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ات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا تقدیم یم کند.   نشر
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یی می ابشد هک رد اسل  الح ااتق فرک سیاستگذاری جهانی آرمیکا توسط  ۱۹۴۸رند کورپوریشن اکنون تفرک و هب اصط

امی اایالت رشکت هواپیمااسزی داگالس، اب هدف ا راهئ خدامت تحقیقاتی و تحلیل اهی سیاسی هب نیرواهی نظ
 متحده آرمیکا أتسیس شد  .

ل را تحرری و چشم انداز وسیعی  اینک این نهاد اب اعتبار جهانی رد پیوند اب تحوالت جاری رد افغانستان مقاهل ی مفص
هک بنا رب مبرمیت آن ، زگیده  از سیاست اهی اایالت متحده آرمیکا رد قبال افغانستان را هب تحلیل رگفته است

 تلخیص رد اینجاه بنشر می راسنم  رتین محتوایت آن را  ربای دوستان عالیقدر پس از ربرگدان وی مهم
 اب احتراامت فایقه

 رفید شیرزی 
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ن   وع مت   شر

 

 

و  افغانستان  در  توسط طالبان  قدرت  ن  به دست گرفت  در با  توسعه  حال  در  انسانن  بحران  یک  ایجاد 

آنکشور ،  ایاالت متحده آمریکا با این سوال مواجه گردید که چه سیاست  را باید در این کشور دنبال 

سیاستگذاران ایاالت متحده، سه گزینه مختلف سیاست  کند. نویسندگان این دیدگاه برای آگاه کردن  

وی کردن رژیم، یا مخالفت با طالبان از طریق  ن ایاالت متحده را برریس یم کنند: تعامل با طالبان، منن

اییط را مشخص مینمایند که کدام یک از این سیاست ها ممکن است حذف آنها از قدرت. نویسندگان شر

ین شکل در خدمت منافع ایاالت متحده بکار رود . ترین باشند و اینکه چگو مناسب  نه به بهن 

د منافع آمریکا در افغانستان یم   ین چشم انداز برای پیشنر
ن نتیجه یم رسند که تعامل بهن  آنها به چنت 

 باشد . 

سال    14در   از  2021اپریل  را  آمریکانی  وهای  نن  دارد  قصد  اعالم کرد که  بایدن  جو  جمهور  رئیس   ،

ج کند. »طالبان با تکمیل خروج ایاالت متحده از این کشور، یک شکست قاطع نظایم و  افغانستان خار 

داد که   ایاالت متحده گزارش  . گزارشگر عمویم وزارت دفاع  افغانستان وارد نمودند  به دولت  سیایس 

،  روز، پایتخت کابل و تمام مراکز والیات را از طریق مجموعه ی  از حمالت نظایم   10طالبان در مدت 

ی  مذاکرات و ترغیب به تسلییم  به ترصف خود درآوردند که افغانستان اکنون  به سمت یک بحران بشر

 به پیش یم رود . فاجعه با نزدیک شدن به فروپایسر سیستم بانیک آن کشور قریب الوقوع خواهد بود ،  

 قرار دا
ی

رس فقر و حت  گرسنیک رد . ایاالت متحده واحد پویل آن در خطر تورم شدید و جمعیت آن در تن 

ن سیاست خود در قبال افغانستان   که مسئولیت این تحوالت را بر عهده دارد، باید به شعت برای تعیت 

به معنای حفظ   ی سیایس  انتخاب روشن جهت گن  در  ناتوانن  اقدام کند.  با دولت جدید  و روابطش 

ود دارد تا نهاد های وضعیت موجود به طور پیش فرض و نه حل و فصل آن خواهد بود و خطری وج

ایاالت متحده با اهداف متضاد کار کنند زیرا مأموریت های مختلف ضد تروریسم، ارسال کمک، گفتگو 

 های دیپلماتیک و تحریم های اجرانی را دنبال یم کنند. 

آمریکا و رفاه همگانن   امنیت مردم   : ماند  باق  یم  افغانستان  در  ایاالت متحده دو منفعت اصیل  برای 

 ها، و نه برای یک قشر محدود . انافغ

وی کردن آن ها رود و یا هم حت  خواهان   ن ایاالت متحده یم تواند با رژیم طالبان درگن  شود، به دنبال منن

اییط است که در آن   ن مطلوب ترین سیاست ایاالت متحده مستلزم درک شر  آنها باشد . . تعیت 
شنگونن

 این گزینه ها مناسب ترین باشد . 

ن و اینک ه هر کدام چقدر به منافع ایاالت متحده خدمت یم کنند. برای مقاصد تحلییل، ما با در نظر گرفت 

وع یم کنیم، از اینکه منافع ایاالت متحده  ی سیایس به عنوان گزینه های از هم مجزا شر این سه جهت گن 

 در افغانستان کدام ها یم باشد : 

وهای آمریکانی و فروپایسر جمهوری  اسالیم ، ایاالت متحده منافع امنیت  مستمری دارد تا از  با خروج نن 

ی  تبدیل شدن افغانستان به پایگایه برای گروه های افرایط جهت حمله به آمریکا   و یا متحدانش جلوگن 

 نماید . 
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 خروج مصؤن آمریکانی ها  
ن   و اعتباری یم باشد تا نه تنها در تضمت 

ن دارای منافع  اخالق  آمریکا همچنت 

هانی که به دالیل حمایت های قبیل آنها از تالش های آمریکا در  افغانستان به معرض خطر   و افغان

ی از افغان هانی که در کشور باق  مانده اند عمل نماید 
 هستند، بلکه در کمک به تعداد بسیار بیشن 

افغان در  ایاالت متحده  منافع کلیدی  به عنوان  از تروریسم را  ی  ن پیشگن  پیشت  ستان در چندین دولت 

اولویت قرار داده بودند و. بس جمهور بایدن استدالل کرد که این مأموریت اولیه تا زمان کشته شدن  

ی    2011اسامه بن الدن در سال   محقق شده بود، اما قول داد که تالش های ایاالت متحده برای جلوگن 

ن حمالن  در آینده با استفاده از پایگاه های خارج از افغانستان   ادامه خواهد داشت به طور مشابه،  از چنت 

اتژی های   مبارزه با تروریسم در مرکز لفایطن های ریس جمهور ترامپ و پرزیدنت اوباما در توضیح اسن 

 آنها برای افغانستان قرار داشت . 

شدت عالقه ایاالت متحده در مقابله با تهدیدات تروریسم نایسر از افغانستان، و ابسطه به سطح منابع  

 ی مقابله با آنها یم باشد . متعهد برا

ن مقایسه آنها با تهدیدات سایر مکان ها مانند یمن یا غرب   تهدیدات و همچنت 
ی

در قضاوت در مورد بزرگ

وهای آمریکانی از افغانستان را تا حدی توضیح  آفریقا. رئیس جمهور بایدن تصمیم خود برای خروج نن 

 داد

وهای ایاالت متحده را توجیه نیم کند، اما  با این استدالل که تهدید از جانب افغانستان دیگر حضور نن 

 یم توان با استفاده از دارانی ها و قابلیت های موجود در جای دیگر با آن مقابله کرد .  

گرچه  کسب قدرت توسط طالبان تهدیدهای تروریست  از جانب افغانستان را برطرف نساخته است ا 

سال   وری  فنر ماه  توافقنامه  اساس  بر  یا    2020طالبان  متحده  ایاالت  به  حمالت  از  تا  شدند  متعهد 

ی کند.   متحدانش از افغانستان جلوگن 

منابع آزاد گزارش یم دهند که دو گروه توانا، القاعده )از جمله القاعده وابسته در شبه قاره هند( و دولت 

اساس گزارش   اسالیم عراق و سوریه شاخه خراسان بر  قابلیت های محیل هستند که  از  برخن  دارای 

تا    2015های  سازمان ملل متحد، القاعده و داعش روابط نزدییک با طالبان را حفظ نموده و  در سال

ن   2016 ق افغانستان رشد نموده  اما در سال  در افغانستان ظهور کردند و برای ترصف شزمت  هانی در شر

های و از  های ترکیتر طالبان، ایاالت متحده و دولت افغانستان متقبل خسارتاز طریق عملیات    2020

    2021دست دادن ارضن شد. بر اساس گزارش ماه جون سال  
ً
جنگجو این گروه  2500سازمان ملل تقریبا

 در والیات کابل ، کنن و ننگرهار افغانستان متمرکز شده اند . 

گذاری انتحاری را علیه میدان هوانی کابل انجام داد بمب 2021جانی که داعش شاخه خراسان در سال 

 نظایم آمریکانی شد .  13که منجر به کشته شدن 

سال   از  و  داشته  را  افغانستان  اقلیت شیعه  ها،  هزاره  دادن  قرار  پیوسته سابقه هدف    2021داعش 

 حمالت خود را علیه این گروه و دشمن دیرینه اش، طالبان ادامه داده است . 

ن کا ارزیانر را به کنگره آمریکا ارائه کرد مبتن بر اینکه داعش   2021ل، معاون وزیر دفاع در در اکتنر  کالت 

ماه انجام دهد، در    12تا    6شاخه خراسان به طور بالقوه یم تواند" حمالن  را از افغانستان در عرض  

 حایل که القاعده یم تواند اقدامات مشابیه را ظرف یک تا دو سال انجام دهد .  



6 

دیگر گروه های تروریست  با حضور کمن  در افغانستان عبارت از تحریک طالبان پاکستان یم باشد که 

، که  ق   حمالن  را در پاکستان انجام داده اند. جنبش اسالیم ازبکستان؛ و جنبش اسالیم ترکستان شر
ً
قبال

ن محسوب یم گردد .   نگرانن خاض برای چت 

جایزه در "بازی های بزرگ" ملت ها به تصویر کشیده یم شود،   اگرچه افغانستان اغلب به عنوان یک

 اما ما منافع ایاالت متحده را نیم بینیم. 

در ورود به یک دور رقابت قدرت های بزرگ برای نفوذ در آنجا. افغانستان نشان داده است که بهن  

ک تصور شود تا منبع اختالف قدرت های بزرگ.   است به عنوان یک چالش مشن 

از آن ایاالت متحده  اصوال به حفظ ثبات در دفاع از حقوق بشر و اجتناب از هرگونه تساهل در   فراتر 

 برابر رفتار نادرست طالبان در افغانستان متعهد باق  بماند. 

 رویکردهای جایگزین برای برخورد با امارت اسالیم افغانستان ؛ 

ال افغانستان تحت حاکمیت  طالبان برریس  در ادامه سه گزینه کیل را برای سیاست ایاالت متحده در قب

ن اینها تمایز قائل یم شویم. با  یم کنیم: تعامل، انزوا، و مخالفت. ما برای مقاصد تحلییل تا حدودی بت 

 شامل عنارصی از حداقل مشارکت و انزوا 
ً
این حال، ما یم دانیم که رویکرد نهانی انتخاب شده احتماال

ن  طرفداران خود را دارد و ممکن است تحت برخن از همکاری ها جذاب یم شود، اگرچه حت  مخالفت نن 

 شود. 

انن ارائه یم دهد که طالبان   ن د منافع ایاالت متحده را به من  سیاست تعامل با رژیم طالبان چشم انداز پیشنر

 تماییل برای تعامل سازنده نشان دهد. 

تر طور جامعر منطقه افغانستان بههای با نفوذ دکننده غرنر و دولتهای کمکدر عوض. هر چه دولت 

های شود. اگر سیاستتر باشد، تعامل مؤثرتر یمها به طالبان هماهنگهای این دولتعمل کنند و پیام

دولت  تفاوتتعامل  از  استفاده  سوء  دنبال  به   
ً
احتماال طالبان  نشود،  تقویت   

ً
متقابال مختلف  ها  های 

کنند. سطیح از تعامل برای ورهای مختلف را برآورده یمخواهند بود و به طور انتخانر انتظارات کش

وری است.  ی از سقوط آزاد اقتصادی افغانستان رصن  کمک به جلوگن 

گذاری بر نحوه حکومت طالبان و ایجاد همکاری در مبارزه با تروریسم از   تعامل مستلزم تالش برای تأثن 

دوجانبه، دیپلمایس چندجانبه، امکان برخن از اشکال های مستقیم دیپلماتیک و اطالعان   طریق تماس

دوستانه یم باشد . کمک فراتر از کمک  های بشر

فته ترین شکل آن ییک از گزینه های موثر یم تواند ارزیانر گردد 
کاهش تحریم ها بر علیه طالبان در پیشر

ن رسیم "امارت اسالیم افغانستان" به عنوان دولت   این کشور و بازگشانی و رویکرد به رسمیت شناخت 

سفارت ایاالت متحده در کابل گزینه دیگر و در شکل آزمایشر تر آن ، ادامه سیاست مدارا و عملیان  

ن پایگاه دیپلماتیک ایاالت متحده در دوحه قطر یم باشد تا امور افغانستان را بتواند مدیریت کند  ساخت 

 و برخن تماس ها را با طالبان برقرار نماید . 

ه میانه دیگر یم تواند شامل بازگرداندن و عادی سازی امکان بازدید دیپلمات های آمریکانی و دیگر  یک را

ن  مقامات آمریکانی از کابل و رفتار عمیل با طالبان به عنوان دولت مورد تایید حت  بدون به رسمیت شناخت 

 رسیم آنها باشد. 
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ه و منطق ؛   ز  انگی 

امالت بتواند به طور بنیادی  رفتار طالبان را تغین  دهد بخصوص اگر چه بعید بنظر یم رسد تا این تع

سیاست داخیل آنها را ، اما باز هم فرصت  است برای برآورده شدن برخن از خواست ها بر حسب منافع  

ایاالت متحده آمریکا از آنجانی که طالبان در دو دهه گذشته از خود نشان داده اند که مایلند تا در مقابل 

واقیع است که انتظار داشته باشیم   فشارهای ده نظایم ایاالت متحده مقاومت نشان دهند ، این غن  گسن 

اینکه عدم شناسانی دیپلماتیک و ارائه نکردن کمک های مایل برای طالبان اهرم های شدید فشار را باالی  

 آنها ایجاد خواهد نمود . 

 در این کشور غن  قابل اطمینان  با تغین  شدت خصومت ها در افغانستان از آنجانی که وضعی
ت کنونن

بنظر یم رسد در مورد اینکه طالبان چگونه حکومت خواهند کرد، با چه چالش هانی برای انسجام و 

نیم توان با اطمینان    -قدرت خود مواجه خواهند شد و رکود اقتصادی فعیل چقدر شدید خواهد بود  

ی نمود .    نتیجه گن 

ه های مثبت ارائه یم دهد تا به تعهدات  تعامل تنها ییک از سه رویک ن رد سیایس  است که به طالبان انگن 

وری سال   با ایاالت متحده امضا کردند، عمل    2020ضدتروریست  خود مطابق توافقنامه ای که در فنر

ن در  کنند ، توافق  که آنها همچنان از آن به عنوان سنگ محک یاد یم کنند. برای رابطه آنها با واشنگت 

وافقنامه، طالبان متعهد شدند که از ایجاد تهدید هر گروه یا فردی در افغانستان که امنیت ایاالت  آن ت

به   تا  ایاالت متحده یم خواهند  از  .طالبان همچنان  ی کند  زند جلوگن  یا متحدانش را صدمه  متحده 

که آنها تعهدات خود در مورد کاهش تحریم ها در بر حسب همان توافق عمل کند، و نشان یم دهد  

 که متقابل اجرا شود، معتنر باق  خواهد ماند . 
 معتقدند )یا حداقل ادعا یم کنند( که این توافق تا زمانن

برای تداوم سیاست تعامل، ایاالت متحده باید انتظارات محدود واقع بینانه از طالبان را تعریف کند و 

 ای این سیاست عمل یم نماید . اطمینان حاصل کند که همه اعضای  دولت ایاالت متحده در راست

ی از شدت فقر چشمگن     تعامل در آینده از ایاالت متحده یم طلبد تا به طور قابل توجیه در جلوگن 

ی بعمل آورد .   مردم  افغانستان جلوگن 

ده قرار دارد«،  برنامه انکشاقن سازمان ملل متحد هشدار داده است که »افغانستان در آستانه فقر گسن 

قرار   2022درصد جمعیت در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر تا اواسط سال    ۹۷طوری که  به  

ن زده است که فقط    غذا تخمت 
درصد از خانوارهای افغان هر روز غذای    5خواهند گرفت و برنامه جهانن

ین بحران انسانن جهان مبد  ل  کاقن برای مرصف دارند و قرار است افغانستان در آینده نزدیک به بزرگن 

گردد . و این امر یم تواند منجر به افزایش جریان پناهجویان یا به طور بالقوه فروپایسر دولت گردد و در  

ن را فراهم کند.   نتیجه زمینه مساعدتری را برای نفوذ گروه های تروریست  در آن شزمت 

دوستانه برای نیازهای اولیه یماگرچه کمک  ن را کاهش دهد، اما تواند برخن از بدترین اثرات بحراهای بشر

ی کرد مگر اینکه اقدامان   توان وضعیت را با ثبات سازد  و نیمنیم  جلوگن 
توان از تشدید فاجعه انسانن

فعالیت مجدد  احیای  مرکزی  برای  بانک  ذخایر  مسدود کردن  شود.  انجام  افغانستان  اقتصادی  های 

قتصاد افغانستان شده است. از جمله  افغانستان توسط ایاالت متحده باعث یک رکود عظیم و ناگهانن ا

برای   رژیم طالبان  توانانی  بر  های شدید  و محدودیت   ،
ی

نقدینیک بحران  ده شغل،  دادن گسن  از دست 

پرداخت نیازهانی مانند حقوق کارمندان دولت و منابع برق واردان  را بوجود یم آورد که عملیات عادی 

الت متحده خودش پول نقد به اقتصاد شازیر کند، اما بانیک باید از ش گرفته شود نیازی نیست که ایا
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 و سازمان ملل اجازه دهد تا با پیشنهادهانی که در حال حارصن در حال توسعه 
حداقل باید به بانک جهانن

ن مسدود شوند، پیش بروند.   هستند، اما یم توانند به راحت  توسط واشنگت 

کای منطقهدر نهایت، یک سیاست تعامل ایاالت متحده را قادر یم ای خود سازد تا از کار بر ضد منافع شر

جهت رسیدن افغانستان به ثبات نستر اجتناب کند. به طور قابل توجیه، هندوستان نشان داده است  

د مانند   ین استفاده را از آن بنر
که آماده است تا واقعیت سیایس جدید در افغانستان را بپذیرد و بهن 

ایاال  میانه که  این  کشورهای آسیای   ، ازبکستان  آنها روابط برقرار یم کند، به بخصوص  با  ت متحده 

را در نشست   گ  بیانیه مشن  ها  ایاالت    2021اکتوبر    20دولت  با طالبان در مسکو امضا کردند )که 

کت در آن خودداری کرد( که در آن خواستار "تعامل عمیل" با طالبان شد .   متحده از شر

 ک ایاالت متحده ؛ ابزار و رویکرد های دیپلوماتی

 با طالبان است  این رویکرد مستلزم تماس سیستماتیک دیپلوماتیک

اسیاست تعامل بدون تماس منظم ایاالت متحده آمریکا را  قادر نخواهد ساخت تا  انتظارات خود را به 

جد. وضوح بیان کند و هیچ گونه تحویل در پذیرش طالبان برای انطباق با منافع ایاالت متحده را بسن

آن  هر نویع توانانی  و  افغانستان  در  ایط 
دوستانه مستلزم درک شر از کمک های بشر کمک های فراتر 

  .است

، برقراری  ن ایط روی زمت  ین راه برای ایاالت متحده برای حفظ تماس منظم و ایجاد بینش در مورد شر بهن 

 مجدد حضور دیپلماتیک در کابل است. 

ین راه برای ایاالت متحده برای ، برقراری   بهن  ن ایط روی زمت  حفظ تماس منظم و ایجاد بینش در مورد شر

مجدد حضور دیپلماتیک در کابل است. اگر ایاالت متحده در مقطیع رسما امارت اسالیم طالبان را به  

عنوان دولت افغانستان به رسمیت بشناسد، یم تواند سفارت خود را بازگشانی کند. قبل از آن زمان، 

امور خارجه به رسمیت  آمریکا یم   وزارت  از  پریشتینا، کوزوو، قبل  « )همانطور که در  تواند یک »دفن 

ن کوزوو به عنوان یک کشور مستقل انجام داد( یا »بخش منافع« با کارکنان ایاالت متحده باز کند شناخت 

د  )همانطور که مدتها قبل در هاوانا، کو که به با، در طور مستقل اما به طور اسیم تحت پوشش قرار گن 

 ارتباط با سفارت سوئیس انجام یم داد(  

گذاری بر اولویتدر مقایسه با دولت ها و اقدامات طالبان مطابق با منافع های که همه به دنبال تأثن 

، ایران و روسیه که  برجسته ترین در میان کشور های استند  ن خود عمل مینمایند همانند پاکستان، چت 

ن رسیم آنها خودداری     که تمایل به تعامل با طالبان  از به رسمیت شناخت 
ً
دارند، حت  در حایل که فعال

 یم کنند. 

یک سیاست تعامل حداقیل یم تواند شامل حفظ پایگاه دیپلماتیک کوچیک باشد که افغانستان را پوشش  

دهد که وزارت امور خارجه  آمریکا قبال در دوحه قطر آن را ایجاد کرده است و اجازه سفر رسیم از 

ن و دوحه به افغانستان را یم دهد. و   اشنگت 

های ترین شخصیتاگرچه طالبان تا کنون مایل به تعامل با مقامات آمریکانی در دوحه بوده اند اما مهم 

ای تماییل به سفر منظم به دوحه برای مالقات آن در آنجا مستقر نیستند و ممکن است به طور فزاینده

 نداشته باشند . 
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تعامل، ایاالت متحده به یک سیاست تمایس نیاز دارد که افرادی را که مقامات   رصف نظر از شدت

های قبیل یا در حال انجام آنها به نفع  آمریکانی با آنها مالقات نخواهند کرد، شناسانی کند، زیرا فعالیت

ت داخله  منافع ایاالت متحده نبوده که نمونه بارز آن شاج الدین حقانن است که طالبان مسئولیت وزار 

جناح حقانن طالبان، مسئول   عنوان رهنر عملیان  کلیدی  به  او  اند  او گذاشته  بر عهده  را   افغانستان 

متحدان و  متحده  ایاالت  وهای  نن  به  حمالت  مرگبارترین  از  یک بسیاری  بصفت  و  بوده  اش  افغان 

 تروریست از طرف ایاالت متحده آمریکا شناخته شده است 

د که پالیش عدم تماس با طالبان آیا یم تواند در طول زمان در پرنسیپ ، ایاالت مت حده باید تصمیم بگن 

 از فعالیت های طالبان بر خالف منافع ایاالت متحده کاهش دهد .  

دفاکتو    ( ط  افغانستان بدون قید و شر در  به عنوان قدرت واقیع  با طالبان  ها  بگونه ی   -اکنر دولت 

 است ( رفتار یم کنند، اما هیچ یک از آنها هنوز به طور رسیم طالبان را به رسمیت  
ً
رسیم و آنچه عمال غن 

 طالبان،   نشناخته اند . با توجه به تمایل همه کشورهای بزرگ منطقه به پذیرش حاکمیت

ل کشور را در دست دارند، یم توان انتظار داشت مانند پاکستان تا رژیم  با این پیش فرض که طالبان کنن 

 فشاری را باالی 
ً
طالبان را به عنوان حکومت قانونن افغانستان به رسمیت بشناسد. این وضعیت احتماال

وعیت سازمان ملل متحد ایجاد خواهد نمود که به رژیم افغانستان در   سازمان ملل همچو نماد مهم ، مشر

ن   الملیل دهد که پس از آن ایاالت متحده در برابر یک واقعیت جدید مواجه خواهد شد بت 

ایاالت متحده باید موضع خود را در مورد شناسانی فراتر از حالت انتظار و دید موقت  اش روشن کند، 

د .  در این مرحله سیاست عدم شناسانی قطیع با رویکرد تعا  مل با طالبان در تعارض کامل قرار یم گن 

 گام هانی برای کاهش بحران  
ن ن ممکن است توانانی ایاالت متحده را برای برداشت  عدم شناسانی همچنت 

 اقتصادی افغانستان، به ویژه آزادسازی احتمایل ذخایر بانک مرکزی، محدود کند.  

، این موضوع یک نگرانن بزرگ برای طالبان باق  خواهد    ماند با این حال، تا زمانن که ذخایر منجمد باق  یم

 ماند و مانیع برای تعامل خواهد بود. 

دوستانه ادامه دهد تحت هر رویکرد سیایس، ایاالت متحده اصوال باید به ارائه کمک  های بشر

دوستانه و بدون توجه به اداره سیایس دولت افغانستان. این ن وع  مردم افغانستان بر اساس اصول بشر

دولت  ) ن الملیل و سازمان های غن  ( یم توانند دریافت نمایند و  NGOکمک ها را از طریق سازمان های بت 

 نیازی به تعامل مستقیم ایاالت متحده با طالبان ندارد. 

با این حال، یک سیاست تعامل به مقامات ایاالت متحده فرصت هانی یم دهد تا در مورد نیازها و مسائل 

دوستانه که پیش یم آید بحث کنند . مربوط به دسن    یس بشر

ن یم ن واشنگت  های ایاالت متحده مبتن بر اینکه حت  پس از تسلط طالبان تواند به منظور تحقق تضمت 

 های صیح افغانستان حمایت مایل نماید . در کنار مردم افغانستان خواهد بود، از سیستم مراقبت

 نیازی ندارند 
ً
 با وزارت صحت عامه طالبان    مقامات ایاالت متحده لزوما

ً
که سیستم مراقبت    -که مستقیما

 به آن وابسته است  ، درگن  شوند، اما سازمان
ً
های کمیک ایاالت متحده را در  هانی که تالشصیح کامال

 کنند، بدون شک باید این کار را انجام دهند. این زمینه اجرا یم
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پویل  حداقل به طور جزنی به کشور بازگردانده نشود، هیچ اما طالبان تا زمانن که جریان های نقدی  

 از یک قله بحران انسانن به قله دیگر خواهد  
ً
رایه برای غلبه بر بحران انسانن ندارد. این کشور رصفا

  ، تنها گذاشته شود  اقتصادی  با یک وضعیت دشوار  اگر طالبان  به عنوان یک موضوع عمیل،  رفت. 

 در مورد موضوعات مورد عالقه ایاالت متحده دشوار خواهد بود. حفظ تعامل سازنده با آنها 

 ایاالت متحده را به خاطر مشکالت اقتصادی افغانستان مقرص یم
ً
دانند، روایت   در حقیقت طالبان قبال

 که برای تعامل سازنده با آنها مناسب نیست . 

 تحریم ها ؛

ید در مقطیع از زمان آماده شود تا تحریم  مطابق سیاست سازنده تعامل با طالبان ، ایاالت متحده با

وری  سال   های ایاالت متحده و سازمان ملل را کاهش دهد. توافقنامه ایاالت متحده و طالبان در فنر

 اساس این رویکرد را تنظیم مینماید   2020

به زودی، ممکن است طالبان دیگر آماده تعامل در مورد موضوعات مورد عالقه ایاالت متحده نباشد  

با طالبان  باید  ایاالت متحده  باشد. حداقل،  داشته  ها  لغو تحریم  به  تماییل  ایاالت متحده آمریکا  اگر 

 درباره نقشه راه برای کاهش تدرییحر تحریم ها مذاکره نماید 

ها ایجاد شود و ایاالت متحده را وادار کند که  ممکن است فشارهانی در سازمان ملل برای رفع تحریم

ای برای حرکت در این مسن  وجود  رسد هنوز عجلهموضع خود را زودتر روشن کند، اگرچه به نظر نیم

 ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد متفاوت است . ندارد و دیدگاه

است ن گفته  تحریم  چیتن حداقل  ایاالت که  اگر  برداشته شود که  باید  طالبان  علیه  جانبه"  "یک  های 

برای   بر علیه طالبان مقاومت کند، فضا  ها  انعطاف پذیری در مورد تحریم  برابر سیاست  متحده در 

 سیاست تعامل با طالبان تنگ تر خواهد شد. 

اده شود تا تحریم های ایاالت متحده در یک سیاست تعامل، ایاالت متحده باید در مقطیع از زمان آم

 و سازمان ملل را کاهش دهد.  

ن یونیون خدمات انتقال پول به افغانستان را از ش گرفت  2021به عنوان مثال در اوایل سپتامنر   ، وسن 

ش کمک ها و خاطرنشان کرد که به تعامل بیشن  با مقامات ایاالت متحده ادامه یم دهد . اما هرگونه گسن 

ی فعالیتفراتر  دوستانه و  از شگن  های اقتصادی عادی، نیازمند مجوزهای اضاقن یا حذف از حوزه بشر

 ها است. تحریم

 مبارزه با تروریسم ؛ 

مقامات رسیم ایاالت متحده بیان داشته اند که از راه دور تحوالت افغانستان را زیر نظر خواهند داشت   

هند کرد که دخالت احتمایل نظایم ایاالت متحده در  و در صورت لزوم به اهداف تروریست  حمله خوا

 منجر به قطع هر گونه تعامل سازنده با 
ً
حمالت و اهداف قابل شناسانی آمریکا در افغانستان احتماال

 آنها خواهد شد. حت  اگر این اقدامات علیه داعش باشد . 

 احتمایل در افغانستان را  در و حمالت قابل شناسانی بنابراین، ایاالت متحده باید به دقت  تهدید ها  

د.   برابر از دست دادن همکاری احتمایل از طریق تعامل سودمند با طالبان را در نظر بگن 

اما   د،  قرار گن  برریس  مورد  تواند  تعامل یم  از  بخشر  عنوان  به  طالبان  با  تروریسم  با  مبارزه  همکاری 

ممک است.  سازنده  و  واقیع  چقدر  همکاری  این  نیست که  برای مشخص  طرف  دو  هر  در  است  ن 

اک  دار، اعتماد بسیار کیم وجود داشته باشد، حت  در مواردی از دنبال کردن  گذاری اطالعات معتن اشن 
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سازمان یم گردد  توصیه  افغانستان که  در  خراسان  شاخه  داعش  مورد  در  اطالعان  اطالعات  های 

کاری را مدیریت نمایند زیرا طالبان تماییل  استخباران  به عوض اردو از جانب ایاالت متحده ، هر گونه هم

 ندارند آشکارا به عنوان همکار با ایاالت متحده در این زمینه دیده شوند. 

ز الملیل و منطقه ای ؛   تعامل بی 

ن الملیل و منطقه ای سود یم برد.  یک سیاست تعامل سودمند با طالبان از مولفه مهم دیپلمایس بت 

یانر به حداکنر انسجام ممکن از انتظارات بیان شده از طالبان در مورد اهداف اولیه این دیپلمایس دست

 در مورد برنامه ها و ارائه کمک ها خواهد  
ی

موضوعات ضد تروریزم، حقوق بشر و حکومتداری و هماهنیک

 بود. 

همه همسایه ها و همسایگان نزدیک افغانستان، به استثنای تاجیکستان در حال حارصن تمایل به تعامل 

پیامو هما ها  هنگ کردن  پیام  این   . میان خود استند  به طالبان در  با تروریسم و   -ها  مبارزه  در مورد 

ده با منافع ایاالت متحده سازگار است   حکومت فراگن  به طور گسن 

یت کشورهای کمک کننده غرنر که در دو دهه گذشته شمایه گذاری های هنگفت  در افغانستان   اکنر

وع مجدد کمک انجام داده اند ،  مشا رکت خود را در افغانستان محدود نموده و به آرایم در مورد شر

دوستانه پیش یم روند. کشورهای منطقه  از موضع تعامل خود  های مایل خود فراتر از کمک های بشر

عمل ننموده  با این حال، معتقدند که این مسئولیت کشورهای عضو پیمان ناتو است که الیحه بازسازی  

کت کنندگان در اجالس فرمت مسکو در مورد  و توسعه ا ک شر فغانستان را پرداخت کنند )بیانیه مشن 

 با دولت 2021افغانستان، 
ی

 زمانن که ایاالت متحده به دنبال هماهنیک
ً
ی آنان احتماال ( که این موضعگن 

 های منطقه است، حداقل برای آمریکا آزاردهنده خواهد بود. 

رصف نظر به گرایش به سمت تعامل که از جانب ایاالت متحده و اروپا محسوس است همگرانی کاقن از 

وط ایجاد نمود .   منافع وجود دارد که بتوان بر اساس آن اجماع بر روی تعامل مشر

ایاالت متحده در صورت رصف انرژی دیپلماتیک مورد نیاز برای ایجاد این اجماع، سود خواهد برد، زیرا 

 بسیار قدرتمندتر از این خواهد بود. نفوذ یکجانبه ایاالت متحده بر طالبان 
ً
نفوذ جمیع بر طالبان احتماال

ه در طالبان برای مبارزه با تروریسم علیه گروه هانی 
ن ورت ایجاد انگن  ن بر رصن همگرانی منافع بیش از هر چن 

 د  مانند القاعده، تحریک طالبان پاکستان و سایرین متمرکز خواهد ش

ش ترکیب رژیم خود برای بازتاب بهن  تنوع   نکته با اهمیت دیگر همگرانی ، تشویق طالبان برای گسن 

 قویم و قبیله ای افغانستان است، زیرا حکومت انحصاری در گذشته ناپایدار بوده است. 

ک در مورد وجود دارد و او عبارت از مسائل    در نهایت، حداقل یک نگرانن مشن 

ی در  ترین خواهد که در آنجا شاهد بازگشت فاجعهافغانستان است  که هیچ دولت  نیمحقوق بشر ن آمن 

 باشد.  1۹۹0اعمال سیاست امارت اسالیم در دهه 

 ،  -انزوا 

وی کردن به دنبال تنبیه و تضعیف رژیم طالبان و تغین  رفتار آن خواهد بود .  ن  سیاست منن

اتژی انزوا شامل محدود کردن گفتگو ها یا تعا مل با طالبان است. حفظ و تقویت تحریم های موجود  اسن 

ن الملیل امریکا و دیگر کشور ها برای محدود کردن خطوط حیان  و   کای بت  و همکاری با متحدان ، شر

د   بالقوه رژیم طالبان که مانع از اثربخشر تحریم های ایاالت متحده شود یم تواند در دستور روز قرار گن 

ن رویکر  یم باشد که    1۹۹0د ، ریشه در رفتارهای گذشته و شکوب گرانه آنها در دهه  که دالیل برای چنت 
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طالبان یک شکل افرایط از حکومت اسالیم را دنبال کردند که شامل ممنوعیت تحصیل برای زنان و 

ان، شکوب و کشتار اقلیت مسلمان بود. دخن   غن 
ی

، و تخریب آثار فرهنیک  های مذهتر

  1۹۹0طالبان شامل بسیاری از افرادی است از نمایندگان شان در دهه  دولت موقت اعالم شده موجود  

ن ارتباطات با القاعده که مسول    که بخشر از دولت آنزمان طالبان را تشکیل یم داد و  ن داشت  همچنت 

ن ارتباطات پیوسته از جانب طالبان   2001سپتامنر  11حمالت  ن چنت 
امریکا محسوب یم گردد که داشت 

 دد . کتمان و رد یم گر 

رسانه به  یس  دسن  راست  اگرچه کاهش  آزاد  دشوارتر کرده  آزمانی گزارشهای  را  طالبان  اخن   رفتار  های 

برخن گزارش هم  آن  غم  علن  هزارهاست،  علیه  جوالی  ماه  حمله  جمله  از  طالبان  جنایات  از  و  ها  ها 

ات دولت سابق افغانستان در مورد حمالت شان  بر علیه کارمندان و مقام  2021ها در اواخر سال  گزارش

 وجود دارد. 

 ؛ -ایاالت متحده ابزار و رویکرد دیپلوماتیک

ی انزوا به دنبال محدود کردن تعامل خود با طالبان است و  ر اتن 
ایاالت متحده هم اکنون تحت یک اسن 

آن را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نیم شناسد. این سیاست هرگونه ردپای رسیم دیپلماتیک  

وعیت بخشیدن به طالبان تلق  شود، حذف یمدر افغانستان را که یم کند. همانطور تواند به عنوان مشر

اتژی تعامل باال، کشور دیگری ممکن است به   ح داده شده در اسن  که در مورد گزینه های دیپلماتیک شر

 عنوان یک قدرت حافظ منافع آمریکا در افغانستان عمل کند. 

 طالبان در سازمان ملل و سایر  
ی

ن به دیگران برای انکار نمایندگ ن به دنبال پیوست  ایاالت متحده همچنت 

ن الملیل است. ن  هادهای بت 

عدم شناسانی لزوما مانع از برخن تعامالت دیپلماتیک با طالبان نیم شود. به عنوان مثال، ایاالت متحده 

تری ایجاد با طالبان تعامالت دیپلماتیک داشت و از طالبان یم  1۹۹0در دهه   خواست که دولت فراگن 

  . ماید نمایند و اسامه بن الدن را از افغانستان اخراج  ن

ن در مذاکرات خود بر اساس توافقنامه سال   توافق  که در آن از    -دوحه    2020. ایاالت متحده همچنت 

طالبان به عنوان "امارت اسالیم افغانستان که توسط ایاالت متحده به عنوان یک کشور به رسمیت 

 شناخته نشده است" نام برده یم شود . 

دوستانه و اقتصادی ؛،    کمک های بشر

اتژی انزوا ایاالت متحده همچنان به دنبال کمک به مردم افغانستان است هرچند که برای  تحت اسن 

دوستانه فقط از طریق   باید توانانی بسیار محدودتری را بپذیرد. کمک های بشر این هدف  دستیانر به 

ن ا ن سیاست  همچنت  دولت  ارائه یم شود. چنت  ن الملیل یا سازمان های غن   تعریف  سازمان های بت 
ً
حتماال

نقدی پویل )مانند غذا، ادویه و کند و بر کمک دوستانه را حفظ یمهای انسانمحدودی از کمک های غن 

ن کمک هانی ممکن است به نفع رژیم طالبان باشد که شپناه موقت( تمرکز یم  از این که چنت 
کند. نگرانن

ن کمک دوستانه برای نیازهای رو به رشد ترکاساسأ چنت   یب جمعیت افغانستان ناکاقن است. های بشر

اتژی انزوا، ایاالت متحده به دنبال محدود کردن تعامل خود با طالبان است و آن را به   در  یک اسن 

 عنوان دولت افغانستان به رسمیت نیم شناسد. 
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 تحریم ها 

ن الملیل بر  ده تر بت 
علیه طالبان   عنرص اصیل سیاست انزوا ادامه و تقویت بالقوه رژیم تحریم های گسن 

ها به دنبال اعمال  از جانب ایاالت متحده یم باشد که در باال تذکر به عمل آمد . در اصل، رژیم تحریم

اجازه   نظامیان و  به غن  دنبال کاهش آسیب  به  ن حال  و در عت  ان طالبان است  بر دولت و رهنر فشار 

ن رویکردی از رژیم تحریم هکمک دوستانه یم باشد اگرچه چنت   تأثن  منقن های بشر
ً
ای اقتصادی احتماال

 بر مردم افغانستان خواهد گذاشت. 

ن قدرت از جانب طالبان تحریم های موجود علیه شان به طور مؤثر بر نهادهای دولت    با در دست گرفت 

 اعمال شده است، زیرا هرگونه معامله با دولت افغانستان یم تواند به نفع گروه طالبان تمام گردد .  

ی از شمایههای متحریم ، کمکوجود در نتیجه با ارائه ابزاری برای جلوگن  ، گذاری خارخر های انکشاقن

کند، زمینه را برای انزوای رژیم طالبان فراهم  یا سایر معامالن  که بانک مرکزی افغانستان را درگن  یم 

دوستانه توسط سازماتواند به برخن از مبادالت برای کمککند. انزوا یمیم های غن  دولت  یا نهای بشر

افراد خصوض که هیچ ارتبایط با دولت افغانستان ندارند، اجازه داده شود که با این حال، هر معامله  

وعیت بخشد، مانند آزاد کردن   ل ایاالت متحده   ۷ای که رژیم طالبان را مشر میلیارد دالر وجوه تحت کنن 

 کرد .  از بانک مرکزی افغانستان، هدف انزوا را تضعیف خواهد  

ل طالبان باشد، البته تحریم های بیشن   اگر ایاالت متحده به دنبال تقویت انزوای افغانستان تحت کنن 

دوستانه برای   یا اجرای بیشن  امکان پذیر است. محدود کردن مجوزها یا کاهش بودجه کمک های بشر

 افغانستان یم تواند ییک از رویکردها باشد.  

 ؛ -مبارزه با تروریسم 

ان آنها برای   ه رهنر ن ن دست اول طالبان و کاهش انگن  یس به مسولت 
سیاست انزوا با محدود شدن دسن 

 همکاری با ایاالت متحده امریکا ، تالش ها بر ضد تروریسم ایاالت متحده را دشوارتر یم کند.  

ان ایاالت متحده بیان کردند، ایاالت متحده با  ید بر توانانی  همانطور که ریس جمهور بایدن و دیگر رهنر

وها و  های یکجانبه از راه دور تکیه کند. همانطور که مقامات ایاالت متحده اذعان کرده اند، حذف نن 

 سفارت ایاالت متحده این امر را دشوارتر خواهد کرد .  

ز الملیل و منطقه ای   تعامل بی 

نی تأیید و حمایت ایاالت متحده ممکن است به چند دلیل برای تحریم های خود از کشورهای اروپا 

بیشن  کسب نماید که کشور های مذکور برای اتحاد خود با سیاست ایاالت متحده ارزش باالی قائل اند  

 هم وضاحت داده اند که طالبان باید از موضع خود عقب نشیتن نمایند  
ً
و برای دریافت کمک باید و قبال

 امتیازان  بدهند 

، روسیه و ایران مشکل بزرگ تری هست ن  قصد خود را در این کارزار با  چت 
ً
ند، به خصوص که آنها قبال

 طالبان اعالم کرده اند.  

ن ممکن است  ن با ایران ، تحریم های ایاالت متحده را تضعیف کرده است و چت  همکاری های گذشته چت 

ن کار را با افغانستان و در مورد طالبان به تکرارا انجام دهد .    همت 

حدود از طالبان دارد، اما بعید بنظر یم رسد با توجه به امکانات مایل خود روسیه سابقه تجربه حمایت م

 کمک قابل توجیه برای طالبان بتوانند ارائه دهد . 
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های  سیاست  طالبان  حایل که  در  است،  ایجاد کرده  طالبان  با  عملگرایانه  روابط  ن  همچنت  ایران 

ی را در قبال اقلیت شیعه هزاره افغانستان   نشان داده اند این کشور ها اعم از ایران ،  شکوبگرانه کمن 

وعیت دیپلماتیک، تجارت و کمک های مایل بالقوه  ن یم توانند منابع جایگزیتن برای مشر روسیه و چت 

یت کشورهای کمک کننده غرنر که در دو دهه گذشته شمایه گذاری های  برای طالبان ارائه دهند.اکنر

مشارکت خود را در افغانستان محدود نموده و به آرایم در مورد   هنگفت  در افغانستان انجام داده اند ،  

دوستانه پیش یم روند. کشورهای منطقه  از   وع مجدد کمک های مایل خود فراتر از کمک های بشر شر

پیمان ناتو   این حال، معتقدند که این مسئولیت کشورهای عضو  موضع تعامل خود عمل ننموده  با 

کت کنندگان در اجالس  است که الیحه بازسازی و توس ک شر عه افغانستان را پرداخت کنند )بیانیه مشن 

 زمانن که ایاالت متحده به 2021فرمت مسکو در مورد افغانستان،  
ً
ی آنان احتماال ( که این موضعگن 

 با دولت های منطقه است، حداقل برای آمریکا آزاردهنده خواهد بود. 
ی

 دنبال هماهنیک

امل که از جانب ایاالت متحده و اروپا محسوس است همگرانی کاقن از رصف نظر به گرایش به سمت تع

وط ایجاد نمود .   منافع وجود دارد که بتوان بر اساس آن اجماع بر روی تعامل مشر

ایاالت متحده در صورت رصف انرژی دیپلماتیک مورد نیاز برای ایجاد این اجماع، سود خواهد برد، زیرا 

 
ً
 بسیار قدرتمندتر از این خواهد بود. نفوذ یکجانبه ایاالت متحده بر طالبان نفوذ جمیع بر طالبان احتماال

ه در طالبان برای مبارزه با تروریسم علیه گروه هانی 
ن ورت ایجاد انگن  ن بر رصن همگرانی منافع بیش از هر چن 

 مانند القاعده، تحریک طالبان پاکستان و سایرین متمرکز خواهد شد  

ش ترکیب رژیم خود برای بازتاب بهن  تنوع   نکته با اهمیت دیگر همگرانی ، تشویق طالبان برای گسن 

 قویم و قبیله ای افغانستان است، زیرا حکومت انحصاری در گذشته ناپایدار بوده است. 

ک در مورد وجود دارد و او عبارت از مسائل    در نهایت، حداقل یک نگرانن مشن 

ی در افغ  ترین خواهد که در آنجا شاهد بازگشت فاجعهانستان است  که هیچ دولت  نیمحقوق بشر ن آمن 

 باشد.  1۹۹0اعمال سیاست امارت اسالیم در دهه 

 ،  -انزوا 

وی کردن به دنبال تنبیه و تضعیف رژیم طالبان و تغین  رفتار آن خواهد بود .  ن  سیاست منن

اتژی انزوا شامل محدود کردن گفتگو ها یا تعامل   با طالبان است. حفظ و تقویت تحریم های موجود  اسن 

ن الملیل امریکا و دیگر کشور ها برای محدود کردن خطوط حیان  و   کای بت  و همکاری با متحدان ، شر

د   بالقوه رژیم طالبان که مانع از اثربخشر تحریم های ایاالت متحده شود یم تواند در دستور روز قرار گن 

ن رویکرد ، یم باشد که    1۹۹0ریشه در رفتارهای گذشته و شکوب گرانه آنها در دهه    که دالیل برای چنت 

طالبان یک شکل افرایط از حکومت اسالیم را دنبال کردند که شامل ممنوعیت تحصیل برای زنان و 

ان، شکوب و کشتار اقلیت مسلمان بود. دخن   غن 
ی

، و تخریب آثار فرهنیک  های مذهتر

  1۹۹0بان شامل بسیاری از افرادی است از نمایندگان شان در دهه  دولت موقت اعالم شده موجود طال

ن ارتباطات با القاعده که مسول    که بخشر از دولت آنزمان طالبان را تشکیل یم داد و  ن داشت  همچنت 

ن ارتباطات پیوسته از جانب طالبان   2001سپتامنر  11حمالت  ن چنت 
امریکا محسوب یم گردد که داشت 

 . کتمان و رد یم گردد 
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رسانه به  یس  دسن  راست  اگرچه کاهش  آزاد  دشوارتر کرده  آزمانی گزارشهای  را  طالبان  اخن   رفتار  های 

برخن گزارش هم  آن  غم  علن  هزارهاست،  علیه  جوالی  ماه  حمله  جمله  از  طالبان  جنایات  از  و  ها  ها 

مقامات دولت سابق افغانستان در مورد حمالت شان  بر علیه کارمندان و    2021ها در اواخر سال  گزارش

 وجود دارد. 

 ؛ -ایاالت متحده ابزار و رویکرد دیپلوماتیک

ی انزوا به دنبال محدود کردن تعامل خود با طالبان است و  ر اتن 
ایاالت متحده هم اکنون تحت یک اسن 

یک  آن را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نیم شناسد. این سیاست هرگونه ردپای رسیم دیپلمات

وعیت بخشیدن به طالبان تلق  شود، حذف یمدر افغانستان را که یم کند. همانطور تواند به عنوان مشر

اتژی تعامل باال، کشور دیگری ممکن است به   ح داده شده در اسن  که در مورد گزینه های دیپلماتیک شر

 عنوان یک قدرت حافظ منافع آمریکا در افغانستان عمل کند. 

 طالبان در سازمان ملل و سایر  ایاالت متحده هم
ی

ن به دیگران برای انکار نمایندگ ن به دنبال پیوست  چنت 

ن الملیل است.   نهادهای بت 

عدم شناسانی لزوما مانع از برخن تعامالت دیپلماتیک با طالبان نیم شود. به عنوان مثال، ایاالت متحده 

تری ایجاد یمبا طالبان تعامالت دیپلماتیک داشت و از طالبان    1۹۹0در دهه   خواست که دولت فراگن 

 نمایند و اسامه بن الدن را از افغانستان اخراج  نماید 

ن در مذاکرات خود بر اساس توافقنامه سال   توافق  که در آن از    -دوحه    2020. ایاالت متحده همچنت 

رسمیت   طالبان به عنوان "امارت اسالیم افغانستان که توسط ایاالت متحده به عنوان یک کشور به

 شناخته نشده است" نام برده یم شود . 

دوستانه و اقتصادی ؛،    کمک های بشر

اتژی انزوا ایاالت متحده همچنان به دنبال کمک به مردم افغانستان است هرچند که برای  تحت اسن 

دوستانه فقط از طریق   باید توانانی بسیار محدودتری را بپذیرد. کمک های بشر این هدف  دستیانر به 

 تعریف  ساز 
ً
ن احتماال ن سیاست  همچنت  دولت  ارائه یم شود. چنت  ن الملیل یا سازمان های غن  مان های بت 

نقدی پویل )مانند غذا، ادویه و کند و بر کمک دوستانه را حفظ یمهای انسانمحدودی از کمک های غن 

ن کمک هانی ممکن است به نفع  شپناه موقت( تمرکز یم  از این که چنت 
رژیم طالبان باشد که کند. نگرانن

ن کمک دوستانه برای نیازهای رو به رشد ترکیب جمعیت افغانستان ناکاقن است. اساسأ چنت   های بشر

اتژی انزوا، ایاالت متحده به دنبال محدود کردن تعامل خود با طالبان است و آن را به   در  یک اسن 

 عنوان دولت افغانستان به رسمیت نیم شناسد. 

 تحریم ها 

ن الملیل بر علیه طالبان  عنرص اص ده تر بت 
یل سیاست انزوا ادامه و تقویت بالقوه رژیم تحریم های گسن 

ها به دنبال اعمال  از جانب ایاالت متحده یم باشد که در باال تذکر به عمل آمد . در اصل، رژیم تحریم

نظا به غن  دنبال کاهش آسیب  به  ن حال  و در عت  ان طالبان است  بر دولت و رهنر اجازه  فشار  میان و 

 تأثن  منقن کمک
ً
ن رویکردی از رژیم تحریم های اقتصادی احتماال دوستانه یم باشد اگرچه چنت  های بشر

 بر مردم افغانستان خواهد گذاشت. 
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ن قدرت از جانب طالبان تحریم های موجود علیه شان به طور مؤثر بر نهادهای دولت    با در دست گرفت 

 اعمال شده است، زیرا هرگونه معامله با دولت افغانستان یم تواند به نفع گروه طالبان تمام گردد .  

ی از شمایهتحریم ، کمکگذاری خار های موجود در نتیجه با ارائه ابزاری برای جلوگن  ، خر های انکشاقن

کند، زمینه را برای انزوای رژیم طالبان فراهم  یا سایر معامالن  که بانک مرکزی افغانستان را درگن  یم 

دوستانه توسط سازمانتواند به برخن از مبادالت برای کمککند. انزوا یمیم های غن  دولت  یا های بشر

ن ندارند، اجازه داده شود که با این حال، هر معامله  افراد خصوض که هیچ ارتبایط با دولت افغانستا

وعیت بخشد، مانند آزاد کردن   ل ایاالت متحده   ۷ای که رژیم طالبان را مشر میلیارد دالر وجوه تحت کنن 

 از بانک مرکزی افغانستان، هدف انزوا را تضعیف خواهد کرد .  

ل طالبان باشد، البته تحریم های بیشن  اگر ایاالت متحده به دنبال تقویت انزوای افغانستان تحت کن ن 

دوستانه برای   یا اجرای بیشن  امکان پذیر است. محدود کردن مجوزها یا کاهش بودجه کمک های بشر

 افغانستان یم تواند ییک از رویکردها باشد.  

 ؛ -مبارزه با تروریسم 

ان آنها برای   ه رهنر ن ن دست اول طالبان و کاهش انگن  یس به مسولت 
سیاست انزوا با محدود شدن دسن 

 همکاری با ایاالت متحده امریکا ، تالش ها بر ضد تروریسم ایاالت متحده را دشوارتر یم کند.  

ان ایاالت متحده بیان کردند، ایاالت متحده با  ید بر توانانی  همانطور که ریس جمهور بایدن و دیگر رهنر

وها و  های یکجانبه از راه دور تکیه کند. همانطور که مقامات ایاالت متحده اذعان کرده اند، حذف نن 

 سفارت ایاالت متحده این امر را دشوارتر خواهد کرد .  

ن الملیل و منطقه ای   تعامل بت 

نی تأیید و حمایت ایاالت متحده ممکن است به چند دلیل برای تحریم های خود از کشورهای اروپا 

بیشن  کسب نماید که کشور های مذکور برای اتحاد خود با سیاست ایاالت متحده ارزش باالی قائل اند  

 هم وضاحت داده اند که طالبان باید از موضع خود عقب نشیتن نمایند  
ً
و برای دریافت کمک باید و قبال

  . امتیازان  بدهند 

، روسیه و ایران مشکل بزرگ تری هس ن  قصد خود را در این کارزار با  چت 
ً
تند، به خصوص که آنها قبال

 طالبان اعالم کرده اند.  

ن ممکن است  ن با ایران ، تحریم های ایاالت متحده را تضعیف کرده است و چت  همکاری های گذشته چت 

ن کار را با افغانستان و در مورد طالبان به تکرارا انجام دهد .    همت 

محدود از طالبان دارد، اما بعید بنظر یم رسد با توجه به امکانات مایل خود روسیه سابقه تجربه حمایت  

 کمک قابل توجیه برای طالبان بتوانند ارائه دهد . 

های  سیاست  طالبان  حایل که  در  است،  ایجاد کرده  طالبان  با  عملگرایانه  روابط  ن  همچنت  ایران 

ی را در قبال اقلیت شیعه هزاره افغانستان نشان داده اند این کشور ها اعم از ایران ،    شکوبگرانه کمن 

وعیت دیپلماتیک، تجارت و کمک های مایل بالقوه  ن یم توانند منابع جایگزیتن برای مشر روسیه و چت 

 برای طالبان ارائه دهند
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 تقابل ؛   -مخالفت کردن  

، دولت آمریکا به دنبال شنگونن رژیم طالبان  اتژی رویارونی
 خواهد بود. این رویکردبر اساس اسن 

 به یک یا چند جنبش افرایط  جذاب
ً
ترین مورد از جمله مواردی است که مشخص شود طالبان عمدا

 دهند که به طور فعال حمالن  را علیه ایاالت متحده یا متحدانش طراخ کنند.  اسالیم  پناه یم

همسایه یک کشور  حمایت  حداقل  با  پایدار  داخیل  مقاومت  وی  نن  یک  برای  اگر  شپناه  بتواند  که 

اتژی تقابل با طالبان را   پناهجویان و دیگر کمک فراهم کند بوجود آید ، احتمال موفقیت برای یک اسن 

 مساعد خواهد کرد  

 این امر مستلزم تشدید رژیم انزوا و کمک ایاالت متحده به یک یا چند گروه مخالف افغانستان است. 

ه و منطق ؛   ز  انگی 

وهای ایاالت متحده، ریس جمهور بایدن   ی برای خروج نن  به رصاحت گفته است که هنگام تصمیم گن 

او ارزیانر نکرده است که منافع ایاالت متحده در افغانستان به اندازه کاقن برای توجیه ادامه حضور وجود 

اتژی رویارونی با طالبان گایم مهم به عقب در سیاست ایاالت متحده نسبت به ت صمیم دارد  بنأ یک اسن 

 اتخاذ نخواهد شد  
ی

 به این دلیل اتفاق یم افتد رئیس جمهور بایدن خواهد بود و به سادگ
ً
واین احتماال

که ارزیانر دولت ایاالت متحده از منافع ایاالت متحده در منطقه تغین  کرده باشد یا به این دلیل که 

با  ایاالت متحده در مبارزه  تروریسم بوجود آید که تحت   خطر قابل توجیه بیشن  برای منافع اصیل 

 سیاست تعامل یا انزوا دیگر قابل کاهش نباشد 

 به چند پارچه 
ً
با این حال، باید تشخیص داد که در آنصورت فروپایسر امارت اسالیم افغانستان احتماال

 ، هرج و مرج، الیه
ی

 هایهای گروههانی بزرگ  برای عملیات و پایگاههای پیچیده جنگ داخیل، و فرصتگ

ن  منجر خواهد شد.   تروریست  در آن شزمت 

یا سایر   متحده  ایاالت  علیه  افغانستان  از  را  تروریست   آینده حمالت  در  اگر دولت طالبان  بخصوص 

اتژی مخالفت با آنها از جانب امریکا به محتمل ترین  کشورهای غرنر اجازه دهد یا تسهیل کند، اسن 

ایط، عالو  ه بر اقدامات بالقوه یکجانبه ضد تروریست  ایاالت متحده  گزینه تبدیل خواهد شد در این شر

علیه گروه های تروریست  برای ایاالت متحده یم تواند جذاب تر تمام گردد تا طالبان را از قدرت برکنار  

اتژی تقابل  نماید . حمالت مستقیم ایاالت متحده بر ضد طالبان در آینده یم تواند ییک از اجزای اسن 

 اشد . ایاالت متحده ب 

ن استفاده کند .  2001ایاالت متحده یم تواند مانند سال   از متحدان افغان مخالف طالبان نن 

 ایاالت متحده در اینصورت ؛   ابزار و رویکرد دیپلوماتیک 

ن رصی    ح یا ضمتن طالبان، از جمله هرگونه  اتژی انزوا، ایاالت متحده از به رسمیت شناخت  همانند اسن 

اتژی انزوا، پیامحضور رسیم دیپلماتیک   رسانن ایاالت  در افغانستان، اجتناب خواهد ورزید برخالف اسن 

قانونن بودن رژیم طالبان تمرکز  اتژی مخالفت ممکن است بر نیاز به تغین  رژیم و غن  متحده تحت اسن 

 یابد . 

ولت ایاالت متحده ممکن است به طور رسیم یک دولت جایگزین را به رسمیت بشناسد، از جمله یک د

 در تبعید یا در صورت ظهور یک رقیب قابل قبول برای طالبان، دولت  در افغانستان به غن  طالبان . 

وعیت طالبان را   ن یک دولت جایگزین، بخصوص دولت  مستقر در افغانستان، مشر به رسمیت شناخت 

برای گروهتضعیف یم منابع  ن  تأمت  و  هکند  رژیم طالبان  دنبال شنگونن  به  را که  تسهیل هانی  را  ستند 
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ن یم ن بت 
الملیل دولت جمهوری یمن، ایاالت متحده و نهادهای  کند. به عنوان مثال، به رسمیت شناخت 

ن  ل زیادی از آنکشور سازد تا راحتالملیل را قادر یم بت  تر به آن دولت کمک کنند، حت  اگر این دولت کنن 

 را در دست ندارد. 

 کمک ها و تحریم ها در بعد رویاروئی ؛ 

دوستانه   شامل ادامه کمک های بشر
ً
سیاست شنگونن دولت طالبان از جانب آمریکا  همچنان احتماال

 خواهد بود. در موارد گذشته که ایاالت متحده در آن اظهار نظر کرده است 

دوستانه مانند ارائه کمکبا سیاست تغین  رژیم، کمک ها از طریق موسسات و نهاد های سازمان  های بشر

دولت  برای مردم افغانستان ادامه خواهد داشت . و سازمانملل متحد   های غن 

 مشابه تحریمتحریم
ً
اتژی تقابل احتماال اتژی های مرتبط با اسن  هانی است که تحت نسخه شدیدتر اسن 

 های موجود خواهد بود .  انزوا از جمله حفظ تحریم

اتژی تقابل با این فرضیه متیک خواهد بود که طالبان به   اندازه کاقن فعالیت گروه های تروریست  در  اسن 

های ایاالت متحده که برای یک مأموریت ضد و در اصل، همان توانانی افغانستان  را محدود نیم کند  

به به  تواند برای حمایت از شورش علیه طالبان، از جمله بسیج قابلیتتروریسم وجود دارد، یم های رصن

ی مستقیم به آنها خواهد  طالبان متمرکز گردد و این رویکرد و  ابسطه به تمایل ایاالت متحده برای درگن 

ن از ایاالت متحده ، طالبان به دلیل حمایت از مخالفانش،ممکن  بود که در آنصورت جهت انتقام گرفت 

وهای زمیتن خود برای شکوب یک جنبش مقاومت استفاده کنند همانند هر آنچه در دره  است از نن 

ن ممکن است سفر اتباع آمریکانی یا افغان  پنجشن  اتفاق افتاده خواهند  هانی را که یماست طالبان همچنت 

 کشور را ترک کنند، محدود کند. 

تواند این باشد که طالبان به القاعده، داعش یا دیگر  تر باشد یم کنندهپاسیحن که ممکن است حت  نگران

ها فراهم  ا حت  منابیع برای تقویت این گروههای تروریست  اجازه دهند از افغانستان فعالیت کنند یگروه

 کنند. 

ز الملیل و منطقه ای در مرحله سیاست تقابل ؛   تعامل بی 

ن به تالش   ی مخالفت مستلزم تعامل دیپلماتیک برای تشویق همسایگان افغانستان برای پیوست  ر اتن 
اسن 

ی طالبان و اجازه دادن به ایاالت متحده برای   انجام عملیات خود از برای تضعیف دولت تحت رهنر

قلمرو کشور های شان خواهد بود . این امر یم تواند بخصوص با توجه به عدم تمایل کشورهای منطقه 

ن باشد خی بسا که مسله   به ایجاد پایگاه ایاالت متحده برای اهداف ضد تروریسم، بسیار چالش برانگن 

 تغن  خواهد خورد که اگر طالبان شنگونن رژیم همسایه در میان باشد . با این حال میانه و م
ناسبات زمانن

 بر ضد هر یک از همسایگان خود امکان حمالت را زمینه سازی نمایند  . 

 ییک از ذینفعان اصیل حکومت طالبان است که از جمله برای محدود کردن نفوذ هند  
ً
پاکستان احتماال

ل مرزها ک خود، نفوذ قابل توجیه در مرزهای خود تالش خواهد نمود و پاکستان از طریق کنن  ی مشن 

 بر دولت طالبان را حفظ خواهد کرد و تحلیلگران در مورد این توانانی ها تردید دارند

و  پاکستان  مذهتر  نهاد  و  طالبان  ن  بت  نزدیک  رابطه  دلیل  به  حدی  تا  طالبان  از  پاکستان  جدانی  برای 

یت روابط با هند به عنوان بخشر از های اطالعان  پاکستان تالش های ایاالت متحده برای تقو سازمان

ن متحد نزدیک پاکستان ، حمایت پاکستان از هرگونه تالش بر ضد طالبان را بعید  اتژی رقابت با چت  اسن 

 یم سازد  
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اگرچه یک تهدید تروریست  فزاینده یم تواند باعث شود روسیه دیدگاه خود را نسبت به طالبان تغین   

 دهد، اما تصور آن دشوار است

ن گزینه های اجتناب ناپذیر ییک را انتخاب کند، زیرا مسن  سیایس جدیدی را در  ایا الت متحده باید بت 

ن یم کند. هر یک از سه گزینه خطر شکست متفاون  را به همراه دارد.   افغانستان تعیت 

حفاظت از منافع ایاالت متحده، بدتر شدن وضعیت در کوتاه مدت یا بلند مدت، یا تحمیل هزینه های  

ان  ن این وجود ماهیت و من  با  پرتو اختالفات بر ش شکست در جنگ علیه طالبان  سیایس داخیل در 

ن گزینه ها متفاوت خواهد بود .   خطرات و مزایای بالقوه در بت 

ن اندگ از منافع اصیل باق  مانده   د تامت  ن این سه گزینه است که قدرت پیشنر گزینه تعامل تنها گزینه در بت 

 افغانستان را دارد.  ایاالت متحده در 

بیتن نیم باشد فقط تنها یک اگرچه همکاری آشکار مبارزه با تروریسم با رژیم طالبان در آینده قابل پیش

نگرانن  مورد  در  پایدار  قدرت گفتگوی  دارای  تعامل  و  سیاست  تروریسم  امنیت  ضد  های همکاریهای 

پایدار   همکاری  است که  تنها سیاست   احتمایل  قویناشناخته  پاکستان،  با  را  تروریسم  ترین حایم  ضد 

ن نماید .   خارخر طالبان یم تواند تامت 

 خصمانه در قبال  
ً
سیاست انزوا یا سیاست مخالفت بر ضد طالبان ایاالت متحده را به موضیع عمدتا

پاکستان در مورد مسائل افغانستان باز یم گرداند جائیکه آمریکا برای نظارت بر عنارص تروریست  در 

 افغانستان و انجام هرگونه فعالیت عملیان  در آن کشور بشدت نیازمند همکاری آنکشور یم باشد .  

ن به ایاالت متحده این امکان را یم دهد که ادعاهای مکرر خود را مبتن بر   تنها سیاست تعامل همچنت 

جماهن  شوروی  اینکه به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد و درس های خروج پس از اتحاد  

 از افغانستان را آموخته است به کریس نشاند .  

قابل زکر است که گروه طالبان سیاست و ایدئولوژی داخیل خود را دارد که بر نگرانن های بازیگران خارخر  

 اولویت دارد. 

 ها یاندازی برای کاهش جزنی ) نرمش جزنی ( سیاستاما این تنها راه از این سه گزینه است که چشم

داری را فراهم  وگوی مداوم در مورد مسائل حقوق بشر و حکومت دهد، زیرا امکان گفتطالبان ارائه یم

 کند و طالبان ظاهرأ  از هرگونه نرمش در پاسخ با تاکتیک های فشار اجتناب مینمایند.  یم

ی تعامل از این قرار است که اجرای این سیاست دشوارتر از دو گزینه ی   ر اتن 
 دیگر است.  خطرات اسن 

دولت ایاالت متحده باید تصمیمات مثبت  اتخاذ کند که از انزوای وضع موجود نایسر از تحریم های  

 طوالنن مدت نسبت به طالبان دور شود. 

ن مستلزم دیپلمایس ماهرانه در قبال طالبان و تالش های شدید یم باشد .    سیاست تعامل همچنت 

ن باشد که سیاست تعامل  در مقابل طالبان به  خطر دیگر این است که ایاالت متحده نیم   تواند مطمتی

 اعتدال مطلوب منجر شود. 

ن را همدست  ی شان در افغانستان ممکن است واشنگت  اداره طالبان و اعمال سیاست های حقوق بشر

ر مردم افغانستان تمام خواهد شد      طالبان  بنظر رساند که این امر به رصن

تعامیل که سیاست  این  بر  و   عالوه  وعیت  مشر ظاهرا  و  آورد  یم  ارمغان  به  افغانستان  برای  را  منابع 

 مقبولیت طالبان بر انعطاف پذیری را تقویت خواهد بخشید  
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منطق  خواهد   ل در افغانستان را بدست دارند و این غن   کنن 
ً
به نظر یم رسد طالبان در حال حارصن کامال

د قدرت  ن  آمن  های خشونت  جنگ  تاری    خ  تصور کنیم  به  بود که  است،  رسیده  پایان  به  افغانستان  ر 

خصوص با توجه به اینکه طالبان تاکنون نتوانسته اند گام هانی عمیل را برای خدمت به منافع گروه های 

 نژادی و قویم دیگر افغانستان به غن  از طرفداران خود شان بردارند  . 

ی تعامل را یم تو  ر اتن 
ان با ارزیانر مستمر نتایج سیاست ها این خطرات نایسر از پیامدهای ناخواسته اسن 

 و تغین  مسن  در صورت لزوم کاهش خواهد داد . 

همکاری یم قابلیت  اتخاذ یک سیاست  از با  تواند  نیم  ن  واشنگت  ی کرد.  برخن خطرات جلوگن  از  توان 

 مسئولیت فاجعه انسانن و اقتصادی در افغانستان فرار کند مگر اینکه مداخله کند

ی انزوا ؛  ر اتی 
 اسیر

ن حکومت های که آن رژیم های متخاصم  وی کردن مبتتن است بر عدم به رسمیت شناخت  ن سیاست منن

تحریم ها از جمله حاکمیت های سیایس دوستان آمریکا را در ییک از مناطق جهان سقوط یم دهند و 

 . متخاصم محسوب یم گردد  های  رژیم  این  علیه  بر  امریکا  استاندارد  های  ایاالت   پاسخ  مثال  بگونه 

ن  ن رویکرد واکنشر زمانن که بلشویک ها تزار را در روسیه برکنار کردند، کمونیست ها چت  متحده از چنت 

و در کوبا قدرت را در دست گرفت، ویتنام شمایل کشور ویتنام جنونر را شکست داد ،   را گرفتند، کاسن 

 استفاده نمود . 

 زمانن که انقالب بولیواری دموکرایس را در ونزوئال  انقالبیون ایران شاه را در آنکشور شن
ً
ا گون کردند و اخن 

 خفه کرد.  

 مسن  انزوا طالبان را آغاز کرده است. سفارت این کشور در کابل بسته است، طالبان 
ً
ایاالت متحده قبال

یس به بیشن  ذخایر ارزی افغانستان ر  ن دسن  ن الملیل قرار دارند و واشنگت  ا مسدود تحت تحریم های بت 

 کرده است. 

تاری    خ  عملکرد سیایس طالبان  ، شهرت آنها در غرب و تحریم های موجود بر طالبان ممکن است یک 

اتژی انزوا را از نظر سیایس اجتناب ناپذیر سازد .   اسن 

با این حال، چندین خطر و محدودیت کلیدی وجود دارد که ممکن است سیاست انزوا در مقابل طالبان  

 طلوب جلوه دهد . را کمن  م

عدم موجودیت حضور دیپلوماتیک امریکا در افغانستان و تماس های داخل کشور با طالبان، دستیانر 

با تروریسم و   مبارزه  ایاالت متحده در  منافع  با مشکل مواجه خواهد کرد.  به  را  افغانستان  رفاه مردم 

ناپذیری مواجه خواهد کرد . از اجتنابهای  تعامل با طالبان در دوحه یا جاهای دیگر را  با محدودیت

تر خواهد ساخت .  ن  جمله اینکه ارزیانر وضعیت واقیع در میدان را برای مقامات آمریکانی مشکل برانگن 

اتژی انزوا است برای مردم افغانستان مرصن تمام خواهد شد . یک دولت  تحریم هانی که زیربنای اسن 

وی طالبانن به احتمال زیاد حکومت اسال  ن ویژه به این  تری را تحکیم خواهد بخشید ، بهمگرای افرایطمنن

 معتدل
ً
تر هستند. کاهش دلیل که سیاست انزوای غرب باعث تضعیف صداهانی خواهد شد  که نسبتا

ایط اجتمایع های تروریست  را تسهیل کند و سیاست انزوا تواند رشد گروهاقتصادی در افغانستان یم- شر

 ایاالت متحده را برای وضع ناهنجار خود مقرص اصیل بدانند. تواند باعث شود افغانیم
ً
 ها مستقیما

اتژی انزوا  یزدر رفتار طالبان را وادار کند، بلکه شاید هم وضع بدتر    بعید بنظر یم رسد اینکه اسن  ، تغین 

ایط سخت را تجربه کرده ان طالبان زندان و شر  رهنر
ها  تحریم  اند و با وجود از این هم خواهد شد زیرا اکنر
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اند. بعید است که آنها های غرب، ایدئولوژی خود را در اولویت های کاری شان قرار دادهو خشونت

ن اولویت طالبان   . اگرچه اولت  اهداف اصیل خود را بر اساس تهدید یا اجرای تحریم ها تعدیل نمایند 

ندی یم کنند که به آنها  ممکن است کسب کمک غرب باشد، اما آنها به وضوح سیاست هانی را اولویت ب

وان خود را حفظ کنند، و آنها در این ذمینه از خود توانانی نشان داده اند.   کمک یم کند وفاداری پن 

، روسیه یا ایران حمایت دریافت کند تا کمک ها یا   ن عالوه بر این، بعید است که ایاالت متحده از چت 

یم های اعمال شده توسط غرب بر علیه طالبان را  تجارت با دولت طالبان را محدود کند، و این امر تحر 

 تضعیف یم کند. 

 باعث یمرژیم تحریم
ً
ی داشته های سخت احتماال شود که طالبان در مبارزه با تروریسم همکاری کمن 

 باشند و ایاالت متحده کمن  بتواند اجرای تعهدات خود را در این زمینه تأیید کند. 

 مخالفت کردن ؛

اتژی تغین  رژ 
ایط کنونن این امکان پذیر نیست، زیرا اسن  ، در شر

ً
یم  طالبان دو مشکل اسایس دارد. اوال

هیچ گروه مخالف قابل اطمینان در افغانستان  وجود ندارد. دوم، حت  اگر این امر امکان پذیر و موفقیت 

ن  هم بود، ایاالت متحده یک بار دیگر خود را در حال حمایت از یک رژیم فقط وابسته د ر کابل در  آمن 

برابر مقاومت  عمویم محیل خواهد دید  که هیچ چشم اندازی برای موفقیت نهانی نخواهد داشت با 

اییط وجود دارد که  از خود در کنگره آمریکا و در افغانستان دارد. شر این وجود، این طرح  طرفدارانن 

که طالبان آگاهانه به   تحت آن این گزینه ممکن است جذاب و حت  امکان پذیر شود. اگر معلوم شود 

 دهند، های افرایط که از قدرت سازماندیه برخوردار استند  در افغانستان پناه یمجنبش

ایط ممکن  ن شر در صورت حمله باالی ایاالت متحده و یا هم متحدانش ، کشورهای همسایه  تحت چنت 

از جنبش به حمایت  ی  بیشن  تمایل  افغا   است  در  طالبان  اپوزیسیون  بیشن  مقاومت   قوت  را  نستان 

 بخشیده و یا هم به ایاالت متحده اجازه  آن را خواهند داد تا از قلمروشان به دفاع از خود بهره جوید 

ایط در حال حارصن وجود ندارد. تالش برای بازگرداندن افغانستان به جنگ داخیل  هیچ یک از این شر

ی را بر بان را رادیکالتر را به سمت خود بکشاند، طالهای افرایطتواند گروهیم تر کند و مشکالت بیشن 

 مردم افغانستان تحمیل کند. 

 توصیه ها ؛

د واقیع منافع آمریکا در افغانستان را فراهم یم کند، اما   اگرچه سیاست تعامل با طالبان تنها امکان پیشنر

ی انزوا همچو یک  انتخاب و پیش فرض دیگر همچنان باق  یم ماند ، عالوه بر این، از منظر  ر اتن 
اسن 

آسانتصمیم  
ً
نسبتا انتخاب  طالبان  انزوا  سیاست  بوروکراتیک،  ی  اگن   وضعیت  تری 

ً
عمدتا زیرا  ست، 

ها پس از های قبیل، بسته شدن سفارت ایاالت متحده، و تعلیق فوری کمکموجود )با توجه به تحریم

اتژی  تسلط طالبان و مسدود کردن دارانی های افغانستان( بیانگر این سیاست انزوا یم باشد که یک اسن 

بر    دجه یا شمایه سیایس و ابتکارات بحثکند که نیازی به رصف بو تهاجیم خالص را ارائه یم-منفعل

ن ندارد.   انگن 

گذاری بر رفتار یا بهبود شخصیت   در تأثن 
 اشاره شد، سیاست انزوا سابقه بسیار ضعیقن

ً
همانطور که قبال

  . کند رژیم طرد شده دارد. اما با این وجود، این پاسخ مورد انتظار است، نیاز به ابراز نارضایت  را برآورده یم
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ن علیه ایاالت    با  ایط فعیل، سیاست انزوا در مقابل طالبان خطر حمالت موفقیت آمن  این حال، در شر

 متحده و یا متحدانش توسط تروریست های مستقر در افغانستان را افزایش یم دهد. 

 گام
ً
م کنیهای مهیم به سمت انزوا برداشته است، توصیه یمبا اذعان و تاکید بر اینکه ایاالت متحده قبال

 تعادل مجدد سیاست را در جهت تعامل آغاز کنیم. 

تالش برای طرد کردن دولت جدید افغانستان این احتمال را بیشن  یم سازد  که طالبان به تعهدات خود 

 کمن  عمل کنند 

ی به قابلیت  بیشن 
ی

ی از حمالت از خاک افغانستان. این امر ایاالت متحده را وابستیک های برای جلوگن 

ان نظایم و  شود، اما آزمایشروریسم که اغلب به آنها اشاره یممبارزه با ت نشده است، خواهد کرد. رهنر

 اطالعان  ایاالت متحده به طور یکسان هشدار داده اند که این امر دفاع از میهن را دشوارتر یم کند. 

ن الملیل  با بقیه جامعه بت 
ی

 الزم است تا در هماهنیک

دوستانه  ستان. کمکبرای کاهش فروپایسر اقتصادی افغان یعتن تهیه غذا، ادویه جات طتر ،   -های بشر

و   اقتصاد شهری  بانیک، کاهش شی    ع  فروپایسر سیستم  تورم شدید،  از  مانع  و  نموده  تدارک  را  شپناه 

 جابجانی جمعیت گردیم . 

ایط دیگر، ممکن است معقول به نظر برسد که اجازه دهیم فشار بر حاکمان جدید افغانستان   تحت شر

ن موضعیگری اصوال با فاجعه اقتصادی در  قبل از آزمایش سیاست تمایل  با آن ها ادامه یابد، اما چنت 

وی در افغانستان نباید همگام باشد .   حال پیشر

 گام
ً
کنیم های مهیم به سمت انزوا برداشته است، توصیه یمبنابراین، با اذعان به اینکه ایاالت متحده قبال

 در جهت تعامل با طالبان آغاز کنیم. تعادل مجدد سیاست را 

گذار را انجام دهد که نشان دهنده گشایش در تعامل   ن حرکت محتاطانه، اما تاثن  ایاالت متحده باید اولت 

ی برای  ی از کاهش شدید وضعیت اقتصادی است. تدابن   گام هانی برای جلوگن 
ن با هدف توانمند ساخت 

 به اقتصاد افغانستان، جلوگ
ی

ی از تورم شدید و توانمندسازی سیستم بانیک برای فعالیت تزریق نقدینیک ن 

 بسیار مهم خواهد بود . 

ن  در مورد مبارزه با تروریسم، کانال  چنت 
ً
ن ایاالت متحده و طالبان باید باز شوند و اگر قبال  بت 

های اطالعان 

 شبکه های وجود نداشتند . 

وری سال  ممکن است ساختاری در دوحه ایجاد شود تا دو طرف در مور   توافقنامه فنر
د اجرای بیشن 

 آمریکا و طالبان گفتگو کنند.  2020

گام اولیه دیگر ممکن است حمایت نر ش و صدا از گفتگو میان کارشناسان و مقامات سابق برای برریس  

های بالقوه روابط ایاالت متحده و افغانستان باشد. ایاالت متحده ممکن است به افراد   ده مسن 
گسن 

کت کنند. غن  رس  یم مرتبط با طالبان ویزا بدهد تا در جلسات ایاالت متحده در مورد این موضوعات شر

 رویکردهای غرنر و منطقه
 ای در قبال امارت اسالیم . سیاست تعامل فرصت  است برای همسونی بهن 

ی تعامل در  بر اساس پاسخگونی طالبان به این حرکات اولیه، باید اشکال اسایس ر اتن 
نظر گرفته  تر اسن 

مانده   باق   منافع   
ً
این مواضع است که احتماال از  تنها موردی  تعامل  شود. همانطور که اشاره کردیم، 

ایاالت متحده در افغانستان را پیش یم برد، بنابراین باید قبل از اینکه سیاست انزوا اجرا گردد ،امتحان 

ن بوده است.   شود، همانطور که اغلب در گذشته چنت 
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اسالیم افغانامارت  نیست که  حکومت   ین  بهن   
ً
مطمئنا بدترین  ها یم  اما  باشند،  امیدوار  آن  به  توانند 

حکومت  هم نیست که ممکن است به دست بیاورند. تنها منبع مقاومت در برابر امارت اسالیم، دولت 

 اسالیم است. 

شبه رقیب،  افرایط  چندین گروه  فقط  ندارد،  وجود   
ً
اصال دیگر  منطق بدیل  و  هنظامیان  قویم،  و  ای 

ن نتاییحر بدون شک برای مردم  جنگجویان نیابت  که توسط کشورهای همسایه حمایت یم شوند. چنت 

اتژی اپوزیسیون   باید آخرین    -یعتن تغین  رژیم    -افغانستان و ایاالت متحده بدتر خواهد بود. بنابراین، اسن 

 و جدی نایسر از تروریسم باشدراه حل باق  بماند و تنها در ارتباط با نگرانن های آشکارا 

 --------- 

 یادداشت ؛

یک هیئت امریکایی به رهبری دیوید کوهن، معاون رئیس سازمان سیا، که همچنان شامل مقامات وزارت امور خارجه  

برای اولین بار طی مالقات رسمی با طالبان از زمان خروج ایاالت    2021اکتوبر سال    10تا    9امریکا نیز بودند بتاریخ  

 متحده از افغانستان در دوحه دیدار بعمل آورد  .  

 ر مورد این رویکرد تحلیلی و دیدگاه ها ؛د

با به دست گرفتن کنترول افغانستان توسط طالبان و ایجاد یک بحران انسانی، ایاالت متحده با این سوال مواجه است که  

 آنها باید چه سیاستی را در قبال این کشور دنبال کنند. 

تلف پیرامون سیاست ایاالت متحده از طرف موسسه راند  برای آگاه کردن سیاستگذاران امریکایی، دورنمای سه گزینه مخ

 گیرد  :  “ تحت بررسی قرار می 

 تعامل با طالبان، منزوی کردن رژیم، یا مخالفت با طالبان برای حذف آنها از قدرت.  

ع ترین باشد و اینکه چگونه به بهترین نحو به منافنویسندگان شرایطی را که تحت آن این سیاست ممکن است مناسب 

 کنند.کند، مشخص می ایاالت متحده خدمت می 

 آنها نتیجه می گیرند که تعامل بهترین چشم انداز و دور نما را برای پیشبرد منافع امریکا در کشور افغانستان ارائه می دهد.

( NSRDند   )این چشم انداز تحلیلی اتاق فکر “ راند “ با حمایت دفتر وزیر دفاع و میزبانی مرکز تحقیقات امنیت ملی را

 ، انجام شده است 

( است که توسط دفتر وزیر  FFRDCموسسه تحقیقات دفاع ملی “ راند “ یک مرکز تحقیقاتی و توسعه با بودجه فدرال )

 شود.دفاع ، ستردرستیز نیروی های تفنگداران دریایی، و تأسیسات اطالعات نظامی امریکا حمایت می 

بیشتر در مورد مرکز بین   به  برای اطالعات  راند  امنیت و سیاست دفاعی   www.rand.org/nsrd/isdpالمللی 

 مراجعه فرماید .
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 درباره نویسندگان  ؛

 

ن از اعضای ارشد کانون تفکر “ راند “ً  یم باشد او  نماینده خاص    2002و    2001در سال های    جیمز دابینن

فرستاده خاص در   2014و    2013رئیس جمهور جورج بوش در امور افغانستان و سپس در سال های  

 امور افغانستان و پاکستان بود. 

کت “ راند “ است. عالیق تحقیقان  او شامل مسائل امنیت   اندرو رادین یک دانشمند علوم سیایس در شر

امون مطالب دولت سازی و  اروپا، ناتو و سیاست خارخر و امنیت  روسیه است و همچنان پژوهش پن 

؛   و عملیات حفظ صلحبانن یم باشد اصالحات سکتور امنیت 

کت   ن الملیل بحران و دانشمند ارشد سابق علوم سیایس در شر لورل ای. میلر مدیر برنامه آسیای گروه بت 

به عنوان معاون نماینده خاص برای افغانستان و پاکستان و از    2016تا    2013راند است. وی از سال  

 ص خدمت کرده است . به عنوان شپرست نماینده خا 201۷تا  2016سال 

 

ن    پایان مت 
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شیرمحمد ) فرید ( شیرزی فرزند مرحوم خیرمحمد شیرزی بتاریخ  

در یک خانواده افسر نظامی در منطقه ی کارته (    ۱۳۴۰جدی    ۲)  

سال   در  که  گردیده  متولد  کابل  شهر  ختم   ۱۳۵۲سوم  از  پس 

مکرویان اول ، جهت   _ تعلیمات ابتداییه از مکتب محبوبه سلطانی  

سال  در  که  شد  حبیبیه  عالی  لیسه  شامل  ثانوی  تعلیمات  ادامه 

سال جهت    از آن لیسه موفقانه فارغ که متعاقب آن در همان  ۱۳۵۸

اجرای خدمت عسکری دوره اول به صفوف قوای مسلح افغانستان  

سوق گردید که در ختم این دوره سربازی پس از سپری نمودن  

  سیاسی   علوم  حقوق  ېشامل پوهنز   ۱۳۶۰امتحان کانکور در سال  

ابل شده که در همان سال جهت ادامه تحصیالت عالی  ک  پوهنتون

از رشته ی حقوق   ۱۳۶۶بکشور اتحاد شوروی سفر نمود و در سال  

اخذ  با  ملداوی  جمهوری  کیشینوف  دولتی  پوهنتون  در  الدول  بین 

دیپلوم “ سرخ “ بدرجه ی ماستری و با حفظ داشتن افتخارات ویژه  

به ورود  و شرط  قید  بدون  امتیاز شمولیت  را   که  دوکتورا  دوره ی 

بازگشت   از  پس  سال  همان  در  و  فارغ   ، مینمود  تضمین  برایش 

بوطن بخاطر اجرای دور دوم خدمت سربازی به صفوف قوای مسلح  

در سال   آن  ختم  در  که  امور    ۱۳۶۸پیوست  وزارت  مامور  بصفت 

و پس از تشدید جنگ    ۱۳۷۱خارجه تقرر حاصل نمود و الی سال  

ل مجبور به ترک وظیفه و وطن گردید و  های مسلحانه در شهر کاب

سال در جال وطنی ابتدا در کشور دنمارک و فعال در شهر  ۲۶حدود 

فرید شیرزی متاهل بوده  . استکهلم کشور سویدن زندگی مینماید

سال زندگی اش   ۲۲در این واپسین  . و دارای یک فرزند می باشد

جارتی ، در  مونتاژ ریکالم اقالم ت  مصروف کار در بخش دیزاین و

 کشور سویدن می باشد 

 

 

  

 

 

 


