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مناسبات آمریکا و افغانستان
در سایه سیاست های
جدید آمریکا
حفیظ اهلل زکی

با پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا ،با ردگر سیاست آینده آمریکا
در قبال افغانســتان مورد توجه قرار گرفته است .این توجه به دو
دلیل صورت می گیرد :یکی این که موضوع افغانستان در انتخابات
امسال بسیار کمرنگ بود و هیچ یک از کاندیدان به مسأله افغانستان
تماس نمی گرفتند ،در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی
آمریکا ،افغانستان در صدر مباحثات و مشاجرات کاندیدان قرار می
گرفت.
مسأله دوم موضع جنجالی دونالد ترامپ در مسایل سیاست خارجی
آمریکا بود .ترامپ سیاست های سخت گیرانه ای در قبال متحدان
سنتی آمریکا اتخاذ کرد و تمام اهمیت را به سیاست داخلی آمریکا
متمرکز نمود .ترامپ معتقد بود که آمریکا با سیاست های خارجی
خود همواره به متحدان خود کمک کرده بدون این که این کمک ها
دستاورد قابل مالحظه ای برای آن کشور داشته باشد.
سیاست های خارجی ســخت گیرانه آقای ترامپ این گمانه را به
وجود آورده که ممکن اســت رییس جمهور جدید آمریکا برخالف
سیاست های قبلی این کشور در باره مسایل افغانستان تجدید نظر
کرده و در مبارزه با هراس افگنــی و کمک های طوالنی مدت آن
کشور به افغانستان رویکرد متفاوتی اتخاذ کند.
این در حالی است که افغانستان به شدت به حمایت ها و کمک های
آمریکا وابســته است و چنانچه این کمک ها قطع و یا کاهش پیدا
کند ،افغانستان هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ اقتصادی با چالش
های دشوار روبرو می شود.
آمریکا در کنفرانس بروکسل تعهدات مالی دراز مدت خود را برای
افغانستان اعالم کرد .در کنفرانس ورسای نیز به حمایت از نیروهای
امنیتی افغانستان تأکید کرد.
بارک اوباما رییس جمهور فعلی ایــاالت متحده آمریکا به تازگی
درخواست بیش از یازده میلیارد دالر کمک اضافی به افغانستان را
به کنگره آن کشــور تحویل داده است که به احتمال زیاد از سوی
کنگره تصویب خواهد شــد .این کمک بدون شک تأثیر مثبت در
تقویت نیروهــای امنیتی و روند مبارزه با هــراس افگنی خواهد
گذاشت.
فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان نیز خواهان افزایش
نیروی نظامی آمریکا به افغانســتان گردیده و تأکید کرده که باید
افغانستان بیشــتر مورد حمایت نظامی قرار گیرد .این همه نشان
می دهد که سیاست کلی آمریکا در افغانستان بر ضرورت حمایت
دوامدار آن کشــور از حکومت این کشور و مبارزه جدی با هراس
افگنی تأکید دارد.
حال پرسش این اســت که آیا دونالد ترامپ رییس جمهور جدید
آمریکا می تواند با یک چرخش صدو هشــتاد درجه ای مســیر
سیاست خارجی آمریکا را در قبال افغانستان تغییر دهد؟ آیا ترامپ
از آینده تقویت هراس افگنی در افغانستان بیمناک نخواهد بود؟ آیا
ترامپ با کاهش کمک های آن کشــور به افغانستان و خارج کردن
نیروهای نظامی خود ،می خواهد تمام راه رفته را به توقف و ایستایی
بکشاند؟
این پرسش ها و پرسش های دیگر ذهنیت عمومی را در افغانستان
تا حدودی مخدوش کرده و این مسأله را برجسته کرده که ترامپ
ممکن اســت راههای متفاوت تری را برای مبارزه با هراس افگنی
جســتجو نماید که نتیجــه آن به کاهش کمک هــای آمریکا از
افغانستان بینجامد.
در حالــی که با یک تحلیل دیگرعکس این گمانه زنی ها بیشــتر
محتمل به نظر می رسد .یعنی ممکن است ترامپ به اعزام نیروهای
بیشتر و تعهد کمک های بیشتر به افغانستان تصمیم بگیرد .موضع
ترامپ در برابر تروریســم قاطع تر می باشد و این قاطعیت دخالت
مستقیم آن کشور را در مبارزه با هراس افگنی الزامی تر می سازد.
ترامپ ممکن است تصمیم بگیرد که به طوالنی ترین جنگ آمریکا
نقطه پایان بگذارد .خروج نیروهای آمریکایی و کاهش کمک های
آن کشــور نمی تواند به ختم جنگ منجر گردد و یا از مســؤلیت
آمریکا در قبال افغانســتان بکاهد .تنها راه بیرون رفت آمریکا از
معضل افغانستان تأمین امنیت این کشور و نابودی هراس افگنان در
منطقه می باشد .بنابراین رییس جمهور جدید آمریکا ممکن است با
اعزام نیروهای بیشتر و شدت عمل بیشتر در برابر هراس افگنان و
فشار آوردن بر حامیان این گروه ها سعی کند این جنگ را تمام کند.

آینده روابط افغانستان و آمریکا در حکومت ترامپ
با پیــروزی دونالد ترامــپ در انتخابات
ایاالت متحده آمریکا و راه یافتن او به کاخ
سفید ،نگرانی های درباره روابط آمریکا و
افغانســتان بوجود آمده است .رهبران
حکومت وحدت ملی بعد از پیروزی آقای
ترامپ ،این پیروزی را به او تبریک گفته
اند و خواستار گســترش روابط دو جانبه
شده اند .اما هنوز روشن نیست که رئیس
جمهور جدید آمریکا چگونه سیاستی را
در رابطه اش با افغانستان پیش می گیرد.
در هنگام کمپاین های انتخاباتی هیچکدام
از دو نامزد انتخاباتــی آمریکا ،در رابطه
به افغانســتان صحبت نکردند و روشن
نســاختند که بعد از پیروزی با حکومت
افغانستان چگونه رابطه ی خواهند داشت.
از جنگ افغانســتان بنام طوالنی ترین و
پرهزینه تریــن ایاالت متحده آمریکا یاد
می شــود؛ جنگی که بیش از یک و نیم
دهه اســت آمریکا نتوانسته است در آن
پیروز شود .هرچند سیاست آقای ترامپ
در قبال این جنگ هنوز روشــن نیست،
اما ایــن نگرانی وجود دارد که او نظامیان
باقیمانده آمریکایی را از افغانستان خارج
کنــد و حمایت مالی و نظامــی اش را از
افغانستان کاهش دهد.
بعد از حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001
و حمله ی نظامی آمریکا به افغانســتان،
این کشور بزرگترین حامی نظامی و مالی
حکومت افغانســتان بوده است ،تا کنون
آمریکا میلیاردها دالر برای تشکیل اردو
و پولیس افغانستان و همچنان در راستای
بازسازی افغانســتان کمک کرده است.
در کنفرانس وارســا نیز آمریکا یکی از
کشورهای بود که تعهد کرد کمک هایش
به افغانســتان را تا سال  2020ادامه دهد
و بیشــترین بســته ی این کمک ها ،از
ســوی آمریکا وعده داده شد ،اما اکنون
این نگرانی بوجود آمده اســت که آقای
ترامپ تمام ایــن تعهدات را کنار بگذارد
و افغانســتان در حکومت او به فراموشی
سپرده شود.
هرچند که سفیر آمریکا در کابل پیش از
نهایی شدن نتایج انتخابات آمریکا گفته
بود که روابط دو کشور همچنان مستحکم
باقی خواهد ماند و تاکیــد کرده بود که
روابط افغانستان و آمریکا بر اساس منافع
مشترک دو کشور و دو ملت شکل گرفته
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است و با پیروزی هر حزبی پا بر جا خواهد
ماند ،اما با توجه به سیاســت خارجی آقای
ترامپ ،این احتمال وجود دارد که در روابط
مستقیم دو کشور تغییرات اساسی بیاید.
آقای ترامپ در روابط خود با کشــورهای
اروپایی و ســازمان های جهانی سیاست
های سختگیرانه ی را پیشکش کرده است،
او از کشورهای عضو ناتو انتقاد کرده است
و گفته اســت که آمریکا دیگر توان دفاع
از کشــورهای اروپایی را ندارد و اگر آنها
مخارج این کار را تامیــن نکند ،نیروهای
آمریکایی را از این کشــورها خارج خواهد
کرد ،او همچنان گفته بود که بین آمریکا و
مکزیک دیوار خواهد کشید و به هوادارانش
قول داده است تا کلیه کمک های آمریکا به
برنامه اقلیمی سازمان ملل را قطع کند ،این
سیاست های سختگیرانه ،احتمال دارد در
قبال افغانستان نیز اعمال شود و حکومت
افغانستان از سوی آقای ترامپ تحت فشار
قرار گیرد.
با توجه به تمرکز سیاســت آقای ترامپ به
مسایل داخلی آمریکا و سیاست سختگیرانه
اش در قبال متحدان بین المللی اش ،امکان
دارد کمک های آمریکا به افغانســتان نیز
کاهش پیــدا کند و حکومــت آمریکا به
رهبری آقای ترامپ ،رفتار سخاوتمندانه ی
حکومت آقای اوباما نسبت به افغانستان را
نداشته باشد و این کار حکومت افغانستان

را تحت فشار قرار دهد ،اما از سوی دیگر،
تاکید او بر مبارزه جدی در قبال تروریزم،
می تواند بر بهبود وضعیت افغانستان تاثیر
بگذارد.
آقای ترامپ در کمپاین های انتخاباتی اش
گفته بود که در صورت پیروزی با تروریزم
برخــورد جدی خواهد داشــت ،اکنون با
پیروزی او این امیدواری بوجود آمده است
که حکومت آمریکا به رهبری او ،بر حامیان
تروریزم فشار وارد کند تا دست از حمایت
گروه هــای تروریســتی بردارند .کاهش
حمایت از تروریزم و عملکرد جدی ایاالت
متحده آمریکا در امر مبارزه با تروریزم و
هراس افگنی ،مــی تواند وضعیت امنیتی
افغانستان را بهبود ببخشد.
حکومــت و مــردم افغانســتان یکی از
قرنیانیان اصلی جنگ با تروریســم است.
این جنگ به رهبری ایاالت متحده آمریکا
در افغانستان شروع شد ،اما بعد از گذشت
یک و نیم دهه هنوز ختم نگردیده است و
هنوز هم امنیت و ثبات در افغانستان حاکم
نشده اســت و حکومت و مردم افغانستان
از ســوی هراس افگنان تهدید می شود.
بدون تردید عــدم موفقیت در امر مبارزه
با تروریزم در افغانســتان ،بر می گردد به
سیاست حکومت آمریکا در قبال تروریزم
و هراس افگنــی ،در صورتی که آمریکا به
عنوان یکی از قدرتمندترین کشــورهای

جهــان و از حامیان اصلی افغانســتان،
سیاست روشــن و جدی در قبال تروریزم
داشته باشــد ،سرنوشت جنگ افغانستان
نیز در هالــه ی از ابهام باقی نخواهد ماند
و روشن خواهد شــد .دیده شود که آقای
ترامپ تا چه اندازه می تواند سیاست کلی
آمریکا در قبــال تروریزم را تغییر دهد و
اســتراتیژی جدیدی در راستای مبارزه با
تروریزم و هراس افگنی ،روی دست گیرد.
جنگ با طالبان و گروه های تروریســتی
در افغانســتان زمانی آغاز شد که حزب
جمهــوری خواه در آمریــکا قدرت را در
دســت داشــت ،این جنگ با فرمان یک
رئیس جمهور از حزب جمهوریخواه آغاز
شد .دموکرات ها در طول دو دوره رهبری
آقای اوباما نتوانســتند این جنگ را پایان
دهند و سرنوشــت طوالنــی ترین جنگ
ایاالت متحده آمریکا ،هنوز روشن نیست.
آیا این جنگ توســط یک رئیس جمهور
جمهوریخواه دیگر که ادعای مبارزه جدی
با تروریسم را دارد ،پایان خواهد یافت؟
اکنون ایاالت متحــده آمریکا بیش از نه
هزار نیروی نظامی در افغانستان دارد ،این
نیروها وظیفه ی مشــوره دهی و آموزش
نیروهای امنیتی افغانســتان را به دوش
دارند .اما در مواقع نیاز به نیروهای امنیتی
افغانســتان در میدان نبرد نیز کمک می
کنند .اما معلوم نیست آقای ترامپ در قبال

حضور این نیروها در افغانستان چه تصمیمی
می گیرد .روشن نیست که آقای ترامپ این
نیروها را فراخواهد خواند و یا اینکه آنها را
برای مشوره دهی و تعلیم نیروهای امنیتی
افغانســتان ،باقی خواهــد ماند .همچنان
روشن نیست که آیا افغانستان در چارچوب
سیاست مبارزه با تروریزم آقای ترامپ قرار
می گیرد یا خیر ،اگر اینگون باشد ،احتمال
دارد فعالیت نظامی آمریکا در افغانســتان
بیشتر افزایش یابد.
آمریکا و افغانســتان در آغازین روزهای
تشــکیل حکومت وحدت ملــی ،پیمان
اســتراتژیک امضا کردند ،بر اساس مفاد
این پیمان حکومت آمریکا موظف اســت
که حکومت افغانســتان را بــرای دفاع از
مرزهایش و در راســتای رسیدن به ثبات و
امنیت کمــک و همکاری کند .تداوم کمک
های مالی و نظامی آمریکا به افغانســتان
از دو جهت برای حکومت افغانســتان مهم
است؛
در گام نخست حکومت افغانستان هنوز از
لحاظ اقتصادی به خودکفایی دست نیافته
اســت و برای تامین مصارف خود به کمک
ایاالت متحده آمریکا و ســایر حامیان بین
المللی خود نیازمند اســت .تداوم کمک ها
مالی به افغانستان برای ادامه روند بازسازی
و انکشاف افغانستان ،از اهمیت حیاتی برای
حکومت و مردم افغانستان برخور دار است.
در گام دوم نیروهای امنیتی افغانســتان
نیازمند تجهیزات و کمک های تسلیحاتی
برای مبارزه با تروریزم اســت .تداوم کمک
هــای تجهیزاتی و تســلیحاتی آمریکا به
نیروهای امنیتی افغانســتان ،آنها را کمک
می کند تا در امر مبارزه با تروریزم و گروه
های هراس افگــن ،عملکرد بهتر و موثر تر
داشته باشند.
هرچند هنوز سیاست رئیس جمهور جدید
آمریکا در قبال افغانستان روشن نیست ،اما
تداوم کمک هــای نظامی و مالی آمریکا به
افغانستان ،همچنان که به سیاست خارجی
حکومت جدید آمریکا بســتگی دارد ،به
سیاســت و نوع برخورد رهبران حکومت
وحدت ملی بستگی مستقیم دارد .اگر آنها
بتوانند در درون حکومت جدید آمریکا به
نفع افغانســتان البی گری بکنند ،می توان
به تداوم کمک های آمریکا به افغانســتان
امیدوار بود.

افغانستان و اولویت امنیت ملی
رضا احسانی

چندی فرمانده نیروهــای بین المللی در
افغانســتان ضمن ســتایش از موفقیت ها
و قابلیت های نیروهــای امنیتی افغان در
مقابله با دشمن؛ از افزایش تلفات نیروهاى
ملى ،اظهار نگرانی نموده و گفته است که در
جريان دو سال اخير حدود پانزده هزار نفر
از نیروهای امنیتی کشته شده اند.
وی این سطح تلفات را در افغانستان نگران
کننده خواند و یکی از دالیل افزایش تلفات
نیروهای امنیتی را به ضعف مدیریتی نسبت
داد .فرماندهان نیروهای بین المللی با تاکید
براینکه مســئولیت حکومت وحدت ملی و
جامعۀ جهانی در قبال این نیروها ســنگین

 کارتون روز

اســت؛ تجهیز این نیروها و اتخاذ تدابیر
خــاص در قبال آنها را وظیفۀ مشــترک و
پایان نیافتۀ جامعه جهانی دانسته ،خواهان
اقدامات عملی شده برای تقویت نیروهای
امنیتی به لحاظ کمی و کیفی شده اند.
این اظهارات در حالی صــورت گرفت که
فشار نظامی و حمالت رویارویی طالبان در
چندین والیت شمال و جنوب ،بیشتر شده
بود و اختالفات درونی حکومت نیز در رسانه
های داخلی و خارجی خبر ساز شده بود.
بســیاری از کارشناسان و مردم افغانستان
افزايش تلفات نیروهای امنیتی در حمالت
تهاجمــى ،انتحاری و انفجــارى طالبان را
ارمغان طالب نوازی های حکومت قبلی می
دانند و معتقداند که این مشکل از حکومت
پیشــین به حکومت وحدت ملی به میراث
مانده است؛ رییس جمهور ،هرچند همواره
تاکید کرده است که در برابر قاتالن نیروهای
امنیتی کشور هرگز گذشت نخواهد کرد و
این مسأله امیدواري هايى را در میان مردم
به وجود آورد؛ اما تعبیر های محتاطانه تر و
مدارا جویانــه تر در برابر طالبان بازهم این
باور را تقویت کرده است که این تعبیرات،
بدیل همان «بــرادران ناراضی» حکومت
قبلی می باشــد و در اصطالحات چندان
تفاوتی رونما نگردیده است .اکنون مردم با
این سؤال روبرو می باشد که چگونه ممکن
اســت یک گروه جنگی -نظامی که هویتی
جز ســاح و کشتار و انتحار و انفجار ندارد
به عنوان گروه «مخالف سیاسی» شناخته
شود و امتياز مصوونیت و مشروعیت گروه
سیاسی را بگیرد.
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حکومت قبلی از یکسو ،طالبان مسلح را
«برادر» گفتــه از زندانها به جبهات جنگ
طالب علیه نیروهای امنیتی فرســتاد؛ و
از ســوی دیگر ،بعد از هر انفجار و انتحار،
آنهارا «پاکستانی» و «غالم اجنبی» خواند
و هیچگاه هم به این پرســش بزرگ ملی،
پاسخ نداد که چگونه ممکن است طالبان
تا زمانی که تفنگ و سالح به دست دارند
و می کشند و سر می برند ،پاکستانی می
باشــند؛ اما وقتی با همان لونگى و لباس و
ريش و دست و دامن خون آلود ،کشته يا
دستگیر شدند؛ فورا ً ملکى و افغانی شوند؟
مســتحق مدارا ،آزادی ،پول و امتیازات
دیگر؟
به هرحال خواســت مردم افغانســتان از
حکومت وحــدت ملی این اســت که با
اولویــت دادن به تامیــن امنیت ،تحکیم
استقالل سیاسی ،تثبیت تمامیت ارضی ،و
تضمین وحدت ملی کشور؛ تعریف مشخص
و روشن از «دوست» و «دشمن» داشته ،به
خونها و جانبازیهای نیروهای امنیتی کشور
و اشک و آه يتيمان شان ،احترام بگذارند
و از قاتالن مسلحی به نام طالب ،در هیچ
پوششــی حمایت و گذشــت نفرمایند.
خصوصا این که حاال مســلم گردیده که
طالبان با شبکه القاعده رابطه و همکاری
نزدیک دارند و بســیاری از افراد القاعده
و ســایر گروه های تروریستی با این گروه
عمال در جبهات حضور دارند.
تجربۀ تلخ ده ســال گذشته نشان داده
که طالبان کمترین بهایی به درخواســت
های صلح طلبانــه حکومت و برخوردهای

برادرانه و التماســهای منفعالنه آن نداده
است .هر وقت صدای صلح در کشور بلند
شده با عملیات های خونین ،انفجار ،انتحار
و خشونت پاســخ داده شده است .بسیار
روشن اســت که طالبان مزدوران بیگانه
اند که به نیابــت از بيگانگان و در تحقق
اهداف خاص برخى همسايگان ،زیربناهای
استقالل و ایستادگی افغانستان را تخریب
می نماید ،رهبران طالبان مردمان بيرحم
ويرانگرانى اند که در آن ســوى مرزها از
زندگی لذت می برند و عیش می کنند؛ اما
در این سوی مرز مردم را به جنگ رویاروی
با نیروهای امنیتی می فرستند.
اکنون نام شبکه القاعده در کنار داعش و
طالبان و گروه های تروریستی دیگر اضافه
شده اســت؛ مردم افغانستان دیگر تحمل
ویرانــی و بربادی را ندارنــد و نمیتوانند
بپذیرند که طالبان و مخالفان مســلح در
حکم ابزار فشــار کشــورهای همسایه و
منطقه؛ صــدای یکجانبۀ صلح حکومت و
مردم افغانستان را نشانه ضعف پنداشته و
با انفجار و انتحار قوت و توان خود را به رخ
مردم ما بکشاند .مردم نمی خواهند طالبان
به نام مردم ملکی در قریه ها سنگر بگیرند
و تهاجم بر شهر ها را از آنجا سازماندهی
کنند ،مردم نمی خواهند به طالبان تحت
عنوان پروســۀ کهنه و فرســوده صلح،
فرصت داده شود تا آزادانه و مسلحانه به
قتل عام مردم و نیروهای امنیتی کشــور
بپردازند.
تحکیم روابط سیاسی و امنیتی با متحدان
بین المللی ،توســعه مناسبات منطقه ای،

تدوین استراتژی روشــن و جامع امنیتی،
میکانیــزم های مهــم تامیــن امنیت و
راهکارهای عملــی کاهش تلفات نیروهای
امنیتی و قطع حمالت دشــمنان بر مراکز
شهرها اســت ،حکومت باید ابتکار عمل
نظامی را در دست بگیرد و با برخورد قاطع،
رشــته های امید طالبان و حامیان شان در
تسلط مجدد بر افغانستان را خاکستر کند،
تا آنها مطمین شــوند که از طریق جنگ به
مقاصد خود شان نمی رسند و برای رسیدن
به منافع مشترک باید راه صلح و راه گفتگو
را انتخاب کنند.
این روزها از یک طرف فرمانده نظامی ناتو
در افغانســتان ضمن درخواست افزایش
نیروی نظامی در افغانستان از جامعه جهانی
خواسته است که افغانستان را بیشتر از این
مورد توجه قرار دهند؛ از سوی دیگر پیروزی
ترامــپ در انتخابات ریاســت جمهوری
آمریکا می تواند سیاســت های آمریکا را
در افغانســتان دچار نوسان و یا تغییر کند
و در همین حال درخواســت کمک اضافی
بیشتر از  11میلیارد دالری اوباما ،نشانه ای
یکنوع رویکرد جدید برای حمایت از امنیت
افغانستان اســت .اما در قبال این تحوالت
رویکردهای جامع امنیتی افغانستان برای
جلب دوامدار حمایــت های جامعه جهانی
بسیار مفید و تعیین کننده می باشد .چیزی
که خیلی مهم اســت این است که حکومت
افغانســتان دیگر نمی تواند با شعار توجه
جامعه جهانی را به حمایت از افغانســتان
جلب کند .جامعــه جهانی عالقمند اند که
جنگ افغانستان باید خاتمه یابد ،آنها می
خواهند از این جنــگ طوالنی و هزینه بر
جانشــان را خالص کنند ،اما برای خالصی
از این جنگ در کنار فراهم بودن شــرایط
منطقه ای ،همکاری هــای جدی حکومت
افغانســتان نیز الزامی می باشد؛ چنانچه
حکومت افغانســتان به دالیــل گوناگون
سیاســت های دو پهلو و غیر شفاف را در
قبال مخالفان مسلح روی دست بگیرد ،در
این صورت عالوه بر ایــن که اعتماد مردم
افغانستان را از دست می دهد ،حمایت های
جامعه جهانی را نیز در هاله ای از پرسش و
ابهام قرار می دهد .سیاست ترامپ ممکن
اســت به لحاظ تاکتیک و شــیوه عمل با
سیاست های اوباما در قبال افغانستان فرق
کند ،اما ایــن تغییر در رویکردهای امنیتی
ایاالت متحده آمریکا باید با توجه به الویت
امنیت افغانســتان ،با همراهی و همکاری
حکومت افغانســتان مواجه شود تا مانند
سال های گذشته مبارزه با هراس افگنی در
افغانستان با ناکامی مطلق نینجامد.
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