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             ٢٠١١ جنوری ١٤

  

  :پيمان ستراتيژيک

  ادامۀ مذاکرات پوشيده و نگرانی ھا
لف افغانستان برای حضور نيروھای خاص نظامی، کارکنان استخباراتی، از پنج پايگاه در نقاط مختحد اقل  احتماالً ٢٠١٤امريکا بعد از

عالوۀ نگرانی ھای کشور ھای منطقه، افغان ھای بيشتراً داخل کشور تشويش ھای ه ب. وسايل و تجھيزات نظامی خود کار خواھد گرفت

ی موضوع تداوم ھمکاری ھای نظامی با امريکا قضيه، حکومت کابل را رومنطقه ئی و داخلی بُعد در کنترول نگھداشتن .   ديگری دارند

  .سوی ادامۀ بحران امنيتی خواھد بوده دريک تنگنای سياسی قرار داده است که اندک لغزيدن باعث سوق کشور ب ٢٠١٤بعد از 

  

به اساس گزارش ھای خبری، باوصف آنکه ھيالری کلينتون اخيراً اظھار داشت که کشورش خواھان ھيچ گونه 

نيست، ولی مذاکرات پوشيده روی يک توافق نظامی درازمدت ميان کابل و " ی دائمی در افغانستانلشکرگاه ھا"

  ١.واشينگتن ھنوزھم ادامه دارد

مدِت بيشتر ازيک ماه می شود که مذاکراِت تحت نام پيمان ھمکاری ھای ستراتيژيک ميان دو کشور جريان دارد 

خود در " حضورعساکر، جواسيس و قوای ھوائی" به ٢٠١٤سال که به اساس آن واشينگتن در نظردارد تا بعد از

  .ادامه دھد) افغانستان(کشور جنگ زده 

روزنامۀ گاردين خبر می دھد که مذاکره کنندگان امريکائی در جريان ھمين ماه برای يک گفت وگوی تازه در اين 

ن ھمکاری ھای ستراتيژيک امريکا حکومت کابل می گويد که اولين مسودۀ پيما. زمينه به کابل سفر خواھند کرد

توسط حکومت رد شده است و به جای آن يک مسودۀ ديگراز سوی آنھا با يک لست ازمطالبات خاص جانب 

  .، دو ھفته قبل به واشينگتن فرستاده شده است...)ی افغانئچون تجھيز قوای ھوا(افغانی 

گاه در نقاط مختلف افغانستان برای حضور نيروھای  احتماالً حد اقل از پنج پاي٢٠١٤شود که بعد از سال  گفته می

  .خاص امريکائی، کارکنان استخباراتی، وسايل و تجھيزات نظامی آنکشور کارگرفته خواھد شد

                                                 
١ http://www.guardian.co.uk/world/٢٠١١/jun/١٣/us-afghanistan-secret-talks-on-security-partnership 
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ن حکومت رئيس جمھور کرزی، خاصتاً رنگين دادفر سپنتا، در دفاع از چنين يک پيمان نظامی با استدالل مشاورا

تواند افغانستان را از چنگال  درازمدت امريکا در خاک افغانستان میامريکا براينست که حضور نظامی 

  .ھمسايگانش در آمان نگھدارد

مذاکرات روی ھمکاری ھای ستراتيژيک درازمدت ميان کابل و واشينگتن کشور ھای منطقه را سخت نگران 

ظامی خود در افغانستان کرده است، زيرا احتماالت قويی وجود دارد که امريکا در آينده ازحضور و امکانات ن

  .عليه کشور ھای منطقه استفاده نمايد

  :مشاور امنيتی رئيس جمھور کرزی، رنگين دادفر سپنتا، به روزنامۀ گاردين گفته است

اين درحاليست که ھليکوپتر .  ما ھرگز اجازه نخواھيم داد تا از خاک افغانستان عليه کشور ھای ديگر استفاده شود

 آباد پاکستان کارگرفته شد، از خاک افغانستان ھيبتل، در .ب. آنھا در حمله برمنزل اقامت اھای امريکائی که از

شايد بعضی ھا به اين فکر شوند که ھدف امريکا درحملۀ ياد شده يک ھدف مشروع بود، ولی . پرواز نموده بودند

 آن اھداف ۀ شرايط حاضرمنافع و اھداف سياسی کشورھای منطقه وامريکا در تضاد قرار دارند که در نتيجدر

مقامات دولتی روسيه قبالً مستقيماً اظھار داشته اند که . تواند برای ديگرای نامشروع باشد مشروع يک کشور می

  ."در اين منطقۀ غنی از انرژی با روسيه انداياالت متحدۀ امريکا و متحدين آن در حال رقابت کردن برای نفوذ "

دليل موقعيت خود نزديک به ذخاير نفت و گاز ه افغانستان ب"دانند که  کشور ھای رقيب امريکا در منطقه می

  ." ايران، آسيای ميانه، دريای کاسپين و خليج فارس، از اھميت خاص ستراتيژيک برخوردار است

ايجاد " با نگارنده اظھار داشت که برای امريکا ه ایغانستان طی مصاحبضميرکابولف، سفير اسبق روسيه در اف

  ."پايگاه ھای قوی نظامی، نه تنھا برای افغانستان بلکه برای مقاصد ماوراء از افغانستان است

علی رغم نظريات برخی ھا که گويا لشکرگاه ھای درازمدت . نگرانيھای کشورھای منطقه يک بُعد موضوع است

کشاند، افغان ھای بيشتراً  سوی جھانی شدن میه ی افغانستان مفاد اقتصادی نيز دارند و افغانستان را بامريکا برا

 قوانين داخلی کشور را احترام ٢٠١٤داخل کشور اين تشويش ھا را دارند که آيا حضور نظامی امريکا بعد از سال 

ی منازل، بمباران خانه ھا، گرفتاری ھای خواھد گذاشت؟ آيا عمليات خود سرانۀ نيروھای نظامی امريکا، تالش

در تقابل با حکومت کابل ھنوز " حکومت ھا يا قدرت ھای موازی"ناحق مردم ھنوز ھم ادامه خواھند داشت؟ آيا 

توانند ازپايگاه ھای نظامی خود  ؟ امروز طيارات جنگی قدرت ھای غربی ھر لحظه می...ھم وجود خواھند داشت

ای .آی.تيم پنج ھزارنفری سی. ه اھداف دلخواه شانرا در داخل افغانستان بمبارد نماينددر خاک افغانستان برخاست

  ...يات نمايدملتواند درھرنقطۀ کشور خودسرانه ع فعال در افغانستان می

اين ھمه پرسش ھا واقعاً نگران کننده است، اما دولت امريکا تالش خواھد کرد تا پيمان ستراتيژيک نظامی خود را 

جاست که ه ن بوری کلينتھيالاگرچه گفتۀ . نونستان امضاء نمايد، با وصف اظھارات اخير خانم کلينتبا افغا

نه ولی " دائمی"بلی،  لشکرگاه ھای . نيست" گونه پايگاه ھای نظامی دائمی در افغانستان ھيچ"واشينگتن خواھان 

ولی حکومت افغانستان .  باشند ی نمی، زيرا پايگاه ھای نظامی امريکا در جھان دائم"درازمدت"لشکرگاه ھای 

" ھمکاری ھای ستراتيژيک"بايد با درِک حقايق درونی کشورکه بعضی از آنھا در فوق ذکر گرديد، با موضوع 

 خود از اوضاع، در نظر ۀحکومت افغانستان بايد نگرانيھای قدرت ھای منطقه را نيز در محاسب. برخورد نمايد

خواھد ولی  ت مداخالت کشورھای ھمسايه و يا منطقه را در امور داخلی خود نمیی وطندوس ھيچ افغان.داشته باشد

آيند، را  ميان میه  قدرت ھای رقيب بیعکس العمل ھای قدرت ھای منطقه ئی که درنتيجۀ سياست ھای امپرياليست

  .نيز نبايد ناديده گرفت
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تداوم ھمکاری ھای نظامی با امريکا    در کنترول نگھداشتن ھر دو بُعد قضيه، حکومت کابل را روی موضوع 

  .سوی ادامۀ بحران امنيتی خواھد بوده دريک تنگنای سياسی قرار داده است که اندک لغزيدن باعث سوق کشور ب

   

  


