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 دهیچک

ای ف مغههیی، مغخاالار تاریخ افغانستان، همیشه همراه با ناامنی، اشغغا  ناغامی، االتافغار نرفن فر غه     

الارجی ف فقر جامعه بونه که این کشور را تیخیل به میخانی برای حفظ منافع  خرتهای الغارجی نمغونه ا.غ   
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ای مثغل رف.غیه ، چغین ف ایغران،  خرر فزاینخه چین، هزینه های .نگین ناامی، حضغور  غخرتهای منطقغه

 با طاییان  ابل تییین ا.    ناکامی نر نابونی ترفریسم، االتاف نار با نفی  افغانستان ف .ازش
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 مقدمه

باشخ  به افغانستان، .ابقه با یی نر عخم تمرکز  خرر ف مقافم  نر برابر تهاجم الارجی را نارا مینر    

کشور افغانستان  .(Kenneth, 2017a:6)نامیخه انخ « ها یر.تان امتراطوری»همین الاطر برالی آن را 

نمایی کشورهای الارجی همچون شورفی ف امریکا ف بخنیا  آن از زمان جنگ .رن همیشه محل  خرر

جنگهای ناالیی با نیرفهای ناالیی افغان ف همچنین برفز االتافار  ومی ف مههیی ناالیی ف نر نتیجه 

ف السارار جیران ناپهیری را بر ها ف تجافزار بونه ا.  که نر .ایهای متمانی صخمار ناامنی،  تل

جامعه افغانستان تحمیل نمونه ا.   تمامی این عوامل بهمراه فقخان امکانار آموزشی، مخارس نینی ف 

نر نتیجه عخم آگاهی ف بیخاری نر مرنم افغانستان زمینه مطیوبی را برای مخاالیه  خرتهای الارجی ف 

.تتامیر ف الونناری  11ن فراهم نمون  حمار همچنین ظهور گرفه های ا.امی افراطی همچون طاییا

 گرنیخ  ا.تراتوی 2001گیری آنان از  خرر نر .ا  طاییان از تحویل بن  نن به امریکا، منجر به کناره

 عمییاتهای  ایب تهخیخار نر افزای  ف نفوذ گسترش همزمان پیشیرن با گرفه این نانه نشان طاییان

 بونه آمریکا الارجی به الصوص نیرفهای ف افغانستان نفی  هب الون  خرر نمای  الوا.تار ناامی،

(  طاییان برای به ن.  آفرنن مجخن  خرر نر افغانستان با ا.تفانه از 2: 1399ا.  )محمونی، 

های انقابی ف شورشی نیگر ا. ، های نامنام که مشیصه بسیاری از جنی های مشابه جنگرفش

 (Cordesman, 2021 a : 53) جنگیخنخ 

ایا ر متحخه امریکا همواره .یا.  الارجی الون نر مقابل کشور افغانستان را متنا.ب با جغرافیای      

ایمیل ف همچنین تح  تاثیر کشورهای  خرر، .یا.  ناالیی آن کشور، فضای حاکم بر .االتار بین

 2001  .تتامیرنر .ا یازنه ازحوانث میایف یا ر یب الون نر منطقه غرب آ.یا تنایم نمونه ا.   پس

 را کشور نف میان رفابط ابعان تمامی که جانیه ف ا.تراتویک بونهامریکا بصورر همه ف افغانستان رابطه میان

گرف   مسئیه کییخی نرس گرفتن از جنگ افغانستان این نیس  که آیا ایا ر متحخه بر می نر

ه ایا ر متحخه امریکا به توانس  نر این جنگ بسیار مؤثرتر بونه باشخ، بیکه این فا عی  ا.  کمی

های ا.تراتویک مأموری  افغانستان ن.  نیاف   بنابراین  خرر یافتن مجخن نوطاییان نر .ا  ارزش

توان بعنوان یک نقطه عطف تارییی نر همزمان با الرفظ نیرفهای ناامی امریکا از افغانستان را می 2021

ب آ.یا، جنوب آ.یا ف آ.یای مرکزی را .یا.  الارجی امریکا محسوب نمون که تحو ر منطقه غر

 تح  تاثیر الون  رار نان 

امریکا که .یا.  حمای  از نفی  افغانستان ف میارزه با طاییان را نر ن.تور کار .یا.  الارجی      

یابی مجخن طاییان را فراهم آفرنه بون  با مخ نار  رار نانن الون  رار نانه بون، این بار الون زمینه  خرر
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ی اصیی مقایه به این فرریه 2010تا  2001های میتیف امریکا نر مقابل افغانستان از ی ا.تراتوی نف

شون که ایا ر متحخه امریکا به چه نییل نیرفهای ناامی الون را از افغانستان الارظ آزمای  گهاشته می

تییین  نمون ف تغییر رفیکرن .یا.  الارجی نر  یا   خرر نوظهور طاییان بر ا.اس چه عوامیی  ابل

گرایی به ا. ؟ نر هر حا  نرباره عیل الرفظ امریکا ن یل میتیفی ذکر شخه ا.  که طیق ناریه نوفا ع

ترین آنها از جمیه مهار  خرر رفز افزفن چین نر شرق آ.یا، ناکامی نر میارزه با ترفریسم، حضور مهم

نار با نفی  افغانستان اشاره  ای، هزینه .نگین حضور ناامی، .ازش با طاییان، االتاف خرتهای منطقه

شون  پوفه  حارر بخنیا  آن ا.  تا با ا.تفانه از رفش تییینی، تغییر رفیکرن .یا.  الارجی می

 امریکا را نر مقابل نوطاییان ف الرفظ از افغانستان مورن تییین  رار نهخ 

 چارچوب نظری:

)آجییی،  .نمایخ تییین را میتیف یرفیخانها الون های مفرفره از ا.تفانه با بتوانخ بایخ ناریه یک     

گرایی (  با عنای  به موروع پوفه  نر این بی  به شرح ناری مکتب نوفا ع2ایف: 1397ررایی، 

الواهیم پراال   ناریه .یا.  بین ایمیل کن  ان  فایتز عمیقاً بر ناریه رفابط بین ایمیل تأثیر گهاش   

ایمیل، توزیع  ابیی  ها ف کنخ نر .االتار بین  میگرایی که تو.ط فایتز تو.عه یاف ، ا.تخ نوفا ع

کننخ  از را نر رفتار نفی  ها ایجان می "یکسانی"محخفنی  ها میتنی بر انگیزه  خرتهای بزرگ ا.  که 

ایمیل آنارشیک ا.  ف .یسیه مراتیی نیس  که تو.ط فاحخهای عمیکرنی مشابه پر نار فایتز، رفابط بین

  (Lobell, 2010 a : 2) .ها متفافر ا. ایمیل بر ا.اس توزیع  ابیی ناام بینشخه باشخ  یها .االتار 

بزرگ، با انگاره های .نتی از  های  خرر رفتار تییین نر مهم ایگوی افیین گرایی نوین به عنوانفا ع     

اه حل  ییل: نفیتها به عنوان بازیگران اصیی رفابط بین ایمیل، آنارشیک بونن ناام بین ایمیل، نیونن ر

موازنه  خرر ف حفظ منافع میی همراه بون ف به صورر فاکنشی نر برابر بحران ناام نهایی برای جنگ،

ترین بین ایمییی ف نر تضان با بنیانهای فکری فیسفی آرمان گرایی شکل گرف   کن  فایتز بعنوان مهم

جه نخارنخ ف .ون نسیی نفیتها نر همکاری به .ون مطیق توگرایی معتقخ ا.  نماینخه مکتب نوفا ع

ک این حاصل آنارشیف  برایشان مهم ا.  که اگر به زیان  باشخ مانع از همکاری ف تخافم آن الواهخ شخ

ایمیل میتنی بر اصل نام رئاییسم .االتاری معتقخ ا.  ماهی  .االتار بین ا.   ایمیلبونن ناام بین

های بزرگ ها )بر ا.اس تعخان  خرر ابیی  ها( ف با توزیعنهنخه آن )آنارشی(، فاحخهای .یستم )نفی 

 (Waltz, 1990:3) شون شون( تعریف می.نجیخه می

حتی اگر  فایتز موافق نیس  که فابستگی متقابل نر جهان امرفز افزای  یافته )برالاف نو یییرا  ها (     

تعاررار را نر  تن  فشون بیکه امکان نامنه همکاری نمیتعامل ف افزای  یافته باشخ، باعث افزای  
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زمانی تغییر می کنخ که نر اصل .ازمان نهنخه  ایمیل.االتار بین زمینه های میتیف افزای  می نهخ 

نر چنین .االتاری،  تغییر ایجان شون، یعنی مثا .االتار آنارشیک جای الون را به .یسیه مراتیی بخهخ 

 ییرار ا تصانی ف فنافرانه نر طو  زمان (شونخ )نر نتیجه تغگرانی که بی  از همه از تغییر منتفع میبازی

نر.  ا.  که نفیتها تنها کنشگران   ناام را به گونه ای که به نفعشان باشخ تغییر نهنخ کننختاش می

ایمیل نیستنخ اما مهم ترین آن هستنخ ف تعامل میان منافع میی آنها.  که کن  .ایر ناام بین

تواننخ تاثیر تعیین کننخه ف مستقیمی نفیتی نمیکن  گران غیر نر این میان بازیگران را تعیین می کنخ 

  بر ناام بین ایمیل ناشته باشنخ 

  خرر کشورمحوری، ماننخ کا.یک گراییفا ع محوری های مفرفره ف اصو  به گرایی نوفا ع     

 ناریه ن( ای6ایف: 1399ا.  )فتحی، ففانار کشورها عقانی  ف یکتارچگی ف آنارشی  وا، موازنه محوری،

 بیانگر ها را  آن رفتار ف نانسته ایمیل بین ناام .االتاری ف مانی های انگیزه متکی بر نفیتها را کن 

 گرایی ا.  نوفا ع مکتب از بیشی ف .االتاری ناریه یک تهاجمی رئاییسم  .نانخناام می نر مو عیتشان

 الون گراییفا ع مینای به توجه با نیز ناریه این .شخ مطرح مرشایمر جان تو.ط بار نیستین برای که

 ایمیلنر .یا.  بین ها نفی  تهاجمی رفتار باعث جهانی ناام بونن زنه آشوب که مخعیس 

هخف نفیتها را افزای  بیشتر ف بیشتر  خرر  "های تهاجمیرئاییس "( 1ب: 1399 ا.  )فتحی،

 "های تخافعیرئاییس "قابل ایمیل پیخا کنخ  نر مناننخ تا نفی  مو عیتی هومونیک نر ناام بینمی

ایمیل نیمشغویی نفیتها را نه به حخاکثر ر.انخن  خرر، بیکه بیکه حفظ مو عی  آنها نر ناام بین

ها بعنوان بازیگر اصیی به ننیا  های تهاجمی نر این فرض مشترک هستنخ که نفی ناننخ   رئاییس می

  "امان  خرر ف نفوذ هستنخجوینخگان بی هانفی "به حخاکثر ر.انخن  خرر هستنخ  بعیارر نیگر 
(Lobell, 2010 b:3). 

نر نفران پس از جنگ .رن بسیاری عقیخه نارنخ که ایا ر متحخه امریکا نر تاش بونه تا بتوانخ      

برناری ایمیل نهای  بهره.االتار بین های میتیف، از ظرفی رمن حفظ منافع میی ف هومونی نر عرصه

به  2001انخازی جنگ افغانستان نر .ا  ر  خرر الون نمایخ که مصخاق بارز آن راهرا جه  افزای  بیشت

باشخ  نر این .ایها امریکا تاش کرن تا با ایمیل به .رکرنگی ایقاعخه میبهانه میارزه با ترفریسم بین

با شورای امنی ،  1373ف  1368های ا.تفانه از .ازمان میل متحخ ف ناتو ف همچنین صخفر  طعنامه

طراحی تئوری هایی همچون عمییار پیشخ.تانه ف پیشگیرانه ا خام به حمار ناامی به الاک افغانستان 

تری را نسی  گرایی تهاجمی، نگاه کامل ف جامعنر میارزه با طاییان ف ایقاعخه نمایخ بنابراین  ناریه نوفا ع
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افغانستان که .ابقه آن به نفران  های تعیین رفتار الارجی امریکا نر منطقه غرب آ.یا بویوهبه مویفه

 نهخ گرنن توریح میجنگ .رن ف پس از آن بر می

 

 وضعیت افغانستان و نوطالبان -1

 ف کمونیستی ناام پانشاهی، چون را تعخنی پر .یا.ی های  ایب های گهشته نهه نر افغانستان     

ف  فرنی های آزانی تا انخ نیونه ها  انر ناام این از یک هیچ اما.ا.  نیخه الون ا.امی به بنیانگرایی

 بشر حقوق جهانی اعامیه نر ف کشور این ا.ا.ی  انون نر که شکل آن به را افغان مرنم شهرفنخی حقوق

( تمامی این 2: 1389)ا.ماعییی،ررایی، .نماینخ ا.تیفا ا. ؛ گرفته  رار تأکیخ مورن متحخ میل .ازمان

ف نر نتیجه عخم آگاهی ف بیخاری نر مرنم افغانستان عوامل بهمراه فقخان امکانار آموزشی، مخارس نینی 

زمینه مطیوبی را برای مخاالیه  خرتهای الارجی ف همچنین ظهور تفکر .یفی ف گرفه های ا.امی 

 ف زفر ف الشون  به تو.ل افراطی ف نگماتیستی همچون طاییان ف ایقاعخه فراهم نمون  غرب .تیزی،

 حق ف حکوم  نر مرنم ف رأی نق  به بی اعتنایی ر ف افراطی،با الشون  ترفریستی، های ا خام از حمای 

 نماینخگان ف مرنم از حق  انونگهاری .یب میی کشور، حاکمی  با میایف  الون، .رنوش  تعیین نر آنها

حقوق  ف بشر حقوق با شخه، میایف  شناالته ایمیییبین هایرفیه ف  وانین، مقررار به بی اعتنایی آنها،

جزف  همگی عمل ف نر نار .تیزی شیعه ف شریع  ظاهر به فقط تو.ل کرنن ف گری شری زنان، مسیم

نشینی اتحان جماهیر شورفی از های فکری غایب گرفه طاییان ا.   پس از عقبها ف آموزهعقایخ، انخیشه

انخازی جنگ ناالیی، آالرین بقایای فحخر .یا.ی نر این ا ییم مههیی ف  ومی بون که افغانستان ف راه

 نر بخفن طاییان همواره نر تاش بون تا فانمون کنخ افغانستان  Ewans,2002:9))ییان متویخ شخ  طا

 هایفا ع یکی آ.یب ناش   نر نیواهخ پی نر ناامنی ف آشوب ف جنگ جز اینتیجه گرفه، این گرفتن نار

 ف ا.تعمار الخم  به .یا.ی، ف نینی بصیرر عخم عی  به تفکر این که ا.  این طاییان تفکر جخی

های  پشتوانه فا خ ،عقل گهارنن کنار عی  به که تفکر این از همواره .یطه ناام ف .یا.تمخاران نرآمخه

ا.تفانه نمونه ا.   )کرمی حاجی الانمی،  الون منافع جه  نر باشخ، می .یا.ی بیوغ ف الرنفرزی

.رفیسهای  با نزنیکی رابطه نارن عهخه بر را ها آن رهیری که ماعمر افغانستان طاییان   (11: 1395

 نیرفهای شامل الارجی نیرفهای عییه بر افغانستان فعایی  طاییان تمرکز ف نارن پاکستان ارت  ف اطاعاتی

 بر مجخن .یطه ف مرکزی نفی  برنن بین نراز بینخمخر ا.تراتوی نارای که ا.  ایساف ف ناتو آمریکا،

  (Acharya, 2009: pp 96- 97)باشخ می افغانستان
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مو.وم به نوطاییان با تجخیخ نار نر گرایشار فکری ف عقیختی الون  طاییاننر حا  حارر جن  جخیخ      

تو.ط    .قوط یک به یک شهرهای افغانستانا. جنگ زنه  نر حا  تیخیل شخن به  خرر برتر افغانستان

، ثیار فرمانخهی امریکاالرفظ کامل نیرفهای ائتاف بین ایمییی به همزمان با نر کوتاهترین زمان  نوطاییان

هرچنخ  .یا.ی افغانستان ف امنی  مرزهای کشورهای همسایه از جمیه ایران را تح  تاثیر  رار نانه ا.  

، اما هیچ گاه این  خر .ریع پیشرفی نکرنه بون ناش ی این جنی  نر الییی از مناطق پیشرفی هایتاکنون 

نستان نر نیخار با ابراهیم طاهریان، نماینخه فیوه افغا ف   زی، رئیس جمهور اشرف غنی احمختا حخی که 

هیچ گاه تصور "فزارر امور الارجه جمهوری ا.امی ایران نر امور افغانستان با ناراحتی ف تعجب می گویخ: 

عموما با .اح های .یک ف .وار بر موتور  جخیخ طاییان  "کرنم طاییان این  خر .ریع پی  رفی کنخنمی

نر الصوص برتری   تجهیزار ناامی .نگین ف پیچیخه ای نر االتیار نخارنخ بنابراین  شخنخمیفارن شهرها 

زیمای الیییزان،  نیخاراز  پساز آنجا که به فاصیه انخکی نوطاییان بر نیرفهای ارت  افغانستان بایخ گف  

ق آ.ای پیشرفی های بر بون که  طرمسئو  پرفنخه افغانستان نر نفی  امریکا با نماینخگان طاییان نر 

به امریکا طاییان ف ایا ر متحخه نوپنهانی میان  .ازشنسی  به  را شک ف ترنیخهایی ،طاییان آغاز شخ

را  نفی  ف   افغانستانامنیتی الون با  ناامی بسیاری از همکاری هایبه عافه اینکه امریکا   آفرنفجون 

 خان   رار ننفی  کابل را نر جریان عمییار الرفظ الون از افغانستان ف متو ف 

 

 روابط ایاالت متحده امریکا و افغانستان -2

رابطه افغانستان با امریکا همیشه تح  تاثیر کشورهای میایف یا ر یب امریکا بونه ا.   میزان تعامل      

ف منا.یار افغانستان با کشورهایی همچون رف.یه، چین ف ایران نر معان ر ف محا.یار .یا.تمخاران 

 مرحیه به چنخ تارییی به یحاظ را امریکا ف افغانستان گیرن  رفابط میانرار میامریکایی مورن ا.تفانه  

 :گرننمی تقسیم

 صرفا افغانستان ف امریکا رفابط ف بونه  طیی چنخ ایمیل بین ناام مرحیه .االتار : نراین1945تا  1919     

 .ا.  کشور بونه نف بطرفا همواره محور ا تصانی ف تجاری  .تخهای ف که نان ا تصانی ناشته ماهی 

 غرب ابر خرر نف بین .رن جنگ ف  طیی نف ایمیل بین ناام مرحیه .االتار : نراین1989تا  1945     

 ماهی  صرف کشور نف  یل رفابط نفره الاف بر نفره این نر  نارن نفام شورفی شرق نر ف امریکا راس نر

کته  شون  می همراه ناامی ف ا تصانی ایابزاره با ف گرفته الون به .یا.ی ماهی  بیکه نخارن، ا تصانی

  باشخ می افغانستان مجاهخین بیکه نیونه امریکا، نفی  ف   افغانستان رفابط مهم اینجا.  که طرف
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 فجون به موجب که ا.  امریکا تو.ط افغانستان الاموشی ف فراموشی نفره نفره : این2001تا  1989     

 بارز نمونه طاییان امارر ا.امی شون که می افغانستان ف منطقه نر افراطی ف افکن هراس هایگرفه امخن

ایا ر متحخه امریکا را هویخا .اال   "پهیریرفزنه آ.یب"ترنیخ .تتامیر بی 11حوانث   .ا.  آن

ای را نر ارتیاط ف تعریف .یا.  الارجی امریکا نر  یا  که .رآغاز فصل تازه( 1 :1381).تاری،

 از آمریکا نفی  ف گرنیخ ترفریسم عییه جهانی ائتاف تشکیل به منجر .تتامیر 11 افغانستان گشون  ف ایع

 11 حمار اصیی مانون که ایقاعخه ترفریستی گرفه رهیر  نن بن ا.امه تحویل فوری طاییان حکوم 

 ف ناتو حمای  با متحخه ایا ر  .زن .رباز مسئیه این از نفی  طاییان ف شخ الوا.تار را بون .تتامیر

 ف کرن آغاز افغانستان نر 2001 .ا  اکتیر نر را بایغ جنگ کشور 40 از بی  به که الون متحخ کشورهای

 ( 3ایف: 1390ران، شهیازی، .اناتی،نرالور،را از صحنه  خرر الارظ کرن  )فرجی طاییان .رع  به

 نر .یاف  ارتقا ا.تراتویک یمرحیه به عانی ی مرحیه از امریکا ف افغانستان رفابط .تتامیر یازنه از بعخ     

 اگر .گیرنبر می نر را کشور نف بین رفابط ابعان همه ف ا.  جانیه همه امریکا ف افغانستان رفابط نفره این

 متوجه زفن امریکا فیی بونه، افغانستان نر ترفریستها ف ایقاعخه با میارزه صرف امریکا هخف افایل نر چه

 های طریق پرف.ه از که ف.یع  اعخه با نفی  یک ایجان بخفن ترفریس  ف ایقاعخه با جنگ که شونمی

 به امریکا ا تصانی نر نتیجه کمکهای شون،نمی موفق شون طاییان جایگزین ف بیایخ فجون به نموکراتیک

 نر 2005 .ا  از افغانستان، ف آمریکا بین ا.تراتویک پیمان همچنین انعقان  .شونشرفع می افغانستان

پیمان  پیشنویس ر.یخ  محتوای امضا به 2013 نوامیر نر که ا.  ناشته آمریکا  رار نفی  کار ن.تور

 صراح  به مانه اف  نر اینکه جمیه از ا. ؛ توجهی  ابل مفان برگیرنخه نر افغانستان، ف آمریکا ا.تراتویک

  یمرف ر.را. از ا.تفانه حق ف آمریکا ا.  افغانستان نر آمریکا مخر طو نی حضور هخف، میشون بیان

 فرعی  از ا. ؛ گرفته صورر آمریکایی از نیرفهای ایگسترنه تعریف 2 مانه نارا.   نر را کشور این

  رارنان طرف پیمانکاران تمامی تجهیزار، ف ناراییها ف اموا  غیرناامی، تمامی ف ناامی از اعم نیرفها،

 آمریکایی  وانین مصونی  تح  ف رنخگیمی  رار آمریکا نیرفهای نایره نر که کانر آنها اعضای ف آمریکا

 االتیار نر شخه، تنایم فهر.  برا.اس افغانستان نر موجون اماک ف کییه مؤ.سار 1 مانه هستنخ  نر

 برر.ی ف مشترک، کمیته نر ناامی عمییار فرمانخهی ف مخیری  پیمان، این برا.اس . رار میگیرن آمریکا

 فاگهار به آمریکا الو.  ف بگرام  نخهار، شورآبک، ،شینخنخ مهم ناامی پایگاههای .میشون هماهنگ

 نفی  بازر.ی از بونن معاف ماییاتی ف معافی  .میشون مسیط افغانستان هوایی الطوط بر آمریکا ف میشونخ

 از افغانستان، میابراتی شیکه از ا.تفانه ثایث، مسؤفیی  نفی  یا شرک  هر با  رارنان انعقان حق افغانستان،
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( این پیمان که ا.تقا  ف حاکمی  میی 16: 1395نوان، یکاییها.  )مصخ ی، فضییآمر نیگر حقوق

 هایی نر ناالل افغانستان گرنیخ  کرن، موجب فاکن افغانستان را نقض می

 

 متغیرهای تاثیر گذار در سیاست خارجی امریکا در قبال ظهور نوطالبان در افغانستان -3

ایمییی نارن نر جه  منافع مرنم ف شهرفنخان کا که ماهیتی بین.یا.  الارجی ایا ر متحخه امری     

گیری نر ا.  که نر  انون ا.ا.ی آن کشور نرظ شخه ف رئیس جمهور امریکا نق  هسته اصیی تصمیم

گیری ف .یا.  الارجی کشور را نارن  اییته تاریخ .یا.  الارجی امریکا نشانگر آن ا.  که جه 

ها قننه ف مجریه صورر گرفته ا.  که برای تعیین اهخاف ف تاکتیکگیری با همکاری  وای متصمیم

باشنخ  هرچنخ میزان تاثیرگهاری هریک از آن نف  وه متفافر ف متمایز بونه ا.   نیازمنخ یکخیگر می

تر ا.   امرفزه تر ف فارحبنابراین طییعی ا.  که نر موا ع بحرانی ف حساس، نق   وه مجریه پررنگ

امریکا ف متحخان ارفپایی،  رار گرفتن نر باتاق جنگ بی پایان ف بی ثمر افغانستان را پنهان ایا ر متحخه 

 (mojtahedzadeh , 2017 a:4) .کننخنمی

های اصیی تغییر نر رفیکرن .یا.  الارجی امریکا که منجر به رفی کار نر الصوص برر.ی ریشه     

ای همچون رف.یه، ایران ف تهای ر یب منطقهآمخن نوطاییان شخ عوامل میتیفی همچون؛ حضور  خر

آفر جنگ افغانستان ف اثرار آن بر کسری بونجه، ناکامی نر های .ر.امبویوه چین نر شرق آ.یا، هزینه

میازره با ترفریسم ف گرفه طاییان، فر.ایشی شخن جنگ ف حضور امریکا نر افغانستان ف بخنیا  آن 

نامه اییان ف عخم توان امریکا جه  مهار آنان، مهاکرار ف تفاهمناررایتی مرنم افغان،  خرر یافتن نوط

صیح میان امریکا ف طاییان ف پایان یافتن مهی  حضور ناامیان امریکا، االتاف نار با نفی  ف   

توانخ الرفظ امریکا از افغانستان های ا تصانی ف ناامی از جمیه عوامیی هستنخ که میافغانستان نر زمینه

 گرنن؛ترین آنها نر ذیل اشاره میایخ که به مهمرا تییین نم

 ها در سیاست خارجی امریکا از خاورمیانه به شرق آسیا با هدف مهار چینتغییر اولویت-3-1

هر کشوری نر تاش ا.  نر منطقه پیرامونی الونش به هومونی ن.  یابخ  کشور چین از      

ا.  ف از این رف ررفری ا.  که  خرر جهانی  های یک  خرر نر حا  صعون ا تصانی برالورنارفیوگی

برای تخافم ثیار هومونیک نر صخن برآیخ که از ن.تیابی چین به مو عی  هومون جیوگیری کنخ  

تر کرن ف نالای  الون را نر مسائل امنیتی افغانستان عمیق 2012( چین از .ا  14ایف: 1386)نهشیار، 

های آموزشی ایفا نامهه نر آشتی افغانستان ف انعقان توافقگری بایقوای نر میانجیهمچنین نق  برجسته



 دهقانی؛ ... قبال در کایامر متحده االتیا یخارج استیس       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

93 

 

کرن  نر مقابل افغانستان نیز متعهخ گرنیخ از مورع چین نر  یا  مسئیه نریای چین جنوبی ف تاش 

 (Kenneth, 2017 d:57) های چین برای حل این مشکل حمای  نمایخ   

آیخ ف ظهور  خرر ا تصانی ف جهان بشمار می حساس ف مهم مناطق از آ.یا امرفزه یکی شرق منطقۀ     

باشخ که هخف ناامی چین نر شرق آ.یا بزرگترین تهخیخ ف نغخغه برای ایا ر متحخه امریکا می

ای ف همچنین کمرنگ نمونن نق  جهانی آن را نر جیوگیری از تیخیل شخن چین به هومون منطقه

با افزای  رشخ  گهشته نهۀ .ه نر   چینهای .یا.  الارجی امریکا  رار نانه ا. صخر افیوی 

متحخه  ایا ر ا.  که شخه بزرگ مواجه های  خرر فرافان   های فاکن  با ناامی  خرر ا تصانی ف

 از ایمییی بین بازیگران نیگر از بی  آ.یا، الصوص به جهان نر .را.ر الون گسترنۀ منافع نییل امریکا به

ین مسئیه امریکا را بر آن ناشته ا.  تا با پیگیری .یا.    از این رف، اا.  نگران چین  خرر افزای 

 .ائتاف .ازی با کشورهای منطقه نرصخن پا.خ گویی ف ایجان موازنه نر برابر  خرر رفبه رشخ چین برآیخ

 ا تصانى ننیا  خرر نفمین به امریکا از پس گهاش  ف .ر پش  را ژاپن کشور به بعخ  2010 .ا  چین از

 ن.تور نر 1978 .ا  از که شخ آغاز ا تصانی اصاحار پی نر چین ا تصانی مگیرچش شخ  رشخ تیخیل

 بونه نرصخ 12 حخفن چین ا تصانی رشخ نرخ میانگین ،2015 تا 1978 از .ا  بون   گرفته  رار پکن کار

 .رمایه صانرار، توییخ، شامل میتیف های زمینه نر ف نیز ا تصانی میتیف های بی  نر رشخ این ف

یک زمانی ( 132: 1395زان انصاری، ا.   )تقی مشهون پهیری ر اب  میتیف های مؤیفه ف گهاری،

بیشی از انرژی مورن نیاز الون را برای رشخ  چرا که الافرمیانه برای امریکا بسیار مهم ف حیاتی بون منطقه

نطقه را برای الون مانخ ف امنی  مکرن ف نر نتیجه بایخ نر این منطقه میا تصانی از این منطقه تامین می

به افیین  شیل، آمریکا را نف  توییخ جخیخ تکنویوژ ی از ا.تفانه اکنون اماکرن ف هم پیمانان تامین می

هزینه فایخه حضور برای فی به  ف  شخه نیاز بی منطقه نر حضور از ف کرنه ا. توییخ کننخه نف  تیخیل 

چین ا.  یها حضورش را از  امریکا، ر یب مهمترینبنابراین از آنجا که نر حا  حارر . صرفه نیس 

 شرق آ.یارا نر اطراف چین ف کشورهای  تمرکز الونکنخ ف کمرنگ می منطقه الافرمیانه بویوه افغانستان

  از طرفی چین ف امریکا بعنوان نف عضو نائم شورای امنی  .ازمان میل متحخ می کنخ گهاریپایه

ری یکخیگر بوننخ، پس از رفی کار آمخن ترامپ)ترامپ بزرگترین شرکای تجا 2018نرحاییکه نر .ا  

نانس ( ف اعما  تعرفه بر نیمی از فارنار امریکا از چین، رابطه نف کشور چین را یک نشمن ا تصانی می

 .(Lawrence, 2019) فارن مرحیه جخیخی از ر اب  ف تن  گرنیخ 

حمای   با آ.یا، شرق نر ای منطقه مونهو یک عنوان به چین ظهور از جیوگیری برای امریکا .یا.      

 حضور بتوانخ بی ، توازن نق  گرفتن برعهخه با رهگهر، این از تا ا. ، ژاپن ف هنخ نایر هایی  خرر از
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 نر کشور این تقوی  به هنخ، با معاهخاتی انعقان با امریکا میان، این نر .کنخ تضمین منطقه را این نر الون

 برای کشور این تشویق با ف زنه ا.تراتویک اتحان به ن.  ژاپن یگر بان .وی از ف پرناالته چین برابر

 کشور این  خرر بین تعان  ایجان نر .عی ایمییی، عرصۀ بین نر بیشتر نق  ایفای ف ناامی نیرفی تقوی 

 جمیه از چین پیرامون کشورهای با گسترنۀ ناامی رفابط بر راری ف امریکا امنیتی اتحانهای  .نارن چین با

 بحران همچنین، .ارزیابی ا.   ابل را.تا این نر نیز تایوان ف فیییتین، جنوبی، کرۀ فیتنام، گاپور،.ن

 شرق آ.یا منطقۀ نر فاشنگتن الارجی .یا.  نر امنیتی حان معضل یک عنوان به شمایی کرۀ موشکی

 نیتیماتیک شارف ف کنتر  اعما  برای پکن فاناشتن صخن نر .فیخ کاخ را.تا این نر که شون می  یمخان

 ای هسته های آزمای  انامۀ ف نانن انجام از را یانگ پیونگ طریق این از تا ا.  برآمخه کرۀ شمایی بر

 ف چین جنوبی نریای نر االیر های .ا  نر چین ( بنابراین ا خامار2: 1398نارن  )نرظ، بصیری،  برحهر

 باعث منابع انحصاری حاکمی  یکیتیما انعاهای ف .اال  ف .از جزیره از جمیه چین رفیکرن فیوه به

منطقه شخه ا.   نر ابتخا شایخ به نار بر.خ نعوا بر .ر چنخ صیره ف جزیره  این  نر االتافاتی ایجان

باشخ، .همی نر این ای میباشخ  امریکا که یک کشور فرامنطقهنیگری می باشخ فیی فا عی  به گونه

بیه با الیزش چین ف حمای  از متحخان الون نر این منطقه االتافار نخارن فیی بنا بر ن ییی چون مقا

 (1: 1398آبانی، بیشی، حضور فعا  نارن  )نهشیار، نجم

نر حا  حارر میان نماینخگان مجیس امریکا ف .ناتورها جه  تقابل با کشور چین نر شرق آ.یا ف      

ن نارن  تنها نگرانی امریکا از نرصخی فجو 95ایمییی اجماع نار های بینهمچنین حضور پررنگ نر عرصه

حضور نر منطقه شرق آ.یا،  خرر گرفتن چین ا.  که منجر به افو  هومونی امریکا الواهخ شخ  

های میتیفی همچون حمای  از اصل آزانی نریانورنی نریاها نر آن منطقه بنابراین تح  عنافین ف بهانه

ا  خرتهای غیرمتوازن، یا  خرر الون را افزای  کنخ  این ماهی  نفیتها.  که نر مواجه بحضور پیخا می

گرننخ تا از این طریق توزیع  خرر را متوازن کننخ  بنابراین رهیاف  نهنخ ف یا بخنیا  متحخانی میمی

های جنگ ناامی نر منطقه غرب آ.یا بویوه نر افغانستان کنخ امریکا از هزینهگرایی ایجاب مینوفا ع

را به حوزه شرق آ.یا ف با کشورهای متحخ ا.تراتویک الون از جمیه ژاپن ف بکاهخ ف توان ف تمرکز الون 

کره منتقل نمایخ  امریکا نر جه  میارزه با چای  چین که ناشی از  خرر ناامی این کشور بخنیا  رشخ 

ف تو.عه ا تصانی شتابان این کشور حانث الواهخ شخ مجیور ا.  به .یا.  توازن  وا متکی شون  نف 

ای ف جهانی را به ررر امریکا برهم توازن اجتناب ناپهیر افزای   خرر چین که توازن منطقهراه برای 

توانخ به توازن ناالیی متوجه گرنن ف چای  چین را مهار نمایخ ف یا اینکه الواهخ زن فجون نارن  امریکا می

زن .یا.تی الونکار به توازن الارجی متو.ل شون ف ظهور چین را توازن کنخ  از نار کن  فایتز چون توا
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ای جز توازن چین نخارن جخا از اینکه کنخ  پس امریکا چارها.  ف ایزامار .یستمی آن را طیب می

 ( 9ب: 1386 ناننخ  )نهشیار،رهیران این کشور چه چارچوب فکری را بهترین می

 نوطالبان و عدم توان مقابله با آنان ناکامی در مبارزه با تروریست همزمان با قدرت یافتن-3-2

توانخ نر  یا  مسئویی  شکس  نر افغانستان چیزهای زیانی بیاموزن، اما بسیاری ایا ر متحخه می     

انگیز از آنها عمختاً الارظ از کنتر  ایا ر متحخه بوننخ  عوامل بسیاری از جمیه فرهنگ .یا.ی تفر ه

ناری ف تو.عه کیی میی، فقخان نیرفهای ناامی ف .طح از حکوم مانخگی آن نر هر افغانستان ف عقب

های نفیتی ف  ضایی مؤثر نر .طح محیی، تن  های  ومی ف امنیتی مؤثر مرتیط با نفی ، فقخان .یستم

 یییه ای ناالیی آن ف فقخان هر گونه .االتار محکمی برای باز.ازی افغانستان نر شکس  ف الرفظ 

 (Cordesman, 2021 b:17) .باشنخیامریکا از آن کشور نالیل م

ای ناالوشاینخ برای کاران به نقخ جنگ نر افغانستان ف تر.یم آینخهاز طرفی چه یییرایها ف چه محافاه     

کاران ر.نخ  محافاهآفرنخ، فیی به یک نتیجه میانخ ف هرچنخ ن ییی یکسره ناهمسان میامریکا پرناالته

مایه شکس  های جهانی امریکا را بنتوجهی به مسئویی نافع میی ف بینیون تعهخ، نریاف  نانر.  از م

ناننخ ف یییرایها فجون فسان گسترنه نر حکوم  افغانستان، نهایی .یا.  باراک افباما نر افغانستان می

ناکارامخی .یا.ی نفی  نر کابل، نیون ففاناری به حکوم  مرکزی نر میان ناامیان ف نیرفهای انتاامی 

های انکارناپهیر ف ف پشتییانی رمنی پاکستان از طاییان نر افغانستان را بعنوان .رچشمه افغان

: 1389کننخ  )نهشیار،مهارنشخنی نر فراینخ ناکامی نهایی .یا.  جنگی امریکا نر افغانستان مطرح می

 های مایی ف ا تصانی الارجی نامشیص کشورهایی همچون پاکستان به طاییان،( عافه بر کمک7

توان به نیگر منابع نرآمخی آنها از جمیه فرفش موان میخر، ن.تر.ی به معانن ف تجارر بعنوان یکی می

 (Cordesman, 2021 c:115) ترین عوامل شکس  امریکا نر مقابیه با طاییان اشاره نمون از مهم

غانستان بیشکانخ ف توانخ ریشه ترفریسم را افکرن با بکار برنن نیرفی ناامی میامریکا تصور می     

شون الواهخ بون  پیرفزی نر افغانستان به معنای شکس  ترفریسم که بزرگترین نشمن امریکا شمرنه می

نان میارزه با ترفریسم بون که تنها عامیی که به حضور امریکا نر افغانستان مشرفعی  جهانی می

نان  رمیانه بویوه افغانستان شکل میگرایی تهاجمی، ا.اس .یا.  الارجی امریکا را نر منطقه الافنوفا ع

جانیه امریکا نر افغانستان )ا.تراتوی رخ شورش افباما(، بایخ نر نار ناش  که عیی رغم حضور همه

ها ف شرایط الاص الون را نارن که از نگاه .یا.تمخاران امریکا مغفو  مانخه بون  جامعه افغانستان، فیوگی

پهیرنخ  به همین نییل های بیگانه را نر کشورشان نمینفی چرا که مرنم افغانستان هیچگاه حضور 

های .یا.ی ف ناامی امریکا طی .ایها حضور اشغایگران نر این کشور همواره مو تی بونه ا.   ناکامی
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های الون ف اذعان به  خرر گرفه طاییان حضور نر افغانستان .یب شخ تا فاشنگتن با اعتراف به شکس 

انستان را نر تصرف الون نارن با تا.یس نفتر نماینخگی طاییان نر  طر برای اینک حکوم  افغکه هم

 ( 36ب: 1394ررایی، بر راری ارتیاط با این گرفه موافق  کنخ  )باییورنی،الییری، شاه

 آور جنگ افغانستان و کسری بودجه اقتصاد داخلی امریکاهزینه های سرسام-3-3

 کشور ف ناالل نر عمومی افکار الشم اینکه بر عافه ط امریکاتو. افغانستان جنگ ف اشغا نف نهه      

 هزینه که تا جایی ا.  کرنه تحمیل آمریکا ا تصان بر نیز را با یی های هزینه ناشته، ننیا  به را جهانیان

 ن ر میییارن 500 به ف افغانستان عراق نر ن ری میییون 700 هزینه احتساب با .اییانه کشور این ناامی

 گران تحییل نار به نارن اما  را جهان بزرگترین ا تصان ا تصانی نار از کشور این چنخ هر ر.یخ 

 هزینه از ناشی غربی کشورهای .ایر ف متحخه آمریکا ایا ر نر مایی بازارهای بحران از بیشی ا تصانی،

ا از زمان ( امریک13: 1387)جوانی ارجمنخ،  .ا.  ف افغانستان عراق نر کشور این ناامی مخاالار

نانخ فایخه ف زیان جنگ نر افغانستان بونه ا.  ف به الوبی میهای بینفنایخ ترامپ بخنیا  کاه  هزینه

کنخ بیکه که افزای  نیرفهای ناامی نر افغانستان نه تنها مشکل صیح ف امنی  افغانستان را حل نمی

کرنه ا.   االیراً میزان هزینه های  آفر آنهای .ر.امبیشتر الون را نرگیر کشمک  با طاییان ف هزینه 

جنگ تو.ط مو.سه فاتسون نر نانشگاه برافن صانر شخ که کل هزینه های ایا ر متحخه برای جنگ 

 (SIGAR, 2021:29) تریییون ن ر برآفرن کرنه ا.   2.26را   2021تا  2001افغانستان از 

انستان بویوه نر زمانیکه آن کشور نرگیر بنابراین رفشن ا.  که عخم حضور مستقیم امریکا نر افغ     

باشخ به نفع امریکا ف به ررر کشورهای ر ییی همچون رف.یه ف ایران ف چین بونه ا.   ناامنی می

 که شخ اتیاذ شرایطی افغانستان تو.ط جو بایخن رئیس جمهور امریکا نر از الرفظ بر مینی آمریکا تصمیم

.ینرانی رئیس توان به بون  نر همین زمینه می ای عمخه مایی مشکار نارای آمریکا ف جامعه نفی 

از  2021مینی بر اینکه ایا ر متحخه نر .تتامیر ا.تنان کرن  2021آفریل  14نر  امریکا جمهور

با فجون تهخیخ ترفریسم که اکنون نر بسیاری از نقاط فجون نارن، برای من ف ": افغانستان الارظ می شون

اران نیرف تنها نر یک کشور با هزینه میییارنی نر هر .ا  منطقی نیس   ما رهیرانمان، نگه ناشتن هز

توانیم به چراله یا گسترش حضور ناامی الون نر افغانستان انامه نهیم، به امیخ ایجان شرایط ایخه نمی

 (Cordesman, 2021 d :4) "آ  برای الرفظ، ف انتاار نتیجه متفافر 

تان هم از نار مایی ف هم از نار میاطرار امنیتی برای پر.نل آمریکا نر افغانس مستقیمحضور      

های مستقیم ف غیرمستقیم برای همه چیز، از تجهیزار   این شامل هزینهآمریکا، بسیار پرهزینه بون

های .ربازان کشته شخه آمریکایی های مرگ برای الانوانهناامی گرفته تا امنی  ناالیی ف کمک هزینه
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ها ماننخ مرا ی  های پزشکی مخافم برای کهنه .ربازان با فجون پایان یافتن حضور ا.   برالی از هزینه 

آمار نانشگاه برافن نر مورن هزینه جنگ، نر  ناامی ایا ر متحخه نر افغانستان انامه الواهخ ناش  طیق

 نر امریکا ف پس از آن حمیه این کشور به افغانستان که منجر به 2001پی حمار یازنهم .تتامیر 

مستقیم نر جنگ جان  گونه تن به 241000شون که تاکنون .رنگونی رژیم طاییان شخ، تیمین می

به بعخ نر تاش بون تا نر صورر امکان بتوانخ  2010انخ  نر همین را.تا کنگره امریکا از .ا  باالته

های مربوط به های ناامی نر افغانستان از جمیه فعاییتبونجه ناامی جنگ را برای حهف برالی فعایی 

 (Belasco, 2014 a:3) عمییار جنگی ف پشتییانی ف ا.تفانه از نیرفهای زمینی محخفن نمایخ 

ای آمریکا نر ، جنگ نف نههپرهزینه الوانخن جنگ افغانستان رمن رئیس جمهور امریکا بایخنجو      

ناامیان امریکا تا حخی بون اهمی  الرفظ  .برآفرن کرنه بونمیییون ن ر  300 را بصورر رفزانه افغانستان

کاری عایی »با عنوان  از افغانستان از تصمیم بایخن برای الرفظ امریکا نفنایخ ترامپ جمهور .ابقیسکه رئ

پس از الرفظ نیرفهای آمریکایی از افغانستان، بایخن نر بیانیه ای که برای   کرن تعریف ف تمجیخ« ف مثی 

آنچه بخان توانایی های فراتر از افق گفته می شون ناریم که  ون مااکنهم "مرنم آمریکا الوانخ اعام کرن: 

  بنابراین بایخ نر نار ناش  که اکثر ناظران ف تحیییگران، هزینه های جنگ شامل پهتانها می شونخ

 (Belasco, 2014 b:9) .امریکا نر افغانستان را گسترنه تر از تیصیص بونجه کنگره تعریف می کننخ 

 ای همچون روسیه، چین و ایران ی منطقهظهور رقبا -3-4

تواننخ نر  ایب انخ که می.ه کشور رف.یه، ایران ف چین نر منطقه امرفزه به این نتیجه ر.یخه     

ای با های ا تصانی ناامی ف .یا.ی ف    منا.یار ف رفابط گسترنهنر زمینه همکاری جامع هایبرنامه

ایمییی .امانخهی جخیخی را نر چهارچوب فظایف بین ایهتحو  اتئاف یکخیگر ناشته باشنخ که

کشورهای مهکور نر زمینه تامین .رمایه الارجی، تامین انرژی ف همچنین تامین ثیار ف امنی  .کننخ

ها ف کنخ با توجه به اینکه تح  تحریممنطقه به یکخیگر نیاز ناشته ف منافع میی .ه کشور ایجاب می

های مشترکی را نر  ایب منافع مشترک طرح ریزی نماینخ  کشور کاری، همجنگ رفانی آمریکا هستنخ 

ای به افغانستان جه  ن.تر.ی به موان معخنی آن کشور نر نرجه اف  نارن  نر این میان چین نگاه فیوه

ا.ا.ا ف  یک  خرر منطقه ای الون بنیان ا.  ف این  خرتمنخ شخن را فام نار هیچ  خرتی نیس  که ایران

انخ  ایران نر را.تای تو.عه به ر.می  شناالتههم ایران را به عنوان یک  خرر منطقه ای  هف رف.ی چین

های ا تصانی با افغانستان بویوه فارنار ف صانرار کا  از بنخر چابهار ایران به آن کشور همکاری

ز افاالر از طرفی رف.یه نیز که ا(Kenneth, 2017 d:52) .امضا کرننخ 2013ای را نر .ا  توافقنامه

نر افغانستان ایفا کرنه، به ننیا  مهار نفوذ ایا ر متحخه نر آ.یای  ترینق  محتاطانه 2015.ا  
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 مرکزی بونه ا. ، هرچنخ .ا  ها بون که به طور رمنی حضور ایا ر متحخه را نر منطقه پهیرفته بون 

(Kenneth, 2017 e:54). 
هایی به ر اب  جخی ف تقابل یگر همکاری ف نر حوزهنر مناطقی با یکخ طرفیننر چنین شرایطی،      

ای جز نیگر توان ر اب  ف منازعه با آنها را نخارن  بنابراین چاره ا فجون کشورهای فوقپرنازنخ  آمریکا بمی

های گسترنه میان این .ه کشور نر منطقه آ.یا بویوه نر تغییر ا.تراتوی الون نر منطقه نخارن  همکاری

انی ف ناامی .یب گرنیخه تا ایا ر متحخه امریکا، ائتاف ف همکاری آنان را نر تقابل با های ا تصزمینه

ر.خ امریکا  خرر گرفتن کشورهای معارض الون نر منطقه الون بیینخ ف احساس الطر نمایخ  به نار می

با آنان  کنخ تا منجر به تن  ف نرگیریای پهیرفته ف تمام تاش الون را میهای منطقهرا بعنوان  خرر

نشون اما بخنیا  آن ا.  تا بتوانخ از طریق متحخین الون نر منطقه، منافع میی الون را تامین نمونه ف از 

 افو   خرر الون جیوگیری نمایخ 

 اختالف نظر با دولت وقت افغانستان و سازش با طالبان -3-5

 ، چای  امنی  ف ثیار بونه که هایی که نفی  افغانستان همواره با آن رفبرف  بونه ا.یکی از چای      

نتوانسته ا.  یک نفی  منا.ب بهمراه یک می  فا عی ف یکتارچه تشکیل نهخ ف حضور کشورهای نیگر 

 ,mojtahedzadeh) نر نفران پساا.تعماری نیز نر ایجان یک ثیار نسیی ناموفق عمل کرنه ا.  

2017 b:12) تارچه نر افغانستان، ریشه تکنیکی ف مانی ناکامی امریکا نر برپا کرنن نفیتی توانمنخ ف یک

اگر "نخارن  عی  بنیانی را بایخ این فا عی  نانس  که هخف، تغییر نانن جامعه با ابزارهای ناامی ا.   

گمان با شکس  مواجه تاش کنیم افغانستان را عوض کنیم، برای اینکه از آنان مرنمانی متفافر بسازیم، بی

های تیخ .ه جنگ امتراتوری بریتانیا یخان انگییسی مایکل هوارن که از تجربهاین .ین تاری "الواهیم شخ 

.ازن  های کنونی باراک افباما نر افغانستان را رفشن میگیرن، پیامخ گریزناپهیر .یا. نر افغانستان مایه می

ی نر این کشور با از افغانستان این بون که رفنخ نفی  .ازی ف می  .از ارزیابی آمریکا( 10: 1388)نهشیار، 

را طاییان حتی گرفه ف  ر.خهای متنوع ف میتیفی که نارن هیچو   به نتیجه نمیها ف  ومی فجون گرفه

پهیرفته ا.  که این نیخگاه منجر به االتاف نار با نفی  ف   افغانستان بیشی از جامعه افغانستان بعنوان 

 کنتر  تح  را مرنم افغانستان  انر نیوننخ االیر  رن .ه طو  نر غربی بزرگ نیز گرنیخ  بنابراین کشورهای

 .نرآفرنخ  امرفزه نیز این نکته رفشن ا.  که امریکا  انر به مقهور .االتن آنها نیس  الون ناپهیر چای 

یکی از مویفه های .یا.  ایا ر متحخه برای کمک به ایجان افغانستان الونپایخار، تشویق تو.عه ا تصانی 

های متمانی فابسته به ی تجارر منطقه ای بونه که برای این کار افغانستان برای .ا ف انغام نر ایگوها

 (Kenneth, 2017:2) باشخ های الارجی میکمک
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 آمییته را کشور ف این یکتارچه ایمییی بین .یستم نر را افغانستان انخ نتوانسته تاکنون ها اییته غربی      

 مورن معان ر ف شها ارز انخ نیونه موفق هم تاکنون افغان های نفی   کننخ جهانی ناری.رمایه .االتار نر

ترین عوامیی که از آن بعنوان ( بنابراین یکی از مهم4: 1391)نهشیار،  ..ازنخ ا.توار کشور بر را الون نار

ا شون شکاف ف االتاف نار میان نفی  افغانستان با امریکیابی نوطاییان نر افغانستان یان میعامل  خرر

 باشخ؛ا.  که مهمترین آنها به شرح ذیل می

ر.خ مهاکره کرنن با طاییان از نگاه نفی  افغانستان ف امریکا پهیرفته ایف: مهاکره امریکا با طاییان: به نار می     

شخه بون  توافقنامه مهکور به معنای پایان  طعی جنگ ف الشون  نر افغانستان نیونه ا.  چرا که افیوی  

تری از جمیه حاکمی  میی ین توافقنامه، بیشتر تامین منافع میی امریکا ف طاییان بون ف از مسائل مهماصیی نر ا

افغانستان غافل مانخه ا.   نکته  ابل توجه نیگر این ا.  که نر این توافقنامه نفی  ف   افغانستان بعنوان 

هنگی با آن به امضا ر.یخه بون  ترین بازیگران ناالیی کشور هیچ نقشی نخاش  ف بخفن همایکی از اصیی

بنابراین ایران اصیی نفی  ف   افغانستان به امریکا این بون که چرا بصورر یکجانیه با گرفه طاییان فارن مهاکرار 

 نهخ شخه ا.  ف نفی  افغانستان را نر جریان مهاکرار  رار نمی

نم نر مسئیه بمیاران مرنم ب: حقوق شهرفنخی: حمای  نفی  افغانستان از حقوق شهرفنخی مر     

ها از نفی  افغانستان نفاع همواره مورن االتاف نار طرفین ف همچنین عصیانی  امریکاییگناه ف بیبی

 شخه ا.   

پ: عخم برالورن با پاکستان: برای نفی  افغانستان این .وا  بطور جخی فجون نارن که امریکا با آنکه      

کنخ، چرا فاشنگتن ا خام محخفنکننخه جخی را عییه ه طاییان حمای  مینانخ پاکستان از گرفبه الوبی می

نهخ  نرفا ع موروع حمای  رمنی امریکا از پاکستان یا عخم برالورن جخی با آن این کشور انجام نمی

کشور موجب بخبینی .یا.تمخاران نفی  ف   افغانستان به امریکا شخ ف این گمان را نر اذهان متیانر 

 الواهخ بحران افغانستان را حل نمایخ امریکا نمی.اال  که می

ر: باز.ازی ا تصانی .یا.ی فرهنگی ف امنیتی افغانستان: نفی  افغانستان همواره به عخم هماهنگی      

میان باز.ازی امنیتی ف باز.ازی ا تصانی فرهنگی به امریکا اعتراض ناش  که چرا آنها بیشتر تمرکز 

انخ  این رفنخ کنخ باز.ازی ا تصانی موجب افزای   خرر طاییان ف هاشتهالون را رفی مسائل امنیتی گ

ها نر کشور شخه رعف بیشتر نفی  افغانستان ف نر نتیجه ناررایتی مرنم از نفی  ف حضور امریکایی

 (  6: 1388ا.   )شفیعی، 

مرحیه جخیخی را برای  عافه بر االتاف نار با نفی  افغانستان، مسئیه صیح امریکا با طاییان بون که     

موروع الرفظ نیرفهای ناامی  ترامپ رئیس جمهور .ابق امریکا که ..رنوش  .یا.ی افغانستان ر م زن 
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ن آمریکا میا مهاکرار صیح با طاییان را آغاز کرن  گفتگوها ، ه بون رارنانالون از افغانستان را نر ن.تورکار 

نامه، نربرنارنخه صیح میان نف طرف انجامیخ  این موافق نامه به امضای موافق  2020ف طاییان نر فوریه 

عناصری چون الرفظ نیرفهای آمریکا از افغانستان، آزان کرنن زنخانیان تو.ط طاییان ف نفی  افغانستان ف 

بس نائمی ف صیح ف امنی  نر افغانستان ف همچنین ، بر راری آت برگزاری گفتگو میان طاییان ف نفی 

های ترفریستی بعنوان محور مهاکرار میان ایا ر متحخه امریکا ف گرفه از گرفهعخم حمای  طاییان 

رفی آینخه افغانستان نان ف افق رفشنی را پی  میبین نف طرف پایان  جنگکه نر ظاهر به طاییان بون 

ماه توافق کرننخ ف توافق الرفظ  14  طرفین با یک الرفظ تخریجی، میتنی بر شرایط ظرف بونگشونه 

فهای ناامی ایا ر متحخه، متحخان آن، ف شرکای ائتاف از جمیه کارکنان غیرناامی غیرنیتیماتیک، نیر

محور رف   گپیمانکاران امنیتی الصوصی، مربیان، مستشاران ف کارکنان تخارکاتی الخماتی را نر بر می

طاییان مینی بر  گرفه نآمریکا از افغانستان ف تضمی نیرفهای ناامیبنخی الرفظ نامه زماناصیی این توافق

   بونایمییی تیخیل نکرنن افغانستان به پایگاهی برای ترفریسم بین

 فرسایشی شدن جنگ و حضور مستقیم در منطقه-3-6

یکی از پیامخهای شاالص حضور باراک افباما نر کاخ .فیخ، تغییر جایگاه افغانستان نر ا.تراتوی      

های  خرر نر فاشنگتن، نرکی متفافر از چگونگی رف اهرمها پس از تصکان امریکا ا.   نموکرار

انخ  نر ا.ترتوی کان امریکا که حیار بیشیخن به مصونی  امنیتی نر ابعان میتیف آن را به صحنه آفرنه

انخ، برالاف نفره هش  های نفاع ف الارجه نق  ف.یعی نر شکل نانن به ماهی  آن ایفا کرنهفزراتیانه

( نر همین را.تا مسئیه افغانستان 2: 1389ش افغانستان محوری  یاف   )نهشیار، .ایه جورظ نبییو بو

به کانون توجه .یا.  الارجی نفی  افباما تیخیل شخ  هرچنخ محوری  یافتن مسئیه افغانستان ف 

افزای  حخاکثری ناامیان نر .یا.  الارجی ایا ر متحخه امریکا بی  از آنکه نر را.تای منافع میی 

ف کانخیخاتوری  2008اشخ نر جه  منافع شیصی ف میارزار انتیاباتی ریا.  جمهوری .ا  امریکا ب

تو.ط جرظ نبیییو بوش  2008باراک افباما بون  بنابراین افزای  تعخان ناامیان نر افغانستان که از .ا  

 پیخا کرن  رئیس جمهور ف   امریکا آغاز شخه بون تو.ط باراک افباما رئیس جمهوری بعخی امریکا انامه

(Belasco, 2014 c:15) 

 از آمریکا ناامیخی "تایمز  نیویورک نفیتی نر حخی بون که رفزنامه طاییان با جنگ عرصه .یتی     

 ناامیان که نان این عنوان گزارش با ایمقایه نر 2012 اکتیر 1 تاریخ نر " طاییان با صیح بر راری

 افغانستان نر گرفه این با .یا.ی مطیوب توافق ف انخ انهن ن.  از را طاییان شکس  به امیخ آمریکایی

 برنامه باعث شخه افغانستان نر پایخار نفی  ا.تقرار امکان بونن میهم ف جنگ فر.ای  نیس   تحقق  ابل
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: 1392)حق پناه، عیخایمایکی،  .شون رف غربی رفبه مقامار برالی میایف  با افغانستان از بیگانگان الرفظ

ایا ر طو نی ترین نیرن فر.ایشی تاریخ بعنوان نر افغانستان  با گهش  .ایها جنگ (  نر هر حا 17

ما به آن اهخاف ن.  یافتیم  بن "، نیرفهای ناامی با این ا.تخ   جو بایخن مینی بر اینکه آمریکامتحخه 

گ برای همیشه  نن مرنه ف ایقاعخه نر افغانستان تحقیر شخه ا. ، بنابراین زمان پایان نانن به این جن

 (Cordesman, 2021 e:4). .از کشور افغانستان الارظ شخنخ "فرا ر.یخه ا. 

 

 نتیجه گیری

.یا.  الارجی ایا ر متحخه امریکا پس از احساس الطر نفوذ کمونیسم نر افغانستان، توجه      

ی  نمون تا ای به آن کشور ناشته ا.  که طی حمیه شورفی به افغانستان از مجاهخین افغان حمافیوه

های الون را نر جه  تضعیف ف الرفظ آن کشور از افغانستان اجرایی کنخ نر بتوانخ اهخاف ف .یا. 

.ایهای بعخ مسائل جخیخی همچون اشغا  ناامی کشور تو.ط امریکا، تجخیخ  وای طاییان، رعف ف 

شور ف حضور فاشنگتن، ناررایتی مرنم از فرعی  ک-فسان اناری نر نفی  افغانستان، پیمان کابل

بیگانگان ف     موجب گرنیخ تا گرفه جخیخی از طاییان مو.وم به نوطاییان با تجخیخنار ف اصاح برالی از 

های نینی ف فکری الون پیرف پیمان صیح با امریکا توانستنخ همزمان با الرفظ ناامیان عقایخ ف آموزه

ن جنگ ف مقافم  مرنم ف ارت  رعیف امریکایی از افغانستان،  خرر را نر ن.  گرفته ف حکوم  را بخف

تصرف نماینخ   نکته حائز اهمی  نه  خرر یافتن نوطاییان بیکه تغییر رفیکرن .یا.  الارجی امریکا ف 

پیمان صیح امریکا با طاییان جه  الرفظ نیرفهای ناامی الون از افغانستان ا.  که نر همین را.تا 

های مکتب ا را با پیرفی از اصو  ف مفرفرهعوامل ف ن یل میتیفی، منطق .یا.  الارجی امریک

کنخ که ایمیل نر این برهه از تاریخ تییین می بین ناام .االتاری ف مانی های گرایی با اتکا بر انگیزهنوفا ع

 باشنخ؛ترین آن عوامل به شرح ذیل میمهم

از این منطقه تامین بیشی از انرژی مورن نیاز الون را  که الافرمیانه زمانی برای امریکا حیاتی بون -1

 حضور از اکنون اما ،تامین می کرن متحخان الونامنی  منطقه را برای الون ف  بایس   بنابراین میکرنمی

بنابراین از آنجا که نر حا  حارر  . هزینه فایخه حضور برای فی به صرفه نیس  ف  شخه نیاز بی منطقه نر

کنخ ف کمرنگ می نطقه الافرمیانه بویوه افغانستانمچین ا.  یها حضورش را از  امریکا، مهمترین ر یب

  امریکا نر را.تای حفظ ثیار می کنخ گهاریپایه شرق آ.یارا نر اطراف چین ف کشورهای  تمرکز الون

ای الون نر شرق آ.یا نزنیکتر شخه ف به ا تصانی ف هومونی الون نر عرصه جهانی به متحخان منطقه

نار بونن فرآینخ صعون ف رشخ ا تصانی الیزن  یها نر صورر انامهرمیمقابیه ا تصانی با چین صعون کرنه ب
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چین بخفن برهم الورنن توازن  وا، مو عی  ایا ر متحخه امریکا به یحاظ ا تصانی به الطر افتانه ف 

های جنگ ناامی نهخ  بنابراین ررفرر نارن از هزینههومونی الون را نر عرصه جهانی نیز از ن.  می

آ.یا بویوه نر افغانستان بکاهخ ف توان ف تمرکز الون را به حوزه شرق آ.یا ف با کشورهای نر منطقه غرب 

 متحخ ا.تراتویک الون از جمیه ژاپن ف کره منتقل نمایخ  

.ا  حضور  20ناکامی .یا.ی ف ناامی ایا ر متحخه امریکا نر میارزه با ترفریسم ف طاییان نر طو   -2

افغانستان .یب شخ تا فاشنگتن از مورع افییه الون نر مقابل طاییان مستقیم نر صحنه ناالیی ف .یا.ی 

نشینی نمونه تا حخی که نر را.تای بر راری ارتیاط با آنها با تا.یس نفتر نماینخگی طاییان نر عقب

 های ریشه نییل فجون به طاییان نابونی امریکا نر همانطور که گفته شخ ناتوانی .نفحه موافق  کرن

 افغانستان ا.   نرجامعه گی ف مههییاجتماعی فرهن

مایی ف میاطرار  هزینه .نگین جنگ ف حضور مستقیم نیرفهای ناامی امریکا نر افغانستان به یحاظ -3

میییارن ن ر  31میییارن ن ر به  19از  2005هزینه های جنگ افغانستان نر .ا  مایی   با . امنیتی، بسیار 

 (Belasco, 2014 d:20) افزای  یاف   2008 ر نر .ا  مایی میییارن ن 39ف  2006نر .ا  مایی 

های جخیخ ناامی ا تصانی نر منطقه با حضور کشورهایی همچون رف.یه، چین فایران ظهور  خرر -4

های های گسترنه میان این .ه کشور نر منطقه آ.یا بویوه نر زمینهف هچنین منا.یار ف همکاری

ایا ر متحخه امریکا، ائتاف ف همکاری آنان را نر مقابل الون نیخه ف  ا تصانی ف ناامی .یب گرنیخه تا

 احساس الطر نمایخ 

االتاف نار میان .یا.تمخاران امریکا ف افغانستان نر مسائیی از جمیه باز.ازی کنخ زیر.االتهای  -5

جخی امریکا ا تصانی .یا.ی ف فرهنگی کشور، بمیاران غیرناامیان افغان ف ناررایتی مرنم، عخم برالورن 

با پاکستان بعنوان حامی اصیی ترفریسم ف همچنین توافقنامه صیح امریکا با طاییان نیز از متغیرهای 

   رفن.یا.  الارجی امریکا بشمار می

که افراع امنیتی، ا تصانی ف اجتماعی طو نی شخن جنگ ف حضور ناامیان امریکایی نر شرایطی  -6

میییارنها  جنگ ف الونریزی، .ایه فاشنگتن جز 20حضور ناامی  افغانستان همچنان نابسامان بونه ف

ن ر السارر برای آمریکا، کشته شخن تعخان زیانی از .ربازان امریکایی ف اعضای ناتو ، کشته شخن 

 .افغانستان نخاشته ا.  ثیارهزاران شهرفنخ افغان ن.تافرنی برای امنی  ف 

غانستان، بایخ نیخ آینخه رفابط نف کشور نر منطقه غرب آ.یا با نر پایان با توجه به الرفظ امریکا از اف     

حضور کشورهایی همچون رف.یه، ایران ف چین نر چه .طحی  ابل تحییل ف ارزیابی ا. ؟ پیشنهان 

.ه  بعنوان ف.یه، چین ف ایرانگرنن نر انامه پوفه  حارر، مسئیه رفابط کشورهایی همچون رمی
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نارنخ، مورن پوفه   رار گیرن   رفابط منحصر به فرن ف تارییی که انستان خرر با نفوذ نر آ.یا، با افغ

گیرنخگان جمهوری ا.امی ایران نر حوزه .یا.  الارجی بایخ این مسئیه را مخ نار همچنین تصمیم

های تجاری ف ا تصانی گسترنه با افغانستان بویوه نر زمینه فارنار ف صانرار ناشته باشنخ که همکاری

باشخ تا از این رهگهر رفابط میان نف نخر چابهار به شخر نیازمنخ آرام  ف امنی  نر افغانستان میکا  از ب

 کشور پایخار بمانخ 
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