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جویی امریکا بر حفظ وضعیت قدرت و  نقش استراتژی صرفه
 ها در افغانستان تشدید فشار

 
 شود؟ امریکایی در افغانستان باعث صلح و ثبات دایمی در کشور می  آیا مصالحه با طالبان و کاهش حضور نیروهای  

ساله شد. در حال   ۲۰ترین حضور نظامی امریکا در تاریخ  ، جنگ افغانستان به عنوان طوالنی۲۰۲۰با آغاز سال 
ت حاضر روند حل سیاسی جنگ افغانستان در جریان است. واضح است که مذاکرات امریکا با طالبان به نتیجه دس

نامه میان طالبان و ایاالت متحده امریکا گردید. با امضای این موافقتنامه روابط امریکا و  یافته منتج به عقد موافقت
های افغانستان بدون شک روح تازه در  طالبان وارد فاز جدید سیاسی شده است. آزادی زندانیان طالبان از محبس 

شان در روند  ای ال فشار از موقف قدرت در تبانی با حامیان منطقه ساز اعمدمد و زمینه  مورال رزمی طالبان می
 .ها، خواهد بود افغانمذاکرات بین 

جویی امریکا فرض کنیم، روند صلح با طالبان به نتیجه رسید و ترمپ نیز به اهدافش دست یافت. آیا پالیسی صرفه 
ای برای  ن موجب ایجاد هم سویی و اجماع منطقه  و کاهش قابل مالحظه حضور نظامی با مصارف گزاف در افغانستا

 شود؟تأمین صلح و ثبات در افغانستان می 
سال اخیر این است که   ۱۰اش گفتمان حاکم به صورت پیوسته حد اقل در جریان  در افغانستان و محیط پیرامونی

های  ه و گسترده همسایههای بیرونی دارد. حضور غیر سازند ثباتی افغانستان ریشهعوامل اصلی جنگ و بی 
های در حال ظهور در آسیا به قول حامیان های عضو ناتو در افغانستان و قدرت افغانستان، تقابل منافع میان کشور 

ثباتی افغانستان و منطقه گردیده است. واضح است که  این گفتمان و یا اصول نیوریالیزم، باعث تداوم ناامنی و بی 
های در حال ظهور  سو برای قدرتبدین  ۲۰۰۱الت متحده امریکا در افغانستان، از حضور نظامی و سیاسی ایا

برانگیز بوده است. این های همسایه افغانستان مانند ایران و پاکستان حساسیت نظیر: روسیه و چین همچنان کشور 
ای واحد پیرامون منطقه  امر به عنوان یگانه عامل نه بلکه به عنوان یکی از عوامل اصلی، موجب شده تا اجماع

های دوجانبه و  اش در چارچوب المللی های حکومت افغانستان و متحدان بین مسایل صلح افغانستان با وجود تالش
 .چند جانبه شکل نگیرد

ترین و هر چند فرسایشی شدن جنگ افغانستان برای امریکا ظاهراً سیاسیون امریکا را بر این داشته تا به طوالنی 
ترین جنگ امریکا در جهان پایان داده شود. در این میان ترمپ با توجه به جو حاکم سیاسی، اقتصادی و  ینه پرهز

آورد  خواهد با حل سیاسی مسایل افغانستان و اعالم ختم جنگ در افغانستان به مثابۀ دست استراتژیک منطقه، می
یکا، پیشتاز باشد. اما عامل اساسی از دید علمی و  امر  ۲۰۲۰اش در انتخابات بزرگ در برابر رقیبان انتخاباتی 

اکادمیک که متخصصین عرصه سیاست و سیاسیون امریکا را واداشته تا نقش نظامی آن کشور را در افغانستان 
المللی، است.  های در حال ظهور آسیا چون روسیه، چین و هند در معادالت بینکاهش دهند، همانا حضور قوی قدرت  

اقتصادی   -افزایش قدرت اقتصادی روزافزون چین )منفی تبعات اقتصادی کرونا وایرس( و نفوذ سیاسیدر این میان 
المللی  این کشور در منطقه و جهان باعث شده تا امریکا برای جلوگیری از تأثیرات معکوس قدرت چین بر اقتدار بین

 Retrenchment    جویی یا  پالیسی صرفه جویی کند. برای این منظور امریکا سعی کرده است به    این کشور، چاره
خواهند به  های جهانی که می ها در جهان، قدرتدر افغانستان متوسل شود. با توجه به تاریخ ظهور و افول کشور 

های نوظهور در جهان باقی بمانند، به سه روی کرد استراتژیک نظیر: حفظ  شان در برابر قدرت اقتدار هژمونیک 
 .نمایندجویی توسل می های صرفه  های تهاجمی و پالیسی  وضعیت حاکم، کنش

واضح است که گزینه اول به دلیل این که مستلزم تداوم حضور قوی امریکا و افزایش مصارف مالی این کشور در  
ور های در حال ظه افغانستان و منطقه بوده و امریکا را به اهدافش که همانا تداوم اقتدار هژمونیک در برابر قدرت

شود، محتمل به است، از طرف دیگر ختم جنگ در افغانستان برگ برنده ترمپ در انتخابات پیش رو پنداشته می 
 .رسدنظر نمی 
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های جدی مانند گزینه اول بر عالوۀ این که برای امریکا پرهزینه است، با واکنش  های تهاجمی، هم    گزینه دوم، کنش
های تهاجمی حتا در بسیاری موارد   گردد. بدیهی است کنشرو می ه، روبه های منطقه به ویژه چین و روسیکشور 

ها خواهد انجامید، که بدون شک نتایج ناگواری را برای امریکا، چین، روسیه، تا سرحد رویاروی نظامی با این قدرت  
های  نظامی و کنشهای منطقه در پی خواهد داشت. با این وصف گزینه استفاده از قدرت پاکستان و سایر کشور 

 .های امریکا سودمند نیست تهاجمی نیز در شرایط موجود برای اهداف و برنامه
در شرایط فعلی جهان و در جایگاهی که امریکا قرار دارد با در نظر داشت پایین آمدن اهمیت افغانستان در سیاست 

ریکا از جانب دیگر، الزم است تا این  بر اقتصاد ام ۱۹خارجی امریکا از یک طرف و تأثیرات منفی ویروس کووید 
توان است توسل نماید. این پالیسی را می  Retrenchment جویی یا کشور به گزینه سوم که همانا پالیسی صرفه 

کاهش کلی مصارف سیاست خارجی یک کشور در کشور دوم و یا نقطه دیگری از جهان تعریف کرد. اوباما و ترمپ 
المللی  های بینهای جنگی، تقلیل حضور گسترده در سازمان  جدی را در جهت کاهش هزینه  های  از آغاز کارشان، گام  

توان از ترک عضویت امریکا اند. به گونۀ مثال می  و مؤسسات تخصصی و امدادرسانی سازمان ملل متحد، برداشته  
و   ۲۰۱۷های در سال  از سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد، و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،

شد. نبود ها، از جانب امریکا پرداخت می  نام برد. ناگفته نباید گذاشت که بخش بزرگی از بودجه این سازمان    ۲۰۱۸
مدت گام مهمی  المللی امریکا گذاشت، ولی در کوتاهها تاثیر منفی در وجهه بین یگانه ابرقدرت جهان در این سازمان

شود. همچنان خروج از سوریه، و کاهش حضور ایاالت متحده امریکا محسوب می  جویی برایدر جهت صرفه 
 .باشدجویی مصارف، اداره ترمپ، می   نظامی در عراق، دال بر اهمیت استراتژی صرفه 

های غیر ضروری سیاسی را از طریق است که ابتدا باید نگرانی ماهیت این پالیسی برای امریکا در افغانستان چنین  
پایین آوردن سطح تنش به وسیله مذاکره و تفاهم و ایجاد اعتماد از میان بردارد. مذاکرات دوامدار امریکا با طالبان  

راستای حل سیاسی    ها طول کشید و نهایتاً منجر به امضای قرارداد میان طرفین گردید و به مثابه قدم مثبت در  که ماه
اش را از خاک شود، مصداق توسل بر این اصل است. دوم، امریکا باید نیروهای نظامی  مسایل افغانستان عنوان می  

افغانستان بیرون کند و یا تا حد قابل مالحظه کاهش دهد. طوری که در موافقتنامه امریکا و طالبان در این خصوص  
شوند. سوم، های امریکایی از افغانستان بیرون می  بندی مشخص، نیرو  زمان  به صراحت نوشته شده تا مطابق جدول  

امریکا، بعد از خروجش از افغانستان باید مسُوولیت مدیریت وضعیت در این کشور را به حکومت افغانستان و یا به  
ی قادر به مدیریت متحدانش و یا از روی ناچاری به کشور دیگری و یا گروه و شبکه خاص ی بسپارد تا در غیاب و

 .این وضعیت باشد و منافع حال و آینده امریکا را در این خطه تا حدی محفوظ نگه دارد
هایش از افغانستان، مسُوولیت مدیریت وضعیت و حفظ امریکا تصمیم داشت تا به مثابه گزینه اول پس از کاهش نیرو

بعد از کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان را  منافعش در افغانستان و منطقه و همچنان جلوگیری از خالی قدرت
به حکومت افغانستان واگذار کند. اما متأسفانه به دالیل مختلف که بحث روی آن از حوصله این نوشته بیرون است، 

 اش توسل نمود و در پرنسیب از طالبانای امریکا برای واگذاری این مسُوولیت به طالبان در تبانی با حامیان منطقه 
شان برای حفظ منافع امریکا در افغانستان و منطقه و جلوگیری از خالی قدرت در این کشور تعهد گرفت.  و حامیان

هر چند این مورد برای حکومت و مردم افغانستان خیلی دردناک است اما امریکا در واقع چاره جز این ندارد تا برای  
اش بعد از  خروج نیروها و تأمین منافع امنیتی و سیاسی عملی ساختن پالیسی کاهش مصارفش در افغانستان، که 

 .خروج از افغانستان اجزایی متشکل آن است، با طالبان وارد معامله شود
های خواهد   آمدگیرد و چی پی  این که آمدن طالبان و پیوستن در نظام حکومتی افغانستان در چه شرایطی صورت می  

گذاریم که همه چیز در افغانستان در محور پالیسی صرفه  را بر این می داشت هدف اصلی این نوشته نیست. فرض 
جویی مصارف و خواست امریکا صورت گرفت و نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شد، اما پرسش اصلی  

ماع ها شاهد صلح و امنیت در کشورشان خواهند بود؟ پاسخ آنی برای این پرسش تا زمانی که اج اینجاست که افغان 
های نیابتی جنگ در افغانستان توقف نیابد، ای برای صلح و ثبات در افغانستان شکل نگیرد و استفاده از ابزار  منطقه  

ناامید کننده است. حمله بر مراسم گرامی داشت از سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری که ظاهراً گروه داعش  
 دتگاه هندو های افغانستان در کابل دال بر موجودیت عوامل ناامنمسُوولیت آن را پذیرفته است و حمله اخیر بر عبا

 .های منطقه در افغانستان است های بیرونی بحران و تضاد منافع میان کشور کننده افغانستان غیر از طالبان، ریشه
 

 اقتباس از روزنامۀ هشت صبح 
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