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 امریکا از امضای پیمان امنیتی با افغانستان چه هدف دارد؟
  

با اشاره به ایراد کرد،   3103نوامبر  32رئیس جمهور کرزی دریک بیانیۀ خود که در کنفرانس صننای  می  بتاری  
ماهمرای امریکائ  ها و غرب  ها »راج  به اینکه ما از امریکا چه میخواهیم، چنی  گفت: « سنند امنیت  با واشننن ت »

هم یک معامیه میکردیم که نه سنی  بسوزد و نه کبا،، که هم منفعت ما را ننها ببو  کنند و هم ما به جائیکه ننها بسیار 
درصنند بخواهیم که بندهای ما را بسننازند و کمک نمایند،  نفعت خود را ازننها صنندمحسنناس هسننتند، دسننت نزنیم و اما 

پروژه های بزرگ ابتصننننادی ما را کمک نمایند، اردوی می  ما را ت ویه کنند و مجهز به هیاره و اسننننیحۀ  ننننروری 
 «ه ن [ کار نداریم.نمایند، پولیس و استخبارات ما را ت ویه نمایند، ب یه ننها که در منه ه هرچ  میکنند، ما ]ب

کرزی در بیانیۀ فوق به  ننرورتهای وابع  کشننور و مهالبات مع و  از امریکائ  ها تماس گرفت که اسنناسننای باید ای  
ت یک سننا  و اکنو  بعد از گ شننکه ننچه را  امات ا ننا ها را درهو  سننالهای گ شننته مهرآ و برن  اصننرار میکرد. 

با ننچه یک سا  س از بحث در جرگه مشنورت  شنره ام نای ن  سنند میداند، نماده شند  مسنوده مواف تنامۀ امنیت  و پ
رزی ک حاالبه ای  عبارت که  فرق بارز دارد که گویا اصننننن  را نادیده گرفته و به فری چسنننننپیده اسنننننتبب  گفته بود، 

مردم  یک  ختم کام  عمییات نیروهای خارج  باالی خانه های :میکندام ننننننای سننننننند امنیت  را به دوشننننننره موکو  
  .و دی ر نغاز عمی  روند صیحافغانستا  

دارند تا ای  مواف تنامه هرچه زودتر و حت   ت ا ننابنا بردالئی  جدای درافغانسننتا  جان، امریکا  و متحدینش درحالیکه  
و اما رئیس جمهور کرزی می وید که برای ام نننننای ای   چهار هفته دی ر باید ام نننننا گردد یعن  یتا ختم سننننا  جار

ئ  نشننننویم و عموه میدارد که مواف تنامه میتواند مخویش مههای مواف تنامه عجیه نداریم تاوبتیکه از تح ق پیش شننننره 
 .بعد از انتخابات به وسییۀ رئیس جمهور جدید ام ا شود

مشننننکمت و ب  باوری ها گردیده و بروزنسننننتا  موج، بی  جامعۀ جهان  و حکومت افغا ازیکهرفای  سننننردر گم  
که به نظر بع   ها اگر  اصنرار مزید جانبی  از موبف های فعی  شنا  و ن  را بیک ب  بسنت خهیر کشنانیده اسنت

مع ننننیه ح  نشننننود، موج، خروو کام  بوای بی  المیی  و امریکا از افغانسننننتا  خواهد شنننند و تو م با ن  کمک های 
 بروز موج، ای نامعیوم نیندهر داخ  کشنور نیزد ازهرف دی ر ،غانسنتا  شنندیدای کاهش خواهد یافتجامعه جهان  به اف
 تعدادی کثیرمردم را به دو گروپ ت سننننننیم کرده اسننننننت  که  ها بی  حی ات مختیف جامعه گردیده و ناراحت  و ن ران 

ین  یرمخالفت های عثتحت تأبخصوص ه کسانیکاز جمیه دی ر  عده ایاما  میباشند و هرفدار ام ای فوری مواف تنامه
همچو  ام ای برار دارند،  و یا احساسات میتبییغ مخالفا  مسیح  یاو غیرعین  دو کشورهمسایه )ایرا  و پاکستا ( و

 خت ت می  عمی  سا ننرا موکو  به ام ای د ویا اینکهننمیدا« تداوم اشغا »مواف تنامه را بهور ک  رد میکنند و ننرا 
 م  سازند.رئیس جمهور کرزی ی مهروحه پیش شره ها

ای  احسننناس را بی  حی ات  ،و هرآ خواسنننت های متفاوت تتغییر لح  رئیس جمهور گاه  با شننندت و گاه  با ممیم
مبنای  ررا دارد و ب« بهانه گیری»ها بیشننننتر وجه  پیش شننننره ارائهداخی  و خارج  به وجود نورده اسننننت که گویا 

نکات فرع  و اغی، غیرعمی  اسننننننتوار میباشنننننند. هور مثا  رئیس جمهور در بیانیۀ خود خها، به اع ننننننای جرگه 
نای ثنیروهای ایاالت متحده به منظور اجرای عمییات نظام  به خانه های مردم افغانسنننننتا  به اسنننننت»مشنننننورت  گفت: 
امریکا  ایت  خواهد بود که خهر جدی متوجه زندگ  اتبنن  داخ  شنننننده نم  توانند و ای  هم درحاال ۀموارد فوق العاد

در بیانیۀ خود در روز ختم جرگۀ مشنننورت  با برائت بسنننمت  از نامه رئیس جمهور امریکا نبای کرزی و ( 0) «باشنند
 ارگفت مهرآ م  سازد که گویا باهعیت با  را ن ، اما اکنو  بار دی ر مو نوی را ح  شنده پنداشتای  و  بناعت کرد
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ا د صیح بدست امریککیی» یک بار می وید که: نغاز فوری عمییۀ صیح در موردکرزی . اسنتخود را ازیاد برده  ببی 
همکاری صادبانۀ امریکا برای از سرگیری م اکرات باهالبا  که پس از بسته شد  : »و بعد ننرا به ،است« و پاکستا 

نز ـننننننننن نماینده مخصنننوص امریکا در امور افغانسنننتا  و در م اکره با داب ، مربوه میداند و اما«دفتر بهر متوبف شننند
 .«اگر مداخمت خارج  در افغانستا  متوبف شوند، صیح درای  کشور تأمی  خواهد شد»ه: ک ا عا  میداردپاکستا  

رئیس جمهور کرزی درمورد چ ون   عمییه صننننننیح یک نظر مشننننننخص معیوم می ردد که نوی بیانات   ایاز ورای 
م اکرات با هالبا  خمصننننه میکند و گاه  صننننیح را در کشننننور به توبف مداخمت خارج   نغازندارد، گاه  ننرا با 

 .دمیباشننو فابد یک میکانیزم مشنخص برای رسنید  به صنیح بوده مربوه میداند که در هردو حالت مو نوی غیردبیق 
ح را امریکا او  باید صننننی»که :  تأثیر انداخته ومی ویندصنننناحبنظرا   اظهارات حت  برموبف یری بع نننن  از اینچنی 

د که اگر صننیح بب  از ام ننای مواف تنامه نخود نم  پرسنن زا ا ، ول  ای  هموهن«بیاورد، بعد مواف تنامه را ام ننا کند
 صنننیح بهور نرزومندیتح ق ارتباه باید گفت که  تأمی  گردد، پس ام نننای مواف تنامه چه لزوم خواهد داشنننتن درای 

شود  وردهبرن بسنته به عوامی  اند که بصورت فوری میسر نیست و میتواند پس از ام ای مواف تنامه به وجه بهتر ک 
 تا بب  از ن .

بهرحا  روابه سنننننردی که بی  رئیس جمهور کرزی و حکومت امریکا تحت زعامت بارا اوباما بخصنننننوص بعد از 
  افزوده میشننننود، درام ننننای ای  نریاسننننت جمهوری افغانسننننتا  به وجود نمد و هر روز به شنننندت  3112انتخابات 

هور کرزی در مورد امریکا ه  سنننخنا  غیر دپیماتیک رئیس جم ، هوریکهمواف تنامه بهور وا نننح اثر گ ار میباشننند
موج، بروز ب  اعتمادی بی  ننها گردیده است. اگر از ای  چند سنا  اخیر ف نای روابه دو کشور را متشنس ساخته و 

ه نبای کرزی در یک کب  ریم، یک مثا  میتواند عمق ای  و ننننننن  را بخوب  بیا  کند، چناندر زمینه  کر ده ها مثا  
جم غفیری از نمایندگا  رسننانه ها و شننخصننیت های سننرشننناس که در ارگ ریاسننت کنفرانس مهبوعات  در ح ننور 

امریکا باید ثبات سننیاسنن  افغانسننتا  را ببو  کند، امریکا »دائر گردیده بود، گفت:  3103نوامبر  01جمهوری بتاری  
و ما را از واردات ب  عمبه ندارد افغانسننتا  صنناح، زیربناها شننود، امریکا عمبه ندارد که دراینجا برق تولید شننود 

بع ن  خی   ها و پرچم  ها اینجا هستند، مجاهدی  »؛ او درادامه روی به اشنخاص حا نر کرد و گفت: «نیاز سنازد
اسننتاد خیق و پرچم اسننتاد خو، بود، اما اسننتاد ما دزد اسننت، پر از خفه نشننوند، مثمی سننییما  الیق اینجا ح ننور دارد، 

 (3)«فساد است و چیباز...

ها،  دیت همچو ف ننای متشنننس که معیوم نیسننت چرا نبای کرزی به ن  دام  میزند ومیکوشنند بارهمه مسننئولیتدرموجو
بیندازد، درحالیکه از ها بدوش امریکائ  برهم خورد  صنننیح و امنیت و عدم توجه به انکشننناف ابتصنننادی را  ازجمیه

، از مصننیحت گرائ  های ب  لزوم، از فسنادغرق در  ، از ب  برنام   ابتصنادی و سنیاسن ، ازادارۀبیکفایت  حکومت
سنو  اسنتفاده های بزرگ اراکی  دولت و چور و چپاو  دارائ  های عامه بوسنییۀ زورمندا  در داخ  دست اه هیا یاد 

وا ح است که ام ای مواف تنامۀ امنیت  تحت تأثیر ع ده های شخص  و  در موجودیت همچو ف نای پرتشننس نمیکند.
که سننازد، چنان با مشننکمت زیاد مواجه م  یرد و روابه دوکشننور را درای  موب  حسنناس برار میروابه خصننوصنن  

به تعویق م  اندازد و اما جان، امریکائ  خواها  بیشتر احساس   ای مواف تنامه را به دالی  امرئیس جمهور کرزی 
 .کشاندو ای  اختمف نظر سرنوشت افغانستا  را بیک حالت موهوم م   ام ای فوری ن  میباشد

برسر ام ای مواف تنامه ، ننهم به زودتری  از خود م  پرسند که چرا امریکا و متحدی  ناتو  ی مردمدرای  میا  بسیار
سننت که تاحا  یای  اصننرار نهفته خواهد بودن وابعای ای  سنن ال «نیم کاسننه ای زیر کاسننۀ»فرصننت اصننرار دارند و چه 

و  شننننایعاتنیز  فا لمخا الزم درای  مورد، اخیرای موج، شننننده تا نبود و نننناحت .  جوا، ارائه شننننده اسننننتنکمتر به 
هۀ خود زیر سنننی را برای همیشنننه افغانسنننتا مواف تنامه  ای  با ام نننایمیخواهد که گویا امریکا  را پخش کنندتبییغات  
 پخش ه ی منهو دی ر کشورهاننهم بیشتر در برابر چی  را، نفو  خود  با استفاده از موبعیت ستراتژیک ن و  ن هدارد
امریکا به مناب  زیرزمین  افغانسننتا  چشننم دوخته و میخواهد ای  مناب  را درانحصننار  :برخ  دی ریا به نظر  نماید و
بسوی کشورهای نسیای مرکزی بکار « تخت خیز»امریکا میخواهد افغانستا  را به حیث : اینکهیا و  داشنته باشندخود 
 گیرد.

 کار ایرا  و پاکسنتا  و جریا  های چپ و راسنت افراه تاحد زیاد دربی  مردم  شنایعاتهمچونظریات و اینکه پخش 
خواهد بود، جای شک نیست . شاید در در داخ  و خارو کشنور، بخصنوص گروه های مسنیح مخالف دولت افغانستا  

الئ  تاجائیکه د ، ول کار مشک  است که در صحت و س م ن  ب اوت بهع  پشت پرده چنی  اهداف  وجود داشته باشد
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و شننواهد نشننا  میدهد تأکید امریکا برای ام ننای مواف تنامه و نیز اصننرار بر ام ننای فوری ن  دالئ  متعدد دارد که 
 :مورد بحث برار داد یمی تحت ف رات جداگانه را وا  ای  دالئ  و ان یزه ها تمی

 ـ اهداف طویل المدت امریکا: 1

امریکا به حیث ی انه ابربدرت جهان  تبارز  و بهبه شنندجها  یک نگ سننرد پس از سنن وه شننوروی سننابق و پایا  ج
امریکا را به  ،کرد. با بدرتمند شنند  چی  و هند ه   دو دهۀ اخیر و نیزدوباره مبد  شنند  روسننیه به حیث یک بدرت

ت سنناله هشنن)هوریکه در جنگ سننرد و بعدای در دوره هرق نظام  صننۀ جهان  بجای توجه به ای  نظر نورد تا درعر
ریاسنننت جمهوری جارو بوش مهرآ گردید(، به دپیماسننن  و تفاهم با کشنننورهای بدرتمند توسننن  جوید و به نحوی در 

که  ای  سننیاسنتبه اسناس را درپیش گیرد. « امتیاز ده  و امتیاز گیری»ت سنیم مناف  جهان  شنیوۀ سننازش و نوع  از 
توجه امریکا از مدتیسننت که  ،پیش برده میشننودشننش سننا  اخیر از هرف ادارۀ اوباما بهور محسننوس  ه بخصننوص 

تا درصنننورت امکا  با ن  کشنننور در مورد ت سنننیم اسنننت خود را بدم ب دم و با احتیاه کام  بسنننوی چی  معهوف کرده 
دراز مدت برسنند، هوریکه ب  ارد نفو  چی  در افغانسننتا  و کشننورهای منه ه  بیک تفاهمدربارۀ نسننیا منه وی مناف  

 یعن  نسنننیای جنو، شنننرب به مناف  امریکا در شنننرق دورجدی بیشنننتر گردد و دربد  ن  چی  حا نننر شنننود از ربابت 
 خودداری کند.

  چی ی  مبنا اسننننتوار باشنننند کهبرا میتوانددلی  ن  ، چی  را مورد نظر برار داده اسننننتدرای  معامیه  امریکااینکه چرا 
در پاکسننتا  در سننناحات ازیکهرف همی  حاال چی   بادر اسننت درمنه ه ثبات و امنیت الزم را اسننتحکام بخشننند، زیرا

وشاهراه موسوم « گوادر»مختیف سرمایه گ اری کرده و درانکشاف امور سمآ زروی ن  کشور و نیزدر توسعه بندر
 ازچی   ازهرف دی ر ؛وصنننن  میکند، ن ش بسننننیار بارز دارد« سننننی یانگ»الت ای ابحری را براه که « برابرم»به 

ه ا  یک کشور محاه بافغانسنت درای  حا  چو  . بربرار کرده اسنتبسنیار دوسنتانه و عمیق روابه با ایرا   مدتیسنت 
ایرا  و  مسایهدو کشور هنیزد و باشبه افغانستا  دچار مشک  م    امریکادسترس  مست یم ازای  ناحیه خشکه است و 

د، ل ا نمان  ثبات افغانسنننتا  زیر حمایت امریکا می ردبهور ک  پاکسنننتا  هریک نجندای دیرینه درافغانسنننتا  دارند که 
با  نند وبسنیار  عیف و پر از مشکمت م  بیدراز مدت  در افغانسنتا   ابامت خود را در امریکائ  ها چانس موف یت

در ای  منه ه چندا  امیدوار نیسننتند. روی ای  میحوظ ی انه کشننوری خو، ده وجود صننرف پو  و داد  بربان  از نین
بخصننننوص در راه مبارزه با تروریزم و که توا  حفظ امنیت و چانس اسننننتفاده از موبعیت سننننتراتژیک افغانسننننتا  را 

 برای چی  که ازعموتای چی  خواهد بود.  دارد،در منه ه سرکوب  عناصرفعا  وابسته به ال اعده و گروپهای مربوهه 
افغانسنننتا  و نفو  درمعدن   نننرورت دارد،   مناببه و نیز اجه اسنننت ومهمه بیشنننتر به کمبود مواد انرژی تی  و گاز 

اس  تا در گسترش نفو  سی بوده و ن  کشور را در اینکار تشویق خواهد کردبسیار پرمنفعت کشورهای نسیای مرکزی 
 . و ابتصادی خود در منه ه بکوشد

از نسنننننننیای مرکزی و افغانسنننننننتا  بسنننننننوی خود را  مح  عهفکه امریکا میخواهد از نظر هوی  المدت بنه اینراج  
ه  یک  دوسننا  اخیر مهال، زیاد در رسننانه های معتبر امریکائ  به نشننر  د،تغییر ده کشننورهای جنو، شننرق نسننیا

خانم وندا براو  ـننننننننن یک  از  الۀاز یک م میتوا  هور مثا  اما  ، کر همه درای  مختصنننر نمی نجدکه اسنننت رسنننیده 
تواف نامه امنیت  به نف  کیسننننت: امریکا یا »تحت عنوا   برد کهنام امریکا « بروکین ز»تحییی را  ارشنننند موسننننسننننۀ 

افغانستا  از اینکه شرآ به نشر رسید. خانم براو   م   3102نوامبر  02در سنایت ب  ب  سن  بتاری   «افغانسنتا 
 : کهه است به ای  مو وی نیز اشاره کردبیشتری  نف   را خواهد برد،  ا امریکاامنیت  بام ای مواف تنامه 

که امریکا  نمیتواند از افغانسنتا  خارو شنود، زیرا امریکا با  اسنتفاده ازافغانستا  ع یده دارد رئیس جمهور افغانسنتا  
ه دنبا  میکند ونبای کرزی به حیث زینۀ خیز، یک بازی بزرگ جدید را در نسننننننیای مرکزی در م اب  چی  و روسننننننی

تمرکز سننتراتژیک اصننی  امریکا را روی همی  مسننأله میداند، درحالیکه ای  درا سننتراتژیک کاممی با دیدگاه امریکا 
امریکا نه افغانستا  و نه نسیای »نسنبت به ح ورش در منه ه متفاوت است. او درارتباه با ای  مو وی م  نویسد: 

ا درکانو  توجه سنتراتژیک خود برار داده است. تمش برای اینکه چی  به یک بدرت مرکزی را ، بیکه شنرق نسنیا ر
مسننالمت نمیزمبد  شننود، از اولویت های سننیاسننت خارج  واشننن ت  اسننت. امریکا جنو، شننرق نسننیا و هند ـنننننننن و نه 

میانه گرفتار افغانسنتا  و نسنیای مرکزی ـننننننن را عرصنۀ مهم برای پی یری ای  هدف میداند. برعموه امریکا در شرق 
است: سوریه و مصر در نتش بحرا  م  سوزند، جنگ سرد میا  ایرا  و عربستا  سعودی درجریا  است و امریکا 
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سنع  بسنیار برای ح  مسألۀ بغرنس اسرائی  و فیسهی  بخرم م  دهد. بسیاری از سیاستمدارا  امریکائ  و حت  شاید 
  (2).«یت نابخردانه و فابد اهمیت ستراتژیک م  دانندبسیاری از م امات بصر سفید، افغانستا  را مسئول

بسیاری از م امات امریکائ ، ازجمیه بع   اع ای کان رس ای  کشور معت د » خانم براو  درای  زمینه م  ن ارد:
اند که امریکا باید بهور کام  از افغانسننننتا  خارو شننننود و هم مردم امریکا و بسننننیاری از نمایندگا  ننها در کان رس 

ر دیدات تروریسننننت  موجود دبرای  باور اند که امریکا به اندازۀ کاف  برای افغانسننننتا  مایه گ اشننننته و به حد کاف  ته
منه ه را سننننرکو، کرده اسننننت و حاال وبت بازگشننننت به خانه و  تمرکز برمشننننکمت داخی  کشننننور، ازجمیه رشنننند 
ابتصنادی، اشنتغا ، مسائ  اجتماع  و...... رسیده است. اگر مواف تنامۀ امنیت  دوجانبه میا  امریکا و افغانستا  ام ا 

 «.روندا  امریکائ  به هیا وجه ناراحت نخواهند شدنشود، بسیاری از سیاستمدارا  و شه

از مدت چند سنا  بدینسو دربرابرپروژه های بزرگ سرمایه گ اری چی  در افغانستا  به نظر بع ن  ها اینکه امریکا 
 اشنننته اسنننت که ای  روند تدریج  گازجمیه مس عینک و اسنننتخراو تی  شنننما  دریای نمو و غیره مان  ایجاد نکرده و 

  امریکا در منه ه م  دانند. سیاست ایعمده م دمات  ای  تغییر از توجیه ، نشانه های ودپیش بر

 ـ اهداف متوسط المدت امریکا: 2

نم  خواهد از عجیه کار پای خود را از جنگ فرسننایشنن  عراق بیرو  کرد، درافغانسننتا   سننرعت کهامریکا به هما  
نخسنننت با تشننندید اهداف متوسنننه المدت ن  کشنننور اسنننت، چنانکه گیرد. سنننتراتژی خروو امریکا از افغانسنننتا  شنننام  

 ات فراهم سننازد  نسننب  را در افغانسننتا  زمینۀ امنیت و ثبات  کهکوشننید  3100تا  3112عمیییت نظام  ه  سننالهای 
بوای خود را تدریجای از افغانسنتا  بیرو  کند و مسنئولیت های امنیت  را به نیروهای « نیک»در پرتو ن  بتواند به نام 
  را از فا  مسیح دولت افغانستالمخاننها توانسنتند تشندید عمییات نظام  ه  سنالهای فوق ل ا با امنیت  افغان  بسنپارد. 

ول  مخالفا  با اسننننتفاده از تاکتیکهای جدید عمییات  به شنننننک  حممت  ،نددورکن« حمیه و گریز» ایصننننحنه جنگ ه
، بمن، گن اریهنای کنار جاده دربرابر بوای خارج  و بوای افغان ، تولید ترس و وحشنننننننت و حمیه برمحمت یانتحنار

و  رپرتجم  و ترور شخصیت ها فعالیت های تخریب  خود را بهور روزافزو  تا امروز توسعه دادند که ای  و   بی
. به ای  اسننننننناس امریکا و مواجه به مشنننننننک  سننننننناخت 3101درموب  معی  امریکا و ناتو را  «موف ینت نمیز»رفت  

کشنورهای ناتو درصندد ن  شندند که با ام نای پیما  سنتراتژیک  با افغانسنتا  خروو بوای خود را به شک  دی ر در 
 پیشدرمنه ه ییه عمییات خود را عییه تروریزم تا بدانوسنن متوسننه المدت عمی  سننازندده سنناله  چهار چو، یک پم  

  .ببرند

بعد از   3103م   3ت متحده امریکا و افغانستا  سا  بب  بتاری  اتژیک بی  ایاالبه تأس  از ای  پم  مواف تنامه ستر
ه ب تصننندیق شنننورای می  افغانسنننتا  بی  هرفی  به ام نننا رسنننید. رسنننیدگ  به مسنننائ  امنیت  در ای  مواف تنامه موکو 

در روزهای اخیر ماه ع ر، )اواسننننننه ام ننننننای مواف تنامه امنیت  گردید که مت  ن  بعد از م اکرات هوالن  باالخره 
رویت داد  « جرگه مشورت »نشنان  شد و پس ازن  رئیس جمهور ننرا به صمحیت خود به غر  مشوره به نوامبر( 

ره ها برار گرفت. از ن  به بعد هوریکه در نغاز بع نننن  مشننننوارائه که در مجموی مورد تائید اع ننننای ن  جرگه با 
 برار دارد.  ب  سرنوشت درحالت ه دالیی  چند با ارائ ام ای ن  به وسییۀ رئیس جمهور ،اشاره شد

ختم  امنیت می  متحد در برهبق فیصیه شورای (امریکا و ناتوبوای بی  المیی  ) که مأموریتای  مواف تنامه با ام نای 
مکیفیت های مست یم امریکا و بع   کشورهای ناتو و دولت افغانستا  برای ده سا  یعن   م  یابد، پایا   3101سا  

  از افغانسنننننننتا  خارو که برهبق ن  تمام نیروی های جن   خارج نغاز می ردد 3131تا خاتم  3102از شننننننروی 
م صد تعییم و تربیه نیروهای  یک تعداد مشخص نیروهای خارج  برهبق براردادهای جداگانه بهن  ای می ردند و بج

پای اه امریکائ  مشنتم  بر یک  دو پای اه ناتو مست ر خواهند شد که برهبق  2افغانسنتا  در  می  اردوی می  و پولیس
 .مواد مواف تنامه عم  خواهند کرد

اجمس مشنننترا پم  متوسنننه المدت امریکا درافغانسنننتا   را بارا اوباما رئیس جمهور امریکا  نننم  ایراد بیانیۀ در
 رسمای چنی  اعمم کرد: 3102فبروری  03سنا و مجیس نمایندگا  امریکا بتاری  

راد میک  خود احترام م  گ اریم که هرروز برای حفاظت ما بربان  میدهند. افامشننن، همۀ ما متحدانه به عسننناکر و »
نستا  تکمی  خواهد کرد و به اهداف خویش انیم که امریکا ماموریت خود را درافغاواز ننرو با اهمینا  امروز گفته میت

عسننکر شننجای خود را اعم از مردا  و زنا  به کشننور  22111. تاحا  ما دمبن  برشنکسننت حی ۀ ال اعده خواهیم رسننی
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د. د شنننبرگشننت داده ایم. درای  بهار بوای ما به ن ش حمایوی درخواهد نمد، درحالیکه بوای امنیت  افغا  پیشنن دم خواه
ائ  از افغانستا  به وه  برمی ردند. ای  عسنکر دی ر امریک 21111رهو  سنا  نینده دعموه کنم که امشن، میتوانم 

تعهد امریکا به  3101برگشت ها ادامه خواهدیافت و با ختم سا  نینده جنگ ما درافغانستا  پایا  خواهد یافت. بعد از 
مه یک مواف تنا دربارۀ ع د ما تغییر خواهد کرد. ما یک افغانستا  متحد و مست   ادامه خواهد داشت، الک  ماهیت تعهد

: یک  نموزش و تجهیز اردوی افغانسننتا ، با حکومت افغانسننتا  درحا  م اکره هسننتیم که متمرکز به دو وظیفه اسننت 
هوریکه ن  کشننننور باردی ر درلج  مصننننیبت فرو نرود و دی رتمش برعییه تروریزم، تا ب ایای ال اعده و وابسننننت ا  

 «.توانیم تع ی، و مراببت کنیم.ب شا  را

بیک شنبهه تبدی  شده است و  ،برماحمیه کرد 00/2امروز سنازمانیکه در »ادامه چنی  گفت: دررئیس جمهور امریکا 
اما همکارا  ال اعده و گروپ های افراه  از کشنننورهای عرب  تا افری ا بجای ن  سنننربیند کرده اند. خهر ای  گروپ 

ول  برای م ابیه در برابر ن   نننننننرورت به اعزام ده ها هزار پسنننننننر و دختر خود به خارو ها برای ما وجود دارد، 
نداریم و یا اینکه دی ر کشننننورها را اشننننغا  کنیم. بجای ن  الزم اسننننت تا کشننننورهای مث  یم ، لیبیا و سننننومالیا را در 

ا کنیم تا جنگ عییه تروریزم رراسنتای حفظ امنیت کمک کنیم تا خود شا  امنیت خود را ن هدارند و به متحدی  کمک 
خود پیش ببرند، هوریکه در مال  اینکار صننورت گرفته اسننت و درصننورت لزوم تا حدود امکانات ما به ابدام مسننت یم 

، همچنا  ما باید ارزش های خود را عییه ننعده تروریسنننننننت ها ادامه خواهیم داد که دربرابر امریکا ایجاد خهر نمایند
اینرو ادارۀ م  با جدیت م  کوشنننننند که یک چارچو، ح وب  و سننننننیاسنننننن  را برای رهنمائ  در جنگ تعیی  کنیم. از

عمییات  ند تروریست  نماده سازد. از ای  مو وی ما کان رس را بهور ک  وابف ساخته ایم، ل ا درماه های نینده ما 
سننیسننتم بررسنن  که برای معیومات بیشننتر در زمینه بازداشننت، حبس و محاکمۀ تروریسننت ها برهبق بوانی  خود ما و 

 (1)«.مردم امریکا و جها  شفاف باشد، ارائه خواهیم کرد

ای اه تشکی  پ مانان  ه  اساسم صد می ردد و  وا حام نای مواف تنامۀ امنیت  با افغانستا  اصنی  هدف از مت  فوق 
های امریکائ  مبن  برادامه مبارزه عییه تروریزم و ب ایای ال اعده در منه ه و بخصنوص افغانستا  و ماورای سرحد 
یعن  در پاکسنننتا  میباشننند که از ن  تاری  به بعد با افزایش حممت هیاره های ب  پییوت در ننهرف سنننرحد ای  هدف 

ل ا ی انه امکا  ادامه همچو فعالیت ها از افغانسنننننننتا  پاکسنننننننتا  پای اه ندارد، امریکا در  از ننجنائیکنه. دنبنا  می ردد
امریکا نمیتواند از میدانهای هوائ  افغانستا  عییه تروریست ها به  3101متصنور اسنت و چو  با پایا  رسنید  سنا  

تشار ست  و جیوگیری از انسرکوب  النه های تروری ه م صندب امریکاوسنییۀ هیارات ب  پییوت اسنتفاده نماید، از ننرو 
 فعالیت های شا  در افغانستا  به داشت  پای اه ها بخصوص در حواش  سرحد با پاکستا  نیاز دارد. 

اعسننننناکر چر»تحت عنوا    دریک م الۀ تحیییدالئی  که نیاز امریکا را به داشنننننت  پای اه در افغانسنننننتا  بیا  میکند، 
به تفصی  تشریح شده است  3101نوامبر  31واشن ت  پست مورخ  ۀمنتشر« ندامریکائ  باید در افغانستا  باب  بمانن

 ( :2)ت دیم می ردد یمی که مختصر ن  

ای امریکائ  از وپس از خروو ب ،تمرکز اصنننننننی  تروریسنننننننت ها در نواح  ببائی  پاکسنننننننتا  برار دارداز ننجائیکه 
م ابیه با تروریسنننت ها در ن  مناهق وجود دارد: یک  اسنننتفاده از هیارات ب  پییوت،  ایافغانسنننتا  ف ه سنننه امکا  بر

وا ح است که دی ر اعزام بوای مخصنوص و سوم عمییات به وسییه فیر راکت های رهبری شده از هیارات جن  . 
هر خ مشک  است و رهنشانه گیری دبیق فیر راکت ها رهبری شده از ارتفای بیند با سرعت زیاد هیاامکا  سوم یعن  

اسننننتفاده از بوای  اما. م  باشنننندنمهیو، اسننننتفاده از ای  امکا   م  سننننازد، ل ازیاد را تخری، و کشننننتار مردم بی ناه 
هیاره های ب  پییوت از پای اه های امریکائ  م یم کشننورهای خییا همچنا  اسننتفاده ازمخصننوص بوسننییۀ هییکوپتر و

امکا  پ یر نیسننت، ل ا ی انه  امکا  همانا  پرواز رفت و برگشننت ننها به ن  سنناحهنظر به ُبعد فاصننیه و ف دا  توانائ  
ورت درصنننیز یۀ هیاره های ب  پییوت و یبه وسنن زمییه تروریعداشننت  پای اه ها در افغانسننتا  اسننت که میتوا  از ن  

ده است درم اله نم استفاده کرد.لزوم از بوای مخصنوص مجهز با هییکوپترهای پیشرفته م یم در پای اه های افغانستا  
 0311که: فاصننیۀ رفت و برگشننت از وزیرسننتا  شننمال  تا نزدیکتری  پای اه امریکائ  واب  کشننورهای خییا بیش از 

موجودیت  دراینحا  بامی  را ه  کنند.  0021می  اسنت، درحالیکه هیاره های ب  پییوت بادر نیستند فاصیۀ بیش از 
مثمی خوسننننت و یا جم  نباد از محمت مورد نظر عمییات  در  می رددفاصننننیه بسننننیار کوتاه پای اه در افغانسننننتا  ای  
 فاصیه دارند. می  011ننسوی سرحد درحدود 
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م اله م کور البته با شنرآ بیشتر جزئیات و ارائه اربام م  پردازد که برای همچو ماموریت چه وسائ  و تجهیزات در 
نفر از  02111 درحدودای  نتیجنه میرسننننننند کنه برای ای  هدف جمعای ورت اسنننننننت و درنهناینت بنه رهرپنای ناه  ننننننن

 میباشد.واجد شرایه خاص عمییات  الزم امریکائ  عساکر

 اهداف کوتاه مدت امریکا:ـ  3

اینکه چرا امریکا و ناتو در مورد ام ای هرچه زودتر مواف تنامه امنیت  اصرار دارند، شام  پمنهای کوتاه مدت ننها 
ات یزهسننننننیس و تجهیز پای اه و نیز پم  گ اری خروو کام  بوای جن   و تجأا فراهم نوری زمینه های تدر ارتباه ب

دی امور مال  بی  امریکا و ناتو در مورد تعییم وتربیه نیرو های اردوی بنمربوهه میباشنننند. عموتای تصننننوی، سننننهمیه 
 3101ند، زیرا پس از سا  شونیت در افغانسنتا  مامی  و پولیس می  افغانسنتا  اسنت که باید به سنرعت نماده  تأمی  

ای  وظیفۀ خود افغانها خواهد بود، چنانچه افغانسنتا  دخالت مسن یم نخواهند داشنت و  درمی  امنیت أبوای خارج  در ت
به ای  مو وی اشاره کرد و جاش نرنست ـنننن سخن وی بصر سفید  م  تأکید برام ای مواف تنامه تا ختم سا  جاری 

برای حکومت افغانسننننتا  مهم اسننننت که ای  مواف تنامه را تاختم سننننا  جاری تصنننندیق و ام ننننا کند. ای   »گفت که : 
خواسنته دالئ  عمی  دارد، زیرا ح نور فعی  در افغانسنتا  ح ور ناتو میباشد، ازاینرو ایاالت متحده به پم  گ اری 

چ ونه  3101د که ح نننور ما پس از سنننا  نیاز دارد، چه در داخ  کشنننور و چه هم با متحدی  ن  تا همگهنگ بسننناز
 (6« )باشد.

هرگاه به گفته رئیس جمهور کرزی ام نننای مواف تنامه تا انتخا، رئیس جمهور جدید به تعویق افتد و معیوم نباشننند که 
از ام ای مواف تنامه  بعد در دور او  معیوم خواهد شند و یا به دور دوم خواهد رفت، درننصورت  نیا نتیجۀ انتخابات

برای امریکا و دی ر کشورهای ناتو  3101ختم  تابوسییۀ رئیس جمهور جدید، وبت بسیار کم برای تدارا نمادگ  ها 
  بر سنننرنوشنننت مواف تنامه خواهند بود و ازهرف دی ر فرصنننت الزم را مئاز یکهرف نامه اباب  خواهد ماند که ننه

  خواهند داشت.ندرای  کار مهم و مشک  برای نمادگ  

درببا  ای  مشننکمت باید به روحیۀ مردم امریکا و کشننورهای دی ر مبن  بر ادامۀ ح ننور عسنناکر شننا   با ممحظه 
ها در زمینه یکه  ب  باور امکا  دانسننننتای  احتما  را نباید دور از  نظر داشننننت و نیز اتعهدات و مشننننکمت مال  ننه

ف نننای رئیس جمهور کرزی و مراج  امریکائ  و کشنننورهای ناتو ام نننای مواف تنامه و ف نننای سنننرد سنننیاسننن  بی  
ننها از ادامه همکاری در چهار چو، مواف تنامه منصننننرف شننننوند وبه خروو  نامسنننناعدی را به وجود خواهد نورد که

ننها نیز به افغانسننتا  بسننیار محدود خواهد مال  ز افغانسننتا  بپردازند که دراینصننورت کمک های خویش اکام  بوای 
د نمد که ازعواب، ن  همه نگاه اند و م  شمۀ ننرا صندها سن ا  دررابهه با نینده افغانسنتا  به وجود خواه و ننوبت شند

  (2)ه  م الۀ ببی  خود بیا  کردم.

 (پایا )
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