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 11/11/3112          وندا فلباب براون
 نویسنده و تحلیلگر ارشد در موسسه بروکینگز

 

 یا افغانستان امریکاتوافقنامه امنیتی به نفع کیست: 
 سی بی بی سایت از اقتباس - کاظم  عبدهللا سید دوکتور انتخاب به

  
پارلمان و دیگر مداران، اعضای   سفیدان، سیاست  نفر از ریش 3۰11ای با حضور   آینده لویه جرگه ۀاوایل هفت

افغانستان و نقش  ۀتوانند برای آیند  نمایندگان منتخب رئیس جمهوری، حامد کرزی، تصمیماتی خواهند گرفت که می
( را تأیید BSA) امریکاجانبه میان افغانستان و  امنیتی دو ۀمد. آنها یا توافقنادر این کشور بسیار مهم باش امریکا

 ارهایی ارائه خواهند نمود.خواهند کرد، و یا در مورد آن راهک
اش   هم بخشی از نیروهای نظامی 311۲دهد بعد از سال   اجازه می امریکابسیار مهم است و به  این توافقنامه سند

 را در افغانستان حفظ کند.
کننده در تشکیل نیروهای   در افغانستان برای قانع کردن دیگر کشورهای غربی شرکت امریکاتداوم حضور نظامی 

 شان در افغانستان ضروریست. از نیروهای ی( به باقی گذاشتن بخشایسافالمللی کمک به امنیت ) بین
تنها هیچ   نه 311۲و افغانستان به این معناست که بعد از سال  امریکادر نتیجه، نبود یک توافق امنیتی دوجانبه میان 

نیروهای متعلق به دیگر کشورهای عضو ائتالف هم همه  ماند، بلکه احتمالا   یی در افغانستان باقی نمیامریکانیروی 
 این کشور را ترک خواهند کرد.

( باید در تأمین امنیت مردم افغانستان ANSFدر نبود یک توافق امنیتی دوجانبه، نیروهای امنیت ملی افغانستان )
هم  ایسافنیروهای  –همه اگر نه  –بخود متکی باشند. ایالت متحده از افغانستان خارج خواهد شد و اکثریت  کامالا 

 همین کار را خواهند کرد.
های غرب به نیروهای امنیتی افغان هنوز   ها و مشاوره  کمک ۀمعتقدند که ادام ایسافو  امریکافرماندهان نظامی 

گذاری   سرمایه امریکاها، امنیت افغانستان بشدت تضعیف خواهد شد.   بسیار ضروریست، و در نبود این کمک
ها احساس تعهد  غانستان کرده، و خون و پول زیادی را فدای این کشور کرده است، و نسبت به افغانفراوانی در اف

 کند.  می
خصوص غلتیدن دوباره این کشور به  خواهد شاهد بدتر شدن وضعیت امنیت افغانستان، و به  نمی امریکادر نتیجه، 

 ورطه جنگ داخلی باشد.
ین کشور هنوز اهداف ضد تروریستی مهمی در افغانستان دارد، چرا که همچنین معتقدند که ا امریکامقامات دولت 

 رود هنوز حدود هفتاد نیروی القاعده در این کشور فعال باشند.  گمان می
یی و غربی هستند. اگر وضعیت امنیتی امریکادنبال ضربه زدن به اهداف نظامی و غیرنظامی   این افراد همچنان به

  هایی از کشور بدست طالبان بیفتد، یا در بخش  بخش و مثالا  –و به خرابی بگذارد ر 311۲افغانستان بعد از سال 
ممکن است  –نفوذ درگیرد   های قومی یا افراد ذی  باری میان گروه  های محلی خشونت  های مختلف کشور رقابت

 های پیکارجوی تروریستی ایجاد شود.  هایی برای گروه گاه  پناه نهایتاا 
 

 ق این سناریو را بگیرد.تحق مایل است جلو امریکا
های بدون سرنشین از خاک افغانستان برای زدن اهداف تروریستی در پاکستان، و در اختیار  امکان اعزام هواپیما

را در  امریکاشان استفاده کنند، توان  های  م بتوانند از آنها برای عملیاتزهایی که نیروهای ضد تروری  داشتن پایگاه
 دهد.  ش میها افزای  مبارزه با تروریست

 

باید  امریکایی، از جمله بعضی از اعضای کنگره این کشور، معتقدند که امریکا، بسیاری از مقامات این وجودبا 
و هم بسیاری از نمایندگان آنها در کنگره بر این باورند که  امریکابطور کامل از افغانستان خارج شود. هم مردم 

گذاشته، و به حد کافی تهدیدات تروریستی موجود در منطقه را سرکوب  کافی برای افغانستان مایه ۀبه انداز امریکا
کرده است، و حال وقت بازگشت به خانه و تمرکز بر مشکالت داخلی کشور، از جمله رشد اقتصادی، اشتغال، 

 گی کند.کشور رسید ۀشد  ها، و فضای سیاسی بشدت قطبی بنا ائل اجتماعی، فرسوده شدن زیرسم
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 هیی بامریکا اتباعمداران و   نشود، بسیاری از سیاست ءو افغانستان امضا امریکاجانبه میان  یتی دوامن ۀاگر توافقنام
 هیچ وجه ناراحت نخواهند شد.

 

 :آشفتگی دیپلماتیک
الشعاع   و افغانستان را تحت امریکاماتیک وروابط دیپل 3112جانبه در سال  امنیتی دو ۀمذاکرات بر سر توافقنام

این  به پایان برسد، ولی نهایتاا بر ووار بودند که این مذاکرات تا ماه اکت یی امیدامریکاهای   دیپلماتقرار داده است. 
صد توافق تهیه شده بود، و طرف افغان به  در ۰1کار در موعد مقرر انجام نشد. با آنکه از همان اوایل کار حدود 

 هایش دست یافته بود.  بیشتر خواسته
 

خواسته اند در مقابل  امریکاکنندگان افغان از   وضوع مانع پیشرفت مذاکرات شده است: مذاکرهبطور خاص سه م
ملزم  امریکاهایی بدهد، که در این صورت در بعضی شرایط   دخالت نظامی پاکستان در این کشور به آنها ضمانت

 است.مخالفت کرده  یی با این خواسته اکیداا امریکاشود به پاکستان حمله کند. طرف   می
 

  ای در مورد ارائه کمک  تعهدات محکم، مشخص و چند لیه امریکاکنندگان افغان این بوده که   دیگر مذاکره ۀخواست
های   کمک امریکامغایرت دارد و کنگره  امریکاهای مالی به افغانستان متقبل شود. این خواسته هم با قانون اساسی 

 کند.  صورت سالنه تعیین می  خارجی را به
های اساسی افغانستان به نوعی کوتاه آمده است )هرچند که معلوم   در مورد یکی از خواسته ریکاام اهراا البته ظ

فقط القاعده )و نه  311۲بعد از سال  امریکانیست چگونه(، و آن خواسته این است که واحدهای ضد تروریستی 
های ضد   سعی کرده حتی عملیات هدف قرار دهند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، طالبان( را مستقالا 

 کند. اکتفای اطالعاتی یی تنها به کارهاامریکاتروریستی هم از کانال نیروهای امنیتی افغان انجام شود، و طرف 
 

ست. ا ییامریکابر سر آن حاضر به مذاکره نیست، مسأله مصونیت قضایی سربازان  امریکایکی از چیزهایی که 
افغان تحت پیگرد قرار  محاکندر  رایی امریکانیت را لغو کند و سربازان دولت افغانستان سعی کرده این مصو

 دهد.
کند. در   کند، چنین مصونیتی را طلب می  از بسیاری از کشورهایی که سربازان خود را به آنها اعزام می امریکا

ی اسناد و ادله ندارند، آور ها قدرت واقعی جمع  څارنوالجایی مثل افغانستان که غرق در فساد مالی و اداریست، 
بر سر موضوع مصونیت قضایی کوتاه نخواهد  امریکارسد،   به فروش می وکالی مدافع ضعیفند، و عدالت معمولا 

 آمد.
با ماندن سربازانش در افغانستان مخالفت خواهد  اکیداا  امریکادر نتیجه، در نبود ضمانت در مورد مصونیت قضایی، 

ونیت قضایی یکی از موضوعات عمده مورد بحث در لویه جرگه خواهد بود، و کرد. بحث اعطا یا عدم اعطای مص
یی در افغانستان بعد از سال امریکاسازی بر نهایی شدن یا نشدن توافق امنیتی و ماندن سربازان   تأثیر سرنوشت

 خواهد داشت. 311۲
 

 :متفاوت ستراتیژیکاندازهای  چشم
واشنگتن و آقای  ستراتیژیکهای   اختالف شدید دیدگاه ۀدهند  نشانجانبه  های امضای توافق امنیتی دو دشواری

مراتب بیشتری به پاکستان بیاورد تا این کشور دیگر   خواهد که فشار به  می امریکاکرزی است. آقای کرزی از 
 پناهگاه در اختیار نیروها و رهبران طالبان قرار ندهد.

 

ست که مقاومت جانانه شورشیان افغان تا حدی هم ناشی رئیس جمهوری افغانستان حاضر به قبول این موضوع نی
 نفوذ مرتبط با آن است.  سوء مدیریت، فساد، رواج جرم و جنایت و سوء استفاده دولت افغانستان و افراد ذی

 

جویان مستقر در خاکش )از جمله طالبان افغان( وادار  سختی تالش کرده پاکستان را به سرکوب پیکار  به امریکا
که این تالش موفقیت چندانی همراه نداشته(، اما در عین حال معتقد است کیفیت نیروهای امنیتی افغان و کند )هرچند 

افغانستان به  ۀجویان و احتمال غلتیدن دوبار های پیکار داری در این کشور بر شدت و گستردگی فعالیت  حکومت
 سزایی دارد.  های قومی و جنگ داخلی تأثیر به ورطه درگیری

 یگر، افغانستان هنوز کارهای بسیاری برای انجام دادن در پیش دارد.به بیان د
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در افغانستان و منطقه با نگاه دولت و   امریکاآقای کرزی به حضور  ستراتیژیکرسد که نگاه   همچنین بنظر می
 متفاوت است. به این موضوع اساساا  امریکامردم 

 

دنبال استفاده از این کشور   افغانستان خارج شود، زیرا بهتواند از   نمی امریکارئیس جمهوری افغانستان معتقد است 
عنوان سکویی برای پیگیری یک 'بازی بزرگ جدید' در آسیای مرکزی در مقابل چین و روسیه است، و از نظر  به

 امریکاکامال با دیدگاه  ستراتیژیکروی این مسأله است. این درک  امریکااصلی  ستراتیژیکآقای کرزی تمرکز 
 حضورش در منطقه متفاوت است. نسبت به

 

خود قرار داده است. مدیریت  ستراتیژیکنه افغانستان و آسیای مرکزی، که شرق آسیا را در کانون توجه  امریکا
 –شرقی آسیا و هند   جنوب امریکاترین اولویت سیاست خارجی واشنگتن است.   آمیز چین مهم  قدرت گرفتن مسالمت

 داند.  را عرصه مهمی برای پیگیری این هدف می –و نه افغانستان و آسیای مرکزی 
 

سوزند، جنگ سردی   میانه گرفتار است؛ سوریه و مصر در آتش بحران می همچنان در خاور امریکاعالوه،  به
تالش بسیاری برای حل مسأله بغرنج اسرائیل و فلسطین  امریکامیان ایران و عربستان سعودی در جریان است، و 

را  قامات کاخ سفید، افغانستانیی، و حتی شاید خیلی از مامریکامداران   ز سیاستدهد. بسیاری ا  بخرج می
 دانند.  می ستراتیژیکولیتی نابخردانه و فاقد اهمیت ؤمس

 

ها را در   دو طرف این است که آقای کرزی معتقد است که همه اهرم ستراتیژیکاین ناهمخوانی درک  ۀپیامد عمد
یق انداختن امضای توافقنامه، امتیازات بیشتر و بیشتری بگیرد. این در حالیست که تواند با به تعو  اختیار دارد و می

 مادگی این را دارد که توافق را بحال خود رها کند.آ کامالا  امریکا
 

وضوح در   کند، به  حمالت لفظی می ایسافو  امریکاکند، به   بحران ایجاد می آقای کرزی در سیاست خارجی مرتباا 
و ناتو  امریکاعنوان اهرمی علیه  خواهد از آنها به  گردد و می  هند دنبال دوستان جدید می روسیه، چین، ایران و

برای ادامه حضور در افغانستان را  امریکامانده در   باقی ۀآمیز حمایت شکنند  استفاده کند. این سیاست مخاطره
 سازد.  ضعیفتر می

 

 :پیامدهای نظامی
المللی از  جانبه برای افغانستان این است که در نتیجه آن، حمایت بین دوامنیتی  ۀیکی از منافع اساسی موافقتنام

های امنیتی در سراسر افغانستان به نیروهای   ولیتؤکه مس گذشته کند. از جون  نیروهای امنیتی افغان ادامه پیدا می
بی داشته اند. طالبان در رسیدن به هدف امینت ملی این کشور واگذار شده، این نیروها از نظر تاکتیکی عملکرد خو

 هایی از کشور ناکام بوده اند.  اعتبار کردن نیروهای دولتی و تصرف دوباره بخش  بی
نظامیان افغان بدتر کرده، و شماری از مقامات  اما اقدامات نظامی طالبان وضعیت امنیتی را برای بسیاری از غیر

 عادی کشته شده اند. باشندگاندست طالبان، و یا حتی لی بحکومتی مح
 

بحدی  3112نیروهای امنیتی افغان هنوز با مشکالتی جدی دست به گریبانند. میزان تلفات نیروهای دولتی در سال 
بوده که جبران آن را برای این نیروها دشوار ساخته است. یکی از دلیل تلفات زیاد، امکانات پزشکی ناچیز برای 

های تخلیه مجروحان   و امکانات هوایی افغانستان نوپا هستند و بیشتر عملیات تخلیه مجروحان بوده است. تجهیزات
 گیرد. در مجموع بخش حمایت نیروهای امنیتی افغان هنوز دچار کمبودهای فراوان هنوز از طریق زمینی انجام می

 ست.ا
ستیک وژته تنها بخش لبرند. الب  آیی ندارند و از فساد مالی و اداری رنج می ستیکی و نگهداری کارژوهای ل  سیستم

های موجود میان اقوام و باندهای قدرت دچار   نیست که با مشکل مواجه است، بلکه کل نیروها به موازات گسل
بزرگی در  ۀبرند، و حفر  های کمکی هم از مشکالت گوناگون رنج می  شکاف هستند. اطالعات و دیگر حوزه

  به 311۲المللی در افغانستان پس از سال  بین ۀو جامع امریکاهای انتقالی ایجاد کرده اند. حضور نظامی   برنامه
 مشاوره و کمک به نیروهای افغان در رفع این کمبودها خواهد بود. ۀعنای ادامم
 

بعد از  ایسافو  امریکاشود، معلوم نیست چه تعداد از سربازان  ءامضا جانبه نهایتاا  امنیتی دو ۀحتی اگر توافقنام
مسائل افغانستان خواهان  صائب نظرانو  ایسافخواهند ماند. فرماندهان سابق در افغانستان باقی  311۲سال 
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اکثر تعداد این  شود که حد  گذرد، معلوم می  سرباز ناتو شده اند، اما هرچه که می 31111تا  1۰111استقرار 
 نفر خواهد بود. 2111یی در آن تنها امریکاتن، و سهم نیروهای  11111نیروها 
  کند، به  هایی که قادر به انجام آنها خواهند بود را بشدت محدود می  المللی طیف مأموریت ینکم این نیروی بتعداد 

مبارزه با القاعده بخش اعظم نیروهای مستقر را تشکیل  خاصت حفاظت از نیروها و واحدهای خصوص اگر الزاما
 دهند.

به نیروهای امنیتی افغان در پیشبرد  تقیماا قرار بود، مس  دیگر بتواند آنطور که قبالا  ایسافرسد   در نتیجه، بنظر نمی
، مأموریت این نیروها به ارائه آموزش و مشاوره خالصه خواهد شد، و 311۲ها کمک کند. بعد از سال  عملیات
های ستادی و نظارت بر تأمین منابع مالی از خارج محدود خواهد بود، و نیروهای خارجی در   به مشاوره احتمالا 
 ی حضور نخواهند داشت.های نبرد واقع  میدان

  با آن روبرو خواهند بود، به تدریج سخت 311۰و  311۲های   در نتیجه محیط امنیتی که نیروهای افغان در سال
 تر خواهد شد. البته در صورت خروج سربازان خارجی، دشواری کار بیشتر هم خواهد شد.

 

 :پیامدهای سیاسی و اقتصادی
ها از بدتر  کند. هراس بسیاری از افغان  ها را تقویت می بسیاری از افغانحضور نظامی غرب از نظر روانی  ۀادام

قابل درک است. این ضمانت روانی ممکن است در انتخابات ریاست  311۲شدن اوضاع امنیتی بعد از سال 
 هم تأثیر مهمی داشته باشد. 311۲جمهوری حساس سال 

 

بود و نیروهای غربی همچنان در حاشیه خواهند ماند، اما  نیروهای افغان خواهد ۀتأمین امنیت این انتخابات برعهد
هم برای کمک در افغانستان باقی خواهند ماند،  311۲یی و غربی بعد از سال امریکانفس دانستن اینکه نیروهای 

های مبتنی   مداران افغان در نظام سیاسی و کاهش تمایل آنها برای پیگیری سیاست  باعث حفظ ثبات و منافع سیاست
 ساز است.  مدارانه و معامالت مشکل های زور  روش بر
 

عالوه بر این، در صورت باقی ماندن نیروهای خارجی در افغانستان، امکان متوسل شدن آنها به شورش و طغیان 
نظامی   های شبه  ها همچنین باعث تعدیل رفتارهای خطرناک، نظیر احیای گروه  شود. تداوم حضور غربی  کمتر می

نفوذ در   عنوان نیروهای حفاظت شخصی از جانب افراد ذی  لیس افغان بهوهای پ اده از واحدیا تالش برای استف
 افغانستان خواهد شد.

 

برای معامله با طالبان برای های احتمالی آنها، یا حتی برخی اعضای نیروهای امنیتی افغان   تالش همچنین جلو
قومی در حال  اختالفاتست که شاید از شدت دیگر این حضور این ا ۀشود. فاید  خدمات محلی گرفته می ۀارائ

 گیری کم کند.  شکل
مثبت و حیاتی را ایجاد  کند، اما محیط  حضور نظامی غرب، رسیدن به نتایج بهتر را تضمین نمی ۀادام مسلماا 

دهد. وجود این اطمینان خاطر برای   مدنی افغان اطمینان خاطر می ۀکند، و عالوه بر آن، به جامع  می
ست. چنین نظامی خواهد توانست با فساد ا تر در افغانستان ضروری  تر، موثرتر و منصفانه  ادلنهداری ع  حکومت

گرایانه نخبگان سیاسی فعلی مبارزه کند، و  های انحصار  ها، جرم و جنایت، و سیاست  مالی و اداری، سوء استفاده
 ها خدمت کند.  به همه افغان

 

. مخالفت با هرگونه حضور نظامی غرب در راستای نده مخالف اجانب طالبان بشدت با امضای توافقنامه امنیتی دو
نظامیان  دهد تلفات سنگین غیر  کند و به آن امکان می  گرایانه این گروه است، مبارزه آن را توجیه می تبلیغات ملی

از نظر  ،311۲انداز خروج کلیه نیروهای خارجی از افغانستان در پایان سال   اقدامات آن را بپوشاند. چشم ۀدر نتیج
مراتب برای   ها به  کند. مقابله با نیروهای دولتی محروم از حمایت غربی  نظامی هم این گروه را بشدت تقویت می

 تر خواهد بود.  این گروه آسان
 

در مذاکره با طالبان از  311۲از افغانستان در پایان سال  ایسافو  امریکاهای خروج نظامیان  در نتیجه، پیامد
د نکند که خواه  تر می  طالبان را دلگرم 311۲ها پس از سال   رود: خروج کامل غربی  فراتر میهای جنگ   میدان

 د.ند و در صورت حصول توافق، امتیازات بزرگی بگیرنتوانست شرایط خود را در مذاکرات تحمیل کن
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به سال  انداز خروج کامل نیروهای غربی روشن باشد، طالبان انگیزه فراوانی برای کشاندن مذاکرات  اگر چشم
د از طریق اقدامات نظامی به اندازه نتوان  د که میند. حتی شاید گروه طالبان به این فکر بیفتنو پس از آن دار 311۰

 د.ند و دیگر نیازی به ورود به مذاکرات ملی نداشته باشنکافی مناطق تحت کنترل خود را گسترش ده
 

های قومی و سیاسی افغان را   یا دیگر جناحهمچنین توان طالبان  311۲ها پس از سال  عدم حضور نظامی غربی
 کند.  برای زیر پا گذاشتن توافقات قبلی بیشتر می

 

اقتصادی مهمی نیز دارد. در  های پیامد 311۲ماندن یا نماندن نیروهای نظامی غربی در افغانستان پس از سال 
هم تنها  311۲و در سال  فت اقتصادی بزرگی روبرو شد، آبا  3112ها، افغانستان در سال   خروج غربی ۀنتیج
 تواند انتظار رشد اندکی را داشته باشد.  می

 

های شغلی که   فت اقتصادی فاحشی روبرو خواهد شد، و از جمله، فرصتآبا  311۲پس از سال  این کشور احتمالا 
 ها ایجاد شده بودند، از بین خواهند رفت.  خاطر حضور نظامی غربی  به
 

ن خارجی و افغان را دلگرم خواهد کرد و باعث کاهش فرار سرمایه از گذارا  تداوم حضور نظامی غرب سرمایه
های اقتصادی به   المللی به افغانستان قول داده اند که در چند سال آینده کمک بین ۀو جامع امریکاکشور خواهد شد. 

ن در غربی برای کار کرد ۀسسات توسعؤدولتی و م های غیر  این کشور ادامه خواهد داشت؛ اما توان سازمان
 به امنیت موجود بستگی دارد. –خصوص در خارج از کابل   به -ها   افغانستان و انجام پروژه

شان  در کمک به جاهایی که نظامیان ها معمولا   کمک ۀهای اعطا کنند های کشور  واقعیت تلخ این است که پارلمان
تواند خیلی زود   ن به راحتی میدهند. متأسفانه واشنگت  مندی بیشتری از خود نشان می  در آنها مستقرند، سخاوت

 فراموش کند.داده بود  افغانستان که به مردمرا هایی   وعدهو  افغانستان
 

 پایان
 

 


