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 16/01/2019           فردوس 

 شد؟یاندیترمپ صرف به خروج م ایآ

قاعده  نیکه ا رسدیبه نظر م ی، ولحرکت رو به جلو دارد خیو آثار برجامانده از گذشته، تار ریاساط ان،یاد در

چنان  ریچهل سال اخ خصوصافغانستان به  یاسیس خیافعانستان چندان مصداق ندارد. تار یاسیس خیدر مورد تار

 در نزاع درون یشورو ۀ. مداخلشودیمتوقف نم چیو ه کندیم ریحلقه س کیدور  هادادیرو ییمشابه است که گو

 میهشتاد و سه ۀده مانندیارتش سرخ در افغانستان، خشونت ب ۀخلق، جنگ ده سال کیحزب دموکرات یسازمان

 یدارد. شورو گریدبه هم یجد یهابارز، شباهت یها خشونت، در کنار تفاوت نیبزرگ در ا یهاشدن قدرت

را ساقط کرد. برژنف هدف از  نیفرستاد و به دستور او ام رویبه افغانستان ن نفبرژ یدار در زمان زمام

است که  نیکشورش عنوان کرد. جالب ا یجنوب یزهامر تیامن نیبه افغانستان را تام یشورو یلشکرکش

 سرحدات تیامن نیدر آن زمان به هدف تام ها ییایتانی. برکردندیهدف مشابه را دنبال م 19در قرن  هاییایتانیبر

متحده هم به  االتیفرستادند. ا روین جانیدر نزاع قدرت سلطنت کابل مداخله کردند و به ا ییایتانیهند بر یشمال

کرد. در آن زمان حکومت  ینظام ۀسازمان در افغانستان مداخل نیا یهدف بازداشت رهبران القاعده و نابود

اش طالبان ضد القاعده نیمتحده در کمپ االتیا لیدل نیبه هم ،القاعده بردارد تیطالبان حاضر نشد که دست از حما

 .درا ساقط کر آنهارا هم هدف قرار داد و حکومت 

به  هیشب یحد کیاندروپوف در  استیاندروپوف گرفت. س یوریاو را  یُمرد و جا 19۸2در سال  برژنف

دار فدماه حکومت کرد، طر 1۶در افغانستان بود. اندرو پوف که صرف  ، رئیس جمهور امریکااوباما استیس

به اندروپوف  ییکایامر سینو روزنامه سنیهر کیسل یا جنگ افغانستان بود. به نوشته یبرا یاسیحل س راه

خواست که با کابل و مسکو در مورد  هافرستاد و از آن امیجنگ افغانستان پ گران یباز گریو د کایامر اکستان،پ

 گریداده بود که اگر د یشود. او اشارات دایجنگ پ نیا یبرا یاسیحل س راه کیجنگ افغانستان مذاکره کنند تا 

در کابل  یحزب حکومت چند کی لیبه تشک مسکوجنگ افغانستان موافقت کنند،   یو جهان ویمنطق گران یباز

 .مشکل نخواهد داشت زیکارمل ن یموافقت خواهد کرد و حتا با برکنار

نگرفتند.  یرا جد ریاندروپوف پ یها مسکو، تالش بیبزرگ رق یها و قدرت یضد شورو یهامیپاکستان، تنظ اما

مذاکره  زیدر م لیدل نینبرد افغانستان شکست نخورده است و به هم دانیدر م یروباور بودند که شو نیبه ا آنها

را به  کایکه سکان قدرت امر یدادند. اوباما هم زمان تیبه دوام جنگ رضا لیدل نی. به همدهد ینم ادیز ازیامت

جنگ افغانستان است. حکومت بوش هم مثل  یبرا یاسیحل س راه افتنیدار دست گرفت، اعالم کرد که طرف

دار مذاکره است. به فبه صراحت اعالم کرد که طر اری. اما اوباما بسگفت یسخن نم یاسیحل س برژنف از راه

 تیمأمور انیپا خیبا طالبان در قطر و آلمان مذاکره کردند. اوباما چند بار تار ییکایامر یهادستور اوباما مقام
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خروج طالبان و  خیمتحده را اعالم کرد. اما اعالم تار االتیا یروهایفغانستان و خروج ندر ا کایامر ینظام

شان است تا ندارد و به نفع یمتحده سود االتیرساند که مذاکره با حکومت افغانستان و ا جهینت نیپاکستان را به ا

 یروهایاست و ن کایکه اوباما گورباچف امر کردندیتصور م آنهاباشند.  ییکایامر یروهایمنتظر خروج ن

 افت،یجنگ افغانستان تحقق ن یبرا یاسیحل سراه ی. وقتکند یم رونیرا به صورت کامل از افغانستان ب ییکایامر

 .افغانستان موافقت کرد در کایامر یاوباما به حضور محدود نظام

 یبه اسم چرنکو زمام امور اتحاد شورو گرید ۀخورد شخص سال 19۸۴از مرگ اندروپوف در شروع سال  پس

در  یبر مخالفان شورو یبه اعمال فشار نظام ترشیاندروپوف فاصله گرفت و ب یرا به دست گرفت. او از مش

ضد ارتش سرخ در  یروهاینارتش سرخ به  خاص یروهاین یهاداشت. در زمان او حمله دیافغانستان تاک

 یرا برا نهیکارآمد و زم یگورباچف در مسکو رو 19۸۵گ او در مارچ سال . پس از مرافتی شیافغانستان افزا

 .خروج ارتش سرخ از افغانستان فراهم ساخت

 یروهاین یروزیگفت به پ 201۷کرد. او در اگست سال  فایچرنکو ا هیشب یکارآمدنش نقش یدر شروع رو ترمپ

به شمار مشاوران و افسران  دیکاخ سف یایجنوب آس ی. پس اعالم استراتژکند یدر افغانستان فکر م ییکایامر

مخرب پاکستان در جنگ افغانستان  قشمتحده به صراحت در مورد ن االتیدر افغانستان افزوده شد و ا ییکایامر

به  خواهدیآن است که م ۀدهند سخن گفت. اما امروز ترمپ در نقش گورباچف ظاهر شده است. سخنان او نشان

در افغانستان  اشینظام تیبه مامور یا به گونه کایدهد. اگر امر انیدر افغانستان پا کایمرا ینظام تیمامور

 .نود تکرار شود ۀکه حوادث آغاز ده ستین دیباشد، بع نشدهدهد که جنگ هنوز ختم  انیپا

از افغانستان را صادر  ییکایامر انیاز نظام یگزارش دادند که ترمپ دستور خروج بخش ییکایامر یهارسانه

 سینیپ کی، اما مانکردند دییها را تاگزارش نیمستقر در افغانستان ا ییکایامر یروهایکرده است. پنتاگون و ن

 یهانهیمتحده گز االتیا جمهورسییکه ر تگف ییکایامر یهاونیزیاز تلو یکیبا  ییوگو معاون ترمپ در گفت

 ییکایامر یروهایمنطقه که به صراحت خواستار خروج ن یز کشورهاا یاری. حتا بسکندیم یمختلف را بررس

 .زده باشد و بحران خلق کندبخروج شتا نیحال نگران اند که ا شدند،یاز افغانستان م

 انیکه ترمپ مثل گورباچف صرف به پا دیآ یبرم ییکایامر یها رسانه یلیتحل یهاادداشتیها و گزارش از

که به اوضاع اشراف  کایامر گرید یاسیو س ینظام یهااما مقام شد،یاندیدر افغانستان م کایامر ینظام تیمامور

و افکار  یانتخابات یهاضرورت ترشیب پ. ترمکنند یرا مهار م جمهورشانسییدارند، ر یلیو تحل یاطالعات

 یستیننیل ی. گورباچف قصد داشت امپراطوردهد یقرار م اشیریگ میتصم یطلب را مبنا انزوا یهاستیونالیناس

و ابرقدرت را به  برالیل یکایامر خواهد یکند. اما ترمپ م یدموکراس الیسوس کیرا بدل به  یاتحاد شورو

و  کایسود اقتصاد امر به ییکه انزواگرا کندیترمپ تصور م میاول برگرداند. ت یقبل از جنگ جهان ییانزواگرا

 ستیشدن ن یدار جهانسازمان ملل متحد گفت که طرف یاست. او به صراحت در مجموع عموم بانشیرق انیبه ز

 .عالقه دارد یپرستهنیبه م ترشیو ب

 ،دیشیاندیپس از آن، صرف به خروج از افغانستان م یهایریگ میو هم در تصم ویهم در مذاکرات ژن گورباچف

که در  دیبگو خواهد یاداره م نی. اشدیاند ینم ینشان دهد که صرف به خروج نظام واهدخ یترمپ م ۀاما ادار

هم  کایامر یتیکه در آن منافع امن یاسیس لراه ح کیبرسد و  انینظر دارد قبل از خروج جنگ افغانستان به پا

 شد،یباند یصرف به خروج نظام انینار بگذارد و در پاآجندا را ک نیمتحده ا االتی. اگر ادیایبه دست بشود،  نیتام
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در اروپا و حتا  یستیسپتامبر، حوادث ترور ۀازدینود تکرار شود.  ۀاست که حوادث ده ادیز اریاحتمال آن بس

 یدر سقوط سازمان دولت در افغانستان و پ شهیر ینحو کیهمه به  ایزیاندون یبال ۀزیجز یستیترور ۀحادث

بزرگ  یهامسووالنه، منافع قدرت ریهشتاد افغانستان نشان داد که خروج غ ۀاواخر ده ۀآن داشت. تجرب یهاآمد

 .کندینم نیرا تأم

 

  

 

 


