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Abstract 
With the coming to power of Donald Trump as President of the United States, the 
Afghanistan crisis, which has overshadowed Washington's foreign policy since 
2001, entered a new phase. The noteworthy point at this stage is the official 
acceptance of the Taliban as a political and field reality in the field of power in 
Afghanistan, which has put the United States in the orbit of a peace approach 
with the Taliban and subsequently ending the war in Afghanistan. The main 
purpose of this article is to examine US foreign policy in peace with the Taliban. 
Based on this, using descriptive-analytical method and library resources, it raises 
the main question of how Trump's foreign policy in peace with the Taliban is 
explained and what are the most important factors influencing it? The findings 
show that Trump used a neo-separatist approach in concluding a peace 
agreement with the Taliban, which is a selective internationalism that offers a 
utilitarian foreign policy. In this context, the United States during the Trump era 
tried to be present in Afghanistan at the lowest possible cost and manage the 
crisis in this country. The most important factors influencing the peace between 
the United States and the Taliban can be examined in two levels: changes in US 
policies and the field situation and policies of the Afghan government. 
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 علمی

واکاوی سیاست خارجی ترامپ نسبت به افغانستان با تأکید بر 
 ٢٠٢٠نامهی صلح با طالبان در سال توافق
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 چکیده
 ۲۰۰۱ سال از که افغانستان بحران آمریکا، جمهور رئیس عنوان به ترامپ دونالد رسیدن قدرت به با
 در توجه قابل ینکته. شد جدیدی یمرحله وارد است، افکنده سایه واشنگتن خارجی سیاست بر

 در قدرت یعرصه در میدانی و سیاسی واقعیتی عنوان به طالبان رسمی پذیرش مرحله، این
 در جنگ به دادن پایان آن دنبال به و طالبان با صلح رویکرد مدار در را آمریکا که است افغانستان
 صلح در آمریکا خارجی سیاست بررسی حاضر، یمقاله در اصلی هدف. است داده قرار افغانستان

 ای،کتابخانه منابع و تحلیلی – توصیفی روش از گیریبهره با اساس، این بر. است طالبان گروه با
 تبیین چگونه طالبان گروه با صلح در ترامپ خارجی سیاست که کندمی مطرح را اصلی سوال این
 انعقاد در ترامپ که دهدمی نشان پژوهش هایافتهیچیست؟ آن بر موثر عوامل ترینمهم و شودمی

 کیو است گزینشی گراییالمللبین نوعی که برد بهره نوانزواگرایی رویکرد از طالبان با صلح توافق
 کرد سعی ترامپ یدوره در آمریکا چارچوب، این در. دهدمی ارائه را محورمنفعت خارجی سیاست

. کند مدیریت را کشور این در بحران و باشد داشته حضور افغانستان در ممکن، هزینه کمترین با
 و آمریکا هایسیاست تغییرات سطح دو در نیز طالبان و آمریکا صلح بر موثر عوامل ترینمهم

 .است بررسی قابل افغانستان دولت هایسیاست و میدانی وضعیت

 کلیدواژه ها:
 خارجی سیاست افغانستان،

 انزواگرایی، آمریکا،
 طالبان ترامپ، گرایی،المللبین
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 مقدمه 1
سرد،  ر شوروی و پایان جنگبا فروپاشی اتحاد جماهی

های ها چارچوبهای سیاسی و نظامی کشوررقابت
 جدیدی به خود گرفت.

 در بطن این چارچوب نوین، دو تحول عمده به
نظامی جای خود را به قدرت وجود آمد. ابتدا، قدرت 

جای برتری  نرم داد و سپس، برتری اقتصادی به
-نظامی در اولویت قرار گرفت. بر این اساس، دست

 ترینهای ژئواکونومیکی به مهمیابی به موقعیت
ی رقابت کشورها تبدیل شد. این رقابت، عرصه

سرد با خود  اشکال جدیدی را نسبت به دوران جنگ
به همراه داشت و باعث شد مسائل ژئوپلیتیکی در 

ی کشورها را تحت تاثیر ابعادی نو و متفاوت استراتژ
-قرار دهند. بدین ترتیب، مناطقی که دارای توانمندی

های اقتصادی و استراتژیکی باالیی بودند و ترکیبی از 
قدرت خشکی و آبی را با هم داشتند، بیشتر مورد 

 های بزرگ قرار گرفت.توجه قدرت

١کمپ در همین رابطه، جفری بیضی « یدر نظریه 
های بزرگ ، رقابت اصلی قدرت»استراتژیک هارتلند

داند که با ظهور در این دوره را بر سر منابع انرژی می
های تازه صنعتی شده شرق و جنوب آسیا و کشور

برداری و انتقال استخراج، بهرهمسائلی همچون 
انرژی موضوعات نوینی را در فراگرد رقابت کشورها 

کی از مناطق یکند. افغانستان،مطرح می
یکی است که در مجاورت بیضی ژئواکونوم

های ی رقابت قدرتاستراتژیک هارتلند، به عرصه
المللی به ویژه آمریکا تبدیل شده ای و بینمنطقه

مانند چین و  های جهانیاست. همسایگی با قدرت
ای همچون پاکستان های منطقهروسیه و نیز قدرت

ی خزر و ایران و نیز همجواری با خلیج فارس و حوزه
نوان دو منبع غنی انرژی، جذابیت افغانستان را به ع

ی و ارجمند(دهداز پیش افزاش می برای آمریکا بیش
 .)۳۶: ۱۳۹۴همکاران، 

های ی گذشته از محیطافغانستان در طول دو دهه
اصلی اعمال سیاست خارجی آمریکا در آسیا بوده و 

                                                   
1. Jeffrey camp 

از زوایای مختلف آن را تحت تاثیر قرار داده است. 
ی ، حمله۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱ی نبال واقعهنخست، به د

ترین اقدامات واشنگتن نظامی به افغانستان از مهم
برای تثبیت قدرت هژمونیک خویش به حساب 

آید. دوم، حمله به افغانستان به عنوان سرآغازی می
سازی در سیاست خارجی آمریکا به بر راهبرد ائتالف

ه در شود کویژه در مبارزه با تروریسم محسوب می
ی نظامی افت. سوم، حملهیهای بعد نیز ادامهسال

ی نخست آمریکا برای اعمال به افغانستان گزینه
آید. دموکراسی تحمیلی در قرن جدید به حساب می

افغانستان  ۲۰۰۱در نهایت نیز این که بحران سال 
ای بیش از دو تریلیون دالری را برای تاکنون هزینه

 ).۳۶: ۱۳۹۷(دهشیری، تداشته اسآمریکا به همراه 

سیاست خارجی آمریکا از ابتدای بحران افغانستان 
تاکنون تحت تاثیر موضوعات مختلفی  ۲۰۰۱در سال 

همچون مبارزه با تروریسم، نزدیکی به مرزهای 
پوشانی با سیاست روسیه و ایران و همچنین هم

ای خود در حمایت از هند قرار داشته و قارهشبه
ان در کنار درگیری در منطقه درگیری در این بحر 

پرآشوب خاورمیانه کاهش قدرت هژمونیک آمریکا را 
از مسائل جنگ افغانستان به همراه داشته است. 

در کاخ سفید بوش، اوباما و ترامپ سه دولت  اصلی
ترین جنگ طوالنی ک روند فرسایشی بهیبود و در

ه است. در همین چارچوب، نگاه شدتبدیل مریکا آ
 ازدر افغانستان آمریکا گذاری سیاست فرایندبه 

ی تا سیاست خروج نظامیان در دوره بن یتوافقنامه
ی در دورهصلح با طالبان  یانعقاد توافقنامه اوباما و

دهد که رویکرد واشنگتن از ترامپ نشان می
های حلراه رویکردهای حضور مستقیم نظامی به

است. در گذر کرده دیپلماسی  قغیرنظامی و از طری
این راستا جدیدترین تحول در سیاست خارجی 
آمریکا انعقاد توافق صلح با طالبان در آغاز سال 

دستیابی به این توافق پس از  میالدی است. ۲۰۲۰
 یی جنگ در افغانستان از طرفی نشانهدو دهه

رویکرد جدید در سیاست خارجی آمریکا به ویژه 
بر حل و می نظا یاستفاده از گزینه تجدیدنظر در



 

140 

 .۱۵۲تا  ۱۳۷ صفحات .۱۳۹۹. پاییز و زمستان ۸ شماره .۴ دوره

 

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

 

نامهی صلح با واکاوی سیاست خارجی ترامپ نسبت به افغانستان با تأکید بر توافق. زاده، محمدرضا باباییمهدی هدایتی شهیدانی، میالد سلمان
  ۲۰۲۰طالبان در سال 

ی فصل بحران است و از طرف دیگر عرصه
داخلی  یژئوپلیتیک نوینی را برای طالبان در صحنه

کند. بر این اساس ،هدف اصلی افغانستان فراهم می
خارجی آمریکا  در این مقاله، بررسی و تبیین سیاست

است. در این  افغانستان قبال ترامپ دری در دوره
نظری پژوهش، به چارچوب پس از طرح چارچوب 

ی رویکرد جدید آمریکا در قبال افغانستان و مسئله
ترین عوامل این صلح با گروه طالبان به همراه مهم

 موضوع پرداخته شده است.

 

 چارچوب مفهومی 2
کی یگراییاللملا بینیدوگانه همیشگی انزواگرایی و

های نظری با ماهیت کارکردی در از مهمترین جدال
ریکا بوده است که دست کم سیاست خارجی آم

ک قرن اخیر تعارضات جدی را در میان یدر
 سیاسی این کشور ایجاد نموده است.های جریان

آمیز در دوران ریاست این دوگانه تعارض
های جدی جمهوری دونالد ترامپ نیز همواره به بحث

سیاسی در میان محافل دانشگاهی و همچنین 
ا بررسی عمومی آمریکا منجر شد.  چنانچه ب

توان به تطبیق آنها با مفروضات این دو راهبرد می
 رویکرد سیاست خارجی آمریکا در این دوره پرداخت. 

به را اهداف ملی گرایان المللبرخالف بینان انزواگرای
دهند. مفروضات اصلی المللی ترجیح میاهداف بین

بر  تمرکز انزواگرایی در سیاست خارجی آمریکا را
مناطق خاص جغرافیایی، ایفای نقش کشورها و 

در ی درگیر ت باجانبه، مخالف کیرهبری محدود و
و گرایی غیرنظامی حمایت از، یالمللامور بین
ا یگرایی(نه ضدنظامیگراییهغیرمداخل

جهانی  با تنهایت مخالفدر گرایی) و ضدمداخله
دهد. انزواگرایان تشکیل می اقتصاد یدر حوزه شدن

 جدی درهایی تعهدات خارجی هزینه ند کهمعتقد
و از آنجا که این تعهدات با تاثیر  داخل به همراه دارد

مریکا منفی بر وظایف دولت در داخل همراه است، آ

                                                   
1. America First 

خارج از  هیچ الزامی برای قبول تعهدات اخالقی در
 ).۱۰۴: ۱۳۸۷ ،کاالهانکشور ندارد(

آمریکا در های اعالمی و اعمالی بررسی سیاستبا 
راهبرد اصلی که  نمودتوان استدالل ترامپ می یدوره

آمریکا در این دوره بر مبنای نوانزواگرایی است. در 
قرن برخالف انزواگرایی در  مریکاآ قالب این راهبرد،

رود این کشور وی اصلی آن عدم نوزدهم که مشخصه
 در این دوره بهمعادالت گسترده جهانی بود، به 

اد. در عین حال، واکنش نشان دمعادالت جهانی 
ا کاهش برخی از یافتنینوانزواگرایی خواستار پایان

و  نهاآاز  تداوم برخی دیگر ،تعهدات سیاست خارجی
-(سلیماناستبرخی تعهدات جدید  همچنین قبول

 ).۲۷۳: ۱۳۹۷زاده و همکاران، 

 نوانزواگرایی نوعی رسددر چارچوب فوق به نظر می
 انزواگرایی مطلق. گزینشی است، نهگرایی المللبین

نوعی  سیاست خارجی مبتنی بر این راهبرد در عرصه
ا راهبرد خودمدار نیز شناخته یطلبیمنفعت

باید  آمریکاکه  کنندنمیشود. نوانزواگرایان ادعا می
نها، آنظر  بلکه از ،خود را از سایرکشورها جدا کند

به عنوان اولویت مین منافع ملی ابهترین روش برای ت
در مریکا آاین است که یاست خارجی اصلی س

. این اول بر اهداف ملی خود متمرکز شودی وهله
١»نخست مریکاآ«موضوع در قالب موضوع  در سند  

خود را  ۲۰۱۸ملی آمریکا در سال  راهبرد امنیت
نچه پیگیری شد صرفا آ ،رو این ازنمایان ساخت. 

مریکا شامل حفاظت آاز منافع ملی  یمفهوم محدود
مردم و رونق اقتصادی کشور  ،از قلمروفیزیکی 

 ).۲۸۹: ۱۳۹۷فرد، (کریمیودب

 یدورهمریکا در توان ادعا کرد که آبا این تعریف می
زمان دیگری از رویکرد  ترامپ بیش از هر

ک طرف خروج یاز. بهره برده استنوانزواگرایی 
المللی بیانگر های بینها و سازمانآمریکا از پیمان
-توانایی آمریکا برای اعمال سیاستاین است که 

جانبه و عمل در سطح جهانی رو به افول  کیهای
گذاشته است. این روند که از زمان باراک اوباما 
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ی ترامپ شدت بیشتری پدیدار شده بود، در دوره
ای از دستور کار سیاست گرفت. ترامپ، بخش عمده

ی که از نظر هایخارجی آمریکا را به خروج از پیمان
رسیدند قرار آور به نظر میاقتصادی برای آمریکا زیان

داد و از این طریق تعهدات مالی و نظامی آمریکا را 
در سطح جهانی کاهش داد. رویکردی که نشان داد 
آمریکا در این دوره، همچون گذشته توانایی برعهده 

را المللی به عنوان قدرت هژمون گرفتن تعهدات بین
 ). ۱۸۱: ۱۳۹۸ ،حسینیو  (نوریندارد

از طرف دیگر، سیاست خارجی آمریکا در این دوره 
ی اقتصادی مورد قدرت سیاسی و نظامی را از دریچه

ی رئیس جمهور ای که دغدغهتوجه قرار داد. به گونه
ترامپ این بود که آمریکا برای حفظ مرکزیت و 
هژمونی خود باید موقعیت برتر اقتصادی خود را 

منطق اقتصادی بیش از همه،  حفظ کند. به کارگیری
المللی آمریکا های بینبه ایجاد تغییر در اولویت

١منجر شد. آن گونه که چارلز لیندبرگ معتقد است  
های کالن آمریکا را مورد تجدیدنظر ترامپ سیاست

قرار داد. بدین ترتیب که آن دسته از تعهداتی را که 
برای آمریکا منفعت اقتصادی در پی نداشت مورد 

عهدات مالی این کشور را کاهش بازنگری قرار داد و ت
 ).۱۶۸: ۱۳۹۷ و منفرد، یی(شفاداد

 

ژئوپلیتیک افغانستان و  3
 سیاست خارجی آمریکا

ی اخیر پیرامون افغانستان تا حدود تحوالت چند دهه
زیاد متاثر از جایگاه ژئوپلیتیک این کشور در 

 شود.است که قلب آسیا نامیده می ایمنطقه

ای که موقعیت جغرافیایی این کشور طی ونهبه گ
های بزرگ قرار گرفته قرون گذشته مورد توجه قدرت

است. برای مثال، بریتانیا در قرن نوزدهم افغانستان 
را به مثابه خط اول دفاعی از مستعمرات خود در 

قاره هند در برابر روسیه و فرانسه به حساب شبه

                                                   
1. Charles Lindbergh 
2. Sir Halford John Mackinder 

افغانستان به آورد. پس از جنگ جهانی دوم نیز می
کانون رقابت بلوک شرق و غرب و مبارزه با 
بنیادگرایی اسالمی مبدل شد. نگاه به افغانستان در 
درون قالب بزرگتر منطقه آسیای مرکزی از اهمیت 

٢بیشتری برخوردار است. مکیندر از آسیای مرکزی  
کند که اد مییا هارتلندیی محوریبه عنوان منطقه

همی از آسیا و اروپا است و مناطق م یدربردارنده
آورد(صفری و تسلط بر آن، پیروزی را به ارمغان می

). به عالوه، این منطقه از این ۱۱۴: ۱۳۹۵وثوقی، 
لحاظ که به خاورمیانه و خلیج فارس نزدیک است و 
به عبارت دیگر، محل برخورد خشکی و دریا است، 

خورد نیروی زمینی و دریایی تواند محل بر می
). افغانستان ۱۳۲: ۱۳۹۳پور، یمی و رحمتی(سلباشند

٣ی ریملند اسپایکمندر قالب نظریه نیز بخشی از  
(آقایی و دارد آسیای مرکزی و در ریملند داخلی قرار

 ).۳: ۱۳۹۴فالحی، 

افغانستان در سیاست خارجی آمریکا نیز در کانون 
قاره هند، آسیای ای شامل شبهچند سیستم منطقه

بزرگ و خلیج فارس قرار گرفته  یمرکزی، خاورمیانه
است. در این بین مجاورت افغانستان با خاورمیانه، 

یکا موقعیت ژئواستراتژیکی این کشور را برای آمر
فرد و رحیمی، (پیشگاهیدوچندان نموده است

). افغانستان در سیاست خارجی آمریکا ۱۰۹: ۱۳۸۷
ی پس از جنگ جهانی دوم با دو موضوع در دوره

کمونیسم و مبارزه با تروریسم گره خورده مقابله با 
است. در واقع راهبردهای جنگ با کمونیسم و 
تروریسم مواردی هستند که آمریکا در قالب آنها 
اقدامات نظامی خود در افغانستان را به وسیله ان 

 ۱۹۷۹کند. اشغال افغانستان در سال توجیه می
-توسط شوروی، افغانستان را در کانون توجهات بین

ی رقابت آمریکا خصوص که عرصهلمللی قرار داد، بها
و شوروی نیز قرار داشت. آمریکا برای فرسایش توان 

ملیتی و مجاهدین های سلفی چندشوروی از گروه
از میان همین  ۱۹۹۶افغان استفاده کرد. در سال 

ها، طالبان در افغانستان حکومت را به دست گروه

3. Nicholas J Spikeman 
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را بیشتر جلب گرفت که این مسئله توجه آمریکا 
سپتامبر باعث شد در افغانستان برای  ۱۱کرد. رویداد 

نخستین بار آمریکا از نیروی نظامی ناتو بیرون از 
بین بردن تروریسم  اش برای ازی نظامیحوزه

استفاده شود و هر چه بیشتر نیروی نظامی به 
عنوان عنصر اصلی در سیاست خارجی آمریکا قرار 

 ). ۱۱۱: ۱۳۹۴ن، و همکارا (بایبوردیگیرد

افزاری توسط آمریکا در استفاده از قدرت سخت
 -افغانستان بدون در نظر گرفتن مناسبات سیاسی

ک جنگ یذهبی، این کشور را واردم -اجتماعی و قومی
های منفی برای ثبات و طوالنی مدت نمود که پیامد

استقرار صلح در افغانستان در پی داشت. نتایج 
علیه طالبان از موضوعاتی بود اقدام نظامی آمریکا 

که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد 
ی موضوعات مهم سیاست خارجی ترامپ در زمره

شد. در واقع جایگاه افغانستان در محسوب می
خارجی آمریکا تضاد بین قدرت و ضعف را سیاست

نمایش داده است. بعد از خروج نیروهای شوروی از 
ی آسیای مرکزی با خال ژئوپلیتیک طقهافغانستان، من

مواجه شد و آمریکا سعی کرد از این فرصت برای 
غانستان تثبیت هژمونیت خود استفاده کرد. جنگ اف

ک یای بود که سیاست خارجی آمریکا ازآغاز دوره
کرد. اما گرایانه پیروی میجانبه کیمشی تهاجمی و

نقاط دو دهه جنگ فرسایشی در افغانستان و سایر 
های نظامی آمریکا باعث خاورمیانه و باال رفتن هزینه

-گرایی از حد سیاستجانبهکیشد در زمان ترامپ
های اعالمی فراتر نرود و رویکرد آمریکا به سمت انزوا 

المللی کشیده گبری از تعهدات بینو کناره
 ). ۳۵: ۱۳۹۵شود(فاردقی و زنگنه، 

 

                                                   
1. McChrsral 

کریستال نخستین طرح مک 4
 مذاکره با طالبانگام به سوی 

ی آمریکا به افغانستان و سقوط رژیم بعد از حمله
طالبان، دولت جدید در افغانستان توجهی چندانی 

 در این کشور نداشت.های قومی به وضعیت گروه

-توجهی به همراه نگرانی آمریکا از قدرتاین بی
گیری دوباره گیری مجدد طالبان آمریکا باعث قدرت

حمالت مسلحانه علیه نیروهای  این گروه و افزایش
خارجی و متحدان محلی آنها شد. با گسترش حمالت 

١کریستالطالبان، مک فرمانده آمریکایی نیروهای  
 ۳۳۰۰۰آمریکا  ،نآیساف طرحی را ارئه داد که طبق آ

سرباز ذخیره به افغانستان فرستاد. این طرح در 
گیری مناطق اشغال شده توسط ابتدا باعث بازپس

ن شد، ولی در ادامه تضعیف موضع پاکستان طالبا
به عنوان حامی اصلی طالبان را به همراه داشت. به 
همین دلیل پاکستان با حمایت از طالبان، ثبات 
نسبی به وجود آمده در جنوب افغانستان را از بین 
برد و باعث به بار آمدن خسارات زیادی به مردم و 

جامی، ینیروهای نظامی افغان شد(رفیع و بختیار
کریستال به طور کلی ). طرح مک۴۱-۳۸: ۱۳۹۳

های نظامی را در افغانستان زیر سوال اعتبار روش
های برد و زمینه را برای به کارگیری دیپلماسی و روش

سیاسی فراهم کرد. تجربه شکست طرح فوق آمریکا 
بین کرد و را نسبت به افزایش نیرو در افغانستان بد

ر گرفت که آمریکا را به سمت عواملی قرا یدر زمره
 مذاکره با طالبان سوق داد. 

 

صلح  یانعقاد توافقنامه 5
 آمریکا با طالبان

ریاست جمهوری اوباما و به قدرت  یبا پایان دوره
سیاست خارجی آمریکا  ۲۰۱۶رسیدن ترامپ در سال 

زا در های هزینهبنا بر اصل راهبردی پرهیز از دخالت
گیری از اقدامات نظامی نتیجهو عدم  المللیامور بین
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هش نیروها در افغانستان به سمت کا
 .)Larison, 2020(افتیسوق

های انتخاباتی خود قول خروج ترامپ در وعده
کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را داد. بعد از 
انتخاب به عنوان رئیس جمهور نیز پافشاری برای 

فای جیمز ای بود که استعتحقق این وعده به گونه
 ,Kirby(یر دفاع آمریکا را به همراه داشتماتیس وز

). با این وجود، در عمل تحت تاثیر واقعیات 2018
افغانستان و فشارهای داخلی و خارجی استراتژی 

و رویکرد  خروج کامل از این کشور را کنار گذاشت
خود را بر مبنای انجام مذاکره با گروه طالبان قرار 

 ). Ward, 2018(داد

مذاکرات آمریکا و طالبان به میزبانی قطر و با 
مشارکت فعال پاکستان انجام پذیرفت. علت اصلی 
مشارکت پاکستان در این مذاکرات تالش ترامپ برای 
بازسازی روابط آمریکا با پاکستان است. به عالوه 
طالبان توسط پاکستان ایجاد شده و این کشور 

 ,Pakzad(شودترین حامی طالبان محسوب میممه
 ۲۰۲۰). این مذاکرات در نهایت در فوریه سال 2020

به امضای توافق صلح بین دو طرف منجر شد. بر 
اساس این توافق آمریکا متعهد شد تا به صورت 
نمادین بخشی از نیروی نظامی خود را از افغانستان 
خارج کرده و ضمن آزادی تعداد زیادی از زندانیان 

وه برای دستیابی به طالبان، به مذاکره با این گر 
بس دائم ادامه دهد. در مقابل طالبان نیز آتش

پذیرفت پس از خروج تدریجی نظامیان آمریکا، 
های تروریستی را همکاری با القاعده و دیگر گروه

متوقف کند و با دولت مرکزی افغانستان که از توافق 
 صلح کنار گذاشته شده بود، وارد مذاکره شود

(Conel, 2020: 2). 

بدین ترتیب با انجام این توافق و گنجاندن چهار 
بس بین طرفین، آغاز شرط اصلی شامل آتش

مذاکرات طالبان با دولت مرکزی افغانستان، اعطای 
های امنیتی از سوی این گروه در هنگام ضمانت

خروج نیروهای آمریکایی و عدم پذیرش حمله 
تروریستی از خاک افغانستان، هدف اصلی آمریکا 

بست امنیتی بود مان خروج افغانستان از بنکه ه

برآورده شد و زمینه را برای کاهش نیروهای این 
 ). Lefeuvre, 2020کشور فراهم نمود(

 با طالبان با ابهاماتی نیزتوافق  انعقادبا این وجود، 
 همراه بود. از طرفی کایآمر یخارج استیس در

 پرهزینه، مجبورواشنگتن بعد از حدود دو دهه جنگ 
به رسمیت شناختن طالبان به عنوان بازیگری 
تاثیرگذار در افغانستان شد. از طرف دیگر، نیز 

های آینده خود در افغانستان دریافت که در سیاست
های سیاسی نشان داده و توجه بیشتری به واقعیت

به جای تمرکز بر ایجاد دموکراسی تحمیلی، با هر 
گیرد، ت میحکومتی که قدرت را در این کشور به دس

توجه  بابه عالوه، . روابط دیپلماتیک خود را حفظ کند
و  یخارج استیترامپ از س یبه برداشت اقتصاد

در افغانستان،  کایآمر یرنظامیو غ ینظام یهانهیهز
توازن  جادیا ی واشنگتن در این دورهچالش اصل

بود  کایآمر یهانهیو کاهش هز ییگراجانبه کینیب
صلح  توافق ادانعقهای اصلی آمریکا برای زهیانگ و از

 شود. با طالبان تلقی می

عوامل موثر بر دستیابی به  6
توافق صلح بین آمریکا و 

 طالبان
در تبیین عوامل موثر بر انعقاد توافق صلح بین 
آمریکا و طالبان باید به تغییرات رویکرد آمریکا و 

د اوضاع داخلی افغانستان اشاره نمود که در زیر مور 
 بررسی قرار گرفته است.

 

عوامل مربوط به تغییر  6.1
 های آمریکا سیاست

تغییر نگرش تدریجی آمریکا در قبال  6.1.1
 افغانستان

اوباما به این  یبه طور کلی آمریکا از اواخر دوره
نتیجه رسید که حساب افراطیون القاعده از اسالم 

حل رفع مشکل جداست و اسالم بخشی از راه
 تان است و نه خود مشکل.در افغانسافراطیون 
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به عالوه مقامات آمریکا به این نتیجه رسیدند که 
تواند مشکل تروریسم قدرت نظامی به تنهایی نمی

تاکتیکی نیز  یدر افغانستان را حل نماید. در حوزه
تصمیم به افزایش  ۲۰۰۹هر چند اوباما در سال 

نیروی نظامی در افغانستان گرفت؛ اما در مبارزات 
دوم ریاست جمهوری در  یتی خود در دورهانتخابا
خروج نیروهای آمریکا از  یوعده ۲۰۱۲سال 

افغانستان را داد و گفتگو برای توافق راهبردی 
(واعظی، زمدت با افغانستان را آغاز کردهمکاری درا

به توافق  ۲۰۱۳) که در نهایت، در سال ۲۹-۲۷: ۱۳۹۱
 امنیتی با کابل منجر شد. 

اوباما بر این منطق نیز  یدورهرویکرد آمریکا در 
استوار بود که تا وقتی که منافع حیاتی آمریکا در 
خطر نباشد، لزومی ندارد آمریکا مسئولیت بیشتری 

تواند به جای در مناطق مختلف تقبل کند و می
نظامی، از  یاستفاده مستقیم و سریع از گزینه

عنی؛ دیپلماسی و تحریم یهای دیگر خودگزینه
کند. در عین حال، در صورت نیاز به اقدام  استفاده

نظامی، آمریکا به تنهایی وارد جنگ نخواهد شد؛ 
بلکه اقدام نظامی چندجانبه در دستور کار قرار 

ر کشورها نیز مشارکت داشته گیرد تا دیگمی
). بر همین ۱۳۳: ۱۳۹۶ و همکاران، یمی(ابراهباشند

امپ نیز اساس و در رویکردی موازی با نگاه اوباما، تر 
از ابتدای روی کار آمدن، سه گزینه را پیش رو داشت 
تا سیاستی را اتخاذ کند که نه آن را به شکست تعبیر 

 های زیادی را دربر گیرد:کنند و نه هزینه

های ) راهبرد خروج: این گزینه اگرچه هزینه۱
داد، اما احتمال داشت دولت آمریکا را کاهش می

 یا حداقل منطقهیکند و افغانستان را دچار فروپاشی
جنوب و جنوب شرق افغانستان را تسلیم طالبان 

 کند.

) راهبرد حفظ وضع موجود: این گزینه که بر ۲
حفظ میزان مشخصی از نیروی نظامی و تداوم 

های موجود متمرکز بود، هر چند در سیاست
شد؛ مدت مانع فروپاشی دولت افغانستان میکوتاه

کرد که گی نامحدود میاما آمریکا را درگیر جن
 های سنگینی به همراه داشت.هزینه

ا صفرپایه: بر اساس ی) راهبرد درگیری متمرکز۳
ها و این گزینه آمریکا به ارزیابی دقیق فرصت

های بحران در افغانستان مبادرت نمود. این چالش
راهبرد ضمن کاهش تعهدات آمریکا در افغانستان، 

ی ائتالف و نیروهای مسئولیت بیشتری را به نیروها
: ۱۳۹۷(سنگری و زمانی، واگذار نمود نظامی افغان

۳۱۸.( 

 

-تجدیدنظر در مبانی اصلی سیاست  6.1.2
 خارجی آمریکا

در  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱سیاست خارجی آمریکا بعد از 
 قالب گفتمان ایدئالیسم شکل گرفت.

ترین رکن این گفتمان برقراری دموکراسی در مهم
افغانستان بود. مفهوم دموکراسی آنقدر در 
افغانستان با چالش مواجه شد که آمریکا نسبت به 

مواجه خارجی خود با تردید بسط این اصل سیاست 
). این تردید در ۳۶: ۱۳۸۸(تاجیک و شریفی، شد

تفاوتی تبدیل شد، به سیاست خارجی ترامپ به بی
گیری از مفاهیم این وص در افغانستان کنارهخص

کی از یگفتمان ایدئالیستی به اوج خود رسید.
مانورهای تبلیغاتی آمریکا برای حمله به افغانستان، 

های آمریکایی نظیر دموکراسی، حقوق صدور ارزش
 یبشر و ... بود. تا قبل از روی کار آمدن ترامپ انگاره

گرا بودن المللبین محرک» استثنایی بودن آمریکا«
گرایی المللسیاست خارجی این کشور بود، اما بین

گزینشی ترامپ باعث شد آمریکا از بسیاری از 
 ها و تعهدات خود شانه خالی کند. مسئولیت

آمریکا «ترامپ در نظر داشت با اتخاذ رویکرد 
، این کشور را به سنت انزواگرایی در ابعاد »نخست

تفاوتی ترامپ نسبت به بینوین آن بازگرداند. 
مسائلی مانند دموکراسی، حقوق بشر، صلح... در 

صلح با طالبان مشهود بود. ترامپ در  یعهدنامه
اول برای تضمین ایمنی جان سربازان  یدرجه

های جنگ، وارد صلح با آمریکایی و کاهش هزینه
طالبان شد. کنار گذاشتن دولت مرکزی افغانستان 

ز نشان داد که دموکراسی و در جریان مذاکرات نی
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مردم افغانستان برای آمریکا محلی از اعراب  یآینده
فایده -ندارد. به عبارت دیگر، بر اساس منطق هزینه

ترامپ از آنجا که این سیاست هیچ سودی برای 
آمریکا به همراه نداشت، دیگر به تظاهر برای اجرای 

 آن نیازی نبود.

 

 فشار کاهش تعهدات متحدین 6.1.3
بر تغییر تدریجی رویکرد آمریکا به طالبان از عالوه 

ی اوباما و کاهش تعهدات این کشور در قبال دوره
ی ترامپ، باید به رویگردانی سایر افغانستان در دوره

کشورها از رویکرد ابتدایی آمریکا در افغانستان و 
 رد.جنگ علیه طالبان نیز اشاره ک های گستردههزینه

ک دشمن ی رچه طرحدر این چارچوب، اگ      
مشترک و مبارزه با تروریسم در ابتدا باعث شد تا 

المللی و های بزرگ برای کسب مشروعیت بینقدرت
ک جپهه واحد با آمریکا قرار ی های راهبردی، درانگیزه

ها گیرند؛ اما با طوالنی شدن جنگ این حمایت
افت و کشورهای عضو ناتو به عنوان متحدان ی کاهش

یکا، شمار نیروهای خود را در افغانستان قدیمی آمر
 کاهش دادند.

 

 های آمریکابازدهی اندک سیاست 6.1.4
نظران، اقدامات و عالوه بر این بسیاری از صاحب

های آمریکا در افغانستان را بدون بازدهی هزینه
در ناکامی  مشخص آن نیز یکنند. نمونهتوصیف می

با است.  سازی در افغانستانو امنیت سازیدولت
 گذشت دو دهه از بحران افغانستان، نه تنها

این کشور تشکیل حکومت ملی طرفدار غرب در 
گسترده، تروریسم و  نشده است، بلکه ناامنی

ثباتی سیاسی فزاینده، وجوه بارز سیاست و بی
دهد. در این زمینه، قدرت در این کشور را تشکیل می

١ن والتااستف اه الملل در دانشگاستاد سیاست بین 
دانند که آمریکا همه می«مطلبی با عنوان در هاروارد 

 در» هاست افغانستان را از دست داده استمدت

                                                   
1. Stephen M. Walt 

در مبارزه با  کایمرهای آتالش یپالس نفار  یمجله
 یطوالن«نتیجه دانسته و معتقد است: بیطالبان را 

های بینیپیش یم همهغر یعل ،شدن جنگ
این  که تالشداد ، نشان بینانه مقامات آمریکاخوش
نتایجی مطلوبی در پی نداشته  انستاندر افغ کشور

 یانتقادهای از گزارش یاریبس در مسئله نیااست. 
٢سوپکو جان  افغانستان یبازساز ژهیبازرس و 

 های کارشناسانهیاز توص یبه برخ است. اگرمشهود 
صدها  یهزینه گردید کهشد، مشخص میمی توجه

ای را برای آمریکا در پی ههیچ نتیج دالر اردیلیم
های بزرگی چون آمریکا به قدرت .نداشته است
هایی مانند طالبان قادر نیستند که با شکست گروه

شوند و انجام حمالت پارتیزانی به سرعت متفرق می
نشینی پاکستان عقب درخود  هایپناهگاه به

 ).Walt, 2020»(دنکنمی

 

 افزایش تعهدات پس از جنگ 6.1.5
هایی المللی در بحرانک قدرت بینی عنوانآمریکا به 

مانند افغانستان و مبارزه با تروریسم، عالوه بر 
تعهداتی که در قالب اعزام نیروهای نظامی بر عهده 

 یگرفته است، در داخل افغانستان نیز هزینه
 های درمانی پس از جنگ را بر عهده دارد.مراقبت

انستان و رقم کلی برآورد شده برای جنگ افغ      
های دفاع و امور خارجه پاکستان از سوی وزارتخانه

میلیارد  ۹۷۸حدود  در ۲۰۲۰تا  ۲۰۰۱آمریکا از سال 
-. سیاست(Crawford, 2019: 1)دالر بوده است

هایی که ترامپ در چارچوب نوانزواگرایی به کار 
گرفت، تالشی در جهت کاهش این تعهدات بود. 

تامین  یهزینه جنگ، بزرگترین مسئولیت ناشی از
های پزشکی در جنگ است. از نظر تاریخی، مراقبت

های حاکم بر کاخ سفید تواند دولتها میاین هزینه
ها درگیر کند. برای نمونه، مخارج جنگ را تا دهه

ادامه  ۱۹۷۰جهانی دوم برای آمریکا تا اواسط دهه 
و  ۱۹۹۱داشت. در عملیات آزادسازی عراق در سال 

هزار   ۱۵۰نیز حدود  ۲۰۰۱تان در سال جنگ در افغانس

2. John Supco 
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مرد و زن  مشارکت داشتند که با تلفات جانی 
. عالوه (Bilmes, 2012: 3)بسیاری همراه بوده است

های بعد از جنگ نیز جزئی از ابعاد بر این، هزینه
پنهان جنگ است که فشار زیادی برای تنظیم بودجه 
 بر دولت آمریکا وارد کرده است و ترامپ در پی

ای که از ها برآمده است. به گونهکاهش این هزینه
میلیارد دالر از  ۴/۴، حدود ۲۰۲۰تا  ۲۰۰۱اواخر سال 

دیده از سوی آمریکا برای مراقبت از سربازان آسیب
 ,Crawford)ها اختصاص داده شده است جنگ

2019: 1). 

 فقیت نظامیعدم مو 6.1.6
های متحد آمریکا، همواره این مشارکت نظامی کشور

های داد تا سیاستقدرت را به واشنگتن می
ای و متحدان به کشورهای منطقه ای راپرهزینه
 سیاسی خود تحمیل کند. –نظامی 

در موارد زیادی این استراتژی به صورت ابزار       
مناسبی ظاهر شد و آمریکا را به اهداف نظامی خود 

نمود. پس از جنگ جهانی دوم آمریکا با نزدیک می
ه گرفتن نقش جهانی با استفاده از فناوری و بر عهد
خود را به دیگران  ینظامی خود، اراده یبودجه

کرد. اما شکست در جنگ ویتنام و تحمیل می
 ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های این کشور در دو دهه سیاست

های زیادی را به این ها و شکستمیالدی، هزینه
کشور متحمل نمود. پس از جنگ سرد، آمریکا با 

و  ۱۹۹۱ی در عملیات آزادسازی کویت در سال پیروز
نمایش اقتدار نظامی خود سندروم ویتنام را از 

های پیاپی ها پاک کرد. با این وجود، شکستحافظه
های سنگینی که بر ویکم و هزینهدر قرن بیست

آمریکا تحمیل شد دوباره آمریکا را به الک دفاعی 
اتژی تهدید ). استر ۱۹۸-۲۰۰: ۱۳۹۶بازگرداند(امینیان، 

و تطمیع برای رسیدن به اهداف مورد نظر، در 
مقایسه با استفاده از زور و قدرت نظامی که از 

های زیادی را به کمترین کارایی برخوردار بود و هزینه
آمریکا تحمیل کرد، این کشور را متقاعد ساخت تا 

های حلبرای پایان دادن به جنگ افغانستان به راه
 ود.دیپلماتیک متوسل ش

 

 تلفات باالی غیرنظامیان 6.1.7
سیاسی  ایشمار کشته شدگان جنگ، مسئله

 شود.محسوب می

اگر کشورهای غربی به دالیل به ظاهر       
بشردوستانه جنگ را آغاز کنند، باید بحران را به 

ای جلوه ای مدیریت کنند تا جنگ را به گونهگونه
دهند که به بهبود وضعیت بشردوستانه منجر شده 

های اصلی خارجی است. آمریکا و ناتو به عنوان طرف
در جنگ افغانستان رویکردی انفعالی در قبال تعداد 
نفرات غیرنظامی کشته شده در جنگ دارند. به این 
معنی که، اعدادی که از تلفات غیرنظامیان در 

تر از حد شوند، بسیار پایینها پخش میرسانه
اساسی آمار  یشوند. نکتهواقعی در نظر گرفته می

تلفات نیست؛ بلکه این است که عملیات جنگی به 
ها، به غیرنظامیان آسیب جای صدمه به تروریست

بارز این عملیات، حمالت هوایی  یرساند. نمونهمی
 است.

در این راستا، با روی کار آمدن دولت ترامپ، حمالت 
هوایی در افغانستان برای محافظت از غیرنظامیان 

معکوس همراه بود. در  یما با نتیجهشدت گرفت؛ ا
 ۷۰۰حمالت هوایی باعث کشته شدن  ۲۰۱۹سال 

 ۳۳۰ها نشان از افزایش غیرنظامی شد و گزارش
درصدی تلفات غیرنظامیان در افغانستان داشت. 
این حمالت در واقع اهرم فشاری بر سر میز مذاکره 

 ,Wilkins(البان در اختیار آمریکا قرار دادبا ط
نظامیان کشته ه ویژه این که تعداد غیر. ب)2020

کی از ی ،۲۰۱۸شده در جنگ افغانستان در سال 
 ,Crawford(ومیر در جنگ استالترین آمار مرگبا

2018: 3.( 

 نعوامل داخلی افغانستا 6.2
عالوه بر دالیل مربوط به آمریکا که این کشور را به 
صلح با طالبان سوق داده است، عوامل داخلی 

 ز در این روند موثر بوده است.افغانستان نی
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گسترش قلمرو ارضی طالبان و ضعف  6.2.1
 دولت مرکزی 

های اخیر میدانی افغانستان در سال یدر صحنه
 ه نفع طالبان رقم خورده است.اوضاع ب

ها عالوه بر تجدید قوای طالبان در طول این سال      
نظامی و سیاسی، از پایگاه اجتماعی قابل توجهی در 

افغانستان برخوردار گردیده است.  بین مردم
همچنین بر اساس برآوردهای رسمی دولت آمریکا در 

درصد قلمرو ارضی افغانستان  ۱۲٫۳حدود  ۲۰۱۹سال 
تحت کنترل طالبان قرار دارد، این در حالی است که 

درصد  ۳۳٫۹نیز تحت کنترل دولت مرکزی و  ۵۳٫۸
ان و دولت مرکزی مورد مناقشه نیز بین طالب

) Council on Foreign Relations, 2019(است
جدای از این، فساد حاکم بر دولت نیز مزید بر علت 

ابد. بر یاست تا جایگاه طالبان در افغانستان ارتقاء
استراتژی طالبان این است که در نبرد با این اساس، 

کند که محبوب حکومت مرکزی به نهادی حمله می
انستان به نباشند. نهادهای نظامی و امنیتی افغ

ی که در بین آنها وجود دارد، دلیل خشونت و فساد
محبوب نیستند و در  در نظر مردم این کشور

بسیاری از نقاط مردم در حمالت طالبان به سربازان 
 به عالوه، خود کنند.حکومتی، کمکی به آنها نمی

دچار ضعف و کاستی نیز دولت مرکزی افغانستان 
اند در مقابل هم نتوباعث شده که  زیادی است

طالبان با  ابد و همی طالبان به پیروزی دست
مین اسوءاستفاده از این ناتوانی دولت مرکزی در ت

ه امنیت و امکانات برای نقاط محروم و دورافتاده ب
مناطق پشتون نشین، توانسته است آنها را با  ویژه

های سازمان ملل خود همراه کند. بر اساس بررسی
های خشن در افغانستان در مناطق درصد جنایت ۷۰

در حالی  .شودتحت کنترل دولت مرکزی انجام می
تعداد جرائم خشن  ،گیری طالبانکه به دلیل سخت

ین ا در مناطق تحت کنترل آنها بسیار کمتر است.
در مناطق روستایی  ه ویژهشود که بامر سبب می

مردم آن کسی را انتخاب کنند که در اداره امور روش 
 ).۲: ۱۳۹۸(پورقدیری، گیردکار میه مؤثرتری را ب

 

 ساختار سنتی قدرت 6.2.2
با وجود این که حدود دو دهه از تشکیل دولت جدید 

گذرد، اما به دلیل سنتی بودن در افغانستان می
درت و دولت در این کشور دموکراسی که ساخت ق

از کارکرد چندانی به ظاهر در این کشور برقرار است، 
 برخوردار نیست.

نخبگان سیاسی، اغلب افرادی که بعد  یدر حوزه
آمریکا روی کار  یاز شکست طالبان در پی حمله

ها از طالبان آمدند، فرماندهانی بودند که در جنگ
نظامی در این  یشکست خورده بودند. روحیه

ساالران باعث شد تا رژیمی را طراحی نخبگان جنگ
جنگی، فساد فراگیر و  جرایم یکردند که در زمینه

بشر پاسخگو نبوده است.  دیگر موارد نقض حقوق
ک سیستم ی ازاین رو، نباید انتظار داشت این افراد

قانونی جامع و پاسخگو را توسعه دهند. در سیستم 
جمهور از قدرت فغانستان رئیسسیاسی کنونی ا

باالیی برخوردار است و در مقابل ساختار پارلمانی 
های جامعه چندنژادی بسیار ضعیف است. واقعیت

افغانستان نیز دراین سیستم نادیده گرفته شده 
است. این معایب باعث شد تا گروه طالبان که هیچ 
نقشی در حکومت جدید به آن واگذار نشده بود، 

 ,Niland)رت پیدا کند و جنگ را از سر گیرددوباره قد
2014: 3). 

های جغرافیایی و طبیعی از طرف دیگر، ویژگی
افغانستان شرایطی را ایجاد کرده است که تا به 
امروز کسی نتوانسته است بر تمام نقاط افغانستان 
تسلط داشته است. این کشور کامال به اشغال 

های مستقر کشورهای بیگانه در نیامده است. دولت
اند که از مند بودهدر کابل نیز از اقتداری نسبی بهره

سطح نهادینگی اندکی برخوردار است. دولت مرکزی 
نیز در هیچ برهه از تاریخ این کشور نتوانست مراکز 

خود در  یمتعدد قدرت در افغانستان را زیر سلطه
آورد. بدین لحاظ مشروعیت دولت کابل همواره با 

ده و شرایطی را رقم زده است که چالش مواجه بو
امروزی افغانستان را نشان واقعیت 

 ).۸۳: ۱۳۹۱ (دهشیار،دهدمی
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 ناکارآمدی حکومت در افغانستان 6.2.3
ک حکومت کارآمد که به نیابت از آمریکا ی ایجاد

بتواند از منابع آنها در افغانستان محافظت کند، دو 
د خارجی آمریکا را در افغانستان به خودهه سیاست

های زیادی را در پی داشته مشغول کرد و هزینه
 است.

 برای ایجاد این نوع حکومت، افغانستان نیازمند      
ها ک هویت اجتماعی پایدار است که طی این سالی

بهره بوده است. دولت کنونی افغانستان از آن بی
در پی است که نخبگان  های پیمحصول توافق

قدرت و ثروت بین سیاسی این کشور برای تقسیم 
اند. تواقف عمومی برای افتهیخود به آن دست

، توافق دولت وحدت ۲۰۰۱تشکیل دولت در دسامبر 
جمهوری اشرف غنی و ریاست  ملی مبنی بر ریاست

و توافق ورود  ۲۰۱۴عبدهللا در سال اجرایی عبدهللا 
 ۲۰۱۷گلبدین حکمتیار به ساخت قدرت در سال 

ن سیاسی افغان طی این های نخبگابرخی از توافق
 ). ۱۱۸: ۱۳۹۵، (شفیعیها استسال

هایی از شکنندگی بسیار باالیی برخوردار چنین توافق
دهد که حکومت افغانستان در است و نشان می

برد و از درون خود از آشفتگی و چندپارگی رنج می
هماهنگی و انسجام الزم برای اداره فرامین عادی 

ایط جغرافیایی در کنار حکومتی برخوردار نیست. شر 
ای، هویت اجتماعی افغانستان را کثرت قومی و قبیله

های قوی تعصبی سوق داده است به سمت ریشه
-پذیرد. حکوتکه اصول اخالقی زندگی مدرن را نمی

های روی کار آمده در این کشور نیز مرهون توجه به 
فردی،  هایها در زمینهاصول بنیادی مناسبات پیوند

). در ۷: ۱۳۸۷ (دهشیار،اندسیاسی و اجتماعی بوده
ترین دالیل نیل به توافق کی از مهمی همین راستا،

به ترکیب  صلح از سوی آمریکا با طالبان لزوم توجه
پس از دو دهه نادیده افغانستان ای قومی و قبیله

 انگاشتن آن است.

 

 گیرینتیجه 7
ترین از مهم تاکنون ۲۰۰۱بحران افغانستان از سال 

موضوعات موثر بر سیاست خارجی آمریکا است و 
ها های حاکم بر این کشور در این سالدولت

قبال این بحران اتخاذ  های مختلفی را درسیاست
 اند.کرده

و  ۲۰۱۶از جمله سیاست خارجی آمریکا از سال 
با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس 

بوده است تا رویکرد این جمهور این کشور در تالش 
های جدید در بحران افغانستان و کشور را در قالب

 به ویژه در قبال گروه طالبان شکل دهد. در این راستا
ترین تحوالت سیاست خارجی آمریکا در کی از مهمی

قبال بحران افغانستان، انعقاد توافق صلح با طالبان 
ا به است. در این پژوهش سعی شد ت ۲۰۲۰در سال 

ر صلح با ترامپ د یتبیین رویکرد آمریکا در دوره
ترین عوامل موثر بر آن گروه طالبان پرداخته و مهم

 بررسی شود.

رسد ترامپ در خط مشی اساسی به نظر می
ویژه در افغانستان به دنبال ه سیاست خارجی خود ب

مین امنیت ملی و افزایش قدرت نظامی ایاالت ات
ارچوب از منطق اقتصادی این چ و در همتحده بود

رویکرد  پذیری ازثیرات باو  بردمیخود نیز بهره 
های در جنگ مداخلهسعی نمود از  ینوانزواگرای

بیهوده پرهیز کند. انعقاد توافقنامه صلح با طالبان 
. در واقع رسدمی در ذیل این مطلب عقالنی به نظر

آمریکا ذیل این توافق در صدد بوده است تا 
نظامی و اقتصادی خود را که طی دو دهه های هزینه

ای داشته کاهش دهد و جنگ افزایش گسترده
بست امنیتی و همچنین وضعیت افغانستان را از بن

های پی در پی بین دولت مرکزی و گروه طالبان جنگ
 خارج سازد.

های ذاتی خود و افغانستان به دلیل ویژگی
ای خارجی و تضاد منافع بازیگران منطقه هایمداخله

مریکا تالش آهمواره دچار بحران است و  المللیبینو 
طریق مدیریت ناامنی به دنبال  از تا کرده است

مین منافع اهای سیاسی و امنیتی، تحفظ دسترسی
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 خود رقبا و مخالفان عمل و ممانعت از ابتکارراهبردی 
مطرح شده  یلهئترین مسدر افغانستان باشد. مهم

ج وتوافق صلح، خر  مریکا درآتعهدات  یدرباره
خروج مطرح  در حالی که نیروهای خارجی است. 

 به نظر ه صورت تدریجیاین سند، ب شده در
 ،مریکا و طالبانآطبق توافق به عبارت دیگر،  رسد.می

مریکایی در تعداد محدود و صرفا در آسربازان 
بلکه  ؛طالبان های مشخص، نه برای جنگ باپایگاه

خواهند  به عنوان نیروی حافظ وضع موجود فعالیت
طالبان از رسد که داشت. از این گذشته به نظر می

 یندهآدولت  همریکا بآهای اهمیت و جایگاه کمک
نیروهای  یخروج همهبه دنبال  و است آگاه

 مریکایی نخواهد بود.آ

وثر بر انعقاد ترین عوامل مرسد که مهمبه نظر می
های آمریکا ین توافق نیز در دو سطح تغییر سیاستا

شود که دولت هایی مربوط میو همچنین چالش
ترین دالیل افغانستان با آنها مواجه است. مهم

های آمریکا را تغییر نگرش مربوط به سیاست
تدریجی آمریکا در قبال افغانستان، تجدیدنظر در 

خارجی این کشور، فشار مبانی اصلی سیاست 
های هش تعهدات متحدان، بازدهی اندک سیاستکا

فقیت عدم موآمریکا، افزایش تعهدات پس از جنگ، 
نظامی آمریکا در جنگ علیه طالبان و تلفات باالی 

دهد. از طرف دیگر، غیرنظامیان در جنگ تشکیل می
هایی ها با چالشدولت افغانستا نیز در این سال

گسترش قلمرو مواجه بوده است که برخی از آنها را 
ارضی طالبان و ضعف دولت مرکزی، ساختار سنتی 
قدرت در این کشور و ناکارآمدی حکومت در 

 دهد.افغانستان تشکیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فارسیمنابع 
 یمرکز یایآس. «)١٣٩٤( احسان ،یفالح و داود ،ییآقا

 یفصلنامه، »تیتراز افسانه تا واقعگبزر 
، ٢١ ی، دورهو قفقاز یمرکز یایآس مطالعات

 .١ -٣١ صص ،٨٩ یشماره

به کارگیری زور به عنوان ابزار ). «١٣٩٦امینیان، بهادر (
، »خارجی امریکا، معضل فراروی ترامپسیاست
 ی، شماره٢٥سال سیاست دفاعی،  یفصلنامه

 ١٢٢-١٩١، صص ٩٩
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 یبررس. «)١٣٩٤(و همکاران،  لیاسماع ،یبوردیبا
 :سمیمبارزه با ترور در کایامر یخارج استیس

، »واشنگتن-کابل یتیامن مانیپ یامدهایپ اهداف و
 یدوره ،المللنیمطالعات روابط ب یفصلنامه

 .١٠٥ -١٤٦ ، صص٣٠ ی، شمارههشتم

واکاوی دالیل ). «١٣٩٨پورقدیری، آرین (
، مرکز »ناپذیری طالبان در افغانستانشکست

های استراتژیک ریاست جمهوری، بررسی
دسترسی در لینک زیر: 
http://www.css.ir/fa/content/114961/

  . 

 گاهیجا«). ١٣٨٧( محمد ،یمیرح و زهرا فرد، یشگانیپ
، »یانجه نینظام نو یافغانستان در ژئواستراتژ

 ،ییایو علوم جغراف یکاربرد قاتیتحق یفصلنامه
 .٩٩ -١٣١، صص ١١ یسال هشتم، شماره

). ١٣٨٨( رضایعل ا،ینیفیشرو  محمدرضا ک،یتاج
، »در افغانستان یدموکراس یموانع گفتمان«

 ،٤٦ ی، شماره١٢، سال یاسیعلوم س یفصلنامه
 .٣٥ -٦٢ صص

در  کایپارادوکس آمر«). ١٣٩١( نیحس ار،یدهش
 تیچندگانه و حاکم تیهو افغانستان:

، ١٤ سال ،یروابط خارج یفصلنامه، »ریناپذمیتقس
 .٥٩-٨٦صص سوم، یشماره

افول قدرت نرم آمریکا، ). «١٣٩٧دهشیری، محمدرضا (
مطالعات قدرت  یدوفصلنامه، »دالیل و پیامدها

 .٣٦-٦٨، صص١٩ یسال هشتم، شمارهنرم، 

تحلیل تاثیر ). «١٣٩٨دهقانی، خسرو و همکاران (
های دونالد ترامپ بر قدرت نرم ایاالت سیاست

تحقیقات سیاسی  یفصلنامه، »متحده آمریکا
 .١-١٨، صص ٣٩ یشمارهالمللی، بین

). ١٣٩٣( محسن ،یجامیاریبختو  نیحس ع،یرف
 یفصلنامه، »صلح در افغانستان یهاچالش«

 ،٨٨ ی، شمارهو قفقاز یمرکز یایسمطالعات آ
 .٣٣ -٥٨ صص

راهبرد . «)١٣٩٧(و همکاران  دیسع زاده،مانیسل
واقع -یینوانزواگرا دیبریترامپ: ه یخارج استیس
 یمطالعات راهبرد یفصلنامه، »ییگرا
 -٢٨٣، صص ٢٨ یشماره ،یعموم یگذاراستیس

٢٦٩. 

 یبررس«). ١٣٩٣( الیل پور،یرحمت و نیحس ،یمیسل
متحده  االتیو ا نیچ یانرژ یاستراتژ یاسهیمقا

، »فارس جیخل گاهیآن بر جا ریثاو ت کایمرآ
سال  ،استیس یراهبرد یهاپژوهش یفصلنامه

 .١٢٩ -١٦٠، صص ١١ یسوم. شماره

عوامل مؤثر بر اتخاذ  نییتب«). ١٣٩٥نوذر ( ،یعیشف
 ،»دولت ترامپ نسبت به افغانستان یاستراتژ

 ی، دورهالمللنیروابط ب یهاپژوهش یفصلنامه
 .١٠٩-١٣٢ صص، ٢٤ یشماره، اول

 کیتیژئوپل«). ١٣٩٥( دیسع ،یوثوقو  عسگر ،یصفر
 االتیو ا هین در رقابت روسآو نقش  نیاوکرا

 یاسیس قاتیتحق یفصلنامه، »آمریکا متحده
 .١١١-١٣٨، صص ٢٦ ی، شمارهیالمللنیب

 کایو گذار آمر سمیترور«). ١٣٨٨ستاره ( ،یطاهرخان
در سازمان  ییگرابه چندجانبه ییگراکجانبهیاز

 ،٢٣سال  ،یخارج استیس یفصلنامه، »ملل
 .٥٠٩ -٥٤٠صص  ،دوم یشماره

در  انهیخاورم گاهیجا«). ١٣٨٨( قامت، جعفر
، دانشنامه یفصلنامه ،»کیتیژئوپل یهاشهیاند

 .٩١-١٠٠، صص ٤٧ ی، شمارهدوم یدوره

 یخارج استیمنطق س). ١٣٨٧(، پاتریک کاالهان
 یترجمه ،کایآمر ینقش جهان یهاهی:نظرکایامر

فام و نادر زدانیمحمود ،یزند اقیداود غرا
مطالعات  یپژوهشکدهنشر  :تهران ،یپورآخوند

 ی.راهبرد

سیاست خارجی ترامپ و ). «١٣٩٧فرد، حسین (کریمی
 یفصلنامه، »المللهای نظام بینواقعیت

 یدورهگذاری عمومی، مطالعات راهبردی سیاست
 .٢٨٥ -٣٠٢، صص ٢٨ یهشتم، شماره
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موازنه قدرت  افتیتحول ره«). ١٣٩٢(، میابراه ،یمتق
برابر  در ییگراتیهو :یامنطقه یهادر نظم

 ،یمطالعات راهبرد یفصلنامه، »ییساختارگرا
 .١٦٢-١٩٢ صص ،٦٧ یشماره، ٢٢ سال

دونالد «). ١٣٩٦( و همکاران فرزاد ،یمیمحمدزاده ابراه
اوباما در  انهیگراواقع استیس راثیترامپ و م
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 ،کیتیژئوپل یفصلنامه ،»در دوران دونالد ترامپ
 .١٤٦-١٧٩ صص اول، یشماره ،١٥ سال
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رویکرد دولت اوباما به جهان ). «١٣٩١واعظی، محمود (
، »های آمریکاا تداوم سیاستیاسالم: تغییر

 یچهارم، شماره ی، دورهروابط خارجی  یفصلنامه
 .٧-٤٦اول، صص 
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