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در ۱۹۹۶ در افغانستان به قدرت رسیده بودند.
آمریکا از طریق هم پیمانان سعودی خود کوشید 
طالبان را به اخراج القاعده از کش��ور ترغیب کند اما 
آنها نپذیرفتند. بعد از حمالت ۱۱ س��پتامبر ۲۰۰۱، 
جامعه جهانی از طالبان خواست عاملین این ماجرا را 
به آنها تحویل دهد اما طالبان باز هم از این کار س��ر 
ب��از زد. اما یک ماه بعد ، نیروهای ائتالف ضد طالبان 
موس��وم به ائتالف شمال با حمایت آمریکا و بریتانیا 
کنترل کابل را در دس��ت گرفتند. ب��ه این ترتیب با 
س��قوط طالبان از قدرت، نیروهای القاعده  هم از مرز 

پاکستان فرار کردند.
منابع ارش��د امنیتی ب��ه تازگی به بی بی س��ی 
گفته ان��د ک��ه از آن زمان ت��ا کنون هی��چ یک از 
حمالت تروریس��تی بین المللی که در افغانس��تان 
طراحی ش��ده ، با موفقیت همراه نبوده اند. بنابراین 
اگر معی��ار صرفًا مقابل��ه با تروریس��م بین المللی 
باش��د، حضور نظامی و امنیتی غرب در این کشور 

به هدف خود دست یافته است.
ام��ا ای��ن بدون ش��ک معی��اری بی��ش از حد 
ساده انگارانه اس��ت چون تاوان سنگینی که مردم 
افغانس��تان، چه نظامی و چه افراد عادی بابت این 
جن��گ پرداخته اند - و هنوز ه��م می پردازند- را 
نادیده می گیرد. بیست سال از آن زمان می گذرد 
و این کش��ور هن��وز روی صلح را به خ��ود ندیده 
است. به گفته گروه تحقیقاتی "اقدام علیه خشونت 
مسلحانه"، در ۲۰۲۰ افغانستان بیش از هر کشور 
دیگری از دنیا شاهد مرگ با وسایل انفجاری بوده  
اس��ت. القاعده، گروه موس��وم به دولت اس��المی 
)داع��ش( و س��ایر گروه ه��ای پیکارج��و از میان 
نرفته اند و ش��کی نیست که با خروج قریب الوقوع 

باقیمان��ده نیروهای نظامی غربی از افغانس��تان به 
بازگشت ترغیب خواهند شد.

ب��ا توج��ه ب��ه مذاک��رات صل��ح در دوحه و 
پیش��روی های نظام��ی در خ��اک افعانس��تان، 
طالبان امروز آماده اس��ت تا نقش��ی تعیین کننده 
در آینده کل کش��ور بازی کند.ب��ا این حال ژنرال 
ِس��ر نیک کارتر، رئیس س��تاد ارت��ش بریتانیا که 
در چند ماموریت در افغانس��تان حضور داشته از 
ش��کل گیری " جامعه ای مدنی" صحبت می کند که 
ب��ه گفته او " قواعد مربوط به مش��روعیت عمومی 
که طالبان به دنبال آن هستند را تغییر داده است."
او می گوید: "کش��ور در مقایس��ه با ۲۰۰۱ در 
موقعی��ت بهتری ق��رار دارد و ذه��ن طالبان هم 

نسبت به گذشته بازتر شده  است."
با این حال دکتر س��جان گوهل از بنیاد آس��یا 

اقیانوسیه نگاهی بدبینانه تر دارد. او می گوید:  
"ی��ک نگرانی جدی وج��ود دارد و آن هم این 
است که افغانس��تان ممکن است دوباره مثل دهه 
۱۹۹۰ می��الدی به محل رش��د و نمو افراط گرایی 
تبدی��ل ش��ود." ای��ن البت��ه دغدغه بس��یاری از 

سازمان های اطالعاتی غربی هم هست.
دکت��ر گوه��ل در رابطه ب��ا آین��ده می گوید: 
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"ح��اال موجی جدید از پیکارجوی��ان خارجی برای 
آموزش ه��ای تروریس��تی از کش��ورهای غربی 
به افغانس��تان س��فر خواهند کرد. ام��ا غرب قادر 
ب��ه مقابله ب��ا آن نخواهد بود چ��ون در آن زمان 
نیروهای خود را به طور کامل از افغانس��تان خارج 
کرده  است."این اتفاق احتمااًل اجتتاب ناپذیراست 
و به دو عامل بس��تگی دارد: اول این که آیا طالبان 
به القاع��ده و داعش اجاز فعالیت در مناطق تحت 
کنت��رل خود را خواه��د داد ؟و دوم این که جامعه 
جهانی که دیگر منابعی در افغانستان ندارد، برای 

مقابله با آن ها چه میزان آماده خواهد بود؟
به ای��ن ترتیب آین��ده امنیت در افغانس��تان 
تصوی��ر چندان مش��خصی ن��دارد. کش��وری که 
نیروهای غربی تابستان امسال آن را به طور کامل 
ترک می کنند، فاصله زیادی تا امنیت دارد. اما در 
روزهای پر از التهاب پس از حمالت ۱۱ س��پتامبر 
هم کمتر کس��ی می توانس��ت پیش بین��ی کند که 

آن ها دو دهه در افغانستان باقی بمانند.
پیش از این که پایگاه هدف حمالت موش��کی 
طالبان قرار بگیرد، یک سرباز ۱۹ ساله اهل شمال 
ایال��ت نیویورک برایمان تعری��ف کرد که چطور 
چندین نفر از همرزمانش را در افغانستان از دست 
داده اس��ت. او شانه اش را باال انداخت و گفت: "اگر 
نوبت من رس��یده باش��د، اتفاق خواهد افتاد." بعد 
ی��ک نفر گیت��اری بیرون آورد و تران��ه "هیوال "ی 
گروه ریدیو ه��د را خواند. ترانه ب��ا این کلمات به 
پایان می رسید: "اینجا چه غلطی می کنم؟ من به 
اینجا تعلق ندارم." و خوب یادم هس��ت که در آن 

لحظات با خودم چه فکری می کردم:
 "نه، ما قطعا به اینجا تعلق نداریم."

خیاب��ان به سیاه  پوس��تان دس��تور ایس��ت بدهد در 
مقایسه با سفید پوستان بیشتر است. یکی از تازه ترین 
مطالع��ات در این زمینه س��ال ۲۰۲۰ در دانش��گاه 
اس��تنفورد انجام شد و پژوهش��گران با بررسی ۱۰۰ 
میلیون دس��تور ایس��ت بازرس��ی پلیس در سراسر 
آمریکا دریافتند احتمال توقف رانندگان سیاه پوست 
توس��ط پلیس ۲۰ درصد بیش��تر از رانندگان سفید 
پوست است.این مطالعه همچنین نشان داد که پس 
از توقف، سیاه پوستان دو برابر بیشتر از سفیدپوستان 
مورد بازرسی قرار می گیرند و این در حالی است که 
طبق آمار احتمال این ک��ه آن ها اقالم غیرقانونی به 

همراه داشته باشند، باالتر است.
۳- سیاه پوس��تان بیش��تر از سفیدپوستان به 
ج��رم مصرف مواد مخدر بازداش��ت می ش��وند 
بنابر نظرس��نجی ها، سیاه پوستان و سفیدپوستان در 
آمریکا به یک ان��دازه مواد مخدر مصرف می کنند 
اما میزان دستگیری سیاه پوستان به جرم استفاده از 
مواد مخدر در مقایسه با سفید پوستان بیشتر است.

در ۲۰۱۸، از ه��ر ۱۰۰ ه��زار سیاه پوس��ت در 
آمریکا حدود ۷۵۰ نفر به جرم مصرف مواد مخدر 
دستگیر ش��ده اند و این در حالی است که این آمار 
برای سفید پوس��تان نزدیک ب��ه ۳۵۰ نفر به ثبت 
رسیده است.طبق نظرس��نجی هایی که در گذشته 
در رابطه با استفاده از مواد مخدر انجام شده، میزان 
مصرف در سفید پوس��تان و سیاه پوس��تان یکسان 
اس��ت اما آمار سیاه پوس��تانی که به جرم مصرف 
مواد مخدر دستگیر شده اند، باالتر است.به عنوان 
مثال، طبق مطالعه ای که اتحادیه آزادی های مدنی 
آمریکا انجام داده احتمال بازداش��ت سیاه پوستان 
ب��ه جرم داش��تن ماری جوانا ۷/۳ برابر بیش��تر از 
سفید پوس��تان است و این در حالی است که میزان 
مص��رف این ماده مخدر در میان سفید پوس��تان و 

سیاه پوستان به یک اندازه است.
۴- سیاه پوستان بیشتر به زندان می افتند

طبق تازه ترین آمار، آمریکایی های آفریقایی تبار 
۵ برابر بیش��تر از سفید پوس��تان و دو برابر بیشتر از 

التین  تبارها در این کشور به زندان می افتند.
در ۲۰۱۹ سیاه پوس��تان تنه��ا نزدی��ک به ۱۳ 
درص��د جمعی��ت آمری��کا را تش��کیل می دادند 
اما حدود یک س��وم زندانیان کش��ور به این نژاد 
تعلق داش��تند. در همان س��ال ح��دود ۳۰ درصد 
از زندانی��ان آمریکای��ی سفید پوس��ت بودند حال 
آن که آن ه��ا بیش از ۶۰ درص��د از جمعیت کل 
این کش��ور را تش��کیل می  دادند.ای��ن یعنی از هر 
۱۰۰ هزار سیاه پوست آمریکایی، بیش از هزار نفر 
در زندان ها هس��تند و این آمار برای سفید پوستان 
تنها ۲۰۰ در برابر ۱۰۰هزار نفر اس��ت.در آمریکا 
جمعی��ت زندانی��ان بر اس��اس افرادی محاس��به 
می ش��ود که به بیش از یک سال حبس در زندان 
فدرال یا ایالتی محکوم ش��ده اند.با این که طی دهه 
گذشته آمار زندانیان آمریکایی- آفریقایی در این 
کش��ور کاهش یافته، اما آن ها هنوز هم در مقایسه 
با س��ایر نژادها بیش��ترین می��زان جمعیت را در 

زندان ها دارند.


