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مقدمه
ناتو ،قدیمیترین ،قویترین ،پویاترین و مؤثرترین اتحادیه دفاعی -نتامی و سیاسی -امنیتی
به رهبری آمریکاست ،ایالات متحده آمریکا در اکثر بحرانها با کارت بازی ناتو ،بازیگران دولتای
و شبه دولتیهای گریز از مرکز را مدیریت مینماید .سازمان پس از رویداد یازده سپتامبر در طی
کنفرانس سران ناتو در پراگ (سال  ،)2332به لحاظ موداوعی و وغرافیاایی خاود را ماورد بااز
تعریف قرار داد و با حضور در افغانستان ،نخستین گا در عرصه بینالمللای در منط اه حیااتی و
حساس خاورمیانه – خارج از اروپا  -را رقم زده است .افغانستان فراموش شده بار دیگر پاس از
یازده سپتامبر ،و با تووه به بحرانهای خاص داخلی به سمت و بدست بازیگران فرا منط اهای و
منط های گره خورد .اف غانستان پل ارتبااطی باین کشاورهای منط اه باوده و باه دلیال مسااله
افراطی گرایی و تسری آن ،از اهمیت و انی برخوردار شده است .اهمیت راهبردی افغانساتان باه
موقعیت وغرافیایی آن برمیگردد ،دسترسی قدرتهای منط های و بینالمللی به منااطق مجااور
امکانپذیر میشود .اصولاً وقوع بحرانها بویجه بحرانهای سرزمینی با منافع قدرتهای بازرگ در
ارتباط است .به دلیل وابستگیهای امنیتی و اقتصادی که میان قادرتها و کشاورهای همجاوار
ووود دارد ،بناچار برخورد منافع باین قادرتهای منط اهای و فرامنط اه ای مشااهده میشاود.
همچنین عکس آن نیز صادق است .به عنوان مثال یت قدرت منط های ممکن است باه دلیال
ترس از کشیده شدن ونگ باه داخال مرزهاایش باا اساتفاده از زور مخاالف باشاد اماا قادرت
فرامنط های چناین دددداهای نداشاته و موافاق آن میباشاد .پاس تعاارن مناافع آن دو نیاز
بحرانآفرین خواهد بود (واعتی.)641 :6032 ،
افغانستان نه توقفگاه بلکه محل تردد و ترانزیت قدرتها در منط ه بوده است .افغانساتان در
طی قرون میدان بازی قدرتهای فرامنط های بریتانیا ،شوروی و آمریکا و از سویی تحات تااثیر
احزا بنیادگرای اسلامی و مکتب خانههای همسایه پر دردسر خود ،پاکستان ،و دیره بوده است،
از این رو حاکمیت افغانستان به تناسب نفوذ هجمونهای وقت ،انواع نتا های سکولار اماان اللاه
خان ،کمونیستی و در پی آن خلافت اسلامی و نوع وم وری برآماده از کنفارانس بان را تجرباه
نموده است .افغانستان به عنوان کشور حایل ،وایگاه حاشیهای و مودع پادگانی بارای قادرتها
داشته است .این کشور چ ار راه لیوپلیتیت و لیواستراتجیت ،در معارن فرصاتطلبی نخبگاان
داخلی و قدرتهاست .در روابط بینالملل به طور طبیعی ،هر دولتی به ویاجه قادرتهای بازرگ
بدون هیچگونه اعتمادی به دیگران میخواهد برناده باشاد .ممکان اسات وداعیت بحرانای را
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فرصتی برای کسب منافع در نتر گرفته شود؛ مطمئنا مستلز آمادگی برای مدیریت بحران است
).(Yar, 2010: 4
حضور آمریکا تاکنون برای تثبیت امنیت و کسب منافع حیاتی و م م هجماون و متحادین از
طروق نتامی و به طور یکجانبه در دوران بوش ،چندوانبه گرایی اوباما و نگاه ملیگرایی ترامپ
در افغانستان و بواقع در خاورمیانه مطرح بوده است .در تمامی اسناد راهبردی امنیت ملی روسای
وم ور از ومله بوش همواره بر مدیریت منازعات و انی از سوی ایالات متحده به منتور تثبیات
برتری خود تاکید شده است ( .)NSS, 2002:VIاوباما نیز همچنان بر تداو رهبری آمریکا به
ویجه از طریق اقتصادی تمرکز نمود ( .)NSS, 2010: 8ترامپ نیز بار تجسام برتاری طلبای
قدرتمند و الگوپذیری ارزشهای آمریکایی متع د شده اسات ( .)NSS, 2017: 1اماا بحاران
امنیتی افغانستان ،ناتو و آمریکا را به این نتیجه رسانده است؛ ونگ نامت ارن ،نامتعارف و بومی با
یت گروه قومی -محلی طالبان ،در واقع ونگ فرسایشی علیه امنیت و منافع راهباردی هجماون
است .بحرانها زود نیامدهاند ،که زود محو شوند .تاریخ هیچ ملتی ،روایات مساتمر یات قادرت
مطلق نیست ،هر قدرتی با م اومت قرین است ،به بیان دیگر هر قدرتی ،م اومت ساز و هر ناوع
امنیتی نسبی است( .خبیری و ب شتی .)2 :6030 ،تحولات محیط امنیتای افغانساتان و باا توواه
عمق بحرانهای پایدار منط ه،کشور مأمن و تزریق تروریسم از ومله داعش و گروههای متعادد
در سطوح بینالمللی شده است .دولتمردان کنونی آمریکا با رویکرد «نخست آمریکا» مصصماند،
با خروج خود از بحران داخلی کشور افغانستان ،دمن تداو قدرت هجمون و نفوذ خاود از طریاق
فرار از افول اقتصادی هجمونیت ،خواستار ت بل امنیت از سوی متحدین منط های و حتی تحمیل
تله هزینه برای رقباست.
سازمان بین دولتی منط های و در واقع و انی و رسمی ناتو با  23عضو فعلی تحت رهباری
هجمونیت آمریکا ،بیشتر و پس از یازده سپتامبر ،با نگاه لیوپلیتیکی و لیواکوناومیکی ،حوزههاای
امنیتی خود را به سمت شرق (عضویت  66کشور بلوک کمونیستی سابق) ،و با اکثار کشاورهای
اسلامی ( 02کشور) و با دهها کشور همکار و شریت شده است .ناتو در گزارشی با نا «به ساوی
استراتجی کلان برای و ان نامطمئن» به عناوان مانیفسات نااتو در ساال  ،2331باا باازتعریف
مشارکت فراآتلانتیکی ،ت دیدهای م م و انی را ترسیم نمودند :تعصب سیاسای و افراطایگاری
مذهبی ،تروریسم باینالمللای ،توساعه تسالیحات کشاتار ومعای و مسااله تضاعیف دولتهاا و
سازمانهای مانند ناتو و دیره مطارح شاد ( .)Shalicashvili and others:2008اتحادیاه
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طبق ماده  4اساسنامه لیسبون ( ،)2363قبول مسوولیتها را نه در قالب زمانبندی ت ویمی بلکه
به صورت للهای ،وابسته به شرایط میداند .مادیریت بحاران در منااطق حایال زمیناه مداخلاه
قدرتها را تسریع نموده و محیط امنیتی را پیچیده میکناد .البتاه در نتار هجماون حال فاوری
بحرانهای داخلی کشاورهای داعیف باه مانناد افغانساتان ،در طای ادوار تااریخی در اولویات
هجمونهای نبوده ،آنها با حضور بلند مدت در بحران افغانساتان ،مادیریت قادرتهای مازاحم
منط ه را در اولویت نخست قرار میدهند .در دوره کنونی هجماون بطاور مسات یم ناه از ساوی
کشورهای بزرگ بلکه از سوی بازیگران فروملی در درون قدرتهای ورشکسته و داعیف ماورد
ت دید واقع شده است.
هجمون براساس ماهیت نتا بینالملل ،ساختار و نتم نوین خود را در مناطق ویجه ،پیگیاری
و کشورهای دیر همسو را مدیریت مینماید .ایران و قدرتهای ددهجمونیت دمن اینکه تحت
تحدید ،تحریم و ت دید هجمون بوده ،از سویی،کشورهای متحد هجمون ،الگوهای رفتاری خود را
در نوع ارتباط با ایران ،با تت قطب و انی مننطبق میکنند .افغانستان در همسایگی ایران پاس
از یازده سپتامبر در ارت ا لیوپلیتیکی هجمون ن ش موثری دارد .سؤالات فرعی در پاجوهش پایش
رو :ن ش مولفههای لیوپلیتیکی در شکلگیری و تداو بحران افغانستان چیست؟ اتحادیه نااتو و
هجمون چگونه قادر خواهند بود با حفظ اعتبار ،همزمان صلح با طالباان را مادیریت کنناد؟ ابازار
تئوریت مورد نتر با تووه به نگاه واقعگرایی ایالات متحده آمریکا در ناتو و در منااطق ،بار پایاه
چارچو نتری «ثبات هجمونیت» میباشد.
 .8چارچوب نظری :نظریه ثبات هژمونیک
درک ب تر به منتور رهگیری حوادث نتامی ،سیاسی و امنیتی بدون ابزار نتری در حکام
از دست دادن ن شه راه میباشد .نتریهها بمانند عینتها یا لنزهای رنگی ،متفاوت هساتند و باا
هر لنز خاص ،و ان به همان رنگ به نتر میرسد .و ان متفاوت نیست ،بلکه متفاوت باه نتار
میرسد .تن ا راه برای ف م اینکه از میان میلیونها واقعیت ،کدا یت بیشاترین اهمیات را دارد،
استفاده از نتریه است (واعتی .)261 ،با تووه به تحولات نتامی و امنیتی پیش رو در خاورمیانه،
تأکید بر نتریات نو واقعگرایی بر پایه «ثبات هجمونیات» ب تار میتواناد علال حضاور و نفاوذ
اتحادیه ناتو و آمریکا در مدیریت بحران افغانستان را تبیین نماید .دیدگاهی کاه میتواناد رفتاار
ناتو ،به ویجه پایایی و گسترش ناتو را ب تر تبیین نماید ،در واقع ساختار هجمونیات باا ابازار نااتو
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تس یل کننده این امر میباشد ( .)Linklater, 2006 :263قدرت مسلط به منتاور مادیریت
بر اوداع لیوپلیتیت مناطق ویجه ،با ایجاد قواعد و هنجارها دمن تثبیت و تضمین تداو اوداع
سیاسی و اقتصادی خاص خود ،نفوذ هجمونیت خود را بر آن منااطق هماوار میکناد .از ساویی
قدرت های همسو خود را مدیون سیستم دانسته و در حین تعدیل روابط ،از فرصات پایش آماده
ب رهبرداری میکنند ( )Siedschlag, 1997:7رهبر یا هجمون با لحاظ منافع دیگران ،نفاوذ و
مشروعیت خود را به ویجه با ردایت بازیگران بزرگ و متحدین همسو ت ویات نماوده اسات .در
قرون نوزده و بی ستم ،بریتانیا و پس از آن آمریکا (به همراه شوروی در طول وناگ سارد) رهبار
و انی بوده است .بررسیهای تاریخی مشخص میسازد که اگر کشاوری ساه شارط را مح اق
سازد ،میتواند نتا ثبات هجمونیت را پایهگذاری نماید:
 .6برتری نسبی :قدرت هجمون باید برتری محسوسی بر سایرین داشته باشد؛
 . 2قدرت ساختاری ن ادینه شده :قدرت هجمون بایستی به رسامیت شاناخته شاود و قادرت
ساختاری را با توان تعیین شرایطی که منافع هجمون در آن تامین گردد ،فراهم سازد؛
 . 0قدرت داخلی پشتیبان اعمال خاروی :تا زمانی هجمون موفق به بسیج و حمایات از طارف
قدرت داخلی نگردد ،قادر به ایجاد معماری و انی نخواهد شد (رحیم صفوی و شیخیانی:6013 ،
 .)63پس نتم هجمونیت نتمیاست که از سوی دولت م تدر ودع و اورا میشود ( Ikenberry
 .) and Tsuchiyama, 2002:72در نگاه واقع گرایاان ،هجماون و اانی تواماان باا اراده و
توانایی قواعد حاکم را حفظ و خود را پاسبان امنیت و انی میداند .کراسانر و رابارت گیلپاین از
مطرحترین کسانی بودهاند که از تئوری ثباات هجمونیات دفااع کردهاناد و بار آنناد کاه ثباات
هجمونیت ریشه در رویکرد دولت محورانه و قدرت محورانه ریالیسم دارد (ولالی.)76-72 :6011 ،
از این رو اتحادیه ناتو برنامههای اورایی خود را همسو با راهبرد یت وانبهگرایی هجماون و
در راستای سیاست خاروی (و انی) دولت آمریکا قرار داد؛ توانایی آمریکا در تداو عمر یت ن اد
در حال مرگ نشان میدهد که چگونه ن ادهای بینالمللی توسط کشورهای قویتر ایجاد و حفاظ
میشود تا به مناافع ماورد نترشاان برساند ( .)Waltz, 1998:1در واقاع رشاد و شاکوفایی
کالاهای عمومی و انی [امنیت و صلح بینالمللی ،ثبات مالی و اقتصاد دیر انحصااری مساتلز
مدیریت رهبر یا مجری توانا است و نااتو باه ابازاری بارای حفاظ و توساعه تسالط آمریکاا بار
سیاستهای نتامی و خاروی اروپاییان تبدیل شده است (امینیان .)02-20 :6011 ،آمریکا حضور
و حرکت خود را در هر منط های علیردم علل اعلامی ،در تع یب و م ابلاه باا روناد قادرتگیری
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هجمونهای بال وه میسنجد .بزرگترین دددده دولت هجمون حفاظت یا ت ویت موقعیت خاود در
عرصه بینالملل است.
دولت هجمون به منتور مدیریت در بحرانها علاوه بر تردیب به اوبار نیز متوسال میشاود.
قابلیتهای سمبلیت ،اقتصادی و نتامی هجمون به کار گرفتاه میشاوند .هار چناد کاه برخای
دولتها بالاخص دولتهای بزرگتر ،آن را مطابق با خواستهها و مناافع خاود ارزیاابی نمیکنناد.
رابرت گیلپین از نوریالیستها مش ور روابط بینالملل مثل سایر ریالیستها در تحلیلی منسجمتر،
بر ن ش ثبات زای هجمون در سیستم هجمونیت تاکید میکند .دولتهای قدرتمنادتر ،در تنتایم
فرآیند همکاری یا عد همکاری خود بر دیگران همواره بار ساطح دساتاوردهای نسابی تمرکاز
دارند ،به طوری که به اثرات آن دستاوردها و فاصله قدرت خود با دیگر دولتها اهمیت میدهند.
استون وبر و سوزان استرنج رلیمهای بینالمللی را در اصل محصول و در خدمت قدرت هجماون
میداند ،هر چند که دولتهای دیگر نیز از مزایای آن در ساطوحی پاایینتر ب رهمناد میشاوند.
(بیلیس و اسمیت .)174-170 :6011 ،واقع گرایان بر این باورند که در مادت  40سااله وناگ
سرد ،مدیریت بحرانهای و انی با تووه به توان نتامی و سیاسی شوروی هم پاای آمریکاا بار
پایه توازن دو قطب قدرت ،از وقوع ونگ بزرگ دیگر ولاوگیری شاد .اکناون بازماناده و قطاب
پیروز با تعدد و تنوع تواناییها و ت بل مسوولیت در بحرانهای چ ار گوشه و ان حادر و بنوعی
برتری خود را به نمایش گذاشته است ،از اینرو ایالات متحده ابرقدرت و ان قلمداد شده است.
بر پایه نتریه ثبات هجمونیت و ان نیاز به یت کشور فرادست دارد .هجمون بایاد تواناایی و
اراده و اعمال قوانین و مدافع نتامی باشد که منافع تمامی اعضای تأثیرگاذار نتاا بینالملال را
تأمین کند .همچنان متکی به قدرت هجمون باشند ( .)Mayer, 1994:9هجمونی در قالب یت
مف و ریالیستی؛ میزان نفوذی را که یت قادرت بازرگ میتواناد بار دیگار کشاورها در نتاا
بینالملل وارد کند؛ از رهبری تا تسلط در نوسان است .حضور و اورای اراده سیاسای هجماون در
مناطق بحرانی مساتلز تواناایی ،تمایال و «مشاروعیت» نسابی و اانی هجماون میباشاد .در
رقابتهای هجمونیت ،چرخش قدرت اقتصادی و ونگهای هجماون در ارتبااط باا هام هساتند
( .)Gilpin, 2002 :12آمریکا با بازتولید قواعد دامن تحدیاد رقباای و اانی ،منط اهای و
فرامنط ه ای در منط ه حیاتی و راهبردی خاورمیانه خواهان نفوذ و مشارکت در ت ابل با رشد نفوذ
رقبا در منط ه میباشد .ارت ای قدرت هجمون همواره با راهحل نتاامی کوتااه مادت و واکنشای
امکانپذیر نیست؛ ناتو به رهبری یت وانبه گرایی آمریکا در عرصه افغانستان چگونه میتواند باا
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اعما ل فشار و ارایه امتیاز سیاسی به طالبان از بحران عمیق و فرسایشی به منتاور ولاوگیری از
افول اقتصادی هجمون گذر و مشروعیتش را بدون تشدید ونگ با تلفات میلیونی تاداو دهاد ،و
ایران و بازیگران دد هجمونیت منط ه را تحت مدیریت خود مح ق سازد.
 .2افغانستان و بحران ناامنی
افغانستان تا زمانی که بر چارچو های مرکزگرایای و بار دولات ساازی تاکیاد و تمکاین
ننماید؛ ناامنترین کشورهاست .چرا؟ افغانساتان همزماان دارق در مجماعالجزایر بحرانهاسات
(بحران هویت ،نفوذ ،مشروعیت ،اددا  ،توزیع و مشارکت) ،بحاران هویات ماادر بحرانهاسات.
بدین ترتیب ،چالشهای ناامنی بیشمار وامعه و دولت دعیف افغانستان را درگیر نموده است.
نخبگان فروملی ،ملی و دیگر بازیگران منط های و فراملی هیچگان نتوانستند دولت متمرکز
در کشور افغانستان مست ر کنند .برای کشورهای خاروی ،کنترل بر وامعهای که با بحران هویت
رو به رو است ،صلح سازی امکانپذیر نیست .تضاد هویتی (قومی– مذهبی ،محلای و وغرافیاایی)
به معنای ف دان اوماع هویتی ،در نتیجه بحاران دایمای در وامعاه را سابب شاده اسات .عاد
چشمانداز مشترک و ن اط مروح همسو؛ ونگ دایمی بین بخشهاای مختلاف وامعاه ،ماهیات
روزمره و مداو پیدا میکند و از سوی دیگر نیروهای خاروی نمیتوانند ،بر کشور مسلط شاوند و
وامعه را به لحاظ ناامنیهای عمیق و پیچیده اداره کنند .در چناین بساتر اوتمااعی وناگ باین
قومی و درون قومی ،کاملاً ن ادینه میشود .در این صورت ،ونگهای داخلی در افغانستان پایانی
ندارد و همیشه در «آن گوشه» است و با هر تلنگری ،دوباره آداز میگردد .هر قاومی میخواهاد
اختلافات و تفاوت منافع در چارچو ارزشهای قومی او به قضاوت آید .همین باعث میشود که
قضاوتهای کاملاً مختلف و متفاوت شکل گیرد .تن ا راهحل اینکه چه قضااوتی بایاد مبناا قارار
گیرد ،ونگ است (دهشیار .)237-231 :6033 ،هویت ملی (دولات ساازی مبتنای بار قاانون) و
امنیت دو کلید والهای هستند که در تحلیل بحران عمیق افغانساتان نبایاد از آنهاا دافال شاد.
پیامد این ناامنی ها وز کشتار ،ف ر ،فساد ،ورایم ناشای از افازایش تولیاد و توزیاع ماواد مخادر،
معضل پشتونستان و مساله زنان و دیره نیست ،بطوری که ،منجر به بیثباتی ،عد توسعه و رشد
تروریسم در کشور و در سطح بینالملل شده است.
سازمان ناتو در پی رویداد  66سپتامبر  2336و مسایل پس از آن ،مبارزه با ترویسم و تکثیار
سلاحهای کشتار ومعی را در دستور کار قرار داده است .در همین راستا ،ناتو سعی داشاته تاا باه
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عنوان یت سازمان کارآمد منط های ،در برابر کلیاه موداوعات و چالشهاای م ام بینالمللای
سریعترین و کاملترین واکنشها را ارایه نماید .شاهد بودهایم سازمان در طی سالهای اخیار در
ورود به بحرانهای بینالمللی و منط های علیردم مشکلات فراوانای کاه اعضاای ایان ساازمان
داشتهاند علاقهمندی خاصی نشان داده است (واویدنیا .)4 :6036 ،ناتو باا رویکارد نتاامی و باه
تناسب اهداف ودید به عنوان سازمان نتامی– سیاسی و امنیتی در اکثر بحرانهاا حضاور دارد.
آمریکا در رأس ناتو به این امر واقف میباشند که توافق نه برای ونگ بلکه برای صالح آداازگر
استراتجی نوینی است ،سرنوشت ونگهای طولانی و پر هزینه بر سرنوشت و پرستیج و انی ناتو
و هجمونی آمریکا بدون تاثیر نخواهد بود.
آمریکاییها درک نمودهاند به صرف کشتن پیروزی حادث نمیشود .در وامعهای کاه مارگ
در برابر نیروهای خاروی ،یت افتخار برای قو و مذهب محساو میشاود ،باه ایان معناا کاه
ن ایتی برای کشتن و داوطلب برای کشته شدن وواود نادارد .برخای پاس از دو دهاه ،حضاور
سربازان آمریکایی را بر خلاف منافع قومی ،مذهبی ،وغرافیایی و قبیلهای خود تل ی میکنند .البته
این مودوع ربطی به کیفیت منابع نتامی آمریکا ندارد ،بلکه برآمده از حیات تاریخی و الگوهاای
تاریخی حاکم بر افغانستان است .به قول مایکل هوارد ،تاریخدان بروسته ،اگار ماا بارای اینکاه
مرد افغانستان را عون کنیم و سعی در تغییر دادن آنها کنیم ،با شکست روبهرو خواهیم شاد.
آنچه ناکامی آمریکا را رقم خواهد زد طالبان نیست ،بلکه شرایط ذکر شاده اسات .طالباان تن اا
تجلی مسلحانه ف دان ملت ،صنعت و ثبات هستند (دهشایار .)262-267 :6033 ،دولات ساازی
مسلحانه در افغانستان کارساز نیست .چنانچه بریتانیا و شوروی نتوانستند ،و اخیرا رییس وم اور
ترامپ بطور دیرمست یم بر این مودوع تاکید نمود .تن ا در چارچو الگوی تااریخی مبتنای بار
ردایت نخبگان محلی و با اتکا دیرمست یم به هجمون میتوانند به مرحله ثبات نسبی مورد نتار
نایل آیند .پیش از رویداد  66سپتامبر ،افغانستان شاهد حکومت سنتی ایدیولولیت طالباانی و باا
رویکرد اوماع قبیلهای مسلحانه بود .به باور برخی ،حاکمیت نوپای افغانستان پاس از طالباان باا
کمت هجمونی آمریکا در رأس ناتو به یت ثبات نسبی در سیاست داخلای و خااروی (منط اهای
اش) نایل آمد .پس از اولاس بن (نوامبر  )2336از حاکمیت پادگانی پیشامدرن قومی گاذر کارد،
ولی هنوز وامعه آن را لمس ننموده است .خشونت و تعصب قومی و مذهبی از موانع ملت دولات
سازی در افغانستان است چرا که از زمان است لال در اواسط قرن هجدهم تاکنون ،هیچ دولتی در
افغانستان با اداره و اراده مست یم مرد به ووود نیاماده باود .روناد شاکلگیری دولات ملات در
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افغانستان تحت تأثیر است امت وامعاه باه پروساهای معیاو تبادیل شاده اسات (فروای راد و
همکاران.)660 :6033 ،
ف دان اقتدار داخلی دولت مرکزی به تشدید دامنه منازعات مسلحانه قومی افزوده است .ایان
پروسه ناقص قومیت – محوری ناقض منافع و امنیت ملی کشور افغانستان بوده است تا اینکه با
حضور بلند مدت بازیگران دربی بویجه ایالات متحده ،افغانستان گام شاده در تااریخ باا عناوان
مبارزه با تروریسم بینالمللی ،نگرانیهای امنیتی و در ثانی به علت موقعیت این کشور در منط ه
مورد تووه ویجه قدرتهای بزرگ قرار گرفت .تنشهای قومی ،نیازمند تصمیمهای هدایتکننده،
تنتیمکننده و ح وقی هستند تا بتوان با کاهش دامنه و محتوا و نتایج آن ،کشور را از کشامکش
بیشتر نجات داد (خلیلی .)13 :6077 ،میراث هویت قو محور سنتی کشاور را از تکاوین دولات
مدرن باز میدارد و با عد مشروعیت داخلی و بینالمللی مووب سلب کارآیی دولتهاا میشاود،
به تبع آن مووب ناامنی داخلی و بینالمللی خواهاد شاد .حاال دولات تراماپ باا درک اودااع،
خواستار آنست تا گروه بومی و نارادی طالبان را به سامت ماذاکره کشاانده و در سااختار نتاا
سیاسی افغانستان وذ نمایند؛ ناگفته نماند طالبان در سالهای اخیر سلطه خاود را بار منااطق
زیادی از کشور تحمیل نموده است .از طرفی ،در ووامع پیچیده سنتی ،دموکراسی حداکثری فاقد
وواهت برنامهریزی شده میباشد؛ در اینگونه ووامع ساختار منسجم و محرز اتفاق نمیافتاد (باه
علت عد شفافیت در انگیزهها ،منافع و اهداف بازیگران) .بادین ترتیاب هجماون باا ابازار نااتو
درصدد است تا با صلح پیش رو و با ایجاد ثبات نسبی در افغانستان ،به اهداف اصلی و بلندمدت
خود فایق آید.
 .9ناتو و طالبان در افغانستان
بسیاری گروه طالبان را مسئول اصلی ناامنیها در کشور میدانند .البته این تبیین کننده همه
دردها نیست .چرا؟ پیشینه حوادث یازده سپتامبر به پرسشها پاسخ میدهد .دددده ناتو در اماور
افغانستان به دوران اشغال این کشور توسط ارتش سرخ در سال  6373بااز میگاردد .باه دنباال
حمله شوروی برای حمایت از رلیم کمونیستی کابل ،شورای همکاری آتلانتیت شمالی اقادا باه
تشکیل اولاس فوقالعادهای و از مداخله شوروی در افغانستان انت اد نمود (محمدی617 :6013 ،
.)610افغانستان پس از خروج شوروی درگیر ونگ داخلی شد ،حاصل آن مثل هر ونگی نااامنی و
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بدبینی به رهبران وقت – مجاهدین -بود .نخبگان افغانستان نجات خود را در دسات طلباههای
علو دینی مکتبخانههای دیوبندیه سپردند ،که تحت مدیریت پاکستان تربیت میشدند ،ناگفتاه
نماند معادلات پیچیده قدرت در پاکستان بین میلیتاریستها و بنیادگراها بدون تووه به الگوهاای
مدنی پابرواسات ( .)Lary,Platne and Brumberg, 2003:Xبادین ترتیاب طالباان باا
کمت ویجه ارتش پاکستان در طول سالهای  6331-2336در افغانستان حکومت اسالامی برپاا
کردند .اما افغانستان تحت حاکمیت طالبان از تحویل مساببین حملاات تروریساتی  66ساپتامبر
امتناع کرده و پس از مدت کوتاهی با هجمه سنگین ماشین ونگای آمریکاا و نااتو از حاکمیات
رسمی ساقط شد آمریکا و با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و در ابتدا با رداایت نسابی
وامعه افغانستان روبرو شده بود  ،آمریکا ،سازمانها و دیگر کشورهای هم صدا با هجمون مبادرت
به برگزاری اولاس بن در روز  27نوامبر  2336به منتاور اسات رار نتاا ودیاد در افغانساتان و
برپایی دولت فراگیر نمودند اما حاکمان طالبان باا قومیات پشاتون در قالاب تعصابات گساترده
پشتونیسم در ساختار نوین کشور به رسمیت شاناخته نشادند .حاوادث  66ساپتامبر بیاانگر ایان
واقعیت بود که شرایط و انی به گونهای تغییر یافته که موقعیت بسیاری از باازیگران باه و ات
میزان قدرت آنها در صحنه و انی تضعیف شده و در نتیجاه بعضای از باازیگران دساتازی باه
عملیات تروریستی را تن ا راه ممکن برای م ابله با گساترش قادرت آمریکاا در صاحنه و اانی
یافتهاند (بایبوردی و همکاران .)631 :6034 ،با این اوصاف ایالات متحده آمریکا و ساازمان نااتو
وظایف خود را تبیین نمودند :م ابله با تروریسم بینالمللی و ت ابل باا تولیاد و توساعه سالاحهای
کشتار ومعی .به طوری که  62سال بعد ،با ووود تحولات ودی در ساختار نتا بینالملل و با از
بین رفتن خطر کمونیسم ،بار دیگر افغانستان به دددده اصلی اعضای نااتو تبادیل شاد .نیاروی
بین المللی برقرارکننده ثبات در افغانستان (آیسااف) ،در نخستین عملیات خارج از حوزه وغرافیایی
شرکت نمود .بخشی از کمتهای ناتو به افغانستان (در دوره کرزای) از طریق ابتکار «مشاارکت
برای صلح» از سوی سازمان ناتو صورت گرفت .در طی اولاس اساتانبول ( ،)2334مشاارکت در
برقراری صلح و ثبات در افغانستان ،اولویت اول ناتو محساو شاد .آیسااف همچناین توانسات
مواف ت سازمان ملل متحد ،اتحادیه اروپایی و گروه هشت کشور صنعتی و ان را برای همکاری
ولب نماید .این ن اد همچنین با تشکیل تیمهای بازسازی ایالتی گسترش خود را در سال 2331
در سراسر افغانستان اعلا کرد ..از دیگر برنامههای آتی ،افازایش همکااری باا پاکساتان بارای
گسترش حضور این ن اد در ونو شرق افغانساتان خواهاد باود (محمادی.)610-633 :6013 ،
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البته طالبان با پیشینه ماذهبی و قاومی در راساتای اهاداف پاکساتان اسات ولای در خصاوص
آرمانهای اردی ،پشتونستان ،بسیار حساس است.
آمریکاییان ،رهبران پاکستان و افغانستان ،طالبان را به دو گروه ت سیم میکنند« :طالبان بد»
و «طالبان خو » .طالبان بد با کلیت ساختار قدرت حاکم مخالفند ولای طالباان خاو کساانی
هستند که در سایه شرایط بد زندگی ،ناتوانی دولت در ایجاد رفاه به سلاح پنااه آوردهاناد .ناگفتاه
نماند منازعات گروهی به رایجترین نوع منازعات تبدیل شدهاند (نای .)10 :6030 ،در افغانساتان،
آمریکا با «شورش روستایی» رو به روست که نیازمند تاکتیتهای دد شاورش و ب رهگیاری از
نیروی بومی است .با درآمد پایین ،وذ افراد به نیروی نتامی سخت نیست .آمریکاییان با تووه
به تجربه ویتنا  ،باید بدانند کسانی که از دید فرهنگی ،اوتماعی ،احساسای و بیانش باه نیاروی
شورشی نزدیکند ،هیچ گاه یت نیروی با اراده برای پیروزی نخواهد بود .شورشیان افغان کاه در
روستاها میونگند ،به سادگی میتوانند از پس برتری تکنولولیت رزمی سربازان دربی برآیناد و
به بسیج روستاییان بپردازند .شاناخت ویجگیهاای طبیعای و نیاز مردماان در میادان عملیاات،
شورشیان افغان را همواره یت گا ولوتر از نیروی رزمی دربای قارار میدهاد .طالباان و دیگار
نیروهای شورشی در افغانستان همچون «مااهی» در آ هساتند (دهشایار.)601-613 :6033 ،
پیروزی بر طالبان که کمابیش  43درصد ومعیت افغانستان را در بر میگیرد ،بسی دشوار اسات.
استراتجی دد تروریسام تکنولاولی محاور ،ارزلش اورایای و اعتباار تئوریات چشامگیر نادارد
(همان ) 232،ذهنیت اینکاه بتاوان افغانساتان را سروساامان داد ناه تن اا ممکان نیسات بلکاه
دیردروری تشخیص دادهاند ..بدین ترتیب ،دولت ترامپ در طی ده ماه اخیر با هفت دور مذاکره
مست یم با طالبان از راهبرد ودید خود در بحران افغانستان خبر میدهد.
 .4استراتژهای امنیت ملی آمریکا در افغانستان
سیاستهای بوش در استراتجی امنیت ملی ایالات متحده ،فصل ودیادی از مداخلاهگرایی و
سیاست ت اومی این کشور در و ان بوده اسات .پاس از یاازده ساپتامبر ،اساتراتجی آمریکاا در
منط ه در قالب ونگ با تروریسم تغییر کیفی خاصی برای اهداف آن کشور داشات ( Mohan,
 .) 2002:141با تووه به ن شی که آمریکا برای رهبری و ان قایل شده اسات ،هادف اصالی
آمریکااا ،م ااار چااین در مرزهااایش اساات تااا از ساالطه ایاان کشااور در آساایا خااودداری نمایااد
(.)Cordsman, 2016:15
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بدین ترتیب بوش همزمان با حملات تروریستی ،سیاسات ت ااومی را در پایش گرفات .باه
طوری که امروزه اکثر آن کشورهایی که مناافع آمریکاا را در هار ن طاهای ماورد ت دیاد قارار
میدادند ،مورد ت اوم و یا ت دید و تحریم آمریکا میباشند .بوش و ونااح محافتاهکار برحساب
درورت ،ونگ افغانستان را در اولویت اول قرار داد تا وناگ پیشدساتانه را در عمال بار ع اده
بگیرند .بوش بر پایه هجمونی ریالیستس ،متع د به فشار و نتاامیگری و بادنبال آن هزیناههای
هنگفتی برای هجمون متحمل میشد .اوباما به همین ترتیب هزینه نماود تاا افکاار و قلبهاای
شکسته از فرهنگ در را با یت دنیا فاصله تف یم و تحمیل کند .دولت اوباما به هجمونی لیبرال
باور داشت؛ تا با ارایه کمتهای اختصاصی ،بدون درک سااختار اوتمااعی در افغانساتان ،زمیناه
کاهش وابستگی آنان به گروههای شورشی را فراهم آورد .اما چنین رفتارهای سطحی در م ابال
انگیزههای رفتاری ووامع سنتی و نگاه طالبانیسم در طول قرون حاکم بر وامعه افغانستان ،قابل
معامله و م ایسه نیست .سیاست دموکراتیزاسیون ،مشارکت و مدارا محدود به وای سیاست م ار
نیز ووابگو بحران مذکور نشد .طالبان متعلق به قومیت پشتون به لحاظ روانی ،تعصبات ،عواطف
و آدا و رسو در پیوند شدید با مرد هستند.
سیاست خاروی آمریکا در دوره دونالد ترامپ؛ بار پایاه نگااه وکساونی ،خاود را متع اد باه
«نخست آمریکا» و افزایش ثروت ملی و ملیگرایی میداند .فلسفه سیاستگذاری کلان آمریکا در
قبال افغانستان قرار نیست ،چرخش  613دروهای داشته باشد .اما با ورود ریایس وم اور ودیاد،
تاکتیتهای اورایی به صورت شکلی نه محتوایی تغییر خواهد نمود .تراماپ در صادد اسات باا
«گاوهای شیرده» همراهی کند تا اینکه خود «ساواری» دهاد تراماپ هماواره پیگیار اسات تاا
بازیگران دیر مسوول حاشیه ساز دیردولتی را نیز به میز مذاکره بکشاند .در مرحله بعد به عنوان
هجمون ،از پایگاه و وایگاه حاشیهای افغانستان در راستای اهداف استراتجیکی آمریکا ب رهبرداری
نماید .تداو نفوذش را از ویب متحدین منط های و یا با واان گروههاای نیاابتی در افغانساتان
دنبال و مسوولیت بحرانهای دیرمرتبط را به خود آنها واگذار کند .دولت تراماپ متوواه شاده
است مدیریت ذرهبینی اوداع سیاسی ،اقتصادی ،اوتماعی و فرهنگای وواماع شارقی خاورمیاناه
فارغ از هجمونی آسان آمریکا در اروپا ،دیرممکن و پرهزینه و بیفایده است ،در عین حال دولات
ترامپ ،بحران افغانستان را در یت دوره کوتاه مدت تحت اولویت قارار داده اسات تاا صالح باا
طالبان را در و ت ایجاد ثبات و دولت سازی در حد دارورت ممکان ساازد .طالباان افغانساتان
بخش م می از معادله خونین افغانستان است که حتی بستر ظ اور گروههاایی مانناد داعاش را
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تسریع نموده است .طالبان بیش از آنچه یت نیروی ایدیولولیت و ستیزهوو همچاون ال اعاده و
داعش باشد ،یت نیروی بومی تابع ناسیونالیسم پشتون است .اما داعش یت گروه فاقد ع لانیات
مدرن ،بدنبال تحریت گروههای قومی و ماذهبی افغانساتان باه منتاور ایجااد یات حکومات
اسلامی -سنتی و بازگشت به قدرت ایدیولولیت در منط ه است .طالبان و داعش دو گروه رقیاب
یکدیگر هستند .داعش ،طالبان را رلیمی میدانند که تن ا خواستار ایجاد اماارت اسالامی داخال
افغانستان است .داعش در پی ایجاد خلافت در ساطح منط اه اسات .در اودااع کناونی ،زلمای
خلیلزاد به عنوان نماینده ویجه صلح در امور افغانستان در هفتمین دوره مذاکره با طالبان در صدد
است ،این گروه را به صورت مدیریت شده در نتا سیاسای افغانساتان پذیرفتاه تاا اودااع در
راستای استراتجی بلند مدت از کنترل هجمون خارج نشود.
 .5استراتژی آمریکا علیه بازیگران منطقهای در افغانستان
از ابتدای بحران افغانستان دولتها و سازمانهای بینالمللی براساس منافع و ماموریتهاای
خود در سطح نتا بینالملل و همچنین با تووه به م تضیات حاکم بر منط ه و کشور بحرانزده،
سیاستهای را تجویز نمودهاند .شاید بتوان گفت امروزه آمریکا بیش از هر زماان در خاورمیاناه،
سیاست نتامیگری و نفوذ سیاسیاش را هر چند با خروج نسبی نیروهایش دنبال نماوده اسات.
بنابراین راهبرد مبارزه با تروریسم که خصلتی ت اومی دارد شاکل گرفات (آذری نجاف آباادی،
 .)40-41 :6032از سوی دیگر ب ا ،مستلز رفتار ت اومی اسات (مرشاایمر .)20 :6030 ،ایالاات
متحده در این بین از ساختار ناتو به منتور مدیریت بحران خاص در وهله اول و در مرحله بعدی
به منتور ت ویت اقتدارش ب ره میبرد .ناتوی گسترده ،قدرت ن ادینه ایالات متحاده را تکاوین و
مشروعیت میبخشد .همچنان که ورود ناتو به افغانستان در راستای ن ش و انی نااتو میباشاد.
به قول هنری کسینجر :وقایع یازده سپتامبر و ونگ افغانستان رهبری آمریکاا را اوتناا ناپاذیر
ساخته است .ونگ برای تثبیت هجمونی آمریکا در شرایط نوین و انی بود .ونگی که کشورهای
و ان را در موقعیتی قرار داد که هیچ راهی وز همکاری با آمریکا پیش روی خود نیابند (خبیری
و ب شتی.)661 ،
با این اوصاف ،آمریکا با رویکرد یت وانبهگرایی ،اهداف خاصی را در ناتو تع یب میکناد .در
بند  23اساسنامه ناتو در نشست لیسبون ()2363؛ به صراحت تأکید شده است ،بحرانهای فراتار
از مرزهای ناتو میتواند ت دیدی مست یم علیه امنیت ،سرزمین و اتبااع نااتو باشاد (واویاد نیاا،
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 .) 7 :6036تداو نفوذ ناتو و هجمون در موقعیات لیوپلیتیات افغانساتان ،باه خاورمیاناه ،آسایای
مرکزی ،ونو آسیا و حوزه قف از در قالب کشورهای روسیه ،چین ،هند ،پاکستان و ایران منت ی
و مودوع م ار هجمونیت آمریکا را در منط ه ثابت میکند .افغانستان به عنوان قلب آسیا زمیناه
تحکیم نفوذ آمریکا در مرکز استراتجیت آسیا (ن طاه تلااقی مناابع اساتراتجیت روسایه ،چاین و
ایران) ،به عنوان کشورهایی که هجمونی آمریکا را به چالش کشیدهاند را فراهم کرد (تمنا:6017 ،
 .) 664بطوریکه پوتین با نگاه امنیتی در افغانستان ،در صدد شکاف بین اعضاای ساازمان نااتو و
هجمون است ،اما چین با اولویت بندی به منط ه خاورمیانه و با نگااه راهباردی اقتصااد -محاور
دمن رقابت با ایالات متحده آمریکا در منط ه درصادد تحات فشاار قارار دادن باازوی مخار
امنیتی پاکستان در حوزه مجاوراست تا با م ار تروریسم در منط ه ،و اش اقتصاادی هار چناد
کوچت خود را  -مل ب به کارخانه دنیا -با آشتی طالبان هموارتر نماید .از اینرو آمریکاا فاارغ از
مدیریت بحرانهای افغانستان ،به منتور تثبیت قدرت هجمونیت خود همواره اهداف سیاسای –
نتامی ،امنیتی و اقتصادی خاصی را در منط ه دنبال میکنند .هجماون در مادیریت بحرانهاای
و انی حضور و یا نفوذ داشته تا اوداع را با تووه به قاعده حاصل ومع وبری صفر باه سامت
مطلو سوق دهد.
 .5-8اهداف (جنگ) اقتصادی معاصر
هجمون همواره منافع خود و متحدینش را در م ابل قدرتهای رقیب هام وزن مادنتر دارد.
مولفههای م م تداو هجمونی ،اقتصاد پایدار و پویاست .بطور مثال در خصوص مسیرهای انت ال
انرلی (حمایت از خطوط نفت و گاز افغانستان  -پاکستان علیه مسیر ایران) ،و در باازی م متار،
همراهی با هند در بندر چاب ار در مخالفت با بندر گوادر پاکستان علیاه بزرگتارین دشامن خاود،
چین ،از سوی آمریکا به همراهی افغانستان و هندوستان تع یب میشود .در هماواره کنتارل و
نتارت بر ذخایر حیاتی ماشین صنعتی در در حوزههای آسیای مرکزی ،خزر ،به همراه احاداث
پایگاهها و مشارکت ویجه باا کشاورهای رهاا شاده از شاوروی را در منط اه توواه دارد ،چناین
کشورهای همواره به منتور رسیدن به منافع خویش و به دور از فشارها و بازی تکاراری روسایه
به دنبال گسترش همکاریهای خود با ناتو و آمریکا هستند .دولت ترامپ در نتر دارد با اتصاال
اقتصاد و حتی امنیت متحدین منط های به هجمون ،آنها را هر چاه بیشاتر باه اقتصااد آمریکاا
وابسته و اقتصاد زخمی آمریکا درگیر در ونگهای متعدد را شکوفاتر نماید .تاکنون امنیت انرلی
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و اسراییل و م ار رقبای منط ه در اولویت راهبردی آمریکا تاکید میشد؛ اما با تووه به تولید نفت
شیل آمریکا و همسویی نسبی اعرا و اسراییل ،در دوره کنونی لست اقتصاادی تراماپ هماان
اهداف لنرالها را با کمترین هزینه دنبال میکناد .باا توواه باه اهاداف و فشاار و تحریمهاای
اقتصادی هجمون،کشورهای بسیاری به ناچار اقتصاد خود را در راستای اهاداف آمریکاا بازساازی
مینمایند؛ در این میان بازیگرانی از وملاه چاین ایان چناین خواساتههای هجماون را برخلااف
حاکمیت مست ل خود میداند.
مسلما رقابتهای کلان بین بازیگران بزرگ ،مشکلات لیوپلیتیکی ودی برای ثبات و توساعه
افغانستان و منط ه در پی دارد .از ساویی ایالاات متحاده از مناافع اقتصاادی حاصال از فاروش
تسلیحات در طی بازی معمای امنیت ب ره میبرد .آمریکا همچنین به شدت چین را رقیب اصلی
در بحث اقتصادی نه تن ا در منط ه بلکه در و ان میداند؛ همواره فاارغ از همراهای تااکتیکی،
ونگ تجاری را به دقت به منتور ترمزی بر چ ش اقتصادی چین تع یب میکند .بنابراین ،حال
و فصل منازعات داخلی نه ف ط به دو طرف مناقشه بستگی دارد ،بلکه توانایی قدرتهای بازرگ
در حل و فصل اختلافات بین خود نیز عامل تأثیرگذار است (خادمی .)200 :6017 ،نفوذ بازیگران
متعدد در بحرانها حامل پیا های سیاسی -اقتصادی میباشد .ناتو و آمریکا با حضور بلند مادت
خود در افغانستان سیاستهای م ار رقبای منط های را تع یب نموده تا در ن ایت منافع اقتصادی
نیز حاصل گردد .دولت وقت آمریکا طی مذاکرات واری با طالبان در همین راستا گا گذاشته تاا
با خروج از افغانستان هزینه را کاسته و با برنامههای پیشبینی شده از ومله با ارایه تج یازات و
تعلیمات امنیتی و دیره در ن ایت امور را به خود آنها محول و در صورت نیاز باه چتار امنیتای
آمریکا ،هزینهها ت بل شود؛ و حتی قدرتهای دیر همسو را در دا تله هزیناهها در بحرانهاای
واری بکشاند.
 .5-2اهداف سیاسی و نظامی
دولتمردان کنونی آمریکا برخلاف دورههای گذشته ،قشون کشی گسترده را برخلااف اقتصااد
ملی می داند .ایالات متحده با تووه به سازوکار منسجم ناتو ،همکاری و مشارکت باا متحادین و
فشار بر دیرخودیها را در طرحهای لحاظ نموده است؛ هجمون با نفوذ در افغانساتان باه منتاور
مبارزه با تروریسم ،م ار ناامنیها و ت ویت دولت همسو ،همچنین درصدد اورای طرح خاورمیاناه
بزرگ و نفوذ گسترده در منط ه بوده است.حفظ و نفاوذ لیاوپلیتیکی و ایجااد موازناه کاارکردی
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همواره مد نتر قدرتهاست .اهداف سیاسی – نتامی و امنیتی آمریکا در راس ناتو ،دمن ایجاد
ثبات و صلح نسبی در افغانستان ،بر م ار روسیه و چین و ایران در منط ه متمرکز میباشد:
 ت ویت متحدین منط های با رویکرد اورای نتم ناوین و اانی و ترسایم و تع یاب طارحخاورمیانه بزرگ؛
 صلح با طالبان به منتور دور شدن از ونگ فرسایشی و تضاعیف هجماون در درگورساتانامپراطورها ،افغانستان؛
 م ار روسیه که با ترفند تفرقه اندازی در ناتو و اتحادیه اروپا در صدد کسب امتیاز آساانتردر مناطق است؛
 طرح گسترش ناتو به شرق درصدد نفاوذ بیشاتر در حاوزه سانتی روسایه اسلاویسام دولاسلامی و چین میباشد؛
 نفوذ و م ار بر ترانزیت انرلی؛ به عنوان منبع اصلی درآمد روسیه و ایران و ابزار فشاار باراقتصاد چین؛
 کاهش و م ار ترفندهای موازنه گرانه روسیه بر کشورهای مجاور و و انی؛ رصد نمودن تج یزات موشکی و قادرت نتاامی روسایه و چاین از نزدیات؛ و همچناینحرکات ایران در منط ه؛
 استفاده هجمون با ارزشهای دربی به عنوان ابزار خلع سلاح و عد مشروعیت قدرتهایرقیب منط ه :ن طه دعف چینیها (در تایوان ،تبت و سین کیانگ) ،روسیه (مسااله چچان) و یاا
هندوستان (با معضل کشمیر)؛ و دیره؛
 ایجاد تزلزل و حتی تحریم تکنولولیات باه منتاور ولاوگیری از قادرتگیری نتاامی واقتصادی چین؛
 م ار الگوهای طالبانیز و اسلا سیاسی در منط ه؛ آمریکا با خرووش ،میتواند تنور تحرکات منط های کشورهای مجااور افغانساتان را ساردنماید؛ اما افغانستان همچنان مرهون کمت اقتصادی و همکاریهای هجمون در زمینه آموزشای،
مشورت و حمایت فنی میباشد؛
ناتو با کارکرد «گسترش» خود به دنبال تأثیرگذاری در مناطق مورد نتار اسات .آمریکاا باا
ابزا ر نفوذ ناتو در افغانستان به واسطه همسایگی با کشاورهایی م ام و قدرتمناد روسایه ،چاین،
پاکستان ،ایران ،و ایجاد موقعیت استراتجیکی در حوزه نفوذ آنان و نزدیکی به منابع انرلی آسیای
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مرکزی و حوزه خزر ،وذابیتهای خاص لیوپلیتیت را برای آمریکا باه وواود آورده باود (رحایم
صفوی و شیخیانی .)62 :6030 ،سازمان به عنوان بازوی امنیتی هجمون در طول این سالهاا در
افغانستان ،خود را به مناطق لیوپلیتیت ایران نزدیت نموده است.
 .6حضور و نفوذ ناتو در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران
از اهداف عمده گسترش ناتو به شرق ،خاورمیانه و محیط پیرامونی ایاران باه منتاور م اار
قدرت های دیر همسو بوده است .ایران و سازمان ناتو همواره از نفاوذ طارفین باه منااطق خاود
حساس بودهاند .فارغ از ت ابل هویتی و اهداف متضااد و راهبردهاای نااهمگون ایاران و ایالاات
متحده ،این کشور به عنوان هجمون و انی در سیاستهای منط های خود در افغانستان هماواره
با تحریم و ت دید در صدد م ار استیلاستیزی و قدرت مست ل ایران و تثبیت قدرت هجمونی خود
در حوزه لیوپلیتیکی ایران می باشد .آمریکا در زمان شاه ایران ،نفوذ و منافع مت ابال را باا وواود
متحد خود در منط ه دنبال میکرد .ایران در آن زمان پایگاهها و تسا یلات اطلاعااتی در اختیاار
آمریکا قرار می داد تا وریان نفت منط ه به نفع طرفین تضمین شود؛ و از توسعه طلبای شاوروی
به سمت آ های آزاد ولوگیری کند .اما با ووود قطب مسلط و انی ،ایالاات متحاده ،وم اوری
اسلامی ایران در نتا نوین و انی وایگاهی ندارد و به بازی گرفتاه نشاد؛ عاد تاوازن قادرت
هجمونیت آمریکا در م ابل ایران ،تأثیرگذاری دو چندان میشود .ناتو و آمریکا در مدیریت بحران
افغانستان در تع یب قدرتهای مزاحم هجمون در منط ه میباشند.
ایران و افغانستان با ووود ارتباطات مشترک تمدنی و فرهنگی ،اما در خصوص حضور و نفوذ
ناتو نت ر مشترکی ندارند .افغانستان بمانند بسیاری از کشورهای و ان در روابط استراتجیت خاود
با آمریکا ،تحت مدیریت و متحد هجمون است ،و در خصوص تحریمهای ودید علیه ایران پاسخ
مثبت داده است .از آنجا که آمریکا ،ایران را مزاحم اهداف خود در منط ه محسو و نتر منفای
دارد ،خواهان انزوا بیشتر ایران اسلامی از سوی متحدین خود میباشد .در م ابل ،ایران به عناوان
ت دیدکننده امنیت و منافع ایالات متحده در منط ه همواره در رأس دستور کار هجمون قارار دارد.
توسعه و حضور ناتو ف ط م ار روسیه و چین نبوده است ،بلکه دنیای اسلا نیاز هسات .یکای از
مسایلی که ایالات متحده را بویجه از دهه  33به بعد به خود مشغول کارده ،ماوج اسالا گرایی در
و ان است .فروپاشی شوروی و پیروزی ان لا اسلامی ایران ،با افزایش اسالا گرایی در منط اه،
میتوانست تداو حضور پررنگتر اتحادیه امنیتی و نتامی ناتو تحت سیطره آمریکا را به منط اه
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ولب کند .هجمون حتی پیش از وقاایع  66ساپتامبر  2336از احساساات داد اسالامی مشاترک
کشورهای اروپایی سود وست و آن را به صورت تئوری درآوردند (نتا ناوین و اانی و برخاورد
تمدن ها) ،اکنون ترس از ت دید سبز (رنگ اسلا ) واایگزین ت دیاد سارخ شاده اسات (اماامی،
 .)206 :6013ماهیاات کنشهااای ایالااات متحااده و ناااتو در طاای دهااههای اخیاار بااا بااازخوانی
استراتجیت در کلیه سطوح بوده است .به نحوی که ساازوکارهای نااتو (گفتگاوی مدیتراناهای،
ابتکار استانبول ،طرح مشارکت برای صلح و همکاری باا کشاورهای اسالامی) بار پایاه و قصاد
هجمون ساخته و پرداخته میشود .در این میان آنچه مشخص است ،ناتو پس از وناگ سارد باا
پذیرش اعضای ودید و برقراری روابط باا کشاورهای همساایه ایاران ،وارد حوزههاای امنیتای
پیرامون وم وری اسلامی شده است و هرگونه فعل و انفعالات آن در منط ه دارای پیامدهای بار
منافع و امنیت وم وری اسلامی ایران میباشد (میرزاخانی.)230 :6013 ،
افغانستان میدان بازی پیچیدهای بارای سیاساتهای کلاان ایادیولولی ،سیاسای و امنیتای
وم وری اسلامی ایران بوده است .زمانی آمریکا دیر خودیها را در قالب «محاور شارارت» یااد
کرد؛ از آن زمان مدیریت یکجانبهگرایی و ت اومی در راستای ثبات هجمونیت در منط ه تثبیات
شد .این رویکرد با ورود ترامپ و با شعار «نخست آمریکا» بحرانهاار ا پیچیادهتر نماوده اسات.
ایران تن ا کشوری بود که با ووود عد رابطه و خصومت چ ل ساله با آمریکا نتوانست از فضای
باز مبارزه با تروریسم ب ره ببرد .حادثه  66ساپتامبر دساتور کاار بینالمللای را متحاول سااخت.
آمریکا آن را باه طاور وادی در حاوزه بیرونای دنباال نماود ).(NATO Look South: 2
سمت گیری سیاست خاروی آمریکا نسبت به ایران ،به اینگونه بوده است که کشورهای همساایه
ایران یا باید روابط پر تنشی با ایران داشته ،یا در پیمان سیاسی – اقتصادی – نتامی تحت نفوذ
آمریکا عضویت یابند .تعمیق همکاری با کشورهای منط ه از سوی ناتو در قالب تبادل اطلاعاات،
مشارکت در عملیات و آموزش نیروها ،زمینه را برای وابستگی هر چه بیشتر کشورهای منط ه به
ناتو و به تبع آن فراهم شدن زمینههای مداخله سازمان را م یا میکند که چنین روندی باه نفاع
وم وری اسلامی ایران نخواهد بود و پیامدهای ودی به دنبال خواهاد داشات (وعفاری:6032 ،
 .)631در م ابل وم وری اسلامی با حضور و نفوذ فرامنط های امنیتی -نیابتی و ایجاد رابطاه باا
نیروهای طالبان در حوزه افغانستان در طی چناد دهاه تاثیرگاذار باوده اسات .از ساویی ،ایاران
میتواند با اعضای میانهرو اروپایی ناتو مرتبط و با مشارکت در طرح منط های چاب ار (ایاران) –
افغانستان – هندوستان از پیامدهای منفی حضور ناتو در افغانستان بکاهد.
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بندر چابهار :تنها عرصه اقتصادی و سیاسی در اوج تحریم و تهدید
بندر چاب ار تن ا ن طهای در ایران است که از تحریمهای شدید آمریکا به ظاهر معااف شاده
است .چرا که شرکتهای بینالمللی به منتور سرمایهگذاری همواره از تحریمهای شدید آمریکا
علیه کشورها در یت ونگ اقتصادی مواوه با ترس و تردید میشوند .هندوستان و افغانستان به
منتور گشایش در اقتصاد خود و در رقابت باا پاکساتان و چاین (در بنادر گاوادر) ،و باه منتاور
سرمایه گذاری در چاب ار به ازای همراهی تحریم هجمون علیه ایران در این حوزه معاف میباشد.
ترازیت در توسعه اقتصادی و ارت اای لیوپلیتیات منط اه ارزش فراوانای دارد .افغانساتان بادین
ترتیب در صدد است در آینده به علت مساایل خااص وغرافیاایی و رواباط ماردد و م طعای باا
پاکستان ،از شاهراه مذکور استفاده تا وابستگیاش را از پاکستان کاهش دهد .هند نیز در رقابات
با چین ،از حمایت آمریکا در این طرح استثنایی شرکت میووید.
بندر چاب ار ،افغانستان محصور در خشکی و هندوستان را از وناو آسایا باه آ هاای آزاد،
آسیای میانه ،خاورمیانه ،خلیج فارس و اروپا پیوند میدهد .حتی این طرح مووب افزایش امنیات
کلان در افغانستان شده و آمریکا نیز از ن اش هناد در ت ویات نیروهاای ساکولار در افغانساتان،
تضعیف گروههای رادیکالی در راستای امنیت افغانستان و م ار ن ش منفی پاکستان تحت فشاار
ایالات متحده حمایت میکند .آمریکا در رویکرد استراتجیت خود میتواند در لیوپلیتیت افغانستان
با متغیر هندوستان ،تا حدودی چین را در تنگنای اقتصادی نگاه دارد .آمریکاا بادین ترتیاب باا
همراهی هندوستان به عنوان یت بازیگر تأثیرگذار و متحد در منط ه ،از حضور چاین ولاوگیری
می نماید؛ فارغ از همکاری استثنایی هند و ایران ،گسترش ناتو باه مرزهاای مجااور ایاران و باا
رویکرد نوین سازمان تحت سلطه هجمون ،تاثیرات امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی و نتامی بر امنیات
نتا وم وری اسلامی دارد؛ به طور اومال ف رستی از تأثیرات گسترش و انی سیاسی نااتو باه
مرزه ای ایران و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی و ونگ روانای هجماون بار کشاور تبیاین
میشود .ناگفته نماند ،دوری کشورها از رویکردهای ایران در حکم درک معیارهای هجمون است.
 ت ویت بلوک آمریکا ،اسراییل ،عربستان در منط ه؛ در م ابل تضعیف وب ه شرقی :ایاران،روسیه ،چین؛
 تضعیف وب ه م اومت شیعه در م ابل وب ه تسنن و شورای همکاری خلیج فارس (ناتوینیابتی -عربی)؛
 ولوگیری از وذ طالبان به وب ه م اومت یعنی نتا اسلامی ایران؛◊ 79
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 ب رهگیری از پارادایم تروریسم بینالملل ،مسایل هستهای و موشکی ایران ،دستاویزی باهمنتور تغییر رلیم؛
 مدیریت راهاندازی خطوط لولههای انت ال انرلی با مرکزیت افغانستان و کشورهای منط هبدون ایران؛
 ترسیم راهبردی تامین انرلی و فروش تسلیحات؛ باه ویاجه ت بال هزیناه تاامین امنیاتمتحدین و ایجاد تله هزینه برای رقبا از سوی هجمون در خاورمیانه؛
 تداو سیاستهای منط ه ای آمریکا و اسراییل و م اار ت دیادهای راهباردی کاه مناافعزیادی برای آنها متصور است ).)Mearsheimer and Waltz, 2006:32
 است رار و احداث پایگاههای نتامی اتحادیه ناتو در افغانستان و منط ه؛ شناسایی تحرکاتایران و استمرار مانورهای ایذایی و ایجاد ونگ روانی علیه امنیت نتا اسلامی؛
 بروسته نمودن اختلافات مرزی ،هیدروپلیتیت و مساله م اوران افغانساتان در ایاران باهنفع متحد خود؛
 محاصرهها رتلند انرلی (خاورمیانه ،خلیج فارس و دریاای خازر)؛ کنتارل اماور در آسایایمرکزی و قف از؛
 عملیاتی ساختن طرح خاورمیانه بزرگ با عادی سازی روابط اسراییل با کشورهای منط اهاز ومله افغانستان؛
 ایران با نفوذ ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان دچار تنگای لیوپلیتیت شده ،چارا کاه بااووود تواف ات امنیتی با کشورهای منط ه خطر در کمین کشور است؛ بدین ترتیاب تاداو نفاوذ
ناتو و آمریکا در منط ه؛ ترسیم و تع یاب اهاداف خاورمیاناهای هجماون اسات .در ایان شارایط
وم وری اسلامی به منتور ت لیل پیامدهای در در نزدیکی خود ،میتواند تاکتیتهای همساو
را ت ویت نماید؛
نتیجهگیری
با تووه به دادههای نتری و عملی ،ایالات متحاده در راساتای راهبارد کلاان و باه صاورت
یکجانبه وادع و آمر روابط و سیاست بینالملل در بسیاری از بحرانها نفوذ دارد .ایالات متحده با
ابزار و امتیاز ناتوی و انی و با عنوان مبارزه علیه تروریسام باینالملال در پارتنشتارین ن طاه
خاورمیانه حضور و نفوذ طولانی داشته است ،اما خاورمیانه در واقع سکوی تثبیت هجمونی آمریکاا
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در و ان است .از اینرو هجمون بیشتر و پیشتر فرصت م ار رقبای راهباردی (چاین و روسایه) و
تحدید همه وانبه بر نتا وم وری اسلامی را در منط ه حیاتی تشدید نموده است.
بحران پیچیده افغانستان با یت وامعه بسته و فئودالی قبیلهای یاادآور دوران قارون وساطی
اروپاست ،ساختار اوتماعیاش در تعارن با ساختار در میباشاد ،و باا ورود ال اعاده و داعاش
بنوعی مأمن تروریسم و و در صورت عد خروج بموقع مدفن ابر قدرتها بوده است .از اینارو باا
استراتجی خروج از افغانستان نه تن ا از افول آمریکا ولوگیری نموده ،بلکه مووب تثبیت هجماون
و انی آمریکا در این حوزه میشود .در دیپلماسی کاربردی ترامپ ،زمان سپردن مدیریت بحاران
به بازیگران ملی و متحدین منط های همسو است تا توان اقتصادی هجماون بایش از ایان هادر
نرفته و با گفتگوهای بین افغانی ،امنیت افغانستان در ونگهای نیابتی بیش از این ووه مصالحه
و در راستای ت ویت قدرتهای دیرهمسو با هجمون قرار نگیرد.
افغانستان بدون منابع سرشار انرلی ،اما با تووه به موقعیت حساس باه عناوان پال شارق و
در تعریف شده ،بدین ترتیب از زمان 66سپتامبر رویکرد یت وانبه و هجمونیت ایالات متحاده
در منط ه تشدید شده است .افغانستان در طول تاریخ ،ت ااطع و پایگااه طلاایی بارای اهاداف و
مناسبات قدرتها بوده است .تاریخ تحولات افغانستان باز تولیاد مسات یم و دیرمسات یم اهاداف
قدرتها در منط ه ،بحران افغانستان را تشدید و تجدید نمودهاند .همسویی افغانستان هندوساتان
در کنار آمریکا ،وایگاه پاکستان متزلزل شده و این تغییر استراتجیت همواره در ناامنی افغانساتان
دردسرساز شده است.حضور و نفوذ کنونی ایالات متحده و بازیگران قدرتمند در کشور حایال واا
مانده از تاریخ مدرن ،نه به منتور تغییر ساختار اوتماعی افغانساتان ،بلکاه باه منتاور مادیریت
قدرتهای مزاحم بوده است .هجمون با لحاظ اهاداف امنیتای ،سیاسای و اقتصاادی در راساتای
تثبیت و توسعه وایگاه هجمونی خود میباشد .ایالات متحده متووه شده است ،تااریخ آزمایشاگاه
پیچیده و سیال است .در واقع شکست شوروی در افغانستان و شکست آمریکا در ویتناا تاداعی
خوشی برای آمریکا در بحران افغانستان نیست .واشنگتن در چارچو ونگ با تروریسم ،برحسب
دروریات امنیتی در راستای اهداف خاورمیانهاش رفتار میکند .آمریکا برخلاف مدیریت ماوثرش
در در  ،در منط ه خاورمیانه و با هویت خاص خود ،پیامدهای متعدد به بار آورده اسات .آمریکاا
از سویی با ووود پیماان اساتراتجیت باا افغانساتان و وواود پایگاههاای متعادد در منط اه و در
افغانستان ،همراه با تج یزات نتامی و راداری و فناوریهاای روز از آنهاا باه منتاور مادیریت
قدرتهای دیرهمسو و نفوذ فزآینده بر قدرتهای منط ه یاد میکند .دمنا باا وواود طرحهاای
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منعطف و متعدد از ومله عملیات نیروهای واکنش سریع نااتو در کوتااهتارین زماان باه یااری
هجمون میآیند ،از اینرو درورتی به حضور و صرف هزینههای هنگف پیش رو نیست .چارا کاه
آنچه برای هجمون م م است ،نگرانیهای امنیتی خارج از مرزهای افغانستان و تساری آن علیاه
امنیت هجمون و متحدین است ،نه تحولات و تغییرات افراد و مسایل داخلی کشورها مگر اینکه از
کنترل خارج شود.
انگیزه حضور و گسترش کیفی ناتو با حمایت و هدایت هجمون در طی اولاسهای اساتانبول
( )2334و ریگا ( )2331و تاکنون به منتور مدیریت بحرانهای خاورمیانه از وملاه افغانساتان از
حوزههای اورایی هجمون می باشد .ایالات متحده نیاز از ایان طریاق موازناه را باه نفاع خاود و
متحدانش تعدیل و نفوذش را مشروعیت میبخشد.
تم یدات دولت ترامپ در طی هفتمین نشست صلح با طالبان و سومین نشست باین افغاانی
در صدد صلح و ثبات نسبی ،رسمی و دایمی ،م ار تروریسام توساط طالباان و همزماان توافاق
خروج آمریکا به شدت دنبال میشاود (اهاداف میاان مادت) و راهبارد تثبیات و تاداو سالطه
هجمونیت خود در منط ه و و ان (اهداف بلند مدت) را در پیش گرفته شده است .آمریکا فارغ از
حضور فیزیکی همچنان نفوذ خود را بر رقبای سیاسی ،اقتصاادی و ایادیولولیت یعنای روسایه،
چین و ایران در منط ه حفظ نموده؛ وگرنه با ظ ور مجدد آنها چالشها دو چندان شده و امکان
بازگشت خود را تنگتر میبیند .در این بین قدرتهای دیر همسو مذکور (روسیه ،چین و ایاران)
از پیامدهای قدرت روزافزون هجمون به شدت نگرانند .سازمان ناتو همچنین پس از 66سپتامبر و
حمله به افغانستان با تحولاتی روبرو شد :از نتر تحول متاتئوریت شاهد حرکت به پوزیتویسام و
با تشدید رویکردهای نتامی در افغانستان ،مجددا با سیاست اعلی پیوند خاورد .از نتار هساتی
شناسی نیز شاهد گزارههای ت اومی و مسایل م م قادرت و امنیات میباشایم .از منتار ساطح
تحلیل :سطوح دولتی و ساختار مدنتر است؛ ناتو تحات سالطه هجماون و اانی و باا توواه باه
افزایش بحرانهای داخلی کشورهای منط ه به مدیریت بحرانهای خارد و کلاان توواه نماوده
است .از منتر معرفتشناسی ،بر ساختار تاکید بیشتری شده است .به لحاظ زیبا شناختی (اخلاقی)
نیز دست کم خود را علیه تروریسم و تعصبات قومی ،اخلاقی نشاان میدهاد و در سااختار تات
قطبی یکجانبه گرایی ایالات متحده عمل میکند.
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