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Abstract 

The United States withdrew its troops from Afghanistan after reaching an 

agreement with the Taliban in Doha. This is while the US invaded and occupied 

Afghanistan in 2001 under the global war on terror policy and so as to overthrow 

the Taliban led government. Since its invasion of Afghanistan, the United States, 

in six phases, has adjusted its policy toward the country, and in particular toward 

the Taliban which has been on the US list of enemies for many years. But the 

recent agreement with the movement, which means a transition from a 

confrontation strategy to a policy of engagement with the Taliban, shows a change 

in the US perception of threat in Afghanistan. This shift in US perception has 

strategic and security-related implications for Iran, a neighboring country to 

Afghanistan. Therefore, this study seeks to answer the main question of what 

strategic consequences the change in the US perception of threat in Afghanistan 

has had for Iran, especially in the field of security. In this paper, due to the 

complex nature of the subject, a combination of exploratory and normative 

methods has been used. A Combination of international relations theories, in 

particular the theory of Threat Perception and research methods including trend 
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analysis and scenario writing, have helped consider and extract various and 

intervening components in the current research. The findings of the study show 

that the United States withdrew from Afghanistan following a change in its 

perception, and facilitated the rise of the Taliban. Although Tehran has been 

interacting with the Taliban, it is unsure if the behavior of the movement will be 

predictable or not. Tehran may be concerned that the Taliban could act as a proxy 

for some regional and extra-regional powers and endanger the security interests 

of the Islamic Republic of Iran. In addition, Iran has serious concerns about the 

possibility of the emergence of extremist and terrorist groups in Afghanistan. One 

of Tehran's concerns is that the US deal with the Taliban will affect the quality of 

the movement's interaction with Iran in the future and turn Afghanistan into a new 

platform for pressuring Iran in the field of security. In particular, Afghanistan 

shares more than 900 kilometers of border with Iran, and any insecurity or 

infiltration by the Taliban or other groups can have a direct impact on Iran's 

national security. The absolute rule of the Taliban in Afghanistan and the 

coexistence of Tehran with it can also cause dissatisfaction among a significant 

number of Afghan refugees or migrants in Iran. 

Keywords: The United States of America, Islamic Republic of Iran, Afghanistan, 

Taliban 
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 چکیده
ارج کرد. خآمریکا پس از توافق با طالبان در دوحه، نیروهای نظامی خود را از افغانستتت ان 

ست که ایاالت سال  م حدهاین در حالی ا سم ۲۰۰۱در  ست مبارزه با تروری سیا با  و، ذیل 

شغال ،هدف سرنگونی دولت وقت طالبان کرده  به افغانس ان حمله نظامی و این کشور را ا

ین کشور در قبال ارا بود. آمریکا از زمان حمله به افغانس ان، در شش مرحله سیاست خود 

م حده بود، تنظیم ان ایاالتنهای طوالنی در لیستتت دشتتمو به ویژه طالبان که طی ستتال

صول توافق اخیر با این جنبش که به معنای گذار از راهبرد تقابل به ست  کرد. اما ح سیا

دارد. این  تعامل با طالبان استتت، نشتتان از تغییر در ادرار آمریکا از ت دید در افغانستت ان

راهبردی  امدهایتغییر ادرار آمریکا برای ایران، که یکی از همسایگان افغانس ان است، پی

 به ویژه در حوزه امنی ی دارد.

یکا از رو، این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که تغییر در ادرار آمرازاین

س ان، چه پیامدهای راهبردی برای ایران به واهد خخصوص درزمینه امنیت ت دید در افغان

های اک شتتتافی و یق روشدلیل ماهیت پیچیده موضتتتوا، از تل . در این مقاله بهداشتتتت

نظریه  و طور خاصهالملل بهای روابط بینهنجاری استت  اده شتتده استتت. ترکیه نظریه

های پژوهشتتی تحلیل روندها و ستتناریونویستتی، به لحار استت  راج ادرار ت دید با روش

 .ده استکرگر کمک های م نوا و مداخلهمول ه

کارو نشتتتان میهای تحقیق پیشیاف ه که آمری هد  در پی تغییر در ادرار خود، از  د

                                                                                                                                 

ز  مجوزا .1 له دستتتترستتتی آزاد ت قا یک م   http://creativecommons.orgND (-NC-CC BY/ین 
/4.0nd/-nc-licenses/by ) اس. 
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افغانستت ان خارج شتتده و قدرت گرف ن طالبان را تستت یل کرده استتت. هرچند ت ران در 

نیستتتت. ت ران  مطمئنبودن رف ار آن بینیتعامل با طالبان بوده استتتت، اما از قابل پیش

بان بهچه یاب ی برخی قدرتبستتتا نگران استتتت که طال ای و های منطقهعنوان نیروی ن

ای ای ای نقش کرده و منافع امنی ی جم وری اسالمی ایران را به م اطره اندازد. فرامنطقه

 ،های افراطی و تروریستتت ی در افغانستتت انافزون بر این، ایران درباره اح مال ظ ور گروه

های ت ران این استتت که توافق آمریکا با طالبان، بر های جدی دارد. یکی از دغدغهنگرانی

و مواج ه این جنبش با ایران در آینده تاثیرگذار بوده و افغانستتت ان را به  کی یت تعامل

شار بر ایران در حوزه امنی ی تبدیل کند. به س ان سکوی جدیدی برای ف ویژه اینکه افغان

سوی طالبان یا  ۹۰۰بیش از  ش رر با ایران دارد و هرگونه ناامنی یا ن وذ از کیلوم ر مرز م

شد. حکومت مطلق تواند های دیگر میگروه ش ه با س قیم بر امنیت ملی ایران دا تاثیری م

تواند موجه نارضتتتای ی ب ش طالبان در افغانستتت ان و همزیستتت ی ت ران با آن نیز می

 توج ی از م اجران یا پناهجویان افغان در ایران شود.قابل

 بانایاالت م حده آمریکا، جم وری اسالمی ایران، افغانس ان، طال های کلیدی:واژه

 25/20/00تاریخ پذیرش:      70/02/00تاریخ بازبینی:      19/10/00تاریخ دریافت: 

 530-495، صص 1400 پاییز، 100، شماره 30فصلنامه راهبرد، دوره 

 



 

 

 مقدمه

ترین ستتتتا تز    ترین و مب  با اعالم خروج آمریکا از افغانستتت،ایک یکز از م  
 ارشتتتااستتتای ارار داردک د یا و عتاما متخر بر خروج و رویکرد آتز  رویپیش

شاگ،ن درابال طت نز س،ای ا اتی در ترین جاگ تاریخ ایا توا ست؛ افغان م،حده ا
باتبز بای بر تا اتی ارار دارد. درحال ۲۰۰1ترین حالت از ستتتال خ حاضتتتر طال

شتد. نس،ای محستب مزجغرافیای وسیعز از این  شتر مسلط بتده و حا   بر افغا
س،ای ساس آمار دولت گذش،  افغان ست    برا تتای گفت بیش از مز کاین درحالز ا

س،ای فعالیت دارند 1۰۰ )پتپا,  .گروه بایادگرای  تچک و بزرگ دیگر ه  در افغان
ستال (1٣٩٦ ست    چرا آمریکا ب نک،   تتج ز اابارغ  صرف ماابع برانگیز این ا

ای برای تامین امایتک ایجاد خبات و بازسازی افغانس،ایک با وجتد اهداف بلادپروازان 
اعالم داشتتتک تیتتبی  ب  خروج از افغانستت،ای گرفت و تبام  ۲۰۰1   در ستتال 

دستتت،اوردهای دو ده  را درمعره ت دید و نابتدی ارار داد. درن،یج ک این نگرانز 
بستت،ر تدتتادهای  کهای طت نزبار دیگر برای ستتالوجتد دارد    افغانستت،ای یک

هیچ  کهای ستتاگین شتتتد. آمریکا پ  از خروج از افغانستت،ایختنین و میتتیبت
صریح و علاز س،ای جایز  رویکرد  س،ای مطرح نکردهک جز ایاک  افغان در مترد افغان

شد.  سانز زیادی م،حبا  ضایع  رده و تلفات ان شاگ،ن میلیاردها د ر را  بتد    وا
خارجز سازای سیاستبرای تیبی  نگران و آیاده با فره وجتد رویکرد راهبردی

شتدک البللز محستب مزم،حده    هبچاای با  بز اغباهک ادرت برتر بینایا ت
س،ای و دنبال ارزیابز زمیا این پژوهش ب  های تغییر ادراک آمریکا از ت دید در افغان

 المز ایرای است.پیامدهای امای،ز آی برای جب تری اس
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 های پژوهشاهداف و پرسش. 1

کا از ت دید در تحقیق پیش با بررستتتز ستتتیر تحتل ادراک آمری رو در نظر دارد 
روک تبعات اح،بالز آی برای ماافع امای،ز ایرای افغانس،ای و سااریتهای مح،با پیش

درابال گذاری جب تری اسالمز ایرای تتاند در سیاسترا تبیین  اد. این مطالع  مز
 افغانس،ای مترداس،ااد ارار گیرد.

ست  ضر این ا صلز پژوهش حا سش ا تغییر ادراک آمریکا از ت دید در    پر
پرستتش از این ج ت  اینچ  پیامدهایز را برای ایرای ختاهد داشتتت. کافغانستت،ای

شای  س،ای ن سبات ایرای و آمریکا در افغان سز تاریخز ماا ست    برر حائزاهبیت ا
کا ادراک تغییردهدک مز ،ای آمری غانستتت  هبستتتایگای از یکز    ایرایک برای در اف

س،ای ستک افغان س،ا چاد .دارد امای،ز حتزه در ویژهب  راهبردی پیامدهای ا در این را
مطرح  رد. پرستتش فرعز اول این ختاهد بتد    ادراک  تتایپرستتش فرعز را مز

؟ چ  تغییراتز داشتت،  استتت ۲۰۲1تا  ۲۰۰1آمریکا از ت دید در افغانستت،ای از ستتال 
های مخ،لف آمریکا دنبال این ختاهد بتد    دولتتبع آیک پرستتش فرعز دوم ب ب 

س،ای درپیش سش فرعز اندگرف، در بازه مذ تر چ  راهبردهایز را درابال افغان . پر
سز مزهای پیشستم گزیا  س،ای را برر ضتع افغان سش روی آمریکا در مت  اد. پر

فرعز ن ایزک پیامدهای راهبرد اح،بالز آمریکا در افغانس،ای برای جب تری اسالمز 
 ایرای را مترد بررسز ارار ختاهد داد.

 پژوهش پیشینه. 2

اک حتزه تبدنزک هبجتاری باوجتد اهبیت افغانستت،ای برای ایرایک ب  لحاا اشتت،ر
های امای،زک پژوهش علبز در ،یکز و درن،یج  پیتندیپلتجغرافیایز و اشتتت،راک  ئ

 برد.ویژه در ارتباط با ایرایک از فقر ادبیات رنج مزحتزه افغانس،ایک ب 
س،ای و پیامدهای امای،ز آی برای ایرایک  مشخیا در حتزه خروج آمریکا از افغان

ها در این متضتعک یدادک اخر علبز خبت نشده است. بیش،ر تحلیادلیا جدیدبتدی روب 
سریع ست. محبتد  سخارانز ا شت و  ش،ز تحلیلز با محدود ب  یاددا القل  در یاددا

س،ای در س راییا»عاتای  شااخت د یا درست خروج « کایآمر زخارج استیو افغان
داند. وی مع،قد استتت    تغییر آمریکا از افغانستت،ای را ماتط ب  آمریکاشتتااستتز مز
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ست خارجز ایا تاولتیت سیا س،ای در های  یبی  برای خروج از افغان م،حده و ت
سریعدوره ریاست شد.  سائا جب تری باراک اوباما گرف،   شاره ب  افزایش م القل  با ا

ک کایآمر زخارج استتتی انتی ستتدر  نیچ تیریو مد نیچداخلز آمریکاک ارارگرف،ن 
ای و نظامز    اهبیت های ماهتارهم،حده در تکاتلت ییشتترفت ایا تهبچاین ب  پ

)ستتریع القل , دهدک اشتتاره دارد. های نبرد را  اهش مزحدتتتر فیزیکز در صتتحا 
م،حده جب تر اسبق ایا تای باراک اوباماک ریی ولز نیرک مشاور خاورمیان  (1٤۰۰

ک تا ید از افغانستت،ای کایخروج آمر کی،ی ئتپل یامدهایپپیرامتی در گف،گتیز تحلیلز 
ستمز سیا ست القاعده اهبی،ز در  شک س،ای پ  از  م،حده خارجز ایا ت اد افغان

ندارد و ح،ز باوجتدایاک  تبر ز فعلز واشتتتاگ،ن  روی چین استتتتک نفتد چین در 
  (1٤۰۰)نیر,   اد.افغانس،ایک دیگر ماافع آمریکا را ت دید نبز
ضتع آمریکا ش،  در مت س،ای و ایرای نیز مز-درمیای آخار گذ تتای ب   ،اب افغان

ز تباا اشاره  رد    ب  بررسز رنگاش،  فرام« سیاست خارجز آمریکا در افغانس،ای»
ستتا،امبر  11در دوره پ  از  م،حدهخارجز ایا تجایگاه افغانستت،ای در ستتیاستتت

های افغانس،انز تحییلکرده پرداخ،  است. نتیساده این  ،اب    از دیالبات ۲۰۰1
در ایرای استتتک ب  بازنبایز ابعاد مخ،لف ستتیاستتت آمریکا از حبل  ب  افغانستت،ای 

از حدتر در افغانس،ای دیا اهداف  الیک  را اهداف آمریکا کپردازد. این پژوهشمز
 (1٣٨٧)تباا,   اد.و ج انز واشاگ،ن تحلیا مزای ماطق 

نتشتت،  « استت،راتژی آمریکا در افغانستت،ای و تاخیر آی بر امایت ملز ایرای»مقال  
م،حده در افغانس،ای در محبد تتحیدفام و فرهاد پایدارک ب  بررسز اس،راتژی ایا ت

و آخار آی بر امایت اا،یتتتادی و نظامز ایرای  دوره جترج بتش دوم و باراک اوباما
تبیین عتاما »نتدر شتتتفیعز نیز در مقال   (1٣٩1پایدار,  &)تتحیدفام پردازد. مز

با بررسز اهداف مطلتب « متخر بر اتخاد اس،راتژی دولت ترامپ نسبت ب  افغانس،ای
ستتقتط دولت  ابا و جلتگیری از نفتد م،حده در افغانستت،ای )جلتگیری از ایا ت

س،ای و...(ک بر وجتد چالشالبللز و ماطق رابای بین های بزرگ فراروی ای در افغان
ستتازی در افغانستت،ایک تداوم جاگ در این  شتتتر و آمریکا چتی شتتکستتت دولت

  (1٣٩٥)شفیعز,   اد.ناهبگتنز ماافع و اس،راتژی آمریکا در افغانس،ای تا ید مز
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م،حده آمریکا و جدید ایا ت یاستتت،راتژ»راد و هبکارای وی در مقال  فرجز
س،ای زامایت مل س،ای را دارای آخار و پیامدهای ک خروج ایا ت«افغان م،حده از افغان

ای دانستت،  و متجت ت دیدهای جدید تروریستت،ز داخلز در افغانستت،ای و ماطق 
  (1٣٩۰درختر,  &)فرجز راد, ش بازی, ساداتز,  شبرند.برمز

اغلت تحلیلگرای درباره پیامدهای      دهدبررستتز ادبیات پژوهش نشتتای مز
نظرهایز درباره د یا و ای خروج آمریکا برای ایرای تتافق دارندک اما اخ،الفماطق 
از خروج وجتد دارد. این پژوهش درصدد است با رویکرد  م،حدههای ایا تانگیزه

یامدهای د یا و انگیزه کا ،شتتتافز و هاجاری م،فاوت های آمریکا از خروج و پ
 د. اتبیین  را امای،ز آی برای ایرای

 چارچوب نظری. 3

ها متاج  ها و جاگبستتیاری از تحلیلگرای زمانز    با تحلیا علا و عتاما بحرای
ویژه مک،ت البلا ب های  الستتیک روابط بینوهل  نخستتت ب  نظری شتتتندک در مز
صا ختدیاری رجتع مزوااع شز و ا سز گرایز با مفاهی   الی آنار  ااد. اما با برر
های  الستتیک های ستتاخ،اری و  الی    متردتا ید این نظری تر تبام متلف دایق

ستتتری عتاما ای یکها پهبتاره در این بحرای   تتای ادعای داشتتتت استتتتک مز
سازایک چ  در سطح دول،ز میای  شترها نامحستسک چ  در سطح فردی در تیبی 

 البللز در میای است. و چ  در سطح ساخ،اری ازحیث شرایط و فدای بین
گرایانز چتی جای مرشتتایبر مع،قدند ب  لحاا تاریخزک جاگ طترمثال وااع ب

ش ادرت بتده استتت. وی تا ید دارد ها برای افزایهبتاره یکز از متخرترین روش
های بزرگک  شتتترهایز تجدیدنظرطلت هستت،اد. مرشتتایبر بر این باور ا ثر ادرت

ای جز بین باشادک درن،یج  چارهتتاناد ختشهای بزرگ نبزاست از آنجا    ادرت
ساس بدبیاان  میادیق  (Mearsheimer, 2001) .ترین فرضیات مبکن ندارنداادام برا

یادی از این نتع در تئتری ی ز لا وجتد دارد    پردازای روابط بینهای نظر الب
سز ارار مزاگرچ  ب  دلیا تع د گیرند اما ب عاتای م،غیرهای م   و متخری متردبرر

گیرند. این شکاف نظری معبت  یابز ارار نبزب  سطح تحلیاک مترد تجزی  و ریش 
شتد. در این راس،اک های آی مک،ت فکری تبیین و تکبیا مزئتریسینازستی سایر ت
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گرایزک برای تحلیا و وا اوی در پژوهش حاضتتر با ال،زام ب  چارچتب نظری وااع
ادراک »دهاده ب  ادراک آمریکا و ایرای از ت دید در افغانس،ایک ب  نظری  عتاما شکا

 رجتع شده است. 2ریبتند  تهن 1«ت دید
 ااده در گر و تعیین تهن ادراک ت دید را یکز از م،غیرهای مداخل ریبتند 

شتتتتدک ارزیابز های رایت    ماجر ب  بروز بحرای مزهای دولتها و وا اش اش
ساس وجتدمز شان   ک اد. ادراک ت دید ناظر بر اح ست    گاهز هیچ ن ت دیدی ا

آی درک مشاب  و م،قابا  انگیزای برای آی وجتد نداردک اما ویژگز شگفتشدهاخبات
های این رابط  استتتت    ماجر ب  اادامات م،قابا در مقابل  با این ح  بین طرف

ها زمیا  را برای ها با تشتتدید بدبیازشتتتد و هبین  اش و وا اشت دیدشتتدی مز
 .(Cohen, 1978, pp. 93-97)  ادتشدید احساس نااماز فراه  مز

سز ارار مز ٦ریبتند  تهن در  دهد؛ بحرای روابط نبتن  تاریخز    متردبرر
های مامتریت (ک بحرای1٨٨٩(ک بحرای روابط فرانس  و ای،الیا )1٨٧٥آلبای و فرانس  )

(ک بحرای بری،انیا و پراگ 1٩1٣آلبانز در اماراتتری عثبانز ) 3اتت لیبای فتی ستتادرز
های بسفر و داردانا بحرای تاگ  و (1٩٣٩ی وان،زیگ )(ک بحرای ل س،ای و دا 1٩٣٩)
هایز اشتتاره دارد    ادراک ت دید بین بازیگرای رایت را تقتیت (؛ ب  نشتتان 1٩٤٦)

 .(Cohen, 1978) شتد اد و ماجر ب  ایجاد بحرای مزمز
داند. مرحل  اول؛ ای مزیاد س  مرحل ارا حاصا یک فر« ادراک ت دید» تهن 

ست شاهده ا شان  (Cohen, 1978, pp. 93-97) م سط دولتیعاز زمانز    ن ها ها تت
شان دریافت مز شاد. در ها مزشتند. ن تتاناد چشبزک  المزک غیر المز و حسز با

حد ای رستتتبزک غیررستتتبز دولت رایت دراین چارچتب ح،ز رویکرد رستتتان 
ستبیانی  ضع وزارت دفاع یا وزارت خارج ک مانتر نظامز یا های ریا جب تریک متا

ای برای تتاند نشتتان عاتای مشتتاورک ستتفیر یا معاوی مزح،ز ان،خاب فردی ویژه ب 
 .(Stein, 2013, p. 2) درک تغییر و ت دید باشد

اهبیتک های دریاف،ز استتت    بزر نشتتان مرحل  دوم شتتاما ارزیابز و تفستتی
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شتتتتند. ت دید در ایاجا ب  معاای احستتتاس وجتد یک معبتلز یا ت دید ارزیابز مز
 ااده تحبیا التاتع استتت    ازستتتی بازیگر رایت بر بازیگر احستتاسخطر اریت
شد گیردک باره شکا نبز. احساس ت دید معبت  ب  یک(Cohen, 1978, p. 94)ختاهد 

ست    پ  بلک  حاصا یک الگتی خاصز از داده های چشبزک فیزیکز و حسز ا
.  (Cohen, 1978, p. 95) رستتتاندایک بازیگر را ب  مرز درک ت دید مزاز یک مرحل 

شان  نیز م،اخر از سیت ب  این ن سا ست    درمیای آی شدت ح ها معیارهای مخ،لفز ا
شیا  روابط تاریخز و فرهاگز مز س،راتژیکک پی تتای ب  متاعیت جغرافیایزک اهبیت ا

ستتازای اشتتاره  رد. مرحل  بعد نیز فرایاد و ح،ز وضتتعیت دهاز و روانز تیتتبی 
در آید. این مرحل  نیز گیرندگای ب  اجرا درمزان،خاب و مقابل  است    تتسط تیبی 

 .) ,p. 1978Cohen ,93(. اع،بادی متخر استدادی فدای تاش و بزنتع ختد ب  شکا
های آمریکا ها و وا اشتتای در  اشرا مز« ادراک ت دید»مجبتع این مراحا 

و ایرای در بحرای افغانستت،ای مشتتاهده  رد. مداخل  نظامز آمریکا در افغانستت،ای در 
سقتط برج۲۰۰1سال  سا،امبر و  های دوالت تجارت ج انزک ک پ  از رخداد یازده 

البللزک ح،ز جب تری بستتتیاری از بازیگرای بین    رستتتیدآنقدر ب  نظر متج  مز
سخ،ان  سر سبت ب  آی اع،راه  سالمز ایرایک ن ش، ک بلک  در مقطعز با آی ا ای ندا

 ۲٩ج بتش دوم در ستتخارانز هبدردی و هبکاری داشتت،اد. اما پ  از ایاک  جتر
محتر »شتتتبالز و عرار در لیستتتت متستتتتم ب  ک ایرای را در  اار  ره۲۰۰۲ انتی  

آمریکا ب  عرار حبل   ردک  ۲۰۰٣ارار داد و یک ستتتال بعد در مارس  1«شتتترارت
های ایرانز نستتبت ب  داما  و پیامدهای این های زیادی بین استت،راتژیستتتپرستتش
 جانب  آمریکا در دیگر  شترها ازجبل  ایرای ایجاد  رد.های یکها و مداخل نشان 

طترمثالکزمانز     عاتای ت دیدک مخ،ص ایرای نبتد. بها ب ارزیابز این نشتتتان 
های نظامز دستت،ان  و پیشتتگیران ک درصتتدد برآمد مداخل آمریکا با طرح جاگ پیش

این  کز ناظرایای ختد در افغانستتت،ای و عرار را تتجی   ادک بستتتیاری افراماطق 
ای م،حده و حذف رابای فراماطق ها را درراستتت،ای بستتتط هژمتنز ایا تجاگ

ها برای تبیین ترین تئتریسینگرایای    یکز از جدیویژه وااع ردند. ب ارزیابز مز
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شتتتندک مدعز بتدند با وجتد البلا محستتتب مزپیامدهای م،اتع آنارشتتز نظام بین
ت هبچاای رواج داشتت،  و متازن  ادرت میای پایای جاگ ستتردک ستتیاستتت ادر

 -مانده از جاگ ستتترد ادرت برتر بااز -ای با ایا ت م،حده های ماطق ادرت
 .وجتد دارد

ای برای های بالقته ماطق دروااع هرچاد باوجتد ستتلط  آمریکاک تالش هژمتی
ک اما این درک در واشاگ،ن وجتد رسیدنیا ب  هژمتنز ج انز غیرعقالنز ب  نظر مز

م،حده پایدار نیستتت. لذا آمریکا درصتتدد مقابل  با داشتتت    شتترایط ب  نفع ایا ت
ن  ن متاز مدهای  را بای  .ای برآ چ   تلین ال اان ید ارارمتردچ همز تا       دد
های بزرگ راهز جز رویارویز با ادرت کم،حده برای تثبیت متاعیت ختدایا ت

 . (Elman, 2004) اطق دیگر نداردبتمز در ما
شایبر ب  مقاومت م،حده جتیان  ایا تهایز    دربرابر اهداف هژمتنزجای مر

شاره مز س،ای وجتد داردک ا  اد. وی در اار عتاما میدانز دیگری    از جاگ افغان
 اادک بر احساس یف مزشدت تدعاح،بال پیروزی آمریکا در جاگ افغانس،ای را ب 

ت دیدی    حبل  آمریکا ب  افغانستتت،ای برای بازیگرانز چتی چین و ایرای ایجاد 
مرشتتتایبر در ستتتخارانز ختد در .   (Mearsheimer(b), 2001) رد ادک تا ید دامز

س » افران   ست خارجز آمریکا و جاگ علی  تروری سیا س ؛      ک1«دین و تروری
ضتتتبن ایاک  ب  راهبرد آمریکا برای م ار  کدهدمز 2«ها و مغزهاالت»ب  آی عاتای 

 ک ادایرای و عرار یعاز  شترهای مخالف ختد در خاورمیان  اشاره داردک تا ید مز
این پیام را ب  بازیگرای مخالف  کهای نظامز آمریکا در  شتتتترهای مخ،لفدخالت

سال مز شاگ،ن ازجبل  ایرای ار اد    درج ت تثبیت هژمتنز آمریکا بر ج ایک  وا
  .(Mearsheimer(c), 2002) سرنتشت مشاب ز در ان،ظار آن است

 داشتت،اد    هرچاد حکتمتهای ایرانز نیز عاتای مزدرمقابا استت،راتژیستتت
شتت،ر در هبستتایگز ایرای استتت اما ت دید آمریکا بستتیار بی طالبای عایتتر نامطلتبز

 است.

                                                                                                                                 

1. Religion and Terrorism on the topic of U.S. foreign policy and the war on terrorism 
2. Hearts and Minds 



 1400 پاییز ♦ 100شماره  ♦ 30سال  ♦      506

 روش پژوهش. 4

باتتج  ب  اهبیت ستتیاستتت آمریکا در افغانستت،ای برای ایرای و باتتج  ب  پیامدهای 
ز و  یفز مطالعاتز استت،فاده شتتده های  بّآیک در این پژوهش از تر یبز از روش

ش،  رخ دادهک ب، ضبن تحلیا آنچ  در گذ ست تا  شااخت وااعزا تری از آیاده تای 
ضر با ب ره ساسک در پژوهش حا شت. بر این ا سئل  دا مب،از بر  گرف،ن از تحلیام

یدک از روش ادهچارچتب نظری ادراک ت د ند و های آی یا اخر رو ن  تحل ها پژو
س،فاده شده است. روش تحلیا اخر روند از روش های ا ،شافز سااریتنتیسز نیز ا

های بروز یک مسئل  و روندهای ماظتر  شف چیس،ز علت و هاجاری است    ب
حال ب   شف چیس،ز و ن،یج  شتد. این روش در عیندهاده ب  آی اس،فاده مزشکا

   اد.روندها در آیاده ه   بک مز
ها در ها یا پدیدهدر ایاجا ماظتر از هر روندک تغییر مستتت،بر و ماظ  در داده

از و آخار آی ب  یک ن،یج  ما، ز شتتتده و طتل زمای استتتت    از یک زمانز آغ
ساس مفروه شد. در روش تحلیا  در آیاده ادام  کشتدبیاز مزها پیشبرا ش،  با دا

سز نقاط عطف این  سا  ب  برر شده و  سایز  شاا صلز  اخر روندک اب،دا روندهای ا
س،اد    روندها را تقتیت  شتد    بروندها پرداخ،  مز طترمعبتل رویدادهایز ه

 ااد. درادام  نیز براستتاس تحلیا اخر روندها بر شتترایط  اتنزک آخار تدتتعیف مزیا 
اس،خراج است. در این مرحل  روش تحلیا اخر روند بالقته روندها بر آیاده نیز اابا

ست. ب سز ا سااریتنتی سااریتهای روند مباا از  اابا تر یت با روش  طترتجربز 
ها دها ب  شتتااستتایز و تحلیا پیشتترایزیرا رون .اطعیت بیشتت،ری برختردار هستت،اد

شایانز مز سایز  ااد. در حالز    مز بک  شاا سااریتها ابزاری برای  تتای گفت 
  رو نیز هس،اد.روندهای پیش

های یادشدهک محققای تالش دارند روندهای در این پژوهش با اس،فاده از روش
سئل  افغانشکا ویژه با محتر س،ای را ب دهاده ب  تغییر ادراک آمریکا از ت دید در م

سایز  شاا ده و درادام  پیامدهای راهبردی تغییر  راراردادی رویکرد آمریکا ب  ایرای 
ادراک آمریکا برای ایرای را تبیین  ااد. باتتج  ب  ماهیت پیچیده و م،حتل روندهای 

س،ای ایک تبیین پیامدهای امای،ز تغییر ادراک آمریکا از ت دید در افغانج انز و ماطق 
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ب  م   یت  اا با ع گاری  ااریتن با روش ستتت ها و ترین پیشتتترایبرای ایرای نیز 
 شتد.ها انجام مزاطعیتعدم

س،فاده از تحقیق  ،ابخان گردآوری داده شیتی از های این پژوهش با ا ای و آر
یبی  یهاسخارانز یبی مقامات ت ستگیرک ت سیا سااد امایت ساز و مجری  ها و ا

 ای ختاهد بتد. ر رسان ملز مرتبط و اخبا

   سیاست آمریکا در افغانستان؛ تهدیدها و راهبردها. 5

دراک آمریکا از ت دید بررسز تحتل در ا کروهای فرعز تحقیق پیشیکز از پرسش
سال صل   س،ای در فا سیر تغییرات در  ۲۰۲1تا  ۲۰۰1های در افغان سز  ست. برر ا

ه بر ک عالو۲۰۰1 ستتتال از مخ،لف هایدولت راهبردهای آمریکا در افغانستتت،ای در
م،حده از ت دید در دادی نقاط تغییر و عطفک د یا تغییر یا خبات ادراک ایا تنشای

 اد    برای تخبین ستتااریتها و افغانستت،ایک ب  شتتااستتایز روندها نیز  بک مز
 روندهای آتز نیز متردنیاز است. 

 جمهوریریاست مختلف هایدوره در تحول سیر. 1-5

 دوران بوش .1-1-5

سا،امبر  11متضتع افغانس،ای در سیاست خارجز آمریکا در دوره پیش از حبالت 
س،ای تتسط ۲۰۰1 شغال افغان شت و تقریبا بجز مقطع مربتط ب  ا ک نبتد  برنگز دا

ها یا (ک آمریکا این  شتتتر را در دایره ائ،الف1٩٨٩-1٩٧٩اتحاد جباهیر شتتتروی )
سا،امبر  11بالت . ح(Dorani, 2019) تعریف نکرده بتدمرتبط با ماافع حیاتز ختد 

تقریبا نقط  عطفز بتد    سیاست آمریکا را از سیاست رهاسازی ب  سیاست  ۲۰۰1
س،ای تغییر دهد. جترج بتشک ر جب تر وات آمریکا در ی یمداخل  نظامز در افغان

صل   بز پ  از  ست ج انز سا،امبرک با اعال 11فا سیا س »م  ب   1«جاگ با تروری
شز  رد. ب  شکر  س،ای ل سبت چادانز با افغان س،ای پیش از آی ن عبارتزک اگر افغان

بارهک مستت،قیبا ب  امایت ملز شتتب  و ب  یکماافع و امایت ملز آمریکا نداشتتتک یک
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م،حده گره خترد. ادراک آمریکا از ت دید در افغانستتت،ای دچار دگردیستتتز ایا ت
ها و دشباای جدیدی  رد. شده و آمریکا را مجبتر ب  تعریف ت دید ایمالحظ اااب

س،ای ب  مبارزه با گروه  دولت بتش اعالم  رد    با سرنگتنز دولت طالبای در افغان
روک متضتع افغانس،ای ازاین.  (Bush, 2001)رود تروریس،ز القاعده در این  شتر مز

ز دو جاب  برای امایت ملز و ماافع حیاتز آمریکا اولتیت پیدا  رد: اولک نابتدی ا
القاعده ازطریق ستترنگتنز دولت طالبای در افغانستت،ای؛ دومک پیشتتگیری از واتع 

 سا،امبر از افغانس،ای یا مااطق پیرامتنز آی. 11حبالت مشاب  

ک 1فرومانده هایستتا،امبر ب  آمریکا نشتتای داد    متضتتتع دولت 11حبالت 
س،ان  اابا شردو ستک بلک  مزصرفا از زاوی  ب ها و خطرات تتاند ت دیدارزیابز نی

 . (Walt, 2001)ای را م،تج  امایت ملز این  شتر  اد عبده

اش مخالفت با مداخل  جب تریهرچاد مباای سیاست بتش در اب،دای ریاست
جب تر وات آمریکا ی یستتازی بتدک رو ملت درزمیا  دولتعبیق و جدی آمریکا 

مجبتر ب  اعبال اصالحاتز در  یفیت نگرش ختد شد. بتش  ۲۰۰1درپز تحت ت 
ای مدری و عبتر از جامع  سا،ز در افغانس،ایک نیروهای نظامز با هدف ایجاد جامع 

هدف .  (Dobbins, Poole, Long, & Runkle, 2008) زیادی را ب  افغانس،ای اعزام  رد
این بتد    جامع  و حکتم،ز در افغانستتت،ای ایجاد شتتتتد    ت دیدی برای ماافع 

 حیاتز آمریکا ایجاد نکاد.

 دوران اوباما .2-1-5

ماک ر با باراک او ید در ی یراهبرد  ا  ادراک از ت د کا درزمی جب تر ستتتابق آمری
س،ای های ان،خاباتز د و ارزیابز آمریکا بتد. اوباما در راابتشاهد تداوم راهبر کافغان

 ,Moyn) ختد وعده بازنگری در ستتیاستتت بتش مباز بر جاگ با تروریستت  را داد

س »جای آی باید برای ایجاد و گفت    ب  (2021 ضدتروری تالش  رد. او  « باین 
کایز از عر های آمری با تروریستتت  در با طرح خروج نیرو بارزه  ارک بر راهبرد م

های افغانس،ای و هبچاین پا س،ای م،بر ز شد. هرچاد اوباما درظاهر ما،قد سیاست

                                                                                                                                 

1. Failed states 
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یبی  برای اعزام  س  بتدک اما ت ش،ر  ٣۰بتش درزمیا  جاگ با تروری هزار نیروی بی
س،ای در سال  نشای از تا ید دولت او بر وجتد ت دید جدی ازستی  ک۲۰۰٩ب  افغان

 قاعده در افغانس،ای بتد.ال
جک گلد استتبیتک استت،اد حقتر در دانشتتگاه هاروارد    در دولت بتش در 

اوباما تقریبا هب  »مع،قد است     کوزارت دفاع و دادگس،ری مشغتل ب  فعالیت بتد
.   (Goldsmith, 2012) «های مبارزه با تروریستت  ستتلف ختد را ادام  دادستتیاستتت

قاعده بتد ولت اوباما برخالف ستتتیاستتتتد بارزه با ال های اعالمزک درعبا در م
(Scheuerman, 2012).  

در مقاطعزک دولت اوباما هبچاین تالش  رد    عالوه بر مبارزه با تروریستت ک 
ای از مقامات عدهویژه طالبای تعاما  اد. ب  ت دید متجتد نزدیک شتتتده و با آی ب 

ب  روابط خارج وزارت عده  قا بای و ال طال ند    روابط نزدیک  قد بتد کا مع، آمری
سام  بن  دیک مرتبط مز یز رهبرای آیک مال عبر و ا شتد. هیالری  لیا،تیک شخ

امکای تعاما با »وزیر خارج  وات آمریکا گفت    اطع ارتباط بین آی دو شخصک 
  .(Clinton, 2001) « ادد نداش،  استک فراه  مزطالبای را    در گذش،  وجت

انجام حبالت هدفباد و پ اادی در پا ستتت،ای و افغانستتت،ای بخش دیگری از 
شاده دولت  س  بتد. اادامات مخفز و   ست دولت اوباما در مبارزه با تروری سیا

 ,McCrisken)با طالبای شد  های آی برای تعامااعث تدعیف تالشباوباما ازطرفز 

رویکرد دولت بتش درزمیا  ت دید مجبتع سیاست اوباما درعباک هبای . در (2011
  .(Rubin, 2020, pp. 81-103) تروریس،ز را با اصالحات جزئز دنبال  رد

 دوران ترامپ .3-1-5

باتز ختد وعده جب تر ستتتابق آمریکا در راابتترامپک ریی  دونالد های ان،خا
ویژه درخیتص متضتع خاتب  حدتر آمریکا در نتاحز عبده درگیری را داد و ب 

افغانس،ای ما،قد مداخل  آمریکا در این  شتر بتد. او ختاس،ار خروج  اما نیروهای 
شد. ترامپ پ  ا س،ای در چاد نتبت  یدی ریاستآمریکایز از افغان  کجب تریز ت

شکیا داد    حدود  س،ای را ت سز و بازبیاز راهبرد آمریکا درابال افغان یک تی  برر
 ماه مشغتل ارزیابز سیاست آمریکا شد.  ٨



 1400 پاییز ♦ 100شماره  ♦ 30سال  ♦      510

های نستتتبزک از چاد وج  م،فاوت از راهبرد ترامپ باوجتد برخز مشتتتاب ت
ست سایسیا از یک رویکرد جب تر ابلز آمریکا بتد. او رویکرد آمریکا را های رو
محتر دوم ستتیاستتت  تغییر داد. «شتترایط»ک ب  یک رویکرد مب،از بر «زمای»مب،از بر 
دیالباتیکک اا،یتتتادی و  –پارچ   ردی هب  ابزارهای ادرت آمریکا یک»ترامپ 
ظامز  ب  یک ن،یج  متفق بتد –ن ب  .«برای رستتتیدی  معاای آی بتد    این گزاره 

دردستت،تر ار دولت ترامپ ارار دارد. محتر ستتتم ستتیاستتت مذا ره با طالبای نیز 
شدک اخطار صریح نتعز ایجاد تغییر در راهبرد آمریکا ه  محستب مزترامپ    ب 

دادی ما دیگر درابال پااه» :ب  پا س،ای و اراردادی آی در نقط  تقابا بتد. ترامپ گفت
سازمای س،زک طالبای و گروهپا س،ای ب   ی    ماطق  و فراتر از های دیگرهای تروری
ان،قاد از پا ستت،ای امر بدیعز در «. اندازندک ستتا ت نختاهی  بتدآی را ب  مخاطره مز

بار بستتا اوباما نیز چاین  اری را ابال  رده بتد. اما اینستتیاستتت آمریکا نبتد و چ 
 تری را ایفا  ادترامپ عالوه بر اینک از هاد نیز ختاستتت در افغانستت،ای نقش فعال

(Rande, 2017) . 

سا،امبر  س،ای در ماه  ترامپ برخالف وعده ان،خاباتز ختد برای خروج از افغان
یبی  گرفت     ۲۰1٧ س،ای اعزام  اد. این  ٥۰۰هزار و  ٣ت ضافز ب  افغان نیروی ا

گروه ای برای شکست طالبایک بلک  فشار بر این اادام دولت ترامپک ن  لزوما برنام 
س،ایک  س،ای بتد. راهبرد دونالد ترامپ برای افغان برای تتافق و مذا ره با دولت افغان

هدف آی ک   ،ای نبتدک بل غانستتت هدف پیروزی در جاگ اف با  خروج از  کراهبردی 
دادی ب  جاگز بتد    چاد ده  آمریکا را ب  ختد مشتتتغتل و افغانستتت،ای و پایای

ا  یا  ردههزی ب  آی تحب یادی را  ،   . (Felbab-Brown, 2017)بتد  های ز این نک
های ابلز آمریکا باشد. تتاند یکز از وجته تبایز سیاست دولت ترامپ با دولتمز

سز مدنظر -های ابلز با هدف پیروزیک دولتدولت صدور دمت را سازی و  ملت 
دک اما دولت ترامپک های ختد درابال افغانستتت،ای را تاظی   ردنآمریکا ستتتیاستتتت

س،ز  سیا س،ای تعریف و تاظی   رد. چاین  ست ختد را مب،از بر خروج از افغان سیا
ت دید داشت. زمانز دولت آمریکا  أریش  در تغییر ادراک دولت وات آمریکا از ماش

س،ای مزت دید جدی و حیاتز را از ناحی  گروه س،ز در افغان دانستک اما های تروری
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آمریکا در جاگ و غفلت از ت دیدهای دیگر نظیر رشتتتد  دولت ترامپ اشتتت،غال
  رد.تر تلقز مزفزایاده چین را ت دیدی عبده

 دوران بایدن .4-1-5

 کجب تری    برخالف ترامپعاتای ریی با روی  ار آمدی جت بایدی در آمریکا ب 
س،بداری   ا  شت سیا سرنت ستا ت جدی درباره  ستک اب،دا   ار و دمت رات ا

کایز از تتافق آ های آمری حث خروج نیرو بای در دوح  و هبچاین ب طال با  کا  مری
افغانستت،ای مطرح شتتد. بایدی نیز هباناد ستتلف ختد تیتتبی  بر خروج نیروها از 

 افغانس،ای گرفت.
ست ترامپ ه   سیا یبی  بایدی برای ادام   شای دیگری برای اخباتت تغییر  ن

دراک واشاگ،ن از ت دید در افغانس،ای در ا ک تغییرتر از آیهای آمریکا و م  اولتیت
دلیا دارد. اگر زمانز آمریکا برای مقابل  با ت دید ب  افغانستت،ای حبل   ردک امروز ب 

آوریا  1٤از افغانستت،ای خارج شتتده استتت. بایدی در  کتغییر در ارزیابز از ت دید
تغییر  رو در افغانستتت،ای ایراد  ردک بر   درباره آیاده پیش ایدر ستتتخارانز ۲۰۲1

د یا ما برای ابقا در » : یفیت ت دید در افغانستت،ای صتتراح،ا اشتتاره  رد. او گفت
س،ای ب  شخص مزطترفزایادهافغان س،ز    ما برای ای نام شتندک ح،ز ت دید تروری

ست کآی رف،ی ا مبارزه ب شده ا ست     بایدی .«دچار تحتل  ت دید پرا اده »مع،قد ا
تروریس   ]گس،رش[با »و در ج ای تتزیع شده است. او بر این باور است    « شده

در نقاط فراوایک حفظ هزارای نیروی نظامز مس،قر و م،بر ز فقط در یک  شترک با 
 .«رسدنظر نبز هزیا  میلیاردی سا ن ک برای من و رهبرای ما متج  ب

ستتیاستتت بایدی با ترامپ این بتد    بحث خروج را ب   یکز از وجته تبایز
تتانی  ب  ما نبز»   شتتترایط افغانستتت،ای ماتط نکرد. برخالف ترامپک بایدی گفت 

آل چرخ  تبدید یا تتستتع  حدتتتر نظامز در افغانستت،ای با امید ایجاد شتترایط ایده
 .(White House Press, 2021)« ای م،فاوتک ادام  دهی برای خروج و ان،ظار ن،یج 

 ارزیابی تغییر یا تداوم تهدیدها .2-5

ستتا،امبر و ستتیاستتت  11م،حده پ  از حادخ  خارجز ایا ت ف   دایق ستتیاستتت
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واشتتاگ،ن درابال افغانستت،ایک مستت،لزم بررستتز تحتل ت دیدها و ماافع و درن،یج  
اتحاد جباهیر شتتتروی  مفاهی   لیدی ستتیاستتت خارجز آمریکا پ  از فروپاشتتز

سابق است. با فروپاشز شترویک چاد تئتری آمریکایز مطرح شد    رویکردهای 
م،حده را شتتکا داد. ستتامتئا هان،یاگ،تی با نظری  جدید ستتیاستتت خارجز ایا ت

ها متجت تغییر دشبن سرخ ) بتنیس ( ب  دشبن سبز )اسالم( شد. برخترد تبدی
پایای تاریخ نیز متجت داعی  مقامات آمریکایز با نظری   1٩٨٩فت تیاما در ستتتال 

مباز بر رسالت ال ز آمریکا در صدور دمت راسز ب  ج ای شد چرا    مجبتع این 
تتاند داشتت،  نظرات مب،از بر این دو اصتتا بتد    نظام نتین ج انز دو حالت مز

سر  ره خا ز رخ داده و یا روزه ای باشد؛ یا تفتر لیبرال دمت راسز غربز در سرا
سالم و غرب  شادمانز غرب زودگذر بتده و خطر رویارویز و برخترد دو تبدی ا

ترین دال مر زی گف،بای یادشتتتده این بتد    بزرگ  .(1٣٨1)امیری,  وجتد دارد
های هایز استتتت    ارزشم،حده از جانت دولتت دید آیاده برای هژمتنز ایا ت

سز آمریک سال ایز را ناذیرف، دمت را با روی  ار آمدی جترج بتش  ۲۰۰۰اند. در 
ادرت ظ و  حاف یا تگرف،ن نئتم حدهک این تفکر نقش محتری در  ارای در ا م،

و دخالت گروه القاعده  ۲۰۰1ستتا،امبر  11ستتیاستتت خارجز آمریکا یافت. حادخ  
س،ای نیز میدار بزرگز برای این ایده ایجاد  رد.  س،قر در افغان  11دروااع حادخ  م

سین کسا،امبر شبادی برای تئتری های آمریکایز برای تف ی  مفاهی  جدید مجال ارز
م،حده بتد. ضتتتبن ایاک  باعاتای ت دیدهای نتین ب  ستتتیاستتتت خارجز ایا ت

زع  ختد فرصتتتت تبدیا این ستتتازای آمریکایز حامز این تفکرها ه  ب تیتتتبی 
 . (٤۰, ص. 1٣٨٧)تباا,  های تاریخز را یاف،ادت دیدها ب  فرصت

م،حتتدهک تعریف رویکرد جتتدیتتد در ام،تتداد تفکر مب،از بر هژمتنز ایتتا ت
های رو استتت،راتژیستتتت رد و ازاینتری از ماافع نیز برای آمریکا ارائ  مزوستتتیع

صی  مز شاگ،ن تت سزک آمریکایز ب  وا شروعیت و  ارآمدی  ردند فقدای دمت را م
کا استتتتت اافع آمری یت م بات و اما یدی برای خ های دیگر ت د  در  شتتتتر

 (Oliker & Shlapak, 2005, p. 23). م،حده پ  از تستتتخیر عبلکرد بعدی ایا ت
شد. چاانچ  آمریکا جتار نیز درراس،ای این سیاست ارزیابز مز اباک در مااطق ه 
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های نظامز در افغانستت،ایک ب  ب ان  لزوم حبایت لجستت،یکز از ضتتبن ایجاد پایگاه
جتارک ها در مااطق ه البللز در افغانستت،ایک دنبال گستت،رش این پایگاهنیروهای بین

متضتتتعز    ب  محتر اخ،الف و تاش  ؛ویژه آستتیای مر زی و افقاز جاتبز بتدب 
 مسکت تبدیا شد.-در روابط واشاگ،ن

های زیادی جتار افغانستت،ایک شتتائب م،حده در مااطق ه طلبز ایا تتتستتع 
تا ا در روستتتی ک بلک  در ایرایک های وااعز واشتتتاگ،ن ن درباره اهداف و انگیزه

تتج  وجتد ای ایجاد  رده بتد. دو دیدگاه  لز ااباپا س،ای و سایر بازیگرای ماطق 
س،ای شت: دیدگاه اول مع،قد ب  اولتیت افغان ست خارجز آمریکا دا سیا  در طرح 

های نظامز جانبز آمریکا با سایر  شترها چتی تاجیکس،ایک ازبکس،ایک بتد و تتافق
م،حده جب تری آدربایجای را ااداماتز برای حبایت از سیاست ایا ت و ارایزس،ای

ای برای ستتیطره  رد. دستت،  دومک افغانستت،ای را ب ان درابال افغانستت،ای تلقز مز
ای و درن،یج  محاصتتتره رابای دیگر چتی روستتتی ک چین و ایرای ارزیابز ماطق 
هبچاای این دو دیدگاه درباره  کم،حده از افغانستتت،ای رد. باوجتد خروج ایا تمز

ست     س،ای وجتد دارد. اما نک،  حائزاهبیت این ا ادراک آمریکا از ت دید در افغان
م،حدهک دیدگاه لبای ازستی ایا تبراساس سیر تحت ت و واگذاری افغانس،ای ب  طا

 دوم از اع،بار بیش،ری برختردار شده است.

 راهبردها تداوم یا تغییر ارزیابی .3-5

فرهاگز بر د ،رین نظامز -تبع تستتتلط رویکرد ستتتیاستتتزب  ۲1در ده  اول اری 
یا ت یده صتتتتدور دمت راستتتزک تغییر ر ی ا بارت دیگر ا ب  ع حده و  های م،

یک یکو استتت،قرار ارزش غیردمت رات یت  کهای دمت رات تامین اما راهبرد اصتتتلز 
شتتد. این ایده ح،ز مباای طرح متستتتم ب  خاورمیان  م،حده محستتتب مزایا ت

, ص. 1٣٨٧)تباا,  بزرگ و اراردادی ایرای و عرار در لیست محتر شرارت نیز بتد
با عاتای مبارزه  ۲۰۰1م،حده ب  افغانس،ای در سال نگیزه حبل  ایا تدروااعک ا.  (٤۰

بردی القاعده و طالبایک تئتری صتتلح دمت راتیک و تامین  بین با تروریستت ک برای از
اطبز و تثبیت هژمتنز م،حده یعاز ایجاد ج ای تکماافع ج انز و بلادمدت ایا ت

 نیز تداوم این راهبرد بتد.  ۲۰۰٣آمریکا ب  عرار در سال  جانب بتد. حبل  یک
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تر با روی  ار طترمشتتخص پیشاین راهبرد آمریکا ستتبق  تاریخز داشتتت. ب 
حج  و میزای مداخل  آمریکا  1آمدی آیزن اورک وی با طرح استت،راتژی تالفز گستت،رده

رومن یک ستتد نفتد ت در نقاط مخ،لف ج ای را افزایش داد. بر این استتاس د ،رین
های تتطئ  شتتد    انگیزه آمریکا را  برای مقابل  باستتیاستتت درجازدی محستتتب مز

سالبتمزالبللز ازبینبین س،ز م ساده برد و لذا آمریکا نباید ب  هبزی آمیز با دشباای ب
۲پذیر انعطاف  رد. از این زمای چ  د ،رین پاستتتخمز

تز د ،رین تالفز عاتای آن،زب  
رین نیکستتتی    ستتا،ز دو د ،رین پیشتتین بتدک تاخیری بر روند گستت،رده و چ  د ،

های گری آمریکا از جاب گری آمریکا نداشت و رشد روزافزوی نظامزتیاعدی نظامز
ای آمریکا گتناگتی ادام  داشتتت. اگر د ،رین تالفز گستت،رده م،کز بر ادرت هستت، 

زایش ادرت نظامز پذیر در دوره  ادی مباای نظری افبتدک د ،رین پاستتتخ انعطاف
س،تی ستی مباای نظری ایجاد  های نظامز آمریکا در نیروهای م،عارف و د ،رین نیک

) ,1975Battreall(آمریکا در خلیج فارس و سایر نقاط  ئتاس،راتژیک ج ای شد
 . 

رد ای مربتط ب  اواخر جاگ ستت اری آمریکا نیز در نتع ختد پدیدهنئتمحافظ 
ست سیا شخص ب  تئتری لئت  های داخلز و خارجز رونالد ریگای بتد و بو  طترم
ش،راوس سز ک٣ا سیا ستف  شت  ارای بازمزگذار فکری نئتمحافظ ی تدی بایای فیل گ

ست. در این د ،رین     بر سز ح،ز با اعبال زور  زم ا سع  دمت را آی بتد    تت
شروع اری  ست در ۲1   در  سیا س،تر  ار  ز دولت بتش ارار گرفت و بر خارجد

سا،امبر  11   بعد از حادخ   ۲۰۰۲این اساس در راهبرد امایت ملز امریکا در سال 
ست:  شدک آمده ا شر  شدهک شرایط امای،ز    ایا ت»ما، م،حده امروزه با آی متاج  

 آمریکام،حدهترین وظیف  دولت ایا تم   اساساً با ابا م،فاوت است. با وجتد اینک
   محافظت از مردم و ماافع آمریکاستتت با ستتابق تفاوتز نکرده و دولت متظف 

ها وارد و ماافع آمریکا آستتیبز جدی بر آی استتت ابا از ایاک  ت دیدها علی  مردم
ها ادرت ملزک این ت دیدها را  ا،رل و با آی  ادک با استتت،فاده از تبامز ابزارهای

 .(The National Security Strategy of the United States of America)« مقابل   اد
                                                                                                                                 

1. Massive Retaliation 

2. Flexible Response 

3. leo strauss 
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بر هبکاری با  ۲1رغ  تا ید استتتااد امایت ملز آمریکا در اری درن،یج  علز
ست دفاعز آمریکا دربرابر این ت دیداتک درعبا ب مجامع بین سیا صترت البللزک 

شتد. ین و عبلیاتز شده و مزآمریکامحتری و ب  اشکال امای،ز و اطالعاتز نیز تدو
بر این اساس سیاست خارجز دولت جترج بتش برمباای حبل  پیشگیران  طراحز 
شتتد و بتش در زمای طرح این د ،رین در دانشتتکده افستتری ارتش فدرال آمریکا 

باره گفت: نیروهای مستتتلح آمریکا باید آمادگز حبل  ب  هر نقط  ج ای را دراین
شاد و این جاگ ب ش،  با شگاه هادیای,   ادهای گذش،  فرر مزا جاگدا , 1٣٨٦)پی

 .(1٩ص. 
شد. ب با ان،قادها و چالش ۲1اما این راهبرد از ده  اول اری  رغ  هایز متاج  

های آمریکا برای تثبیت هژمتنزک برخز تحلیلگرای ظ تر ج ای چاداطبز در تالش
های جاگز آمریکا را متجت تسریع دیک را مح،با دانس،  و افزایش هزیا آیاده نز

ین متضتتتع هبتاره یکز از . ا (Chomsky, 2011) دانستت،ادالبللز مزدگرگتنز بین
باتز ریاستتتتمحترهای مااظره یا تهای ان،خا باراک جب تری ا م،حده بتد. چ  

ختاه در تبلیغات ان،خاباتز وعده دمت رات و چ  دونالد ترامپ جب تری اوبامای
س،ای و اطع هزیا  س،ای و خروج از افغان سانز آمریکا در جاگ افغان های مالز و ان

 تداوم جاگ بتد. کعرار را دادندک اما راهبرد اعبالز آن ا پ  از ان،خابات
با عاتا ،ای    از آی  غانستتت ما در اف با لت او ااک راهبرد دو یاد  AFPAKی اف

بایک افزایش نیرو در مز طال با  مذا ره  ندک دارای چ ار عایتتتر اصتتتلز بتد؛   رد
افغانستتت،ایک افزایش ظرفیت دولت  ابا برای مبارزه با نا ارآمدی و تأ ید بر نقش 
محتری پا ستتت،ای در مبارزه علی  معارضتتتای در افغانستتت،ای. هبای زمای برخز 

م،حده مفیدتر د خروج از افغانس،ای را برای ایا تهای آمریکایز راهبراس،راتژیست
شبالز )ناتت( نیز از تغییر   (Fuller, 2009) ردند ارزیابز مز سازمای پیبای امایت  و 

جت  کاستت،راتژی و  اهش تدریجز حدتتتر در افغانستت،ای خبر داده بتد. با این حال
آمریکا طز ستتخاانز اظ ار داشتتت    آمریکا جب تری وات ی یبایدیک معاوی ر

. مارک (Madison, 2011) گروه طالبای را در افغانستتت،ای دشتتتبن ختد نبز پادارد
با  ،ای نیز  پا ستتت ،ای و  غانستتت کا در امتر اف اده ویژه وات آمری بای گروستتتبنک ن
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طالبای باید با »   شتترطز برای مذا ره با طالبای اظ ار داشتتت  ردی پیشمشتتخص
شار اعالمی  شای دهاد    رابط ان، سبز ن س،ز اطع شای را با گروهای ر های تروری

ند رده بای نیز برای اولین «.ا ع  طال جام با  فاه   مادگز این گروه برای ت بار از آ
 البللز ازطریق گشایش دف،ری در اطر خبر داد. بین

ا طالبایک عالوه بر تالش در ایجاد اما دولت آمریکا با اتخاد رویکرد مذا ره ب
سازی القاعده از  یروهای تادرو و میان شکاف میای زیرگروه سعز در جدا طالبایک 

سخارانز  انتی   شت. باراک اوباما در  ضعیت  ۲۰11طالبای دا یتص و ختد درخ
افغانستت،ای ب  یک تتافق ستتیاستتز نیاز دارد. آمریکا ب  » :افغانستت،ای اظ ار داشتتت

گیرد. اهد پیتستتتت    آشتتت،ز مردم افغای ازجبل  طالبای را دربرمزهایز ختطرح
س،ای انجام  ست: مذا رات باید با رهبری دولت افغان شن ا ضع درباره گف،گت رو مت

سانز    مز شادک باید از القاعده شتد و   س،ای آرام با شز از یک افغان ختاهاد بخ
دس،اورد «.ای تبعیت  اادجدا شتندک خشتنت را رها  ااد و از اانتی اساسز افغانس،

سام  بن  دی کم   این راهبرد باراک اوباما سال و  کشکار ا رهبر القاعده پ  از ده 
ترین باد این اراردادک تدتتتبین  ابا بتد. م  -امدتتتای پیبای امای،ز واشتتتاگ،ن

شترابکک ئم،حده از حدااا پاج پایگاه نظامز دابرخترداری ایا ت شیادندک  بز در 
از  را تعدادی از رهبرای طالبای کم،حدهو ختست بتد. درمقابا ایا ت اادهارک بگرام

 زندای آزاد و تعدادی را از لیست پیگرد خارج  رد.
فاوت در استتت،راتژی  باردیگر ت کاک  لد ترامپ در آمری با روی  ار آمدی دونا
اعالمز و اعبالز واشتتتاگ،ن درابال افغانستتت،ای اخبات شتتتد. ترامپ    در دوره 

 رد و های آمریکا در افغانستتت،ای ان،قاد مزان،خاباتز از افزایش هزیا  هایراابت
سفید مس،قر ها ستدی ب  آمریکا برسدک وا،ز در  اخمدعز بتد    باید از این هزیا 

های روسی ک چینک پا س،ای و ایرای در افغانس،ایک شد با طرح ات اماتز درباره دخالت
شباای آمریکاگفت    اجازه نبز شاد. اما  دهد د ش،  با شاگ،ن خبر دا ش  وا از نق

ای مشتتخص ها حا ز از افزایش شتتبار نیروهای آمریکایز در بره مجبتع ارزیابز
ترشتتتدی مذا رات دوح  بین دولت ترامپ و در افغانستتت،ای بتد تا آنک  با جدی

طالبایک راهبرد آمریکا در افغانس،ایک دچار تغییر و تحتل شده و واشاگ،ن از تیبی  
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تتافق دوح ک ب  تیتتتبی   ای خبر داد. جت بایدی نیز پ  از بررستتتزج مرحل خرو
 خروج پایباد ماند.

 نقش و تاثیر روندها .4-5

سال  سابقک در روند جدیدک آمریکا ب   1٩٩1از  شتروی  شز اتحادجباهیر با فروپا
های معاایز و بدیا و رایت تبدیا شتتتده بتد    ادرت خلق االت بازیگری بدوی

ساخ،اری االتهبچاین  ساخ،ارها را های  شت. ازجبل  این الگتها و  در ج ای دا
دستت،ان ک ستتیاستتت تغییر ر ی ک البللزک جاگ پیشگرایز بینتتای از هژمتنیکمز

س،رش نظامز سز عبتمز ت اجبز و هبچاین گ های پیرامتنز گری در حتزهدیالبا
س،ا ب.  (1٣٨٧ )میلز نژاد,و مااطق هدف نام برد  سیاست در این را های طتر لز 

س،ای را مز گرای آمریکا در ج ای و بماطق  تتای تابعز طترخاص در حبل  ب  افغان
 از تحت ت الگتیز در سیاست خارجز این  شتر دانست.

ک پ  از ۲۰۰٧م،حده از سال اما روند جدید در تحتل سیاست خارجز ایا ت
یبیر پتتین در  افران  امای،ز متنیخ بتتا ان،قتتاد از ستتتخارانز تتتاریخز و د

گرایز آمریکا و پ  از آی ستلستل  تحت ت پیچیده در مااطق م،عدد آغاز جانب یک
شد. در این بازه زمانز روسی  ب  یبن وابس،گز انر ی اروپا ب  این  شتر و افزایش 

شتتتدی ب  تبدیازمای با بحرای اا،یتتتادی آمریکا و اروپاک در حال ب ای انر ی ه 
م،حده را گرایز ایا تجانب بازیگری خروتباد در ج ای بتد    داعی  مقابل  با یک

بحرای گرجس،ای و ورود نظامز روسی  ب   ک۲۰۰٨گتست آداشت. یک سال بعد در 
افقاز جاتبز در متاج   با گستتت،رش ناتت ب  شتتتررک روستتتی  را باردیگر ب   انتی 

جب تری باراک زگرداند. در دور اول ریاستتتم،حده باستتیاستتت خارجز ایا ت
د با بازاحیای روابط روستتتی  و آمریکا میتتتادف با  راوباماک واشتتتاگ،ن تالش 

جب تری دیبی،ری مدودف در روستتتی ک از افزایش تاش بین دو  شتتتتر ریاستتتت
ک ۲۰1۲جلتگیری  اد. اما بازگشتتتت دوباره و دیبیر پتتین ب   رملین در ستتتال 

شعل زمای با آغاز ب ه  ستری ک از ار عربز در خاورمیان ک  شدی جاگ در لیبز و  ور
سی  و غربک  ستی دیگر تبدیا او راین ب  نقط  عطف در تخریت  اما روابط رو
واردشدی روسی  ب  جاگ ستری  در حبایت از حکتمت بشار اسدک واشاگ،ن را با 
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سائا ماطق  ش،ری از م ش،ر والبللز و هزیا ای و بینشبار بی س،اوردهای  های بی د
  ب،ر متاج  ساخت.

بات ستتتال  بای آمریکامحتر در ان،خا با گف، لد ترامپ  را  ۲۰1٦پیروزی دونا
آغاز شده بتد و این نیز  ۲۰۰٧تتای حاصا روندی دانست    مشخیا از سال مز

 در نتع ختد سرآغاز روند جدید با تبدیا تعاما آمریکا و چین ب  تقابا بتد. 

 یکا در افغانستان برای امنیت ملی ایرانپیامدهای راهبرد آمر. 6

 یلتم،ر مرز مش،رک  ٩۰۰ای هس،اد    بیش از افغانس،ای و ایرای دو  شتر هبسای 
ای و دارند. باابراین ضتبن ایاک  شترایط افغانست،ای و ستیاستت  شتترهای ماطق 

اهبرد تتاند بر ماافع ت رای تاخیرگذار باشدک از ستی دیگر رای درابال آی مزفراماطق 
دتر آمریکا ب  س،ای مداخل  و ح ش،  در افغان شتری    طز چاد ده  گذ عاتای  

ش،  و درعین سالمز ایرای داردک مزجدی دا سائا زیادی با جب تری ا تتاند حال م
تبعاتز را در حتزه ماافع امای،ز ایرای داش،  باشد. دروااع عالوه بر مسئل  هبسایگز 

تتاند دلیا دیگری بر یت روابط ایرای و آمریکا مزایرای و افغانستت،ایک ماهیت و  یف
 تاخیرپذیری این دو  شترک از سیاست هبدیگر درابال افغانس،ای باشد.

 پیامدهای حمله و حضور آمریکا در افغانستان .1-6

شتر تاخیراتز را بر ماافع  دتر نظامز در آی   س،ای و تداوم ح حبل  آمریکا ب  افغان
 تتای چاین برشبرد: ترین آن ا را مز  م  امای،ز ایرای داش،  است  

 سیل مهاجران قانونی و غیرقانونی افغان به سمت ایران .1-1-6

با واتع جاگ و نااماز در افغانستت،ای شتتبار زیادی از م اجرای و پااهجتیای افغای 
زمای با تر در جریای جاگ داخلز افغانستتت،ای و ه راهز ایرای شتتتدند. ایرای پیش

ها بتد. اما پ  از حبل  آمریکا ب  عرار نیز شتتتاهد م اجرت افغایجاگ ایرای و 
س،ای ش،ری از افغای کافغان شبار م اجرای افغای در تعداد بی سفر  ردند.  ها ب  ایرای 

گیری حکتمت جدید در میلیتی نفر رستتتید. اما با شتتتکا ٣ایرای ح،ز ب  بیش از 
 ح،ز ب  وطن ختد بازگش،ادها افغانس،ای متج م اجرت  اهش یاف،  و برخز  افغای

 . (1٣٨1)فرشاد گ ر, 
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 های نظامی آمریکا با همسایگان افغانستانافزایش همکاری .2-1-6

چالش امای،ز افزایش هبکاری ،ایک  غانستتت گای اف با هبستتتای کا  ظامز آمری های ن
م،حده را برای ت رای های نظامز م،عدد ایا تشتتدی ایرای در میای پایگاهمحاصتتره

ایجاد  رده بتد و بی  اادامات خرابکاران  مستت،قی  و غیرمستت،قی  علی  ایرای وجتد 
در شرر  تروریس،ز گروهک سر رده کطترنبتن  ارتباط عبدالبالک ریگز داشت. ب

ها ازطریق پایگاه جاستتتستتز بااشتتده در پایگاه نظامز مااس در ایرای با آمریکایز
 ه بتد.ارایزس،ای انجام شد

ستک چادین متافقت سا،امبر آمریکا تتان مدت با نام  نظامز  تتاهبعد از یازده 
 شترهای ارایزس،ایک ازبکس،ایک تاجیکس،ای و ازااس،ای برای اس،قرار نظامیای این 

پ  از  ۲۰۰٥های آن ا ماعقد  اد. اما از سال  شتر یا اس،فاده از تج یزات و پایگاه
اش ستتیاستتز ناشتتز از آی بین آمریکا و ازبکستت،ای    ب  وااع   شتت،ار اندیجای و ت

کا از  ارشتتتز خای ظامز آمریکا در اخراج نیروهای آمری یدک متاعیت ن باد انجام آ
آستتیای مر زی م،زلزل شتتد. بعد ه     بحث اخراج آمریکا از مااس ارایزستت،ای 

های مالز ختد ب  این جب تری درصدی  بک ٨مطرح شد اما واشاگ،ن با افزایش 
زمای و ه  ۲۰1٤آسیای مر زی تتانست مجتز حدتر نظامیای آمریکایز را تا سال 

سی  با  ست  اد. درمقابا رو س،ایک در پایگاه مااس   با خروج نظامیای ناتت از افغان
های مالز ب  ارایزستتت،ای تتانستتتت مانع تبدید ارارداد مااس افزایش حج   بک

 .(Kucera, 2018) شتد 

 مداخله آمریکا در مناسبات ایران و افغانستان .3-1-6

س،ای گیری حکتمت مردمز درشکا شار ت فعال ایرای در  افران  بن  افغان با م
صت مثب،ز تاخیر سا،امبر 11 از حادخ  پ  شت و فر های بر روابط ت رای و  ابا دا

شتر ن اد. ایجاد چش  س،ای و  اندازجدیدی فراروی روابط دو   مثبت از آیاده افغان
ش،ر  س،انز ب   شترشایک براراری صلح و خبات بی بازگشت تدریجز م اجرای افغان
در مرزهای مش،رکک ال،زام ب  ماع تتلید متادمخدرک ایجاد فرصت مباد ت اا،یادی 

یاد بازسازی افغانس،ایک افزایش مباد ت فرهاگز باتتج  ب  اتبع آغاز فرو تجاری ب 
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ای و های ماطق شدی بس،ر برای هبکاریحتزه تبدنز و فرهاگزک گس،ردهاش،راک 
هایز بتدند    در البللز دیگر با حدتتتر ایرای و افغانستت،ای ازجبل  فرصتتتبین

دلیا م،حده ب حال ایا تروابط ایرای و افغانستتت،ای ایجاد شتتتده بتد. اما درهبین
بتدج  مالز و امایت این  حدتتتر نظامز در افغانستت،ای و نقش م بز    در تامین

 ابا اس،فاده - شتر داشتک از مجبتع ابزارها برای  ا،رل و  اهش مااسبات ت رای
ویژه در دوره ریاستتت جب تری اشتترف غازک ها در مقاطعز ب  رد. این تالشمز

ط  ت رای با داشتتتتت.-تاخیراتز در راب های   ا ،ار ،ای در این دوره رف غانستتت اف
شت.  برانگیزیشتک و  هیرماد رود روی خای بال سد ایجاددر رابط  با ایرای دا

های م   در روابط ایرای و مطرح  ردی متضتتتتع نفت در برابر آبک یکز از تاش
 .(1٤۰۰)شفیعز ی. )., افغانس،ای در دوره اشرف غاز بتد 

 پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان  .2-6

استت،قرار  روهای آمریکایز از افغانستت،ای ک ستتقتط دولت اشتترف غاز وخروج نی
ک ایرای را با شتتترایط امای،ز جدیدی در مرزهای شتتتراز غیرما،ظره طالبای در  ابا

د. اما پژوهش حاضر  رتتای برای آی تعیین متاج  ساخت    هاتز ابعاد دایقز نبز
ستت،ای و ستتیر تغییر و تحتل با بررستتز د یا تغییر ادراک آمریکا از ت دید در افغان

صدد تبیین دایق شاگ،نک در تری از پیامدهای امای،ز خروج آمریکا از راهبردهای وا
 افغانس،ای برای ایرای است.

 روافغانستان و سناریوهای پیش از آمریکا خروج. 7

نظر از ستتیر تحتل ادراک آمریکا از ت دید در افغانستت،ای و تغییر راهبردهای صتترف
شاگ،نک روی صترت  لز مزوا س   س،ای  ش،  کرد آیاده آمریکا درابال افغان تتاند دا

 ( بازگشت ب  افغانس،ای.٣تعتیض ابزارهاک  -۲رهاسازی  اما افغانس،ایک  -1باشد؛ 

 رهاسازی کامل افغانستان .1-7

طتر لز افغانستت،ای را رها  رده و افغانستت،ای از اولتیت واشتتاگ،ن خارج  آمریکا ب
س،د ل سااریت مطرح مزهایز شتد. ا یر تایید مزشتند و ولز   برای این   اد ن

افغانس،ای »گتید:مبین تغییر ادراک آمریکا از ت دید و فرصت افغانس،ای است. او مز



 521     تغییر در ادراک آمریکا از تهدید در افغانستان و پیامدهای راهبردی برای ایران

 

ستب  یادی بتد و ن  مبلک،ز غاز و خروتباد مح سرمای  م   اا، ن  دارای نفت یا 
شتر ح،ز جبعیت اابامز شد تتج زشد. این    ک   ب،تاند بازاری برای آمریکا با

نداشت. باابراین افغانس،ای درمجبتع هیچ اهبیت اس،راتژیکز برای آمریکا نداشت. 
س   سال  تروری س،ای برای آمریکاک فقط و فقط م تا ا متضتع دارای اهبیت در افغان

ستتا،امبر(  11میالدی)در پز واتع حبالت  ۲۰۰1بتد    این مشتتکا نیز از ستتال 
م،حده ایا ت «سیاست داخلز»ای برای آمریکا را جلت  رده بتد و ب  دغدغ تتج  

 .(1٤۰۰)نیر,  «تبدیا شده بتد

 تعویض ابزارها در افغانستان .2-7

شتر را از اولتیت خارج  ردهک بلک   صرفا این   س،ایک ن   آمریکا با خروج از افغان
ای زده ب  رابای ماطق های امای،ز افغانس،ای ناآرام و بحرای ردی هزیا درصدد ما،قا

شتند هایز    برای این سااریت مطرح مزچینک روسی  و ایرای است. اس،د ل ؛ختد
م،حده برای ایا ت یروهای پیشمب،از بر نگاه  ئتپلی،یکز ب  افغانستتت،ای و گزیا 

فقدای  کاین رویکرد  ستت دست،اورد از جاگ طت نز افغانست،ای استت. بر استاس
م،حدهک برای هبستتایگای افغانستت،ایک جبر و دولت در افغانستت،ای در غیاب ایا ت

جای یک فرصت مااستک یک ت دید امای،ز و بس،ری ،یکز داش،  و ب یهزیا   ئتپل
سایر  شترها ختاهد بتدمااست ج ت رشد گروه شاع  آی ب   س،ز و ا  های تروری

بر این استتتاس افغانستتت،ای با جذب هزیا  و ماابع رابای .  (1٤۰۰دخانز, )محب
در سایر را ویژه چین درمقابا آمریکا م،حدهک ادرت بازیگری آن ا ب ای ایا تماطق 

 مااطق  اهش ختاهد داد.

 بازگشت به افغانستان .3-7

های بایادگرا گروهاین اح،بال وجتد دارد    با تبدیا دوباره افغانستتت،ای ب  پااهگاه 
 اادک واشاگ،ن باردیگر با گزیا  بازگشت ب  افغانس،ای    ماافع آمریکا را ت دید مز

های سا،ز ارائ  شده است. اما با متاج  شتد. این سااریت با رویکرد م،کز بر جاگ
 ۲۰ستتت باتتج  ب  تجرب  جاگ یک تتای گفت ازهای مدری مزجاگ لحاا ویژگز

س،ای  ستی سال  افغان س،اورد برای آمریکا و از  و هزیا  هزارای میلیارد د ر بدوی د
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ماناد ستتتتری  و لیبز     ۲۰11ای پ  از ب ار عربز های ماطق دیگر تجرب  بحرای
آمریکا با هبکاری م،حدای ختدک با حبالت هتایز برخز از اهداف ختد را دنبال 

داده و از ف رستتت  ردک این ستتااریت اح،بال بستتیار  بز را ب  ختد اخ،یتتاص 
 سااریتها اابا حذف است. 

 هاقطعیتها و عدمترین سناریو؛ پیشرانارزیابی محتمل. 8

بادی بررسز روندهای مس،قی  و جانبز در سیاست آمریکا درابال افغانس،ایک در جبع
م،حده درابال ت دید در افغانستتت،ای و تغییر و تداوم راهبردهای مربتط  ادراک ایا ت

)دوره بتش دوم(  ۲۰۰٨تا  ۲۰۰1طتر لز آمریکا از ستتتال ن،یج  گرفت؛ ب تتای مز
سال ب  س،ای بتد. از  دتر بلادمدت در افغان ب  بعد چ  در دوره باراک  ۲۰۰٨دنبال ح

م،حده اوباماک چ  در دوره ترامپ و سرانجام بایدیک تغییر محستسز در راهبرد ایا ت
س،ای عقت س،ای دررا شیاز از ایندر افغان شد. این تغییر را مز ن شتر آغاز  تتای با  

 البللز مرتبط دانست. ای و بینم،حده در س  سطح داخلزک ماطق اهداف ایا ت
در هر دو ده  اخیر یکز از متضتعات داخلز آمریکاک  الف: در سطح داخلی:
ضروری صرف هزیا بحث درباره غیر س،ای بتده بتدی  سانز و مالز در افغان های ان

جب تری رو نیز وعده ان،خاباتز نامزدهای پیروز ان،خابات ریاستتتت ایناستتتت. از 
ترین د یا م،حده در هر ستتت  دورهک وعده خروج از افغانستتت،ای بتد. م  ایا ت
ک ۲1شتدی جاگ آمریکا در افغانست،ایک بحرای اا،یتادی اواخر ده  اول اری داخلز

م،حده در سایر نقاط ج ای های انسانزک افزایش مسائا ج انز ایا تافزایش هزیا 
 و ظ تر رابای ج انز جدید بتد.

حبل  آمریکا ب  افغانستت،ای با هدف حذف القاعده و ای: ب: در سطططح طقط  
دادی طالبای مشار ت کاز دوره اوباماک یکز از راهبردهای آمریکا طالبای انجام شد اما

م،حده درباره ایا ت در ادرت بتد و پ  از خروج آمریکا از افغانس،ای نیزک مقامات
صابز صرف هزیا  برای حذف طالبای اع،راف  ردند. ماطق حا   بر این حا بتدی 

سیار ریش -عاتای گروه اتمزبتدی حذف طالبای ب راهبرد غیرمبکن دار در مذهبز ب
س،د ل مز ست. از طرف دیگر ا س،ای ا ای شتد طالبای یک گروه بتمز ماطق افغان

شتتتدک ت دیدی برای داشتت،  و اگر ت دید محستتتب مزاستتت    داعی  ج انز ن
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  شترهای ماطق  و هبسایگای افغانس،ای است. 
دهد شده در این پژوهش نشای مزهای انجامبررسزالمللی: ج: در سطح بین

سطح انگیزهیکز از م   س،ای را باید در  های ترین اهداف آمریکا از خروج از افغان
ت  رد. زمانز    آمریکا ب  افغانستتت،ای حبل   ردک م،حده جستتت،جالبللز ایا تبین

،یکزک افغانستت،ای را الت هارتلاد تتصتتیف یبستتیاری از تحلیلگرای با رویکرد  ئتپل
یا تمز هداف ج انز ا ند    ا تامین مز رد حده را برای هژمتنز ج انز  اد. م،  

چ  تغییری  ،یکزیتتای مطرح  رد    از لحاا  ئتپلباابراین ا اتی این پرسش را مز
در جایگاه افغانستت،ای رخ داده استتت    آمریکا را م،قاعد ب  خروج  رده استتت. 

 ۲۰۰1سال    تتای گفت ،یک و عایر م،حتل سیاستک مزیبراساس تعریف  ئتپل
س،تر ارهای وات ایا تیمتاعیت  ئتپل س،ای م،اخر از د م،حده و ابزارها ،یکز افغان

ت دیدهای وات یعاز بایادگرایزک تروریستت  و  و امکانات واشتتاگ،ن برای مقابل  با
م،حده با ت دید ک اما ایا ت۲۰۲1اشتتاع  تستتلیحات  شتت،ارجبعز بتد. در ستتال 

ظام بین ب روزافزوی تحتل در ن ید دیگر  جد ادرت  لا و ظ تر ابر ویژه چین الب
 متاج  است    هژمتنز آمریکا را ب  چالش جدی  شیده است.

ستتااریت تعتیض ابزارها درمیای    تتای گفت مزها براستتاس مجبتع ارزیابز
ترین ستتااریت ستتااریتهای مطرح برای رویکرد آیاده آمریکا ب  افغانستت،ایک مح،با

های البللز و ظ تر ادرتترین پیشرای این سااریت تحتل در شرایط بیناست. م  
ست. چاانچ  یر ولز جدید ا ست اول سااریت مدافع عاتایب  ن  ترمح ؛نیز مع،قد ا

استتت. اما این ستتااریت با  چین حاضتتردرحال آمریکا خارجز ستتیاستتت اصتتلز
ست    مزاطعیتعدم شبرد: هایز متاج  ا دا در روابط  -1تتای چاین بر تغییر ف

 ای آیغلب  چین بر تغییر شرایط در افغانس،ای و پیامدهای ماطق  -۲آمریکا و چینک 
 فع آمریکا را م،اخر سازد. ظ تر ت دیدهای جدید در افغانس،ای    ماا -٣ و

 گیرینتیجه

 ؛ادراک آمریکا از ت دید در افغانس،ای دچار تحتل شده است
با از بین رف،ن القاعدهک  خارج شطط م طرار ب با وریرم طط  ا  ایلامل ای :-1

با گروه بارزه  ق  م با تروریستتت  از اولتیت ستتتاب بارزه  های تروریستتت،ز دیگرک م
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البللز شتر با ت دیدهای جدیدی فراروی نظ  بینم،حده خارج شده و این  ایا ت
 مطلتب ختد روبروست. 

ب  ادعای بستتتیاری  :با ایلامل چین های ج م ومرکز بر رقابل با ق رت-2
چین استتتت.  روی آمریکاکپیش ترین ت دیدم  های آمریکایز از استتت،راتژیستتتت

با خروج از افغانستت،ایک ن  صتترفا این  شتتتر را از اولتیت  م،حدهدروااعک ایا ت
زده های امای،ز افغانس،ای ناآرام و بحرای ردی هزیا خارج  ردهک بلک  درصدد ما،قا

 چینک روسی  و ایرای است.  ؛ای ختدب  رابای ماطق 
درباره پیامدهای تغییر ادراک آمریکا از ت دید در افغانستتت،ای برای ایرایک یک 

س،ای زمیا  ست    برای ایرای و آمریکا در افغان سز این ا سا های هبکاری مالحظ  ا
دادک ماهیت خیبان  تاخیر ارار مززیادی وجتد داشتک اما آنچ  این متضتع را تحت

های ترین نگرانزیکا از افغانس،ای یکز از م  روابط ت رای و واشاگ،ن بتد. خروج آمر
خیتص آمریکایز در مرزهای ایرای را  اهش ایرای درباره حدتر نیروهای غربز ب 

زده و دچار جاگ داخلز نیز داده استتتت. با این حال ستتتااریتی افغانستتت،ای بحرای
ستتتااریت های ترین پیشتتترایهای م،عدد امای،ز برای ایرای ب  هبراه دارد. م  نگرانز

البللز ای و بینتا ا جایگاه این  شتر در معاد ت ماطق تداوم جاگ در افغانس،ایک ن 
یادی و مقاومت داخلز  سامانز اا، دادهای اتمزک ناب شاگ،نک بلک  عتاملز چتی ت وا

سااریت مز ست. این  سازمایتتاند پدیدهدربرابر طالبای ا یاف،  های مزماز چتی جرای  
شت و تجار شبک ماناد  ا های بایادگرایز های تب کار و گروهت متادمخدرک رابط  با 

 شتندک افزایش دهد.را    ازستی دشباای ایرای پش،یبانز مالز مز
م أهای زیادی ب  هبراه دارد اما رابط  تتاگرچ  رابط  ایرای با طالبای نیز چالش

یت طالبای در دادی افغانس،ای با مدیرپذیریک مشار تجتاری و انعطافبا حسن ه 
ب  ایرای ای مزهای ماطق مذا رات و هبکاری اده  ند در مدیریت روندهای آی تتا

   بک  اد.
س،ای در راابت ادرت شز    افغان ستی دیگر باتتج  ب  نق البللز های بیناز 

و مالحظات واشتتتاگ،ن درابال چین داردک مالحظات و ستتتیاستتتت چین درابال 
 یز برای امایت ایرای در مرزهای شراز داش،  باشد.تتاند پیامدهاافغانس،ای نیز مز



 

 

 خذآمنابع و م
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 ت رای: ان،شارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. سا،امبر.

ت رای: پژوهشتتکده مطالعات  ستتیاستتت خارجز آمریکا در افغانستت،ای.(. 1٣٨٧تبااک ف. )
 راهبری.
(. استت،راتژی آمریکا در افغانستت،ای و تاخیر آی بر امایت 1٣٩1پایدارک ف. ) &تتحیدفامک م؛ 

 .٦٥-٩٧ک ۲۰ک شباره ٥مطالعات روابط بین البلاک دوره ملز ایرای. 
 ۲(. ایرای و افغانس،ای در سیاست خارجز آمریکا. دیالباسز ایرانزک 1٤۰۰سریع القل ک م. )
 .http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2005335ش ریترک 
تد. تخریت روابط ایرای و افغانستت،ای ب« غاز اشتترف»(. مأمتریت 1٤۰۰شتتفیعزک ی. ). )

 ش ریتر. 1٣ت رای: خبرگزاری م رک 
(. تبیین عتاما متخر بر اتخاد استتت،راتژی دولت ترامپ نستتتبت ب  1٣٩٥شتتتفیعزک ی. )

-1٣۲ک ۲٤های روابط بین البلاک دوره اولک شتتباره فیتتلاام  پژوهشافغانستت،ای.
1۰٩. 

 (. ایساا.1٣٩٨عرااچزک س. )

ساداتزک س؛  ش بازیک ب؛  س،راتژی جدید ایا ت 1٣٩۰درخترک م. ) &فرجز رادک ع؛  (. ا
نگرش هتتای نت در جغرافیتتای م،حتتده آمریکتتا و امایتتت ملز افغتتانستتت،تتایک 

 .1٥٩-1٧۰ک 1  ک شباره٤  انسانز)جعرافیای انسانز(ک دوره
شاد گ رک ی. ) ست خارجز آمریکا پ  از 1٣٨1فر سیا یلاام  سا،امبر.  11(.  مطالعات ف
 .ماطق  ای
س،ای؛ از انگیزه(. 1٤۰۰محبدخانزک ف. ) یادی سااریتهای خروج آمریکا از افغان های اا،
-https://per.euronews.com/2021/08/31/usیترو نیتز ک  های  ئتپلی،یک.تا مؤلف 

withdrawal-from-afghanistan-from-economic-incentives-to-geopolitical-
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components. 
علتم (. تحت ت الگتیز سیاست خارجز آمریکا بعد از جاگ سرد. 1٣٨٧ز نژادک ع. )میل

 .۲٤1-۲٦٦ک ٥شباره  -سیاسز ک ب ار 
،ای. یترو نیتزک 1٤۰۰نیتتترک و. ) غانستتت کا از اف های  ئتپلی،یکز خروج آمری مد یا (. پ

https://per.euronews.com/2021/07/13/iran-china-geopolitical-

consequences-of-us-withdrawal-from-afghanistan. 
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