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  دهي به استراتژي آمريكا جنگ افغانستان: بازشكل
  1و يافتن راهي براي پيروزي

  
هـاي   دولت باراك اوبامـا بـه آهسـتگي تـالش     كه نگ در عراق و سوريه باعث شده استج

وايي در اساس حمالت هـ  ارتقاء دهد. براين 2گام به گامسياست اش را در قالب مفهوم  نظامي
كـارگيري   هو ب طور تدريجي ارتقاء پيدا كرد ي به، نقش جنگ زميناين دو كشور افزايش يافت

اياالت متحده آمريكـا در جنـگ افغانسـتان     ار قرار گرفت. امانيروهاي مستشاري در دستورك
اسـاس اوبامـا بارهـا از تـأخير در      . بـراين كامالً عكس ايـن سياسـت را دنبـال كـرده اسـت     

 ،2016 ژوئيه ششدر بيانيه  او كه طوري . بهآمريكا از افغانستان خبر دادنشيني نيروهاي  عقب
اول اينكه اياالت متحـده آمريكـا و پيمـان     :دكردو مأموريت اصلي را براي افغانستان اعالم 

آموزشـي، مستشـاري و    ،هـاي غيرجنگـي   آتالنتيك شمالي (ناتو) تمركز خود را بر مأموريـت 
بايـد  و دوم اينكه ايـاالت متحـده    ؛گذاشته 3ملي افغانستانوهاي دفاع و امنيت كمك به نير

و ديگـر   ،توان مبارزه با تروريسم را در افغانستان براي ادامه مبارزه با القاعده، داعش خراسان
ريـزي خـارجي عليـه     و ممانعت از شورش القاعده يـا برنامـه   ،در منطقههاي تروريستي  گروه

 9800 بايد آمريكا ،اساس . براينندكهاي آمريكا حفظ  سرزمين اهداف آمريكا در افغانستان يا
  د. افغانستان حفظ كن در را شنفر از نيروهاي

نظر است كـه   براين آنو با نقد  ،را بررسي كردهمتن حاضر سياست آمريكا در افغانستان 
بايـد   ،نيافته براي مبارزه با شورش در افغانسـتا  در عين نياز به يك استراتژي سازمان آمريكا

                                                 
1. Anthony H. Cordesman, "The Afghan War: Reshaping American Strategy and Finding 
Ways to Win", Center for Strategic and International Studies, 12 Sep. 2016. 
2. Creeping Incrementalism 
3. ANDSF  
 



  
 

4 

مـ
ـرداد 
 

ماه 
96

 
گ افغانستان: بازشكل

جن
 

دهي به استراتژي آمريكا و يافتن راهي براي پيروزي
 مؤسسه فرهنگي مطالعات

 المللي ابرار معاصر تهران و تحقيقات بين

سمت اتخاذ رويكـردي   اساس الزم است كه آمريكا به . براينكندبه ابعاد غيرنظامي نيز توجه 
  د. كنحركت  1»بر شرايط مبتني«و تر  كاربردي
  :استدر اين گزارش به قرار زير  شده ترين نكات مطرح بخشي از مهم ،هرحال  به

بـا   آن كشـور هـاي آمريكـا در افغانسـتان سـطح نيروهـاي آمريكـا در        ـ از آغاز عمليات
شمار نيروهاي آمريكا در اين كشـور از   2006تا  2002از سال ؛ رو بوده است فرازونشيب روبه

شـمار  كـه   طـوري  ادامه يافته بـه  ،نفر افزايش يافت. اين فرايند افزايش 20400نفر به  5200
درحـالي   2009يد. در دسـامبر  رس 2008هزار نفر در سال سي  يش ازببه نيروهاي آمريكايي 

جمهـور آمريكـا از افـزايش     رئـيس  ،كه آمريكا نيروهاي خـود را در عـراق كـاهش داده بـود     
در دسـت  كـه انتقـال قـدرت     ، زماني2011 در ژوئنو  ؛هاي آمريكا در افغانستان خبر دادنيرو

هزار نيرو در افغانستان داشـت.   110آمريكا بيش از  د.شآغاز ، بودنيروهاي امنيتي افغانستان 
سـخن گفـت.    از برنامه خود بـراي كـاهش نيروهـا در افغانسـتان     ،در همان ماه باراك اوباما

مشـغول بـه    هزار نيروي آمريكايي در افغانسـتان  32نزديك به تنها  ،2014كه در مي  طوري به
مأموريـت جنگـي نيروهـاي آمريكـايي در     د كـه  كـر . در همان زمان اوباما اعـالم  بودند خدمت

خروج نيروهـا و واگـذاري    ايبر اي جدول زمانياو  شود؛ مي تمام 2014تا پايان سال افغانستان 
نيروهاي آمريكايي شمار  ،د. براساس اين برنامهكرمسئوليت امنيتي به دولت افغانستان را تعيين 

كمتـر   2015توانست در طي سال  كه اين ميزان مي ،يافت نفر كاهش مي 9800تا آغاز سال به 
در افغانسـتان در خـدمت    2016مـي   31نيرو تـا   9200به گزارش وزارت دفاع آمريكا  شود؛نيز 
نيـروي   9200دهد. از  را نشان مي 2016فوريه  29 در مقايسه با ينفر 350كه افزايش  ،اند بوده

 2400 كردنـد؛ و  رساني عمل مي ران كمكنفر در نقش مربي، مشاور و مأمو 6800موجود حدود 
هاي مبارزه با تروريسـم و يـا در بخـش پشـتيباني لجسـتيك،       مانده يا در مأموريت نيروي باقي

  .  كنند هوايي، پزشكي و ديگر امور پشتيباني فعاليت مي
هـاي   دهد كـه كمـك   ها نشان مي هاي آمريكا در افغانستان، ارزيابي ـ اما در رابطه با هزينه

ي آمريكا در مراحل بازسازي نيروهاي افغانستان در اوج خود قرار داشته اسـت و بيشـترين   امنيت
و  ،2011، 2010هـاي   سـال   اساس طي اينهاي امنيتي بوده است. بر برنامه ها متمركز بر كمك
آمريكا در افغانسـتان را  بيشترين هزينه  ،ميليارد دالر 14 / 65و  15 / 86، 6 /71به ترتيب با  2012

هـاي   هـاي امنيتـي، هزينـه    هزينـه  ترتيب بـه  هزينه بهميزان بيشترين  از اين كه ايم اهد بودهش

                                                 
1. Conditions - Based 



 

 

5 

مؤسسه فرهنگي مطالعات
مـ  المللي ابرار معاصر تهران و تحقيقات بين

رداد
ـ

 
 96ماه 

 
كل

زش
: با
تان

انس
 افغ

گ
جن

 
زي

يرو
ي پ

 برا
هي

ن را
يافت

 و 
يكا

آمر
ي 

راتژ
است

 به 
هي

د
  

دوستانه اختصاص يافتـه اسـت.    هاي انسان هاي غيرنظامي و كمك توسعه و حكمراني، عمليات
ميليـارد دالر؛   9 / 6و  11، 9 / 5ي امنيتـي حـدود   ها هزينه :تيبدر طي سه سال مورد اشاره به تر

ميليارد دالر، كمي كمتـر از چهـار ميليـارد     پنجهاي مربوط به توسعه و حكمراني بيش از  هزينه
ميليارد  دوهاي غيرنظامي نزديك به  هاي عمليات ميليارد دالر؛ هزينه 3 / 5دالر و كمي بيشتر از 

دوستانه در هر سـه سـال    اي انسانه ميليارد دالر؛ هزينه 1 / 5دالر، كمتر از يك ميليارد و حدود 
شـاهد كـاهش    2016و  ،2015، 2014هزار دالر بوده است. اما در طي سه سال  پانصدكمتر از 
هـا نيـز    ايـم. در ايـن سـال    ميليارد دالر بـوده  5/ 67و  ،5 / 98، 6/ 81ريكا به ترتيب هاي آم هزينه

هـاي   امنيتي بيشـترين و هزينـه   هاي هاي قبل بوده و هزينه ها همانند سال تركيب ميزان هزينه
  اند. را به خود اختصاص دادهبودجه دوستانه كمترين  انسان

خوبي تغييرات در برنامـه بـاراك    به ،2016 يهئحدفاصل اوايل ژوئن تا اوايل ژو ـ بررسي
هاي كـاخ   بيانيهدهد. براساس اظهارات و  نشيني از افغانستان را نشان مي اوباما در زمينه عقب

جمهـور از   بعـد از اينكـه رئـيس   ، آن ماهيعني تا اواخر كمتر از يك ماه  ،يهاوايل ژوئسفيد در 
بـاراك اوبامـا تصـميم گرفـت كـه       خبر داده بود، 2016نفر تا اواخر  5,500كاهش نيروها تا 

ــر ــرده تصــميم  نيــرو ســخن گفــت. نيــت پشــت  8400و از  ،تصــميم قبلــي خــود را تغيي پ
يـه  ئاستقرار نيروها در افغانستان بين ژوئن تـا ژو داف براي براي تغيير اهآمريكا جمهور رئيس
بر شرايط تعبيـر   محور به استراتژي مبتني عنوان تغيير در استراتژي مهلت توان به را مي 2016

د. مطمئناً اين اقدام بدون مشورت با فرماندهان بلندپايه آمريكا صورت نگرفته است. ايـن  كر
ال جان كيمبـل فرمانـده سـابق در افغانسـتان در فوريـه      تصميم بعد از آن اعالم شد كه ژنر

افغانسـتان قـادر بـه دفـاع از خـود نيسـت.       بدون حمايت نظامي آمريكـا،   :دكراعالم  2016
 2016نيز طي سـخناني در بهـار    ،فرمانده جديد آمريكا در افغانستان ،همچنين جان نيكسون

نيـز   ،آمريكاوقت وزير دفاع  ،كارتر شده بود. اشتون آن كشورخواستار ادامه حضور آمريكا در 
ها بين ژوئن تا  اگرچه تغيير ديدگاه .كردرو در افغانستان حمايت از تصميم اوباما براي حفظ ني

 ميـان  سخني بهطور عمومي و رسمي  اما درباره علت اين امر به، است ييه تغيير محسوسئژو
بدون تأثيرگـذاري بـر ديگـر    تواند  ناديده گرفت كه آمريكا نمينبايد ميان  ه است. دراينيامدن

نيروهـاي خـود را در ايـن     كننـد،  مـي هاي نظامي و مالي  كمك افغانستانكشورهايي كه به 
 2016تا پايان سـال  توان اين حقيقت را ناديده گرفت كه  طور نمي كشور كاهش دهد. همين

ايـن  بـه  منجرهمچنين، امكـان داشـت    ؛ممكن بود 2016تا پايان سال نفري  5500كاهش 
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گردد كه ناتو و ديگر متحدان در واكنشي مشابه نيروهاي خود را در افغانستان كاهش دهنـد.  
محـور بـه اسـتراتژي     هاي اصلي تغييـر اسـتراتژي نظـامي مهلـت     اين امر يكي ديگر از جنبه

كـه   زمـاني  ي متحـدان ها و سهم كمك دهد. حفظ سطوح نيروها ا نشان ميبر شرايط ر مبتني
توانـد بـار خـود را بـر دوش      . آمريكا نمياسترحال كاهش هستند، حياتي نيروهاي آمريكا د
نيـاز دارد. ايـاالت متحـده و    بـه آنهـا   شان  اما براي ادامه سهم قابل توجه ،متحدانش بگذارد
هـاي خـود    هـاي آموزشـي و كمـك    و به تالش كنند توانند افغانستان را ترك متحدانش نمي

 افغانسـتانِ  ،2020 سـال  هاي مالي تـا  با فرستادن كمك باشند كه تنها و اميدوار دهند پايان
  باثبات را شاهد باشند. 

آنهـا  . قابـل توجـه اسـت    2016يـه  ئهاي مهم ديگري از تصميم كاخ سفيد در ژو ـ جنبه
 تأكيد دارنـد،  تر نيروها يشسوي كاهش ب سطح حداقلي و حركت به هاي هنوز به حفظ تالش

 را و دخالت بيشتر در اتخاذ نقش نظامي در جنگ روهاهش نياما همچنان گزينه تأخير در كا
  اند. كار گرفته به

شـكل جـدي در   مكلي با يك  به ديگري دولت اوباما شبيه هر دولترسد كه  نظر مي بهـ 
 است. همه تصميمات اصلي در رابطه بـا بوده زمينه تمايزگذاري ميان شفافيت و ابهام مواجه 

گرايي خزنده با شفافيت و ارائه اطالعـات عمـومي انـدك دربـاره      تدريج كارگيري سياست هب
 ،رسـد  نظر مـي  رو بوده است. درواقع اغلب به ها يا اقدامات آمريكا روبه هاي اصلي تالش جنبه
جزئياتي كه ممكن است منجـر بـه بررسـي     اي براي جلوگيري از افشاي آگاهانههاي  تالش

جمهور و كاخ سفيد هيچ  . رئيسگرفته است، صورت ودش جدي كنگره و افكار عمومي آمريكا
مأموريت غيرجنگي آموزشي، مستشـاري و  «هاي آنچه كه  توضيح شفافي در رابطه با ويژگي

ند. كردشود، ارائه ن خوانده مي »(ANDSE)كمكي به نيروهاي امنيتي و دفاع ملي افغانستان 
» توازن مبارزه با تروريسم«از براي حفظ جزئياتي درباره نيروهاي مورد ني گونهآنها از ارائه هر

  ند. مستقيم است، اجتناب كردكه اغلب مستلزم شركت در جنگ 
وزارت دفـاع آمريكـا مـورد     2016ـ يكي از معيارهاي جنگي كه هنوز در گزارش ژوئـن  

كـه   ،اسـت » حمالت كارآمد دشمن«جداول مربوط به  ،استمعني  توجه و تا حد بسياري بي
ها در زمينه افزايش شـمار تلفـات غيرنظاميـان،     ملل و ديگر سازمان سازمانآن گزارشات   در

شـود. در ايـن جـداول     و مناطق جديد ناديده گرفتـه مـي   مناطق قبليها در  گسترش شورش
هاي شورشـي   و ديگر گروه ،شبكه حقاني و داعش  شود كه ازنظر تاكتيكي طالبان، فرض مي
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تغييـر رفتـار    ،و نه كسب نفوذ، ايجاد تلفاتافغان مله مستقيم عليه نيروهاي حتنها از طريق 
تسـخير منـاطق جديـد    و تروريسـم،   نيروهاي افغان، كنترل بر سـرزمين، اسـتفاده از   ،دولت

ا ترسـيم الگوهـاي نفـوذ و    يـ به تحليـل  آمريكا اين گزارش وزارت دفاع  عند. درواقتأثيرگذار
در ايـن   اسـت. نكـرده  سي مهم در هر شورشي است، توجه عد سياكنترل شورشيان كه يك ب

هاي رسمي در دسترس اياالت متحده نيز تا حد بسياري متنـاقض اسـت. در ايـن     ميان داده
مقايسـه بـا    در هاي تهديدآميز دشمنان را تري از فعاليت متن منابع غيرآمريكايي سطح جدي

دهنـد.   نشان مـي را آمريكا گزارش وزارت دفاع » حمالت كارآمد دشمن«هاي شبيه  شاخص
حـال در زمينـه نقـش پاكسـتان و سـرويس       تا به اي هيچ تحليل رسميهرچند حال  درهمين

 منتشـر نشـده اسـت،    حقاني  در حمايت از طالبان و شبكه (ISI) اين كشور خلياطالعات دا
  اند.   دهكرهاي آمريكا تهديد  پاكستان را به كاهش شديد كمك ،گذاران آمريكا قانون

خواهـان   اگـر آمريكـا   د.شـو  يشه تحليل بهتر منجر به استراتژي و سياست بهتر نميهم
سازي منابع مـورد   بايد تمركز خود را بر فراهم ،پيروزي است كمك به دولت افغانستان براي

ها  نشيني بگذارد. فقدان داده نياز براي پيروزي و نه تغييرات آهسته و تدريجي در مهلت عقب
 ،حال اين . با كند هاي قابل اتكاء قضاوت دقيق درباره تغييرات مورد نياز را سخت مي و ارزيابي

هاي نظامي مسـتلزم تغييـرات در    چالشغلبه بر نكه بر اي هاي كافي مبني رسد داده نظر مي به
توانمندسازي نيروهاي افغان و نه استقرار نيروهاي هـوايي و زمينـي    برايهاي آمريكا  تالش

 زيـرا  ؛تر دسـت بـه اقـدام بزنـد     بهتر است كه آمريكا هرچه زودتر و صريح است، وجود دارد.
مراكز سرزميني مهم را اشغال و يا  هميشه اين خطر وجود دارد كه طالبان يا ديگر شورشيان

، پـيش از تـالش بـراي تغييـر     پس بهتر است كه زودتر هاي سياسي استفاده كنند؛ ز بحرانا
نيـاز بـه نـوعي ارزيـابي      ،اسـاس  بـراين  .كننـد  اهداف خود را مشـخص  اوضاع بحراني شده،

ن طالبـان و ديگـر   بينانه از توان دولت افغانستان در برابر تهديدات و مقايسه آن بـا تـوا   واقع
 ملي از نيروهـاي نظـامي ـ غيرنظـامي    كـا   ميان توجـه بـه طيـف    تهديدات وجود دارد. دراين

  . در همين راستا:استدهنده به جنگ ضروري  شكل
  

  هدف اول: تعيين ميزان ارائه آموزش و كمك
با اين فرض كه استقرار نيروهاي زميني قابل توجه در افغانستان ضروري نيسـت يـك قـدم    

. نيروهاي افغانسـتان قطعـاً   است» دهنده كمكي و آموزش«مهم براي آمريكا ايجاد نيروهاي 
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كـه كـامالً    زمـاني مقـرر دارنـد، و تا  نفر  9800يا  8400 از بيشتربه پرسنل آموزشي و كمكي 
 و هيچ كاهش نيرويـي  ،اند فغانستان تا حد مناسب به آمادگي رسيدهنيروهاي ا شودمشخص 

هـاي آموزشـي و دسـتياري بـراي نيروهـاي نظـامي        سازي كمـك  نبايد صورت گيرد. فراهم
 د.شـو  مات توسعه يك نيروي امنيتي افغان كارآمد محسوب مـي افغانستان تنها بخشي از الزا

نظـامي و   هاي شبه در عمليات يمهم نقش ،2و پليس محلي افغانستان ،1پليس ملي افغانستان
ايـن نيروهـا نيـاز بـه      نـد دارنـد؛  ا ه ازسوي نيروهاي نظامي تسخير شـده پاكسازي مناطقي ك

  مشاوران و مستشاران دارند.
  

  هاي مبارزه با تروريسم هدف دوم: تعيين ميزان شركت در جنگ و عمليات
نيروهاي جنگي و پشتيباني مـورد نيـاز    در اين استراتژي نياز برابر به ارزيابي ميزان و ماهيت

تـرين   در افغانستان وجود دارد. اضافه كردن نيروهاي هوايي جنگي ممكـن اسـت كـه مهـم    
  تغييراتي باشد كه بتوان در اين حوزه مورد توجه قرار داد.

شـامل دو   ،اسـت هـاي نظـامي    بررسي سطوح كمكو قابل توجه  ي كهـ موضوع ديگر
وري و  بررسـي بهـره   ،دوم و ؛استمناسب  ها  سطح كمك ينكهتضمين ا ،اول :دشو بخش مي

هـاي   در ارزيابي تـالش  .ستها فاده مناسب از سطوح جريان كمكدر است صداقت افغانستان
و هـم نـوع   ، منيتـي افغانسـتان  نياز به بررسي دقيق همه نيازهـاي ا هم آمريكا در افغانستان 

آمريكـا و ديگـر متحـدان ايـن      ،اين بر هعالو ؛استالزم  ،هبيني نشد تأمين مالي حوادث پيش
 4و وزارت كشـور  ،3وزارت دفاعكشور بايد خواهان درجه قابل قبولي از شفافيت و پاسخگويي 

  .باشندهاي مالي آنها  افغانستان در هزينه كردن كمك
همانند عراق و سوريه  ،كه افغانستان است از آنهاي نظامي و غيرنظامي حاكي  ـ تحليل

ـ جويا يك نمونه كالسيك از اين حقيقت است كه هرگونـه تـالش مداخلـه    آن  ه آمريكـا در ن
تهديد ازسـوي دشـمن واقعـي كـه بـه جنـگ شـكل         حداقل با سه تهديد مواجه است: اول،

طالبان، القاعده، داعش و ديگر بازيگران كه مستقيماً تهديدات نظامي و  براي مثال، ؛دهد مي
 يـا حـل نظـامي    هـيچ راه  ؛اسـت اند. اين تهديدات آشـكار و حيـاتي    يستي را ايجاد كردهترور

                                                 
1. AND 
2. ALP 
3. DoD 
4. MoI 
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سوي كشور ميزبـان  تهديدات از تهديداتي نيست. دوم، تنهايي قادر به رفع چنين غيرنظامي به
 »پيروز شـو، حفـظ كـن و بسـاز    « اساس، عبارت براين ؛كه آمريكا درصدد كمك به آن است

هاي اصلي ساختار غيرنظامي يك كشور ميزبان بايد براي  جنبه ؛اي نيست يك عبارت كليشه
تهديـد ناشـي از خـود     . سـوم، يابنـد  اكتيكي و تضمين صلح پايدار تغييـر هاي ت پيروزيحفظ 
هـاي ناشـي از شـركت آمريكـا در يـك       ناتواني از ارزيابي مناسب و عيني از چـالش ؛ آمريكا

همسايه در اين زمينه قابل توجـه   منازعه در يك كشور و فرهنگ خاص و تركيب كشورهاي
بر ارزيـابي هـر    ا مبتنيآمريكهاي  يزي و تالشر  است. بنا به اين داليل بايد استراتژي، برنامه

نشانگر اين اسـت   مر همچنيناتهديد و نه صرفاً تهديدات ناشي از دشمن باشد. اين  سه نوع
هاي گذشـته بـه يـك     ها براي تعميم مباني جنگ هاي نظامي و تالش نامه دكترين، آيين كه

اكنون درگير  همآمريكا نياز به يادگيري از جنگي كه  ،اساس اينبر است؛نادرست جديد جنگ 
  واجب است.  آن كشوربراي  ،آن است

چهـارمين   .ماز ديگر تهديدات مواجـه هسـتي   اي ـ در برخي موارد با دو دسته يا مجموعه
هـاي   و سـازمان  ،الملـل  هـاي بـين   هـا، سـازمان   دسته از تهديدات ناشي از متحدان، ائـتالف 

د. ازجملـه از طريـق   شـو هاي جدي  منجر به ايجاد چالش استباشد كه  غيردولتي بزرگ مي
هـاي ملـي يـا     واسطه تحميل استانداردها و اهداف مختلف يا محـدوديت  فقدان هماهنگي به

هاي مختلف نظامي و غيرنظامي آنها. اما پنجمين دسته از تهديدات ناشي  قشسازماني و يا ن
همسايگان و چه كشورهاي خـارج از منطقـه   چه  ،طرف يا متخاصم هاي خارجي بي از قدرت

توانـد تهديـدي جـدي     بان و القاعده كـه مـي  لزمينه روابط مخفي پاكستان با طا . درايناست
  ، بر كسي پوشيده نيست. شودمحسوب 

منتظر پيروزي نظـامي  توان  غيرنظامي در افغانستان نمي رويهبراي پرداختن به مشكالت ـ 
هر شورش يا هر مبارزه با تروريسم در واقع جنگ براي تسخير اذهـان و قلـوب و كنتـرل     ؛شد
موفقيـت  چه نخواهيم پيروزي و شكست در چنين منازعاتي برمبنـاي   ،. چه بخواهيمهاست بدن

د. تهديـدات ناشـي از شـورش و تروريسـم تنهـا      شو سازي ارزيابي مي ملتنظامي و موفقيت در 
يا اقتصاد يك ملت با ناكامي و انشـقاق مواجـه اسـت،     مداري ها، نوع حكومت كه سياست زماني

اسـتراتژي و   ،رويـه نظـامي   ا توجه بـه فسـاد، اختالفـات سياسـي،    . بشود جدي و تأثيرگذار مي
داستان در زمينه تعيين تغييـرات ضـروري بـراي     اين نيمي ازاقدامات آمريكا در افغانستان تنها 

در افغانسـتان تـا حـد     . رويـه غيرنظـامي حكمرانـي   آيـد  حساب مي بهموفقيت دولت افغانستان 
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بـر شـرايط درپـيش     مبتني اي خواهد استراتژي . آمريكا اگر مياست فاسد و بسياري ناكارآمد،
  . رسد نظر مي بهضروري  گيرد توجه به اين واقعيات در رويه غيرنظاميب

آمريكا در عراق و سـوريه ايـن    همچنين نقش و منازعه افغانستان  يها ـ يكي از تراژدي
ها براي تقويت نظام سياسي، شيوه حكمراني و اقتصاد افغانسـتان   كه بسياري از تالش است

نستان افغا ،كه نيروهاي تحت ائتالف به رهبري آمريكا زمانيـ  2014تا  2002هاي  طي سال
. بـوده اسـت  معطوف به تغيير آن كشـور  بيش از كمك به افغانستان، را اشغال كرده بودند ـ  

فرهنگ افغانستان را تعيين  و با سياست و نامتجانسنيافتني  اي از اهداف دست آنها مجموعه
 ؛انـد  بـوده حكومت قانون ناكـام   و به مشكالت ناشي از حكمراني غيرنظامي وفصل حلو در 

براي توسعه اقتصادي در ميانـه جنـگ ازجملـه ديگـر     ضمن اينكه تعيين اهداف بلندپروازانه 
 ؛شدبر اين چندين اقدام مهم منجر به نتايج نامطلوب  . عالوهشود محسوب ميآنها اشتباهات 

جمهور اختيارات فراوان مالي داده و  نويس يك قانون اساسي جديد كه به رئيس ازجمله پيش
بـر  به جاي كار بـا سيسـتم موجـود،    داد. اين اقدامات عمدتاً  ي را كاهش ميتوان مجلس مل

  تغيير شيوه حكمراني در افغانستان متمركز بود.
هـاي مبـارزه بـا     ـ سياست، حكمراني و فساد تنها بخشـي از رويـه غيرنظـامي عمليـات    

ي ر. موضوع اقتصاد بخش مهـم ديگـ  كندكه اياالت متحده بايد به آن توجه  استتروريسم 
نياز آشـكار بـه    ،ميان . دراينآيد شمار مي بههاي مبارزه با تروريسم موفق  در عمليات است كه

جهاني از وضعيت  هاي ماليِ شود. آمارهاي سازمان اصالحات اقتصادي در افغانستان ديده مي
  نياز به اصالحات جدي اقتصادي حكايت دارد. و بسيار بد اقتصاد افغانستان

. اسـت شيوه حكمراني و اقتصاد تنها بخشي از رويه غيرنظـامي جنـگ   ـ ابعاد مربوط به 
بحران بيكـاري   ،طور خاص در افغانستان فشارهاي جمعيتي، ميزان فراوان جمعيت جوانان به

بر شـرايط آمريكـا    و موضوع مواد مخدر از ديگر موضوعاتي است كه بايد در استراتژي مبتني
  مورد توجه قرار گيرد.
ن تمركز بر اشكال جديد توسعه مدني و تمركز بر نيازهاي فوري براي ـ تمايز مهمي ميا

جنبه كليدي جامعه در بهتـرين حالـت بسـيار    بقاء در جنگ وجود دارد. تالش براي تغيير هر 
طور خاص تـالش بـراي    به ،ميان طوركلي در ميانه جنگ غيرممكن است. دراين مشكل و به

متفاوت، اختالفـات در سياسـت شـيوه     يها رزشبر ا دگرديسي هدايت شده از خارج و مبتني
  .كند تر مي حكمراني و ايدئولوژي و اقتصاد وضعيت را سخت
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تمركز بايد بر اصـالحات و كمـك بـراي تـأمين نيازهـاي      در درجه اول ـ در افغانستان 
و نه تغيير ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، و بنيـاني شـيوه حكمرانـي،    باشد؛ ضروري كنوني 

هـا بايـد بـه منظـور      هاي مالي و ديگـر هزينـه   . جريان كمكقانون يا امور انتظاميحكومت 
ايجـاد  بايـد  سـو،   ازيـك  ،ميـان  اجتناب از فساد و هرزروي تحت كنتـرل قـرار گيـرد. درايـن    

و  نظـر گرفتـه شـود؛   در رجيهـاي خـا   ابستگي به كمكبندي ملي ناكارآمد و الگوي و بودجه
حوزه بايـد واقعيـات مربـوط بـه جنـگ و تمـايزات ملـي        ها در اين  همه تالش ديگر، ازسوي

  د.نمدنظر قرار ده را و مذاهب ،ها هاي قومي، قبايل، فرقه واسطه گروهك به
 .نيسـت در منطقه آسـياي مركـزي   افغانستان تنها مشكل آمريكا بايد توجه داشت كه ـ 

د درباره پاكسـتان  آمريكا باي ، اينكهاستقابل توجه و  تهديد پنجم كه پيشتر به آن اشاره شد
استراتژيك آمريكـا  . تاريخ روابط تصميمات نويني بگيردو نقش آينده خود در آسياي مركزي 

آمريكا در پايان دادن   توان آن را از متن منافع با پاكستان طوالني و پرفرازونشيب بوده و نمي
 مسـلط درت به ظهور چين به عنوان يك ق توجهيا محدود ساختن مواجهه پاكستان با هند و 

بلكه كشوري  ،واقعيت اين است كه پاكستان متحد آمريكا نيست كرد؛اي در آسيا جدا  منطقه
براي دريافت كمك فروخته است و تا حـد بسـيار   را است كه حق گذر از زمين و هواي خود 

محدود كرده است. اين آشكار است را مبهمي حمايت خود از القاعده، طالبان و شبكه حقاني 
 براي كمك به ايجاد فراينـد صـلح و ثبـات در افغانسـتان     اي شور هيچ اقدام جديكه اين ك

الزم اسـت كـه    ،اساس مگر اينكه منافع خود را در اين كشور ارتقاء دهد. براين ؛نخواهد كرد
آمريكـا  روشـن اسـت كـه     ،ميـان  . درايـن تحميل كنـد بر پاكستان را شرايطي اياالت متحده 

طـور خـاص درقبـال اقـدام پاكسـتان در محـدود سـاختن حمـايتش از          هاي خود را به كمك
درصورت عدم تبعيـت پاكسـتان    بنابراين كند؛ در جنگ به اين كشور اهدا ميدشمنان آمريكا 

هـا   قطع كمك ،از اين اقدام تحريم اقتصادي مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته در اين ميان
تواند منجـر بـه بـروز     مي ،دندپيشنهاد كر 2016ئيه ندگان كنگره در ژوگونه كه برخي نماي آن

ستان بايد به تـأمين آن  ها به شرايطي كه پاك د. پيوند زدن جريان بخشي از كمكبحران شو
دنبال راهي  كه پاكستان بخواهد به همچنين درصورتيبايد مدنظر قرار گرفته شود.  ،داقدام كن

به آن كشـور كمـك   طلب باشد، آمريكا بايد  گراي خشونت براي گسستن از گروه هاي افراط
روسيه، چين، كشورهاي آسياي مركـزي و تـا    همراه كردنبراي  راهدر يافتن بهترين  و دكن

  .كندحمايت از افغانستان بازنگري  منظور بهحد ممكن ايران 
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دهي به استراتژي آمريكا و يافتن راهي براي پيروزي
 مؤسسه فرهنگي مطالعات

 المللي ابرار معاصر تهران و تحقيقات بين

بـر   هـاي نظـامي مبتنـي    آمريكا بايد تالش ،ـ در يك ارزيابي براي پيروزي در اين جنگ
هـاي   جنگي، تـالش  و كمكي ،را كه براساس آن افزايش محدود نيروهاي آموزشي يشرايط

 نيازهـاي ها براي تأمين  نستان و تدارك سطح مطلوبي از كمكامدادي در قبال نيازهاي افغا
امنيتـي افغانسـتان بايـد    د؛ نيروهاي فغانستان را دربردارد پيگيري كنواقعي در جنگ ازسوي ا

فسـاد سـوق داده   مبارزه با  مشكالت رهبري ووفصل  حلو هم به  شوندخوبي حمايت  هم به
براساس را در شيوه حكمراني و اقتصاد خود سطح معقولي از اصالحات بايد شوند؛ اين كشور 

سـان  ر يـاري هاي  المللي و تيم هاي بين و با سازمان ،اعمال حال جنگاقعيات يك كشور درو
هاي اقتصادي  سطح معقولي از كمكنيز بايد آمريكا و متحدانش ديگر،  ازسويد؛ كنهمكاري 

هـا و حمايـت نظـامي خـود را مشـروط بـه تمايـل         كمك رند ورا براي اين كشور درنظر گي
. نـد كن ات واقعـي اقتصـاد   حالبري سياسي كارآمد، كاهش فساد و اصـ افغانستان در ايجاد ره

گزينه خروج  باشد، آمريكا بايدت افغانستان در انجام اين اقدامات ناكام دول چنانچه ،نهايتدر
ميـل   بيبراي كمك به خود از افغانستان را مورد بررسي قرار دهد. هيچ تعهدي به دولتي كه 

درواقع، افغانستان براي آمريكا بيش از اينكـه منـافع اسـتراتژيك حيـاتي      ؛وجود ندارداست، 
  ژيك ثانويه دارد.داشته باشد، اهميت استرات

  
  بندي جمع

پيمانانش مورد حمايـت   چندان ازسوي آمريكا و هم» جنگ«حاضر  حالدربه اعتقاد نويسنده، 
چشـم يـك بازنـده     خاطر حضور در افغانستان، به اكنون جهان، آمريكا را به هم. گيرد قرار نمي

از  دنيـا  ،همچنـين . نگرد كه هزينه سياسي سنگيني را بابت شكست متحمل شـده اسـت   مي
 ؛كنـد  بابت حضور آمريكا در عراق، سوريه، يمن و ساير مناطق جهان احسـاس نگرانـي مـي   

خـود در  گسـترده  بـه حضـور نظـامي     ،2014آمريكا بر آن بود كه تا پايان سال  ،اساس براين
كليـه اقـدامات (تعهـدات)    به  و عمالً دهدافغانستان و پاكستان پايان  ،منطقه آسياي مركزي

  دهد.خاتمه  2016را تا پايان سال نظامي خود 
خوبي بـراي كـاهش نقـش راهبـردي آمريكـا در ايـن       داليل به گفته نويسنده، درواقع، 

آمريكا نياز دارد كه منابع خود را با دقت بيشتري مورد اسـتفاده قـرار    ،اوالً ؛منطقه وجود دارد
و سـوم آنكـه    ؛نظر بگيرد بندي راهبردي در ، بايد براي اقدامات نظامي خود اولويتثانياً ؛دهد

هاي سودآور اندكي براي آمريكا دربر دارد. همچنين حضور فعلـي آمريكـا    اين منطقه فرصت
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سـپتامبر، در قالـب    يـازده عنـوان ميـراث    آشكار نموده كه تروريسم به در يمن و عراق كامالً
ش گفته، مطالب پيرغم  اما به ؛است اشكال ديگر تهديد، در ساير كشورهاي جهان ظاهر شده

از نظر عملي موضوع اصلي اين است كه هزينه و فايده عامـل مهمـي   در رابطه با افغانستان 
بـر شـرايط درقبـال افغانسـتان      تر و مبتني سمت اتخاذ رويكرد كاربردي است كه آمريكا را به

االت پيرامـون  ؤهـا در افغانسـتان، سـ    مريكـايي آبا گذشت هـر روز از حضـور    دهد. مي سوق
  شود.  اين كشور در افغانستان بيشتر و بيشتر ميهاي  سياست

اي بـا ديـدي    عـده  ؛زمينـه وجـود دارد   هاي كـامالً متفـاوتي درايـن    در افغانستان ديدگاه
شناسـند   عنوان عامل صلح و ثبات مي را به آن كشورو ، نگرند ها مي مريكاييآسپاسگزارانه به 

هـا   مريكاييآاي ديگر بر اين باورند كه  عده ؛نگرند هاي اين كشور مي به كمكقدرشناسانه و 
عنوان كشوري مسـتقل و   و به آينده افغانستان به سياستي فريبكارانه در قبال افغانستان دارند

 ،هـاي مقطعـي كـه داشـت     رغم موفقيـت  مريكا در افغانستان بهآسياست  .آزاد، وفادار نيستند
هاي دروني اين  غانستان و دغدغهپيوند با جامعه اف جوش و هم هم ،زا، هماهنگ سياستي درون

 اياالت متحدهر ت افغانستان وضعيتي حاكم است كه امكان حضور جديدر  است. هكشور نبود
لحـاظ   بندي راهبردي حاكي از آن اسـت كـه افغانسـتان بـه     اولويتدرواقع، كند.  را فراهم مي

آن قـدرت  كمكـي   ثر و اقداماتؤهزينه حضور م و براي آمريكا در حاشيه قرار دارد راهبردي
   رسد. مي نظر ناچيز به ،شده براي مخاصمات مسلحانه سابق ميزان هزينه صرف در مقايسه با

منظور تسريع انتقال كمك به دولت  اگر آمريكا و متحدانش تالش واقعي بهبه گفته نويسنده، 
تنها به يـك  ثري داشته باشند، ؤافغانستان انجام دهند، براي اينكه غيرنظاميان آمريكايي حضور م

هزينه كمتري  مه عملي در افغانستان به اين روشپايان دادن به مخاص است. افزايش حداقلي نياز
كه اهـداف   آورد فراهم مي آن كشورتحميل خواهد كرد و اين امكان را براي  اياالت متحدهرا بر 

ريكـا نيـز بـا    آم متحـدان اروپـاييِ   ،عـالوه  ند. بهكخود را در ساير مناطق به شكل بهتري تعقيب 
 اي ارچوب زمـاني هحائز اهميت است اين است كه چاما آنچه  هستند، رو ههاي مشابهي روب چالش

بر شرايط ازسوي آمريكا وجود دارد، درحال تبديل بـه   سمت اقدامات مبتني كه براي تغيير مسير به
الزم اسـت   ،كندرا اتخاذ » بر شرايط مبتني« اينكه آمريكا رويكردبراي  ؛يك مشكل فزاينده است

ايـن   ،شوند. همچنين شانهاي حاضر به ايجاد تغييرات اساسي در برنامه ن كشورنهادهاي اجرايي آ
 عمل كند و توجـه بيشـتري بـه    ازپيش در ارتباط با كنگره و مردم شفاف نياز دارد كه بيش دولت

  .داشته باشدرويه غيرنظامي اصالحات در افغانستان 


