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 بان .                                                                             توافقنامه صلح امریکا ـ طالارزیابی   ـ 

 هویت طالبان ـ بنیادگرائی و منشاء آیدیالوژی طالبانی . ـ 

پیرامون موضوع معامله  میان دو طرف  الزام آور  قراردادی حقوقی و  توافقنامه : سند    کلید واژه ـ-

 . کند شرایط و جزئیات توافق طرفین را مشخص میکه مشخص 

 طالبانـ  آمریکا  ،  امه صلح  ـقـنتواف  ر مبنایپرسش کلیدی مورد بحث : آیا مذاکرات صلح دوحه بـ  

 به نتیجه مطلوب میرسد ؟ 

 . نتیجه گیری توأم با نظر پیشنهادی ـ  
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 نوشته :پیش 

ــ طالبان   در   هجری شمسی  ۱۳۹۸حوت    ۱۰و    ۲۰۲۰فبروری    ۲۹  در موافقتنامه صلح امریکا ـــ

 رسید . به تصویب با امضاء زلمی خلیل زاد و مال عبدالغنی برادر شهر دو حه قطر 

بزرگترین دســتاورد ، امضــای این توافقنامه را   ،مذاکره کنند گان  طالبان در دوحه  هیئت رهبری  

ــالمی  خود در مبارزه با دولت جمهوری ــتان و حامیان آن در رأی ایالت متحده امریکا   اسـ افغانسـ

ــای  تعریف نموده   ــتانه امض ــت گرفتن بیر  آن  در آس ــافه از لهل نیری طالبان با بدس ، گروه اض

ــیید طالبانی و نعره ک اکبر ،  ــتانکزی اجرا نمودند . و درختم آن  را     رژه فتحسـ ــیر محمد اسـ شـ

امضـای توافق صـلح با ،  مذاکره کننده طالبان  روه  گعضـو  و    معاون سـیاسـی دفتر طالبان در قطر

ــوص  آمریکا   ــتان  و بخصـ ــغالآر آمریکایی از افغانسـ پیروزی را توافق برای خروج نیروهای اشـ

و اعضـــــای ـطاـلب خود خواـند و آن را ـبه همســـــنآران   روز فتح عنوان و این روز را  ـطالـبان

 . تبریک گیت ،  های افغانستان محبوی هستند طالبانی که در زندان

هیئت مذاکره کننده طالبان با تحمیل نظریات و اهداف محتویات توافقنامه بوـضو  نـشان میدهند که  

به امتیازات ، های بعدی اشاره میشود  صیحه  این توافقنامه لنانکه به جزئیات آن درمتون  خود در 

یاـسی   تان  قابل توجه  ـس بت به دولت جمهوری اـسالمی افغانـس ئله نـس ان در مـس اـسی ایـش که طرف اـس

 دست یافته اند .داخلی کشور است ، 

 یروها ین  یخروج باالجـبار تـمامبا ســــــناریوی به ظاهرطالـبان  به  ظیرمـندانه  و  نقش پر رنگ  دادن 

طالبان را هملون ، به خواســت و پافشــاری ایشــان    از افغانســتان  ندهیماه آ  ۱۴در خالل    ییکایآمر

تان   حامیان بین المللی آن   ونیروی ـشکـست ناپذیر و فاتح میدان در جنگ با دولت جمهوری افغانـس

موضع ؛  است که  قبول شکست در متارکه  بمنزله  ،    هدر رأی ایاالت متحده امریکا به معرفی گرفت

در طول این کشــور  مردم  بدلیل اینکه ، افغانســتان    یدر جامعه ســنترا  طالبان  اجتماعی  -ســیاســی  

در این گروه  مبارزات  حســـای اند ، به  در وطن شـــان  تاریخ  با موجودیت قوای نظامی خارجی  

وطن پرسـتانه ، در میان مردم عامه ، صـبغه  برابر دولت موجود و قوت های  خارجی حامیان آن  

از راه  امید به پیروزی   با  روحیه رزمندگی  توأم   و به تبلیغات ایشـان رنگ و بوی ملی و مذهبی  

مورد در ســطح ملی و بین المللی  به حیث نیروی ســیاســی نظامی مطر     وه داد جنگ و خشــونت  

ســیاه ســت لیک گروه تروریســتی و در طالبان به حیث  هملون  ازین    ، لنانکه پیشداد توجه قرار

حـــد  ـت لـــل ـم یـــت ـم ـن ــورای اـم نـــد شـــ ـــت ودنــد ـقرار داشـــ ـب بـــاری ـبرـخوردار ـن ـت ن اـع ـی ـن                                                                                                  . و از ـل

گ  ان از جـن الـب اه ـط ه هرـگ الیـک ــت افآنی در ـح ت در براو خون ریزی و دحشـــ جمهوری بر دوـل

جمهوری دولت    مردم وکشــور برقرار شــود ،   یندســت بردارند و صــلح دراســالمی افغانســتان،  

 نیرو های خارجی در افغانستان نمیباشد .  همه یوجود ادامه ، نیز خواستار اسالمی افغانستان 

 

 « ۱»    طالبانـ آمریکا ، امه صلح ـقـنتوافارزیابی 

ایاالت متحده به جای   نقرار گرفت ؛امریکا ـــــ طالبان  توافقنامه  سند  مشکل اساسی  به نظر نویسنده  

تان   یاـسی داخلی افغانـس با دولت جمهوری اـسالمی افغانـستان به حیث طرف اـصلی حل منازعات ـس

قبل از آن  اســـت . در حالیکه بیشـــترین قوای نظامی این کشـــور و ســـایرمتحدین نظامی  طالبان  
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ایشـــان بطور افغانســـتان را ترم نموده اند و تعداد محدودی از قوای نظامی  ، امضـــای توافقنامه  

ه اشـــترام نمی کنند و این نیرو های مســـلح دولت بمســـتقیم در مقابل طالبان در میدان های محار

ــالمی  جمهوری   ــتان  اس ــاهراه ها  افغانس ــهر،  اند که در تمام میدان محاربه و حیظ امنیت ش و ها  ش

ات  ان کشـــــوردـه ای مســـــلح طـالـب ل گروه ـه اـب ت مردم در مـق د برای حیظ امنـی ایـن ارزه مینـم                                                                                                           .مـب

ــتان  از لحاظ حقوقی  لذا  ــتان دولت جمهوری افغانس ــده از جانب مردم افغانس هملون دولت تأئید ش

ــت جمهوری  طی انتخابات   ــتیو مورد قبول جامعه جهانی می باریاسـ ــلی تیاهم و   ئیسـ طرف اصـ

ــت و در مورد   ــرایط و جزئیات  توافق با جانب طالبان قرار میداشـ ــید  شـ و بحث و به توافق میرسـ

 ت که با مشکالت زاید و ابهاما   موجود نی  به مذاکرات بین االفغا،  متعهد به اجرای مواد آن می بود  

 ضرورتی پیدا نمی شد .روبرو است نستان تأمین صلح سراسری در افغاقطع جنگ ودر 

ا برخالف  ه اجرای  اـم ان ـب الـب ا ـط ه صـــــلح ـب اـن االت متـحده امریـکا در توافقـن ده اـی ذاکره کنـن گروه ـم

غانستان قرار داشتند و به حیطه صالحیت دولت جمهوری افدر تعهداتی موافقت نمودند که اصولن  

تند و هملنان گروه طالبان از نام امارت اـسالمی  ایاالت متحده امریکا از لحاظ حقوقی ربطی نداـش

ـشود و به نا  عنوان یک دولت به رـسمیت ـشناهته نمیایاالت متحده به»  طالبان با پوـشش اینکه  

، صـالحیت عملی به ایاالت متحده امریکا به تعهداتی توافق نمودند که   «  شـودطالبان شـناهته می

 ین نوشته به جزئیات آن پرداخته میشود . اکه در آن از صالحیت این گروه نیست نمودن 

در نتیجه انتخابات انتخابات های گذشــته ،  ســلســلهبه  اســت که    معلومجهانیان  مردم افغانســتان وبه  

بازری ویژه گزارش به رویت  .  تشـکیل یافت   به رأی مسـتقیم مردمن  اخیر دولت موجود افغانسـتا

تانایاالت متحده   ازی افغانـس یآار   آمریکا برای بازـس ال  »   )ـس تاکنون یک میلیارد و    ۲۰۰۱از ـس

« هزار دالر ـصرف برگزاری هیت انتخابات و حمایت از ـسیـستم انتخاباتی در افغانـستان ـشده  ۲۰۰

 «۲  » 

ـبه انـجام ای توأم ـبا نواقص و کمبودی ـهای ـقاـبل مالحـظه ـها  این انتـخاـبات  پروســـــه  ـبدون شـــــک 

و نواقص   ابا حیظ کمبودی هاما ؛  مورد بحث این نوـشته نیـست  و  که به همه معلوم اـست ،    ند رـسید 

پروســه های و نواقص کارزار  مشــکالت در شــرایط دشــوار کنونی افغانســتان که بیشــترین  ، خود  

ــی آن طالبان  ، برمیآردند   ئی  امنی هابه نا    انتخاباتی ــاســ اما به یقین گیته ؛ اند  بوده  که عامل اســ

پروســه های بهتر شــدن به    فرهنگ دموکراســیو ترویج    یانتخاباتهای  پروســه  تداوم  میتوانیم که  

ـساختار آیدیالوژی و  در انجام انتخابات  ؛ لنانکه هرگز  می انجامد  بعدی دموکراتیک در افغانـستان  

 .جای ندارد هم ایشان در تخیل و حاکمیت امارت اسالمی طالبانی 

درین ، طرف مذاکره کننده  نظام سـیاسـی  امارت اسـالمی طالبان هملون  تأکید طالبان بر گنجانیدن  

ا اقدام عملیات عمدتن بتثبیت جایآاه سـیاسـی از دسـت رفته امارت اسـالمی  به    موافقتنامه به نحوی

ئله افغانـستان و پذیرفتن  اـساـسی  هملون طرف  ایاالت متحده امریکا  نظامی   در این عنوان  درج  مـس

ده اـیاالت متـحده امریـکا ،  اـمه صـــــلح از ـجاـنب هیـئت ـمذاکره کنـن ا توافقـن ـبه اـمارت و التـیات  اعتـن

ت اـسالمی طالبان   اری  به    در مذاکرات بین االفغانیهم اکنون  که  لنان.  اـس هیئت مذاکره کننده پافـش

ه صـــــلح گروه این  اـم ار قرار دادن توافقـن ان بر معـی الـب ا و ـط ت در آمریـک ارت موجودـی ارت عـب اـم

پاگیر برای هیئت مذاکره کننده طالبان و مـسئله  و ـسنآری    پـشتوانهدر توافقنامه ، ،  اـسالمی طالبان  

 هیئت مذاکره کننده جمهوری اسالمی افغانستان شده است . به 
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 این توافقنانمه باید گفت که : کلمات و جمالت کلیدی در کار بردپیرامون تهیه مضمون و 

هیئت خود ، جانب کار کشــــــته  رهنـمائی های زیرکانه مشـــــاورین حامی  و  طالـبان یا ، به حـمایه  -

ــی  با الیاظ  ایاالت متحده را در تهیه و تدوین  این متن  مذاکره کننده  نمایندگان   ــیاســ به و کلمات ســ

 بازی گرفته اند و یا اینکه : 

آگاهانه طی انجام یک با هیئت مذاکره کننده طالبان ، ایاالت متحده امریکا  مذاکره کننده  نـمایندگان  -

معامله سـری سـیاسـی با حامیان طالبان که همانا حکومت پاکسـتان ، عربسـتان سـعودی و امارات 

ــد دارند ، متحده عربی و قطر اند ؛   ــالمی قصـ ــت رفته طالبان را امارت اسـ به بدالیل آتی  از دسـ

 د .نآردانبباز در افغانستان ایشان 

و مخصــوصــن با دولت نیســت  در شــکل و مضــمون معادل  امارت اســالمی  عنوان   ،اینکه     :یک   

ــاختار   ــکوالرآنهم  دولت جمهوری  نظام  س ــی و حقو  مدنی ، در تمام زمینه ها و  س ــیاس جوانب س

آنهم به ،  امارت اســالمی  ، کما اینکه  فر  دارد امروزی جهان  نظام های ســیاســی  شــهروندان در 

ــتان   ــبک طالبان افغانسـ ــتان آنرا تجربه نمودند  مدغم با فرهنگ قبیلوی ، سـ ، لنانله مردم افغانسـ

امارت این  فقنامه  و در توااســت در جهان  نمونه خاصــی از حاکمیت اســتبدادی منحصــر به خود  

، هملون دولت به رـسمیت شناخته نشده  اـسالمی از جانب هیئت مذاکره کننده ایاالت متحده امریکا  

ولی به پا فـشاری ایـشان در تمام متن هملون حاکمیت گذـشته ـسیاـسی طالبان و طرف مذاکره کننده 

را هملون دولت به رسمیت آنامریکا ،  گنجانیده شده است . اینکه هیئت مذاکره کننده ایاالت متحده  

 بلکه امارت اسالمی میآویند .دولت نمیدانند نظام خود را طالبان نیز ، نشناخته اند 

، است شده  داده   شورای امنیت ملل متحد نیز  آن در به تأئید  وعده  درین توافقنامه رسمی که    دو  :

، رســـمی و پذیرفته شـــده جامعه بین الدول از دولت جمهوری اســـالمی افغانســـتان هملون دولت 

ه طرف ایاالت به یقین به پافـشاری طالبان و کوتا آمدن هیئت مذاکره کنند و  عمدی  آگاهانه و  بطور  

، دســت باالی هیئت مذاکره کننده طالبان را روی میز اســت  به عمل نیامده  ذکری متحده امریکا ،  

 .نشان میدهد مذاکره 

طرف معامله سـیاسـی طالبان که  بدین معناسـت  نتایج این بحث و گیتآو با لنین معامالت سـیاسـی  

ــتان  در ایاالت متحده امریکا  یعنی   ــور  بوده ،افغانسـ ــیله    و این کشـ ــالمی دولت بوسـ جمهوری اسـ

تان   انده و غیر دموکراتیک  موجود افغانـس ت نـش ور  هملون دولت دـس و حکومت مینماید  بر این کـش

بـصورت افغانـستان  موجود  جمهوری اـسالمی  دولت  و متحدین آن ،  ی امریکائی  نیرو هابا خروج  

المی جمهوری اســ دولت اشــترام  بدون  از طریق مذاکرات بین االفغانی  اتوماتیک منحل و طالبان  

ایجاد مینمایند که بار ها به آن اـشاره ـشده ، را   حکومت اـسالمی جدید پـسا تواف موجود افغانـستان  

کما اینکه طالبان نیز هیلآاهی خود ، بود    همان امارت اـسالمی طالبانی خواهد تأئید  که در حقیقت  

 را دولت ندانسته ، امارت اسالمی مینامند .

دولت جمهوری اســـالمی افغانســـتان در برابر گروه اما به همه گان معلوم اســـت که قوای مســـلح  

ــتقالنه مبارزه،  طالبان   ــتان دفاع مقاومت  بطور مســ ــی افغانســ و از حاکمیت ملی و تمامیت ارضــ

مســتقر در افغانســتان صــرف در حد خارجی  مینماید . نیرو های مســلح محدود کشــور های حامی  

اوره و تعلیم   تان  مزید برآن  و تربیه نظامیان همکاری دارند .  مـش دیآری قدرتمند نیروی  در افغانـس
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که قرون وـسطائی ـشان  اـسالمی  وم مـسلحانه طالبان ـشده از ایجاد امارت جوجود ندارد که ـسد راه ه

ی دارنـــد  کـــاـه خ و جـــاـن ـل ره هـــای ـت ــتـــان ازآن خـــاـط غـــانســـ ردم اـف مـــایــد ـم ری ـن ـی و ـگ ـل                                                                              . ـج

ــ سـ  های اجرایی که استیاده ها و میکانیزمتـضمیندر بند نخـست توافقنامه ذکر میـشود که : »  و  :ــــ

ــط هرگونه گروه یا فرد علیه امنیت ایاالت متحده و متحدان آن جلوگیری  ــتان توسـ از خام افغانسـ

 « .کند 

ده  و  درین فقره    نهسـت : تان صـرف به امنیت ایاالت متحده امریکا توجه ـش به امنیت مردم افغانـس

پیمان امنیتی دارد ، هیچ اـشاره ،  که با ایاالت متحده امریکا  ، و دولت جمهوری اـسالمی افغانـستان  

خود را ازین میدان ، نیرو های مســلح ایاالت متحده امریکا و متحدین شــان  ای نشــده ، گویا اینکه  

نیز آینده خود را ، از طالبان  تعهد نامه    این  با گرفتن  بیرون بکشـند و  یصـحت و سـالمتبا  متارکه  

، طالبان  اســالمی  نمایند و مردم افغانســتان دانند و امارت  می  در داخل کشــور های شــان تضــمین  

ــلح امر بالمعروف   ــته به آنها  گروه های مس ــی  و میدان  وابس ــتد ورزش یوم و لهار راهی غازی اس

 آریانا . 

که بوضـو  نشـان میدهد  هرگاه این توافقنامه بدقت مورد ارزیابی قرار گیرد ، متن و مضـمون آن  

ــی و تما ،با خروج نیرو های امریکائی و متحدان آن   ــیاسـ ــی  محاکمیت سـ ــتان  یت ارضـ به افغانسـ

ــالمی ــت که    این  ومی میآیرد    تعلقطالبان    امارت اسـ ــالمی طالبان اسـ ــای این امارت اسـ به اسـ

علیه امنیت ایاالت متحده و متحدان ی که  هرگونه گروه یا فرد مســیلیت جلو گیری از»  :  توافقنامه  

ود ،   آن تان  دولت جمهوری اـسالمی موجود  نه    «  .  د نجلوگیری کندـست بکار ـش ریک افغانـس که ـش

 .ده است نه آمب حسادرین توافقنامه به این پروسه نیز

ـ چ تعهدات امارت اسالمی افغانستان وافقتنامه تصویب شده که : » تدر بخش دیآری ازین   هار  :ــ

شود، در عنوان طالبان شناخته میشود و بهعنوان یک دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به

ــکیل   کنترللوکات این موافقتنامه در مناطق تحت   ــان تا زمان تش ــالمی جدید پســا ش حکومت اس

ان انســــــت ذاکرات بین تواف  افـغ ه طبق گیتآو و ـم انی تعیین میـک                                                                                                                            .شـــــود ، اجرا می شـــــود االفـغ

از دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان که عملن اداره امور سـیاسـی کشـور بعد از اینکه   -نهسـت  

سـلح قهرمان ، رزمنده و دالور در میدان های ه مطی مرحله انتخابات بدسـت دارد و با داشـتن قوا

نبرد در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی روزانه به ده ها جوان در برابر طالبان ، داعشیان 

خام پاکســـتان تربیه نظامی شـــده در به این گروه ها که    همکاراجیران خارجی   رده و دیآ، القاع

به شـهادت ؛   بعد از تسـلیح و تجهیز از طریق سـرحدات این کشـور وارد خام افغانسـتان میشـوند 

 درین گیتآو بطور واضح ذکری بعمل نیامده است .؛ میرسند 

ــانی این ، معلوم نیســــت که  به عمل آمده ولی  ذکر از مذاکرات بین االفغانی  درین توافقنامه    -ثـــــــ

له کـسان و کدام گروه ها و نمایندگان ـسیاسی ، و شخصیت های   ازمذاکره کننده گان بین االفغانی  

کیل  ملی   وتـش ات و دعوت از مذاکره . هملنان مرجعی که  ند  میـش ازماندهی تدویر جلـس یلیت ـس مـس

؟ که خالی معرفی نشــده اســت لســات به عهده خواهد داشــت جرام در کننده گان را بمنظور اشــت

ــمونعمده   ــایر اســـت .  این توافقنامه    مضـ ــار ایاالت متحده امریکا و سـ به آنهم با وارد آوردن فشـ

این مشکل حکومت پاکستان که جلو اراده  طالبان را در اختیار دارند  رهبری    هکشور های جهان ب

اعزام ـبا  ـندـگان دوـلت جمهوری افـغانســــــتان خواـهان ـمذاکره نبودـند ، ـکه ـبا نـمایخالف تـماـیل ـطالـبان  
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تعجب جای  درین میان  اما    .حل گردید  شــورای عالی مصــالحه ملی افغانســتان  مذاکره کننده  هیئت  

در مورد ادـعای غیر اـیاالت متـحده امریـکا ـمذاکره کنـنده ـگان هیـئت   ـناـمه ـجاـنب توافقدر اســـــت ـکه 

ــتان  موجود  دولت جمهوری اســالمی  ،  مبنی بر اســالمی نبودن    طالبانهمیشــآی    واقعی در افغانس

خود در تأســیی دولت هملون رئیی مذاکره کننده ، داکتر زلمی خلیل زاد محترم  حالیکه شــخص  

جمهوری اـسالمی افغانـستان و تهیه مـسوده و تـصویب قانون اـساـسی افغانـستان ـسهم مـستقیم داـشت و 

ــتمدار ، دارای درجه دکتورا آگاهی  ــیاس ــمند و س از تمام مضــمون و محتوی آن هملون یک دانش

می جدید پسـا حکومت اسـال»  توافنامه به ایجاد مجدد  درین  لآونه و روی له دلیلی  کامل دارد ،  

  موافقت نموده اند .« در افغانستان ایجاد شود . تواف  

  «  ۳»   آمده است که : افغانستان قانون اساسی موجود  ماده دوم  حالیکه دردر 

 . ، دین مقدی اسالم است  دین دولت جمهوری اسالمی افغانـستانـ 

 در مورد تشکیل احزاب سیاسی در افغانستان ذکر شده که  : ، و ماده سی و پنجم فقره اول 

، مناقض احکام دین مقدی اـسالم و نـصوص و ارزـشهای مندرج این   مرامنامه و اـساـسنامه حزب  

 . قانون اساسی نباشد 

فقه تمام احکام ، اصـول ، مقررات ، وجایب  بوده و    افغانسـتاندین اسـالم دین رسـمی    بدین ترتیب 

قضائی افغانستان عدلی و  در ـسراـسر افغانستان مرعی االجرا بوده و دستآاه های  ـشریعت اـسالمی  

                                                                                             . محاکماتی اجرائت مینمایند  ر تمام قضــایای  و نصــوص قرآنی د اســالمی  شــریعت  احکام    طبقبر  

ذا  ان بر ـل د ـطالـب أکـی اـمه و گنـجانـیدن آن در متن تحکوـمت ـجدـید اســـــالمی ایـجاد ـت ا ، وافقـن اـن جز هـم

ی تواند بوده لیزی دیآری نمشـان  ایبنیادگرایانه  آیدیالوژی  بنیاد  امارت اسـالمی طالبان بر  تأسـیی  

ــد   ــری  این همه جنگ وخونریزی  ، برای احیای آن    که باشــ و بر را به راه انداخته  و جنایات بشــ

 .ند مردم مسلمان افغانستان روا میدار

   :ی دایمی گیته میشود که بدر فقره مربوط به آتش  پنج  :

ذاکرات بینبی دائمی آتش» - دای گیتآو و ـم ک موضـــــوع آجـن د بود.  و جـامع ـی انی خواـه االفـغ

، از   بی دائمی و فراگیر االفـغانی در مورد تاریخ و لآونآی آتشکنـندگان مذاکرات بین شـــــرکت 

ه میـکانیزم ا تکمـیل و توافق در مورد نقشـــــه راه   جمـل د کرد ـکه همراه ـب ـهای اجرایی بـحث خواهـن

 « .سیاسی آینده افغانستان اعالم خواهد شد 

توافقتنامه ایاالت اساسی و اولی ، جزء  ،  به این اصل حیاتی لنانله بائیستی  ،  درین فقره توافقنامه  

بطور ،  افقنامه به اجرا گذاـشته می ـشد متحده امریکا با طالبان می بود و همزمان با امـضای این تو

پیمان امنیتی ایاالت متحده امریکا با منافع حیاتی مردم افغانســـتان و خالف  غیر مســـیالنه خالف 

ــتان برخورد حکومت   ــت    افغانسـ ــورت گرفته اسـ ــان میدهد که .  صـ محتوی این ماده به خوبی نشـ

و این ایاالت متحده امریکا اـست که حاکمیت ـسیاـسی دولتی وجود ندارد حاکمیت  گویا  درافغانـستان  

برگزاری با  اسـت  داده را  حق  این  طالبان  با این توافقنامه به    وو ملی افغانسـتان را تمثیل مینماید .  

آدری و دولت جمهوری اســالمی افغانســتان و هملنان از از در حالیکه که  مذاکرات بین االفغانی  

این لراغ حقیقت  در   ،نامی و نـشانی برده نـشده االفغانی   مذاکرات بیننده گان در مذاکره کنهویت  
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و جلـسات مذاکرات بین االفغانی را ، تا خود مذاکره کننده گان را انتخاب و  اـست به طالبان  ی  ـسبز

ــازماندهی نمایند .   به عدم   ین تاریخ برگزاری مذاکرات موجود لنانله این گروه تا آخراداره و ســ

 .گیتآو با دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأکید مینمودند 

ــمی بین االفغانی اخیر ،  آغاز  پیش از ، تن این امتیازات  داـشــ با    طالبانه  جدر نتی دو مذاکرات رسـ

ــه   ــیع  جلس ــی را   وس ــی و فرمایش ــکو و  نمایش ــهر مس ــهر دوحه  در ش ند و از قطر به راه انداختش

دولت و تیاهم با  رضــائیت  ،  بدون مشــوره  ایشــان ، به اشــاره  گروهی از ســیاســیون  افغانســتان نیز  

به خاطر به بیم از بقدرت رسـیدن طالبان ، در واقع  بطور انیرادی  ، جمهوری اسـالمی افغانسـتان  

و اظهار معامله  هرنوع  انجام  ابراز احســاســات خوشــبینانه و حاضــر به  جهت  تضــمین آینده شــان  

 با ـشور و اـشتیا  در این جلـسات اـشترام نمودند . مزید براین تعداد اراده به بیعت امارت اـسالمی  

بدست آورده در جریان لور حیظ دارائی های نامشروع  به خاطر  اشترام کننده گان  ی ازین  دیآر

ـبه ـخاطر حیظ و هملـنان  و طی جـنگ ـهای داخلی جـهاد  دورانو ملی   هـعامـ و لـپاول دارای ـهای 

دســت به  که بار ها    در جامعه افغانســتانخود  جنآســاالرانه  کذابی اجتماعی  موقف های  حراســت  

شــهر دوحه شــهر مســکو و  در طالبان  جلســات راه انداخته  این  در ،  می زنند  زده اند و  هر معامله  

ــرکت نمودنقطر  ــات  دید و وادید های انیرادی و    .د شــ ــخنرانی های دو طرف  جریان جلســ را ســ

ات افی و کلی  یتشـــــریـی ان ، ـب کـه عمـدتن بر محور خوش گوئی مطـابق ذو  و مالحظـات طـالـب

حرفی و کالمی در دفاع از دســـتاورد های بخصـــوص از جانب اشـــترام کننده گان غیر طالب ،  

واســت ها ، نیازمندی ها و شــکایات و درد و افغانســتان و خعرصــه های گوناگون  اخیر در مثبت  

رنج مردم افغانـستان از دـست گروه های طالبان ، و محکوم نمودن جنگ غیر مـشروع و ـضد ملی 

بر و   این کمپاین    درطالبان    لیوحرفی و ـشکایتی به ر  جانیبین کـشیده نـشد.   ـشان در افغانـستان ؛

ــتان و جهانیان به به  را اقتدار خود  با فخر و غرور،   ،محور این توافقنامه   ر  مردم مظلوم افغانس

 نمایش گذاشتند .

ــت که : »    .  جدر پره گراف ، همچنین   ــت که با تمام این توافقنامه آمده اس ایاالت متحده متعهد اس

 کار در مورد آزادســـازی هرله زودتر اســـیران جنآی و ســـیاســـی را به ن  های ذیربط فورطرف

که توسـط   -هزار زندانی امارت اســالمی طالبان    ۵ســازی شــروع کند. تا    عنوان یک اقدام اعتماد 

 -  ـشود عنوان طالبان ـشناخته میـشود و بهعنوان یک دولت به رـسمیت ـشناخته نمی ایاالت متحده به

االفـغانی ـکه مـطابق ، روز اول ـمذاکرات بین۲۰۲۰ـمار    ۱۰هزار زـندانی طرف دیآر ـتا  ۱و ـتا 

هجری خورشــیدی آزاد خواهند شــد.  ۱۳۹۸حوت    ۲۰هجری قمری و    ۱۴۴۱رجب    ۱۵اســت به  

ـماـنده را طی ســـــه ـماه بـعدی آزاد کنـند. اـیاالت ـهای ذیربط ـهدف دارـند ـکه تـمام زـندانـیان ـباقیطرف

عنوان که توسط ایاالت متحده به  -  متحده به تکمیل این هدف متعهد است. امارت اسالمی افغانستان

متعهد اـست که زندانیان   -ـشود عنوان طالبان ـشناخته میـشود و بهیک دولت به رـسمیت ـشناخته نمی

ها های ذکرشـــده در این موافقتنامه متعهد باشـــند تا تهدیدی از جانب آناش به مســـئولیت  آزادشـــده

  .متحده و متحدانش نباشد متوجه امنیت ایاالت 

ایاالت متحده امریکا بطور آشکار خود را به جای دولت جمهوری افغانستان ،  فقره » ج «    ین  در

ه نام برده نشــد ،  که این زندانیان در محابی او قرار دارند جا زده واز دولت جمهوری افغانســتان  

طرف های ذیربط جز همان محابی تحت اداره امریکائی ها و ســــایر زندان منظور از ،   اســــت 
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د بود . گذشــته ازآن در ادامه قید نهای تحت اداره دولت جمهوری افغانســتان طرف دیآری نخواه

ــده که : »   ــاحب و بی  «  هزار زندانی امارت اســـالمی طالبان  ۵  تاشـ یعنی از زندان های بی صـ

وند و د  تان رها ـش ته  حکومت افغانـس ده اـست  ر عین حال نوـش عنوان توـسط ایاالت متحده بهکه » ـش

،  امارت اسـالمی طالبانهزار زندانی    ۵پی قید نمودن    «  شـود یک دولت به رسـمیت شـناخته نمی

در افغانسـتان له میهوم دیآری را میتواند افاده اسـالمی این گروه  جز به رسـمیت شـناختن امارت  

 ؟ نماید 

 مراتحنیف  از جانب دیآر به اســای اطالعات کشــیی ارگان های امنیتی افغانســتان به قول محترم  

جمهوری محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده خاص  وزیر خارجه افغانســتان در دیدار و گیتآو با  

در بخـشی از ین گیتآو   ایران در امور افغانـستان در مورد آخرین تحوالت ـصلح افغانـستاناـسالمی  

فیصـــد از زندانیان آزاد شـــده را   ۹۰برخالف توافق شـــان  ) طالبان   آنها  اظهار داشـــتند که :  »  

 «  ۴»  .  دوباره به صیوف جنگ آوردند 

، ضـمن اشـاره به ولسـی جرگه  ؛ نماینده جوزجان در   حلیمه صـدف کریمی، هملنان بطور نمونه  

اکنون در   اکثر کســـانی که هم  »:    گرم شـــدن جنگ میان نیروهای دفاعی کشـــور و طالبان، گیت 

ــده  جوزجان علیه نیروهای امنیتی حمله می کنند  ــتند که از بند دولت آزاد ش      «.   اند ، زندانیانی هس

 «۵ » 

ـبا غیر متوازن ـطالـبان در ـبدل نیرو ـهای امنیتی ـبه امـید اینـکه  خالف ـقانون وـبدینترتـیب رـها نمودن  

 ـشوند ها آزاد میکـسانیکه از زندانهمه  ،  و هملنان تعهد  ،    د نها کاهش یابآغاز این پروـسه خـشونت 

، زندانیان آزاد شــده طالبان دو اما بر خالف تعهدات طالبان  .    یاورند ببه جنگ رو  نباید دو باره  ، 

در کنار آن و    یافت بیشـــتر  ها شـــدت جنگباره به میدان های نبرد به صـــیوف طالبان پیوســـتند و  

پللک ها ، جاسـازی   زیر  جادها و  کنار، جاسـازی بمب های  انتحاری  حمالت  ،های هدفمند  روتر

ــلحانه ، راه اندازی بی نظمی ها در ـشـ  ــپکی و ترور های مس نیز به اوج خود هر ها  مین های لس

اـنه و آزادی زـندانـیان ـبه این هـمه ـکه ، ـند رســــــید  هیـئت ـمذاکره کنـنده  یفشـــــارـپا ثمره این توافقـن

ــت که به  ایاالمتحده امریکا   ــان و خام نوعی   اسـ ــی شـ ــیاسـ خوش خدمتی به طالبان و حامیان سـ

 . مظلوم افغانستان تمام شد پاشیدن در لشم مردم 

ایاالت متحده و متحدانش از تهدید یا استیاده از توافقنامه آمده است که :  «  .    و»    در فقرههمچنین  

تان یا مداخله در امورد داخلی این کـشور خود  یاـسی افغانـس تقالل ـس  زور علیه تمامیت ارضـی یا اـس

ــلیمی کامل  .داری خواهند کرد   دولت جمهوری اســالمی  محتوی این فقره در واقعیت یک دوره تس

به امارت اســالمی طالبان را نشــان میدهد ، افغانســتان از جانب ایاالت متحده امریکا و متحدان او  

ده اند  تیاده از زور علیه تمامیت » :  که به طالبان متعهد ـش ایاالت متحده و متحدانش از تهدید یا اـس

تان یا مداخله در امورد داخلی این کـشور خودداری خواهند کرد ارـضی یا ا یاـسی افغانـس  .ـستقالل ـس

اســتدیوم شــهر کابل و لهار راهی آیانا و ورزشــآاه غازی  یعنی اینکه شــما میدانید  باز همان   «  

این لنینی .... . ما جنایتکارانه  و نمایشـات   ، بدار آویختن  زن کشـی ، مردم کشـی و دسـت بریدن  

 .کنیم  امور داخلی تان مداخله نمیدر 
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 ایاالت متحده امریکا با طالبان :  توافقنامهش دو  ـبه

نســــــبت ـبه اـیاالت متـحده امریـکا مربوط ـبه تعـهدات اـمارت اســـــالمی ـطالـبان این بخش توافقـناـنه   

ود  ود میـش تقیم از نظر خواننده عزیز گزرانیده ـش ، برای اینکه این بخش توافقنامه بطور کامل و مـس

ام متن  ه را آن تـم اـفت ـکه هـم د ـی ا خواهـی ل نمودیم ، ـت ا نـق اـمه ی درینـج دات این توافقـن از ـجاـنب تعـه

به تمامیت ارـضی    با داـشتندولتی  حاکمیت  ـصالحیت  قایل ـشدن به  در ـسطح  ایاالت متحده امریکا  

، شـده اسـت گیته  دولت به رسـمیت نا شـناخته  بوده اسـت که در سـند به آن  مارت اسـالمی طالبان  ا

 .لنانله آمده است 

عنوان دولت که توسط ایاالت متحده به  -، امارت اسالمی طالبان    نامههمراه با اعالم این موافقت   ـ  

را برای جلوگیری اسـتیاده هر های زیر  گام -  شـود عنوان طالبان شـناخته میشـود و بهشـناخته نمی

،  گروه ـیا فرد از جمـله الـقاـعده از ـخام افـغانســــــتان برای تـهدـید امنـیت اـیاالت متـحده و متـحدانش

  :برخواهد داشت 

عنوان شـود و بهعنوان دولت شـناخته نمیکه توسـط ایاالت متحده به  -امارت اسـالمی افغانسـتان    -

ــناخته می ــود طالبان ش ــایر افراد و گروهبه هیچ یک از اعضــا  -ش ها از جمله القاعده اجازه یش، س

 .نخواهد داد که از خام افغانستان برای تهدید امنیت ایاالت متحده و متحدانش استیاده کنند 

ــالمی طالبان    - ــط ایاالت متحده به-امارت اسـ ــناخته نمیکه توسـ ــود و بهعنوان دولت شـ عنوان شـ

ناخته می هایی که برای امنیت ایاالت متحده تهدید اـشت که آنپیام واضـحی خواهد د   -ـشود طالبان ـش

که توـسط ایاالت متحده   -ـشوند در افغانـستان جای ندارند و به اعـضای امارت اـسالمی  محـسوب می

ها هدایت خواهد داد که با گروه  -شود عنوان طالبان شناخته میشود و بهعنوان دولت شناخته نمیبه

 .کنند، همکاری نکنند و متحدانش را تهدید می یا افرادی که امنیت ایاالت متحده

عنوان شــود و بهعنوان دولت شــناخته نمیکه توســط ایاالت متحده به -امارت اســالمی افغانســتان  -

هرگونه گروه یا فرد را از تهدید امنیت ایاالت متحده و متحدانش ممانعت   -شـود طالبان شـناخته می

ــربازگیری  خواهد کرد  ها را خواهد گرفت و و مطابق تعهداتش در مویل آن، آموزش و ت  ، جلو سـ

 .ها میزبانی نخواهد کرد نامه از آناین موافقت 

عنوان شـود و بهعنوان دولت شـناخته نمیکه توسـط ایاالت متحده به  -امارات اسـالمی افغانسـتان  -

ــناخته می ــود طالبان ش ــانی که به دنبال پناهندگی یا    -ش ــت که با کس ــتان متعهد اس اقامت در افغانس

ــتند طبق قانون مهاجرت بین نامه عمل خواهد کرد تا از جانب المللی و تعهداتش در این موافقت هس

 .لنین افراد تهدیدی متوجه امنیت ایاالت متحده و متحدانش نباشد 

عنوان شــود و بهعنوان دولت شــناخته نمیکه توســط ایاالت متحده به-امارت اســالمی افغانســتان  -

برای کســانی که تهدیدی برای امنیت ایاالت متحده و متحدانش محســوب   -شــود بان شــناخته میطال

ها به افغانســتان ، مجوز ســیر یا ســایر اســناد قانونی را برای ورود آن  ، پاســپورت   ، ویزا  شــوند 

 .فراهم نخواهد کرد 
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 بهش سو 

از جانب شــــورای امنیت نامه  ایاالت متحده خواســــتار به رســــمیت شــــناختن و تأیید این موافقت -

 .سازمان ملل خواهد شد 

ــتان  - ــالمی افغانسـ ــط ایاالت متحده به  -ایاالت متحده و امارت اسـ ــناخته  که توسـ عنوان دولت شـ

به دنبال روابط مثبت با یکدیآر هستند و انتظار دارند   -شود عنوان طالبان شناخته میشود و بهنمی

االفغانی اســالمی جدید پســا توافق که توســط مذاکرات بینکه روابط بین ایاالت متحده و حکومت  

 .شود، مثبت باشد تعیین می

ا- توافق که توـسط مذاکرات   ایاالت متحده به دنبال همکاری اقتصـادی با حکومت اـسالمی جدید پـس

شـــود، برای بازســـازی سافغانســـتانو خواهد بود و در امور داخلی آن دخالت االفغانی تعیین میبین

    .رد نخواهد ک

در تمام فقره های مربوط به مســـیلیت های طرف طالبان ، امارت طوریکه مالحضـــه میشـــود ،  

اند و افغانـستان ـشناخته ـشده  مجموع قلمرو  دولتی   ـسیاـسیحاکمیت  اـسالمی طالبان هملون واکدار 

ــاره بهدر هیچ یک ازین فقره ها   ــیلیت های  کنترول  مناطق تحت    حتا اش ــده و همه مس طالبان نش

ـطالـبان ـبه ـنام اـمارت اســـــالمی افـغانســــــتان ـبه اضـــــاـفه اینـکه گوـیا از ـجاـنب اـیاالت متـحده امریـکا 

ده ولی در موافقتنامه عملن   ناخته نـش میت ـش رحد برـس انی که تهدیدی برای » :  ، حتا تا ـس برای کـس

، مجوز ســیر یا ســایر اســناد   ت ، پاســپور  ، ویزا  امنیت ایاالت متحده و متحدانش محســوب شــوند 

ــتان فراهم نخواهد کرد قانونی را برای ورود آن ــالمی  «  .ها به افغانسـ ــورتیکه امارت اسـ در صـ

ــور   ــتان درین کشــ ــمی نبوده و از هیلآونه  افغانســ ــالحیت قانونی دارای هملو ادارات رســ صــ

برســمیت شــناخته نشــده بحیث دولت  از جانب کشــور های بین المللی  برخوردار نیســت و هملنان  

، مجوز ـسیر یا ـسایر اـسناد   ، پاـسپورت   ویزاحق    ، تادیه  ـصاحب امتیاز اـست . پی لآونه میتواند  

 کســانی که تهدیدی برای امنیت ایاالت متحده و متحدانش محســوب شــوند » قانونی را برای ورود  

تان« را  د    به افغانـس ته باـش ، وضـعیت ایاالت متحده امریکا نیز با هملوجای تعجب اـست که  و  داـش

ازین گروه داشـته باشـد جز اینکه بی پایه و غیر عملی را تقاضـای لنین تعهدی  سـیاسـی این گروه  

 حاکمیت امارت اسالمی طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخته باشد . 

ـ تمام مواد موافقخواننده عزیز و محترم بعد مطالعه   ــنی لیت های طالبان  یتنامه طرف مـسـ به روشـ

کامل این توافقنامه در حقیقت تســــلیم دهی  های  ماهیت و مضــــمون تمام فقره  که  خواهند دریافت 

طالبان در مطابقت با این ،  حاکمیت سـیاسـی افغانسـتان به امارت اسـالمی طالبان به اضـافه اینکه  

زمینه نموده  جویانه  و آشتی  ی  تیاهم  ات نیز مذاکربا جمعی از افغان ها  متعهد شده اند که  توافقنامه  

تان مهیا  اهد بود ،  خواـسالمی  امارت حکومت جدید اـسالمی که همانا  تأـسیی   و از منافع در افغانـس

ــداری نمایند .   ــور پاسـ ــود.  ایاالت متحده امریکا درین کشـ در لیزی دیآری نمیتواند برداشـــت شـ

را قنامه زمینه ایجاد صـلح و ختم جنگ و خون ریزی  این توافقرار برین می بود که  اگر ، حالیکه  

دوـلت  ـباتـیاهمی  ســــــیاســـــی  ، توأم ـبا ایـجاد ـیک ـحاکمـیت    در نتیـجه ـمذاکرات صـــــلح بین االفـغانی

فراهم کند ، و نیرو های طالبان طبیعتن بائیسـتی درآن مدغن شـوند ، جمهوری اسـالمی افغانسـتان  

دارد که ایاالت ننیازی وجود   لذاآنآاه طالبان و امارت اـسالمی ـشان وجود فزیکی نخواهد داـشت ؛ 

ا  ده امریـک انی متـح درت جـه ه حـیث بزرگترین ـق ا لنین ـب ه ای را ـب انـم ان هملو توافقـن الـب ا گروه ـط ـب
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                                                                                                                          . ـبا التر از صـــــالحـیت شـــــان امضـــــا نـماـید لـیت ـهای اجرائی  وســـــئدادن م و ـباطول و عرض 

در مصــاحبه با محترم امرک صــالح  معاون اول ریاســت جمهوری  حقانیت ســخن  این بحث   نتایج  

معتقد است امضای توافقنامه که بیان داشت : »     ۲۰۲۱ــ   ۰۲ــ   ۰۸میر   امریکایی    PBSشبکه  

  و گروه هرای افکن ـطالـبان ـیک اشـــــتـباه  اـیاالت متـحده آمریـکا مـیان بزرگترین نیروی جـهان )

ته شده اند مردم افغانستان که من نیز یکی از آنها استم از جنگ خسو    بزرگ و غیر قابل باور بود 

 « بوضو  نشان میدهد .  اما حاضر به فروش وجدان و ضمیر خود نیستند 

 بان ـویت طالـه

طالبان که اـسم جمع طالب و عمومن به کـسانی اطال  میـشود که در مداری آموزش دینی می بینند 

المی در تعلیم و تربیت   المی در تاریخ معارف اـس لمدانش آموزان  . با آنکه مداری دینی اـس ان مـس

فیلسـوفان و عرفای نام آور ،   ،دسـتاورد های عظیمی داشـته و بزرگترین دانشـمندان علوم متیرقه  

کنون مایه ارا در عـصر های گذـشته خود به عالم بـشریت در جهان تقدیم داـشته اند که فی الجمله تا  

  افتخارات مسلمانان جهان اند . که بحث میصلی است .

ــیاســـی   که عقاید و نیوذ اســـالم گرایان   به اضـــافهاما با ظهور افکار بنیادگرانه و تیکر اســـالم سـ

خاص مورد نظر خود را که به سـلیی ها هم معروف اند و برای اسـتقرار دولت  های اسـالم  ارزش

را در ردیف ارکان اولیه اســـالمی دراورده ، با ظاهری  و ناب اســـالمی مورد نظر شـــان ، جهاد  

با اســالمی    عطالب مخصــوصــن از طبقات محروم و فقیر جوامهزاران جوان  و پرورش  آموزش  

با مـضمون آنکه ،   این مداریدر    آیدیالوژیو ـسردمداران لنین  تیکر خاص براـسای میل حامیان  

و جهان اســالم را به آشــوب کشــیده اند ، که با شــیوه آموزش و پرورش  اســالم در خطر اســت 

 ته دنیای اسالم از بنیاد متیاوت است .پرورش طالبان در مداری گذش

ــترلنانله معلوم اســـت ،  ــتان  مداری در اینآونه    ینبیشـ از ســـوی جمعیت علماء اســـالم به پاکسـ

اداره سیاسی ابواالعلی مودودی    -مذهبیپیروان اندیشه های  جمله  از  رهبری موالنا فضل الرحمن  

 که پدر معنوی طالبان نیز خوانده میشود .  می شوند 

ــور مرکزی بنام   ــتان  درین کش ای مداری  مجموعهفعالیت دارد که از وفا  المداری العربیه پاکس

مرکز وـفا  عالوه بر این  . نموده هملـنان ســـــازـماـندهی ، اداره و رهبری مینـماـید نـمایـندگی  دینی 

تازه ایجاد به لندین هزار مداری دینی  جمله  ی اسـالمی منپاکسـتان با مداری دینی سـایر کشـورها

 . افغانستان ارتباط دارد در شده 

ــتانی و بینادگرایی مذهبی :   ــی تحت عنوان مداری پاکســ بر »  به رویت گزارش رادیو بی بی ســ

هزار مدرـسه   ۲۰اـسای آمار رـسمی ـسازمان اتحاد تنظیمات مداری در پاکـستان ، حدود اـضافه از  

می ثبت نشــده وجود الدینی درین کشــور ثبت شــده اســت. بیش و کم به همین تعداد هم مداری اـسـ 

ت ی الم آنها را اداره و رهبری مینماید ، بیشترین آنها در والدارد. این مداری که جمعیت علماء اس

اســتثنا و بدون تبعیض درین مداری پذیرفته   الپنجاب قرار دارند و طالبان افغانســتان و پاکســتان ب

درین مداری دینی نزدیک به دو میلیون نیر طالب  .د و با هم ارتباطی تنآاتنگ قرار دارند نمیشــو

ــت.   ــزمو زان درین مداری بطور رایآان اســ                                                                      «  ۶»   دری میخوانند که غذا و محل اقامت دانشــ

و با جمع آوری زکات  هملنین دســتآاه رهبری مداری   و  وفا  المداری العربیه پاکســتان  مرکز  
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ه  ذراـن ای ـن ه ـه اـن ه اـع ان مردم منطـق انیون در مـی ا ، اینلنین از طریق روـح ه ـب انیون ـب اعزام روـح

ــعودی   ــتان سـ ــوص امارات متحده و عربسـ ــالمی عربی بخصـ ــورهای اسـ جلب برای  و قطر  کشـ

 د . نماینمساعدت های پولی شیخ های عربی مصارف و مخارج این مداری تأمین می

 بنیادگرائی 

ای تهداب گرفته شـــده به میهوم برگشـــت به رویکرد ه،    ، شـــالوده  ، پایه  بنیاد بنیادگرائی ، که از 

که میشـــود  اســـت و به پیروان ادیانی و مذاهبی اطال   گذشـــته  اولیه بنیانآذاران دین و یا هر آئین  

مـخالف کولکترین تغیر ، تعبیر و تیســـــیر در کـتب آســــــمانی و گیـتار پـیامبران ادـیان خود اـند و 

ازند و ـسع تقر ـس ان در جامعه مـس ادت میخواهند نظام دینی خود را بر وفق نظام دوران پیامبران ـش

پیروان و عدالت کامل اجتماعی در بازگشـــت به ارزش های اولیه دین مربوط به خود میدانند . و 

 بنیادگرایان اسالمی نیز ازین کته گوری میباشند .

جیش  ،، لشــکر طیبه    نآویهجلشــکر ی عمده گروه های بنیاد گرای اســالمی شــامل : »  هانمونه

بوکوحرام   ؛  در افغانـستانو داعش  طالبان و القاعده  هملنان  ،    در پاکـستان، طالبان ، داعش  محمد 

ــوریه گروه ــره در عرا  و سـ ــباب در آفریقا و داعش و جبهل النصـ و بنیادگرای های تندرو  و الشـ

مخصـوصـن برخی را در مخاطره و  جهان  ، خاص خود از اسـالم  طرز دید که با  اسـالمی هسـتند  

پرسـتیژ دین اسـالم را در مقیای عالم به ،  کشـیده    آشـوب را به بی ثباتی و  از کشـور های اسـالمی  

 بازی گرفته اند . 

 آیدیالوژی طالبانی  منشاء 

اسـالمی ت  شـریعبا افکار و عقاید  این گروه آمیخته  بنیادگرایانه  با عقاید مذهبی  آیدیالوژی طالبانی  

اندیشه زیر تأثیر    ای نظام رفتاری قبیلهبر محور رـسوم و عنعنات   أم با خـصوـصیات پـشتونوالی  وت

ــلییهای   ــالمی   برای  یانهو بنیادگرا  سـ ــت . آیدیالوژی طالبان با جهاد  از راه  اعمار امارت اسـ اسـ

ــتان  مداری دیوبندی  در افکار بنیادگرایانه   ــتان  پاکسـ ــتانی و افغانسـ ــتان و افغانسـ به جوانان پاکسـ

نظام های سـیاسـی جهان امروزی ، از شـاهی   های  سـاختارداده میشـود ، این آیدیالوژی با    آموزش

نـظام ســـــرـماـیداری و دموکراســـــی لبیرال  و نـظام ـهای ـبا آـیدـیالوژی ـهاین  ـتا جمهورـیت و هملـنا

 د .دار ت مخالی ستیسوسیالی

،   حزب التحریر، القاعدهطالبان پاکســتان ، شــبکه حقانی ، هم مانند  تروریســتی دیآری  گروه های  

تان ـشرقی  داعش ایر،   نآویه، ج  ، لـشکر طیبه  ، جنبش اـسالمی ترکـس جنبش های تروریـستی و ـس

ــیای میانهجمهوری توده لین و  مربوط به   ــورهای آس ــالمی مبارزه   که  کش برای اعمار امارت اس

کمپ ها هملون تربیه گاه های نظامی و با تســلیح ، مینمایند و در خام پاکســتان پناه گاه و دارای  

و عشر تجهیز و حمایه بودجوی کشور های امارات متحده عربی بشمول قطر و عربستان سعودی  

شــده با وارد افغانســتان   جمهوری اســالمی پاکســتان  از طریق  و زکات شــیخ های ثروتمند عربی  

 یند . طالبان همکاری مینمایند ازین آیدیالوژی پیروی مینما

به نوشته احمد رشید از ژونالیست های مشهور پاکستان در کتاب طالبان ؛ اسالم ، نیت مزید بران  

بســیاری از افســران با صــالحیت در ســازمان اســتخباراتی ، اردوی و »    :    و بازی بزرگ جدید 

ملیـشه ها از تبار قبایل پـشتون پاکـستان که از بطن لنین ـسیـستم متعـصب قبایلی جذب نظام ـسیاـسی 
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شـــده اند بیشـــترین شـــان هملون تندروان اســـالمی احزاب جهادی ، طالبان و القاعده گرایشـــهای 

ــبات برتری جوی ــالمی مربوط به قوم بنیادگرایانه و تعص ــته از احزاب بنیادگرای اس انه قومی داش

 « ۷»  «پشتون در افغانستان بویژه حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و بعدن طالبان حمایه مینمایند.

ـبا توـجه ـبه آـیدـیالوژی این گروه و رفـتار و کردار شـــــان در مـیان ـجامـعه و مـخالیین و هملـنان ـلذا 

تن به صلح و پروسه انتخابات ین گروه در افغانستان بعید است که  تجربه حاکمیت امارت اسالمی ا

د  دانـن ه یقین مـی د . لون ـب دهـن ان ـب انســــــت ه دموکراتـیک و اراده مردم افـغ ه ـب جز از راه جـنگ و ـک

خونریزی به آرزوی خود که همانا تأـسیی مجدد امارت اـسالمی طالبان در افغانـستان اـست رـسیده 

 نمیتوانند . 

 توأ  با نظر پیشنهادی نتیجه گیری 

ان ـکه در  ان اـیاالت متـحده امریـکا و ـطالـب ان مـی انســــــت افع مردم افـغ اـمه خالف مـن ه توافقـن ا توـجه ـب ـب

صــلح در ادامه مذاکرات روی نواقص عمده آن انآشــت گذاشــته شــده و هملنان  پیشــین  صــیحات  

سـپتامبر   ۱۲از  که های مذاکره کننده دولت افغانسـتان و گروه طالبان   میان هیات قطر  دوحه  شـهر  

ــی آن    در جریان اســـت  ــم پوشـ به نقض با تغیر رهبری دولتی در ایاالت متحده امریکا و عدم لشـ

تار  حمالت  در زمینه  از جانب طالبان  نامه  فقتوا ، ترور های هدفمند ، مین گذاری کنار توأم با کـش

مراکز ســایر کابل و  شــهردر جاده ها و ترور های مســلحانه کارمندان دولتی توأم با ایجاد وحشــت  

عله  ، هملنان حمالت پیهم نظامی و  والیات   ر و  های خونین  جنگ  نمودن  ور  ـش راـس با تلیات در ـس

فراهم آوری صلح در افغانستان نوید از موضع طالبان در زمینه  این اعمال جنگ طلبانه  کشور که  

 است . واداشته  نظر در توافقنامه تجدید رهبری جدید دولت ایاالت متحده امریکا را به د ، ننمیده

اـلد قـبل برین ـطالـبان هیـئت ـمذاکره کنـنده  تراـمپ رئیی جمهور  در دوران رـیاســـــت جمهوری دوـن

اکره کننده افغانســتان برخورد مینمود اما با اســتغنا در برابر هیئت مذ اســبق ایاالت متحده امریکا ،  

در برابر نقض تعـهدات   اـیاـلت متـحده امریـکا تـحت رهبری جوـباـیدنـبا تغیر مالحـظات رهبری ـجدـید  

ــده این گروه در موافقتنامه ،  ــته  اکنون  داده ش ــارت گذش خود را در هیئت مذاکره کننده طالبان جس

با هیأت میز مذاکره روی  در جای گیتآو  به  حســاب ده و حســاب بســتان موجود از دســت دادند و  

به کـشور های ایران ، فدراتیف روـسیه ، ترکمنـستان و ممکن به کـشور های دیآر نظیر افغانـستان  

 نمایند .می لین سیر نموده برای آینده این پیامد ها رأی زنی 

ال آغاز ا تان طی اضـافه از لهل ـس یده نیـست که افغانـس م جهانیان پوـش ز دوران این واقعیت از لـش

وردن در براقدرت های بزرگ جهان و منطقوی  رقابت های خصــــمانه  آن  جنگ ســــرد و بدوام  

اـهداف خود درین کشـــــور ـبه جـنگ نـیابتی توأم جـنگ ـهای ویران کنـنده داخلی ـبا روحـیه حزبی و 

قومی گرفتار اســت . با آنکه در ظاهر به جنگ ســرد در جهان خاتمه داده شــده ولی رقابت های 

ادامه دارند و افغانســتان بخشــی از قربانی این در منطقه  طقوی میان کشــورها هملنان  جهانی و من

قوای مســـلح و  ،درین پروســـه با از دســـت دادن نظام دولتی  رقابت ها اســـت که مردم مظلوم آن  

اختیارات و ســرنوشــت ســیاســی و حاکمیت ملی خود را از دســت داده اند و ، روحیه وحدت ملی  

 خود حل نمایند . در اثر این مداخالت ، قالنه معضالت داخلی خود را قادر نیستند بطور مست
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اوـضاع را افغانـستان  ـسرنوـشت  تعین  در مورد  ، موجود جهان و اوـضاع بحرانی منطقه  ـشرایط  در 

ال اـیاالت متـحده امریـکا اگر بخواـهد زمیـنه صـــــلح و ـکه رقم زده طوری  هرکشـــــوری بطور مـث

آرامشی درین کشور بوجود آورد ، کشور های رقیب جهانی و منطقوی به نحوی سعی در تخریب 

پاکستان یا  هند، ایران و    ،مینمایند ، هملنان هرگاه ، فدراتیف روسیه ، لین  عملی شدن برنامه آن  

ــه کنند خواهانه  نیز لنین نیت خیر ــیظن دیآران قرار می گیرند . و این   را پیش ــلمن مورد س ، مس

 بار ها به تجربه رسیده است .درد سر بزرگی شده و موضوع برای افغانستان 

افغانســتان بطور خاص شــامل صــلح آمیز  نیاز اســت تا موضــع حل معضــله ســیاســی  بدین ترتیب  

ورای امن ود و هملنان  یاجندای بحث ـش تان موجود  مذاکرات  موضـوع  ت ملل متحد ـش صـلح افغانـس

در شـــورای امنیت ســـازمان ملل متحد به نیز  و طالبان  میان دولت جمهوری اســـالمی افغانســـتان  

تان ،  تان ، ازبکـس تان ، تاجیکـس تان ـشامل ، ایران ، هند ، پاکـس ایه افغانـس اـشترام کـشور های همـس

ود و به اتیا  آرای نظریات و تأئید اع تان به بحث گرفته ـش ورای امنیت ملل متحد ترکمنـس ضـای ـش

 تجدید نظر قرار گیرد .مداقه و توافقنامه صلح مورد و کشور های منطقه ، 

مذاکرات صــلح نماینده خاص با برای تســریع پروســه  شــورای امنیت ملل متحد  بهتر خواهد بود ،  

تا همراه با نماینده خاص وزارت خارجه تعین نمایند    گروه کاری تخصــصــیتوأم با   ی راصــالحیت

صــلح ایاالت متحده امریکا با طالبان ، با هیئت   نظر در توافقنامه  تجدید ایاالت متحده امریکا روی  

مذاکره کننده طالبان و هملنان دولت جمهوری اـسالمی افغانـستان بحث و گیتآو نموده موـضوعات 

شــونت و خجنگ ، ی و قطع کامل  صــلح را که عبارت از آتش بی ســراســرو اولیت  اســاســی 

ت    خونریزی تان اـس ر افغانـس راـس ازند  ، در میدان های نبرد ـس انیده عملی ـس  و در  .به تصـویب رـس

که گیتآو ها   ت هم با نقش مشــورت دهنده در تســریع و پیشــرفبقیه مســایل مورد گیتآوهای بعدی  

ــی  همانا   ــیاس ــیعی ازکادر های و  همه گیر  ایجاد نوعی از حاکمیت س ــترام طیف وس تیاهمی با اش

ــالم اندیش و تخصــصــی اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی   ــخصــیت های ملی و س ، احزاب و ش

ــده اند  ــتان که مجبور به ترم وطن ش ــاد  داخل و بیرون از افغانس در گروه طالبان  و منجمله   ص

ری در کشـور بوجود در جهت مبارزه با فسـاد و تحکیم حاکمیت سـیاسـی  موجود  بدنه دولت   سـراـس

 .، سهم فعال گرفته ، کمک عملی نمایند آید 

در ســطح نظام جامعه بین المللی به حیث گروه تروریســتی و در لســت ســیا که  برای گروه طالبان  

ــیاســی  اجا دارند و در افغ ــتان به حیث گروه شــورشــی ضــد امنیت ملی و حاکمیت س با راه که  نس

، ســـــازـماـندهی اـندازی جـنگ ـهای خونین و ترور ـهای ـهدفمـند ، ـجا ســـــازی مین ـهای کـنار ـجاده  

ــیدن مکاتب   ــاهراه هاو پل و پللک ، تخریب و آتش کش و ، کلینک ها  اعمال انتحاری ، تخریب ش

و به دها اعمال ن های دولتی و آثار تاریخی و اعدام های ـصحرائی زنان و مردان بی گناه  اـساختم

شناخته شده مجرم  به حیث دشمنان مردم افغانستان  ضد حقو  و آزادی های مدنی  نایات بشری ،  ج

اند ، امتیاز عیو عمومی از جانب مردم افغانســتان و دولت جمهوری اســالمی افغانســتان و بیرون 

به متن جامعه خونبار  و آوردن ـشان از حاـشیه  جامعه جهانی  کـشیدن ـشان از لـست ـسیاه تروریـستی  

بزرگترین هود  ،  در تشــکیالت دولت این گروه  نســتان و جا دادن افراد متخصــص و حرفوی  افغا

 میتواند شود . امتیازیست که مرد  افغانستان و جامعه جهانی برای شان قایل 
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ــتان دارند از جانب دیآر  میتوانند خود را ، گروه طالبان که ادعای محبوبیت در میان مردم افغانس

برای انتخابات آینده آماده و از راه صــــلح و زمینه های دموکراتیک در انتخابات ملی ســــهم فعال 

جلب و جذب اکثریت آرای مردم به اهداف ـسیاـسی خود برـسند . آنآاه هیچ نیروئی در بآیرند و با  

ایسـتادگی نموده نخواهد توانسـت و بدون شـک اسـت ها و اهداف نیک شـان در جامعه ، خوبرابر  

 جامعه جهانی نیز از ایشان پشتیبانی خواهد نمود . 

و حقو  و ها  دسـتاورد  ، دولت جمهوری اسـالمی موجود  حیظ سـاختار نظام سـیاسـی  باید گیت که  

المیه جهانی حقو  بشر ، کنواسیون در مطابقت به اعمدنی شامل مرد و زن افغانستان  آزادی های  

ــالمی   ــتان و ارزش های اس ــی موجود افغانس ــاس ــلح ، های جهانی ، قانون اس ــمول قوای مس به ش

افغانسـتان که حافظ منافع مردم ، حاکمیت سـیاسـی ، تمامیت ارضـی و اسـتقالل افغانسـتان اسـت و 

امنیت ضـــامن ثبات  د ،  برای صـــلح و آرامش و امنیت مردم افغانســـتان شـــبانه روز قربانی میدهن

خطوط ـسر  مردم و دولت جمهوری اـسالمی به حیث  باید  ، ند  شـ اافغانـستان میبمتزلزل موجود در  

. تجربه نشــان داده گروه طالبان ، رهبران احزاب جهاد افغانســتان و جامعه جهانی شــناخته شــوند  

و گروه های مافیائی زیر سـایه حاکمیت اسـالمی ، قوماندان مسـلح غیر مسـیل و تکه داران قومی  

و پیمانی متعهد باقی نمانده اند و  د هیلآاه و هیلوقت به هیچ اصــول و قرارداســیاســی موجود ، 

هرات و ازپـشاور    تاآباد  اـسالم  از  ه معظمه تا جالل آباد ، نمی مانند . این گروه ها به کرات از مک

به آن قســمنامه  ولی  نمودند  و آشــتی  واشــنآتن به خدا و قرآن ســوگند یاد کرده و تعهد به وحدت    و

 وفادار نه ماندند .شان دات کتبی هها و تع

بهم پیوـسطه خود ، ر  آـسیب پذیوابـستآی های گوناگون  عوامل  همین که این نظام که با  باید بدانیم !  

ده اـست ،  تن یکی از حلقه های  گـش ـس یاـسی آن  زنجیر  مهم  ـس باعث گـسـست و فروپاـشی کل نظام ـس

و نه دفاع افغانســــتان    ، نه مردم بینه متعهدین  ناتو و    وامریکا  نه ، میشــــود و آنآاه  افغانســــتان  

دان ـبازی  هملون  ،دیآران  ــاگران مـی اشـــ اراج ، تـم اول ـت دارائی ـهای ـعاـمه ، ملی و لور و لـپ

و تخریب میسـسـات این سـرزمین ، کشـتار مردم بیآناه  خصـوصـی ، ارزش های مادی و معنوی  

فالکت وقایع  لنانله این  خواهند بود . و  و ســرازیر شــدن مهاجرین به کشــور های همســایه  دولتی  

لشـم سـر دیده را مردم افغانسـتان بخصـوص شـهریان کابل تجربه نموده و به  تلخ و خونبار  بار ،  

 .از وقوع لنین وقایع جلوگیری کرده نمیتواند  هیچ نیروئی هملو شرایطوقوع در  ،اند 

ــدار   ــیدن نظام آینده از راه باید گیت که :  با هوشـ ــتان تا به ثمر رسـ هر تحول و تغیری در افغانسـ

در موجودیت قوای ناتو به شــمول ایاالت متحده امریکا آنهم باید  دموکراتیک و انتخابات زود ری  

و به همکاری کـشور های منطقه بخـصوص پاکـستان و ایران بـصورت ـصاقانه عملی و متحدین آن  

  و پشتیبانی شود . 

، شـــورای امنیت ملل متحد از همه کشـــور های همســـایه و منطقه  ضـــرور اســـت  مهمتر از همه  

برای نجات مردم مظلوم که    تقاضـا نماید جدن  و ایران    پاکسـتانجمهوری اسـالمی  از مخصـوصـن  

افغانستان از رقابت های سیاسی و دامن زدن به جنگ های رقابتی و نیابتی در سرزمین افغانستان 

ــت بردارند   ــالمی   .دس ــازمان ملل متحد از جمهوری اس ــورای امنیت س درین میان بطور عمده ش

مکان های امن توأم با قرار گاه ها و کمپ   پاکستان بخواهد که به همکاری جامعه متعهد به نابودی
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و از ـتدریی و ترویج افـکار بنـیاد گراـیاـنه در ـمداری دینی  شـــــده ـهای آموزشـــــی در ـخام خود  

 .پاکستان جلوگیری نماید 

از اهمیت فو  العاده وو حل تمام معضــالت درونی افغانســتان  نقش پاکســتان در تأمین  بدون تردید  

گروه های تند رو اـسالمی همه ی  ریـشه  منـشأ و  پناه گاه و  ، با اندم ترین توجه  برخوردار اـست ، 

ادگی  القاعده و داعش را به روـشنی   ،و منجمله طالبان   تان میدر و ـس و لنانله  .    توان یافت پاکـس

به از طریق ســرحدات این کشــور  ســهولت تمام   این گروه ها بطور مســلحانه و با  اســت واضــح  

تان رفت و آمد مینمایند و به عملیات تخریبکارانه خود دوام میدهند   و با احـسای داخل خام افغانـس

 خطر دو باره به پاکستان فرار مینمایند.

ــته ازین   بران طالبان و قوماندانان و جنگ آوران این گروه با جمله رههمه ی این گروه و منگذشــ

درین ، و کمپ های رهایشــــی  و مراکز تعلمی و تربیوی نظامی  شــــهرها  خانواده های شــــان در

تان به کـشور های  کـشور جا به جا اند و با پاـسپورت های خارجی    یخارج جمهوری اـسالمی پاکـس

ادر خ اده ـق د . و این کشـــــور بطور فو  الـع ایـن ان ســـــیر مینـم الـب ا ـط د بود ـت ودیآر گروه ـهای واـه

ــده  ــتی پناه داده شـ ــورای امنیت ملل متحد و ارداه مردم تروریسـ ــله های شـ را به اطاعت از فیصـ

 از لحاظ اسالمی و انسانی وادار نماید . افغانستان 
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