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 05/01/2019     یهاشم دیام دیمترجم: س - انیگودسوز ای: تانسندهینو 

 خروج از عراق  یبرا کایامر یاستراتژ
 نخواهد داد جهیدر مورد افغانستان نت

را اعالم کرد تا به  هیکشور از سور نیا یروهایخبر خروج ن امریکا یجمهور سی، رئترمپهفته گذشته دونالد 

احمقانه در  یرا از جنگ ها امریکابه مردمش وعده داده بود که دست  ترمپاش عمل کند.  یشگیهم یوعده 

 یبرا امریکابر قصد  یمبن یامیپ ه،یاز سور ییامریکا یروهایخروج ن میکوتاه کند. با اعالم تصم انهیخاورم

 یرویهزار ن 7از  شیاز آن است که قرار است ب یحاک هیاول یمنتشر شد. گزارش ها زیخروج از افغانستان ن

 .کشور خارج شوند نیاز ا یبه زود ییامریکا

 یم فیبدون شک موقف دولت افغانستان را در مذاکرات صلح با طالبان تضع امریکا میتصم نیکه ا یحال در

کشور  نیدر ا تیامن نیدر تام روهاین نیجمهور افغانستان اعالم کرده است که خروج ا سیرئ ،یکند، اشرف غن

 امریکا یخروج نظام میجمهور مخالفت کردند و تصم سیرئ یابیارز نینخواهد داشت. جنراالن افغان با ا یریتاث

 یروزیو پ یخبر اشک شاد نیکردند. طالبان اما؛ در واکنش به ا یشکست تلق کیاز افغانستان را به عنوان 

 .ختندیر

است؛  کیتحول استراتژ کی ازمندیاز افغانستان ن ییامریکا یروهایخروج ن یبرا ترمپ میهر حال، تصم به

 میو تصم 2011"خروج مسئوالنه" از عراق در سال  یباراک اوباما برا میاز تصم شتریب تشیکه موثر یتحول

 طیکند که شرا نیتضم دیبا یاستراتژ نیو افغانستان باشد. ا هیاز سور ییامریکا یروهایخروج ن یبرا ترمپ ریاخ

سال گذشته  17 یها یشود و فداکار ینم میاز افغانستان وخ یییکاامر یروهایبالفاصله پس از خروج ن یتیامن

عراق پس از  یبرا امریکا یراه حل هستند، استراتژ کی یکه در جستجو لگرانیاز تحل یرود. برخ یبر باد نم

 .تواند یافغانستان بوده نم یمناسب برا یاستراتژ کی ،یاستراتژ نیکرده اند؛ اما ا شنهادیرا پ 2011سال 

   به اینطرف  2011اق از سال رع 

موثر  2003-2011 یعراق در سال ها یکشور برا نیا یکنند که استراتژ یاعتراف م امریکا ینظام منابع

کشور موثر بود؛ اما در  نیدر ا یبه عراق در سرکوب شورشگر ییامریکا یروهاین ورشینبوده است. هرچند 

   .موفق نبود ستند،یخود با یپا یرو ییامریکا یروهایعراق  که بتوانند پس از خروج ن یتیامن یروهاین تیتقو

مهم چون موصل به  یو سپردن شهرها یرهبر نشیضعف در گز ،ینظام یآموزش ها نهینبود زم ،یادار فساد

 یکه ارتش عراق و گروه ها دیآشکار گرد یضعف زمان نی. اکشور شد نیا یها منجر به کاهش توان نظامفرقه

به گروه داعش واگذار  اجنگ ر دانیکشور، م نیپس از حمله داعش به ا 2014کشور در سال  نیا یشبه نظام

 .کردند
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در برابر  یروزیداعش اعالم کرد. پ انیاش را در برابر جنگجو یروزیپ 2017حال، عراق در سال  نیباا

 یگروه محل  کیاما حاال فقط در حد  شد،یکشور محسوب م نیا یبرا یجد دیتهد کی 2014که در سال  یگروه

 .دیآ یبه حساب م

 یگروه داعش در عراق نقش داشت. نخست، زمان هیجنگ عل یروزیعوامل، سه عامل عمده در پ ریکنار سا در

به آن نداشتند،  یپاسخ چیو دولت مردان ه ردیغداد را بگداعش به سمت ب یشرویکه ارتش عراق نتوانست جلو پ

 نیبه ارتش ا وستنیپ یرا برا یاقعراق با صدور فتوا جوانان عر ینیدست به کار شد. مراجع د تیمراجع روحان

مرز  تیحفظ امن یکمک به ارتش عراق برا یاش را برا یآمادگ زین رانیحال، ا نیکردند. در ع جیکشور بس

 .اعالم کرد شیها

عراق در برابر  یو کرد ها یشبه نظام ینبرد را ترک کردند، گروه ها دانیعراق م ینظام یروهایکه ن یزمان

انجام  یعراق برا یمبارزه با هراس افگن یروهاین ،یشبه نظام یکردند. در کنار گروه ها یستادگیگروه داعش ا

 نهیشیپ ینبرد ب دانیدر م روهاین نیا یها تیکورد موفقداعش وارد عمل شدند. ر انیجنگجو هیعل یتهاجم اتیعمل

 زانیآزاد کردند و م انیشهر را از وجود داعش نیداعش، آنها چند انیسال مبارزه با جنگجو نیچند یاست. در ط

  .تلفات را به شدت کاهش دادند

عراق  نیشیپ رینخست وز ،یالمالک یکه توسط نور یکشور را از وجود رهبران فاسد نیارتش عراق ا دوم،

توسط ارتش  ییامریکا یروهایبزرگ مردم عراق که  پس از خروج ن یکردند. توده ها یشده بودند پاکساز نییتع

داد. پس از  یم لیداعش را تشک هیاول یها تیعوامل موفق نیاز مهمتر یکیبودند،  دهیعراق ظالمانه به قتل رس

شان اخراج،  فیاز رهبران عراق از وظا یارید کنار زده شدند، بسنبر دانیعراق از م ینظام یروهایکه ن نیا

 .شدند یزندان یو در موارد لیتبد

 یکه با خالفت خود خوانده اسالم یافراد تیحما ت،یافراط دیگروه داعش با سوء استفاده از قدرت و تشد سوم،

کرده بود، ظلم و  جادیمردم تفرقه ا نیعراق در ب سیکه ارتش و پول یکرده بودند را از دست داد. در حال عتیب

تر شود،  میکه اوضاع وخ نیکرد. قبل ا کیگروه تحر نیا هیگروه داعش به سرعت مردم را بر عل ییافراط گرا

 یائتالف باز یروهاین یها ارهیو ط را در رساندن اطالعات به ارتش عراق یمردم عراق نقش منابع استخبارات

 .کردند

  ستیدر افغانستان ن یروزیپ یدر عراق به معنا یروزیپ

 یتواند برا یاز عراق نم شیروهایپس از خروج ن امریکا یاستراتژ تیموفق یالزم برا طیاز شرا کی چیه

 .در افغانستان موثر تمام شود شیروهایکشور پس از خروج ن نیا یاستراتژ تیموفق نیتضم

گرفتن سالح  یآنها برا قیتشو ایشدن مردم و  جیکه سبب بس ستین یچنان بحران ریقدم نخست، افغانستان درگ در

و پرداخت معاش  یبطور دواوطلب یکه در افغانستان خدمت سرباز نیشان شود. با توجه به ا تیامن نیتام یبرا

 نیرتریدرصد است، تنها فق 55 ردرصد و فق 40 یکاریدرصد، ب 31 یسواد یب زانیحال م نیاست و در ع

شده و  فیافغان تضع یروهایحال، عملکرد ن نی. در عوندندیپ یمردم از مناطق دور دست کشور به ارتش م

خدمت  یپول یوطن نه بلکه از جنبه  یبرا دنیجنگ یدئولوژیو ا دیتهد تیاز درک جد دنیجنگ یآنها برا زهیانگ

 یروهایمقابله با ن یمردم برا نیب یانقالب زهیخالف عراق انگ ر. در افغانستان، بردیگ یسرچشمه م ینظام

  .وجود ندارد یتهاجم
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 دیجد یکه گروه ها نیرا که گروه داعش مرتکب شده، انجام نداده اند. با توجه به ا یاتیطالبان هم جنا حتا

کشور ممکن منصفانه نباشد؛ اما  نیدر ا سمیدر افغانستان ظهور کرده، ساده پنداشتن چشم انداز ترور یستیترور

 یدور دست کشور حس ترحم و دلسوز ناطقطالبان در م نیکه هنوز در ب مییاگر بگو ستیکامال نادرست هم ن

قرار گرفته باشد؛ اما  تیمورد حما یبرخ یورود به افغانستان از سو لیوجود دارد. ممکن  گروه داعش در اوا

 دهیکشور د نیدر برابر ا دیتهد کیفراتر نهاد. درافغانستان به طالبان به عنوان  شیخو میگروه پا را از گل نیا

شرق جنوب و  یاز افغان ها در قسمت ها یاریمردم برخوردار است. بس ینسب تیحما زگروه ا نیشود و ا ینم

  .ندارند یمشکل ابدیتوافق صلح دست  کیگروه به  نیکه دولت با ا نیو در ا رندیپذ یافغانستان طالبان را م

متحده  االتیا رایشوند؛ ز یبه دست آوردن قلب ها و اذهان مردم برنده م یواقع، طالبان اغلب جنگ را برا در

که با ارتش و  یکار -بوده اند یافراد محل نیتردر صدد به قدرت نشاندن پرنفوذ  شهیو متحدان اش هم امریکا

مردم را سرکوب  یمحل یتوده ها افراد نیعراق قبل از ظهور داعش در آن کشور کرد و سپس توسط هم سیپول

 ایکه در مبارزه با طالبان  یدر سطح رهبر یافراد یبرکنار یبرا یلیکرد. حتا تا کنون هم، دولت افغانستان تما

 .ناکام بوده اند، ندارد یجلب اعتماد مردم محل

نخواهد  یدر پ زین یا جهیعراق در افغانستان مملو از خطر خواهد بود و احتماال نت یبرا امریکا یاستراتژ قیتطب

درک درست  ینبرد" را برا دانیاز م شیاصطالح "ستا ،یاستراتژ کی نیقبل از تدو ایتانیداشت. ارتش بر

در مدرسه  یافسر یدانشکده  یبرند. در ارتباط به موضوع عراق و افغانستان، هر دانشجو یاوضاع به کار م

را درک  یاستراتژ کیدوباره  یریدو کشور و خطر بکار گ نیسندهرست، تفاوت در اوضاع ا یسلطنت ینظام

 .کنند یم

 به سمت جلو حرکت

کشور اغتشاش و هرج و  نیاز ا یخارج یروهایاست که خروج ن نیافغانستان ا یبرا یخطر احتمال نیتر عمده

به  گرید امریکا ،یالدیم 2011از عراق در سال  ییامریکا یخواهد داشت. پس از خروج نظام یمرج را در پ

 انیاز جنگجو یگروه هک یبه طور د؛یازهم پاش 2014کشور تا سال  نیکشور توجه نکرد و ارتش ا نیا

را از  انهیخاورم یارتش ها نیاز مجهزتر یکیتوانستند  وتایتو کاپیپ ی)داعش( سوار بر موترها کیوژدئولیا

که شامل صدها تانک  عیوس یکیتکنولوژ یفقط چند هفته، ارتش عراق با وجود داشتن برتر یپا در آورد. در ط

  .رانده شدند رونینبرد ب دانیشد، از م یو صد ها هزار سرباز م 16-، ده ها جنگنده اف1ام 

 کیخواهد در افغانستان  یکشور اگر م نیتعهد خود در قبال افغانستان را حفظ کند. ا دیبا امریکامتحده  االتیا

 .درافغانستان حفظ کند ینفوذش را تا حدود دیحکومت کند، با یدولت منتخب مردم

شده است.  فیصلح افغانستان حاال به شدت تضع یبرا امریکا ژهیفرستاده و زاد،لیخل یموقف زلم ،یطرف از

 نیا یجمهور سیکه رئ یمذاکره کنند در حال امریکا ژهیبه خود زحمت دهند و با فرستاده و دیچرا حاال طالبان با

 شهیگفته است؟ زمان هم کیاست لب ستاناز افغان ییامریکا یهارویطالبان که خروج ن یکشور به خواست اصل

از افغانستان  ییامریکا یروهایتوانند آن قدر صبر کنند که ن یدانستند که م یبه نفع طالبان بوده است و آنها م

 امریکامبدل خواهد شد. خروج از  قتیتصور طالبان به حق نیاشتباه شود، ا نیمرتکب ا امریکاخارج شوند و اگر 

در عراق مرتکب  2011کشور در سال  نیخواهد بود که ا یاز افغانستان تکرار اشتباه یالدیم 2019در سال 

 یگریاشتباه د زیکشور در افغانستان ن نیاز ا یعراق پس از خروج  نظام یبرا امریکا یاستراتژ قیشد. تطب
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 یروهاین خروجخبر  امریکا یجمهور سی، رئترمپهفته گذشته دونالد  ممکن مرتکب شود. امریکاخواهد بود که 

به مردمش وعده داده بود که دست  ترمپاش عمل کند.  یشگیهم یرا اعالم کرد تا به وعده  هیکشور از سور نیا

 ه،یاز سور ییامریکا یروهایخروج ن میکوتاه کند. با اعالم تصم انهیاحمقانه در خاورم یرا از جنگ ها امریکا

از آن است که  یحاک هیاول یمنتشر شد. گزارش ها زین تانخروج از افغانس یبرا امریکابر قصد  یمبن یامیپ

 .کشور خارج شوند نیاز ا یبه زود ییامریکا یرویهزار ن 7از  شیقرار است ب

  

  

  

 

  

 

 


