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چين جايگزين امريكا ميشود؟

امريكا مجبور شده با خروج از افغانستان منابع خود را براي مقابله با چين و روسيه تجميع كند
دكتر سيدرضا ميرطاهر
خروج س��ريع و در واقع عقبنشيني عجوالنه
نيروهاي امريكايي از افغانستان به دستور جو
بايدن كه سرانجام به فروپاشي دولت در كابل و
سلطه طالبان بر افغانستان منجر شد ،انتقادات
زيادي را از وي در داخل و خارج اين كشور به
دنبال داشته است .در داخل امريكا دونالد ترامپ
رئيسجمهور پيشين خواهان كنارهگيري جو
بايدن به دليل بحران افغانستان شد .ترامپ كه
در دوره او خروج نظاميان امريكايي از افغانستان
برنامهريزي و آغاز ش��د ،گفته اس��ت« :آنچه
جو بايدن با افغانس��تان انجام داده افسانهاي
اس��ت و اين يكي از بزرگترين شكستها در
تاريخ امريكا خواهد بود ».در خارج امريكا هم
ش��ركاي اروپايي واش��نگتن زبان به انتقاد از
تصميم بايدن گشودند؛ از جمله «ماتئو رنزي»
نخستوزيرپيشينايتالياگفت«:رئيسجمهور
امريكا اشتباهي تاريخي در افغانستان مرتكب
ش��د و راه دونالد ترامپ را ادامه داد ».دركنار
اين انتقادات ،انتش��ار گزارش��ي جديد درباره
پيامدهاي فاجعهبار انساني و مالي جنگ امريكا
در افغانستان به توجيهي براي دولت بايدن براي
خروج از افغانستان تبديل شد.
گزارش جديد
مؤسس��ه امور عمومي و بينالملل واتسون در
دانشگاه براون اواخر مرداد 1400در گزارشي
جديد اعالم ك��رد هزين��ه جنگ امري��كا در
افغانستان كه از پاييز  2001آغاز شد و قرار است
تا  11سپتامبر  2021ميالدي تمام شود2/26 ،
تريليون دالر بوده اس��ت .اين هزينه را وزارت
دفاع و وزارت خارجه امريكا انجام داده است .از
سوي ديگر طي اين مدت  241هزار نفر به طور
مس��تقيم در نتيجه اين جنگ كشته شدهاند.
انتش��ار اين گزارش جديد آن هم در زماني كه
با دستور خروج عجوالنه و بدون تأمل نيروهاي
امريكايي از افغانستان از طرف جو بايدن ،پرونده
جنگ امريكا در اين كش��ور به بدترين ش��كل
ممكن بسته ميشود ،صفحه ديگري از رسوايي
واشنگتن در جنگ افغانستان را گشوده است.
هر چند دولت جو بايدن اعالم ك��رده بود اين
روند تا  ۱۱سپتامبر  ۲۰۲۱پايان خواهد يافت
اما عم ً
ال اياالت متحده و ديگر كش��ورهاي ناتو
بسيار س��ريعتر از برنامهريزي قبلي نيروهاي
خود را از افغانس��تان خارج كردند .امريكا پس
از حادثه 11سپتامبر  2001به بهانه مبارزه با
تروريسم و سرنگون كردن حكومت طالبان در
افغانستان كه آن را متهم به همدستي با القاعده
كرده بود به اين كشور حمله و رژيم طالبان را
س��رنگون كرد .بنا بر آمارها در اين اشغالگري
نظامي كه غير از ايجاد ناامني هرچه بيش��تر و
پرونده

ويراني ثمرهاي در برنداشت ،هزاران غيرنظامي
افغان جان خود را از دست دادند .طي اين 20
س��ال در مجموع  2هزار و  448ه��زار نظامي
امريكا در اين جنگ كشته شدند و هزار و 144
نف��ر از نيروهاي ائتالف ناتو ني��ز در اين جنگ
جان خود را از دست دادند .همچنين 69هزار
نيروي افغانستاني نيز در اين جنگ جان خود را
از دست دادند .اين آمار شامل كساني نميشود
كه به دليل بيماري ،عدم دسترسي به غذا ،آب
و زيرساختها و ديگر نتايج غيرمستقيم جنگ
جان خود را از دست دادهاند.
حضور بيحاصل
حض��ور نظامي امري��كا و ناتو در افغانس��تان
حاصلي جز كش��تار مردم اين كشور ،افزايش
ناامني و توليد بيس��ابقه مواد مخدر براي اين
كش��ور جنگزده نداشته اس��ت .در  20سال
گذشته با قدرت گرفتن دوباره طالبان و توافق
صلحي كه دولت ترامپ با آن در دوحه منعقد
كرد ،اكنون بايدن به ناچار باید بدون كس��ب
هيچ دستاوردي به اين اشغالگري كه با ناكامي
به مراتب بدتر از جنگ ويتنام همراه بود ،پايان
دهد .پس از دس��تور بايدن براي خروج فوري
نيروهاي امريكايي و ناتو ،كارشناسان و برخي
مقامات ارشد افغانستان درباره ايجاد خأل قدرت
در اين كشور پس از خروج نيروهاي امريكايي
و ناتو و سوءاستفاده طالبان از اين مسئله براي
گس��ترش جنگ در افغانستان هش��دار داده
بودند .وقايع بعدي ،به ويژه پيشرويهاي سريع
طالبان و نيز فروپاش��ي غي��ر قابل پيشبيني

ارتش و دولت مركزي افغانستان و فرار اشرف
غني رئيسجمهور كه در نهايت موجب سيطره
طالبان بر كابل ش��د ،بر درستي اين هشدارها
صحه گذاشتند .تس��لط طالبان بر افغانستان
را ميتوان به منزله خاتمه تالشهاي  ۲۰ساله
امريكا و متح��دان غربي آن براي «بازس��ازي
افغانستان به ش��كل يك دموكراسي مدرن»
دانست .نيكالس گوسدف كارشناس سياسي
ميگويد« :اينگونه خروج امريكا از افغانستان،
خط سياهي است در مقابل كشورهايي از جمله
اوكراين ،گرجستان و مولداوي .عنوان متحد
امريكا خارج از چارچ��وب ناتو هيچ نتيجهاي
براي افغانستان نداش��ته و حتي اوضاع در اين
كشور را وخيمتر كرده است».
رويكردي زير سؤال
نتيجه جنگ بيحاص��ل افغانس��تان اكنون
كل رويكرد مبارزه با تروريسم امريكا را كه به

با قدرت گرفت�ن دوب�اره طالبان
و تواف�ق صلح�ي ك�ه دول�ت
ترام�پ ب�ا آن در دوح�ه منعق�د
كرد ،اكن�ون بايدن به ناچ�ار باید
بدون كس�ب هي�چ دس�تاوردي
ب�ه اي�ن اش�غالگري پاي�اندهد

اين بهانه به افغانس��تان در سال  2001حمله
كرد زير سؤال برده است .بايدن در سخنراني
اخير خود مدعي شد هدف از اشغال  ۲۰ساله
افغانستان ،مبارزه با تروريسم بوده ،ولي ميزان
موفقيت واشنگتن در اين زمينه حتي از سوي
باالترين مقام ارتش امريكا زير سؤال رفته است.
ژنرال«مارك ميلي» رئيس س��تاد مش��ترك
ارتش امريكا گفته است تسلط سريع طالبان
بر افغانستان ميتواند به زودي منجر به افزايش
چش��مگير تهديدهاي تروريس��تي در سطح
منطقه شود .بدين ترتيب امريكا پس از 20سال
اشغال ،چند تريليون دالر هزينه و صدها هزار
كشته بدون كسب دستاوردي حتي در زمينه
كاهش تهديدات تروريستي افغانستان را ترك
ميكند .به رغم اين انتق��ادات اما جو بايدن بر
درستي تصميم خود در خارج كردن نيروهاي
امريكايي از افغانستان در راستاي پايان دادن به
جنگهاي بيپايان كه امريكا در دو دهه اخير
خود را درگير آن كرده است پافشاري ميكند.
اف�ول امپراط�وري و ال�زام كاه�ش
تعهدات
امريكا پس از جنگ جهاني دوم و پيدايش نظام
دوقطبي در جهان در دوره جنگ سرد ،در نقش
يك امپراطور جهاني جنگهاي زيادي را به بهانه
جلوگيري از نفوذ كمونيسم به راه انداخت و نيز
در كشورها و مناطق مختلفي به مداخلهجويي
پرداخت .جنگ ويتنام به عن��وان نقطه عطفي
در راستاي جلوگيري از روي كارآمدن رژيمهاي
كمونيست در جنوب شرق آسيا به منزله نقطه

آغاز افول سياسي و نظامي امريكا و پر تلفاتترين
درگيري نظامي واشنگتن پس از جنگ جهاني
دوم بود .پس از فروپاشي شوروي در سال 1991
و در دوره پسا جنگ سرد نيز امريكا ابتدا داعيهدار
نظم نوين جهاني شد و پس از حادثه  11سپتامبر
 2001ب��ه بهانه مبارزه جهاني با تروريس��م ،در
دوره زمام��داري ج��ورج دبليو ب��وش به جنگ
افروزيهاي جديدي پرداخ��ت .امريكا ابتدا به
بهانه مقابله با القاعده به عنوان متهم حادثه 11
سپتامبر و س��رنگون كردن حكومت طالبان در
افغانستان كه آن را متهم به همدستي با القاعده
كرده بود به اين كشور حمله و آن را سرنگون كرد.
در مرحله بعد امريكا بدون مجوز شوراي امنيت
س��ازمان ملل در مارس  2003ب��ه عراق حمله
كرد .بعدها دونالد ترامپ رئيسجمهور س��ابق
امريكا ادعا كرد جنگهاي امريكا در غرب آسيا
حدود  7تريليون دالر هزين��ه مالي براي امريكا
دربرداشته است .بدين ترتيب واشنگتن رويكرد
جنگ افروزي و ميليتاريسم را اتخاذ كرد و در اين
مسير موجب مرگ هزاران نظامي امريكايي شد.
اين جنگها و توسعه روز افزون نظامي امريكا به
همراه افزايش مستمر بودجه نظامي اين كشور با
انتقادات شديدي مواجه شده است .مسئله مهم
اين است كه امريكا اكنون ناچار است با كاهش
مداخالت خارجي و كاهش حضور نيروهاي خود
در اقصي نقاط جهان نه فقط از بار هزينههايش
بكاهد ،بلكه منابعش را براي بازس��ازي اقتصاد
تحت فشار و نيز به منظور مقابله با رقباي اصلي
بينالملليخوديعنيچينوروسيهتجميعنمايد.
ضمن اينكه امريكا اكنون درگير بحران ناشي از
همهگيري ويروس كرونا و تبعات اقتصادي ناشي
از آن مانند كاهش رشد اقتصادي ،افزايش شمار
بيكاران ،افزايش ش��ديد فقر و گرسنگي و انواع
نابس��امانيهاي اجتماعي اس��ت .گزارشهاي
متعدد نيز نشانگر وضعيت وخيم زيرساختهاي
اين كش��ور و نياز شديد به بازس��ازي آنهاست.
البته دولت فدرال امريكا به جاي اينكه با كاهش
بودجه نظامي ب��ه اختصاص مناب��ع مالي الزم
براي نوسازي زيرساختها به خصوص جادهها،
پلها ،تأسيس��ات آب و برق و مانند آن بپردازد،
هر سال بودجه نظامي امريكا را در راستاي منافع
مجتمعهاي نظام��ي  -صنعت��ي افزايش داده
است .با اين حال واقعيتهاي غير قابل كتمان،
واش��نگتن را ناچار به كاهش ماجراجوييهاي
خارجي كرده اس��ت .بنابراين به نظر ميرس��د
مسيري را كه ترامپ تحت عنوان كاهش تعهدات
خارجي امريكا آغازگر آن و مبدع خروج نيروهاي
امريكايي از افغانستان و سپس عراق شد ،اكنون
توسط بايدن به عنوان الزامي ناگزير و انتخابي از
سر اجبار دنبال ميشود.

نتيجه  2دهه پر اشتباه در سياست خارجي امريكا

در باتالق ماندهترين امپراطوري
سيدنعمتاهلل عبدالرحيمزاده
چاس فريمن جونيور س��فير پيش��ين امريكا
در عربستان سعودي طي سالهاي  1989تا
 ،1992در تاریخ  9ژوئن  2016طی سخنرانی
در مركز مطالعه منافع ملي در شهر واشنگتن
دي س��ي ،نگرشي به ش��دت انتقادي نسبت
به سياس��ت امريكا طي دو ده��ه اخير مطرح
كرد .او در مورد افغانستان اشتباهاتي را مطرح
ميكند كه نتيجه اين اشتباهات ،حاال با سقوط
دولت كابل به دس��ت طالبان ديده ميشود.
بازخواني اين اشتباهات بيانگر داليلي است كه
وضعيت فعلي را به وجود آورده و اينكه رؤساي
جمهور امريكا چه جمهوريخواه و چه دموكرات
اشتباهات اساسي مشابهي مرتكب شدند كه نه
تنها مشكل امريكا را در افغانستان حل نكرد
بلكه باعث شكست سنگين آن در اين كشور
شد؛ شكس��تي كه ميتوان گفت سنگينتر از
شكست امريكا در ويتنام است.
جنگ صليبي
فريم��ن در خصوص افغانس��تان دو اش��تباه
اساس��ي بيان كرد .اش��تباه اول تغيير راهبرد
نظامي امريكا از هجوم تنبيهي به افغانس��تان
در  2001به كارزار درازمدت صلح بود كه اين
كارزار بعدا ً به دست ناتو افتاد .به نظر فريمن،
اهداف اين كارزار هيچگاه به روشني بيان نشد
اما ميتوان گفت محور اساس��ي آن تضمين
اين هدف بود كه «هيچ حكومت اسالمگرايي
در كابل وج��ود نخواهد داش��ت ».درگيري
اروپا و امريكا در اي��ن مأموريت گنگ و مبهم
باعث اين «تأثير ناخواس��ته» شد كه «جنگ
جهاني عليه تروريس��م» مبدل به چيزي شد
كه در نگاه اكثر مس��لمانان ب��ه عنوان جنگ
صليبي غرب علي��ه اس�لام و پيروانش ديده
ميشد و افغانستان همچنان ناآرام باقي ماند
و اسالمگرايي در آن كمتر كه نشد ،بيشتر هم
شد .توصيه فريمن براي جبران اين اشتباه اين
بود كه امريكا راههايي براي اعاده همكاري پيدا
و آشكار با جهان اسالم بيابد .اين توصيه شايد
روي كاغذ جالب به نظر برسد تا اينكه امريكا از
طريق تعامل با جهان اسالم به دنبال تغيير نگاه

جهان اسالم و مسلمانان نسبت به خود باشد
اما دستكم اش��تباه دوم مورد اشاره فريمن
نشان ميدهد امريكا اصوالً چنين زمينهاي را
از مدتها قبل از دست داده بود.
توليد دشمن
اش��تباه دوم از نظر فريمن ب��ا كارزاري اتفاق
افت��اد كه از 4فوريه  2002ش��روع ش��د .اين
كارزار مربوط ميشد به استفاده ارتش امريكا از
پهپادها براي كشتن مخالفان كه از «جنگافزار
روباتيك» اس��تفاده ميش��د و به سرعت به
برنامهاي از كشتارهاي سريالي از طريق هوا در
پهنه گستردهاي از غرب آسيا تا شمال آفريقا
تبديل شد .واقعيت اين است كه مشكل امريكا
ابتدا تعداد اندكي «تبعيديان اسالمگراي ساكن
در افغانستان و س��ودان بود» اما با اين كارزار
مبدل ش��د به پديدهاي در سرتاس��ر جهان و
جنبشهايي كه نه تنها در افغانستان بلكه حاال
در كشورهاي عراق ،سوريه ،چاد ،لبنان ،ليبي،
مالي ،نيجر ،نيجريه ،پاكستان ،سومالي يمن و
صحراي س��ينا حضور دارند و نه تنها در ميان
مسلمانان اروپايي رشد كردهاند بلكه «در ميان
مس��لمانان امريكا نيز جا پايي پيدا كردهاند».
فريمن اين جنبشها را بنا بر عادت موجود در
لحن و ادبيات امريكايي جنبشهاي تروريستي
مينامد و به اين جهت نتيج��ه ميگيرد« :ما
نسبت به تروريس��تهايي كه كشتيم ،تعداد
بيش��تري به وجود آورديم ».به عبارت ديگر،
مشكل امريكا قبل از  11سپتامبر  2001گروه
كوچك القاعده و حاميان آن در گروه طالبان
بود كه بر افغانستان حكومت ميكرد اما تعبير
تهاجم امريكا به افغانستان و اشغال آن به جنگ
صليبي باعث شد اين مشكل دائم گسترده شود
و از افغانستان به پاكستان و ديگر كشورهايي
سرايت كند كه فريمن نام آنها را در مقاله خود
فهرست كرده است .اين اعتراف صريحي است
به اينكه امريكا از دشمنان خود كم نكرد بلكه
مدام به تعداد و دامنه جغرافيايي آنها افزود به
نحوي كه حاال با صحنه درگيري گستردهاي از
افغانستان تا شمال آفريقا و حتي در خود خاك
امريكا مواجه شده است .در اين صورت ،امريكا

هيچ زمينهاي براي تعامل با جهان اسالم ندارد
تا بتواند از طريق آن اشتباهات گذشته خود را
جبران كند.
ناآشنايي با افغانستان
يكي از اش��تباهات اساس��ي امريكا در مورد
افغانستان كه حتي فريمن با نگرش انتقادياش
هم اشارهاي به آن نكرده است ،مربوط به عدم
درك استراتژيستها و سياستگذاران امريكايي
نسبت به اين كشور ميش��ود .آلن گرش طي
مقاله خود تحت عنوان «افغانستان از شكستي
به شكست ديگر» در لوموند ديپلماتيك نقل
قولي از يك دانشمند افغان بيان كرده كه در
جزوه كوچكي ،براي شناس��اندن كش��ورش
نوش��ته بود .اين دانش��مند افغان مينويسد:
«يكي از مهمترين ويژگيهاي افغانها عشق
خدشهناپذير آنها به اس��تقالل است .افغانها
با صبر و شكيبايي ،شرايط سخت يا فقر خود
را ميپذيرند ،اما نميتوان آنها را با يك قدرت
مداخلهگر خارجي ،هرچند روشنفكر و مترقي،
آشتي داد ».اين حرف در مورد مردم افغانستان
به ش��هادت تاريخ در چندين مقطع به اثبات
رسيده اس��ت .امپراطوري بريتانيا دستكم
سه بار در س��الهاي  1881 ،1842و 1919
متحمل شكستهاي فاجعهباري از افغانها شد
و بعد نوبت به اتحاد جماهير شوروي شد تا با
شعار «جلوگيري از توطئههاي امپرياليستي»

ارتش خ��ود را وارد خاك افغانس��تان كند و
آخر س��ر ،اين امريكا بود كه با تهاجم به خاك
افغانستان طوالنيترين جنگ را در تاريخ خود
تجربه كرد .ش��ايد اينجا بد نباش��د نگاهي به
نتيجه تهاجم ارتش س��رخ ش��وروي و امريكا
انداخته شود .ارتش سرخ به مدت  9سال و يك
ماه و س��ه هفته و يك روز در افغانستان بود تا
اينكه در  15فوريه  1989از اين كشور خارج
ش��د اما حكومت تحت حمايت آن توانست تا
سه سال ديگر مقابل حمالت شورشيان دوام
بياورد و تنها با كنارگيري محمد نجيباهلل در
 15آوريل  1992از قدرت بود كه اين حكومت
سرنگون شد .در مقابل ،ارتش امريكا از  7اكتبر
 2001اين كشور را به اشغال خود در آورد و در
حالي كه هنوز به طور كامل اين كشور را ترك
نكرده ،حكومت تحت حمايتش به طور كامل
سقوط كرده اس��ت .همين يك مقايسه ساده
نشان ميدهد شكس��ت امريكا در افغانستان
بسيار سنگينتر از شكس��تي است كه ارتش
سرخ در اين كشور متحمل شد و طبيعي است
كه نتايج و پيامدهاي آن براي امريكا به مراتب
سنگينتر خواهد بود.
عاقبت  2دهه تهاجم
دولت جورج بوش تهاجم نظامي به افغانستان
را با نام عمليات آزادي پاي��دارOperation ،
 ،Enduring Freedomاز  7اكتب��ر 2001

شروع كرد و هر چند باراك اوباما ،رئيسجمهور
بعد بوش در  28سپتامبر  2014پايان يافتن
اين جن��گ را اعالم كرد اما جن��گ امريكا در
افغانس��تان عم ً
ال هيچگاه پايان نيافت .سؤال
اينجاست كه نتيجه دو دهه تهاجم به افغانستان
چه بود؟ مقاله فريمن به خوبي نشان ميدهد
كه امريكا در اين مدت نه تنها مشكل خود را در
افغانستان حل نكرد بلكه آن را در پهنه وسيعي
از خاورميانه و شمال آفريقا تا اروپا و خاك خود
امريكا گس��ترش داد .عالوه بر اين گزارشها
نشان ميدهد القاعده به عنوان مهمترين بهانه
امريكا براي لشكركشي به افغانستان نسبت به
 ،2001حضور گستردهتري در افغانستان دارد
به نحوي كه مقامات س��ابق امنيتي و نظامي
افغانستان در ماههاي قبل از حضور نيروهاي
افغانستان در  21استان اين كشور ميگفتند.
به عبارت ديگر و همچنان كه سرمقاله نشريه
فارن اف��رز در  18آگوس��ت 2021بيان كرده
است «:هيچ دليلي وجود ندارد كه فكر كنيم با
پيروزي كامل طالبان ،اين گروه روابط خود را
با القاعده قطع ميكند .پيوندهاي بين اين دو
بيش از  ۲۰س��ال پابرجا بوده است ».بنابراين
امريكا بعد 20سال از جنگ ،نه تنها القاعده را
در افغانس��تان از بين نبرد بلكه حاال اين گروه
موقعيتي مستحكمتر از گذشته در اين كشور
دارد .هدف ديگر امريكا از حمله به افغانستان
راهاندازي به اصط�لاح حكومتداري مطلوب
بود اما با سرنگوني دولت كابل و احياي امارت
اس�لامي طالبان ،اين هدف نيز به طور كامل
از بي��ن رفت هر چند طالب��ان وعده حكومت
فراگير متش��كل از تمامي اق��وام و جناحهاي
حاضر در افغانستان را ميدهد اما معلوم است
كه حكومتداري مورد نظر امريكا در اين كشور
به طور كامل سقوط كرده است .امريكا حتي
نتوانست همانند شوروي حكومتي نيمبند به
جا بگذارد تا بتواند مدتي از خ��ود دفاع كند.
بنابراين نتيجه طوالنيترين جنگ تاريخ امريكا
چيزي جز شكست كامل براي واشنگتن نبود و
اين كشور نتوانست به هيچ كدام از اهداف خود
در اين جنگ دست يابد.

اژدها در جاده امپراطور
محتا مانيك
با خروج نيروهاي امريكايي ،چين در حال اجراي
برنامههاي خود درباره افغانس��تان است .اگرچه
دامنهميزانتحققدستوركارچينهنوزمشخص
نيست،وليمسلماستاينكشور تاكنونگامهاي
بلندي برداشته است .پكن كه سالها در سكوت
جايگاه راهبردي اين كش��ور را نظ��اره گر بوده،
گفتوگوهاي غيررس��مي را با سياستمداران و
عناصر مخالف در افغانستان برگزار كرده است.
در واقع ،خروج امريكا و ناتو به چين امكان داده تا
براي تبديل شدن به جديدترين بازيگر در«بازي
بزرگ»  -يادآور زماني كه دو امپراطوري انگليس
و روسيه در رويارويي سياس��ي و ديپلماتيك با
هدف دس��تيابي به قدرت و نفوذ بر افغانستان و
سرزمينهاي همسايه آسياي مركزي و جنوبي
با يكديگر سرشاخ شده بودند -تالش كند .حمله
شوروي به افغانستان و حمله اكتبر  ۲۰۰۱امريكا
نيز يادآور بازي بزرگ بود.
امريكا براي نابودي گروه تروريس��تي القاعده و
طالبان وارد افغانستان شد ،ولي حاال بيهوده بودن
نگهداري نيروها در افغانستان را پذيرفته است.
كارشناس��ان مس��ائل راهبردي امريكا نگرانند
بازگش��ت طالبان به قدرت منجر به بازگش��ت
القاع��ده و پيامده��اي ويرانگر براي م��ردم و به
ويژه زنان ش��ود .از نظر چين ،افغانستان جايگاه
مهمي در طرح بلندپروازان��ه كمربند يك جاده
دارد كه هدف آن تقويت جايگاه پكن در آسياي
ميانه و گسترش دسترسي خود به اروپا از طريق
راهآهن ،جاده و درياست .سياستمداران افغان با
خروج نيروهاي غربي و امريكايي به چين متمايل
شدهاند .تالشهاي پيش��ين چين در جلب نظر
افغانستان به علت نفوذ گسترده امريكا بر دولت
اين كشور ناموفق بود ،ولي اكنون انتظار ميرود

اشرف غني با پكن گفتوگو كند .بازگشت طالبان
بهافغانستانميتواندبازگشتگروهمهلكالقاعده
و كابوسي براي امريكا ،غرب و چين باشد.
ناظران امريكايي اقدامات چين در افغانس��تان
ميگويند پكن حدود پنج سال پيش با رباني ،وزير
خارجه وقت افغانستان درباره احتمال گسترش
داالن اقتصادي چين و پاكس��تان به افغانستان
تحت ابتكار يك كمربند يك جاده ،مذاكره كرده
بود ،ولي با تماس ميان سفراي هند و امريكا در
كابل و فشار بر رباني ،او اين نگاه را كنار گذاشت.
هند سرمايهگذاري عظيمي در طرحهاي توسعه
در افغانستان انجام داده است .چين ميخواهد با
وعده توسعه و بازسازي ،نظر افغانستان محاصره
شده در خشكي را جلب كند و جايگاه راهبردي
افغانستان نيز به نوبه خود به چين كمك ميكند
تا نفوذ خود را در سراس��ر جهان گسترش دهد،
ولي پر كردن خأل امري��كا و غرب براي چين كار
سادهاي نخواهد بود .پكن بايد از نقطه توقف پنج
سال پيش شروع كند و گفتوگوهايي غيررسمي
نيز با طالبان انج��ام داده اس��ت .اگرچه به نظر
ميرسد خروج امريكا مانع بزرگي را از مقابل چين
برداشته ،ولي مقابله با طالبان بيزار از بيگانگان كار
سادهاي نخواهد بود .واداشتن طالبان به امضاي
توافق صلح ميتواند شروع خوبي براي چين باشد،
ولي چگونه ميتوان مطمئن بود كه طالبان روزي
آنها را از افغانستان بيرون نميكند؟ موفقيت چين
در افغانستان به صلح و ثبات بستگي دارد ،ولي
افغانس��تان به ندرت صلح و ثبات را تجربه كرده
است .بايد ديد آيا چين با استفاده از مشوقهاي
اقتصادي و تجاري ،در جايي كه ديگران شكست
خوردهاند ،موفق خواهد شد؟!
ترجمه :اداره كل رسانههاي خارجي
منبع :ديلي صباح

واکنش

پيام سقوط كابل
براي متحدان خاورميانهاي امريكا
توني واكر
پس از سقوط كابل و خروج ش��تابزده امريكا از
كشوري كه يك تريليون دالر را در آن به هدر داد،
اين س��ؤال باقي ميماند كه حاال خاورميانه چه
ميش��ود؟ از برخي جهات ،وضعيت افغانستان
بيش��تر از ویتنام نگرانكننده است ،زيرا بخش
اعظم خاورميان��ه در خطر افتادن ب��ه دام هرج
و مرج است .شكس��ت ارتش ويتنام جنوبي در
س��ال  1975ممكن بود بر تحوالت كشورهاي
همسايهاش همچون هند و چين تأثير بگذارد،
اما عواقب آن تا حد زيادي مهار شد .افغانستان
از اين نظر متفاوت اس��ت چرا كه وقتي اعتبار و
اعتماد بهنفس امريكا در ويتنام خدشهدار شده
بود ،قبل از ظهور چين ،همچنان نيروي نظامي
غالب در غ��رب اقيانوس آرام ب��ود .هيمنه يك
واشنگتن تضعيفشده  -كه اطمينان از توانايي
خود براي پايبندي ب��ه تعهداتش ندارد -اگر در
نگاه كشورهاي خاورميانه شكسته نشده باشد،
اما اقتدار آن بسيار زير سؤال خواهد رفت .چين
و روس��يه در حال آزمودن عزم امريكا در سطح
بينالمللي هس��تند .در خود منطق��ه ،تركيه و
ايران در حال حاضر ب��ه دنبال پر كردن خأليي
هس��تند كه با شكس��ت امريكا بهوج��ود آمده
است .پكن و مس��كو به داليل خاص خود آينده
افغانستان را دنبال ميكنند .براي چين ،موضوع
از مرز مش��ترك فراتر ميرود؛ در حاليكه براي
روسيه نگرانيهاي تاريخي در مورد افراطگرايي
افغاني وجود دارد كه ميتواند مسلمانان روسيه
و كشورهاي همسايهاش را آلوده كند .پس از آن
پاكستان است كه طي اين سالها بهصورت پنهان
و آشكار از طالبان حمايت كرده است .اسالمآباد
در سختي ش��ديد براي امريكا ،فرصتهايي را
براي خود ميبيند تا نقش مهمتر منطقهاي را بر
عهده بگيرد .در خود افغانستان ،طالبان ممكن
است به تعهدات خود مبني بر تغيير در نگرش و
رويكردش عمل كند و بهدنبال ايجاد حكومت
ائتالفي در كشوري باشد كه از اختالفات خونين
قومي و قبيلهاي زخم بس��يار خورده اس��ت .با
توجه به نشانههاي اوليه از اقدامات تالفيجويانه
وحش��يانه طالبان عليه دش��منانش و واكنش
وحش��تزده مردم افغانس��تان كه شوكه شده
بودند ،باور اينكه طالب��ان ميخواهد تغييرات
زيادي انجام دهد ،سخت است.
پيامدهايي براي خاورميانه
آي��ا طالبان دوب��اره بهعن��وان حكومت حامي
تروريسم ظاهر ميشود؟ آيا افغانستان را تبديل
به بهشت تجارت ترياك ميكند؟ بهعبارت ديگر،
آيا طالب��ان راه خود را تغيي��ر داده و به گونهاي
رفتار ميكند ك��ه تهديدي براي همس��ايگان
خود و بهطور كل��ي منطقه نباش��د؟ از ديدگاه
امريكا با خروجش از افغانس��تان ،حاال ميتوان
به اصليترين كار ناتمام در خاورميانه يعني زنده
كردن توافق هس��تهاي با ايران رسيدگي كرد -
البته اگر اختالف اسرائيل {رژيم صهيونيستي}
و فلسطين را كه بهظاهر حلنشدني است ،كنار

بگذاريم .تالش براي احياي برنامه جامع اقدام
مشترك ( )JCPOAسنگ بناي تالش دولت
بايدن براي مشاركت س��ازندهتر در خاورميانه
اس��ت .پيش��رفت برجام در حال تزلزل است.
انتخاب رئيسجمهور جديد در ايران ،تالشها
براي دستيابي به سازش را پيچيدهتر ميكند.
ادامه برجام كه در اثر رفتار دونالد ترامپ متوقف
ش��د ،اليه جديدي از عدم قطعيت  -و خطر -را
به محاس��بات خاورميانه ميافزاي��د .تحوالت
افغانستان براي هيچكدام از طرفين قضيه ب ه اندازه
حكومت ايران مورد توجه نبود .با توجه به نگراني
تهران در مورد بدرفتاري با مردم شيعه افغانستان،
روابط ايران و طالبان در برخي مواقع تيره و تار و
در برخي موارد ديگر مشاركتي بوده است .ايران
شيعه و طالبان بنيادگراي سني ،شريك طبيعي
نيستند .در دورتر ،آخرين تحوالت در افغانستان
توجه كش��ورهاي خليج فارس را به خود جلب
خواهد ك��رد .قطر در جريان مذاك��رات صلح با
دولت شكستخورده غني ،پناهگاه ديپلماتيك
براي طالبان فراهم كرد .اين طرح ابتكاري صلح
ذیل حمايت امريكا اكنون مشخص شده كه مثل
ردپايي بوده كه طالبان بو كشيده تا به منزلگاه
جاهطلبيهايش براي بازگشت به قدرت برسد.
اگر هر ناظر معقول غير از اين باور داشته باشد،
گيجكننده است .عربستان از تحوالت افغانستان
راضي نيست ،زيرا به نفع رياض نيست كه اقتدار
امريكا در منطقه تضعيف ش��ود ،اما سعوديها
پيوندهاي ديرين��ه خود با طالب��ان را دارند .در
سياست خارجي عربستان سعودي ،افغانستان
يك بازي با جمع صفر نيست .بهطور كلي ،ضربه
به موقعيت امري��كا در منطقه ،ب��راي متحدان
معتدل عربش نگرانكننده خواهد بود .اين شامل
مصر و اردن ميشود .براي اين دو ،با تصويري كه
از طالبان كمينكرده در سايه دارند ،رويدادهاي
افغانستان خبر خوبي نيست .موفقيت طالبان
در افغانستان ،پيامدهايي نيز براي حساسترين
و قاب��ل احتراقترين گوش��ه خاورميانه خواهد
داشت .هم در عراق و هم در مناطقي از سوريه كه
امريكا در آن حضور نظامي دارد ،خروج امريكا از
افغانستان نگرانكننده خواهد بود .در مورد لبنان
كه در همه ابعاد به يك دولت شكس��تخورده
تبديل شده است ،نابساماني افغانستان به تيره
و تارگي آن خواهد افزود .اس��رائيل پيامدهاي
شكست متحد اصلي خود را محاسبه خواهد كرد.
بهنظرنميرسدافزايشبيثباتيخاورميانهبهنفع
اسرائيل باشد .در مرحله بعدي ،بدون شك امريكا
از همه تعهدات خود در خاورميانهجز فشارهاي
شديد عقبنشيني خواهد كرد .اين زمان براي
آن اس��ت كه در مورد آنچه از تجربه دردناك
افغانس��تان ميتوان آموخت ،تأمل كند .درس
اصلي كه بايد امري��كا و متحدانش بياموزند اين
است :جنگيدن در جنگهاي مربوط به «دولت
درمانده» ،يك تفكر بازنده است.
«اينفورمد كامنت»(خالصه شده)
ترجمه :مركز مطالعات راهبري سورين

