
 

 

 

 فــرید ســـیاوش

امریکا روی مقایسه تطبیقی وضعیت ایاالت متحده مطالعات و تحقیقات  موسسات بروکینگزو   َرند

وب شرق آسیا و شرق میانه( افریقا، امریکای جنونی، جن)افغانستان با چهار سناریو از چهار گوشه دنیا 

تا فرمول مناسب برای بیرون رفتن از بحران افغانستان   دانجام دا  پژوهش های را     از روزنه منافع امریکا

 بیرون دهند.  ن تجاربرا از درون آ

اند علت این امر این است که ای پیدا کردهامروزه مراکز تحقیقات استراتژیک درجهان جایگاه ویژه

 غیردولتی برای ادامه فعالیت خودشان  ها و نهادهایتخصصی شدن امور باعث شده است که دولت

های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از این مراکز این مراکز رجوع کنند و در زمینه  به

 مشاوره بگیرند. 

های مختلف تحقیقات وسیعی را انجام داده است. این مرکز همچنین در در زمینه بروکینگزو   َرندبنگاه 

دارد و توانسته  داشته و ای توجه ویژهویژه افغانستان و ایران بو آسیای میانه  خاورمیانه ، مورد، اسالم 

 .های مختلفی را در این زمینه به پایان برسانداست پروژه

های ظامی آمریکا سهم مهمی داشت و از مشهورترین فعالیتهای ندر تعیین استراتژی  1950از دهه     َرند

موسسه رند  همچنان    .آن، تعیین چهارچوب سیاست بازدارندگی اتمی از طریق نابودی کامل دو جانبه بود

 شناخته شده است.  افغانستان و عراق اصلی حمله و لشگرکشی آمریکا به  طراح و پیشنهاد کننده  

 



 

 

ــ س  ناریو ها:ــــ

 ینیا:ـ ک ( ١

در کینیا، نتیجه انتخابات پذیرفته نشد؛ زیرا رییس جمهور برحال و  ۲۰۰۷با برگزاری انتخابات سال 

جمهور برحال وقت را که نامزد نیز  نامزد رقیب او، ادعای برنده شدن کردند. نامزد اپوزیسیون، رییس

ی جداگانه کردند. بر اثر آن  جمهوربود، به تقلب متهم کرده بود. در نتیجه، هر دو طرف اعالم ریاست 

 بیجاجنگ داخلی در آن کشور شکل گرفت و سبب کشته شدن بیش از دو هزار نفر و نیز مهاجرت و 

نیم میلیون نفر در یک مدت کوتاه شد. کینیا بر اثر آن جنگ، خسارات فراوانی دید تا وبیش از یک شدن

ها نیز بود، مداخله کرد و دولت وحدت  بحران، دولت امریکا که حامی یکی از طرف    اینکه در اوج فزاینده

جمهور ملی را در آن کشور میان هر دو رییس جمهور مدعی شکل داد. نامزد اپوزیسیون به عنوان رییس  

و رییس جمهور پیشین به عنوان شریک قدرت او در یک تعامل پنجاه ـ پنجاه، عرض اندام کردند و  

تقلب کرده   ۲۰۰۷ها مشخص شد که رییس جمهور وقت کینیا در انتخابات کشور مدیریت شد. بعد  بحران

 .بود

گیرنده  صمیماز روی میز استراتیژیست ها و ت از اعتبار نیافته و  برای افغانستان هم این گزینه تا هنوز

ات و چه در جریان شمارش انتخابچه در جریان   ، هدف از انتخاب این گزینه خلق بحران .دور نشده است

م سازی زمینه برای ساختار های سیاسی و نظام کنونی بمنظور فراه  ختنضعیف سا  ، آرا و اعالم نتایج آن

 ی.  موقت یا عبور یا دولت کومتحجایگزین کردن آنها به 

 یا:ـ لمبـ ک ( ٢

به کمک کلمبیا کار کردند وجنگ و صلح چند و چون روی  مرکز مطالعات و تحقیقات امریکاچند سال 

کردند و مقایسه تطبیقی با  گشاییکارشناسانه باز راالیه های مختلف آن دانشمندان دانشگاه های امریکا

   انجام دادند.روی آن شرایط افغانستان 

 در کلمبیا چه اتفاق افتاد؟ 

حزب کمونیست  « )میالدی( به عنوان »شاخه مسلح ۱۹۶۰در دهه   )فارک(نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا

داشتن این گروه در قاچاق  میالدی، با انتشار شواهدی مبنی بر دست ۱۹۸۰تشکیل شد. در دهه  کلمبیا

  .یست کلمبیا جدا شد، اما به حیات چریکی خود ادامه داد ، فارک رسماً از حزب کمونمواد مخدر

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1


 

به   ۲۰۱۶اوت  ۲۵در هاوانا بین دولت کلمبیا و فارک آغاز شد و در   ۲۰۱۲اوت  ۲۶مذاکرات صلح از 

بس دوجانبه، راه حل مشکل ها حاوی اصالحات روستایی، مشارکت سیاسی، آتشموافقتنامه .پایان رسید

 .باشندسازوکار اجرا و ارزیابی صلح میمواد مخدر و 

جمهوری کلمبیا و رهبر گروه فارک »رودریگو لوندونو« )تیموشنکو(، با یسی، ر۲۰۱۶سپتامبر  ۲۶

  .امضای یک توافقنامٔه صلح به بیش از نیم قرن رویارویی خونین پایان دادند

دهد و پایان می -روه تروریستی« توافق انجام شده با دولت کلمبیاّ به موجودیت فارک به عنوان »یک گ

 سازد. از آن یک حزب سیاسی می

    جنگ داخلی در کلمبیا پایان یافت و این امر زمینه را برای توسعه  ۲۰۱۶با امضای توافق صلح در سال  

آهسته به سمت خودکفایی اقتصادی و امنیتی تر اقتصادی و سیاسی در آن کشور فراهم و کشور آهستهبیش

 در حرکت افتاد.

و وفادار   ترقیخواهنیروهای  (فارک    شاخه نظامی آن  حزب کمونیست و)اپوزیسیون مخالف و مسلح کلمبیا  

نی در ستیز؛ اما در افغانستان مساله بکلی و با سنت و عقبما  به مدرنیته، پیشرفت و عدالت اجتماعی بودند

 برعکس آن است و احتمال تطبیق این سناریوی بسیار کم. 

 ( ویتنام:٣

به باور رند و  بسیاری از پژوهشگران، تحلیلگران سیاسی و امور نظامی جهان و منطقه دو دهه جنگ  

در افغانستان تجربه و سناریو ویتنام  ؛ و میتواند  امریکا در افغانستان شباهت های زیاد با جنگ ویتنام دارد

 حساب باز کرده اند.برای افغانستان که امریکاییها روی آن ترین سناریو  نابود کننده شود. تطبیق

 در ویتنام چه اتفاق افتاد؟ 

  ۱۹۷۳جنوری  ۲۷انجام به تاریخ وگو سری صلح پاریس که پس از پنج سال مذاکره و گفتنامهتوافق

ویتنام  )، جمهوری ویتنام(ویتنام شمالی )جمهوری دموکراتیک ویتنام}میان طرفین درگیر جنگ ویتنام 

امضا شد، به حضور نظامیان  {و ایاالت متحده امریکا (کنگویت )ی آزادی ملی ویتنام، جبهه(جنوبی

های ها و سالی یک روزه میان طرفین درگیر برقرار شد، در ماهامریکایی در ویتنام پایان داد و متارکه

پس از آن، هر چند نیروهای امریکایی به تعهد خود مبنی بر خروج کامل عمل کردند، اما نیروهای ویتنام 

  .ویتکنگ تا تسخیر کامل پایتخت ویتنام جنوبی )سایگون( به حمالت خود ادامه دادندهای  شمالی و چریک

ی همکاری مالی و در که سایگون پس از توافقات صلح پاریس از سوی ایاالت متحده وعدهحالیدر

ها در جنوب و صورت نیاز نظامی شده بود، اما واقعیت این است که با افزایش حمالت چریکی ویتکنگ

های منظم و سازمان یافته از شمال با حمایت بشری، مالی و تسلیحاتی چین و شوروی سابق، ویتنام جنگ



 

ترین جنوبی نتوانست بیش از دو سال در برابر این فشارها تاب بیاورد. سپس ایاالت متحده در یکی از نادر

  ۲۴پرواز طی    ۶۰۰  هزار تن ویتنامی را در  ۶۰۰۰تن امریکایی و    ۱۸۰۰ی هوایی حدود  عملیات تخلیه

هواپیما بر    کشتی   پایتخت ویتنام جنوبی توسط نیروهای ویتنام شمالی، به عرشه    ساعت پس از محاصره

 . پیروز شددر سواحل جنوبی ویتنام انتقال داد و به این ترتیب جنگ پایان یافت ویتنام کمونیست 

تفاوت بزرگ بین نیروهای مبارز ویتنام چه شمالی چه جنوبی )ویتکانگها(  و طالبان در این است که 

 ،آنهابلند وطن دوستی  فاکتور محرک مقاومت ویتنامی ها افزون بر دفاع از سرزمین مقدس شان، حس

 ، ترقیخواهی و مبارزه با مزدور منشی بود. باور به عدالت اجتماعی و برای آزادی و رهایی واقعی

اما  و تنگاتنک داشتند کشور های مانند روسیه و چین روابط بسیار خوب با وجود اینکه با ویتنامی ها

 ولی با وجود آنکه از لحاظ ایدیالوژیک پیوند های داشتند ، هیچ یک از این دوکشور نشدندو برده  مزدور 

نداشتند و برای پیشبرد نبرد خود دست   خالف منافع ویتنام    به هیچ سازمان استخبارتی بیگانه پیوند و تعهد  

 نزدند. رمخد موادو ترافیک قاچاق  ، کشتبه 

 میان جنگ افغانستان و ویتنام وجود دارد:عمده  های شباهت

 و داشتن   جنگ فرسایشی با امریکا  

 ملی و بین المللی  افزایش تلفات نیروهای  

 افزایش حمالت سبز بر آبی  

 بیش از دو تریلیون دالرجنگ به هزینه افزایش سرسام آور  

 دریافت کمک و حمایت از کشور های همسایه و منطقهمطمین، داشتن عقبه ی  

 حضور خارجی ها  مخالف هایافزایش تحرکات جنگی به کمک سایر نیرو  

توسط مافیای  المللی حکومت افغانستانمنابع و امکانات فراهم شده توسط همکاران بین  بلعیدن 

 ها و فساد پیشهاقتصادی 

 تصرف ساحات و اراضی بیشتر 

مشکالت روانی در بین سربازان و افسران نیرو های بین المللی تا سر خود کُشی    افزایش تکانده   

 و از خود کُشی ها

  ۱۰مطابق     ۲۰۲۰  فبروری  ۲۹  ایاالت متحده به تاریخ  و  طالبانبین    موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان

ایاالت متحده براساس این توافق  در شهر دوحه کشور قطر به امضا رسید. هجری شمسی ۱۳۹۸حوت 

شمول تمام کارمندان  الفی، بهیتاست که تمام نیروهای نظامی آمریکا، متحدان و شرکای اشده متعهد 

غیرنظامی و غیردیپلماتیک، پیمانکاران امنیتی خصوصی، مربیان، مشاوران و پرسنل خدمات حمایتی 

نامه خارج کند و اقدامات ذیل را در این زمینه روی ماه پس از اعالم این موافقت ۱۴خود را در عرض 

 .دست خواهد گرفت

هرگاه این سناریو در افغانستان تطبیق    .ام داردنسناریو صلح با ویتن شباهت زیاد به  اصلح امریکا به طالب

 افغانستان بر دولت    فشار را  و تصرف اراضی بیشتر،   تشدید جنگ  باطالبان به حمایت وسیع پاکستان  شود،  



 

این جنگ در افغانستان در قالب تقابل سنت با  .به جنگ تا پیروزی کامل ادامه خواهد دادوافزایش داده 

نو   عقبگرا طالبانی و فرهنگ جا افتاده  فرهنگ  ؛ جنگ دو فرهنگ ، جنگ امارت با جمهوریت ، تجدد

 و مردم را بیچاره تر خواهد ساخت.ادامه خواهد یافت و کشور  های به روز شدهباور باپذیری و تجدد 

تا به درخواست کمک   قرار نخواهند داشت  یدیگر در وضعیتپس ار اخراج کامل از افغانستان  امریکاییها  

  عمل بپوشاند.  ، جامه  آنانضربه زدن به  و  جلوگیری از حمالت طالبان  افغانستان برای  لرزان  دولت  نظامی  

دوام بحران در   موفق نشود. اختالفات داخی نظام حل هوشمندانه اگر نظام سیاسی موجود افغانستان به  

    ، فروپاشی را در قبال خواهد داشت.درون نظام و فشار از بیرون

گفته است: "کشورها باید خود مواظب خود باشند و   جمهور ایاالت متحده امریکا یسیر آقای ترامپ

در پاسخ به این سوال که آیا طالبان در نهایت    ".تواند دست کشورها را بگیردآمریکا تنها برای مدتی می

راغ سبز  چاین  . قدرت را قبضه خواهند کرد، آقای ترامپ گفت "نباید چنین اتفاقی بیافتد، اما احتمال دارد

 .پاکستاناست به طالبان و 

 ( لبنان ٤

 

بر اساس سناریو لبنان طالبان با  کرده است. مطرح چند بار  را استفاده ازسناریو لبنان  در افغانستان  َرند

. ومند خواهد شددر مناطق زیر تسلط شان قانطالبان  سلطهلبنان مقایسه شده اند و بر اساس آن حزب هللا 

 مسوولین دولت و حکومت خواهن داشت.در رأس دولت قرار نخواهند گرفت ولی نفوذ گسترده در تعیین  

 

را در سینه ای تنگ خود   انفجاریفریاد چرخش های    تاریخ غم آلود  افغانستان چندین بار  زایش پردرد و

و جنگ آنان در سرزمین ما،  ، حضورمغرضابر قدرت ها و همسایگان  های استراتیژیک بازی. دارد

سیاسی و  سازمانهایفقدان گرفته است، ها را از دست سیاسیون کشور  در این بازی رفتن  توان چال

وطن  حاکمان نظام؛  و اقدامات نابخردانه  ؛ و نیرومند و تاثیر گذار بر جریانات کشور جامه  مدنی مستقل

 کشانیده است.و نظام را در سراشیبی فروپاشی 

 دیما با م، یاست. ما به جدا شدن از گذشته ضرورت دار سمیو دگمات کیدر گذشته ماندن، شنا در  متافز

از  میگام بردار ندهیآ یخود را ارج گذاشته و بسو ۀامکانات بالقو م، یتازه نفس بکش یو هوا ریدر اتمسف

مشترک آماده   یکار ها  یراخود را ب  ، یتلخ کنون  اتیو با درنظرداشت واقع  میزیروشنفکرانه بپره  یالفزن

 . میساز

  

و نیروهای ملی را در جهت اتحاد  یروشن زمیکانیخط  و م ، یکنون یبحران ۀدر لحظ میما نتوان اگر

و   یاسیمعادالت س ۀاست و ما را از صحن رحمیب یلیزمان خ م، یینما میترس ، و پیشرفت طرفدار تجدد

 .خارج می سازد  یاجتماع

 
 پژوهشی سیاسی بین المللی استفاده شده است. از منابع دیجیتالی و پایگاه های در نوشته باال ❖


