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 دهیچک

 یهاا تانش بحاران و   جااد یا یبارا  یمسااد   ۀنیناهمگن از زم یمذهب -یبافتار قوم لیاست که به دل ییازجمله کشورها افغانستان

کشاور،   نیا از ا یاست کاه پاا از خاروو شاورو     ایگونهبه افغان ۀر جامعد یبرخوردار است. ت اوم بحران داخل یمذهبیقوم

 کاه یطاور باه قارار داده   ریتحت تأث یو ... آن را به طرز محسوس یاقتصاد ،یاجتماد ،یاسیس اتیح ،یدرپیپ یداخل یهاجنگ

و  کاا یآمر انیا م یط بحرانا سااخت. روابا   انیا نما کایکشور با آمر نیخود را در روابط ا زنی سردپساجنگ ۀدر دور تیوضع نیا

 میا رژ ،یبا توسل به اق ام نظاام  کایکه آمر یاگونهبه  یرس خودسپتامبر به اوو  ازدهمیبه دنبال حادثه  ش،ی ایافغانستان پا از پ

و دولات نوهواور افغانساتان پاا از      کاا یآمر متح هاالتیاالقاد ه بود، ساقط نمود.  سمیترور یکشور را که حام نیطالبان در ا

کشاور   نیا در ا یتا یامن حاران در افغانساتان درصا د کنتارل و کااهش ب     ریا فراگ یحکومات مرکاز   جااد یدر ا یالبان با همکارط

 کاه یطاور باه  افات یباروز   زیا ن یو جواان  یامنطقاه  ،یبحران به افغانستان مح ود نمان  و در سطح داخل نیبرآم ن ؛ البته اثرات ا

 یتیو وضاع  یگریبازنیب ،یگریباز ،یستمیس یرهایمتغ همچنیننموده است.  جادیا المللنیب روابطرا در درصه  یساختار متفاوت

 یاز خاود برجاا   زیا را ن ی اریبوده و اثرات پا مؤثرو افغانستان  کایآمر انیم یتیو کاهش بحران امن شیافزا ش،ی ایدر پ یمتع د

و افغانساتان را   کایدر روابط آمر یتیتحول بحران امن  نیابرچر، فر هیاز نظر یریگبورهنوشتار بر آن است تا با  نیگذاشته است. ا

 . ینما نییتب
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Abstract  
Religious and ethnic diversity is a potential threat to Afghanistan’s political stability. 

Continuous civil crisis has led to civil wars after the cold war. The critical relationship 

between Afghanistan and the United States reached to its high after September 11 as the 

USA toppled Taliban regime. The United States and the new central government of 

Afghanistan tried to main security through implementing state sovereignty throughout the 

country. However, not only the crisis was not controlled but also turned to become an 

international disaster. Moreover, multiple variable such as the international system and 

actors affect the relationship between Afghanistan and the United States during this security 

crisis. Resorting to Brecher’s theory, this research seeks to investigate the evolution of 

security crisis in the relationship between Afghanistan and the United States.  
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 مقدمه -1

بار   یو ماذهب  یبافت ناهمگن قاوم  لیآن به دل یاسینخبگان س انیاست که م ییکشورها ازجمله افغانستان

کشاور   نیا وجاود دارد. ا  یاساسا  نظار اخاتف  مشارکت در ق رت  یو چگونگ یسر موضوع وح ت مل

 یباوده، باا هجاوم ارتاش شاورو      یو ماذهب  یقاوم  م تیطوالن منازده دستخوش هاسال کهنیر ابدفوه 

 شی ایا پ سااز ناه یزمدر خاا  افغانساتان،    یمواجه ش ه است. مقابله باا شاورو   زین یخارج یروین دنوانبه

 کایآمر همکاری با دوره آن در هاگروه نیاز ا یاریبس کهیطوربهش   یسلف -یمذهب کالیراد یهاگروه

افغانساتان و وقاوع    ۀامعا ج یبحران طیشرا درواقعکشور پرداختن .  نیدر ا یبه مبارزه با ارتش سرخ شورو
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کشاور فاراهم نماود.     نیا در ا یسات یترور یهاگروه شی ایپ یرا برا یبستر مناسب ،یاپیپ یداخل یهاجنگ

 یهاا گاروه و درب که در قالب  افغان نیاز افغانستان به تقابل با مجاه  یپا از خروو شورو زین کایآمر

 شی ایا پ سااز ناه یزم افت،یت اوم  زیکه بع ها ن قابلت نی. ا یش ه بودن ، مبادرت ورز یدهسازمان ادگرایبن

طالباان و القادا ه    یگریبااز  ریمتغ یمرحله همکار نیش . در ا کایدر روابط افغانستان و آمر یتیبحران امن

از اختففاات و   یریا گبواره طالبان باا   کهیطوربه ،ش  کاآمری و نافغانستا روابط در بحران بروز سازسبب

باا   یالمللا نیبا  سام یترور انیا جر تیا بر افغانستان مسلط شا  و درصا د تقو   یدولت مرکز ۀن یفزاضعف 

 یمتعا د  یتیو خاص وضاع  یگریبازنیب ،یگریباز ،یستمیس یرهایمتغ هرحالبهالقاد ه برآم .  تیمحور

 اقا امات ساپتامبر کاه در اثار     ازدهمیۀ حادثبودن .  مؤثر کایافغانستان و آمر یتیامنبحران  تیماه نییدر تع

را در دوران  ساامیو ترور یاایگراافاارا  ،یمعااادالت جوااان رییااشاا ، ضاامن تغ جااادیالقاداا ه ا یسااتیترور

پاا از   یمتعاقب تحوالت جواان  رونیازاقرار داد.  ییکایآمر استم ارانسی توجه کانون در سردپساجنگ

و  کاا یدر رواباط آمر  یتا یامن بحاران طالبان داشات،   تیالقاد ه با حما سمیدر ترور شهیسپتامبر که ر زدهای

اماا  ؛ افات ی شیافازا  یانا ه یفزا یدو کشور باه نحاو   انیدر روابط م یریش  و سطح درگ  یافغانستان تش 

افغانساتان ساطح بحاران    دولت نوهوور در  جادیطالبان و ا یسرنگون منظوربه یبه اق ام نظام کایتوسل آمر

درص د کنتارل   گریک یبا  یآنان با همکار کهیطوربهداد؛  اهشک یریدو کشور را به نحو چشمگ نیماب

دو دولت، ضامن   یتیاستقرار صلح در افغانستان برآم ن . بحران امن یبرا یهمکار شیو افزا یتیبحران امن

 یرهاا یمتغ ینا یآفرنقاش را در اثار   یو جواان  یامنطقاه در داخل افغانستان، مناسابات    یج  یاسازه جادیا

قارار   ریتاأث تحات   یریطرز چشمگخاص به یهاتیوضع جادیو ا جوارهم یهادولت یگریباز ،یالمللنیب

و افغانساتان چگوناه    کاا یدر رواباط آمر  یتا یپژوهش آن است که بحاران امن  نیراستا، سؤال ا نیداد. در ا

در پاسخ باه ساؤال آن اسات کاه بحاران در رواباط        هیست؟ فرضنموده ا یرا ط مراحلی چه و گرفتهشکل

 ۀگشات و باا حملا     اریا آناان از القادا ه پ    تیطالبان و حما یاق امات افراط لیبه دل کایو آمر غانستاناف

 یبرالا یل یهاا اسات یسو باا اتخاا      یسپتامبر باه اوو خاود رسا    ازدهمی از پا همآنکشور  نیبه ا کایآمر

کشاور کااهش    نیا در ا تیمننظم و ا جادیمنظور ابا دولت نوهوور افغانستان به یو همکار کایآمر یازسو

را از خاود   ی اریا اثارات پا  ،یو جواان  یامنطقهکشور و سطوح  نیدر ا نینو ییهاسازه جادیاما با ا افت؛ی

در  یتا یبرچر، مراحال بحاران امن   هیاز نظر یریگبورهنوشتار بر آن است تا با  نیا نیبنابرا؛ گذاشت یبرجا

از  یالمللا نیبا و  یامنطقه ،یکه در سطوح داخل یراتیتا تأث شی ایو افغانستان را از مرحله پ کایروابط آمر

 قرار ده . یموردبررس گذاشته، یخود برجا
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 پژوهش ۀنیشیپ -2

خلیلای و بااهوش    ازجملاه  یآثاار متعا د   موردبحا  الزم به  کر است که در خصوص موضوع  نیچنهم

 بااهوش فااردقی  ، (2015)فرزانه پاور و همکااران   ، (2016) موسوی و همکاران، (2017و  2014) فاردقی

 (2017) باهوش فااردقی و  (2015) باهوش فاردقی و همکاران، (2015) باهوش فاردقی و زنگنه، (2015)

غانستان و اف کایآمر انیم یتیبر مراحل بحران امن  یتأکبا  یپژوهش ۀنوشت نیدرآم ه اما ا ریو... به رشته تحر

 کاا یرا در خصوص تحوالت افغانستان در ارتباا  باا آمر   یامسئله ک،یتئور یکردیدرص د است تا با رو

 به آن پرداخته است. گونهنیا ،یانوشتهکمتر  تاکنونکه   ینما یبررس

 ینظر کردیرو -3

و  یان موردبررسو افغانست کایآمر یتیبحران امن نییجوت تب ینظر یدنوان الگوبخش م ل برچر به نیا در

 کیموردتوافق در خصوص بحران وجود ن ارد؛ اما برچر  فیتعر کیگرفت، اگرچه  قرار خواه  لیتحل

کنش متقابال شاکنن ه    شیفزاا ای رییاساس، از نگاه او بحران تغ نی. بر ادان یتر از همه مرا مناسب فیتعر

. درواقع، بحاران  (Brecher, 1993, pp. 24-25)است  ینظام یهاچن  دولت با احتمال حرکت ایدو  انیم

اطفداات   ط،یاست که در آن شرا ریدرگ یهاطر  یاساس یهانسبت به اه ا  و ارزش یج  ی یتو 

یکنن گان را طلب مشرکت یواکنش فور یطیشرا نیچن ازآنجاکهو  اب ییش ت کاهش مدر دسترس به

برخاوردار اسات    تیا آن، از اهمۀ نا یبو تیریو ما   یریا گمیتصام  وهیشا  زیا لاذا دو دنصار زماان و ن    کن ،

(Brecher, 1993, p. 3)مساتقل، وابساته و    یرهاا یدارد که شامل متغ ری. ازنظر برچر هر بحران سه نوع متغ

وابسته )مراحل بحران( و  یرهایبحران موردنظر، صرفاً بر متغ حیرتش ینوشتار، برا نیگر است. در ام اخله

 . یآیم یآن در پش ه که شرح   یمستقل تأک یرهایمتغ
 بحرانوابسته  یرهایمتغ -1-3

ماوارد دباارت    نیا ا ،ساازد یما  نییتب تیوابسته دارن  که رون  بحران را از ابت ا تا نوا یرهایبحران متغ هر

 است از:

چنا    ایا  کیا بحران است که در آن شاه  رش  کانش شاکنن ه از طار      نیمرحله نخست نی: اشی ایپ •

 .میح اقل وجود دو طر  متخاصم هست ازمن یما ن یالمللنیبحران ب شی ایپ یو برا میهست گریباز

و  شاود یمرحله، احساس فشار و احتمال جنگ به رش  کنش متقابل شکنن ه افزوده ما  نیگسترش: در ا •

بحران دارد و اگر مرحله آغاز بحاران باا خشاونت هماراه باشا  در       طر بر دو  یبازگشت رقابلیغ ریتأث

 بود. میخشونت خواه ادازدی  شاه گسترش،مرحله 
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  یا گر کاسته ش ه و تو م اخله یرهایگسترش است که در آن از ش ت متغ ۀحلمقابل مر ۀکاهش: نقط •

متقابل  یهامرحله با کاهش در کنش نیا زی. در سطح کفن ناب ییمکاهش  زین استم ارانیو فشار بر س

 .(Brecher, 1993, pp. 57-59) گرددیان مهمراه بوده که منجر به سازش و خاتمه بحر زیآمخصومت

و آنواا   رواباط  گران،یبر باز یراتیبحران است؛ چراکه بحران تأث کی یام هایمرحله، شامل پ نی: اریتأث •

قرار  نییتبمرحله مورد نیدر ا بحران راثیم ای هامان هیبرجا کهیطور. بهگذاردیم یباق یالمللنینظام ب

 .ردیگیم
 مستقل بحران یرهایمتغ -2-3

یما  میتقسا  یتیو خاواص وضاع   یگریبااز  ،یگریبازنیب ،یستمیمستقل بحران به چوار گروه س یرهایمتغ 

از  یمستقل بحران اسات کاه شاامل ماوارد     یرهاینظام ازجمله متغ ای یستمیراستا خواص س نی. در اشون 

خاواص   ان،تقل در بحار مسا  یرهاا یمتغ نیاسات. دوما   لیا ساطح تحل  -2 الملال، نیساختار نظام ب -1: لیقب

 ییاجغرافیا  فاصاله و  مینسبت دو رژ ت،یمنازده، قابل تیوضع لیاز قب یاست که شامل موارد یگریبازنیب

هاا،  است که شامل دمر دولت یگریبازمستقل بحران،  ریمتغ نیسوم .(Brecher,1993, pp. 35-39)است 

 .(Brecher, 1993, pp. 103-104) است یداخل یو ناآرام قلمرو م،ینوع رژ

رخا اد   نیاولا  ۀجرقا  -1: لیا از قب یمستقل بحران است که شامل ماوارد  ریمتغ نیچوارم یتیخواص وضع 

و...  یاقتصااد  ،یاسا یمنشأ س یدارا ایو به شکل  زیآمرخشونتیغ ای زیآمخشونت توان یبحران است که م

احتماال رفتاار    توانا  ینسبت به جرقه بحران اسات کاه واکانش ما     گرید گریکنش و واکنش باز-2باش . 

 -4. شودیم ترشیبباشن  ش ت و دامنه بحران  ترشیبهر چه  گرانیتع اد باز -3را باال ببرد.  زیآمخشونت

از  یفا یتجاانا ط متفااوت باشان . دا م    گریکا  یبحاران باا    گرانیکه چق ر باز ینمع نیبه ا ؛تجاناد م

که  یمعن نیبه ا کیژئواستراتژ یبرجستگ-5. ردیگیرمو...را در ب یاسیتا س یها از نبود موازنه نظامتفاوت

-Brecher,1993, pp.112) دارد یکیاساتراتژ  تیا نقطه چه اهم نیو ا ده یجوان رخ م یبحران در کجا

 -7ماانع آن شاون .    ایا سبب گساترش بحاران و    توانن یبا م اخفتشان م زیبزرگ ن یهاق رت -6 .(119

مقاوالت بحاران    شیباش . افزاآنوا  از یازهیآم ایو... و  یاقتصاد ،یاسیموضوع بحران؛ که ممکن است س

 ،یگریانجیمذاکره، م مانن  یبحران؛ فنون تیریفنون م -8ده .  شیدامنه و ش ت آن را افزا توان یم زین

بحران به کار رود.  تیریم  یبرا توان یو... م زیآماق امات خشونت ،یداور ،یالمللنیبه مجامع ب تیشکا

ۀ جا یدرنتکن  کاه   ترشیبدامنه و ش ت آن را  توان یکاررفته در هر بحران مخشونت به زانیخشونت؛ م -9

از برنا ه و   یبرون داد؛ باه زباان سااده تلقا     -10تر خواه  بود. و فروکش بحران سخت یآن، مرحله آشت
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 کایدر روابط آمر جادش هیا یتیتا بحران امن میبر آن نیبنابرا ؛(Brecher, 1993, p. 37)بازن ه بحران است 

 .میقرار ده یو بررس لیبحران برچر مورد تحل هینظر یو افغانستان را بر اساس اجزا

 افغانستان ۀبه جامع ینگاه-4

 ؛اسات  قرارگرفتاه  کیژئواساتراتژ  تیا بااهم یامنطقاه در  یدر خشاک  محصاور  یدنوان کشاور به افغانستان

، (Hadian, 2009, p.145)  یا نمایما باه هام وصال     را یمرکاز  یایشرق، جنوب، غرب و آسا  کهیطوربه

 سارد پسااجنگ  ۀوردر د جیتا ر بهبلکه  ست؛یبرخوردار ن یدارتنوا از تجربه حکومتدولت در افغانستان نه

را  تشیتحات حااکم   نیاز اقتا ار خاود بار سارزم     یتوجودولت ورشکسته ش ه و بخش قابل کیبه  لیتب 

 .Shah Karim, 2004, p)دارد  شهیآن ر یخیو تار یاسیدر سنت س امر نیا کهینحوبه ،داده استازدست

افغانستان باا    اد،یرو نیاستقفل افغانستان بود. قبل از ا یبرا یخیسرآغاز تار یاحم شاه اب ال یپادشاه .(96

 دنباله.ش( و به  1115-879) هیصفو یمشتر  داشته است. فروپاش خیتار اشهیهمسادنوان کشور به رانیا

 شیمغول در هن  و افزا یهمراه با اضمحفل امپراتور ران،ای در( ش.ه 1115 – 1126) افشار نادرشاه قتل آن

در منطقاه   یادیا ، بادا  باروز تحاول بن   رانیا شامال و شارق ا   یدر مرزهاا  ایو انگلا  یتازار  هیق رت روس

. م( 1978ماارس   16ه.ش ) 1357هفت ثور  یی؛ به دنبال کودتا(Mousavi,2000, p. 23)  یگرد انهیخاورم

خلاق   کیا حازب دموکرات  ،(Rhnmd, 2013, pp. 210-211) که با اتحاد دو جناح خلق و پرچم انجام شا  

افکااار  ۀیا باار پا یسات یالیسوس ۀجامعا  کیاا جااد یباهاا   ا یررسام یطاور غ . م بااه1965 هیا افغانساتان در ژانو 

 24ه.ش ) 1358 ید 3 در تیا و درنوا (Bahoosh Fardaq, 2014, p. 56) شا   یگاذار انیا بن یسات یمارکس

کشاور وارد افغانساتان شا ؛ اماا باا       نیا ساپاه چولام ا   ،یبرژنف رهبر شورو  یلئون فرمانبه. م( 1979 بردسام

 ۀدامنا   یتش  دامل ،ی. درواقع، حضور شوروافتی انیپا زیکابل ن میاز رژ تیحما یاتحاد شورو یفروپاش

 نمجاها ی  جنابش  کهچنان، (Kordvz, 2000, p. 67)بود  ملی سطح در افغانستان مقاومت جنبش مبارزات

 زیا ن کاا یآمر تیا بالنا ه گشاته و از حما   یباود، در دوران تجااوز شاورو    افتهیکه از دوران داوودخان رش  

در  یجواد ۀگاناساس موافقت سران احزاب هفت دوران، بر نیدر ا .(Gibbs,2000, p.223)برخوردار ش  

؛ اما در زمان طالباان، ضاعف   (Pahlavan,1997, p.26)ش   لیکتش نیموقت مجاه  یدولت اسفم شاور،یپ

 یجاا باه  یقاوم  یوفاادار  رایا ز ؛شا  یما  محسوب افغانستان جامعه دربرجسته  یهایژگیاز و یدولت مرکز

 ,Shah Karim)  بخشیکشور ت اوم  نیرا در ا یاسیس یثباتیبقرارگرفته و رون   تیدر اولو ،یمل یوفادار

2004, p. 96)ًمساائل موردتوجاه    نیتار از موام  تیا در افغانستان سبب ش  کاه امن  یدرپیپ داتمناز . اساسا

زور و احکام شارع توانساتن  پاا از     هیهرچن  که طالبان در سا ؛(Mozhdeh. 2003, p. 103)ها باش  افغان

 نیا ا ، اماا (Mozhdeh, 2003, pp.103, 83) نا  یکشاور برقارار نما   نیا را در ا ینسب تیامن ،یطوالن یادوره
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 .Daheshyar, 2008, p) افتیت اوم ن یادیبود، م ت ز یقو یسیو پل یتینظام امن کیاز  یکه ناش تیوضع

6). 

 قبل و بعد از جنگ سرد کایمرآ یخارج استیدرسافغانستان  گاهیجا-5

. م، در ارتباا  باا مساائل    2001-1936 ۀدر فاصال  کاا یجمواور آمر  یساا ؤر یکفن رفتار خاارج  یاستراتژ

باه   کاا یآمر جمواور ایئا ر ناگ، ی. م هارد1922باوده اسات. در ساال     ییهابیان، توأم با فراز و نشافغانست

 .Ayzh, 2005, p)داد  یکشاور پاساخ منفا    نیا ییبر شناسا یخان، پادشاه افغانستان مبناهللدرخواست امان

باا   یجاوار نفت، هام  همچون یارزشمن  یهمانن  نبود منابع مع ن یلی. م به دال1936تا سال  نیبنابرا ؛(15

نسابت باه اوضااع     یتفااوت یبا  ،(Safavi & Sheikhani, 2010, p.2) یشا ن در خشاک  و واقاع  یشاورو 

دو  انیا صاحنه تمااس م   نیدوم باه دوما   یبود. جنگ جواان  کایآمر یخارج استیس یافغانستان محور اصل

 نفاو   افغانساتان  در که جاآناز  ینسبت به شورو تیحساس لیبه دل کایآمر کهیطوربه  ؛یکشور ب ل گرد

کاه   زیا روزولت ن یجموور استیکشور صحه گذاشت. در دوران ر نیا یشیالجسوق تموقعی بر داشت،

 همچناان و افغانساتان   افات ی تیا اهم سام یکمون ارس نفو  و مو نیهاهرشاه بود، دکتر یزمان با پادشاههم

راساتا در ساال    نیا در ا کاا آمری کهنچنا؛ (Temena, 2008, pp.105,112)مان   باقی حائل منطقه دنوانبه

 کرد. جادیخود را در کابل ا ین گیبار نما نیاول ی. م برا1942

. م کاه  1978ثاور در   نیخاون  ی. م و کودتاا 1973سردار داوودخاان در   یاز دو کودتا یشورو تیبا حما

راهم آم . ف یبه افغانستان توسط شورو یلشکرکش یبرا یمساد  ۀنیانجام ش ، زم یتوسط نورمحم  ترک

 یباا حضاور نظاام    لفات حاکم باود، مخا  یالمللنیبجنگ سرد بر مناسبات  یکه فضا زین گانیدر دوران ر

 ,Babol zhi, 2010) ب ل کرد کایآمر یخارج استسیکشور را به کانون توجه  نیدر افغانستان، ا یشورو

p. 81)کاه ینحاو کاسته ش ؛ به کایرآم استیدرسکشور  نیا تیاز افغانستان از اهم یاما با خروو شورو ؛ 

هماننا  انتقاال    ینشاان نا اد؛ اماا موضاودات     یچن ان لیمات افغانستان ۀحل مسئل یبرا نتونیراستا کل نیدر ا

سابب توجاه مجا د     یرباان  نیال از برهان تشانیو حما رانیا یاسفم یخطر وجود جموور ،ینفت یهالوله

حکومات   کیا بود کاه   نیبخوش نتونیدولت طالبان، کل آم نکاریرو به مسائل افغانستان ش . با کایآمر

 .(Bagheri, 2010, p.200)خواهن  رفت  نیاز ب نیو مجاه  جادش هیکشور ا نیباثبات در ا

 کایافغانستان و آمر یتیدر بحران امن رهایمتغ نییتب -6

متاأثر از   کاه  یتا یاسات. بحاران امن   باوده دستخوش بحران که از دیرباز  ستییکشورهاجمله  از افغانستان

کاه بار اسااس ما ل برچار باه        باوده  یدم تاً شاامل ماوارد   یاست. دوامل داخل یو خارج یدوامل داخل

ان  موارد دبارت نیبحران مؤثرن . ا سترشو گ شی اپی درآنوا  از یان  که برخمعرو  یگریباز یرهایمتغ
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 -5 ت،یا اقاوام و جمع  ییایا فجغرا عیا توز -4 ،یزباان  بیترک -3 ،یمذهب بیترک -2 ،یقوم بیترک -1از: 

 یفقر دماوم  - 8و  یاسیس یها گاهید -7مردم،  یسوادو کم یسوادیب -6ها، رهبران گروه یطلبق رت

(Hafeznia,1996, p. 58). 

دانسات کاه    یساتم یاً سبعضو  یگریبازنیب یرهایدنوان متغبه توانیمبرچر  یدر الگو زیرا ن یدوامل خارج

 یهاا دولات  -2 گان،یهمساا  -1از:  انا  دباارت  آناان  اسات.  رگذاریو افغانستان تأث کایآمر یتیدر بحران امن

 یاسافم  یجموور .(Hafeznia, 1996, p. 58) یالمللنیب ینوادها -4و  یجوان یهاق رت -3 ،یافرامنطقه

 رایا ؛ زکشاور دارنا    نیا ا یارتبا  را باا مساائل داخلا    نیترشیافغانستان، ب گانیهمسا نیو پاکستان در ب رانیا

 یهاا ماوو موااجرت   نیترشا یب کهنیدارن ، دوم ا یاز ملت افغانستان تجانا فرهنگ ینخست هر دو با بخش

 تیا موقع گار، ید یازساو  .(Rhnmd, 2013, pp.141-142)دو کشور بوده اسات   نیها به اافغان یمرزبرون

 اناه یم یایآسا  رایوده است، زدر آن ب یجوان هایق رتافغانستان هم چنان منشأ رقابت و م اخله  ییایجغراف

 یاو منطقه یجوان یهاش  و ق رت یکیتیدچار خأل ژئوپل یشورو یجنگ سرد سوم و فروپاش انیبع  از پا

 نیو چ هیروس ا،یانگل کا،یآمر زین یتازه در آن برآم ن . در سطح جوان ینقش یفایوجو و ادرص د جست

خاأل   کیا  ینظاام دوقطبا   انیا از افغانستان و پا یخروو شوروبع  از  کهینحوبهان ؛ رابطه فعال نیو... در ا

 و نفا  تتقویا  درصا د  تاا  دادق رت بالقوه  ،یداخل یروهایامر به ن نیو ا  یگرد جادیمنطقه ا نیق رت در ا

 یدنوان گاذرگاه به افغانستان به سوکیاز  ایو انگل کای. آمر(http://www.isrjournals.ir)خود برآم ن  

 ابن ییم رانیا یاسفم یجموور جوارهمآن را  گر،ید ییو از سو کنن ینگاه م انهیم یایحضور در آس یبرا

خاود   یملا  تیا امن ازنظار  زیا ن نیو چا  هیاستفاده کنن . روس رانیا هیدنوان اهرم فشار دلبه توانن یکه از آن م

 یجنوب یمرزها کیژئواستراتژ یدر فضا ا،یو انگل کایآمر ژهیوبه ب،یرق یجوان یهانگران حضور ق رت

 یبارا  یاباالقوه آن به موضوع  لیبه افغانستان و تب  ترشیبموارد، توجه  نیا. لذا هستن  نیچ یو غرب هیروس

از دوامال   یامجموداه  ونا  یپ نبناابرای ؛ شا ه اسات  کشاور را سابب    نیا باا ا  کایبحران در رابطه آمر  یتش 

و گسترش آن  کایافغانستان در رابطه با آمر یتیامنبحران   یو... در تش  یگریبازنیو ب یگریباز ک،یستمیس

 ریا متغ واندنا بحاران باه   نیا که در ا یمراحل مختلف لیو خشونت مؤثر بوده و    یاز تو  یبه سطوح باالتر

 .ردیگیمقرار  یوابسته م نظر است، موردبررس
 کایدر روابط افغانستان و آمر یتیبحران امن شیداپی ۀمرحل-1-6

آناان   هیا دل ییهاا واکانش بادا    یالمللا نیبا گروه در سطح  نیا ییگراواپاشن طالبان و ناپسن  و خ رفتار

کشاور را   نیا یهااکثر استان. طالبان به کمک پاکستان توانسته بودن ، افتییم شیافزا هرروزکه   هیگرد

خود را  استیس جیت ربه کایآمر متح هاالتیاکنن .  ییحکمروابر مردم  زور باو  درآوردهد خو طرهیس ریز
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 یطالباان در ماورد زناان افغانساتان در سانا      اسات یس نتاون یراستا خاانم کل  نیداد. در ا رییدر مورد طالبان تغ

دو . (Shah Farzan, 2010, p.295) خات یبرانگ شا ت باه را  یرا محکوم کرد و توجه افکار دماوم  کایآمر

مصااحبه   کیا اسابق آن کشاور، در    واور جمایرئا  نتاون، یبه افغانستان، کل کایاز آغاز حمله آمر شیهفته پ

 شا ه  بیحمله به افغانستان تصاو  یبرا ایمحرمانهبودجه  یجموور استیدر زمان ر»ادفم کرد:  مطبوداتی

 یبرا کایدر آمر یبودن ؛ اما در آن زمان افکار دموم  هیدآموزش یاژهیو یروهایکار ن نیا یبرا یبود، حت

 ،(Hemati, 2001, pp.14-18)« کامفً موافق حمله اسات  یار دموماکنون افک کنینبود، ل سبحمله منا نیا

آتاش   نیسرد وجود داشت و ابحران در روابط دو کشور در دوران پساجنگ شی ایپ یهانهیزم ،یبه دبارت

 ما اران اسات یس خنانامر را در س نی. نمود ا یسپتامبر زبانه کش ازدهمی ۀحادث انیخاکستر، بع ها در جر ریز

 سراغ گرفت. توانیم یخوببه ییکایآمر

حملاه باه افغانساتان     یبرا کایآمر ی. م به افکار دموم1990در سال  کا،یخارجه سابق آمر ریپاول، وز نیکال

مرتکب ش ن ، تکرار کننا    تنامیرا که در و یاشتباه  یکه نبا ان  هیفوم کایدر آمر یمردان نظام: » یگویم

و  یطلباان باه قا رت نظاام    کاه جناگ  اکناون »را آماده کارد:   یمومافکار د  یبا شهیجنگ هم یچراکه برا

 یجمواور ایان  و جرو باوش رئا  جنگ آماده نموده کی یرا برا یان  و افکار دموممسلط ش ه یاقتصاد

آن اسات کاه    انگریا ماوارد، ب  نیا ... ا«کننا  یرسا آن را ادفم م یگروه قرارگرفته، با ص ا نیهم در ص ر ا

-Hemati, 2001, pp.15)اسات   ینظام یهاتیفعال یهاتیبه اولو تبازگش کا،یآمر یبرا یاستراتژ نیبوتر

 کاا یهمواره ازجملاه منااطق موردتوجاه آمر    ،ثباتیب یداخل طیشرا یدارا یدنوان کشورافغانستان به ،(18

 یاهرش  گروه یازجمله مناطق مستع  برا ک،یستمیض س یروهاین یبرخ تیمنطقه با تقو نیبود؛ درواقع، ا

یممحسوب  کایشروع بحران در روابط دو کشور افغانستان و آمر یبرا یمحرک دنوانبود که به یستیترور

باا قوادا  و    ریو مغاا  کننا ه کیا تحرکامال   طاور بهاق امات طالبان  ؛(Callahan, 2008, pp.287-288) ش 

نسبت به درخواست  نانهیشمگخ العملدکاگروه در  نیرهبر ا دمر مف کهیطوربهبود،  یالمللنیبمقررات 

باا   یطالباان، آن را مسااو   یازساو چون حقوق بشر و حقوق زنان  یمسائل تیبر ردا یملل متح  مبن زمانسا

 زدهبحاران فاوران   ۀاما آنچه باد  ش  تا جرقا  ،(Shah Farzan, 2010, p.165)فحشا دانست  جیکفر و ترو

القادا ه بار    ازمانآن را سا  یبود که رهبر ور یویدر ن یسازمان تجارت جوان یهاشود، حمله به ساختمان

فاراهم   کاا، یآمر ۀجانبا کیاز اق ام  یافکار دموم تیحما یامر سبب ش  تا بستر الزم برا نی. اداشتدو ه 

بر آن ش  تاا   کایسپتامبر، آمر ازدهمیدرواقع، به دنبال وقوع حادثه . (Callahan, 2008, pp.287-288)  یآ

 رو،نیا . ازا یا نما جیآن بسا  نیداامل  هیا را دل یجواان  یومافکاار دما   سم،یترور چون یمیمفاه تیضمن تقو
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 یاسا یس میا با رژ یگریدنوان بازبه زیشناخته ش . طالبان نآنوا  انیگروه و حام نیدنوان پناهگاه اافغانستان به

ران در بحا  شیدر جوات افازا   یدناوان داامل  باه آنوا  از تیالقاد ه و حما لیاز تحو خودداری با مان هدقب

  اریا در رواباط ناپا  یکاانون  ۀنقط کیدنوان سپتامبر به ازدهمیدو کشور دمل نمود. اساساً حادثه  نیاروابط 

دو قطعناماه   برهیبا تک کایآمر کهینحوبه ش یخصومت محسوب م  یتش  ریدو کشور و حرکت به مس نیا

به خا  افغانستان را به اجرا درآورد و  ینظامحمله  یبرا روهاین یده، کار سازمانشورای امنیت 1368و  373

قارار داد.    ییطالبان را مورد تأ هیدل کایاق ام آمر ،یالمللنیبدر حال گذار  ستمیحاکم بر س یچن قطب یفضا

کشاور را   نیا القاد ه دولت ا یستیسابقه ترور کا،یآمر یتیامن -یاطفدات یهاسازمان یبه هن برخ همچنین

راساتا،   نیا در ا. (Babol zhi, 2010, pp. 88-89)کشان   یستیگروه ترور نیرهبر ا نالدبه مرز منازده با بن

انجام  کایبر ض  منافع آمر ییهاتیفعال ا،یدر نقا  مختلف دن یفدمی نودالقاد ه در دهه  یستیسازمان ترور

 مؤثر بود. اریدو کشور بس انیم یتیبحران امن  یامر در تش  نیداده بود که ا

در بحاران   یپلماسا ید یجاا باه  یسپتامبر و کاربسات ابازار نظاام    ازدهمیبحران پا از  تیریم در  تیقاطع 

 نیا در ا  یج  یابرههمعاون بوش مشاه ه نمود که نشانگر آغاز  ،یچن کیدر سخنان د توانیمذکور را م

در  یساتان کاه دانشامن ان پاک   اش درص  احتمال وجود داشته ب کیاگر فقط »بحران بود. او معتق  بود که: 

به لحاظ پاسخ و واکنش به آن ماا   ان ،یکشتارجمع یهاتوسعه سفح ایساخت  یحال کمک به القاد ه برا

 کاه   یا گرد رادیا ا یساخنان در حاال   نیا هرحاال، ا به .(Suskind, 2006, p. 62) «میاق ام کن تیبا قاطع  یبا

کوچاک و   گرانیبااز  ینا یرآفنقاش  یرا بارا  یمناساب  ۀدرصا  شا ن یاز جواان  یناشا   یا ج  طیهرچن  شارا 

 ؛نباود  کساان یبحاران   نیا در ا ریا درگ گریدو بااز  ییبرچر، توانا یفراهم آورد، اما بر اساس الگو یردولتیغ

 ینا یآفرنقشمانن   یمستقل یرهایوابسته، متغ ریمتغ دنوانبه شی ایبرچر در مرحله پ یالگو بر اساس نیبنابرا

بوده  مؤثر کایافغانستان و آمر انیم یتیبحران امن شی ایپ یبرا یسازنهیزمدر  یستمیدامل س دنوانبه کایآمر

 قبال  هام تاز  کایآمر متح هاالتیاکه  تآن اس یایپاول گو نیو کال نتونیاهوارات کل کهیطوربهاست 

 جااد یآن را از ا یافکار دماوم  یدرص د تقابل با افغانستان بود اما د م همراه یاز افکار دموم یریگبوره با

را پاا   کاا یآمر زین یجوان یهاق رتمستقل  ریمتغ بر آنست. دفوهان در ارتبا  با افغانستان بازداشته ابحر

طالبان و  یگریمستقل باز ریمتغ گرید یازسونمود.  یافغانستان همراه هیدر اق ام دل مبرسپتا ازدهمیاز حادثه 

 سمیو افغانستان به بوانه مبارزه با ترور کایدر روابط آمر یتیتنش امن جادیا یبرا کایآمر کیالقاد ه در تحر

 بوده است. مؤثر اریبس
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 کایدر روابط افغانستان و آمر یتیبحران امن شیافزا ۀمرحل -2-6

 یتیبحران امن شافزای ۀبر مرحل یالقاد ه، سرآغاز لیبر د م تحو یطالبان مبن یازسو کایدرخواست آمر رد

رد درخواسات   نیا متعاقاب ا  کاا، یآمر جمواور ایباوش رئا   کاه یورطو افغانستان بود. به کایدر روابط آمر

 ,Collins)را آغااز کنا     انافغانست هیکنگره برآم  تا با توسل به خشونت، جنگ دل تیدرص د کسب حما

2011, p.45)، یهاگروه نیبود، درواقع با اق ام اآنوا  انیبردن القاد ه و حام نیجنگ، از ب نیا یه   اصل 

باه دنباال حادثاه     نیچنا هم ؛(Asadi, 2002, p. 81) دار شا  خ شاه  کاا یآمر یملا  تیا ام امناستحک ادگرا،یبن

 یجواان  اسات یاز س تیا جوات حما  یمسااد   یالمللا نیبا بستر  تان،به افغانس کاآمریسپتامبر و حمله  ازدهمی

ر جوت بزرگ خود را د انهیاز آن، طرح خاورم یریگبورهبا  کایمقامات آمر کهیطورش . به جادیا کایآمر

 .Motaqi, 2004, p)مطرح نمودن   ییکایآمر یدموکراس_برالیل یهامطلوبمتناسب با  یاانهیخاورم جادیا

خواهان حفظ وضاع    یدر هزاره ج  زیکشور ن نیا یخارج استیحاکم بر س ییکایآمر کاراننومحافظه، (5

انا . آناان باا فارا رساالت      لقائا  یالمللا نیو با  یدر سطوح ملا  یمعنو یخود، رسالت یموجود نبودن  و برا

 شیو باه هان خاو    یمناسابات جواان   رییو درص د تغ گرفتهجوان را در نظر  یخود، نقش ناج یبرا یاخفق

 .(Khalili & Bahoosh,2015, pp. 43-45) ان بوده المللنیبدر سطح نظام  یاخفق نینو ینظم جادیا

 یجنگا  اتیا دمل یمسااو  یستیترور اتیدمل ت،یامن یشورا 1368قطعنامه  بیدر تصو کاینفو  آمربا ادمال

حاق داشات باه     یاسااس، هار دولتا    نیا قلما اد شا . بار ا    یالمللا نیبا  تیا صالح و امن  هیدل ی یو تو  یتلق

 ط،یشارا  نیا باا اساتفاده از ا   زیا ن کاا یجنگ کرده و به دفااع مشاروع مباادرت ورزد. آمر   ادفن هاستیترور

. (Ghasmzadeh, 2007, p.45) ان را کسااب نمااود م اخلااه در افغانساات  یباارا یالمللاانیباا تیمشاارود

و  یاغیا  یهاا دولات  لهیوسا باه  یکشتارجمع یهاباور بودن  که گسترش سفح نیبر ا کایآمر سازاناستیس

-Ershad, 2012, p.160) باشا  یما  نجواا  تیا امن یبارا   هایتو  نیتراز بزرگ یکی ستیترور یهاگروه

موام توجاه    یاباه چواار مسائله    یطورکل. م به2002در  کایآمر یمل تیامن یاستراتژ نیکه ت وچنان ؛(162

اقا ام   ،یسات یترور یهاا متخاصام و گاروه   یهاا دولات  هیا دل رانهیشاگ یبودنا  از: اقا ام پ   دبارتداشت که 

 کاا یآمر یش ن ق رت نظام  هیممانعت از به چالش کش ،یمل تیمنافع و امن زدفاع ا یبرا کایآمر ۀجانبکی

 نیا ا نیهرحاال تا و  . باه (Na'ini, 2010, p.19)و حقاوق بشار در جواان     یراسا در جواان، گساترش دموک  

 یهاا ق رتاز  یکی گرانیکه توسط باز  یگردیممحسوب  یخاص تیبر اساس م ل برچر، وضع یاستراتژ

 بود. رگذاریتأث اریدو کشور بس نیا انیم یتیبحران امن شیش  و در افزا میترس کایآمر یعنیبزرگ 

آنواا   زدمکه به سمیبا ترور رانهیشگی. م، جنگ پ2002در سال  کایآمر یمل تیامن یستراتژاز منظر طراحان ا

رشا    یبارا  یدناوان محلا  راساتا، افغانساتان باه    نیا . در اباشا  یما قارار داده،    ی... را مورد تح و یدمکراس
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ناا نا ارد،   مع هاا سات یتروردر برابار   یپلماسا ی. به ادتقاد جرو بوش، دش یممحسوب  یستیترور یهاگروه

سپتامبر سبب ش  که  ازدهمیواقع، حادثه به .(Bena, 2007, pp.139-140) کرد رانیالنه آنان را و  یبلکه با

واقعاه را   نیجرو بوش هم ا کهیطوراوو خود برس ؛ به ۀو افغانستان به نقط کایدر روابط آمر یتیبحران امن

-Bahoosh Fardaghi, 2015, pp. 88)کارد   یابیا زار کاا یآمر یدفاد استیس رییدر تغ یدطف ۀدنوان نقطبه

خاود و متح انشاان را    تیا امن هیا دل  یا حادثاه، در  خاود از تو    نیا به دنباال ا  کایآمر سازانمیتصم .(89

 ,parraguez & kobek) گذاشتن  شیبحران به نما تیریالزم را در م  تیباالبرده و قاطع یدنوان منافع ملبه

2012, p. 82)، رقاه  ج دناوان باه ساپتامبر   ازدهمیا دفاع بوش در واکنش به حادثاه   ریرامسفل  وز کهینحوبه

  یا با کاا یآمر یو اساتراتژ  کاسات یآمر یخاارج  استسی ۀسرلوح رانهیشگیپ ۀبحران، رسماً ادفم کرد: حمل

 ساازان میساپتامبر تصام   ازدهمیا از   بعا  رو،نیازا ؛(Mozhdeh, 2003, p.139) ردیحول محور حمله قرار گ

راساتا، درصا د    نینموده و در ا یتلق یکشور را حاد و اساس نیا ینسبت به منافع مل  یاحساس تو  اکیآمر

در زماان حملاه باه افغانساتان در      کاه نیا ا لیا به دل کایبرچر، آمر کردیرو بر اساسواکنش متقابل برآم ن . 

فرانساه، کاناادا،   بازرگ ماننا  انگلساتان،     یهاا قا رت از  یبرخ یرقرارگرفته بود از همکا یخاص تیوضع

تعا اد   شیافازا  لیا باه دل  کهیطوربهحمله به طالبان و مراحل بع ازآن برخوردار بود.  یبرا ایآلمان و استرال

 .افتیو افغانستان گسترش  کایآمر انیبحران، دامنه بحران م نیدر ا لیدخ گرانیباز

کنا     یافغانستان احساس تو  هیحاز نا کایتا آمر  یسبب گرد ،یدولتیب ایدولت ورشکسته   هیدرواقع، پ 

(Keyvanhosseini, 2007, pp. 67-75) ،میااافغانسااتان، وجااود رژ یضااعف دولاات مرکااز کااهنیضاامن ا 

را باه وجاود آورده باود     یسد م تجان کا،یآمر یدموکراس برالیسرکوبگر و بسته طالبان در مقابل ساختار ل

ساپتامبر   ازدهمیا باود. هرچنا  کاه حادثاه      ماؤثر  اریبحران و انحرا  آن به سمت جناگ بسا    یکه در تش 

کشور کماک کارد؛ اماا بحاران در      نیدر ا کاآمری م اخلۀ به بحران جرقه دنوانبه و زاشتابدنوان دامل به

 یبحاران ازساو   تیریاز فنون م  یکیدنوان خشونت به یریکارگو به یدو کشور با تواجم نظام نیروابط ا

شا . باوش در    لتبا ی  آن غالاب  اوو گرفت و جنگ به وجه جیت رآن به نینسبت به مراحل آغاز کایآمر

و شر  ریخ انینبرد م کیدر  کاینمود که آمر  یخود تأک وارانهحانهیطول چن  هفته بع ، با تکرار دبارت مس

آنچه در جوان، خوب و هر یو دفاع از آزاد یخ اداد یهاارزش یارتقا یکه برا یبردگرفتارش ه است، ن

 .(Keynes, 2008, p. 400)گرفته است ، شکلو دادالنه است

کشاور بعا  از    نیبزرگ ا یبر استراتژ یابه افغانستان را مق مه کاآمریحمله  گران،لیاز تحل یبرخ ن،یبنابرا

( آشاکار  . م2002) کایآمر یملّ تیامن یسال بع  در استراتژ کیآن،  اتیجزئان  که سپتامبر دانسته ازدهمی
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بحران جوت مقابله با   یدر تش  زین رانیا یگریبازنیبمستقل  ریمتغ. (Ghahrampanpour, 2003, p.25)ش  

 کایو آمر رانیا  افغانستان به ه   مشتر یاسیطالبان از صحنه س حذ  کهیطوربهبود  مؤثر اریطالبان بس

  طالبان از حذ رانیا ازنظرباهم صورت دادن ؛  زیرا ن ییه   همکارها نیبه ا لین یمب ل گشت. آنان برا

یدنوان ها   باه شامار ما    به یتیو امن کی ئولوژیا  یرفتن تو  نیافغانستان، از ب یو اجتماد یاسیصحنه س

باه   کاا یساپتامبر و حملاه آمر   ازدهمیا  حاوادث  ریمسدر ، (Shafiei & others writers, 2011, p.103) رفت

 انیا آشاکار مجباور شا  تاا باا جر      یچرخشا در  جیت ربهاز طالبان  تیحما رغمیدل زی، پاکستان نافغانستان

از  تیا ، هماراه شاود و از حما  جادش هیسپتامبر ا ازدهمیکه بع  از  یطیدر شرا سمیمبارزه با ترور یالمللنیب

بحاران، نقاش    شیاافاز ۀ مرحلا در  نیبناابرا ، (bakshi, 2012, pp. online Resource) طالبان دست باردارد 

 کاه یطاور بهاست  مؤثر اریبحران بس  کنن هیتش دامل  دنوانبه کایرآم متح هاالتیا یستمیمستقل س ریمتغ

و... درصا د توااجم    ایفرانساه، کاناادا، اساترال    ا،یمانن  انگل یجوان گرانیباز گریاز د یریگبورهبا  کایآمر

 و پاکساتان  رانیا ا یعنا یافغانساتان   جاوار هام  گرانیبااز  ماتیتصم تاراس نیگسترده به افغانستان برآم . در ا

 کاه یطوربهاثرگذار بود.  اریبس کایافغانستان و آمر انیبحران م  یدر تش  یگریبازنیبمستقل  ریمتغ دنوانبه

 یدها ساازمان  و ساو کیاز  و تفش برای موار آن منطقه در رانیا جمووری اسفمی و ق رت توجه به نقش

از طالبان بار   یگردانیو رو کایراز آم تیژنرال مشر  در حما میمتح ، هنگام حمله به کابل و تصم جبوه

 افزود. کایافغانستان و آمر انیم یتیش ت بحران امن

 کایدر روابط افغانستان و آمر یتیمرحله کاهش بحران امن-3-6

 یطالباان ساقو  کارد و باا برگازار      میا خشونت در بحران و آغاز جناگ، رژ   یماه بع  از تش  کی باًیتقر

دولت موقت قا رت را باه دسات گرفات و ساپا در انتخاباات        ایئدنوان ربه یکنفرانا بن، حام  کرز

 تاوان، یما  راکااهش بحاران افغانساتان     d ۀمرحلا ش .   هیبرگز یجموور استیبه مقام ر یجموور استیر

دساامبر   14در  یقاانون اساسا  ۀ جرگا هیا لو لیکشور باا تشاک   نیدر ا نینو یقانون اساس بیتصو یتفش برا

یصورت پراکن ه در گوشه و کنار افغانستان به چشام ما  هرچن  خشونت بهمرحله  نی. م دانست. در ا2003

اماور   یسازیدادو  ینوادسازۀ مرحل. افتیت اوم  ینوادساز ن یض  طالبان در کنار فرآ اتیاما دمل خورد،

 .Bahoosh Fardaghi, 2015, pp)  ی. م آغاز گرد2001دسامبر سال  1و گذار از بحران با کنفرانا بن در 

هرحال، با گذر . بهکرد  اپی ت اوم همچنانو  افتین انیدو کشور پا نیاما بحران موجود در روابط ا؛ (78-80

 یمبنا  کایآمر استیمرحله، س نیدر ا همچنین. افتی شیزمان از ش ت بحران کاسته ش  و ابعاد نرم آن افزا

 نظاام شااکله    ،یا ج  ین اساسا قاانو  بی. بع  از تصاو افتیطالبان ادامه  یهاگاهیو بمباران مخف صیبر تشخ

و متح انش  کایآمر یجیخروو ت ر یبرا نهیش  که در اثر آن، زم جادیا یستمیکشور در قالب س نیا  ج ی
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با شاکل   یو تعامل کیپلماتید یسازوکارها یریکارگبرهه با به نیدر ا المللنیبنظام  نیبنابرا  ؛یفراهم گرد

 در افغانستان برآم . ی یج  طیاشر جادیدرص د ا  یج  یاسیس ستمیدادن به س

القادا ه   یهاگاهیرا به پا یدولت موقت، حمفت لیطالبان تا تشک فروپاشیدر مرحله  کایمسلح آمر یروهاین

 یدادن به اساتفاده از خاا  افغانساتان بارا     انیحمفت، پا نیطالبان آغاز کردن . ه   از ا یو مراکز نظام

خود را  ینظام اتیتفش کردن  دمل ییکایآمر مقامات. بودن آنوا  یتوان نظام یو نابود یستیترور اتیدمل

پا  زی. کابل نن ینما هیتوج سمیمبارزه با ترور یبحران در قالب ائتف  جوان تیریاز فنون م  یکیدنوان به

هماننا    یلا یباه دال  کاا ینوامبر سقو  کرد. درواقع، آمر زدهمیدر س یریاز دوازده روز محاصره، ب ون درگ

 یالمللا نیبا  گساترش  ،واا آن انیا القادا ه و طالباان، قابال شکسات باودن حام      یسات یترور یهاا تیفعال ۀسابق

بحاران   شیالقاد ه و شناخت کامل از آن، القاد ه و طالبان را مورد ه   قرار داد که در افازا  یهاتیفعال

 زیا ن رانیا بان،طالاز سقو  پا  .(Cannibali, 2001, p.120)مؤثر بود  اریو افغانستان بس کایآمر انیم یتیامن

خصاوص  کاه در اصال در   یفدیما  2001در کنفرانا بن در دساامبر ساال    یگریبازنیب ریمتغ کی دنوانبه

فعاال داشات و باا     یبود، حضور ش هلیآن کشور تشک ن هیآ یبرا یریگمیتصماوضاع افغانستان و  یبررس

 Shafiei) کارد  فاا یا کایو آمر انستانافغ یتیامنرا در کاهش بحران  یمؤثرخود نقش  یهاتیقابلاستفاده از 

& others writers, 2011, p.103).  در افغانساتان   یبار ضا  ساربازان خاارج     زیا . م القادا ه ن 2006در سال

کاه   وسات یدر آن سال به وقوع پ یاز حمفت انتحار یسرکیمتعاقب آن،  کهطوریبه نمود، جنگادفن

؛ البته وجود افراد وابساته باه طالباان و    (Hassanzadeh, 2010, pp. 76-78) افتیادامه  زی. م ن2007در سال 

از  یبلکه حاک ،ش یمافغانستان محسوب  تیثبات و امن یبرا یج  ی یتنوا تو نه ار،یحکمت یحزب اسفم

 یاسا سی ۀصاحن  در همچناان طور کامل شکست نخاورده و  نفو  روزافزون طالبان بود و نشان داد که آنان به

دولات   یسااز نیجانشا  استیطالبان، س یبا فروپاش .(Marsden, 2000, pp. 46-76)ستان حضور دارن  افغان

 ،یحکومت منتخب و مردم جادیکشور در دستور کار قرار گرفت تا با ا نیگذار در ا ن یافر قیاز طر  یج 

 کایآمر نکف استیس یدر راستا توانیمامر را  نی. هرچن  که ا یفراهم آ صلح جادیا یبرا یمساد  نهیزم

 .(Callahan, 2008, pp.140-141)نمود  ریتفس

در بان آلماان باا     کنفرانسای  قا رت،  در هاا گروهصلح و مشارکت همه  جادیبع  از سقو  طالبان، جوت ا 

توافاق   رغام یدلا ؛ (http://hdr.undp.org) سازمان ملل برگزار شا   ن هیمتنفذ افغان و نما یهاحضور گروه

 .Amiri, 2010, pp)به دولت موقت  یانتقال ق رت از جبوه مقاومت مل یدر افغانستان برا متنفذ یهاگروه

جامعاه   یهاا تافش در افغانساتان،   کیا دموکرات یهاا رسااخت یزو ضاعف   تیا نبود امن لیاما به دل ؛(67-69
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نماود    یمنتقا  تشا    یهاا گاروه  انیثمربخش نبود و تنوا منازدات را م یدموکراس یبرقرار یبرا یالمللنیب

(Rasuli, 2009, p.132). جلاوه از   نیداشت، اول تیبحران حکا یجیکه از کاهش ت ر موقتدولت  جادیا

 لیکاه باا تشاک    داشات یمقرر ما  زیدولت موقت، مصوبات بن ن ییدر افغانستان بود. پا از برپا یسازدولت

 انیاادر پا ،(The Bonn Agreement, 2001, pp.27-37)حکوماات موقات منحاال شاود    ،یدولات انتقاال  

گرفاات و  میتصاام یانتقااال تیااحاکم جااادیدر مااورد ا یاضااطرار جرگااههیاالو ز،یااموقاات ن تیااحاکم

دولات   اسات یکنن گان مذاکرات ملل متح  درباره افغانستان، از محم هاهر شاه دداوت کننا  تاا ر   شرکت

 .(Rasuli, 2009, p.138) ردیموقت را به دو ه بگ

در افغانستان که بر کاهش رون  بحران در روابط دو کشاور   کایآمر یاهاستیس یبرالیاز ابعاد ل گرید یکی 

 لیتشک نینو یتوضعی به افغانستانمنظور انتقال جامعه به یبود. دولت انتقال یدولت انتقال لیداشته، تشک ریتأث

 ونیسا یکم کیا  لیدساتور تشاک   ی. م، حام  کارز 2001در اکتبر  ،(Ershad, 2012, pp.177-178)  یگرد

 ،یدولات انتقاال   لیموازات تشاک به. (Rasuli, 2009, p.132)صادر نمود  یانتقال ۀحت دنوان اداره را تنفرنه

سااختار   کیا  یبرقارار  ،یاسا سیدر دستور کار قرار گرفت. در حوزه  یتیو امن یاسیس ریاز ت اب یامجموده

 گااه یپا کیا از  اها سات یبا و محروم کردن ترورآتش یبرقرار ،یمل یاز مرزها تخودکفا، حفاه یدولت

در دوره  کای، آمردرواقع .(Motaqi & others writers, 2009, pp. 34-38)امن و... موردتوجه قرار گرفت 

 ردولت سرمشق، بحران را د یسازنیو جانش سازیدولت ناتمامپروژه  ای ن یفرآ لتکمی با تا بود آن بر اوباما

امر را  نیا یاز افغانستان خارو کن . هرچن  که برخ جی رتخود را به یروهایداده و ن انیروابط دو کشور پا

 همچون یاو شکنن ه ریپذبیآس یدر کشورها یمعتق  بودن  که م اخله نظام گرید یناتمام دانسته، اما برخ

 لیمعضال تبا    کیا باه   زیا کرد؛ بلکه خود ن واه و دولت فرومان ه را حل نخ تامنی معضل تنوانه افغانستان

 .(Stanekzal, 2009, p. 45)خواه  ش  

 ،یامنطقه یهاق رت کا،یمانن  آمر یمستقل یرهایکاهش بحران متغ ۀم ل برچر در مرحل بر اساس نیبنابرا 

در  کایآمر متح هاالتیا. ان بوده مؤثربحران  نیدر کاهش ا رانیمانن  ا یجوارهم یو کشورها یافرامنطقه

 تیریدر افغانساتان را ما    یاسا یدرص د برآما  تاا اوضااع س    یالبریل یهااستیساز  یریگبورهمرحله با  نیا

مانن   یجوان گرانیاز باز یاری. بس ینما همافرکشور  نیاستقرار دولت موقت در ا ینموده و بستر الزم را برا

کااهش   منظاور باه افغانستان  آرامش در جادیرا در استقرار دولت و ا کایآمر زیو... ن هیفرانسه، روس ا،یانگل

افغانساتان درصا د    جاوار هام و دولت  یگریبازنیب ریمتغ دنوانبه زین رانیا نیچنهمنمودن .  ین همراهبحرا

استقرار ثباات و کااهش تانش در     نهیافغانستان، زم یاسیس اناتیجر انیبرآم  تا با استفاده از نفو  خود در م



 1396، پاییز و زمستان 1، شماره 6سال الملل، ایرانی سیاست بین نامهپژوهش                              42 

بار اسااس ما ل برچار،      یاساسا قاانون   جااد یا یبارا  یسااز ناه یزم. کنفرانا بن و  ینما فراهمکشور را  نیا

 یتا یمستقل در اساتقرار صالح و کااهش بحاران در رواباط امن      ریمتغ دنوانبههستن  که  یخاص یهاتیوضع

در کااهش بحاران    زیا در افغانساتان ن  گرانیبااز  ریا متغ نیا ا باوده اسات. دافوه بار     ماؤثر  کایافغانستان و آمر

مانن  طالباان   ینیآفرتنش گرانیو کنار رفتن باز یحام  کرز یبود. استقرار دولت موقت به رهبر رگذاریتأث

 رغام باه مرحلاه   نیا اماا در ا ؛ نماود  فاا یرا ا یاسازن هنقش  کایافغانستان و آمر انیم یتیدر کاهش بحران امن

در افغانساتان،    یا کاه در دوران اساتقرار دولات ج     رسا  یما به نظار   یتیحذ  طالبان و کاهش بحران امن

 ن پابرجا خواه  مان .طالبا  یتو  هسای همچنان

 و افغانستان کایآمر یتیاز بحران امن ماندهیاثرات برجا ۀمرحل -4-6

بحران در سطح  نیبحران موردنظر برچر، تفش ش ه است تا اثرات ا یانپای مرحله دنوانبهمرحله  نیدر ا 

 .ردیقرار گ یو بررس لیدرون دو کشور مذکور مورد تحل یعنیو سطح خرد  المللنیبو نظام  یستمیس
 و افغانستان کایدر آمر یتیبحران امن یالمللنیبو  یستمیس راتیتأث-1-4-6

و افغانساتان(   کاا یبحاران در رواباط آمر    یسپتامبر و حاوادث بعا ازآن )تشا     ازدهمی یستیترور اتیدمل 

آن  باه  لیا   افغانستان به همراه داشته است که در یداخل ستمیو س یالمللنیب ستمیرا در سطوح س یراتیتأث

 پرداخته خواه  ش .

ساپتامبر و   ازدهمیا  ۀحادثا  راتی: ازجمله تاأث (یالمللنیبو  ی)در درصه داخل  یج  گرانیهوور و بروز باز

 میتوانیکه م باش یم القاد ه همچون المللنیدر درصه روابط ب  یج  گرانیحوادث بع ازآن، حضور باز

از انواع  یبردارو بوره یبه گسترش ارتباطات جوان هکه با توج میکن ادی یاشبکه گرانیدنوان بازبهآنوا  از

از  شیبا  اسات، یماؤثر در سرتاسار جواان در شاکل دادن باه س      یادنوان شبکهان  بهتوانسته نینو یابزارها

 گذشته مؤثر باشن .

 یاروها یدولت افغانساتان و ن  یازجمله د م هماهنگ یاجنگ با مشکفت دم ه نی: اسمیترور هیجنگ دل

مختلاف هماراه باود.     یو تع د مناافع کشاورها   یامشکفت منطقه گرید یو ازسو طر کیاز یالمللنیب

 یهاا گاروه  یحتا  کاه یدولت افغانستان، درحال یازسو جانبهکیصورت ازآن طرح صلح با طالبان بهپا

  یاااااااداشاااااااتن ، دنباااااااال گرد یتااااااارکم یق رتمنااااااا  داخااااااال کشاااااااور در آن ساااااااوم 

(http://www.dailyafghanistan.com). یروهاا یو ن یالمللا نیب یروهایبا سقو  حکومت طالبان توسط ن 

 نیچن امشکفت افغانستان ب ایتصور به وجود آم  که گو نیدر دوران پساطالبان، ا حکومت لیو تشک یمل

 یزماان، هناوز باا برخا     نیا کشور از بحران خاارو خواها  شا ؛ اماا افغانساتان از ا      نیش ه و احل یاوهیش
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و  تیا امن نیرو اسات کاه تاأم   و... روباه  سام ینوطالبان ،یقانون اساس لیتع  ت،یامنۀ مسئل همچونمشکفت 

 .((Bowman & Dale, 2009, pp. 5-6کشور را با معضل مواجوه نموده است  نیا ن هیآ

 در ر،یا اخ یهاا حل مسئله و بحران افغانستان در ساال  یو ناتو برا کایدر منطقه: آمر تیامن جادیا یتفش برا

 هاا،  گاهیا د نیا از ا یکا یانا : بار اسااس    داشته  گاهیمورد دو د نیهستن  و در ا یامنطقه یحلراه افتنی یپ

 یو بحرانا  یکاه اگار در منطقاه نااامن      یا گویم  گاهید نیدر منطقه است. ا تیامن مرکزیافغانستان، هسته 

افغانساتان را از   ۀنا  یر بخواهنا  آ اگا  ل،یا دل نیدر افغانستان است. به هما  یآن وجود ناامن لیوجود دارد، دل

ماواد   یهادو مسئله متمرکز شون ؛ نخست، مح ود ساختن شبکه یرو  یحل کنن ، با یامسئله منطقه قیطر

 ریدرگ زیرا ن هیهمسا یمختلف است که کشورها یهاتیقوم نیرقابت ب سئلهم ،یگریو د سمیمخ ر و ترور

منطقه  یتیفرع مسائل امن ای هیکشور در حاش نیا ین و بحران داخلش ه افغانستااما در نظر دوم گفته سازد؛یم

 .(Bena, 2011, p.10) شون یکشور منتقل م نیاز خارو افغانستان به ا هایقرار دارن  و ناامن

 یهاا هژماون از  یکا یدناوان  باه  کاا یآمر ک،یساتم یبر آن نظر هستن  که در سطح س ی: برخیهژمون تیتقو

با افغانساتان،   کایدر بحران آمر ش ستانهیمفووم جنگ پ تیرآم  تا با جنگ و تقودرص د ب المللنیبدرصه 

بردارنا  و  خاود دسات   زیا آمتعاارا  یهاا اسات یتاا از س   ییا نما  یا خاود را تو   یمخالف هژماون  یروهاین

پاا از   کاا یآمر یاز راهبردهاا  یکا یکشاور هماهناگ ساازن ؛     نیا کیخود را با منافع هژمون یهااستیس

 نیگزیجاا  الملال، نینظام ب تیماه رییتغ لیاست که به دل یسازائتف  ،یشورو یم و فروپاشجنگ سرد دو

 تیا بوده تا با استفاده از آن، ضامن تثب  درص ددر  کایش ه و آمر کایآمر یخارج استیس یراهبردها گرید

زد را بااا خااود همااراه سااا نشیمتحاا  ،یصاالح جوااان جااادیو ا الملاالنیخااود در نظااام باا کیااهژمون گااه یجا
(Callahan, 2008, pp. 61-62). 

نتارل و نظاارت هرچاه    ک: فاارس جیانوس هن ، تنگه هرماز و خلا  یاق یهاشتر بر آبینترل و نظارت هرچه بک

 یت جوانین امنیدر تأم یار حساسیتا امروز نقش بس فارسجیانوس هن ، تنگه هرمز و خلیاق یهاشتر بر آبیب

و  یم نفتیر دظیبه خاطر دارا بودن  خا فارسجی، خلیجوان یهاستایبر س یداشته و با ورود گفتمان اقتصاد

-Safavi & Sheikhani, 2010, pp. 8) کنا  یم یباز یو جوان المللنیب استیدرسژه را یو یتیمتنوع، موقع

فاراهم نماوده تاا ضامن مواار       کاا یامر یامکاان را بارا   نیو افغانستان ا کایبحران در روابط آمر  یتش  ؛(10

 . ینما تیخود را تقو یهژمون گرا،جانبهکی یهااستیسمخالف با به کار بستن  گرانیباز
 و افغانستان کایبحران در روابط آمر جهیدرنت کایدرون جامعه آمر راتییتغ-2-4-6

 نیا ا یهمراه بوده است که تحاوالت داخلا   یراتییبه دنبال بحران مذکور با تغ زین کایدر درون جامعه آمر 

 .میپردازیمآنوا  یبه برخ در ادامهتأثر ساخت که کشور را از آن م



 1396، پاییز و زمستان 1، شماره 6سال الملل، ایرانی سیاست بین نامهپژوهش                              44 

را ماورد ها      کاا یمنافع آمر ا،یکه در نقا  مختلف دن یستی: حرکات ترورسمیبستر مبارزه ترور تیتقو

 ازدهمیا  حادثاۀ . انا  شا ه  سام یترور هیدل یائتف  جوان جادیبه ا کایدادن دولت آمرقرار داده باد  سوق

 سام یمبارزه با ترور استیراستا، س نیمتح  ش ه و در ا کایدر جامعه آمر یومسپتامبر سبب ش  تا افکار دم

 المللنیبکشور و نظام  نیتوانستن  مردم ا کایمقامات آمر نیچنهم. اب یارتقا  کایآمر یهااستیسبه ص ر 

 .ن یبا خود همراه نما سمیدر جوت مقابله با ترور یم ت یرا برا

  یتش  یبرا یمناسب نهزمی ،کاراننومحافظهکار آم ن  ی: باروکایمرطلبان در جامعه آموضع جنگ تیتقو

بحاران موجاود در رواباط     یوسته نگران، تسریپ کایو افغانستان فراهم آم . آمر کایآمر انیم یتیبحران امن

سم و گسترش آن به یر طالبانکتف  نش ورشعلهکه بود، چنان یاسفم یشورهاکگر یدو کشور مذکور به د

 یا را باا چالشا  یکا ماوارد اسات کاه آمر    نیگر و گسترش بحران در منطقه نمونه از اید یاسفم یشورهاک

 .(Safavi & Sheikhani, 2010, pp. 8-10)مواجه خواه  ساخت  یجوان یطلبهژموندر  یج 

بحران مذکور،  تیریدر م  ی: با آشکار ش ن نواقص فنون نظامیبرالیل یهاآموزه تیتقوجوت تفش در 

باا   رابطاه در  یتیرا در جوت کاهش بحران امن د برآم ن  تا توجه به ابعاد نرمدرص  کایآمر  ارانماستیس

افغانساتان،  ۀ مسئلحل  یکه برا  ن یرس جهینت نیبه ا کایآمر م اراناستیسافغانستان موردتوجه قرار دهن . 

سابب   ،یدموکراسا  کاه نیا ا بار  یمبنا  کاا آمریۀ جامعبرداشت  و  یاصرار ورز یتنوا بر ابزار نظام توانینم

در کناار   کیدموکرات_برالیل یبه ابزارها کایباد  توجه دولتمردان آمر ،گرددیمو گسترش صلح  جادیا

 . یگرد یابزار نظام
 افغانستان جامعۀ درون راتییتغ-3-4-6

 تراییا تغ زیا افغانساتان ن  یساتم یدر ساطوح درون س  کاا یدنبال بحران موجود در رواباط افغانساتان و آمر  به

 .میپردازیم راتییتغ نیاز ا یبه برخ فًیش  که   جادیا یادم ه

در افغانساتان   یگسترش دموکراس ریدر مس کایآمر م اراناستیدر افغانستان: س کیدموکرات ینوادها جادیا

 .(Nasrallahi, 2009, p. 28)ا در دساتور کاار خاود قارار دادنا       ر یالاه یقب یبه نام دموکراسا  یطرح خاص

چواارچوب مباارزه باا     دراوضااع   یسااز یدااد کشور در جوات   نیدر ا کایآمر یسازیدموکراس کردیرو

مختلاف برآما ه و    یهادر حوزه نیادیبن راتییدرص د تغ هاییکایکه آمرچنان رد؛یگیصورت م سمیترور

خشاکان ه   یگار یافراطا  شهیو ر ش هتیریم  ،یامنطقه گرانیباز نیآن، منازدات ب هیمعتق  بودن  تا در سا

ممکان   ینوع دموکراسا  نیاست که ا ین در حالیا ،(Bahoosh Fardaghi, 2015, pp. 75-78)خواه  ش  

شاود و رونا  خاروو دو کشاور از بحاران را باا ابواام         کایافغانستان و آمر انیم یریبود سبب گسترش درگ

 مواجه سازد.
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 نیا ماردم محاروم ا   یرا بارا  یفراوانا  یهاا نایگسترده در ابعاد مختلف، ز یدر افغانستان: ناامن تیامن تیتقو

جوات   یم اخلاه نظاام   لی  یبرالیل یهااستیسبا کاربست  طیشرا نیدر ا کایبه همراه داشت. آمر نیسرزم

 یروهاا ین یباه بازسااز   ماالی همانن  کمک گسترده  یو کاهش بحران در افغانستان به اق امات تیاستقرار امن

 یرویا ن جااد یا یو تافش بارا   ینظاام _یتیامن هایمشاورهارائه ؛ (Mozhdeh, 2003, p. 11)مسلح افغانستان 

 .(Ershad, 2012, p.160-162)  یمبادرت ورز یبوم ینظام

کشاور باا    نیا پا از بروز بحران در روابط ا کای: مقامات آمرافغانستاندر  سمیترور جادکنن هیحذ  بستر ا

و  اناه یحااکم در خاورم  یاسا یس یهاا ناوع نظاام   و،شریچالش پ نیترکه موم  ن یرس جهینت نیافغانستان، به ا

منطقاه   یکشاورها  یهاا ر در نظاام ییا تغ یتافش بارا   ،رونیا ازا؛ (Daheshyar, 2005, p. 8)افغانستان است 

در   یا حکومات ج   جااد یناماه بان، ا  توافاق  یبه دنبال سقو  طالبان و امضا جهیواقع ش  و درنت موردتوجه

 یناماه بان در پا   . توافاق قرار گرفت موردتوجه زین گرید یبه کشورها یسرقابل ت ییدنوان الگوافغانستان به

 لیاز قب یالبته مشکفت .(Ismaili, 2010, p.117)بود  ین گینما یدموکراس رب یمبتن یاسینظام س کی جادیا

تا اوم   یرا بارا  یاناه یطالباان و نوطالباان و... در مجموداه، زم    ۀفقر، د م حل مسائل  ،یت اوم خشونت بستر

هناوز   انساتان در افغ طیشارا  ،یرخا بکاه  راهم آورده است؛ چناان کشور ف نای در بحران و هاخشونت یرخب

کشاور   کیا ش ن با طالباان هساتن  تاا افغانساتان را باه       نیگزینوطالبان درص  جا که در آن دانن یمبغرنج 

 ینینشا همانن  دقب کرهمذارقابلیگروه دو درخواست غ نیا رو،نیکن . ازا لیتب  خود یارهایبا مع یاسفم

 یو اجتمااد  یقانون یبه ساختارها یدهشکل یبرا گستردهاز افغانستان و داشتن نقش  یتمام سربازان خارج

مجماوع دوامال ماذکور نشاان از آن دارد کاه افغانساتان در        ،(Giustozzi, 2007, p.193)کشور دارد  نیا

 نیست. آسانحل آن و ه است گرفت نشأت آناز درون  یش ه که بخش ریدرگ یبحران انیجر

از  ییاما ها یآثاار و پ  ،یو داخلا  یالمللا نیبدر سطوح  یگریو باز یستمیس یرهایمتغ انیارتبا  م نیبنابرا 

در  کاا یآمر یهژماون  تیا ضامن تقو  کاا یافغانساتان و آمر  یتا امنی بحران واقعبه. گذاشته است یخود برجا

اتحاد  جادیا رغمیدلکه  ستش . الزم به  کر ا سمیترور هیدل یالمللنیبباد  اتحاد  المللنیبدرصه نظام 

به افغانستان،  کایفعاالنه طالبان پا از حمله آمر یگریدر اثر باز المللنیبدر سطح نظام  سمیمبارزه با ترور

دستور طرح مذاکره با طالبان خوب را در  بعضاًطالبان به طالبان خوب و ب ،  میبا تقس کایآمر متح هاالتیا

بحران  یام هایپ گردی از. است افغانستان در هاتنش یاز ت اوم نسب یامر حاک نیا کهیطوربهقرار داد  کار

در  طلباان جناگ موضاع   ،بحاران  نیا بود. وقاوع ا  کایآمرۀ جامعو افغانستان در سطح داخل  کایآمر یتیامن

 سام یمقابله باا ترور  منظوربه را یآنان توانستن  نظر مساد  افکار دموم کهیطوربهنمود  تیرا تقو کایآمر
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 یتفکار  نیچنا  یمنفا  یام هایکشورها از پ ریبه سا سمیاما گسترش تفکر طالبان ،ن یخود جلب نما یسوبه

 کهیاگونهاثرگذار بوده است به  زیدر سطح جامعه افغانستان ن کایافغانستان و آمر انیم یتیاست. بحران امن

اماا   ؛کشاور برآما    نیا در ا یالاه یقب یدموکراسا  جااد ی د ابحران درصا  نیاکردن پا از فروکش کاآمری

تاا باه بواناه     دها  یما امکاان را   نیا از مرکاز ا  زیا گر یروهاا یو ن یالاه یقب گرانیبه بااز  یاستقرار دموکراس

باردن   نیاز با  یبارا  کاا یتافش آمر  همچناین رونا .   شیپا  زیا ن ومارو هارو به سمت آشوب و  یدموکراس

در سطح جامعاه افغانساتان اسات     یتیبحران امن یداخل یام هایاز پ گرید یکی دنوانبه سمیترور یهانهیزم

 ش ه است. سمینوطالبان شی ایپ سازنهیزمموفق نبوده بلکه  تنوانه اتاق ام نیا که

 گیریجهینت

و  یگریبااز نیب ،یگریباز ،یستمیس یرهایمانن  متغ یمتع د یرهایو افغانستان متغ کایآمر یتیدر بحران امن

کااهش آن   ایا  شیمراحل بحاران و افازا   نییدر تع رهایمتغ نیهرک ام از ا کهینحوبهبودن .  ؤثرم یتیوضع

 کاا یآمر یسااز ناه یزم کاا، یان افغانستان و آمریم یتیبحران امن شی اپی مرحله در. ان داشته یابرجستهنقش 

ۀ حادثا  جااد یپا او سا  نتاون یکل ۀدوردر  یکردن افکاار دماوم  جوت آماده یستمیمستقل س ریمتغ دنوانبه

باه ناام    یگریمساتقل بااز   ریا متغ نیچنا همآن فراهم نمود.  شی ایپ یرا برا یمساد  نهیسپتامبر، زم ازدهمی

 ماؤثر  اریبحاران بسا   شی ایدر پ زینمود ن یخوددار کایآن به آمر لیطالبان که به القاد ه پناه داد و از تحو

 شی ایا )طالباان( در پ  یگری( و بااز کاا ی)آمر یمسات یمستقل س ریمرحله نقش دو متغ نیدمل نمود. لذا در ا

 بانبرچر، طال یگریبازنیب ریبر اساس متغ هرحالبهاست.  مؤثر اریبس کایافغانستان و آمر نیماب یتیبحران امن

 یو ارتجاد یبرخوردار نبودن . ساختار سنت گریک یبا  یارزش تیسنخ گونهچیهاز  کایآمر متح هاالتیاو 

 نیا واضاح باود کاه در اثار ا     کاامفً در تضااد آشاکار باود لاذا      کایآمر یدموکراس برالیل ستمیطالبان با س

 گار ید نیچنا هممرحلاه   نیا اخواه  ش . در   اریپ  کایو آمرافغانستان  انیم یبحران تی، وضعتجاناد م

نا . در  قارار داد   ییا تأرا در حمله به افغانستان ماورد   کایاق ام آمر زین المللنیب ستمیمطرح در س گرانیباز

 یهاا قا رت مسااد    ازنظار  یریا گبواره باا   کاا یماننا  آمر  یساتم یس یرهاا یمتغ زیا بحاران ن  شیمرحله افازا 

بار  افغانستان را شاروع نماود. پاا     هیدل یو... اق ام نظام ایالفرانسه، کانادا، استر ا،یمانن  انگل یافرامنطقه

 خواها   تار گسترده، دامنه بحران باش  شتریب گرانیخاص هرچه تع اد باز تیم ل برچر که در وضع اساس

دماق و   یباه معناا   کایآمر یهااستیساز  تیمذکور در حما یهادولت ینیآفرنقش زیراستا ن نای در ش ،

 دناوان بهو پاکستان  رانیمانن  ا یجوارهم گرانینقش باز زیمرحله ن نیدر ا همچنینگسترش بحران است. 

افغانساتان   انیم یتیبحران امن شیسقو  طالبان در افزا یبرا یزسانهیزمبا  یگریبازنیبمستقل روابط  ریمتغ

جرقاه   دناوان باه  مبرساپتا  ازدهمیا برچر، حادثاه   یم ل نظر بر اساسنمودن .  فایرا ا یمؤثرنقش  کایو آمر
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 شیو افغانستان افزا کایآمر نیآن، ش ت بحران ماب بر اساسکه  ش یمخاص محسوب  یتیبحران در وضع

 .افتی

 یمستقل یرهایاز متغ متأثر کایافغانستان و آمر انیم یتیمذکور، کاهش بحران امن یالگو اساس بر نیچنهم 

 یالمللا نیبا  ستمیس در سطح کایاست. آمر یتیو وضع یگریباز ،یگریبازنیب نقش ،یالمللنیب ستمیچون س

 گار یساطح د  نیا در ا همچناین . ما  برآ یتا یدرص د کااهش بحاران امن   برالیل یهااستیساز  یریگبورهبا 

بودن  تاا   بر آنق رت در افغانستان  تیتثب ن یبا کمک به فرآ زین ایمانن  فرانسه و انگل یجوان یهاق رت

کاه   زی. دولت نوهوور افغانستان ن یکشور برقرار نما نیرا در ا تیو ثبات و امن مستقرش هدولت افغانستان 

و مقابلاه باا    یداخلا اوضاع  یسازآرامبود تا با  آنبر بود،  کایآمر تیربا محو یالمللنیب یبرآم ه از توافق

 افغانساتان،  جاوار هام دولات   دناوان باه  رانیا ا ،نیبر ارا کاهش ده . دفوه  یتیطالبان، بحران امن مان هیباق

 نفاو   یهاا اهرمبا استفاده از  رانیا یاسفم یدر کاهش بحران بود. جموور یمؤثر یگریبازنیب یرهامتغی

در را در کااهش   یماؤثر افغانساتان، گاام    ۀاوضاع آشافت  یسازآرامبرآم  تا با  رص ددخود در افغانستان 

 دناوان باه   یا ج  یقاانون اساسا   جادیکنفرانا بن ا همچنینبردارد.  کایافغانستان و آمر انیم یتیبحران امن

ا بودنا . کنفاران   مؤثر اریدر افغانستان بس یتیکه در کاهش بحران امن ش ن یممحسوب  یتیخواص وضع

 یاژهیا و تیدر آن شرکت داشتن ؛ وضاع  یافرامنطقهو  یامنطقه ه،یهمسا یاز کشورها یاریکه بس زیبن ن

 یاساس قاانون اساسا   نیبر ااستقرار ثبات در افغانستان فراهم نمود.  یالزم را برا نهیکه زم ش یممحسوب 

یما  یتلقا  یخاصا  تیوضاع  زیش ه بود ن فیآن تعر در یتیحاکم یهانقشو  فیافغانستان که وها  یج 

. الزم به  کر است که هرچنا   نمودیمموجود در افغانستان فروکش  یتیامن یهاتنشآن  یکه برمبنا شود

اماا حضاور طالباان و     ،کارد   اینسبت به مرحله قبل از آن کاهش پ یتیطالبان، بحران امن یپا از سرنگون

. قارارداد افغانساتان    یا و دولات ج   کایآمر یرا فرارو ی یج  یتیامن یهاچالش ،هاآن یهاینیآفرتنش

بحران مانن  ماذاکره و در صاورت    تیریاز فنون م  یریگبورهمرحله برآنن  تا با  نیآنان در ا کهیطوربه

 کاهش بحران را در دستور کار خود قرار دهن . یدر راستا یتی، ثبات امنزوربهلزوم توسل 

 کاه یطاور باه قارار داد   ریتاأث را تحات   یامنطقهو  یمناسبات جوان کا،یافغانستان و آمر انیم یتیبحران امن 

در درصاه نظاام    شیهژمون خو تیموقع میدر افغانستان درص د تحک ینیآفرتنشبا  کایآمر متح هاالتیا

جوات   یباه اقا امات   یالمللا نیبا در ساطح نظاام    کایمذکور سبب ش  تا آمر یتیبرآم . بحران امن المللنیب

 هیا راساتا باا باه راه انا اختن جناگ دل      نیا در ا کاا یآمر متح هاالتیامتوسل شود.  شیق رت خو میتحک

باه شاکل    سام یمبارزه باا ترور  یاما ناکارآم   یرا برقرار نما یش  تا ثبات در درصه جوان بر آن سمیترور
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در  یتا یشا  تاا در پرتاو بحاران امن     بار آن  همچناین کاا  یسااخت. آمر  انیا خاود را نما  سمینوطالبان شی ایپ

خاود را   یهژمون ش،یدر خارو از مرزها یو حضور گسترده نظام رانیغانستان با محور شرارت خوان ن ااف

بادا  شا  تاا     کاا یدر داخل جامعه آمر کایافغانستان و آمر انیم یتیبحران امن نیبر ابخش . دفوه  میتحک

 گرانیبااز  نیا باا درخواسات ا   زیا کشاور ن  نیا ا یش ه و افکار دموم میکتح طلبجنگ گرانیباز تیموقع

 ینوادهااا جااادیا کااا،یافغانسااتان و آمر یتاایبحااران امن یاماا هایپ گااردی از. شااود هماهنااگ طلاابآشااوب

بودنا  تاا    بار آن  یجواان  ساتم یس یمحور اصال  دنوانبه کای. مقامات آمرباش یمدر افغانستان  کیدموکرات

مباارزه   یگار یافراطا ساتان باا   در افغان یالاه یقب یافغان و استقرار دموکراس سلحم یروهاین یضمن بازساز

 ساخته است. انیخود را نما یآنان ناکارآم  ینیآفرتنشحضور طالبان و  لیبه دل کردیرو نیاما ا؛ کنن 
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