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 امریکا -موافقتنامۀ  ستراتیژیک  افغان

 پس منظر

در نیویارک و آغاز عملیات نظامی بر علیه القاعده و طالبان   که دو کشور   ۷۵۵۰به دنبال حوادث یازدهم سپتمبر سال 

مشروع میدانستند،  روابط «  دفاع از خود» اصل  -منشور ملل متحد  ۰۰ایاالت متحده و بریتانیه آنرا مطابق ماده 

امال ً نوین گردید. سقوط و نابودی  دولت طالبان و مراکز تروریستی افغانستان و ایاالت متحده امریکا وارد مرحلۀ ک

القاعده و گروه های مربوط به آن در داخل افغانستان خالف انتظار به شکل سریع  صورت گرفت. آنها   در ماه نومبر 

رار کردند. نظر عام از کابل و در ماه دسمبر همان سال از قندهار که قرارگاه مطمئن شان به شمار میرفت ف  ۷۵۵۰سال 

تحت فشار عملیات نظامی ایاالت  ۷۵۵۰و پذیرفته شده این است که رهبران کلیدی طالبان و القاعده در ماه دسمبر سال 

 متحده،  افغانستان را به قصد پاکستان ترک کرده و از سرحد دیورند بدون هیچگونه مشکل و مانع عبور کردند. 

 

برای سرنگونی نظام طالبان و «   Enduring Freedom آزادی پایدار » قابل یاد آوری است که عملیات موسوم به    

شورای امنیت ملل  ۰۸۳۱آغاز گردیده بود بر اساس قطعنامۀ  نمبر  ۷۵۵۰القاعده در افغانستان  که در هفتم اکتبر سال 

دسمبر همان سال از لحاظ  حقوق بین المللی قوت قانونی اختیار کرد که ایاالت متحده و متحد نزدیک   ۷۵متحد  مورخ 

ولیت های نظامی را بعداً به سازمان اتالنتیک شمالی ) ناتو( واگذار کردند. ئو عنعنوی آن بریتانیه مس  

 

ن کنفرانس بین المللی در شهر بن سازمان ملل متحد برای جلوگیری از خالی قدرت میزبا  ۷۵۵۰در دسمبر سال 

جرمنی گردید. اشتراک کنندگاه از جمله  طرفداران شاه سابق مرحوم محمد ظاهر شاه، نمایندگان ائتالف ضد طالبان 

 ر احزاب جهادی بیرون از جبهه  ئموسوم به جبهه متحد ملی، تکنوکراتان افغان مقیم غرب، سران قومی، نمایندگان سا

 با شاه سابق نزدیکی داشتند،  مهمترین نمایندگان ترکیب جانب افغانی این کنفرانس را تشکیل میدادند.متحد ملی که بیشتر 

امریکا  به دولت انتقالی که  مطابق تصامیم کنفرانس متذکره  تحت رهبری شاغلی حامد کرزی  مقامات  ایاالت متحده  

مانند سالهای بعد  از خروج قوای شوروی   فراموش نکرده  تشکیل گردید وعده سپردند که افغانها و افغانستان را باز هم 

 و بر همکاری های دراز مدت با افغانها تاکید کردند. 

 اهداف  و فواید 

معاهدات بین الدول یکی از وسایل رسمی ایجاد مکانیزم همکاری در روابط  بین دولتها به شمار میرود.  این معاهدات 

از نقش کلیدی در شکل دهی  ساختار سیاست خارجی کشور های کمتر انکشاف یافته  یا در حال انکشاف بر خوردار 

هده میتواند مطابق  اهداف که هر جانب پیگیری میکند، تغییر اند. زیرا روابط کشور های دیگر را با دولتین شامل معا

 دهد. 

هر دو جانب  افغان و امریکا  اهداف  خاص خود شانرا دنبال  هم استثنی نیست.  امضای این موافقتنامۀ ستراتیژیک 

واهد بود اگر میکنند. اینکه کدام جانب نفع بیشتری میبرد شاید با گذشت زمان واضح شود ولی  برای حاال منطقی خ

یم  که مانند اکثر معاهدات دو جانبه  مفاد دو جانبه هم از آن باید انتظار برده شود. اما با یک نگاه اجمالی به گذشتۀ ئبگو

نه چندان دور ما، افغانستان به حیث کشور که  در سه دهۀ گذشته دشوار ترین روز های حیات خود را از زمان تشکیل 

احمد شاه بابا  گذشتانده و میگذراند شاید نفع بیشتر نصیب گردد. موقعیت جیوپولیتیکی کشور  افغانستان معاصر بوسیله 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidal_nasn_mowafeqatnamae_stratejik_am_afg.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidal_nasn_mowafeqatnamae_stratejik_am_afg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidal_nasn_mowafeqatnamae_stratejik_am_afg.pdf
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ما، موجودیت همسایگان آزمند که سه دهه جنگهای خانمانسوز امید آنها را بر حاکمیت کامل  بر افغانستان و حتی تجزیه 

اردو و نیرو های امنیتی که به تقصیر جنگهای  آن  افزایش داده، موجودیت مراکز تروریستی در آن کشور ها، اقتصاد،

  داخلی ورشکسته و یا هم کامال نابود شده اند   و بالخره  بر هم خوردن نظام تعلیمی و مناسبات اجتماعی هزار ساله  

ا را آنه ستراتیژیک  عالقمند و ترغیب کرده است که کشور  شاید دالیل عمدۀ باشند که افغانها را به امضای این معاهده  

 به صورت رسمی در متن قرار داد هم با کلمات و عبارات  دیگر میتوان  پیدا کرد. 

ستراتیژیک را مبارزه بر علیه تروریزم دانسته و ادعا  ایاالت متحده امریکا به صورت رسمی هدف از امضای معاهده  

از آن برای   ۷۵۵۰ده و مانند سپتمبر میکند که نخواهد گذاشت افغانستان باز هم به مرکز تروریزم بین المللی مبدل ش

 سازماندهی حمالت  بر علیه  امریکا و منافع ملی آنکشور استفاده شود. 

بین الدول نباید  تقرب جوانب،  بخصوص جانب قدرت مند آنرا    هنگام بررسی مفاد  و جوانب مختلف یک معاهده   اما

اد مندرج در آن  را بیشتر واضح کرده فواید قابل انتظار از آنرا له  شفافیت موأاین مسدر نظر گرفتن از یاد ببریم زیرا 

 هم آشکار تر میسازد. 

ال کنیم که آیا  در کنار  آنچه رسما ً در متن معاهده تصریح یافته است، واقعا ًیگانه منظور و ؤبدینترتیب  باید از خود س

ی این قرار داد  جلوگیری از حمالت گروه های مقصود کشور که اکنون یگانه ابر قدرت جهانی شمرده میشود از امضا

 تروریستی و نابودی شان است  یا اهداف دیگر هم در کنار آنها در نظر است؟ 

امریکا  برای یافتن جواب مناسب باید قبل از همه  نگاۀ اجمالی  به تاریخچه معاهدات دو جانبه و چند جانبه ایاالت متحده  

امریکا  جنگ دوم جهانی بیندازیم. در این خصوص  باید گفت که ایاالت متحده   با دول مختلف جهان  بخصوص بعد از

با  «  محوردول متحدین  یا » و«  متفقین»در زمانی وارد جنگ گردید که  مانند یکعده کشور های دیگر موسوم به  

ت و انفالسیون  بیداد بیکاری روز تا  روز باال میرففیصدی مشکالت بزرگ اقتصادی و اجتماعی دست و گریبان بود. 

میکرد.  قدرت خرید تنزیل یافته و فابریکات از کار آفتاده بودند.  اما پیروزی متفقین و بخصوص نقش بزرگ ایاالت 

 متحده در این جنگ نه تنها مناسبات بین المللی بلکه سیاست و نقش امریکا را در جهان دگرگون ساخت.  ایاالت متحده  

 دهی  شکل   ابر قدرت بالمنازع در کنار اتحاد شوروی سابق عرض وجود کرده وعمال ً  در امریکا به حیث یکی از دو

روابط بین اللملی  مطابق منافع خویش وارد عمل گردید. چیزی که  قبل از جنگ دوم جهانی رهبران ایاالت متحده شاید 

ث رشد سریع اقتصاد، پائین آمدن رقم لحظۀ  در مورد فکر هم نکرده بوده باشند.  این روابط جدید بین المللی باع

 کاهش انفالسیون و وسعت بازار فروش تولیدات امریکایی بخصوص نظامی در سطح جهان گردید.   ،بیکاری

از آنچه گفته آمد شاید به آسانی درک کنیم که منظور از امضای معاهده ستراتیژک مانند معاهدات دیگر ایاالت متحده 

نی دوم اگر چه هم ابعاد نظامی، امنیتی و سیاسی داشته اند ولی اقتصاد و منافع اقتصادی امریکا بعد از ختم جنگ جها

 امریکا روح آنها را تشکیل داده و میدهد. 

برای جلوگیری از  مداخالت همسایگان آزمند و حریص، برقراری صلح و امنیت و بالخره  این معاهده را  اگر افغانها

افغانستان امضا میکنند،  انرژی، نفوذ روز افزون اقتصادی جمهوری مردم چین،  حفظ استقالل سیاسی و حاکمیت ملی

عصر ما و بالخره  وضعیت اقتصادی در خود امریکا  دالیل عمده در کنار مبارزه « بازی بزرگ»نقش جدید روسیه در 

 بر علیه تروریزم بین المللی  برای ایاالت متحده امریکا به شمار میروند. 

ات دو جانبه امریکا با دول مختلف جهان از جرمنی بعد از شکست فاشیزم تا کوریای جنوبی و تا کشور اگر به معاهد

عربی  چون عربستان سعودی، بحرین، کویت  و غیره نگاه کنیم تمام  –های مسلمان چون اندنیزیا و کشور های اسالمی 
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ادی هر دو جانب  را به حیث رکن اول آن بیان امنیتی منافع اقتص –این معاهدات با وصف داشتن نکات عمده  نظامی 

 داشته است. 

 موثریت معاهده  

ولیت های شانرا در روشنایی مواد مندرج در آن ئمعاهدات بین المللی زمانی موثر تمام میشوند که جوانب ذیدخل مس

 ملی نمودن آن در تعاون وهمکاری با یکدیگر اقدام ورزند. درک کرده و به صورت صادقانه در ع

اقتصادی جهان  به شکل درست آن بهره برد   –برای اینکه بتواند از این معدهده با کشور پر قدرت نظامی  دولت افغان 

که باید تجارب کشور های مختلف جهان چون جرمنی، کوریای جنوبی و کشور های اسالمی حوزه خلیج  و  غیره را 

قرار داد های  بعد از جنگ های خانماسوز یا اوضاع نابسامان منطقه  چون هجوم نیرو های صدام  و غیره با امریکا

بر روی  هدهامضا کرده و سود بردند،  استفاده کند تا مواد مندرج در معا مشابه دو جانبه در ساحات اقتصادی  و نظامی 

در این راستا از همه مهمتر حکومتداری خوب، ادارۀ مناسب، شفافیت در کاغذ باقی نمانده و جنبۀ عملی اختیار کند. 

کار  باید در سرلوحه  و از همه مهمتر حسابدهی مقامات  امور، مبارزه بی امان برعلیه فساد اداری و  مافیای دولتی

امریکا  -مشترک افغان مناسب خواهد بود اگر جانب افغانی ابتکار تشکیل  کمیسیون دولتمردان افغان قرار داشته باشد. 

را برای نظارت بر تطبیق مواد این قرار داد بدست گیرد تا از همین حاال در سایۀ قوانین ملی دو کشور تطبیق کامل و 

 شفاف مواد معاهده تضمین گردد. 

ی میداند جانب ایاالت متحده  بر اساس تجارب هنگفت که از معاهدات مشابه  دو جانبه  با کشور های دیگر دارد به خوب

که در روند تطبیق کامل مواد یک قرارداد نظر مردم کشور که با آن موافقت میشود از همه مهم است و نظر مردم 

ه بر زاقدامات دولتمردان افغان در زمینه مسایل فوق بخصوص مباروابسته به موفقیت  مواد موافقتنامه است. از اینرو 

که  مداخالت همسایه های آزمند و  ائیج مثبت به بار خواهد آورد  زمانی نت  یعلیه  فساد اداری و ایجاد پایه های اقتصاد

تعلیم و تربیه، تجهیز و تقوبت قوای مسلح افغانستان به شکل درست آن پیش   ،صدور تروریزم به افغانستان قطع گردد

تور در  جهت جلب  سرمایه اتباع کشور به حیث مهمترین فاک ، آزادی ها و حقوق برده شود و  امنیت و تضمین زندگی

 گذاری  و ایجاد زمینه های کار در سرلوحه کار مشترک جانب افغان و امریکا قرار داشته باشد. 

 پایان

 

 

 

  

 

  

 

    


