
 توجیه و تسریع در اجرای طارح هاای گساترش نااتو از طریاق برناماههاای همكااری ومشارکتی ناتو در منطقه با مدیریت آمریكا (اتحادیهها ابزار و مكمل هژموناند)؛
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نتیجهگیری:
در تحلیل بحران افغانستان براساس نظریه برچر ،باه مراحال چهارگاناه بحاران از پیادایش
بحران تا پیامدهای آن تأکید شده است .تهدید یلیه ارزشهای بنیاادی و امنیات ملای طارفین
منجر به بحران شدید ،درگیری نظامی و در نهایت کشتار ،مهاجرت و صرف هزینههای هنگفات
شده است .بحران یمیق افغانستان با پیشینه طاوالنی حااکی از بحارانهاای هویات (قاومی و
مههبی) و غیره در حوزه جغرافیای جوامع موزائیک قومی و مههبی و به تباع آن هماواره میادان
بازی مستقیم و غیرمستقیم و نیابتی قدرتها بوده است؛ به طوری که این کشور همواره سار بال،
همچون پایگاه مدافع منافع و امنیت راهبردی قدرتهای بازرگ باوده و نقاش حائال و قرباانی
برای بازیگران اصلی فرامنطقهای و منطقهای داشته است .در واقع افغانستان باه یناوان منطقاه
حائل قرار بود مال هیچكس و بدون حضور منفی آنها باشد ،در حالی که مال هماه کاس بجاز
دولت و ملت افغانستان شد.
در پژوهش پیش رو ،تأثیر متغیرهای مستقل (ویژگیهای نظام ،باین باازیگری ،باازیگری و
وهعیتی) ،متغیرهای واسطه (تهدید ارزش هاای طارفین ،فشاار و محادودیت زماانی و احتماال
جنگ) ،و در نتیجه متغیرهای وابسته (مراحل چهارگانه بحران) را باه دنباال داشات .متغیرهاای
تأثیرگهار به ماابه یلل و محرک های اصلی منجر به کنش شدید بین طرفین در سطح سیستم و
در سطح بازیگران ناهمگون به صورت تهدید شدید ،در زمان کوتاه و به صورت جناگ هجاده
ساله تداوم یافته است .اما بحران ها معموال نه با جنگ بلكه با صلح به پایان خود میرسند .حاال
بازیگران اصلی بحران طی توافقات مقدماتی جاری ،با درک متقابل منافع و انگیازه طیافهاای
گوناگون فروملی تا فرامنطقهای درصدد حل بحرانند .بازیگران متعدد حل یا مدیریت بحرانها را
با توجه به نوع و اهمیت و حوزه بحران ،اتخاذ میکنند.
نتیجه کلی بحران افغانستان بر پایه نظریه مایکل برچر:
 بحران یمیق افغانستان با توجه به پیشینه تاریخی و جغرافیایی پیچیاده جواماع موزائیاکقومی و مههبی در خاورمیانه؛ با وجود استقرار حاکمیت پنج ساله بنیاادگرا اساالمی طالباان و در
نهایت حمله تروریستی القایده متحد طالبان به خاک آمریكا ،جنگ آغاز شد (جرقه بحران)؛
 در مقابل با واکنش شدید هژمون جهانی به منظور حفح پرستیژ جهانی و فرصتسازی درفضای موجود ،بحران تشدید شد .بحران در منطقه حساس رخ داد ،از اینرو قدرتهاای بازرگ از
جمله آمریكا همواره درصدد ارتقا امنیت ،منافع و قدرت خود مترصد حضور و نفوذ بلناد مادت در
خاورمیانه بودند (مرحله او بحران)؛
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 در طی ماه های اخیر طرفین بطور جدی از طریق مهاکرات مستقیم و باا فشاار و تشاویقکشورهای مختلف پیگیر توافقات رسمی و جامع در صادد تقلیال نسابی خشاونت در افغانساتان
میباشند (کاهش و پیامدهای بحران).
بحران افغانستان با توجه به موقعیت ژئو استراتژیک ،ژئو پلیتیک ،پتروپلیتیک ،ژئاو کاالچر و
ژئو اکونومیک منطقه خاورمیانه و در کنار منطقه آسیای مرکزی و قفقااز؛ در پیوناد باا امنیات و
منافع بازیگران و با موهویات متعدد ،مواجه با ترتیبات امنیتی در سطوح مختلاف اسات .دولات
ترامپ بطور واقع گرایانه نه آرمانی با یک حمایت تاکتیكی و صلح با طالبان ،و باا دولات ساازی
مورد نظر در افغانستان ،اهداف امنیتی و منافع کالن هژماون را تحقاق مایدهاد .انتظاار اسات
بحران افغانستان در یک توافق رسمی و با رهایت نسبی و باا شارکت باازیگران اصالی و باین
افغانی و دیگر بازیگران با لحاظ خرو فیزیكی آمریكا و تضمین طالباان بار مهاار تروریسام در
خاک افغانستان ،بحران قدیمی افغانستان در طی روند تدریجی به سامت مباارزات سیاسای ناه
جنگی در یک دولت برای همه سوق پیدا کند.
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