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 ۰۷/۰2/2۰1۵         فیضی ایمل

 جنگ امریکا در افغانستان ادامه دارد

 آیا واقعا جنگ امریک در افغانستان پایان یافته است؟

ایاالت متحده امریکا، دیروز در جلسه ی از اشتون کارتر، وزیر دن سولیویان، سناتور آالسکا، بزرگترین ایالت کشور 

نامزد از سوی رئیس جمهور اوباما برای تصدی وزارت دفاع، پرسید که آیا وی با اظهارات رئیس جمهور مبنی بر 

در ختم عملیات نظامی امریکا در افغانستان موافق می باشد؟ سناتور سولیویان گفت: رئیس جمهور حرف از ختم جنگ 

( در آنکشور همچنان حفظ CTدر حالیکه ما حضور نیرومند خود را برای عملیات ضد تروریزم )  افغانستان می زند،

 «حضور نیرومند ما برای عملیات ضد تروریزم )در افغانستان(، ختم عملیات جنگی نیست!»می کنیم. وی افزود: 

جنوری، که  2۰ظهارات رئیس جمهور بارک اوباما مورخ واقعیت های عینی امروز افغانستان نشان میدهد که علرغم ا

 1۴، این جنگ هنوز هم ادامه دارد و شعله ی این جنگ «ماموریت نظامی امریکا در افغانستان پایان یافته است»گویا 

 ساله در افغانستان هنوز هم باعث قتل افغانها و اتباع خارجی، بشمول امریکائی ها می گردد. 

امریکا در افغانستان را با این تفاوت که تعداد عساکر امریکائی بنقل از پنتاگون اکنون به ده هزار جنگ ایاالت متحده 

عساکر خارجی غیر امریکائی( تقلیل یافته است و اینکه این نیروها دیگر مستقیما  ۷۸۵۹و شش صد نفر )حدود 

سال قبل آنکشور خواند.  1۳ت نظامی نوع رهبری جنگ روزمره با طالبان را به عهده ندارند، می توان پایان ماموری

ولی افزار جنگی و ماشین جنگ امریکا در افغانستان را اکنون بیشتر طیاره های بی پیلوت، نیروهای شبه نظامی سی 

 آی ای، نیروهای خاص، قراردادیان نظامی پینتاگون ... تشکیل میدهند.

 فعالیت نیروهای خاص و سازمان استخباراتی امریکا

فعالیت های نیروهای خاص امریکا در افغانستان در چوکات ماموریت جنگی امریکا علیه تروریزم در توافقنامه  نقش و

های نیروهای شبه نظامی سی آی ای که از آنها هیچ نوع ذکر  دوجانبه امنیتی با افغانستان روشن نیست و مانند فعالیت

باشد. مقامات امریکائی تأیید کرده اند که بر اساس ماموریت در توافقنامه یادشده صورت نگرفته است، بیشتر مخفی می

در افغانستان حضور نیرومند و فعال خود  terrorism-Counterجدید جنگی، برای انجام عملیات ضد تروریزم یا 

نیازمند فعالیت بیشتر سازمان استخباراتی و  CTرا حفظ کنند. عملی نمودن ستراتیژی عملیات ضد تروریزم یا 

های خاص آنکشور است. موافقتنامه دو جنانبه امنیتی میان افغانستان و ایاالت متحده امریکا، با وصف تالش های نیرو

عملیات ضد »زیاد از جانب حکومت قبلی افغانستان در موارد تعریف جنگ، تعریف دشمن و ماموریت جدید 

جود ندارد که مانع عملیات نظامی نیروهای خیلی مبهم است. هیچ تضمین حقوقی و  امریکا در افغانستان،« تروریزم

 امریکائی فراتر از توافقات صورت گرفته، گردد. 

 عملیات طیارات بی پیلوت در افغانستان

( که دفتر آن در پوهنتون ِستی شهر BIJبه اساس گزارش های یک نهاد غیر دولتی بنام اداره ژورنالیزم تحقیقاتی )

ت به سطح جهان که بیشترین بمباردمان های طیارات بی پیلوت را در خاک خود لندن است، افغانستان اولین کشوریس

داشته است. عملیات طیارات بی پیلوت امریکا )در برخی موارد طیاره های بی پیلوت برتانیه( در افغانستان همچنان 

مناطق سرحدی در امتداد ادامه دارد و بعضا تلفات ملکی را نیز در پی داشته است. طی ماه های اخیر والیات شرقی و 
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خط دیورند شاهد ازدیاد چنین حمالت بوده اند. رئیس جمهور اسبق افغانستان با عملیات جنگی طیارات بی پیلوت 

امریکا و انگلستان قویا مخالف بود و همواره این مخالفت و نگرانی افغانستان را با مقامات امریکائی و بریتانیائي 

د که عملیات جنگی طیاره های بی پیلوت بر اساس کدام توافق با افغانستان صورت می مطرح نموده، از آنها می پرسی

 گیرند؟ حکومت فعلی افغانستان نیز با این سوال مواجع است.

 نقش قراردادیان امریکائی در افغانستان

و نظامی خدمات  نقش و حضور قراردادیان و کارمندان قراردادیان امریکائی در افغانستان که بشمول وظایف امنیتی

انجام میدهند،  USAIDمختلف را برای پینتاگون، سی آی ای و اداره ایاالت متحده امریکا برای توسعه بین المللی یا 

هزار نفر  ۴۵الی  ۳۹قابل مالحظه میباشد. تعداد قراردادیان امریکائی در افغانستان را منابع رسمی و غیر رسمی بین 

با افغانستان،  BSAحده امریکا در جریان مذاکرات روی سند موافقتنامه امنیتی ذکر می کنند. حکومت ایاالت مت

خواهان گرفتن حقوق و مصونیت های خاص برای قراردادیان امریکائی بود. رئیس جمهور اسبق، حامد کرزی بدیل 

زمینه فعالیت های  اینکه برخی از این حقوق و مصوونیت ها در تضاد کامل با حاکمیت ملی افغانستان بود و میتوانست

ردادیان امریکائی فراهم نماید، شدیدا مخالفت نظامی و استخباراتی را که روی آن در سند توافق نشده بود برای قرا

نمود و تا حد امکان در کلمات و جمالت ماده های مربوطه در مسوده ای موافقتنامه امنیتی تغییرات بزرگ را بوجود 

 مینه را می توان در متن موافقتنامه امنیتی دوجانبه یافت.آورد. جزئیات توافقات در این ز

 فعالیت و حضور احتمالی داعش در افغانستان

ناتو و افغانستان نظر اندازیم، ایاالت متحده امریکا و ناتو تاریخ ختم -اگر به توافقات صورت گرفته میان امریکا

قای کارتر از آدرس وزارت دفاع امریکا اخیرا گروه ماموریت های جدید شان در افغانستان را تعیین نکرده اند. آ

خوانده، گفت که بدلیل گزارش های موجود « تهدید بزرگ برای ایاالت متحده امریکا و متحدین آن»داعش را یک 

راجع به فعالیت داعش در افغانستان، اگر وضعیت افغانستان بحرانی تر شود، در مورد فیصله ی خروج عساکر 

انستان باید تجدید نظر صورت گیرد. وزارت دفاع امریکا در صفحه ی رسمی تویتر خود این سوال را امریکائی از افغ

 پرسیده است که چه خواهد شد اگر دولت اسالمی یا داعش به افغانستان برسد؟

متحده امریکا در افغانستان پایان نیافته است بلکه به احتمال قوی و با توجه به موارد فوق، نه تنها اینکه جنگ ایاالت 

بدلیل واقعیت های عینی و حاالت منطقه و جهان، دامنه جنگ و ناامنی میتواند گشترش یابد. وضعیت جاری در کشور 

کشور های  حکومت افغانستان باید بانشان می دهد که افغانستان اکنون وارد یک سناریوی جنگی جدیدی شده است. 

اکنون در حال ظهور اند، ( داعش)بزرگ منطقه همکاری های خود را بیشتر نماید تا بتواند با تهدیداد که تحت نام نو 

  .مشترکا مبارزه نماید
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