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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۱۴۰۰سرطان   ۱۹                                                  رفعت  ءایض

 

؛  از حضور مغرورانه تا فرار شبانه  
سالۀ امریکا در افغانستانبیست    ۀنگاهی برکارنام  

 

 

افگنی توانست با جلب حمایت جهانی به شمول  ایاالت متحده امریکا بیست سال پیش با شعار مبارزه با هراس
با قدرت سیاسی  همسایه نظامی تمام، وارد این کشور شود. امریکا شاید نخستین قدرت    –گان افغانستان، 
غاز گمان بر  مردم افغان  روی  ی گستردهاش با خوشای بود که حضور سنگین نظامی بیگانه  ستان مقابل شد. در ا 

های اصلی امریکا در این کشور است؛ اما  این بود که مهار تروریسم و ایجاد صلح پایدار در افغانستان از هدف
شان در داخل و خارج  های ادعای  ی ها در انجام هدفمرور شک و تردیدهای  ی نسبت به صداقت امریکای  ی به  

تشن و بازگشتاندنسازی طالباکشور ایجاد شد. دوباره  بستن امریکا   افروزی از سوی پاکستان و چشم شان به ا 
له، رفته 

 
رفته به این احتمال قوت داد که شاید امریکا پشت سر تقویت افراطیت دینی که بستر   بر این مسا

او  گان افغانستان را کنجکمناسبی برای رشد تروریسم است، پنهان شده باشد. چنین احتمالی، منطقه و نخبه 
دنبال چیست؟ با  کرد که بدانند اگر چنین است، امریکا با رشد دادن افراطیت و تروریسم در افغانستان به  

شدن امریکا با چین و روسیه بر سر    شاخبه  ویژه شاخ  کم روشن شد، به    گذشت زمان، پاسخ این پرسش کم
که شاید ایاالت متحد امریکا از احیای دیگر در منطقه و جهان، این نظر را تقویت کرد  وبسط نفوذ هم قبض
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نطالبان و بسترسازی حضور داعش در افغانستان می  عنوان نیروی بالقوه در زمان مناسب علیه    ها بهخواهد از ا 
شود، سازوکار امریکا  های چین و روسیه در منطقه از طریق افغانستان کار گیرد. در این نبشته سعی میمنفعت 

 بررسی شود: در رسیدن به این هدف،

یکی از سناریوهای امریکا این بود که سد راه انتخابات ریاست   :۱۳۹۸  جمهوری   ریاست  انتخابات  از  گیری پیش
خود، در قدرت،  افگنان وابسته به  ساالران و هراسجمهوری شود تا با ایجاد حکومت موقت و جا زدن جنگ 

 خواه در اختیار گیرد. دل یق افغانستان به گونه های بعدی علیه کشورهای منطقه را از طرسیر انکشاف حادثه 
جمهوری(، امریکا  گیری از انتخابات ریاست شکست سناریوی نخست )پیش طالبان: به سیاسی اعتباربخشی

جمهوری و  دیگری وارد اقدام شود. این کشور که ناگزیر شده بود انتخابات ریاست    را مجبور کرد که از دریچه 
ن را به   نتیجه  وگو با طالبان، بر این گروه وجاهت سیاسی  انداختن روند گ فت   میت بشناسد، سعی کرد با راهرس  ا 

امریکا گمان می  به طالبان و کم اعطا کند.  با اعتنای فزاینده  به کرد  به حکومت افغانستان   اعتنای  ی روزافزون 
وچرا در برابر خود کند تا  چونتواند، حکومت این کشور را وادار به تمکین بی عنوان ابزار فشار سیاسی، می

ای فراهم شود. این  کردن تروریسم علیه رقیبان منطقه  اش؛ یعنی بسترسازی برای فعال بستر برای هدف اصلی 
وگوهای جای  ی نبرد؛ زیرا مقاومت پنهان حکومت افغانستان در برابر سازوکار نامناسب گ فت ابزار فشار نیز راه به  

م را  امریکا  طالبان،  با  به  صلح  که  کرد  وارد جبور  اصلی،  یک طرف  عنوان  به  را  افغانستان  اجبار حکومت 
 وگوهای صلح با طالبان کند.گ فت
مشارکت   طالبان:  با  صلح  نامهتوافق با  که  گ فتامریکا  روند  در  افغانستان  حکومت  صلح،  دادن  وگوهای 

ن علیه خود بکاهد و تا حدی درشتی رابطه    ۱۰اسی را تلطیف کند، به تاریخ  سی  توانسته بود از عصبانیت ا 
ای گونه صلح با طالبان، سعی کرد که راه را برای خروج خود از افغانستان به    نامه با امضای توافق   ۱۳۹۸حوت  

ید و هم کنترل سیاسی   برومندانه از افغانستان برا  ترین هزینه، نظامی خود را با کم  –هموار کند که هم در ظاهر ا 
ای عملی کند. این افگنان را علیه رقیبان منطقههراس  افروزی بالقوه جنگ  تا بتواند نقشه در این کشور حفظ کند  

به راه  نیز  توافق   اقدام  این  که  دریافت  افغانستان  زیرا حکومت  نبرد؛  دیگری جای  ی  ترفند  برای   نامه،  است 
 رتر بعدی.گهای ویرانوچرای جنگچونفروپاشی سیاسی و باز کردن دست امریکا در کنترل بی 

موجب  امریکا سرانجام خود را ناگزیر دید که طرح سیاسی را روی دست گیرد که به   مشارک تی:  حکومت  طرح 
ن مشارکت داشته باشند. این طرح نیز جواب نداد؛ زیرا به   ن حکومت و طالبان در ا  ای رقم زده شده بود  گونه ا 

ن صورت گرفشدن، نیروهای امنیتی و نیمی از کابینه در کنترل طالبان قرار می  که در صورت محقق  ت. در ا 
بود که امریکا  طلبان جای  ی برای تنفس در حکومت نمی طلبان در کنار امارتجمهوریت  یافتند. واقعیت این 

خواست در راس قدرت، تکنوکراتی فاقد صالحیت قرار گیرد؛ ولی قدرت اساسی در کنترل طالبان باشد تا می 
افگن علیه منطقه وارد عمل کند. در  های دیگر هراساین گروه در محیطی امن، زمینه را برای اقدام عملی گروه 

توانستند با حکومتی که در ظاهر دموکرات و تکنوکرات بود و وانمود  سو نمی های منطقه از یکاین صورت قدرت 
این هراسمی  با  که  گروه کرد  با  دیگر سو  از  و  باشند  داشته  درافتادن  برای  منطقی  ندارد،  رابطه  های افگنان 

گرفتند، مقابله کنند. طومار این طرح  وگریزشان قرار می که پیوسته در مرزهای خود در معرض حمله افگنی  هراس
به  که  افغانستان  افکار عمومی  و  منتقدان  از سوی  نرفت و زود  نوشتن پیش  ن   از سطح  ا  راز  و  به رمز  زودی 

هر وقتی دیگر از روی نیت بد   تنها در داخل کشور استقبال نشد که بیش از بردند، برچیده شد. این طرح نه  پ ی 
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وردن حکومت مشارک تی پرده برداشت. امریکا که تا پیش از این طرح تا حدی توانسته بود به یاری   امریکا از ا 
ای، این باور کاذب را ایجاد کند که گویا حکومت مشارک تی، مساوی به صلح است؛ این  های وسیع رسانه تبلیغ

ر  عمومی  افکار  زود  تا جای  ی  طرح جنجالی خیلی  برانگیخت  امریکا  علیه  ناراضیان ا  و  منتقدان  از  بسیاری  که 
ینده »جمهوریت« را به   اندازد،  خطر میسیاسی حکومت که دریافته بودند، تطبیق طرح حکومت مشارک تی، ا 

 اجبار در کنار حکومت قرار داد.به  
امریکای  ی  افغانستان:  در  سرباز   ۶۰۰  داشتن  نگاه  امید  خرین  از  ا  پس  شبانه  ها  مستحکم فرار  دژ  از 

 سرباز در افغانستان به بهانه   ۶۰۰گذاشتن  شان؛ یعنی فرودگاه بگرام، این است که بتوانند با باقی  ساله بیست 
شان در این شهر، دستگاه بزرگ استخباراتی خود را حفظ کنند تا بتوانند پاسداری از فرودگاه کابل و سفارت

ایت کنند. حاال که امریکا از طالبان نا امید شده، سعی دارد که پیوند خود  های خونین بعدی را هدسیر حادثه 
 اش را عملی کند.را با حکومت افغانستان حفظ کند تا بتواند روزی با ترفندی دیگر نقشه 

یا امریکا می   فرین باشد؛  های امروز و فردای کشور نقش چنان در روند حادثه تواند هم پرسش این است که ا  ا 
 خواهد؛ زیرا:ید نه چنان است که این کشور می پاسخ شا

از دو سال پیش که حکومت افغانستان دریافته بود که شاید امریکا در پ ی خروج غیرمسووالنه از این کشور    -۱
ن به کانون افراطیت و تروریسم   و تبدیل  سیب    پروری به کردن ا  ست، وارد  ای امنطقه  زدن به رقیبان منظور ا 
نگرم پنه  رابطه کشور بتواند از این   ها کشتی شکستهانی با رقیبان این کشور در منطقه شده تا به یاری حمایت ا 

 سالمت عبور کند.گرداب خطرناک احتمالی به 

های  ی دیده شده که چین، روسیه، ایران و هند در میان طالبانی که روزی از طریق  های اخیر نشانه در سال   -۲
اند و هر یک به فراخور توش و توان ها بودند، رخنه کردهر کنترل امریکای  ی پاکستان دربست و غیرمستقیم د

نخود شاخه نهای  ی از ا  ها استفاده  ی  ی ها در موقع مناسب علیه خود امریکاها را در اختیار گرفته است تا از ا 
 کند.

ن هزار نفری ویژه  ازکم دو سال پیش، نیروی چندیحکومت افغانستان برای تقویت نیروهای امنیتی، از کم  -۳
ماده کرده است تا اگر امریکا روزی بخواهد راه را برای   منظور حفاظت شهرها به ای به و کارکشته  ویژه پایتخت ا 

 مخالفان نظامی جهت سرنگونی حکومت هموار کند، با شکست مواجه شود. 

سیای میانه و پاکستان و سایر  رقیبان منطقه  -۴ اند که از  کشورهای منطقه را متقاعد کردهای امریکا، کشورهای ا 
نیافتن امریکا   دادن پایگاه نظامی به امریکا پس از خروج نظامیان این کشور از افغانستان، پرهیز کنند. دست 

شدت تضعیف   ای را نیز به این کشور علیه رقیبان منطقه  به پایگاه نظامی بدیل در منطقه، امکان بازی بالقوه 
 خواهد کرد. 

ای و حکومت افغانستان در اقدامی مشترک و هماهنگ، های منطقهرسد که شاید قدرتنظر می   نین به چ  -۵
تضعیف حکومت و استقرار داعش در افغانستان از سوی امریکا، دست به اقدام   کردن نقشه  هرکدام برای عقیم

تخلیهپیش با  حکومت  که  معنا  این  به  باشند؛  زده  ولسوالی   گیرانه  از  حفاظت  شماری  مسوولیت  ها، 
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دادن مقاومت ملی را برعهده گیرد و طالبان   های هوای  ی و شکل های با اهمیت، عملیاتشهرها، ولسوالی کالن
ای برای مانور گونه زمینه جا شوند تا امریکا هیچشده جابههای تخلیهای در ولسوالیهای منطقهقدرت  وابسته به 

جا کردن داعش در افغانستان نداشته باشد. در  ای از طریق جابه نطقهگان و رقیبان مدر زمین علیه همسایه 
های خود بازپروری کرده بود، حاال در اختیار رقیبان واقع همان طالبانی که امریکا روزی برای رسیدن به هدف 

بان گرفتن طالاند. سخت صورت غیرمستقیم در راستای پاسداری از منفعت حکومت قرار گرفته ای و به منطقه
بر امریکا تا این حد که حاضر نیستند حتا یک نظامی امریکای  ی را در افغانستان بپذیرند، در واقع خواست  

یندهای امریکا است که می رقیبان منطقه ترین نقشی نداشته باشد. سیر افغانستان کم   خواهند این کشور در ا 
رکننده است. امریکا که تا همین چند هفته پیش،  گیها غافل های اخیر افغانستان در واقع برای امریکای  ی حادثه 

خرین نقشهزدای  ی می از طالبان، قباحت ب  اش را در معرض نقش  کرد، از چند روز به این طرف که ا  شدن برا 
غاز مخاصمت  شان می های زیر کنترل یافته، طالبان را متهم به نقض حقوق بشر در منطقه کند؛ این، یعنی ا 

 گروه در بیست سال اخیر.  واقعی امریکا علیه این

خر:  حرف
 
ها در پ ی نفوذ  های پسین گ فته بودم که اگر امریکای  ی هایم در سال ها و مصاحبهای از نوشتهدر پاره ا

ای ندهند و بخواهند از طالبان  برد با رقیبان قدرتمند منطقه  – انحصاری در افغانستان باشند و تن به بازی برد  
به هدف  رسیدن  راهبر برای  منطقه های  رقیبان  علیه  رقیبان  دی  که  نیست  بعید  هیچ  کنند؛  استفاده  ای خود 

تر قادر باشند که روزی با نفوذ بر طالبان، از این کارت موثرتر علیه خود امریکا استفاده کنند تا  ای بیشمنطقه
ترین ی نتوانند کم ها نه تنها مجبور به خروج نظامی کامل از افغانستان شوند که حتا روز جای  ی که حتا امریکای  ی 

 نفوذ سیاسی نیز در این کشور داشته باشند.
 بر گرفته از هشت صبح

 
 پایان 
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