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ایــن خالصــۀ پالیســی، سیاســت حامیــت ایــاالت متحــده از افغانســتان را در همــکاری بــا ناتــو و ســایر دولــت هــای اتحادیــۀ اروپــا بررســی مــی 

کنــد. ایــن پالیســی، سیاســت هــای داخلــی ایــاالت متحــده را در ایــن راســتا برجســته ســاخته و ایــن امــر را بررســی مــی کنــد کــه ایــن سیاســت 

ــی،  ــن پالیس ــان ای ــد. همچن ــکل ده ــتان ش ــال 2021 م از افغانس ــده را در س ــاالت متح ــی ای ــای نظام ــوۀ نیروه ــروج بالق ــد خ ــی توان ــه م چگون

ســناریوهایی را بررســی مــی کنــد کــه چگونــه خــروج نظامــی مــی توانــد ایــن کشــور را متأثــر ســازد و نیــز چشــم اندازهــای همــکاری و مشــارکت 

آینــده میــان رشیــکان افغانســتان را مــورد پژوهــش قــرار مــی دهــد.  

 ایــاالت متحــده از ســال 1979م بدینســو بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در منازعــه 

ــاالت متحــده بعــد از  ــزان توجــه ای ــوده اســت1. از می ــل ب ــری افغانســتان دخی و درگی

ــر  ــگ در براب ــت جن ــن را جه ــاز مجاهدی ــورد نی ــلحۀ م ــا اس ــتان ت ــق پاکس کار از طری

ــاد  ــی اتح ــا فروپاش ــد، ب ــل کن ــال 1980 م متوی ــوروی در س ــاوز ش ــای متج نیروه

ــه متــام  ــن ترتیــب، افغــان هــا ب ــه ای ــه افغانســتان کاســته شــد؛ ب ــر شــوروی ب جامهی

معنــا از حامیــت خارجــی کنــار گذاشــته شــدند. ایــن خــال منجــر بــه یــک دورۀ جنــگ 

ــان مهــار شــد و آنهــا  ــه قــدرت رســیدن طالب داخلــی شــدید شــد کــه فقــط پــس از ب

حاکمیــت اســتبدادی را جایگزیــن جنــگ هــای بــی بندوبــار ســاختند. ایــاالت متحــده، 

ــا متحــدان اروپایــی و بیــن املللــی اش، از اواخــر ســال 2001، یــک نظــم  همــراه ب

ــل و ســایر  ــد؛ در حالــی کــه کاب ــد را در ایــن کشــور رویدســت گرفتن اجتامعــی جدی

مراکــز شــهری بــرای مهــار یــک شــورش فزاینــده تــالش مــی کــرد، بــه ثبــات رســاند. 

سیاست امریکا، جنگ افغانستان 

ــار  ــمت کن ــه س ــر ب ــار دیگ ــکا ب ــت امری ــد سیاس ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــی ک از آنجای

گذاشــن افغانســتان گرایــش دارد، پرســش هایــی در مــورد واکنــش سیاســی اروپــا در 

قبــال ایــن کشــور و منطقــه وجــود دارد: آیــا رویکــرد ایــاالت متحــده در راســتای رونــد 

1.  پــروژۀ »از ابهــام تــا اســراتیژی: احتــامل ســناریوهای آینــدۀ بــرد- بــرد در منطقــۀ افغانســتان چیســت؟« یــک تــالش مســتقل بنیــاد فریدریــش ایــرت اســت تــا ســناریوهای مشــابه را بــرای همســایگان افغانســتان، تعدیــل پالیســی هــا، و نیازمنــدی بــه 
یــک اســراتیژی جامــع میــان پالیســی ســازان خارجــی اروپایــی را تدویــن و مــورد بحــث قــرار دهــد. ایــن خالصــۀ پالیســی، بخشــی از ایــن سلســله اســت کــه توســط انــدرو واتکینــز و داکــر تیمــور شــاران نــگارش یافتــه تــا پیامدهــای خــروج امریــکا و 
مذاکــرات جــاری صلــح افغانســتان در مــورد ابزارهــای موجــود پالیســی، منافــع اســراتیژیک و چالــش هــای رشیــکان اصلــی در داخــل و خــارج افغانســتان را مــورد بحــث قــرار دهــد. فهرســت کامــل ایــن خالصــۀ پالیســی در آدرس زیــر قابــل دسرســی 

https://afghanistan.fes.de/publications :اســت
2.د https://www.charleskochinstitute.org/news/new-poll-3-in-4-americans-want-troops-home-from-afghanistan-iraq-favor-less-defense-spending-less-military-engagement-abroad مراجعه کنید.

ــل کــرده اســت، و  ــورد افغانســتان، مخت ــک را در م ــح، همــکاری هــای فرااتالنتی صل

اگــر چنیــن اســت، چگونــه مــی تــوان ایــن مشــکل را حــل کــرد؟ آیــا پتانســیلی وجــود 

دارد کــه اروپــا بتوانــد خــالی کمــک هــای امنیتــی را پــر کنــد کــه بــا تــرک نیروهــای 

امریکایــی بــه وجــود مــی آیــد؟ در غیــر ایــن صــورت، آیــا ســطح فعلــی کمــک هــای 

ــان  ــده همچن ــی در آین ــورهای اروپای ــط کش ــده توس ــم ش ــافی( فراه ــی )و انکش امنیت

میــر خواهــد بــود؟

یکــی از عوامــل اصلــی کــه ایــن ســواالت را پیچیــده تــر مــی ســازد، عــدم اطمینــان در 

مــورد انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده و تأثیــر احتاملــی تغییــر دولــت 

بــر سیاســت هــای مربــوط افغانســتان اســت. پیــش از انجــام انتخابــات، احتامالتــی 

دربــارۀ چگونگــی تغییــر مســیر دولــت جــو بایــدن از مســیری کــه دونالــد ترامــپ رئیس 

جمهــور فعلــی ایــاالت متحــده ترســیم کــرده اســت، وجــود داشــت. امــا بســیاری از 

ناظــران سیاســی و پالیســی ســاز ایــاالت متحــده هشــدار مــی دهنــد کــه مســیر کلــی 

ــاوت  ــط متف ــان و رشای ــه زم ــه ب ــا توج ــت ب ــن اس ــکا ممک ــری امری ــاره گی ــن کن چنی

باشــد. بایــدن، بــه عنــوان معــاون رئیــس جمهــور در امــر پالیســی ســازی خارجــی در 

دورۀ ریاســت جمهــوری اوبامــا، بیشــر طرفــدار و خواســتار کوچــک کــردن ماموریــت 

ناتــو در افغانســتان بــود.

آیا شما  از روند  خروج  نیروهای 

امریکایی از افغانستان حمایت می 

کنید  و یا هم با آن مخالف هستید؟ 

دیدگاه مردم امریکا در مورد حضور نظامی در افغانستان

منی دانم

شدیداً مخالف

قسامً مخالف

قسامً  موافق

شدیداً موافق
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منبع: ناتو

مقامــات رســمی اردو و امنیــت ملــی ایــاالت متحــده در هفتــه هــای اخیــر، در برابــر 

ــینی  ــب نش ــتان، عق ــی افغانس ــورد پالیس ــپ در م ــی ترام ــاورین سیاس ــارات مش اظه

کــرده انــد. ایــن رسوصداهــای عمومــی نشــان دهنــدۀ مخالفــت درونــی دولــت امریــكا 

ــاه اگســت  ــر در م ــن ام ــه ای ــن کشــور در راســتای افغانســتان اســت ك ــا پالیســی ای ب

نیــز نشــان داده شــد، زمانــی كــه امریــكا بــرای مدتــی فشــار مــی آورد، تــا تعــدادی از 

ــرای حفــظ آنهــا  ــدان هــای افغانســتان آزاد شــوند و همزمــان ب ــان از زن ــان طالب زندانی

در حبــس البــی مــی كردنــد. فشــار اردوی امریــكا در برابــر عقب¬نشــینی رسیعــی كــه 

منــی توانــد منتظــر حــل و فصــل از طریــق مذاكــره باشــد، پویایــی را نشــان مــی دهــد 

كــه بــدون توجــه بــه نتیجــۀ انتخابــات نوامــر، احتــامالً بــه حــال خــود باقــی خواهــد 

مانــد. همچنیــن بــه نظــر مــی رســد، ایــن امــر شــبیه دینامیکــی اســت کــه در پالیســی 

ســوریۀ ایــاالت متحــده ظاهــر شــد و منجــر بــه مانــور سیاســی چنــد ســاله یــی گردیــد 

کــه تــالش هــای نظامــی و دیپلوماتیــک را پیچیــده کــرد، اعتــامد رشیــکان محلــی را از 

بیــن بــرد و هــرج و مــرج را در وضعیــت منطقــه بــه وجــود آورد.

ــک هــا باعــث ایجــاد بحــث و گفتگــو در مــورد افغانســتان در واشــنگن  ــن دینامی ای

ــروی  ــر نی ــا صف ــرد: »آی ــی گی ــکل م ــی ش ــوال اساس ــک س ــاال ی ــت و ح ــده اس ش

نظامــی بــه معنــای صفــر اســت؟« ایــن ســوال، مالحظــات سیاســی و ســطح پالیســی 

را منعکــس مــی کنــد؛ در حالــی کــه چهــره هــای سیاســت خارجــی امریــکا پیامدهــای 

ــر مــی داننــد.  ــا ادامــۀ جنــگ براب ــا ب خــروج فــوری را حت

ناتو در باد؟

اســراتیژی ایــاالت متحــده بــرای رســیدن بــه مذاکــرات صلــح شــامل تعهــدی یکجانبه 

بــود کــه شــامل یــک جــدول زمانــی بــرای خــروج همــه نیروهــای نظامــی کشــورهای 

عضــو ناتــو، نــه فقــط رسبــازان امریکایــی اســت - کــه ایــن امــر بــه یــک منبــع مهــم 

تنــش بیــن ایــاالت متحــده و متحــدان اروپایــی آن تبدیــل شــده اســت. در حالــی کــه 

خــط عمومــی میــان اعضــای ناتــو پــس از اعــالم توافــق 29 فــروری بــه رسعــت »در 

کنــار هــم و بــدون هــم« بــه میــان آمــد، مقامــات آملانــی و دیگــر مقامــات اروپایــی 

از عــدم مشــوره در ســاختار ایــن رویکــرد ایــاالت متحــده، ابــراز نارضایتــی کردنــد - 

ــه شــدت گســرش  ــر از افغانســتان ب ــا فرات اصطکاکــی طــی چهــار ســال گذشــته حت

ــدودی  ــواالت مع ــی س ــات امریکای ــان مقام ــد، در می ــی رس ــر م ــه نظ ــت. ب ــه اس یافت

در ایــن مــورد وجــود داشــته باشــد کــه عقــب نشــینی امریکایــی هــا منجــر بــه عقــب 

نشــینی اتحادیــه اروپــا نیــز خواهــد شــد. علیرغــم ناامیــدی هــای ناتــو، وابســتگی ایــن 

ســازمان بــه زیرســاخت هــا و چــر امنیتــی ایــاالت متحــده روشــن اســت.

انتقــادات فراتــر از شــیوۀ تــالش هــای دیپلوماتیــک ایــاالت متحــده مــی باشــد؛ برخــی 

از رشیــکان ابــراز نگرانــی مــی کننــد کــه اقدامــات بیشــری بــرای انعقــاد و رســمیت 

بخشــیدن بــه یــک توافقنامــۀ چارچــوب منطقــه یــی که تــوأم بــا مذاکــرات بیــن االفغانی 

ــه امیــد ایجــاد و حفــظ  باشــد، انجــام نشــده اســت. در حالــی کــه ایــاالت متحــده ب

تحــرک در راســتای حامیــت از گفتگوهــای مســتقیم بیــن دولــت افغانســتان و طالبــان، 

درگیــر دیپلوماســی شــاتل در رسارس منطقــه شــده اســت، و توجــه خــود را بــه برخــی 

گفتگوهــای ســه جانبــه میــان افغانســتان و کشــورهای همســایه اختصــاص داده اســت، 

امــا در راســتای گردهــم آوردن کشــورهای رشیــک و اهــدا کننــدۀ اروپایــی با کشــورهای 

منطقــه، بســیار انــدک کار کــرده اســت - و تــا بــه امــروز هنــوز هیــچ گفتگــوی منطقــه 

یــی در ایــن راســتا پیگیــری وانجــام نشــده اســت. برخــی از مقامــات امریکایــی متذکــر 

ــه روســیه،  ــی )از جمل ــن امللل ــکان بی ــا رشی ــک ب ــد کــه مشــکالت دیپلوماتی شــده ان

چیــن و ایــران( بــه ایــن معناســت کــه اگرچــه ایــاالت متحــده بایــد تــالش هــای منطقــه 

یــی را تحریــک کنــد، امــا منــی توانــد آن را بــه خوبــی در ایــن رشایــط مدیریــت کنــد. 

بــا وجــود ناامیــدی، افــزون از یــک مقــام اروپایــی، اعــراف کــرده کــه بــدون دخالــت 

و زیرســاخت هــای ایــاالت متحــده، حتــا در میــان متحــدان ناتــو کــه منحــر بــه فــرد 

باشــد، چشــم انــداز فراهــم ســازی کمــک هــای امنیتــی آینــده بــه طــور موثــر از بیــن 

ــودن یــک مســیر  ــول ب ــل قب ــی و امریکایــی در مــورد غیرقاب مــی رود. مقامــات اروپای

مشارکت نیروهای امریکایی و اروپایی، ماموریت حامیت قاطع ناتو 
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نظامــی پایــدار بــدون حضــور ایــاالت متحــده، توافــق دارنــد. »رساســیمه گــی« سیاســی داخلــی در مــورد افغانســتان کــه اخیــراً توســط برخــی مقامــات اروپایــی بــه آن اشــاره 

شــده اســت، فقــط تأکیــد بــر عــدم امــکان تــداوم چیــزی ماننــد ســطح فعلــی کمــک هــای امنیتــی دارد. شــعار »بــا هــم یکجــا و بــدون هــم« مــی توانــد در برخــی از مناطــق 

اروپــا موجــب بدبینــی شــود. هنــوز هــم، اگــر ایــاالت متحــده تصمیــم بگیــرد بــا یــک عقــب نشــینی کامــل روبــه جلــو حرکــت کنــد، بــه نظــر مــی رســد، بــرای ایــن کار گزینــه 

هــای متــداول کمــری وجــود دارد.

دولــت افغانســتان همچنــان علنــاً اظهــار نظــر مــی کنــد کــه سیاســت دولــت ایــاالت متحــده را بــه عنــوان پالیســی خــروج کامــل درک منــی کنــد، حتــا اگــر رئیــس جمهــور 

ایــاالت متحــده اعالمیــه هــای رســانه هــای اجتامعــی را دقیقــاً بــا همیــن پیشــنهاد صــادر مــی کنــد. بــه طــور همزمــان، مباحــث کمــر رســمی میــان مقامــات و نخبــگان کابــل 

در راســتای بررســی گزینــه هــای دیگــری بــرای کمــک و پشــتیبانی بــه رهــری ایــاالت متحــده، وجــود دارد. ایــن مباحــث و گفتــامن، شــامل تحقیــق در مــورد ناتــو و انتخــاب 

کشــورهای عضــو بــرای متایــل آنهــا جهــت حفــظ یــا حتــا افزایــش ســطح حامیــت فعلــی بلکــه تامیــن ارتبــاط بــا کشــورهای منطقــه اســت. ایــن فعالیــت ناشــی از عــدم اطمینــان 

در مــورد اقدامــات بعــدی ایــاالت متحــده اســت کــه مــی توانــد بــرای مذاکــرات صلــح و نحــوه واکنــش طرفیــن درگیــری اســت.

سناریوهای ممکنه برای خروج ایاالت متحده

ــه معنــای صفــر اســت«: ایــاالت متحــده بــه رشایــط توافــق  	 »صفــر ب

ــا  ــره ی ــز مذاک ــه در می ــی ک ــه رشایط ــه ب ــدون توج ــان ب ــا طالب ــود ب خ

ــل را  ــروج کام ــد و خ ــی ده ــه م ــود دارد، ادام ــتان وج ــگ افغانس جن

در هــامن جــدول زمانــی پیــش بینــی شــده در توافقنامــۀ دوحــه )مــاه 

مــی یــا اواســط 2021( بــر اســاس ایــن ســناریو، نیروهــای ناتــو نیــز 

ــامالً کمــک  ــه در نتیجــه احت ــد ک ــه عقــب نشــینی کنن ــد ک ــف ان مکل

ــرار خواهــد  ــق ق ــا تحــت نظــارت دقی ــی و انکشــافی اروپ هــای امنیت

گرفــت. بــا توجــه بــه پیشــینۀ مداخلــۀ امریــكا و ارتبــاط شــدید حضــور 

ــی  ــك هــای مال ــر كم ــا ســطوح باالت ــتان ب ــكا در افغانس ــی امری نظام

امنیتــی، در چارچــوب ایــن ســناریو، دولــت افغانســتان نیازمنــد پیــش 

ــود. در  ــد ب ــی خواه ــۀ خارج ــدید بودج ــش ش ــبۀ كاه ــی و محاس بین

ــه  ــوند ک ــد ش ــت متعه ــن اس ــدگان ممک ــدا کنن ــایر اه ــه س ــی ک حال

ایــن بودجــه را در ســطح کنونــی در برابــر چنیــن کاهــش کمــک هــا، 

حفــظ کننــد، امــا بســیار بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه »شــکاف« ناشــی 

ــن کاهــش  ــد. چنی ــر کنن ــاالت متحــده را پ از کاهــش کمــک هــای ای

کمــک هــا مــی توانــد اثــرات فاجعــه بــاری بــر رونــد جنــگ و فضــای 

ــی در رسارس کشــور داشــته باشــد. امنیت

»پرداخــت از طریــق ارائــه«: ایــاالت متحــده از آخریــن نیروهــای  	

باقــی مانــدۀ خــود بــه عنــوان فشــار علیــه طالبــان )و احتــامالً دولــت 

افغانســتان( اســتفاده مــی کنــد تــا در راســتای پیرشفــت در مذاکــرات 

ــه توافــق  صلــح فشــار آورد. ایــن امــر فقــط پــس از آنکــه دو طــرف ب

سیاســی بــرای پایــان جنــگ دســت یابنــد، خــروج نظامــی را نهایــی می 

کنــد. در ایــن ســناریو، کاهــش نیروهــای نظامــی بــه خوبــی مــی توانــد 

آغــاز کاهــش رونــد متویــل مالــی امریــكا و ســایر اهداكننــدگان غربــی 

باشــد، امــا شــاید بــدون تأثیــر منفــی امنیتــی مشــابه در افغانســتان )یــا 

روابــط فرااتالنتیــک(. ایــن ســناریو همچنیــن بــه طــور ایــده آل ســطح 

باالیــی از مشــاوره و تدویــن مشــرک اســراتیژی بیــن ایــاالت متحــده 

و رشیــکان آن در ناتــو را شــامل مــی گــردد. 

ــت  	 ــن اس ــده ممک ــاالت متح ــی ای ــری سیاس ــوس: ره ــیر معک مس

ــال عقــب نشــینی نیروهــای  ــد خــود در قب ــه از تعه ــرد ک ــم بگی تصمی

ــونت  ــۀ خش ــل آن ادام ــد، و دلی ــینی کن ــب نش ــتان عق ــود از افغانس خ

ــا القاعــده و  ــن گــروه ب ــط ای ــۀ رواب ــا ادام ــان در رسارس کشــور ی طالب

ــور  ــه ط ــاً ب ــن کار تقریب ــام ای ــد. انج ــی باش ــای افراط ــروه ه ــر گ دیگ

قطــع چارچــوب فعلــی گفتگوهــای صلــح را کــه طالبــان اساســاً بــر 

اســاس حصــول اطمینــان از خــروج رسیــع و قریــب الوقــوع نیروهــای 

خارجــی وارد آن شــده انــد، متوقــف و متالشــی مــی کنــد. در نتیجــه، 

ــطح  ــۀ س ــرای ادام ــو ب ــده و نات ــاالت متح ــه ای ــتان ب ــت افغانس دول

حامیــت فعلــی بــرای ادامــۀ جنــگ، درخواســت کمــک خواهــد کــرد. 

مشــخص نیســت کــه اهداکننــدگان اروپایــی و متحــدان ناتــو پــس از 

مواجــه شــدن بــا تعهــد عقــب نشــینی نیروهــا در اوایــل ســال جــاری، 

ــی از  ــۀ ســطح باالی ــا درخواســت ادام ــن بازگشــت ی ــه چنی ــه ب چگون

ــد.  ــش نشــان مــی دهن ــی و ســایر کمــک هــا واکن کمــک هــای امنیت

ــن  ــه بارتری ــی فاجع ــوع برخ ــس از وق ــد، پ ــی توان ــت م ــن بازگش چنی

ــی  ــه موجــب آن کشــورهای اروپای ــه ب ســناریوی نخســت رخ دهــد ک

ــتان  ــی افغانس ــگ داخل ــردۀ جن ــرات گس ــر تأثی ــت تأثی ــامالً تح احت

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
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dougg/قوت های امریکایی در افغانستان

 
پیشنهادها

ــی  	 ــش م ــده در پی ــاالت متح ــت ای ــه دول ــی ک ــرد پالیس ــر از رویک رصف نظ

ــار  ــرد و غب ــه گ ــل از آنک ــده آل قب ــۀ ای ــه گون ــی، ب ــورهای اروپای ــرد، کش گی

ناشــی از هرگونــه گــذار سیاســی ایــاالت متحــده برپــا شــود، نیازمنــد 

ــایر  ــو و س ــای نات ــد. اعض ــتان ان ــورد افغانس ــتقل در م ــع مس ــاذ مواض اتخ

اهداكننــدگان اروپایــی هــر چــه زودتــر رویكردهــا و تعهــدات کوتــاه مــدت 

و میــان مــدت خــود را در ایــن زمینــه ترســیم كننــد، کــه ایــن امــر اطمینــان 

ــد داد. ــتان خواه ــت افغانس ــه دول ــری ب بیش

ــد مواضــع خــاص )و متحــد( در  	 کشــورهای اروپایــی حامــی افغانســتان بای

مــورد کمــک هــای امنیتــی داشــته باشــند، و پیامدهــای دقیــق شــعار »در کنــار 

هــم، بــدون هــم« را در مــورد کمــک هــای مالــی و مشــورتی بــدون حضــور 

نظامــی در ایــن کشــور را روشــن ســازند.

در مورد نویسندگان

ــت؛ و در  ــتان اس ــح افغانس ــای صل ــم اندازه ــگ و چش ــه جن ــوط ب ــایل مرب ــر مس ــق و تحلیلگ ــز محق ــدرو واتکین ان

جلوگیــری منازعــه بــه گونــۀ عمیــق دخیــل مــی باشــد. او قبــال در افغانســتان بــا ســازمان ملــل متحــد، جوامــع بــرشی، 

دولــت ایــاالت متحــده و بــه عنــوان محقــق آزاد کار کــرده اســت. 

داکــر تیمــور شــاران، پروفیــر پالیســی عامــه در پوهنتــون امریکایــی افغانســتان اســت و قبــا تحلیلگــر ارشــد گــروه 

بیــن املللــی بحــران بــرای افغانســتان بــود. 

در مورد تصاویر پشتی: 

مــارک ایســپر وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده، منشــی عمومــی ناتــو جینــس ســتولتنرگ، داکــر عبداللــه عبداللــه رییــس 

ــروری  ــخ 29 ف ــه تاری ــری ب ــس خ ــک کنفران ــر ی ــه خاط ــه ب ــی ک ــور ارشف غن ــس جمه ــتان و ریی ــه افغانس اجرایی

ــد. ــده بودن ــم آم ــل گرده 2020م در کاب

 تصویر: محمد اسامعیل

ایــاالت متحــده بایــد بالفاصلــه ســطح گفتگــوی درونــی ناتــو را در باالتریــن  	

ــن خــود را در  ــی هــای متحدی ــع و نگران ســطح ممکــن افزایــش دهــد، مناف

رویکــرد اســراتیژیک خــود بــرای صلــح و جنــگ در افغانســتان، مــورد توجــه 

قــرار دهــد.

ایــاالت متحــده بایــد انتظــارات و خواســته هــای روشــنی را در مــورد آنچــه  	

ــو و کشــورهای اهــدا  ــه متحــدان غیرنات ــی اش )از جمل ــن امللل ــکان بی رشی

کننــده( بــرای تأثیرگــذاری بــر دولــت افغانســتان و رونــد صلــح مــی تواننــد 

ــود  ــان وج ــار همچن ــرم فش ــه اه ــی ک ــد؛ در حال ــن کن ــد، تدوی ــام دهن انج

داشــته باشــد، ماننــد تعهــدات، همــکاری هــای امنیتــی، حتــا پالیســی هــای 

ــن  ــی ای ــن امللل ــکان بی ــه ســایر رشی ــاالت متحــده ب مهاجــرت.  پالیســی ای

امــکان را داده اســت کــه »چوکــی عقــب« بنشــینند و همچنــان موضــع مبهم داشــه 

باشــند، کــه ایــن امــر مــی توانــد در اقــدام بــا متحــدان نزدیــک اصــالح شــود.

چاپ ©2۰2۱ بنیاد فریدریش ایرت در افغانستان
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ــتفادۀ  ــه اس ــر گون ــرت ه ــش ای ــاد فریدری ــی بنی ــازۀ کتب ــدون اج ب

ــاز  ــرت، مج ــش ای ــاد فریدری ــده بنی ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد. 


