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و افغانستان  ارزيابي موافقتنامه راهبردي آمريكا
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به در جريان سفر غير و گذشته ماه در اواسط ارديبهشت كابلمنتظره باراك اوباما سرانجام پيمان راهبردي آمريكا

نمايندگان مجلس افغانستان نيز در جلسه روز ششم خردادماه اين.جمهور دو كشور رسيد افغانستان به امضاي رؤساي

يكبراساس اين.موافقتنامه را تصويب كردند از پيمان كه طي با انگيزبر بحث سال گذشته ترين موضوعات مرتبط

ميالدي با هدف آموزش 2014در سال اين كشورافغانستان بوده است، نيروهاي آمريكايي حتي پس از خروج از 

و شناسايي عناصر القاعده در  مي افغانستاننيروهاي افغاني . مانند باقي

هجمهور دو كشور آن را سرآغاز مرحل حالي به امضا رسيد كه رؤسايدر ستانو افغان پيمان راهبردي آمريكا

و كابل به. اعالم كردندنويني از روابط ميان واشنگتن كه الزم و نيازهاي اساسي را ذكر است كه اين توافقنامه اصول

و هماهنگي مدت، فعاليت بلند حضورهكنند تبيين ميهاي آمريكايي در افغانست هاي نيرو ها در عين.كند ان است مشخص

و شئون جامعه افغانستان دانسته تداوم دخالتساز حال بسياري از كارشناسان اين موافقتنامه را زمينه آمريكا در امور

و حاكميتو براين .اند ها ارزيابي كرده ملي افغان اساس آن را مغاير استقالل

ه به و افغانستان بهطور كلي پيمان راهبردي آمريكا وم و هم از نظر واقعيات و محتواي مندرج در پيمان لحاظ مفاد

آن جمله انگيزهاز،روندهاي كلي مرتبط با آن و پيامدهاي ناشي از و برجسته،هاي انعقاد پيمان اي است حاوي نكات مهم

به كه مي .مورد اشاره قرار دادآنها را شرح ذيل توان

افغ.1 و ازموافقتنامه راهبردي آمريكا جمله آنكه عليرغم انستان كه در هشت فصل تنظيم شده نقاط ابهام فراواني دارد

مشخص نكرده است كه چه تعداد نيروي آمريكايي 2014تأكيد بر آموزش نيروهاي افغان توسط آمريكا پس از سال 

و همكاريكه شده است البته در متن توافقنامه تأكيد. براي انجام اين كار قرار است در افغانستان باقي بمانند هاي نظامي

دو«اي ميان دو طرف تحت عنوان جداگانهنامه تي دو كشور در توافقامني با.به امضا خواهد رسيد»جانبه امنيتي موافقتنامه

از اينبر اين حال عالوه به دولت افغانستان آمريكا هاي اقتصادي مهم موافقتنامه نظير كمك مسائلموضوع برخي ديگر

ا برنيز .داراي ابهام است،ي آنها تعيين نشدهاز آن جهت كه چارچوب مشخصي

در،در مقدمه اين موافقتنامه.2 و كابل سال گذشته قرار گرفتن افغانستان در مسير10حاصل همكاري نزديك واشنگتن

م و همكاري سازنده در سطح و اقتصادي و توسعه اجتماعي . ذكر شده استنطقه خودكفايي پايدار در امنيت، حكومتداري

از حال آنكه واقعيات كنوني افغانستان در حوزه و اقتصادي و هاي مختلف سياسي، اجتماعي جمله نبود ثبات سياسي

و تحركات فزاينده طالبان براي به و اقتصادي نظير بيكاري  دست گرفتن مجدد قدرت، ناامني، معضالت اجتماعي

ش فزاينده نابساماني به اعتقاد بسياري از كارشناسان قرار گرفتن. رايط كنوني حكايت دارداوضاع افغانستان در

يك كشور اشغال شده طي  ازسال10افغانستان در وضعيت و حضور نيروهاي بيگانه در اين كشور جمله عوامل اخير

بييمهم ابتال و نگران افغانستان به شرايط كه ايناز. كننده كنوني است ثبات قررو آنچه شده يادارداد در مقدمه

با در و سنخيتي .اين كشور ندارد واقعيت امروزيخصوص مطلوبيت وضعيت افغانستان مورد اشاره قرار گرفته قرابت
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هاي كه در آن همكاري 2011ويي جرگه نوامبرلهاي نامه همچنين از توصيهتوافقمدر بخش اول يا مقدمه اين.3

دو استراتژيك با اياالت متحده به يك و مردم افغانستان ضروري پنداشته شده بود قدرداني عنوان ست استراتژيك نظام

ملي جرگه همچنين امضاي سند همكارييلوي.عمل آمده است به هاي استراتژيك با آمريكا را در همنوايي با منافع

و گفته بود كه اين سند از اهميت زيادي برخوردار استافغانستان  ميبه. دانسته وترسد كه دول نظر هاي آمريكا

تا براي اين اند كردهلويي جرگه در قبال موافقتنامه همكاري استراتژيك تالش مثبت افغانستان با اشاره به مواضع 

و موافقتنامه مشروعيت اين قرارداداز افغانستان برخي از نمايندگان مجلسانتقادات ضمن ناديده گرفتنافزايي كرده

.بودنددر نهايي كردن موافقتنامه حقوقي باتو ترتيشرايط دنبال دور زدن به

و تقويت ارزش.4 كهليئمسا،هاي مشترك دمكراتيك در بخش دوم اين موافقتنامه با عنوان حفظ مورد اشاره قرار گرفته

و در صالحيت دولت مركزي افغانستان مي به.دنباش اساساً در زمره موضوعات داخلي بوده تأكيد بر تعهد افغانستان

و شفاف، برخورداري از رسانهبرگ و،هاي آزاد زاري انتخابات آزاد، منصفانه خودداري از تبعيض ميان اتباع افغانستان

و آزاد و گسترش نقش زنان در جامعه همگي در زمره موضوعات هاي برابر براي تمام افغانيتأمين حقوق و ها

بارو از اينواست افغانستان هاي داخلي دولت مربوط به صالحيت مالحظات اشاره به آنها در موافقتنامه استراتژيك

و رعايت اين مالحظاتو دادن تعهد آمريكا و عمل مخدوش سوي دولت كرزياز به دولت آمريكا اجرا كننده استقالل نظر

.دولت مركزي افغانستان است

و عمليات در بخش سوم اين موافقتنامه دو طرف تأكيد كرده.5 به بعد 2001نيروهاي آمريكا از سال هاي اند كه حضور

و گروه سياست كه است ذكر اين نكته حائز اهميت. هاي وابسته به آن بوده است در افغانستان با هدف شكست القاعده

و اشغال اين كشور و تجاوز به حقوق اوليه مردم افغانستان انتوسط آمريكا بارها مداخله دولت،قاد مردمتمورد

و حتي   ازجمله(ضمن آنكه به اعتقاد بسياري از كارشناسان. افكار عمومي جهان بوده استو كشورهاي منطقه افغانستان

و پاكستان مخفي شده)كارشناسان آمريكايي  حضورروو ازاين اند تا افغانستان اعضاي القاعده بيشتر در سومالي، يمن

و شناساييبراي افغانستاندرارتش آمريكا .پذير نيسته توجيهاعضاي اين گرو جستجو

يك هاي داخلي العمل در بخش سوم اين موافقتنامه همچنين اعالم شده است كه طرفين مطابق دستور.6 شان روي

دو« مي» جانبه امنيتي موافقتنامه اين مذاكرات بعد از امضاي اين موافقتنامه همكاري استراتژيك. نمايند مذاكرات را آغاز

وشآغاز  يكظده ميسال نهاي رف دو چنانگردد، درك صحيح از اين بندي جانبه امنيتي بايد است كه محتواي موافقتنامه

يك به و طي مي صورت جداگانه و اين بدين معناست كه آمريكا تواند كليه اهداف امنيتي سال مورد توافق طرفين قرار گيرد

و كماكا بهخود را براي تبديل حضور خود به نفوذ امنيتي جديد دنبال كند ون اصل ماندگاري در افغانستان را صورت

بي دربارهاز اين منظر سخن گفتن. دنبال كندشكلي ديگر  .مفهوم خواهد بود خروج آمريكا از افغانستان كامالً

هايي بخش سوم موافقتنامه تأكيد شده است كه اجراي عمليات جاري نظامي براساس چارچوب)2(از ماده»ج«در بند.7

ت و يادداشت تفاهم افغاني ساختن عمليات خاص گاه فاهمنامه انتقال بازداشتكه شامل منعقده در سال(هاي اياالت متحده

ميمي) 2012 دو«ها توسط يابد كه اين چارچوب شود تا زماني ادامه ا تدابير ديگر جايگزيني» جانبه امنيتي موافقتنامه

كنوني آمريكا در افغانستان تا زمان انعقاد موافقتنامه امنيتي در شكل اين مسئله حاكي از آن است كه عمليات نظامي.شود

و از به اين كنوني ادامه خواهد يافت و چالش واسطه مخالفت رو تأخير در انعقاد اين موافقتنامه كه قابل هاي داخلي امري ها

.هاي مورد اشاره خواهد بود بيني خواهد بود به معناي تطويل عمليات نظامي آمريكا در افغانستان در چارچوب پيش
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و گروه»4«در ذيل بند.8 مي بخش سوم تأكيد شده است كه افراد و مصالحه در افغانستان هايي توانند وارد روند صلح

ازنت دست بردارنشوند كه با القاعده قطع رابطه كنند، از خشو و به قانون اساسي افغانستان به جمله ضمانتد هاي آن

و مردان اين كشور احترام بگذارند س. حقوق زنان شود اين استمي متبادرؤالي كه پس از مطالعه اين بند به ذهن اولين

و عملكرد گروه طالبان در تعارض با تمامي شروط مذكور است چگو نه مذاكره با اين گروه به كه در شرايطي كه رويكرد

و آشكار ميان يكي از دستور كارهاي اصلي آمريكا در افغانستان تبديل شده به نحوي كه چندين دور مذاكرات پنهاني

و  .نمايندگان اين گروه برگزار شده استآمريكا

مي تصريحدر همين بند.9 و تفاه شده است كه افغانستان تأكيد دردارد كه در تمامي اقدامات و مات دولتي خصوص صلح

طور كلي ذكر چنين عباراتي در مفاد موافقتنامهبه. هاي مندرج در قانون اساسي افغانستان را رعايت كند مصالحه، ارزش

و حاكميت ملي افغانستان است چه رعايت ارزش. ناقض اصل استقالل هاي مندرج در قانون اساسي افغانستان اين كشور

ازارتباطي به دولت آمر مركزي افغانستان در موافقتنامه راهبردي با اياالت سوي دولت يكا دارد كه تعهد به اجراي آن

به. متحده مورد تأكيد قرار گيرد يك چنين مضاميني در موافقتنامه استراتژيك با آمريكا چهره دولت افغانستان عنوان

.كند دولت مستقل را مخدوش مي

تع.10 و در اين قرارداد افغانستان هد كرده است كه امكان تداوم دسترسي نيروهاي آمريكا به تأسيسات افغانستان

از ميسر 2014استفاده از آن تأسيسات را تا سال  و پس كهبهآن سازد دونحوي جانبه امنيتي مورد توافق در موافقتنامه

دسترسي آمريكا به اين تأسيسات را فراهم طبيعتاً چنانچه موافقتنامه امنيتي نيز زمينه تداوم. واقع شود عمل خواهد شد

و نظامي افغانستان خواهد بود كه نسبتي با اعاده سازد و تأسيسات امنيتي اين امر به معناي ادامه تسلط آمريكا بر مراكز

.ها نخواهد داشت حاكميت ملي افغان

به،در اين موافقتنامه تأكيد شده است كه اياالت متحده.11 مي» عمده خارج از ناتو«ن متحد عنوا افغانستان را . كند قلمداد

كه با معيارهاي ناتو شودنشان شده است كه كمك به نيروهاي امنيتي ملي افغانستان بايد طوري ارائه همچنين خاطر

و اصلشسازگاري دا از.را تقويت كند» پذيري با نيروهاي ناتو قابليت تعامل«ته در بند ديگري از موافقتنامه نيز

و هاي بلند همكاري اعالميه«اي عضو ناتو خواسته شده است تا با اتخاذ اقدامات عملي براي تطبيق كشوره مدت بين ناتو

هاي امنيتي نشست ناتو در ليسبون منعقد شد، توانايي 2010كه در نوامبر سال» جمهوري اسالمي افغانستاندولت 

و بهبود بخشند 2014افغانستان را پس از سال  .تداوم

مي راينب و اصل اساس توان اظهار داشت كه اين موافقتنامه تالش دارد تا پيوستگي افغانستان با ناتو را افزايش داده

و جهاني را تغيير دهد طرفي سنتي افغانستان در معادالت منطقه بي طور كلي تركيب ماهيت اين موافقتنامه با اسنادبه. اي

به وابستهناتو بيانگر  ميجسازي افغانستان تواند تعامل افغانستان را با كشورهاي حوزه رگه ناتو است اين موضوع

و اين كشور را دچار چالش پيمان شانگهاي مختل به هاي بين كرده و چين نمايد المللي بيشتري .ويژه در ارتباط با روسيه

و برابر.12 تعهدات اين همكاري را تشكيلها دولتيدر اين موافقتنامه تأكيد شده است كه احترام به حاكميت ملي

ب حال آنكه طي سال. دهد مي و به احترامييهاي گذشته رفتار نظاميان آمريكايي در افغانستان بارها نقض حاكميت ملي

از. ها را به تصوير كشيده است حقوق ملي افغان سوي دولت در چنين شرايطي ادعاي حمايت از حاكميت ملي افغانستان

ا آمريكا نمي و باور باشد سوي افغانزتواند .ها مورد پذيرش
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كه بارك.13 اوباما پس از امضاي موافقتنامه استراتژيك، در سخناني در پايگاه هوايي بگرام در افغانستان مدعي شد

در. استپيدا اي كرده قابل مالحظهاوضاع امنيتي افغانستان بهبود  حالي است كه واقعيات مهمي چون حمالت گسترده اين

و وقوع چنديند هفته پيش طالبان به كابل چن و مخفيانه اوباما به افغانستان و اعالم نشده و چند شهر ديگر، ورود سرزده

اين كشور است كه آشكارا با ادعاهاي انفجار پس از خروج وي از افغانستان همگي حاكي از وخيم بودن شرايط امنيتي

.اوباما تعارض دارد

به امضاي قرارداد همكاري.14 و افغانستان و سياسي از اهميت بااليي براي باراك استراتژيك آمريكا لحاظ تبليغاتي

بن. اوباما برخوردار بود و اين قرارداد را منعقد ساخت اوباما در سالروز كشته شدن با. الدن به افغانستان سفر كرد

ت يري مبارزات انتخاباتي در آمريكا، رئيسگ اوج بنجمهور آمريكا تالش كرد ازا با زنده كردن موضوع كشته شدن الدن

و نيز با انعقاد موافقتنامه استراتژيك با افغانستان موقعيت سياسي خود در داخل را تحكيم بخشديك بر همين اساس. سو

و فعاالن سياسي در داخل آمريكا را اوباما را متهم كرده،بسياري از كارشناسان و افغانستان  اند كه موضوع القاعده

و به مهم اين است كه توافقنامه موضوع درواقع.عنوان يك حربه تبليغاتي با آنها برخورد كرده است سياسي كرده

و تبليغاتي بر منافع ملي افغان آنكه مبتنياز استراتژيك دولت كرزي با آمريكا بيش  ها باشد براساس مالحظات سياسي

.تواند با مصالح مردم افغانستان سازگاري داشته باشد قراردادي نميچنين طبيعتاً. هيئت حاكمه آمريكا طراحي شده است
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� �و هزينه حضور نيروهاي اشغالگر آمريكايي در افغانستان در يك دهه گذشته چالش هاي بااليي براي اين ها

كه داشت، قابل پيشهمراه به كشور  را براي آمريكا ايجاد اني، اجراي موافقتنامه استراتژيك نيز مشكالت فراوبيني است

كه آمريكايي آميز مداخلهمخالفت مردم افغانستان با هر نوع حضور. خواهد كرد ها در كشورشان روند اجراي ترتيباتي

و زمينه چنين كه پس از جنايات اين بودمردم افغانستان انتظار. چالش خواهد ساخترپدخالتي را تسهيل كند دشوار

بيها ازج مختلف آمريكايي و نيز مله كشتار و كودكان آوري چون آتش اقدامات شرمرحمانه غيرنظاميان خصوصاً زنان

بي دولت افغانستان هرچه سريع،بگرامهوايي زدن قرآن كريم در پايگاه و از تر زمينه خروج كامل و شرط آمريكا قيد

يك قرارداد راهبردي تداوم،كشورشان را فراهم سازد مغايرت رفتار. تضمين نمايدحضور آنها را نه اينكه با امضاي

و اين مخالفتطور طبيعيبهها در اين زمينه دولت كرزي با خواست افغان هاي عمومي با اين قرارداد را افزايش خواهد داد

و نيز موافقتناميامر چالش »يتيقرارداد دوجانبه امن«ه آتي آنها تحت عنوان جدي براي آينده موافقتنامه اخير دو كشور

به ضمن آنكه اعالم مخالفت آشكار گروه. خواهد بود و تفسير آن و«عنوان هايي چون طالبان با اين موافقتنامه سند خيانت

و چشم نيز چالش»افغانستانفروش  .انداز اجراي آن را تيره خواهد ساخت هاي فراروي آن را افزايش داده


