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 70/70/2702                بهرامی، محمدرضا
 

 امريکاقلب پازل جديد منطقه ای  افغانستان،
 خبرآنالين: منبع

 (دری شده)
براحتی افغانستان را در که  بسیار بعید است هم  تصور کنیم باز SIMPLE MINDئیها را امريکاکه   همقدر هر 

  .تقديم ساير طرفها نمايند ئی طالپتنوس 
به استرداد  اخیر در افغانستان نشان می دهد از هنگامی که افغانها موفق  ۀتاريخ سد ۀمطالع:  ماسی ايرانیوديپل

در تمام دوره ها دولت در اين کشور درصدد  تقريبًاگرديدند ، همواره و  0101استقالل خود از انگلستان در سال 
ره با بی اعتنائی از ، هموا افغانجانب وی اين تمايل شديد از س. است  بوده امريکا ۀمتحد اضالعبا  ابطوبرقراری ر

 موجود بايد رعايت مالحظات مواجه گرديده و علت اساسی آنرا نیز بر مبنای اسناد تاريخی امريکاسوی مقامات 
برقراری  ۀنامطول کشید و در آن سال موافقت  0191اين بی اعتنائی تا سال . ذکر نمود  امريکاتوسط  ستانانگل

از زمان . در پاريس به امضا رسید امريکاوقت افغانستان و سفیر  ۀمور خارجور میان وزير اروابط سیاسی دو کش
مستقیم برای سفارت خويش در  ۀاز تعیین نمايند امريکا 0102سیاسی میان دو دولت نیز تا سال  ابطوبرقراری ر

 .لکته به کابل اعزام می گرديدندک در تهران يا کراچی و امريکالی نسوقکابل خودداری و معموال مامورين سیاسی يا 
و مطابق با  ستانسیاستهای انگل ۀستان را از زاويدر طول اين دوران و تا پايان جنگ جهانی دوم همواره افغان امريکا

 .ر مورد ارزيابی قرار می داده استمالحظات آن کشو
خیر نیز تا سالهای ا 0100در سال نسبت به افغانستان از زمان تاسیس کشور پاکستان  امريکااين سیاست بی توجهی 

پاکستان تنظیم می مذکور نیز همواره سیاست افغانی واشنگتن بر مبنای مالحظات  ۀ ادامه داشت و در طول دور
ه بود اما همواره ثقل در طول اين دوره برخی کمکهای فنی و اقتصادی نیز به افغانها ارائه نمود امريکاالبته . گرديد 

اسناد . مالحظات پاکستان استوار بوده استتباط با اين دو کشور بر مبنای حفظ و رعايت در ار امريکاسیاست 
تا مدتها به افغانستان بعنوان حوزه ای که تحت نفوذ شوروی  امريکاحاکی از آن است که  امريکاشورای امنیت ملی 

ره در طرف مقابل خود می ادوران جنگ سرد افغانستان را همو موضع گیری های ابق بوده نگاه می کرده و در س
یت ، پايان جنگ سرد و نظام دوقطبی حاکم بر جهان نیز موجب افزايش اهمفروپاشی شوروی سابق. ديده است

در افغانستان هر چند  امريکاسپتمبر و حضور نظامی  ۱۱ ۀبروز حادث. نگرديد  امريکا ۀمتحد اضالعافغانستان برای 
اما حمله به عراق و ، گتن نسبت به افغانستان تلقی گرددمويد تغییر سیاست واشنست میتوانتوام با نشانه هائی بود که 

 .ت به افغانستان را تبیین مینمودمفهوم بی توجهی نسبهنوز هم بر آن حوزه  امريکاتمرکز سیاست 
ن غانستانسبت به اف امريکااز چرخش سیاست در  سال نشانه های آشکاری ( ۰۹)بعد از حدود ، برای اولین بار

سیاست اين کشور در تجديد نظر  آغاز اين چرخش را بايد اقدامات صورت گرفته بعد از  ۀنقط. ده استمشاهده گردي
تلقی و آشکار شدن مذاکره میان ( دوم اوباما در مورد افغانستان ستراتیژی)  ۹۹۹۰مورد افغانستان در آخر سال 

برای . ت در نظر گرفترا ظهور علنی اين سیاس۹۹۱۱در سال ( قطر پروسۀموسوم به )ن در قطر و طالبا امريکا
تعريف جديد از منافع خودش  کاتاز مالحظات ساير کشورها و در چو روابط با افغانستان را فارغ امريکااولین بار 

 :چنین برشمرد میتوانرا  امريکاجديد روش اين  خصوصیت هایبرخی . مورد توجه قرار داده است ۀدر منطق
 .افغانستان ئلۀ سهای منطقه در م دن نقش کشورکشیحاشیه  هبخاطر ب تالش   -

ی شورشی نظیر طالبان بعنوان جريای موثر در تحول حتی گروهها محلیپذيرش رسمی تمامی جريانات   -
 .افغانستان

پروسۀ های پاکستان و افغانستان در شکل دهی به برقراری تعامالت خود و از جمله  عدم توجه به مالحظات دولت -
توجه مورد  لتیک افغانستانجیوپونداشته بلکه جغرافیا و  خاصیجايگاه ستراتیژی دولت فعلی افغانستان در اين )طرق

 . (است
عربی و  ۀدر حوز خصوصب امريکاهای  که تا قبل از اين ثقل سیاست جای عربستان سعودیقطر بانتخاب  -

 .افغانستان قرار داشت
مورد نظر خود  ۀقطر و شکل دهی به آيند سۀ پرودر  آنرکت و عدم مشا بی توجهی به نقش سازمان ملل متحد  -

 .نستاندر افغا
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 .افغانستان  ۀو چگونگی نگاه نسبت به آيندف اهدادر مورد  امريکاايجاد ابهام کلی توسط  -
دف با ه مقطعی و صرفًا فعلی امر اين چرخش در سیاست افغانی واشنگتن را حداقل در شرايط میتوانبه دشواری 

سابق با تکیه بر دوستان منطقه مانند ست میتوانصورت نمود زيرا در آنعبور از وضعیت فعلی در افغانستان تصور 
ست جديد ست که افغانستان بخشی از پازل سیاشواهد امر حاکی از آن. را به حداقل برساندخود در آنری درگی ای

نیازمند تحقق دو موضوع اولیه ت افغانی واشنگتن پايداری اين چرخش جديد در سیاس. میباشد امريکامنطقه ای 
اجازه می يابد تا  امريکاو افغانستان که بر اساس آن  امريکاستراتژيک میان های  اول امضای پیمان همکاری. است

های نظامی در افغانستان ادامه  استقرار در پايگاه چوکات در ۹۹۱۲حضور بخشی از نیروهای خود بعد از سال ب
 .(طالبان که در قطر در جريان است و گروه امريکامذاکرات فعلی میان )قطر پروسۀ به نتیجه رسیدن دهد و دوم 

ست که اين ۀدهند نشان خی و رفتار فعلی دولتمردان افغانتاري ۀهای ستراتژيک، سابق در مورد امضای پیمان همکاری
حقق اين موضوع استقبال می ولت نیز از تافغانها نه تنها در سطح دولتی بلکه حتی بخشی از اپوزيسیون سیاسی د

از چهره برخی  در افغانستان توسط  ۹۹۱۱است که از ابتدای شکل گیری شرايط جديد در سال ستراتیژی اين . نمايند
را  امريکاحضور  ۀاداماين بخش از افغانها . در کشورهای غربی زندگی میکرده اند دنبال میشد های افغانی که عمدتًا

افغانستان را در آينده مشابه  د وضعیتمیتوانآنان اين حضور  به نظر. کنندافغانستان قلمداد میۀ آيند  ۀتضمین کنند
در  خصوصدولتی و بکه بعضا توسط مقامات  ظربا اين ن گونمواضع غیر هم. جنوبی نمايد يایرويا ک جاپان

نظیر )  میشودساس است مطرح ئی حامريکافغانستان نسبت به رفتار نیروهای مواقعی که افکار عمومی در ا
شتار اخیر غیر و يا ک های صورت گرفته در هنگام موضوع هتک حرمت و قرآن سوزی در بگرام  موضعگیری

 .از سوی دولت مورد بررسی قرار دادچانه زنی  ۀايد از زاويرا بیشتر ب( نظامیان در قندهار
اين . هائی مواجه است ، موضوع با پیچیدگیامريکاو یجه رسیدن مذاکره میان طالبان دوم يعنی به نت ۀدر مورد نکت

ورود . دهدبه اينصورت خود را نشان می هاست که ئیامريکا ۀنهان سیاسی اطالعاتی يکی دوسالمذاکره ماحصل کار پ
طالبان به اين مذاکره به مفهوم آمادگی برای چانه زنی به منظور دستیابی به نتايج حداکثری است و برخواسته از يک 

اه مدت را قتی که دستیابی به اهداف کوتؤکتیک ماين اقدام را يک ت نمیتواناست و  خاصمیم مبتنی بر يک هدف تص
ممکن است طالبان حکومت مستقر در کابل را برسمیت نشاسند و تمايلی برای مذاکره با آنان . در نظر دارد تلقی نمود

البته . هم از نظر اين گروه منتفی است امريکاتوافق با  ومش اين نیست که امکانرسد مفهن ندهند اما به نظر مینشا
 .ت در تصمیم نهائی موثر خواهد بودتحوالت منطقه و آنچه در محیط داخلی افغانستان بوقوع خواهد پیوس

 داند که امکانمی امريکا. موفقیت محسوب گردد تواند نوعیمی امريکابرای پروسه پیشرفت به هر میزانی در اين 
است که با توجه به وجود ارتباط میان  یار دشوار است و اين احتمال ممکنام اعضای اين گروه بعید و بسجلب نظر تم

ISI هائی از طالبان و مخالفت جدی  با بخشISI حتی نوعی تقسیم کار در افغانستان امريکاحضور نظامی  ۀبا ادام ،
، ايجاد اما حتی در صورت تحقق اين موضوع .دنبرد باقی بمانن ۀدر میان طالبان انجام و همواره گروهی در صحن

رگی از نظر به يک نیروی مزاحم موفقیت بزويرانگر شکاف در میان گروه طالبان و تبديل آنان از يک نیروی 
 .میشودتلقی  امريکا

سال و در شرايطی که نشانه های عدم پیروزی اين کشور  ۰۹بعد از گذشت حدود  امريکاست که چرا سوال عمده اين
در سیاست خود کردن اين چرخش  عملیای آشکار گرديده تصمیم به  نظامی برای طرفهای داخلی و منطقه ۀدر حوز
های  پايگاهچوکات  حضور نظامی در  ۀتغییر و بر ادام را در مورد کشور دسیاست خو امريکا یتدر واقع. را دارد

نبرد برخوردار و توانسته اند در مقابل  ۀهای شورشی آن از توان مناسبی برای ادام رار دارد که گروهنظامی اص
، ناکارآمد و آغشته به ضعیف ، دارای حکومتکامال وابسته داردورشکسته و  قتصاد، امقاومت کنند امريکانظامیان 

 افهای قومی نسبتًاگپاشیده و شازهم  تقريبًاعی اجتما ختار، سامردمی کافی برخوردار نیست ۀفساد است که از پشتوان
(  FAIL STATE) بودن  ناکامترديد کمی در مورد  . رقابت کشورهای منطقه نیز است ۀحنعمیق دارد و ضمنا ص

، شايد بتوان در امريکاجديد دفاعی  ستراتیژیرا با توجه به  روش ارزيابی داليل اين. دولت افغانستان وجود دارد
حضور در جغرافیای افغانستان نیاز دارد  ۀبه ادام امريکابه بیان ديگر  . یک افغانستان جستجو کردیتلووپجیموقعیت 

نیز را در منطقه ساير اهداف خود  تعقیبامکان  تا بتواند نه تنها جنوب آسیا را در مسیر اهداف خود هدايت نمايد بلکه
 .داشته باشد

میانه و شرق آسیا از مناطق ستراتژيک محسوب شرق  نیز همانند  جنوب آسیا امريکادفاعی جديد ستراتیژی  در 
لنگر اقتصادی منطقه و تامین در جنوب آسیا ،  امريکا، هند شريک ستراتژيک ستراتیژیاز منظر اين .می گردد 

 رابطه  امريکادر قرن حاضر بوده و  امريکا ۀ همچنین چین نگرانی بالقو. امنیت منطقه اقیانوس هند است ۀکنند
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انس چوری که بیش از ساير داوطلبان از هند بعنوان کش. خود در قبال چین نیاز دارد هند را برای پیشبرد سیاست
تو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است تمايل دارد نشان يپذيرش بعنوان ششمین کشور دارای حق و

فاصله خود با پاکستان را بیش از گذشته افزايش داده دارای ظرفیتهايی بیش از يک قدرت منطقه ای است و  که دهدب
، فعلی است ۀستان و خروج از مرحلبرای موفقیت در جنوب آسیا نیازمند مديريت بحران در افغان امريکا .است

د زمینه ساز میتوانضمن اينکه اين نکته را بخوبی درک کرده که مهار و کنترل افراط گرائی در جنوب آسیا که 
ل پاکستان امکانی برای وبدون کنتر. سیاستها و رفتارهای پاکستان است ل برخیود نیازمند کنترم باشزتروري
اين کشور و نهاد امنیتی اردو  رل ول پاکستان در واقع کنتول افراط گرائی وجود ندارد و منظور از کنتروکنتر

کاری است  اين همان. کشور است  غیر نظامی در اينحکومت  مقابل تقويت نهاد  ۀو در نقط ISIقدرتمند آن يعنی 
اردوی  ظرف اين سالها داليل زيادی از نظر . با جديت در حال انجام آن است  امريکاکه ظرف چهار سال اخیر 

 اعمالپذيری منفی افکار عمومی از  پاکستان وجود داشته تا دولت غیر نظامی زرداری را تغییر دهند اما اثر
داند که پاکستان می. ن مانع از انجام اين کار شده استتا کنو امريکاو فشارهای  ن کشور در دوران مشرفاينظامیان 

در افغانستان به مفهوم کاهش  امريکاحضور نظامی ۀ و ادام امکان بازی با کارت کشمیر در مقابل هند کاهش يافته
 .ی از کارت افغانستان نیز می باشدامکان بهره گیر

، عالوه بر وضعیت نامناسب اقتصادی، کمبود و گرانی انرژی ،ناسب نیستيط داخلی پاکستان نیز مهمچنین شرا
است و در واقع نقش افزايش  بلوچستان رو به واليت  در ی و تشديد فعالیت گروههای افراطیتورم و بیکار

بیش از حد معمول بوده و اين به معنای وجود نوعی بحران واليت نیروهای انتظامی و امنیتی در کنترل اين 
از يک . ن شرايط دشواری را سپری می نمايداز اين نظر پاکستا. استواليت کمیتی ولو بصورت خفیف در اين حا

نیاز داشته و امکان  امريکاهای نظامی و اقتصادی  به کمک مافی السابقسو بعنوان کشوری کمک گیرنده ک
داند و از سوی ديگر بخوبی می ندارد ین جابجائی اين منبع کمک رسانی را با ساير کشورهای هم پیمان خود نظیر چ

تواند غرب را بدنبال سیاستهای منطقه ست و نمیامريکا خصوصرزش و اهمیت سابق برای غرب و بکه فاقد آن ا
افراط گرائی  تبارز ظرفیتضمن اينکه بدون افغانستان بعنوان . خود همانند دوران جنگ سرد بکشاندای مورد نظر 

مختلف توسط پاکستان  مصارفاين افراط گرائی در جغرافیای ملی کشور مستلزم ل وموجود در پاکستان ، کنتر
 .خواهد بود

 در میتوانرا  یاين معن. ستامريکال توسط وفاقد حاکمیت و نیازمند کنتر افغانستان امروز سرزمین امريکااز نظر 
نعت از بازگشت القاعده به اين مقابله با افراط گرائی و مما. ی جديد اين کشور نیز مشاهده نموددفاعستراتیژی 

در افغانستان  امريکاحضور  ۀبرای ادامخوبی ۀ ذکر شد بهان مشخصه هائی که فوقًا کشور در کنار وجود دولتی با
ور را بايد در کشدر اين اه حضور نظامی در پايگاهۀ به ادام امريکانیاز  یتاما در واقع. شوندمحسوب می

های تندرو  قابله با گروهفراتر از موضوع م برخوردار از امکانات که ظاهرًاهائی  پايگاه. موضوعات ديگری ديد
ل و، کنتر(در منطقهپروسه ها با هدف تالش برای مديريت )نزديکی به چین، روسیه و آسیای مرکزی . می باشند

اده از خاک نوب بدون استفاز مسیر آسیای مرکزی به ج اموال، موضوع ترانزيت انرژی و ايرانپاکستان و همچنین 
و تعريف توازن ( دئی اصرار بر نامیدن آن بعنوان راه ابريشم جديد دارنامريکاهمان ايده ای که مقامات )ايران 

 از امريکاتوانند بعنوان اهداف کلی ، همه میباشد امريکانوين ستراتیژی جنوب آسیا که مبتنی بر  ۀجديدی در منطق
 سیاستهايش در اين ۀبرای توسع امريکا وسیلۀها  واقع قرار است افغاندر . حضور در افغانستان تلقی گردندۀ ادام

 .منطقه باشند
به  ، بستگیشی که ساير بازيگران خواهند داشتدر اين منطقه عالوه بر نق امريکانظر میرسد موفقیت يا ناکامی ب

با انجام مذاکره با  امريکا. ددار( طالبان)ازيگر غیر دولتی و يک ب( روسیه و پاکستان)نحوه بازی دو بازيگر دولتی 
پروسه . مشروعیت بخشی به آنانرا آغاز نموده استپروسۀ و  اين گروه انجام لبان در قطر بزرگترين خدمت را بطا
اين  در مقابل ماتعريف . انجام آن برآيد ۀست از عهدنمیتوانرسد و هیچ کشور ديگری می نظرب که برگشت ناپذيراي

روشن و  امريکاد اين گروه در برابر خواسته های برخور ۀتا نحو و بايد منتظر شد طالبان است ۀموضوع بر عهد
يک از  های شورشی در افغانستان در قالب کدام بايد ديد که تصمیم نهائی طالبان و اصوال ساير گروه. مشخص گردد

ونگی طی گزارش تحقیقی پیرامون چگ 2772در سال  RAND CORPORATION ۀهائی که موسس طبقه بندی
میزان پايداری طالبان به مواضع خود مشخص . اعالم داشته قرار خواهد گرفتقبیل  ايناز  یهاي کار گروه ۀخاتم
اردوی دوران حضور  ۀروسها با توجه به تجرب .واهد بودسیاسی افغانستان خ ۀمیزان پايداری آنها در صحن ۀکنند

می  امريکاًا با با غرب و مشخص اکره و چانه زنیمذ ، افغانستان را بعنوان يک فرصتشوروی سابق در اين کشور
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آنها بر اساس مواضعی که اعالم داشته . و ناتو آغاز نموده اند امريکاهائی را با  یز همکاریهمین اساس نبینند و بر
دام و اق(  ۹۹۱۲سال ) زمانی تعیین شده طی اتو نسبت به تکمیل تعهدات خود و ن امريکااند عالقمند هستند تا مقامات 

حضور تعدادی از نیروهای نظامی  ۀمقامات روسیه مخالف ادام. درت به ترک خاک افغانستان نمايندمتعاقب آن مبا
درک است اما قابل  ته اين موضع روسها کامال اصولیالب. باشندهای نظامی در افغانستان میپايگاه چوکات در امريکا

افغانستان را در  یکنیم باز بسیار بعید است براحت ورتص SIMPLE MINDها را  ئیامريکاهر میزانی هم که ب
ه اتخاذ وجهی است ک وط به پاکستان و تصمیم يک يا چنددشوارترين شرايط مرب. قديم ساير طرفها نمايندطال تپتنوس 

 .خواهد نمود
و  يکاامرهای  ول اهمیت عنصر زمان در سیاستا. ران به دو نکته بخوبی واقف هستندرسد تمام بازيگنظر میب

باشد و دوم جدی بودن نگرانیهای موجود که برخواسته از شور در اين زمینه با آن مواجه میمحدوديتی که اين ک
 (پايان). در افغانستان میباشد امريکاغرافیائی منطقه در صورت استقرار افزايش شکنندگی برخی محیط های ج

 
 

 


