
 

 همقدم

کشو عضو این سااماا    ٢٨با حضور  نشست اخیر ناتو

 ٨در تاریخ  کشور همکار آ ، در شرایط حساسی ٢٦و 

و طیف وسیعی  برگزار شد تیر( ١٩و  ١٨جوالی ) ٩و 

ام اوضوعات اهم خاورایانه و شاما  آرریااا ام جم اه    

اسأله خارو    پوشش داد.ارغانستا ، عراق و سوریه را 

اناسبات با روسیه،  در انگ یس ام اتحادیه اروپا و تنش

ساباه در خاورایانه، نشسات اخیار    به همراه آشوب بی

ناتو را ام اهمیت بیشاتری برخاوردار سااخته باود. در     

در طو  عمار  ناتو " :همین راستا، اوبااا نیز اتذکر شد

 ، هیچگااه باا یناین طیاف وسایعی ام     خاود ساله  ٧٠

اشکالت اانیتی، انسانی و سیاسی به صورت همزااا   

 ."اواجه نبوده است

همچنین وی دو روم پایش ام برگازاری نشسات    

خواناد    "پراخااطره "، باا  و در اساتابا  ام آ   ورشو

شاارایط اانیتاای در ارغانسااتا ، تهاامیم بااه کاااهش  

نیروهای آاریکایی در ارغانستا  باه صاورت کنادتری    

بار   اش گررات.  است جمهاوری حداقل تا پایا  دوره ری

ریکاایی  نظااای آا  ٨٤٠٠، قرار شد تا تعداد این اساس

در ارغانستا  باقی بمانند؛ در حالی کاه   ٢٠١٧تا سا  

ای تا انتها  تا پیش ام این قرار بود که تعداد این نیروها

ایان در حاالی    .نفر کاهش یاباد  ٥٥٠٠به  سا  جاری

هزار نفاری ارغانساتا     ٣٢٠است که نیروهای نظاای 

 هزار حم ه اقدام کردند. ٢٠طی سا  گذشته، به 

به اهمیت نشست اخیر ناتو در ورشو کاه  با توجه 

هااا و اقاادااات رراواناای ام سااوی دولاات  ریاازی برنااااه

ایان   ارغانستا  در جهت ج ب اعتماد و تداوم حمایات 

گزارش حاضار اعواوب باه    ود، ساماا  را برانگیخته ب

های صورت گررته  تبیین نتایج این کنفرانس و واکنش

 باشد. در قبا  آ  ای

 نتایج کنفرانس ورشو

عوفاای در تاااریخ  جهاااتی، ناوااهایاان نشساات ام  -١

بااارای رود: او  اینکاااه  ارغانسااتا  باااه شااامار اااای 

ارغانستا  در یک کنفرانس اهام  نماینده  ،بار نخستین

صاری  و روشان ام پاکساتا  باه      لشاک الم  ی به  بین

انتااد نمود و اظهار داشات:   مخاطر حمایت ام تروریس

کشورهای انواه در اارِ ابارمه با تروریسام در  تماای 

در هماین   .کنار ارغانستا  قرار دارند به جاز پاکساتا   
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ریایس جمهاور ارغانساتا  پاکساتا  را ااهار      راستا، 

پاکساتا   "کرد: ابرام و  .ثباتی در ارغانستا  دانست بی

را به خوب و بد تاسیم کرده و ایا   ها عمال تروریست

سخنناِ   رسد کاه   به نظر ای ."قایل است تمایزآنا ، 

های  نقطۀ عطفی را در تغییر  سیاست ،آقای غنی

 افغانستاِ در رابطه با پاکستاِ رقم خواهد زد.

اینکه در شرایط بسایار حسااس و شاکننده     دوم

اانیتاای رع اای ارغانسااتا  کااه بااه معاام بساایاری ام   

ساامی بارای    سرنوشات ، سا  جاری، سا  کارشناسا 

و نسابت   رود شمار اای  کشور و حکوات ارغانستا  به

اش  به توا  اشرب غنی در اتمام دوره ریاست جمهوری

ا آاریکا  ای وجود دارد، تردیدهای جدی ٢٠١٩سا   تا

شده خود در اورد  مود که برنااه ام پیش تعیینناعالم 

در ارغانستا  را تغییر خواهاد  تعداد سربامانش کاهش 

موازنخه قخدرد در دروِ افغانسختاِ، در    داد. این 

ای و از زاویه نقش آمریکخا در ایخ     سطح منطقه

 کشور واجد اهمیت است.

کااه تااا  تعهااد کردناادکشااورهای عضااو ناااتو  -٢

نیروهاای اانیتای    باه یک ای یارد دالر ساالنه  ،٢٠٢٠

 ٥/٣آاریکاا نیاز کماک     کمک االی کنناد.  ارغانستا 

شایا  ذکار   ای یارد دالری به ارغانستا  را اتعهد شد.

ساالنه  ستاِهزینه نیروهای امنیتی افغاناست که 

میلیخوِ دالر   ۵۰۰تنهخا   که میلیارد دالر است ۵

 .شود یرراهم ا دولت افغانستاِ آِ از سوی

حداقل آاریکا اتعهد شد کاه  ام سوی دیگر،  -٣

هخای   نیروی نظخامی خخود را در موموریخت    ٢۰۰۰

ضدتروریستی بر علیه القاعده، طالباِ و داعخش  

 ٦٩٠٠بگمارد و حدود  های تروریستی و سایر گروه

نااتو، باا ارتاش و پ ایس     اأاوریات  نفر نیاز در قالاب   

 ارغانستا  همکاری کرده و به اشاوره بپردامند. 

نیروهاای   ام ایان پاس،  تهمیم گررته شد تاا   -٤

هااا  ع یااه تروریساات کنشخخی مبخخارزهآاریکااایی در 

اشارکت داشته باشند؛ این در حالی است که تا پایش  

ام این، دخالت نیروهای آاریکاایی، صاررا احادود باه     

ااورد تهدیاد یاا حم اه      آنهاا شاد کاه    هایی اای  ماا 

 ،نیک ساو  ژنارا   رتناد.  رگ قارار اای  استایم طالباا   

 ، ایان اساترات ی  نیروهاای نااتو در ارغانساتا     رراانده

ناایاد   "خورده استراتژی شکست"را  سابق آاریکا

که استرات ی حم ه غیرواکنشای  کرد و ابرام اایدواری 

به همراه  "پیامدهای استراتژیکی"ها،  به تروریست

 آورد.

نااآراای   شرایوی کاه  درناتو، عضو کشورهای  .٥

بخر سخر سخه    یاباد،   ارغانستا  هر روم شدت اای  در

قااط    پشتیبانی تداوم اأاوریت ام جم ه مسوله مهم،

، ارائاه   ٢٠١٦پاس ام ساا     ام نیروهای نظاای ارغاا  

نیروهای اانیتی ارغانستا  تا ساا    های االی به کمک

هااای نظاااای و   همکاااریهمچنااین تااداوم و  ٢٠٢٠

باه تواراق   با حکوات ارغانساتا    ادت طوالنی سیاسی

 ند.  رسید

 ها نسبت به کنفرانس ورشو واکنش

 پاکستاِالف: 

ساابت بااه ای ن طاای اعالایااهپاکسااتا   ومارت خارجااه

اساس آ  بیشاتر بار    که واکنش نشا  دادنشست ناتو 

استوار در این نشست غنی اشرب سخنرانی  هبواکنش 

نسبت به اظهاارات   و در آ ، نشستاین ، تا ک یت بود

کارده  و نااایادی  اظهار تاسف  ارغانستا  جمهور یسئر

 . است



 ها و واکنش نشست ورشو؛ دستاوردها     ٣

 

 طالباِب: 

نااتو در ورشاو، طای    گروه طالبا  نیز در اورد نشست 

جویاناه و خیرخواهاناه    ص  ، نسبت به نیات ای اعالایه

هاای   حمایات نظااای ام نیارو   در  نااتو  اقادااات بود  

باا  نه  را این اقدام و، ابرام تردید کرد اانیتی ارغانستا 

 یاا  این اانیات کشاور و  أت یا ها تاویت این نیرو هدب

تداوم  به انظورکه ، ب ارغانستا  دراع ام تماایت ارضی

انااار   در جهااتجنگاای ااریکااا و ناااتو  اسااترات ی 

 . نمودت ای خودشا  در انواه 

 دولت افغانستاِج:

را بارای   نااتو نشست  ارغانستا ،کاخ ریاست جمهوری 

اسات و   کارده  ت اای ورد خاوب  اارغانستا  یاک دسات  

اجمااع سیاسای جهاانی     رشاو، نشست وتهری  کرده: 

و اعضاای   داشترا به همراه برای حمایت ام ارغانستا  

، تعهااد خااود ابناای باار تااداوم حمایاات  ایاان پیمااا 

تاا ساا     های اانیتی و دراعی کشورام نیروشا   قاط 

 راارغانساتا    ع یه تا رر  تهدیدات همچنینو  ٢٠٢٠

 .اعالم کردند

 ه افغانستاِجامع -د

ای بااه  برخای ام کارشناسااا ، نگااه کااااالی خوشابینانه   

سیاسی و ام جهات اخت ف  رشو دارند و آ  رانشست و

باه   کنناد.  مند ت ای ایبرای ارغانستا  ارمشاقتهادی 

باه حمایات سیاسای     ارغانساتا  شادیدای  عایده آنهاا،  

ام  دارد کاه ایان حمایات صاراحتای     نیامهای ناتو  کشور

های عضو پیما  آتالنتیک شامالی   رهبرا  کشورسوی 

را ام انزوی شاد   ارغانستا  این اار، . ه استشد ابرام

 له بعادی، دهاد. اساأ   اینجات  ٢٠٢٠تا سا  حداقل 

هاای   هاای کشاور   االی ارغانستا  به کماک شدید نیام 

و عدم رروپاشای نیروهاای نظااای    به انظور عضو ناتو 

حفا   ام جم اه   هاا  ایان کماک  اقتهاادی   اتتاثیرنیز 

اشاتغا  و درآااد ا ای     د ورشد تولیا ا ی، ارمش پو  

 .سامند را اورح ای ارغانستا 

 برخی دیگر ام صاحبنظرا  سیاسی در ارغانستا ،

آنهاا ام یاک    ؛ت ناتو دارندنگاهی ت فیای به نتایج نشس

دساتاوردهای   ،با توجه به تشدید حماالت طالباا   سو 

هاای اانیتای    یرون امام بُعد حمایت االی  رشونشست و

ااا ام بعد سیاسی کنند  ایمند ت ای ارمشرا ارغانستا  

ابنای بار    رشار قارارداد  پاکساتا   تحت  اسألهو در 

، هاا  انهرب ساختن این کشور ام حمایت ام تروریست

 دانند. ایارغانستا   قابل قبولی برای دستاورد راقد

تعهد ام انتادا  در داخل ارغانستا ،  دسته سوم

جدیاادی را اااار ناااتو باارای ارغانسااتا    درامااادت 

نیاز  این اار، پایش ام ایان   که و اعتادند  پندارند نمی

تاداوم حمایات و    نااتو اورد تأکید قرار گررتاه باود و   

را پایش ار ایان    ٢٠٢٤ ساا   تاا  ارغانساتا   کمک به

همچناین دولات   ایان دساته،    ه باود. ریزی کرد برنااه

ارغانستا  را در اجرایی کرد  تعهدات خود به نااتو، ام  

رسااد، ایجااد    کااهش اصالحات در ماینه جم ه انجام 

  توسعه اقتهاادی و اقادااات بیشاتر    شفاریت و تاویت

را حفاظت ام کودکا ، حاوق بشار و حااوق مناا     در 

در هماین راساتا،    پندارناد.  راقد قهد و تالش المم ای

و طررادارا  جنابش   های اایم اروپاا   ارغا ام  تعدادی

روشنایی، در احال برگازاری اجاالس نااتو اقادام باه       

 "رسااد و ظ ام حاکماا    "گردهمایی اعتراضی بر ع یه

 .ارغانستا  کردند

 جامعه آمریکا -ه

بسیاری ام انتادا ، عدو  آاریکاا ام برناااه ام پایش    

شکست سیاسی در " ای ام شده خود را نشانه تعیین

کنناد و ایان تهامیم اوباااا را      ت ای اای  "افغانستاِ

اش ابنای بار کااهش نیروهاای      ناض ساخنا  قب ای  
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نظاای آاریکایی ام خاک ارغانستا  تاا پایش ام پایاا     

 دانند.   اش ای دوره ریاست جمهوری

ناوک  ام سوی دیگار، عاده دیگاری ام انتاادا ،     

کاااهش اسااترات ی پیکااا  انتااااد خااود را بااه ساامت 

اند؛ اااه گذشاته،    هنشانه ررتنیروهای نظاای آاریکایی 

نفر ام ااااات نظاای و دیپ ماتیک سابق آاریکایی  ١٣

های ارشدی که پیش ام ایان در   ام جم ه سفرا و ژنرا 

اند، به رهبری ژنرا  جا  الان،   ارغانستا  خدات کرده

نگاشتند و تاداوم حضاور آاریکاا در     ای به اوباما نامه

دانساتند و ام   "یک ضرورد حیخاتی "تا  را ارغانسا 

اوبااا خواستند تا در سیاست کاهشی خود تغییر ایجاد 

هزار نفار   ١٠کند و نیروهای نظاای را در سو  رع ی 

حف  کند؛ به عایده آنها، این اار نه تنهاا ااان  روناد    

شااود، ب کااه روحیااه اااردم و  ارزایشاای اهاااجرت ااای

ه و حتای باه تغییار    نیروهای نظاای ارغا  را ارتاا داد

گرایای   ااشین تولیاد ارارا   "ناش پاکستا  به عنوا  

   نیز کمک خواهد کرد. "آایز خشونت

جخخخیم دساااته دیگاااری ام انتاااادا ، اانناااد 

، نماینده دااوکرات ااسایوسات و انتااد    گاورِ مک

و عادم   ناپذیر جنگی پایاِجنگ، نسبت به ورود در 

 وجود اساترات ی پایاا  کشامکش و خارو  نیروهاای     

ایی ام ارغانساتا ، انتاااد دارناد تاداوم وضاعیت      آاریک

 ای ایااالت اتحاده ق ماداد     رع ی را به صالح انار  ا

 کنند. نمی

 بندی جمع

هاای   آنچه که اشخص و واض  است، اینکاه سیاسات  

در ایجاااد دسااتاوردهای آاریکااا در قبااا  ارغانسااتا  

در این کشور، ناااورق و ناکارآااد باوده     اثبت باثبات

، طالبا  در ایان کشاور اجاددای    ٢٠٠٨و ام سا   است

هاای نظااای خاود     احیا شد و شروع به تاویت پایگااه 

های  نمود و در حا  حاضر، شرایوی است که در بخش

دولت تنها بر یک ساختما   ،ارغانستا میادی ام خاک 

نظاای و یک بخش ام بامار تس ط دارد؛ شارایط بسایار   

نگرا  آینده ثباات   ای که بسیاری را حساس و شکننده

 و اانیت در ارغانستا  نموده است.

اخیر ناتو، باا اختهااد داد    هریند که نشست 

یک روم کاری کاال به اعضل ارغانستا  و اعالم تداوم 

های سیاسای، نظااای و ااالی ام ایان کشاور،       حمایت

ناش اهمی در ارزایش اعتماد بانفس دولات و ااردم    

یث اعطای حمایت از ح ،بیشترارغانستا  داشت، ااا 

سیاسخخی از حکومخخت فعلخخی افغانسخختاِ کخخه   

قابال  باشخد،   تری  گزینه برای غخرب مخی   مطلوب

سا  گذشته، هرگاز   ١٠توجه است وگرنه حداقل طی 

هاایی یااک ام ااااااات ناااتو، صااحبتی ام خاارو  ام    

باه  های االی به ایان کشاور    ارغانستا  و یا قو  کمک

اوارح  بودناد؛ هریناد کاه شاروطی را      ایا  نیاورده

نه ام سوی دولات ارغانساتا  و   ساخته بودند که هرگز 

 جدی گررته نشد.نه غرب، 


