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 مبارزه با تروریسم:  سیاست خارجی آمریکا دربررسی 

 واشنگتن -پیمان امنیتی کابل اهداف و پیامدهای
 1اسماعیل بایبوردی

 دکترای علوم سیاسی از دانشگاه میسور هند و مدرس دانشگاه

 کابک خبیری

 الملل دانشگاه آزاد تهران مرکزیاستادیار روابط بین

 محمد حسن شاه رضایی

  الملل دانشگاه آزاد تهران مرکزیکارشناسی ارشد روابط بیندانش آموخته 

 (27/3/94تاریخ تصویب  -16/1/94)تاریخ دریافت 

 

 چکیده

افغانستان را به کانون سیاست  واقعه،و حمله آمریکا به افغانستان در فاصله کمتر از یک ماه پس از آن  2001سپتامبر  11تروریستی  حادثه

به این کشور و اشغال آن توسط  آمریکاامنیتی افغانستان پس از حمله  –تحوالت سیاسی خارجی ایاالت متحده مبدل کرد. در همین راستا

. این مسئله تحت شدتبدیل المللی در خالل یک دهه گذشته  ای و بین های منطقه ترین چالش ترین و پیچیده یکی از مهمبه نیروهای ائتالف، 

 ای در قبال افغانستان و ای و فرامنطقه های متفاوت و در مواردی متعارض بازیگران منطقه تأثیر عواملی مانند رویکردها، منافع، اهداف و سیاست

ی در این کشور این تحوالت سبب تداوم منازعات سیاسی، اجتماعی و امنیت ای نسبت به آن بوده است. عدم تحقق یک رویکرد مشترک منطقه

 شده است. 

کند پدیده تروریسم است. از طرفی نقطه محوری سیاست خارجی در سده کنونی آنچه منافع آمریکا را از دید رهبران این کشور تهدید می

ه عنوان خطر اصلی آمریکا در هزاره جدید مبارزه با تروریسم است. برای اولین بار است که آمریکا در طول تاریخ خود با بازیگری غیر دولتی ب

 توان آن را ظهور تروریسم فراگیر نامید.مواجه شده، و لذا آمریکا با تهدیدی مواجه است که می

قدرت هژمون آمریکا و نقش حیاتی این کشور در جهان به عنوان ایجاد کننده نظم نوین جهانی و از طرفی حضور پررنگ آمریکا در خاک 

را بر آن  مولفینوشنگتن در زمان دولت اشرف غنی شد،  -رانجام منجر به انعقاد پیمان امنیتی کابلکه س اخیرسال  چهاردهافغانستان طی 

 .بپردازند سیاست خارجی آمریکا در انعقاد این پیمان و تاثیر آن در امنیت منطقه و جمهوری اسالمی ایران اهداف و پیامدهای داشت تا به

 

  کلیدی: واژه های

 هژمونی  واشنگتن، امنیت و ثبات و -سپتامبر، پیمان امنیتی کابل 11آمریکا، حوادث تروریسم، سیاست خارجی 
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 مقدمه

های اتحاد برای نخستین بار نگرانی ژرف آمریکا از سرنوشت افغانستان را برانگیخت و یک سال پس از آن ورود تانک 1978کودتای کمونیستی 

ای جز پذیرا شدن قدرت تبدیل کرد. یک دهه پس از آن، مسکو چارهرا به میدان رقابت دو ابرن کشور جماهیر شوروی به خاک افغانستان آ

ها شکست نیافت و نیروهایش را از افغانستان فراخواند. نیروی نظامی و ماشین جنگی رهبر قطب شرق، در برابر ایستادگی شگفت انگیز افغان

ها را به زانو داد. ولی آنچه سرخهای گسترده نظامی در اختیار جنگجویان قرار میمکها، ککارآیی نداشته و آمریکا نیز برای ناکامی روس

درآورد، ناتوانی آنها در کنترل روستاها و همچنین ناتوانی حکومت مرکزی دست نشانده در اعمال قدرت در سراسر کشور و مشروعیت بخشیدن 

توان تنها با نیروی  ها در افغانستان نشان داد که  الگوهای تاریخی را نمیسرخبه نمادهای قدرت مرکزی در مناطق گوناگون بود. تجربه تلخ 

 11، نظر آمریکا بیش از پیش به افغانستان جلب شد و رویدادهای 1996نظامی دگرگون کرد. با به قدرت رسیدن طالبان در سال 

، به گونه یکی از مناطق کانونی در سیاست خارجی ایاالت متحده سپتامبرافغانستان را برای نخستین بار در سراسر تاریخ روابط خارجی آمریکا

 (.1390،15درآورد )دهشیار،

های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در مقر پنتاگون در واشنگتن باعث ایجاد یک سپتامبر و حمله انتحاری منسوب به القاعده به برج 11حادثه 

نیروهای مبارزه با  ،(1373و 1368های شورای امنیت )بر اساس قطعنامه و ظامیتحول نظامی و سیاسی در افغانستان شد. از نقطه نظر ن

 تروریسم به رهبری آمریکا به افغانستان حمله کرد تا حکومت طالبان و متحدین خارجی آنها یعنی القاعده را ساقط کند. از نقطه نظر سیاسی

های سیاست، امنیت و رجی موثر در تحوالت افغانستان تشکیل شد تا حوزههای داخلی افغانستان و بازیگران خانیز اجالس بن با حضور گروه

سازی در افغانستان در نظر گرفته شد که عبارت بود از اقتصاد را برای دوره پس از طالبان ترسیم کند. در این اجالس سه مرحله برای دولت

 (.37، 1390دولت دائم)جعفری،ماهه و نهایتاً یک  18تشکیل یک دولت موقت شش ماهه، یک دولت انتقالی 

ترین دوره صلح در میان های آمریکا در بطن طوالنیها و گستردگی تواناییپذیریبیش از هر چیز نشان دهنده تؤامان آسیب سپتامبر 11واقعه 

هاربر، در توجیه د پرلهای بزرگ در تاریخ بشری بوده است. این حادثه در حیات سیاسی داخلی و خارجی آمریکا، نقطه عطفی به ماننتمدن

های کلی کشور گردید. آمریکا به عنوان یک قدرت ناآرام با توجه به منطق و اجماع حاکم در های نوین در خط مشیگیریها و جهتدگرگونی

که به دنبال سقوط  سپتامبر، ترتیبات جدید قدرت را 11واشنگتن برای ترویج خیر و مبارزه با مخالفان، جهاد را ضرورتی دوباره یافت. حادثه 

کمونیسم شکل گرفته بود متحول نساخت، بلکه از یک سو الگوهای نوین قدرت را که از پیش، پا گرفته بودند را منسجم نموده و از سوی دیگر 

اوران او، با مباحث تئوریک را که در خصوص استراتژی آمریکا در لحظه تک قطبی به پا خاسته بود شکل نهایی داد. لذا جورج دبلیو بوش و مش

ترین الگوی ترین و مطلوباشاره به عملیات انتحاری علیه خاک آمریکا، که در تاریخ مدرن هرگز اتفاق نیفتاده بود، استراتژی تفوق را مناسب

ی و یک ی جهانی، تقویت نهادهای امنیتتر در صحنهتر و تهاجمیهای نظامی، حضور گستردهرهبری برای آمریکا دانسته و افزایش هزینه

، صص 1391ترین روش مقابله با نوع جدید چالش منابع جهانی آمریکا و امنیت داخلی اعالم کردند)دهشیار،گرایی را تنها راه و منطقیجانبه

 (. 129و128
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ه قدرت بود های جدیدی از مبارزهای بزرگ نبود، بلکه تجلی شکلحمله به نیویورک و واشنگتن برخاسته از الگوهای سنتی رقابت بین قدرت

تر با آن مواجه خواهد شد. زیرا اثبات شده بود که دشمن اصلی تروریسم است، و لذا ای وسیعکه سیستم آمریکایی حاکم در آینده به گونه

دید ای جهانی و جهان شمول داشته و ضروری است که آمریکا برای مبارزه با این دشمن جمبارزه با تروریسم به مانند سد نفوذ شوروی، جنبه

 (.144و138در همه جا حضور داشته باشد )همان، صص 

گردد، بیانگر این مطلب است که سپتامبر و به دنبال توفیق آمریکا در جابجایی قدرت در افغانستان مشاهده می 11آنچه امروزه طی حوادث 

باشد. به دنبال رای تداوم و تشدید تفوق میای باستراتژی رهبری برای دفاع جای خود را به رهبری برای هدایت داده است که این نشانه

الملل شکل گرفته بود تثبیت شد و سپتامبر ساختاری که پس از فروپاشی شوروی در نظام بین 11عرب تبار در تاریخ  19عملیات انتحاری 

سپتامبر  11ریک یافت. حوادث های آمریکا داشت استحکام تئوای در شکل دادن به سیاستالملل که تاثیر تعیین کنندهساختار محیط بین

-ای تغییر یافته که موقعیت بسیاری از بازیگران به جهت میزان قدرت آنها در صحنه نظام بینبیانگر این واقعیت بود که شرایط جهانی به گونه

با گسترش نفوذ و قدرت آمریکا الملل تضعیف شده و در نتیجه بعضی از بازیگران دستیازی به عملیات تروریستی را تنها راه ممکن برای مقابله 

 (.155و152، صص 1391اند )دهشیار،در صحنه جهانی یافته

 مبحث نظری
ترین بازیگر صحنه جهانی مطرح است. بر پایه نظریه ثبات مفروضه اصلی تحقیق بر اساس وجود نظام تک قطبی و قدرت هژمونیک آمریکا به عنوان مطرح

الملل، ضرورتاً بایستی بتواند نیازهای حیاتی بخش ثبات و امنیت جهانی را تامین کند. لذا، بایستی بازیگر عرصه بینترین هژمونیک، آمریکا به عنوان مطرح
الملل)که برخالف نظم مبتنی بر گرایی تهاجمی ایاالت متحده در محیط بینبتواند با تروریسم مقابله نماید. برای پاسخ به سئوال اصلی مطرح شده نظریه واقع

ای یابد( و ضرورت گستردهگرایی تهاجمی را مناسب میالملل بوده، نظم مبتنی بر هژمونی و واقعزنی نهادی که مستلزم نگاه دفاعی به صحنه روابط بینچانه 
در این راه گام بردارد مورد  که برای ایجاد و تداوم ثبات در کشور افغانستان وجود دارد، باتوجه به این که آمریکا نقش محوری در تامین نظم حاکم دارد و باید

 بحث قرار گیرد. 
 

 هابررسی و تحلیل یافته
سپتامبر افغانستان را برای نخستین بار در سراسر  11، نظر آمریکا بیش از پیش به افغانستان جلب شد و رویدادهای 1996با به قدرت رسیدن طالبان در سال 

سیاست خارجی ایاالت متحده در آورد. اما هدف آمریکا از اعزام بیش از یک صد هزار به نیرو به تاریخ روابط خارجی آمریکا به یکی از مناطق کانونی 
های آن، در گرو کاربرد هرچه پنداشت که درهم شکستن تروریسم و خشکاندن ریشهچه بوده است؟ آمریکا می 2011و  2010های افغانستان بویژه در سال

باراک اوباما این منطق را داشتند که پیروزی در افغانستان به معنای نابودی تروریسم که بزرگترین دشمن آمریکا  بیشتر نیروی نظامی است. آنها به رهبری
گمان دیر یا زود خواهند فهمید که حضور برجسته طالبان در نیمی از خاک افغانستان و گشتن این مناطق به دست شود خواهد بود. ولی بیشمرده می

 گیرد. سرشت تاریخی افغانستان مایه میبنیادگرایان سلفی، از 
بگیرد، استراتژی مبارزه با تروریسم مبتنی بر سیاست کرد ایاالت متحده سیاستی انفعالی را پیبرخالف منطق استراتژی مبارزه با کمونیسم که ایجاب می

سیاسی راسرلوحه سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد قرار ها و سیاستی فعال است. مبارزه با کمونیسم، ایجاد، تداوم و حمایت از ثبات اشاعه ارزش
گرایی تهاجمی را المللداد. مبارزه با تروریسم، دمکراتیزه کردن را در قالب یک پروژه آمریکایی، اساس کار قرار داده است.  به این دلیل است که آمریکا بین

ثباتی چارچوب استراتژی مبارزه با تروریسم، حضور وسیع آمریکا در صحنه جهانی و بی ریزی کرده است. پس دربنیان سیاست خارجی خود در منطقه پی
 سیاسی در منطقه خاورمیانه را باید یک ضرورت اجتناب ناپذیر قلمداد کرد. 

تصمیم گیرندگان آمریکایی بیشترین سپتامبرتامین منافع آمریکا در چارچوب مبارزه با تروریسم مشروعیت جهانی پیدا کرد و این فرصتی بود که  11بعد از 
سپتامبر افغانستان را برای نخستین بار در سراسر تاریخ روابط خارجی آمریکا به گونه یکی از مناطق کانونی در  11برند. رویدادهای بهره را از آن برده و می

ونی بنیادی در استراتژی آمریکا در نبرد با القاعده پدید آمد و گیری، دگرگسیاست خارجی ایاالت متحده در آورد. با ورود باراک اوباما به صحنه تصمیم
ها بود، در های باراک اوباما در افغانستان گشت. لذا برخالف عراق که در آن هدف آمریکا از میان بردن همه مقاومتاستراتژی ضد شورش شالوده سیاست
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از یک سو در پی استوار کردن حکومت مرکزی در افغانستان بود و از سوی دیگر در پی  کرد. این کشورافغانستان آمریکا دو هدف عمده و بنیادی دنبال می
 مبارزه با تروریسم )ناتوان کردن طالبان( به عنوان سرچشمه خطر بود. 

نیروهای رزمی آمریکا در  وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا، از همان نخستین روزهای آمدن باراک اوباما به کاخ سفید رئیس جمهوری را به افزایش شمار
غانستان، تغییر در نوع افغانستان و پیاده سازی استراتژی مبتنی بر حضور همه سویه در آنجا تشویق کردند. اوباما تمام تغییرات در رابطه با افزایش نیرو در اف

ین کرده باشد که چرا این جنگ ضروری است. از نظر او این جنگ نیروهای فرستاده شده، و تغییر در شیوه مبارزه را در این راستا اتخاذ نموده تا تاکید بر ا
کند. باراک اوباما عنوان کرده این جنگی است که ما باید در آن پیروز ضروری بوده چون اهداف خاصی را که در چارچوب مبارزه با تروریسم است را دنبال می

های بیگانه هیچگاه شرایطی را رقم زده که این کشور را بسیار متمایز ساخته است. لذا دولتهای افغانستان شویم. اما وی غافل از این مسئله است که ویژگی
و منابع اند که این کشور را در اشغال خود درآورده و مردم را مقهور و گوش به فرمان خود نمایند با توجه به موارد مطروحه و بررسی اسناد، کتب قادر نبوده

توان چنین نتیجه گرفت که رهبران آمریکا چه در حیطه نظامی و چه در حیطه سیاسی به لحاظ فقر درک پژوهش میاینترنتی در خصوص سئوال اصلی 
ندارند. آنها  تاریخی از شرایط افغانستان، کمترین فهم تحلیلی را در خصوص این که در افغانستان هدف غایی آنها چیست و کارآمد ترین شیوه کدام است را

ای هنگفت و گسیل نیرویی بالغ بر یکصد هزار نفر به افغانستان به منظور مبارزه با تروریسم و تعلیم نیروهای بومی ارتش تازه تاسیس هعلیرغم صرف هزینه
های حیات اجتماعی افغانستان و از سوی دیگر کمک در ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر، کارآمد و مشروع، با توجه به عدم درک الگوهای تاریخی، ویژگی

 ر افغانستان در دستیابی به اهداف مطرح شده با ناکامی و شکست روبرو خواهند شد. د
گمان آوردگاه اصلی آمریکا برای مبارزه با تروریسم)القاعده و طالبان( که از دید دولت مردان در خصوص مبارزه با تروریسم بایستی خاطر نشان کرد که  بی

پاکستان است، هرجند آمریکا طی این چند سال در خاک افغانستان با این دشمنان جنگیده و بعضاً با استفاده از روند، آمریکا، دشمن حیاتی به شمار می
افغانستان به دست هواپیماهای بدون سرنشین مناطق تروریسم پرور پاکستان را نیز مورد هدف قرار داده، اما پیروزی نهایی در مبارزه با تروریسم هنگامی در 

های بنیادگرا که پشتیبان مادی و معنوی و از همه مهمتر فراهم ای اصالح شده و نفوذ گروهگی سیاسی و مناسبات قدرت در پاکستان به گونهآید که زندمی
ن دست یابد، اکستاکننده عمق استراتژیک برای پویش همتایان افغانی خود هستند، حداقل مهار و حداکثر از بین برود. چنانچه آمریکا نتواند به این هدف در پ

 های خود در افغانستان نخواهد رسید.        گمان به هدفبی
هدف تغییر دادن  ناکامی در برپا کردن دولتی  توانمند و یکپارچه هم در افغانستان ریشه تکنیکی و مادی ندارد. علت بنیادی را باید این واقعیت دانست که

اند که از های سخت افزاری و اولویت دادن به آن تالش را بر این قرار دادهحکومت مرکزی با تکیه بر شیوهجامعه با ابزارهای نظامی است. آمریکائیان همراه 
وجود آورند. اما با توجه به تجارب تاریخی و با در نظر گرفتن کیفیت حیات سیاسی در ها مردمانی متفاوت چه در زمینه رفتاری و چه در زمینه ارزشی بهافغان

ها تحقق نخواهد پذیرفت. زیرا های فکری ساکن کاخ سفید، به وضوح مشخص است که سرانجام مورد نظر طراحان برنامهاز همه در چارچوب آمریکا و مهمنر
مند از مشروعیت و نافذ در گستره کشور نیازمند ترتیباتی است که باید به ضرورت ماهیتی بومی داشته باشدکه حیات بخشیدن به یک جکومت مرکزی بهره

 1393ابات سال ین خود بیانگر این است که چرا اقدامات آمریکا نمی تواند برای حکومت مستقر در کابل کارگشا باشد. با به قدرت رسیدن اشرف غنی در انتخا
ه داشته است. بنابراین پیگیری ثباتی و ناامنی در افغانستان و روابط پرفراز و نشیب با همسایگان ادامو امضای توافق نامه امنیتی با آمریکا باز هم روند بی

 نخواهد داشت.های کنونی ایاالت متحده در افغانستان چیزی جز ناکامی برای آمریکا و ناامنی در منطقه در پیسیاست

 

 سیاست خارجی آمریکا در افغانستانمبارزه با تروریسم مبنای 

دهد که توجیه مناسب برای ن فرصت را در اختیار رهبران آمریکا قرار میسپتامبر استراتژی مبارزه با تروریسم ای 11به دنبال حوادث تروریستی 

تامین منافع کشورشان را از طریق این سیاست داشته باشند. پیگیری سیاست مبارزه با تروریسم بعد از یک دهه این فرصت را در اختیار 

 ,Charles, 2001های خود شکل دهند)امنیتی جدید با توجه به ارزشرهبران آمریکا قرار داد تا استراتژی متناسب با منافع خود را در عصر 

P39. ) 

سال گذشته، آمریکا را بیشتر از همیشه درگیر جنگی کرد که پیروزی بدون توجه به این که چه  65ترین رئیس جمهوری آمریکا در لیبرال

مین نکته است که اصوالً، آمریکا در واژگان مطرح شده در تعریفی برای آن داده شود به هیچ وجه امکان پذیر نیست. براساس وقوف به ه

-های قومی، ترکیب جمعیت، کیفیت ساختار روابط اجتماعی، چینهسازد. ماهیت گسلحوادث افغانستان، به ندرت واژه پیروزی را مطرح می
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های آمریکا شرایطی را رقم زده که تالشبندی قدرت سیاسی، سطح توسعه اقتصادی، فرهنگ سیاسی نخبگان و مالحظات استراتژیک پاکستان 

-های خود را عبث جلوه خواهد داد. سوق دادن افغانستان به مرکز سیاست خارجی آمریکا که به عنوان الویت جهاندر راستای تحقق خواسته

یکا باشد، برخاسته از نیازهای اوباما مطرح شد، بیش از آن که بازتاب واقعیات محیطی، الزامات ژئوپولتیک و منافع حیاتی آمربینی باراک

در ایاالت متحده آمریکا بایستی نگریسته شود. پس این که  2008انتخاباتی و ضرورت پیروزی در مبارزات دور اول ریاست جمهوری در سال 

تر ناتو ویق هرچه گستردهچرا دولت باراک اوباما در نخستین اقدامات در قلمرو سیاست خارجی، به افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان، تش

تر پاکستان در مسائل های اقتصادی به کشور و درگیر کردن عمیقتر در کنار آمریکا در افغانستان، افزایش حجم کمکبرای حضور وسیع

رج دبلیوبوش افغانستان تصمیم گرفت، باید بیش از هر چیز، مرتبط با تفوق مالحظات داخلی آمریکا بر مالحظات استراتژیک دانست. دولت جو

نبرد با القاعده را در افغانستان ساماندهی کرد. « کمجنگ با شدت»و توسل به « استراتژی ضد تروریسم » در چارچوب  2008تا  2001از سال 

عیف نیروهای دولت آمریکا بر این اعتقاد بود که نیروهای وابسته به القاعده در عراق هستند و تحقق اهداف در عراق، به معنای سرکوبی و یا تض

 القاعده و وابسته خواهد بود. این باور در میان تصمیم گیرندگان وجود داشت که طالبان در افغانستان خطر محسوب نمی شوند و قابل مدیریت

 (.204، ص 1390هستند)دهشیار، 

رفته است. لذا خطری که متوجه آمریکاست استراتژی آمریکا در دوران باراک اوباما از نقطه نظر مفهومی در چارچوب مبارزه با تروریسم شکل گ

باشد و این یعنی مبارزه و جنگ با تروریسم در افغانستان. از نظر باراک اوباما تروریسم بوده و سمبل تروریسم برای رهبران آمریکا القاعده می

امالً در چارچوبی طراحی شده بود که خطر استراتژی آمریکا در دوران جورج دبلیوبوش هیچ تناسبی با خطر یعنی القاعده نداشت. استراتژی ک

رف تعریف کرده بود در حالی که القاعده یک تشکیالت غیر متعارف است به همین دلیل باید متناسب با نوع خطر استراتژی ارا یک بازیگر متع

 (.172)همان، ص طراحی شود، و لذا با ورود باراک اوباما به صحنه قدرت استراتژی ضد شورش شکل گرفت

 یگاه تروریسم در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکاجا

 در را فرآیندها و منابع بازیگران، کنترل بتوانند تا کنندمی استفاده قدرت ابزارهای ازای های بزرگ برای تأمین اهداف خود از مجموعهقدرت

های بزرگ واقع شده وفور مورد سوء استفاده قدرتیکی از ابزارهایی که به  (.70، ص1391د)امینیان، کریمی قهرودی، باش داشته اختیار

خصوص بتروریسم است. در حقیقت قدرت هژمون مفهوم ترورسیم را به عنوان یک برچسب سیاسی و به منظور بی اعتبار کردن مخالفان و 

های هژمون هم مورد ه توسط دولتتروریسم که امروز برند.اند به کار میهای که در راه استمرار تسلط و هژمونی خود به وجود آوردهچالش

ثبات کردن توان به بیپرورانند که از آن جمله میها در اذهان خود میپذیرد که تروریستشود برای اهدافی صورت میحمایت واقع می

 .(34 ، ص1388داخلی و خارجی کشور مورد نظر نام برد) ثریا،  حکومت، ایجاد دگرگونی در ساختار سیاست

. اندداده سر را تروریسم علیه مبارزه  و بشر حقوق از حمایت شعار  همواره دموکرات  تا گرفته خواه جمهوری از آمریکا متحده االتای هایدولت

 پیشبرد راهکارهای و ابزارها از یکی تروریستی هایگروهک از حمایت و این بوده که تروریسم شودمی مشاهده عمل صحنه در واقع به آنچه اما

 .است بوده متفاوت هادولت این در تروریسم از حمایت رویکرد و شکل  اما. است بوده آمریکا خارجی سیاست اهداف
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استعمارگران آمریکایی به دست دولت پاکستان، جهادی علیه حکومت این کشور به راه انداختند که صد بار مصیبت  حدود بیست سال پیش

 شدند آواره و افتاده دور خود خانه از نفر ها میلیون و شدند کشته افغان مردم از نفر صدها سال، بیست این مدت در. بود فعلی وضعیت  بارتر از

 امی این کشور نیز زمانی نمایان شد که حکومت طالبان را برمردم این کشور مسلط نمود. آش خون و درندگی اوج و

 نظامی تسلیحات فروش با را خود سامان و سر بی اقتصاد که نمود فراهم آمریکا دولت برای را فرصت این 2001 سپتامبر یازده حوادث واقع در

-بخشد. دولت آمریکا از یک سو افغانستان را به اشغال نظامی خود در آورده و از سوی دیگر به بهانه ریشه بهبود منطقه فضای کردن امنیتی و

 ، صص1380ای، کند)خامهای خود درو میهای خوشهجنوب زیر بمبارانکن ساختن تروریسم، مردم بی گناه و بی پناه افغانستان را در شمال و 

38-36). 

 زمامداران گفته به را جهان مردم امنیت و آمریکا منافع که شدمی یتروریست علیه مبارزه صحنه وارد لذا در این دوران دولت ایاالت متحده خود

 تبدیل جهان سطح در اهدافش دستیابی برای ابزاری را، سپتامبر11 ایواقعه نمود تالش متحده ایاالت واقع در. بود انداخته خطر به کشور این

 تثبیت و انرژی هارتلند محاصره حلقه تکمیل تروریسم، با مبارزه شعار با تروریستی اقدامات مقابل در آمریکا از مشروع دفاع چون اهدافی. کند

 جهت در وسیله بدین تا نمود تقسیم ودشمن دوست قسمت دو به را جهان حادثه، این متعاقب متحده ایاالت. جهانی جامعه بر کشور هژمونی

 شود (. چه اینکه مالحظه می2 ، ص1389گام بردارد)صفوی، شیخیانی،  کشورش هژمونی تثبیت و گذاریپایه

سیاست خارجی این کشور است.  ای عامه پسند برای تقویتدر واقع تروریسم در سیاست خارجی ایاالت متحده نقش یک موتور محرک و بهانه

شود. این گترین حامی و پشتیبان تروریسم محسوب میر، خود بزرا داردبه عبارت دیگر ایاالت متحده که داعیه نبرد علیه تروریسم در جهان 

 گذرد.روریسم میواقعیت برخواسته از ماهیت اهداف و اصول سیاست خارجی این کشور است که راه رسیدن به آنها از مسیر اشغالگری و ت

در اتخاذ راهبردهای مستقیم و غیر مستقیم برای  آنهامشخصه تروریسم در دوران مدرن کشیده شدن مردم به صحنه جنگ قدرت و استفاده از

های قدرت سیاسی و غیر مستقیم از طریق ارعاب و تهدید مردم به ترور و کسب قدرت و امتیاز است. مستقیم به صورت حذف فیزیکی مهره

لذا آنچه  (.152 ، ص1387کنند)فیرحی، ظهیری، های خویش میبعضاً با انجام چند اقدام تروریستی معنا دار مردم را وادار به اجرای خواسته

 تبدیل المللیبین تهدیدی به ملی تهدیدی از سازد این است که، امروزه تروریسمکه تروریسم در دوران معاصر را از دوران گذشته متمایز می

 العابدین، زین)ماندنمی ایمنطقه یا ملی مرزهای در محصور تروریستی، اقدامات دیگر پیشرفته، هایفناوری و شدن جهانی  عصر در و هشد

 (.712، ص1386

اسالف گذاری در مبارزه با تروریسم ندارد و از روش ها که معتقدند دولت باراک اوباما تمایل چندانی برای سرمایهعلی رغم برخی از تحلیل

 رفتارهای اما  (Ford, 2010, p 4ترین اولویت های اوباما بوده است)کند و لذا جایگاه مبارزه با تروریسم جزء کم اهمیتخویش تبعیت نمی

ریسم در سیاست خارجی خود، روش جدیدی را در حمایت از ترو جایگاه حفظ با اوباما باراک دهدمی نشان آمریکا جمهوری ریاست المللیبین

 گوهری)شود می پیگیری اخیر دهه دو در غیردولتی تروریسم ظهور مدد های تروریستی از خود نشان داده است. این رویکرد جدید بهعالیتف

 (.178 ،ص1390 مقدم،
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تروریسم برای  نمود، به طور مستقیم از لیاتی مبارزه با تروریسم میعم صحنه وارد را آمریکا که بوش خالف بر اوباما جدید شرایط این در

های تروریستی صورت گرفته در دوران باراک اوباما در کشورهای نظیر جمهوری اسالمی کند. فعالیتهای خویش استفاده نمیپیشبرد سیاست

م دولتی، ایران، سوریه، پاکستان و ... نشان از این واقعیت دارد که نوع جدیدی از تروریسم در دولت اوباما رواج یافته است که طی آن تروریس

  های فعال تروریستی به تحقق اهداف خویش می پردازد.بطور غیر مستقیم وبا حمایت از گروهک

 تروریسم در سیاست خارجی باراک اوباما

های گذشته را کنار دولت باراک اوباما گرچه با ظاهری صلح جویانه بر سر کار آمد اما در عمل نه تنها اقدامات تروریستی و ضد بشری دولت

 ها به شکل و قالب جدیدی بود که در گذشته مشاهده نشده بود.بلکه در مواردی به تقویت آنها و حتی وارد نمودن این فعالیت ،نگذاشت

های جدید، به یک معضل ترین تهدیدها علیه بشریت تبدیل شده است که به سبب پیوند آن با فناوریتروریسم امروزه به یکی از خطرناک

ها، با گسترش المللی تبدیل کند. دراین سالهایی کوچک اما با ساختارهای پیچیده در پهنه بینشده و توانسته است گروهراهبردی تبدیل 

ای قرار ندارد و خطری برای جهان ای انسانی مورد تهدید قرار گرفته و این پدیده در درون مرزهای جغرافیایی ویژهپدیده تروریسم، جامعه

مالً سیاسی کا پدیده یک تروریسم -1 از عبارتند انسانی ضد پدیده این اصلی محورهای  (.36، ص1388، حیدری، شود) مقصودیشمرده می

 معنادار پدیده یک تروریسم -4. است محور سود عقالنیت دارای تروریسم -3 است. همراه  خشونت  همواره با خشونت یا تهدید به -2است. 

 (.148، ص1387 ظهیری، فیرحی،)است

 هایدولت  کند نیازمند بحث و بررسی دقیق است. اما باید گفتیابد و نمو پیدا میاثر چه عوامل و شرایطی رشد می اینکه تروریسم در

 در نظم و امنیت ایجاد برای کافی توانایی از دولت یک که شرایطی در. است تروریستی هایجریان رشد برای بستر بهترین از یکی ورشکسته

یش به دولت دارند. خو هایخواسته اعمال در سعی ناامنی و اغتشاش ایجاد با حاکم نظام مخالف هایگروه نیست، برخوردار خویش مرزهای

 کشورها دراین خارجی مداخله و حضور برای راه شود، برقرار پیوند خارجی کشورهای منافع با هاگروهک این هایخواست میان  هنگامی که

هستند که در آنها  هایدولت از اینمونه سوریه بر حاکم فعلی وضعیت یا عراق افغانستان، همچون کشورهای در موجود شرایط. شودمی هموار

 .انجامدهای تروریستی میبه ایجاد فعالیت

 در رابطه با مبارزه عملی با تروریسم  در افغانستان سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا

را به عنوان مصادیق بارز « القاعده و طالبان»سپتامبر حالت جهانی به خود گرفت. غرب  11گسترده پس از حادثه مبارزه با تروریسم به صورت 

های خود قرار داد، ولی واقعه یازده سپتامبر تروریسم قلمداد کرد. هرچند ناتو مبارزه با تروریسم را در پی کنفرانس واشنگتن در اولویت برنامه

شده و طالبان سمبل مبارزه با تروریسم عنوان شد. امروزه  نه تنهادر افغانستان بلکه در جهان نام علیه تروریسم تلقی نقطه عطفی در جنگ ناتو 

گناه و حتی طالبان با تروریسم همراه است. این مهم به دلیل اقدامات خشونت باری است که این گروه در اشکال مختلف علیه مردم بی

ای و ناتو را نجام داده است. همین ویژگی)به عنوان یک گروه تروریستی( است که مداخله نیروهای فرامنطقههای سیاسی و اجتماعی اشخصیت
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ه به سرکردگی آمریکا در افغانستان توجیه پذیر ساخته است. به عبارت دیگر از آنجایی که طالبان یک گروه تروریستی قلمداد شده لذا حمله ب

 (. 43تا  42، صص 1390عفری، کند )جآنها معنی و مفهوم پیدا می

بوده عبارتند از: دست داشتن در بمب گذاری  90فهرست عمده حمالت تروریستی که القاعده)طالبان( مظنون به دست داشتن در آنها در دهه 

زان آمریکایی در نفر شد، همکاری با شبه نظامیان سومالیایی در کشتار سربا 6که منجر به کشته شدن  1993در مرکز تجارت جهانی در سال 

های آمریکا در تانزانیا و خانهگذاری در سفارت، بمب1996سرباز آمریکا در سال  19های الخبر در عربستان و قتل ، انفجار در برج 1993سال 

یی در یمن و نفر آمریکایی بودند، بمب گذاری در کشتی آمریکا 12نفر گردید که از این بین  24که منجر به کشته شدن 1998کنیا در سال 

 2001، حمل به نیویورک و واشنگتن به عنوان نقطه عطف حمالت تروریستی در یازدهم سپتامبر سال 1999سرباز آمریکایی در سال  17قتل 

ر جهانگرد آلمانی شد.،  انفجار در کلوپ شبانه د 11نفر از جمله  87که به کشته شدن 2002، انفجار در یک محوطه باستانی در تونس در سال 

نفر شد که بیشتر استرالیایی بودند، بمب گذاری در ریاض عربستان در یک مجتمع  202که منجر به کشته شدن 2002بالی اندونزی در سال 

نفر در جریان آن و  191و کشته شدن  2004آمریکایی، انفجار ده بمب مهیب در مادرید اسپانیا در سال  18و قتل 2003مسکونی در سال 

هایی برای محدودیت تروریسم انجام دهد. ن قبیل اعمال تروریستی که باعث شد شورای امنیت سازمان ملل در دهه نود تالشچندین نوع از ای

و  1998و  1996های ، شورای امنیت طی سال1996، مجمع عمومی در سال 1994دسامبر سال  9سپتامبر شورای امنیت در  11قبل از 

شورای امنیت مربوط به  1999و  1998و  1996های های سالخصوص تروریسم صادر کردند. قطعنامههایی در ها و قطعنامهاعالمیه 1999

ه افغانستان بود که در آنها نگرانی جامعه بین المللی نسبت به رشد تروریسم و قاچاق مواد مخدر برای بی ثباتی در منطقه، درخواست از گرو

 (.40، ص 1383اه دادن به بن الدن منعکس شده بود)رنجبر، طالبان برای توقف جنگ و کشتار آنها به دلیل پن

شود و فارغ از ماهیت این مبارزه که دارای بسترهای سیاسی گونه که در سطح جهان تبلیغ میآن-« مبارزه با تروریسم»بنابر این نقطه شروع 

 2001را باید جنگ افغانستان نامید که در اکتبر سال  -های ویژه آمریکا در ورود  به این منطقه حساس و زئوپلتیک بوده استعمیق و انگیزه

 با تاسیس و شناسایی جهانی دولت جدید افغانستان خاتمه یافت. 2002آغاز و در ژوئن سال 

در زمان دولت جورج دبلیو بوش در راستای مبارزه با تروریسم طرح ریزی شد، اما  2001اکتبر سال  7گرچه همان گونه که اشاره شد، حمالت 

(. اما با روی کارآمدن Campbell, 2009پایان یافته و دولت جورج دبلیو بوش کشور عراق را جغرافیای خطر دانست ) 2002در ژوئن سال 

کند و لذا بر دولت باراک اوباما، تیم اجرایی حاکم بر آمریکا بر این باور بود که کشور افغانستان نقش کلیدی را جهت مبارزه با تروریسم بازی می

ای مبارزه ین اعتقاد بود مرکز ثقل سیاست آمریکا باید کشور افغانستان باشد. و لذا بر تداوم حمله به افغانستان با اعزام نیروهای بیشتر در راستا

 (.169، ص 1390با تروریسم اقدام نمود )دهشیار، 

-همراه با سایر نیروهای فرامنطقه 2014یان سال میالدی سال حضور در این کشور، سرانجام همان گونه که وعده داده بود در پا 13اما علیرغم 

ها پیش به دنبال امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان بود اما ای بخش اعظمی از نیروهای خود را از افغانستان خارج نموده البته گرچه از مدت

 این مهم در زمان دولت حامد کرزای به امضای طرفین نرسید. 
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 واشنگتن -کابلامنیتی نامه  امضای پیمان

، زیرا امضا و عدم امضای آن فتر افغانستان به شمار می وقت های موجود برای رئیس جمهور امضای پیمان امنیتی با آمریکا یکی از چالش

و روحانیون امضای پیمان امنیتی با آمریکا در بعد داخلی، واکنش شدید رهبران جهادی، طیف زیادی از علماء  داشت. پیهایی را در  واکنش

گلبدین »چنانچه بارها طالبان و حزب اسالمی به رهبری  .تمذهبی، احزاب بنیادگرا مانند طالبان و حزب اسالمی حکمتیار را به دنبال داش

و تفکر  نیستند، که این خود قابل تأمل که با حضور نظامیان خارجی در افغانستان، حاضر به مذاکره با دولت افغانستان بودند  گفته« حکمتیار

های شرق و غرب، به  ها و بلوک با گذشته بیش از یک دهه، تمام مردم افغانستان، کشورهای دخیل در قضایای افغانستان اعم از همسایه است.

، بلکه تنها راه حل بحران کنونی افغانستان و رسیدن به یک ثبات سیاسی ،اند که مشکالت افغانستان راه حل نظامی نداشته این باور رسیده

در حالی که این مسئله در تناقض با سیاست حضور نظامی آمریکا در  های درگیر است. امنیتی و اقتصادی، همانا مذاکره و مصالحه طرف

ترین تجهیزات نظامی و  اما در بعد خارجی، کشورهای همسایه به هیچ عنوان حضور یک کشور قدرتمند مجهز با پیشرفته افغانستان است.

پس از بحران  و تابند، به خصوص پس از افشای شنود مکالمات سران کشورهای جهان توسط مقامات اطالعاتی آمریکامیاطالعاتی را بر ن

« شانگهای»و مداخله آمریکا در این منطقه، واکنش روسیه، کشورهای آسیای میانه و بصورت ویژه کشورهایی که عضو سازمان « اوکراین»

و حضور آمریکا در افغانستان را تمهیدی برای مداخله آمریکا در   ر افغانستان بیش از پیش حساس شدههستند، نسبت به حضور نظامی آمریکا د

تواند نگرانی کشورهای عضو  افغانستان به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای نمی دانند. امور کشورهای آسیای میانه و کشورهای یاد شده می

 های افغانستان هستند. آن شماری از این کشورها همسایهاین سازمان را نادیده گیرد، افزون بر 

المللی، با همکاری کشورهای همسایه افغانستان، باعث شده است تا نهاد سازی در  در بعد داخلی، شکی نیست که حضور آمریکا و جامعه بین 

از این رو، عدم  المللی، به خصوص آمریکا دارد. بین این کشور صورت گیرد، تقویت و ادامه این نهاد سازی در افغانستان نیاز به همکاری جامعه

که حامی دیگری  سازی و توسعه اقتصادی تأثیر منفی داشته باشد، مگر این تواند بر روند نظام المللی در افغانستان می حضور آمریکا و جامعه بین

حکومت های بزرگ برای  تضاد، بسا مشکل و یکی از چالشبنابراین، جمع میان این دو خواست م به عنوان جایگزین آمریکا در نظر گرفته شود.

، رئیس جمهور افغانستان بارها کارکرد و سیاست آمریکا در قبال افغانستان را به «حامد کرزی»، به ویژه بعد از آنکه فتر به شمار می افغانستان

 بانه و روند صلح شده است.نفع افغانستان ندانسته، خواهان تعهدات جدید در امر مبارزه با تروریسم، حمالت ش

سه شرط مد نظر کرزای  .کرددر حالی که حامد کرزای، رئیس جمهور قبلی افغانستان، با چند شرط، پیمان امنیتی با آمریکا را امضا نمی

عدم حق ورود  ،هاعدم مصونیت قضایی آمریکاییشامل:  المللی در مورد پایان دادن جنگ در افغانستان و آغاز صلح در این کشورتضمین بین

ها این شروط را نپذیرفتند، امضا که آمریکایی با وجودیغنی این موافقنامه را اشرف ولی  ،بود (های خود سرانهعملیات خودسرانه به منازل و

 کرد. 

مان امنیتی با آمریکا و همان گونه که اشاره شد، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نخستین اقدام و فردای آغاز به کار دولت، گره کور پی

نامه مجزا که در دومین روز کاری دولت جدید میان آقای حنیف اتمر با سفیر آمریکا و نیز نماینده غیر ناتو را گشود. به موجب دو موافقت
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ین موافقت که در نظامی ناتو در کابل به امضا رسید، ترتیبات مربوط به ادامه حضور بخشی از نیروهای خارجی به تصویب رسید. به موجب ا

هزار نیروی آمریکایی و ناتو  16مجالس افغانستان و در لویه جرگه نیز بدون مواجهه با مخالفت موثر با آن نیز به تصویب رسیده، مجموعاً 

فغانستان به مدت امنیتی ا-دهی و تجهیز و حمایت از نیروهای نظامی)حدود ده هزار نفر آمریکایی و بقیه از نیروهای ناتو( برای آموزش سازمان

 (. 640، ص1393یابند)پژوهشکده مطالعات راهبردی، سال در هشت پایگاه نظامی استقرار می 10

ای بود که از کابل بازدید کرد، و در مالقات با سران دولت جدید وعده داد نامه، نخست وزیر انگلیس اولین مقام بلند پایهپس از انعقاد موافقت

وند لندن به مدت پنج سال را عملی سازد. آمریکا نیز بر تعهد چهار میلیارد دالری خود براساس توافقات اجالس میلیون پ 500کمک ساالنه 

شیکاگو تاکید ورزید. در جریان اجالس سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل در آذرماه سال گذشته که اشرف غنی و دکتر عبدهلل در آن 

مورد تاکید قرار گرفت. بدین ترتیب کل بودجه بخش نظامی و امنیتی « پشتیبانی موثر»لب برنامه حضور داشتند، استمرار حضور ناتو در قا

افغانستان به مبلغ چهار میلیارد دالر شامل خرید و نگهداری تجهیزات، آموزش و حتی پرداخت حقوق پرسنل اردوی ملی و پلیس، بر عهده 

جمهور ترکیه نیز از جمله مقاماتی بود که طی سفر به کابل، اعطای کمک های مالی و  گیرد. رجب طیب اردوغان رئیسآمریکا و ناتو قرار می

 (. 641ارائه خدمات آموزشی را به ارتش و پلیس افغانستان وعده داد)همان، ص

رو به افزایش گذاشت، در افغانستان پس از اعالم خروج آمریکا از این کشور وخروج عملی نیروهای ناتو از افغانستان، تعداد حمالت طالبان هم 

ترین بطوری که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن هم، حمالت طالبان بر مراکز دولتی و نظامی تداوم یافت. یکی از خشن

روهای تن منجر شد. با این حال، هم دولت افغانستان و هم نی 57حمالت، حمله به مسابقه والیبال در استان شرقی پکتیکا بود که به قتل 

ها راه گفتگو با طالبان را باز گذاشته دانند که مقابله با طالبان از عهده دولت ضعیف این کشور خارج است. به همین دلیل آمریکاییخارجی می

در کابینه  کنند که نمونه بارز آن تالش برای جلب نظر طالبان برای مشارکتریزی میو برای مشارکت دادن طالبان در آینده افغانستان برنامه

شد.که البته از سوی طالبان بود که در محافل سیاسی اخباری مبنی بر در نظر گرفتن وزارتخانه برای سه نفر از اعضای سابق طالبان شنیده می

 (.715و  638تکذیب شد)همان، صص

 واشنگتن:-پیمان امنیتی و دفاعی کابل مقدمه

این متن با  .پیمان امنیتی و دفاعی افغانستان و آمریکا توسط وزارت کشور افغانستان منتشر شدهمزمان با آغاز به کار لویه جرگه مشورتی، متن 

 (.09/07/93و بولتن نیوز،  ایرنا ،)خبرگزاری فارسباشدکه مقدمه آن به شرح ذیل میماده و ضمائم مربوطه تنظیم شده  26یک مقدمه، 

های استراتژیک( که در ت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی افغانستان )موافقتنامه همکاریهای دراز مدت میان ایاالموافقتنامه همکاری با تائید

میالدی امضا شده است و با تاکید مجدد بر تعهد طرفین طوری که در این موافقتنامه پذیرفته شده است و طرفین متعهد  2012دوم ماه می سال 

مورد نظرشان به شمول تحکیم صلح، امنیت و ثبات، تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه اند تا همکاری دراز مدت )استراتژیک( در مناطق شده

 .ای را تقویت نمایندهای منطقهدراز مدت اقتصادی و اجتماعی افغانستان؛ و تشویق همکاری

، باشداحترام متقابل و منافع مشترک استوار میهای استراتژیک مبنی بر اینکه همکاری میان طرفین بر مبنای با تائید مفاد موافقتنامه همکاری
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ای مبتنی بر عدالت، های استراتژیک مبنی بر اینکه طرفین به همکاری و تعهدشان جهت تحقق آیندههمچنین با تأکید بر مفاد موافقتنامه همکاری

دیگر بر تعهد نیرومندشان به حاکمیت ملی، استقالل،  های الزم برای مردم افغانستان با اطمینان ادامه داده و یکبارصلح، امنیت و ایجاد فرصت

 .کنندتمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکید می

گیری در صلح و ثبات منطقههای نزدیک دفاعی و امنیتی به منظور تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، سهمبا عالقمندی بر ادامه تحکیم همکاری

های وابسته به آن نباشد و افزایش توانمندی ای که دیگر پناهگاه امن برای القاعده و گروه، دستیابی به منطقهای و جهانی، مبارزه با تروریسم

اش و با درنظرداشت اینکه ایاالت متحده در پی دستیابی به تأسیسات افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی

وده و خواهان حضوری نیست که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد؛ و همچنین با درنظرداشتن تعهد ایاالت دائمی نظامی در افغانستان نب

 .کندمتحده مبنی بر اینکه از قلمرو افغانستان و یا از تأسیساتش در این کشور به منظور حمله به کشورهای دیگر استفاده نمی

افغانستان که توسط سران افغانستان و کشورهایی که با مأموریت کمک به  ادر رابطه ب 2012می  21اگو، مؤرخ با یادآوری مواد بیانیه نشست شیک

کنند، و به ویژه تعهد مجدد این کشورها به یک افغانستان دارای حاکمیت، امنیت و امنیت در افغانستان )آیساف( تحت رهبری ناتو همکاری می

های و پس از تکمیل روند انتقال، همکاری هدیمیالدی به پایان رس 2014آیساف در اخیر سال  دموکراتیک و نیز با درنظرداشت اینکه ماموریت

و  نزدیک میان این کشورها از طریق تعهد متقابل میان ناتو و افغانستان برای ایجاد یک ماموریت جدید تحت رهبری ناتو به هدف آموزش، مشورت

که این مأموریت نیاز به مبنای قانونی، و توافق روی ابد و با در نظرداشت اینیان ادامه میکمک به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان همچن

 .های این حضور نیز داردچگونگی و تعیین صالحیت

ای به منظور تحکیم امنیت و ثبات از طریق رفع های همکاری و هماهنگی منطقهبا تاکید مجدد بر حمایت دوامدار طرفین برای ایجاد مکانیسم

 .هاها، ابهامات و سوتفاهمتنش

به منظور تقویت  های امنیتی و دفاعی برای امنیت افغانستان؛مبنی بر اهمیت این قرارداد همکاری 1392با توجه به تصمیم لویه جرگه مشورتی 

شان و عدم و تمامیت ارضی های همکاری دفاعی و امنیتی میان طرفین بر مبنای اصول احترام کامل به استقالل، حاکمیتهرچه بیشتر زمینه

 .مداخله در امور داخلی یکدیگر و برای گسترش امنیت و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم

رها تا به با توافق بر اهمیت همکاری مبتنی بر احترام متقابل، عدم مداخله و برابری میان افغانستان و همسایگان آن و نیز با درخواست از همه کشو

 های دموکراتیک این کشور خود داری نمایند؛ و همچنین،تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلی و پروسهحاکمیت و 

های طرفین بر مبنای احترام کامل به حاکمیت هر دو طرف، رعایت اهداف منشور سازمان ملل متحد و خواست مشترک طرفین با تاکید بر همکاری

ها و با تاکید مجدد بر تعهد نیرومندشان به حاکمیت، استقالل، تمامیت ارضی و وحدت یک چارچوب همکاری دفاعی و امنیتی میان آنبرای تدوین 

 (.09/07/93و بولتن نیوز ،  ایرنا ،)خبرگزاری فارس کنندملی افغانستان و نیز احترام به قوانین، عرف و رسوم افغانستان؛ چنین توافق می

 :ان برای انعقاد پیمان استراتژیک با ایاالت متحدهشروط افغانست

که با هدف مبارزه با تروریسم و از میان برداشتن طالبان  2001پس از آمدن نیروهای ائتالف تحت رهبری ایاالت متحده به افغانستان در سال 
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جنگ زده افغانستان در میان مردم قوت گرفت. اما های داخلی در کشور  پایان یافتن جنگ صورت گرفت، امید به ایجاد یک دولت قوی و مردمی و

های بسیاری دست به گریبان است. افزایش اقدامات  گذشت زمان نشان داد که افغانستان علیرغم حضور نیروهای خارجی همچنان با چالش

ها و بستر مناسبی را برای  زمینهتنها بخشی از مشکالت افغانستان هستند که  یتروریستی، گسترش فقر و بیکاری، فقدان یک دولت قوی مرکز

های آشکار و پنهان خود تبدیل کنند. با  گیری منافع خود در افغانستان این کشور را به میدان رقابتای ایجاد کرده تا با پی منطقه های فرا قدرت

ای برآمد. پیمانی  ای و فرامنطقه ای منطقهه استراتژیک با قدرت  درک چنین شرایطی است که حامد کرزای و دولت افغانستان در صدد انعقاد پیمان

های امنیتی این کشور  خصوص منافع و اهداف این کشور در آسیای مرکزی را تأمین و از دغدغه تواند منافع ملی ایاالت متحده در منطقه و به که می

ین منافع مشترکی است که رئیس جمهور ای بکاهد. با درک چن های افراطی در پاکستان هسته ها و گرایش خصوص در مورد مسئله جنبش به

ما خواهان مشارکت استراتژیک :» هداشت کرزای اظهارکند.  افغانستان اشتیاق خود را به منظور انعقاد پیمان استراتژیک با ایاالت متحده اعالم می

. شروط کرزای ه بودعالی افغانستان مطرح کرد هستیم، اما شروطی برای این مشارکت داریم. کرزای این سخنان را در افتتاحیه لویه جرگه یا شورای

  عبارت بودند از:

های شبانه تهدید مریکایی شهروندان افغانی را در عملیاتآگوید که سربازان ی میاکرز:توقف عملیات شبانه نیروهای خارجی در افغانستان -الف

شود. کرزای  انستان به منزله توهین به حریم خصوصی محسوب میکنند، گویی آنها شورشی هستند و این برای جامعه بسیار محافظه کار افغ می

توانند احساس امنیت کنند. های آنها حمله کنند نمیمریکایی ممکن است نیمه شب به خانهآگفت: شهروندان افغانستان اگر فکر کنند سربازان 

ال بر تمایل نیروهای ائتالف مبنی بر توقف حمالت شبانه وجود ای دمریکا غیر قابل قبول بوده و هیچ نشانهآتاکنون شرایط کرزای برای مقامات 

گیرد. سخنگوی نیروهای ائتالف اظهار عملیات در هر شب در افغانستان صورت می 12ندارد. بر اساس ارزیابی نیروهای ائتالف بطور میانگین 

های  ترین روش در میان سایر روشد و این امنگیرهای شبانه بدون شلیک حتی یک گلوله صورت می درصد عملیات 85داشت که بیش از 

 دیگر است. تلفات غیر نظامیان در طول عملیات شبانه کمتر از یک درصد تمام تلفات غیر نظامیان بوده است.

ز میان برداشتن های موجود در افغانستان به نیروهای افغان و ا گاه المللی در این کشور و واگذاری بازداشتهای بین از میان برداشتن زندان -ب

ادارات موازی با حکومت افغانستان. در واقع اصل اساسی که در شروط کرزای نهفته است احترام به حاکمیت ملی افغانستان از طرف نیروهای 

 .(www.Farda.org/Article) خارجی حاضر در این کشور است

 :افغانستان در پیمان استراتژیک با ایاالت متحده منافع و اهداف

 ستن از نقش بازیگران مخرب خارجیتثبیت موقعیت حکومت مرکزی و کا -الف

های افراطی و تروریستی در این کشور است. طالبان و شاخه نظامی آن القاعده هنوز هم در  یکی از مشکالت اصلی دولت افغانستان فعالیت گروه

نزدیکی پاکستان حضور دارند و همواره دولت مرکزی را به چالش ند و بسیاری از رهبران آن در شرق این کشور و در ک افغانستان فعالیت می
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المللی تحت رهبری آمریکا از افغانستان در دانند. در واقع نگرانی اصلی دولت افغانستان، خروج نیروهای بین کشیده و آن را فاقد مشروعیت می

تواند منجر به سقوط دولت  ر شود. روندی که حتی میتواند موجب قدرت یافتن مجدد طالبان در این کشو است که می 2014پایان سال 

مرکزی و جنگ داخلی در این کشور شود، بخصوص که دولت افغانستان از دخالت و حمایت پاکستان از طالبان و تمایل آنها برای افزایش نقش 

گاهی دارد. حضور نیروهای آمریکایی در های تندرو در این کشور که در راستای سیاست رقابت با هند در منطقه قابل ارزیابی است آ گروه

تواند به اهداف این کشور در جهت ایجاد و استقرار صلح و ثبات کمک کند. پیش از هر  افغانستان در قالب پیمان استراتژیک از چند جنبه می

های  ار دارد به منظور تقویت پایههای تندرو و تروریست قر انستان که هنوز هم دستخوش خشونت گروهغچیز وجود نیروهای نظامی آمریکا در اف

های اصلی افغانستان با بحران اقتصادی دست به گریبان است، لذا سعی  رود. از سوی دیگر یکی از چالشحکومت مرکزی حیاتی به شمار می

وردار گردد. سیاستی که های اقتصادی این کشور برخ ای چون ایاالت متحده از کمک منطقه دارد با ایجاد منافع و عالیق مشترک با قدرت فرا

 گیری کرده است.پی رژیم صهیونیستیایاالت متحده در قبال متحدین استراتژیک خود مانند مصر دورة مبارک، پاکستان و

 های زیربنایی های خارجی و پیشبرد پروژه جذب سرمایه -ب

وی افغانستان قرار دارد عبارتست از این که زمانی که ای سرنوشت ساز که در پیش ر مسئله:»هی در مراسم گشایش لویی جرگه اظهار داشتاکرز 

های مالی امیدوار  تواند همچنان به جذب کمک آیا این کشور توان نگهداری خود را دارد؟ آیا می .نیروهای خارجی خاک افغانستان را ترک کنند

دهد که یکی از اهداف اصلی افغانستان از انعقاد پیمان  میباشد و یا با رفتن آنها از افغانستان، این کشور فراموش خواهد شد؟ این سخنان نشان 

های خارجی در این کشور است به خصوص اینکه افغانستان مذاکراتی در خصوص امضای موافقت نامه  استراتژیک با ایاالت متحده جذب سرمایه

ولتمردان افغانستان بر این اعتقادند که پیمان استراتژیک با تانیا و اتحادیه اروپا آغاز کرده است. در واقع دیاستراتژیک با فرانسه، استرالیا، بر

های خارجی  کند و در این راستا این موضوع شرایط مناسبی برای تمایل دولت ای تبدیل می ای افغانستان را به متحد منطقه منطقه های فرا قدرت

شروط الزم جذب سرمایه وجود امنیت و ثبات در کشور دریافت آورد. به عبارت دیگر یکی از  گذاری در این کشور فراهم می به منظور سرمایه

توان گفت پیمان استراتژیک موجب تقویت ثبات و امنیت در افغانستان  گذاری است. با این نگاه می کنندة سرمایه و پایین بودن ریسک سرمایه

ان گفت افغانستان دوران دشورای را در حیات سیاسی تو کند.خالصة سخن آنکه می های الزم را مهیا می شده و در نهایت زمینه جذب سرمایه

گرایی، عدم وجود دموکراسی، تروریسم، مشکالت اقتصادی و جنگ داخلی، نبود سرمایه الزم و نیاز حیاتی این کشور کند، افراط خود تجربه می

ارچگی افغانستان از دالیل اصلی افغانستان های عمرانی، نگرانی از حفط امنیت و یکپ به جذب سرمایه های خارجی جهت رشد و توسعه پروژه

های اصلی افغانستان پس از خروج برای امضای پیمان استراتژیک با ایاالت متحده است. در واقع بهبود امنیت و رشد اقتصادی از دغدغه

 .(Ibid)نیروهای ناتو و ایاالت متحده است

 افغانستاناهداف و منافع ایاالت متحده در پیمان استراتژیک با 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

14 

 

منافع  گرچه ایاالت متحده هدف حمله نظامی به افغانستان را از میان برداشتن طالبان و مبارزه با تروریسم اعالم کرد اما واقعیت امر حکایت از

د مدت را دنبال هدف کوتاه و بلن 2و اهداف بلند مدت ایاالت متحده دارد. به واقع ایاالت متحده در حمله به افغانستان و حضور در این کشور 

کند و آن عبارتست از مبارزه با مریکا از آن به عنوان دلیل اصلی حضور در منطقه یاد میآکند. هدف کوتاه مدت همان هدفی است که   می

منیتی، القاعده و گروه های طالبان و جهادی که در حال حاضر در جریان است. اما هدف اصلی ایاالت متحده از حضور در افغانستان، منافع ا

 اقتصادی این کشور در آسیای مرکزی و جنوبی است که عبارتند از:

 منافع اقتصادی ایاالت متحده در آسیای مرکزی -الف

های ایاالت متحده برای حفظ اما افغانستان جایگاه مهم و کلیدی در برنامه ،گرچه نفت و گاز دلیل حمله ایاالت متحده به افغانستان نبوده است

های نفتی و گازی ترکمنستان که در شمال عظیمی از ذخایر نفت و گاز محصور در خشکی آسیای مرکزی دارد. در مورد میدان کنترل بر بخش

های تجاری برای خط لوله نفتی از ترکمنستان هایی از طرف گروهافغانستان قرار دارد حدود یک دهه است که ایاالت متحده بطور جدی برنامه

ای برای منافع  افغانستان و خط لوله گاز از ترکمنستان و افغانستان به پاکستان مطرح کرده است. یک چنین خط لولهبه دریای عرب از طریق 

های نفتی آسیای مرکزی از حوزه نفوذ روسیه و تقویت جایگاه ایاالت متحده در منطقه،  خارج کردن دولتدالیلی همچون: ایاالت متحده به 

ایران  -ایران و خنثی کردن طرح خط لوله نفتی ترکمنستان-ای ایران با جلوگیری از پیوند گازی ترکمنستان جلوگیری از گسترش نفوذ منطقه

جزیره عربستان و هندوستان( ، تنوع بخشیدن به منابع نفت و گاز ایاالت متحده و  برای دریای عرب )در شمال شرقی اقیانوس هند، میان شبه

ای های ساختمانی ونفتی، فراهم کردن پایهبه پایین نگه داشتن قیمت، عاید کردن سود برای کمپانیاز طریق آن افزایش منابع تولید، کمک 

 .باشد از اهمیت برخوردار است ای برای ثبات سیاسیتواند پایهبرای رونق اقتصادی مورد نیاز در منطقه که می

 امنیتی ایاالت متحده در افغانستان -منافع سیاسی -ب

ی ایاالت متحده از حضور در افغانستان اعمال فشار به چین و روسیه و جلوگیری از افزایش نفوذ و نقش این کشورها در یکی از اهداف اصل

تحوالت آسیای مرکزی و خاورمیانه است. در واقع ایاالت متحده نگران از نزدیکی بیشتر چین، روسیه است که در صورت ایجاد یک بلوک 

نگرد. ایاالت  ایاالت متحده به افغانستان به عنوان دروازه آسیای مرکزی می هم بزند.ه ضرر ایاالت متحده بهتواند موازنه قدرت را ب قدرت می

بیند. به عبارت دیگر دستیابی ایاالت متحده به اهداف مورد نظر نیازمند حضور پایدار  متحده منافع خود را در افغانستان صرفاً در دراز مدت می

ها به منظور حصول اهداف اقتصادی و نظامی  دیگر کشورهای آسیای مرکزی است. رد پای گفتمان رقابت میان تمدنو مداوم در افغانستان و 

های تمدن های آسیایی و روسی موجب شده تا ایاالت خورد. از این منظر منافع و ارزش همچنان در سیاست خارجی ایاالت متحده به چشم می

با دیده تردید بنگرد و راهکارهایی را جهت مقابله با افزایش قدرت و نفوذ این کشورها بیابد، حضور یابی این کشورها متحده نسبت به قدرت

کند های اصلی ایاالت متحده در این زمینه است. در این میان آسیای مرکزی نقش مهمی ایفا مینظامی در مناطق استراتژیک، یکی از سیاست
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مریکایی را به خود جلب کرده است. از این رهگذر است که ایاالت متحده از آو افغانستان به مثابه دروازه آسیای مرکزی توجه سیاستگذاران 

 روند بهرههایی که بطور بالقوه رقیب ایاالت متحده به شمار می ها به عنوان ابزاری برای افزایش نقش خود و مهار سایر قدرتبسیاری از بحران

دهد تا با  مریکایی قرار میآانعقاد پیمان استراتژیک میان ایاالت متحده و افغانستان بار دیگر این فرصت را در اختیار دولتمردان  لذاگیرد و می

  .های کالن خود حرکت کنند گیری از وضعیت نه چندان مناسب افغانستان در جهت پیشبرد اهداف و سیاست بهره

 :ای بدتر از کاپیتوالسیونتوافقنامهن واشنگت -توافقنامه کابل 

واشنگتن کافی است تا ابعاد ظالمانه و فاجعه باری از اجرای این توافق و تاثیرات منفی  -نگاهی گذرا بر توافقنامه امنیتی امضا شده بین کابل 

این نوشتار خارج است، اما بندهایی از این توافقنامه متن کامل توافقنامه امنیتی طوالنی و از حوصله  آن بر آینده و امنیت افغانستان آشکار شود.

 .توان از تاثیر آن بر آینده و چشم انداز کشور چشم پوشیدبه قدری تامل برانگیز است که نمی

الگران تواند تاثیر منفی بر امنیت و ثبات همسایگان و کل منطقه نداشته باشد. همین که ادامه حضور اشغاساسا حضور اشغالگر در منطقه نمی

های افراطی و ایجاد تنش و تشنج در منطقه شود، دود آن به چشم همه همسایگان و غیرهمسایگان در در افغانستان منجر به تحریک گروه

ها و ترانزیت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و به گذاری را با مخاطره روبرو خواهد کرد، امنیت راهامنیت سرمایه ،منطقه خواهد رفت

دانند، اجازه خواهد داد که با راحتی بیشتری زیر چتر سوداگران و قاچاقچیانی که شرایط ناامن را بهترین فرصت صید ماهی از آب گل آلود می

بار بزنند. بنابراین، اظهارنظر مشترک عبداهلل و اشرف غنی درباره عدم تضرر همسایگان از توافقنامه امنیتی بحران دست به معامالت مرگ

های همسایگان درباره ادامه انستان و آمریکا، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، تالشی برای تنش زدایی و کاستن از حساسیتافغ

 .های آن در منطقه استحضور آمریکا و پایگاه

که چرا حامد کرزی نمی خواست به  توان به راحتی دریافتهای توافقنامه امنیتی منعقده بین کابل و واشنگتن میبا خواندن بندها و ماده

های پیش نویس قرارداد امنیتی ارایه شده شباهت امضای آن تن در دهد و چرا واشنگتن مصرانه به دنبال نهایی کردن این توافقنامه بود.

انستان را نادیده انگاشته و بسیاری با توافقنامه امنیتی آمریکا با عراق دارد و به نحوی تدوین شده است که در عمل حاکمان دولت مرکزی افغ

  دهد.تمامی امور امنیتی کشور را برای مدتی نامعلوم در اختیار آمریکا قرار می

 ،بود بر اساس این قرارداد، آمریکا حداقل پنج پایگاه نظامی دایمی در شیندند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست ایجاد خواهد کرد و مجاز خواهد

یا عملیاتی دیگری را در هر نقطه از افغانستان که صالح بداند، ایجاد کند و بدین منظور در استفاده از هرگونه امکانات  های دایمی و موقتپایگاه

یاره در افغانستان، آزاد خواهدبود.آزادی ورود و خروج بدون نظارت کاالدر ماده دهم این توافقنامه با موضوع گشت و گذار وسایط، کشتی ها و ط

ها و وسایط حکومت ایاالت با حفظ کامل حق حاکمیت خویش و در مطابقت با اهداف و ابعاد این قرارداد، افغانستان به کشتی، آمده است:«ها

ها و وسایطی که توسط نیروهای ایاالت متحده و یا برای استفاده اختصاصی این نیروها فعالیت می کنند، اجازه ورود، متحده و سایر کشتی

خاک افغانستان را می دهد. تمامی این کشتی ها و وسایط با رعایت کامل مقررات مصونیت و گشت و گذار در  خروج و فعالیت در داخل

ها و وسایط حکومت ایاالت متحده در داخل افغانستان از هرگونه ها، کشتیدر بند بعدی این ماده آمده است: طیاره افغانستان، فعالیت می کنند.
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ها و وسایط ها، کشتیتوانند براساس ایجابات امنیت ملی خویش، طیارهباشند. مقامات ذیصالح افغانستان مییتفتیش، انتظام و یا ثبت معاف م

معنای اعطای مصونیت کامل به وسایط نقلیه آمریکا در افغانستان و نداشتن حق بازرسی این  ایاالت متحده را به طور تصادفی بازرسی کنند.

افغانستان خواهند را بدون مواخذه یا سوال به کشور ها حق خواهند داشت هرچه میمعنا است که آمریکایی وسایط مگر به طور تصادفی، به این

چ وارد یا از آن خارج کنند. تصور کنید انواع مختلف قاچاق، اعم از مواد مخدر و آثار باستانی و فرهنگی برای نیروهای آمریکایی، بدون هی

 .(www.afghanpaper.com)بازخواستی آزاد باشد

بند  می ممنوعه یافتند، چه خواهد شد؟ای را بازرسی کردند و اقالبه طور سرزده، بار یا محموله افغاناگر مقامات  این است که سوالحال 

نظامی ها برای تنبیه ، پاسخ این سوال را داده و راه را بر هرگونه مداخله افغانستانی«جایگاه حقوقی پرسنل»چهارم ماده سیزدهم با عنوان 

کند: ایاالت متحده نقش مهمی را که مقامات تنفیذ قانون افغانستان در اجرای قانون، نظم و این بند تصریح می آمریکایی خاطی بسته است.

کند. در صورتی که یکی از اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی ایاالت متحده بخاطر کنند، درک میحراست از مردم افغانستان ایفا می

ب جرمی از سوی مسولین افغانستان مورد سؤظن قرار بگیرد، مقامات ذیصالح افغان موضوع را بالفاصله به آگاهی مسوولین نیروهای ایاالت ارتکا

رسانند تا مقامات نیروهای ایاالت متحده بتوانند اقدامات عاجل را اتخاذ نمایند. اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی ایاالت متحده متحده می

شوند. آن عده از اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی که به هر دلیلی، توسط مقامات افغان، به مقامات افغان دستگیر و توقیف نمی توسط

بند  شمول مقامات تنفیذ قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایاالت متحده تسلیم داده می شوند.

نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن بدون رضایت صریح ه تصریح می کند: افغانستان و ایاالت متحده موافقت میبعدی این ماد

نیز « واردات و صادرات»بند اول ماده شانزدهم  ایاالت متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.

نیروهای ایاالت متحده و قراردادی های آنان می توانند هرنوع تجهیزات، اکماالت، اجناس، تکنالوجی، آموزش و سایر خدمات را  کند:تاکید می

گوید: می« های حمایت از نیروفعالیت»ماده بیستم  6همچنین بند  به افغانستان وارد، صادر، صدور مجدد، انتقال و یا مورد استفاده قرار دهند.

شوند، از بازرسی، جستجو و ضبط توسط مقامات افغان، پستی که از طریق سیستم خدمات پستی اردوی ایاالت متحده انتقال داده میهای بسته

 باشند.معاف می

شود، کاپیتوالسیون بی کم و کاستی در این بندها به مرحله اجرا می رسد، اما بندهای تکمیلی کار را از یک همانگونه که مالحظه می

هد و کاپیتوالسیون سنتی فراتر می برد و به نیروهای نظامی آمریکا اجازه جابجا کردن هر نوع کاالیی را بدون نظارت مقام های افغانستان می د

 (.  10/07/93جم )روزنامه جامدر صورت کشف تصادفی چنین محموله هایی، دست مقامات افغانستان برای مواخذه خاطی بسته است.

 :در قبال آن کشورهای خاورمیانه از جمله جمهوری اسالمی ایرانو واکنش  واشنگتن-کابلن امنیتی پیما پیامدهای

های مهم ی خواهان داشتن پایگاهامریکا به عنوان یک قدرت برتر در جهان امروز، به خاطر نفوذ بیشتر در نظام جهانی و منطقهآایاالت متحدة 

برای حضور در افغانستان، خواهان پیمان امنیتی با افغانستان و  پیشای جهان بوده که از چند سال نظامی و قراردادهای امنیتی با اکثر کشوره

 هایی در نقاظ مختلف این کشور بوده است.ایجاد پایگاه

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

17 

 

شده است؛ زیرا  ی خاورمیانههاهای مثبت و منفی دولتمیانه باعث ایجاد واکنش خاورمیانهمریکا با افغانستان در منطقة آ امضای پیمان امنیتی

ها را به توان آناند که میمریکا داشتهآنظر به بافت سیاسی که دارند در جریان چند دهه، روابط متفاوتی با غرب به ویژه  ،میانهخاورکشورهای 

های بخصوص تودهمریکا در موضوع مورد بحث تقسیم کرد. از جانبی برای بسیاری آطرف در سیاست خارجی با دوست، دشمن و بی هایدسته

وجود اکثر مردم این کشور به امضای این شان داشته، با  هآنها و آیند برایهایی این سرزمین )افغانستان( روشن نیست که این پیمان چه فایده

وند آغاز شده، یی برای ناکام ساختن این رادهند. از جانبی جنگ تبلیغاتی نیز که از سوی مخالفان منطقهپیمان امنیتی روی خوش نشان می

 تر ساخته که این چالش جدی را در امضای این پیمان به وجود آورده است.خود این مسأله را جنجالی

داشته ی نیز ا، مشکالت منطقهبود مریکا که در این اواخر به یک معضل جنجال برانگیز در داخل کشور تبدیل شدهآپیمان امنیتی افغانستان و 

سیاسی و  مسائل با ایاالت متحده نداشته و  یبعد از تأسیس انقالب اسالمی روابطجمهوری اسالمی ایران وص دارد. کشورهای منطقه بخصو 

بی اعتمادی جمهوری اسالمی ایران از غرب، آن کشور را مجبور کرده، تا محتاط باشد و به همین دلیل به هیچ وجه خواهان حضور غرب 

 .نیست اشه شرقیهمسایکشور مریکا در آبخصوص 

م از یک سمیالدی تاکنون به خاطر مهار کردن تروری 2001خر سال آهای اش در افغانستان در ماهمریکا از زمان حضور نظامیآ ایاالت متحده

آن  کنارهای امنیتی خود را مانند بعضی کشورهای دیگر در افغانستان ایجاد کرده و درسو و نفوذ باالی کشورهای منطقه تالش داشته تا پایگاه

میالدی  2013سال  اواخرهای متعدد و تصمیم لویه جرگه مشورتی در پیمان دو طرفه امنیتی را با افغانستان به امضا برساند، که با وجود تالش

این پایان دولت حامد کرزای تا  ضروررت دو طرف به امضای پیمان امنیتی، و 2014مریکایی در افغانستان بعد از آمبنی بر حضور نظامیان 

 واشنگتن–االجل در امضای توافقنامه امنیتی کابلها برای تعیین ضربهرگونه فشار آمریکایی افغانستانوقت  یمعضل تمام نشد. رئیس جمهور

ل شروع به کار این دولت همان گونه که در تبلیغات کاندیداتوری خود اعالم ایاو ردکرد. گرچه با روی کارآمدن دولت اشرف غنی این مهم  رد را

 رسید. ده بود به امضاکر

پایگاه نظامی در افغانستان مستقر کنند که از این تعداد دو پایگاه در منطقه مرزی ایران دایر  9ها بناست که مریکاییآاین قرارداد  با امضای

مریکا و ایران همچنان در آت تواند بر امنیت ایران تاثیر منفی بگذارد. )با توجه به اینکه مناسباخواهد شد که به طور طبیعی در بلندمدت می

امضای این ای از ابهام قرار دارد( بنابراین در دراز مدت ممکن است به لحاظ امینتی به ضرر ایران باشد و بر همین اساس هم ایران مخالف هاله

  (http://www.irdiplomacy.ir/fa) .تفاهم نامه بود

 های سیاسیمصر به خاطر حساسیت حدودیو تا  یمیانه مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربخاورمریکا در آواکنش کشورهای دوست 

های میانه که مخالف سیاستخاورباشد، زیرا حضور ایران مانند یک قدرت مهم در که با ایران و متحدینش دارند، در حمایت از این پیمان می

میانه بدانند و از خاورسازد تا از پیمان امنیتی )کابل واشنگتن( استقبال کرده و آنرا باعث ثبات در مانانش است، آنها را مجبور میمریکا و همپآ

ی بصورت درست آن حفظ شود، این دوگانگی وضعیت سیاسی اسوریه و حزب اهلل لبنان باشد تا نظم منطقه ،ایران رسوی هم فشاری ب

 شود تا بحران در این کشورها ادامه داشته باشد.میمیانه خود باعث خاور

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

http://www.irdiplomacy.ir/fa


 

18 

 

این  های ایران درکرده و در دایره اهل تسنن جای بلندی دارد، مخالف سیاست انداممیانه عرض خاورعربستان که مانند یک قدرت دینی در 

ها را مریکاییآدهد به همین دلیل آنها حضور مریکا را بیشتر ترجیح میآدوستی خاورمیانه باشد، و به خاطر حفظ ثبات خود در منطقه می

که حضور ایران را در منطقه تهدیدی جدی فکر کرده و از قدرت آن ی دن آنها است.کشورهایراندرافغانستان ضروری دانسته و مخالف بیرون 

غیر مستقیم بطور تا  کردندهستند تالش مریکا امضا کرده و دوست استراتژیک ایاالت متحده آهای امنیتی را با هراس دارند و از جانبی پیمان

ای در مریکا و عضو مهم ناتو است چون چندان واهمهآکشور ترکیه که دوست استراتژیک  کنند. تقاعدمپیمان این دولت افغانستان را به امضای 

در  یچندان اتتغییردر افغانستان  مریکاآحضور و یا عدم حضور  . لذاهای اروپایی استمیانه نداشته و بیشتر خواهان نزدیکی درسیاستخاور

-www.iran) است تعمقورد، اما این پیمان برای افغانستان که محور بحث جهانی قرار دارد قابل آنمی خارجی این کشور بوجودسیاست 

afghanistan-prescription.) 

 تن در امنیت جمهوری اسالمی ایرانواشنگ –نقش پیمان امنیتی کابل 

ها به سوی هند و ایران و اروپا روانه شدند، جزو متصرفات قبایل ایرانی بوده و در دوره هخامنشیان یکی روزگاری که آریایی افغانستان کنونی در

(. از طرفی این کشور اشتراکات زبانی، دینی و فرهنگی زیاد با ایران داشته، لذا 10، ص1385رفته است)محمدپور، از مناطق ایران به شمار می

 مورد زیر چهار به کلی بندی یک تقسیم درمی توان   را هادولت مختلف منافع اشتراک از همسایگان مهم ایران تلقی شود. میزانبه عنوان یکی 

 :کرد تقسیم

 آن حیاتی منافع واقع در گیرد،می قرار خطر در کشور سرزمین یک که زمانی و است سرزمین از دفاع به معطوف منافع این حیاتی: منافع -الف

 .شده است مواجه خطر با

 دیگران نفوذ از ممانعت است. جهانی یا ایمنطقه سطوح کشور در یک مطلوب قدرت موازنه حفظ به معطوف منافع این استراتژیک: منافع -ب

 تجاری پیوندهای و خام منابع از حفاظت. گیردمی قرار منافع این زمره در است، برخوردار استراتژیک اهمیت از کشور برای یک که مناطقی در

 .گیردمی جای حوزه این در نیز عمده

 .دارند قرار کشور یک پیرامونی محیط در که کشورهایی است در ثبات حفظ به مربوط منافع از دسته این ثبات: از ناشی منافع -پ

، 1388است )توحیدی،  کشور هر نظر مورد نظم و جهانی نظم به مربوط هایایده و هاارزش حفظ به معطوف منافع این ایدئولوژیک: منافع -ت

 (. 8تا  7صص 

 دهیم. منافع جمهوری اسالمی ایران در افغانستان را به شرح زیر مورد بررسی قرار می ، می توانهای باالحال با توجه به مولفه

 حیاتی: منافع -1

 ایران که معضلی اما شود.نمی تهدید کشور این سوی ازآن  سرزمینی انسجام و ندارد افغانستان با جدی مرزی مشکالت پاکستان برخالف ایران

کشور و به خصوص حضور دراز  این در ناتو و آمریکایی نیروهای گسترده حضور است، مواجهه آن با در افغانستان خود حیاتی منافع ناحیه از

 این حضور نفس باشد: نخست،می       نیروها این حضور نگران منظر دو از ایران مدت ایاالت متحده پس از امضای توافقنامه امنیتی است.
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 مبنا این بر نیز دوم نگرانی و شودمی ایران محسوب علیه بالقوه تهدید نوعی آمریکا با ایران روابط نوع به توجه با و ایران همسایگی نیروها در

 در و شده در منطقه تروریستی تحرکات گسترش و گراییافراط توسعة برای انگیزه تولید خارجی، نیروهای نظامی حضور ادامه که است استوار

 خواهان و است مخالف کشور این در خارجی نیروهای حضور با کرده همواره اعالم ایران رو شد. ازاین خواهد دائمی ثبات استقرار از مانع نتیجه

 .باشدمی خروج آنها از افغانستان

 استراتژیک: منافع-2

 مذهبی تندروی هایگروه یا و ایفرامنطقه و ایکشور منطقه هر یا و متحده ایاالت کامل تسلط از ممانعت و ایران تاریخی و سنتی نفوذ حفظ

 موازنة بنابراین و استراتژیک است رقابت در متحده ایاالت با ایران دهد.می شکل را ایران استراتژیک افغانستان، هسته منافع بر طالبان نظیر

 از ایحلقه عنوان به طالبان سوی دیگر، از .نباشد برخوردار برتر موضع از آمریکا آن در که است ایموازنه ای،منطقه سطح در مطلوب قوای

 ناگفته .است ناسازگار ایران استراتژیک منافع طبیعتاً با دارد، قرار امارات و عربستان چون کشورهایی حمایت مورد که سنی گراییزنجیر افراط

-می شمار به نیز ایران تمدن و فرهنگی حوزه از بخشی قرابت جغرافیایی، بر افزون و دارد قرار ایران پیرامونی محیط در افغانستان که پیداست

 شاهد تاکنون 1980 دهه از گونه که آن افغانستان، در ثباتیاست. بی برخوردار ایویژه اهمیت از ایران برای کشور در این ثبات رو ازاین آید.

  . است داشته همراه به ایران برای شرقی مرزهای در مزمن ناامنی و مخدر مواد پناهندگان، قاچاق سیل جمله از فراوانی هایآسیب ایم،بوده

 ایدئولوژیک: منافع -3

 لیبرال هایارزش با تعارض در آن هویت که آید؛ نظامیمی شمار به جهانی پهنه در خاص نظامی ایران، انقالب از برآمده سیاسی نظام

 ایدئولوژیک منافع به این کشور، پیرامونی محیط در دمکراتیک لیبرال هایارزش ترویج جهت در تالش رو است. ازاین گرفته شکل دمکراتیک

دلیل  به سو یک از زیرا است؛ خاص حدی تا افغانستان در ایران ایدئولوژیک اما منافع شود.می روبه رو کشور این مقاومت با و زده ضربه آن

 نیروهای گرفتن قوت به دموکراسی، گرفتن قوام دیگر سو، از و ندارد خود هایایده صدور برای مجالی چندان ایران افغانستان، مذهبی ترکیب

 از اینکه ضمن درافغانستان ایران که روست ازاین انجامد.می داد، نشان عینه به عبداهلل موقعیت و اخیر گونه که انتخاباتآن ایران به نزدیک

 .کندنمی مقابله آن با و نکرده قلمداد نیز خود برای جدی را تهدیدی آن کند،نمی استقبال آمریکا توسط دموکراسی پیشبرد

 ثبات: از ناشی منافع -4

در  دارند، لذا ثبات قرار کشور یک پیرامونی محیط در که کشورهایی است در ثبات حفظ به مربوط با توجه به این که منافع ناشی از ثبات 

شود از اهمیت خاصی برای جمهوری اسالمی برخوردار بوده است. طی دو دهه گذشته افغانستان که یکی از همسایگان شرقی ایران محسوب می

های اصلی جمهوری اسالمی های تروریستی القاعده و طالبان بوجود آمد، به یکی از دغدغهعدم ثبات در افغانستان که با روی کار آمدن گروه

 .تبدیل شد ایران

 گیرینتیجه 
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- هب بودافغانستان، مبنی بر اینکه این پیمان ممکن  وقت ی رییس جمهوراگیری حامد کرزمریکا و افغانستان با موضعآنظامی  -پیمان امنیتی

مصونیت قضایی نظامیان مریکا خواهان آ دانستمی ایکرز ای از ابهام قرار گرفت.های تحمیلی واشنگتن منعقد نشود، در هالهدلیل خواسته

-و ناآرامی هارا با بحران شی که کشورایس جمهور کرزئر ست.دانکشورش در افغانستان است و وی پذیرش چنین تقاضایی را غیر محتمل می

خونین و بروز  های، حضور نظامیان خارجی در افغانستان را عامل درگیریدیدها و اقدامات گروه طالبان روبرو می های سیاسی ناشی از مخالفت

مریکا به همراه کشورهای متحد خود به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت، از یک دهه پیش آها در کشور معرفی کرد. مشکالت و نارسایی

افغانستان،  مریکا درآبه افغانستان لشکرکشی کرد و بیش از صد هزار نظامی به افغانستان فرستاد. از زمان حضور نظامیان خارجی به رهبری 

ها هزار نفر مجروح و چندین میلیون نفر نیز در داخل کشور ها کشته و دهگذاریهای نظامی و بمبهزار نفر از مردم در نتیجه درگیری هاده

 آواره شدند، بدون آنکه واشنگتن بتواند در مبارزه با گروه طالبان به نتایج مثبت و موفقیتی دست یابد. 

مریکا در طول یک دهه حضور مستمر و مستقیم در صحنه داخلی و سیاسی افغانستان سبب شد تا واشنگتن با آهای سیاسی و نظامی ناکامی

هایی از خاک افغانستان را در اختیار خود دارد، با تاسیس های خود و اذعان به توان و قدرت گروه طالبان که هم اینک بخشاعتراف به شکست

بان در قطر برای برقراری ارتباط با این گروه موافقت کند. واشنگتن به موازات اتخاذ سیاست پذیرش گروه طالبان در روند دفتر نمایندگی طال

های نظامی و امنیتی خود در افغانستان برآمد و برای انعقاد پیمان امنیتی و نظامی برقراری صلح در افغانستان، درصدد گسترش مراکز و پایگاه

مریکا آهای تلخ حضورش در افغانستان سرپوش گذارد. سازی کرد تا از این راهکار بتواند به ناکامیات در افغانستان زمینهدرجهت کمک به ثب

دار کردن بحران گیری از دامنهکوشد با بهرههای مورد حمایت واشنگتن، میاز بروز حوادث سیاسی در منطقه خاورمیانه و سقوط دولت بعد

-نمی واشنگتن-کابلپیمان امنیتی و نظامی  اما واضح است کهحضور نظامی خود در این منطقه از آسیا را تقویت کند. سیاسی در افغانستان، 

مریکا آتواند امنیت افغانستان را تضمین کند و تامین کننده منافع افغانستان باشد. این پیمان یک خطر امنیتی برای منطقه و افغانستان است و 

  .ریزی کرده استرا برنامه (2025تا سال  حضورادامه ) مدت در منطقه حضور درازبا انعقاد این پیمان ،

مریکایی در چارچوب آو مصونیت قضایی نظامیان  بودهمریکایی بسیار منفی آنگرش جامعه افغانستان به نظامیان خارجی بویژه سربازان گرچه 

بر مذاکرات  و تبدیل شدهدر زمان حکومت حامد کرزای ی بحث برانگیز هاانعقاد پیمان امنیتی در افغانستان به یکی از مهمترین چالش

المللی به نفع مردم افغانستان و ضامن ثبات، ای و بینهای منطقهاز سوی دیگر رایزنی و ضرورت همکاری بود، اماواشنگتن و کابل سایه افکنده 

همان گونه که در واشنگتن را  –پیمان امنیتی جنجالی کابل جدید، لذا به محض روی کار آمدن دولت  د ومآآرامش و صلح کشور به حساب می

 در اولین اولویت کاری خود امضا کرد. مبارزات انتخاباتی قول داده بود 

به این نتیجه  هی که صورت گرفتیهاها و بررسیبا توجه به تحلیلدر خصوص پیامدهای این توافقنامه برای کشورهای منطقه از جمله ایران نیز 

ها نیز با توجه امنیتی برای افغانستان و کشورهای منطقه پیامدهای گوناگونی دارد و عکس العمل رسیم که امضا ویا عدم امضای موافقتنامهمی

همواره مورد  دارد،باشند. افغانستان با توجه به موقعیت استراتژیکی که متفاوت از هم می کنند،ای که کشورها دنبال میبه رویکردهای منطقه
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گیری یک دولت ملی های خود بوده که بعضی از آنها سیاست عمق استراتژیک را در افغانستان دنبال نموده و هیچگاه اجازه شکلتوجه همسایه

 اند.را به مردم افغانستان نداده

و ثبات افغانستان را تهدید نموده و  یتامن ،منطقه استخبارات ،افغانستاننیروهای حافظ صلح در  در دوازده سال گذشته با وجود حضور گسترده

العمل کشورهای همسایه های تخریبی در افغانستان بیشتر شد که بیانگر عکسمیزان فعالیت ی امنیتی،پس از مطرح شدن امضای موافقتنامه

مریکا افغانستان را پس از آ امنیتی ایاالت متحده اگر نیروهای مریکا است.آدر قبال امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و ایاالت متحده 

به بالفعل تبدیل خواهد شد و منافع ملی افغانستان را  گرایی که بصورت بالقوه وجود دارد،رشد تروریسم و افراط زمینه ترک کند، 2014سال 

از . دن افغانستان به یک کشور امن و با ثبات در منطقهامنیتی بستر مناسبی است برای تبدیل ش از این رو امضای موافقتنامه تهدید خواهد کرد.

 .خود بودندمردم افغانستان خواهان امضای بی درنگ امضای موافقتنامه از جانب رئیس جمهور اتفاق همین رو است که اکثریت قریب به 

مضای موافقتنامه امنیتی را در خالف و تضاد با ا روسیه و بقیه کشورهایی که همسو با این دو کشور قدرتمند قرار دارند، کشورهای نظیر ایران،

 .دانندخود می تر شدن حلقه محاصرهمریکا را به مثابه تنگآی ایاالت متحده دراز مدتمنافع ملی شان در سطح منطقه دانسته و حضور 

همواره  تی که با هندوستان دارد،دلیل مشکاله افغانستان که از بدو تأسیس خویش با افغانستان مشکل داشته و ب پاکستان دیگر همسایه

سیاست عمق استراتژیک را در افغانستان دنبال نموده و تالش نموده است تا دولتی در افغانستان اقتدار سیاسی را بدست گیرد تا منافع 

پاکستان  مداخله یرد و زمینهگچنین فرصت را از پاکستان می ،فقتنامه و قدرتمند شدن افغانستانامضای موا پاکستان را در افغانستان بپذیرد،

امنیتی است و امضای آنرا در تضاد با منافع ملی  از این رو این کشور مخالف امضای موافقتنامه .شد برداشته خواهد داخلی افغانستان، در امور

 کند.خود قلمداد می

مریکایی را به نفع آدرحال حاضر حضور نیروهای  دارند،گرایی دلیل هراسی که از ناحیه رشد تروریسم و افراطه کشورهای آسیای مرکزی نیز ب

های دلیل حمایتش از نظامه مریکا بآای فرد محور این منطقه، از حضور هکنند اما در دراز مدت دولتدانند و احساس آرامش میخویش می

وافقتنامه نشان ندادند و امضا و یا عدم امضای العملی در برابر امضای مبا این وجود این کشورها عکس. احساس خطرخواهند کرد مردم ساالر،

 آنرا حق مسلم مردم ودولت افغانستان دانستند.

مریکا را آحضور  ومنطقه و جهان  امنیتی را به نفع افغانستان، مریکا امضای موافقتنامهآی هندوستان دیگر متحد افغانستان و ایاالت متحده

 داند.گرایی، مفید میدرمنطقه در امر مبارزه با تروریسم و افراط

امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن باعث افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت از توان چنین اظهار کرد که طور خالصه میه اما ب

رسد نه تنها لذا به نظر می امنی ادامه خواهد یافت.ادامه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور جنگ و ناعلیرغم  و جمله طالبان خواهد شد

صلح و ثبات مورد نظر حاکمان جدید افغانستان محقق نشده بلکه دردسرهای امنیتی این کشور و بعضی ازکشورهای پیرامون از جمله جمهوری 

 اسالمی ایران نیز افزایش خواهد یافت.  
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- Charles, Krauthammer, “The War: A Roadmap”, Washington Post, September 2001. 

-Campbell, Jason Michael O'Hanlin, Jermy Shapiro and Andy Unikewicz, “State of the Iraq and 

Afghanistan”, New York Times, March19, 2009.- http://www.Farda.org/Article 

- http://www.Afghanpaper.com. 

- http://www.irdiplomacy.ir/fa. 

- http://8am.af/1392/09/18/iran-afghanistan-prescription. 

- http://www.Afghanpaper.com.  
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