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 ستامریکابا  ستراتیژیکموافقتنامه امنیتی بخشی از پیمان 

 
رفت به طول انجامید. بعد از تصویب پیمان   آنچه انتظار می بیش از امریکابین افغانستان و امنیتی  ۀامضای توافقنام

های اجرایی آن به زودی   رفت که توافقنامه  اعضاء شورای ملی افغانستان، توقع می کلیکرای اکثریت با ستراتیژیک
 .گذاشته شود ءطرف تیم مشترک دو کشور تهیه و بعد از تصویب به اجرا از

مسلح و  ینهای مخالف های گروه یک سو و تداوم اعتراض میان کابل و واشنگتن از اختالفاما گذشت زمان و تداوم 
ارزشش کمتر از اصل پیمان امنیتی  ۀنشان داد که توافقنام سیاسی از جانب دیگر انتقاد نیروهای اپوزیسیون

 .نیست ستراتیژیک
های سیاسی مخالف دولت نمایشی   که در مواقعی از سوی برخی جریان مشکلم با أوگوی تو   بعد از چند دور گفت

یک قرارداد ساده،  ۀبه مثابامنیتی که  ۀشد. توافقنام ءهم تلقی شد، این توافقنامه بین حامد کرزی و جان کری امضا
سند نهایی  امریکانظام حقوقی  رسیده، از نظر ءبه امضا ستراتیژیکبه منظور اجرای مقررات مندرج در پیمان 

 .خواهد بود ءصورت موافقت افغانستان الزم االجرا است و در
تان کرده است. از نظر یید لویه جرگه و تصویب شورای ملی افغانسأحقوقی این سند را منوط به ت افغانستان اعتبار

چون حقوق بین الملل این اصل را به  ،ن وارد نیستر ایرادی بر افغانستاموازین حقوق بین الملل از این رهگذ
 .رسمیت شناخته است که در چنین موارد، صالح مملکت خویش خسروان دانند

ملت پس از  ۀو نمایندگان نخبشورای ملی بحث شود  لویه جرگه مشورتی و سپس در امنیتی در ۀاست توافقنام بناء
رسد که به محتوای آن   بررسی و دقت کافی، راجع به تصویب نهایی آن تصمیم گیرند. اکنون الزم به نظر می

 .گردد ضعف آن آشکار موشکافانه نظری انداخته شود تا نقاط قوت و
 

 :منافع ملی افغانستان نکات قوت توافقنامه ازمنظر
 قوانین افغانستان تعهد به رعایت -الف

قالب این توافقنامه تعهد سپرده که نیروهای نظامی و وابستگان غیرنظامی آنان زمانی که در افغانستان  در امریکا
حضور دارند قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان را رعایت نمایند و از هرنوع اقدامی که با روح این 

 (1بند ،1ادۀ )م ری ورزند.خوددا توافقنامه سازگاری نداشته باشد،
 احترام به حاکمیت ملی و استقالل سیاسی افغانستان تعهد و -ب
تواند نقض حاکمیت ملی   اند که عدم رعایت هریک از این موارد می  سه محور را در توافقنامه مشخص کرده"

 "افغانستان به حساب آید
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زیادی از نیروهای نظامی خارجی  تعدادبرد. وقتی   می عبور از بحران به سر ۀافغانستان در شرایط گذار و مرحل
یابند، طبیعی است که حاکمیت ملی و استقالل سیاسی کم و بیش   به منظور حمایت از دولت در کشوری حضور می

رود. طی ده سال حضور نیروهای ناتو در افغانستان، بارها به این شائبه دامن زده شده که حاکمیت   ال میؤس زیر
 .شود  ستان به حد کافی حرمت گذاشته نمیملی و استقالل سیاسی افغان

شود. مهم تر از همه   های مسلح مخالف دولت و حامیان شان کشور اشغال شده تلقی می  سوی گروه افغانستان از
ها، گالیه داشته که حاکمیت سایه را در این  ییامریکااینکه رئیس جمهور گاه خود از نیروهای خارجی، بخصوص 

 .کشور ایجاد کرده است
به احترام به حاکمیت ملی و استقالل سیاسی افغانستان به صراحت  امریکاها تعهد نیروهای  پاسخ به این نگرانیدر 
توافقنامه سعی شده به این موضوع به طور عینی و بر اساس  امنیتی پیش بینی شده است. در ۀمتن توافقنام در

تواند   ه عدم رعایت هریک از این موارد میاند ک  مصادیق پرداخته شود. سه محور را در توافقنامه مشخص کرده
 .نقض حاکمیت ملی افغانستان به حساب آید

 1- اولویت حاکمیت سرزمینی افغانستان بر تعهدات ناشی از پیمان و توافقنامه 
دولت افغانستان در  تواند با حاکمیت سر زمین  به صراحت پیش بینی شده که تعهدات ناشی از توافقنامه و پیمان نمی

توان   دیگر را نمی ۀتوافقنام امنیتی و یا هر ۀو توافقنام ستراتیژیکض قرار گیرد. هیچ یک از مواد پیمان تعار
 (1بند ،1ادۀ )م.افغانستان اجرا و یا تفسیر و تطبیق کرد برخالف حاکمیت سرزمین

 3- ها وعملیات ها با هماهنگی مقامات دولت افغانستان  تعهد اجرای طرح 
های الزم به عمل خواهد آمد تا  های اجرایی و عملیاتی، هماهنگی طرح ۀگر توافق شده که در تهیدر بخش دی

 (1بند ،7ادۀ )م. حاکمیت ملی و سالمت و امنیت مردم افغانستان تأمین گردد.
 1- ییامریکاتأسیسات و اماکن مورد استفاده نیروهای  صالحیت دولت در بازدید از 
افغانستان مشغول انجام مأموریت خواهند بود،  آینده نیروهای این کشور که دراست طی ده سال   متعهد شده امریکا"
 "نظامیان و مناطق مسکونی خود داری ورزند نوع حمله به غیر هر از

سی افغانستان به عمل آمده عدم نقض استقالل سیا تدبیر دیگری که در جهت تأمین حاکمیت ملی و جلوگیری از
  ها استفاده می  انحصاری از آن یی به طورامریکاو اماکنی است که نیروهای  ونیت و عدم محرمیت تأسیساتمص

های ممنوعه و سری نخواهد بود. به   کنند. بر اساس مقررات پیش بینی شده، این تأسیسات و اماکن جزء محدوده
ها بازدید به   تواند از این محدوده  صراحت در توافقنامه پیش بینی شده است که دولت افغانستان هرگاه بخواهد می

 (1بند ،7ادۀ )م. عمل آورد.
 افغانستان نظامیان و اماکن مسکونی در حمله به غیر تعهد به خودداری از -ج

هایی است که غیر نظامیان در جریان   های اخیر مورد اعتراض بوده آسیب  طی سال مورد دیگری که مکررا  
ده سال آینده نیروهای این کشور که  است طی  متعهد شده امریکاشدند. در این مورد نیز   عملیات نظامی متحمل می

نظامیان و مناطق مسکونی خود داری  نوع حمله به غیر هر افغانستان مشغول انجام مأموریت خواهند بود، از در
 (7ادۀ)م. ورزند.

 های سیاسی در افغانستان فعالیت داری ازتعهد به خود -د
های   و برخی از جریان گرانی مردم بوده ن ۀروهای خارجی در افغانستان که ماییکی از پیامدهای منفی حضور نی

 .آنها در امور سیاسی کشور است ۀرا گوش زد کرده اند، مداخلادهای مدنی مدام عواقب خطرناک آنسیاسی و نه
که افغانستان در زمینه داشته، تعهد سپرده که از  یهای با درک حساسیت موضوع و نگرانی امریکا، 1بند  ،1در ماده
اساس بخشی از بند اول ماده سوم توافقنامه، نیروهای نظامی  بر نیروهای خود جلوگیری کند. های سیاسی  فعالیت
های سیاسی شوند و در امور سیاسی به نفع   ها حق ندارند وارد عرصه فعالیتو وابستگان غیرنظامی آن امریکا

 .های خاصی عمل نمایند جریان یا جریان
 تجاوز خارجی برابر تعهد به دفاع از افغانستان در -ه

خاک پاکستان به داخل افغاستان انجام گرفت، توجه الزم  ها از  این سال ها که درراکت و پرتاب  تعرضات مرزی 
، جانب افغانستان ستراتیژیکبرای توقف آن انجام نشد. به رغم امضای پیمان  امریکاالعمل سریع از سوی  و عکس
شفاف شدن این  امنیتی بر سر ۀموافقت نام ۵و  ۴بند های  ،۶امنیتی در ماده  ۀآن داشت که در توافقنام را بر

 .موضوع پافشاری نماید
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کند که به خیر و   می ءامنیتی را در صورتی امضا ۀن موضوع تأکید ورزید که توافقنامرئیس جمهور بارها بر ای
 .ین نمایدما را در برابر مداخالت خارجی تأم  صالح افغانستان باشد و جانب مقابل تعهد نماید امنیت ملی

ماده مربوط به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی بیش از حد با کلمات بازی شده است. جمالت مبهم،  در"
ولیت صریح ؤت پردازی صرف و فرار از پذیرش مسشفافیت است. گویا هدف عبار مجمل و عاری از صراحت و

 ".و شفاف بوده است
ششم جانب ایاالت متحده تعهد کرده  ۀامنیتی است. در ماد ۀانب افغانستان ماده ششم توافقنامج های پافشاری ۀنتیج

 .است از دولت افغانستان در برابر تجاوز خارجی حمایت و دفاع اقتصادی، سیاسی و نظامی به عمل آورد
 تعریف تجاوز از طریق تعیین مصادیق -و

ین جامع است. ا ای و نسبتا    امنیتی از تجاوز ارایه شده، تعریف حرفه ۀ، در توافقنام1بند ،۶تعریفی که در ماده 
نظامی کشور  ۀشده است قرابت دارد. هر نوع حمل سازمان ملل متحد ارایه1۷7۴ ۀتعریف با تعریفی که در قطعنام

نیز  های نظامی که در کشور خارجی پایگاه دارند و مورد حمایت آن قرار دارند و گروه ۀخارجی، تعرض مسلحان
 .شود  سایر اشکال توسل به زور تجاوز تلقی می

و بر اساس آن  به این ترتیب، مفهوم تجاوز از طریق نام بردن مصادیق آن، بین طرفین توافقنامه، شفاف سازی شده 
 .تعهد سپرده که در صورت پیش آمد چنین وقایعی از افغانستان دفاع اقتصادی، سیاسی و نظامی کند امریکاطرف 

 رسمی دولت افغانستان ۀمجرای بودج ها از  ه مصرف کمکتعهد ب -ز
  که جانب افغانستان در این اواخر نسبت به آن حساسیت زیادی از خود نشان داده، مشخص شدن میزان کمکای  نکته

در  امریکابرای ده سال آینده وعده داده است. این نگرانی در این اواخر تا حدودی رفع شد.  امریکاهایی است که 
ملیارد  ۴.3شیکاگو وعده سپرد که سالیانه  اجالس

دیگر چگونگی  ۀر به افغانستان کمک کند. نکتالد
های مصرف کمک  نحوه ها است، ازمصرف این کمک

خارجی طی ده سال گذشته نیز دولت افغانستان به 
 .شدت ناراضی بوده است

 ۀهای جامعه  یکی ازعوامل عدم مؤثریت الزم کمک
مصرف آن است  ۀنستان نحوجهانی از نظر دولت افغا

توسط خود کشورهای  آن مستقیما   ۀکه بخش عمده
 .کمک کننده یا نهادهای غیر دولتی مصرف شده است

دولت افغانستان با تکیه بر این تجارب نسبت به 
طی ده سال آینده تا حدود نظر خود را در توافقنامه بر جانب مقابل تحمیل کرده  امریکاهای  چگونگی مصرف کمک

توان دفاعی   است. در توافقنامه پیش بینی شده، مبلغی که سالیانه برای آموزش، تجهیز، مشورت دهی و توسعه
شود، از طریق بودجه رسمی دولت افغانستان و تحت نظارت نهادهای   نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده می

 (4)مادۀ  مالی دولتی به مصرف برسد.
به جبران خساراتی است که ممکن است از سوی  امریکابینی شده در توافقنامه تعهد  یکی از موارد تعهدات پیش

 .نیروهای این کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی وارد آید
خورد. برخی از نقاط ضعف این توافقنامه دو   نقاط مثبتی که در متن توافقنامه نقاط ضعفی نیز به چشم می کنار در

 .کردت توان فهرسذیل میبه شرح  جانبه را
برابر م دفاع از افغانستان درزعدم شفافیت میکانی -الف

 .تجاوز خارجی
تعهد دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی به طور 
قطع تحت فشار و اصرار مقامات افغانستان، بخصوص 
شخص رئیس جمهور، صورت گرفته است. اما علیرغم 

ان در دفاع از افغانست راجع به امریکاپیش بینی تعهد 
و  م عملی این دفاع شفافزبرابر تجاوز خارجی، میکانی

مشخص در این زمینه  ۀخالی از ابهامات نیست. دو نکت
 .بیش از سایر ابعاد قابل توجه است
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 1- بازی باکلمات: 
جمالت مبهم، مربوط به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی بیش از حد با کلمات بازی شده است.  ۀدر ماد

ولیت صریح ؤت پردازی صرف و فرار از پذیرش مسشفافیت است. گویا هدف عبار مجمل و عاری از صراحت و
 .و شفاف بوده است

از این قبیل اختصاص یافته است که  یهای های بندهای مختلف ماده ششم، به عبارت ای از عبارته یک بخش عمد
علیه حاکمیت ملی، استقالل سیاسی و تمامیت ارضی افغانستان ایاالت متحده هر نوع تجاوز خارجی و تهدید تجاوز 

دهد، ایاالت متحده می پذیرد که تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی، استقالل   را با نگرانی شدید مورد توجه قرار می
ای و   سیاسی و تمامیت ارضی افغانستان تجاوز علیه ثبات افغانستان و ثبات منطقه است و صلح و ثبات منطقه

سازد، دو طرف در مواقع تجاوز خارجی علیه افغانستان و یا تهدید به تجاوز   المللی را با خطر مواجه می ینب
این نوع  . . . .برابر آن به عمل می آورند، و های جامع در های الزم را به منظور اتخاذ روش خارجی مشورت
ت. آنچه که از دل این جمالت طوالنی و الزام آوری را در پی نخواهد داش ها تعهد حقوقی صریح   عبارت پردازی
توان استخراج کرد، این است که هرگاه افغانستان مورد تجاوز نظامی قرار گیرد و یا در معرض   و تعارفی می

با دولت افغانستان وارد مشوره خواهد شد تا در مورد اقدامات مناسب سیاسی،  امریکا تهدید به تجاوز قرار گیرد، 
 .ابر تجاوز تصمیم مشترک اتخاذ کنداقتصادی، و نظامی در بر

نهایت تالش خود را در این ماده به خرج داده تا در مورد دفاع مشترک نظامی  امریکارسد گروه کاری می به نظر
هیچ یک از فقرات شش باشد. درعین حال ظاهر ماده نشانگر چنین تعهدی انستان تعهد واضحی داده نشود. دراز افغ

وقی این عبارات جز تعهد حاظ حقدر برابر تجاوز خارجی کار گرفته نشده است. به ل "دفاع" کلمۀماده ششم از  ۀگان
 .کند  ولیت بین المللی دیگری را ایجاب نمیؤگو برای دفع تجاوز، مسمشوره و تالش در جهت یافتن راه حل و گفتب

رایجی است و با نظام حقوقی منشور های نظامی بین المللی امر  دفاع مشروع مشترک در برابر تجاوز که در پیمان
 .شود  سازمان ملل هم تعارضی ندارد، از این عبارات استنباط نمی

تواند وارد باشد آن میدرتشخیص میزان خسارت اصول حقوقی و معیار عقالنی رعایت شده است. اما انتقادی که بر"
 ".است امریکا نیروهایصالحیت مقامات  درچنین تعیین میزان آن مهکه مرجع رسیدگی و تشخیص خسارت و ستاین

قید دیگری نیز در ماده ششم برای عملی نشدن تعهد دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی پیش بینی شده است 
 .و آن تعلیق دفاع به الزامات ناشی از قانون اساسی است

 3- معلق کردن دفاع به الزامات ناشی از قانون اساسی 
ماده ششم بر این موضوع تأکید صورت گرفته است که در صورت وقوع تجاوز نظامی علیه  در بند چهارم

العمل در برابر آن و  ها و مذاکرات الزم در مورد چگونگی عکس  افغانستان هریک از دو طرف بعد از مشورت
لزامات ناشی از قانون تعیین نوع اقدام از میان اقداماتی چون سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و یا اقتصادی، بر اساس ا

 .اساسی خود عمل خواهند کرد
رسد هدف از آن نیز باز کردن راهی باشد برای توجیه عملی   نماید. به نظر می  ضروری می این قید قید زاید و غیر

 .به هر دلیلی آن را مصلحت نداند امریکانشدن تعهد دفاع در مواردی که طرف 
 :ییامریکامقامات نیروهای تعیین خسارات به طور یک جانبه از طرف  -ب

به جبران خساراتی است که ممکن است از سوی  امریکایکی از موارد تعهدات پیش بینی شده در توافقنامه تعهد 
ظف ؤم امریکابر اساس این تعهد  های دولتی وارد آید.  نیروهای این کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهاد

نظامیان وابسته،  که در اثر تخلفات و اعمال جرمی نظامیان و غیر است هر نوع آسیب ها، صدمات و خساراتی را
 .شود، به طور عادالنه و معقول جبران کند  به اشخاص و دولت افغانستان وارد می

تواند وارد باشد یآن مکه بر شده است. اما انتقادیدر تنظیم این اصل معیار اصول حقوقی و معیار عقالنی رعایت 
 .است امریکامقامات نیروهای چنین تعیین میزان آن در صالحیت دگی و تشخیص خسارت و همست که مرجع رسیاین
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