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 افغانستان خروج آمریکا از پیراموننکاتی 

 ی راه نونشریه -حسین خاموشی

 

ی قطر میالدی( در شهر دوحه 2020فوریه  2۹شمسی ) ۱۳۹۸دهم اسفندماه سالِ 

 و گروه طالبان به امضاء رسیید  )دولت دونالد ترامپ( ی صلح بین آمریکانامهتوافق

سال مبیارزه  ۱۹نامه تحت عنوان پیروزی خود پس از نیروهای طالبان از این توافق

ائیالال  تحیت در مفاد این توافق آمده بیود کیه نیروهیای آمریکیایی و  یاد کردند 

ماه از افغانسالان خیار  شیوند و در ازای آنط طالبیان نیی   ۱۴باید ظر ِ  رهبری آن

شود و نیی  بیه  یافغانسالان هایصلح با طر  که وارد فرآیند مذاکرهمالعهد شده بود 

« محمید نعییم» نکنید  حملهو مالحدین آن در خاک افغانسالان نیروهای آمریکایی 

محورهیای اصیلی  ۹۹سخنگوی طالبان در گفالگویی با الج ییره در مهرمیاه سیال 

 گونه خالصه نمود:توافق را این

  ماه ۱۴ول در ط افغانسالانتوافق بر سر خرو  نیروهای خارجی از  -۱

شود کیه از خیاک افغانسیالان علییه امنییت امریکیا و امارت اسالمی مالعهد می -2

 مالحدان آن اسالفاده نکند 

هیا و در عیوپ پینز هی ار اسییر ی آزادی اسیران آنتوافق با آمریکا در زمینه -۳

 طالبان ن د دولت افغانسالان و نیروهای بیگانه نی  آزاد شوند 

های افغانسالانی دیگر آغاز کنیم که تقریباً یک میاه با طر مذاکرات مسالقیم را  -۴

 است در دوحه آغاز شده است 
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ی الیجیههای افغانسالانی و نی  دولت مسالقر بیه نمذاکرات بین طالبان و سایر طر 

دیگیر بیه نیروهیای آمریکیایی و  طحصلی نینجامیدط امیا طالبیان از زمیان توافیقمُ

تیرمیاه جیو  ۱7انجام در سیر هیا را نکتیت نکرد و فردی از آن حملهمالحدین آن 

 ۳۱بایدن رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که مأموریت نظامی آمریکا در افغانسالان 

نیروهیای نظیامی در حال حاضیرط  ؛رسد( به پایان می۱۴00شهریور  ۹) 202۱اوت 

تنهیا  اند وهایی که در آن در افغانسالان مسیالقر بودنیدط خیار  شیدهاز پایگاه آمریکا

هیا و برخیی مریکیا در فرودگیاه کابیر بیرای انالقیال دی لماتآبختی از نیروهای 

 اند  ن دیکان نیروهای آمریکایی و مالحدین آن باقی مانده

های ضد و و تحلیر هاگیریپیرامون خرو  آمریکا در طی همین مدتِ کوتاه موضع

نیروهای سیاسی ن نقیض و گوناگونی چه در فضای سیاسی خودِ آمریکا و چه در بی

 گران سایر نقاط جهان منالتیر و بییان شیده اسیت  در فضیای سیاسیی وو تحلیر

اند و برخیی دیگیر نیی  آن را بایدن همگام دولت برخی با اقدامات طمریکاآای رسانه

اش پس از خرو  آمریکا از ی خبریاند  بایدن خود در مصاحبهمورد انالقاد قرار داده

سازی نیست بلکیه مقابلیه بیا تروریسیم هد  ما ملت»که:  افغانسالان اعالم داشت

همچنین بایدن «  است و این که طالبان به خاک آمریکا و مالحدان آن تعرپ نکند

جنی  بیا »و ییا « خرو »های خود بیان داشت که ما باید بین ی صحبتدر ادامه

تیوان نمیما خرو  را انالخیاب کیردیم چیون »کردیم؛ یکی را انالخاب می« طالبان

به این جن  ادامه داد و حضور ما در جنگیی کیه خیودِ  و نامحدود الیالناهی طوربه

و   «ها نی  حاضر به حضور و ه ینه دادن برای آن نیسالندط معنایی نیداردافغانسالانی

تمرکی  بیر روی مامورییت »در ادامه بایدن بیان داشت که هد  آمریکا زین پیس 

 یر نقاط جهان است در افغانسالان و سا «ضدتروریسالی

در  آمریکیا منالقدین بایدن در فضای سیاسی آمریکا بر این باورند که اقیدام دولیت

توانست با حفظ حیداقلی ی زمانی خاصط نابهنگام بوده است و آمریکا میاین برهه

گیری طالبیان و سیقوط زمینیه را بیرای قیدرت طخود در افغانسالان نظامی نیروهای
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 باورند کیه حضیور حیداقلیبر این  همچنین این منالقدین  دولتِ کابر فراهم نسازد

گیری نیروهیای ضامن دموکراسی و صلح و عدم قدرت»توانست می آمریکا نظامی

اسیالقرار صیلح و »باشید  ولیی بایید توجیه داشیت کیه  «تروریسالی در افغانسیالان

آمریکا در مورد اشیغال خیاک  تنها هد ِ ادعاییِ ط«دموکراسی و مبارزه با تروریسم

میالدی بوده است  در پس و پتت این ادعا راهبردِ کیالنِ  200۱افغانسالان از سال 

های ایین ی ب رگ قرار دارد که اشغالِ افغانسیالان یکیی از حلقیهی خاورمیانهنقته

است  اینکه چرا آمریکیا بیه حضیور حیداقلی نیروهیای خیود در  بوده راهبرد کالن

 ییا بیازتعریو و شرایط فعلی بسنده نکردط گویای ییک تغیییر راهبیردافغانسالان در 

ی کیوچکی که جو بایدن تنها به گوشه هاستآمریکایی بازنگری در راهبرد پیتینِ

بلکه هد  مبیارزه  طاست هسازی نبودهد  ما در افغانسالان ملت»از آن اشاره کرد: 

گون و بیا حیداقر طالبیان بیه سیادگی و در فرآینیدی کودتیا  «با تروریسیم اسیت

ها توانست تقریباً تمامی افغانسالان را در مدت زمان کوتاهی تصیر  کنید  مقاومت

سیاعت  2۴ای ن دییک بیه در فاصیله -دو شهر ب رگ افغانسالان-قندهار و هرات 

ظینِ  طگیری طالبان و تسلیم شدنِ دولیت مسیالقری قدرتاین نحوهسقوط کردند  

تغیییر شیرایط  اینکه آمریکا به فرآیند میدانیِ ؛دکنتوافقات پتت پرده را تقویت می

در افغانسالان کامالً وقو  داشاله و فرآیند تحیول را بیه نفیعِ راهبیرد آتیی خیوی  

 مهندسی کرده است  

ی عطو دولت ایران نسبتِ به طالبان تغییر رویکرد داده است  نقطهاز سوی دیگرط 

دولت ایران وارد مذاکره با طالبان بدین سو دانست   20۱۵این تغییر را باید از سال 

های امنیالی خود را رفع سیاخاله و در عیین با این هد  که بالواند برخی نگرانی طشد

حال راهبردهای کالن خود در منطقه را نی  به پی  ببرد  در بیین خیودِ نیروهیای 

هیا انید  آنبرخی منالقد ن دیکی   ا و طالبان جمهوری اسالمی )  ا(سیاسی هوادار 

سینی میذها اسیت کیه مالحید عمیدتاً پتیالون و  د که طالبان جریانیین باورنبد

ها نی  رقیاِ است و این دولت مالحده عربیامارات  و عربسالان پاکسالانط هایدولت
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با طالبان به اهدا   تواناند و هیچگاه نمیی خاورمیانهو حالی دشمن   ا در منطقه

وها و رهبران سیاسی دولت ایران بر   اما در مقابر برخی دیگر از نیرمتالرکی رسید

« صوفی»ی این باورند که طالبان جریانی یکدست نیست و شامر دو گرای ِ عمده

روتر طالبیان است و هد  دولت ایران تقوییت جرییانِ صیوفی و میانیه« سلفی»و 

 است 

دولیت آمریکیا و مالحیدین ط  ی بی رگِی خاورمیانیهنقته   ا برای خود در مقابرِ

 قالیا اله است و درنِ اخرا ِ نیروهای آمریکایی از منطقه را در پی  گرفراهبرد کال

اخیرا ِ نیروهیای آمریکیایی از افغانسیالان  در قالا راهبردط با طالبان نی  راهبرد این

وارد مذاکره شده است  اکنون نی    ا بر طبر پییروزی خیود و شکسیتِ آمریکیا و 

کوبد و معالقد اسیت کیه طالبیان در راسیالای ایین هید  ها از منطقه میاخرا  آن

 های مناسبی برداشاله است گام

نطقیه و جهیان و خیرو ِ مبنای ایجابیِ تحلیر دولت   ا در موردِ تبییین شیرایط م

خرو  آمریکیا از است  « دولت آمریکاهژمونیِ افولِ » یانگاره آمریکا از افغانسالانط

و این خرو  در ایین  شودقرار داده می «آمریکا افول»افغانسالان در دسالگاهِ تبیینی 

ی منطقیه»ی اخیرا  آن از کیه مقدمیه« فرار آمریکا از افغانسالان» طدسالگاه تبیینی

آمریکیا از  نیروهیای نظیامی برخیی خیرو   شیوداسیتط خوانیده می« اغرب آسیی

کنند  امیا بایید توجیه داشیت کیه افغانسالان را با خرو  آمریکا از ویالنام مقایسه می

نبیوده و نیسیت   «افول دولیت آمریکیا»خرو  آمریکا از ویالنام شاهدی بر مدعای 

فروپاشیی شیوروی و  پس از خرو  از ویالنام که دولت آمریکا افول نکرد؛ حالیی بیا

ج ئیی  کیتِفَیک داده یا هان فراگیرتر نی  شد  با جبلوک شرقط هژمونی آمریکا بر 

توان افول آمریکا را اسیالنالا  کیرد  برخیی ایین خیرو  را بیه مراتبیی عظییم نمی

داللیت بیر آغیاز عصیری  از افغانسالانط اند؛ همچون این که خرو  آمریکابرکتیده

دارد  حقیقالاً این سنخِ سخنان  «فروپاشی ام راتوری آمریکا»نوین در تاریخ جهان و 
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تواند داشاله باشد؟! آمریکیا صیرفاً احمقانه چه معنایی می دهیِج  یک خود تسکین

 فغانسالان تغییر راهبرد داده است در ا

  ی دولت در افغانستان و راهبرد آمریکامسئله

ی مسیلله» طی اخییردهیهی افغانسیالان در دو سیه یکی از معضالتِ اصلی جامعیه

ط دولییتِ 200۱پییس از شکسییت طالبییان در جنیی  سییالِ اسییت  بییوده « دولییت

تیا ی حامد کرزی توسط آمریکا در افغانسالان مسالقر شید  از آن زمیان نتاندهدست

نتده باقی مانده است  آمریکا مدعی اسیت کیه ی دولت همچنان حرِکنون مسلله

هی ار نییروی  ۳00 آمیوزش و تجهیی ِ میلییارد دالر صیر ِ ۸0ها در طی این سال

اما این ارت  و دولتِ پوشیالی بیه سیادگی  طنظامی دولالی در افغانسالان کرده است

 طقافیه را به طالبان باخت  اگر این دولت انیدکی از خیود اسیالقالل و اقالیدار داشیت

هایی را شکر ببختد و یا حالی ممکن بود مانع از سقوط دولت توانست مقاومتمی

طییر   ط200۱آمریکییا بییه افغانسییالان در سییال ی نظییامی از حملییه پییس شییود 

 ملیتِ-کتور که ایجاد یک دولیت یکا برای ساخالار سیاسیِ اینالیسالی آمریمماکس

لیبییرالِ مالحیید آمریکییا در اییین کتییور بییودط دنبییال شیید  اییین طییر  ام ریالیسییالیِ 

انسیالان ی جنی  در افغماکسیمالیسالیط که دولت بوش آن را ابالدا کلید زد با ادامیه

نهایالاً این دولت ترامپ بیود کیه بیا میذاکرات جیدی بیا  رسید ونگاه به نالیجه هیچ

ی کیرد تیا تهیاجم ام ریالیسیالی بیه کلی کنار گذاشت و سیعطالبان این طر  را به

ی بیرای دوره ی سیاسی جدیدی به پی  ببرد افغانسالان را در قالا راهبرد و پروژه

 «دولتِشیبه»ییا « نادولیت»در افغانسالان باید که از اسیالقرارِ ط 202۱تا اوت  200۱

میان آورد  چون هیچگاه ایین هعبداهلل سخن ب-غنی کرزی و س س ینتاندهدست

-شمایی از یک دولت طوانست افغانسالان را یک ارچه سازد و به طور حداقلیدولت نال

 را به نمای  بگذارد  و یا حالی دولالی فراگیر ملت
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ی اصیلیط بحی ِ همچنیان مسیلله طاکنون نی  و با عرو  و اسالقرار طالبان در کابر

دولالی در افغانسیالان اسیالمرار پرس  بنیادی این است که وضعیت بی دولت است 

را در افغانسالان شکر دهید و  یک ارچهطالبان خواهد توانست دولالی خواهد یافت یا 

سیی گونیاگون و عمیدتاً در بین نیروهای سیا قدرت الطوایفیِتوزیعِ ملوک از شرایط

یالیسیم آمریکیا دارییمط ممکین با توجه به شناخالی کیه از ام ر گذار کند  طحال ن اع

هد  ماکسیمالیسالیِ کاخ سفید در افغانسیالانط ایجیاد ییک  طی جدیداست در دوره

آمریکا به رهبری طالبان در افغانسالان باشد و هم مان با توجه  دولت مالمرک ِ مالحدِ

یاسیی و پیایینی در جغرافییای س تحقیقِ امکیانِ طکه ایین هید ِ حیداک ریبه این

ای که تیا حید زییادی ماعیو اجال دارد )جغرافیای سیاسی افغانسالاناجالماعیِ فعلی 

 طاسیت( بیوده آمریکا و همچنین تتکیالت دولالیی پاکسیالان هایتحت تأثیر طر 

آمریکا هد ِ واقعیِ مهم دیگری را نیی  در قالیا طیر  ام ریالیسیالی خیود  احالماالً

افغانسیالان و تتیکیر  سیازیثباتدنبال کند  در قلاِ این هد ِ واقعیط احالمیاالً بی

ای در این کتور قرار خواهد داشت که خیود ایین وضیعیتِ های چندگانهدولتشبه

بیرد اهیدا  ثباتی و درگیری دائمی نیروهیای سیاسیی مالفیاوتط بیه نفیع پی بی

ام ریالیسالی آمریکا در خاورمیانهط آسییای مرکی ی و همچنیین در مجیاورت چیین 

هایی نظیر ایرانط روسییه و به دولت میرِ ه ینهو تح ؛ چرا که عامر فتارخواهد بود

ی ی عمیدهروژهقابر ذکر است که پ  چین خواهد بود که در مدار آمریکا قرار ندارند

  ملتِ یک ارچه بیوده اسیت-گیری یک دولتجلوگیری از شکر آمریکا در عراق نی 

ن تعبیه شیده اسیت؛ بیدی« بمبی ساعالی»عراق  و ساخالار سیاسی در قانون اساسی

 طمعنا که با واگذاری ریاست مجلسط نخست وزیری و ریاست جمهیوری بیه سینی

ط عمیالً و همچنین وجودِ حکومت خودمخالار اقلیم کردسیالان عیراق کردها وشیعه 

امکان ایجادِ دولالی واجدِ هژمونی نسبالاً پایدار را از عراق سلا کرده است  همچنین 

تواند یک دولت مالمرک  لیبرالِ که دولت آمریکا پی برد نمیبعد از این در افغانسالان

و  غنیی ی همکاری بیا دولیتدوگانه سیاست پروغرب را در این کتور مسالقر کندط

و همکاری با طالبان را پیی  بیرد کیه  طالبان برد مذاکرات صلح باپی  هنگامهم
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 نخودِ طالبان ابالدا به سیاکلباله ا  مسالقر در کابر بود «دولتِ»معنای تضعیو این به

آغازگیاه نام پاکسالان است و از طیر  دیگیر در هب ثبات و ناپایداریبی دولت مالحد

اش خودط نیرویی پرورده شده توسط آمریکا برای پیتبرد راهبردهای کیالن تاریخی

 در منطقه خاورمیانه و آسیای مرک ی بوده است 

چی ی در میورد راهبیرد کیالن خیود در قبیال  هنوز دولتِ آمریکا به طور متخص

 ی تیاکنونی دولیتی تازهط ارائه نکرده است  اما طبق رویهافغانسالان در این مرحله

بری ایجاد یک دولت مالمرک ِ باثباتِ پروآمریکایی به رهکه و با توجه به این آمریکا

در  احالمیاالً واشینگالنتیوان گفیت کیه می انیدکی داردط سازیطالبان شانس پیاده

 خیالو بیاافغانسالان هم از طالبان حمایت خواهد کرد و هم از برخی از نیروهیای م

توسیط دولیت ام ریالیسیالی    این موضع دوگانه و تقویت هر دو طر  نی اعنطالبا

ثباتی دائمیی در جهیت تضیعیو یک بی که در افغانسالان در این راسالا است آمریکا

ه دولت ایرانط روسیه و چین( ایجاد شود های خار  از مدار آمریکا )خصوصاً سدولت

امنیالیی  دار آمریکا را درگیر کند و سرری ِهای خار  از مدولت طثباتی افغانسالانو بی

ی آمریکیا هیدف  چیی ی   موضعِ دوگانیهبرای این کتورها به همراه داشاله باشد

هیا بهالیرین و ایین ن اع ؛ایط قیومی و دینییهای فرقیهنخواهد بود ج  تقویت ن اع

ی متیخص خواهید محرک برای پیتبرد راهبردهای کالن آمریکا در این منطقیه

های درگییر در ی جدیدط عالوه بر تقویت هم مان طر آمریکا احالماالً در دوره بود 

ط بلوکیه ی افغیانهیاها و گروهافغانسالانط از اب ارهایی نظیر تحریم برخی شخصیت

ط اطالعاتیط لجسالیکی ایادها و همچنین کمک مالیط رسانهبرخی نه کردن دارایی

 ها و حالی حمالت محیدود نظیامی جهیت پیتیبرد اهیدا ِو نظامی به برخی گروه

آمریکیا در افغانسیالانط  یکه راهبرد تیازهاین خود اسالفاده خود کرد  یطلبانهتوسعه

ما به احالمال پیروزی برای کاخ سفید به همراه داشاله باشد یا خیر متخص نیست؛ ا

ی جدیید قویط چی ی که آن را توصیو کردیمط طر  ام ریالیسیالی آمریکیا در دوره

در این طر  ام ریالیسالیط آمریکیا بیار دیگیر اصیرار دارد کیه  برای افغانسالان باشد 
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 ای قربانی کند تا راهبیرد کیالنِرحمانهی افغانسالان را به شکر بیجغرافیا و جامعه

 های خار  از مدارِ خود را دنبال کند مهار و تضعیو دولت

 نگاه دولت ایران به تحوالت افغانستان

های سیلفی روتر طالبانط از توان جنا   ا امید دارد که اوالً با حمایت از جنا  میانه

داننیدط بکاهید و ثانییاً شیرایطی و داعتی طالبان که دشمن اصلی خود را تتیع می

طالبان بالواند دولالی فراگیر و ضدآمریکایی را در افغانسالان برپا کند  بر  ایجاد کند تا

و تفسییرهای  هیا ضدآمریکایی است یا نهط تن سر اینکه آیا طالبان نیرویی حقیقالاً

شودط اما راهبرد کالن و ادعایی   ا مالفاوتی در بین نیروهای دولالی   ا متاهده می

 طدیم  برخیی از نیروهیای سیاسیی   اپیگیری همان دو هدفی است که مطر  کیر

ی اند که خرو  آمریکا از افغانسالان را با حادثیهدفاع از طالبان را تا حدی پی  برده

کننید و در حقیقیت ایین را بییان مقایسه می ۱۳۵۸تسخیر سفارت آمریکا در سال 

ده را پالانسیر اسالقرارِ دولالی خار ِ از مدارِ مالحدین ایاالت مالح طدارند که طالبانمی

کیه طالبیان بیه معنیای  پی  از این اینان  دارد و خواهد توانست آن را محقق کند

واقعی خار  از مدار آمریکیا قیرار گییردط خیرو  طالبیان از میدار آمریکیا را جتین 

ی ن دیکیی بیا میالدی رابطه ۱۹۹0تا  ۱۹70های در دههبان طالرهبران اند  گرفاله

اند و در چنیید سییال اخیییر نییی  ان داشییالههای آن در افغانسییالآمریکییا و سیاسییت

 وگوهیاوگوهای مهمی بین طالبان و دولت آمریکا در جریان بود که ایین گفتگفت

ها بر سرنوشت افغانسالان تأثیر داشیاله از مذاکرات طالبان با سایر دولت الربیت بسیار

ی مسالقیم میذاکرات آمریکیا و و خرو  نیروهای نظامی آمریکا از افغانسالانط نالیجه

 ها بوده است طالبان و توافقات آن

ییا  خواهید بنید نیا ِ خیود بیا آمریکیای درونی پیدا کرده و میآیا طالبان اسالحاله

را بگسلد؟ بسیار دور از ذهن است که چنیین اتفیاقی رخ  اقماری آمریکا هایدولت

  ا تنهیا شیود  دهد و تا کنون نی  شواهد مالقنی دالِ بر چنین تغییری متاهده نمی
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به پیتواز طالبیان « افول هژمونی آمریکا»به طور انفعالی و بر بنیاد دسالگاه تبیینی 

 اش )مرادی کالننقته شده در «وادار»رفاله است  خودِ   ا مدعی است که آمریکا 

اخرا  نیروهای آمریکایی از خاورمیانه و آسیای مرک ی است( بازی کنید  امیا  طر 

سازی افغانسالان و اسالفاده ثباتبیراهبرد  به احالمال قوی در سوی دیگر آمریکا نی 

هیای خیار  از میدار از جغرافیای سیاسی افغانسالان در جهت تضعیو و مهار دولت

 دهیداجیازه ن سعی خواهد کرد در راسالای این راهبردط را به پی  خواهد برد و ودخ

اگرچیه دارای  ر  از میدارش تبیدیر شیود  طالبیانخیادولالی نیاکه افغانسیالان بیه 

 تیاریخیِ چه از حیی  ماهییتِاما ط های مادی و ایدئولوژیکِ افغانسالانی استزمینه

مالحد آمریکا هسیالندط پالانسییر  که همگی شریک و خود و چه از حی  مالحدین 

 را ندارد  بازی قدرت ام ریالیسم آمریکا از خرو 

 ی افغانستانطالبان و جامعه

کنند  نباید از ی افغانسالان تحلیر میبرخی طالبان را نیرویی کامالً منفک از جامعه

های میادی و اجالمیاعی دارد  گیری طالبان در افغانسالان زمینهنظر داشت که قدرت

درصد جمعیت افغانسیالان را  ۴0اند و این قومیت تقریباً ها هوادار طالباناک ر پتالون

های عمییق و متیخص قیومی در افغانسیالان دهند  طالبان واجد ریتهتتکیر می

ی اتکای مناسبی برای آنان است  فساد سیسیالماتیک و است و همین مسلله نقطه

بیرای عیرو  ی الزم را   زمینیهاشر  غنی نی ینتاندهدست انفعال و ضعو دولت

منالقید فسیاد اقالصیادی و  طری از مردم عادی در افغانسالانطالبان فراهم کرد  بسیا

دولت غنیط تا حیدودی آغیوش بیه روی  سیاسی دولت غنی بودند و در واقع از شرِ

ذیر  افغانسالان از مردم طیو قابر توجهیشود که می نیروی طالا باز کردند  دیده

از عرو  مجیدد طالبیان چنیدان ناختینود نیسیالند و  داخلیط امنیت تقویت گفالمان

امنیت را برای میا بیه  ی ازحداقل»اما  طگویند که طالبان ممکن است فاسد باشدمی

ی حصول امنیت بایید کیه بیا هر چند که در مورد این انگاره ؛«ارمغان خواهد آورد

انسالان غتحقق امنیت در اف نه تنهای شک نگریست  چون هد  کالن آمریکا دیده
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  خودِ طالبیان نیی  در گوشیه و استای های قومی و فرقهد تن بلکه تتدی طنیست

 تیاکنون نیی  یعه انجام داده و چنیدین تین راکنار تعرضاتی به نیروهای ه اره و ش

ای اعدام کرده است  طالبان در این دور عرو  مجیدد خیود سیعی کیرده تیا چهیره

مدنیت و »های اصطالحاً تر از خود به نمای  بگذارد و حداقرییدنیاتر و اینزمینی

ها در راسالای این است کیه تالش ی اینرا زیر سوال نبرد  همه «آداب دی لماتیک

ی دولالیی نرمیال و مالعیار  میورد طالبان را پس از اسالقرار به م ابه طهاایر دولتس

ز عیدم بازشناسیی از سیوی   خود ترسِ اداده و به رسمیت بتناسند بازشناسی قرار

ی طالبیان اسیت و سیعی دارد تیا بیا نمیای  و های عمدهدیگرانط یکی از دغدغه

 ر عام در مورد خود را تغییر دهد ای این نقیصه و تصوتبلیغات رسانه

 طالبان، شریک چین؟!

اند از همسایگانِ افغانسیالان صورت غیرمسالقیم() دومی به های چین و روسیهدولت

اشیالراکات  برخی شوند که از نظر تاریخیط به دلیر مجاورت وو دولی محسوب می

بیا  هیای تحیت نفیوذ خیوددر برخیی نیواحی جغرافییایی ییا حوزه قومی و مذهبی

منافع اقالصادی و ژئوپلیالیکط نسیبت بیه تحیوالت درونیی  به دلیر افغانسالان و نی 

« تغیییر رفالیار»اند کیه در صیورت ها بییان داشیالهین دولتاند  اافغانسالان حساس

این بار چند دولت طالبیان  باید دید که ها را به رسمیت خواهند شناخت طالبانط آن

هیای گیری طالبیان تنهیا دولترا به رسمیت خواهند شناخت  در دور پیتین قدرت

 شناخالند ط طالبان را به رسمیت ی عربیمالحده پاکسالانط عربسالان و امارات

برخی بر این باورند که آمریکا با خرو  خیود از افغانسیالانط زمینیه را بیرای تسیلط 

نظیر دور داشیت کیه  چینط روسیه و ایران بر افغانسالان فراهم نموده است  نباید از

ژئواسالراتژیک با  امنیالی و هایکنون شواهدی را دال بر وارد شدن به جدالچینط تا

اقالصیادی در  یگسالرده هایگذاریاست و تنها به سرمایه آمریکا از خود بروز نداده

هیای آمریکیا نیسیالند و در واقیع کتورهایی بسنده کرده است که زیرِ تییِِ تحریم
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آمریکا منعی برای حضور چین و یا سایرین در آن کتورها ایجاد نکیرده اسیت  در 

ناخالن بیه رسیمیت شی صیحبت ازط بالفاصله پس از خرو  آمریکیاط مورد افغانسالان

ولیی  چند ده میلیارد دالری چین در ایین کتیور شید های گذاریسرمایه طالبان و

میلییارد دالری چیین بیا  ۴00قراردادِ »متابه  طزنیمگی صرفاً نوعی گمانهها هاین

انداز همکیاری نییاز بیه ها و سیندهای چتیمزنیسیم گمانیه  این قِهسالند« ایران

توانید بیا تیا آنجیا کیه مییک فراوانیی دارد  آمریکیا های امنیالی و ژئوپلیالضمانت

اجیازه تحقیق  ی ام ریالیسالی خودط سعی خواهد کرد تااب ارهای موجود در زرادخانه

 ایعرصیه کنون به طور جدی پا بیهاو خود چین نی  ت دهدرا ن هابه این قبیر طر 

 نگذاشاله است  ی آن درگیری ژئواسالراتژیک و ژئوپلیالیک با آمریکا باشدطکه الزمه

میه داده و انیدکی آن را ممکن است اداخود با افغانسالان  اقالصادی چین به شراکت

ها در مورد چین کامالً امری عادی اسیت و که این شکر از همکاری گسالرش دهد

یکیاط رفالیار تقریبیاً چینط چه با مالحدین آمریکا و چه با کتورهای خار  از مدار آمر

که چیینط بسیط  ی مهم در اینجا این استنکاله است  کنون بروز دادهیکسانی را تا

اقالصادی خود را تاکنون به عدم درگیری امنیالیی بیا آمریکیا پیونید زده و حالیی در 

ی چین وجیود گذاری گسالردهکتورهایی م ر ایران و ون وئال که فضا برای سرمایه

ی امنیالی با آمریکاط حاضر بیه تقبیر ریسیک داشاله به دلیر تمایر به عدم مواجهه

 ت ها نتده اسگذاریاین سرمایه

 «افول آمریکا»ی بازهم انگاره

انید کیه خیرو  گران چپ و کمونیسیت هلهلیه راه انداخالهبرخی از نیروها و تحلیر

در سوریهط یمن و عراق شاهدی بیر  داده ویاز افغانسالانط در کنار اتفاقات رآمریکا 

جهیان »فیول کیرده اسیت و بایید بیه این مدعا است که هژمونی دولیت آمریکیا ا

 فیرپ گیرفالنِسالم کنیم  این نیروها بیا پی  «جهان چینی»الی و ح «قطبیچند

افیول »افول آمریکاط در هر اتفیاقیط تصیویر  و نه معرفالی و اسالداللیِ شناخالیروان

 طییآوی ان از هواپیمای آمریکیا افغانسالانیِ جوانِ تعدادی کنند را رویت می «آمریکا
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تواند شاهدی بر این میدعا باشید می بارطتأسو پرت شده و کتاله شدند  این تصویر

برجاسیت  که اتفاقاً نه تنها هژمونی آمریکا فرون اشیدهط بلکه همچنان این قیدرت پا

آمریکا را  «گونِمنجی»ی یوودی نی  چهرهلترین فیلمِ هاکی چه اینکه حالی راست

 ان گونه به تصویر نکتیده است  الباله هد ِ از تأکید و توجه به آوییدر جهان بدین

عدم افولِ »ی آوری فکت برای انگارهفراهم طهای آمریکاییی از هواپیمااشدنِ عده

بلکه دادنِ تنبه نسبت به این مسلله است کیه آوردنِ فکیت بیرای  طنیست« آمریکا

 و روشِ کیار صیحیحی از نظیر معرفالیی نیسیت  راه طافول و یا عدم افیول آمریکیا

در ییک  تبیین آرای  نیروهیای دخییرهای تکین و بررسی دقیقِ موقعیت طصحیح

اییاالت  ی نسیبیِتداوم سیطرهپدیده و رخداد خاص است  روندِ تاکنونی حکایت از 

 طزنی در میورد افیول ایین قیدرتدارد و قمار و گمانه داریسرمایه جهان برمالحده 

تواند به مانعی بیر ی طبقاتی نه تنها نخواهد کرد بلکه میکمکی به انکتا  مبارزه

تصویر ناصحیحی از وضیعیت  زنیطاین قمار و گمانه سر راه آن نی  بدل شود  چون

هیا و ط تاکالیکهاگیریعرفالی راه را برای نالیجهکند و این خطاهای مجهان ارائه می

فیراهم خواهید کیرد  بیرای م یال  ضاً خطرنیاکیو بعسیاسی اشالباه  هایاسالراتژی

ط به طالبان همچون دولت و نیرویی خیار  «افول آمریکا» یانگاره توان بر بنیادمی

ی میا را از مدار آمریکا نگریست که توانِ به چال  کتیدنِ منافع آمریکا در منطقه

 ریکا درآم ی نظامیِ گسالردهبه پیتوازِ حضورِ« منصور حکت»زمانی  خواهد داشت 

در  «میدنیت و دموکراسیی»ن نیه تنهیا منطقه و سقوط طالبان رفت تا از رهگذر آ

ی شرایط برای انکتا ِ مبیارزه طبلکه از رهگذر انباشت سرمایه طافغانسالان پا بگیرد

 بیاز هیم بسالرسیازیِ ای بالعکس بیا هید ِطبقاتی نی  فراهم گردد  امروز نی  عده

ضدآمریکایی به زعمِ خوی  از و اسالقبالِ طالبانِ ی طبقاتی به پیتوانکتا  مبارزه

تر نی  شده و مجدد سیر ط بلکه م منی طالبان درمان نتده است  زخم کهنهاندرفاله

الگوهیا بیه   برخی نیروهای چپ نی  باز متیغول تکیرارِ برخیی کهنباز کرده است

 تری هسالند اشکالِ کمیک
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