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 ۰۳/۰۶/۲۰۱۸                                                   ییزو څېړنو مرکز  د ستراتېژیکو او سیمه

 

 در افغانستان کایامر ینظام یژیاستراتبه  ینگاه

 

 / مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی الندځحکمت هللا 

ها در مورد استراتیژی   هایی را میان افغان های امنیتی در افغانستان، بحث  ها و چالش افزایش ناامنی

گزارشی  نظامی امریکا برای افغانستان موجب شده است. مفتشان امریکایی نیز چند روز پیش در

 کار نظامی ترمپ برای افغانستان موفق نبوده است. گفتند که راه

کار نظامی کنونی امریکا برای  اعضای پارلمان افغانستان و برخی سیاسیون کشور در این اواخر راه

آورد سه سالۀ پیمان امنیتی میان دو کشور را مورد انتقاد قرار دادند و برخی  افغانستان و دست

واشنگتن شدند. به همین دلیل -نای افغانستان خواستار لغو پیمان امنیتی میان کابلاعضای مجلس س

کند. مجلس سنا اعالم کرد که تطبیق و کارآمدی پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را بررسی می
1

 

شود. در  گاهی در هر دو جانب سخن گفته می کار نیز گاه آوردهای این راه در جانب دیگر، از دست

( از طریق ۲۰۱۸می  ۲۹شنبۀ گذشته ) ای، مشاوران امنیت ملی امریکا و افغانستان سه مورد تازه

افغانستان گفتگو آوردهای استراتیژی جدید امریکا برای  یک ویدیو کنفرانس، در بارۀ تطبیق و دست

 کردند.

گذرد، مدتی که جنگ در آن  ماه از اعالم استراتیژی جدید امریکا برای افغانستان می ۱۰نزدیک به 

ای افزایش یافته است.  پیشینه تلفات نظامیان و غیرنظامیان افغانستان نیز به گونۀ بی ور شده و شعله

های مختلف چه تاثیراتی  نستان در عرصهکار جدید امریکا روی وضعیت افغا پرسش اینجاست که راه

 رسد؟ کار چگونه به نظر می نظرداشت وضعیت کنونی کشور، دورنمای این راه داشته است؟ و با در

 

 م(۲۰۱۸-۲۰۰۱های جنگی امریکا ) یژیاسترات

                                                           

1
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ونیم دهۀ گذشته همواره در حال تغییر بوده و بیشتر  استراتیژی امریکا برای افغانستان در بیش از یک

اکتوبر  ۷و آغاز حمالت امریکا بر خاک افغانستان در  ۲۰۰۱قی نیز نداشته است. پس از سال توفی

همین سال، استراتیژی جنگی امریکا در افغانستان به دالئل گوناگون با تذبذب مواجه بوده و به همین 

ر اشاره دلیل حدود شش بار تغییر پذیرفته است. به این شش مرحلۀ جنگ امریکا در افغانستان در زی

 شده است:

م: در دورۀ اول ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، امریکا در ۲۰۰۵الی  ۲۰۰۱از سال  نخست؛

کرد  جنگ افغانستان دو هدف مشخص سقوط رژیم طالبان و از بین بردن اسامه بن الدن را دنبال می

کشور، در همان  که یکی از آن دو هدف یعنی سرنگونی رژیم طالبان و بنیان نهادن حکومت جدید در

برد و مقاومت خاصی  اوایل برآورده شد. در این مدت، تقریبا همه مناطق کشور در آرامی به سر می

 شد. در برابر نیروهای خارجی و حکومت افغانستان دیده نمی

های نخست این دوره،  م: در دورۀ دوم جورج بوش و در سال۲۰۰۹الی  ۲۰۰۵از سال دوم؛ 

ها و بازداشت افراد سابق طالبان دست زدند که به عنوان  زرسی شبانۀ خانهنیروهای امریکایی به با

یکی از دالئل مهم آغاز دوبارۀ فعالیت جنگی طالبان نیز مطرح است. به همین دلیل، تمرکز بیشتر به 

شمار نیروهای خارجی در کشور افزایش یافت. در این مدت،  ۲۰۰۶میدان جنگ شد و در سال 

تن در سال  ۱۲۹ورتر گردیده و تلفات نیروهای امریکایی از  سال شعله جنگ در کشور سال به

 افزایش یافت.  م۲۰۰۹تن در سال  ۵۱۶به  م۲۰۰۵

م: افزایش تلفات نیروهای امریکایی در دورۀ دوم جورج بوش باعث ۲۰۱۱الی  ۲۰۰۹از سال سوم؛ 

ارک اوباما تحت شعار پایان ها بر جنگ افغانستان شد و به همین دلیل ب انتقادهای گستردۀ امریکایی

ها شمار  به قدرت رسید. اوباما در این سال م۲۰۰۹دادن به جنگ افغانستان و عراق در سال 

هزار تن افزایش داد و جنگ طالبان و نیروهای  ۱۰۰نیروهای خویش در افغانستان را به بیش از 

ا طالبان شکست نخوردند، ها نه تنه خارجی به اوج خود رسید. با تشدید جنگ امریکا در این سال

رو، طالبان به  بلکه مقاومت طالبان در مقابل نیروهای خارجی روز به روز بیشتر نیز شد. ازاین

حیث یک قدرت سیاسی و نظامی پذیرفته شد و گفتگوها روی گشایش دفتر سیاسی برای این گروه در 

 قطر آغاز شد.

کار اوباما برای جنگ افغانستان، سربازان  م: براساس راه۲۰۱۴الی  ۲۰۱۲از سال چهارم؛ 

های امنیتی به نیروهای  امریکایی در افغانستان به تدریج کاهش یافت و برنامۀ سپردن مسؤولیت

واشنگتن، در پی -افغان آغاز و تکمیل شد. در این مدت اوباما با امضای پیمان استراتیژیک میان کابل

های کرزی  افغانستان و امضای پیمان امنیتی بود، ولی به دلیل افزایش تنش های دایمی در ایجاد پایگاه

 با امریکا این پیمان به امضا نرسید.

کار آمدن حکومت  م: در دورۀ دوم بارک اوباما و پس از روی۲۰۱۷الی  ۲۰۱۵از سال پنجم؛ 

درنگ امضا  ا امریکا بیوحدت ملی در پی مداخلۀ امریکا در نتائج انتخابات افغانستان، پیمان امنیتی ب

شد و روابط کابل و واشنگتن دوباره بهبود یافت. یکی دیگر از عوامل بهبود روابط با امریکا نیز 

پوشی دولتمردان افغان از کشتارهای عمدی نیروهای خارجی  اجازۀ دوباره به عملیات شبانه و چشم

عداد سربازان خویش در افغانستان در مناطق مختلف کشور بود. به همین دلیل، اوباما تصمیم کاهش ت

 هزار سرباز خویش را در افغانستان نگهداشت. ۱۰را تغییر داد و حدود 

کار آمدن ادارۀ جدید در امریکا و به قدرت رسیدن دونالد  م: با روی۲۰۱۸الی  ۲۰۱۷از سال ششم؛ 

غانستان مواجه شدند. به ها بار دیگر با تذبذب در ادامه و یا پایان دادن به جنگ در اف ترمپ، امریکایی

ترین جنگ خارجی امریکا به شمار  همین دلیل استراتیژی جدید امریکا برای افغانستان که طوالنی
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رود، حدود هشت ماه به تأخیر اعالم شد که در کل، روی تمرکز دوباره بر جنگ و افزایش  می

 چرخد. سربازان امریکایی می
 

 نظامی ترمپ یژیاستراتارزیابی 

پ، پیش از رسیدن به ریاست جمهوری تاحدی مخالف ادامۀ جنگ امریکا در افغانستان دونالد ترم

بود. خاموشی وی در جریان انتخابات و تا چند ماه بعد از انتخابات نیز به تذبذب وی در مورد ادامۀ 

ها بر سر استراتژی جدید  شد. به همین دلیل، در جریان بحث جنگ امریکا در افغانستان تعبیر می

اگست  ۲۲ی افغانستان، گزینۀ خروج کامل نیروها از این کشور نیز مطرح بود. باآلخره در برا

 چرخد: م استراتیژی جدید کشورش را اعالم کرد که در کل به چند نکتۀ ذیل می۲۰۱۷

 مبهم ساختن آیندۀ حضور نظامی امریکا در افغانستان؛ 

 تمرکز بر جنگ و فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان؛ 

 گیری تند برضد پاکستان و تاکید بر افزایش نقش هند در افغانستان. وقفم 

ماه از اعالم استراتیژی جدید نظامی امریکا برای افغانستان، این استراتیژی از  ۱۰با گذشت حدود 

سوی ناظران افغان و امریکایی بنابر دالئلی ناکام
2

شود که در زیر به چند دلیل ناکامی  ارزیابی می 

 ته شده است:آن پرداخ

تر کرده است.  تمرکز و بازگشت نیروهای خارجی به میدان جنگ وضعیت کشور را وخیمنخست: 

ها در والیات  ها با تهدید سقوط مواجه است و ولسوالی وضعیت امنیتی به حدی خراب شده که والیت

ای  پیشینه غیرنظامیان افغان به گونۀ بیکند. تلفات نظامیان و  مختلف کشور یکی پی دیگر سقوط می

های اخیر تنها در جریان یک هفته بیش از  ها، در هفته افزایش یافته است که بربنیاد برخی گزارش

شوند. تن دیگر زخمی می ۳۵۰سرباز افغان در میدان جنگ کشته و بیش از  ۲۵۰
3

افزایش حمالت  

وده و تلفات غیرنظامیان افغان را بیشتر کرده تر نم هوایی نیروهای امریکایی نیز وضعیت را وخیم

 است.

ابهام در حضور آیندۀ امریکا در افغانستان از لحاظ زمان و شمار نیروها در این کشور، و دوم: 

سال گذشته منتج به صلح در این کشور نشده،  ۱۷استراتیژی رسیدن به صلح از راه جنگ که در 

های اخیر جنگ سرد امریکا با  . به همین دلیل، در ماهتردید کشورهای منطقه را افزایش داده است

شده است. به عنوان مثال، جنگ سرد روسیه و   کشورهای دیگر بیش از پیش در افغانستان گرم

 ها در افغانستان باعث تیره شدن روابط افغانستان با روسیه نیز شده است. امریکا و جنگ نیابتی آن

ت سیاسی در افغانستان نیز نه تنها کمک نکرده بلکه باعث استراتیژی ترمپ در بهبود وضعیسوم: 

مشکالت بیشتر نیز شده است. اختالفات داخلی در سطوح مختلف به خصوص میان سران حکومت 

افزایش یافته و اختالفات قومی و زبانی بیش از هر وقت دیگر باال گرفته است. پروسۀ انتخابات 
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رو شده، با ناکامی  اعتمادی گسترده روبه انتخابات گذشته با بیپارلمانی که به دلیل مداخلۀ امریکا در 

 مواجه است. فساد اداری نیز به شکل سابق و به گونۀ وسیع در دستگاه حکومت وجود دارد.

در کنار وضعیت سیاسی و امنیتی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان نیز در چهارم: 

کاری به اوج خود  بلکه رو به وخامت نیز بوده است. فقر و بییک سال اخیر نه تنها بهبود نیافته، 

گویند. بربنیاد  های شان را ترک می ها به دلیل مشکالت امنیتی و اقتصادی، خانه رسیده و افغان

ملیون تن رسیده است و  ۱.۴گان داخلی به  جا شده اظهارات وزیر مهاجرین، در حال حاضر شمار بی

ها و وضعیت خراب اقتصادی  هزار تن به دلیل جنگ و ناامنی ۲۰۰ود حدم ۲۰۱۸تنها از آغاز سال 

اند. جا شده بی
4

 (،OCHAهای بشری سازمان ملل متحد ) دفتر هماهنگی کمکرقمی که در گزارش  

.از آغاز سال گفته شده است هزار تن ۱۱۴
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شود، فشار امریکا بر پاکستان برای  استراتیژی ترمپ برای افغانستان شمرده میآورد  چیزیکه دست

همکاری در پروسۀ صلح افغانستان است. در این خصوص هرچند فشارها و انزوای پاکستان منجر 

های پاکستان برای بهبود روابط با افغانستان شد، ولی از آنجاییکه در یک سال گذشته با  به آغاز تالش

وی شدن پاکستان، پیشرفت ملموسی در راستای همکاری صادقانه در صلح افغانستان دیده وجود منز

رسد این کشور سیاست خویش در قبال افغانستان را به این آسانی تغییر دهد. از  نشده، به نظر نمی

رد شود، کنترول آنچنانی بر طالبان ندا سوی دیگر، با توجه به دالئل مختلف، پاکستان چنانچه گفته می

و اگر بخواهد نیز موفق به حاضر کردن طالبان به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان نخواهد 

 شود. شد. بنابراین، این فشارها نیز ضامن صلح و ثبات در افغانستان محسوب نمی

 

 آیندۀ جنگ امریکا در افغانستان

زند؛ به   ور را رقم میجنگی امریکا برای افغانستان، سرنوشت جنگ و صلح در این کش یژیاسترات

سال گذشته ثابت ساخته است که صلح  ۱۷همین دلیل از اهمیت زیادی نیز برخوردار است. اما 

جنگی امریکا در افغانستان نبوده و اکنون نیز سیاست ناکام صلح از راه  یژیاستراتواقعبینانه شامل 

 جنگ را روی دست گرفته است.

تر   افغانستان، تصویر آیندۀ جنگ امریکا در این کشور تیرهبا توجه به استراتیژی کنونی امریکا در 

شود   تر می  سو قضیۀ صلح و جنگ در افغانستان روز به روز پیچیده  رسد، چون از یک  به نظر می

 و از سوی دیگر امریکا نیز به دلیل منافع خویش در منطقه، آماده به ترک این کشور نیست.

های  حکومت افغانستان است که برای جلوگیری از تهدیدها به خصوص   مسؤولیت افغان از این رو،

پایان جنگ در کشور، در مورد آیندۀ حضور امریکا در افغانستان تصویر واضحی   بیشتر و ادامۀ بی

تر مواجه   جان کنونی، آیندۀ کشور را با ابهام بزرگ  داشته باشد و برای تمویل و حفظ حکومت نیمه

 پایان   نکند.

                                                           

4
 Azadi Radio, Interview with Afghan Minister of Refugees, 29 May 2018, See online: 

https://da.azadiradio.com/a/29256203.html  

5
 Relief Web, Afghanistan Weekly Field Report | 21 -27 May 2018, see online: 

https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-weekly-field-report-21-27-may-2018  
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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