
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت
 

 

 3تر 1 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

 
 ۱۲/۰۹/۲۰۱۸                                                   ییزو څېړنو مرکز  د ستراتېژیکو او سیمه

 

 بر جنگ افغانستان رشیو تأث یخارج یروهاین ۀدر قوماند رییتغ

 
 1مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی

جنرال اسکات میلر که حدود دو ماه قبل به جای جنرال نیکلسن، به عنوان قوماندان عمومی جدید نیروهای خارجی در 
ً به حیث ۱۳۹۷سنبله  ۱۱افغانستان )نیروهای مأموریت حمایت قاطع ناتو( تعیین شده بود، هفتۀ گذشته ) هـ ش( رسما

 و آغاز به کار کرد.قوماندان عمومی جدید این نیروها در افغانستان معرفی 
سالۀ امریکا و ناتو در افغانستان است. میلر که قبل از این  ۱۷اسکات میلر نهمین قوماندان نیروهای خارجی در جنگ 

ریاست قوماندانی عملیات خاص نیروهای نظامی امریکا را به عهده داشت، در حالی به حیث قوماندان عمومی 
های پیشین امریکا در جنگ افغانستان موفق به شکست  شود که جنرال خارجی در افغانستان معرفی مینیروهای 

آورد دیگری  سال گذشته، بدون ادامه و گسترش جنگ، دست ۱۷های مسلح ضد دولت افغانستان نشدند و در طول  گروه
 نداشتند.

در افغانستان چه تاثیراتی روی جنگ در این سال گذشته تغییر قوماندۀ جنگ نیروهای خارجی  ۱۷این که در طول 
کار امریکا در رابطه  کار نظامی دونالد ترامپ چه تاثیراتی روی این جنگ گذاشت؟ و اینکه راه کشور داشته است؟ راه

به جنگ افغانستان به چه تغییراتی نیاز دارد؟ از مواردی اند که در این قسمت از تحلیل هفته روی آن بحث صورت 
 ت.گرفته اس

 
 م(۲۰۱۸- ۲۰۰۱نگاهی به تغییر قوماندۀ جنگ )

سال قبل از امروز، از سوی امریکا و ناتو در این کشور آغاز گردید و ظاهراً  ۱۷جنگ جاری در افغانستان حدود 
 سپتامبر در امریکا، یکی از دالیل اصلی حملۀ امریکا بر افغانستان بود. ۱۱حادثۀ 

های القاعده در افغانستان آغاز گردید. هرچند در اوایل نیروهای  محو پایگاهاین جنگ به هدف سقوط رژیم طالبان و 
یک شکست موقتی بود و حرکت طالبان  ۲۰۰۱ناتو و امریکا طالبان را شکست دادند، ولی شکست طالبان در سال 

به مراتب  های جنگی خود را در مناطق مختلف کشور آغاز کرد و اکنون نسبت به چند سال گذشته، دوباره فعالیت
ها به مراکز والیات گسترش یافته و در حال حاضر بخش زیادی از  های اخیر، موج ناامنی تر شده است. در سال قوی

 خاک افغانستان از کنترول حکومت خارج است.

                                                           

1
  در کابل تاسیس گردیده است. تماس: ۲۰۰۹در سال  باشد که مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی یک ارگان غیردولتی می 

۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، info@csrskabul.comسایت ، وب :www.csrskabul.com 
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شود، بر عالوۀ  ورتر می با آنکه این جنگ از هفده سال به اینسو  در افغانستان جریان دارد و روز به روز شعله
اند؛ اما نه امریکا و نه هم  ها هزار تن از افراد ملکی نیز در این جنگ کشته و زخمی شده های درگیر، ده فطر

 اند. های مخالف مسلح دولت موفق به محو جانب مقابل خویش از میدان جنگ شده گروه
وماندانان و رهبری جنگ و ها هزار سرباز، تغییر و تبدیل ق اش با افزایش ده سال گذشته امریکا و متحدین ۱۷در طول 

 های جنگی خود، در جنگ افغانستان توفیقی نداشتند و موفق به شکست مخالفین مسلح نشدند. حتی تغییر در استراتیژی
های مختلفی چون جنرال دیوید مک کرنان، جنرال استنلی مک کریستال، جنرال  م جنرال۲۰۱۸الی  ۲۰۰۱از سال 

ال جوزف دانفورد، جنرال جان کمپبل و جنرال جان نیکلسون، رهبری نیروهای دیوید پتریوس، جنرال جان آلن، جنر
ثباتی سیاسی و  مستقر امریکا و ناتو در افغانستان را به عهده داشتند؛ اما بدون ادامه وتشدید جنگ و به میان آمدن بی

 آوردی دیگر در جنگ افغانستان نداشت.  امنیتی در کشور، هیچ یک از آنان دست
 
 
 
 

 راتیژی نظامی دونالد ترامپاست
های قبلی امریکا به ادارۀ دونالد ترامپ است. با آنکه  میدان گرم جنگ جاری امریکا در افغانستان، میراث حکومت

ترامپ قبل از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری امریکا، بارها با جنگ امریکا در افغانستان مخالفت کرده بود؛ اما با 
 نیز بر ادامۀ جنگ امریکا در افغانستان تأکید ورزید.  رسیدن به کاخ سفید، وی 

م، استراتیژی جدید خود برای افغانستان و جنوب آسیا را اعالم کرد. این استراتیژی بر ۲۰۱۷آگست  ۲۲ترامپ در 
ها در  های امن این گروه های "تروریستی" و از بین بردن پایگاه ادامۀ حمایت از حکومت افغانستان، نابودی گروه

اش چندین بار به پیروزی در جنگ  پاکستان متمرکز بود. او در روز اعالن استراتیژی جدید خود، در سخنرانی
حمله بر دشمنان، نابود ساختن داعش، ضربه زدن به »افغانستان تأکید کرد و از پیروزی خود چنین تعریف کرد: 
 « ها در برابر ایاالت متحده. ن به حملهالقاعده، جلوگیری از تسلط طالبان بر افغانستان و نیز پایان داد

در حال حاضر باگذشت یک سال از اعالن استراتیژی جدید امریکا برای افغانستان، وضعیت در افغانستان بیش از 
درصد خاک افغانستان تحت کنترول مخالفین مسلح  ۴۰تر شده است. بر بنیاد گزارش اداره سیگار بیشتر از  پیش وخیم

اند. سقوط  رار دارد. همچنان طالبان نیز بیشتر به حمالت تهاجمی جمعی بر مراکز والیات روی آوردهدولت افغانستان ق
های فراه و غزنی و زیرکنترول درآوردن اکثریت  کندز و برای دو هفته تسلط بر آن، هجوم گروهی بر مرکز والیت

ن چندین روز در مرکز این والیات با نیروهای های دولتی در مراکز این دو والیت از موارد اخیری بود که طالبا اداره
 افغان جنگیدند. 

گفت، نیز بیشتر از قبل به حمالت خود شدت بخشیده است.  از سویی هم، گروه داعش که ترامپ از نابودی آن سخن می
بار مورد ها، مساجد، مراکز آموزشی و فرهنگی را نیز چندین  های دولتی، رسانه گروه داعش عالوه بر حمله بر اداره

هدف حمالت خونین خود قرار داده است. این گروه مسؤولیت حملۀ راکتی روز عید قربان بر ارگ ریاست جمهوری 
 را نیز بر عهده گرفت.

خواهد، با تغییر در قوماندۀ جنگ، با در نظر داشت این وضعیت، بعد از گذشت یک سال، در حال حاضر امریکا می
سال گذشته و آوردن چندین بار تغییر در قوماندۀ  ۱۷اید؛ اما با در نظر داشت خود را پیروز جنگ افغانستان نم

رسد تغییر در رهبری نیروهای خارجی در افغانستان کار ساز  نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، به نظر نمی
 باشد. 

 
 کار امریکا در افغانستان نیاز به تغییر راه

ۀ امریکا بر افغانستان و آغاز جنگ خونین جاری، تنها چیزی که برای امریکا ونیم دهه از حمل با گذشت بیشتر از یک
شود، این است که جنگ در افغانستان جریان داشته و امریکا حضور نظامی خود را در منطقه  آورد محسوب می دست

 حفظ کرده است.
های قبلی امریکا تالش کرد تا از راه تمرکز بر جنگ و فشارهای نظامی،  آنکه ادارۀ دونالد ترامپ نیز مانند حکومتبا 

در جنگ با مخالفین مسلح نیروهای خارجی و حکومت افغانستان پیروز شود؛ اما این فشارها بدون تکرار تجارب ناکام 
 گذشته، چیز دیگری نبود.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 3تر 3 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

 

هایی منتشر شد  های خارجی گزارش یژی جدید امریکا برای افغانستان، چندی قبل در رسانهبا گذشت یک سال از استرات
که گویا امریکا استراتیژی خود را در قبال جنگ افغانستان بازنگری خواهد کرد. از سویی هم، قبل از نشر این 

های خود در رابطه به آغاز  ماتها، روزنامۀ نیویارک تایمز در گزارشی نگاشته بود که دونالد ترمپ به دیپلو گزارش
 گفتگوهای رو در رو با طالبان فرمان داده است.

گان  هایی از دیدار رو در روی یک مقام بلندرتبۀ امریکایی و نماینده ها، چندی بعد گزراش بر ادامۀ نشر این گزارش
مهم عنوان نمودند. هرچند این  طالبان در دوحه پایتخت قطر نیز به نشر رسید و طالبان نیز آنرا تایید و یک مالقات

دیدار، مردم افغانستان را در رسیدن به صلح امیدوار ساخت؛ اما تحقق واقعی صلح وابسته بر ادامۀ این مذاکرات و 
 باشد؛ چیزیکه در حال حاضر در هاله اي از ابهام قرار دارد. رسیدن به یک نتیجۀ مثبت و ملموس می

جنگ امریکا در افغانستان، تغییر در قوماندۀ نیروهای خارجی در افغانستان در این حال، با در نظرداشت چگونگی 
شود؛ چون هر قوماندان نظامی، مکلف به پیشبرد استراتیژی از قبل  حل مؤثری برای جنگ افغانستان پنداشته نمی راه

ای امریکایی و ناتو در باشد و در حال حاضر نیز اسکات میلر، مکلف به پیشبرد استراتیژی جنگی نیروه تعیین شده می
 افغانستان است.

هایی بود که به  افغانستان آمده بود، میلر از  جنرال اسکات میلر در زمان حمله امریکا بر افغانستان از اولین قوماندان
م به عنوان مسؤول آموزش و تجهیز نیروهای محلی و پولیس در افغانستان باقی ماند و در سال ۲۰۱۱الی  ۲۰۱۰سال 

قوماندۀ نیروهای خاص امریکایی در افغانستان را بر عهده داشت. در کل جنرال اسکات میلر از جمله م ۲۰۱۳
های جنگی و چگونگی  شود و فردي داراى تجربه در پالیسی آغازگران حمله امریکا بر افغانستان بر شمرده می

افراد در رهبرى نیروهاى خارجى در  برخورد با مخالفین مسلح دولت افغانستان است؛ اما در حال حاضر آمدن همچون
 افغانستان، احتمال تشدید جنگ را با خود خواهد داشت. 

ترین جنگ  کارى را روى دست گیرند که باعث خاتمۀ طوالنی اش راه در حال حاضر نیاز است که امریکا و متحدین
ـ طالبان ادامه یابد و خارجی آنان گردد و به صورت مشخص تالش صورت گیرد تا گفتگوهای رودرروی امریکا 

 آن بدست آید.  نتیجۀ ملموسی از
 پایان
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