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  نسترن نصرتی: فرستنده
 ٢٠٢١ اکتوبر ١٢

 افغانستان  ازامريکاداليل خروج 

 
 از افغانستان و مزايا و معايب اين اقدام و تالش اين امريکادر مقاله ای به بررسی داليل خروج » اورآسيا ريويو  «

  .ل چين پرداخته استوکشور برای ھژمونی جھانی و کنتر

  در افغانستان عليهامريکا پايان جنگ دراز مدت ٢٠٢١سال  ،»اورآسيا ريويو «  از سانه ھاربه گزارش روز يکشنبه 

، اين کشور به امريکا   توسط گروه القاعده به٢٠٠١مبر  سپت١١  ھنگامی که پس از حمالت تروريستی. تروريسم بود

 از امريکابا اين حال خروج نيروھای نظامی .  دھه به طول خواھد انجاميد٢افغانستان حمله کرد نمی دانست اين جنگ 

   . تکميل شد٢٠٢١ت سگ ا٣١خاک افغانستان 

 ترک کرد و به جنگ خاتمه داد ،سياستاژيک يستراتکه يکی از مناطق بسيار مھم   ، افغانستان راامريکاا اين که چر

  .  به آن نگريستامريکانياز به درک کامل شرايط دارد و بايد از منظر تعادل و برتری ھژمونی 

در حال حاضر . انی استدست آوردن برتری و ھژمونی جھه ب قدرت ھای بزرگ   ئیھدف نھا ،براساس اين گزارش

ھيچ کشوری نمی تواند ھژمونی جھانی را به سبب مشکالت نگھداری و مديريت قدرت در کشور سوم و سرزمين ھای 

ی به دست می آورند و از ظھور ديگر پتانسيل ھا ئدر نتيجه کشورھای قدرتمند ھژمونی منطقه . دست آورده ديگر ب

   .ی ممانعت می کنندئبرای ھژمونی منطقه 

در    آسيای جنوبیۀ می خواھد تسلط و قدرتش را در منطقامريکا از افغانستان نشان می دھد امريکابدين ترتيب خروج 

جنگ را آغاز کرد، » جورج بوش « دولت .  در افغانستان مشخص بودامريکاسياست . تقابل با چين تحکيم بخشد
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که در پويش ھای » مپ دونالد تر« امه داد، در زمان را اد با ادعاھای ضدجنگی اش ھمان سياست  »باراک اوباما «

با وجود شروع مذاکرات   از خاک افغانستان را داده بودئیامريکا پايان جنگ و خروج نيروھای ۀانتخاباتی اش وعد

» جو بايدن «  تا پايان رياست جمھوری او در افغانستان بودند اما با آغاز دولت ئیامريکا ھزار سرباز ١٠ھمچنان 

   . محقق شد٢٠٢١ت سگ ا٣١ سرانجام در ئیامريکاايان جنگ و خروج نيروھای پ

.  از افغانستان ھشدار داده شده بودامريکا خروج ۀ نقشۀبا وجود اين به بسياری از ناظران و بازيگردانان دربار

بازگشت طالبان به  بدون پيش بينی امريکاخروج .  بودئیامريکاژيک برای سياستگذاران يستراتافغانستان منطقه ای 

   . مطرح می کندامريکا سياست خارجی ۀال ھای مھم بسياری را دربارؤقدرت در اين کشور س

 معتقد بود فعاليت ھای صلح آميزش در افغانستان به طور مستقيم توسط چين مورد بھره برداری قرار امريکابه عالوه 

  . از منابع معدنی استفاده می کردمی گرقت و چين با توجه به شرايط ثبات موجود در اين کشور

، بازگرداندن قدرت به طالبان و سقوط  برای متوقف کردن فعاليت ھای چين در افغانستان با خروج نيروھايشامريکا

 فرصت می امريکااين اقدام به . پنجشير که منجر به جنگ داخلی در اين کشور می شود باعث بی ثباتی در منطقه شد 

 .ھای ميلياردی در افغانستان بر روی رشد چين تمرکز کنددھد به جای ھزينه 

 


