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مقاله پژوهشی
آمریکا و استراتژی صلح سازی در افغانستان؛ از نئومحافظهکاری تا نئوهمیلتونیسم
سمیه حمیدی ،1احسان مزدخواه ،2پیمان زنگنه
تاریخ دریافت1400/04/20 :

3
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چکیده :حادثه تروریستی 11سپتامبر 2۰۰1باعث دگرگونی بنیادین در عرصهی سیاست خارجی آمریکا شد.
در علتسنجی این پدیده ،دولتمردان آمریکایی عدم دموکراسی و صلحسازی پایدار در جوامع فرومانده را
بهعنوان پیشران خشونتطلبی و حرکتهای تروریستی میدانستند .پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که
استراتژیهای صلحسازی آمریکا از دوران جرج بوش(پسر) تا دوران نئوهمیلتونیسم به رهبری جو بایدن ،در
افغانستان چگونه میباشد؟ فرضیه پژوهش به این نکته اشاره دارد که کنشگری آمریکا در افغانستان بهمنظور
صلحسازی ریشه در تأمین منافع فرامنطقهای و اجرای جهانیسازی آمریکایی است .اساس ًا توجه به مسئله و
رهیافت صلحسازی در افغانستان در دستگاه ادارکی ـ اعمالی ایاالتمتحده آمریکا بهمنظور ایجاد یک کشور
پایدار در صلح به حاشیه رفته است ،سیاستی که بهنوعی برای صلحسازی ،جریانات داخلی در افغانستان را از
مناسبات دورنگه داشته است و توجهی به ساخت و ساحت داخلی افغانستان ندارد؛ بههمین دلیل پروسه
صلحسازی پایدار موفق نبوده و منجر به نتایج مثبت نشده است .روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر
مفهوم صلحسازی است .دستاورد پژوهش نشان میدهد ،نقطه مشترک استراتژیهای صلحسازی آمریکا در
افغانستان از دوران نئومحافظهکاری(بوش پسر) تا دوران نئوهمیلتونیسم( بایدن) علیرغم تثبیت ثبات در این
کشور در محور تأمین منافع فرامنطقهای آمریکا و مقابلهی استراتژیک با رقبایی چون ،چین و روسیه بوده است.
واژگان اصلی :صلحسازی ،نئومحافظهکاری ،نئوهمیتلونیسم ،ایاالتمتحده آمریکا ،افغانستان.
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مقدمه
به قدرت رسیدن نئومحافظهکاران در دستگاه حاکمیتی ایاالتمتحده آمریکا و بهتبع آن
حادثه تروریستی 11سپتامبر 2۰۰1سرمنشأ تحوالت و معادالت سیاسی و جهانی عظیمی بود.
تبعات و اثر شگرفی که این حادثه در حیطه سیاست خارجی آمریکا گذاشت ،منجر به تغییر
پارادایمی در اصول تصمیمگیری و تصمیمسازی دستگاه سیاست خارجی آمریکا شد .بهواسطه
این رویداد عظیم ،مفاهیمی مثل امنیت ،جنگ با تروریسم ،نجات جهان از شر و ناامنی ،اشاعه
ارزشهای آمریکایی ،صلحسازی و دموکراتیکسازی جوامع فرومانده در کانون گفتمانی
سیاست خارجی آمریکا بازتولید و بازاندیشی شدند .بهموجب حادثه تروریستی یازده سپتامبر
حاکمیت آمریکا به این نتیجه رسید که افغانستان مأوای تروریستهای بینالمللی است و
دلیلی متقن برای مداخله در امور افغانستان پیدا کردند .بر همین اساس افغانستان بهعنوان خط
مقدم «مبارزه با تروریسم» تبدیل شد .در طول دو دههی گذشته رهبران ایاالتمتحده نسبت
به مسئلهی افغانستان نگرشهای درونمحورانه نگاه داشتند؛ یعنی باور به اصالحسازی
افغانستان مطابق با رهیافتها ،اصول ،مبانی و ایدئالهای آمریکایی .در علتسنجی پدیدهی
تروریست ،دولتهای حاکم بر سیاست خارجی ایاالتمتحده از سال 2۰۰1تا دوران بایدن،
نبود ساختارهای دموکراتیک ،عدم وجود روندهای صلحآمیز ،ساختار متشتت فرقهای را مؤثر
میدانستند .این دولتها در اصول کالن سیاست خارجی خود در مسائل فرامنطقهای مانند
افغانستان صلح سازی دموکراتیک به روش آمریکایی را مدنظر گرفته بودند و هرکدام مطابق با
مفصلبندیهای گفتمانی خود نسبت به روند صلحسازی در افغانستان اقدام میکردند .در
دوران نئومحافظهکاری جرج بوش(پسر) ،صلحسازی از طریق رویکرد اجباری پیگیری میشد.
در دوران باراک اوباما توجه به سیاست خارجی وی مبتنی بر محور آسیایی حضور آمریکا در
مناسبات و تعامالت داخلی افغانستان ،و سیاست وی در جهت توانمندسازیهای داخلی در
جهت صلحسازی دموکراتیک قرار گرفت .در دوران ترامپ نگاه آمریکا به مسئله افغانستان تا
حدودی تغییر جهت یافت .او با توجه به دیدگاههای اقتصادمحورانه حضور ایاالتمتحده را
در افغانستان به ضرر منافع امنیتی-اقتصادی آمریکا میدانست و درصدد بود با داخلیسازی
فرآیند تثبیت صلح و دخالت کشورهایی چون هند در روند صلحسازی افغانستان اصول
سیاست خارجی فرامنطقهای خود را پیگیری نماید .سیاست خارجی رئیسجمهور جدید
آمریکا ،جو بایدن ،اساساً بر محور حل یک بحران جدی پایهریزی خواهد شد و در این
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بر این مبنا پرسش اصلی این است استراتژی صلحسازی آمریکا از سال  2۰۰1به رهبری
نئوکانها تا دوران رهبری بایدن موسوم به دوران نئوهمیلتونیسم چگونه بوده است ؟ در پاسخ
به سؤال یادشده ،فرضیهی موردنظر بر این مبنا قرار دارد :سیاست صلحسازی ایاالتمتحده در
قبال افغانستان در حدفاصل سالهای  2۰۰1تا دوران جدید به رهبری بایدن از حضور
حداکثری به عقبنشینی راهبردی گذار استراتژیکی پیداکرده است .در این پژوهش مطالعه
تطبیقی سیاستهای دولتهای آمریکا پس از یازده سپتامبر در افغانستان بر محور صلحسازی
و با بهرهمندی از نظریه صلح دموکراتیک /صلحسازی بررسی خواهد شد.
 .۱پیشینه پژوهش

در باب پیشینه پژوهش ،در میان آثار داخلی کتاب سیاست خارجی آمریکا در عصر
جدید(گوهری مقدم ،)13۹۹،نکات قابلتوجهی در مورد رهیافتها،نگرشها و اصول سیاست
خارجی آمریکا با تأکید بر دوران بوش تا دوران دونالد ترامپ به عطف به منافع منطقهای و

فرا منطقهای ارائه میدهد .در کتاب سیاست خارجی آمریکا در عصر گذار؛ سیاستگذاری
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دوران افغانستان بر محور یک سیاست خارجی هوشمندانه و مشروط بر وضعیت خواهد بود.

خارجی و الگوهای رفتاری (سیمبر و هدایتی شهیدانی  ،)13۹۹به اصول کلی سیاست خارجی
آمریکا با توجه به منابع هویتی و اسناد امنیتی و نوع رفتاری روسای جمهور آمریکا ،بازتولید
یک نظم جهانی -آمریکایی در جهت اشاعه اِلمانهای فرهنگی میپردازد .در مقالهی« آمریکا
و چالش افغانستان ،از نبرد حداقلی بهسوی واقعگرایی اصولی»(2۰۰1تا ()2۰1۹کیوان حسینی
و حبیب زاده )13۹۹،نگارندگان ضمن تأکید بر حادثه یازده سپتامبر ،شرایط پیچیدهای برای
افغانستان در نظر میگیرند؛ شرایطی که در سیاستگذاریهای فرا منطقهای آمریکا از دولت
بوش تا ترامپ برای حلوفصل بحران و منازعهی افغانستان بیان میدارند .معشوری و
دیگران( )13۹۹در مقالهی با عنوان« الگوی الهامی بوش و ترامپ در ملتسازی و ترویج
دموکراسی» ضمن تبیین مدلهای سیاستگذاری دولت نئوکان به رهبری بوش پسر و دولت
ترامپ در غالب الگوی نئوجکسون در باب پروسه ملتسازی و ترویج دموکراسی بیان
میکنند که الگوی دولت بوش اساساً بر محور ملتسازی و دموکراسی با عطف به
مداخلهگرایی و الگوهای قهری بوده است و الگوی دولت ترامپ اشاعه رویکرد اقتصادی
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نوین برای ترویج چهره جدید دموکراسی مدنظر بوده است.
میان پژوهشهای خارجی هم میتوان به مقاله در مورد استراتژی ترامپ در افغانستان با
توجه به قدرتهای نوظهوری چون هند اشارهکرده است و بیان میدارد به دنبال حفظ منافع
آمریکا در افغانستان در پرتو اتحادهای گزینشی میباشد .همچنین در مقاله جریان صلحسازی
در افغانستان ،نگارنده اذعان میکند که بازیگران متعددی در جریان صلحسازی در افغانستان
شرکت دارند مانند ایاالت متحده که همواره در پرتو این مسئله به دنبال تأمین اهداف فرا
منطقهای خود در شرق آسیا میباشد.
 .۲رویکرد نظری«صلحسازی»
)۲-۱صلحسازی
در سال  1۹۷۶جانگالتونگ ،با اشاره به اینکه صلحسازی دارای ساختاری متفاوت با
حفظ و ایجاد صلح است تأکید کرد که اساساً باید مکانیسمی طراحی شود که ریشههای
تنش ،تعارض و درگیری پیشبینی شود و مواقعی که وضعیت به سمت تعارض و درگیری
پیش میرود ،راهکارهایی برای پرهیز از آن به وجود آید .بر این اساس صلحسازی تالش
برای ایجاد یک شرایط پایدار از طریق ریشهیابی و علیت سنجی متغیرهای تنشآفرین است و
اساس ًا باید ظرفیتهای بومی برای مدیریت تنشها و منازعات ایجاد گردد .هدف صلحسازی
به باور جان جانگالتونگ ایجاد و برقراری صلح مثبت است که جامعه را از اشکال خشونت
ساختاری دور گرداند .پائول لدریچ در بیان صلحسازی میگوید :صلحسازی یعنی صلحسازی
پایدار و اساساً مفهومی است که فراتر از بازسازی میرود و هدفگذار از تنش به همگرایی
میباشد .زمانی که منازعات از درگیریهای خشونتآمیز به حلوفصل تنش از طریق
رویکردهای انسان دوستانه تغییر یابد ،صلحسازی پایدار رخ میدهد .بر این اساس صلحسازی
یک برساختهی اجتماعی تلقی میشود( .)Lederach,1997: 39اساس ًا صلحسازی یک
تالش مثبت و انسانی برای ایجاد یک پُل ارتباطی بین ملتها و گروههای متخاصم است که
هدف آن تقویت درک ارتباطات اجتماعی -سیاسی و از بین بردن مؤلفههای تنشآفرین و
منازعه آفرین است.
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صلح،حل تعارض و به عبارتی حفظ صلح درک و معنا کرد .صلحسازی داری سه محور مهم
در زمینه افزایش تقویتپذیریها است که شامل )1 :بُعد امنیتی )2 ،بُعد حکومتی و سیاسی،
)3بُعد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی .صلحسازی فرآیندی مکمل در حفظ صلح است،
درحالیکه حفظ صلح حضور نیروهای آماده در تالش برای کنترل و جلوگیری از خشونت را
در برمیگیرد .صلحسازی شامل طرحهای اجتماعی -فرهنگی و ساختاری است که میتواند به
بازسازی کمک نماید .بنا بر گفتهی پائول کالیرو آنک هافلر حدود نیمی از درگیریها و
منازعات پس از انجام توافقنامهها و پیماننامههای صلح درمیگیرد که این امر نشاندهندهی
عدم وجود یک کاتالیزور الزامآور در دستیابی به یک صلح ماندگار و پایدار است .اساس ًا یکی
از متغیرهای مهم در فرآیند صلحسازی در جوامع توجه به زمان صلحسازی میباشد .هدف از
زمان صلح یعنی توانمندسازی افراد و جوامع بهمنظور مقاومت و کنشگری فعال آنان در برابر
درگیریها و منازعات که میتواند عملکرد مثبتی از آنان ایجاد نماید و بهبیاندیگر منجر به
ظرفیتسازی نهادی در جهت همگرایی اجتماعی میشود(شهرام نیا و نظیفی نائینی:13۹2 ،
 .)1۴۸-1۵3یکی از نکات مهم در نظریه صلحسازی وجود سطحی از منازعات میباشد .در
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صلحسازی را میتوان بهعنوان یک مکمل برای دستیابی پیشگیرانه ،فرآیندهای ایجاد

این خصوص نظریه صلحسازی بهمنظور حلوفصل تعارضات و تنشها برای برطرف نمودن
منازعه میان گروهها درگیر و رفع بیثباتیها میتواند کارساز باشد .صلحسازی به شرایطی
اساساً اطالق میشود که در آن ساختارهای اجتماعی درگیر در منازعه به سمت حلوفصل
اختالفات قدم بردارند و بهواسطه صلحسازی ،امنیتسازی هم صورت بپذیرد( Henderson,
 .)2005: 4در خصوص موانع صلحسازی پایدار هم باید بیان نمود که عواملی موجود
میباشند که فرآیند ساخت صلح را با خأل و مانع روبهرو میسازند که شامل )1 :بازتولید
خشونتها و منازعات در غالبهای جدید امنیت زدایی )2،رویکردهای تحکمی و
سلطهجویانه از باال به پایین )3 ،عدم توجه به ساخت و ساحت درونی)۴ ،عدم مشارکت
جامعه در فرآیندها و روندهای صلحسازی از موانع جدی در صلحسازی پایدار و باثبات
میباشد اساساً تعارض و منازعه از منابع گستردهای ناشی میشود؛ مانند :عدم کنترل عادالنه
در منابع ،گرایشهای سیاسی و عدم تعادل سیستمی.



33

فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل ،دوره  ،14شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)56زمستان 1400

فعالیتهای صلحسازی پایدار بهگونهای میباشد که ضمن ساختار سازیهای
انسجامیافته ،بتواند به بهبود اجتماعی و آشتیپذیریسیاسی میان گروهها و قومیتها بپردازد.
بهبیاندیگر صلحسازی باید به افزایش همافزایی اجتماعی -فرهنگی ،سیاسی -اقتصادی ،امنیت
سازی و ثبات منجر شود و نظم مطلوب را به وجود آورد .هدف بنیادین صلحسازی تغییر
درگیریها به روش سازنده برای ایجاد محیط پایدار اجتماعی است( Reychler,2001:
 .)12فرآیند صلحسازی اساساً باید توسط نخبگان حکومتی جوامع ،متناسب با ساخت درونی
آنان بازتعریف و بازتولید شود تا بتواند بسترهای صلحسازی پایدار و همچنین همافزایی
اجتماعی را فراهم آورد .از مؤلفههای صلحسازی پایدار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
)1شناسایی موقعیتهای تنشزا و منازعه خیز؛
)2جلوگیری از تنشآفرینیها با عطف به روندهای داخلی؛
)3بازسازیهای نهادی کارآمد؛
)۴سیستم سازیهای دموکراتیک؛
)۵دموکراتیک سازی روندهای اقتصادی.
ریچلر با پیوند بین صلح دموکراتیک و نظریه صلحسازی ،بیان میدارد که هر دو نظریه
هدف مشترک و مسیری مشترک دارند که نتیجه آنان در درازمدت برقراری ثبات و روندهای
دموکراتیک است .یکی دیگر از مسائل مهم در ارتباط با صلحسازی پایدار ،مصالحه /اصالح
سازیهای درون جوامع است که بهموجب آن احزاب با یکدیگر در یک فرآیند مصالحه و
آشتی قرار میگیرند و روندهای تنشآفرین گذشته بهبود پیدا میکند و عمالً جامعه به سمت
صلح حرکت میکند ،آشتی اجتماعی میان گروهها و قومیتها فضایی مسالمتآمیز را موجب
میشود و بهواسطه آن توانایی دولتها برای مدیریت افزایش پیدا میکند .نقش پروسه
صلحسازی در کاهش سطح منازعات از منظر صلحسازی پایدار اساساً در چارچوب تغییر
منازعه 1میباشد .پل لدریچ بیان میدارد که صلحسازی یک فرآیند چندبُعدی میباشد که
متعهد به ایجاد سازی شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،حقوقی و ...در جهت
ارتقای صلح و گذار از منازعه است .به عبارت دیگر فرآیند صلحسازی اساساً به معنای
تغییرات ساختاری بهمنظور تغییرات کارکردی صورت میپذیرد تا بهنوعی منجر به گذار از
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فرآیندهای بسیار مهم در باب مسئله صلحسازی در الیه اول آن مدیریت منازعه است .در این
رهیافت پایاندادن به درگیریها از طریق مسائل دیپلماتیک مدنظر قرار میگیرد .بهبیاندیگر،
این نگرش مبتنی بر نتیجهگرایی معنا خواهد یافت .هدف از این پروسه بهنوعی کشاندن
گروههای متخاصم داخلی پای میز مذاکره و تمرکز اصلی آنان مدیریت کوتاهمدت منازعه
است .دومین الیه از تئوری صلحسازی حلوفصل منازعه در جوامع میباشد و هدف از این
پروسه بهنوعی بازسازی روابط تخریبشده در بین گروههای درگیر در منازعه است .در این
روند روابط درون ساختاری نیز میبایستی حلوفصل قرار گیرد .در این فرآیند از صلحسازی،
رویکردهای ائتالفجویانه و همکاری با نهادهای بینالمللی مطرح میشود ،بهطوریکه چنین
فرآیندی را صلحسازی نهادی هم میتوان بیان کرد .مهمترین هدف این رهیافت ،طراحی
گفتگوهای داخلی است تا در روند صلحسازی به اجماع بیناالذهانی در جهت رسیدن به
تفاهم برسند .سومین الیه پروسه فوق ،ایجادسازی گفتمان صلح تکمیلی است .در این الیه که
بهنوعی معروف به دیپلماسی صلحساز چندوجهی است دو مسیر برای تثبیت صلح در جوامع
درگیر منازعه ایجاد میشود :مسیر اول) نظمسازی مبتنی بر حاکمیت دولت که اساس ًا

مقالۀ پژوهشی :آمریکا و استراتژی صلح سازی در افغانستان؛ از ...؛ حمیدی و همکاران

منازعه شود و بسترساز همگرایی بهحساب آید( .)Paffenholz,2010:50یکی از

توانمندسازی دولت برای برقراری صلح و امنیت مدنظراست و مسیر دوم) ائتالفجویی با
سایر بازیگران و رویکردهای دیپلماتیک برای صلحسازی میباشد( Richmond, 2005:
 .)102بهبیاندیگر ،مدلسازی تکمیلی ازجمله نمونههای جدید بهمنظور صلحسازی در مناطق
منازعه خیر است که توسط نیروی سومی در جهت پایدارسازی صلح صورت میپذیرد.
بهطورکلی ،لدریچ و گالتونگ صلحسازی پایدار را پروسهای میدانند که به ایجاد ساختارها،
فرآیندها و توانمندسازی اجتماعی منجر شود و در یک بازهی زمانی قابل حصول به نتیجه
باشد .بهعبارتدیگر ،موفقیت در مسیر صلحسازی مستلزم توجه به سه سطح راهبردی و
استراتژیک میباشد:
 )1نهادینهشدن ساختارها ،نهادها و پذیرش تفکر صلحساز در میان رهبران عالی
(سطح)1؛
)2ساختیابی و تثبیت گفتمان صلحسازی و امنیت زایی در میان رهبران میانه جامعه با
توجه به جوامع پلورالیستی(سطح)2؛



35

فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل ،دوره  ،14شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)56زمستان 1400

)3تالش برای تنشزدایی در میان رهبران اجتماعی ،محلی ،گروههای قومی(سطح.)3
توازن میان این سه سطح در جوامع برای پیشبرد صلحسازی ازجمله مسیرهای صلحسازی
پایدار و گذار از سطح منازعات میباشد که بهنوعی منجر به تغییر سازنده میشود(صحرایی:13۹۴،
 .)3۴-3۶بهبیاندیگر ،برای تثبیت صلح به یک محیط سهگانه نیاز است که این روند شامل)1 :
محیط مؤثر ارتباطی بهمنظور گفتمانسازی برای صلح)2 ،محیط امنیتی و ارتقادهنده صلح ،و )3
محیط حمایتکننده منطقهای و بینالمللی که ضمن به رسمیت شناختن نظم داخلی صلحسازی
متناسب با آن صورت میگیرد( .)Kovacs,2019: 29-33اساس ًا صلحسازی پایدار ارتباط
متقابلی با امنیتزایی دارد و بهنوعی به صلحسازی متغیرشناخته خواهد شد .این روند با
پایانبخشی به نامطلوبهایی مانند منازعه و جنگ ،مطلوبیتهای پایدار را جایگزین میکند .اساس ًا
فرآیند صلحسازی متغیر نیازمند اصالحات نهادی و ساختن روابط میباشد،روندی که بتواند
متناسب با بسترهای هویتی – فرهنگی هماهنگی را حاکم گرداند و به بیان دیگر شامل دو مؤلفهی
مهم یعنی زمینهمندی و توانمندسازی باشد .بهطورکلی ،این دو مؤلفه اکولوژی سیاسی – اجتماعی
جوامع درگیر را به سمت صلح و نظم مبتنی بر دولت پیش میبرد .اساساً پذیرش حکمرانی عرفی
که بهنوعی از الزامات صلحسازی موفق که مبتنی بر واقعیات اجتماعی کشور هدف میباشد
ازجمله مسائل مهم در روند صلحسازی است .بهعبارتدیگر ،بازیگران قدرتمند بینالمللی الزم
است که منظور صلحسازی در ژئوپلیتیکهای خطر مانند آنچه آمریکا در افغانستان صورت میدهد
به شناسایی مکانیسم حکمرانی هیبریدی بپردازند .مسئلهای که ریشه آن در آشنایی بانظم حکمرانی
کشور هدف دارد تا اساساً پروژه صلحسازی با موفقیت همراه شود .بهنوعی توجه به چنین
مسئلهای فرصتیابی برای توسعه و عدم منازعات چندوجهی عمیق در جوامع به وجود میآورد.
.۳آمریکا و مسئله صلحسازی در افغانستان پس از سال۲۰۰۱
روی کار آمدن نومحافظهکاران در دستگاه سیاست خارجی ایاالتمتحده آمریکا و بهتبع آن
حادثه 11سپتامبر ،سرمنشأ تحوالت و معادالت سیاسی و جهانی عظیم بود .تبعات و اثرات شگرفی
که این حادثه در حیطه سیاست خارجی آمریکا گذاشت ،منجر به تغییر پارادایمی در
تصمیمگیریهای خارجی آنان شد و همچنین مفاهیمی مثل امنیت ،قدرت ،جنگ با تروریسم،
اشاعه ارزشهای آمریکایی و ...در کانون گفتمانی سیاست خارجی آمریکا بازتولید و بازاندیشی
شد(گوهری مقدم .)1۵۷ :13۹۹ ،بهواسطه این حادثه استفاده همزمان از قدرت نرمافزارانه در کنار
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تصمیمسازی و تصمیمگیری دستگاه سیاست خارجی آمریکا مفصلبندی شد و به همین دلیل بود
که دموکراتیک سازی تحمیلی و صلحسازی خارج از چارچوبهای داخلی بهعنوان رویکرد و
غایت نهایی ایالت متحده در این دوران قرار گرفت .از سال 2۰۰1به بعد ادبیات سیاست خارجی
ایاالتمتحده آمریکا دچار تغییر پارادایمی شد؛ بهطوریکه بازدارندگی استراتژیک بهموازات
رهیافت سیاست از منظر قدرت در تدوین یک نظم بینالمللی جدید مورداستفاده آمریکا قرار
گرفت و از آن بهعنوان رویکرد نوین در غالب هژمونی خیرخواهانه رونمایی کرد.
 .۳.۱بوش و ایده صلحسازی نئومحافظهکارانه در افغانستان
پس از حمالت یازده سپتامبر ،آموزه سیاسی بوش بر مبنای چارچوب تفکری
نئومحافظهکارانه پیرامون سه ایده شکلگرفته بود)1 :اینکه هژمونی آمریکا در سطح جهان باید
حفظ گردد )2 ،ایاالتمتحده باید از طریق اقدامات پیشگیرانه در حفظ امنیت ملی و بینالمللی
تالش کند ،و  )3اقدامات یکجانبهگرایانه آمریکا در غالبهای صدور دموکراسی آمریکایی و
صلحسازی تئوریزه شده بود .بسیاری از محققان ،صلحسازی لیبرال در پرتو یکجانبهگرایی
تهاجمی و گسترش دموکراسی در افغانستان پس از یازده سپتامبر 2۰۰1را رد کردند ،چون

مقالۀ پژوهشی :آمریکا و استراتژی صلح سازی در افغانستان؛ از ...؛ حمیدی و همکاران

قدرت سخت افزارانه توسط دولت نئومحافظهکاران آمریکا به رهبری جرج بوش(پسر) در

اساساً ترویج صلحسازی و شناسایی موقعیتهای تنشزا مطابق با نظریه صلحسازی با
رویکردهای تهاجمی همخوانی نداشت .رولند پاریس و ادوارد نیومن 1ادعا کردند که مداخله
آمریکا بهعنوان یک رهبر صلحطلب و دموکراسی خواه در افغانستان بهعنوان یک مداخله
بشردوستانه و صلحسازی پایدار در این کشور معنا پیدا میکند و عمالً رویکرد آنان فارغ از
صلحسازی در افغانستان است و جنبهی استعمار مآبانه پیداکرده بود(.)Newman,2009:33
اصالح سازی نهادی – ساختاری در افغانستان در دوران حاکمیت نئومحافظهکاران به
سبکهای لیبرالیستی در جامعه سنتی افغانستان منجر به تشدید سطح خشونتها و بحرانهایی
در زمینه مشروعیت شده بود و نتوانسته بود یکی از مؤلفههای مهم تئوری صلحسازی مبنی بر
جلوگیری از تنشآفرینی با عطف به روندهای داخلی ایجاد نماید .افزایش اعتراضات روستایی
در افغانستان در این سالها نشاندهندهی ناکام ماندن سیاستهای صلحسازی عدم درست
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شناسایی بسترهای تنش آمیز در افغانستان میباشد .استراتژی صلحسازی آمریکا در دوران
نئومحافظهکاران در قبال مسئله افغانستان بر دو محور و شاخص استوارشده بود)1 :شاخصها
و رویکردهای نظری که شامل :الف) رسیدن به جایگاه هژمونیک در نظام بینالملل ،ب) تثبیت
جایگاه هژمونی آمریکا و کنشگری متناسب با وزن بینالمللی ،ج) القای این مفهوم که قدرت
برتر و هژمون نظام بینالملل بهطور عقالنی از قدرت تهاجمیتر بیشتری نسبت به سایرین
برخوردار است)2 .شاخصها و رویکردهای عملی که شامل :الف) مبارزه با تروریست و
تدوین استراتژی ضد شورش در مقابله با ناامنیهای فزاینده ،ب)مقابله با دولتها و
کشورهای فرومانده و یاغی ،ج) جلوگیری از دستیابی دولتهای مسئولیتناپذیر و کمخرد به
سالحهای کشتارجمعی ،د) تقویت ثبات منطقهای ،و)دموکراسی گستری/امنیت سازی فراگیر.
در استراتژی تدوینشده دولت نئومحافظهکاران ،دوران اول زمامداری او گسترهی امنیتی
در قبال افغانستان بیش از گسترهی اجتماعی بوده است یعنی بوش در دوران اول درصدد بود
با افزایش امنیت سازیها و مداخالت نظامی بهطور قاطع با تروریستها مقابله نماید و در
دوره دوم باقابلیتهای بیشتری در عملیاتی سازی اهداف ،دموکراسیگستری و صلحسازی
موفقتری در این کشور دنبال نماید .در استراتژیهای کالن سیاستگذاری ایاالتمتحده در
ارتباط باسیاست خارجی خود در عصر پساجنگ سرد ،این کشور در تالش بوده تا با فرصت
سازیهای هوشمندانه زمینه تحقق یک نظم تکقطبی به رهبری آمریکا را ایجاد نماید .بدین
منظور افغانستان و عراق سکوی پر تاپ آمریکا به سمت اهداف کالن آنان بهحساب میآمد(
کیوان حسینی و حبیب زاده .)12۷ :13۹۹،سیاست خارجی ایاالتمتحده آمریکا در قبال
افغانستان اساساً بهعنوان کاتالیزوری در جهت گسترش اولویتهای خود در عرصهی سیاست
خارجی شناخته و بازنمایی میشود .به گفتهی راجر هیلسمن ،آیزیا ویلسون و راجر جورج
این اولویت بهنوعی برای تقویت قدرت قهرآمیز ایاالتمتحده مفصلبندی شدهاند .این
اندیشمندان ،سیاست خارجی آمریکای پسا 11سپتامبر را محافظهکار ،تهاجمی ،و قدرت محور
توصیف میکنند .آنان استدالل میکنند که بهواسطه حادثه 11سپتامبر سیاست خارجی آمریکا
با میلیتاریسم پیوند خورد است و مهارت جدیدی برای مداخلهگرایی پیداکرده
است( .)Tindall,2010: 203بهطورکلی استراتژی جنگ علیه تروریسم در دوران حاکمیت
نئومحافظهکاران در دستگاه سیاست خارجی آمریکا از سال 2۰۰۰تا  2۰۰۸میالدی و با عطف
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یعنی ایاالتمتحده در مرحلهی اول برای صلحسازی پایدار و گسترش دموکراسی در
افغانستان ،نیروهای تروریستی را بهطور کامل نابود خواهد کرد و بعدازاین مرحله به
امنیتسازی ،صلحسازی و دموکراسی گستری خواهد پرداخت .بهنوعی این استراتژی
صلحسازی تحمیلی بر پایه قدرت و بدون توجه به ساخت داخلی جامعه هدف معنا پیداکرده
بود .هدف ایاالتمتحده در زمان بوش از حمله به افغانستان ،شکست گروه تروریستی طالبان
و القاعده و همچنین جلوگیری از ظهور گروههای طرفدار آنها با اعمال فشار و تحریم
برکشورهایی که این گروهها را ساماندهی ،آموزش و برنامهریزی میکنند بود( Dobbins,
 .)2008: 90-103گفتمان صلحسازی دولت بوش در قبال افغانستان در دستگاه روایتساز
سیاست خارجی وی بهعنوان عقالنیت راهبردی واقعشده بود؛ بهطوریکه ،دموکراسیسازی،
دولت  -ملتسازی لیبرالی در گفتمان مداخلهگرایی انسان دوستانه قرارگرفته بود .اساساً نوع
سیاست اتخاذی دولت بوش بهمنظور صلحسازی در افغانستان در چارچوب روایت
واقعگرایی تهاجمی قابل بسط میباشد به این معنا که قدرت بیشتر امنیت حداکثری را به
وجود میآورد و به نوعی جنگ امنیتساز میتواند ضامن بقای صلح در ژئوپلیتیک خطر /
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به حادثه 11سپتامبر سیاستی بود که در قبال افغانستان طرحبندی شده بود .در این استراتژی

منازعه باشد .بهعبارتدیگر ،نوع صلحسازی بوش(پسر) در افغانستان صلحسازی بر محور
گفتمان جایگزین است .در این گفتمان اساس ًا صلح از الزامات لیبرالیسم بهحساب میآید و
بهنوعی گفتمان صلحسازی خود ارجاع خواهد بود .به این معنا که صلحسازی مختص فرهنگ
غربی است ،فرهنگی که میتواند بسترهای خشونت و اختاللهای هنجاری را از بین ببرد و
با تعامل و مشارکت ،دموکراسیگستری ،دولت – ملتسازی لیبرال را ایجاد گرداند.
 .۱-۱-۳توافقنامه بُن و صلحسازی در افغانستان
در نوامبر سال 2۰۰1در آلمان کنفرانس بُن بهمنظور تحوالت افغانستان تشکیل شد و
توافقنامه بُن به امضا رسید .بنیانگذاران توافقنامه بُن در این کنفرانس از زوایای متعدد بحران
در افغانستان را تحلیل و تبیین نمودند .در این اجالسیه 3محور کلیدی برای بازگشت ثبات به
افغانستان مطرح شد)1 :دولتسازی)2 ،امنیتسازی و )3بازسازی .در بُعد امنیتسازی در
افغانستان بر محورهای)1 :محو طالبان و القاعده)2 ،ایجاد ارتش ملی)3 ،خلع سالحهای
شبهنظامیان)۴ ،وادار کردن کشورهای دیگر به عدم دخالت در افغانستان و حمایت از
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گروههای قومی( .)Dietrich,2015: 21-31از اهداف بنیادین دولت بوش در افغانستان
بهمنظور برقراری صلح ایجاد یک ارتش ملی قوی بوده است .از مأموریتهای ارتش ملی
افغانستان میتوان به)1 :تأمین امنیت کشور و حمایت از روندهای سیاسی تصریحشده در
قانون اساسی)2 ،اعمال برنامه صلح و بازگرداندن جنگجویان به اجتماع)3 ،جایگزینی همه
نیروهای شبهنظامی و سازمانیافته در کشور)۴ ،مبارزه با شورشیان و تروریستها)۵ ،همکاری
با نیروهای ائتالف و نیروهای بینالمللی بهمنظور آموزش و توانمندسازی در مقابله با نیروهای
گریز از مرکز .بهطورکلی میتوان اذعان نمود که توافقنامه بُن محتوایی جدید از مداخله
سیاسی ایاالتمتحده در افغانستان بود .دیپلماتهای آمریکایی و دیگر متحدان آنان با تأکید بر
موضوع امنیت سازی و صلحسازی پایدار و همچنین دولتسازی در تالش بودند تا به نتایج
دلخواه خود از دریچه مذاکره با گروههای داخلی در افغانستان برسند .برنامههای دولت بوش
در قبال افغانستان ثابت کرده بود که نمیتوانست منجر به برقراری یک صلح پایدار در
افغانستان شود چون بسیاری از گروههای افغان در جریان مذاکرات تحت شدیدترین
کنترلهای حاکمیتی آمریکا بودند و از سویی دیگر مذاکرات مربوط به توافقنامه بُن مذاکرات
فراگیر و شمولگرا نبود؛ چون نمایندگان اکثریت طبقات قومی ،نژادی و مذهبی در آن را
شرکت نداشتند و اساساً کنترل تسلیحاتی شبهنظامیان در بستر زیرمنطقهای شکل نگرفت و
صرفاً انتخابهای گزینشی و طرفهای اصلی منازعه و درگیری اجازه شرکت در آن داشتند.
بدین دلیل ،فرآیند صلحسازی نتوانست منجر به امنیتسازی پایدار در افغانستان شود که
عوامل آن به شرح زیر بیان میشود) 1:ناهمگونی(عدم انسجام) بین مدل حکمرانی لیبرال با
وضعیت جامعه افغانستان)2 ،فقدان یک حوزهی عمومی قدرتمند و پایدار در افغانستان،
)3تمرکز بر مفاهیم و مؤلفههای امنیتی)۴ ،عدم مشارکت شمول گرا در فرآیند صلحسازی،
)۵عدم پیشرفت در استراتژی اصالح سازی امنیتی 1و خلع سالح ،خارج نمودن شبهنظامیان از
وضعیت جنگی و ادغام در جامعه (چگنیزاده و صحرایی .)۸1-۸۷ :13۹۴،باید بیان نمود که
استراتژی صلحسازی و امنیتسازی دولت بوش(پسر)در افغانستان ،صلحسازی ،ملتسازی،
شناسایی ظرفیتهای توسعه ،اثرگذاری بر روندهای حکمرانی با ایجاد کردن فضای امنیتی
پایدار بیانشده بود .بنابراین استراتژی دولت نئومحافظهکار بوش در قبال افغانستان ملتسازی
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اقتصادی( ،2)SDEبسط و اشاعهی دموکراسی آمریکایی( 3)SADدر افغانستان بوده است.
بهبیاندیگر استراتژی دولت بوش و در افغانستان پس از یازده سپتامبر ،به«استراتژی »Sمعروف
شده بود ،استراتژی که افغانستان را در چارچوب هارتلند ایدئولوژیک قرار میداد و صرفاً بر
محور تأمین منافع فرامنطقهای آمریکا مفصلبندی شده بود.
 .۳-۲اوباما و استراتژی صلحسازی در افغانستان
اوباما با این تفکر در کاخ سفید قدم گذاشت که صحبت از کاهش مداخالت نظامی
گسترده در خاورمیانه را دستور کار خود قرار داد .به همین دلیل او استفاده از راهبرد موازنه از
راه دور و متناسب سازی حضور در حوزه منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را ترسیم نمود.
ایاالتمتحده برای موفقیت در ایفای نقش موازنه کننده از راه دور ،درصدد محول کردن
مسئولیت و وظیفه تأمین امنیت به متحدان منطقهای خود برآمد(ابراهیمی و ملکی-12۷ :13۹۵،
 .)12۶دولت اوباما با تغییر جبهه جنگ و تعارض خود از عراق به افغانستان ،روش و تاکتیک
خود را همتغییر داد .علت این مسئله آن بود که باوجود طراحیهای جدید استراتژیک برای
افغانستان اما نتیجه آنها در دستیابی به منافع حداقلی ناکام بود؛ بهگونهای که ژنرال مک
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و صلحسازی در پی تأمین ثبات و اشاعه توسعه سیاسی( ،1)SDPاشاعه توسعه

کریستال بر مبنای همین ناکامی استراتژیها در این کشور خواستار افزایش نیروهای نظامی به
حدود۴۰۰۰۰هزار شد .او معتقد بود با افزایش نیروها و سیستمسازی دموکراتیک میتوان
دررسیدن به نتایج مثبت و تغییر روشها و استراتژیها به نتایج مثبت در افغانستان رسید.
اوباما نسبت به افغانستان معتقد بود که تهدید بالقوه و واقعی بینالمللی آمریکا از ناحیه
افغانستان میباشد(  .)Stephen,2013: 101اوباما در بیان رویکرد اتخاذی خود و نوع
استراتژی که در خصوص افغانستان در پیشگرفته بود در سال 2۰۰۹بیان کرد ،خروج نیروهای
ما از افغانستان بستگی به شرایط این کشور دارد .او غیر از رویکرد نظامی ،در رهیافتی
غیرنظامی بیان داشت که هدف ما در افغانستان بر اساس احترام متقابل و توانمندسازی دولت
در افغانستان خواهد بود .اوباما جنگ افغانستان را همواره یک پروژهای میدانست که برای
آمریکا دارای ضرورت جدی بود .بهبیاندیگر ،سیاست صلحسازی اوباما در افغانستان در
1

)Spread Development Political(SDP
'Spread Development economic(SDE)k
)3 Spread American Democracy(SAD
2
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چارچوب سیاست خارجی رفتارساز و گذار به دموکراسی امنیتساز میباشد .سیاستی که
معماری راهبردی و مهندسی ساختار قدرت در افغانستان با عطف بر سیاست توانمندسازی
روندهای داخلی این کشور را موردتوجه قرار میداد .بهطورکلی استراتژی صلحسازی اوباما
در افغانستان بر پایه سه محور بود که شامل موارد زیر میباشد:
)1بازسازی ثبات سیاسی از طریق توانمندسازی افغانها؛
)2افزایش نیروهای نظامی در این کشور بهمنظور آموزش نیروهای امنیتی -نظامی افغانستان؛
)3برنامهریزیهای مناسب برای خروج هوشمندانه از افغانستان.
اوباما همواره از جنگ در افغانستان بهعنوان «جنگ خوب» 1یاد میکرد ،این استراتژی به
این معنا بود که ایاالتمتحده در افغانستان ضمن حضور در این کشور به توانمندسازی
نیروهای امنیتی بر پایه استراتژیهای آموزشی -تربیتی عمل خواهد کرد تا نیروی نظامی-
امنیتی افغانستان بتوانند روشهای نوین مبارزه با تروریست را فراگیرند و بتوانند به
امنیتسازی و بهتبع آن صلحسازی بپردازند .تغییر استراتژی دولت آمریکا در زمان باراک
اوباما در قبال مسئله افغانستان از یک جنگ انتخابی به جنگ ضروری و جنگ خوب
نشاندهندهی حداکثر سازی موقعیت و متعاقب آن بیشینهسازی امنیت میباشد .اوباما در
سال 2۰1۴طی یک سخنرانی بیان نمود :پس از سال 2۰1۴ما از یک افغانستان متحد حمایت
خواهیم کرد و هدف آمریکا در افغانستان بر پایه دو مأموریت خواهد بود)1 :آموزش و کمک
نیروهای افغان در جهت بازسازی و صلحسازی و  )2انجام عملیاتهای ضد تروریستی برای
از بین بردن بقایای القاعده( .)Obama,2014: 10به گفتهی لری گودسون و توماس
جانسون هدف بنیادین ایاالتمتحده در افغانستان در دوران باراک اوباما ایجاد یک«دولت پاک»
و«حکمرانی مطلوب» در افغانستان بوده است ،تا بتواند منافع چهارگانهی منطقهای و فرا
منطقهای آمریکا را تأمین نماید این منافع به شرح زیر است:
)1جلوگیری از تهدیدات تروریستی که منجر به ضربه زدن منافع فرا منطقهای آمریکا
میشود و آمریکا باید در خارج از مرزهای سرزمینی خود با آنها مقابله کند؛
)2ممانعت از گسترش و دستیابی دولتهای منطقه به سالحهای هستهای؛
)3توانمندسازی رژیمها و دولتهای فرومانده مانند افغانستان برای اطمینان بخشی از

Good War
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)۴ایجاد یک پایگاه محکم و قوی برای نظارت بر رقبای فرا منطقهای خود مانند :روسیه،
ایران و چین.
به باور تیم سیاست خارجی باراک اوباما ،ناکارآمدیهای داخلی ،فساد ،ناامنی ،عدم رفاه و...
از مشکالت بسیار مهم جامعه افغانستان است .فساد رابطهای عمیق با دولت افغانستان دارد و
ناکارآمدی آنان سبب بسیاری از چالشهای درونی آنان شده است .به همین دلیل سیاست و
استراتژی ما برای افغانستان ،بازسازی ،توانمندسازی ،سیستمسازی برای پیشرفت افغانستان خواهد
بود .بهنوعی به استراتژی آمریکا در زمان اوباما نسبت به مسئله افغانستان استراتژی( )SGDکه بر
پایه ملتسازی و صلحسازی در افغانستان بود این استراتژی بر سه محور بنا شد که به شرح زیر
میباشد)1 :امنیت)2 ،حکمرانی)3 ،توسعه اقتصادی ازآنجاکه کشور افغانستان ،اساساً کشوری
توسعهنیافته و فاقد یک حکومت کارآمد است رویکرد استراتژیک ایاالتمتحده پس از 2۰1۴مبتنی
بر ملتسازی و دولت سازی و افزایش مناسبات صلحآمیز تعریف میشد .بهطورکلی ،مؤلفههای
استراتژی اوباما برای صلحسازی در افغانستان شامل موارد زیر است)1:بازسازی افغانستان در
راستای امنیتسازی،توانمندسازی اجتماعی با افزایش نیروهای نظامی و غیرنظامی؛) 2توسعه
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ثبات منطقهای؛

نیرویهای امنیتی افغانستان در ارتباط مبارزه با تروریسم و ناامنی؛) 3اعمال فشار بر پاکستان در
جهت قطع کردن حمایت خود از پاکستان؛ )۴مبارزه با فساد و کشت مواد مخدر؛ )۵توسعه
ارتباطات استراتژیک از طریق رسانههای الکترونیک.
 )۱-۲-۳اوباما و استراتژی تاثیرمحور و فرهنگ محور نسبت به افغانستان
استراتژی تاثیرمحوری با شناسایی نتایج یا اهداف موردنظر یک نبرد ،ابزارها را از
یکدیگر تفکیک میکند و سپس ابزارهای جدید را جایگزین میکند .با این استراتژی ،هدف
ایاالتمتحده توانمندسازی نهادهای داخلی افغانستان برای پیشگیری از بازگشت تروریسم و
افراطگرایی میباشد تا بتواند فرآیندها برقراری صلح پایدار و فراگیر را ایجاد نماید و اساساً
تحول در ساختارها و زیرساختها را دنبال کند .این استراتژی که در دوران اوباما نسبت به
افغانستان پیگیری شد شامل ،سرعت عمل ،چابکی ،دانشمحوری ،توانمندسازی،
قابلیتپذیری ،تقویت همکاریهای بومی در جهت صلحسازی فراگیر و شمول گرا بود(
کیوان حسینی و حبیب زاده .)13۰-132 :13۹۹،در رویکردی دیگر اوباما با جهت مشروعیت
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بخشی حضور نیروهای امنیتی آمریکا در افغانستان بر ضرورت تغییر فرهنگ عملیاتی نیروهای
 ISAFدر تمرکز کردن به پشتیبانی از مردم تأکید دارد ،برنامهای که مبتنی بر امنیت سازی در
افغانستان می باشد .همچنین شناخت از محیط داخلی از دیگر وجوه این استراتژی فرهنگی
است .برنامه دستان افغانستان و پاکستان(ارتباط بین افغانستان و پاکستان) در دوران اوباما برای
اجرای بهتر اهداف تعریف شد .مانند آزادی پایدار ،آموزش ،تربیت ،مدیریت نیروها و
جایگزینی برنامه نفوذ استراتژیک در این کشور است .در دوران باراک اوباما ،تروریسم از
مناطق قبیلهای و استانهای سرحد شمالی نزدیک به پاکستان نشئت میگرفت ،در این
چارچوب بود که پاکستان زیر فشار آمریکا در مسئله افغانستان وارد شد .اوباما در دوران
زمامداری خود توان امنیتی و نظامی آمریکا را به سمت امنیت سازی در افغانستان و پاکستان
گذاشت .هدف ایاالتمتحده این بود که با کشاندن پاکستان به معادله افغانستان ،گسترش دامنه
پویایی دشمنان خود را تقویت نماید و با پیوند زدن ساختار اسالمآباد و کابل روند همکاری و
تعامل بین افغانستان و پاکستان را ایجاد نماید تا بتواند به افزایش ضریب امنیت بین دو کشور
بپردازد و بستر منطقهای منازعه را به ژئوپلیتیک صلح تغییر جهت دهد .بهطورکلی ،مشی
راهبردی آمریکا در قبال افغانستان از یک نقش تقابلجویانه به نقش تعاملمحورانه-مشاور
محوری تغییر کرد .اوباما در خصوص مسئله باثبات سازی افغانستان و صلح پایدار در
افغانستان از طرحهایی مانند)1 :حمایت از پروژه خط لوله گاز تاپی که شامل
کشورهای(ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و هند) و  )2برقراری شبکه مواصالتی موسوم به
شبکه توزیع شمالی بهمنظور رشد و توسعه آسیای مرکزی و افغانستان حمایت میکرد(
کوهکن و صحابی .)1۶۹ :13۹۵ ،بهطورکلی ،نوع سیاست صلحسازی اوباما در افغانستان
تحکیم کردن دولت وبری در یک نظم قومی – قبیلهای بود ،سیاستی که بهنوعی منجر به
افزایش تضاد و تنش در جامعه افغانستان میشد .بهعبارتدیگر نقطه مشترک سیاست بوش و
باراک اوباما در قبال افغانستان تحقق دموکراسی تحمیلی و صلحسازی از باال بود که نتیجه این
روند عدم موفقیت تثبیت امنیت و صلح در این کشور بود.
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نوع نگاه ترامپ در قبال افغانستان همواره به معنای غفلت از «تهدید آشکار» 1نبود.
ترامپ در خصوص مسئله افغانستان عمالً با شتابزدگی و ارائه یک سیاست غیرمسئوالنه در
خروج نیروها از افغانستان نبود ،او میدانست این شتابزدگی در عملیاتی سازی مسئله
خروج ،حضور دوباره تروریستهای بینالمللی را در این کشور فراهم میآورد .به همین دلیل
او کوشید تا در پاسخ به انتقاداتی که رویکرد او را غیرمسئوالنه و ضد منافع آمریکا در قبال
افغانستان میدانستند به اعزام تعدادی از نیروها به این کشور بپردازد(Brown,2017: 11-
 .) 12نگرش ترامپ اساس ًا در مسئله افغانستان این بود که سیاست و راهبردی جدید مبتنی بر
فرصت سازی و خلق موقعیت نسبت به افغانستان ایجاد نماید سیاستی که میتوانست مطابق
تئوری صلحسازی در شناسایی محیط تنش مؤثر باشد .بهبیاندیگر سیاست ترامپ در قبال
مسئله افغانستان« ،سیاست خلق موقعیت» 2بود .این راهبرد به این معنا بود که قدرت
تصمیمگیری و قدرت کنشگری آمریکا در افغانستان بر پایه فرصت سازیهای راهبردی و
سیاست فشار حداکثری بر طالبان افزایش پیدا کند و منافع امنیتی -اقتصادی و سیاسی آمریکا
فراتر از «مبارزه با تروریست» در افغانستان باشد که بتواند از گسترش بیثباتیها در جنوب
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 .۲-۲-۳ترامپ؛ درونی سازی فرآیند صلح در افغانستان

آسیا جلوگیری نماید.
 .۳-۳-۳ترامپ و چرخش در سیاست خارجی
باروی کار آمدن دونالد ترامپ در سال ،2۰1۶مفروضات موجود در سیاست خارجی
آمریکا بهنوعی دچار چرخشهای بسط محورانه در اصول ،مبانی و رویکردها گردید .نوع نگاه
او چه در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی آمیزهای از تفکرات اقتصادی و سود -
زیان محورانه بود .بر همین اساس او در انتخابهای سیاست خارجی خود بر مبنای گزینشی
و اینکه کدام مناطق و کشور برای ایاالتمتحده دارای منفعت اقتصادی هستند ،پیش میرفت.
در این نوع از رهیافت سیاست خارجی با توجه به اینکه توزیع قدرت در عرصه نظام
بینالملل اتفاق افتاده است و قدرتهای نوظهوری مانند چین ،هند ،ژاپن و اتحادیه اروپا
شکل گرفتند ،منافع مادی آمریکا در حال خطر و آسیبپذیری است .به همین دلیل الزمه

Obvious Threat
Create Conditions Policy
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کنشگری در این نظم بینالمللی ایجاب میکند تا کنشگری اقتصادی بر پایه انتخابهای
گزینشی را برگزیند .این نوع خوانش و قرائت از سیاست خارجی در کنشگری ایاالتمتحده
در عرصه سیاست خارجی نسبت به کشورهایی مانند افغانستان از سال2۰1۶تا 2۰2۰
قابلمشاهده میباشد .ترامپ اساساً درصدد بود با تکیهبر رهیافت موقعیت پایه و دخالت
قدرت نوظهوری چون هند ،در مناسبات داخلی افغانستان ضمن تحکیم و تضمین امنیت در
این کشور و باال بردن ضریب امنیتی آمریکا در منطقه ،بر قدرت کنشگری اقتصادی خود
بیفزاید و زمینه نفوذ خود را در منطقه جنوب آسیا تحکیم ببخشد و بستر صلح بر مبنای
قدرت را عملیاتی سازی نماید .گروه سیاست خارجی ترامپ عقیده داشت با درونی سازی
فرآیندهای صلح در افغانستان و وادار کردن طالبان به میز مذاکره میتواند صلح پایدار و امنیت
سازی فراگیر را به افغانستان بازگردانند .در دوران ترامپ اساساً دیپلماسی بر پایه قدرت و
زور پررنگ شده بود( .)John,2019: 80-85بهطورکلی الگوی سیاست خارجی ترامپ در
افغانستان بهنوعی شبیه به دوران جرج بوش(پسر) بود دورانی که استفاده از یک دیپلماسی
تهاجمی در سیاست خارجی بهعنوان یک ابزار درآمده بود.
در تاریخ  21اوت  2۰1۷ترامپ سیاست کلی خود را به نام سیاست خارجی بر محور
جنوب شرق آسیا مطرح کرد .این سیاست بهنوعی بیانکنندهی اهمیت هند و نقشآفرینی این
کشور در تعامالت و بازی قدرت سیاسی در نظام بینالملل و نقش این کشور در تعامالت
منطقهای با تأکید بر کشور افغانستان بود .بهنوعی این سیاست نظم آسیا -پاسیفیک را به نظم
هند -پاسیفیک تغییر میداد .ترامپ با اعالم این سیاست جدید از راهبردهای دولتهای
گذشته در قبال مسائل مربوط به افغانستان انتقاد جدی میکرد و بیان داشت که
سیاستگذاریهای اسالف پیشین آمریکا در خصوص این منطقه با عطف به دیدگاههای
مرکانتیلیستی به ضرر آمریکا بوده است .وی ارائه این طرح پیشنهاد داد که ایاالتمتحده
بهجای ملتسازی و صلحسازی در کشوری مثل افغانستان «منافع امنیتی» خود را دنبال خواهد
کرد .راهبرد خلق موقعیت ترامپ در قبال افغانستان بدینصورت بود که با استفاده از یک
سیاست بر پایه فشار و اجبار در کنار تهدید طالبان را به میز مذاکره بکشاند تا بتواند ضمن
امتیاز گیری از طالبان بهعنوان یک بازیگر سیاسی در تعامالت داخلی افغانستان بهنوعی فرآیند
صلح سازی را هم پیش ببرد و در بُعد کالن سیاست خارجی این منطقه را برای حضور خود
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باشد .بهطورکلی ،ترامپ سیاست دولت سازی در افغانستان را بهمنظور صلحسازی و امنیت
سازی طرد کرد و در تالش بود تا باسیاست فشار مبتنی بر مذاکره 1بر طالبان آنان را وادار بر
مذاکره با آمریکا گرداند تا بهواسطه آن افغانستان به یک شریک قابلاعتماد برای آمریکا
درآید .)Landler, 2017: 9-10(.این نکته بیانکنندهی این است که صرفاً ترامپ به دنبال
امتیاز گیری از دولت افغانستان است و اگر اینکه قرار است آمریکا بسترهای صلحسازی و
امنیت سازی را در افغانستان به وجود آورد ،هزینههای این اقدامات را باید دولت افغانستان به
آمریکا بپردازد .هدف کالن ترامپ نسبت به سیاست خارجی اعالمی در قبال افغانستان و
مشارکت قدرتهای نوظهوری چون هند در این کشور عمالً نظارت بر اقدامات منطقهای
چین بهعنوان یک رقیب جدی برای آمریکا بود .هدف بلندمدت ترامپ از مشارکت دادن هند
در امور مربوط به افغانستان در وهلهی اول)جلوگیری از بازتولید دوباره تروریسم و
ثانیاً)تضمین امنیت اقتصادی فرا منطقهای آمریکا بود .)Benedict.2019:143(.بهطورکلی
سیاست خارجی ترامپ در قبال افغانستان و طالبان سیاست«تهدید و فشار» بوده است .او به
طالبان هشدار داده بود که اگر پای میز مذاکره با آمریکا ننشینند و ایده حلوفصل مسالمتآمیز
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امن گرداند تا بتواند با بازیگران قدرتمند منطقهای مانند چین ،روسیه و ایران نظارت داشته

اختالفات را قبول نکنند همه مراکز آنان را با شدیدترین حمالت نابود خواهد کرد .اساساً
گفتگوهای  2۰2۰با طالبان بر همین مبنا قابلتحلیل است .دو هدف بیان شد در گفتگوهای
طالبان و واشنگتن در زمان ترامپ به شرح زیر میباشد:
 )1عقبنشینی ایاالتمتحده از افغانستان؛
)2تضمینهای ضد تروریستی طالبان و عطف به داخلی سازی روند صلحسازی در افغانستان.
یکی از نکات منفی در گفتگویهای  2۰2۰طالبان-واشنگتن ،عدم مشارکت نمایندگان دولت
افغانستان و نمایندگان مردم در این مذاکرات بود که نشاندهندهی نادیده گرفتن فرآیندهای
تصمیمگیری داخلی در جلوگیری از تنشآفرینی و عدم فضای باز سیاسی در این کشور میباشد .از
مؤلفههای اصلی در استراتژی ترامپ در قبال افغانستان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
)1اعطای قدرت بیشتر به نیروهای ایاالتمتحده برای مقابله با تهدیدات داخلی در
افغانستان؛

Pressure-Based Negotiation
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)2فرسایشیشدن جنگ در افغانستان و توجه به رویکردهای سیاسی در روند
صلحسازی؛
)3تثبیت حضور بلندمدت در افغانستان و گذار از رویکرد نظامیمحور به رویکرد امنیتی
– اطالعاتی محور؛
 )۴دعوت از هند برای ایفای یک نقش سازنده در افغانستان بهمنظور کمکهای اقتصادی
و توسعهگرایانه.
 .۴-۴-3نئو همیلتونیسم و سیاست خارجی آمریکا در دوران بایدن
در سپهر سیاسی ایاالتمتحده آمریکا گفتمانها و رویکردهای متعددی در زمینه
جهتگیری سیاست خارجی آمریکا مطرحشده است .این نوع از گفتمانها مانند جکسونیسم،
همیلتونیسم و یا ویلسونیسم در تصمیمسازی دولتهای ایاالتمتحده چه در بُعد داخلی و چه
در عرصه خارجی مؤثر است) .) Watson,2020: 3-6الگوی تفکری حاکم در سیاست
خارجی بایدن را با عطف به مواضع سخنرانیهای وی در کمپینهای انتخاباتی و مصاحبههای
تلویزیونی بر پایه قرائت جدید«نئوهمیلتونیسم» قلمداد کرد .این الگوی تفکری بر این مبنا
میباشد که کنشگری ایاالتمتحده در سیاست داخلی و سیاست خارجی بر پایه اصل قانون
اساسی ،حمایت از دموکراسی آمریکایی ،سیستم فدرالیسم ،کسب قدرت و جاهطلبی در عرصه
داخلی و خارجی میباشد . .بر همین مبنا الگوی سیاست خارجی آمریکا در دوران بایدن بر
محور نئوهمیلتونیسم جدید که در کنار افزایش قدرت اقتصادی ،اشاعه ارزشهای آمریکایی
در سطوح بینالمللی بهوسیله اقدامات چندجانبهگرایانه خواهد بود .طرح کلی سیاست
خارجی ایاالتمتحده در دوران پسا ترامپ نشانگر آن است که ،اعتبار و نفوذ جهانی
ایاالتمتحده آمریکا کاهشیافته است و هدف نهایی دولت جدید احیا ارزشها و قدرت
جهانی ایاالتمتحده خواهد بود(  .)Grajewski,2020:3-5بهنوعی سیاست خارجی
آمریکا در عصر گذار از ترامپ به بایدن بازیابی رهبری آمریکا در سطح نظام بینالملل بر
محور دیپلماسی خواهد بود .بهبیاندیگر سیاست خارجی آمریکا در دوران بایدن ،بازسازی
ساختاری دستگاه سیاست خارجی آمریکا خواهد بود .در بیان اولویتهای سیاست خارجی
جوبایدن میتوان به مواردی اشارهکرده که به شرح زیر میباشد:
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 )2تنشزدایی با چین ،اتحادیه اروپا و روسیه؛
)3بازگشت به پیمانهای بینالمللی؛
)۴به کار گرفتن سیاست قدرت هوشمند.
بایدن در ارزیابی تهدیدات پیشروی سیاست خارجی ایاالتمتحده آمریکا ،مسائل اقتصادی،
سیاسی و زیستمحیطی را از چالشهای جدی سیاست خارجی دولت خود میداند .(Jeffrey,
) 2020: 7-10وی تا حد زیادی در سخنرانیهای انتخاباتی خود از راهحلهای غیرنظامی برای
حلوفصل چالشهای سیاست خارجی نامبرده است که ریشه در تفکرات نئوهمیلتونیسمی وی
دارد .وی مهمترین عامل برای حل تعارضات و منازعات را ،قدرت دیپلماسی در پایه ائتالفسازی
میداند و همواره از این منظر بر قدرت ارزشهای آمریکایی هم تأکید کرده است که بهنوعی
الگوی سیاست خارجی باید را میتوان«الگوی نئوهمیلتونیسم» دانست .یکی از سیاستهای بایدن
در عرصه سیاست خارجی بر محور آسیا ،طرح «ابتکار چهارضلعی» 1خواهد بود .اساس ًا این طرح
یک برنامه امنیتی در آسیا بر مقابله با توسعهطلبیهای چین و روسیه و مقابله با تروریسم و با
همکاری آمریکا ،استرالیا ،ژاپن و هند میباشد .این طرح یک اتحاد استراتژیک و نوپا برای اجماع
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)1رویارویی با پاندمیCovid19؛

منطقهای و فرا منطقهای خواهد بود که زمینه همکاری مشترک استراتژیک بر پایه نگرشهای
واقعگرایانه را فراهم خواهد آورد.
 .۴-۴-۴بایدن و بحران تصمیمگیری در قبال صلحسازی در افغانستان
جو بایدن در خصوص مسئله افغانستان گزینههای قدرتمندی نخواهد داشت .او باید
تصمیم بگیرد که نسبت به توافق صلحی که در زمان دونالد ترامپ ایجادشده است احترام
میگذارد یا خیر و یا اینکه تصمیم به خروج از افغانستان خواهد گرفت .نکته مهم این است
که هیچگونه صلحی در این کشور وجود ندارد و اساساً بایدن با سه گزینه روبهرو خواهد
بود )1:حضور در افغانستان)2 ،خروج کامل نیروها از افغانستان)3 ،خروج مشروط به وضعیت.
افزایش خشونتها در افغانستان نشان میدهد که بیثباتی جدیدی در افغانستان در شکلگیری
است و ارقام تلفات نظامی به  ۸۹1مورد رسیده است که همه نشان از عدم برقراری صلح و
صلحسازی در افغانستان میباشد .افزایش ترور فعاالن جامعه مدنی ،مشکالت حقوق بشری و
Quadrilateral Initive
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مسئله مربوط به زنان و همچنین گسترش بیثباتی و تنشها در جنوب افغانستان بیان میکند
که رئیسجمهور جدید با بحران جدی مواجهه خواهد شد .علیرغم میلیاردها دالری که آمریکا
از زمان جرج بوش(پسر) تا امروز در این کشور هزینه کرده است؛ اما همچنان افغانستان در
لیست کشورهای کم توسعه قرار دارد و اساساً افزایش فزایندهی خشونتها ،فسادهای بومی،
حکمرانی ضعیف و غیر دموکراتیک ،آموزش و بهداشت ضعیف بر فرآیند صلحسازی در این
کشور اثرگذاری منفی داشته است( .)Lasher & Rinehart,2018: 858-861به نظر
میرسد با توجه با این بحرانها خروج از افغانستان گزینهای نامعقول برای دولت بایدن
خواهد بود ،بهنوعی او خواهان افزایش سطح مسئولیتپذیریها بیشتر در جامعه افغانستان
برای حلوفصل بحرانها و جنگ میباشد .در باب سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان
دولت بایدن بیان کرده است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور
همچنان از دولت کابل حمایت خواهد کرد .بهطورکلی ،با پایان یافتن مأموریت ناتو در
افغانستان ،آمریکا و شرکای بینالمللی این کشور به یکسری مسائل فوری که شامل موارد زیر
است رسیدگی خواهند داشت:
 )1پیشبرد روند صلحسازی در داخل افغانستان و تثبیت امنیتسازی در این کشور؛
)2بازسازی برنامههای کمک به غیرنظامیان و دولت مرکزی؛
)3حفظ و نظارت مؤثر بر استراتژی ضد تروریسم و همچنین تدوین یک طرح منسجم برای
حضور بینالمللی – منطقهای در افغانستان در جهت جلوگیری از گسترش ناامنی و خشونت؛
)۴اعمال ابزار حقوق بشری بهویژه در میان قشر جوان و زنان افغانستان .با توجه به این
موارد ایجاد یک چارچوب جامع که به این موضوعات بپردازد از مسائل پیشروی دولت
بایدن در قبال افغانستان است .دولت بایدن میتواند با همکاری شرکای بینالمللی و بازیگران
منطقهای در مورد افغانستان مراحلی را در روند صلحسازی و تثبیت امنیت پایدار در این
کشور پیش ببرد و بستر حضور استراتژیکی خود را در نظم آسیای مرکزی فراهم آورد.
مرحله ی اول) اجرای سیاست پارلماسی داخلی؛ به این معنا که دولت بایدن با طراحی و
تصویب یک برنامه جامع در کنگره به حفظ امنیت پایدار در افغانستان و حمایت از دولت
مرکزی بپردازد ،مرحلهی دوم) اجرا و پیشبرد سیاست قدرت هوشمند در پرتو مسائل حقوق
بشری برای مقابله با آپارتاید جنسیتی در افغانستان و تئوریزه شدن آن توسط طالبان برای
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و سناریوهای پیش روی دولت بایدن در باب افغانستان ائتالفسازی نهادگرایانه بینالمللی
برای حمایت از دولت مرکزی افغانها؛ ائتالفی که با همراهی نهادهایی چون بانک جهانی،
سازمان ملل بهمنظور شناسایی اولویتهای داخلی این کشور برای صلحسازی و پایداری
امنیت خواهد بود( .)Wayne,2021از دیگر مراحل و سناریوهای سیاستگذاری دولت
بایدن برای افغانستان ،بسترسازی اقتصادی در این کشور بهمنظور جذب فاینانسهای مالی –
سرمایهگذاری خواهد بود .اساساً این مراحل در بستر یک سیاستخارجی صلحساز منطقهای
صورت خواهد گرفت.
سیاستخارجی ایاالتمتحده در دهههای اخیر در کشورهای شکنندهای مثل افغانستان
معموالً در یک مسیر دوگانهای قرار داشته است ،مسیری که در ابتدا بهمنظور استحکامبخشی و
بیاعتبار کردن دولتسازی تلقی شده است .بهبیاندیگر ،در استراتژی نوین دولت بایدن در
قبال افغانستان رویکرد منطقهای برای ایجاد ثبات در دولتهای شکننده مؤثر میباشد .نگرشی
که بیان میدارد همزمان با خروج نیروها ،حمایتهای متعدد و متنوع با کنشگری بازیگران
منطقهای صورت میپذیرد .بهعبارتدیگر تیم سیاست خارجی بایدن عقیده دارد تعیین یک
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هموار شده مسیر دموکراتیکسازی و توانمندسازی اجتماعی ،مرحلهی سوم) از دیگر مراحل

استراتژی منطقهمحور برای پایداری ثبات میتواند به امنیتسازی و تثبیت فرآیند صلح در
افغانستان کمک کند .بهبیاندیگر ،تعیین یک جزیره ثبات بهعنوان یک استراتژی راهبردی
میتواند امنیت و پروسه صلحسازی را به وجود آورد .استراتژی جزیره ثبات در قبال افغانستان
یعنی توانمندسازی اجتماعی ،سرمایهگذاری در زیرساختهای موجود میباشد .اساساً این
سؤال مطرح میشود که سیاست خارجی دولت بایدن در قبال افغانستان بهمنظور صلحسازی
در چارچوب جزیره ثبات و خروج راهبردی از این کشور چگونه قابل تبیین است؟ در این
راستا بایدن و تیم سیاست خارجی او با سه گزینه روبهرو است )1 :تمرکززدایی )2 ،کمکهای
بلندمدت و  )3حذف مخربهای خارجی .بایدن نخست با عطف با نگرش تمرکززدایی در
تالش خواهد بود انجام یکسری از محدودیتهای محلی – منطقهای در غالب یک قرارداد
اجتماعی نزاع حاکمیتی کاهش یابد و بهنوعی بستر وابستهسازی دولت افغانستان به حمایتها
و اصالحات ساختاری – آمریکایی ایجاد گردد .دوم ،انجام کمکهای بلندمدت برای تغییرات
نهادی و تعریف پروژه های جدید ،انگیزه رهبران داخلی برای تغییر افزایش یابد .بهنوعی این
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سیاست خارجی در پرتو افزایش سطح ارتباط اجتماعی و سرمایهگذاری در مناطق خواهد بود.
سوم ،حذف پیشرانهای مخرب در قبال افغانستان است؛ بهطوریکه آمریکا بتواند با همراهی
متحدان بینالمللی و نهادها به مهار تقابلهای منطقهای و ماجراجوییهای منازعه گستر
کشورهایی مانند پاکستان در افغانستان پایان دهد(.)Hirsch and Whitsell,2021
بهطورکلی ،سیاست خارجی بایدن در قبال مسئله صلحسازی در افغانستان در غالب سیاست
ردپای کوچک 1خواهد بود .به این معنا که با توجه به خروج بخشی از نیروها ،همچنان به این
کشور توجه خواهد شد تا اساساً مانع از رشد دوباره تروریسم شود .بدین منظور افغانستان از
یک هارتلند ایدئولوژیک در دستگاه سیاست خارجی بایدن برخوردار خواهد بود تا در این
کشور تروریسم و ناامنی دوباره پا نگیرد .بهطورکلی ،سیاستهای اعالمی بایدن در برابر
موضوع افغانستان به شرح زیر است(:)Welnabaum,2021: 12
 )1کاهش نیروهای آمریکا منوط به پایبندی طالبان بر تعهدات توافقنامه دوحه
است(تنشزدایی در برابر تنشزدایی)؛
 )2ادامه حمایت از دولت مرکزی برای توانمندسازی اجتماعی حکمرانی در افغانستان؛
 )3دولتسازی پایدار و نظم مبتنی بر دولت بهمنظور فرصتسازی برای مذاکره با طالبان.
یکی از اهداف راهبردی سیاست خارجی بایدن در قابل مسئلهی صلحسازی در
افغانستان افزایش پتانسیلهای اقتصادی داخلی این کشور برای افزایش سطح ثبات و پیوند
استراتژیک این کشور با آسیای مرکزی است( .)Ryan,2021:2-3به همین دلیل در
پلنگذاری سیاست خارجی بایدن در افغانستان تغییر اقتصاد جنگمحور به اقتصادثباتمحور
امنیتساز از جایگاه باالیی برخوردار است .یکی از اهداف بلندمدت ایاالتمتحده در دوره
بایدن برای افغانستان کالیبراسیون کردن تعهدات میباشد .در این زمینه اولویتبندی و
درجهبندی اهداف آمریکا در برابر افغانستان مطرح خواهد بود و در پرتو آن نظارتهای
فرامنطقهای در قبال بازیگرانی مثل چین ،روسیه و ایران مدنظر واقع میشود.
در دسامبر 2۰2۰وزارت امور خارجه آمریکا ،استراتژیهای سیاست خارجی آمریکا برای
حضور مؤثر در افغانستان و تثبیت صلح را تدوین نمود .اساس ًا در این استراتژی گذار از
شکنندگی دولت به ملتسازی متکی بر خود به چشم میخورد و اصول این استراتژی بدین
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1

تالش برای تبدیل آنان به فرصتهای تعمیق صلح ،ب) پایدارسازی اجتماعی :به معنای
توانمندسازی گروههای اجتماعی داخلی در افغانستان و بسترسازی برای مشارکتهای فراگیر
در جهت پایدارسازی محیطی ،ج) مشارکت :یعنی تقسیم مسؤولیت با همراهی متحدان
منطقهای و فرامنطقهای در چارچوب گفتمانسازی ائتالفی .از دیگر سیاستهای راهبردی
دولت بایدن در افغانستان فعالسازی بستر منطقهای میباشد .به این معنا که آمریکا با همراهی
متحدان بینالمللی خود بازیگران سطح منطقهای را در قبال فرآیند صلحسازی در افغانستان
درگیر خواهد کرد تا این سیاست بهنوعی منجر به معماری ساختار امنیتی این کشور
گردد( .)Baryalay and NasimSadat,2020:10بهطورکلی ،ماتریس فرآیند صلحسازی
آمریکا از دوران بوش پسر تا دوران بایدن به شرح زیر میباشد:
)1مداخلهگرایی()Intervention؛
 )2بازسازی()Reconstruction؛
)3عقبنشینی(.)Withdrawal
مسیر اول که از سال  2۰۰1تا  2۰۰۸را شامل میشود دربرگیرندهی مداخلهجویی،
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شرح میباشد :الف) استراتژی پیشگیرانه :یعنی پیشبینی روندها و رویدادهای منازعهآمیز و

صلحسازی قهری و دولت – ملتسازی از باال میباشد .مسیر دوم با عطف با ماتریس
بیانشده بازسازی اجتماعی ،پایدارسازی ،عقبنشینی و واگذاری محدود اختیارات به نخبگان
تربیتشده از سال  2۰۰۸تا  2۰1۶را در برمیگیرد .مسیر سوم که تا حدودی شامل نقاط
اشتراک سیاستگذاریهای دوره ترامپ و بایدن میشود ادامه تحول در سیاستگذاری،
پیشبرد روند صلحسازی با عطف به گفتگوهای میان گروهی و عقبنشینی راهبردی میشود.
استراتژیهای دنبال شونده صلحسازی در افغانستان با توجه به ماتریس(: )IRW



امنیت /امنیتسازی(صلحسازی قهری)؛
قانون و برقراری نظم



حکمرانی



اقتصاد



جامعه

با عطف به ماتریس صلحسازی استراتژیهای تثبیت صلح آمریکا از زمان بوش تا دوران
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بایدن در قبال افغانستان ضمن مسیرهای سهگانه بیانشده از مداخلهجویی و صلحسازی قهری
تا ادامه تحول سیاستگذاری صلحسازی در این کشور مطابق بر پنج استراتژی کالن بوده
است بهطوریکه از سال 2۰۰1امنیتسازی مداخلهجویانه بر محور جنگ امنیتساز و همچنین
گذار به لیبرال دموکراسی امنیتساز و تحول در یک جامعه یاغی در دوران بوش به دیپلماسی
تحولی و سیاست خارجی رفتارساز بهمنظور دولتسازی وبری در دوران اوباما منتقل شد .از
سال  2۰1۶تا  2۰2۰ماتریس صلحسازی آمریکا علیرغم مداخلهگرایی راهبردی و معماری
امنیتی برای تثبیت صلحسازی بر محور درونیسازی روند صلح مفصلبندی شد و در غایت
نهایی آن فرسایشی شدن جنگ را دنبال میکرد .باروی کار آمدن ماتریس صلحسازی آمریکا
استراتژی عقبنشینی معطوف بر شرایط خواهد بود و بهنوعی الگوی پیشنهادی بایدن بر
محور اهرمهای سهگانهی دیپلماتیکی ،حقوقی و نظامی خواهد بود.

 )۱-۴-۴-۴تأثیر عقبنشینی نظامی ایاالتمتحده آمریکا از افغانستان در زمان بایدن
و دینامیک امنیتی آن
دینامیک امنیتی سیاستگذاری آمریکا در قبال مسئله افغانستان و خروج نیروهای نظامی
از این کشور که از سال  2۰۰1تا بدین لحظه بر دو محور بسیار مهم استوارشده است که بدین
شرح میباشد )1 :مبارزه با تروریسم با شیوههای مدرن در غالب عملیاتهای ضد تروریسم و
 )2آموزش ،مشاوره و توانمندسازی نیروهای امنیتی افغانستان برای مبارزه با ناامنی حاصل از
کنشگری شبهنظامیان .این دو محور همواره از زمان بوش تا دوران بایدن در دینامیک امنیتی
ایاالتمتحده خللی وارد نکرده است .در دولت بایدن هم مقامات آمریکایی بیان داشتهاند که
اقدامات ضد تروریستی و مبارزه با ناامنی را در غالب سیاست« خارج از افق» را ادامه خواهند
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جلوگیری از گسترش مجدد تروریست در این منطقه به کار خواهد گرفت(.)Biden,2021
اساساً یکی از سیاستهای اعمالی دولت بایدن در باب مسئله صلحسازی در افغانستان استفاده
از این کشور برای اهداف فرامنطقهای خواهد بود .در سیاستگذاری فرامنطقهای آمریکا چین
ازجمله تهدیدات جدی بهحساب میآید .بایدن با عطف به دکترین سد مهار و با یک سیاست
ائتالفساز با شرکت کشورهایی مثل ژاپن ،کرهجنوبی ،تایوان ،استرالیا ،نیوزلند ،هند بر نفوذ
فرامنطقهای چین مانعگذاری خواهد کرد .در این دوره بایدن در تالش خواهد بود با اضافه
کرده کشوری مثل افغانستان به این حلقهی ائتالفی در تأمین اهداف فرامنطقهای خود خواهد
پرداخت .بهطورکلی ،در این دوره میتوان بیان نمود که افغانستان از یک اهمیت راهبردی
برخوردار خواهد شد و بهنوعی افغانستان نقش کشور عایق 1در معادالت جهانی برای آمریکا
را بازی خواهد کرد.
نتیجهگیری
مسئله اصلی پژوهش آن بود که استراتژیهای ایاالتمتحده آمریکا در قبال صلحسازی
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داد .به این معنا که بایدن خاطرنشان کرده است که آمریکا بخشی از توان خود را برای

در افغانستان پس از یازده سپتامبر با تأکید بر دوران جرج بوش(پسر) تا دوران زمامداری جو
بایدن چگونه بوده است و چه مسیری را دنبال خواهد کرد .برای پاسخ به این پرسش ابتدا به
تبیین نظری مسئله با تأکید بر نظریه«صلح دموکراتیک/صلحسازی» پرداخته شد .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که پس از حادثه تروریستی یازده سپتامبر 2۰۰1رویکرد کالن سیاست
خارجی آمریکا از یک استراتژی و رهیافت ثبات محور به یک رهیافت و نگرش تغییرمحورانه
بر پایه اتخاذ رویکردهای تهاجمی تغییر جهت داد .در علت سنجی حادثه یازده سپتامبر،
دیوانساالری آمریکا از دولت بوش تا دوران ترامپ عقیده داشتند که گسترش تروریسم و
ناامنی به دلیل شکست پروژه دولت ،نبود یک دموکراسی مدرن و حاکمیت قانون ،ضعف
نهادها مدنی ،انسداد فضای سیاسی ،فساد سیستماتیک و روندهای اقتصادی شکستخورده در
بروز حرکتهای گریز از مرکز و تهاجمی در افغانستان مؤثر بوده است.
در سیاستگذاری خارجی آمریکا بعد از یازده سپتامبر ،2۰۰1پیشبرد فرآیند صلحسازی
Insulation Country



1

55

فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل ،دوره  ،14شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)56زمستان 1400

در جوامع شکسته خورده از جمله مسائل راهبردی ایاالت متحده به حساب آمده است به
طوری که در این پروسه افغانستان به عنوان نقطه کانونی این مسئله مفصلبندی شد .به طور
کلی از سال 2۰۰1با حاکمیت نئومحافظهکاران پروسه صلحسازی قهری بر مبنای مداخلهگرایی
و گفتمان جایگزین بر محور جنگامنیتساز پیگیری شد .از سال 2۰۰۸تا  2۰1۶به توجه به
حاکمیت گفتمان تغییرمحورانه باراک اوباما ،روند صلحسازی در افغانستان ،در غالب سیاست
خارجی رفتارساز برای دموکراسیسازی صلحطلبانه و تحکیمساز دولت وبری در افغانستان
بوده است .با روی کار آمدن ترامپ و شیفت پارادایمی در الگوهای سیاست خارجی آمریکا،
استراتژی صلح سازی ایاالت متحده بر محور فرسایشی شدن جنگ در افغانستان و توجه به
رویکردهای سیاسی در روند صلحسازی و تثبیت حضور بلندمدت در افغانستان و گذار از
رویکرد نظامیمحور به رویکرد امنیتی – اطالعاتی محور چارچوببندی شد ،به طوری که
الگوی پیشنهادی دولت ترامپ در قبال صلحسازی در افغانستان درونیسازی روندهای تثبیت
صلح در این کشور بود .همزمان با روی کار آمدن بایدن در آمریکا مسئله افغانستان و
صلحسازی در این کشور به عنوان اولین بحران تیم سیاستگذاری وی مطرح شد .اساساً
سیاست راهبردی بایدن در باب پروسه صلحسازی در افغانستان در غالب سیاست رد پای
کوچک ،نظم مبتنی بر دولت ،سیاست معطوف بر شرایط و دکترین سد مهار با عطف به
اهرمهای سهگانهی دیپلماتیکی ،حقوقی و نظامی خواهد بود.
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.۷1
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