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و اياالت متحـده را بـه طـور دگرگوني هاي نظام بين الملل در دو دهه اخير، جهان را به طور عام
ايـن مهـم. خاص با تهديداتي نوين آشنا كرد كه برخورد با آنها نيازمند تغيير در استراتژي ها است 

برخورد بـا چنـين تهديـدات. تازه تر به خود گرفت سپتامبر نمايي11به خصوص با وقوع رويداد 
نوپيدا بي شك مستلزم تدوين راهبردي جامع است كه متغيرهاي مختلف نظامي، سياسي، اقتـصادي، 

و   را بـر تأثيررا به طور همزمان در برگيرد تا با صرف هزينه هاي كمتر بتواند بيشترين ... فن آوري
محور را استراتژي خود در تأثيرده با چنين رويكردي، عمليات اياالت متح. رفتار ديگري داشته باشد

و افراطي گري در افغانستان قرار داده است؛ چـرا كـه ايـاالت متحـده برقـراري  مقابله با تروريسم
امنيت خود را در برقراري امنيت در كشورهايي مي داند كه خيزشگاه عناصري است كه مي تواننـد 

كن  و امنيت آن را تهديد از اين رو، اياالت متحده با اجراي اين استراتژي در حـوزه هـاي.ندمنافع
و  در بلندمدت درصدد بر آمده اسـت تـا بـسترهاي ... مختلف نظامي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي

و افراطي را در افغانستان را از بين ببرد و پرورش تروريسم .رشد

::واژگان كليديواژگان كليدي

 ه، افغانستان، تروريسممحوري، اياالت متحدتأثيرژي،تاسترا

                          Email: mtakhshid@ut.ac.ir 66409595: فاكس: نويسنده مسئول*
: زير در همين مجله منتشر شده استتاز اين نويسنده تاكنون مقاال
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و نفوذ روحانيون ايران و تاثير آن بر سياست خارجي اياالت"؛40، شماره77، سال"بر قدرت سياست امنيت ملي آيزنهاور

.89تابستان،2شماره،."روش هاي تحقيق تركيبي در علوم سياسي"؛87، زمستان4، شماره"متحده در قبال ايران
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 مقدمه
را سـپتامبر، محـيط امنيـت بـين11تحوالت دنياي پس از جنگ سرد به ويژه حادثه الملـل

پـرده«شـك اسـتراتژي پيـشين بازدارنـدگي كـه دچار تحوالت بس شگرف كرده است كه بـي 

بي»آهنين بيي را گرداگرد سرزمين اياالت متحده گسترانده بود، و در دنياي. ساختمفهوم معنا

و ايـاالت متحـده بـه طـور خـاص بـا تهديـداتي روبـرو شـده كـه  به طور كلـي جديد جهان

و در عين حـال  و نامـشخص،. گـذار هـستند تأثيرغيرمتعارف، خرد در چنـين محـيط پيچيـده

 بودنـد، اند كه برخالف بـازيگران سـنتي كـه همـاره دولتـي بازيگراني تهديد كننده پديدار شده 

و رفتارهـايي از آنهـا تـأثير/ درصدد دستيابي به تسليحات كشتار ندهطور فزاي به  جمعـي هـستند

مي زند كه احتماالً غيرقابل پيش سرمي توانند سـرزمين ايـاالت متحـده را تهديـد بيني است كه

و يكم اياالت متحده بـا الگـويي تـازه از موازنـه قـدرت. كنند از اين رو در آستانه قرن بيست

ب  كه و يش از اقدامات تالفي روبرو است كه با توقف جويانه به دنبال ممانعت است؛ به اين معنا

به موقع تروريست  و متقاعد كردن تروريـست پيشگيري هـا ها، بازداشتن دولت هاي حامي آنها

و منـافع ملـي خـود را تـأمينبه اينكه نمي  به اهداف خود دست يابند، امنيت سـرزميني  توانند

چه نظـامين استراتژي اجراي چني.كندمي اي مستلزم كاربرد حساب شده همه ابزار قدرت ملي

چه غيرنظامي در  و تغييرات آن اسـت؛ تأثيرو و مـسأله گذاري بر رفتار دشمن اي كـه در متـون

. اسناد استراتژيك اياالت متحده پس از جنگ سرد رفته رفته وضوح بيشتر به خود گرفته سـت 

و اســتراتژيك عمليــات تــوان در تــچنــين رويكــردي را مــي  محــور در جنــگ بــا تــأثيردوين

گري در افغانستان از سوي اياالت متحده جستجو كرد؛ جنگي كـه مبتنـي بـر اسـتراتژي افراطي

به ساختمان هـاي مركـز تجـارت جهـاني نگ پيشج دستانه در سايه حمالت نيروهاي القاعده

و تاكنون پس از گذشت  ت متحده در چارچوب ائتالف با متحدان سال از آغاز آن، اياال8آغاز

و كوشـيده اسـت تـا ...و نيروهاي ناتو در سطوح مختلف نظامي، اقتصادي، سياسي، فرهنگـي

و تهديدات آن را در ريشه بخشكاند  بيهر چند در اينجا راه با دشواري. تروريسم شـماري هاي

. نيز روبروگشته است

 Effect – Based operation (EBO) محور تأثيرعمليات
(Attrition – Based) برخالف رويكـرد پيـشين تخريـب محـور (EBO) محور تأثيرعمليات

و آن هـم در و نظامي كشور هـدف و تخريب زيرساختمان هاي اقتصادي به دنبال انهدام صرفاً

 با شناسايي نتايج يا اهداف استراتژيك مورد نظر يـك EBOدر واقع رويكرد. زمان جنگ نيست 

به آن نتـايج ابزارها را از اهداف تفكيك مي نبرد، و سپس ابزارهاي مورد نياز براي دستيابي كند

آيـد تغيـر رفتـار به چـشم مـي EBOبه عبارت ديگر، آنچه در.(wikipedia. (a))گيردرا بكار مي
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و يا ترك مخاصمه شود به تسليم كه در صورت امكان دشمن وادار به شكلي هر. دشمن است

 به معناي پايان عمليات تخريب محور نيست بلكه تنها روش عمليـاتي تغييـر EBOاي چند اجر

به گونه و وارد كردن تخريب كمتر، بيشترين يافته  را بر ساختار تأثيراي كه با صرف هزينه كمتر

به گونه تصميم و يا رفتارش را و عصبي دشمن گذارده، اراده او را درهم شكسته اي تغيير گيري

كه  و روانـي دشـمن را بـه هـم دهد و يا انسجام روحي به تداوم آن نداشته باشد ديگر تمايلي

و منطقي نباشـد  از ايـن رو در . (Batchelet, 2004, p.23) ريزد تا قادر به انجام اقدامات هماهنگ

و توانمندي تأثيرعمليات  و انهدام تجهيزات هاي دشمن بكار محور همچنان استفاده از تخريب

مي   تـأثير بـه خـاطر طـول انجـام عمليـات مسألهشود ولي حجم آن بسيار كم است؛ اين گرفته

و EBOبه لحاظ آنكه اجراي. محور است  طوالني مدت اسـت از ايـن رو تخريـب تجهيـزات

بي زيرساخت و نوسازي ها پس از پايان عمليات تخريب محور گرفتاريهايي شمار را در ساخت

ك  عمليات تخريب محـور در نبـرد متقـارن بـه منظـور انهـدام.ردآنها گريبانگير مهاجم خواهد

و  به تدريج نيروي فيزيكي آن تحليل رفتـه ظرفيت فيزيكي طرف مقابل در ادامه جنگ است تا

كه اساسا. نهايتاً او را از ادامه پيكار باز دارد   محـور اسـت انهـدام بـه تأثيرولي در نبرد نامتقارن

ياتأثيرمنظور ايجاد .( Cebrowski,2006, 17) شناختي استات رواني

 عبارت است از مجموعه EBO«: را چنين تعريف كردEBOتوانمي هاي فوقبر مبناي گفته

و بازيگران بي و اقداماتي كه براي تغيير رفتار دوستان، دشمنان طـرف در زمـان صـلح، بحـران

ميجنگ جهت .)Smith, 2006, p .xiv(شوددهي

Us( رك اياالت متحدهفرماندهي نيروهاي مشت joint Force command(نيز EBO به قـرار  را

يا: كندزير تعريف مي و و نتايج استراتژيك مورد نظر گذاري بـر تأثيرفرايند دستيابي به اهداف

و هم افزايي طيفي كامل از توانمندي  و غيرنظـامي در دشمن از طريق اعمال فزاينده هاي نظامي

مي  با2020انداز مشترك در سند چشم.اشدبتمام سطوح درگيري  تـأثير بر ضـرورت تأكيد نيز

در جهت دستيابي به اهـداف بـه جـاي تكيـه بـر«: محوري در عمليات هاي نظامي آمده است

و عمليات همواره بر انبوهي از   Joint(ات از طرق مختلف توجـه داريـم تأثيرانبوهي از نيروها

vision 2020, 2004, p.13).

بابه منظو ر اجراي چنين راهبردي، اياالت متحده تحول ساختار نيروي نظامي خود متناسب

كه در آن بيش از هر عامل ديگر بـر سـرعت عمـل، دقـت، چـابكي، و مكان را آغاز كرد  زمان

جـويي در پذيري، قابليت محور، عمليات مشترك مركب، صـرفه آوري، دانش محور، انعطاف فن

و همين طور تقويت هم  و اينها همه عناصري هـستند مي تأكيدكاري با نيروهاي بومي قوا شود

م ) دهنـد محور را شـكل مـي تأثيرهاي عمليات لفهؤكه DOD, QDR, 2006, p.12).در در واقـع

مي  راايكنـد تـا نيروهـاي توانمنـد نظـامي سايه استراتژي نوين، اياالت متحده خود را موظف
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گ و امنيـت آن دفـاع كننـد تربيت كند كه قابليت عملياتي در و از منافع . ستره گيتي داشته باشند

در حوزه عمل پس از اعالم جنگ جرج بـوش عليـه القاعـده در چـارچوب جنـگ جهـاني بـا

 White( تروريسم، از طالبان حاكم بر افغانستان خواست سرنوشت خود را از القاعده جدا كننـد 

House, US. National Security Strategy 2002, p.3(.با سرپيچي طالبان در تحويـل دادن رهبـران

و هوايي خود را به افغانـستان آغـاز 2001 اكتبر7القاعده، اياالت متحده در   حمالت موشكي

 شوراي امنيت1373و 1368اياالت متحده عمليات نظامي خود را بر اساس قطعنامه هاي. كرد

همچنـين نـاتو. شور ملل متحد انجام دادمن51و با توسل به اصل دفاع مشروع مندرج در ماده

و همـراه بـا ايـاالت11 اساسنامه خود5نيز بر اساس اصل   سپتامبر را حمله بـه خـود دانـست

و. متحده وارد جبهه جنگ با طالبان در افغانستان شد اياالت متحده افزون بر نـاتو از همراهـي

ت  و و فـن همكاري نيروهاي ائتالف شمال افغانستان نيز بهره برد به لطف برتري نظامي وانست

و  را... آوري پيشرفته، سرعت عمل باال، قابليت محوري در برهه زماني بسيار محـدود طالبـان

و مرحله بعدي عمليات  در. محور را شروع كرد تأثيرسرنگون عمليات نظـامي ايـاالت متحـده

مييا» عمليات پايدار آزادي افغانستان«افغانستان كه از آن با عنوان  و همچنان نيـز ادامـهد شود

كه ارتش اياالت متحـده توانـايي خـود را در اجـراي قابليـت هـاي  دارد، نخستين آزموني بود

به اجرا درآورد تأثيرعمليات  آسـاي طالبـان، تنهـا مرحلـه نخـست اما سرنگوني بـرق. محوري

مي تأثيرعمليات  و پاكسازي زمينه محور به شمار ا رفت و فراطـي نيازمنـد هاي رشد تروريـسم

نه يك حكومت كـه يـك ايـدئولوژي  كه دشمن تداوم اين عمليات در مراحل ديگر است؛ چرا

جرج بوش رئيس جمهور پيشين اياالت متحده در تأييـد. گري است است كه خيزشگاه افراطي 

مي  د] كوچـك[ها نبايد انتظار نبـردي آمريكايي«: گويداين مدعا اشـته باشـند، بلكـه بايـد در را

به حال ديده مبارزه تظاران به هيچ كدام از نبردهايي كه تا .... اند، نيست اي طوالني باشند كه شبيه

و مـردم(»ايمما وارد جنگي تمام عيار شده  سخنراني جورج بـوش در جلـسه مـشترك كنگـره

 نيروي تازه نفس30000باراك اوباما نيز در مراسم صدور دستور اعزام). سپتامبر20آمريكا در 

 اتخـاذ چنـين تـصميمي را 1388 آذرمـاه15به افغانستان در دانشكده افسري وست پوينت در

و در عين حال ضروري براي دفاع از منـافع حيـاتي در مبـارزه بـا تهديـدات نوپيـدايي دشوار

كه اياالت متحده با آنها روبرو است . (www.bbc.com(a))دانست

و اسناد استرا كه از متون و در مجموع آنچه و همچنـين اظهـار نظـرات مقـام امنيتـي تژيك

آيد، اين كشور در طول نبردي هـشت سـاله در افغانـستان، عمليـات دفاعي اياالت متحده برمي 

و تأثير  محور با هدف توانمندسازي دولت اين كشور در پيـشگيري از بازگـشت بـه تروريـسم

:افراطي گري را همزمان در سه محور دنبال كرده است
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 ليات تأثيرمحور در حوزه نظاميعم. الف
و پناهگاهانهدام پايگاه- هاها  هاي تروريست

به پايگاه و پناهگاه حمله  سـپتامبر11هاي تروريستي در افغانـستان بـه پـيش از رويـداد ها

كه بيل كلينتون برمي و1998 اوت20جمهور پيشين آمريكـا در رئيس گردد؛ زماني  مواضـع

هـاي تروريـستي عليـه القاعده در افغانستان را به اتهام مشاركت در فعاليت هاي آموزشي پايگاه

و امنيت اين كشور مورد حملـه موشـكي قـرار داد   سـپتامبر بـود كـه11ولـي حمـالت. منافع

به كانون عملياتي اياالت متحده بدل كرد بـا سـرنگوني طالبـان، عمليـات نظـامي. افغانستان را

و متحدان علي  و پناهگاه هاي القاعده در قالب دو دسته واحـد عمليـاتي اياالت متحده ه مواضع

 كـه واحـدهاي (OEF)عمليات آزادي پايـدار: نخست. در مناطق مختلف اين كشور ادامه يافت

و برخي از متحدانش را در برمي و جنـوبي رزمي اياالت متحده گيرد كه عمدتاً در مناطق شرقي

 نيروي آمريكايي جزء ايـن نيروهـا 28300حدود. هستندافغانستان در مرزهاي پاكستان مستقر 

.(Katzman, 2009(b), p.16)هستند

))ايساف(المللي دسته دوم، نيروهاي همكاري امنيتي بين International security Assistance 

Force) (ISAF) و 2001 هستند كـه در دسـامبر  بوسـيله شـوراي امنيـت سـازمان ملـل تـشكيل

و مناطق همجوار را بر عهده گرفتند يت حفظ ام مأمور  ايـساف 2009 جـوالي23در. نيت كابل

كه از اين تعداد حدود42 نيرو از 64500حدود  نيـرو متعلـق بـه ايـاالت 29950 كشور داشت

و در اكتبر 2006در جوالي. متحده بود در2006 ايساف فرماندهي جنوب  فرماندهي عمليـاتي

 پس از آن نيز تـاكنون عمليـات هـاي نظـامي متعـدد عليـه.شرق افغانستان را در دست گرفت

كه بـه طـور اجمـال عبارتنـد از عمليـات: طالبان در مناطق مختلف افغانستان انجام شده است

و افغاني در منطقه شاهي كوت در جنـوب2003آناكوندا در مارس   بوسيله نيروهاي آمريكايي

دربو2006شرق گاردز، عمليات سختي كوهستان در مي سيله نيروهاي ناتو، عمليات مدوسـا

 بوسـيله تفنگـداران دريـايي بريتانيـا، عمليـات2007، عمليات آتشفشان در فوريه 2006ژوئيه 

 بوسيله نيروهاي افغـاني2007، نبرد موسي قلعه در دسامبر 2007 در نوامبر1و2حركت يولو

،2008نيروهـاي نـاتو در اوت با پشتيباني نيروهـاي بريتانيـايي، عمليـات اوج عقـاب بوسـيله

و2009عمليات خنجر در ژوئن و افغـاني ... در واليـت هلمنـد بوسـيله نيروهـاي آمريكـايي

(wikipedia.com (b)).

 دولت اوباما، پس از روي كار آمدن به اصالح سياست هاي نظامي دولت پيشين پرداخـت

نـده رياسـت جمهـور در امـورو در درجه نخست با گماشتن ريچارد هالبروك بـه عنـوان نماي

به  و جايگزيني ژنرال مك كريستال با ژنرال مك كييرنال و افغانستان براي نخستين بار پاكستان

و نيروهـاي ائـتالف در ايـن كـشور، عـزم جـدي  عنوان فرمانده نيروهاي نظامي اياالت متحده



 1390 زمستان،4شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 26

و نيروها در افغانستا مك.ن نشان داددولت خود را براي ساماندهي استراتژيك برنامه ها ژنرال

 هزار نيرو از جمله نيروهاي ديگر كشورها25تا20كييرنال، پيش از بركناري خواستار افزايش 

كه اوباما در در21 با گسيل حدود 2009 فوريه17را داشت  هزار نفر از آنها موافقت كـرد كـه

و شرق افغانستان مـستقر شـدند و جنوب نـده جديـد، مـك امـا فرما. بخش هاي ناامن هلمند

يت يافت تا گزارشـي مأمور2009 ژوئن26كريستال پس از به دست گرفتن مسئوليت خود در 

و شرايط جنگ در افغانستان تهيه كنـد  در. را درباره اوضاع  اوت30وي نيـز گـزارش خـود را

و جـدي دانـست 2009 و در آن وضعيت ثبات در افغانـستان را نگـران كننـده  بـه، منتشر كرد

مي طوريكه به روز بر وخامت اوضاع افزوده در. شود روز ژنرال مك كريـستال در عـين حـال

و افـزايش را گزارش خود موفقيت  به تغيير استراتژي پيـشين و آن را دست يافتني عنوان كرد

د40 به نيروهاي جديد منوط  (Mc Chrystal,2009, p.18).انست هزار نيرو
و مشاو دررتاوباما با بررسي اين گزارش و امنيتـي خـود 9هاي فراوان با مشاورين نظامي

به افغانستان موافقت كرد30 با اعزام2009دسامبر كه هم جهت. هزار نيروي بيشتر اين نيروها

و هم آموزش نيروهاي بومي افغاني با ايـن كـشور گـسيل خواهنـد شـد،  انجام عمليات نظامي

و اجراي عمليات جبهه اي جديد را براي انجام عمليات هاي ضدش   تـأثير ورش خواهند گشود

و انـسجام. محور در بخش نظامي را با توان بيشتر دنبـال خواهنـد كـرد بـه منظـور همـاهنگي

و طبيعتـاً  ات مـشترك تـأثير ات آنهـا، كميتـه همـاهنگي تـأثير هـم افزايـي اينگونه عمليات هـا

(JECB)(Joint Effect Coordination Board ) كه تحت فرمانـدهي رئـيس اين كميت.تشكيل شد ه

اسـت، عمليـات هـاي (Director of the Combined/Joint Staff (DCJS)) سـتاد مـشترك مركـب

و غيرمرگبار  و غيرنظامي( مرگبار ات مـورد نظـر تأثيررا براي بر جاي گذاشتن) عمليات نظامي

را. آوردبه اجرا در مي كه اهداف مي باشد و آنها را هـم كميته مزبور كميته هدفيابي نيز انتخاب

مي كند  به. افزايي ات مورد نظـر تأثيرافزون بر اين، اين كميته، منابع مورد نياز را براي دستيابي

) در كـل منطقـه عمليـات هـاي مـشترك مركـب در افغانـستان Afghanistan Combined Joint 
Operation Are (CJOA)  (مي كند  از نهادهاي مانور رزمياين كميته افزون بر نمايندگاني.تأمين

)Combat Maneuver Organizations(و مـدير همـاهنگي بخـش  از بخـش عمليـات روانـي

)( هوايي نيروي هـوايي ايـاالت متحـده USAF Air Component coordination Element Director 

و بخـش) CJ3 Information operations (IO) Planner(3جـي طـراح عمليـات اطالعـات سـي

و ديگـر بخـش هـاي) Joint Intelligence support Element (JISE)( تيباني اطالعـات مـشترك پش

ات مـشترك در اجـراي تـأثير كميته همـاهنگي. جويندمربوطه نيز نمايندگاني در آن شركت مي

– 180هاي نيروهاي ضـربت مـشترك مركـب وظايف خود بوسيله فرمانده آتش 180) Chief of 

Fires(گ كننده پشتيبان آتش لشكر كوهـستان دهـم جانشين هماهن))10th Mountain Division 
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Deputy Fire Support coordinator (DFS COORD) و پشتيباني مـي يـت مأمور. شـود سازماندهي

و غيرمرگبار در منطقه عمليات اسـتات با استفاده آتشتأثيراين كميته، هم افزايي  هاي مرگبار

به كار بندد كـه مطـابق تا عالوه بر محقق ساختن اه  الگـوي عمليـاتي بـا داف خود، الگويي را

و غيـر مرگبـار سراسـر فرمانـدهي مركـزي   ,Herndon, Robinson( باشـد مـي) سـنتكام(مرگبار

Creighton, Torres, Bello, 2004, p. 3(.

 عمليات تأثيرمحور در حوزه غيرنظامي.ب
 توانمند سازي نهادهاي افغاني.1
تح- و  كيم حكومت مركزيتشكيل

بي سال و بـه ويـژه حكومـت ها و شكنندگي نهادهاي افغـاني و درگيري سبب ضعف ثباتي

و اين  و جـذب نيروهـا بوسـيله مسألهمركزي افغانستان شده  زمينه اي مناسـب را بـراي رشـد

و شبكه گروه از اين رو، پس از سرنگوني طالبـان. هاي تروريستي فراهم كرده استهاي افراطي

س  و 2001قوط كابل در نوامبرو ، اياالت متحده به همـراه متحـدين بـا تـشكيل دولتـي فراگيـر

المللـي بـن در اجالس بين. قدرتمند مركزي نخستين گام را در تقويت نهادهاي افغاني برداشت

و در آن ساختار2001 دسامبر5  با شركت گروه هاي سياسي نظامي مختلف افغاني برگزار شد

به گونه آينده دولت افغ كه بتواند رضايت فرقه انستان و گروه هـاي مختلـف را اي تنظيم شد ها

 شـوراي امنيـت 1385اين اجالس با پشتيباني قطعنامـه . (Text of Bonn Agreement) جلب كند

بر اساس توافقات اين اجالس حامد كـرازي بـه رياسـت اداره. همراه شد 2001 دسامبر6در

 قـدرت از برهـان الـدين ربـاني،2001 دسـامبر22و قرار شد تـا در موقت افغانستان برگزيده 

به كرازي منتقل شود  لـوي جرگـه2002اداره موقت افغانستان در ژوئن. رئيس جمهور پيشين

از1550اضطراري را براي تعيين ساختار دولت انتقالي با شـركت  منطقـه كـشور364 نماينـده

ون اساسـي بـراي تـدوين قـانون اساسـي افغانـستان نفره قان35همچنين كميسيون. تشكيل داد

كه در نوامبر  به كار شد و لويه جرگه قـانون اساسـي در فاصـله 2003مشغول  آن را منتشر كرد

را2004 ژانويه14تا2003 دسامبر 13 و در نهايـت بـا كمـي تغييـر آن  به بررسي آن پرداخت

، همچنين مقرر شد تا زماني مشخص براي برگز. تصويب كرد اري انتخابات رياست جمهـوري

و محلي تعيين شود  در. واليتي  اكتبـر9نخستين دوره انتخابات رياسـت جمهـوري افغانـستان

كه حامـد كـرزاي توانـست بـه پيـروزي برسـد18 با شركت 2004 هچنـين. نامزد برگزار شد

و پارلمان افغانستان هم كه قرار بود در آوريـل يـا مـي   برگـزار 2005انتخابات شوراي محلي

و پارلمـان آن نيـز در 2005 سپتامبر18شود در  آغـاز بـه كـار كـرد 2005 دسـامبر18 برگزار
)http://www.bbc.co.uk(b) http://www.bbc.co.uk (c).
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 اوت20اياالت متحده براي برگزاري دومين دور انتخابات رياست جمهوري افغانـستان در

و سازنده 2009 و آن را در روند پيكار خود با تروريسم حياتي  سرمايه گذاري بسيار كرده بود

و پاكستان با بيان اينكـه موضـع. مي دانست ريچارد هالبروك، فرستاده اوباما در امور افغانستان

ت انتخابـات رياسـ«: اياالت متحده در قبال انتخابات، پرهيز از حمايت از نامزدها است، افـزود 

و سرنوشت سازي براي آينده اين كشور است اعالم نتايج.»جمهوري افغانستان، فرصت بزرگ

به نفع خود  و سوء استفاده دولت كرزاي از اموال دولتي به دليل تقلبهاي گسترده اين انتخابات،

و موجبـات  بي ثبـاتي كـشانده كه تنشهاي انتخاباتي كشور را مي رفت و بيم آن به درازا كشيد

و فشار بر كـرزاي در پـذيرش. يت طالبان فراهم شود تقو سرانجام با دخالت هاي بين المللي

و او با عبداهللا عبداهللا به رقابـت پـردازد  به دور دوم كشيده شود بـا. تقلبها قرار شد تا انتخابات

 بـا كناره گيري عبداهللا از شركت در دور دوم اوضاع افغانستان ناآرام تر شد تـا اينكـه بـاالخره 

و  مأمورتصميم دادگاه عالي افغانستان، كرزاي براي بار دوم به مقام رياست جمهوري برگزيده

.) ;http://www.voanews.com( تشكيل دولت جديد شد

در عرصه بين المللي نيز اياالت متحده بر آن شد تا از رهگذر برگزاري همايش هاي متعدد

المللـي بـا همچنـين ديگـر تـالش هـاي بـينو2009، هلنـد 2006، لنـدن 2002چون توكيـو 

و سياسي در افغانـستان بـه تحكـيم دولـت  و اجتماعي و پرورش نهادهاي مدني توانمندسازي

 در قياس بـا دولـت2009دولت اوباما در استراتژي جديد مارس. مركزي اين كشور كمك كند 

به بخش هاي غيرنظامي مبارزه با افراطـي نـستان دارد كـه از آن گـري در افغا بوش توجه بيشتر

مي  توان به تخصيص منابع مالي بيشتر براي توسعه اقتصادي، تقويت حكمرانـي افغـاني در ميان

و گـسترش نيروهـاي  و طوايف، تقويت سطوح محلي با هدف جذب هرچه بيشتر سران قبايل

آن  و هـدايت و پشتيباني از دولت مركزي در گفتگو با سران طالبان هـا بـه امنيتي افغان، حمايت

نه نظامي اشاره داشت و .سمت مبارزات سياسي

روگفتگو با طالبان ميانه-
و اياالت متحده يكي از راهكارهاي تقويت حكومت مركزي را در خلع سالح شبه نظاميان

مي  نه نظامي جستجو و به سمت مبارزات سياسي در اين راستا، برنامـه خلـع. كندهدايت آنها

و اسـتقرار   Disarmament, Demobilization and Reintegration) (DDR)( دوبـاره سالح، اسـكان

 2003از جـوالي) يونامـا(يت كمك سازمان ملل در افغانستان مأمورشبه نظاميان تحت هدايت

به اجرا در آمد ولي به دليل نافرماني وزرات دفاع افغانستان براي كاهش سطح نيروهاي تاجيك

در ابتـدا. به اجراي كامـل درآمـد2006 ژوئن30د تا اينكه در خود با دشواري روبرو شده بو 

مي رفت اين برنامه بتواند  كه بعدا100ًانتظار . اين ميزان كاهش يافت هزار مبارز را اسكان دهد
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كه بر اساس اين برنامه اسكان داده شدند،  نفـر بـه مـشاغلي چـون 55800از مجموع مبارزيني

و و كار به. غول شدندمش... كشاورزي، كسب اين برنامه با حمايت هاي مالي كشورهاي متعدد

مي آمد كه در ميان آنها ژاپن با پرداخت   ميليون دالر بيشترين كمك را تامين كـرد 140اجرا در

(Dennys, 2005, p.34) . تالش براي خلع سالح مبارزان افغاني در قالب برنامه 2005 ژوئن11از 

 دنبـال شـد كـه)Disbandment of Illegal Armed Groups(»انونيانحالل گروه هاي مسلح غيرق«

و خلع سالح افغان زير نظر معـاون رئـيس جمهـور افغانـستان بوسيله كميسيون استقرار دوباره

مي شد  اين برنامه بدون پرداخت دسـتمزد، مبـارزان را متقاعـد مـي كـرد كـه. مديريت هدايت

كه با حمايت   ميليون35مالي كشورهاي متعدد با هزينه اي معادل دست از نظامي گري بردارند

به اجرا درآمد، اما به دليل مقاومـت مبـارزان محلـي كـه اسـتدالل  دالر براي طرح هاي توسعه

مي خواهند در مقابل طالبان مسلح باشند چندان با موفقيت همراه نشدمي كه . كردند

و آشـتي«2008 پس از آن در سال  Program For Strengthening)» برنامـه تقويـت صـلح

Peace and Reconciliation) و بر اساس آن، اياالت متحده از دولت حامـد كـرازي در مطرح شد

كه تحت نظارت شوراي امينت ملي افغانـستان. رو پشتيباني كردگفتگو با طالبان ميانه  اين برنامه

و فرماندهان طالبان سالح5صورت گرفت،  و وارد هزار نفر از رهبران خود را زمين گذاشـتند

و ارسالن رحماني از وزراي پيشين طالبـان گردونه رقابت  هاي سياسي شدند مانند وكيل متوكل

 مالراكـت فرمانـده سـابق طالبـان كـه در پيكارهـاي انتخابـات،و نمايندگان پارلمان افغانستان 

 تـالش بيـشتر در اين گفتگوها در دوران اوبامـا بـا. رياست جمهوري افغانستان شركت جست

مي2009قالب استراتژي جديد مارس گـران بـا نماينـدگان شود بـه طـوري كـه ميـانجي دنبال

و  و از رهبـران مـسلح گلبدين حكمتيار رهبر حزب اسالمي، نخست وزيـر پيـشين افغانـستان

كه نيروهاي تحت امـر  معارض دولت مركزي، سراج الدين حقاني از ديگر رهبران شبه نظاميان

به  بي وي و همچنـين عمليات هاي تروريستي انتحاري شـمار در افغانـستان دسـت زده بودنـد

به مال عمر رهبر طالبان انجام دادنـد  مـال عبدالـسالم ضـعيف، سـفير. برخي فرماندهان نزديك

كه يك سال را در زندان گوانتانامو  و همچنـين محمـد گذرانـده پيشين طالبان در پاكستان  بـود

گ مي لبدين حكمتيار از جمله ميانجي عابدي از نزديكان يـان. رونـد گران اين گفتگوها به شمار

اياالت متحده از هرگونه تالشي«گويد، كلي سخنگوي كاخ سفيد با استقبال از اين گفتگوها مي 

ح  و پـذيرش به كنار گذاردن خـشونت ومـت منتخـب دموكراتيـككبراي متقاعد كردن طالبان

مـايون حميـدزاده، سـخنگوي حامـد كـرزاي رئـيس جمهـوريه.»كنـد افغانستان پشتيباني مي 

مي  مي: گويدافغانستان نيز در اين باره دولـت افغانـستان تمـام. كنـيم ما از اين گفتگوها استقبال

و حكمتيار نيز مي  كه شامل طالبان  شـود درهاي ارتباطي را براي همه گروه ها باز گذاشته است

)Dexter, 2009; Roston,2009(.
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 تقويت حكومت محلي-
 اياالت متحده سياست خود مبني بر تحكيم ثبات در افغانستان را در تقويت دولت 2008تا

به مركزي جستجو كرد، ولي با و عشيرگي افغانستان، رو آگاهي نسبت  واقعيات جامعه قبيلگي

ها«به سمت احياي ساختار حكومت محلي مانند كه» شوراها«و» جرگه  پـس برد؛ ساختارهايي

و درگيـري از جامعـه افغانـستان رخـت بربـسته بـود از ايـن رو بـه منظـور. از دهه ها جنـگ

 Independent Directorate of Local( مديره مستقل حكمراني محلـي هيأتساماندهي اين طرح، 

Governance (IDLG)(مي2007در اوت به كرزاي گزارش هدف از تشكيل. دهد تشكيل شد كه

و ساخت هيأتاين  و محالت فرايندي سامانه مند براي انتخاب افراد شايسته در سطح واليات

و نـواحي بخشي ديگر از وظايف آن پشتيباني از بخش. خلع افراد فاسد از ادارات دولتي بود  ها

 Community Development(»شـوراهاي توسـعه محلـي«مختلف اسـت تـا بتواننـد بـا تـشكيل 

Councils (CDC’s) (اين شوراها كـه رقـم آنهـا بـه. هاي توسعه تصميم گيري كننددرباره طرح

در. رسد بخشي كليدي در روند تحكيم وحدت ملي افغانستان به شـمار مـي رودمي 23000

آن» برنامه توسعه اجتماعي« مزبور هيأت با حمايت بوش2008سال را آغاز كرد كـه هـدف از

و مناطق مختلف با دو   بـه ايـن منظـور هيـأت اين. لت مركزي بودتقويت پيوند ميان بخش ها

به رهبران طوايف پرداخت مي 200ماهانه مبلغي حدود از دالر كرد تا آنهـا دسـت از حمايـت

از. طالبان بردارند   ميليـون دالر بـه 100اياالت متحده از زماني كه اين برنامه آغـاز شـده بـيش

 براي كمـك برنامـه2009 سال مالي ميليون دالر در 8.5 فوق داده كه از اين مبلغ حدود هيأت

.)  (Katzman, 2009,(b) pp.25-27توسعه اجتماعي تخصيص داده شده است

و تقويت نيروهاي امنيتي بومي افغاني-  تشكيل
و تقويت نيروهاي امنيتي بومي افغـاني اسـت مؤلفه  ديگر در تقويت دولت مركزي، تشكيل

و ارتش ملي افغانستان اياالت متحـده از زمـان سـرنگوني طالبـان. شودميكه شامل پليس ملي

كه از اين مبلغ40تاكنون  و18 ميليارد دالر كمك به افغانستان داده است به تجهيز  ميليارد دالر

 توانمند سازي نيروهاي امنيتـي افغـاني،. تربيت نيروهاي امنيتي اين كشور تخصيص يافته است

و پليس ملي افغانـستا شـك سـبب كـاهش گـستره عمليـات هـاي ن، بـي ارتش ملي افغانستان

و آمريكا خواهد شد  اوباما در استراتژي نوين ايـاالت متحـده در افغانـستان، بـر. نيروهاي ناتو

به عهده گرفتن مـسئوليت  به منظور و گسترش نيروهاي امنيتي افغانستان و تقويت هـاي امنيتـي

و پليس ملـي اين استراتژي. ورزدمي تأكيدمبارزاتي با شبه نظاميان   افزايش نيروهاي ارتش ملي

و 134را به ترتيب كه دنباله اسـتراتژي2011 هزار نفر در سال82 هزار نفر  2008 عنوان كرده

به منظور دستيابي به اين هدف، اياالت متحده در مـارس گذشـته در قالـب. جورج بوش است

به اين كشور4 هزار نيروي بيشتر تعداد21اعزام كنگره نيـز در اكتبـر. گسيل داشت هزار مربي
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و نيروي پليس افغانستان تصويب5/7 مبلغ 2009 و تجهيز ارتش ملي  ميليارد دالر براي تربيت

در2009ژنرال مك كريستال در گزارش اوت.كرد  خود با اشـاره بـه وخامـت اوضـاع امنيتـي

و 270افغانستان، ضرورت تربيت  نيروي پليس ملـي هزار160 تا 140 هزار نيروي ارتش ملي

 در اين بازه زماني را خواستار شد تا بتوانند امنيت كاملي را در سراسـر افغانـستان برقـرار كننـد

)Chrystal, 2009, p.27(.

 هـزار نيـروي91بنا به گزارش وزارت دفاع آمريكا، ارتش ملـي افغـان بـا برخـورداري از

به رهبري رز75آموزش يافته قادر مي در بخـش هـاي شـرقي، اجـراي درصد از عمليات هاي

90افغانـستان در حـدود بر اساس همين گزارش ارتـش. درصد كل عمليات است50بيش از 

ارتش ملي افغانستان حتي به سطحي از توانمندي. جويددرصد عمليات هاي نظامي شركت مي

ه ايـاالت متحـد. پاكستان نيز شركت جـست 2005رسيد كه در عمليات برون مرزي زمين لرزه 

 منابعي براي آمـوزش)Focused district development(»توسعه نواحي متمركز«در قالب برنامه

 2009در سـپتامبر. واليت افغانستان تخصيص داده است34و تربيت نيروهاي پليس افغاني در

زن700( هزار نيروي تحت امر خود داشـت كـه شـامل80پليس ملي افغانستان ) نفـر پلـيس

 White House, March)ي، پليس مبارزه با مـواد مخـدر، پلـيس نظـم عمـومي بودنـد پليس مرز

2009).

 مبارزه با فساد اداري-
و شخـصيت و بركنار كردن مقامات و پاكسازي نهادهاي دولتي از فساد اداري هـاي افغـاني

. مـي رود محاكمه آنها از ديگر اهداف اياالت متحده در توانمندسازي نهادهاي افغاني به شـمار 

و اطالعاتي اياالت متحده حكايت از دسـت داشـتن برخـي از گزارش هاي دستگاه هاي امنيتي

و  و مركزي در قاچاق مواد مخدر، رشوه گيري تومـاس. دارد...مقامات ارشد در سطوح محلي

و مبارزه با مواد مخدر اياالت متحده در افغانـستاننسويچ هماه  درگ كننده اصالحات قضايي

 در اين باره آماري را منتـشر كـرد كـه نـشان داد كـه جرج بوش رئيس جمهور پييشين، دوران

و حتي احمد ولي كرزاي، برادر كرزاي رئيس جمهـور، شـديداً  درگيـر در مقامات ارشد افغاني

و. تجارت ترياك است به گفته وي قاچاقچيان مواد مخـدر صـدها فرمانـدهان پلـيس، قـضات

و ديگر مقامات را مي به مقامات ارشد نيز كشيده شـده اسـت خرند  فساد وابسته به مواد مخدر

(Schweich,2004, p.35).بنابراين گزارش ها برخي از اين مقامات به اطالعاتي محرمانه دسترسي 

كه طبيعتاً ميدارند .(Jones, 2009, p.15) سازند تالش ها براي مبارزه با طالبان را با ناكامي همراه

و نهادهـاي دولتـي انتخابات رياست جمهوري اخير افغانستان پرده از واقعيت فـساد اداري

به اهداف خود بـا چالـشي عمـده مسألهاين. اين كشور برداشت   اياالت متحده را در دستيابي
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 تأكيـد روبرو ساخته است؛ هرچند دولت آمريكا پيش از اين بر اصالح ساختار اداري افغانستان

و فساد اداري دولت كرزا. داشت و ارتباط برخي از مقامات دولتي با قاچاقچيان مـواد مخـدر ي

و كرزاي شده بود  بـا مسألهاين. اهمال دولت كرزاي در برخورد آنها سبب تيرگي روابط بوش

به خود گرفت جوزف بايدن، معاون رئيس جمهـور ايـاالت. روي كار آمدن اوباما شدت بيشتر

و صـريح دولـت 2009متحده در نخستين سفر خود در ژانويه  به افغانستان، حامل پيام روشـن

و طرح موضـوع فـساد دسـتگاه دولتـي كـرزاي مجادلـه. جديد آمريكا بود ديدار وي با كرزاي

به دنبال داشت  به 2009اوباما در سپتامبر. طرفين را به كنگـره تقـديم» معيار« طرحي موسوم را

و در آن به بررسي ميزان تالش دولت كرزاي در مبـا  و ارائـه كرد رزه بـا فـساد اداري پرداختـه

 هـــاي اقتـــصادي را منـــوط بـــه اجـــراي وظـــايف خـــود در ايـــن راه دانـــست كمـــك

)http://www.centcom.mil(.

 هاي ناامني خشكاندن ريشه.2
و در نبود« مي ... حمايت هاي مردمي اين ادعايي اسـت» پاشدجنبش مجاهدين از هم فرو

 در باب ضرورت جـذب نيروهـاي 2005 القاعده در جوالي2كه ايمن الظواهري رهبر شماره 

و گسترش خيزشگاههاي افراطي در . ( DOD, QDR.2006, p. 20). گري مطرح كرده اسـت جديد

و تروريسم  دلقلب« در افغانستان جنگ براي بدست آوردن واقع جنگ با افراطي گري و »هاها

از اين رو، كانون محوري استراتژي ضد شورشگري اياالت متحـده در افغانـستان جلـب. است

به تأمين امنيت شان اسـت؛  حمايت مردم افغانستان بويژه از طريق اطمينان بخشي به آنها نسبت

كه جنگ  از2هاي داخلي آن بيش از آن هم در كشوري و بيش  ميليـون آواره5/3 ميليون كشته

هاي مختلف اقتـصادي، اجراي اين استراتژي مستلزم اصالحات در زمينه. بر جاي گذاشته است

و اجتماعي در افغانستان است . سياسي، فرهنگي

 منابع مالي طالبانقطع-
به وابستگي و كشت80با توجه  خـشخاش درصـد92 درصد مردم افغانستان به كشاورزي

به نوعي معيشت هادنيا در اين كشور،  تـا70تجـارت.به كشت مواد مخدر وابسته استافغان

 ميليون دالري مواد مخدر در سال منبعي عمده از تأمين مـالي شـبه نظاميـان تبـديل شـده 100

يكي از راه.  (Jones, p. 15)است هاي خشكاندن ريشه هـاي نـاامني بر اين اساس، اياالت متحده

و تشويق كشاورزان به كشت محـصوالتد ر افغانستان را در خشكاندن كشتزارهاي خشخاش

و انار جستجو كرده است در گـزارش دفتـر مبـارزه بـا مـواد. جايگزين همچون زعفران، گندم

و جرايم سازمان ملل هاي مثبتي در قياس بـا گـزارش نشانه2008در نوامبر) UNODC( مخدر

: در ايـن گـزارش آمـده اسـت.ش سطح كـشت بـه چـشم مـي خـورد اين نهاد در كاه 2005
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به خشكي گذاشـته شـده اسـت بـر اسـاس ايـن.» (www.unodc.org)كشتزارهاي خشخاش رو

از( واليـت18 بـه 2007 واليـت در سـال13گزارش، واليات عـاري از كـشت خـشخاش از 

در38 اياالت متحده2008در سال مالي. افزايش يافته است) واليت34مجموع  ميليون دالر را

به والياتي از افغانستان مانند واليت بلـخ (Good performance)» حسن انجام كار«قالب صندوق

همچنين بنا بـه گفتـه اعـضاي كابينـه. اندتخصيص داده است كه كشت خشخاش را قطع كرده

 بـه (social safety net)» شبكه سالمت عمـومي«دولت افغانستان، كابل همچنين در قالب برنامه 

كه از اين بابت دچار خسارت شده ميكشاورزاني . كنداند كمك

هاوزارت دفاع آمريكا كارگزاري مشترك با  در مبارزه بـا مـواد مخـدر تحـت عنـوان افغان

تشكيل داد تا به شناسايي قاچاقچيان (Drug Enforcement Agent)» كارگزار تعقيب مواد مخدر«

و تجهيز نيروهاي پلـيس افغـاني در مبـارزهه. مواد مخدر بپردازد  مچنين وزارت دفاع با تربيت

. با مواد مخدر به تجهيزات پيشرفته همچون بالگرد تالش وسيعي را در اين راه انجام داده است 

 ميليـون8گذشته از اين، اياالت متحده با تشكيل مركز قضايي مبارزه با مواد مخدر بـا سـرمايه

به تعقي و تحت پيگرد قرار دادن قاچاقچيان مواد مخدر پرداخته اسـت دالر در كابل  ,Glaze(ب

2007, p.19(.

اي زيركـشت خـشخاش را هـ زمـين با وجود آنكه اين طرح توانسته در كوتاه مدت سـطح

ب  نتوانـست بـه، افغـان هـا اشـتغالزايي مـسير هاي دشواريه دليل رويارويي با كاهش دهد ولي

بي از اين. اهداف خود دست يابد  فايده خواندن طرح مبـارزه بـا كـشت رو ريچارد هالبروك با

مي  به اين طرح خود پايان خواهـد داد چـرا كـه سـبب كـشيده«: گويدخشخاش اياالت متحده

وي بر توجه اياالت متحده در قطع منابع مالي ديگر.»به دامان طالبان خواهد شد افغان ها شدن 

.Katzman (b), p.58)( ورزيدتأكيدبي خليج فارس شبه نظاميان از سوي كشورهاي حاشيه جنو

 فزايش مشروعيتا.3
كه عمليات به يقين نيروهاي بيگانـه بايـد، محور تأثيراز آنجا  عملياتي در گذر زمان است،

هرچه بيشتر به افزايش مشروعيت حضور نظامي خود بيافزايند تا مردم بومي آنان را بـه چـشم

و آسـايشا. نيروهاي خيرخواه بنگرند  و ارتقاء سطح ايمنـي فزايش سطح ارتباط با مردم عادي

 همزمان با افزايش عمليات هاي ضد شورشگري عليه شـبه نظاميـان طالبـان يكـي از ايـن،آنان

به شمار مي  خود بـا آگـاهي بـه ايـن 2009 اوت30ژنرال مك كريستال در گزارش. رودراهها

به تمركز بر پـشتيباني از مـردم افغـان، ايسافاي امر، بر ضرورت تغيير فرهنگ عملياتي نيروه

و برقراري رابطه با آنها وي همچنـين در گفتگـو بـا برنامـه.ديـ ورز تأكيـد شناخت محيط آنها

و دشـمن: اظهار داشت» دقيقه60«تلويزيوني  و ما را اشغالگر اگر مردم افغانستان عليه ما باشند
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ب و تلفاتمان  .MC Chrystal, ,p)ه طور محسوس باال خواهد رفتخود بدانند پيروز نخواهيم شد

49).

به اهميتي كه براي مبارزه با افراطي و پاكستان دولت باراك اوباما با توجه گري در افغانستان

به تجربياتي كـه نيروهـاي آمريكـايي در هـشت سـال گذشـته  و همچنين با عنايت قايل است

 افغانستان را در ساختار پنتاگون دايـر كـرده اند دو يگان جديد در صحنه عملياتي بدست آورده 

كه هدف از آنها افـزايش شـناخت از مـردم، فرهنـگ، محـيط زنـدگي آنهـا بوسـيله نيروهـاي

و پاكـستان«. آمريكايي است  Afghan and Pakistan Hands Program(»برنامه دسـتان افغانـستان

(APH) و از اجـراي هرچـهت مـي ها است كه بوسيله ستاد مشترك هداييكي از اين يگان شـود

مي بهتر عمليات آزادي پايدار به آموزش، تربيـت. كنددر افغانستان پشتيباني اين يگان همچنين

و كارشناساني ورزيده مي  و انسجام يگانو مديريت نيروها كه وحدت عمل ها در جنگ پردازد

مي  در«اين برنامه جايگزين برنامه. كنندرا دنبال  جهت اطمينان از پيـشرفت در نفوذ استراتژيك

و پاكستان .شده است» دستيابي به اهداف آمريكا در افغانستان

و در سـاختار فرمانـدهي مركـزي» مركز اطالعات جديد« يگاني ديگر است كه دايـر شـده

مي  و پويـايي مستقر و منـسجم در بـاره شـرايط و شود، اطالعات جامع هـاي مـذهبي، سياسـي

و غيرنظامي آمريكا در اين كشور قرار مـي قبيلگي افغانستان در اخ  دهـد تـا تيار نيروهاي نظامي

به نبرد با افراطي و تروريسم بپردازندبتوانند با توانمندي بيشتري  . (www.online.Wsj.com) گري

 نتيجه
و عملي استراتژي  اياالت متحده، هويدا شد كه اين استراتژي الگويي EBOبا مطالعه نظري

 در واقع محيط امنيتي جديـد بـين المللـي ايـاالت متحـده را واداشـته تـا. نيستجديد از نبرد

كه دشـمن هايي نوين از نبرد را در پيش گيرد كه صرفاً روش  محدود به صحنه نبرد نباشد؛ چرا

 خود را نشان داده كه قابليت انطباق پذيريايدر دنياي جديد به صورت سامانه سازمند پيچيده

آن. افزوني با محيط اطراف دارد يابي روزو تكامل از اين رو رفتارهاي غيرقابـل پـيش بينـي از

مي زند  و بـه عرصـه هـاي فرهنگـي، در اين فضا طبيعتاً. نيز سر  صـحنه نبـرد گـسترش يافتـه

و كه برخالف گذشته انحصار جنـگ از دسـت ... اجتماعي، اقتصادي مي شود، چرا نيز كشيده

و از اين. دولت ها خارج شده است  و كاميابي در اين نبرد نيز مـستلزم همـاهنگي  رو، موفقيت

و منابع است نبرد در افغانستان نخستين صـحنه اي اسـت كـه ايـاالت متحـده،. انسجام نيروها

به اجرا درآورده، هرچنـد كـه پيـشتر گوشـه هـايي از آن را در تأثيراستراتژي   محوري را عمال

و جنگ بالكان در دهه امـا اينكـه تـا چـه. نيز تجربه كرده است1990 جنگ دوم خليج فارس

در. اندازه در اجراي آن كامياب شده است خود نيازمند بررسي زواياي مختلف اين ماجرا است 
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و انديشه ها است؛ اينكه تصميم گيران در سـطوح درجه نخست اين امر نيازمند تغيير نگرش ها

آنكـه مـك كريـستال فرمانـده مختلف ضرورت پيگيري چنـين عمليـاتي را درك كننـد حـال 

و متحدين در افغانستان معتقد است كه اياالت متحده همچنان از روش  و نيروهاي آمريكايي ها

و ريشه بسياري از ناكامي تفكرات سنتي در نبرد خود در اين كشور پيروي مي  هاي هـم در كند

در.)www.payammojahed.com( نهفته است مسألههمين  در عرصه عمـل از آنجـايي كـه نبـرد

و دل تأثيرعمليات  به قصد جلب قلـوب و افـزايش مـشروعيت نـزد بوميـان منطقـه محور هـا

مي گيرد، اين   نيازمنـد كـاهش حـداكثري تلفـات غيرنظاميـان در هنگـام انجـام مسألهصورت

و دفاعي. عمليات است  آمريكايي در كـاهش تلفـات غيرنظـامي با وجود اذعان مقامات سياسي

در عمليات هاي نظامي، بارها مشاهده شده است نيروهاي نظامي ائتالف غيرنظاميـان را هـدف

به مراسم عروسي در واليـت  مي توان به حمله موشكي مي دهند كه از آن جمله  ننگرهـار قرار

درو يا حمله هوايي هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكاي1387در تيرماه به دو تانكر سـوخت ي

و و طبيعتاً. اشاره داشت ... شهريورماه گذشته در واليت قندوز  تداوم چنين حمالتي تنها انزجار

و نهايتاً و گرايش آنها به سمت طالبان . شكست اياالت متحده را در پي داردنفرت بوميان

به افزايش تلفات نيروهاي ائتالف در افغانستان بر مـي گـرد مسأله افـزايش تعـداد.د بعدي

به ويژه اياالت متحده در مـاه  و و اكتبـر تلفات نيروهاي ائتالف  كـه 2009هـاي جـوالي، اوت

بيشترين آمار را در هشت سال جنگ در افغانستان را داشـته، نـشانه موفقيـت شـبه نظاميـان در

و جوالندهي آنها در افغانـستان اسـت  ايـاالت نـاتواني.تحميل اراده خود بر نيروهاي متحدين

متحده در خشكاندن زمينه اي زير كـشت خـشخاش نيـز چـالش بـزرگ ديگـري در موفقيـت 

به شمار مي رود تأثيرعمليات  چند از حجم اين زمينه كاسته شـده، امـاهر. محور در افغانستان

و فقر گسترده سبب شده اسـت تـا افغانـستان همچنـان بـزرگ  فراهم نشدن زمينه هاي اشتغال

به يقين در موفقيت عمليات. مواد مخدر در جهان باشد ترين توليدكننده  همراهي افكار عمومي

 به برآمده از فـضاي2001برخالف روزهاي آغازين جنگ در سال. گذار است تأثير محور تأثير

به دليل هزينه هاي بـاال، افـزايش سپتامبر بود، اكنون آمريكايي11پس از حمالت تروريستي ها

و  به ادامه جنگ ندارند ... تلفات نيروهاي نظامي  دولت اوباما را در مسألهاين. عالقه اي چندان

چه بهتر عمليات .محور در افغانستان با دشواري روبرو ساخته استتأثيراجراي هر

محور تـأثير هرچند با اين وجود، نمـي تـوان ايـاالت متحـده را ناكـام در اجـراي عمليـات

اي. دانست ن عمليات نيازمند گذر زمان است، چرا كـه عمليـات همانگونه كه اشاره شد، اجراي

و پيـروزي در آن نيـز بـيش از هرچيـز مـستلزم نه عليه يك كشور بلكه عليه ايدئولوژي اسـت

كه دهه. فرهنگ سازي در كشور هدف است ها جز از اين رو اينكه در كشوري چون افغانستان
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و خونريزي چيز ديگري به خود نديده است، انتخابات دموكراتيك هرچند ناقص برگزار جنگ

. اي موفقيت اياالت متحده استشود خود نشانهمي

و خلع سالح نيروهاي شبه نظامي، اعمـال فـشار بـر دولـت در افزون بر اين، روند استقرار

و  و مالي مي ... مبارزه با فساد اداري توان نشانه هايي ديگر از كاميابي ايـاالت متحـده در را نيز

كه عمليات. محوري در افغانستان است تأثيراستراتژي پياده سازي  در نهايت بايد اذعان داشت

از ايـن رو نمـي تـوان انتظـار داشـت كـه. محوري شيوه اي از نبرد در دوران گذار است تأثير

.اياالت متحده علي رغم برتري نظامي بتواند در آن با موفقيت كاملي همراه شود

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

و كنگره اياالت متحده در سپتامبر.1 سفصلنامه خاورميانه، 2001سخنراني جرج بوش در جلسه مشترك مردم ش8.، ،.4.
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