افغانستان وآمريکا ازمناسبات سياسي تا لشکرکشي نظامي
« رويداد هاوحوادث سياسي ونظامي افغانستان »
(استاد صباح) ()3

خواست مشترك افغانها ايجاد يك حكومت مستقل ملي وبرقراري صلح وامنيت دركليه شئون جامعه افغانستان ازسالهاي
درازتاحاکميت بنيادگرايان جهادي واستقرارطالبان افراطي وتروريزم جهاني بود ،اما متاسفانه پايان حاكميت خونين طالبان،
به تدريج به حضورنظامي خارجي منتهي گرديد .اينك افغانستان باحضورانبوه عساکرخارجي که به بهانه محوتروريزم
وتامين صلح وامنيت مسکن گزين گرديده اند ومتاسفانه عمآل درين راستا تالشهاي مثمروصادقانه ي راانجام نميدهند وچنين
استنباط ميشود که گويا عالقه چنداني به صلح ندارند وميخواهند کماکان جنگ ودرگيري ادامه يابد .درحال حاضرسرنوشت
افغانستان درعرصه هاي جنگ وصلح واقتصاد وسياست  ،توسط ادارات نظامي  ،سياسي واقتصادي خارجي تعين مي
شود .سفارت کشورهاي خارجي دركابل ،قومانداني نظامي قواي ائتالف  ،اداره سازمانهاي که به بهانه کمک وهمياري (
انجوها) حضوردارند  ،تصميم گيري ها وسياست ها وعزل ونصب هانيزبه مشوره هاي مشاورين خارجي صورت مي
گيرد .دربخش سياست خارجي دولت واينكه روابط و مناسبات افغانستان با اين يا آن كشورخارجي بايد درچه سطحي
قرارداشته باشد ،وباالخص درمسائل جنگ ونظاميگري عمدتا ٌ درپشت پرده اتخاذ مي شود.
از ابرها چشمان گريان را گرفتند
ازدشت ها رويای باران را گرفتند
تاريخ را از نام شاهان پاک کردند
وآن گاه تاج و تخت ايشان را گرفتند
يک مشت زاهد ماند درانديشه نان
از واژه اسالم ،احسان را گرفتند
اينان خدايی ساختند ازجبروازقهر
يک شب زبسم هلل رحمان را گرفتند
با اين که اوهمواره بی حد مهربان بود
ازچهره اش لب های خندان را گرفتند

قانون مد بودن به دريا حکمران شد
آن ها به نفع خويش طوفان را گرفتند
شک و دروغ وفتنه را تجويز کردند
ازسينه ها آرام و ايمان را گرفتند
چشمان ناپاکی که شهوت زاده بودند
حق عبور پای عريان را گرفتند
خاکستر پنهان زير شعله بودند
آتش شدندو جای شيطان راگرفتند .
روابط افغانستان وآمريکا ازاواسط قرن نوزدهم ميالدی آغاز شد .اين روابط زياد شفاف نيست .اما نخستين روابط سياسی
افغانستان و آمريکا در سال  ۱۹۳۴برقرارشد وتا اغتشاش حبيبهللا کلکانی استوار ماند .اما پس از آن ،اين دو کشور تا
پايان جنگ جهانی دوم ،مناسبات رسمی با يکديگر نداشتند .از  ۴نوامبر  ۱۹۴۵ميالدی ،دور تازهای روابط ميان دو
کشورازسرگرفته شد که تا اوايل ثور  ۱۳۵۷خورشيدی در افغانستان ،با فراز و نشيبهای ادامه يافت.
نخستين تماس ميان اين دو کشور زمانی آغاز شد که «جوسيا هارالن» ،يک فرد ماجراجويی ازايالت پنسلوانيا به افغانستان
سفرکرد .او در آنجا به ديدار «شاه شجاع» و «امير دوست محمد» خان نايل آمد .
اما روابط سياسی افغانستان و اياالت متحده آمريکا ،درعصراعليحضرت «امانهللا» شاه اصالحطلب افغانستان پديد آمد.
پس از آن که افغانستان دوباره استقاللش را از «بريتانيا» در سال  ۱۹۱۹ميالدی بهدست آورد ،شاه امانهللا ،ژنرال
«ولی» خان دروازی را بهعنوان اولين نماينده به «واشنگتن» فرستاد .بدين ترتيب ،رابطه کامل سياسی ميان ايندو کشور
در سال  ۱۹۳۴ميالدی بر قرار شد  .با اين همه ،روابط سياسی ميان دو کشور زياد شفاف نيست .زيرا ،اين روابط بد
آغاز شد و در سالهای بعد ،پيچيدهتر گرديد .اگرچه افغانستان در سال  ،۱۹۱۹استقالل خود را بهدست آورد ،اما اياالت
متحده آمريکا ،از شناسايی افغانستان بهعنوان يک کشور مستقل تا سال  ۱۹۳۵خودداری ورزيد .
در واقع ،عدم تمايل حکومت بريتانيا در لندن مبنی بر پذيرفتن استقالل کامل افغانستان ،در طرز تلقی دولتمردان آمريکايی
مؤثر بود و برموقف رسمی دولت آمريکا اثر منفی گذاشت .
هنگامی محمد ولی خان دروازی ،در فرانسه برای سفر به آمريکا آماده میشد ،درپاريس با هيو کامبل والس (Hugh
) ،Campbell Wallaceسفير آمريکا ديدارکرد و به اواطالع داد که بهعنوان نماينده ويژه افغانستان ،حامل پيام کتبی
ازجانب وزيرامورخارجه افغانستان ،برای وزير امورخارجه آمريکا است و قصد دارد به واشنگتن برود و مناسبات
دوستانه با آن کشوربرقرار نمايد .سفيرآمريکا با لُرد هاردنگ ) ،(Lord Hardingeسفير بريتانيا درپاريس تلفونی
صحبت کرد تا موقف حکومت بريتانيا را دراين مورد جويا شود .هاردنگ پاسخ گفت که چون هيأت افغانی از طرف
رئيس جمهور فرانسه پذيرفته شده است ،سفير آمريکا نمیتواند به گونهای که قابل توجيه باشد ،از پذيرفتن اين هيأت
خودداری کند .اما افزود که حکومت بريتانيا از مساعی اين هيأت برای عقد موافقنامه با ديگر کشورها راضی نيست .
زيرا ،هرچند افغانستان به ظاهرمستقل است ،ولی ،اين کشور هنوز در حوزۀ نفوذ بريتانيا میباشد و ما عالقمنديم
ازهراقدامی که در روابط خارجی آن کشور ،بهعدم دلبستگی ما اشاره کند ،جلوگيری نماييم .

زمانی که اين پاسخ به واشنگتن اطالع داده شد ،بدون شک در پذيرايی سرد در ايالت متحده آمريکا از ولی خان دروازی
بیتأثير نبود  .پس از جنگ جهانی دوم ،محمدظاهر شاه« ،عبدالحسين عزيز» را به سمث اولين سفير به اياالت متحده
آمريگا فرستاد« .عبدالحسين عزيز» ساختمان تاريخی را که درگذشته مقر دادگاه عالی بود ،برای سفارت افغانستان در اين
کشور به گروگرفت .بعد عبدهللا ملکيار اين عمارت را خريد .درمقابل« ،روزولت» ،ويلّيام هارنی بروک را بهعنوان
اولين سفير اياالت متحده آمريکا ،در  ۴نوامبر  ۱۹۴۵ميالدی به افغانستان فرستاد  .د .د .هايزنهاور ،نخستين رييس
جمهور اياالت متحده آمريکا بود که درنهم نوامبر  ۱۹۵۹م .به افغانستان سفرکرد و فصل جديد در روابط تاريخی اين دو
کشور افزود .برداشت «هايزنهاور» از اين سفر چنين بود که افغانان مردمی بهشدت مصمم هستند که من کمتر بهچنين
کسانی برخورد داشتهام  .آنگاهی که محمدظاهر شاه بنابر دعوت «ج .ف .کنيدی» درماه سپتامبر  ۱۹۶۳ميالدی ،از
اياالت متحده آمريکا ديدن کرد ،اولين سفررييس دولت به آمريکا بهشمار میآيد .درجريان دهههای بعدی ،همکاری ميان
اين دو کشورگسترش يافت.
درپی حمله القاعده به رهبری اسامه بن الدن به نيويارک وواشنگتن در ۱۱سپتامبر سال  ۲۰۰۱ميالدی ،جورج دبليو بوش
رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا به طالبان هشدار داد تا گروه تروريستی القاعده ازافغانستان اخراج گردد .بهدنبال
خودداری طالبان از پذيرش خواست اياالت متحده آمريکا ،در روز  ۷اکتبرسال  ۲۰۰۱ميالدی ،فرمان حمله به افغانستان
صادرشد وجنگ افغانستان توسط نيروهای اياالت متحده آمريکا با نام رسمی عمليات بلندمدت آزادی آغاز شد .هدف اصلی
اين جنگ ،مبارزه وازبين بردن القاعده ،طالبان و حاميان آن بود .
شبکه سیانان اجرای برنامهی منحصربهفردی را از بمباران کابل به رسانههای آمريکايی درساعت  ۵:۰۸دقيقه روز
هفتم اکتبر  ۲۰۰۱عرضه کرد .دراين روز ،حمالت هوايی به شهرهای کابل ،جاللآباد و فرودگاه بينالمللی قندهار در
شهرقندهار که مرکز اصلی رهبر اصلی طالبان مال عمر بود ،شروع شد .
سيا ،اولين نيروهای آمريکايی بودند که پای به خاک افغانستان برای جنگ گذاشتند .آنها بعدا همراه با نيروهای ويژه
نظامی آمريکا که با نام مستعار «کاله سبزها» نيز شناخته میشوند ،گروه نيروهای ويژه ۵ام و ديگر واحدهای نظامی از
فرماندهی نيروهای ويژه اياالت متحده ادغام شدند .اين نيروهای بيشتر همراه با نيروهای افغان مخالف طالبان (اتحاد
شمال) کار میکردند .بريتانيا و استراليا نيز بعداً نيروهای ويژهای را برای حمايت از نيروهای آمريکايی و افغان وارد
افغانستان کردند که با حمايت بسياری از کشورها روبرو شد  .پس ازحدود يک ماه جنگ طالبان سقوط کرد و با برگزاری
کنفرانس بُن حامد کرزی بهقدرت رسيد و در انتخابات رياست جمهوری افغانستان به مقام رياست جمهوری برگزيده شد .
آمريکا درحال حاضر حدود  ٦۸هزار نيرو درافغانستان دارد.
نخستين تماس ميان افغانستان و اياالت متحدۀ آمريکا زمانی آغاز شد که «جوسيا هارالن» ،يک فرد ماجراجويی از ايالت
پنسلوانيا به افغانستان سفرکرد .اودرآنجا به ديدار «شاه شجاع» و «امير دوست محمد» خان شتافت .
اما روابط سياسی اين دوکشور ،درعصر شاه «امانهللا» ،پادشاه اصالحطلب افغانستان پديد آمد .افغانستان ،پس از آن که
درسال  ۱۹۱۹ميالدی ،استقالل خود را دوباره ازامپراتوری بريتانيا بهدست آورد ،شاه امانهللا ،ژنرال «ولی خان
دروازی» را بهعنوان اولين نماينده به «واشنگتن» فرستاد .بدين ترتيب ،در سال  ۱۹۳۴ميالدی ،رابطه کامل سياسی ميان
افغانستان و آمريکا بر قرار شد  .پس از جنگ جهانی دوم« ،محمدظاهر شاه»« ،عبدالحسين عزيز» را به سمث نخستين

سفير به اياالت متحده آمريگا فرستاد .در مقابل« ،روزولت» ،رييس جمهور کشور ،در  ۴نوامبر  ۱۹۴۵ميالدی« ،ويلّيام
هارنی بروک» را بهعنوان اولين سفير اياالت متحده آمريکا به افغانستان فرستاد .
از آنجايی که او مقيم تهران بود ،اعتبارنامه خود را به حکومت ايران تقديم کرد .
نمايندگی اياالت متحده درکابل بهتاريخ  ٦جون  ۱۹۴۲توسط «چارلس دبليو تئير» که بهعنوان کاردار (شازدافير) موقت
انجام وظيفه میکرد ،گشايش يافت  .ارتقای نمايندگی به سفارت  .بهتاريخ  ٦مه  ۱۹۴۸بهطور فوقالعاده به موقف سفير
ارتقا نمود و بهعنوان سفير مختار تعين گرديد( .ارتقأ از نمايندگی به سفارت)
بهتاريخ  ۳۰جون  ۱۹۸۹سفارت اياالت متحده درکابل مسدود گرديد .
دفترارتباطی اياالت متحدۀ امريکا بهتاريخ  ۱۷دسمبر  ۲۰۰۱دوباره درکابل گشايش يافت .بهتاريخ  ۲۲دسمبر ۲۰۰۱
اياالت متحده امريکا اداره موقت افغانستان را بهرسميت شناخت .بهتاريخ  ۲جنوری  ۲۰۰۲ريئن کروکر برای يک مدت
زمان موقت بهعنوان شازدافير اياالت متحدۀ امريکا در کابل تعين گرديد .
جميز اف .دوبين ،در سال  ۲۰۰۱ميالدی ،بهعنوان نمايندۀ ويژه دولت اياالت متحده آمريکا برای بازگشايی مجدد سفارت
اين کشور در کابل فرستاده شد .اما او سفير رسمی آمريکا در افغانستان نبود .بههمين دليل از او بهعنوان سفير در سايت
سفارت آمريکا در کابل نامبرده نشده است .ولی نام وی در ليست نمايندگان سياسی آمريکا در کابل در سايت سفارت
افغانستان درواشنکتن وجود دارد .
رابرت پاتريک جان فين ،نخستين سفير اياالت متحده آمريکا به افغانستان ،پس از  ۲۰سال بود که توسط جرج دبليو بوش،
رئيس جمهورى آمريكا ،به اين سمت منصوب شد .او که ،ديپلمات كاركشته و متخصص در مطالعات ترك است ،از ۲۲
مارچ  ۲۰۰۲تا  ۲۷نوامبر  ۲۰۰۳درافغانستان خدمت کرد .پس از آن ،دکتر زلمی خليلزاد جانشين او شد .
رونالد نيومن ،دراول اگست  ۲۰۰۵م .جانشين زلمی خليلزاد شد که ماه ماه جون ،به ماموريت دو ساله خود بهعنوان سفير
آمريکا درکابل پايان داد و به ماموريت مشابهی در بغداد پايتخت عراق اعزام شد .
نيومن ،قبل از اين ،سفير اياالت متحده درکشورهای الجزاير ،عراق و بحرين بوده است .او فرزند رابرت نيومن است که
سی سال پيش ،در زمان زمامداری داوود خان ،سفير آمريکا درافغانستان بوده است .سفير جديد آمريکا در افغانستان
آغازبه کار کرد .رونالد نيومن« ،عشق» پدرش به حرفه سياست و کشورافغانستان را «عميق» خواند.
روزنامه چينی زبان گلوبال تايمز  ،آمريکا را بازنده جنگ افغانستان دانست وبه واشنگتن توصيهکرد امسال در سياستهای
خود درافغانستان تجديد نظر کند .اين روزنامه درگزارشی به نقل از پژوهشگران آمريکانوشت که دخالتهای آمريکا
وجامعه بينالمللی هنوزنتوانسته ثبات و آرامش را درافغانستان به ارمغان بياورد .روزنامه بااشاره بهبمبگذاريها و عمليات
انتحاری درافغانستان احتمال افزايش ناآراميها درافغانستان را زياد دانست .براساساين گزارش،برغم تبليغات آمريکا مبنی
برمبارزه باطالبان ،نيروهای طالبان همچنان درحال تجديد قوا و انجام عمليات تخريبی هستند  .به علت کاهش عمليات
کمک رسانی بينالمللی  ،جنگ افغانستان اکنون به جنگ فراموش شده تبديل شده است .همچنان روزنامه الس آنجلس
تايمزدرگزارشي با اشاره به اوضاع افغانستان نوشت  -با قدرت نمايي روزافزون طالبان ،جنگ افغانستان فرسايشي شده و
آمريكا شاهد از دست دادن حمايت متحدان خود در اين جنگ است .
جنگ درافغانستان به گونه اي نامطلوب به نفع طالبان درحال پيشروي است ،ناتو دراين جنگ به دست و پا زدن افتاده

.آمريكا كه خيلي ديرمتوجه قدرت گرفتن مجدد طالبان در جنگ شده است ،درآينده ناگزير خواهد بود با از دست دادن
متحدان خود ،به تنهايي اين جنگ را اداره كند .اغلب كشورهاي عضوناتو درواقع خواهان جنگيدن در افغانستان نيستند،
چرا كه درابتدا تصور مي كردند ،براي مأموريت صلح درافغانستان حضور دارند نه شركت در يك جنگ داغ .آخرين حلقه
از اين كشورها ،كاناداست كه موج احساسات ضد جنگ درآن خطر سقوط دولت را در دل نهفته دارد .متأثر از اين فشار
ها بود كه هيأتي متشكل از شخصيتهاي بلندپايه اين كشور به دولت پيشنهاد داده است كه بايد نيروهاي كانادايي درافغانستان
فقط درمناطق شمالي كه از امنيت نسبتا ً بهتري برخوردار است ،حضور يابند وصرفا ً به امربازسازي و آموزش نظاميان
اردوي افغانستان مبادرت ورزند .طالبان با درپيش گرفتن سياست هدف قرار دادن نيروهاي امدادي ،استادان وشاگردان
مکاتيب ونيروهاي دولت و کسانيکه كه با دولت همكاري مي كنند وكاربرد تاكتيك عمليات انتحاري ،به موفقيتي غيرقابل
تصور درجنگ نائل آمده است .مؤيد اين امراين است كه كرزي اعالم كرد :سال گذشته ميالدي پنجاه فيصد يعني بالغ
بر۳۰۰هزارنفربرتعداد كودكاني كه از رفتن به مدکتب بازمانده اند ،افزوده شده است .
فيلپ آستون گزارشگرخاص شورای حقوق بشرملل متحد درمورد قتل های غيرنظاميان ،ازدولت  ،نيروهای خارجی و
طالبان خواستار منع کشتارغيرنظاميان شد  .گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد که درسفر دوازده روزه خود به
افغانستان از واليات ناآرام هلمند ،قندهار ،کنر ،ننگرهار وجوزجان ديدن نموده است ،وضعيت کشتارغير نظاميان را در
کشور نگران کننده خوانده است  .آستون از دولت  ،جامعه جهانی وفرماندهان نظامی خواهان توقف کشتارغير نظاميان
شده است .وی در کنفرانس خبری در کابل گفت :در چهار ماه گذشته ،بيش از سی تن افراد ملکی درجريان عمليات
مشترک با نيروهای امنيتی دولت و ناتو به قتل رسيده اند .
درهمين حال صليب سرخ جهانی از وضعيت کشتار غيرنظاميان در واليات ناآرام جنوبی کشور ابراز نگرانی کرده است.
فيلپ استون که تالش دارد با مخالفين گفتگو نمايد افزود :افغانستان در ليست کشور هايی قرار دارد که بيشترين قربانی را
در جنگ ها و درگيری ها دارد .درهمين حال دولت می گويند  :گفتگو باطالبان ،برای اين گروه مشروعيت می دهد و
دولت مخالف مذاکره با طالبان می باشد  .دولت چند ی پيش از اعدام چند تن خبرداده بود که با مخالف آستون و سازمان
های حقوقی و مدنی روبرو گرديد .به گفته آستون طالبان دربرابر قتل های غير قانونی مسئول اند و اين گروه مداوم دست
به حمالت انتحاری وترورافراد غير نظامی می زند که اين عمل ناقض قانون اساسی افغانستان وقوانين بين المللی می
باشد .مشکالت درسيستم عدلی قضائی برای زنان بطورآشکار وجود دارد و دولت کرزی درحکومت خود نتوانسته است
کاری برای کاهش خشونت درکشور انجام دهد .
حامد کرزی درپايان زمامداراش باصراحت گفت -تالش های واشنگتن برای مبارزه با تروريسم و برقراری ثبات و امنيت
در کشور کامال بی نتيجه بوده است .کرزی تاکيد کرد شهروندان بی گناه افغان قربانيان اصلی حضور نظاميان خارجی
درخاک افغانستان هستند و دولت آمريکا درسيزده سال گذشته هرگز نخواسته است صلح و ثبات در افغانستان برقرار شود
و بايد اذعان کرد واشنگتن در اين مدت فقط به دنبال رسيدن به اهداف و منافع خود بود .کرزی همچنين طرفهای خارجی
را عامل اصلی افزايش حمالت گروههای مسلح در خاک افغانستان دانست و افزود اگر آمريکايی ها و پاکستانی های
بخواهند ،صلح در افغانستان محقق خواهد شد .
برخي ازبندهاي پيمان امنيتي کابل وواشنگتن

درمتن پيمان همکاریهای امنيتی قيد شده است که  ۱۲هزار و  ۵۰۰نظامی خارجی پس از پايان ماموريت آيساف در
افغانستان خواهند ماند ۹ .هزار و  ۸۰۰تن از اين نظاميان را آمريکايیها تشکيل خواهند داد .دولت آلمان نيز تصميم دارد
ماموريت  ۸۰۰نظامی خود را درپايان سال جاری ميالدی تمديد کند .در آن زمان سايرنيروهای بينالمللی افغانستان را
ترک میکنند و تامين امنيت کشور بهطور کامل بهعهده افغانها گذاشته میشود.
ما شقايق های باران خورده ايم
سيلی ناحق فراوان خورده ايم
ساقه ی احساسمان خشکيده است
زخم ها ازباد وطوفان خورده ايم .
دولتهای افغانستان وآمريکا سرانجام پيمان امنيتی را امضا کردند که راه را برای باقی ماندن نيروهای آمريکايی در اين
کشور تا زمانی نامشخص باز میکند .پيمان مشابهی نيز با سازمان ناتو به امضا رسيد؛ بدين ترتيب ،رئيس جمهور جديد-
اشرف غنی ،کاری را که حامد کرزی طی دو سال اخير حاضر به انجام نشده بود ،يک روز بعد از مراسم تحليفش به
انجام رساند .اين رويداد ،ابراز رضايت باراک اوباما را همراه داشت.
در کابل ،حنيف اتمرمشاور امنيت ملی افغانستان وجيمز کانينگهام سفير آمريکا درکشور ،اين پيمان را که به عنوان
«بخشی ازتفاهمنامۀ استراتژيک » ازآن ياد میشود امضا کردند .اين مراسم که درارک رياست جمهور برگزار گرديد از
تلويزيون پخش شد .درواقع ،امروز دو پيمان جداگانه قطعيت يافت :همزمان با تفاهمنامۀ دوجانبه با آمريکا ،افغانستان پيمان
ديگری نيز با سازمان ناتو امضا کرده است .اين قرارداد نيزتوسط حنيف اتمرونمايندۀ ناتو درکابل موريتس يوشم ،امضا
شد .چندساعت پس ازبرگزاری مراسم ،باراک اوباما رئيس جمهوری آمريکا گفت :اين پيمان دعوتی است از سوی دولت
افغانستان تا روابطی را که طی سيزده سال ساختهايم ،باز هم تقويت کنيم .به گفتۀ وی اين پيمان ،چارچوب قانونی الزم را
در اختيار نظاميان آمريکايی قرار میدهد تا مأموريت خود را فراتر از سال  ۲۰۱۴ادامه دهند.
بدين ترتيب  ۱۲هزار سرباز خارجی اجازه میيابند که برای مدتی نامعلوم درافغانستان بمانند و به نيروهای نظامی و
امنيتی ملی کمک و آموزش بدهند .حدود ۲هزار سرباز وابسته به کشورهای مختلف عضو سازمان ناتو و بقيه آمريکايی
خواهند بود .اشرف غنی در مراسم گفته است :افغانستان با امضای پيمان امنيتی با آمريکا ،حاکميت ملی خود را به

صورت اساسی به دست آورد .
به گفتۀ اشرف غنی ،جزييات متن امضاشده توسط حامد کرزی بررسی و «ذرهبينی »شده تا در مورد رعايت منافع امنيتی
و اقتصادی کشور اطمينان حاصل گردد .اشرف غنی تأکيد کرده که امضای اين پيمان فقط برای ثبات افغانستان صورت
گرفته وهيچ خطری برای همسايهها نيست و هيچ گونه سالح هستهای در خاک کشور جا به جا و استعمال نخواهد شد .به
گفتۀ رئيس جمهور پيمان امنيتی ،بخشی از پيمان راهبردی با آمريکا است و اين پيمان در دو سال اول قابل تغيير است.
کرزی ازتصويب اين پيمان اکراه داشت و بارها آن را به عقب انداخته بود ،اما اگر اين تفاهمنامه امضا نمیشد آمريکا
مجبور میبود که تا پايان سال جاری ميالدی -حدود سه ماه ديگر -همۀ نيروهای خود را از افغانستان خارج کند .ساعاتی
بعد از امضای پيمان ،طالبان با صدور بيانيهای اعالم کردند که «آمريکايیها میخواهند ملت افغان را فريب دهند و
مشغول تدارک جنگی ديگر هستند.
درماده هفتم اين پيمان نامه امده است که افراد امريکايی اعم از نظامی وغير نظامی مشمول پرداخت هيچ گونه مالياتی نمی
شوند .در ماده دوازدهم اين پيمان نامه آمده است  .افغانستان میپذيرد که نيروهای اياالت متحده نياز به استفاده از
فرکانسهای راديويی در افغانستان دارد .جانب افغان فرکانسهای متعلق به خود را طبق مقررات افغانستان در دسترس اين
نيروها قرار میدهد .استفاده از اين فرکانسهای راديويی برای اياالت متحده رايگان میباشد.
متن پيمان جنجالی امنيتی و دفاعی بين افغانستان و آمريکا توسط وزارت کشور افغانستان منتشر شد .اين متن با يک مقدمه
آغاز و دربيست وشش ماده تنظيم شده است:
نگاهی بر مواردی از پيمان امنيتی کابل و واشنگتن
جمهوری اسالمی افغانستان (که در متن اين قرارداد افغانستان) و اياالت متحده امريکا که (در متن اين قرارداد اياالت
متحده) ،بطور جمع «طرفين» و به طور مفرد (طرف) ياد می گردند:
با تائيد موافقتنامه همکاریهای دراز مدت استراتيژيک ميان اياالت متحده امريکا و جمهوری اسالمی افغانستان(موافقتنامه همکاریهای استراتيژيک) که در دوم ماه می سال دوهزارودوازده ميالدی امضا شده است و با تاکيد مجدد بر
تعهد طرفين طوری که در اين موافقتنامه پذيرفته شده است و طرفين متعهد شدهاند تا همکاری دراز مدت استراتيژيک در
مناطق مورد نظرشان به شمول تحکيم صلح ،امنيت و ثبات ،تقويت نهادهای دولتی ،حمايت از توسعه دراز مدت اقتصادی
و اجتماعی افغانستان؛ و تشويق همکاریهای منطقهای را تقويت نمايند؛
با تائيد مفاد موافقتنامه همکاریهای استراتيژيک مبنی بر اينکه همکاری ميان طرفين بر مبنای احترام متقابل و منافعمشترک استوار میباشد؛
همچنين با تأکيد بر مفاد موافقتنامه همکاریهای استراتيژيک مبنی بر اينکه طرفين به همکاری و تعهدشان جهت تحققآيندهای مبتنی بر عدالت ،صلح ،امنيت و ايجاد فرصتهای الزم برای مردم افغانستان با اطمينان ادامه داده و يکبار ديگر
بر تعهد نيرومندشان به حاکميت ملی ،استقالل ،تماميت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکيد میکنند؛
با درنظرداشت همکاری دوامدار ميان اياالت متحده و افغانستان و تاکيد بر اراده مشترک طرفين برای گسترش ،رشد،حمايت و ارتقای سطح همکاریهای امنيتی و دفاعی بر مبنای اين قرارداد؛
قوانين:

.تمامی اعضای نيروهای نظامی و بخش غيرنظامی اياالت متحده وظيفه دارند تا به قانون اساسی و ساير قوانين نافذه
افغانستان احترام گذاشته و از هرگونه فعاليت مغاير روحيه اين قرارداد بخصوص فعاليتهای سياسی در قلمرو افغانستان،
خودداری نمايند .مقامات نيروهای اياالت متحده مسئول هستند تا اقدامات الزم را در اين زمينه اتخاذ کنند.
مکلفيتهای طرفين در اين قرارداد و توافقات بعدی ،بدون هيچگونه تعارض با حق حاکميت افغانستان و حق دفاع

.
مشروع هريک ازطرفين مطابق حقوق بينالمللی ،تنظيم میگردد.
فعاليتهای مربوط به تطبيق اين قرارداد در مطابقت با تعهدات و مکلفيتهای طرفين طبق موازين حقوق

همکاری و
بينالمللی صورت میگيرد .دربخشی از ماده ششم اين توافقنامه امده است :برخالف منشور سازمان ملل متحد ،افغانستان

همواره دستخوش تجاوز کشورهای بيگانه و استفاده نيرو توسط دولتهای خارجی و گروههای مسلحی شده است که در
بيرون از مرزهای اين کشور دارای پايگاه بوده و يا مورد حمايت اين دولتها قرار داشته اند.
مطابق اين قرارداد ،طرفين با هرگونه استفاده از نيروی مسلح يا تهديد عليه تماميت ارضی ،استقالل سياسی افغانستان،
بشمول حمايت از گروههای مسلح از جمله تامين پناهگاه و يا تسليحات از سوی يک کشور خارجی و يا گروههای مسلح
ديگر ،قويا ً مقابله میکنند .طرفين توافق میکنند تا در زمينه تحکيم قابليتهای دفاعی افغانستان در برابر تهديدات عليه
حاکميت ملی ،تماميت ارضی يا استقالل سياسی اين کشور ،با هم همکاری کنند.
.اياالت متحده هر گونه تجاوز خارجی يا تهديد به تجاوز عليه حاکميت ،استقالل و تماميت ارضی افغانستان را موجب
نگرانی شديد خود پنداشته و باور دارد که چنين تجاوزی میتواند منافع مشترک طرفين را در رابطه با ثبات افغانستان،
صلح و ثبات منطقه و جهان تهديد کند.
ماده هفتم
برخالف منشور سازمان ملل متحد ،افغانستان همواره دستخوش تجاوز کشورهای بيگانه و استفاده نيرو توسط دولتهای
خارجی و گروههای مسلحی شده است که در بيرون از مرزهای اين کشور دارای پايگاه بوده و يا مورد حمايت اين
دولتها قرار داشته اند.
مطابق اين قرارداد ،طرفين با هرگونه استفاده از نيروی مسلح يا تهديد عليه تماميت ارضی ،استقالل سياسی افغانستان،
بشمول حمايت از گروههای مسلح از جمله تامين پناهگاه و يا تسليحات از سوی يک کشور خارجی و يا گروههای مسلح
ديگر ،قويا ً مقابله میکنند.
طرفين توافق میکنند تا در زمينه تحکيم قابليتهای دفاعی افغانستان در برابر تهديدات عليه حاکميت ملی ،تماميت ارضی
يا استقالل سياسی اين کشور ،با هم همکاری کنند.
.اياالت متحده هر گونه تجاوز خارجی يا تهديد به تجاوز عليه حاکميت ،استقالل و تماميت ارضی افغانستان را موجب
نگرانی شديد خود پنداشته و باور دارد که چنين تجاوزی میتواند منافع مشترک طرفين را در رابطه با ثبات افغانستان،
صلح و ثبات منطقه وجهان تهديد کند.
ماده هشت توافقنامه امنيتی

درماده هشت اين توافقنامه در خصوص حق مالکيت نيروهای امريکايی در افغانستان آمده است :نيروهای اياالت متحده و
قراردادیهای آنها حق مالکيت بر تمامی تجهيزات ،مواد ،تدارکات ،ساختمانهای منقول و ساير دارايیهای منقولی را
دارند که اين نيروها و قراردادیهای آنها به خاطر حضور در قلمرو افغانستان نصب ،وارد و يا آن را تامين کرده اند.
درماده دهم گشت و گذار وسايل ،کشتیها و هواپيماها آمده است:
هواپيماهای حکومت اياالت متحده و هواپيماهای غيرنظامی که توسط نيروهای اياالت متحده و يا برای استفاده اختصاصی
آنها فعاليت میکنند ،تابع پرداخت حق العبور يا اجرت و ساير محصوالت به خاطر نشست و يا توقف در ميدانهای هوايی
حکومتی افغانستان نمی باشند.
ماده دوازدهم /تامينات ومخابرات
نيروهای اياالت متحده و قراردادیهای آن میتوانند ازخدمات آبرسانی عمومی ،برق و ساير امکانات عمومی تحت عين
شرايط و مقررات شامل قيمت و محصولی که نيروهای دفاعی و امنيتی ملی افغان میپردازند بدون ماليات و يا محصول
مشابه يا مرتبط ديگر مستفيد شوند ،مگر اينکه طرفين طور ديگری توافق کنند .قيمت محصول ناشی از مصارف نيروهای
اياالت متحده يا قراردادیهای آن ،متناسب با ميزان استفاده از اين امکانات عمومی سنجيده می شود .افغانستان میپذيرد که
نيروهای اياالت متحده نياز به استفاده از فرکانسهای راديويی در افغانستان دارد .جانب افغان فرکانسهای متعلق به خود
را طبق مقررات افغانستان در دسترس اين نيروها قرار میدهد.استفاده از اين فرکانسهای راديويی برای اياالت متحده
رايگان میباشد.
ماده سيزدهم صالحيت قضايی آمريکايی ها را به رسميت می شناسد
ماده سيزدهم جايگاه حقوقی پرسنل افغانستان ،با حفظ حق حاکميت خويش میپذيرد که کنترل انضباطی به شمول اتخاذ
تدابير جزايی و غير جزايی از جانب مقامات نيروهای اياالت متحده بر اعضای نظامی و بخش غيرنظامی آن اهميت به
سزا دارد .بنابراين افغانستان توافق میکند که اياالت متحده صالحيت قضايی در رسيدگی به تخطیهای جنايی و مدنی
چنين افراد در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود میداند .افغانستان به اياالت متحده اجازه میدهد تا محاکمههای
قضايی و ساير اقدامات انضباطی مربوط به اين قضايا را ،بر حسب ضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد.
ماده هفدهم /وضع ماليات .دريافت اموال و خدمات از سوی نيروهای اياالت متحده و يا به نمايندگی از اين نيروها تابع
ماليات يا محصوالت مشابه و يا مرتبط ديگری که در قلمرو افغانستان قابل تطبيق است ،نمیگردد.
نيروهای اياالت متحده به شمول اعضای نظامی وبخش غيرنظامی آن ،مکلف به پرداخت هيچگونه ماليات و يا
محصوالت مشابه يا مرتبط ديگری که از جانب دولت افغانستان در قلمرو اين کشور قابل تطبيق است ،نمی باشند.
ماده بيست و ششم انفاذ ،تعديل و فسخ قرارداد اين قرارداد از تاريخ اول جنوري دوهزاروپانزده ميالدی پس از آن نافذمیگردد که طرفين از مجاری ديپلماتيک در مورد تکميل شرايط قانونگذاری داخلیشان که برای انفاذ اين قرارداد الزم
میباشد ،به يکديگر اطالع بدهند .اين قرارداد تا سال دوهزاروبيست وچهار ميالدی و فراتر از آن نافذ میباشد ،مگر اينکه
به تاسی از حکم فقره چهار اين ماده ملغی گردد.
پيمان امنيتی قراردادی برای تامين منافع آمريکا يا امنيت افغانستان؟

با نگاهی بر برخی از مفاد اين پيمان نامه امنيتی به وضوح آشکار است که نيروهای نظامی آمريکا که به ظاهر برای حفظ
امنيت افغانستان اين پيمان نامه ده ساله را ارائه دادند هدفی جزحفظ منافع خود در اين کشور و بهره برداری های اقتصادی
نظامی و سياسی را در خاک افغانستان دنبال نمی کنند.

ادامه دارد...

