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 !ثباتامن وامریکا به پایگاه ضرورت دارد و ما به 
  )برای نیل به این هدف امضای فوری موافقتنامه الزمی است(

 

 اه امریکائ  آنچه بین اساا   امنیت  و اقتصااادی ساایاساا   جانبۀ چند بحران دچار افغانسااتان که حسااا  مقطع دراین
 پایگاه موجودی : که معن  این به دارد وجود مساااتقیم رابطۀ یک داریم  ضااارور  اشاااد آن به ما آنچه و میخواهند
 ایامضاا بنابرآن نمیشااود  میساار پایگاه بدون موجود شاارایط در ثبا  و امن و اساا  افغانسااتان در ثبا  و امن مسااتم م

 در چرخش مهم ونقطۀ میکند وصاااا  بهم را «مم وم و ال م» رابطۀ این امریکا و افغانسااااتان بین امنیت  موافقتنامۀ
 به موافقتنامه این  ودتر هرچه باید و خواهدشاااد آغا  4102 ختم ا  پ  که میگردد محساااو  کشاااور دو بین روابط
 :گیرد قرار بررس  مورد سؤا  چند طرح با فوق  رابطه تا برآنس  کوشش مختصر دراین. برسد امضأ

 پایگاه؟ چرا
 کمشتر دراجال  که کرد دریاف  وضاح  به  امریکا جمهور رئی  اوباما بارک ا بیانیۀ میتوان را سؤا  این جوا 
 بیان وافغانساااتان تروری م عمیه مبار ه  با درارتباط  4102 فبروری 04 بتاریخ آنکشاااور نمایندگان مجم  و سااانا

  :گف  او داش  

 افراط  های گروپ و القاعده همکاران اما و اس  شده تبدی  شبهه بیک کرد  برماحممه 00/9 در سا مانیکه امرو »
 رد مقابمه برای ول  دارد  وجود ما برای ها گروپ این خطر. اند کرده ساربمند آن بجای افریقا تا عرب  کشاورهای ا 

. کنیم اشااغا  را کشااورها دیگر اینکه یا و نداریم خارج به خود دختر و پساار ه ار ها ده اع ام به ضاارور  آن برابر
 ی امن شااان خود تا کنیم کمک امنی  حفظ راسااتای در را سااومالیا و لیبیا یمن  مث  کشااورهای تا اساا  ال م آن بجای
 ور ص اینکار مال  در طوریکه ببرند  پیش خود را تروری م عمیه جنگ تا کنیم کمک متحدین به و نگهدارند را خود
 که داد خواهیم ادامه ها تروریسااا  آنعده عمیه مساااتقیم اقدام به ما امکانا  حدود تا ل وم درصاااور  و اسااا  گرفته

 .«نمایند خطر ایجاد امریکا دربرابر

 امنیت  قوای درحالیکه آمد  درخواهد حمایوی نقش به ما قوای بهار دراین: »کرد تصاااری  اوباما افغانساااتان دربارۀ
 افغانستان ا  امریکائ  دیگر عسکر 22111 آینده سا  درطو  که کنم عالوه میتوانم امش . شاد خواهند پیشاقدم افغان
 بعد .یاف  خواهد پایان درافغانسااتان ما جنگ آینده سااا  ختم با و خواهدیاف  ادامه ها برگشاا  این. برمیگردند وطن به
 ما .کرد خواهد تغییر ما تعهد ماهی  الکن داش   خواهد ادامه مستق  و متحد افغانستان یک به امریکا تعهد 4102 ا 

 و  شآمو یک :  اسا  وظیفه دو به متمرک  که هساتیم مذاکره درحا  افغانساتان حکوم  با موافقتنامه یک عقد دربارۀ
 تا  تروری م برعمیه دیگرتالش و نرود فرو مصااایب  درلجن باردیگر کشاااور آن طوریکه افغانساااتان  اردوی تجهی 
 (0«. )مکنی مراقب  و تعقی  بتوانیم را شان وابستگان و القاعده بقایای

 یگاهپا ایجاد همانا آن اسااس  مقصاد و میگردد واضا  افغانساتان با امنیت  موافقتنامۀ امضاای اصام  هدف فوق متن ا 
 ساارحد ماورای و افغانسااتان بخصااو  و منطقه در القاعده بقایای و تروری م عمیه مبار ه ادامه برای امریکائ  های
 هدف این ساارحد آنطرف در پیمو  ب  های طیاره حمال  اف ایش با بعد به تاریخ آن ا  که میباشااد پاکسااتان در یعن 
 افغانسااااتان ا  ها فعالی  همچو ادامه امکان یگانه لذا ندارد  پایگاه پاکسااااتان در امریکا آنجائیکه ا . میگردد دنبا 

 به ها تروریس  عمیه افغانستان هوائ  میدانهای ا  نمیتواند امریکا 4102 ساا  رسایدن پایان با چون و اسا  متصاور
 انتشار  ا جموگیری و تروریست  های النه سرکوب  مقصاد به امریکا آنرو ا  نماید  اساتفاده پیمو  ب  طیارا  وسایمۀ
  .دارد نیا  پاکستان با سرحد حواش  در بخصو  ها پایگاه داشتن به افغانستان  در شان های فعالی 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amrica_bapaegah_zarorat-dard.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amrica_bapaegah_zarorat-dard.pdf


  
 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 اعسااااکرچر» عنوان تح  تحمیم  مقالۀ دریک میکند  بیان افغانساااتان در پایگاه داشاااتن به را امریکا نیا  که دالئم 
 اس  شده تشری  تفصی  به 4102 نوامبر 42 مورخ پس  واشنگتن منتشرۀ «بمانند؟ باق  افغانستان در باید امریکائ 

 (4د: )میگرد تقدیم ذیالا  آن مختصر که

  ا پ  ها امریکائ  برای دارد  قرار پاکسااتان قبائم  نواح  در ها تروریساا  اصاام  تمرک  اساا   آشااکار طوریکه
  ا اساتفاده یک : دارد وجود مناطق آن در ها تروریسا  با مقابمه برای امکان سااه فقط افغانسااتان ا  شااان قوای خروج
 طیارا  ا  شااده رهبری های راک  فیر وساایمه به عممیا  سااوم و مخصااو  قوای اع ام دیگر پیمو   ب  طیارا 
 خطرنی  و اساا  مشااک  طیاره  یاد ساارع  با بمند ارتفاع ا  هدف غیردقیق گیری نشااانه دلی  به سااوم امکان.  جنگ 
 ستفادها انجائیکه ا . باشد نم  مطمو  امکان این ا  استفاده لذا اورد  م  بار  را بیگناه مردم کشتار و ساحوی تخری 

 شورهایک مقیم امریکائ  های پایگاه ا  پیمو  ب  های ا طیاره استفاده وهمچنان همیکوپتر بوسیمۀ مخصو  قوای ا 
 امکان  هیگان لذا نیساا   پذیر امکان ساااحه آن به آنها برگشاا  و رف  پروا  توانائ  فقدان و فاصاامه بُعد به نظر خمیچ
 نی  و پیمو  ب  های طیاره وساااایمۀ به تروری م عمیه آن ا  میتوان که اساااا  افغانسااااتان در ها پایگاه داشااااتن همانا

 .کرد استفاده افغانستان های پایگاه در مقیم پیشرفته همیکوپترهای با مجه  مخصو  قوای ا  ل وم درصور 

 دارد؟ نیا  افغانستان در ثبا  و امن موجودی  به ها پایگاه تأسی  چرا

 دسا  م  خطر به معروض را ها پایگاه خود بذا  افغانستان در وثبا  امن فقدان: اسا  سااده بسایار ساؤا  این جوا 
 خواهند مجبور ناتو و ها امریکائ  نگردد  قایم ثبا  و امن درکشااور هرگاه. میدارد با  آن اصاام  هدف پیشاابرد ا  و

 درصاااور  و بپردا ند ها پایگاه اطراف در نظام  حمایوی تشاااکیال  به خود های پایگاه حفظ برای دیگر بار بود
 جنگ وباردیگر بود خواهد «کاسااه همان و آش همان» با  درنتیجه. نمایند دفاع ها پایگاه ا  و خود ا  مخالفان حممۀ
 .میکند برپا را ب رگ جنجا  و انجامد م  ممک  تمفا  وبه میکند سرای  ها پایگاه بیرون به

 میتواند؟ شده قایم درکشور وثبات امن پایگاه، بدون آیا
  :گذارد م  اثر کشور در ثبا  و امن تأمین در طریق چند ا  پایگاه موجودی 

 وا ق این موجودی . میکند توجیه افغانسااتان در را ناتو و امریکائ  قوای حضااور  مان درعین پایگاه موجودی  .0
 امن  نا و ثبات  ب  در را خود منافع که اساااا  آنهائ  به « هرچشاااام» یک اصااااطالح به محدود تعداد به ولو

  داخ در سرحدا  ماورای یعن  کشاور بیرون ا : که برد نام را آنهائ  میتوان ا جممه میکنند  جساتجو درکشاور
 ح   ا  شااااخۀ و حقان  شااابکه طالبان  ا  اعم  نند م  دامن کشاااور در ثبات  ب  و  امن  نا به و میکنند نفوذ

 ا  رکشو درداخ  دیگر های گروپ نی  و  پاکستان ؛ طالبان و القاعده بقایای به مربوط های گروه نی  و اساالم 
 شاااان تعداد یک که محم  قدرتمندان و سااابق ا جنگساااالران ای عده اقتصااادی  مافیای مخدر  مواد مافیای قبی 
 .میباشند «پمنگ ش  و ممنگ رو » معروف قو  به و اند مقام صاح  دول  دستگاه داخ  در اکنون همین

 امنیت  قوای تجهی  و تعمیم همانا امنیت  موافقتنامۀ چارچو  در خارج  قوای موجودی  عمدۀ اهداف ا  یک  .4
 اع دف قدر  کند  پیدا تقمی  سااااحه دراین امریکا کمکهای اگر. میباشاااد مم  پولی  و مم  اردوی ا  اعم کشااور
 ا توان افغانسااتان دول   یرا بود  خواهد  یاد بساایار آن پاشاایدن خطرا هم و شااده مواجه مشااک  به کشااور فعم 
 .آن تقویۀ و تجهی  به رسد چه ماند  خواهد عاج  را آنها معاش تادیه

 احساااااااا  و دارد مردم عامه  ندگ  بر مثب  روان  تأثیر با هم کم تعداد به ولو خارج   قوای موجودی  .2
ا  را شااااان مصاااائونی   ها مهاجر  بخصااااو  مغ ها فرار و ساااارمایه فرار ا  آن درپرتو و برد م  باال روحا
 .میکند جموگیری

 ظردرن پاکسااتان و ایران بخصااو  منطقه  کشااورهای گرائ  بانفوذ درارتباط را ها پایگاه موجودی  اثر رگاهه .2
 قوای که شااوند متیقن  وقت  و داد قرارخواهد «ساارخ خط» یک برابر در را اینکارآنها که اساا  واضاا  گیریم 
 در آنها اساا  ممکن درآنصااور  داشاا   خواهند اقام  افغانسااتان در قاطعانه دهه یک اقالا  مد  برای خارج 
 دیدتشاا موج  را خارج  قوای اقام  کسااانیکه دلی . شااوند تغییر به مجبور افغانسااتان درقبا  خود های ساایاساا 
 معرض در پاکسااتان اکنون همین  یرا نیساا   موجه بساایار میدانند  همسااایه کشااورهای خرابکارانه های فعالی 
 .سا د حسنه را خود روابط نحوی به امریکا با میخواهد نی  ایران و دارد قرار تروریست  حمال 
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 ودی موج با کشور در ثبا  و امن موضوع کنون   شرایط در که رسید نتیجه این به میتوان فوق توضایحا  ورای ا 
 یک  که اند شااده یکدیگر مم وم و  ال م و  خورده پیوند باهم چنان نظام   پایگاه چند چارچو  در ولو خارج  قوای
 طرفین که آنسااا  در مینه موفقی  برای مهم شااارط. تواند نم  داده تبار  را خود اصااام  هدف و دیگرمفهوم بدون
 نافعم برطبق آشااکار پالیساا  یک برطبق صااادقانه و دهند هم بدساا  دساا  افغانسااتان و امریکا حکوما  یعن  معاممه
 امضااااای ا  ناموجهه دالئ  به کر ی جمهور رئی  اینکه. برآیند البین  ذا  روابط ترمیم پ  کشااااوردر هردو مم 

 رفتنگ نادیده و مساائولی  ا  گری  او اینکار نشااود  مساام  دیگر «شااجاع شاااه» به تاریخ در تا میکند حذر موافقتنامه
 رد نی  انتخابا  که حساا  موقع دراین کشاور درنتیجه و ور د ابا آن امضاای ا  او هرگاه. اسا  کشاور عمیای منافع
 خواهد س ک را شجاع شاه ا  بدتر نام درتاریخ که باشد داشته یقیین درآنصور  رود  فرو بیشتر بحران به اس   پیش
 .کرد

 تنم در شوند  داخ  مردم های خانه به نباید ها امریکائ  اینکه دلی  به یک  کر ی  های تراشا  بهانه که میدانند همه
 میخواهد ها ا امریکائ  کر ی دیگراینکه اسااااا ؛ کرده موافقه قبالا  آن با کر ی و گردیده ح  موافقتنامه مساااااودۀ

 میتوان گونهچ که میشود سؤا  دراینجا. بسا د کاب  با مذاکره به حاضار را طالبان پاکساتان تا بیاورد فشاار برپاکساتان
  قب آنهم جوید  م  دوری آن با تما  ا هرنوع و شناسد نم  رسمی  به را افغانساتان فعم  نظام اصاالا  که را گروه 

  ساخ ؟ مذاکره آماده برپاکستان فشار ا طریق موافقتنامه امضای ا 

 م  مطرح موافقتنامه امضااای برای شاارط پیش حیث به را کشااور در امنی  و صاام  تضاامین مسااألۀ کر ی هم گاه 
 قوای اقام  برای قانون  مشروعی  4102 ا  پ  درصورتیکه. اس  «دُم ا  اسپ کردن قیضه» مث  اینهم که سا د

  کرد؟ تضمین را امنی  و صم   میتوان  چگونه نباشد  موجود موافقتنامه یک امضای ا طریق خارج 

 بمکه  میباشااد خارج  قوای نقش به بسااته تنها نه که اساا  مغمق  مسااائ  ا  یک   ثبا  و امن فضااای ایجاد برای تالش
 ی دال ا  یک . اساا  جمهور رئی  آن را  در و دول  اراکین بوساایمۀ خو  حکومتداری چگونگ  به مربوط بیشااتر
 ون قان نقض بیکاری  عدالت   ب  گسااترده  فساااد موجودی  میخورد  برهم رو برو  کشااور در ثبا  و امن که عمده
 ارجخ و داخ  در مافیائ  وعممیا  ناسااالم قضااای و پارلمان دول   اورگانهای کفایت  ب  امور  تمام در برنامگ  ب 

 افغانساااتان در را ثبا  و امن میتواند چگونه موافقتنامه یک قید در آنهم خارج  قوای شااارایط این تح . اسااا  دول 
 کی کدام اولتر ها خارج  احوا  این و حا  این موجودی  با که بپرسد خود ا  باید کر ی جمهور رئی  کند؟ تضمین
 افغانستان؟ دول  وظیفۀ یا اس  خارج  قوای وظیفۀ کارها این اصالح آیا کنند؟ راس  را ما های ا کج 

 شد؟ خواهد متوسل دیگر اقدامات چه به امریکا نشود، امضأ موافقتنامه هرگاه
 در هاتروریسات حمقۀ گساترش و  تروری م مجدد شاایوع ا  جموگیری منظور به امریکا که گف  باید ساؤا  این درجوا 
 :شد خواهد اقدام دو به ناگ یر پاکستان و افغانستان شمو  به منطقه

 افغانساااااتان در خود «محدود» قوای اقام  تداوم به متحد مم  امنی  شااااورای طریق ا  ناتو و امریکا اینکه: یک 
 شااان عممیا  در با  بساایار دساا  خارج  قوای به و بود خواهد فعم  وضااع ادامۀ اینکار درحقیق  که ور ند مبادر 

 خارج  محدود قوای حضور آیا: بود خواهد بهتر راه یک کدام که میشود سؤا  دراینصور . داد خواهد افغانستان در
 دی موجو بدون اینکه یا و باشااد گردیده قید طرفین های مکمفی  و وجای  حدود همه آن در که موافقتنامه یک برطبق

 افغانستان در فعالی  به الممم  بین مقام یک جان  ا  صالحی  کس  با فقط و با  دس  با خارج  قوای که موافقتنامه
 بپردا ند؟

 و ودشا تفاهم در پاکسااتان حکوم  با میتواند گردد  مأیو  افغانسااتان در ها پایگاه داشااتن ا  امریکا هرگاه اینکه:  دوم
 جه  پیمو  ب  های طیاره ا  اساااتفاده مقصاااد به( داشااا  دراختیار  قبالا  طوریکه) کشاااور آن های پایگاه ا  ا یک 

 استقبا   خوش به اینکار ا  درخفا پاکستان حکوم  البته. کند استفاده خود نظر مورد تروریسات  های شابکه سارکوب 
 نای  «آ اد قبائ »بر خود کام  ساامطۀ پخش یعن  خود نهائ  هدف به  میتواند اینطریق ا  پاکسااتان  یرا کرد  خواهد

 سااایمۀو به درافغانساااتان را خود نفوذ باردیگر تا بگیرد آنرا امتیا  امریکا ا  پایگاه  دادن بد  در  مان درعین و آید
 به گردی بار افغانستان که نیس  تردید و شک جای دراینحا . کند پخش  «مطیع» واقع در دوس  حکوم  یک نص 
 خواهد جائ  به کار «جنو  و شااما » بین ها جنگ مجدد شاایوع وبا شااد خواهد دچار بعد و 0994 سااالهای وضااع
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 بدوش ضاعاو این مسئولی  آنوق . ماند خواهد باق  کشورکمترامیدی یک حیث به افغانستان آیندۀ برای دیگر که رسید
  بود؟ نخواهد دیگران تاریخ  بدنام  ا  بیشتر «مم  خائین» یک حیث به کر ی بدنام  آیا افتاد؟ خواهد ک 

 برای که میدارم عالوه جمهور  رئی  مبار عنوان  آقای محترم جنا  پرمحتوای نوشاااااااتۀ کام  تائید با درپایان
 ا  تامردم گردد ارائه بیشااتر توضاای  «اطاع  عدم نهضاا » اندا ی راه بارۀ در اساا  ال م تفاهم سااو  ا  جموگیری
  وآشو ماجراجو های گروه نفع به بخصو  خطیرسیاس   برداریهای بهره  مینۀ آن درغیر شوند  آگاه آن چگونگ 

 خواهد میسر برسانند  صادمه انتخابا  تدویر به وضاع این با میخواهند کساانیکه نی  و اند حال  همچو مترصاد که گر
 حاال همین  که شااد خواهد مبد  ها آرام  نا ا  موج  به حسااا  موقع دراین کشااور آن درقبا  ناخواسااته خدای و شااد
 .اس  شده ری ی پ  موافقتنامه مخالفان ا طرف مسموع قرار

 (پایان)

 

 :مآخذ

 سنا مشترک اجال  در 4102 فبروری  4بتاریخ که  اوباما جمهور رئی   ساالنه بیانیه انکمیس  متن ا  برگرفته ـ 1
 کرد ایراد امریکا نمایندگان مجم  و

 کفریدری کیگن و کمبرل  کیگن: نویسنده   «بمانند؟ باق  افغانستان در امریکائ  عساکر چرا: » مقاله  ـ  2

Kagen, Kimberly and Kagen, Frederick: Why U.S. troops stay in Afghanistan,  

Washington Post, November 24, 2012  

 واقع امریکائ  پایگاه ن دیکترین تا شاامال  و یرسااتان ا  برگشاا  و رف  فاصاامۀ: که اساا  الذکرآمده فوق  درمقاله 
 را می  0011 ا  بیش فاصمۀ نیستند قادر پیمو  ب  های طیاره درحالیکه اسا   می  0411 ا  بیش خمیچ کشاورهای

 ا  بادآ جال  یا و خوساا  مثالا  میگردد کوتاه بساایار فاصاامه این افغانسااتان در پایگاه موجودی  با دراینحا . کنند ط 
 .دارند فاصمه می  011 درحدود سرحد آنسوی در عممیات  نظر مورد محال 
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