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 مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی
 

 جنگ افغانستان از نظر عقالی امریکایی
 

 
 

دور  9 هٔ ماه درحالیکه دو هفته قبل، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، با یک تویت ناگهانی خودش روند ده
در گذشته و چه هم حاال، نقش امریکا در امریکا چه  هٔ مذاکرات میان امریکا و طالبان را متوقف ساخت، عقالی جامع

فن این شهادت ها، آقای ستی هٔ افغانستان را پایان یافته تلقی نموده و از آن به عنوان شکست یاد می نمایند. به سلسل
باید “تحت عنوان:  فارین پالیسی مجلهٔ در  مقاله ای را اخیراً والت؛ استاد روابط بین الملل در پوهنتون هاروارد 

 یها قابل تأمل می باشد.ئرسانیده که برای همه؛ به شمول امریکابه نشر  ”1افغانستان را باختیم گما جن ؛پذیرفت
ین مقاله اختصاص داده ایم تا مجال تفکری باشد برای تمام آنانی ا تجزیه و تحلیل به تحلیل هفته را به همین خاطر،

امی افغانستان راه حل نظ هٔ که دیپلماسی و گفتگو را قربانی تشدد و جنگ می سازند و هنوز هم فکر می کنند، معضل
 دارد.
 افغانستان را باختیم! گما جن
، مصرف صد ها گسال جن 1۸که بعد از  از می نمایدمقاله نوشته اش را با این مقدمه آغ هٔ نویسند ؛ستیفن والت آقای

افغانستان نیست و باید هر چه عاجل به این  گمیلیارد دالر، و کشته شدن هزاران تن از عساکر، امریکا پیروز جن
پایان دهد.  ستیفن اما می افزاید که این شکست به معنی شکست اردوی امریکا نیست  بلکه به معنی اینست که  گجن

بسازد تا کنترول شرایط را بعد از خروج عساکر  ) درکابل(نه توانست ملت سازی نموده و دولت مقتدر یامریکا 
سط سرنوشت افغانستان تو": آن اینکه و وید که علت این شکست بسیار ساده استگیرد. وی می گامریکایی به عهده 

. ستیفن در این باور خود تنها نیست، "ی تواندتعین شده نمآمده اند، خارجی های که از هزاران مایل دور به این کشور 
کسانی زیادی، هم در داخل حکومت امریکا و هم صاحب نظرانی در بیرون از حکومت، از سال ها به این طرف 

 تاریخ امریکا به زودی خاتمه یابد.  گافغانستان نیستند و می خواهند طویل ترین جن گباورمند به پیروزی در جن
 

                                                           
 1 -   We Lost the War in Afghanistan. Get Over It.  -in-war-the-lost-https://foreignpolicy.com/2019/09/11/we

it/-over-get-stanafghani     
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 ستان به درازا کشید؟در افغان گچرا جن
ساله طالبان،  1۸به مقاومت  ستیفن از آن جمله ؛ونی داردگوناگدر افغانستان به درازا کشید علت های  گاینکه چرا جن

رای پیروزی ب اصرارپذیرفتن شکست و ین ملکی، نه گو ادارات دولتی، تلفات سن کین سترده در اراگفساد کشنده و 
توسط این جنرال های به رؤسای  گامریکایی، و راپور های غیر واقعی از میدان جنتوسط جنراالن  گدر میدان جن

 .ه استجمهور آن کشور، اشاره کرد
ردید. طالبان گروه به زودی دوباره سر بلند کرده و منسجم گشکست مؤقت بود و این  2۰۰1شکست طالبان در سال 

برای خود بسازند. پاکستان هم برای حمایت مخفیانه از طالبان اهای امنی گ پناه آنجا توانستند با پاکستان کنار آمده و
دارد. امریکا نتوانست پاکستان را به عدم حمایت از طالبان  تا هنوز هم به همان دالیل اتکاء دالیل خود را داشت، و
ر گزمان دیشته و امروز بیشتر از هر گروه کار کشته تبدیل گسال مقاومت، طالبان به یک  1۸قناعت دهد. در طول 

سترده، نیروهای امنیتی افغانستان انسجام قوی نداشته و هنوز هم گتجربه کار و قوی هستند. در مقابل، به علت فساد 
 متکی به کمک مالی و تخنیکی امریکا می باشند. 

الر د وار حکومتداری موجود در افغانستان، سرازیر شدن میلیارد هاگبه باور ستیفین و با در نظر داشت وضعیت نا
سترده و فرسوده شدن تمامی ادارات دولتی گامریکایی، و مصرف آن بدون موجودیت میکانیزیم منظم، باعث فساد 

نستان ردد، و اردوی افغاگردید که افغانستان نتواند صاحب استخبارات منظم و قوی گردید. فساد باعث گافغانستان 
ردد. به همین علت، طالبان می توانند در تمامی شهر گل ذشته به یک اردوی مقتدر تبدیگسال  1۸نتواند در طول 

 یرد. گنتواند جلو آن را ب افغانامنیتی  نیروی هایسترده انجام دهند و گهای افغانستان عملیات 
ردید و فساد، اختالس و دزدی توسط اراکین گذشت هر روز منظم و منسجم می گدر پهلوی اینکه مقاومت طالبان با 

ت، بنیاد های یک دولت مقتدر را سست می کرد، تلفات زیان بار ملکی توسط نیروی های نظامی و ملکی دول
 جویانجنگردید مدعای طالبان را قوی ساخته و گامریکایی، عملیات شبانه و تجاوز به حریم خصوصی افغانها، باعث 

مثل افغانستان، تلفات ملکی  . در جامعه مذهبی، سنتی و متکی به رشته های خونی،را وارد افغانستان سازد تازه دم
نیروی های امریکایی و ناتو  عمومی قومندان)خطرات زیان باری با خود خواهد داشت. زمانی، جنرال مک کریستل

وی طالب دو تن آن را می کشیم گفته بود که وقتی از جمله ده تن جنگ (در افغانستان 2۰1۰ - 2۰۰۹بین سال های 
تن افزایش  2۰تن و حتی  12ولی واقعیت این است که تعداد آنها به  ،ه استر باقی ماندگفکر می کنیم هشت تن دی

می یابد. علت اش این است که هر یکی از کسانی را که ما می کشیم برادر، پسر، و پدر دارد که  اینها برای انتقام 
ن افراد ان کشته شدعزیزان خویش به صفوف طالبان می روند. وقتی داستان کشته شدن طالبان ازین قرار باشد داست

 واری برای امریکا و حتی اردوی ملی افغانستان داشته است. گملکی به مراتب نتایج نا
، نتوانست جریان پالیسی های نظامی 2۰۰۸ردید، به خصوص بعد از سال های گواقعیت های که در فوق به آن اشاره 

 الئلید. امریکا برای پافشاری روی پالیسی نظامی تأکید می کرد گامریکا را تغیر دهد. امریکا هنوز هم به ادامه جن
 ادامه دهد و گداشت.  به باور ستیفن؛ از یک طرف امریکا کشور قدرتمندی است که می تواند برای سال ها به جن

ازین ناحیه صدمه نبیند، و از سوی هم جنرال های نظامی نمی خواستند شکست را بپذیرند و تعداد زیادی ازین 
به رؤسای جمهور وعده پیروزی می دادند. همه اینها و  ،و نمایندگای اینکه واقعیت های موجود را بازجنراالن به ج

ردید تا امریکا نتواند از رویکرد گجان بولتن، باعث  -پسند، مثل مشاور اسبق امنیت ملی  گران جنگفشار البی 
 و مراجعه نماید. گفتگنظامی به دیپلماسی 

 

 ونه خواهد بود؟گچ ازین کشور ای خروج امریکاوضعیت افغانستان در فرد
در افغانستان باید خاتمه یابد، در  گامریکا به این باور هستند که جن و قوماندانان نظامی حال که دولتمردان ملکی

 و خروج نیروی های امریکا هم نظریات مختلفی وجود دارد. گمورد وضعیت پس از خاتمه این جن
 خواهد بودمشکل خود افغان ها انیکه باقی می ماند ند که بعد از خروج امریکا هر بحرویگدولتمردان امریکایی می 

ران بیرون از حکومت امریکا و بعضی از منسوبین اسبق اردوی گو باید خود ایشان به آن خاتمه دهند. اما تحلیل
ی مستقیم، که خسارات مالی یرگامریکا به این باور هستند که امریکا می خواهد با خروج نیروهای امریکایی، از در

همان  ذار نماید.گساله را به افغان ها وا 1۸ گو جانی دارد، شانه خالی کند، و مسئولیت تنظیم و اداره عواقب جن
در ویتنام بیرون نموده و  گپاریس، عساکر خود را از جن هٔ در نتیجه معاهد 1۹۷3امریکا توانست در سال  طوریکه

ن از ران بیروگکردند. تحلی را ترکیرند آن جا گوار ویتنام را به عهده گضعیت نابدون اینکه مسئولیت بهبود و
 حکومت امریکا هم وضعیت افغانستان بعد از خروج نیروی های امریکایی را به وضعیت ویتنام مشابهت می دهند. 

ا را برای امریک گنباشد نمی تواند ضرورت خاتمه دادن به این ج طوریوضعیت افغانستان بعد از خروج امریکا هر 
 گافغانستان از طویل ترین آنها در تاریخ امریکا است،  مصارف اقتصادی و تلفات انسانی این جن گجن از بین ببرد.

ر آن شرایط سال های گپذیرش نه خواهد بود. شرایط منطقوی هم دیر برای امریکا قابل گبرای سال های طویل دی
پاکستان می تواند افغانستان را برای امریکا به یک باتالق خطرناک مبدل نیست. روسیه، چین، ایران و حتی  2۰۰1

اه بوستون امریکا، دولتمردان امریکایی به این گاستاد روابط بین الملل دانش –ر، به باور اندریو گسازد. از سوی دی
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ت، در منطقه اس ر ضرورت توجه بیشتر به خطرات روز افزون اقتصادی و نظامی روسیه و چینگباور هستند که دی
 گبه طور خلص؛ در صورت که خاتمه جن  2یری در افغانستان به حد اقل آن کاهش داده شود.گبه همین علت باید در

برای امریکا ضرورت اجتناب ناپذیر باشد، مسئولیت افغان ها، چه طالبان و چه هم دولتمردان، است تا افغانستان را 
کامل نظام و تأسیسات عامه امنیتی و ملکی نجات دهند. و این ممکن نیست  از تبدیل شدن به ویتنام دوم و اضمحالل

به  وچکک روهی و فردیگمقاصد  تالش برایجز اینکه طالبان و دولتمردان افغانستان با هم کنار بیایند و به عوض 
 تأسیسات نظامی و ملکی عام المنفعه افغانستان شوند.  حفاظت ازفکر 

 

 یریگنتیجه 
تالق یر ماندن در یک باگ، امریکا به این باور رسیده است که قبل از جنگ و بی امنیتی در افغانستان سال 1۸بعد از 

ران امریکایی هر چند از گبیرون رود و به حضور نظامی خود پایان بخشد. تحلی افغانستان باید از، گکشنده جن
می رانی شان باعث نگمی کنند ولی این نرانی گوضعیت نامعلوم افغانستان بعد از خروج عساکر امریکایی اظهار ن

و ضرورت بیرون شدن امریکا از افغانستان صدمه رسد.  گردد تا به باور شان در مورد شکست امریکا درین جنگ
های داخلی بعد از  گدر ین حالت، الزم است افغانها از تجارب کشور های جهان چون ویتنام و از تجارب تلخ جن

یرند. دولتمردان افغانستان باید بدانند که دیر یا زود امریکا گغانستان درس عبرت بسقوط رژیم کمونیستی در اف
ری برای نجات افغانستان وجود ندارد. گو جز قربانی برای رسیدن به صلح راهی دی خواهد کردافغانستان را ترک 

ی روی خواسته های که مورد فرق زیاد دارد. پافشار ۹۰که شرایط امروزی کشور با  دهه  درک کنندباید  نیز طالبان
 ردید. بناً برای رسیدنگروه روی میز مذکرات خواهد گاین  ناکامیپذیرش جامعه افغانی و نسل امروزی نباشد باعث 
 روهی و حزبی وجود ندارد.گذشتن از خواست های گر و گبه صلح و نجات افغانستان راهی جز قبول یک دی

 
 پایان
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