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 ۲۰۱۷/۰۵/۱۳                                                    غوث جانباز                              

 
   جنگ ماک ماستر

  
در رابطنه بنه ااغانسنتا   بنر میدهنند  بنه  الت متحدۀ امریکا از شروع تغییر در ستراتیژی ادارۀ واشننتت ایا رسانه های

و  رددمشنناور امنیننت مرننپ ترامنند پیشنننتاد نمننوده تننا فمیننت قننوات در ااغانسننتا  بیشننتر  ننقننون نشننریو ش واشنننتت  پ سننت ش 

 ر مینا  م نالنی  مسنرع تنینی  وهمزما  به نظامیا  امریکائپ اجنازه داده شنود تنا مسنن سنابق مسنتهدنه اهنداا  نود را د

 جدیند امریکنا را ) ینا سنتراتیژی   داشنتند  پند  ۲۰۱۴عسافر امریکایپ ای  صدحیت را قبن از سنان آماج قرار دهند  

شن   مشناور امنینت مرنپ  فنه نتنه میشنود  اسنتر ش یناد میکننندی زینراهر چه بیشتر به نام ش جننگ مناک م در ااغانستا 

ونالند ترامند پیشنکم نمنوده اسنت  را بنه دتا حدی زیاد مبتکر و طراح آ  بوده  و آن رئیس جمتور ایاالت متحدۀ امریکا

منکفور  منپ سنالجاری در بروفسنن داینر  نرددی در منورد پند  ۲۵ترامد قرار است الپ جرسو سرا  ناتو فه به تناری  

   نماید  اعدمایصرو نتایپ  ود را 

تنداد ترنات میا  منسنوبی  نظنامپ و مرکنپ طنپ  یفسب ننمودهاغانستا  هنوز سبات  ود را در ا سیاسپ و نظامپ اوضاع

به هزار  ننر تهرب نموده است  ایاالت متحدۀ امریکا در ای  میا  به حضنور نظنامپ  نویم در ااغانسنتا   ۲۰۱۶سان 

عنودت متندرج و مرحرنه وار قنوای ادامه داده و هنر چنه عمینق تنر در بحنرا  این  فشنور انرو مینرود و در ینر میشنود  

وعنده  یدر عنی  حنانیده بود ناتمام بناقپ مانند  آغاز  رد ۲۰۱۱ائیتدا بی  المررپ به سرفرد پ امریکا فه در ماه جو  

 نینز ای بارک اوباما رئیس جمتور اسبق ایاالت متحدۀ امریکا در مورد عودت قوات الپ  تم دورۀ ریاست جمتوری ام

نظامپ از  ۶۰۰۰نظامپ امریکا و اضااه از  ۸۴۰۰در ااغانستا   ۲۰۱۷صرا نظر از آنکه در شروع عمرپ نتردید  

عضو و همکار پیما  ناتو باقپ مانده بودی لنیک  اوضناع ااغانسنتا  در بسنیاری از ابنناد روبنه و امنت دیتر فشورهای 

بنه اانزایم قنوایم در سان پس از اعزام قوایم به ااغانسنتا  ینب بنار دیتنر  ۱۵امریکا  پدر همچو شرایطنتاده است  

    ای  فشور مبادرت میورزد

 مشنتور اسنت  ش فه به نام ش مادر بم هنا GBU-43در ماه اپرین سالجاری امریکائیتا برای اولی  بار قوی تری  بم نوع 

و ت ریب تونن های فه در آ  ااراد  تدر والیت ننترهار ااغانستا  استنمان نمودند  هدا از استنمان بم مکفور امحارا 

پروسنو متوقنا سنا ت  عنودت قنوات از  نمان ای  بم مدهم اولنی  عدمنوشاید استاعدم  ردید   د روه داعم م نپ بودن

 نویم از ب ن  بسنت  بنا حضنور بنیم از ینب صند هنزار نظامینا  و ننیم دهنه امریکا نتوانسنت طنپ ینب ااغانستا  باشد؟

 ینماید؟ م فدام هدا را دنبان مازایم قوات و اعزام نیروی تازه دا سؤان به میا  میاید فه پس ااغانستا  بیرو  آیدی

ن المدت قنوای امریکنایپ ر یاد میکردی از احتمان حضور طویترامد حی  فمپای  انت اباتپ ام از منازعو ااغانستا  فمت

نیننز م ننالا    در عننی  حنان بننا ازدینناد فمنب هننای مننالپ بنه فابننننیننز بنا لحنن  متزلننزن یناد آور میشننددر  ناک ااغانسننتا  

 د  ت متحدۀ امریکا به فار  راته شوای  میریاردها باید برای احیای ایاال از و تأفید مینمود فه میورزید

رئیس جمتور منت ب بود و هنوز به فرسپ ریاست جمتوری به تمنام  صرا ترامد در حالیکه ۲۰۱۶لیک  در دسمبر 

ومنت آیننده ام تنتند  نود و حک ترنو  نموده نپمحمد اشرا غ رئیس جمتور همتای ااغا  امی مننات تکیه نزده بودی به

ترامد هککات یاد آور شده بود فه مصمم است  شرایط مناهدۀ همکاری های ستراتیژیب میا  دو فشور تأئید نمود  را با

ااغانستا  را با سبات بسازد و طالبا  را مغروب نماید  روی همراته در مورد  امتای مش    ایناالت متحندۀ امریکنا تنا 

 ه نمیشد  چیزی شنید  افنو  در ای  استهامت
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ا بنرای سنالتای نزدینب پالیسنپ  نارجپ امریکن اجنزای اساسنپ در عنرا  و سنوریه را رزه با تروریزممبا دونالد ترامد

 میداشت  نمبکون  ) حداقن ظاهراْ   توجه زیادی ااغانستا  مساین مربوط به به و تا چندی پیمنمود  اعدم 

قوماننندانپ مرفننزی قننوای مسننرع اینناالت متحنندۀ امریکننا  در مهننر ۲۰۱۷ابننروری  ۶ترامنند طننپ سنن نرانپ فننه بننه تنناری  

ی اسنت به شنمون پرسنونن نظنامپ فنه در ااغانسنتا داشتی م تصراً از تمام امریکائیتای فه  ارج از فشور فار میکنند 

  ردتنطع میناز فندام زاوینه و در فندام سنمسنألو ااغانسنتا   بنه ادارۀ جدید ایاالت متحدۀ امریکا اینکهابراز تشکری نمود  

رئیس جمتور در اینمورد فدام ابراز نظری ننمود  بر ورد واشنتت  در قبان ای  موضوع تنا افننو  در ینب ننوع ابتنام 

هدا حضور نظامپ امریکا در ااغانستا   تهویه و استحکام قوای در سطع رسمپ واشنتت  تأفید مینماید فه قرار دارد  

فنه  مبندن  نردد نیروی مسمری در آیندۀ نزدیب باید  به ی مسرع ااغانستا قوا یتامیباشد  به زعم امریکائ ااغانستا  مسرع

   نته میشود فه قوای امریکنایپ یت در منطهه ممد  و همکار باشدبتواند از مردم ااغانستا  دااع نماید و برای تحکیم امن

 :  ألو انجام حداقن سه وظینه را در برابر  ود قرار داده است در ااغانستا  در پیوند به ای  مس

 ااغانستا ؛  یو مشوره ها و بکن فمب ها به قوای مسرعالا : آموزمی ارا

 بهایای الهاعده و طرادارا   آ  به شمون  روه طالبا  ب : حمایت از عمریات ضد تروریستپ عریه 

در هنی   لنیک   ردیند  در این  منطهنه بیشنتر تننداد م نالنی  امریکنا فستا ه داعم در ااغانستا  و پاآمد   رو با به میا 

 نداشته است  بارزی یکپ از ای  استهامت ها واشنتت  مؤاهیتپ

اسنت  هفه  روه طالبنا  توانسنت قید  ردیده   Afghanistan Analysts Networkدر  کارم سازما  غیر وابستو  

  طالبنا  ااغانسنتا  بدهدی م صوصناً در قنرات و قصنبات ای ساحو ننوک  ویم را  سترم قابن مدحظه ۲۰۱۶در سان 

و بجنای  منت مرفنزی را در محندت از فنار برفننارهمزما  با تشدید عمریات های جنتپ فوشم میکننند منأموری  حکو

یه ش را بنه مینا  بیاورنند  تشندید مأموری   نود را بتمارنند و ینب ننوع ش حکومنت سنا در مناطق تحت فنترون شا  آنتا

در پیونند تنتاتننگ بنا بحنرا  قندرت در حکومنت مرفنزی قنرار دارد  طالبنا   ات های روز اانزو  طالبنا و عمری جنگ

عمنومپ فنتنرون حکنومتپ بناالی منناطق و  ضنناامروز نسبت به حکومنت مرفنزی بنه مراتنب متحند تنر عمنن میکنند  

 شتر میسازد  نافامپ های نظامپ حکومت را بی یمحدت

عظیمپ فنه توسنط طینارات بمباردشتر فندز به دست طالبا  ااتیدی و قوتتای حکومتپ صرا پس از  ۲۰۱۵در سپتمبر 

ااغانستا  ش سنان  برای ۲۰۱۶سان  یس جمتور غنپئبه قون ر آنرا دوباره بتیرند  مؤاق شدند امریکایپ صورت  رات

بنه  ش بود   با آنکه قوتتای حکومتپ نتوانستند از نافامپ های بزرگ جرو یری نماینندی لنیک  طالبتنا نینز قنادر نشندند بهات

  مسمرینت حکومنت وحندت مرنپ را فمنااپ السنابق ادارۀ برسنندتصرا دو یا سه والینت بنود  هدا  ویم فه عبارت از

 طنر ئیس اجرائیه عبدهللا عبدهللا تحت سنؤان مینرود  غیر منظم و تضاد های مداوم میا  رئیس جمتور اشرا غنپ و ر

 : ابن میتواند به عرن کین سهوط فندآ  میرود فه نظام در ف

 ؛ فندست ریاست اجرائیه را ترک عبدهللا عبدهللا پ   -

 فشور را ارا بتیرد بحرا  شدید اقتصادی -

 ایجاد  ردد حکومت موازی -

  بزنند   اجرای فودتا بر پ از حرهات دست به -
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انو  هیچتوننه  بنه عوامنن ا ادارۀ ترامند پیشننتاد  ردینده فه از طر جدیدی ستراتیژی در لیک  تا جائیکه دیده میشودی

اشارۀ صورت نتراته است  استناده از قوت نظامپ باز هم  زینو اصرپ برای تنأمی  صنرع و سبنات در ااغانسنتا  نامینده 

مریکننا در ننناتو دیننر زمانیسننت تنندم میورزننند تننا ادارۀ واشنننتت  را منتهنند شننده اسننت  بر ننپ از متحنندی  اینناالت متحنندۀ ا

 نرود هنای وسنینتری اجتمناعپ و سیاسنپ را از  نه تنتا حکومت ااغانستا  را برکه بسازند فه برنامو مصالحو مرپ باید

  یب سو و طالبا  را از سوی دیتر در بر بتیرد 

نینز دارد  واشننتت  بنه روم بنپ اعتننایپ  دیتری جدی امریکا نه ستراتیژی جدید به باور بر پ از صاحب نظرا ی 

ینرا  در زمیننه همکناری امریکنا آرزو نندارد بنا ا بطور مسان ااغانستا  ادامه میدهد  مساین در مورد نهم همسایتا  در

وم اسنتناده فنند  واشنتت  نمیداند با پافستا  فه در عهنب طالبنا  قنرار دارد از فندام راه و ر ی  در عی  حانداشته باشد

ااغانسننتا  بننا  مسنناین فننه از همکنناری پیرامننو  ب بننه ترامنند بننه  وی مشننوره دادهی  نشننا  میدهنند فننه حرهننو نزدیننئقننرا

مساارت های مشاور امنیت مرپ هربرت ماک ماستر و وزیر دااع امریکنا جیمنز  حی  ادراسیو  روسیه نیز ابات ورزد 

بنه  دو مسنکو را بنه تحویرندهپ م نیاننو سندح بنه طالبنا  منتتم سنا تند  ی هنر ماه اپرینن سنالجاری طپ به فابن مپ تیس

بنی  المررنپ را فنه هندا آ  دسترسنپ بنه حنن و اصنن  نهنم جرسنو مشنورتپ واشنتت  می واست بدی  ترتینب  ما  اغرب

اپریننن در مسننکو بننه اشننتراک چننی ی هننندی ایننرا ی پافسننتا  و دیتننر  ۱۴و بننه تنناری   را دنبننان میکننرد منضننرو ااغانسننتا 

 نادیده بتیرد  فشورها به راه ااتیده بود

ینر غو متناقبناً عکنس النمنن هنای نتراننپ هنا  سؤان به میا  میاید فه آیا نادیده  نرات  عوامنن منطهنه ینپ در اینصورت 

ی  حنان آینا تضنمینپ وجنود دارد فنه ش جننگ مناک قابن پنیم بیننپ فشنورهای همسنایه را تحرینب ن واهند فنرد؟  در عن

  ن واهد سا ت؟  اوضاع را در ااغانستا  پیچیده تر ماستر ش 
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