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افغانستان با اتکاء بھ  یاقتصاد و ینظامی، اسیمورد اوضاع س ک پژوھش مستند دری(

  )ین المللیب و یداخلی، لیتحل و یخبر یبخشھا
  

  افغانستان در کاید آمریجد یژیتاسترا
  

 
گر زخمى شده ید یصدھا ى كشتھ ویكایآمر سرباز ن صدھاکنوتا ا ٠٠١٢ نوامبر جنگ افغانستان از

 اتیجنگ افغانستان براى مال .ن جنگ جان داده اندیا ان دریرنظامیارقام فوق غ ده ھا برابر. اند

عراق بھ ماھى  ن رقم دریكھ ایحال ارد دالر خرج برداشتھ است دریلیم ۴١ى ماھانھ یكایدھندگان آمر

تاكنون   ٢٠٠١سال  عراق و افغانستان از مجموعا مصارف جنگ در. ستده ایرس ارد دالریلیم ١۶٢

  .ارد دالر تجاوز كرده استیلیم  ٩٠٠از 

 كیكھ  (CSBA) بودجھ  ژهیو ك ویاستراتژ یابی  مركز ارزش یكھ از سو یدیاساس گزارش جد بر

 تا ٢٠٠١  عراق و افغانستان از سال است، مصارفات جنگ در یامور دفاع در یقاتیمركز مستقل تحق

عراق بھ  جنگ درمصارف ن گزارش، یبھ موجب ا .ارد دالر فراتر رفتھ استیلیم ٩٠٠ كنون از 

آن  كا دریكھ آمر یقبل یھا  تمام جنگ مصارفاتاز  مصرفن یده و ایارد دالر رسیلیم ٦٨٧ بھ  ییتنھا



 كا دریجنگ آمرمصرف اما  .دوم تجاوز كرده است یجنگ جھان یمشاركت داشتھ بھ استثنا

سال  ٢٠ تنام است كھ یجنگ و مصارفات ش ازین مبلغ بیده كھ ایارد دالر رسیلیم ١٨٤ نستان بھ افغا

عراق و افغانستان از  سرباز خود را در پنج ھزار  ش ازیبكا یآمر ن گزارشیاساس ا بر .دیطول كش

   .شده است یز زخمیھزار سربازش ن ٣٣  ش ازیبن حال یدست داده است و در ع

ر جنگ عراق د مصرفنوبل نشان داده است كھ  زهیجا ی  تز، برندهیگلیوزف استج یقات اقتصادیتحق

 دیویبھ نقل از د -چاپ مصر -روزنامھ االھرام  .دیرس ر خواھدون دالیلیك تریش از ینده بھ بیآ

 در یتیامن بھ رغم بھبود اوضاع: انھ نوشتیكا در خاورمیآمر یمركز یروھایپترائوس، فرمانده ن

پترائوس  .شكننده است ن دو كشوریا یتیت امنیچنان وضع گذشتھ ھم ی در مرحلھ عراق و افغانستان

اوضاع : ا گفتیمركز آس انھ ویمستقر در خاورم ییكایآمر یروھایخود در برابر ن یدر سخنران

خاطر نشان  یو .چنان شكننده است  بدست آمده ھم یھا شرفتیپ یبرخ نظر از عراق صرف در یتیامن

   .چنان خطرناك است ن كشور ھمیا یعمومافغانستان، اوضاع  یدوت اریعبھ رغم بھبود وض: كرد

د یوید. د خواھد شدیجد یا مرحلھ افغانستان احتماال وارد جنگ در: مز نوشتیواشنگتن تا ی  روزنامھ

افغانستان كھ آن را  جنگ در یھا كیتاكت ر درییان تغیكا، بھ بیآمر یمركز یس فرماندھیئپترائوس ر

ن یكھ مطرح است ا یسوال: ن روزنامھ نوشتھ استیا .كند، خواھد پرداخت  یم یدیجد ی وارد مرحلھ

 یعراق كھ بھ برقرار درن یمخالف یت محقق شده در نابودیا پترائوس قادربھ انتقال موفقیكھ آ است

  ا نھ؟یكند خواھد بود   یافغانستان كمك م ت دریامن

ا امكان انتقال یشود كھ آ  یمسالھ مطرح من یل داده شود، ایپترائوس تحو كھ قرار است بھ یدر گزارش

ھ یتھ ن گزارش رایكھ ا یكسان .ا نھیدر عراق دنبال شده بھ افغانستان وجود دارد  كھ ییھا  كیتاكت

ر یفراگ د محرمانھ ویجد یحا استراتژیاند كھ ترج  د كردهیاند اما تاك  ات آن را افشا نكردهییكنند، جز یم

 یابیم ارزیموسوم بھ ت یكا و كارشناسان خارجیآمر یدوارافسران  یسو ن گزارش كھ ازیا .باشد

 یكامل بھ پترائوس ارائھ م ییھ یدوسنده بھ صورت یظرف چند روز آ نوشتھ شده است، یمركز

ت ین شامل وضعیگزارش ھمچن نیمطرح شده است و ا ینظام یھا  كین گزارش تاكتیدر ا .شود 

ھا  ی در واشنگتن تكرار تجربھ یمیت .بود واھدك خیپلماتید امور زین كا ویاطالعات آمر یھا سازمان

وه در یش نیو خواستار دنبال كردن ا  د كردهییكھ القاعده را در االنبار شكست داد تا عراق در

  . محدودتر یافغانستان شده است؛ اما در چارچوب

تو نا یك شمالیمان آتالنتیكا و سازمان پیآمر یدوار یروھایفرمانده ن، كرنان د مكیویجنرال د

ن ماه یچند ید درافغانستان طیجد یرویش ھفده ھزار نیكرد كھ با وجود افزا ینیب شیدرافغانستان پ

  . كا در مبارزه با طالبان خواھد بودیآمر یروھاین ین سالھا برایاز بدتر یكید ینده، سال جدیآ

س یاوباما رئم باراك یكا با اشاره بھ تصمیكرنان در گفتگو با خبرنگاران در وزارت دفاع آمر مك



درافغانستان، ھشدار داد كھ با وجود  ینظام یروھاین یصدیش پنجاه فیافزا یكا براید آمریجمھور جد

كا در برابر طالبان وجود یآمر یبرا یزودھنگام یروزیچ پی، ھیآت یروھا درماھھایش گسترده نیافزا

در  یت نامعلوممد ین سطح برایش رادر باالتریروھایكا مجبور است نینخواھد داشت و آمر

كا و ناتو در افغانستان در ادامھ گفتگو با خبرنگاران در یآمر یروھایفرمانده ن. افغانستان نگھ دارد

ن یاز بدتر یكید اعالم كرد كھ سال روان بھ یز بایرو نیش نین افزایبا ا یپنتاگون ھشدار داد كھ حت

اعالم كرد كھ در سھ سال گذشتھ مشكالت د مكرنان در ادامھ یوید. ل خواھد شدیكا تبدیآمر یسالھا برا

رسد  یدرافغانستان وجود داشت كھ بھ نظر م یائتالف یروھایكا ونیآمر یروھاین یبرا یفراوان

ناتو كھ بھ  یروھاین گفت كھ نیھمچن یو. كالت ھمچنان ادامھ داشتھ باشندن مشیز این یآت یدرسالھا

 یتیل مسائل امنونده نخواھند توانست كنتریسال آافغانستان مشغولند حداقل تا چھار  یروھایآموزش ن

 یروھاید كرد كھ نیكا در ادامھ تاكین جنرال ارشد آمریا. دیواگذار نما یداخلیروھاین كشور را بھ نیا

ت ین امنیدر تام ینده در افغانستان حضور خواھند داشت و نقش اساسیا چھار سال آیناتو حداقل تا سھ 

  .د داشتن كشور را بر عھده خواھنیا

آرامش در افغانستان را  یبرقرار یبرا یحل نظام  كا، استفاده از راهیت آمریناتو تحت نظارت و ھدا

روند : آورده است یچھ درگزارشیزوددو یآلمان ی روزنامھ ینترنتیگاه ایپا. ش گرفتھ استیدر پ

 یت فعلیت وضعقرار اس ییدھد كھ گو یدر افغانستان نشان م یخارج یروھاین ینظام ش حضوریافزا

در  یعنی دوھزاروھفتتا سپتامبر دوھزاروپنج سال  یبروراز ف. ابدیكشورھمچون گذشتھ ادامھ  نیا

 ن دریا. ن كشور پنج برابر شده استیدر ا یخارج ینظام یروھایكمتر از سھ سال، تعداد ن یزمان

ت یتقو ش ویفزازھمچنان درصدد ایگر كشورھا نیچون فرانسھ، آلمان و د ییاست كھ كشورھا یحال

ن مورد با یرد كھ ناتو در ایگ یصورت م یرو درحالیش نین افزایا .خود درافغانستان ھستند یروھاین

  .ن اقدام داردیھ ایتوج یرا برا یاریبس ن سازمان مشكالتیعضو در ا یكشورھامردم 

درصد  شصت وھشت. ھستند یات نظامیدرصد مردم مخالف عملھفتادوھفت در آلمان حدود 

دوصدوشصت از  یمین. خوانند یم دیجد یتنامیكنند و آن راو یروھا را ردمیت نیز تقویھا ن یانسوفر

رفتن بھ  یبرا یلیدانند و تما یم دیر مفیدر افغانستان راغ یات نظامی، عملیلنداسرباز ھک یو

. ب رسانده استیآس یمخدوش كرز ی بھ چھره شیش از پیناتو ب یحضور نظام .افغانستان ندارند

ش است، چرا كھ جنگ یعضو ناتو در حال افزا یمردم كشورھا یتینارضا گر سویازد

 بر یادیز یداشتھ است و منجر بھ فشارھا ین كشورھا در پیا یرا برا یاریبس مصارفاتافغانستان،

  . ھا شده است ن كشوریو آموزش درا یصح، یاجتماع یبخشھا

د با یھا با یسیاست كھ حداقل انگل یزیقت چین حقیا. ستیقابل حل ن یق نظامیطر اوضاع افغانستان از

كرده  ن كشور را اشغالیانوزده  ی س در سدهیانگل. اورندیاد بیخود آن را بھ  یخیتار ی تجربھ نظر بھ



ن یھزارسرباز ا ستیصدوبنتوانست با وجود استقرار یر شورویز اتحاد جماھین ستیب ی بود و در سده

ن كشور یآنكھ بتوان ا یبرا .دو برابر آلمان دارد یاست كھ وسعت یرافغانستان كشو. كاررا انجام دھد

ن یالبتھ وجود ا. ازمند استیسرباز ن ھزار پنجصدبالغ بر یكرد، بھ تعداد تصرفرا بھ طور كامل 

ش سطح یحاكم نخواھد ساخت بلكھ منجر بھ افزا ز آرامش و صلح را بر افغانستانیتعداد سرباز ن

. خواھد داشت یرا در پ یشتریگناه و بیشدن افراد ب ن امر كشتھید كھ اھا و جنگ خواھد ش خشونت

مستقر در جنوب و شرق  یھانپشتو یژه از سویت خود را بھ ویمشروع شیش از پیز بین یدولت كرز

مھ یش از گذشتھ بھ عروسك خیھا مواجھ ھستند ازدست خواھد داد و ب یریدرگ شتر باین كشوركھ بیا

  .اھد شدل خویتبد غرب یشب باز

گذار  ریمستقل و تاث یاز است كھ دولتین ییھا و حاكم ساختن آرامش برافغانستان، بھ افغان یآزاد یبرا

  . ل شده باشدیداشتھ باشند كھ در خود افغانستان و نھ در خارج تشك

 اج بھ كمكیز كھ احتین یطیباشد و درشرا یم یشتریت بیامن ین شود، داراییملت تع یسو كھ از یدولت

خواھند كرد و  دارند، سھم خود را ادا یكیكھ با افغانستان روابط نزد ییخارج باشد، كشورھا یسو از

ن كشور بھ حداقل یدر ا ونیافراط یز از سوین یو انتحار یستیترور یھا اتیگرسو احتمال عملیازد

ر خواھد یافزون، بر تمام منطقھ تاث روز یثبات یاست كھ ادامھ جنگ و ب ین در حالیا. دیخواھد رس

ھرگونھ تنش در . است یی توان ھستھ یدارا با احزاب قدرتمند و یژه پاكستان كھ كشوریگذاشت بو

است  یخارج یروھایامد حضور نیز پیم نیشاھد آن بود گذشتھ یروزھا یروابط پاكستان و ھند كھ ط

ز در یرا ن یل شود، مطمئنا حضور كشورسومیتبد یی قدرت ھستھ ن دویھا بھ جنگ ا ن تنشیكھ اگر ا

د ھر چھ یدانستند كھ با یھا آشنا بودند مطمئنا م امدین پیبھ ا یخارج یروھاین اگر. خواھد داشت یپ

   .ان برسانندیخود رادر افغانستان بھ پا یحضورنظام ید و شرطیچ قیھ یو ب زودتر

لت اوباما، توجھ كارآمدن دو یبا رو.. .:سدینویرادرمقالھ میکا اخیك آمریقات استراتژیمعاون مركز تحق

 یھا تیسم و فعالیموضوع ترور. معطوف شده است ش از گذشتھ بھ افغانستان و پاكستانیكا بیآمر

م یتصور ت. كاستید آمریدولت جد یھا از دغدغھ یكیافغانستان  القاعده ھمراه با ضعف دولت در

ن یا ید اقتدار جھانتوان یسم میالقاعده و رشد ترور یھا تیاست كھ فعال نیاوباما ا یاست خارجیس

نكھ یبا در نظرداشت ا. بپردازد یكا بھ مسائل مھم جھانیسؤال ببرد و اجازه ندھد كھ آمر ریكشور راز

شھ در یكھ ر یافراط یھا انین كشور بھ جوالنگاه جریده است وایچیار پیدرعراق بس یاسیط سیشرا

 یعنیبھ افغانستان و پاكستان  را اوباما توجھ خود یاست خارجیل شده است، سیافغانستان دارند، تبد

 . سم معطوف كرده استیترور یزادگاه اصل

. میا بوده یغرب یھا دولت یان دولت افغانستان وبرخینظرھا م   اختالف یگذشتھ شاھد برخ یھا در ھفتھ

انجام شد، در مورد افغانستان اظھار داشت كھ  د كھیخود دركاخ سف ین كنفرانس مطبوعاتیاومابا دراول



م بھ یك انتقاد مستقین گفتھ یا ،اطالع است یگذرد ب یآنچھ در اطرافش م شدت از لت افغانستان بھدو

آن كشور، دولت افغانستان  یز در نشست سنایكا نیر امور خارجھ آمرین وزیھمچن. بود یدولت كرز

 یعموم اصالح اوضاع ید برایدولت مواد مخدر و آلوده بھ فساد خواند و اعالم كرد كھ دولت جد را

ت ید از وضعیناتو با انتقاد شد سکرترجنرالن یھچن .است یادیبن یدنبال راھكارھا در افغانستان، بھ

جاد و یا دولت افغانستان، بھ اندازه وجود مخالفان در یتیكفا یاست كھ فساد و ب دولت افغانستان، معتقد

رفع مشكالت  یافغانستان برا ھیھمسا یبر مشاركت كشورھا یو. نقش دارد یو ناامن یثبات یاستمرار ب

مشكالت،  یرش برخیومقامات افغانستان ضمن پذ یدر مقابل، كرز. د كرده استیوبھبود اوضاع، تاك

ھا و مشكالت  یثبات یاز ب یمستقر درافغانستان را مسبب برخ یخارج یروھایعملكرد ورفتارن

 یھا استیتحقق س ت و عدمی، امنجاد ثباتیناتو در ا یروھایق نیرسد عدم توف ینظر م بھ .دانند یم

تواند در سرنوشت  یم نیجاد كرده است و ایا یت از دولت كرزیرا در حما ییدھایكا، تردیآمر

كماكان  یموجود، كرز ینظرھا رغم اختالف البتھ بھ . آن كشورموثر باشد یجمھور استیانتخابات ر

نكتھ .د داردیا در افغانستان تاكھ ستیترور مقابلھ با یبرا یخارج یرویبر ضرورت استمرار حضورن

 در افغانستان متوسل شود؟ یخواھد بھ ابزار نظام یم ن است كھ دولت اوباما تا چھ حدیگر ایمھم د

ر نشان داده است كھ یاخ یھا سال كا و ناتو دریآمر یروھایدرگذشتھ و ن یشورو یدوتجربھ ناموفق ار

ر یرا وزیكھ اخ یطور راحل و فصل كرد؛ بھ انافغانست یتوان مشكالت فعل ی، نمینظام  حل با راه

سم ناكارآمد بوده و یھ تروریمبارزه عل یگذشتھ برا یھا است روش س اعالم كردهیامورخارجھ انگل

 ز نشانیھ نیاول یھا یابیارز. رو مقابلھ كند شیپ یدھایلھ جنگ و كشتار، با تھدیوس بھ تواند یغرب نم

   .كند  ینم یتنھا راه مقابلھ با مشكالت موجود تلقرا  یدھد دولت اوباما ابزار نظام یم
  

  ٢٠١٠اپریل  ٣یکشنبھ، 
  

 !توجھ

  مجاز است »اصالت« صرف با ذکر منبع و نام »اصالت« نقل مطالب از کاپی و

  می باشد »اصالت« حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ کلیھ ی
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