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 گزاری سپاس 
پژوهش کنونی به ادامه مجموعه مطالعات صلحِ انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان  

پیشین  می کارهای  صلح  باشد.  فرآیند  از  اند  عبارت  صلح  مطالعات  پیرامون  انستیتوت 

دیدگاه )أفغانستان:  مردم  سناریوی    ٬(1397های  افغانستان:  در  منازعه  حل  الگوهای 

صلح در افغانستان  های  بررسی گفتگو  ٬(1397)  بخشیدن به منازعه از طریق مذاکرهپایان

 وگوهای صلح دولت با طالبانمردم از گفت  نگرش و برداشت(،  1395)  چهار دهه گذشته

منازعه  ،(1394) سیاسی  افغانستان:  حل  مردم  1398)  مختلف  یالگوهای  ات  نظر  و    ،)

 (. 1398افغانستان در مورد حل سیاسی جنگ و نظم سیاسی پس از مصالحه با طالبان )

 

) می افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  از  بهAISSخواهم  این  (  از  خاطر حمایت 

از مصاحبهپژوهش   روند  تشکر کنم.  را در مورد  نظریات خود  افغانستان که  شوندگان در 

هادی ایوبی، کنم. محمدمذاکرات صلح، توافق آینده و اقتصاد شریک کردند، قدردانی می

تان نقش  ها در افغانسگر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، در انجام مصاحبهپژوهش

او صمیمانه سپاسقابل از  از  کنم. همچنین میگزاری میتوجهی داشته است، که  خواهم 

دکتر انورالحق احدی، وزیر پیشین مالیه افغانستان، نافع چودری از دانشکده حقوق دانشگاه  

هاروارد، ناصر صدیقی از وزارت مالیه، و داکتر نیپا بنرجی، از دانشگاه اوتاوا و ریس پیشین 

که خاطر اینبه ،  گرپژوهشو سراج الدین ایثار،  اره توسعه بین المللی کانادا برای افغانستان،  اد

نویس این پژوهش را مرور کردند و نظریات و پیشنهادات خود را با  وقت گذاشتند و پیش

من شریک کردند، ابراز امتنان کنم. امیدوارم این پژوهش بتواند به صلح پایدار در افغانستان  

 ک کند. محتوای این پژوهش مسئولیت انحصاری نویسنده است.کم

 ژن یاهلل بنعمت
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 مقدمه  .1

انسانی  هزینه  ی مسلحانه منازعهتداوم   و  اقتصادی  تحمیل    بر را  سنگینی  های  افغانستان 

پیشرفت چندانی  ها در این زمینه  تالش،  به ختم جنگ از راه مذاکرهرغم میل  کرده است. به

 بار توسطشورش عمدتا خشونتآغاز  دهه از  و نیم  . پس از گذشت بیش از یک  ه استنداشت

سرنگگروهی    -   طالبان  گروه دنبال  به  قدرت ونیکه  سال    از  را    1380در  مجددا خود 

افغانستان،    - کرد  دهیسازمان توافق کردند که  حکومت  حکومت  ایاالت متحده و طالبان 

 ، وارد مذاکره شوند. دادن به این منازعهبه منظور پایانیابی به یک توافق سیاسی  برای دست

که  امضا کرد  طالبان  گروه  را با    اینامهموافقت  1398حوت    10ایاالت متحده در    حکومت

أفغانستان یم بین طالبان و حکومت  مذاکرات مستق  میشود تا در مراحل بعدیتوقوع برده  

حال این ن. با ایکار کنند دایمیبس توافق سیاسی و آتش تا دو طرف در راستای آغاز شود

  که پاسخ مانده است، از جمله اینهای دشوار بیپرسشوسیعی از    روند پیچیده است و طیف

گونه ه طالبان و توافق احتمالی حکومت افغانستان و طالبان چو  ایاالت متحده  ی  نامهتوافق 

به  می توافق  تواند  جامع  چتبدیل  چارچوب  و  توافق ه شود  این  میگونه  نظر  نتوانها  از  د 

المللی به   های بینکمک  تداوماقتصادی و    جامع  گذاریسرمایهبدون    .دنپایدار بمان  اقتصادی

 پایدار باشد. بعید است که افغانستان، هرگونه نظم پسا توافق 

معارف، حقوق   یافغانستان در زمینه  یدر نظم پسا توافق نیاز مبرم به حفظ دستاوردها

  به منظوراحیای اقتصادی    ،نهادهای دولتیفعالیت    استمراراطمینان از  و    زنان و آزادی بیان

ی همه  جویان سابقمجدد جنگافغانستان به سمت خودکفایی و ادغام  مسیر  هموارکردن  

جنگ  )هم  هاطرف یعنی  حکومت  و  مخالفان  طالبان  که  هم جویان  حکومت    کسانی  با 

اما هستند  متحد  د  افغانستان  از  میستگاهخارج  فعالیت  امنیتی  زندگی   کنند(های  در 

ترین  که افغانستان بزرگ الوه براین، با توجه به این غیرنظامی و عادی، وجود خواهد داشت. ع

انداز ثبات بلندمدت  توجهی به این اقتصاد غیرقانونی چشم تولیدکننده تریاک جهان است، بی

از آنرا تضعیف می به  کند.  افغانستان  نرسیده استجایی که  به خودکفایی  ،  لحاظ مالی 

روند کاهش  ی  ادامه و    سیاسی  رای ثباتالعوض بب  مالیهای کمک   بهاین کشور  دسترسی  

 ، ضروری است. خواهد شددر پی توافق از راه مذاکره آغاز ممکن خشونت که 
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حاکم شرایط  به  توجه  جهت  ،با  است  ممکن  در افغانستان  کند.  اختیار  را  مختلفی  های 

کند می  یابد،درگیری شدت می  «بدترین حالت»ی  سناریو اقتصادی  و  رشد  درآمد  شود 

گیر صورت چشمخشونت به   «بهترین حالت»ی  یوسنار  که درحالی  درکند،  داخلی سقوط می

گذاری و سرمایه  یابدداخلی افزایش می  درآمدشود،  یابد، رشد اقتصادی سریع میکاهش می

سالگیردمیرونق   بین  بهتری1403تا    1399های  .  سناریوی  در  افغانستان  به  ،  ن حالت 

عواید داخلی از  میلیارد دالر    3.1بیرونی و    میلیارد دالر کمک  6.3صورت میانگین ساالنه به  

که کشور در سناریوی بدترین حالت، به صورت میانگین ساالنه نیاز خواهد داشت، در حالی

 عواید داخلی نیاز خواهد داشت. میلیارد دالر از  2.2لر کمک بیرونی و میلیارد دا 8.2به 

بدون حکومت باکیفیت کافی اما  حیاتی است المللی  های بینبه کمک   افغانستان  دسترسی

 فساد  معرض  در  ،(نوپدرساالر)  به عنوان یک دولت نئوپاتریمونیال  افغانستاننخواهد بود.  

عالوه براین، با توجه به عدم اطمینان   . مقیاس بزرگ قرار دارددر    منابع  اتالف  وگسترده  

اقتصاد جهانی و ایاالت متحده، نیاز است تا   بر  19- کوویدگیری  همهناشی از اثرات منفی  

زیرا  قبلی    هایفرضپیش تمام   گیرد،  قرار  بازنگری  پیش میمورد  که  توان  کرد  بینی 

روی  تواند  می  19- کووید   یریگهمه  و  کند  کندتر  را  اقتصادی  مالی  کمکرشد  به  های 

تنها ثبات را تضعیف خواهد کرد بلکه هرگونه  . کمبود منابع مالی نه بگذارد  تأثیر افغانستان  

 عواقب آن وخیم خواهد بود. خطر فروپاشی قرار خواهد داد و توافق از راه مذاکره را در 

بی  اقتصاد و چشم از سوی دیگر،  بر  افغانستان  انداز سرمایهثباتی سیاسی    تأثیر گذاری در 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعالم کرد که    1397دلو    29منفی گذاشته است. در  

برحالرییس کسب  وقت  جمهور  با  غنی،  اشرف  انتخابات    50.64،  آرای  درصد 

، جمهور است، و عبداهلل عبداهللدور دیگر رییس  برای یک   1398میزان    6جمهوری  ریاست

حال، عبداهلل درصد آرا را به دست آورده است. با این  39.52رییس اجرایی وقت افغانستان، 

نتایج نهایی را به چالش کشید و بعدا اعالم حکومت موازی کرد. این روند تنش سیاسی را 

 ای را امضا کردند که براساسنامهتوافق  1399ثور    28که غنی و عبداهلل در  افزایش داد تا این 

این    آن عبداهلل نقش رییس شورای عالی مصالحه برعهده گرفت. غنی و عبداهلل طبق  را 

. پیش از آن حکومت برخوردارندها  سهم مساوی در انتخاب وزرا و انتصاب والی از  نامه  توافق 
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جمهور غنی و آقای عبداهلل بر سر تشکیل  ایاالت هشدار داده بود که در صورتی که رییس 

های خود را به به توافق نرسند، کمکی  ی سیاس هابرای غلبه بر تنش یک حکومت فراگیر  

 گیر کاهش خواهد داد. افغانستان به صورت چشم 

توان را میشود، اوضاع فعلی افغانستان  تا جایی که به خشونت و نظم اجتماعی مربوط می

انحصار نخبگان  قدرت و منابع در    کرد که در آن  توصیفشکننده    حدودم  دسترسی  نظم

  حال، با این  کنند.حاکم در حکومت است و دسترسی دیگران به منابع و قدرت را محدود می

 نیز اند و  انداخته  وضعیت شکننده است زیرا این نخبگان توسط خشونتی که طالبان به راه

. الگوی اندشده    دهکشیچالش  به    ، های مسلح مانند دولت اسالمیسایر گروه  تا حدی فعالیت

به یک نظم دسترسی  شکننده    حدودِمطلوب در این حالت گذار از یک نظم دسترسی م

گیری که در آن فضای سیاسی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم   پایدارتر است  حدودِم

رسد. تر از این به نظر میحال وضعیت افغانستان پیچیده. با اینتر و بازتر باشدملی وسیع

لی که نخبگان حاکم به قدرت و منابع رسمی دسترسی دارند، طالبان عمدتا اقتصاد  در حا

به احتمال   در آینده  . نوع توافقی کهاست  انحصار خود حفظ کردهدر  غیرقانونی افغانستان را  

پایدار  یک نظم دسترسی محدود  گیرد، به مراتب با  بین حکومت و طالبان صورت میزیاد  

اند، کنند از قدرت محروم شده ، کسانی که احساس  هر دو طرفخواهد داشت. در  تفاوت  

. این  خواهند کشیدو ترتیبات جدید را به چالش  نخواهند کردنتایج توافق را قبول  احتماال 

وضعیت ممکن است نظم موجود )شکننده با دسترسی محدود( را بیشتر از پیش تضعیف  

نتایج حاصل از یک توافق  که  اینوند و  ربرای ایجاد نهاد سیاسی باثبات، فراگیربودن    کند.

قدر برای بازیگران داخلی، شهروندان افغانستان و بازیگران بانفوذ خارجی قابل  هچسیاسی  

مسأله است،  بود.    ضروریی  اقبول  زیاد  منازعه  کاهش  خواهد  احتمال  سریع به  رشد  به 

توافق منجر   ظم پسااما این پرسش که آیا ن  شود،میگذاری منجر  سرمایهتشویق  اقتصادی و  

 شود یا خیر، نیز مهم است. حکومت باکیفیت می  ایجاد   و  متوازنرشد  ،  شمولهمه به توسعه  
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برای ختم منازعه  وافق  ت  فراروی های اقتصادی  انداز و چالش بررسی چشم   پژوهشهدف این  

اقتصاد بررسی وضعیت  از طریق  افغانستان،  راه مذاکره در  توافق    اندازچشمو منازعه،    از 

های اولیه و  از داده   پژوهش. در این  استو اقتصاد سیاسی  اقتصادی    اولویت های   سیاسی،

بین نهادهای  سایر  و  جهانی  بانک  افغانستان،  حکومت  استفاده  ثانویه   است.   شدهالمللی 

بررسی نیز  ساختاریافته با گروه وسیعی از مردم و  های نیمهبر مصاحبهاین پژوهش  همچنین  

مذاکرا روند  در  اخیر  افغانستان،  تحوالت  در  سیاسی  توافق  برای  است.  ت  استوار 

ارزیابی    هدف این پژوهش زیرا    اند،نبوده اقتصاددانان    صرفا  پژوهش این    شوندگانمصاحبه

افغانستان از طریق مصاحبه با بازیگران کلیدی و ناظران   در  وضعیت کنونی اقتصاد و منازعه

از رویکرد اقتصاد سیاسی استفاده شده است. این پژوهش  بوده است. در این    عرصهاین  

پیچیدگیهای چارچوبضمن درنظرگرفتن محدودیتپژوهش   و  این  بندی مفهومی  های 

رائه توضیحی در مورد  های اجتماعی و توافق سیاسی را برای امشخصا مفهوم نظمروند،  

 بندد. میصلح افغانستان به کار روند 

است  هشتاز  پژوهش  این   شده  تشکیل  منازعهبخش  و  اقتصاد  وضعیت  اول  بخش   ی . 

 اولویت های   توافق سیاسی و  اندازچشمو سوم  گیرد. بخش دوم  افغانستان را به بحث می

سیاسی در ویتنام و کلمبیا    ایهتوافق   به  کند. شواهد مربوطبررسی میرا  ظم پسا توافق  ن

 یوهایسنارو    هاتی ها و محدودفرصت  پنجم وششمشود. بخش  ارائه می   چهارمدر بخش  

توافق  ی برا  شدهین یبشیپ  پسا  می  نظم  بررسی  به  برخی   هفتمبخش    .گیردرا  مرور  با 

پردازد و اقتصاد سیاسی می تحلیل  احتمالی برای توافق سیاسی در افغانستان به توضیحات

 کند.را خالصه می کلیدیهای بخش آخر، یافته
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 وضعیت اقتصاد و منازعه . 2

های اقتصادی و انسانی سنگینی را بر افغانستان تحمیل کرده است.  ی جاری هزینه منازعه

یا »هی یوناما  اخیر  افغانستان«گزارش  متحد در  معاونت ملل  دهد که سال نشان می  ئت 

هزار نفر   10تلفات غیرنظامیان به باالتر از  رقم ششمین سال متوالی بوده که در آن  1398

است.  زده می  1رسیده  تخمین  نفر  میلیون  یک  از جنگ  متأثر  معلولین   2شود. تعداد کل 

پس از سوریه باالترین هزینه بوده   1396در سال ی اقتصادی خشونت در افغانستان هزینه

اقتصادی خشونت که    تأثیر   .شودتخمین میکشور    درصد تولید ناخالص داخلی  63  برابر با   و

برای  م خشونت و همچنین  های مستقیم و غیرمستقیشامل هزینه اقتصادی  که  ضریب 

  به اساسمیلیارد دالر    67.8  شود که  گردد، تخمین زده میهای مستقیم اعمال میهزینه

باشد.  خرید  بر    3قدرت  عالوه  هزینهتأثیرجنگ  سیاسی،  و  اجتماعی  اقتصادی ات  های 

های سکتور خصوصی و دولتی تنها زیرساختتحمیل کرده است. جنگ نه نیز  توجهی را  قابل

ی افغانستان را نیز تضعیف  گذاری و توسعه آیندهانداز سرمایهبلکه چشم   ،را نابود کرده است

منفی وجود دارد. به عبارت  دهد که بین جنگ و توسعه ارتباط  کرده است. شواهد نشان می

صلح  کمتر  کشور  یک  هرچه  کمتر  دیگر  باشد،  یافتآمیز  خواهد  در توسعه  که  امری  ؛ 

 5ترین کشورهای جهان باقی مانده است. یافتهو یکی از کمترتوسعه   4افغانستان مشهود است

 
از     1 متوالی  سال  ششمین  برای  غیرنظامی  تلفات  »افغانستان؛  رفت«:   10یوناما،  فراتر  هزار 

https://news.un.org/en/story/2020/02/1057921 . 
 . 1394شوند«، خبرگزاری رصد، »معلولین به خاطر توزیع معاش بیومتریک می  2
جش تأثیر اقتصادی خشونت و منازعه در سطح  : سن1397انستیتوت اقتصاد و صلح، »ارزش اقتصادی صلح     3

 . 31(،  1397جهانی« )سیدنی 
 (. 1398کند«، )سیدنی انستیتوت اقتصاد و صلح، »گزارش صلح مثبت؛ تحلیل عواملی که صلح را حفظ می   4
 (. 1398)نیویورک : افغانستان«، 1398توسعه سازمان ملل متحد، »گزارش توسعه انسانی برنامه  5



6 
 

   (1396ل سا)درصدی تولید ناخالص داخلی به عنوان : هزینه اقتصادی خشونت 1  شکل

 6مراجعه کنید  منبع: به پاورقی

 

، به تعقیب آن 1357در سال  افغانستان    خلق  دموکراتیک  حزباز زمان کودتای نظامی  

در  حمله افغانستان  به  شوروی  جماهیر  اتحاد  گروه1358ی  میان  جنگ  مختلف  ،  های 

پیوسته  افغانستان    ،1380تا    1375و ظهور طالبان به قدرت از    1373تا    1371مجاهدین از  

، رنج برده است. تغییر یافتهآمیز که مقیاس و ماهیت آن با گذشت زمان  از منازعات خشونت

بر حسب رشد    که  را  گذشته  ی دو دهه درگیری، بانک جهانی مجموع هزینه1381در سال  

محاسبه شده بود،  های بشردوستانه و مخارج نظامی  ی کمکرفته و هزینه اقتصادی از دست

از هم    در اثر جنگ  هم اقتصاد و هم نهادهای دولتی  7میلیارد دالر تخمین زد.   240بالغ بر  

 پاشیده بودند.

 
و منازعه در سطح    خشونت  یاقتصاد  ری تأث: سنجش  1397صلح    یاقتصاد  ارزشاقتصاد و صلح، »  توتی انست   6

 . 31(،  1397  یدنیس)  «،یجهان
میلیارد   27.5میلیارد دالر هزینه داشته است؛ اکنون افغانستان به  240بانک جهانی، »دو دهه منازعه   7

دالر برای بهبودی نیاز خواهد داشت«:  
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ر برابر خطرات  د  ،عالوه براین، افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و تخریب محیط زیست

پذیر آسیب  همچنان  سالیکوچ و خشکلرزه، لغزش زمین، برفطبیعی مانند سیل، زمین

سوم جمعیت کشور را متأثر  - خطرات طبیعی حدود یک  1359باقی مانده است. از سال  

بالیای طبیعی در   1396هزار نفر شده است. در سال    20شدن بیش از  تلف کرده و باعث  

 فر را آواره کرد. هزار ن 44افغانستان 

نظم سیاسی جدیدی براساس اصول لیبرال دموکراسی و درنظرگرفتن    1381  پس از سال

افغانستان  های اسالمی،  های ملی و ارزش سنت برقرار شد. حفظ حقوق زنان و حقوق  در 

مت اقتصاد بازار را معرفی حکو های ملی بدل شد وناپذیر سیاستاییهای جدبشر به بخش 

آماده ناگهانی  اقتصادی  کافی برای این تغییر    یحکومت و جامعه به اندازهحال  با این   کرد.

توان از آن به عنوان  افغانستان دارای نظام اقتصادی بود که می  1357نبودند. قبل از سال  

کرد.  یاد  اصالحات    8اقتصاد مختلط  برابر  در  مقاومت  اولیه  عالئم  پسابنابراین    سال   دوره 

 ود و فساد به یک مشکل بزرگ ملی تبدیل شد.آشکار ب 1380

رکود اقتصادی، فروپاشی نهادهای کلیدی دولت    گشت وعقب یک دوروجود، پس از  با این

ی در کل دوره   1380دوره پسا سال های انسانی اواخر قرن بیستم، و یکی از بدترین فاجعه

ای توسعه های عظیم شرکای  . حکومت با کمکبوددر افغانستان  مجدد  امیدواری و احیای  

  9کرد.  یگذاررمایهعامه س اخت نهادهای دولتی و گسترش خدمات و متحدین خود روی س 

تورم مهار شود، ارز مورد  برقرار و  کالن  در حوزه مدیریت اقتصادی تالش شد تا ثبات اقتصاد

های مالی و پولی مناسب ایجاد شود و همچنین قوانین اصالحات اساسی قرار گیرد، سیاست

و مقررات از جمله قانون جدید مدیریت مالی عامه تدوین و تطبیق شود. این اصالحات به  

 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20186600~m

.enuPK:34463~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html 

 
 ، «افغانستان  در  متحده  ایاالت  تجربه  از   هاییدرس  اقتصادی؛   رشد  و   خصوصی  سکتور  توسعه»  سیگار،   8

 . IX ،23 ،25(، 1397 آرلینگتون)
 شماره  ،سوم جهان  نامهفصل ،«عراق و  افغانستان دوم؛ بخش  سازی،دولت و  رسانیکمک» بیژن،  اهللنعمت  9

5 (1397 .) 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20186600~menuPK:34463~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20186600~menuPK:34463~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html


8 
 

برای   مناسب  محیطی  سرعت    رشدایجاد  با  اقتصاد  کرد.  کمک  خصوصی  سکتور 

ای به مدت یک دهه به رشد خود ادامه داد و خدمات درمانی و دسترسی به  هامیدوارکنند

ه به طور قابل توجهی گسترش یافت. تولید ناخالص داخلی سرانه طآموزش ابتدایی و متوس 

  10افزایش یافت.   1396در سال    امریکایی  دالر  556به    1381در سال    امریکایی  دالر  179از  

از س  نیم پس  تولید  1380ال  همچنین در یک دهه و  عنوان درصدی  به  ، درآمد داخلی 

سال   44درصد افزایش یافت، میانگین طول عمر از    11.9درصد به    3.3ناخالص داخلی از  

میلیون افزایش    8میلیون به بیش از    0.8سال افزایش یافت، تعداد شاگردان مکاتب از    61به  

 11توجهی بهبود یافت.یافت و برابری جنسیتی به میزان قابل

  36. نرخ فقر از  افزایش یافتاشتغالی  کم  حال با وجود رشد اقتصادی، فقر، بیکاری وبا این

  1396درصد در سال  55و سپس به  1392درصد در سال  39.1به  1390درصد در سال 

. نرخ بیکاری نیز از حدود گرفتندبیشتر مردم در معرض خطر جدی فقر قرار  افزایش یافت و  

 12.افزایش یافت 1393و  1392سال درصد در  22.6به  1390درصد در سال  21.6

)به  بودند  اصلی رشد اقتصادی در افغانستان    محرک   یالمللنیب  یهاگذاریسرمایه  و  هاکمک

حدود    1394تا    1381های  بین سال  افغانستان  یاتوسعهمراجعه کنید(. شرکای    1شکل  

با   13. انداختصاص داده میلیارد دالر کمک مالی را در زمینه توسعه و امنیت این کشور  112

به بیرون از   المللی بین کارانپیمان طریق ها به افغانستان ازکمک  این  بزرگ حال بخش  این

هم  یافت و نه  اختصاص    مؤثر   به صورت  مانده نه باقیبخش اعظم پول  و    کشور منتقل شد

 
 (.1398  جهانی،  بانک: سی دی واشنگتن)  جهانی، توسعه هایشاخص  10
  واشنگتن) ،«شکننده وضعیت در  اقتصادی توسعه برای هااولویت ؛ 1409 تا افغانستان» جهانی، بانک  11

 .9 ،(سیدی
  کابل،) ،«خطر معرض در پیشرفت – افغانستان در فقر وضعیت روزآمد» افغانستان، در  جهانی بانک گروه  12

1398  :)
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/publication/afghanistan-

poverty-status-update-report-2017. 
  واشنگتن) ،«شکننده وضعیت در  اقتصادی توسعه برای هااولویت ؛ 1409 تا افغانستان» جهانی، بانک  13

 . 11 ، (سیدی
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مؤثر   صورت  عین .  شدمصرف  به  شرکت  در  و  افراد  افغانزمان  خصوصی  به    های  نیز 

ها در افغانستان  تأیید مجموع مبلغی که آن  وجود که  با  ندگذاری در کشور رو آوردسرمایه

. توجه بوده استهنگفت و قابل  یرسد مبلغ اند دشوار است، به نظر میگذاری کردهسرمایه

المللی در مورد افغانستان باعث  گذشته، حمایت و اجماع بین  یدر آغاز دهه عالوه براین،  

از افغانگذاری خصوصی شد و  نندگان و سرمایهکافزایش اعتماد مصرف  ها یا به  بسیاری 

سال کردند. در  گذاری روی مسکن به این کشور پول ارافغانستان بازگشتند یا برای سرمایه

توجهی صورت  های قابل گذاریسرمایهنیز  برخی از سکتورها همچون مخابرات و خدمات،  

ها هستند.  گذاریی بارز این سرمایهسیم و روشن نمونهدو شرکت مخابراتی افغان بی گرفت.  

گذاری  در کشور سرمایهامریکایی میلیون دالر  700سو به این 1382شرکت روشن از سال 

  ناخالص   دیتول  به  شده  افزوده  ارزش  نیباالتر  1395تا    1381های  بین سال  14است.کرده  

است.  ساالنه  درصد  در  یداخل بوده  صنایع  و  تولید  زراعت،  خدمات،  شامل  ترتیب   15به 

 16المللی در کشور بوده است.گذاری بینگذاری داخلی بیشتر از سرمایهرفته، سرمایههمروی

شورش و  را  که اجزای اصلی آن  به خود گرفته است  شکل جدیدی را  منازعه  حال  با این 

شدید   میخشونت  با  دهدتشکیل  طالبان  اطالعاتی.  و  تدارکاتی  حمایت  از    برخورداری 

پناه و  امنگاهپاکستان  شور  های  گروه  یک  عنوان  به  کشور،  این  خاک  مجددا در  شی 

شدسازمان استدهی  شد ه  باعث  افغانستان  در  شورش  تا.  منابع  ه  جای   بیشتر  به   مالی 

  تأمینهای شدیدا مورد نیاز از جمله معارف، صحت و زیربناها، به  گذاری در زمینهسرمایه

شور شود.  داده  اختصاص  هزینهامنیت  سرمایهش  و  توسعه  میزان  ی  به  نیز  را  گذاری 

خدمات عامه به مناطق   ه است کهباعث شدو نا امنی  . شورش  ه استتوجهی افزایش دادقابل

افغانستان  یناامن و مناطقی که تحت نفوذ بیشتر طالبان قرار دارد، گسترش نیابد. منازعه

جنگ افغانستان و استقرار ی  هزینه  امریکا نیز تحمیل کرده است.  به    های سنگینهزینه

 
https://www.roshan.af/en/personal/about/about-روشن، »درباره روشن«: شرکت   14

roshan/ 
 . جهانی توسعه هایشاخص  15
 . «افغانستان در متحده ایاالت تجربه از هاییدرس اقتصادی؛ رشد و خصوصی سکتور توسعه» سیگار، 16
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سال   از  کشور  این  در  امریکایی  دالر    975حدود    1398تا    1381سربازان    بودهمیلیارد 

 17است.

اجتماعی   کهحالی  در مثبت  کارزار  - روند  از  بود  گرفته  شکل  افغانستان  در  که  اقتصادی 

ظهور ،  شدمتأثر  ها  شاهراهو  مهم  بار طالبان و حمالت این گروه به مراکز شهری  خشونت

حال تر کرد. با ایندولت اسالمی و گسترش صنعت مواد مخدر، اوضاع افغانستان را پیچیده

و  ملی نیز در تضعیف اقتصاد رعیتی ارباب و سیاست  عوامل دیگری همچون فساد گسترده

ها نیز باعث شد که  ها در مدیریت و تخصیص کمکنهادسازی نقش داشته است. نارسایی

عمده  بخش    18د.نی عکس بدهد و در برخی موارد نتیجهنهای خارجی کمتر مؤثر باش کمک

و عمدتا    نشد   تیریمد  سالم  طور به دلیل فساد و ضعف دولت به    المللیی جامعه بین هاکمک

سازی را تضعیف  حداقلی بر اقتصاد ملی داشت و دولت تأثیرکه به مصرف رسید ای به گونه 

آمیز حتی در نظم پسا  ها، برای گذار موفقیتکرد. بنابراین مدیریت مؤثر و اثربخشی کمک 

 توافق حیاتی خواهد بود. 

سرمایه  تأثیرمنازعه   بر  به  اساسی  توجه  با  و  است  داشته  اطمینانگذاری  مورد    عدم  در 

در مصاحبه برای  .  عضو یکی از احزاب سیاسی  خواهد داشتی افغانستان، همچنان  آینده

گذاری نخواهیم کرد.  : »اگر پول داشته باشیم در وضعیت جنگی سرمایهگفتپژوهش  این  

گذاری در چنین وضعیتی مثل این است که پول خود را آتش بزنید. بنابراین در نبود  سرمایه

سرمایه شاهد خروج  ما  مهاجرتامنیت  و  مغزها  فرار  بین    19جوانان هستیم.«  ،  مذاکرات 

به جای اطمینان   ایاالت متحده و طالبان و مذاکرات آینده بین حکومت افغانستان و طالبان

آینده، پیشین حکومت    به  ارشد  مقام  است. یک  آورده  وجود  به  را  اطمینان  عدم  فضای 

این  می داشت.  خواهد  وجود  سردرگمی  نرسیم،  توافق  به  طالبان  با  که  زمانی  »تا  گوید: 

مانند. اما اگر حکومت افغانستان ها منتظر میکند و آنگذاران را دلسرد میوضعیت سرمایه

 
 . 1398 فوربز ،[«انفوگرافیک] 1380 سال از افغانستان  در جنگ ساالنه هزینه» کارتی،مک نیال  17
:  آبینگدون ) ،«دولت کردن  تضعیف و  نساخت: افغانستان  در یخارج کمک یهاتناقص » ژن، یب اهللنعمت  18

 (1396 روتلج،
 . 1398 دلو 13 کابل، شخصی،   مصاحبه سیاسی، حزب  یک عضو  19
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گذاری خواهد شد. نامه حفظ شود، باعث تشویق سرمایهق و طالبان به توافق برسند و تواف

توافق تجربه  ما  گذشته  نشدند.«نامهدر  تطبیق  که  داشتیم  را  مشابه  دیگر    20های  برخی 

گویند که  خوانند و میی امید کاذب« میشود »دوره ای را که طی مذاکرات انجام میدوره

عده طالبان که با حکومت افغانستان  د و آن عده از طالبان که با ایاالت متحده مذاکره کردنآن

شان از اقتصادی  جنگ که منافعهای  میدان جویان خود در  مذاکره خواهند کرد، بر جنگ

  21شود، کنترل ندارند. می تأمینراه اقتصاد غیرقانونی 
 

گذاری مستقیم خارجی در افغانستان )به عنوان  رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایهفیصدی : 2شکل  

 1397تا  1381درصدی تولید ناخالص داخلی( از سال  

 1399های توسعه جهانی، منبع: شاخص

 هجری شمسی است.   ۱۳۸۱میالدی مطابق سال  ۲۰۰۲سال نوت: 

 
 . 1398  دلو 14  کابل، شخصی، مصاحبه حکومت،  پیشین  ارشد  مقام یک  20
 . 1398  عقرب 6 کابل، شخصی،  مصاحبه کابل، دانشگاه اقتصاد  استاد  یک  21
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از همسایگان خود  این کشور  اما    ، رشد کرد  1381از سال  اقتصاد افغانستان پس  که  با این 

ی رکود  ادامهشاهد  سو  به این   1391از سال    ،1396به استثنای سال    عقب مانده است و

 مراجعه کنید(.  2بوده است )به شکل  اقتصادی

تا   1381: میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه در افغانستان، کشورهای همسایه و جهان، از سال 3  شکل

1396 

 1399های توسعه جهانی، منبع: شاخص

 هجری شمسی است.   ۱۳۸۱مطابق سال میالدی  ۲۰۰۲سال نوت: 

درگیری و  تخریبناامنی  دلیل  به  هزینهها  افزایش  و  زیربناها  فشار توسعه های  شدن  ای، 

لی نیز صرف  زیادی را بر مصارف عامه وارد کرده است که در نتیجه بخش بزرگی از بودجه م

است. شده  کمک  امنیت  به  متکی  شدیدا  کمک افغانستان  است.  بوده  خارجی  های های 

های نظامی، به طور متوسط برابر  ، به استثنای کمک1394و    1381های  ای بین سالتوسعه

سال  38با   بین  است.  بوده  افغانستان  داخلی  ناخالص  تولید   1397و    1383های  درصد 
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توسعه کمک به طور متوسط  های  نظامی  را  درصد    69ای و  افغانستان   تأمینبودجه ملی 

های  میلیارد دالر کمک   57، از  1390و    1381های  بین سال  22(. 3کرده است )شکل  می

به همین   23درصد آن برای سکتور امنیتی هزینه شده است.  51شده در افغانستان  مصرف

ال یافت. در س ها به امنیت اختصاص میتوجهی از کمک بخش قابل   ،های بعدترتیب در سال

  24المللی به افغانستان، به امنیت اختصاص یافت.های بیندرصد از کل کمک  60،  1397

بدون حل منازعه، فشار مالی سکتور امنیتی بر اقتصاد افغانستان همچنان افزایش خواهد  

با کاهش جریان کمک  اگر  این وضعیت  افغانستان همراه  یافت.  به  ، باعث  شودهای مالی 

ای به سکتور امنیتی یافته برای سکتور ملکی و توسعه خواهد شد بخش اعظم منابع اختصاص

 منتقل شود.

غیرقانونی است. اقتصاد نیز اقتصاد  و  بزرگ    گر افغانستان دارای اقتصاد غیررسمیاز سوی دی

این  عمدتا در سکتور زراعت  گیرد که  را در بر میهای اقتصادی  غیررسمی افغانستان فعالیت 

که اقتصاد غیرقانونی افغانستان بسیار بزرگ است و صنعت در حالی شود،  کشور انجام می

ت تریاک   آنرا  عمده  فعالیتهددمیشکیل  بخش  درصد  نود  تا  هشتاد  اقتصادی  .  در  های 

وان بخشی  نهای غیرقانونی به ععمدتا از طریق سکتور غیررسمی از جمله فعالیتافغانستان  

ترین تولیدکننده تریاک است. تریاک  افغانستان بزرگ   25گیرد.از اقتصاد محلی، صورت می

افغانستان را    10  سودآور   محصول فروشی وبه عنوان یگانه   از اراضی تحت آبیاری  درصد 

می سال    کند.اشغال  خود    4.5تریاک    ،1395در  به  را  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد 

ب و  فقیر  از کشاورزان  بسیاری  درآمد  منبع  و  بود  داده  مییاختصاص  ارزش زمین  باشد. 

 
 ، «افغانستان:  مداوم  شکنندگی  وضعیت  در  دولت  برای  سازیظرفیت  و  سازیمشروعیت»  بیژن،  اهللنعمت   22

  بودجه .  15  ،(1397  لندن،)  توسعه،  و  رشد  دولت،  شکنندگی  درباره  لندن  اقتصاد  دانشکده-آکسفورد  کمیسیون

 . 1398 سال ملی
   .155،افغانستان  در یخارج کمک یهاتناقص » ژن، یب اهللنعمت  23
  ، ( 1398) ،«افغانستان در فراگیر رشد  و صلح  از حمایت برای توافق؛ پسا اقتصادی ابتکارات» جهانی، بانک  24

29 . 
 وضعیت   مطالعه  است،  رسیده  فرا  پایدار  شغل  سمت  به  حرکت  زمان  افغانستان؛»  کار،  المللیبین  سازمان   25

 . 3 ،( 1391 کابل) ،«گزارش خالصه افغانستان، در اشتغال
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که منبع درآمد  صنعت تریاک عالوه براین  26شود.میلیارد دالر برآورد می   2صادرات تریاک  

کند. کشت و  ، منبع درآمد برای شورشیان نیز فراهم میاست زمین  کشاورزان فقیر و بی

تریاک   ادامه که  برداشت  به  افغانستان برای کمک  علیه  در طول جنگ سرد در  ی جنگ 

گسترش یافت، اکنون احیا ترویج و  (  1371  -   1357در کابل )  دولت تحت حمایت شوروی

این دشواری  که    بوده  کردن آن دشوارحال جایگزینبا این  کند.می  تأمینشده و طالبان را  

عوامل متعددی از جمله عدم حاکمیت قانون، دسترسی آسان به مسیرهای تجاری اصلی و  

ی هرگونه توافق سیاسی در افغانستان  ، دارد. آیندهی کشاورزانبرا  نبود ابزار معیشت بدیل

از سال    تأثیر توجهی تحت  قابل ل  شکهب تریاک، که  این  1380صنعت  به آن کمتر  سو  به 

 است، قرار خواهد داشت. توجه گردیده

 1397تا  1383 از تأمین : بودجه ملی و منابع 4  شکل

 

 1398، افغانستان مالیهمنبع: وزارت 

 است.    یشمس  یهجر 1383مطابق سال  یالدیم  2004 سال: نوت

 

 
 . 64 ، 43 ،«شکننده وضعیت در  اقتصادی توسعه برای هااولویت ؛ 1409 تا افغانستان» جهانی، بانک  26
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میتأثیر را  توسعه  بر  جنگ  میکانیسمات  از  تعدادی  طریق  از  افزایش  توان  جمله  از  ها 

صورت مالیات غیرقانونی، استخراج  ها به های توسعه، اخاذی طالبان از مشاغل و تجارت هزینه

های مسلح غیرقانونی، رونق صنعت تریاک و  معادن توسط طالبان و سایر گروهغیرقانونی  

های مهم اقتصادی و یک مقام ارشد حکومت که در برنامه  27تخریب زیربناها مشاهده کرد. 

 گذاری کار کرده است، در مصاحبه برای این پژوهش گفت:سرمایه

به  هزینه حکومت  است.  باال  بسیار  ]توسعه[  امنیتی  اقتصادی  سبب  ی  مشکالت 

شرکت به  را  انرژی  و  معادن  شرکتهای خصوصی میقراردادهای  این  و  از  دهد  ها 

ها باید برای  کند. این شرکت  تأمینخواهند که باید امنیت را در ساحه  حکومت می

سرمایه دوربینامنیت  خرید  مانند  کنند،  به هاگذاری  پول  پرداخت  و  امنیتی  ی 

آن پیمان از  محافظت  برای  امنیتی خصوصی  شرکتکاران  این  از  طالبان  باج  ها.  ها 

اند. طالبان حتی در معامله با گیرند و یک سیستم مالیاتی موازی را ایجاد کرده می

استفاده میشرکت فنی  اصطالحات  از  معدن  یک  های  از  یک طالب  بار  یک  کنند. 

های برق و  شد. این گروه اغلب پایهرویالیتی    یت حکومت خواهان شرکت تحت مالک

 28کند. شده را تخریب میهای آسفالتجاده

 ، طور خاصوکار را به ی انجام تجارت و کسب طور کل و هزینهی توسعه را به ناامنی هزینه

برده  گیری  چشم شکل  به   میباال  کار  صلح  روند  مورد  در  که  ارشد  مقام  یک  کند  است. 

بر رشد اقتصاد تریاک و قاچاق در افغانستان  داشته است،  طالبان    ی کهمثبت   تأثیرگوید: »می

دولت اسالمی »بیشترین آسیب را مثل   ها  طالبان در مقایسه با سایر گروه  29بوده است.« 

عمدتا  ات اقتصادی چندبرابر،  تأثیربا    بزرگ های  اکثر پروژه   30اند.«به امنیت کشور وارد کرده 

 
 هنجارها، هویت،» بیژن، اهللنعمت به  کنید مراجعه افغانستان مالیاتی نظام درباره  بیشتر اطالعات  برای  27

  اقتصاد دانشکده-آکسفورد کمیسیون ،«افغانستان مالیاتی امور اداره از شواهدی  دولتی؛ بروکراسی و هاروایت

 (. 1398  لندن،) توسعه و رشد دولت، شکنندگی درباره لندن
 . دولت سابق ارشد  مقام یک  28
 .کابل دانشگاه اقتصاد  استاد  یک  29
 . 1398 عقرب  28  کابل، شخصی، مصاحبه نگار،روزنامه یک 30
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به دلیل ناامنی پیشرفت چندانی نداشته است. »معادن در مناطق ناامن به صورت غیرقانونی  

یک استاد اقتصاد دانشگاه   31ریزد.« شود و پول آن به جیب طالبان میاستخراج و صادر می

 اظهار داشت:   پژوهشکابل در مصاحبه برای این 

های مخالف  این جنگ است. اکثریت گروهاصلی  نی منشأ  به نظر من اقتصاد غیرقانو

جنگند، در پی منابع اقتصادی هستند. جنگ فعلی که در برابر حکومت افغانستان می

منافع اقتصادی است و از    بر سردر افغانستان جنگ دینی و ایدئولوژیک نیست بلکه 

می استفاده  آن  توجیه  برای  مودین  قاچاق  و  تولید  آن  مزایای  مخدر شود.  اد 

ونقل، زکات اجباری از مردم  ]غیرقانونی[، استخراج ]غیرقانونی[ معادن، اخاذی، حمل 

}از  از پاکستان    کاالهایی که  }عده ای از{ های مخابراتی و برق و  و اخاذی از شرکت

که جنگ در گیرد. خالصه اینشود را در بر میبه افغانستان صادر میطریق زمینی{ 

ها منافع اقتصادی داشته باشند، اقتصادی دارد و تا زمانی که این گروهافغانستان منشأ  

به جنگ خود همچنان ادامه خواهند داد و صلحی در کار نخواهد بود. شعارهای فعلی  

برای  ترین عناصر  توان گفت که اقتصاد یکی از مهماذهان عامه است. می  با  فقط بازی

 32صلح و جنگ در این کشور است.

این مهم  کهبا  حل   درعامل  ترین  اقتصاد  و  نظیر  درک  عوامل  سایر  است،  منازعه  وفصل 

و شدن جامعه    یقطبچند  قدرت، مداخله بیرونی، تنوع قومی و    بر سر   ایدئولوژی، رقابت

 د.ننباید نادیده گرفته شودر افغانستان نیز سیاست ارباب رعیتی و  دولت همچنین ضعف

 
 . 1398 عقرب 28 کابل، شخصی، مصاحبه خانه،وزارت یک مشاور  31
 .کابل دانشگاه اقتصاد استاد  32
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 انداز توافق سیاسی چشم . ۳

صورت  رویکرد تاریخی  با استفاده از  مهم است که    ،انداز یک توافق سیاسیارزیابی چشم

به بررسی   یابی به یک توافق سیاسیهای قبلی برای دست تالش  نخست  بگیرد و در گام

یک مسأله   ی گذشتههم رفته در چهار دهه. رسیدن به یک توافق سیاسی رویگرفته شود

نداشته است. سیاست آشتی    چندانیها در این راستا موفقیت  تالشمهم ملی بوده است، اما  

رییس نجیبملی  دهه  جمهور  در  که  شد،    1980اهلل  های مجاهدین تنظیم  از جانبآغاز 

مشروعیت ها  نزد این تنظیمگرا( به این دلیل که حکومت وی  های مسلح اسالم)سازمان

، مذاکرات بین طالبان و 1375پس از تصرف کابل توسط طالبان در سال  نداشت، رد شد.  

رییس  رهبری  تحت  مجاهدین  برهان حکومت  ربانیجمهور  سایر -   الدین  و  کابل  از  که 

گری  جیمیان  به نتایج ملموسی منجر نشد، اگرچه  - شهرهای بزرگ بیرون رانده شده بود

 ها بود. شامل این تالشنیز سازمان ملل متحد و همسایگان افغانستان 

بین قدرت اصلی منطقهرقابت  اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت  های  ای و جهانی همچون 

ایران،  پاکستان و هند و عربستان سعودی و  برای دستتالش   33متحده،  به یک  ها  یابی 

  هرکدامها  تر ساخت. این دولتآن را پیچیده  حتمال موفقیتتوافق سیاسی در افغانستان و ا

خصوص با در پی گسترش و محافظت از نفوذ و منافع خود در افغانستان بودند. پاکستان به

افغانستان و گسترش مسیر   افغانستان برای محدودکردن نفوذ هند در  تقویت شورش در 

  بوده است.ها[  مخرب اصلی ]این تالش آسیای مرکزی از طریق افغانستان،  تجاری خود به 

براین، عنوان    عالوه  افغانستان بر سر خط دیورند به  پاکستان و  بین  اصلی   منشأ اختالف 

شناسد.  افغانستان خط دیورند را به رسمیت نمی   خصومت بین دو کشور باقی مانده است.

نشین  پشتونای  های قبیلهاز میان سرزمین  1272مرزی است که در سال    ، خطخط دیورند

وقت  ی نفوذ افغانستان و هند بریتانیایی  و حوزه  شد  ترسیمبین افغانستان و هند بریتانیایی  

 
  یسرنجو  و  شانکین  ،یموتوان  به  دیکن  مراجعه  یامنطقه  یهاقدرت   رقابت  نقش  درباره  شتریب  اطالعات  یبرا 33

  3  شماره  ،69  ایاسترال  یالمللنیب  امور  جورنال  «،یامنطقه  تیامن  نهیزم  در  کنندگانب یتخر:  افغانستان»  بوز،

 . 84 – 266(.  1394  حمل 16)
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مانعی مهم فراروی همچنان به عنوان  . رقابت و اختالفات مرزی از این دست،  را مشخص کرد

 منازعه در افغانستان باقی خواهد ماند.وفصل حل

یک اولویت در دوره پسا سال منحیث  یابی به یک توافق سیاسی همچنان  دستوجود،  با این

 وفصل از اصطالح آشتی ملی به جای حل  1397باقی مانده است. حکومت اما تا سال    1380

(  1393  -   1380جمهور پیشین حامد کرزی )بین رییسکرد. ارتباطات  سیاسی استفاده می

زمان رهبران معتبر برقرار شد. در آن  1381ل  و رهبران کلیدی طالبان حتی در اوایل سا

اما کردند،  شدن با کرزی ارتباط برقرار  برای تسلیم   34طالبان با نیت سازش و در ازای عفو، 

و در پی   1389کرد. در سال    حکومت وقت ایاالت متحده با این حرکت طالبان مخالفت

طالبان را اعالم    یک جرگه مشورتی ملی سه روزه، کرزی سیاست آشتی حکومت خود با

طالبان   رهبررسان  کرد. این ابتکار نیز نتوانست نتایج ملموسی داشته باشد. حتی یک پیام

گذار انتحاری بوده است.  به کابل آمده بود، معلوم شد که بمب   1390  سنبله سالکه در ماه  

بود،  جمهور سابق افغانستان  رییس شورای عالی صلح و رییس  را که  یالدین رباناو برهان 

بی  را  ترور کرد. این وقایع  برای  در تالش اعتمادی  با طالبان  یافتن وجه مشترک  برای  ها 

 کاهش خشونت و درگیری در کشور، افزایش داد. 

افغانستان تالش دیگری را برای مصالحه آغاز کرد.  1393در سال   ، حکومت وحدت ملی 

قید و شرط را به طالبان برای مذاکره در مورد یک  جمهور غنی مذاکرات بیر رییسبااین

بار حمایت ایاالت متحده را با خود داشت و به  توافق سیاسی، پیشنهاد کرد. این روند این

گران، توسط ایاالت متحده آغاز شد. ایاالت متحده سپس وارد مذاکرات  ی برخی تحلیلگفته

شد طالبان  با  موضوعی    مستقیم  خود  بودند. است  که  آن  خواستار  طالبان  تمرکز    35که 

 بود:   برای مذاکره با طالبان این چارچوب ایاالت متحده

 
  ، پنگوئن انتشارات) ،«پاکستان و افغانستان در سیا سازمان مخفیانه هایجنگ اس؛ ریاست» کول، استیو  34

1398)،  101 . 
 (. 1397) سندیکت پروجکت ،«افغانستان صلح ناقص روند اصالح» بیژن،  اهللنعمت  35
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به صورت مرحله  امریکایی  به سه عنصر  که  ای  خروج سربازان  این مراحل مشروط 

: همکاری طالبان برای اقدام علیه دولت اسالمی و القاعده و جلوگیری از  است  دیگر

؛  ها از خاک افغانستان به عنوان پایگاه در مناطق تحت کنترل طالبان استفاده این گروه

بینگفت مذاکرات  وگوی  جمله  از  برای  بین  االفغانی  افغانستان  حکومت  و  طالبان 

  36بس دائمی. و  آتش  ؛ی سیاسی این کشوریابی به یک توافق برای آیندهدست

نامزد    10میز خود، کشتن صدها غیرنظامی از جمله  آاما طالبان با تشدید کارزار خشونت 

دادند.   منفی  پاسخ   ها، به این تالش1397انتخابات پارلمانی و حامیان آنان در اواخر سال  

دور مذاکرات ایاالت    9وگو با حکومت افغانستان نیز نشدند. پس از  طالبان حاضر به گفت

ای آماده شد تا بین ایاالت متحده و گروه طالبان به  نامهنویس توافقمتحده و طالبان، پیش

ر ای دکه در حملهکه طالبان پذیرفتند پس از آنجمهور دونالد ترمپ  امضا برسد. اما رییس

نفر به شمول یک سرباز امریکایی کشته شد، دست دارند،   12شهر کابل که در نتیجه آن  

  37لغو کرد.  1398سنبله  18این توافق را در 

از سر گرفته شد. پس    1399حال مذاکرات بین ایاالت متحده و طالبان در اوایل سال  با این

زلمی خلیل هفته کاهش خشونت،  یک  فرستادهاز  رییسزاد  صلح  جی  برای  ترمپ  مهور 

 ی نامهموافقت »ای را تحت عنوان  نامهغنی برادر، معاون طالبان، توافقلافغانستان، و مال عبدا

نامه شامل چهار بخش اساسی به شرح این توافق  38امضا کردند.  «افغانستان به صلح آوردن

 زیر است:

 
  آرلینگتون،   ،«افغانستان  در  متحده  ایاالت  تجربه  از  هاییدرس  سابق؛  جویانجنگ  مجدد  ادغام»  سیگار،   36

1398 )7 . 
 . 1398 سنبله  17 ،«کرد لغو را  طالبان با متحده ایاالت پنهانی  نشست ترمپ» سی،بیبی  37
  عنوان به متحده ایاالت توسط که افغانستان  اسالمی امارت بین  افغانستان به صلح آوردن ینامهموافقت»  38

  دوحه) ،«امریکا متحده ایاالت و شود،می شناخته طالبان  نام به و  شودنمی شناخته  رسمیت به دولت یک

1398 .) 
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افغانستان توسط هرگونه  های اجرایی که از استفاده از خاک  ها و میکانیزمتضمین •

 .گروه یا فرد علیه امنیت ایاالت متحده و متحدان آن جلوگیری کند

میکانیزمتضمین • نیروهای  ها،  تمام  خروج  برای  زمانی  جدول  اعالم  و  اجرایی  های 

 .خارجی از افغانستان

زمانی در حضور  ها برای خروج کامل نیروهای خارجی و جدولپس از اعالم تضمین •

که از خاک افغانستان علیه امنیت ایاالت  المللی، و تضمین و اعالم اینشاهدان بین

بین شاهدان  حضور  در  شد،  نخواهد  استفاده  متحدانش  و  طالبان   المللی،متحده 

   .شروع خواهد کرد 1398حوت  20های افغان در االفغانی را با طرف مذاکرات بین

االفغانی خواهد وگو و مذاکرات بینگفتبس دائمی و جامع یک موضوع آجندای  آتش  •

 بود. 

  و   دائمی  بس آتش   گونگیهچ  و   تاریخ  مورد   در  االفغانیبین  مذاکرات  کنندگانشرکت •

  توافق   و  تکمیل  با   همراه  که  کرد  خواهند  بحث  اجرایی  هایمیکانیزم   جمله  از  فراگیر،

 .شد خواهد اعالم افغانستان آینده سیاسی راه  نقشه مورد در

نامه ایاالت  پاسخ باقی مانده است. توافقهای دشوار بیحال طیف وسیعی از پرسشاینبا  

چ طالبان  و  میهمتحده  جامع  گونه  توافق  چارچوب  یک  به  چتبدیل  تواند  و  گونه ه شود 

را برای ثبات پایدار هموار کند؟ ایاالت متحده با توجه به انتقادهای شدید از   راهتواند  می

گذاران پیشین امریکا، سعی کرد تا اطمینان حاصل  غانستان و سیاستسوی کارشناسان اف

ای  نامه مشروط به کاهش یک هفته کند که این روند با دقت ترتیب شود و امضای توافق 

نامه ایاالت  در توافقو  نادیده گرفت  تحده حکومت افغانستان را  خشونت باشد. اما ایاالت م

نقش   به  با طالبان،  پناهمتحده  برای طالبان گاهپاکستان و  پاکستان  که دولت  امنی  های 

پرداخته نشد.فراهم می   روند   فیتض  باعثگرفتن  نادیدهتاکتیک  در گذشته، همین    کند، 

عالوه   .تضعیف کندنیز بار روند صلح را این  سازی در افغانستان شده و بعید نیست که دولت

زنان، حکومت افغانستان و هرگونه میکانیسم وق حقنامه از حقوق بشر، براین، در این توافق
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توافق  این  تطبیق  تضمین  میبرای  انتظار  است.  نشده  یاد  طی نامه،  مسأله  این  که  رود 

در آینده مورد    آغاز میشود،  2020سال    ماه سپتمبر  12، که در  االفغانیوگوهای بین گفت

، مانند صنعت اقتصادی جنگ  هایو ریشه  منشأپرداختن به  بحث قرار گیرد. عالوه براین، از  

پوشی شده است. بدون اتخاذ تدابیر محکم برای پرداختن به صنعت نیز چشم   مواد مخدر،

 ی درگیری همچنان باال خواهد بود.مواد مخدر، خطر ادامه 

هزار نفر   100به  1380نفر در اواخر سال  1000نستان از حضور سربازان امریکایی در افغا

که تعداد مجموعی نیروهای خارجی در  افزایش یافت در حالی  1389در اوج خود در سال  

هزار نفر در    34حال تعداد نیروهای امریکایی به  رسید. با اینهزار نفر می  150افغانستان به  

جمهور ترمپ  یافت. اکنون رییس کاهش    1396نفر در سال    8400و سپس    1393سال  

انتخابات ریاست تا  امریکا در  اعالم کرده است که وی  ، یعنی 1399عقرب    13جمهوری 

ی امریکا با طالبان، تمام نیروهای امریکایی را از  نامهشده در توافقحتی قبل از تاریخ تعیین

این تغییر ناگهانی ممکن است پیامدهای منفی بر وضعیت   39افغانستان خارج خواهد کرد.

ی آن  و طالبان داشته باشد که نتیجهنامه ایاالت متحده  انداز توافق امنیتی و همچنین چشم

 رو مشاهده کرد. های پیشتوان در ماه را می

مه ناکام نازیرا اگر این توافق با انتقاد مواجه شده است  ی ایاالت متحده و طالبان  نامهتوافق 

سال گذشته    19دستاوردهای  افغانستان را بیشتر از پیش تضعیف و به    تواند ثباتبماند، می

برساند آسیب  انتق  40.این کشور  این  از  به برخی  است.ادات  توافق   جا  امضای  از  نامه، پس 

ها درباره نیت واقعی طالبان حمالت خود را از سر گرفتند و این تحول غیرمنتظره نگرانی 

که حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به دلیل شیوع  ا را افزایش داده است. با این هآن

کووید آتش   19- بیماری  به  را  طالبان  افغانستان،  فراخواندنددر  بشردوستانه  این    ،بس  اما 

 
  6 ،«است انتخابات روز از قبل تا افغانستان در مستقر سربازان بازگشت خواهان ترمپ» تایمز، نیویورک  39

-https://www.nytimes.com/2020/05/26/world/asia/afghanistan-troop :1399 جوزا

withdrawal-election-day.html. 
 تایمز، نیویورک  ،«خوردمی شکست  احتماال که ایمعامله» رایس، سوزان  الن، آر جان  به کنید مراجعه  40

 . 1398  حوت 15
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با آتش  از این گروه از موافقت  نامه که آیا توافق ها درباره اینرو نگرانیبس خودداری کرد. 

تبدیل  دادن به این جنگ  تواند به یک چارچوب عملی برای پایانحده و طالبان میایاالت مت

. عالوه براین  پابرجا استپابند خواهند ماند یا خیر،  آن  که آیا ذینفعان به  گردد یا خیر و این 

اقتصادی جامع و دسترسی  سرمایه گذاری  آمیز، افغانستان به یک  برای یک گذار موفقیت

 داشت. المللی نیاز خواهد بین بالعوض های جهی از کمکبه مقادیر قابل تو
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دست اولویت .  4 حفظ  توافق:  پسا  نظم  برای  ادغام آها  و  اقتصاد  احیای  وردها، 

 جویان سابقجنگ
 

گیری کاهش دهند یا کامال های خود را به میزان چشم کمک المللی  حامیان بیناگر  

. این  نماید تأمینقطع کنند، حکومت افغانستان قادر نخواهد بود خود را از نظر مالی  

ها حدود دو دهه یک اقدام غیرمسئوالنه از جانب ]دونرهای[ خارجی خواهد بود. آن 

 )عضو یک حزب سیاسی(  کنند.جا جنگیدند و اکنون افغانستان را ترک میدر این

افغانستان،    نظمدر   در  توافق  بود.  ها  اولویتپسا  خواهد  نخست  چندبعدی  حفظ اولویت 

استمرار    19دستاوردهای   از  اطمینان  و  گذشته  افغانستان  فعالیت  سال  دولتی  نهادهای 

کم در سطح فعلی  خارجی دست یهای کمکخواهد بود. برای این کار افغانستان به ادامه

بودن  در دسترس دهد که  شواهد تاریخ معاصر افغانستان نشان میز خواهد داشت.  آن، نیا

تداوم دسترسی   بنابراین بوده است ودر این کشور ثبات اصلی یکی از منابع ، بیرونی کمک

شود بینی میپیش  41. آمیز در یک نظم پسا توافق حیاتی خواهد بودبه آن برای گذار موفقیت

هایی که در سال گذشته به این کمک  سطحبه افغانستان با توجه به  بالعوض  های  که کمک

. اگر در نظم احتمالی پسا توافق جریان  یابدتوجهی کاهش است، به میزان قابلکشور شده 

گیری یابد، این امر باعث به میان آمدن حس  های خارجی به افغانستان کاهش چشم مکک

عدم اطمینان خواهد شد و ظرفیت دولت را برای ارائه خدمات اساسی، حفظ نظم و قانون  

طور جدی دولت اسالمی و صنعت مواد مخدر، به  فعالیت هایهای ناشی از  و غلبه بر چالش 

انداز  به افغانستان چشمبالعوض  های  گیر یا قطع کمکتضعیف خواهد کرد. کاهش چشم 

 دهد.توافق از راه مذاکره را نیز در معرض خطر قرار می

هایی که علیه دولت شود، هم آنجویان سابق میشامل ادغام مجدد جنگاولویت  دومین  

جنگمی یعنی  آنجنگند  هم  و  طالبان  که  جویان  و  طرفدار  هایی  هستند  جز حکومت 

اند مردمی  خیزش  بازسازی  نیروهای  برای  متحده  ایاالت  ویژه  بازرس  تخمین  براساس   .

 
 «دولت تضعیف و ساخت: افغانستان در خارجی  هایکمک هایتناقص» بیژن، اهللنعمت 41
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 ی معیشتابزار  جوی طالبان نیاز به  هزار جنگ   60افغانستان، در صورت پایان جنگ، بیش از  

دار  نظامیان طرفاگر شبه  ،این رقم  42جدید و ادغام در زندگی غیرنظامی خواهند داشت. 

ها برای ادغام  تالشهمچنین، .  شودمیهزار  60از به آن عالوه کنیم، بیشتر  نیز  حکومت را

 خواهد شد.جویان سابق، باعث افزایش تقاضا برای شغل و خدمات عامه مجدد جنگ

هایی  مهم است. ما باید در زمینه  ،به یک توافق سیاسیرسیدن  زایی پس از  اشتغال

میسرمایه که  کنیم  برنامه  گذاری  یک  بنابراین  کند.  ایجاد  شغل  سرعت  به  تواند 

ای را آغاز  زایی بلندمدت ضروری است. در گذشته حکومت دوبار چنین برنامهاشتغال

بُن سال  یکی  کرد؛   ها اما این برنامه  ،1389سال    دیگری در  و  1380در دوره پسا 

برنامه حکومت  نبودند.  نداشت  موفق  جامعی  حکومتو  ی  و  خارجی دونرها  های 

کرد و های خاص خود را داشتند که برای یک روز ]دوره کوتاه[ شغل ایجاد میبرنامه 

 43رسید.روز دیگر این شغل به پایان می

آمیز نبودند. چهار برنامه ادغام  موفقیت  ، نیز جویان سابقی برای ادغام جنگهای قبلتالش

و   1384تا  2138د از و ادغام مجد سازیملکی، سالحخلع )مجدد قبلی که دو برنامه آن 

های مسلح  به هدف ادغام مجدد گروه(  1390تا    1384های مسلح غیرقانونی از  انحالل گروه

با دولت بود   تا    1384ی دیگر آن )برنامه تحکیم صلح از  و دو برنامهغیردولتی و همسو 

افغانستان از    1390 ( به هدف ادغام مجدد 1395تا    1390و برنامه صلح و ادغام مجدد 

م مجدد شامل  های ادغاشورشیان طالبان بود، نتایج موردنظر را به دست نیاوردند. برنامه 

ای، حمایت از مشاغل کوچک  های آموزش حرفههای کشاورزی و دامداری، دوره بسته ارائه 

عدم اراده سیاسی،  ،  فقدان یک چارچوب جامع برای توافق سیاسی و آموزش معلمان بود.  

ها در ها و نارساییی برخی از کاستیاز جملهوجود ناامنی، فساد و نظارت و ارزیابی ضعیف  

 44بود. ند این رو

 
 .«افغانستان در متحده ایاالت  تجربه از هاییدرس سابق؛ جویانجنگ  مجدد ادغام»  سیگار،  42
 . حکومت پیشین  ارشد  مقام یک  43
 . 13 ،«افغانستان در متحده  ایاالت تجربه از  هاییدرس سابق؛ جویان جنگ مجدد ادغام» سیگار، 44
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ی ادغام مجدد در آینده برای افغانستان ناگزیر پیچیده و پرمخاطره خواهد  نامهبر هرگونه  

 ای،چنین برنامه در  شده  بینیکردن نیازهای اقتصادی پیشکوتاهی در برآورده هرگونه    45. بود

جنگ است  گروهممکن  و  مخدر  مواد  سندیکاهای  به  پیوستن  به  را  سابق  های جویان 

تالشجنایت برخالف  کند.  ترغیب  تروریستی  و  اینکار  مجدد،  ادغام  برای  قبلی  بار ها 

بزرگها و محدودیتچالش بیشتر و  زیرا  تر استها  از طریق ،  هم منبع درآمد جایگزین 

فرصتفعالیت هم  و  غیرقانونی  سازمان  های  به  دولت پیوستن  مانند  پابرجا  مسلح  های 

کارتل است  اسالمی،  ممکن  که  طالبان  از  گروهی  احتماال  و  مخدر  مواد  توافق  از  های 

های  ی کافی برای برنامه . عالوه براین، عدم دسترسی به بودجه داردپشتیبانی نکنند، وجود 

مواجه کند. همچنین این برنامه ها را با خطر شکست  تواند این برنامهادغام مجدد نیز می

های مسلح را در نظر نگیرد،  اگر فقط بر یک گروه یعنی طالبان متمرکز باشد و سایر گروه

 ساز خواهد بود. بازهم مشکل 

کشور به سمت  برای هموارکردن مسیر  حفظ رشد اقتصادی    ،نظم پسا توافق  اولویتسومین  

است.    ی المللنیب  جامعه  و  افغانستان  حکومت  یهایگذارهیسرما  امروز،  به  تاخودکفایی 

 کلیدی ناامنی عامل    .اندداشته  مدتکوتاه   تأثیر  که  است  بوده  متمرکز  ییهاپروژه   یرو  عمدتا

هایی با افق طوالنی نیاز دارد،  گذاری روی پروژهاین رویکرد بوده است. اما کشور به سرمایه

ات اقتصادی چندبرابر داشته باشد و به ایجاد  تأثیرهای زیربنایی بزرگ که بتواند  مانند پروژه

  ه استسال گذشته نتوانستدر پنجخصوص به شغل و درآمد منجر شود. حکومت افغانستان 

در والیت بامیان سنگ    ذغال  معدن  و  لوگر  والیت  در  عینک هایی همچون معدن مسپروژه

بهره  به  پروژهرا  این  بسپارد.  میبرداری  زمینهها  که توانستند  را  درآمدزایی  و  اشتغال  ی 

ریزی دقیق و برخورد نیاز به برنامه امر  افغانستان به آن شدیدا نیاز دارد، ایجاد کنند. این  

را دارد که از    دارای منابع غنی، پتانسیل این  یعنوان کشوره استراتژیک دارد. افغانستان ب

مرحله چنین  به  رسیدن  برای  اما  شود.  خودکفا  مالی  سرمایه   ایلحاظ  توسعه،  گذاری  از 

زیرساخت روی  ضروری    هااساسی  مؤثر  توسعه  از  برای حمایت  قانون  تقویت حاکمیت  و 

 
 .«افغانستان در متحده ایاالت  تجربه از هاییدرس سابق؛ جویانجنگ  مجدد ادغام»  سیگار،  45
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داری رفاقتی نوپا، که رو به افزایش است، سازی اقتصاد رسمی، فساد و سرمایه . سیاسیاست

 گوید:یک مقام ارشد پیشین حکومت در این خصوص میشود. میگذاری  مانع چنین

در صورتی که از ارتباطات سیاسی محکم برخوردار نباشم، برای دوره پسا توافق در  

کنم. بروکراسی ]بیش از حد[ و ناامنی دو چالش اساسی گذاری نمیافغانستان سرمایه

را اما بعدا آنکرد  میرا امضا  داد آنهایی بودیم که حکومت قرارهستند. ما شاهد پروژه

مدت دارد زیرا  گذار دید طوالنیکرد. یک سرمایهمیبه خاطر مالحظات سیاسی فسخ  

گذار  سال زمان نیاز دارند که به انجام برسند. اگر یک سرمایه 50های بزرگ تا پروژه

ند تا کشناسد که از او حمایت میفکر کند که هرچند فعال کسی را در حکومت می

اش در قدرت نخواهد  یک قرارداد را به دست بیاورد، اما در آینده این حامی حکومتی

گذاری نخواهد  گذار در این کشور سرمایهبود و قرارداد فسخ خواهد شد، این سرمایه

. نظام حقوقی  شدن استسیاسی  در حال  ای  کرد. اقتصاد افغانستان به طور فزاینده

 46ما بسیار ضعیف است.

و اعتماد شهروندان به حکومت   داریبه کیفیت حکومتداری ضعیف و فساد فراگیر  حکومت

ده است. افغانستان دارای یک دولت نئوپاتریمونیال است که در آن منابع در یآسیب رسان

. عالوه بر کندنمی  یکمکثبات    تقویتبه    کهامری    47،شودازای حمایت سیاسی ردوبدل می

نیاز    نظام نظارت و تعادلو    داریکیفیت حکومت  یاقتصادی، این کشور به ارتقااصالحات  

 دارد.  

و کاهش  افغانستان    برای حفظ دستاوردها  ،انداز اقتصادی در نظم پسا توافقرو چشماز این 

باعث رکود اقتصادی در    19- کووید گیری  همهحال،  . با این خواهد بودبسیار مهم  خشونت  

گذاری ، اتاق تجارت و سرمایه1399ثور    11افغانستان، ایاالت متحده و جهان شده است. در  

 
 . حکومت پیشین  ارشد  مقام یک  46
  اول؛ قسمت سازی،دولت و کمک» بیژن،  اهللنعمت به کنید مراجعه  دولت نوع  مورد در  بیشتر بحث برای 47

  و کمک » بیژن، اهللنعمت و( 1397)  ،5 شماره  ،39 سوم  جهان نامهفصل ،«تایوان و جنوبی کوریای

 . «عراق و افغانستان  دوم؛ قسمت سازی،دولت
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بیش از یک  19- افغانستان اعالم کرد که سکتور خصوصی افغانستان به دلیل شیوع کووید

است.  داده  از دست  را  دالر  که    48میلیارد  کرد  اعالم  نیز  امریکا  دارد حکومت  یک    امکان 

یک میلیارد دیگر احتماال  و    1399های خود را به افغانستان در سال  کمیلیارد دالر از کم

ها درباره پایداری نگرانی  19- شیوع کووید   حین. این تحوالت  کندقطع    1400را در سال  

 ان را باال برده است.سازی و یک توافق سیاسی احتمالی در افغانستپروژه دولت

ها به  یابی به توافق از راه مذاکره در جبهه سیاسی خوب پیش برود و طرفاگر روند دست

برای حفظ دستاوردهای   افغانستان  احتمالی خود عمل کنند،  سال گذشته،   19تعهدات 

ساالنه    1403تا    1399از سال    جویان سابق در زندگی ملکی،احیای اقتصاد و ادغام جنگ

المللی نیاز خواهد داشت.  بین  بالعوض  های میلیارد دالر به کمک   8.2میلیارد دالر تا    6.3  بین

های ملی برای بهبود ثبات و تحقق  اولویت  بازنگری عالوه براین، این کشور نیاز فوری به  

 خواهد داشت. شمول همه توسعه 

 
 . 1399 ثور 11 ،«انددیده  زیان دالر میلیارد  ونیمیک افغان تاجران کرونا؛» فارسی، سیبیبی  48
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 مبیاهایی از توافق سیاسی در ویتنام و کلدرس. 5

 تنام یو صلح نامهتوافق . ۱. 5

)ویتنام  ویتنام  جمهوری  شمالی(،  )ویتنام  ویتنام  دموکراتیک  جمهوری  متحده،  ایاالت 

جنوبی، پس از پنج   ویتنام  انقالبی  جنوبی( و دولت موقت انقالبی به نمایندگی از بومیان

شود، پاریس نیز یاد می  صلح  با پیمان صلح که به نام موافقات  1351دلو    7سال مذاکره در  

تو، عضو پولیتبورو    دوک   توافق کردند. هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی ایاالت متحده و له 

هدف پیمان صلح  بودند.    کنندگان اصلی این توافق، مذاکره)کمیته مرکزی حزب کمونیست(

از ویتنام تحت  پایان نیروهای مسلح ایاالت متحده  به جنگ و تضمین خروج  فشار  دادن 

 ی مردم امریکا و سراسر جهان بود. فزاینده

ی برای  مؤثراما این توافق بارها توسط ویتنام شمالی و جنوبی نقض شد و هیچ میکانیسم  

در   نداشت.  وجود  آن  اجرای  سال  تضمین  حمل  کارزار  1352ماه  و  شد  آغاز  درگیری   ،

را تصرف کرد و    ، ویتنام شمالی جنوب1354یافت. تا سال    شدتتهاجمی ویتنام شمالی  

انسانی جنگ    خساراتمسیر اتحاد کشور تحت یک رژیم کمونیستی را هموار کرد. تلفات و  

میلیون غیرنظامی از هر    2شدگان این جنگ شامل  ویتنام عظیم بود. رقم تخمینی کشته

  200ها )کمونیست ویتنامی(،  جوی ویتنام شمالی و ویت کنگمیلیون جنگ  1.1دو طرف،  

 49شود.عضو نیروهای مسلح ایاالت متحده می 57939سرباز ویتنام جنوبی و هزار  250تا 

ندارد، اما این  صلح ویتنام وجه مشابهی با روند صلح جاری در افغانستان    نامهتوافق   کهاین با  

را می با  معاهده  ژنو که در سال  موافقتتوان  از خروج  1367نامه  نیروهای    متعاقب  قبل 

نامه ژنو بین افغانستان و پاکستان شوروی از افغانستان به امضا رسید، مقایسه کرد. موافقت

آن، به امضا رسید. با دو ضامن  و در حضور ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان  

 
(: 1398) بریتانیکا المعارفدائره ،«ویتنام جنگ» اسپکتور،. اچ رونالد  49

War-https://www.britannica.com/event/Vietnamجنگ ترینطوالنی» هرینگ، جورج ؛  

 McGraw-Hill Higher: نیویورک(. )پنجم چاپ. )1975-1950 ویتنام و متحده  ایاالت امریکا؛

Education ،1392 .) 

https://www.britannica.com/event/Vietnam-War؛
https://www.britannica.com/event/Vietnam-War؛
https://www.britannica.com/event/Vietnam-War؛
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ر  نامه مجاهدین را که از پذیرفتن شرایط آن خودداری کرده بودند، دحال، این موافقتاین

نامه جدول زمانی خروج کامل سربازان اتحاد جماهیر  گرفت. براساس این موافقتبر نمی 

افغانستان تعیین شد و توافق شد که عرضه سالح به تنظیم از  های مجاهدین از شوروی 

که نارضایتی عمومی به امضا رسید  در حالی  نامه ژنو  موافقت طریق پاکستان متوقف شود.  

و شوروی در حال تجربه    جماهیر شوروی در افغانستان باال گرفته بودمداخله اتحاد  در مورد  

ی شوروی به  حمله همان روزهای اول یک گذار بزرگ بود که منجر به فروپاشی آن شد. از 

تبدیلافغانستان برای  متحدانش  و  متحده  ایاالت  سیاست  ویتنام  ،  به  افغانستان  کردن 

جنگ به پایان رسیده بود.    1368ی در سال  خروج سربازان شوروشوروی، تحقق یافته بود.  

هزار سرباز   35میلیون افغان و  یک و نیمتا  یکشدن شوروی در افغانستان منجر به کشته 

 شوروی شد. 

سقوط کرد و حکومت    1371حکومت تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی در کابل در سال  

های مجاهدین تنظیمبین  مجاهدین کنترل را به دست گرفت که متعاقبا به جنگ داخلی  

و  کشور اقتصاد  نزدیک به دو دهه درگیری،( انجامید. 1380 -  1375ظهور طالبان )بعد و 

وافقات  تنهادهای ملی را درهم شکست و بیشترین آسیب را سکتور زراعت متحمل شد. هم  

اقتصادی، های  گرفتن واقعیتنادیده  به دلیلتا حدی  نامه صلح ژنو،  ام و هم موافقتصلح ویتن

  نتایج مورد   های درگیری،طرفواقعی  تعهد    و نیز فقداندو کشور،    در  اجتماعی و سیاسی

 .  نکردند برآورده   را خود  نظر

 

 معاهده صلح کلمبیا. 2. 5

حکومت کلمبیا و نیروهای مسلح انقالبی کملبیا یا »فارک«  که  1395ماه سنبله سال در 

برای   سیاسی  توافق  یک  سر  بر  مذاکره  سال  از چهار  پس  بود،  بزرگ  گروه چریکی  یک 

هزار نفر کشته و   260سال منازعه در کلمبیا، به توافق رسیدند. بیش از    52دادن به  پایان

بین شورشیان جناح چپ، نیروهای دولتی   های خود در نتیجه درگیریمیلیون نفر از خانه  7

پرسی برای تصویب این معاهده در  که همه نظامیان همسو با دولت، آواره شدند. با این و شبه
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شده بود،    ی صلحی را که اصالحناموفق بود اما کنگره کلمبیا معاهده  1395سال    ماه عقرب 

رچند به شورش در کلمبیا  این توافق ه  50بود.   عمده   تصویب کرد. این توافق یک پیشرفت 

فارک به که  گیر خشونت در این کشور کمک کرد. با این خاتمه نداد، اما به کاهش چشم

دست از مبارزه  تا جویان حاضر نشدند شده است اما برخی از جنگغیر نظامی طور رسمی 

ها متشکل . برخی از این گروهاندنظامی در حال جنگهای شبهبردارند و اکنون در کنار گروه

شبه دهه  از  اوایل  در  که  هستند  راست  از  سازی  ملکی  2000نظامیان جناح  بودند،  شده 

جنایت باندهای  میجمله:  که  و کار  بگیرند  دست  به  را  فارک  غیرقانونی  اقتصاد  خواهند 

د که در برابر پیشنها  استنظامی مارکسیستی  بخش ملی« که یک گروه شبه»ارتش آزادی 

بر یک توافق صلح جداگانه مقاومت کرد ایوان  1398در سال    51. حکومت کلمبیا مبنی   ،

مارکز و جیسوس سانتریش، فرماندهان سابق گروه شورشی کلمبیا از حکومت این کشور 

مبارزات به ادامه  »این  داشت:  اظهار  مارکز  کردند.  انتقاد  تعهداتش،  رعایت  عدم  خاطر 

لت به توافقات صلح هاوانا است. ما هرگز از نظر ایدئولوژیک  شورشیان در پاسخ به خیانت دو

هایی، سطح خشونت  به رغم چنین چالش  52ایم، بنابراین مبارزه ادامه دارد.« شکست نخورده 

 در کلمبیا بعد از توافق صلح به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. 

هرچند توافق صلح کلمبیا مخصوص این کشور است و هنوز به طور کامل تطبیق نشده  

اما می را  هانشیبتواند  است  اقتصاد  در مورد  یی  دارای  ارائه دهد. هردو کشور  افغانستان 

و   53ترین تولیدکننده کوکائین در جهان است غیرقانونی قابل توجه هستند. کلمبیا بزرگ

ترین تولیدکننده تریاک است. درآمد کوکائین و تریاک به ترتیب منجر به  افغانستان بزرگ 

ی شورش در کلمبیا و افغانستان شده است. اما برخالف کلمبیا، ماهیت شورش و ادامه   تأمین

ادامه و  احیا  برای  بازیگران خارجی  است.  پیچیده  بسیار  افغانستان  طالبان در  شورش  ی 

 
farc-https://www.rand.org/blog/2015/10/bringing-: 1394 رند، وبالگ مونوز، آرتورو  50

in-from-the-cold.html . 
 (. 1397)  سندیکت پروجکت ،«است خطر معرض در کلمبیا صلح نامهتوافق» امی،-بن شلومو  51
  بر جنگ به 2016 صلح معاهده رغم به هاآن گویندمی فارک سابق فرماندهان» دنیلز، پارکین جو  52

 . 1398 سنبله 8 ،«گردندمی
 . 1397 ،«رسید پیشینهبی سطح  به کلمبیا در کوکائین تولید» سی،بیبی  53
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گیر را برای طالبان فراهم  های امن و حمایت چشمگاهاند. پاکستان پناهکرده گذاریسرمایه

توان با آن مقایسه کرد. عالوه براین، کرده است که حمایت بیرونی از فارک در کلمبیا را نمی

و   بود  برخوردار  برتر  جایگاه  از  کلمبیا  حکومت  بود،  فراگیر  کل  در  کلمبیا  صلح  روند 

پرسی بیان کرده بودند. اما در افغانستان روند  را از طریق یک همه ها نظر خود  کلمبیایی

کنار  اول  مرحله  در  افغانستان  شد. حکومت  رهبری  متحده  ایاالت  توسط حکومت  صلح 

گذاشته شد و این محرومیت به مشروعیت حکومت منتخب این کشور آسیب وارد کرد.  

که توافق از راه مذاکره منجر   توان از روند صلح کلمبیا گرفت این استدرس مهمی که می

توجه خشونت کمک کند. بنابراین، تواند به کاهش قابل شود بلکه میبه پایان خشونت نمی

را شمول  همه توافق سیاسی باید با ابتکارات جامع اقتصادی همراه باشد که بتواند توسعه  

 بق را فراهم کند.جویان سای اشتغال برای جنگرا مهار و زمینهاقتصاد غیرقانونی  ،تقویت

 

 هاها و محدودیتفرصت . 6

از لحاظ دسترسی به عواید از منابع   ،احتمالی  های اول نظم پسا توافقافغانستان در سال

. در بهترین  گرفتالمللی به شدت در تنگنا قرار خواهد  بین   بالعوض  هایداخلی و کمک

میلیارد دالر از عواید   3.1به طور متوسط به    1403تا    1399های  افغانستان بین سال  ،حالت

دسترسی به    المللی نیاز خواهد داشت.های بالعوض بینمیلیارد دالر کمک   6.3داخلی و  

همان مالی  تعیینمنابع  عامل  است،  شده  دیده  گذشته  در  که  شکطور  در   ی دهلکننده 

د بود. اگر درگیری فروکش کند، به احتمال زیاد باعث افزایش  انداز ثبات پایدار خواهچشم

افغانستان  های اقتصادیالمللی و همچنین فعالیتگذاری داخلی و بینسرمایه خواهد    در 

کند،  کمک  درگیری  کاهش  به  سیاسی  توافق  و  باشد  دسترس  در  مالی  منابع  اگر  شد. 

توسعه و  ثبات  مسیر  در  خوا  ی  افغانستان  قرار  گرفت.  بلندمدت  برای  هد  براین،  عالوه 

  ،هایی که ممکن است در نتیجه کاهش خشونت در افغانستان خلق شودکردن فرصتتبدیل

سرمایه، برای    به  اساسی  سرمایهشرطپیش   بهبوداصالحات  سکتور  های  توسعه  و  گذاری 

چنین    پژوهشخصوصی الزم خواهد بود. یک مقام ارشد حکومت در مصاحبه برای این  

 کند: استدالل می
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سرمایه برای  است  امنیت  ضرورت  سرمایهگذاری  نیست.  کافی  ات  تأثیرگذاری  اما 

اشتغال بر  آنمثبتی  حکومت  که  میزایی  تسهیل  گذاشت. را  خواهد  کند، 

نیز دارد.    روانیی  کنند. امنیت یک جنبهآیند و مجوز دریافت میگذاران میسرمایه

امه، اگر کسی در یک اداره کار کند و اطمینان نداشته باشد در موارد فساد در اداره ع

که درآمد وی در این حالت پایدار است یا خیر، دست به فساد خواهد زد. یکی دیگر  

توانیم بر یک اولویت واحد المللی ما است که ما نمیاز عوامل تالش ما شرایط بین

شود. برای مثال، ی تعیین میهای ما در پاسخ به چنین شرایطتمرکز کنیم زیرا اولویت

کردن مذاکرات با طالبان[ توییت کرد، جمهور دونالد ترمپ ]برای متوقفوقتی رییس

 54ای حکومت افغانستان برای صلح متوقف شد.های توسعه برنامه 

کند و این به  های مرزی را تقویت میکنترل حکومت بر گمرگ   ،عالوه براین، بهبود امنیت

آوری عواید گمرکی را افزایش خواهد داد. امن بودن  حکومت در جمعی خود ظرفیت  نوبه 

زایی ی خود باعث اشتغالدهد و این به نوبه های اقتصادی را افزایش مینیز فعالیت ها  اه شاهر

ممکن   ات متعاقب یک توافق سیاسیتأثیر، انه نگاه کنیمبینحال اگر واقع. با اینخواهد شد

ها به آن دست یابند، بستگی داشته باشد. یک عضو  است به نوع توافقی که امکان دارد طرف

اظهار داشت که »اگر ما به عنوان    پژوهشارشد شورای عالی صلح در مصاحبه برای این  

]صلح[   کنیم،  مذاکره  متحد  تیم  ما  تأثیریک  اگر  اما  داشت.  خواهد  بیشتری  مثبت  ات 

به   و  باشیم  شویم،  گروه   ان عنوچندپارچه  مذاکره  وارد  جداگانه  خواهد    تأثیرهای  اندکی 

داشت. بدون اجماع سیاسی، هر گروه سعی خواهد کرد از منابع محلی و معادن ]در جهت  

نتیجه روند منجر به چندپارچگی اگر    55ی نفوذ خود استفاده کند.« منافع خود[ در حوزه 

 از پیش تضعیف خواهد شد. نهادی و سیاسی شود، اقتصاد ملی و ثبات بیشتر

انداز  های اقتصادی، چشمها را درباره فعالیتنگرانیاطمینان و  عدم  19- کووید  گیریهمه 

کمکسرمایه جریان  و  است.  بین   بالعوض  هایگذاری  داده  افزایش  افغانستان،  به  المللی 

 
 . 1398 عقرب  19  کابل، شخصی،  مصاحبه حکومت،  ارشد  مقام یک  54
 . 1398  حوت 4  کابل، شخصی،  مصاحبه صلح، عالی شورای  ارشد  مقام یک  55
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مورد چشمهرگونه خوش  در  توافقی  بینی  نوع  مدنظرگرفتن  بدون  اقتصادی  که اندازهای 

ویروس کرونا گیری همه ها به آن دست یابند و تغییرات در جهانی که از ممکن است طرف

زهای اقتصادی آن  اندااز نتایج روند و چشمما  ارزیابی شود. انتظارات  نباید  متأثر گردیده،  

های  اولویتطور که که در بخش قبلی نیز مورد بحث قرار گرفت،  باید مشروط باشد اما همان

می که  دارد  وجود  آن خاصی  تالشتوان  براساس  را  و  ها  صلح  برقراری  برای  قبلی  های 

جان   کرد.  بینیسازی در افغانستان، برای حفظ دستاوردهای و کاهش خشونت پیشدولت

 ، گفت: 1398سنبله  28سوپکو، بازرس ویژه ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان در 

بزرگ  از  از نظر ماترین  یکی  برای  مشکالت  است.  افغانستان  بد  اقتصادی  ، وضعیت 

جویان سابق[ است. بیکاری  آمیز ]جنگمثال بیکاری، مانع اصلی ادغام مجدد موفقیت

از   یک  23بیش  از  بیش  برای  و  است  بین  - درصد  سال   24تا    15پنجم جمعیت 

وارد بازار کار    هزار جوان  400. ساالنه حدود  رسدمیدرصد   31این رقم به  افغانستان  

ها پایین شوند و به جامعه برگردند، نیاز به  جویان از کوه که جنگشوند. برای این می

شغل پایدار خواهند داشت وگرنه ممکن است به جنگ برگشته یا وارد یکی چندین  

 56بخش اقتصاد غیرقانونی افغانستان مانند تجارت مواد مخدر شوند.

تعداد زیادی از    و  افزایش خواهد یافت  کنندگانرقم عودت   با فروکش درگیری،عالوه براین،  

پاکستان زندگی می ایران و  افغان که عمدتا در  باز خواهند مهاجران  افغانستان  به  کنند، 

کووید شیوع  از همبه  19- گشت.  ایران  در  آن  خصوص  از  افغان  مهاجران  بازگشت  اکنون 

جویان سابق، فشار مجدد جنگ  کشور را سرعت بخشیده است. بازگشت مهاجران و ادغام 

ای را بر بودجه ملی و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. این دو روند ممکن است به  فزاینده

افزایش تعداد کارگران ماهر )به خاطر بازگشت مهاجران( و کاهش سطح خشونت )به خاطر  

دالل جویان سابق( کمک کند. یک استاد اقتصاد در دانشگاه کابل استادغام مجدد جنگ 

درآمد  صلح ]افغانستان[ بسیار مهم است زیرا فقرا و افراد کم   برایکند که »نقش اقتصاد  می

 
 اعالمیه ،«افغانستان بازسازی برای متحده ایاالت ویژه بازرس سوپکو.  اف جان  سخنرانی» سوپکو، جان 56

 . 1398  خبری،
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شوند. ستون اصلی نیروی جنگی طالبان نظامی از جمله ارتش افغانستان می  بخش  جذب

باید و فراگیری،    برای کمک به حل منازعههای اقتصادی  بنابراین، تالش  57افراد فقیر است.« 

 .شودزایی و امیدواری باعث اشتغالبتواند اتی استوار باشد که بر ابتکار

دهد که خشونت  در یک گزارش بانک جهانی آمده است: »تجزیه و تحلیل اخیر نشان می

شاهد   ههای تجاری در مناطقی کشود و فعالیت های تجاری میگذاری و فعالیتمانع سرمایه

در این گزارش همچنین آمده است که    58حوادث امنیتی مکرر هستند، رو به کاهش است.« 

ها اغلب در مناطق مورد منازعه در معرض مالیات غیررسمی قرار دارند. ناامنی مانع »شرکت

سرمایه فراروی  بینمهم  پروژه گذاری  در  است.« المللی  عمده  استخراجی  مالیات   59های 

کل اخاذی را دارد. طالبان در مناطق تحت کنترل خود صاحبان مشاغل غیررسمی بیشتر ش 

می مالیات  پرداخت  به  مجبور  بزرگرا  در  حتی  و  پول  راه کنند  باربری  موترهای  از  ها 

ستانند. عالوه براین، فساد از جانب مقامات حکومت امکان دارد شکل مالیات بر مشاغل  می

پول این  باشد.  به مالیات  را داشته  به حکومت میرسمی که شرکتها  افزوده  ها  پردازند، 

گذاری باال برود و شرایط برای توسعه سکتور خصوصی سرمایه  شود هزینهشود و باعث میمی

گذاری داری ضعیف موانع عمده سرمایهثباتی سیاسی، ناامنی و حکومتمطلوب نباشد. بی

کنند و همچنین ف امنیت میدرصد فروشات ساالنه خود را صر  3.2ها حدود  هستند. شرکت

گذاری داخلی تواند سرمایهمیکاهاش پایدار خشونت    60مجبورند مالیات غیررسمی بپردازند.

تواند د که بهبود امنیت میندهالمللی را تشویق کند. شواهد سایر کشورها نشان میو بین

به داخل کشور  گذاری و بازگشت سرمایه  گذاری داخلی، تسهیل سرمایهباعث افزایش سرمایه

 شود.

مهم همچنان  متحده  و  ایاالت  متحد  مالی  ترین  بین حامی  کشور  این  است.  افغانستان 

های امنیتی و غیرامنیتی به میلیارد دالر کمک  121به ارزش    1396تا    1381های  سال

 
 .کابل دانشگاه اقتصاد  استاد  یک  57
 . 19 ،«افغانستان در فراگیر رشد و صلح از  حمایت برای  توافق؛ پسا اقتصادی  ابتکارات» جهانی، بانک  58
 . 19 توافق، پسا یاقتصاد  »ابتکارات ،یجهان بانک  59
 . 19 توافق، پسا یاقتصاد  »ابتکارات ،یجهان بانک  60
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پایدار نبوده است و بیشتر در پاسخ ها (. جریان چنین کمک5افغانستان کرده است )شکل 

حال،  . با اینتنظیم شده استو سیاست حکومت ایاالت متحده  به وضعیت امنیتی افغانستان  

بینی های ایاالت متحده به تدریج کاهش یافته است و پیشدهد که کمکاین روند نشان می

های آینده یا حتی زودتر، با توجه به رکود اقتصادی  بیشتری در سال  هایشود که کمکمی

کووید شیوع  نتیجه  در  متحده  ایاالت  در  از   19- احتمالی  امریکایی  نیروهای  خروج  و 

شود. کاهش چشم قطع  یا  یابد  آیندهگیر کمکافغانستان، کاهش  متحده  ایاالت  ی های 

ر برای حفظ دستاوردهای وزمانی که این کشافغانستان را در معرض خطر قرار خواهد داد. در  

  گیر کمکخود و کاهش خشونت به منابع مالی اضافی احتیاج دارد، هرگونه کاهش چشم

  برای ثبات و توافق سیاسی آینده پیامدهای منفی خواهد داشت.

گیرد پیامدهای اساسی خواهد داشت. ها صورت میعالوه براین، نوع توافقی که بین طرف

ها که طالبان در  بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و حقوق اقلیت  ظم پساتوافق حقوقاگر در ن

رفت صورت توافق یک پسرا نقض کرد، نادیده گرفته شود، در آنطول حکومت خود آن

افغانستان خواهد بود. چنین توافقی نه چشم تنها شکل جدیدی از منازعه را در  گیر برای 

المللی را نیز به دنبال خواهد  های بینقطع احتمالی کمک   افغانستان کلید خواهد زد بلکه 

خصوص ای افغانستان و دونرها بعید است از چنین نظم سیاسی که بهداشت. شرکای توسعه

 شود، حمایت کنند.باعث تقویت آپارتاید جنسیتی و سرکوب می
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 1396تا  1381یافته حکومت ایاالت متحده به افغانستان نظر به سال مالی از تخصیص: وجوه 5  شکل
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کمک  که  آگاهی  این  افغانستان  بین در  و های  یافت  خواهد  کاهش  افغانستان  به  المللی 

حتی برخی  شود.  حکومت افغانستان به منابع درآمد جایگزین نیاز دارد، روز به روز بیشتر می

مصاحبه نگرانیاز  کاهش  شوندگان  جبران  برای  حکومت  استراتژی  درباره  را  خود  های 

با ما شریک   - شودهای اقتصادی میمانع فعالیتکه  -  ش مالیاتهای خارجی با افزایکمک

، استدالل کرد که »ما شاهد هستیم پژوهشنگار در مصاحبه برای این  کردند. یک روزنامه

تا با 1398  -   1394که از زمانی که حکومت وحدت ملی ) ( روی کار آمده، سعی کرده 

درآمد ملی ]عواید حکومت[ را افزایش دهد. این سیاست به اقتصاد    ،افزایش مالیات بر مردم

همچنین این احساس قوی وجود دارد که بدون حمایت مالی کافی  61زند.« ملی صدمه می

از سوی جامعه جهانی، »روند صلح« ممکن است به هم بخورد. یک استاد دانشگاه در کابل،  

این   برای  مصاحبه  جامعه  پژوهشدر  »اگر  که  کمکبین  گفت  به  المللی  را  خود  های 

تنها کشور در توسعه پایدار ناکام توجهی کاهش دهد یا قطع کند، نهقابلشکل  افغانستان به  

  مقاله ای بارنت روبین در  62صلح نیز به هم خواهد خورد.« احتمالی خواهد ماند بلکه توافق 

پالیسی نشر شد، هشدار می  نشریه  که اخیرا در ها به  و قطع کمک  دهد که کاهشفارن 

شود و بیکاری، مخصوصا افغانستان منجر به »کمبود مواد غذایی و سایر کاالهای اساسی می

  63شود...«ها میی آن یابد و باعث مهاجرت گسترده کرده افزایش می در بین جوانان تحصیل

تری یهرچند افغانستان باید از نظر مالی خودکفا شود، اما این گذار به مدت زمان طوالن

 نیاز خواهد داشت.

 
 . 1398  دلو 10 کابل، در نگارروزنامه یک  با مصاحبه  61
 . 1398  دلو 8 کابل، خصوصی، دانشگاه اقتصاد استاد یک  با مصاحبه  62
:  1399 ،«کند ترک را افغانستان نباید امریکا» روبین، بارنت  63

https://foreignpolicy.com/2020/03/26/afghanistan-aid-taliban-ailing-america-

must-not-abandon.. 



38 
 

 شده برای نظم پسا توافق بینیسناریوهای پیش . ۷

توافق، چهار سناریو قابل پسا  نظم  ، سناریوی وضع موجودبینی است: سناریوی  پیش  در 

بینی کلی این است که  . پیشبدترین حالتو سناریوی    بهترین حالت، سناریوی  حالت میانه

به   1397میلیارد دالر در سال  8.5های بالعوض امنیتی و غیرامنیتی به افغانستان از کمک

در سناریوی بهترین حالت، افغانستان    64کاهش خواهد یافت.  1403میلیارد دالر در سال    5

اس برآورد  به احتمال زیاد در مسیر ثبات و رشد اقتصادی سریع قرار خواهد داشت. براس 

های  بین سال  های مالی به افغانستان، این کشور بانک جهانی، عالوه بر سطح فعلی کمک 

بودجه ابتکارات اقتصادی جدید خود برای حفظ سطح فعلی    تأمینبرای    1403تا    1399

میلیارد دالر اضافی نیاز خواهد    5.2خدمات عامه، احیای اقتصاد و کاهش خشونت، ساالنه به  

برای  حکومت   توانایی شدت خواهد یافت و  یداشت. اما در سناریوی بدترین حالت، درگیر

پسا توافق یعنی حفظ دستاو  تمویل ادغام مجدد    احیایردها،  سه اولویت دوره  اقتصاد و 

ی کشور  . بنابراین، در سناریوی بدترین حالت آیندهمحدود خواهد بودجویان سابق،  جنگ

 قرارخواهد داشت. در خطر 

در سناریوی وضع موجود، درگیری در سطح فعلی خود ادامه خواهد یافت و رشد اقتصادی  

به   تسریع خواهد شد. درآمد داخ  3فقط  از  درصد در سال  دالر در سال    2.5لی  میلیارد 

شود بینی می( و پیش6افزایش خواهد یافت )شکل    1403میلیارد دالر تا سال    2.9به    1398

بین سال افغانستان  به    1403تا    1399های  که  دالر کمک   7.6به طور متوسط  میلیارد 

ح فعلی  ساالنه بالعوض نیاز پیدا خواهد کرد. در سناریوی حالت میانی، درگیری در سط

افغانستان در سایر زمینه  ،ادامه خواهد یافت توجهی را حاصل خواهد  قابل  ها پیشرفتاما 

درصد رشد خواهد کرد. پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده، عواید    4.5کرد. اقتصاد ساالنه  

  شمول به    1403میلیارد دالر در سال    3.4به    1394میلیارد دالر در سال    2.5داخلی از  

پروژه   دالر  ونیلیم  300 ترانزیت،  از  زیربنایی  )شکل  های  یافت  خواهد  در  6افزایش   .)

گیری کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی سناریوی بهترین حالت، خشونت به صورت چشم

 
 . 29 ،«افغانستان در فراگیر رشد و صلح از  حمایت برای  توافق؛ پسا اقتصادی  ابتکارات» جهانی، بانک  64
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درصد در    6توجهی بهبود خواهد یافت. رشد اقتصادی به  و اداره امور مالیاتی به صورت قابل

میلیارد  4.2به حدود  1398میلیارد دالر در سال  2.5د داخلی از سال خواهد رسید و عوای

بین حالت  شود که افغانستان در این  بینی میافزایش خواهد یافت. پیش  1403دالر تا سال  

نیاز    های بالعوض بین المللیمیلیارد دالر کمک  6.3به ساالنه    1403تا    1399های  سال

 (. 7)شکل داشت خواهد 

داری و نهادها  یابد، حکومتناریوی بدترین حالت، درگیری شدت میحال، در س با این

درصد در سال و عواید به   1.5کند. رشد اقتصادی به شوند و عواید سقوط میتضعیف می

کاهش   1399میلیارد دالر در سال  1.7به  1398میلیارد دالر در سال  2.5سرعت از 

به ساالنه   1403تا  1399های (. افغانستان به صورت میانگین بین سال6یابد )شکل می

(. اما اگر  7کند )شکل نیاز پیدا میهای بالعوض بین المللی کمک میلیارد دالر  8.2

بر اقتصاد جهانی و اقتصاد ایاالت متحده  19- کوویدگیری همهبینی پیش ات قابل تأثیر

بینی توانیم پیشخاص را مدنظر بگیریم، میصورت صاد افغانستان به کل و اقت صورتبه

تر خواهد شد و دسترسی  کنیم که رشد اقتصادی افغانستان بیش از پیش آهسته 

  همچنین .یافتخواهد  کاهشاز پیش   تربیشی بالعوض بین المللی هاک کمافغانستان به 

تر  درصد آهسته 0.5حدود  1399شود که رشد اقتصاد جهانی در سال بینی میپیش

 65شود.

آینده مورد  در  اطمینان  عدم  و  بنابراین  اقتصاد  کمکتداوم  ی  به  جریان  خارجی  های 

انداز اقتصادی برای ارزیابی چشم  1398که در سال  افغانستان، رو به افزایش است. در حالی

ازها را تضعیف کرده  انداین چشم  19- کوویدگیری  همهنظم پسا توافق نسبتا مثبت بود، اما  

-شده ابتال به بیماری کوویدهتأییداست. طبق گزارش دانشگاه جانز هاپکینز، تعداد موارد  

نفر و   1،309،164به  1399ثور  21در ایاالت متحده، حامی اصلی افغانستان، تا تاریخ  19

آن به  تعداد جان  با    78،746باختگان  سایر  نفر رسیده است که باالترین رقم در مقایسه 

 
  در جهانی اقتصاد کرونا؛ ویروس موقت اقتصادی تأثیر ارزیابی» اقتصادی،  توسعه و همکاری سازمان 65

-https://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim(: 1399) ،«خطر معرض

Economic-Assessment-2-March-2020.pdf. 
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 رو است ه های بزرگ اقتصادی و انسانی روبایاالت متحده با چالش  66کشورهای جهان است.

. پس از  واشنگتن به کابل داشته باشد بالعوض های تواند پیامدهایی بر جریان کمک که می

جمهور گری بین رییسجیسفر مایک پومپئو، وزیر امور خارجه امریکا به کابل برای میان

  عبداهلل و ریس اسبق اجرایی غنی

حل سیاسی، وزارت امور خارجه ایاالت متحده اعالم  و عدم پیشرفت در توافق بر سر یک راه 

ی این هایش به افغانستان را قطع خواهد کرد. در بیانیهکرد که یک میلیارد دالر از کمک 

 وزارت آمده است:  

از آن  آن ایاالت متحده  رفتار  عواقب  از  افغانستان و منافع مشترک ما ها و  برای   ها 

ها ]در رسیدن به توافق[ به روابط امریکا و افغانستان  شده است. ناکامی آن   مأیوس

ها و شرکای ائتالف ها، امریکاییافغان احترامی به  بیآسیب رسانده است و متأسفانه،  

ی جدید برای این کشور  در تالش برای ساختن آیندهاست که جان و سرمایه خود را  

  مستقیم   تهدیدی  ]افغانستان[  حکومت  رهبری  در  ناکامی  هک  جاآن   اند. ازقربانی کرده 

  دولت   با  خود  هایهمکاری   محدوده   ،متحده  ایاالت  دولت  است،  امریکا  ملی  منافع  برای

  دیگر،   اقدامات  کنار  در  و.  داد  خواهد  قرار  بازبینی  مورد  فوری  طور  به  را  افغانستان

 ایم آماده  و  میدهیم  کاهش  دالر   میلیارد  یک   خود  کمک   میزان  از  که  کنیممی  اعالم

 67.دهیم کاهشرا  دیگر میلیارد یک هم 1400 سال برای که

به خاطر توافقی که غنی و عبداهلل اخیرا  تحده از این تصمیم خوداکنون حتی اگر ایاالت م 

یافتند، دست  آن  به  فراگیر  حکومت  تشکیل  سر  شود  بر  در کاهش چشم،  منصرف  گیر 

منفی بر روند صلح  اثر  امر، و اینبود  خواهد  محتملهای ایاالت متحده به افغانستان کمک

خواهد   روند  این  تداوم  دیگر، گذاشتو  سناریوی  سه  و  حالت  بدترین  سناریوی  در   .

توان از  جویی در هزینه و بهبود کارایی اداره عامه امر بسیار مهم است. این کار را میصرفه

 
:  1399 ثور 21 تاریخ به دسترسی  هاپکینز، جانز دانشگاه ،«کرونا ویروس منابع مرکز» 66

https://coronavirus.jhu.edu/map.html . 
(: 1399) ،«افغانستان در سیاسی  بستبن درباره» متحده،  ایاالت خارجه امور وزارت  67

https://www.state.gov/on-the-political-impasse-in-afghanistan/. 
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هزینه  کاهش  جمله  از  میکانیسم  چندین  ترویج  طریق  و  فساد  مهار  غیرضروری،  های 

حال،  گذاری و رشد اقتصادی، انجام داد. با این ساالری و همچنین ارتقای سرمایهشایسته

در این مرحله  سازی ارتش و اداره ملکی در واکنش به هرگونه کاهش منابع مالی،  کوچک

ثباتی نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد و باعث بیتصمیم  ن  رسد زیرا ایبه نظر نمی موجه  

اضا برای خدمات  تق  ،درگیریکاهش  رود که با  انتظار میسیاسی خواهد شد. عالوه براین،  

یابد افزایش  امریعامه  نوبه   ،  به  افزایش ظرفیت خدماتکه  رسانی دولت  ی خود مستلزم 

 است.

 1403تا  1399از سال شده بینینظر به سناریوهای پیش: عواید داخلی 6 شکل

 139868منبع: بانک جهانی، 

 
 . 7  – 14 ،(1399) ،«توافق پسا افغانستان  برای مالی پیامدهای و هاچالش صلح؛ تمویل» جهانی، بانک  68
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از سال    شدهین یبشیپ  یوهاینظر به سنار  ندهیدر آ  بالعوض یهاکمک  به  افغانستان  ساالنه  یازمند ین:  7 شکل

 ( ییکایامر  دالر اردیلیم)به  1403تا  1399

 139869منبع: بانک جهانی،   

مختلف  سناریوهای  در  کاهش خشونت،  افغانستان  و  خود  دستاوردهای  حفظ  بین    برای 

های بیرونی نیاز خواهد  میلیارد دالر کمک   8.2تا    6.3ساالنه به    1403تا    1399های  سال

این  میلیارد دالر( ادامه یابد و از 8.5المللی در سطح فعلی خود )های بینداشت. اگر کمک

، افغانستان قادر خواهد بود نیازهای  یافته است درصد آن به امینت اختصاص    57.6مبلغ  

صلح و هم  احتمالی  مالی خود را برآورده کند. اما در سناریوی بدترین حالت، هم توافق  

 ی افغانستان در معرض خطر خواهد بود. آینده

 اقتصاد سیاسی . 8

 انداز توافق از راه مذاکره در افغانستان، واکاوی و تحلیلچشم ی مهم برای درک  یک جنبه

مسأله است. اگر تمرکز فقط بر این سوال باشد که چه چیزی باعث شورش در افغانستان    این

شد، ممکن است از آنچه موجب تداوم درگیری شده است، غافل شویم.    1380سال  پسا  

 
 . 22  ،(1399) ،« صلح تمویل» جهانی، بانک  69
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و   دوام  علل  باعث  که  منازعه  شرایطی  است،این  جی. جونز   شده  است. ست  چندبعدی 

ای ی اولیهداری پس از سرنگونی رژیم طالبان، زمینهکند که فروپاشی حکومتاستدالل می

برای آغاز شورش بود. »حکومت افغانستان قادر به ارائه خدمات اولیه به مردم نبود، نیروهای  

تعداد معدود بودند و  از حد ضعیف  بیش  قانون  نظم و  ایجاد  برای  نیروهای  امنیتی  از  ی 

منشأ  به عنوان  را  عدالتی  برخی بی  70المللی برای پرکردن این خأل در دسترس بود.« بین

برای مثال  یاد می  شورش طالبان استدالل میکنند.  نیالند،  پایاننورا  یافتن کند: »انتظار 

پاسخ و  دموکراتیک  دولتی  نهادهای  توسعه  و  مسلحانه  حالی درگیری  در  فرهنگ  گو  که 

، همانطور که جاناتان  حکومتداری 71بینانه نیست.« فرما است، واقعمعافیت از مجازات حکم

افغانستان    یهاجنگ  در »قلب«شود که    یتصور م  نیکند، همچن  ید استدالل منه  گود

است قدرت   72 .بوده  و  منابع  سیاست  میدیگران  شورش  اصلی  محرک  را  دانند. طلبی 

کنند  دارد که طالبان به عنوان عناصر نیابتی پاکستان عمل میهمچنین یک باور قوی وجود  

اعالم  به نشدهو جنگ  را  پاکسای  پیش میجای  به  افغانستان  علیه  آنچه ممکن    73د. برتان 

 بخشد.را تداوم میاست علل منازعه در افغانستان باشد، اقتصاد جنگ آن

مذاکره   راه  از  باشد.تواند  میتوافق  داشته  نوع عمده   برای    اول  سه  مذاکره  راه  از  توافق 

نظم سیاسی جدید و تحول  مدو دولتی یا درون دولتی، سلحانه میاندادن به منازعه مپایان

قدرت   وابسته  هم  به  آرایش  سوم،  و  نخبگان  همکاری  از  و حاصل  بحران  از  ناشی  یافته 

 
 شماره ،32المللیبین امنیت ،«جهاد  و دولت ناکامی افغانستان؛  در گریشورش ظهور»  جونز،. جی ست  70

 (. 1396 بهار) 4
 صلیب المللیبین مرور ،«افغانستان در بارمرگ ترکیبی  گری؛شورش و مجازات از معافیت» نیلند، نورا  71

 (. 1399)  ،880 شماره ، 92 سرخ

 – افغانستان در ،«افغانستان در "خوب داری حکومت" از فراتر: سیاست اصالح» گودهند، جاناتان 72

  روتلج،: لندن) ملی ویلیام و موتوانی  نیشانک بوز، سرنجوی  توسط شدهویرایش اندازها،چشم و هاچالش

1396 .) 
  ، «تایم  با  غنی   اشرف  جمهوررییس  اختصاصی  مصاحبه:  "شود  ساخته  باید  که  کشوری"»  غنی،  اشرف   73

1396 : https://time.com/4781885/ashraf-ghani-afghanistan-president-

interview.. 



44 
 

ی افغانستان تا حد زیادی با نوع شود. مسألهسیاسی و نهادها که یک رژیم بر آن بنا می

. یک توافق سیاسی هم به عنوان عامل توقف چرخه خشونت و درگیری  کندوفق می آخری 

دادن شود. این توافق شرایط را برای پایان سازی مجسم میبه عنوان بستری برای دولت   و هم

  تشکیلبنای یا تهداب هرگونه نظم سیاسی را  کند و هسته یا سنگ به درگیری ایجاد می

که در آن یک نظم سیاسی جدید از   1380سال  این مسأله در افغانستانِ پسا    74دهد. می

قدرت بیرون رانده  طالبان را که به تازگی ازگروه هرچند - فتطریق توافق سیاسی شکل گر

 مشهود بوده است.- شده بود، در بر نگرفت

هم وابسته ساختار قدرت و نهادها در  مشتاق خان توافق سیاسی را »به عنوان ترکیب به 

سیاسی    د و همچنین از نظر اقتصادی و ماندگارینباش   "سازگار"متقابال  سطح جامعه که  

های  و دیگران درباره نظم   سداگال  این تعریف با تز نارت  75کند. باشد« تعریف می  "ایدارپ "

کند که »کشورهای صنعتی پیشرفته و  اجتماعی مطابقت دارد. نارت داگالس استدالل می

های سیاسی دموکراتیک  با درآمد باال در جهان امروز همه اقتصاد بازار با رقابت آزاد، نظام 

های دسترسی حال، نظمدارند.« با اینرا  حکومت بر خشونت    انحصار  و    چندحزبی رقابتی

کنند که کشورهای  باز یگانه قاعده برای نظم اجتماعی نیست. داگالس و دیگران تأکید می

های دسترسی محدود شناخت که تعادل توان به عنوان نظمدرآمد را می در حال توسعه کم

  76کنند.خود را به روشی اساسا متفاوت حفظ می

 
 درک »  منوکال،  روچا  آلینا  و  فریتز  ورنا  ؛(DFID،  1397)  ،«سازیدولت  درک  توسعه؛  در  هادولت»  وایتس،.  ا   74

  از   هادرس  و   هاتنش  روندها،  مورد  در  مفهومی   و   تحلیلی  مقاله  ،«سیاسی  اقتصاد  انداز چشم  از   سازیدولت
  راهنمای   شکنندگی؛  و  منازعه  وضعیت  در  سازیدولت  از  حمایت»  ؛(DFID،  1386:  لندن)  المللیبین  مشارکت

 in DAC Guidelines and Reference Series  اقتصادی،   توسعه  و   همکاری   سازمان   ،«پالیسی

  های بحث  برای(.  DFID،  1388:  پاریس)   «سازیدوست  از  المللیبین  حمایت  نرسانید؛  آسیبی  هیچ»  ؛(1390)

  در   ایده  یک  یتاریخچه  سیاسی؛  هایوفصلحل»  انگرام،  سو  به  کنید  مراجعه  سیاسی  توافق   درباره  بیشتر

 (. 1393  استرالیا، ملی دانشگاه:  کانبرا) ،«تئوری و پالیسی
 (. 1389) ،«رشد کنندهتقویت نهادهای حاکمیت  و سیاسی توافق» خان  مشتاق  75
  برای جدید رویکردی توسعه؛ حال در  جهان  در محدود دسترسی هاینظم» همکاران، و نورت داگالس  76

 (. 1386  جهانی،  بانک: سی دی واشنگتن) ،«توسعه  مشکالت
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کنترل های دسترسی محدود این است که نخبگان سیاسی یک ویژگی مشترک نظم

جا که برند. از آن کنند و هرکدام سهمی از رانت میاقتصاد را بین خود تقسیم می

می  رانت  کاهش  باعث  جناحشیوع خشونت  انگیزهشود،  اوقات  بیشتر  نخبه  ی  های 

ها و به این ترتیب ثبات نظم اجتماعی مستلزم  تآمیزبودن را دارند. ثبات کافی رانصلح

رو یک نظم اجتماعی با یک منطق اساسا رقابت و محدودکردن دسترسی است، از این

 77متفاوت از نظم دسترسی باز است.

افغانستان را می توان به عنوان نظم دسترسی محدود شکننده تعریف  وضعیت موجود در 

ی چندانی کرد. نخبگان قدرت به منابع اقتصادی و قدرت سیاسی دسترسی دارند و انگیزه 

کم به طور موقت ندارند. اما این نظام توسط طالبان که از  دیگر دستبرای جنگیدن با یک

قوه قهریه  شکل بدیل و م هستند اما هنوز به اقتصاد غیرقانونی قدرت و منابع رسمی محرو

تواند مسیر  قبول در افغانستان میشود. یک توافق قابل دسترسی دارند، به چالش کشیده می

تر هموار کند. اما توافق آینده و آرایش موجود با را به سمت نظم دسترسی محدود با ثبات

میکند،  نظم دسترسی باز هموار ایجاد برای را  یمسیر که 1380سال های دوره پسا ارزش

 .سازگار نیست

یافته براین،  رونر  عالوه  دومینیک  و  هوفلر  انکه  کولیر،  پال  پژوهشی  تقدم  مسألههای  ی 

تواند تا حد زیادی در مورد سایر اشکال  کشند که میسنجی جنگ داخلی را پیش میامکان

آن باشد.  داشته  کاربرد  نیز  استدالل میمنازعه مسلحانه  بین ها  اساسی  تفاوت  که  کنند 

سنجی تمرکز دارد و دوم مواردی  های جنگ داخلی، اول مواردی است که بر امکانتئوری 

است،   نوع  دو  دارای  نوبه خود  به  که  دارد  تمرکز  انگیزه  بر    . «نارضایتی»  و  «حرص»که 

کند که در جایی که  سنجی بر انگیزی اشاره و پیشنهاد میها به تقدم امکان های آنیافته

امکان  هر  شورش  توسط  و  است  نامشخص  »انگیزه  داد:  خواهد  رخ  شورش  باشد،  پذیر 

ا توسط  که  موقعیت  آجندایی  که  اجتماعی  کارآفرین  اتخاذ  مناسب  ولین  کند،  اشغال  را 

زاده می یا خودش  فرصتگردد  برای  ی  این طریق  از  که  است  باز  دهایی  غیرقانونی  رامد 

 
 . همان  77
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سنجی بر انگیزه تقدم دارد. توان مشاهده کرد که امکاندر مورد افغانستان، می  78شود.« می

ی از قدرت  ی طالبان هرچه بوده باشد ـ انتقام و ایدئولوژی ـ این گروه پس از سرنگونانگیزه

و دسترسی به اقتصاد غیرقانونی و درآمد ناشی از اخاذی درکنار حمایت کرد  تجدید سازمان  

 ها به یک گروه شورشی را ممکن ساخت.امن در پاکستان، گذار آن گاهو پناه

پایان  شرط حداقلی برای توافق از راه بست نظامی تا حدی پیشبن دادن به  مذاکره برای 

افغان با دسترسی درگیری در  ایجاد کرده است، هرچند وجود یک دولت ضعیف  را  ستان 

نهادهای غیررسمی و تعامالت آن با نهادهای رسمی    محدود ممکن است تجدیدنظر در مورد

نظم پسا توافق را بطلبد. خان با بررسی موارد توافق سیاسی در کشورهای در حال    را در 

 کند:  . او استدالل میکندتوسعه، بر نقش نهادهای غیررسمی تأکید می

  نباشد،   رسمی  نهادهای   بر   مبتنی   که  باشد  داشته  وجود  توجهیقابل   قدرت  منابع  اگر

 تداوم  و  حفاظت  بر  تواندنمی  سادگی  به  توسعه  حال  در  کشورهای  در  قدرت  اعمال

 غیررسمی  نهادهای  چرا  که  دهدمی   توضیح  این.  باشد  متمرکز   رسمی  نهادهای  فعالیت

  فعالیت  توسعه  حال  در  کشورهای  همه  در  متفاوت  هایمقیاس  در  ساختاری  طوربه

 گیر چشم  اعمال  توصیف  مؤدبانه   روشی  "غیررسمی  نهادهای"  ترینمهم.  کندمی

 با صرفا راآن  تواننمی است منافع توزیع برای غیررسمی یافتهسازمان  سیاسی قدرت

 79. داد ادامه رسمی نهادهای

افغانستان یک معامله منحصر به نخبگان نخواهد بود. در جریان مذاکرات احتمالی،  توافق در  

نمایندگی   از حامیان خود  طالبان،  و  افغانستان  درگیری، حکومت  دو طرف مستقیم  هر 

گرایی، حقوق های قانون اساسی مانند کثرتخواهند کرد. برای حکومت افغانستان، ارزش

دهند. بنای اصلی را تشکیل میها سنگو حقوق اقلیتبشر، آزادی مطبوعات، حقوق زنان  

ها در زمان زی که آن یاز سوی دیگر، طالبان بر تفسیر خود از اسالم تأکید خواهند کرد، چ 

 
  ،«داخلی جنگ   و سنجیامکان نارضایتی؛ و حرص از فراتر» رونر، دومینیک و هوفلر انکه کولیر، لوپا 78

 . 24  ،(1388) 61 شماره آکسفورد، اقتصادی مجله
 . 5  ،(1389) ،«رشد کنندهتقویت نهادهای حاکمیت  و سیاسی توافق» خان مشتاق » 79
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قدرت خود در افغانستان عملی کردند و باعث محرومیت زنان از تحصیل و کار و محرومیت 

اقتصاد سیاسی منازعه و صلح هم در  . بنابراین،  ندها از حقوق اساسی شان شده بوداقلیت

 جریان مذاکرات و هم بعد از آن بسیار مهم است.

طور کامل توضیح دهد. تواند وضعیت افغانستان را بهحال، هیچ تئوری واحدی نمیبا این

برخالف تئوری نظم دسترسی محدود، طالبان از قدرت یا منابع اقتصادی محروم نیستند. 

ه از طریق اقتصاد غیرقانونی و اخاذی دسترسی دارند و از قدرت توجها به درآمد قابلآن

اقتصادی برای    اندازچشمکنترل خود برخوردارند. بنابراین،  حدوحصر در مناطق تحت  بی

متأثر خواهد  ود یک اقتصاد غیرقانونی عظیم ایجاد صلح پایدار در افغانستان، احتماال از وج

کشیدن نظم   نظامی برای به چالش های شبهر گروه رو، فرصتی برای ظهور سایبود. از این 

از طریق توافق از راه   در کشورهای مختلف جهان هاپسا توافق وجود خواهد داشت. شورش 

،  یابی به توافقتنها دستنه مسأله    برهه،اند. اما در افغانستان و در این  یان رسیدهمذاکره به پا

 آن است. گونگی حفظ ه بلکه چ

 

 گیرینتیجه. ۹

در افغانستان وجود  همواره دادن به منازعه از طریق توافق سیاسی، پایانتمایل به  کهبا این

ن میکانیسمی به پایان نرسیده هیچ درگیری مسلحانه بزرگ از طریق چنی، اما داشته است

سیاسیاست.   اعتبارش  نهاد  مشکل  رغم  به  افغانستان  ایندموکراتیک  مقاوم،  و  بار  تر 

حفظ دهد.  بی به موفقیت را افزایش  یااحتمال دستتواند  میپذیرتر ثابت شده که  فانعطا

سیاسی   طالبان،  احتمالی  توافق  و  افغانستان  حکومت  سیاسی  به  بین  و حمایت  ضمانت 

بالعوض  های  کمک توجه  جریان قابلتداوم  جامع اقتصادی و  سرمایه گذاری  المللی و  بین

دستاوردهای دو دهه گذشته خود  این کشور باید  .  خواهد داشتالمللی به افغانستان نیاز  بین

به   رسیدن  برای  را  خود  اقتصاد  کند،  تضمین  را  دولتی  نهادهای  استمرار  کند،  حفظ  را 

و ادغام کند.    یدهجویان سابق را به زندگی غیرنظامی باز گردانخودکفایی احیا کند و و جنگ



48 
 

دکننده تریاک است، یک برنامه ملی جامع نیز  ترین تولیکه افغانستان بزرگ با توجه به این 

 الزم است. و ارائه ابزار معیشتی بدیل های مبارزه با مواد مخدر برای تقویت تالش 

می که  سناریویی  چهار  پیشدر  افغانستان  توافق  پسا  دوره  برای  دو  توان  در  کرد،  بینی 

افغانستان برای    سناریوی اصلی، یعنی سناریوی بدترین حالت و سناریوی بهترین حالت،

بالعوض  های  توجهی از کمک حفظ نظم پساتوافق و کاهش سطح خشونت به میزان قابل

داخلی  المللی  بین عواید  بینو  جامعه  سیاسی  حمایت  براین،  عالوه  دارد.  از  نیاز  المللی 

افغانستان در دوره پسا توافق حیاتی خواهد بود. در سناریوی بهترین حالت، خشونت به  

توجهی گیر کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی و اداره امور مالی به میزان قابل صورت چشم

داری و یابد، حکومتبهبود خواهد یافت. اما در سناریوی بدترین حالت، درگیری شدت می

کند. رشد اقتصادی بیشتر از پیش کند  شود و درآمد سقوط مینهادهای دولتی تضعیف می

به کمکمی نیاز  به میزان چشمبین   عوضبال  هایشود و  افزایش میالمللی  با گیری  یابد. 

بر افغانستان و جهان،    19-کوویدگیری  همه شده  بینیحال، با توجه به اثرات منفی پیشاین

کند  شود  بینی میاز آنچه که پیش بیشتر  توان حدس زد که رشد اقتصادی افغانستان  می

زودتر از آنچه    المللیبین  بالعوضهای  خواهد شد و این کشور از لحاظ دسترسی به کمک

 رود، در تنگنا قرار خواهد گرفت.گمان می

شود، نهادهای دولتی و سیاسی باید به طور اساسی کدام مسیر غالب می  کهنظر از اینصرف

گذاری، اصالح شوند. یه، مهار فساد و تشویق سرماشمولهمه برای ارتقای توسعه اقتصادی  

شود اما اگر منابع مالی الزم برای این کار در دسترس نباشد، نه تنها باعث تضعیف ثبات می 

دهد. چنین وضعیتی در تاریخ معاصر  بلکه نظم پسا توافق را نیز در معرض خطر قرار می

به طور جدی تضعیف کرده افغانستان، که در آن ختم کمک  را  رژیم  ثبات    های خارجی 

باشد، مشاهده شده است. پیامد آن هم برای افغانستان و هم برای منطقه و جهان وخیم 

 خواهد بود. 

دهنده یک نظم دسترسی محدود است. رفته نشانهمپویایی وضعیت فعلی افغانستان روی

تر  گذار از چنین شرایط به یک نظم دسترسی محدود باثبات  ،الگوی مطلوب در این حالت
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در صورت موفقیت، ممکن است مسیر را برای ایجاد نظم دسترسی باز و است. این گذار  

از این به نظر  تر  پیچیدهحال، وضعیت در افغانستان  مدت هموار کند. با اینپایدار در طوالنی

حالیمی در  دارند،  رسد.  دسترسی  رسمی  منابع  و  قدرت  حکومت  در  حاکم  نخبگان  که 

غیرق اقتصاد  بر  خود  انحصار  نیز  غیررسمیطالبان  قدرت  پایگاه  و  حفظ انونی  را  خود  تر 

اند. نوع توافقی که احتمال دارد به دست آید، به مراتب از یک نظم دسترسی محدود کرده

ها از سال که برای گذار به یک نظم دسترسی باز، تالش تفاوت خواهد داشت. با اینبا ثبات 

صورت    1381 نخبگان  میان  غیرشخصی  روابط  راستای  در  سازمانی  ترتیبات  ایجاد  برای 

و   افغانستان  توسط حکومت  نهادها  همین  اما  است،  مالیگرفته  زده   کشور  حامیان   دور 

که آیا نظم پسا توافق باعث ایجاد  تداوم یافته است. ایناند و به این ترتیب ضعف نهادی  شده

های نخبه دسترسی باز را نهادینه کند یا خیر، به اند سازمانهایی خواهد شد که بتومشوق 

بستگی خواهد داشت. در هر دو طرف  و نظم پسا توافق  گونگی فراگیربودن روند توافق  هچ

را رد کنند و منازعه، افرادی که از روند کنار گذاشته شوند بیشتر احتمال دارد که نتایج آن 

وه به  قمت، چالش یک اپوزیسیون بالوبگان حکبه چالش بکشند. در حالی که در طرف نخ

بار  اهد بود، در طرف طالبان، چالش مخالفان توافق احتماال خشونتواحتمال زیاد سیاسی خ

کند. اگر افغانستان در این  آن را کلمبیا تجربه می محدودو چیزی خواهد بود که در سطح 

یا   تضعیف  پیش  از  بیش  نظم موجود  دارد  امکان  بیافتد،  نظم مسیر  به ظهور یک  منجر 

نسبتا شکننده باثباتدسترسی محدود  ایجاد نهاد سیاسی  برای  تر و هموارکردن  تر شود. 

روند توافق سیاسی چقدر فراگیر   بدانیم مسیر ساختن یک نظم دسترسی باز، مهم است که  

ول و  قبتواند برای بازیگران بانفوذ و شهروندان افغانستان قابلگونه میهاست و نتایج آن چ

 مشروع باشد.

باید دستاوردهای . افغانستان  مهم استنظم پساتوافق  برای صلح پایدار در افغانستان، حفظ  

سال اخیر خود را حفظ کند، از استمرار نهادهای دولتی اطمینان حاصل کند، اقتصاد   19

جویان سابق را در زندگی غیرنظامی ادغام کند. این کشور برای گذار  ملی را احیا و جنگ

فغانستان  ادار نیاز خواهد داشت.  دوام   المللی مشارکت و حمایت مالی بینآمیز به  موفقیت

 کاهششود که  بینی میپیش  های خارجی را بهبود بخشد.باید مدیریت و تخصیص کمک
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پایداری گذاری شود. عالوه براین،  درگیری منجر به رشد سریع اقتصادی و تشویق سرمایه

است یا خیر شمول  همه این مسأله که آیا نظم پسا توافق به اندازه کافی  نظم پسا توافق به 

و ایجاد حکومت باکیفیت شود یا خیر و آیا نخبگان  شمول  همه ه توسعه  تواند منجر بو آیا می

و آیا جامعه جهانی از نظر مالی و سیاسی  نه  افغانستان به تعهدات خود عمل خواهند کرد یا  

کردا افغانستان حمایت خواهد  صلح  دارد،  ز  افغانستان  صلح  تا  . مسیر جنگ  بستگی  در 

 . کشور خواهد بود در اینجنگ  تا صلح مسیر تر از پیچیده
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 منابع 

  االتیا توسط که افغانستان یاسالم امارت  نیب افغانستان به  صلح آوردن ینامهموافقت»

  طالبان نام به و شودینم شناخته تیرسم  به دولت ک ی عنوان به متحده

 (.2020 دوحه) ،«کایامر متحده االتیا و شود،یم شناخته

  15 نگز،ی بروک جا«،چ یبه ه یاجاده : طالبان و متحده االتیا صلح  توافق»  ،.آر جان آلن،

 . 1398 حوت

 . 1397 د«،یرس   نهیشیپ یب سطح به ایکلمب در نیکوکائ دی»تول ،یس یبیب

 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-

45578492. 

 .1398 سنبله 17 کرد«، لغو  را طالبان با متحده االتیا یپنهان نشست »ترمپ ،یس یبیب

 https://www.bbc.com/news/world-asia-49624132. 

  ثور  11 اند«،دهید ان یز دالر اردیلیم میونکی افغان تاجران »کرونا؛ ،یفارس  یس یبیب

1399. 

 https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52475448. 

  کتیسند  پروجکت است«، خطر  معرض در ایکلمب صلح نامهتوافق» ،یام- بن شلومو

(1397.) 

 نامهفصل  وان«،یتا و یجنوب یا یکور اول؛ قسمت ،یسازدولت  و کمک» ژن،یب اهللنعمت

 . 1013 – 999(: 1397) ،5 شماره ،39 سوم جهان

 جهان نامهفصل  عراق«، و افغانستان دوم؛ قسمت ،یسازدولت  و کمک» ژن،یب اهللنعمت

 . 1014 – 31(: 1397) ،5 شماره ،39 سوم

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45578492
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45578492
https://www.bbc.com/news/world-asia-49624132
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52475448
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  کردن فیتضع و نساخت :  افغانستان در یخارج کمک یها»تناقض  ژن،یب اهللنعمت

 . 1396 روتلج،: نگدونیآب «،دولت

 یشکنندگ  تیوضع در دولت یبرا یسازتیظرف و یسازتی»مشروع ژن،یب اهللنعمت

 یشکنندگ  درباره لندن اقتصاد دانشکده - آکسفورد ونیسیکم افغانستان«،: مداوم

 (.1397 لندن،) توسعه، و رشد دولت،

 (. 1397) کتیسند پروجکت افغانستان«،  صلح ناقص روند »اصالح ژن،یب اهللنعمت

  امور اداره  از یشواهد ؛یدولت یبروکراس  و هات یروا هنجارها، ت،ی»هو ژن،یب اهللنعمت

  درباره لندن اقتصاد دانشکده- آکسفورد ونیسیکم افغانستان«، یاتیمال

 (.1398 لندن،) توسعه و رشد دولت، یشکنندگ

  پاکستان«، و افغانستان در ا یس سازمان انهیمخف یهاجنگ اس؛ استی»ر کول، ویاست

 .1398 پنگوئن، انتشارات

  به  2016 صلح معاهده رغم به هاآن ندیگویم فارک سابق »فرماندهان ن،یپارک جو لز،یدن

.  1398 سنبله 8 گردند«،یم بر جنگ
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/29/ex-farc-

rebels-announce-offensive-despite-peace-deal-colombia-

video. 

 وزارت «،یاسیس  اقتصاد اندازچشم از یسازدولت  »درک منوکال، روچا نایآل و ورنا تز،یفر

 (.1386 ،یخارج توسعه توتیانست: لندن) ایتانیبر  یالمللنیب توسعه

 اشرف جمهورسییر یاختصاص  مصاحبه: "شود ساخته دیبا که یکشور"» ،یغن اشرف

-https://time.com/4781885/ashraf-ghani :1396 م«،یتا با یغن

afghanistan-president-interview .. 

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/29/ex-farc-rebels-announce-offensive-despite-peace-deal-colombia-video
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/29/ex-farc-rebels-announce-offensive-despite-peace-deal-colombia-video
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/29/ex-farc-rebels-announce-offensive-despite-peace-deal-colombia-video
https://time.com/4781885/ashraf-ghani-afghanistan-president-interview
https://time.com/4781885/ashraf-ghani-afghanistan-president-interview
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  در افغانستان«، در "خوب یدارحکومت " از  فراتر: استیس  اصالح» گودهند، جاناتان

  شانکین  بوز،  یسرنجو توسط شدهشیرایو اندازها،چشم  و هاچالش  – افغانستان

 . 1396 روتلج،: لندن. 100 – 93 ،یمل امیلیو و یموتوان

 چاپ. )1975- 1950 تنامیو و متحده االتیا کا؛یامر جنگ نیتری طوالن» نگ،یهر جورج

 .McGraw-Hill Higher Education، 1392: ورکیوین(. پنجم

  دانشگاه «،یتئور و یسیپال در دهیا کی یخچهیتار ؛یاسیس  یهاوفصل»حل  انگرام، سو

 (.1393: کانبرا) ا،یاسترال یمل

  و خشونت یاقتصاد ریتأث سنجش:  1397 صلح یاقتصاد »ارزش  صلح، و اقتصاد توتیانست

 (. 1397 یدنیس ) «،یجهان سطح در منازعه

  کند«،یم حفظ را صلح که یعوامل لیتحل مثبت؛ صلح »گزارش صلح، و اقتصاد توتیانست

 (.1398 یدنیس )

  است، دهیرس  فرا داریپا شغل سمت به حرکت زمان »افغانستان؛ کار، یالمللنیب سازمان

 (.1391 کابل) گزارش«، خالصه افغانستان، در اشتغال تیوضع مطالعه

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/documents/publication/wcms_182252.pdf. 

 .1396 – 1400 ، (ANPDF) افغانستان انکشاف و صلح یمل چارچوب

 .1389 ه،یمال وزارت: کابل. یاتوسعه ی همکار گزارش

:  1399 ثور 21 خیتار به یدسترس  نز،یهاپک  جانز دانشگاه کرونا«، روسیو منابع »مرکز

https://coronavirus.jhu.edu/map.html . 

  تیامن جهاد«، و دولت یناکام افغانستان؛  در یگرشورش ظهور. »یج ست جونز،

 . 40 – 7(: 1396 بهار) 4 شماره ،32یالمللنیب

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_182252.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_182252.pdf
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 (. 1389) رشد«، کنندهتیتقو ینهادها تیحاکم  و یاس یس  »توافق .مشتاق خان،

  فوربز ،[«کیانفوگراف] 1380 سال از افغانستان در جنگ ساالنه نهی»هز. الین ،یکارتمک

1398. 

 https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/09/12/th

e-annual-cost-of-the-war-in-afghanistan-since-2001-

infographic/#4496e7521971 . 

:  1394 رند، وبالگ . آرتورو مونوز،
https://www.rand.org/blog/2015/10/bringing-farc-in-from-

the-cold.html . 

  مرور افغانستان«،  در بارمرگ یبیترک ؛یگرشورش  و مجازات از تی»معاف. نورا لند،ین

 (.1399) ،880 شماره ،92 سرخ بیصل یالمللنیب

:  یاجتماع یهانظم  و خشونت. »نگاستیو ی بار و زیوال جوزف جان ،.داگالس نورت،

  ج،یکمبر دانشگاه انتشارات بشر«، مکتوب خیتار ر یتفس یبرا یمفهوم چارچوب

1388 . 

  یدسترس  یهانظم. »نگاستیو ی بار و وب تونیاس  ز،یوال جوزف جان ،.داگالس نورت،

  «،توسعه مشکالت یبرا دیجد یکردیرو توسعه؛ حال در جهان در محدود

 (. 1386 ،یجهان بانک: یس ید واشنگتن)

 از یالمللنیب تیحما د؛ی نرسان یبیآس  چ ی»ه. یاقتصاد توسعه و یهمکار سازمان

 .1388 ،یاقتصاد  توسعه و  یهمکار سازمان: سیپار. «یسازدوست

 اقتصاد کرونا؛ روسیو موقت یاقتصاد ر یتأث یابیارز» ،یاقتصاد توسعه و یهمکار سازمان

(:  1399) خطر«، معرض در یجهان
https://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-

Economic-Assessment-2-March-2020.pdf. 

https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/09/12/the-annual-cost-of-the-war-in-afghanistan-since-2001-infographic/#4496e7521971
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/09/12/the-annual-cost-of-the-war-in-afghanistan-since-2001-infographic/#4496e7521971
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/09/12/the-annual-cost-of-the-war-in-afghanistan-since-2001-infographic/#4496e7521971
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 و منازعه تیوضع در یسازدولت از تی»حما ،یاقتصاد توسعه و یهمکار سازمان

 (.1390) «،یسیپال یراهنما ؛ی شکنندگ

  و یسنجامکان ؛ی تینارضا و  حرص از  »فراتر رونر، کین یدوم  و هوفلر انکه ر،یکول لوپا

 (.1388) 61 شماره آکسفورد، یاقتصاد مجله «،یداخل جنگ

. 1394 شوند«،یم کی ومتریب معاش عیتوز خاطر به نیمعلول» رصد، یخبرگزار
http://www.rasad.af/1394/09/12/handicaps-in-

afghanistan/ . 

  حوت  15 مز،یتا ورکیوین خورد«،یم شکست احتماال که یا»معامله  س،یرا سوزان

1398 . 

:  1399 حمل 18 خیتار به یدسترس  روشن«، »درباره روشن، شرکت
https://www.roshan.af/en/personal/about/about-roshan/ 

: 1399 ،یسیپال  فارن کند« ترک را افغانستان دینبا کای»امر ن،یروب بارنت
https://foreignpolicy.com/2020/03/26/afghanistan-aid-

taliban-ailing-america-must-not-abandon . 

  در متحده االتیا ربه تج از ییهادرس ؛یاقتصاد رشد و یخصوص  سکتور »توسعه گار،یس 

 (.1397 نگتونیآرل) افغانستان«،

  در متحده االت یا تجربه از ییهادرس سابق؛ انیجوجنگ مجدد »ادغام گار،یس 

 (.1398 نگتون،یآرل افغانستان«،

  یبازساز ی برا متحده االتیا ژه یو بازرس سوپکو . اف جان ی»سخنران سوپکو، جان

  .1398 ،یخبر هیاعالم افغانستان«،

(:  1398) کایتانیبر المعارفدائره  تنام«،یو جنگ» اسپکتور،. اچ رونالد

https://www.britannica.com/event/Vietnam-War . 

http://www.rasad.af/1394/09/12/handicaps-in-afghanistan/
http://www.rasad.af/1394/09/12/handicaps-in-afghanistan/
https://foreignpolicy.com/2020/03/26/afghanistan-aid-taliban-ailing-america-must-not-abandon
https://foreignpolicy.com/2020/03/26/afghanistan-aid-taliban-ailing-america-must-not-abandon
https://www.britannica.com/event/Vietnam-War
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  روز از قبل تا  افغانستان در  مستقر سربازان  بازگشت خواهان  ترمپ» مز،یتا  ورکیوین

:  1399 جوزا  6 است«، انتخابات
https://www.nytimes.com/2020/05/26/world/asia/afghanist

an-troop-withdrawal-election-day.html . 

:  رفت« فراتر هزار   10 از یمتوال سال نیششم ی برا یرنظامیغ تلفات افغانستان؛» وناما،ی
https://news.un.org/en/story/2020/02/1057921. 

  ورک یوین) افغانستان«،: 1398  یانسان توسعه گزارش» متحد، ملل سازمان توسعه برنامه

1398.) 

(:  1399) افغانستان«، در یاسیس  بستبن  درباره» متحده، االت یا خارجه امور وزارت
https://www.state.gov/on-the-political-impasse-in-

afghanistan/ . 

  یالمللنیب توسعه وزارت. 1387. «یسازدولت  درک توسعه؛ در ها»دولت  تس،یوا. الن

 . ایتانیبر

  معرض در شرفتیپ  – افغانستان در فقر تی وضع روزآمد» افغانستان، در یجهان بانک گروه

:  1399 حمل 28 خیتار به یدسترس  خطر«،
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/public

ation/afghanistan-poverty-status-update-report-2017 

 

  شکننده«، تیوضع در یاقتصاد  توسعه یبرا هاتیاولو ؛1409 تا »افغانستان ،یجهان بانک

 (. یس ید واشنگتن)

 (. 1399در افغانستان. )کابل  ی: گروه بانک جهانیکشور روزآمد ،یجهان بانک

  توافق«،  پسا افغانستان یبرا یمال یامدهایپ  و هاچالش  صلح؛ لی»تمو ،یجهان بانک

(1399 .) 

https://www.nytimes.com/2020/05/26/world/asia/afghanistan-troop-withdrawal-election-day.html
https://www.nytimes.com/2020/05/26/world/asia/afghanistan-troop-withdrawal-election-day.html
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/publication/afghanistan-poverty-status-update-report-2017
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/publication/afghanistan-poverty-status-update-report-2017
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  در  ریفراگ رشد و صلح از تیحما ی برا توافق؛ پسا  یاقتصاد »ابتکارات ،یجهان بانک

 .1398 افغانستان«،

  به  افغانستان اکنون است؛ داشته نهیهز دالر  اردیلیم 240 منازعه دهه »دو ،یجهان بانک

 .1383 حمل 11 داشت«، خواهد ازین یبهبود  یبرا دالر اردیلیم 27.5

(: 1398 ،یجهان بانک: یس ید واشنگتن) ،یجهان توسعه یهاشاخص
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-

development-indicators . 
 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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 نویسنده معرفی

استاد پالیسی   استراتژیک افغانستان،گر همکار انستیتوت مطالعات ، پژوهش اهلل بیژننعمت

توسعه عامه عامه در مرکز سیاست  پالیسی  دانشکده  استاد   ی  استرالیا و   دانشگاه ملی  ی 

اهلل همچنین در دانشکده تجارت و سیاست عامه دانشگاه پاپوآ گینه نو است. نعمت  همکار

حکومت  »برنامه  ارشد  پژوهشی  دانشکده عضو  جهانی«  اقتصادی  داری  حکومتی  داری 

دانشگاه آکسفورد است. در سال   نعمت1397و    1396بالواتنیک  دانشکده  ،  بیژن در  اهلل 

پژوهش حکومت بالواتنیک  هویتداری  نقش  مورد  در  و  بود  شبکهگر  و  ایجاد  ها  در  ها 

می تحقیق  دولت  اثربخشی  و  آکسفوردمشروعیت  »کمیسیون  با  همکاری  در  او  - کرد. 

اره شکنندگی دولت، رشد و توسعه« در مورد شکنندگی دولت و دانشکده اقتصاد لندن درب

سال   از  او  کرد.  کار  المللی  بین  جهانی   1395تا    1394واکنش  »رهبران  برنامه  عضو 

عضو »مرکز   1394- 1393پرینستون« در کالج دانشگاهیِ دانشگاه آکسفورد و از  - آکسفورد

 اهلل عضو کمیتهن بود. نعمت داری« دانشگاه پرینستوشدن و حکومتنیهاوس برای جهانی

 ( است.OxPeaceرهبری شبکه مطالعات صلح آکسفورد )

ای و اصالحاتی که به پیشرفت افغانستان در دوره پسا سال های توسعهدر برنامه اهلل  نعمت

کمک کرد، نقش داشته است. او به عنوان معاون وزیر جوانان افغانستان، موسس و    1380

ی  ی افغانستان، رییس دبیرخانهگذاری و نظارت بر استراتژی ملی توسعهسیاسترییس کل  

به عنوان فعال جامعه   او همچنین  است.  نظارت مشترک خدمت کرده  بورد هماهنگی و 

مسئولیت  ترویج  در  جوانان،  و  پاسخمدنی  روندهای  پذیری،  در  مدنی  مشارکت  و  گویی 

 گیری سهم داشته است. تصمیم

و   ملی   دانشگاه  از  المللبین   روابط  و  سیاسی  علوم   رایدکت  اهللنعمت  ماستری   استرالیا 

ایاالت  ویلیامز  کالج  از  اقتصادی  یتوسعه ماساچوست  ی دارد. حوزه   امریکا  متحده  ایالت 

بین توسعه  عامه،  سیاست  شامل  و  تحقیق وی  دولت  مشروعیت  سیاسی،  اقتصاد  المللی، 

شود. از او مقاالت تخصصی  زی پسا منازعه میظرفیت در شرایط شکنندگی و همچنین بازسا

های  اند. کتاب اخیر وی تحت عنوان »تناقص بسیاری منتشر شده که همه تأثیر باالیی داشته
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سازی و مداخالت دولت« روند دولت   کردن  و تضعیف  نخارجی در افغانستان: ساخت  کمک

 کند.المللی در افغانستان را بررسی میبین
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