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 شتخود پا گذا یمپ بر استراتژتر
 

 انیاز نظام یکشور خواستار خروج بخش نیا ینظام یهابه مقام یدر دستور کا،یجمهور امر سییمپ، رتر دونالد

صادر کرده است که جنگ در افغانستان  یطیدستور را در شرا نیا ترمپ یاز افغانستان شده است. آقا ییکایامر

 شیافزا یبرا ییکاینفس امر تازه یروین صدهاقرار بود  شتریکه پآن لیاست. به دل انیبا تمام قوت آن در جر

عنوان گرفته است.  بیمترقبه و عج ریغ دستور کاملا  نیبر گروه طالبان وارد افغانستان شوند، ا ینظام یفشارها

خروج سربازانش  یبرا پروگرامی چیه کایقوس امسال اعلم کرده بود که امر لیپنتاگون در اوا گر،یاز جانب د

ا یتقر یبا فاصله زمان ترمپدستور  نیکه ا یدر حال دارد؛از افغانستان ن  .روز خلف آن را ثابت کرد 20 با

در  یاسیس یبه موازات فشارها ینظام یدر قبال افغانستان گفته شده بود که فشارها ترمپدولت  یاستراتژ در

به  یادینفس ز تازه یروهاین کایامر ستیبا یم یاستراتژ نیاساس ا . برابدییم شیبرابر گروه طالبان افزا

گفته بود که  ترمپ ی. آقاشدیکار گرفته م هاآنطالبان از  انیجوجنگ دنیدرهم کوب یو برا کردیافغانستان اعزام م

را هدف  یستیترور یهاگروه گریخواهد بود تا گروه طالبان و د نیدر افغانستان ا ییکایسربازان امر تیاولو»

خروج سربازانش  ایحفظ و  یبرا شده نییتع شیاز پ یجدول زمان کایچنان افزوده بود که امرهم یو« قرار دهند.

از سخنان خود  یدر بخش ترمپ یخواهد کرد. آقا نییافغانستان تع ینیع طیمسأله را شرا نیرد و اندا ناز افغانستا

کشور  نیا ۀاز برنام دینبا «کایدشمنان امر»کرده بود که  حیدر قبال افغانستان تصر کایامر یدرمورد استراتژ

 کایموضع امر نیتر روشن نی. اشودیم رونیاز افغانستان ب کایانتظار بکشند که امر دیحاصل کنند و نبا یآگاه

 .بود که به آن اشاره شد ترمپ یآقا ۀدر قبال افغانستان در دور

از  یا برنامه چیه یگفته بود دولت و ترمپکه دونالد آن لیبرآورده شده است؟ به دل یاستراتژ نیهدف ا ایآ اما

موجه  یتازه و میدر افغانستان ندارد، تصم هاکاهش آن ایشمار سربازان و  شیدر خصوص افزا شده نییتع شیپ

ناموجه  تواندیمنظر م نیافغانستان، که از ا ینیع تیمشروط شده بود به وضع میتصم نیحال، ا نیاست. اما در ع

و در  کشدیافغانستان زبانه م یهاتیوال تیدر حال حاضر آتش جنگ در اکثر رایشود. ز یتلق نانهیبواقع ریو غ

از  ییکایامر یروهایاز ن یمیخروج ن یبرا ترمپ یشده است. دستور ناگهان زیتر نغحتا دا هاتیاز وال یبعض

از  شیبرا کهنیا ایو  ندیبب تواندیدردناک افغانستان را نم تیواقع نیا ای یاز آن دارد که دولت و نشانافغانستان، 

کند تا  بیآن است که گروه طالبان را ترغ یبرا یکیتلش تاکت کی نیهم ا دی. شاستیبرخوردار ن یچندان تیاهم

 یهاتیکه متناسب با واقعضمن آن مین تصمیا یبا دولت افغانستان بردارد. در هر حالت یآشت نهیدر زم یگام
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 2از 2

 انیجنگ با نظام یگروه برا نیاراده ا یرو ایو  اوردیب نییها پاگروه طالبان را از کوه تواند ینم ستیافغانستان ن

  .شگرف کند رییو افغان دچار تغ یخارج

است. گروه  دهینرس یاقابل ملحظه شرفتیبه پ زیصلح افغانستان ن نهیدر زم کایامر یهاتلش گر،یجانب د از

 یروهایگروه آن است که ن نیکه در گذشته گفته است. سخن ا دیگو یسخن م یطالبان تا هنوز از همان موضع

خود را بنا کند. مسلم است که  آل دهیا ولتداده شود تا د دانیگروه م نیشوند و به ا رونیغانستان باز اف یخارج

حقوق بشر،  ک،یموکراتید یهابه ارزش یتیاهم نیترمکه ک «یامارت اسلم»گروه، همان  نیا آل دهیدولت ا

 یروهاین یافغانستان از سو هیمنظر، تخل نی. از استین لیمردم قا یاسیو س یمدن یهایحقوق زنان و آزاد

 نیتر یهیبد ن،یا آورد. بنابر انیرا به م یا تازه مشکلتتمام شود و  نیسنگ هاافغان یبرا تواند یم ،یخارج

در افغانستان  ینابسامان قیها و تعمجنگ دیو متحدانش از افغانستان، تشد ییکایامر یروهاین یخروج ناگهان امدیپ

 .خواهد بود

ثبات در  نیو تأم کیموکراتینظام د کی لیدر افغانستان تاکنون بر تشک انشیکه از زمان حضور نظام کایامر

مهم بوده است که ثبات  یلیهدف به دل نیا کایامر یاست. برا دهیهدف نرس نیدارد، تاکنون به ا دیافغانستان تأک

 ازیاست و هنوز ن امدهیهدف به دست ن نیمنطقه و جهان منجر شود. اما تاکنون ابه ثبات در  تواندیدر افغانستان م

 .دیاست تا به دست آ یادیز مصارفبه 

چنان تلفات در بر نخواهد داشت. هم یگزاف یمال مصرفکشور  نیا یدر افغانستان برا ییکایامر یروهاین حفظ

 نیشود. ا کایدر داخل امر یتینارضا جادیکه منجر به ا ستین یکشور در افغانستان در حد نیا یسربازان نظام

فعال در  یستیترور یهاگروه یکه از سو یداتیتهد یاحتمال مصارفبا  سهیدر مقا یو انسان یمال مصارف

 زیموارد ن نیرو، ا نیاست. از ا زیاندک و ناچ اریوجود دارد، بس کایامر یمل تیو امن افغانستان در برابر منافع

 .جلوه دهد یکند و منطق هیبر خروج سربازانش از افغانستان را توج یمبن ترمپدستور  تواندینم

حال به  نیو در ع رمسووالنهیو غ دهیدستور ناسنج کی توانیرا م ترمپ یموارد، دستور آقا نیتوجه به ا با

از افغانستان، اوضاع هرگز به  ییکایامر انیکرد. با خروج نظام ریتفس کایهر دو کشور افغانستان و امر انیز

به گروه طالبان  یدهجدستور به منظور با نینخواهد کرد. حتا اگر ا رییدو کشور تغ نیا یهاها و ملتنفع دولت

ثبات در افغانستان کمک کند. در  ندهیوارد کند و به آ رییگروه تغ نیدر موضع ا تواندیمطرح شده باشد، نم زین

افغانستان  تیبر وضع یریخروج تأث نیکه دولت افغانستان گفته است ا یدر حال – روهاین نیصورت خروج ا

در افغانستان  یثباتیها بخواهد کرد و با خروج کامل آن رییتغ یستیترور یهاگروه فعاوضاع به ن –ندارد 

افغان  انینظام یبرا یده که در بخش آموزش و مشورتدر کنار آن ییکایامر یروهایخواهد شد. ن رتریفراگ

 جادیها ضمن ارو، خروج آن نیاند. از ا بوده دیمف یابه صورت قابل ملحظه زیها ناند، در جنگ مؤثر بوده

 ادامه جنگ برنامه یمجال خواهند تا برا یستیترور یهاافغان، به گروه ینظام یروهایروند آموزش ناخلل در 

به  تواندیاست که م یزیچ نیبه دل راه ندهند. و ا یمیدر برابر خود، ب ینظام یکنند و از ادامه فشارها یزیر

 یهاو گروه سمیدر امر مبارزه با ترور طیشرا نیدار شدن جنگ در افغانستان منتج شود و افغانستان در بدتر دامنه

 .افگن تنها بماندهراس

 نپایا

 


