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های  معرض دادخواست، پنتاگون در از افغانستان امریکابا خروج 
 قرار خواهد گرفت پرهزینه 

  
 ان ان : سی منبع 

 : اورین لیبرمن نویسنده
 جمال اخگر برگردان: سید

 
نل ونشینی کامل نیروها و پرس  نامه دوحه در فبروری سال گذشته که خواستار عقب  غم امضای توافقالر علی

ه نزدیک به یک میلیارد دالر قرارداد را امریکایی تا اول ماه می از افغانستان است، وزارت دفاع ایاالت متحد
 شرکت مختلف مربوط به کار در افغانستان پس از تاریخ خروج امضا کرده است. ۲۱با 

ها شهروندان امریکا  نفر آن ۰۰۳۳کار در افغانستان حضور دارند که  پیمان ۲۰۳۳۳در حال حاضر حدود 
 هستند.

در اول می و اعالم نشدن تصمیم رسمی کاخ سفید در با نزدیک شدن سریع مهلت خروج نیروهای امریکایی 
مشخص است؛  و بعد از آن دارد، نا ۰۳۰۰هایی که تاریخ تکمیل تا سال  این زمینه، سرنوشت برخی از قرارداد
بندی شده یا در پایان سال به گفته جو بایدن رییس جمهور امریکا از این  اما اگر ایاالت متحده طبق برنامه زمان

ها به دادخواست  حساب کند یا سال صفیهءکاران ت  ها میلیون دالر را با پیمان ، پنتاگون باید صد شود کشور خارج
 ها جواب دهد.  آن
ها به ارزش یک میلیارد دالر قرارداد داشته  اگر آن»داو کیم، رییس پیشین مالی وزارت دفاع امریکا، گفت:  

که مبلغی را که  ، مگر این ا خود حمل خواهند کردهای قضایی را ب های مملو از پرونده  ، دوسیه باشند
 «، بپردازند. کنند خواست می کاران در  پیمان

کند، اما گفت که  شنبه اظهار داشت که ایاالت متحده مهلت خروج اول ماه می را رعایت نمی بایدن روز پنج 
 «کند. سال آینده حضور سربازان امریکا در افغانستان را تصور نمی»

، وی در اولین کنفرانس  به طور مشخص در مورد سربازان امریکایی در افغانستان سوال شداز بایدن 
 «جا است که چه وقت. ما خواهیم رفت، اما سوال این»، «مانیم ما مدت طوالنی نمی»مطبوعاتی خود گفت: 

ل غیرنظامی نوپرس»چنین خواستار خروج  ، هم فبروری سال گذشته امضا شد ۰۲نامه دوحه که در   اما توافق 
شود. آینده این  می« خدمات حمایتی پرسونل، مشاوران و  ، مربیان کاران امنیتی خصوصی ، پیمان دیپلماتیک

 . نشینی نیروها مبهم است ، به اندازه آینده عقبپرسونلکاران و  پیمان
سخنگوی چنان در حال کاهش است. جگرن راب لودویک،  کاران وزارت دفاع در افغانستان هم تعداد پیمان

کاران، مشابه با کاهش احتمالی  خدماتی و پیمان پرسونلپنتاگون گفت، هنوز خیلی زود است که بگوییم کاهش 
، زیرا تا هنوز هیچ تصمیمی در مورد سطح نیروهای آینده در افغانستان گرفته نشده  نیروها ادامه خواهد داشت

 است.
 اند شده کشته افغانستان در رکشو این سربازان از تر بیش امریکایی کاران پیمان –

کاران هزینه باالتری نسبت به اعضای خدمات نظامی پرداخت  ، پیمان ترین جنگ امریکا از آغاز طوالنی
کار در مقابل  پیمان ۰۰۲۰به تعداد  ۰۳۲۲، تا اواخر سال  اند. براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست کرده

 سرباز در افغانستان کشته شده بودند. ۰۰۳۳تقریباً 
 ۰۳۲۲های  ، در اوج افزایش نیروهای نظامی در افغانستان بین سال س تحقیقات کنگرههای سروی براساس داده

اند. اما با  کار در افغانستان حضور داشته پیمان ۲۲۱۰۰۱عضو خدمات نظامی امریکایی و  ۲۲۰۳۳،  ۰۳۲۰و 
 تر شد. کاران از تعداد سربازان بسیار بیش ، تعداد پیمان کاهش تعداد نیروها در افغانستان
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کاران  . تقریباً نیمی از این پیمان کار در افغانستان حضور دارند پیمان ۲۰۳۳۳سرباز و  ۰۳۳۳هم اکنون تقریباً 
،  های امنیتی ، در حالی که بقیه نقش کنند های تدارکات یا تعمیرات و حفظ و مراقبت کار می  ها در بخش در پایگاه
 ، ساختمانی و غیره را برعهده دارند. آموزشی

کاران برای ثبات کشور و دولت  ( گفت، پیمانSIGAR، بازرس ویژه امور بازسازی افغانستان ) سوپکوجان 
تر از نیروهای امریکایی و متحدان آن هستند. سوپکو در اواسط ماه مارچ به مرکز مطالعات  افغانستان حیاتی

کاران و مربیان خارجی برای  چرا؟ زیرا که دولت افغانستان به این پیمان»المللی گفت:  استراتژیک و بین
این برای موثریت نیروهای امنیتی « سیگار»نشینی صورت گیرد به باور  اگر عقب»اجرای کار متکی است. 

 «مانده ما خواهد بود. نشینی نیروهای باقی تر از عقب و بقای دولت افغانستان به مراتب مخرب
های ارتش و پولیس  ، آموزش کنند أمینات را مدیریت میهای ت تجهیزات را حفظ و مراقبت و زنجیره  کاران پیمان

 کنند. ، اداره می ای را که به کشور آورده شده است رفته برند و تجهیزات پیش را پیش می
درصد از دستورات کار تعمیر و حفظ و مراقبت  ۰۳تر از  ، ارتش ملی افغانستان کم از دسامبر»سوپکو گفت: 

تر از این عقب  پولیس ملی افغانستان حتا بیش« درصد بود. ۰۳تر از هدف  کم داد که کامالً  خود را انجام می
 درصد بود. ۰۳آن ، که هدف متوسط  درصد از تعمیر و نگهداری خود را به پایان رساند ۲۰بود و 

تری برای کار در  ، قراردادهای بیش گیری وزارت دفاع حتا با نزدیک شدن مهلت خروج و زمان تصمیم
های  داد فسخ بدون دلیل قرار»ن منعقد کرده است. برخی از این قراردادها ممکن است زیر عنوان بند افغانستا

 ، لغو شود. یابد پایان می« به نفع دولت»جایی که قراردادها « ساختمانی
نظامی وزارت دفاع در زمان رییس جمهور جورج   های غیر کننده برنامه چنین به عنوان هماهنگ ، که هم زکیم

،  ، یا اگر توافق نکردند تواند با دولت توافق کند کار می ، بیان کرد که پس از آن پیمان کرد بلیو بوش خدمت مید
 کند. از آن شکایت می

 «.برو به جهنم»تواند فقط بگوید  . دولت نمی زکیم گفت: واقعاً این چالش است
های ساختمانی از سوی دولت، دولت را مجبور به پرداخت  طرفه قرارداد نکته در مورد فسخ بدون دلیل و یک»

 .« کند کار می به پیمان
 اند شده منعقد خروج مهلت تعیین از پس که قراردادهایی  –

برای محافظت از  ها  تالش»، وزارت دفاع با  روز قبل از پایان مهلت اول ماه می ۳۳، دقیقاً  مارچ ۲۰به تاریخ 
، در میدان هوایی بگرام  شود ، اطالعات، کشف و غیره می های هوایی بدون سرنشین که شامل سیستم  «نیروها

امضا کرد. « Textron Systems Corp»میلیون دالر با شرکت  ۲٫۱دادی را به ارزش  در افغانستان قرار
،  از مهلت اعالم شده برای خروج نیروهای امریکایی ها پس ، مدت ۰۳۰۰رفت که کار آن تا مارچ  انتظار می

 به پایان برسد.
های  میلیون دالر برای زیرساخت ۰۰٫۲، این اداره با خدمات عالی فدرال قراردادی به ارزش  یک روز قبل

 است. ۰۳۰۰آوری اطالعات در افغانستان امضا کرد. تاریخ تکمیل این پروژه نیز مارچ  فن
، با ارزش  تاریخ اتمام دارند ۰۳۰۰و اوایل سال  ۰۳۰۰قرارداد امنیتی که تا اواخر سال قابل ذکر است که دو 

.  عقد شده است« Aegis Defense Services»میلیون دالر با یک شرکت امنیتی خصوصی به نام  ۰۰٫۰ثابت 
 ان برای اظهار نظر پاسخ نداد. ان این شرکت به درخواست سی

قرارداد در مجموع به  ۲۰، حداقل ۰۳۰۳فبروری سال  ۰۲نامه دوحه در  فق، از زمان امضای توا در مجموع
ها پس از مهلت خروج در اول  میلیون دالر مربوط به افغانستان منعقد شده است که تاریخ اتمام آن ۲۰۲ارزش 

 .می است
،  Salient Federal Servicesو  Textron Systems Corpهای  ، مانند معامله با شرکت برخی از قراردادها

، مربوط به  ۰۳۰۳میلیون دالری اپریل  ۰۰۰٫۰شود. موارد دیگر مانند قرارداد  منحصراً با افغانستان منعقد می
 برای چندین کشور از جمله افغانستان است. M16 A4های نظامی  تولید تفنگ

مضا رسیده است که تحت مدیریت دولت ترمپ به ا –میلیون دالر  ۰۰۲٫۰ –اکثریت قریب به اتفاق قراردادها 
 . ، خیلی سریع تعداد نیروها کاهش یافت نامه دوحه بین دولت و طالبان پس از امضای توافق

نفر کاهش داد  ۰۳۳۳نفر به سطح فعلی  ۲۰۳۳۳، سطح نیروها را از حدود  ، طی یک سال دولت قبلی امریکا
 و هدف ترک کامل افغانستان تا مهلت اول می را روشن کرد.

های پسا اول  ها تماس گرفته، حاضر به ارایه جزییات در مورد برنامه با آن CNNکارانی که  پیمانسه نفر از 
ها به الزامات امنیتی عملیاتی اشاره کرد و دیگری با اشاره به احتماالت مختلف گفت:  . یکی از آن ماه می نشدند

 .« تفاق بیفتد، مشکل استکه چه ممکن است ا سناریوهای بالقوه زیادی وجود دارد و دانستن این»
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