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توافق نامه ی امریکا و طالبان امضا شد 
آتش بس قدم دوم است

توافق نامه ی مشروط امریکا و طالبان؛ 
افغانستان و »چهار« دشواری 

بزرگ پس از امضای توافق نامه

ابهام در پس زمینه های صلح 
طالبان و امریکا

جنگ برای توافق 
                و

 توافق برای صلح

ــان  هوتــل »شــیراتون« در قطــر روز گذشــته شــنبه )10حــوت(، میزب

امضــای »توافق نامــه ی« صلــح امریــکا و طالبــان بــود. در مراســم 

ــر خارجــه ی  ــو، وزی ــک پمپئ ــر مای ــزون ب ــه، اف ــن توافق نام امضــای ای

ــح  ــرای صل ــکا ب ــژه ی امری ــتاده ی وی ــل زاد، فرس ــی  خلی ــکا، زمل امری

افغانســتان و طالبــان، مناینــدگان و ســفیران بیــش از 30 کشــور 

حکومــت  از  منایندگــی  بــه  امــا  داشــتند؛  حضــور  نیــز  جهــان 

ــت.  ــور نداش ــت حض ــن نشس ــردی در ای ــتان ف افغانس

ــد  ــاال زدن دیپلومات هــای امریکایــی یک ونیــم ســال پیــش، آســتین ب

تــا بــه طوالنی تریــن جنــگ ایــن کشــور در افغانســتان خامتــه دهنــد، 

جنگــی کــه بــرای امریــکا، یــک تریلیــون دالــر هزینــه داشــته اســت. 

ــکا،  ــی امری ــا در میان ــا پ ــتان، ب ــگ در افغانس ــال جن ــل س ــه چه ــب ب ــس از قری ــان پ طالب

توافق نامــه ی صلــح را امضــا کــرد. امضــای ایــن توافق نامــه بــا دولــت امریــکا صــورت 

ــای آن در  ــور نیروه ــر حض ــه خاط ــال ها ب ــان س ــه طالب ــوری ک ــت، کش گرف

افغانســتان، هزارهــا  افغــان را کشــتند. مناینــده ی رســمی حکومــت 

افغانســتان در امضــای توافق نامــه ی طالبــان  و امریــکا، حضــور 

نداشــت؛ امــا در ایــن نشســت کــه در دوحــه، پایتخــت قطــر 

برگــزار شــد، مناینده هــای دســت کم ســی کشــور 

ــان  مختلــف جهــان حضــور داشــتند. گــروه طالب

دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان را کــه 

محمــدارشف غنــی در رأس آن قــرار دارد، 

بــه رســمیت منی شناســند و دلیــل 

رســمی  مناینده هــای  غیبــت 

ــن  ــز همی ــه نی ــت در دوح حکوم

مســأله اســت.

نشــناخنت  رســمیت  بــه  آیــا 

حکومتــی کــه توســط آرای مــردم شــکل 

باشــد  آغــازی  می توانــد  اســت،  گرفتــه 

ــرای از میــان برداشــته شــدن مردم ســاالری  ب

ــان در  ــد از ســهیم شــدن طالب در افغانســتان بع

حکومــت؟

امریــکا  مناینده هــای  طالبــان،  زمانی کــه  درحیــن 

ــای  ــرای امض ــه ب ــر در دوح ــور دیگ ــی کش ــاوه ی س ــه ع ب

توافق نامــه ی صلــح حضــور داشــتند، ینــس اســتولتنربگ، 

ــد. ــل آمدن ــه کاب ــکا ب ــاع امری ــر دف ــپر، وزی ــارک اس ــو و م ــر کل نات دبی

صدیــق صدیقــی، ســخن گوی ریاســت جمهوری در مــورد حضــور ایــن 

ــام در  ــن دو مق ــور ای ــه حض ــل، می گویدک ــخصیت در کاب دو ش

کابــل بــرای ایــن اســت که بــا محمــدارشف غنــی اعامیه ی 

مشــرکی را صــادر کننــد. اعامیــه ی مشــرک کــه در 

ــت  ــتان، حامی ــزم در افغانس ــا تُروری ــارزه ب ــورد مب م

در  و  کشــور  دفاعــی  و  امنیتــی  نیروهــای  از 

مجمــوع تعهــد جامعــه ی جهانــی بــه ویــژه 

امریــکا و ناتــو بــا دولــت افغانســتان، تاکیــد 

می کنــد. ایــن اعامیــه در واقــع قــرار 

ــده  ــت کنن ــک ضامن ــش ی ــا نق ــت ت اس

را در برقــراری صلــح افغانســتان بــازی 

کنــد.

توافق نامــه ی  دو  شــدن  امضــا 

صلــح  مــورد  در  هم زمــان 

انــدازه  چــه  تــا  افغانســتان، 

در  صلــح  پایــداری  می توانــد 

کنــد؟ تضمیــن  را  کشــور 

اعــام  افتــادن  تاخیــر  بــه 

انتخابــات  نهایــی  نتایــج 

آســتانه ی  در  ریاســت جمهوری 

دور نهایــی گفت وگوهــای صلــح 

مــردم  اکرثیــت  طالبــان،  بــا 

ــده ی  ــه آین ــبت ب ــتان را نس افغانس

کــرده  بی بــاور  کشــور،  در  صلــح 

اســت، بــا وجــودی کــه چنــد نفــر 

از ســوی دولــت بــه عنــوان رابــط و 

متــاس گیرنــده بــه قطــر رفتــه انــد؛ امــا 

غیبــت رســمی مناینده هــای حکومــت 

شــدن  امضــا  مراســم  در  افغانســتان 

رضیــب  طالبــان،  بــا  صلــح  توافق نامــه ی 

اســت. کــرده  بیشــر  را  نگرانی هــا 

ــاه  ــم م ــور در شش ــت جمهوری کش ــات ریاس انتخاب

میــزان ســال جــاری برگــزار شــد و نتایــج نهایــی آن 

چهــار و نیــم مــاه پــس از برگــزاری انتخابــات، اعــام شــد. 

ــات... ــی انتخاب ــج نهای ــام نتای اع

ــان  هوتــل »شــیراتون« در قطــر روز گذشــته شــنبه )10حــوت(، میزب

امضــای »توافق نامــه ی« صلــح امریــکا و طالبــان بــود. در مراســم 

ــر خارجــه ی  ــو، وزی ــک پمپئ ــر مای ــزون ب ــه، اف ــن توافق نام امضــای ای

ــح  ــرای صل ــکا ب ــژه ی امری ــتاده ی وی ــل زاد، فرس ــی  خلی ــکا، زمل امری

افغانســتان و طالبــان، مناینــدگان و ســفیران بیــش از 30 کشــور 

حکومــت  از  منایندگــی  بــه  امــا  داشــتند؛  حضــور  نیــز  جهــان 

ــور... ــت حض ــن نشس ــردی در ای ــتان ف افغانس
روز گذشــته بــرای افغانســتان روز مهمــی بــود؛ چــون نخســتین 

ــال  ــل س ــش از چه ــه بی ــد ک ــام ش ــی انج ــام جنگ ــرای فرج ــا ب امض

اســت از مــردم افغانســتان قربانــی می گیــرد. زملــی خلیــل زاد و مــا 

ــه ی  ــان توافق نام ــکا و طالب ــی از امری ــه منایندگ ــرادر، ب ــی ب عبدالغن

صلــح را پــس از یک ونیــم ســال مذاکــره امضــا کردنــد. گفت وگوهــای 

ــاره از رس  ــا دوب ــد؛ ام ــع ش ــی قط ــرای مدت ــان آن ب ــی جری ــه گاه ک

ــا بــه رسانجــام برســد.  گرفتــه شــد ت

هم زمــان بــا حضــور مناینــدگان بیــش از ســی کشــور و ســازمان های 

ــه  ــز ب ــکا نی ــاع امری ــو و وزیــر دف ــر، دبیــرکل نات ــی در قط بین امللل

ــا نــر اعامیــه ی چهــار مــاده ای بــر... ــا ب کابــل آمدنــد ت

آینده ی صلح؛ 
معمای حل نشده ی مردم افغانستان
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روز  قطر  در  »شیراتون«  هوتل 

میزبان  )10حوت(،  شنبه  گذشته 

امریکا  صلح  »توافق نامه ی«  امضای 

و طالبان بود. در مراسم امضای این 

پمپئو،  مایک  بر  افزون  توافق نامه، 

وزیر خارجه ی امریکا، زملی  خلیل زاد، 

و  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه ی  فرستاده ی 

کشور   30 از  بیش  سفیران  و  منایندگان  طالبان، 

جهان نیز حضور داشتند؛ اما به منایندگی از حکومت 

نداشت.  حضور  نشست  این  در  فردی  افغانستان 

پیش،  سال  یک ونیم  امریکایی  دیپلومات های 

آستین باال زدند تا به طوالنی ترین جنگ این کشور در 

یک  امریکا،  برای  که  دهند، جنگی  افغانستان خامته 

است.  داشته  هزینه  دالر  تریلیون 

 22 در  افغانی تبار  امریکایی  خلیل زاد،  زملی    

فرستاده ی  عنوان  به  میادی،   2018 سال  سپتامرب 

تا  شد  تعیین  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه ی 

را  پروسه  این  و  منسجم  را  پراکنده ی صلح  تاش های 

مدیریت کند. رسانجام پس از 18 ماه بحث و مذاکره، 

این  یازدهم  دور  پایان  در  طالبان  و  خلیل زاد  آقای 

یافتند.  دست  توافقی  به  مذاکرات، 

طالبان برای این که ثابت کنند، به مفاد این توافق   

خشونت ها  هفته ای  یک  کاهش  طرح  استند،  پای بند 

روز شنبه )3حوت(  بامداد  روند،  این  را عملی کردند. 

پایان  )9حوت(  جمعه شب   12 ساعت  و  شد  آغاز 

از پایان روند »کاهش چشم گیر  یافت. 18ساعت پس 

و  امریکا  قطر،  در  آن طرف  افغانستان،  در  خشونت ها« 

طالبان موافق نامه یی را امضا کردند که گفته می شود 

با امضای این توافق نامه ، »گرِه کور« صلح در افغانستان 

خواهد شد.  باز 

توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان  

را  شان  توافق نامه ی  نام  طالبان  و  امریکا 

گذاشتند.  افغانستان«  به  صلح  آوردن  »موافقت نامه ی 

منایندگان  حضور  با  مراسمی  طی  توافق نامه،  این 

بیش از 30 کشور و نهادهای بین املللی، توسط زملی 

و  امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد، 

ما برادر، رییس دفر سیاسی طالبان در قطر، به امضا 

رسید.

توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان، حاوی چهار مورد 

مبنی  مشخص  مکانیزم  ایجاد  و  تعهد   -1 است.  مهم 

استفاده  امریکا  علیه  افغانستان  خاک  از  که  این  بر 

خروج  برای  مشخص  زمانی  جدول  ایجاد   -2 نشود. 

کامل نیروهای خارجی از افغانستان. 3- پس از اعام 

تضمین مبنی بر این که از خاک افغانستان علیه امریکا 

خروج  زمانی  جدول  شدن  نهایی  و  منی شود  استفاده 

نیروهای خارجی، مذاکرات بین االفغانی در تاریخ 10 

مارچ یعنی تا ده روز دیگر آغاز خواهد شد. 4- آتش بس 

دایمی در افغانستان بخشی از آجندای بحث مذاکرات 

بود.  خواهد  بین االفغانی 

بر بنیاد این توافق نامه، در صورت اجرایی شدن دو 

مورد به شمول »ایجاد مکانیزم و تضمینی مبنی بر این 

و  نشود  استفاده  امریکا  خاک  علیه  افغانستان،  از  که 

از  خارجی  نیروهای  خروج  برای  زمانی  جدول  ایجاد 

مذاکرات  »آغاز  شمول  به  دیگر  مورد  دو  افغانستان«، 

نیروهای  متام  خروج  و  مارچ  دهم  در  بین االفغانی 

خارجی از افغانستان در 13 ماه«، عملی خواهد شد. 

در  که  اند  کرده  توافق  طالبان  و  امریکا  هم چنان 

جریان 135 روز آینده، نیروهای خود را به 8600 نفر 

کاهش دهد و به صورت کلی باید متام نیروهای خود را 

به شمول رسبازان، مربیان و مشاوران آن ها را در 13ماه 

دیگر از  افغانستان بیرون کند. 

آزادی 6هزار زندانی دولت افغانستان و طالبان 

کلیدی ترین موردی که در این توافق نامه گنجانیده 

یک هزار  و  طالبان  زندانی  5هزار  آزادی  بحث  شده، 

این  اساس  بر  است.  افغانستان  حکومت  زندانی 

آزادی 5هزار  باید روند  افغانستان  توافق نامه، حکومت 

بین  مذاکرات  آغاز  روز  نخستین  در  را  طالبان  زندانی 

کند.  آغاز  االفغانی 

قطر  در  طالبان  هیأت  عضو  ستانکزی،  شیرعباس 

امریکا  متحده ی  ایاالت  با  طالبان،  گروه  که  می گوید 

توافق نامه امضا می کند و از همین رو، این »وظیفه ی« 

امریکا است که پنج هزار زندانی طالب را از زندان های 

کند.  آزاد  افغانستان 

در  که  زندانی  5هزار  که  این جاست  بحث  حال 

آزادی  می برند،  رس  به  افغانستان  دولت  زندان های 

بلکه   نه،  امریکا  دست  در  آن ها  نگهداشنت  بند  در  و 

صدیق  است.  کابل  اداره ی  اختیارات  حیطه ی  در 

پیش  هفته ی  ریاست جمهوری  سخن گوی  صدیقی، 

زندانیان  آزادی  بر  مبنی  تصمیم  که  گفت  رسانه  ها  به 

طالبان در چوکات قانون صورت خواهد گرفت. او تأکید 

باشد،  داشته  خواستی  هر  طالب  نیست  قرار  که  کرد 

آغاز  از  پس  چیز  همه  بپذیرد،  را  آن  افغانستان  دولت 

شد.  خواهد  مشخص  بین االفغانی  گفت وگوهای 

امنیت  شورای  مشاور  محب،  حمدالله  سویی هم  از 

5هزار  آزادی  بحث   که  می گوید  نیز  افغانستان  ملی 

مذاکرات  در  که  است  بحث های  از  طالب،  زندانی 

متام  »اگر  افزود:  او  شد.  خواهد  مطرح  بین االفغانی 

بحث روی آزادی زندانیان باشد، زیاد عاقانه نیست.« 

تیموتی ویکس و انس حقانی در مراسم امضای 

صلح توافق نامه ی 

در مراسم روز گذشته، در کنار منایندگان کشورهای 

اوزبیکستان،  تاجیکستان،  هند،  ایران،  پاکستان، 

تیموتی  زندانی  دو  جرمنی،  روسیه،  ترکمنستان، 

ونیم  سه  حدود  که  امریکایی  دانشگاه   استاد  ویکس، 

سال قبل از سوی طالبان در کابل ربوده شد و چند ماه 

پیش در بدل سه زندانی طالبان رها شد و انس حقانی، 

بردار رهرب فعلی طالبان نیز که در سال 1393 از سوی 

داشتند.  نیز حضور  بازداشت،  ملی  امنیت  نیروهای 

یک روز پیش از امضای توافق نامه ی صلح، این دو 

زندانی با هم وارد قطر شدند و با نر عکس مشرک 

این نشست دعوت  در  نیز  آن ها  که  کردند  اعام  شان 

اند.  شده 

اعالم پیروزی طالبان و حرف های مایک پمپئو

طالبان  سیاسی  دفر  رییس  برادر،  عبدالغنی  ما 

پیش  او  کرد.  امضا  را  صلح  توافق نامه ی  پای  قطر  در 

از امضای این توافق نامه، پیروزی امارت اسامی را در 

مذاکرات  که  گفت  و  کرد  اعام  امریکا  اشغال  مقابل 

کامیاب امریکا و طالبان و توافق دو طرف یک گام مهم 

برای هوادارانش تربیک گفت. را  آن  و  بود 

متعهد  توافق نامه  این  به  »طالبان  افزود:  برادر  ما 

است و می خواهد پس از این با امریکا و سایر کشورهای 

متام  امیدوارم  باشد.  داشته  خوب  رابطه ی  منطقه 

به همین  افغانستان خارج شوند.  از  نیروهای خارجی 

افغانستان صدا می کنم که  خاطر به متام جهت های 

صادقانه، برای ساخنت یک نظام خوب، آماده شوند.«

امریکا  خارجه ی  وزیر  پمپئو،  مایک  سویی هم  از 

توافق نامه ،  این  بنیاد  بر  که  گفت  مراسم  این  در  نیز 

طالبان باید رابطه ی خود را با القاعده و سایر گروه های 

تروریستی قطع کنند و اطمینان بدهند که افغانستان 

تروریستی نخواهد  برای گروه  های  امن  بار دیگر بسر 

شد.

آقای پمپئو گفت: »به این ترتیب است که ما نیروهای 

خود را از افغانستان خارج می کنیم. طالبان باید برای 

تأمین صلح متعهد باشند. مردم افغانستان منتظر صلح 

اند و این  توافق نامه، آغاز یک روند است. امروز ما نشان 

دادیم که گامی را به سوی صلح گذاشتیم؛ اما آینده ی 

افغانستان مردم این کشور است.«

واکنش ها به امضای توافق نامه ی صلح

طالبان  و  امریکا  میان   صلح  توافق نامه ی  امضای 

در کنار واکنش های جهانی، با واکنش های زیادی در 

است.  شده  مواجه  نیز  افغانستان 

امضای  حکومت،  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله 

رویداد  یک  آن  و  گفته  تربیک  را  صلح  توافق نامه ی 

است،  افزوده  عبدالله  آقای  است.  خوانده  تاریخی 

راه  از  جاری  منازعه ی  که  نتیجه  این  به  دست یابی 

و  پیرفت  یک  شود،  فصل  و  حل  مذاکره  و  گفت وگو 

است. مهم  دست آورد 

امضای  حکومت،  اجرایی  رییس  گفته ای  به 

در  گام  نخستین  طالبان،  و  امریکا  میان  توافق نامه 

راستای ختم جنگ جاری در کشور است؛ اما مرحله ی 

رسنوشت ساز و تعیین کننده ی مذاکرات، گفت وگوهای 

است. دامئی  آتش بس  برقراری  و  بین االفغانی 

نیز  افغانستان  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 

گفته است که امضای توافق نامه ی صلح میان طالبان و 

ایاالت متحده ی امریکا در قطر، گام بزرگی برای پایان 

دادن به جنگ و استقرار صلح در افغانستان است. 

امروز  توافق نامه  »امیدوارم  است:  گفته  کرزی  آقای 

یک  از  امریکا  متحده  ایاالت  و  طالبان  تحریک  میان 

سو راه را به سوی صلح پایدار بگشاید و از سوی دیگر 

صلح  های  تاش  کلیه  و  صلح  روند  تا  شود  موجب 

شوند.  اجرایی  و  رهربی  ها  افغان  خود  توسط  جویانه 

باید موجب استقرار  تاش های صلح، هامن گونه که 

ثبات و امنیت در مملکت ما شوند، باید موجبات بیرون 

کردن افغانستان از میدان رقابت های میان کشور های 

آورد.« نیز فراهم  را  دیگر 

دو توافق در یک روز

همزمان با این که امریکا و طالبان توافق نامه ی شان 

میان  دیگر  توافق نامه ی  می کردند،  امضا  قطر  در  را 

گرفت.  صورت  کابل  در  امریکا  و  افغانستان  حکومت 

امریکا  پیامن  تجدید  و  تضمین  توافق نامه،  این  ظاهرا 

افغانستان  در  کشور  این  همکاری های  ادامه ی  برای 

است. 

امور  وزارت دولت در  از سوی  در منت مشرکی که 

اسامی  »جمهوری  است:  آمده  رسیده،  نر  به  صلح 

از  که  متحد  ملل  سازمان  عضو  عنوان  به  افغانستان 

جانِب ایاالت متحده امریکا و جامعه ی جهانی براساس 

قوانین بین املللی منحیث یک دولت مستقل، شناخته 

می شود، و ایاالت متحده ی امریکا تعهد می کند تا در 

پایدار  و  جامع  توافق نامه ی  یک  به  مشرک  مساعی 

صلح دست یابند که منتج به پایان جنگ در افغانستان 

و  منطقوی  ثبات  به  و  شود  افغان ها  منافع  تامین  با 

مناید.« کمک  جهانی  امنیت 

حکومت  با  امریکا  پیامن  توافق نامه ی  مفاد 

افغانستان نیز هامنند توافق نامه ی صلحی است که در 

شد.  امضا  قطر 

توافق نامه ی امریکا و طالبان امضا شد 
آتش بس قدم دوم است
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روز گذشــته بــرای افغانســتان روز مهمــی بــود؛ 

ــام  ــی انج ــام جنگ ــرای فرج ــا ب ــتین امض ــون نخس چ

مــردم  از  اســت  ســال  چهــل  از  بیــش  کــه  شــد 

افغانســتان قربانــی می گیــرد. زملــی خلیــل زاد و مــا 

عبدالغنــی بــرادر، بــه منایندگــی از امریــکا و طالبــان 

توافق نامــه ی صلــح را پــس از یک ونیــم ســال مذاکــره 

ــان آن  ــی جری ــه گاه ــای ک ــد. گفت وگوه ــا کردن امض

بــرای مدتــی قطــع شــد؛ امــا دوبــاره از رس گرفتــه شــد 

ــه رسانجــام برســد.  ــا ب ت

هم زمــان بــا حضــور مناینــدگان بیــش از ســی 

قطــر،  در  بین املللــی  ســازمان های  و  کشــور 

دبیــرکل ناتــو و وزیــر دفــاع امریــکا نیــز بــه کابــل 

آمدنــد تــا بــا نــر اعامیــه ی چهــار مــاده ای بــر 

ــح و  ــد صل ــو از رون ــکا و نات ــتیبانی امری ــت و پش حامی

حکومــت افغانســتان تاکیــد کننــد. اعامیــه ی کــه 

نــه  اعامیــه  را  آن  امــور صلــح  در  وزارت حکومــت 

کــه توافق نامــه ی جامــع صلــح و پایــدار می نامــد. 

ایــن  بــه  توافق نامــه  یــا  اعامیــه  ایــن  ماده هــای 

ترتیــب اســت:

ــتان  ــاک افغانس ــتفاده از خ ــدم اس ــن ع 1( تضمی

تروریســتی بین املللــی  افــراد و گروه هــای  توســط 

ــن آن. ــکا و متحدی ــت امری ــه امنی علی

2( جــدول زمانــی بــرای خــروج متــام نیروهــای 

افغانســتان. از  بین املللــی  ائتــاف  و  امریکایــی 

ــو و  ــه ی گفت وگ ــه در نتیج ــی ک ــق سیاس 3( تواف

مذاکــره ی مســتقیم بیــن هیــأت مذاکــره کننــده ی 

ــد. ــت آی ــه دس ــان ب ــتان و طالب ــمول افغانس ــه ش هم

4( آتش بس جامع و دایمی.

ــتان  ــت افغانس ــال، حکوم ــم س ــک و نی ــن ی در ای

و  امریــکا  صلــح  گفت وگوهــای  رونــد  از  همــواره 

ــی  ــب نگران ــوع موج ــن موض ــه ای ــود ک ــان دور ب طالب

و تــرس مــردم از مفــاد توافق نامــه و از بیــن رفــنت 

و  بــود  آزادی هــای مدنــی شــده  و  ارزش هــا  متــام 

حضــور وزیــر دفــاع و دبیــرکل ناتــو در کابــل کمــی از 

کاســت. نگرانی هــا 

کشــورهای  و  زیــاد  جمعیــت  قطــر  در  هرچنــد 

ــکا  ــو و امری ــد نات ــا تعه گوناگــون حضــور داشــتند؛ ام

بــه ادامــه ی حامیــت شــان از مــردم افغانســتان موجب 

گفت وگوهــای  بــرای  سیاســی  موازنــه ی  کــه  شــد 

حکومــت  دیگــر  طــرف  از  شــود.  بهــر  آینــده 

ــکا و  افغانســتان مدعــی اســت کــه توافق نامــه ی امری

ــرف  ــدات دو ط ــط و تعه ــه رشای ــروط و ب ــان م طالب

وابســته اســت.

توافق نامــه ی  امضــای  مراســم  کــه  آن  از  پیــش 

امریــکا و طالبــان در قطــر برگــزار شــود، مشــاور امنیت 

ملــی افغانســتان اعــام کــرد کــه حکومــت بــا بخشــی 

صحبــت  طــوری  او  نیســت.  موافــق  توافق نامــه  از 

ــت  ــت و گف ــه آگاه اس ــنت توافق نام ــه از م ــرد ک می ک

ــد  ــامی« بای ــارت اس ــای »ام ــه ج ــه ب ــه در توافق نام ک

از »تحریــک طالبــان« یــاد می شــد کــه چنیــن نشــده 

اســت. ایــن نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه وضعیــت 

فعلــی حکومــت افغانســتان و کشــمکش های سیاســی 

زیــادی کــه بــه خصــوص پــس از انتخابــات بــه وجــود 

آمــد، افغانســتان را در دوره ی پســا توافق نامــه و پســا 

ــرار می دهــد.  ــوان ق ــف و نات ــح، در وضیعــت ضعی صل

طالبــان بــه خوبــی راه چانــه زنــی و مذاکــره بــا کشــور 

ــه  ــاد گرفت ــن مــدت ی ــکا را در ای قدرت منــد مثــل امری

ــر  ــه ب ــه مرحل ــه ب ــته هایش را مرحل ــد خواس و می توان

ــد. از آزادی  ــتان بقبوالن ــر در افغانس ــای درگی طرف ه

زندانیــان تــا نــوع حکومــت داری، نظــام سیاســی، 

اصــاح قانــون اساســی و قوانیــن دیگــر. 

ــکا و طالبــان توافق نامــه ی صلــح را  حــاال کــه امری

امضــا کــرده انــد، تــازه سیاســت مداران مــا در داخــل 

ســخن از اتحــاد و هم دلــی می زننــد کــه روز گذشــته 

ســخن گوی ریاســت جمهوری از همــه خواســت تــا 

بــا حکومــت یک دســت شــوند و مذاکــرات صلــح را 

مدیریــت کننــد. مــا بــرادر مناینــده ی طالبــان در 

قطــر نیــز گفتــه اســت ایــن گــروه بــرای برقــراری صلــح 

در افغانســتان متعهــد اســت و از همــه خواســت بــرای 

نظــام »قــوی و اســامی« متحــد شــوند.

حکومــت  و  امریــکا  کــه  اســت  آن  واقعیــت 

افغانســتان در متــام ســال های کــه درگیــر مبــارزه 

علیــه تروریــزم بودنــد، نتوانســتند تعریــف مشــخصی از 

ــا مشــخص،  ــا سیاســت های ن ــه کــرده و ب دشــمن ارائ

موجــب شــدند کــه طالبــان هــر روز نســبت بــه گذشــته 

نفــوذ و قــدرت بیشــری در افغانســتان داشــته باشــند. 

هــم ذات پنــداری برخــی از سیاســت مداران کشــور بــا 

ــر رس رسکــوب  ــع ب گروه هــای تروریســتی و ایجــاد مان

گســرده ی آنــان نیــز موجــب شــد کــه دنیــا از مبــارزه 

ــن  ــرای از بی ــتان ب ــت افغانس ــی حکوم ــر اساس و تأثی

رفــنت هــراس افگنــان، نــا امیــد شــود. مشــکات 

ــار  ــرای انحص ــر ب ــه بیش ــمکش های ک ــی و کش داخل

قــدرت در کشــور شــکل گرفــت، هــر روز بیشــر از 

ــاخت و آن را  ــوان س ــف و نات ــت را ضعی ــروز حکوم دی

بــرای آبادانــی و جلــب رضایــت مــردم نــاکام گذاشــت. 

در واقــع ســال ها در ایــن رسزمیــن جنــگ شــد تــا 

زمینــه بــرای توافــق ایجــاد شــود و حــاال مدت هــا 

وقــت رصف کــرد تــا توافقــی بــرای صلــح بدســت آیــد.  

جنگ برای توافق و
 توافق برای صلح

عبدالرازق اختیاربیگ

توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان، حاوی چهار 

مورد مهم است. 1- تعهد و ایجاد مکانیزم 

مشخص مبنی بر این که از خاک افغانستان 

علیه امریکا استفاده نشود. 2- ایجاد جدول 

زمانی مشخص برای خروج کامل نیروهای 

خارجی از افغانستان. 3- پس از اعالم تضمین 

مبنی بر این که از خاک افغانستان علیه امریکا 

استفاده منی شود و نهایی شدن جدول زمانی 

خروج نیروهای خارجی، مذاکرات بین االفغانی 

در تاریخ 10 مارچ یعنی تا ده روز دیگر آغاز 

خواهد شد. 4- آتش بس دایمی در افغانستان 

بخشی از آجندای بحث مذاکرات بین االفغانی 

خواهد بود. 
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ــل  ــه چه ــب ب ــس از قری ــان پ طالب

ســال جنــگ در افغانســتان، بــا پــا در 

میانــی امریــکا، توافق نامــه ی صلــح را 

ــه  ــن توافق نام ــای ای ــرد. امض ــا ک امض

گرفــت،  صــورت  امریــکا  دولــت  بــا 

حضــور  خاطــر  بــه  ســال ها  طالبــان  کــه  کشــوری 

نیروهــای آن در افغانســتان، هزارهــا  افغــان را کشــتند. 

مناینــده ی رســمی حکومــت افغانســتان در امضــای 

ــا  ــکا، حضــور نداشــت؛ ام ــان  و امری ــه ی طالب توافق نام

ــزار  ــر برگ ــت قط ــه، پایتخ ــه در دوح ــت ک ــن نشس در ای

شــد، مناینده هــای دســت کم ســی کشــور مختلــف 

جهــان حضــور داشــتند. گــروه طالبــان دولــت جمهــوری 

اســامی افغانســتان را کــه محمــدارشف غنــی در رأس 

آن قــرار دارد، بــه رســمیت منی شناســند و دلیــل غیبــت 

ــن  ــز همی ــه نی ــت در دوح ــمی حکوم ــای رس مناینده ه

ــت. ــأله اس مس

آیــا بــه رســمیت نشــناخنت حکومتــی کــه توســط 

آغــازی  می توانــد  اســت،  گرفتــه  شــکل  مــردم  آرای 

ــان برداشــته شــدن مردم ســاالری در  ــرای از می باشــد ب

افغانســتان بعــد از ســهیم شــدن طالبــان در حکومــت؟

درحیــن زمانی کــه طالبــان، مناینده هــای امریــکا 

بــرای  دوحــه  در  دیگــر  کشــور  ســی  عــاوه ی  بــه 

امضــای توافق نامــه ی صلــح حضــور داشــتند، ینــس 

اســتولتنربگ، دبیــر کل ناتــو و مــارک اســپر، وزیــر دفــاع 

ــد. ــل آمدن ــه کاب ــکا ب امری

ــت جمهوری در  ــخن گوی ریاس ــی، س ــق صدیق صدی

مــورد حضــور ایــن دو شــخصیت در کابــل، می گویدکــه 

ــه  ــت ک ــن اس ــرای ای ــل ب ــام در کاب ــن دو مق ــور ای حض

بــا محمــدارشف غنــی اعامیــه ی مشــرکی را صــادر 

کننــد. اعامیــه ی مشــرک کــه در مــورد مبــارزه بــا 

تُروریــزم در افغانســتان، حامیــت از نیروهــای امنیتــی و 

ــی  ــه ی جهان ــد جامع ــوع تعه ــور و در مجم ــی کش دفاع

ــد  ــتان، تاکی ــت افغانس ــا دول ــو ب ــکا و نات ــژه امری ــه وی ب

ــش  ــا نق ــت ت ــرار اس ــع ق ــه در واق ــن اعامی ــد. ای می کن

ــتان  ــح افغانس ــراری صل ــده را در برق ــت کنن ــک ضامن ی

ــد. ــازی کن ب

مــورد  در  توافق نامــه ی هم زمــان  دو  امضــا شــدن 

ــداری  ــد پای ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــتان، ت ــح افغانس صل

صلــح در کشــور را تضمیــن کنــد؟

ــات  ــی انتخاب ــج نهای ــام نتای ــادن اع ــر افت ــه تاخی ب

نهایــی  دور  آســتانه ی  در  ریاســت جمهوری 

مــردم  اکرثیــت  طالبــان،  بــا  صلــح  گفت وگوهــای 

افغانســتان را نســبت بــه آینــده ی صلــح در کشــور، 

بی بــاور کــرده اســت، بــا وجــودی کــه چنــد نفــر از 

ســوی دولــت بــه عنــوان رابــط و متــاس گیرنــده بــه قطــر 

ــت  ــای حکوم ــمی مناینده ه ــت رس ــا غیب ــد؛ ام ــه ان رفت

افغانســتان در مراســم امضــا شــدن توافق نامــه ی صلــح 

ــب نگرانی هــا را بیشــر کــرده اســت. ــان، رضی ــا طالب ب

انتخابــات ریاســت جمهوری کشــور در ششــم مــاه 

میــزان ســال جــاری برگــزار شــد و نتایــج نهایــی آن 

ــام  ــات، اع ــزاری انتخاب ــس از برگ ــاه پ ــم م ــار و نی چه

ــات کــه محمــدارشف  ــی انتخاب ــج نهای شــد. اعــام نتای

ــور اعــام کــرد، کمکــی  ــوان رییس جمه ــه عن ــی را ب غن

بــه فروکــش کــردن تنش هــا نکــرد و دســته ی انتخاباتــی 

دکــر عبداللــه عبداللــه، نتایــج نهایــی انتخابــات را 

نپذیرفــت و خواســتار رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی 

شــد. در  پــی چهــار دهــه جنــگ در افغانســتان، مــردم 

ــته های  ــان دس ــر می ــی دیگ ــگ داخل ــران رشوع جن نگ

ــد کــه زنــگ امضــا شــدن توافق نامــه ی  انتخاباتــی بودن

ــه صــدا در آمــد. ــکا ب ــا امری ــان ب ــح طالب صل

بیش تــر از یــک ســال می شــود کــه گفت وگوهــای 

ــوده. در  ــداد ب ــن روی ــان داغ تری ــا طالب ــکا ب ــح امری صل

ایــن مــدت، زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی امریکا، 

یــازده بــار بــا طالبــان در میــز گفت وگــو نشســت کــه در 

ــی  ــت و مردم ــگی، حکوم ــب همیش ــازده دور غای ــن ی ای

بــوده کــه محــور اصلــی گفت وگوهــای صلــح را تشــکیل 

می دهنــد.

صلــح  گفت وگوهــای  در  زنــان  نداشــنت  حضــور 

بــا طالبــان، یکــی دیگــر از چالش هــای اســت کــه 

ــرد.  ــش می ب ــر پرس ــتان را زی ــح در افغانس ــده ی صل آین

ــت  ــان پیرف ــقوط طالب ــس از س ــال های پ ــان در س زن

ــی زن هــا  و دســت آوردهای چشــم گیری داشــتند. نگران

ــدن  ــه ش ــده گرفت ــر نادی ــی ب ــوق زن مبن ــن حق و فعالی

ایــن دســت  آوردها توســط طالبــان کــه در ســال های 

ــده  ــیه ران ــه حاش ــا را ب ــتان زن ه ــان در افغانس حضورش

گرفتــه  جــدی  بایــد  کــه  اســت  مســأله ای  بودنــد، 

شــود.  در ایــن مــدت کاربــران صفحــات اجتامعــی 

ــان  ــه طالب ــا ب ــد ت ــدازی کردن ــتگ های را راه ان ــز هش نی

ــان  ــان و آزادی بی ــت آوردهای زن ــه دس ــد ک ــان دهن نش

را منی تواننــد نادیــده بگیرنــد؛ امــا هیــچ تضمینــی 

ــدارد پــس از این کــه طالبــان در حکومــت  هــم وجــود ن

ــر از ایــن نشــود. افغانســتان ســهیم شــوند، اوضــاع بدت

در روزهــای پــس از امضــا شــدن توافق نامــه ی صلــح 

طالبــان بــا امریــکا، قــرار بــر ایــن اســت تــا گفت وگوهای 

بین االفغانــی کلیــد بخــورد کــه در ایــن گفت وگوهــا، 

حضــور  مــردم  و  حکومــت  رســمی  مناینده هــای 

خواهنــد داشــت؛ امــا ایــن نشســت پــس از امضــا شــدن 

توافق نامــه برگــزار می شــود و پیــش رشط طالبــان بــرای 

ــِی  ــزار زندان ــج ه ــدن پن ــا آزاد ش ــا افغان ه ــو ب گفت وگ

ــت  ــال امنی ــش را در اخت ــته ترین نق ــه برجس ــت ک اس

افغانســتان داشــته و جــان صدهــا افغــان بی گنــاه را 

ــت  ــتان درخواس ــت افغانس ــون حکوم ــد. تاکن ــه ان گرفت

ــه  آزاد شــدن پنــج هــزار زندانــی را رد کرده انــد و آن را ب

ــد.  ــع ســاح کــردن حکومــت دانســته ان حیــث خل

خواســت مــردم افغانســتان، توافــق بــه صلحــی اســت 

ــان، آزادی بیــان، رســانه ها  کــه در آن دســت آوردهای زن

و هــژده ســال پیرفــت مــردم معاملــه نشــوند. در طــی 

ایــن مــدت حرکت هــا و اعراض هــای مدنــی نیــز بــا 

ــا  ــه ت ــامی ک ــا مع ــد؛ ام ــدازی ش ــدف، راه ان ــن ه همی

کنــون نیــز حــل نشــده اســت، آینــده ی صلحــی اســت 

ــه  ــت ب ــرار اس ــکا ق ــا امری ــان ب ــق طالب ــی تواف ــه در پ ک

ــد. ــتان بیای افغانس

پــس از ســقوط طالبــان، افغانســتان در بدتریــن 

ــی از  ــکا یک ــرد و امری ــه رس می ب ــادی ب ــت اقتص وضعی

کشــورهای اصلــِی اســت کــه بــه افغانســتان کمک هــای 

ــد  ــر بتوان ــار دیگ ــور ب ــا کش ــرد ت ــی می ک ــی و نظام مال

ــای خــودش بایســتد و زخم هــای را کــه در طــی  روی پ

ســال ها جنــگ برداشــته، درمــان کنــد؛ امــا خــاف 

ــان  ــز حکومــت افغانســتان چن ــون نی تصــور همــه، تاکن

کــه بایــد، نتوانســته بــا اســتفاده از کمک هــای مالــی و 

نظامــی امریــکا و دیگــر کشــورهای خارجــی بــه صلــح و 

رفــاه دایمــی دســت یابــد. آیــا پــس از صلــح بــا طالبــان 

بــه  را  کشــورهای کمــک کننــده، کمک هــای شــان 

ــال  ها  ــت و س ــهیم اس ــان در آن س ــه طالب ــی ک حکومت

متهــم بــه نقــض حقــوق بــر بــوده، ادامــه خواهنــد داد 

یــا خیــر؟ بــه بــاور منتقــدان، جامعــه ی جهانــی بــه ادامه 

ــان در  ــه طالب ــی ک ــه حکومت ــان ب ــای ش دادن کمک ه

آن ســهیم اســتند، میــل چندانــی ندارنــد؛ امــا اگــر ایــن 

کمک هــا متوقــف شــود، افغانســتان در پســاصلح قــادر 

ــی  ــه ی جهان ــک جامع ــدون کم ــش ب ــن نیازهای ــه تأمی ب

خواهــد بــود؟

اســت؛  مــردم  روزمــره ی  زندگــی  الزمــه ی  صلــح، 

ــا  ــح ت ــه صل ــت یابی ب ــه دس ــت ک ــؤال این جاس ــا س ام

چــه انــدازه ی بایــد از دل خون ریزی هــا عبــور کنــد؟ 

هزینــه ی بزرگــی را کــه مــردم افغانســتان بــرای تأمیــن 

ــح  ــرای صل ــد ب ــه اند/می پردازن ــور پرداخت ــح در کش صل

ــود؟  ــد ب ــی خواه ــدار کاف پای

آینــده ی مــردم افغانســتان ارتبــاط بــه چگونگــی 

آینــده  ی صلحــی دارد کــه در پــی توافــق بــا طالبــان بــه 

دســت می آیــد. آیــا مــردم افغانســتان می تواننــد بــه 

ــا را  ــن زخم ه ــال ها بدتری ــه س ــد ک ــاور کنن ــی ب طالبان

از آن هــا خــورده انــد؟ ایــن  کــه ذهنیــت طالبــان تــا چــه 

انــدازه تغییــر کــرده اســت، گــذر زمــان مشــخص خواهــد 

کــرد کــه نشــان می دهــد، آینــده ی صلــح در افغانســتان 

بــه کــدام ســمت خواهــد رفــت.

توافق نامــه ی صلــح امریــکا بــا طالبــان در حالــی 

امضــا شــد کــه بــه تازگــی نتایــج نهایــی انتخابــات 

شــد. اعــام  کشــور  ریاســت جمهوری 

دولــت امریــکا بــه منایندگــی زملــی خلیــل زاد ، یــازده 

ــه  ــام داد ک ــان انج ــا طالب ــح را ب ــای صل دور گفت وگوه

خــرب امضــا شــدن توافق نامــه، بعــد از دور یازدهــم کــه 

ــال 2020  ــوری س ــاه جن ــا در م ــن دور گفت وگوه آخری

میــادی در قطــر بــود، همگانــی شــد.

بــا  امریــکا  صلــح  گفت وگوهــای  دور  نخســتین 

ــت  ــه پایتخ ــادی در دوح ــال 2018 می ــان در س طالب

قطــر برگــزار شــد کــه بــه منظــور شــناخت بیشــر 

ــود  ــده ب ــزار ش ــده برگ ــو کنن ــای گفت وگ ــان جناح ه می

ــس از  ــه پ ــت ک ــال نداش ــه دنب ــی ب ــت آورد خاص و دس

گذشــت نزدیــک بــه دو ســال و یــازده دور مذاکــره، 

توافق نامــه ی صلــح امریــکا بــا طالبــان امضــا شــد.

ــوز  ــردم افغانســتان هن ــان متــام ناباوری هــا، م در می

ــا طالبــان  ــد کــه امضــای توافق نامــه ی صلــح ب امیدوارن

بتوانــد امنیــت و آرامشــی را کــه جنــگ از آن هــا گرفتــه، 

دوبــاره بــاز گردانــد. 29 فــربوری ســال 2020 یکــی از 

ــرای مردمــی اســت کــه ســال ها  ــن رویدادهــا ب مهم تری

ــد. ــه رس می برن ــی ب ــگ و ناامن در جن

3

ــیب پذیر  ــخ آس ــه در درازای تاری ــری ک ــان، ق زن

تریــن قــر در جامعــه ی فاکــت زده ی هم چــون 

افغانســتان بوده انــد کــه ظاهــرا نقــش آن هــا در 

شــده  گرفتــه  نادیــده  نیــز  صلــح  گفت وگوهــای 

ــت. اس

دوازده ســال اســت کــه بــرای آوردن صلــح در 

ــدی  ــت؛ رون ــته اس ــه داش ــا ادام ــتان تاش ه افغانس

ــا  ــوده، باره ــه رو ب ــیب روب ــراز و نش ــا ف ــواره ب ــه هم ک

پیرفت هــای  همســایه،  کشــورهای  کوشــش  بــه 

بی نتیجــه  گفت وگوهــا  ایــن  امــا  شــده؛  حاصــل 

بــوده اســت؛ چــون یــا امریــکا بــه خــروج نیروهایــش 

ــح را  ــان صل ــا جری ــوده ی ــد نب ــتان عاقه من از افغانس

ــت. ــه اس ــدی نگرفت ج

بــا این حــال، پــس از آغــاز مســتقیم گفت وگوهای 

امریــکا بــا طالبــان در قطــر و یــازده دور گفت وگــوی 

صلــح، ایــن جریــان رنــگ دیگــری بــه خــود گرفــت. 

و  امریــکا  گفت وگوهــای  تازه تریــن  و  یازدهــم  دور 

ــادی در  ــال 2020 می ــوری س ــاه جن ــان در م طالب

ــان  ــی و طالب ــای امریکای ــد. مقام ه ــزار ش ــر برگ قط

در پایــان ایــن دور، گفتنــد کــه دو طــرف بــر رس 

ــق  ــونت ها تواف ــه ای کاهش خش ــک هفت ــنهاد ی پیش

ــه  ــود، »امیــدوارم ب کــرده انــد. مایــک پمپئــو گفتــه ب

ــل  ــه ی قاب ــه گون ــونت ها ب ــه خش ــیم ک ــه ای برس نقط

کــه صــورت  توافقــی  و  یابــد  کاهــش  ماحظــه ی 

ــد.« ــذ منان ــا روی کاغ ــه، تنه گرفت

افغانســتان  زنــان  دغدغــه ی  همــه،  ایــن  بــا 

بــا حکومــت، همــواره  از پیوســنت گــروه طالبــان 

بــه  آنــان  دســت آوردهای  کــه  اســت  بــوده  ایــن 

ــاره  ــه دوب ــد ک ــرار باش ــر ق ــود. اگ ــان نش ــاک یکس خ

ــان  ــا زن ــه قب ــال های ک ــیاه؛ س ــای س ــامن روزه ه

ایــن رسزمیــن تجربــه کــرده انــد، تکــرار شــوند، 

جواب گــوی آن چــه کســی خواهــد بــود؟ امریــکا، 

یــا طالبــان؟ افغانســتان  حکومــت 

آن چــه واضــح اســت ایــن کــه در ایــن مــدت 

ــته  ــهم داش ــح س ــد صل ــان در رون ــا زن ــد ت ــاش ش ت

باشــند؛ امــا ســهم آنــان چنــان نبــوده اســت کــه بایــد 

ــن  ــح در ای ــای صل ــیاری از گفت وگوه ــد. در بس باش

ــت.  ــوده اس ــم گیر نب ــان چش ــهم زن ــدت، س م

ــان را از  ــا نگرانی ش ــان، باره ــوق زن ــان حق مدافع

ایــن بابــت اعــام کــرده انــد تــا جریــان یاری رســانی 

ــر  ــؤال دیگ ــود. س ــف نش ــیب پذیر متوق ــان آس ــه زن ب

رسنوشــت  طالبــان،  آمــدن  بــا  کــه  اســت  ایــن 

از  و  زنــان کار  بــرای  نهادهــای حقوق بــری کــه 

آن هــا حامیــت می کننــد، چــه خواهــد شــد؟ 

از همــه مهم تــر، نقــش زنانــی کــه در صفــوف 

می کننــد،  کار  کشــور  دفاعــی  و  نیروهای امنیتــی 

مطــرح اســت کــه پــس از آمــدن طالبــان، آن هــا 

ــر؟ اگــر  ــا خی ــد ی ــه کارشــان ادامــه دهن ــد ب می توانن

قــرار باشــد کــه طالبــان بــه کار زنــان در تعلیــم و 

تربیــه، صحــت، ورزش و هــر کاری نداشــته باشــند، 

چــرا مــنت توافق نامــه  ی امریــکا بــا طالبــان در اختیار 

همــگان و حکومــت افغانســتان قــرار منی گیــرد؟ 

طالبــان توافق نامــه ی را بــا امریــکا امضــا کردنــد 

ــی  ــای امریکای ــت نیروه ــرار اس ــاس آن ق ــر اس ــه ب ک

طالبــان  مقام هــای  شــوند.  خــارج  افغانســتان  از 

ــفر  ــر س ــه قط ــه ب ــن توافق نام ــای ای ــرای امض ــه ب ک

خوش بینــی  ابــراز  جریــان  ایــن  از  انــد،  کــرده 

ــن توافق نامــه،  ــر اســاس ای ــد کــه ب ــه ان کــرده و گفت

نیروهــای امریــکای از افغانســتان خــارج خواهنــد 

شــد و طالبــان بــا مــردم افغانســتان نــه بــا حکومــت 

افغانســتان مذاکــره خواهنــد کــرد.

پاکســتان  خارجــه ی  وزیــر  حــال،  همیــن  در 

پاکســتانی  پاســپورت  بــا  »طالبــان  اســت:  گفتــه 

بــا امریــکا توافق نامــه امضــا می کننــد و در مــورد 

رسنوشــت افغانســتان تصمیــم مــی گیرنــد.« کــه 

ــتان  ــردم افغانس ــان و م ــی زن ــد نگران ــان می ده نش

ــت.  ــورد نیس ــان بی م ــکا و طالب ــه ی امری از توافق نام

ــی  ــراز نگران ــن رابطــه بارهــا اب مــردم کشــور در ای

از مناینده هــای  رامیــن مظهــر  مثــا  انــد.  کــرده 

گفت وگوهــای  »در  اســت:  گفتــه  مــن  خــط رسخ 

صلــح کــه یــازده دور برگــزار شــد، همــواره مــردم مــورد 

ــخص و  ــزم مش ــوز مکانی ــا هن ــا ت ــد؛ ام ــث بوده ان بح

ــوان  ــه می ت ــدارد کــه چگون تعریــف شــده ای وجــود ن

ــرر را روی  ــیب دیده و مت ــای آس ــدای خانواده ه ص

ــت؟« ــره گذاش ــز مذاک می

رامیــن در ادامــه گفتــه اســت،» هــدف خــط رسخ 

مــن بــرای بــه تصویــر کشــیدن اهــداف، آرزوهــا و خط 

رسِخ اســت کــه مــردم از جریان هــای سیاســی توقــع 

دارنــد. بــرای همیــن، مــا بــا مــردم درگوشــه های دور 

ــه  ــا را ب ــت آن ه ــم و خواس ــت کردی ــتان صحب افغانس

تصویــر کشــیدیم«.

توافــق  یــا  صلــح  توافــق  هــر  شــک  بــدون 

سیاســی بــه نــام صلــح، بــدون تأمیــن عدالــت، 

حفــظ ارزش هــا و دســت آوردهای مــردم و حکومــت 

ــقوط  ــوم س ــه مفه ــه ب ــوده بلک ــح نب ــتان، صل افغانس

کشــور بــه دو دهــه پیــش و یــا شــعله ور شــدن جنــگ 

ــود. ــد ب ــازه خواه ت

روز یادداشت 

نقش زنان در روند صلح

هام همتا

آینده ی صلح؛ 
معمای حل نشده ی مردم افغانستان

زهرا سیاس

نویسنده
      به تاخیر افتادن اعالم نتایج 

نهایی انتخابات ریاست جمهوری 

در آستانه ی دور نهایی 

گفت وگوهای صلح با طالبان، 

اکرثیت مردم افغانستان را نسبت 

به آینده ی صلح در کشور، بی باور 

کرده است، با وجودی که چند 

نفر از سوی دولت به عنوان رابط 

و متاس گیرنده به قطر رفته اند؛ 

اما غیبت رسمی مناینده های 

حکومت افغانستان در مراسم 

امضا شدن توافق نامه ی صلح با 

طالبان، رضیب نگرانی ها را بیشرت 

کرده است.
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دیــروز 9 حــوت )29 فــربوری( طالبــان 

ــه  ــکا، در دوح ــه اش امری ــمن دیرین ــا دش ب

بــه  را  نامــه ای  توافــق  قطــر،  پایتخــت 

ــازان  ــه اســاس آن رسب امضــا رســاند کــه ب

امریکایــی در مــدت زمــان مشــخص بــه 

بیــرون  افغانســتان  از  کامــل  گونــه ی 

ــه از  ــپارند ک ــد می س ــان تعه ــوض طالب ــد و در ع ــد ش خواهن

ــود. ــتفاده نش ــری اس ــور دیگ ــد کش ــه ض ــتان ب ــاک افغانس خ

قــرار اســت پــس از امضــای توافق نامــه ی صلــح طالبــان بــا 

امریــکا؛ ایــن گــروه وارد مذاکــره ی میان افغانــی شــود.

بــه اســاس زمــان از پیــش تعییــن شــده، قــرار اســت 

امضــای  از  پــس  روز  ده  میان افغانــی  گفت وگوهــای 

ــوت )10  ــکا، در 19 ح ــا امری ــان ب ــح طالب ــه ی صل توافق نام

مــارچ( رشوع شــود؛ امــا طالبــان آزاد کــردن 5000 طالــب را 

کــه درزندان هــای افغانســتان بــه رس می برنــد بــرای رشوع 

اســت. پیــش رشط گذاشــته  ایــن گفت وگوهــا، 

شــیر عبــاس ســتانکزی مناینــده ی دفــر سیاســی طالبــان 

ــد  ــرده و  می گوی ــد ک ــان تاکی ــف طالب ــن موق ــر ای ــر، ب در قط

ــش از 10  ــب را پ ــن 5000 طال ــت ای ــار اس ــکا ناچ ــه امری ک

مــارچ آزاد کنــد.

ــدان، جــزو صاحیت هــای دولــت  ــان از زن آزاد کــردن طالب

افغانســتان اســت نــه امریــکا کــه بــر رس آن بــا طالبــان 

توافــق کــرده و متضمــن اجرایــی شــدن آن باشــد؛ آمــا آن 

گونــه کــه روشــن اســت افغانســتان در یــک معاملــه ی انجــام 

شــده قــرار گرفتــه و بــرای نگهــداری حیثیــت خــود ناچــار بــه 

ــود. ــکا خواهــد ب ــان و امری ــن خواســت طالب اجرایی کــردن ای

بــا ایــن همــه، اگــر 5000 طالــب از زندان هــای افغانســتان 

ــد  ــی رشوع خواه ــح میان افغان ــای صل ــوند، گفت وگوه آزاد ش

ــان  ــروه طالب ــا گ ــه ب ــی ک ــای  هیات ــوز روی اعض ــا هن ــد؛ ام ش

وارد گفت وگــو شــود، اجــامع کلــی شــکل نگرفتــه اســت.

اســاس  بــه  کــه  اســت  مدعــی  افغانســتان،  دولــت 

قانون اساســی، تنهــا نهــاد مســؤول و بــا صاحیــت بــرای 

امضــای  از  پــس  طالبــان  و  اســت  طالبــان  بــا  گفت وگــو 

ــتان  ــت افغانس ــا دول ــد ب ــکا، بای ــا امری ــح ب ــه ی صل توافق نام

سیاســی  مخالــف  گروه هــای  امــا  شــود؛  گفت وگــو  وارد 

ــی  ــد هیات ــه بای ــتند ک ــی اس ــی، مدع ــزاب سیاس ــت و اح دول

متشــکل از مناینــدگان احــزاب سیاســی و کســانی کــه از 

ــود؛  ــو ش ــت و گ ــان وارد گف ــا طالب ــد ب ــی کنن ــردم منایندگ م

ــه  ــد ک ــتان می گوی ــت افغانس ــه دول ــت ک ــی اس ــن در حال ای

چارچــوب  روی  افغانســتان  سیاســی های  درصــد  هشــتاد 

انــد. رســیده  توافــق  بــه  میان افغانــی  گفت وگوهــای 

بــرای  را  افغانســتان  دولــت  طالبــان،  هــم  ســویی  از 

شــاهین،  ســهیل  و  ندانســته  صاحیــت  بــا  گفت وگــو 

مناینــدگان  گاه  هــر  کــه  می گویــد  طالبــان،  ســخن گوی 

دولــت افغانســتان در گفــت و گوهــای میــان افغانــی، بــا 

ــزوی از  ــوان ج ــه عن ــا ب ــه آن ه ــد ب ــدا کنن ــور پی ــان حض طالب

مناینــدگان مــردم نگریســته خواهــد شــد، نــه بــه عنــوان تنهــا 

ــروه. ــن گ ــا ای ــو ب ــت و گ ــرای گف ــت ب ــا صاحی ــدگان ب مناین

بــرای  افغانســتان،  دولــت  تاش هــای  رشوع  از 

ــون،  ــا کن ــرزی ت ــت ک ــان حاکمی ــح، از زم ــای صل گفت وگوه

طالبــان، دولــت افغانســتان را هیــچ گاه طــرف خــود ندانســته 

و حــارض بــه گفت وگــوی مســتقیم بــا دولــت افغانســتان 

ــد. ــده ان نش

را  افغانســتان  دولــت  اخیــر،  هژده ســال  در  طالبــان، 

دســت نشــانده ی امریــکا و غیــر مســتقل دانســته و پیوســته 

بــر ایــن موضــع اش تاکیــد کــرده اســت؛ روی همیــن دلیــل 

اســت کــه طالبــان تــا هنــوز بــا دولــت افغانســتان وارد 

گفت وگــو نشــده انــد.

کــه  می گویــد  طالبــان،  ســخن گوی  شــاهین  ســهیل 

طالبــان پــس از امضــای توافق نامــه ی صلــح بــا امریــکا، 

ــل  ــردم، مث ــدگان م ــا مناین ــه ب ــه بلک ــتان ن ــت افغانس ــا دول ب

کســانی کــه در نشســت های میان افغانــی مســکو رشکــت 

کــرده بودنــد، وارد گفت وگــو خواهنــد شــد.

نشســت مســکو، دومیــن نشســت میان افغانــی صلــح بــود 

کــه در 8 مــه 2019 در مســکو، پایتخــت روســیه برگــزار شــد 

ــان  ــب طالب ــرادر از جان ــی ب ــا عبدالغن ــت، م ــن نشس و در ای

و حامــد کــرزی، یونــس قانونــی، اســامعیل خــان، محمــد 

محقــق و عطــا محمــد نــور، از چهره هــای سیاســی افغانســتان 

حضــور داشــتند؛ در ایــن نشســت، مناینــده ای از دولــت 

ــت. ــور نداش ــتان حض افغانس

ــا آن دســت از مناینــدگان   ایــن کــه طالبــان می خواهــد ب

مــردم کــه در نشســت مســکو رشکــت کــرده بودنــد، وارد 

گفت وگــو شــود بــه ایــن معنــا اســت کــه طالبــان خــود را بــه 

ــد  ــر می دانن ــادی نزدیک ت ــای جه ــا گروه ه ــی ب ــاظ هویت لح

ــت افغانســتان. ــا دول ت

گفت وگوهــای  بــه  رابطــه  در  طالبــان  خواســت های 

طالبــان  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده ی  میان افغانــی؛ 

وارد  می خواهــد  افغانســتان  دولــت  از  بلندتــر  جایــگاه  از 

شــود. افغانــی  میــان  گفت وگوهــای 

در رشوع ایــن کــه طالبــان بــا امریــکا وارد امضــای توافــق 

نامــه ی صلــح شــد، خــود شــخصیت حقوقــی و سیاســی دولــت 

ــه  ــرد؛ طالبــان در افغانســتان و ب ــر پرســش ب افغانســتان را زی

ــد و در دو دهــه ی  ــع مــردم فعالیــت مســلحانه دارن ضــد مناف

اخیــر هــزاران شــهروند افغانســتان را کشــته و میلیاردهــا دالــر 

ــت  ــد نخس ــا بای ــت ام ــیب زده اس ــتان آس ــت افغانس ــه دول ب

بــه توافــق رســیده و آزادی 5000 رسبازشــان  بــا امریــکا 

گوهــای  گفــت و  وارد  آن  از  پــس  و  خواســته  امریــکا  از  را 

شــود. میان افغانــی 

از  طالبــان،  بــا  امریــکا  صلــح  نامــه ی  توافــق  درمــنت 

طالبــان، زیــر نــام امــارت اســامی نــام بــرده شــده اســت؛ ایــن 

بــه ایــن معنــا اســت کــه امریــکا، طالبــان را بــه عنــوان گــروه 

مخالــف مســلح دولــت افغانســتان و یــا گــروه تروریســتی نــه، 

بکلــه دولــت مســتقلی شــناخته و بــا چنیــن رویکــرد بــا آن هــا  

وارد گفــت و گــو شــده اســت؛ چیــزی کــه دولــت افغانســتان از 

ــدارد. ــکا اهمیتــی ن ــرای امری آن ناراضــی اســت؛ امــا ب

مهم تریــن تعهــد طالبــان پــس از امضــای توافق نامــه ی 

صلــح باامریــکا، ایــن اســت کــه از خــاک افغانســتان بــه ضــد 

منافــع کشــور دیگــری اســتفاده نشــود؛ امــا بــه اســاس اصــول 

ــد  ــه بای ــت ک ــتان اس ــت افغانس ــن دول ــل، ای ــوق بین املل حق

ایــن تعهــد را بــه جامعــه ی جهانــی بدهــد نــه طالبــان.

 از ســویی هــم امریــکا اگــر بــا ایــن رویکــرد از افغانســتان 

بیــرون شــود، بــه ایــن معنــا اســت کــه بــرای نابــودی تروریســم 

ــال  ــه در هــژده ســال گذشــته دنب ــده و ن ــه افغانســتان نیام ب

حکومت ســازی و تحقــق دموکراســی و حامیــت حقوق بــری 

شــهروندان در ایــن کشــور بــوده اســت.

اگــر امریــکا بــه افغانســتان آمــده بــود تــا بــا تروریســم 

ــد؛  ــدل کن ــه کشــوری امــن ب ــن کشــور را ب ــارزه کــرده و ای مب

پــس چــرا بــا ایــن همــه امکان هــای نظامــی و مالــی در 

ــه  ــا ب ــد؛ این ه ــش برس ــه هدف ــت ب ــته اس ــال نتوانس هژده س

نحــوی صداقــت امریــکا را در رابطــه بــه مبــارزه بــا تروریســم و 

پرســش می بــرد.  زیــر  افغانســتان  امن ســاز ی 

 آنچــه بــرای افغانســتان مهــم اســت، بحــث گفت وگوهــای 

دولــت  گفت وگوهــا،  ایــن  در  کــه  اســت  میان افغانــی 

افغانســتان بایــد در چهارچوبــی بــا طالبــان وارد گفت و گــو 

شــده و بــه توافــق برســد کــه دســت آورد های هــژده ســال 

آزادی هــای  اخیــر دولــت، حقــوق اساســی شــهروندان، و 

سیاســی_مدنی شــهروندان محــدود نشــده و بتوانــد طالبــان 

ــن  ــر ای ــد؛ در غی را درخــود جــذب کــرده و درجامعــه حــل کن

ــه  ــن اســت کــه ب ــان بهــر از ای ــا طالب صــورت، دوام جنــگ ب

صلحــی برســیم کــه در آن عدالت اجتامعــی و ارزش هــا پامــال 

شــده و هیــچ شــهروندی بــه حقــوق اساســی اش مثــل آزادی 

بــاور و آزادی بیــان دست رســی نداشــته باشــد.
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درســت در نیمه شــب شــنبه )بــه وقــت امریــکا(، قــرار 

اســت کــه توافق نامــه ی ایــاالت متحــده و طالبــان عملــی 

شــود. گــر چــه می دانیــم توافق نامــه، ایــاالت متحــده را ملــزم 

بــه خــروج نیروهایــش از کشــور می دانــد؛ امــا منی دانیــم کــه 

ــه  ــد. ب ــه می گوی ــی چ ــامن کاران نظام ــورد پی ــند در م آن س

هــر حــال، پیــامن کاران بخــش عمــده ای از نیروهــای ارتــش 

ایــاالت متحــده در افغانســتان و دیگــر جنگ هــای پــس از 11 

ــد در  ــه بای ــه را ک ــام آن چ ــد. مت ــکیل داده ان ــپتامرب را تش س

مــورد پیــامن کاران نظامــی در افغانســتان و عــراق بدانیــد در 

ــد. پاییــن بخوانی

نیروی پیامن کار، اکرثا پنهان است    

قــرن  اول  دهــه ی  در  متحــده  ایــاالت  کــه  زمانــی  از 

کنونــی رشوع بــه ثبــت آمــار و ارقــام کــرد، مشــخص شــد کــه 

پیــامن کاران، بیــش از نیمــی از پرســونل نظامــی ای را کــه 

ــد،  ــاالت متحــده در افغانســتان و عــراق کار می کردن ــرای ای ب

تشــکیل  داده انــد. بــا ایــن حــال، داســتان های پیــامن کاران 

ــال  ــات س ــود. در مطالع ــنیده می ش ــار ش ــختی در اخب ــه س ب

ــا  ــی ســیگل مان«، بیــن ســال های 2003 ت 2010، مــن و »ل

2007 پوشــش خــربی پیــامن کاران و رسبــازان ارتــش امریــکا 

را تعقیــب می کردیــم. در هــر ســه مــاه، تعــداد خربهــا در مــورد 

ــود؛ در  ــا 1251 خــرب ب ــازان ارتــش امریــکا، بیــن 476 ت رسب

حالــی کــه هــر ســه مــاه، تعــداد خربهــا در مــورد پیــامن کاران 

ــم بســیار کوچکــی اســت.  ــود کــه رق ــی 95 خــرب ب ــک ال از ی

ــران  ــتیان و دیگ ــونر، تی.کریس ــتیون ش ــه اِس ــه ک ــامن گون ه

ــز رسوصــدای  ــا مــرگ آن هــا نی ــد؛ حت مستندســازی کــرده ان

زیــادی نداشــته و آن هــا را تبدیــل بــه یــک »ارتــش مرصفــی« 

کــرده اســت. بــر پایــه ی گزارش هــای افغانســتان کــه توســط 

واشــنگنت پســت منتــر شــد، بیــش از 3814 پیــامن کار 

نظامــی در ایــن جنــگ کشــته انــد، در حالــی کــه 2300 

ــکا جــان شــان را در ایــن جنــگ  ــازان ارتــش امری ــن از رسب ت

ــامن کاران از  ــرگ پی ــال 2010، م ــد. در س ــت داده ان از دس

ــه طــور  ــوازن، ب ــدام ت ــن ع ــت. ای ــازان پیشــی گرف مــرگ رسب

ــاالت  ــای ای ــی جنگ ه ــای سیاس ــه ای هزینه ه ــل ماحظ قاب

ــد. ــش می ده ــده را کاه متح

افــزون بــر ایــن، نامرئــی بــودن ایــن ارتــِش ســایه، بــه 

کــه  ایــن  بــدون  تــا  می دهــد  فرصتــی  سیاســت مداران 

ــد.  ــر دهن ــا را تغیی ــوند، راهربد ه ــه ش ــردم متوج ــانه ها و م رس

ریاســت   اول  ســال  ســه  طــی  کــه  می داننــد  نفــر  چنــد 

جمهــوری ترامــپ، اســتفاده از پیــامن کاران امنیــت خصوصــی 

در افغانســتان تــا 65 درصــد افزایــش یافــت، آ ن هــم پــس از آن 

ــود؟ ــش ب ــال کاه ــم در ح ــن رق ــا ای ــه در دوره ی اوبام ک

ــد،  ــر بخواهن ــت مداران اگ ــر، سیاس ــان بیش ــرای اطمین ب

می تواننــد از آمــار مــرگ پیــامن کاران بــه عنــوان دلیلــی 

بــرای اقدام هایــی اســتفاده کننــد. ایــن هــامن چیــزی اســت 

کــه دولــت ترامــپ در اوایــل جنــوری انجــام داد. دولــت، 

ــل  ــه قت ــم ب ــره داد و تصمی ــه کنگ ــفید را ب ــت کاخ س یادداش

پهپــادی  بــا حملــه ی  ایرانــی،  جــرال  ســلیامنی،  قاســم 

را توجیــه کــرد. دلیــل آن هــا ایــن بــود: آن حملــه، تافــی 

موشــک ایرانــی بــود کــه منجــر بــه کشــته شــدن یــک نفــر از 

پیــامن کاران شــده بــود؛ امــا بــا وجــود گزارش هــای دوره ای در 

مــورد پیــامن کاران توســط ســازمان هایی ماننــد »پروپابلیــکا« 

ــه  ــده ب ــاالت متح ــانه ای در ای ــی رس ــان اصل ــران، جری و دیگ

ــه،  ــد. در نتیج ــی منی کن ــامن کاران توجه ــه پی ــم ب ــور منظ ط

ــن متحرک هــا  از آن هــا سوءاســتفاده ی سیاســی می شــود. ای

بــه آن چــه »ِدکســر فیلکینــِس« خربنــگار، جنــگ ابــدی 

می خوانــد، کمــک کــرده اســت. ایــن یعنــی پیــامن کاران 

امریکایــی می تواننــد حتــا پــس از خــروج رسبــازان امریکایــی، 

تنش هــا و دشــمنی ها را رس پــا نگــه دارنــد.

بیشرت پیامن کاران، شهروندان امریکا نیستند

امریکایــی،  پیش کســوت  نظامیــان  تصویــر  وجــود  بــا 

ماننــد آن هایــی کــه در جریــان تیرانــدازی میــدان نیســور در 

پنتاگــون  کار می کردنــد،  »بلک واتــر«  بــرای  عــراق  بغــداِد 

از  یــا  امریــکا  داخــل  از  را  پیــامن کاران  از  زیــادی  شــامر 

ــکا،  ــاع امری ــد. وزارت دف ــتخدام می کن ــر اس ــورهای دیگ کش

»شــهروندان کشــور  را  دیگــر کشــورها  استخدام شــده های 

ــد. یــک خدمــات تحقیقاتــی از ســوی گنگــره  ســوم« می خوان

در رابطــه بــه تحلیــل پرســونل ارتــش در عــراق و افغانســتان در 

ســال 2008 نشــان داد کــه بیــش از 40 درصــد آن پرســونل 

را شــهروندان کشــور ســوم تشــکیل می دادنــد، در حالــی کــه 

40 درصــد آن نیروهــای افغانســتانی یــا عراقــی بودنــد و تنهــا 

ــود. ــی ب ــهروندان امریکای ــد آن ش 20 درص

در یــک کتــاب اخیــر، »آدام مــور« دانشــمند سیاســی، 

ــه  ــه رابط ــه چگون ــت ک ــان داده اس ــادی نش ــای زی در مثال ه

کشــور  شــهروندان  و  امریکایــی  تصمیم گیرنــدگان  میــان 

ســوم می توانــد پیامدهــای جــدِی غیرعمــدی داشــته باشــد؛ 

پیامد هایــی کــه برخــی اوقــات فراتــر از خــوِد جنــگ مــی رود. 

بــه طــور مثــال، مــور کتابــش را بــا توضیــح رویــدادی در ســال 

2004 رشوع می کنــد کــه در آن گــروه شورشــی و عراقــی 

»انصارالســنه«، دوازده پیــامن کار نپالــی را  کــه در عــراق کار 

ــر اعــدام آن هــا  ــوده و کشــتند؛ آن گــروه تصاوی ــد، رب می کردن

را بــه صــورت آنایــن پخــش کــرد. ]در نتیجــه[ هــزاران نپالــی 

ــه همســایگان مســلامن  ــد و ب ــه خیابان هــا آمدن خشــم گین ب

ــد. ــه کردن شــان حمل

ــا افزایــش تقاضــا بــرای شــهروندان کشــور ســوم، تقاضــا  ب

اســتخدام  دکان هــای  یــا  اســتخدامی  رشکت هــای  بــرای 

نیــز افزایــش یافتــه اســت. ایــن دکان هــای اســتخدام برخــی 

اوقــات بــا پرســونل شــان بدرفتــاری می کننــد. پاســپورت های 

ــه طــور  ــد، ب ــزد خــود نگــه می دارن شــان را مصــادره کــرده و ن

غیرقانونــی دســت مزد شــان را کــم می کننــد و دســت بــه 

انســان  قاچــاق  بــه  رابطــه  سوءاســتفاده های دیگــری، در 

می زننــد. ناظــران دولــت امریــکا و حتــا پیــامن کاران نخســت، 

ــا  ــور« ادع ــع، »م ــد. در واق ــرب ان ــا بی خ ــن رفتاره ــب از ای اغل

می کنــد کــه پیــامن کاراِن نخســت، بــا شــهروندان کشــور ســوم 

ــی  ــامن کاران فرع ــه پی ــی ک ــد، در حال ــری می کنن ــار به رفت

عاقــه ی بیشــری بــه سوءاســتفاده دارنــد. جــدا از مســأله ی 

ــا  ــون دنی ــای گوناگ ــر در بخش ه ــزد کارگ ــان، م ــاق انس قاچ

ــده  ــژادی ش ــب ن ــله  مرات ــه سلس ــر ب ــه منج ــد ک ــرق می کن ف

بــرای  بــه وســیله ی آن، دســت مزد  اســت؛ در حالــی کــه 

ــتخدام  ــرد اس ــژاد ف ــا ن ــت ی ــاس ملی ــر اس ــابه، ب ــک کار مش ی

ــه ایــن موضــوع  ــی کــه کارگــران ب شــده، فــرق می کنــد. زمان

ــر  ــه دیگ ــا ب ــی وقت ه ــوند و بعض ــی می ش ــد، عصبان ــی بربن پ

ــد. ــاب می کنن ــا اعتص ــراض ی ــه، اع ــا رفت رشکت ه

»ارتــش نامرئــی« کــه ســارا اســتیلَمن خربنــگار »نیویورکــر« 

از  افــرادی  شــامل  اســت،  گذاشــته  آن  بــر  را  نــام  ایــن 

پیشــینه ها، تجربه هــا و وفاداری هــای گوناگــون می شــود. 

ایــن موضــوع می توانــد هــم ســود داشــته باشــد و هــم خطــر. 

ممکــن اســت جاســوس باشــند. ممکــن اســت بــه چنــد جنــاح 

وفــادار باشــند. ممکــن اســت پول هــا را بــه دشــمن برســانند، 

ــه کــه پیــامن کاران امنیــت خصوصــی افغانســتانی  هامن گون

ــق  ــاص از طری ــای خ ــرای نهاده ــت ب ــن امنی ــه تأمی ــت ب دس

ــد  ــث ش ــه باع ــد؛ کاری ک ــون زدن ــر از قان ــونت های فرات خش

پول هــای پرداختــی امریــکا بــرای خدمــات امنیتــی بــه دســت 

شــبه نظامیان کــه برخــی از آنــان روابــط مســتقیم بــا طالبــان 

ــد. داشــتند، بیفت

ــد،  ــرارداد می کنن ــده ق ــاالت متح ــا ای ــه ب ــی ک رشکت های

ــا  ــاداری ی ــای وف ــرد را مبن ــت ف ــد. ملی ــر می زنن ــب میان بُ اغل

ــن انتخــاب  ــا ای ــد؛ ام ــکا می دانن ــا اهــداف امری دشــمنی او ب

ــه طــور مثــال، زمانــی کــه »چلســی مانینــگ«  بــدی اســت. ب

)رسبــاز پیشــین ارتــش امریــکا( برخــی از اســناد طبقه بنــدی 

»کِی بــی آر«،  رشکــت  داد،  »ویکی لیکــس«  بــه  را  شــده  

ــوم  ــور س ــهروندان کش ــرای ش ــاط از راه دور ب ــتفاده  ی ارتب اس

را ممنــوع کــرد، در حالــی کــه مانینــگ، شــهروند امریــکا 

ــه  ــامن کاران آن را ناعادالن ــیار از پی ــه بس ــتمی ک ــود. سیس ب

می داننــد، خطرهایــی کــه امریــکا بــا آن روبــه رو اســت را 

ــت  ــه کار از دس ــان را  ب ــد ش ــردم تعه ــرا م ــد؛ زی ــر می کن بدت

ــد. ــده کار می کنن ــاالت متح ــه ای ــر علی ــا ب ــا حت ــد ی می دهن

بــا  را  متحــده  ایــاالت  امنیــت  می توانــد  پیــامن کاری 

کنــد تضعیــف  بزرگــی  هزینــه ی 

می توانــد  پیــامن کاران  از  اســتفاده  گرچــه  رسانجــام، 

ــنت  ــدر رف ــری از ه ــه جلوگی ــر ب ــا منج ــی از قرارداد ه در برخ

ــیار  ــامن کاری بس ــا در پایــان، سیســتم پی ــا شــود؛ ام پول ه

پرهزینــه خواهــد بــود؛ زیــرا ایــن سیســتم زمینــه ی بدرفتــاری 

ــازرس کل  ــای ب ــه گزارش ه ــه ک ــد. هامن گون ــم می کن را فراه

ــتیتوت  ــروژه ی انس ــتان، پ ــراق و افغانس ــرای ع ــاع ب وزارت دف

واتســون در مــورد هزینه هــای جنــگ و دیگــران مستندســازی 

ــاد  ــبکه های فس ــاد ش ــث ایج ــتم باع ــن سیس ــد، ای ــرده ان ک

ــکا را دوشــیده و پول هــا را از  شــده اســت کــه بودجــه ی امری

ــی  ــداف امنیت ــه اه ــرده ک ــی ک ــی جهت ده ــای گوناگون راه ه

ــت. ــرده اس ــف ک ــکا را تضعی امری

در ده ســال اخیــر، دولــت ایــاالت متحــده پیش رفت هایــی 

بهــر  را  امنیــت  پیــامن کاری،  کــه  ایــن  از  اطمینــان  در 

ــاع  ــواز دف ــون ج ــت. قان ــته اس ــر، داش ــه ضعیف ت ــد ن می کن

ملــی ســال 2020 بــه دنبــال ادامــه ی ایــن پیش رفــت اســت؛ 

ایــن قانــون، نظــارت پیش رفته تــر و انضــامم بهریــن اقدامــات 

و معیارهــا بــه صــورت کامل تــر در سیاســت ایــاالت متحــده را 

ملــزم کــرده اســت؛ امــا ایــن اقدامــات تنهــا آغــاز کار اســت.

اگــر ایــاالت متحــده آن طــور کــه انتظــار مــی رود، توافق نامــه 

را امضــا کنــد، ببینیــد کــه در مــورد پیــامن کاران چــه می گویــد 

و چــه منی گویــد. آیــا خواهنــد مانــد تــا بــه دولــت افغانســتان 

ــا چــه  ــول کــی و ب ــا پ ــن طــور باشــد، ب ــر ای ــد؟ اگ کمــک کنن

قوانیــن و نظارت هایــی؟ احتــامل مــی رود کــه پیــامن کاران بــه 

انــدازه ی رسبــازان، بــرای آینــده ی افغانســتان مهــم باشــند.

مجیب ارژنگ

اگر ایاالت متحده از افغانستان خارج شود، پیمان کاران 
نظامی اش خواهد ماند؟

ابهام در پس زمینه های صلح طالبان و امریکا

نویسنده: ِدبورا اَوانت – واشنگنت پست

مرتجم: مهدی غالمی

      با افزایش تقاضا برای شهروندان کشور 

سوم، تقاضا برای رشکت های استخدامی 

یا دکان های استخدام نیز افزایش یافته 

است. این دکان های استخدام برخی 

اوقات با پرسونل شان بدرفتاری می کنند. 

پاسپورت های شان را مصادره کرده و نزد 

خود نگه می دارند، به طور غیرقانونی 

دست مزد شان را کم می کنند و دست به 

سوءاستفاده های دیگری، در رابطه به قاچاق 

انسان می زنند.

مهم ترین تعهد طالبان پس از امضای توافق نامه ی صلح باامریکا، این است که از خاک افغانستان به ضد منافع کشور 

دیگری استفاده نشود؛ اما به اساس اصول حقوق بین امللل، این دولت افغانستان است که باید این تعهد را به جامعه ی 

جهانی بدهد نه طالبان.
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ابهام در پس زمینه های صلح طالبان و امریکا

صبــح کابــل: آقــای رحامنــی، پــس از امضــای موافقت نامــه ی 

امریــکا و طالبــان قــرار اســت بــه زودی هیأتــی از ســوی حکومــت 

شــکل  بین االفغانــی  صلــح  گفت وگوهــای  بــرای  افغانســتان 

گیــرد. گفتــه شــده کــه ایــن هیــأت بیشــر مذاکره کننــده اســت 

ــی  ــن هیأت ــام چنی ــد ش ــدارد. از دی ــری ن ــت تصمیم گی و صاحی

چقــدر می توانــد در گفت وگوهــا و چانه زنی هــا موفــق باشــد؟

رحامنــی: چنیــن هیأتــی اساســا موفــق نیســت. وقتــی 

آن هــا  بــرای  و  می شــود  فرســتاده  گفت وگــو  بــرای  کســی 

صاحیــت تصمیم گیــری و چانه زنــی داده منی شــود، مذاکــره 

مفهــوم نــدارد؛ چــون در جریــان صحبت هــا هــر لحظــه یــک 

ــرد.  ــکل می گی ــد ش ــی جدی ــک راه کار و پالیس ــد، ی ــف جدی موق

ــان  ــه در جری ــد ک ــار بیای ــل کن ــرف مقاب ــراه ط ــد هم می خواهی

ــاده  ــت س ــن اس ــان ممک ــاندن حرف ت ــی نش ــه کرس ــو ب گفت وگ

باشــد؛ امــا زمانــی کــه شــام گفت وگــو را بــرای مشــوره بــا افــراد 

دیگــر قطــع می کنیــد، ممکــن اســت طــرف مقابــل در ایــن 

فاصلــه ی زمانــی ذهنــش تغییــر کنــد و دیگــر وضعیــت روحــی اش 

ــته ها  ــوال در گذش ــد. معم ــی نباش ــن حرف ــرش چنی ــاده ی پذی آم

ایــن شــیوه ی چانه زنــی ســبب شــده کــه گفت وگوهــا بــه نتیجــه 

ــه  ــوند ک ــه ش ــان متوج ــه طالب ــی ک ــر زمان ــرف دیگ ــد. از ط نرس

ــدارد، حرف هــای  ــری ن ــده صاحیــت تصمیم گی ــم مذاکره کنن تی

ــت.  ــد گرف ــدی نخواه ــا را ج آن ه

حکومــت  مقابــل  طــرف  مذاکره کننــدگان  کابــل:  صبــح 

افغانســتان )طالبــان( را چگونــه می بینیــد، آیــا آن هــا صاحیــت 

تصمیم گیــری در میــز مذاکــره را دارنــد؟ 

بــرادر در درون  ایــن کــه مــا غنــی  رحامنــی: نخســت، 

ــت.  ــوردار اس ــدرت برخ ــی از ق ــدر کاف ــه ق ــان، ب ــاختار طالب س

دوم، اگــر مذاکره کننــدگان طالبــان بــه منایندگــی شــخصی، 

ماننــد عبــاس اســتانکزی می بــود و هــر پنــج دقیقــه مجبــور 

ــه اشــخاص دیگــری به خاطــر مشــوره زنــگ بزننــد،  ــد کــه ب بودن

ــر  ــتم ه ــن اس ــا مطم ــی داد؛ ام ــه من ــره نتیج ــوری مذاک این ط

ــره  ــرای مذاک ــاح ب ــک جن ــمت ی ــه از س ــده ی ک ــم مذاکره کنن تی

ــد، ممکــن اســت کــه متــام صاحیــت را نداشــته باشــد؛  می رون

ــند.  ــت باش ــدون صاحی ــه ب ــت ک ــم نیس ــور ه ــا این ط ام

ــد شــام  ــه کاهــش خشــونت ها از دی ــل: یــک هفت صبــح کاب

چگونــه گذشــت، چقــدر طالبــان توانســتند ثابــت کننــد کــه بــر 

ــد؟  ــلط دارن ــان تس رسبازان ش

رحامنــی: مــن فکــر می کنــم هــدف اصلــی از ایجــاد چنیــن 

رشط ایــن بــود کــه هــر دو طــرف، حداقــل بــرای همدیگــر یــک 

ــدی  ــدم بع ــه ق ــنت ب ــرای رف ــه ب ــد ک ــاد کنن ــامد ایج ــس اعت ح

جــدی اســتند. مــن فکــر می کنــم ایــن اعتــامد بــه وجــود آمــده 

اســت؛ چــون هــر دو طــرف بــه یکدیگــر نشــان دادنــد کــه متعهــد 

بــه ایــن رونــد اســتند و بــه نظــر مــن ایــن هفتــه موفقانــه پیــش 

رفــت. 

صبــح کابــل: برخی هــا انتقــادش ایــن اســت کــه در چنیــن 

فصلــی از ســال، کاهــش خشــونت، کم تــر معنــا پیــدا می کنــد؛ 

چــون معمــوال در فصــل زمســتان خشــونت ها در افغانســتان 

ــد.  ــدا می کن ــش پی کاه

زمســتان  فصــل  در  درگیری هــا  می کنــم  فکــر  رحامنــی: 

هفتــه  ایــن  در  کــه  شــکلی  بــه  امــا  می کــرد؛  فروکــش 

کاهش خشــونت را تجربــه کردیــم، میــزان خشــونت و تلفــات 

در مقایســه بــا ســایر روزهــای زمســتان، تفــاوت بزرگــی را نشــان 

تعــداد  عــادی  روزهــای  اگــر در  مثــال،  بــه طــور  می دهــد. 

حمــات بــه 60 تــا 70 می رســید، در یــک هفتــه ی کاهــش 

خشــونت ایــن میــزان بــه 10 حملــه می رســید. 

صبــح کابــل: چــه عامل هایــی ســبب شــد گروهــی کــه 

توســط   2001 ســال  در  و  بودنــد،  شــده  پنهــان  غارهــا  در 

امریکایی هــا شکســت خــورده اعــام شــد، حــاال بــه قدرتــی 

تبدیــل شــده کــه بــا خــود امریــکا در حــال مذاکــره اســت؟ ایــن 

ــا کوچــک  ــن گــروه را نشــان می دهــد ی ــزرگ شــدن ای مســأله ب

را؟ شدن شــان 

رحامنــی: بــه نظــر مــن طالبــان قدرتــی کــه در ســال 2001 

شــده اند؛  ضعیف تــر  مراتــب  بــه  حــارض  حــال  در  داشــتند، 

دلیلــی کــه آن هــا تــن بــه مذاکــره داده انــد. در زمانــی کــه مــا 

محمــد عمــر و فرمانده هــای کلیــدی ایــن گــروه، ماننــد مــا 

داداللــه و مــا اخــر منصــور زنــده بودنــد، آن هــا بــه طــول مثــال 

ــی- ــتحکم سیاس ــیار مس ــدرت بس ــا 2009 ق ــال 2007 ت در س

ــال  ــج و ده س ــول پن ــم در ط ــر می کن ــن فک ــتند. م ــربی داش ره

گذشــته، بــه شــدت رضبــه خوردنــد. اگــر شکســت منی خوردنــد، 

ــا  ــره ی آن ه ــده ی مذاک ــل عم ــد؛ دلی ــره منی کردن ــا مذاک اساس

ایــن بــود کــه متوجــه شــدند بــا از دســت دادن رهــربی و صفــوف 

ــند. ــتان باش ــگ در افغانس ــده ی جن ــد برن ــان منی توانن ش

صبــح کابــل: آیــا تنهــا دلیــل شــکل گیری گفت وگوهــای 

اخیــر  در ســال های  قــدرت طالبــان  صلــح، ضعیــف شــدن 

ــان در  ــا گــروه طالب ــح ب ــزه ی صل ــز انگی ــن نی اســت؟ پیــش از ای

حکومــت افغانســتان و امریــکا وجــود داشــت؟ 

رحامنــی:  دو دلیــل اصلــی بــرای شــکل گیری ایــن مذاکــرات 

وجــود دارد؛ هــم تضعیــف قــدرت طالبــان و هــم شــکل نگرفــنت 

ــت جمهوری  ــان ریاس ــل. در زم ــد در کاب ــت قدرت من ــک حکوم ی

حامــد کــرزی، آقــای کــرزی، زمانــی کــه طالبــان از قــدرت رهربی 

بهــر برخــوردار بودنــد، روز ده هــا بــار بــه طالبــان صــدا می کــرد 

ــن  ــان ای ــان در آن زم ــرف طالب ــا ح ــم؛ ام ــح کنی ــد صل ــه بیایی ک

ــا شــام  ــود کــه شــام حکومــت دست نشــانده اســتید و هرگــز ب ب

ــا  ــد، ت ــا گفته بودن ــا امریکایی ه ــا ب ــرد و حت ــم ک ــره نخواهی مذاک

زمانی کــه کامــا از خــاک افغانســتان بیــرون نشــوند، یــک کام 

بــا آن هــا حــرف نخواهنــد زد؛ امــا شــام می دانیــد کــه ایــن حــرف 

طالبــان در ســال های اخیــر بــا تضعیــف آن هــا تغییــر کــرد. 

در  اســت؛  افغانســتان  حکومــت  متوجــه ی  دوم،  نکتــه ی 

دوره ی نخســت ریاســت جمهوری آقــای کــرزی، امریکایی هــا 

امیــدوار بودنــد کــه او بــه شــدت محبــوب شــده و بــه یــک رهــرب 

ملــی تبدیــل خواهــد شــد. از دیــد آن هــا ســاختار سیاســی کــه 

در اطــراف کــرزی شــکل می گیــرد، افغانســتان را بــه ســمت 

ثبــات خواهــد بــرد کــه دموکراســی در آن نهادینــه می شــود 

و یــک حکومــت قدرت منــد بــه میــان خواهــد آمــد؛ بنابرایــن 

ــک  ــدن ی ــا رس کار آم ــه ب ــد ک ــر بودن ــن فک ــه ای ــا ب امریکایی ه

ــت  ــان نیس ــا طالب ــو ب ــه گفت وگ ــازی ب ــد، نی ــت قدرت من حکوم

و رس انجــام آن هــا شکســت خواهنــد خــورد؛ امــا در دور دوم 

ــت،  ــد می رف ــه بای ــیری ک ــرزی، از مس ــای ک ــت جمهوری آق ریاس

ــردم از  ــان م ــود را در می ــت خ ــرد و محبوبی ــر ک ــه تغیی 180درج

دســت داد. آقــای کــرزی بــه شــمول اعضــای فامیلــش بیش تــر 

ــر  ــه گی ــوری توطئ ــی و تئ ــده و در منفی باف ــته ش ــاد آغش ــه فس ب

ــت  ــرزی اس ــکل در ک ــه مش ــد ک ــر کردن ــا فک ــد. امریکایی ه مان

بــه  و  تحصیل کرده تــر  مراتــب  بــه  کــه  شــخصی  آوردن  بــا  و 

ــر  ــردم فهمیده ت ــان م ــان در می ــر و هم چن ــا نزدیک ت امریکایی ه

بــه نظــر می رســید، بــه قــدرت نشــاندند؛ امــا دوره ی پنــج ســال 

ــه  ــرد ک ــه ک ــت متوج ــه جدی ــکا را ب ــی، امری ــای غن ــت آق حکوم

ایــن راه حــل نیســت و بــرای امریــکا حوصلــه ی آزمایــش شــخص 

دیگــری بــرای پنــج ســال دیگــر منانــده بــود و تصمیــم گرفتنــد 

ــد.  ــار بیاین ــان کن ــا طالب کــه ب

صبح کابل: طالبان چقدر مستقل استند؟ 

ــی اساســا مســتقل نیســتند.  ــان از نظــر مال ــی: طالب رحامن

انــدازه ای  بــه  افغانســتان  داخــل  در  طالبــان  مالــی  درآمــد 

ــه  ــا ب ــد؛ ام ــت می آی ــه دس ــال آن ب ــاک و امث ــه  از تری ــت ک اس

هیچ وجــه ایــن میــزان بــه قــدری کافــی نبــود کــه آن هــا را 

کمک هــای  ایــن  بیشــر  درصــدی  کنــد.  جنگــی  حامیــت 

ــود  ــور رشط خ ــر کش ــه ه ــد ک ــر می آی ــورهای دیگ ــی از کش مال

ــأله  ــن مس ــد. ای ــان دارن ــدل حامیت ش ــروه در ب ــن گ ــرای ای را ب

ســبب می شــود کــه اســتقالیت جــدی آن هــا زیــر پرســش 

ــروی  ــب و جــذب نی ــان از نظــر جل ــد نظامــی، طالب ــرود. در بُع ب

ــه کشــورهای بیرونــی نــدارد؛  ــاد ب انســانی جنــگ، وابســتگی زی

ــه  ــته ب ــخت وابس ــی س ــزات نظام ــات و تجهی ــگاه امکان ــا از ن ام

ــد،  ــان نکنن ــا کمک ش ــر آن ه ــتند و اگ ــایه اس ــورهای همس کش

ــش  ــه در بخ ــدی ک ــه هامن ح ــد. ب ــد بجنگن ــان منی توانن طالب

ــدازه  ــامن ان ــه ه ــت؛ ب ــوال اس ــر س ــا زی ــتقالیت آن ه ــی اس مال

اســتقالیت تصمیم گیــری آنهــا نیــز متأثــر اســت. 

کــه  طوالنــی  زمــان  مــدت  طــول  در  کابــل:   صبــح 

ــه  ــد، ب ــام ش ــان انج ــکا و طالب ــان امری ــح می ــای صل گفت وگوه

نظــر شــام چقــدر امریــکا در ایــن گفت وگوهــا خــوب بــازی کــرده 

اســت؟

رحامنــی: ایــن قطع نامــه یــا موافقت نامــه را مــن شــخصا 

نخوانــده ام؛ امــا روزی کــه ایــن توافق نامــه و آن چــه کــه میــان دو 

طــرف روی آن هــا توافــق شــده، علنــی شــود و یــا هــم در جریــان 

برخــورد ایــن دو گــروه، می فهمیــم کــه توافق هــا چــه بــوده 

اســت. در آن زمــان می توانیــم بهــر قضــاوت کنیــم کــه چقــدر در 

ایــن دوســال، این هــا درســت چانه زنــی کرده انــد.

ــد  ــا، بای ــه در گفت وگوه ــد ک ــی دانی ــام م ــل: ش ــح کاب صب

امریــکا  را گرفــت. در رشایطــی کــه  را داد و چیــزی  چیــزی 

ــوند،  ــرون می ش ــتان بی ــه از افغانس ــد ک ــام کرده ان ــان اع خودش

آلــه ی فشــار امریــکا بــر طالبــان چیســت؟ یعنــی امریکایــی هــا 

در بــدل دســت کشــیدن طالبــان از خشــونت بــه آن هــا چــه 

خواهنــد داد؟ 

رحامنــی:  امریکایی هــا همــواره در طــول تاریــخ، حداقــل در 

18 ســال گذشــته، ســاح برنــده ی شــان بــرای چانه زنــی و بــرای 

تأمیــن نفــوذ سیاســی شــان، همــواره زور جنگی شــان نبــوده 

اســت. قــدرت اصلــی امریــکا در موجودیــت رسبازان شــان در 

افغانســتان نیســت؛ در نفــوذی اســت کــه بــر کشــورهای حامــی 

ــرار داده و  ــار ق ــر فش ــورها را زی ــن کش ــکا ای ــان دارد. امری طالب

ــأله  ــن مس ــد. ای ــت بپذیرن ــه در نهای ــوند ک ــور می ش ــا مجب آن ه

درس بزرگــی بــرای طالبــان در هجــده ســال گذشــته بوده اســت؛ 

ــد کــه امریکایی هــا در افغانســتان  ــان فکــر می کردن چــون طالب

ــن  ــه چنی ــد ک ــته آموختن ــته آهس ــا آهس ــد؛ ام ــت می خورن شکس

ــه  ــا ب ــت آن ه ــت. در نهای ــاوت اس ــکا متف ــدرت امری ــت و ق نیس

ــر  ــن خاط ــه ای ــد. ب ــی بردن ــادی پ ــی- اقتص ــوذ سیاس ــدرت نف ق

ــی یــک دســت آورد  ــه خــروج نیروهــای امریکای ــان ب ــد طالب تأکی

مؤثــر بــرای ایــن گــروه نیســت؛ آن هــا بــه ناچــار به خاطــر حفــظ 

صفوف شــان، روی ایــن مســأله همــواره تأکیــد دارنــد، در حالــی 

ــت.  ــان نیس ــودن رسبازان ش ــودن و نب ــکا در ب ــار امری ــه فش ک

ــدون  ــپ ب ــور ترام ــود رییس جمه ــه می ش ــل: گفت ــح کاب صب

در نظــر گرفــنت عواقــب خطرنــاک خــروج رسبــازان امریــکا بــرای 

مــردم و نظــام افغانســتان و بــرای پیــروزی در انتخابــات امریــکا 

ــد؛  ــرون کن ــش را بی ــن رسبازان ــکل ممک ــر ش ــه ه ــد ب می خواه

شــام موافــق ایــن نظــر اســتید؟

ــی  ــن سیاس ــر کمپای ــواره به خاط ــا هم ــی: امریکایی ه رحامن

تصمیم هایــی  و  می زننــد  حرف هایــی  انتخابــات،  فصــل  در 

را می گیرنــد؛ امــا کســانی کــه بــا سیاســت امریــکا و تاریــخ 

سیاســی ایــن کشــور آشــنایی دارنــد، ایــن حقیقــت را می داننــد 

کــه سیاســت نظامــی ایــن کشــور، هیچ گاهــی متأثــر از بادهــا و 

وزش هــای انتخاباتــی نیســت. امریکایی هــا روزی کــه احســاس 

بکننــد از نظــر نظامــی حضــور شــان در افغانســتان منطــق ندارد، 

آن هــا منتظــر ایــن منی ماننــد کــه یــک فصــل انتخاباتــی برســد 

و بــر اســاس آن از یــک کشــور بیــرون شــوند. شــام مثــا خــروج 

ــک  ــد؛ ی ــام ببین ــروت و از ویتن ــکا را از ســومالی، بی نظامــی امری

ــفارت،  ــام در درون س ــکا در ویتن ــفارت امری ــدان س ــح کارمن صب

شــب  امریکایی هــا  کــه  خوردنــد  تــکان  و  آمدنــد  کار  بــرای 

رفتــه بودنــد. بنــا بــر ایــن آقــای ترامــپ از ایــن مســأله هــر 

ــه  ــن را هم ــا ای ــد؛ ام ــد، می توان ــی بکن ــتفاده ی سیاس ــدر اس ق

می داننــد کــه اگــر امریکایی هــا می خواســتند کــه از افغانســتان 

بیــرون شــوند، بــا طالبــان وارد گفت وگــو منی شــدند. پــس 

ــم  ــب خواه ــیار متعج ــخصا بس ــن ش ــتند. م ــی اس ــا ماندن آن ه

ــان در  ــال از حضورش ــده س ــس از هج ــا پ ــه امریکایی ه ــد ک ش

ــور  ــوند. تص ــرون ش ــور بی ــن کش ــی از ای ــه یکبارگ ــتان، ب افغانس

مــن ایــن اســت کــه تــا هجــده مــاه دیگــر، ســاختار سیاســی ای 

در افغانســتان شــکل خواهــد گرفــت کــه در آن حضــور امریــکا و 

ــود.  ــد ب ــن خواه ــان، ممک ــن زم ــدرت در عی ــان در ق طالب

صبــح کابــل: پــس نگرانــی شــهروندان افغانســتان بابــت از 

ــدر  ــان، چق ــر ش ــال اخی ــد س ــت آوردهای چن ــت دادن دس دس

می توانــد به جــا باشــد؟

ــرای شــهروندان افغانســتان در  ــن ســؤال ب ــی: بهری رحامن

ــد  ــه خواه ــدرت چ ــان در ق ــدن طالب ــد از آم ــه بع ــن ک ــورد ای م

شــد؟ ایــن اســت کــه از خــود بپرســند، بعــد از آمــدن مجاهدیــن 

یــاد مــردم افغانســتان  اتفاقــی رخ داد.  در افغانســتان چــه 

اســت، زمانــی کــه داکــر نجیــب در جریــان ســقوط بــود، مــردم 

خیلــی در وحشــت بــود کــه بــا آمــدن مجاهدیــن در افغانســتان 

ــدم  ــه در ع ــد ک ــام دیدی ــا ش ــد داد؛ ام ــی رخ خواه ــه اتفاق چ

حضــور نیروهــای گســرده ی بین املللــی، مجاهدیــن در ظــرف 

چنــد مــاه تبدیــل بــه آدم هــای عــادی شــدند. بجــز از چنــد نفــر 

ــرف  ــه ط ــد ب ــته رفتن ــته آهس ــا آهس ــت آن ه ــتثنایی، اکرثی اس

رهــا کــردن تفکــر دگامتیســم مذهبــی شــان و رشوع کــردن بــه 

زندگــی عــادی. عیــن چیــز دارد تکــرار می شــود، مــن مطمــن 

ــا  ــان آن ه ــت در می ــه ی نخس ــه هفت ــک و دو س ــه در ی ــتم ک اس

ــا در  ــرد؛ ام ــد ک ــورد خواهن ــه برخ ــه دوآتش ــتند ک ــانی اس کس

ــا  ــه ی آن ه ــه هم ــوید ک ــه می ش ــال متوج ــا دو س ــک ت ــول ی ط

ــا آن هــا  بــه افــراد عــادی تبدیــل خواهنــد شــد و افــکار عامــه ب

ــو و متــام ســفارت های  هامهنــگ خواهنــد شــد. در حضــور نات

دنیــا مــن مطمــن اســتم کــه برگشــت طالبــان بســیار بهــر از 

ــام  ــا مت ــه ب ــتند ک ــه اس ــون متوج ــود؛ چ ــد ب ــن خواه مجاهدی

ــا، طــرف اســتند. دنی

ایــن  در  طالبــان  از  هــم  ضامنت هایــی  کابــل:  صبــح 

شــد؟  خواهــد  گرفتــه  گفت وگوهــا 

ــت  ــای سیاســت، ضامن ــم در دنی ــی: مــن فکــر می کن رحامن

چیــز بی معنایــی اســت. آنچــه کــه کار می دهــد، رشایــط جــوی و 

فشــار اســت. حضــور غربی هــا، جامعــه ی جهانــی و ملــل متحــد 

در افغانســتان، ســبب پیشــتیبانی و امیــدواری مــردم افغانســتان 

می شــود. از ســوی دیگــر، مــردم ایــن کشــور مــردم بیگانــه 

ــدرت  ــه در رأس ق ــی ک ــت و زمان ــا اس ــود آن ه ــردم خ ــت؛ م نیس

باشــند، آن هــا بیشــر احســاس مســؤولیت می کننــد. بنابرایــن، 

فاکتورهــای فشــار بــه قــدری وجــود دارنــد کــه منی گذارنــد 

ــد.  ــج بگذارن ــان را ک ــا پای ش آن ه

ــه  ــل: حکومــت افغانســتان همــواره پاکســتان را ب صبــح کاب

ــت.  ــرده اس ــم ک ــتان مته ــرای تروریس ــن ب ــای ام ــنت النه ه داش

ــد دســت پاکســتان را از  ــان می توان ــا طالب ــح ب ــد صل ــدر رون چق

ــد؟  ــاه کن ــتان کوت افغانس

آمــدن  بــا  پاکســتان  و  افغانســتان  روابــط  رحامنــی: 

کــرد.  نخواهــد  چندانــی  تغییــر  نظــام  بدنــه ی  در  طالبــان 

پــرورش دادن نیروهــای ضــد دولــت افغانســتان در پاکســتان 

زمانی کــه  تــا  می شــود  رشوع  بوتــو«  زمان»ذوالفقارعلــی  از 

ــر  ــتانی ها فک ــر پاکس ــن خاط ــه ای ــود. ب ــدرت ب ــان در ق داوودخ

بــا  کابــل  سیاســیون  و  افغانســتان  حکومــت  کــه  می کننــد 

ــر  ــتند و از نظ ــد نیس ــتان عاقه من ــا پاکس ــتی ب ــح و همزیس صل

آن هــا، کابــل می خواهــد کــه از پاکســتان انتقــام بگیــرد، آن هــا 

ورشکســت شــوند و یــک مقــدار خــاک پاکســتان را بگیرنــد. ایــن 

ــا  ــر نکــرده اســت و ب ــروز اساســا تغیی ــا ام ــو ت ــان بوت تفکــر از زم

ــتانی ها  ــس، پاکس ــر عک ــد. ب ــر منی کن ــز تغیی ــان نی ــدن طالب آم

نیــز می داننــد کــه بــا آمــدن طالبــان در افغانســتان، تســلط خــود 

ــه  ــتم ک ــن اس ــن مط ــد. م ــت می دهن ــروه از دس ــن گ ــر ای را ب

پاکســتان بازهــم نیروهــای دیگــری را از افغانســتان جمــع آوری 

ــد.  ــدا می کن ــد دوام پی ــن رون ــد و ای ــرورش می دهن ــد و پ می کن

ایــن رونــد تــا زمانــی ادامــه خواهــد داشــت کــه سیاســیون افغــان 

ــیاری  ــن هوش ــه ای ــا ب ــه م ــض ک ــه مح ــوند. ب ــیار ش ــی هوش کم

ــی رشوع  ــک و چانه زن ــام آباد از راه دیپلوماتی ــا اس ــه ب ــیم ک برس

ــت  ــدا کــردن راه مســاملت آمیز و هم زیســتی، آن وق ــه پی ــم ب کنی

ــر خواهــد کــرد.  ــط تغیی ــن رواب ــه ای اســت ک

ــکا و  ــح امری ــران را در محاســبات صل ــل: نقــش ای صبــح کاب

ــن  ــد موافقــت ای ــکا می توان ــا امری ــد و آی ــان چطــور می بینی طالب

کشــور را در بــاره ی صلــح افغانســتان جلــب کنــد؟

ــر در  ــاوت دارد. اگ ــا متف ــف کام ــک موق ــران ی ــی: ای رحامن

گذشــته ببینیــم، ایــران از حضــور امریــکا آن قــدر نگرانــی ندارنــد 

کــه از شــکل گیری یــک حکومــت افغانــی )مذهبــی- ســنتی گرا( 

در هــراس اســتند. آن هــا به خاطــر دارنــد کــه حکومــت پــر قــدرت 

طالبــان می توانــد بــه قــدری خطرنــاک باشــد کــه حتــا می توانــد 

ــا  ــد. حت ــتان رس بربن ــل افغانس ــا را در داخ ــای آن ه دیپلومات ه

ــار اتفــاق افتــاد کــه طالبــان لشکرکشــی کردنــد و در  چندیــن ب

مرزهــای ایــران آمدنــد و آمــاده ی جنــگ شــدند؛ امــا در جریــان 

حضــور امریکایی هــا در افغانســتان، هیچ گاهــی چنیــن اتفاقــی 

نیافتــد؛ ایرانی هــا هوشــیار اســتند و ایــن را درک می کننــد؛ امــا 

اختافاتــی کــه میــان امریــکا و ایــران وجــود دارد، افغانســتان در 

جمــع چندیــن میــدان بــازی آن هــا، یکــی از میدان هــای اســت 

کــه بســیار مهــم پنداشــته منی شــود. دلیــل دیگــر موافقــت 

ایــران بــا آمــدن صلــح در افغانســتان، حضــور قطــر در عقــب ایــن 

ــبت  ــری نس ــط به ــر رواب ــردم قط ــا م ــا ب ــت. ایرانی ه ــه اس پروس

ــتان  ــا در عربس ــد گفت وگوه ــن رون ــر ای ــتان دارد. اگ ــه عربس ب

ســعودی می بــود، مــن مطمــن اســتم کــه ایرانی هــا بســیار 

ــد.  ــر می بودن ــاد وارخطات زی

صلــح  موافقت نامــه ی  امضــای  از  بعــد  کابــل:   صبــح 

ــت  ــان حکوم ــو می ــت گفت وگ ــرار اس ــان ق ــکا و طالب ــان امری می

اختافــات  دیــد شــام  از  آغــاز شــود.  و طالبــان  افغانســتان 

برخاســته از انتخابــات ریاســت جمهوری چقــدر موضــع حکومــت 

افغانســتان را در ایــن گفت وگوهــا تضعیــف خواهــد کــرد؟ 

ــدر  ــر ق ــی ه ــای انتخابات ــاد. جنجال ه ــیار زی ــی: بس رحامن

بیشــر بحرانــی شــود، موقــف طالبــان را بــرای رســیدن بــه قــدرت 

ــع  ــا را قان ــردم و دنی ــد م ــر می توانن ــا زودت ــد. آن ه ــه می کن تقوی

ســازند کــه از دولــت کابــل و مخالفــان انتخاباتــی، گزینــه ی 

ــتان  ــای افغانس ــه حکومت ه ــد ک ــام می دانی ــتند. ش ــری اس به

در هجــده ســال گذشــته، توقع هــای مــردم را در بخش هــای 

نکــرده اســت  بــرآورده  امنیــت، دولــت داری و خدمت رســانی 

میــز  در  بوده انــد،  عقب مانــده  بخش هــا  ایــن  در  آن هــا  و 

ــام  ــام در مت ــدارد ش ــکان ن ــتند. ام ــده اس ــز عقب مان ــره نی مذاک

ــه  ــره ب ــز مذاک ــید و در می ــده باش ــر عقب مان ــای دیگ ــن بُعده ای

ــید.  ــته باش ــد داش ــت بلن ــی دس یکبارگ

صبــح کابــل: بعــد از توافــق صلــح بــا طالبــان، حکومتــی کــه 

شــکل خواهــد گرفــت، چگونــه خواهــد بــود، آیــا حکومــت آقــای 

غنــی ادامــه خواهــد داشــت؟ 

رحامنــی: دقیــق بــه صــورت مشــخص گفتــه منی توانــم؛ 

ــرات  ــس از رشوع مذاک ــامال پ ــه احت ــدس زد ک ــود ح ــا می ش ام

ــک  ــد، ی ــار بیاین ــد کن ــه بای ــزی ک ــتین چی ــی، نخس بین االفغان

ســاختار سیاســی ای اســت کــه بــه صــورت مؤقــت افغانســتان را 

رهــربی کنــد. تــا زمانــی کــه دو طــرف بــه نتایــج نهایــی برســند و 

بســیاری از اختاف نظرهــای سیاســی بــه ویــژه قانــون اساســی، 

ســاختار دولــت و تقســیم قــدرت کــه وجــود دارد، این هــا را 

کارهــای  مؤقــت  سیاســی  ســاختار  ایــن  می گذارنــد،  کنــار 

ــه محــض روی کار آمــدن ســاختار  ــربد. ب ــت داری را پیــش ب دول

ــد  ــورت خواه ــی ص ــا توافق ــت، روی  اختاف نظره ــی مؤق سیاس

گرفــت، مــن ممطــن اســتم یــا از طریــق انتخابــات و یــا از طریــق 

ــود  ــه وج ــدی ب ــت جدی ــک دول ــتان، ی ــوی افغانس ــامع عنعن اج

خواهــد آمدکــه هرکــس بــه انــدازه ی نبــوغ و درأیت شــان در ایــن 

ــت.   ــد داش ــهم خواه ــی، س ــه ی چانه زن پروس

از تمجید تا نقد و اصالح

دلیل کنار آمدن امریکا با طالبان، نبود حکومت مقتدر در کابل بود

اشــاره: روز گذشــته ســند مهــم و تاریخــی میــان ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان بــرای رسنوشــت افغانســتان 

بــه امضــا رســید. آگاهــان، امضــای ایــن ســند را یــک گام مهــم بــرای پایــان جنــگ افغانســتان می داننــد. در ایــن 

ــه و  ــن موافقت نام ــای ای ــد امض ــورد براین ــل در م ــور بین املل ــر ام ــی، تحلیل گ ــس رحامن ــای ادری ــو از آق گفت وگ

ــیده ایم.  ــق، پرس ــن تواف ــده از ای ــت به میان آم حکوم

ادریس رحامنی– تحلیل گر امور بین امللل 

علی شیر شهیر

گفت وگو کننده
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شــیوع ویــروس کرونــا بــه 53 کشــور 

گذاشــته  تأثیــر  نیــز  ورزش  روی  دنیــا، 

ــیاری  ــو و بس ــادی لغ ــای زی ــت. دیداره اس

ــا  ــود. ب ــزار می ش ــاگر برگ ــدون متاش ــز ب نی

وجــودی کــه بــاالی 30 نفــر در اســپانیا 

بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــده انــد؛ امــا 

مســؤوالن ایــن کشــور اعــام کــرده انــد کــه ال کاســیکو، امشــب 

طبــق برنامــه برگــزار خواهــد شــد. 

یکــی از تغییرهــای بــه وجــود آمــده در ایــن نزدیــک بــه 

ــا و  ــردم از ورزش روز دنی ــوزده ســال در افغانســتان، آگاهــی م ن

ــل  ــواداران ورزش را مث ــه ه ــت ک ــیکو اس ــن ال کاس ــا همی مث

کــره ی زمیــن بــه دو دســته ای آبــی- انــاری و ســفید تقســیم 

ــل  ــتان مث ــیکو در افغانس ــب ال کاس ــار، ت ــن ب ــت. ای ــرده اس ک

گذشــته زیــاد نیســت و بــه نظــر می رســد کــه زیــر ســایه ی 

کرونــا و توافق نامــه ی صلــح امریــکا بــا طالبــان قــرار گرفتــه؛ امــا 

ال کاســیکو همیشــه ال کاســیکو اســت، حتــا اگــر کرونــا آمــده 

ــد.  ــازی نباش ــن ب ــدو در ای ــتیانو رونال ــا کریس ــد، ی باش

در ایــن چنــد ســال، جذابیــت اصلــی ال کاســیکو بــرای 

هــواداران افغانســتانی، رقابــت دو ســتاره ی بــزرگ دنیــای فوتبــال 

ــک طــرف آن نیســت. ــود کــه حــاال ی ــز ب ــدو« نی »مســی و رونال

ــت؛  ــذاب اس ــیار ج ــز بس ــب نی ــیکوی امش ــتش ال کاس راس

ــر  ــه ه ــت ک ــه ی اس ــه گون ــا ب ــن روزه ــم ای ــط دو تی ــون رشای چ

ــا دل ری«  ــم از »کوپ ــر دو تی ــد، ه ــروزی دارن ــه پی ــاز ب ــم نی دو تی

حــذف شــده و در لیــگ قهرمانــان نیــز منایش هــای شایســته ای 

نداشــته انــد. بــرای همیــن، هــر دو تیــم نــگاه ویــژه بــه ایــن بــازی 

دارنــد کــه بــا پیــروزی می تواننــد بــار فشــار و انتقادهــای زیــاد را 

کــم کننــد. بــازی دشــواری کــه بــا توجــه بــه اختــاف امتیــاز کــم 

بیــن دو تیــم، می توانــد موجــب بازگشــت و یــا خــدا حافظــی از 

اللیــگا بــرای رئــال و یــا فاصلــه گرفــنت بارســلونا از رقیــب دیرینــه 

ــه  ــیتی« باخت ــن. س ــه »م ــه ب ــدان« در خان ــم »زی ــد. تی اش باش

ــن  ــدار بهری ــن دی ــه اســت. ای ــرار گرفت ــاد شــدید ق و مــورد انتق

فرصــت بــرای خاموشــی منتقــدان اســت کــه نبایــد رئــال مادریــد 

ــه شکســت  ــدان و تیمــش محکــوم ب ــی زی از دســت بدهــد. یعن

دادن بارســلونا بــوده و در ایــن بــازی حــق اشــتباه ندارنــد.

تــا حــاال زیــدان در ال کاســیکوها ســه پیــروزی، ســه مســاوی 

و دو شکســت داشــته و جالــب اســت کــه هــر دو شکســتش نیــز 

در برنابئــو بــوده اســت؛ امــا دو بــار در خانــه ی حریــف هــم پیــروز 

شــده کــه آمــار را بــه ســود او رقــم می زنــد.

ــدا  ــایی ها ج ــرای بارس ــؤال ب ــن س ــر، مهم تری ــرف دیگ در ط

ــه دانــش  ــازی، ب ــازی ایــن تیــم، ســبک، سیســتم ب از کیفیــت ب

او می توانــد مثــل  آیــا  »کیکــه ســتین« معطــوف اســت کــه 

ــر. ــا خی ــد ی ــاز باش ــیکو ب ــوارده، ال کاس وال

ــال  ــه ی رئ ــار در خان ــروز 8 ب ــا ام ــال 2008 ت ــلونا از س بارس

ــا  ــت ب ــرای رقاب ــار کــه ب ــن ب ــه پیــروزی رســیده و آخری ــد ب مادری

ــت  ــم را شکس ــن تی ــت ای ــته اس ــده، توانس ــو آم ــه برنابئ ــال ب رئ

ــم  ــر دو تی ــت، ه ــاوت اس ــا متف ــط کام ــا رشای ــروز ام ــد. ام ده

مصدومــان مهمــی دارنــد و رشایــط دو تیــم نیــز نســبت بــه 

ــت. ــرده اس ــر ک ــته تغیی گذش

امســال در خانــه ی  رفــت ال کاســیکوی  بــازی  رئــال در 

بارســلونا و حتــا در بــازی بــا ســیتی نشــان داد کــه توانایــی 

ایــن  اگــر  خصــوص  بــه  دارد؛  را  بارســلونا  دادن  شکســت 

ــدرت  ــز و ق ــاال- مترک ــف –ب ــن حری ــرس از زمی ــا پ ــد ب ــم بتوان تی

ــه  ــذارد ک ــرد و نگ ــم بگی ــن تی ــای ای ــازی را از هافبک ه بازی س

ــوپ  ــت ت ــد مالکی ــازی و درص ــنت ب ــار گرف ــا در اختی ــلونا ب بارس

بیشــر، نقشــه ها و تاکتیک هایــش را در زمیــن پیــاده کنــد. 

رئــال پــس از آن کــه در کوپــا دل ری از سوســیه داد شکســت 

خــورد، پنــج امتیــاز حیاتــی را در دو بــازی متوالــی پیــش از 

ــم  ــن تی ــت داد. ای ــلتاویگو از دس ــه و س ــر لوانت ــیکو براب ال کاس

اگــر نتوانــد بارســلونا را شکســت دهــد و شکســت بخــورد، فاصلــه 

اش بــا حریــف بــه 5 امتیــاز افزایــش خواهــد یافــت کــه می توانــد 

ــون روی  ــد؛ چ ــر کن ــاگردانش دو براب ــدان و ش ــر زی ــارها را ب فش

کاغــذ آن هــا فقــط بــرای قهرمانــی در همیــن جــام شــانس دارند.

پرســینگ از زمیــن حریــف، نیــاز بــه رعایــت دو مســأله ی 

اساســی دارد، یکــی داشــنت آمادگــی جســامنی و دوندگــی 

نیروهــای  عبــور  عــدم  بــرای  هوشــیاری  دیگــری  و  بی امــان 

و  هافبک هــا  رس  پشــت  کــه  فضاهــای  از  حریــف  تهاجمــی 

ــه  ــه کیک ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــد آم ــود خواه ــه وج ــان ب مدافع

ســتین در شــب بــازی رئــال مادریــد بــا منچســر ســیتی در 

ورزشــگاه حضــور داشــت و بــا جوزپــه گواردیــوال نیــز مشــوره کــرده 

ــتفاده  ــوال اس ــول گواردی ــک و فرم ــد از تاکتی ــر بخواه ــت، اگ اس

کنــد، بایــد در ابتــدا میانــه ی زمیــن را در اختیــار بگیــرد و فشــار 

حــد اکــرثی اش را بــرای عبــور از ســمت راســت رئــال و جایــی کــه 

ــوال  ــاگردان گواردی ــه ش ــذارد. کاری ک ــور دارد بگ ــال حض کارواخ

ــای  ــد و اندازه ه ــی در ح ــا هافبک ــاز دارد ت ــا نی ــد؛ ام ــام دادن انج

»دی بروینــه« داشــته باشــد. بــا نبــودن یــوردی آلبــا، ســمت چــپ 

بارســلونا بــه محــل بــرو و بیــای تیم هــای بــدل شــده اســت کــه بــا 

بارســلونا بــازی دارنــد. یعنــی نقطــه ی کــه رئــال حتام بــه آن حمله 

خواهــد کــرد، همیــن ناحیــه اســت؛ مگــر آن کــه ســتین بــرای آن 

چــاره ای اندیشــیده باشــد. جــرارد پیکــه کــه در بــازی بــا ناپولــی 

ــا لوئیــس  ــازی خواهــد رســید؛ ام ــن ب ــه ای ــود، ب مصــدوم شــده ب

ــر در ترکیــب  ــژه ی ال کاســیکوهای اخی ســوارز، از چهره هــای وی

بارســلونا نیســت و ایــن بــرای رئــال مادریــد فرصــت خوبــی اســت 

ــف نباشــد. ــاد نگــران خــط آتــش حری کــه زی

از ســویی دیگــر، رئــال مادریــد نیــز »ادن هــازارد« یکــی 

نقطــه ی  بارســلونا  بــرای  کــه  نــدارد  را  بهرین هایــش  از 

مثبتــی اســت؛ هــر چنــد ایــن بازی کــن تــا حــاال بــه دلیــل 

ــکل  ــتم و ش ــا سیس ــت ب ــته اس ــداوم نتوانس ــای م مصدومیت ه

بــازی تیمــی رئــال هامهنــگ شــود.

بــه هــر حــال، امشــب ال کاســیکو اســت، دیــداری کــه 

ــرای ســاعتی مــا را از رش هــر چــه دل نگرانــی دیگــر  ــد ب می توان

ــی  ــای بین االفغان ــس و گفت وگوه ــح، آتش ب ــگ و صل ــل جن مث

ــد  ــط چن ــد. فق ــت، دور کن ــی اس ــی و طالبان ــا بین االمریکای و ی

ســاعت و ایــن چنــد ســاعت نیــز در ایــن وانفســای زندگــی، 

ال گرانــد  ســوی  بــه  پیــش  پــس  اســت.  بزرگــی  غنیمــت 

بــازی باشــگاهی دنیــا! کاســیکو، بزرگ تریــن 

ال کالسیکو به وقت 
کرونا و صلح 

نعمت رحیمی

دیروز  امریکا  دفاع  وزیر  اسپر،  مارک 

از  پیش  ریاست جمهوری  ارگ  در 

و  امریکا  بین  مشرک  اعامیه ی  صدور 

صلح  به  طالبان  »اگر  افغانستان،گفت: 

را  خشونت ها  روندکاهش  دارند،  اراده 

طالبان  که  رسیده  آن  زمان  دهند.  ادامه 

گروهی  با  را  شان  روابط  و  بردارند  گام  صلح  راستای  در 

کنند.« مبارزه  داعش  با  و  کنند  قطع  القاعده  تروریستی 

طالبان  و  امریکا  صلح  توافق نامه ی  امضای  با  هم زمان 

متامی  از  افغانستان،  در  گروه  این  سخن گوی  دوحه،  در 

مواضع  بر  حمله  هرگونه  از  که  خواست  خود  جنگ جویان 

کنند. خودداری  امریکا،  و  افغان  نیروهای امنیتی 

شنبه  روز  داخله،  وزارت  رسپرست  اندرابی،  مسعود 

)10حوت( در صحبت با خربنگاران در ارگ ریاست جمهوری 

ادامه  هم  شنبه  روز  در  کاهش خشونت ها  »دوره ی  گفت: 

توافق نامه ی  امضای  به  وابسته  روند،  این  ادامه ی  و  داشت 

است.« صلح 

شاهد  آنان  کاهش خشونت ها  هفته ی  در  افزود،  اندرابی 

نیروی های  توسط  که  بوده  طالبان  سوی  از  اندک  حمات 

امنیتی کنرل شده و نیروهای  امنیتی آماده ی مقابله با هر 

است. آینده  روزهای  در  طالبان  از سوی  نوع حمله 

نیز  رییس جمهور  امنیت ملی  مشاور  محب،  حمدالله 

روزه ی  هفت  »دوره ی  گفت:  خربنگاران  با  گفت وگو  در 

اما  بود؛  برای طالبان  آزمون  کاهش خشونت ها، یک دوره ی 

می توانند  طالبان  آیا  می شود؛  آغاز  ازاین  پس  اصلی  آزمون 

خیر.« یا  دهند  کاهش  هم چنان  را  خشونت ها 

یک  توافق  پایان  از  پس  طالبان  و  امریکا  توافق نامه ی 

هفته ای »کاهش چشم گیر خشونت ها« به امضا رسید و 10 

روز پس از امضای این توافق نامه، گفت وگوهای میان افغانی 

شد. خواهد  آغاز 

دبیر کل ناتو، روز جمعه در یک نشست خربی در بروکسل 

اعام کرد که او شاهد کاهش »چشم گیر« خشونت در هفته ی 

دست  به  دیگر،  زمان  هر  به  نسبت  افغانستان  و  بود  جاری 

یافنت به صلح نزدیک شده است.

 ینس استولتنربگ تأکید کرد که یگانه راه رسیدن به صلح 

و  به رهربی  انجام گفت وگوهای صلح  افغانستان،  در  پایدار 

امضای  از  پس  مرحله  این  که  است  افغان ها  خود  مالکیت 

آغاز خواهد شد. امریکا و طالبان  توافق نامه ی صلح بین 

سال  که  گزارشی  در  نیویارک تایمز،  امریکایی  روزنامه ی 

2018 به نر رساند، گفته است که به صورت میانگین، روزانه 

30 تا 40 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در نربد با طالبان 

جان می بازند. در حالی که در هفته ی کاهش خشونت ها، این 

هفت  جریان  در  است.  داشته  ماحظه ای  قابل  کاهش  رقم 

روز، 21 نظامی جان شان را از دست داده اند. 

ادریس رحامنی، تحلیل گر امور بین امللل، در گفت و گوی 

در  که  شکلی  »به  می گوید:  کابل  صبح  روزنامه ی  با  ویژه 

و  خشونت  میزان  کردیم،  تجربه  خشونت ها  کاهش  هفته ی 

بزرگی  تفاوت  زمستان،  روزهای  سایر  به  مقایسه  در  تلفات 

را نشان می دهد. به طور مثال، اگر در روزهای عادی تعداد 

حمات به 60 تا 70 می رسید، در هفته ی کاهش خشونت ها 

به 10 حمله رسید.« این میزان 

هفته ی کاهش خشونت ها

کاهش  آزمایشی  مرحله ی  برای  تعیین شده  زمان 

خشونت ها از سوی گروه طالبان، ساعت دوازده ی جمعه شب 

پایان یافت. میزان خشونت های جنگی از سوی گروه طالبان 

در هفت روز گذشته، کاهش قابل ماحظه ای داشته است. 

مراکز  بر  گسرده  حمات  اجرای  از  گروه،  این  جنگ جویان 

کردند. خودداری  ناتو  نیروهای  و  کشور  نظامی 

این هفت روز، حمات بزرگ  هر چند طالبان در جریان 

تروریستی انجام ندادند؛ اما بر بنیاد آمار وزارت داخله، دوازده 

والیت کشور گواهی خشونت هایی بود که قربانی  نیز داشتند. 

والیت هلمند، کابل، کندهار، ارزگان، بلخ، کاپیسا، سمنگان، 

زابل، فراه، غزنی، لوگر و لغامن دوازده والیتی استند که در 

این دوره ی هفت روزه، گواه رویدادهای امنیتی بودند.

کاهش  دوره ی  آغاز  از  وزارت،  این  آمارهای  بربنیاد 

نُه غیر نظامی در  خشونت ها تا ختم این دوره، 21نظامی و 

نتیجه ی رویدادهای امنیتی در والیت های یادشده، جان های 

شده اند. زخمی  دیگر  49تن  و  داده   دست  از  را  شان 

گروه  که  است  گفته  نیز  بر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

غیرنظامی   3 کاهش خشونت ها،  هفته ی  در جریان  طالبان، 

را گروگان گرفتند. هم چنان، طالبان 4 نظامی را از مسیر راه 

گروگان گرفتند که یکی از آن ها را در ولسوالی قره باغ والیت 

کردند. تیرباران  غزنی، 

کاهش  هفته ی  در  کمیسیون،  این  گزارش  اساس  بر 

خشونت ها، تلفات از طرف نیروهای امنیتی، تنها در جریان 

نیروهای  سوی  از  و  است  شده  ثبت  مسلحانه  درگیری های 

اما طالبان،  امنیتی ثبت نشده؛  نیز هیچ رویداد  بین املللی 

و  غیرنظامیان  تلفات  سبب  که  زده اند  دست  اقدام هایی  به 

است. شده  نظامیان 

استقبال مردم

 مردم افغانستان در هفت روز گذشته، از عملی شدن طرح  

کاهش خشونت ها استقبال کرده و آن را به فال نیک گرفتند. 

مردم امیدوارند که کاهش خشونت ها و امضای توافق نامه ی 

صلح میان امریکا و طالبان به صلح و ثبات دایمی در کشور 

منجر شود.

پایکوبی  و  رقص  به  مردم  افغانستان  والیت  چندین  در   

رسود  و  ساز  کردند؛  استقبال  رویداد  این  از  و  پرداختند 

نواختند و به صورت گروهی شادی کرده و خوش حالی  شان 

خسته  مردم،  شادی های  بیان  کردند.  رشیک  همدیگر  با  را 

می گذارد. منایش  به  را  جنگ  از  آن ها  بودن 

والیت های  در  مردم  خشونت ها،  کاهش  اعام  از  بعد 

ننگرهار، هلمند، هرات، قندهار، خوست و سایر والیت های 

افغانستان، به استقبال این طرح به جاده ها آمدند، جشن و 

کردند. پایکوبی 

شبانه-  خدمات  شدن  فعال  از  مختلف،  مناطق  در  مردم 

روزی تلفن های همراه خرب داده اند. پیش از این، طالبان از 

متام شبکه های مخابراتی خواسته بود، شبانه خدمات خود را 

قطع کنند؛ در غیر این صورت، آننت های شان را آتش می زنند. 

با آغاز طرح کاهش خشونت ها، حدود 550 سایت مخابراتی 

فعالیت  یا  خاموش  که  دست  دور  مناطق  و  ولسوالی ها  در 

اندک داشتند، دوباره فعالیت خود را آغاز کردند.

 کاهش خشونت ها؛
از خوش بینی حکومت تا نگرانی مردم

راحله یوسفی

صلِح  توافق نامه ی  امضای  از  پیش 

دوحه  در  طالبان  و  امریکا  منایندگان 

دولت  کابل،  در  این جا  قطر،  پایتخت 

امریکا  متحده ی  ایاالت  و  افغانستان 

کردند.  صادر  را  مشرک شان  اعامیه ی 

شده  تنظیم  بخش  چهار  در  اعامیه  این 

است.  کرده  تأکید  افغانستان  در  پایدار  صلح  تأمین  بر  و 

روز شنبه  افغانستان، عرص  رییس جمهور  محمد ارشف غنی، 

ناتو  دبیرکل  با  مشرک  نشست خربی  یک  در  حوت(   10(

موافقت نامه ی  متام  که  افزود  رصاحت  به  امریکا  وزیردفاع  و 

امریکا و طالبان مروط است و این موافقت نامه زمانی قابل 

تطبیق است که طالبان همه ی تعهدات مندرج این توافق نامه 

موجودیت  و  تعداد  رشایط،  از  یکی  سازند.»مثا  عملی  را 

دارد  این  به  بستگی  است،  افغانستان  در  خارجی  نیروهای 

پای بند  چقدر  خود  تعهدات  به  مقابل  طرف  شود،  دیده  که 

می ماند.«

در مقدمه ی اعامیه ی مشرک دولت افغانستان و ایاالت 

عضو  عنوان  به  »افغانستان  شده:  گفته  امریکا  متحده ی 

بر  جامعه ی جهانی  و  امریکا  جانب  از  که  ملل متحد  سازمان 

اساس قوانین بین املللی به حیث یک دولت مستقل شناخته 

می شود، امریکا تعهد می مناید تا در مساعی مشرک به یک 

توافق نامه ی جامع و پایدار صلح دست یابد که منتج به پایان 

جنگ در افغانستان با تأمین منافع افغان ها شود.« در بخش 

»جمهوری  است:  آمده  اعامیه  این  اول  ماده ی  و  نخست 

اسامی افغانستان متعهد است که به عدم همکاری خود با 

میزبانی  آنان  از  داده،  ادامه  هم چنان  تروریستی  گروه های 

به  افغانستان  خاک  در  تا  منی دهد  اجازه  آنان  به  و  نکرده 

جلب و جذب، آموزش، جمع آوری وجوه )به شمول جمع آوری 

پول از طریق تولید و قاچاق موادمخدر(، عبور از افغانستان 

سایر  و  سفر  به  مرتبط  اسناد  و  پاسپورت  از  سوءاستفاده  و 

ورزند«. مبادرت  حامیوی،  فعالیت های 

امضا  را  صلح  توافق نامه ی  طالبان،  و  امریکا  منایندگان 

از  پس  را  امریکایی  نیروهای  خروج  راه  سند،  این  و  کردند 

موافقت نامه ی  ساخت.  هموار  افغانستان  در  سال  نوزده 

دیروز، پایان دو دهه جنگ امریکا در افغانستان را کلید زد؛ 

جنگی که به طوالنی ترین جنگ امریکا مشهور شده است. بر 

بنیاد گزارش ها، هرگاه همه چیز بر اساس موافقت نامه پیش 

برود، نیروهایی امریکا از چهارده هزار به هشت هزار و 600 

آمریکا متامی  آینده،  نظامی کاهش می یابد و طی دو سال 

کرد. افغانستان خارج خواهد  از  را  نظامی خود  نیروهای 

رقم  افغانستان  از  امریکایی  نظامیان  خروج  که  حاال 

اهداف  با  امضا شده، مطابقتی  که  توافق نامه یی  آیا  خورده، 

پایدار امریکا دارد یا خیر؟ منظور از این پرسش آن است که 

»عملیات  راه اندازی  با  امروز،  از  پیش  سال  نوزده  واشنگنت 

آموزشی  پناه گاه های  نابودی  به هدف  افغانستان  در  پایدار« 

فعالیت های  ختم  القاعده،  رهربان  بازداشت  تروریستان، 

بود؛  اسامی  امارت  نظام  ساقط سازی  یاهم  و  تروریستی 

اهداف  با  نزدیک  هم خوانی  شد،  امضا  که  توافق نامه ی  اما 

اعام شده ی امریکا ندارد. امارت اسامی طالبان که در 90 

درصد از خاک افغانستان تسلط داشت، امریکا تحت عنوان 

هدف  به  امریکا  سنگین  حمله های  پایدار«  آزادی  »عملیات 

شد.  انجام  اسامی  امارت  سقوط 

هم زمان با امضا شدن توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان، 

امید و احساسی در رشیان های زخمی  افغانستان جریان پیدا 

کرد، گویا پس از امضای این توافق نامه، این کشور به پایان 

جنگ نوزده ساله ی اخیرش نزدیک می شود؛ اکنون که این 

توافق نامه امضا شده است دشمنی نوزده ساله ی دو طرف نیز 

پایان یافته است. سؤال هنوز هم این است که آیا امضای این 

افغانستان تحقق  سند، امیدواری ها را نسبت به ختم جنگ 

خواهد داد یا خیر؟

کنشگران  و  مردم  معتقدند،  سیاسی  آگاهان  از  شامری 

بیست  روند؛  فرو  کاذب  توقع  و  تصور  یک  در  نباید  سیاسی 

امضای  به  را  طالبان  و  امریکا  سال جنگ خونین، رسانجام 

توافق نامه کشانید و طالبان هم دستور توقف کامل جنگ را 

برای  امیدواری ها  حال،  حین  در  کرد.  صادر  افغانستان  در 

برای  اما  می گیرد؛  قوت  روز  هر  دایمی  آتش بس  برقراری 

دیالوگ  و  حوصله  آزادی،  و  ثبات  با  افغانستان  به  رسیدن 

است. نیاز  بیشری 

می کنم  »فکر  می گوید:  سیاسی  آگاه  مهدوی،  جعفر 

و  طالبان  بین  شدن  روبه رو  و  مواجهه  روش  همین که  نفس 

و  گفت وگو  به  انتحار  و  انفجار  از  افغانستان  سیاسی  نظام 

مذاکره تغییر کرده، خودش یک پیرفت بسیار کان است؛ 

زمان  بسیار،  ایده آل، یک حوصله ی  به جامعه ی  رسیدن  اما 

دارد.« رضورت  فرهنگی  و  اجتامعی  مؤثر  کار  طوالنی، 

دشواری ها پس از امضای توافق نامه

آگاهان سیاسی، چهار دشواری اساسی را پس از امضای 

توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان در افغانستان می شامرند: 

دشواری نخست این است که واشنگنت مسؤولیت های کم تری 

را به عهده گرفته، مخصوصا در راستای حکومت داری، ایجاد 

از ارزش های دموکراتیک و به نحوی  نظام سیاسی، حامیت 

توافق نامه،  امضای  از  پس  لذا،  است.  کشیده  کنار  را  خود 

دشواری  می شود.  بیشر  مراتب  به  افغان ها  مسؤولیت های 

دوم، در درون نظام سیاسی میان حکومت و سیاسیون یک 

مراتب  به  اختافی که   دارد،  وجود  عمیق  اختاف  و  شکاف 

اگر  بنابراین،  است.  طالبان  و  حکومت  اختاف  از  بیشر 

در  مؤثر  گفت وگوی  و  واحد  صدای  یک  با  که  شود  خواسته 

میز مذاکره با طالبان برای اساس گذاری افغانستان پساصلح 

این  دیده می شود. دشواری سوم،  کنند، سخت  پیدا  دست 

است که مجموعه ی نظام سیاسی موجود به شمول حکومت 

با طالبانی که هم مروعیت سیاسی پیدا کرده  و سیاسیون 

بزرگ ترین  نظامی خود  از قدرت  استفاده  با  توانستند  و هم 

ابرقدرت جهان را به میزمذاکره و پذیرش رشوط خود بکشاند 

و عما در جایگاه پیروزی این جنگ بیست ساله ایستاد شده، 

چطور می توانند به تفاهم مشرک دست پیدا کنند؟ دشواری 

چهارم، جدی به نظر می رسد و این دشواری به سطح باالیی از 

تنش های قدرت های جهانی و منطقه یی برمی گردد که واقعا 

افغانستان بعد از امضای توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان، 

اصلی خود  افغانستان مسیر  تا  باشند  نظاره گر  این کشورها 

این  و  داشت  خواهد  وجود  همچنان  مداخله  یا  کند  طی  را 

مداخات ممکن است که توقف شکننده ی جنگ را با چالش 

مواجه سازد و افغانستان در عدم حضور مؤثر امریکا، شاهد 

بود. بی ثباتی های سیاسی بیشری خواهد 

نظامی می گوید:  آگاه  میرزامحمدیارمند  در همین حال، 

امضای توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان، به روند دوامدار 

پایان  به  را  افغانستان  اما  کاهش خشونت ها منجر می شود؛ 

جنگ نزدیک منی سازد. او بیان می کند، این کشور زمانی به 

پایان جنگ نزدیک می شود که دولت و طالبان در مذاکرات 

حالی که  در  بگیرند.  تصمیم  و  برسند  توافق  به  بین االفغانی 

فرسایشی  و  نفس گیر  روند  یک  بین االفغانی  مذاکرات  روند 

خواهد بود. این آگاه نظامی براین باور است، ایجاب می کند 

که در قدم اول، سیاسیون و حکومت رقابت های سیاسی را 

کنار بگذارند و آجندای شان را در این مورد واحد بسازند و در 

این صورت، مذاکرات بین االفغانی برایندی را به همراه خواهد 

را  نباشد، طالبان خود  واحدی  آجندای  اگر چنین  و  داشت 

می دانند. مذاکرات  برنده ی 

این  وقتی  من،  نظر  »به  می افزاید:  یارمند  میرزامحمد 

مردم  نفع  به  قوی  و  مثبت  نتیجه  بین االفغانی  مذاکرات 

از  متشکل  برود،  تیم  یک  افغانستان  از  که  داشت  خواهد 

متام  شخصیت های  آگاه ترین  و  شخصیت ها  کارکشته ترین 

باید  اینجا  در  یعنی  حکومت؛  و  کشور  سیاسی  جریان های 

سازمان ها  و  احزاب  رهربان  رییس اجرائیه،  رییس جمهور، 

انعطاف نشان دهند و جنجال های انتخاباتی را کنار بگذارند 

در راستای مذاکرات صلح، یک تیم روان کنند. هیچ کسی 

ندارد«. قبول  آینده  و  بیست ویک  قرن  در  را  اسامی  امارت 

افغانستان  به  حالی  در  طالبان  سال،  نوزده  از  پس 

از ارزش های  مسلط می شوند که هم صدایی برای پاسداری 

دموکراسی و نظام جمهوریت وجود ندارد. رقابت های سیاسی 

میان کنش گران بیشر بر دایره ی قومیت می چرخد و فقدان 

هویت ملی، بیش از هر چیزی به افغانستان پساصلح را آسیب 

می زند. این که گفته می شود، حتا موقعی که ملت های دیگر 

حضور ندارند، بسیار محتمل است که افغان ها میان همدیگر 

بجنگند و دلیل آن، گسردگی عنرص قومیت در کشور است. 

توافق نامه ی مشروط امریکا و طالبان؛ 
افغانستان و »چهار« دشواری بزرگ پس از امضای توافق نامه

سیدمهدی حسینی
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ــی  ــان زمل ــو می ــاه گفت وگ ــس از 18 م ــام، پ رسانج

خلیــل زاد و مناینــدگان طالبــان در دوحــه، پایتخــت 

قطــر، توافق نامــه ی صلــح میــان دو طــرف بــه امضــا 

ــید. رس

توافق نامــه، شــنبه شــب )10 حــوت( طــی  ایــن 

مراســمی بــا حضــور مناینــدگان بیــش از 30 کشــور 

خلیــل زاد،  زملــی  توســط  بین املللــی،  نهادهــای  و 

مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا و مــا بــرادر، 

رییــس دفــر سیاســی طالبــان در قطــر، بــه امضــا 

ــید. رس

ــم  ــکا، در مراس ــه ی امری ــر خارج ــو، وزی ــک پومپئ مای

امضــای ایــن توافق نامــه گفــت کــه طالبــان، تعهــد 

ــده و  ــبکه ی القاع ــا ش ــود را ب ــط خ ــه رواب ــد ک ــرده ان ک

ســایر گروه هــای تروریســتی، قطــع خواهنــد کــرد.

افغانســتان  از  را  خــود  نیروهــای  »مــا  افــزود:  او 

ــه ی  ــه الن ــد ب ــم. افغانســتان هرگــز نبای خــارج می کنی

هراس افگنــی مبــدل شــود، در هفــت روز گذشــته 

میــزان کاهــش خشــونت ها بی پیشــینه بــود و ایــن 

ــرای  ــد تاش هــای مــا را ب نشــان می دهــد کــه مــا بای

ــان را  ــد اراده ی ش ــان بای ــم. طالب ــه بدهی ــح ادام صل

نشــان داده و بــه رونــد کاهــش خشــونت ها ادامــه 

بدهنــد.«

آقــای پومپئــو، از متــام طرف هــا خواســت تــا بــه 

ــرای  تعهــدات خــود عمــل کــرده و نشــان بدهنــد کــه ب

ــغ  ــاش دری ــچ ت ــتان، از هی ــح در افغانس ــراری صل برق

ــرد. ــد ک نخواهن

وزیــر خارجــه ی امریــکا، تأکیــد کــرد کــه افغانســتان 

چشــم گیری  تغییــرات  کنــون،  تــا   2001 ســال  از 

ــد  ــان و دخــران می توانن داشــته و در حــال حــارض، زن

ــد. ــب برون ــه مکت ب

او افــزود: »حــاال آینــده ی افغانســتان وابســته بــه 

خــود افغان هــا اســت و اگــر بــه مســیری کــه آغــاز 

ــدف  ــه ه ــه ب ــم ک ــه می توانی ــم، گفت ــل بکنی ــم عم کردی

ــروزی  ــم، پی ــام کن ــروزی را اع ــن پی ــید. م ــم رس خواهی

وقتــی اعــام می شــود کــه افغانســتان بــه صلــح پایــدار 

ــرای محافظــت از خــود  ــا هــر کاری را ب ــد. م دســت یاب

بــه  افغانســتان  می خواهیــم  و  داد  خواهیــم  انجــام 

ــود.« ــدل ش ــز مب ــح آمی ــات و صل ــا ثب ــور ب کش

ــی  ــر سیاس ــس دف ــرادر، ریی ــا ب ــم، م ــویی ه از س

طالبــان در قطــر، در ایــن مراســم گفــت کــه مذاکــرات 

ــک گام  ــرف، ی ــان دو ط ــق می ــان و تواف ــکا و طالب امری

ــود. مهــم ب

او افــزود کــه گــروه طالبــان، بــه ایــن توافق نامــه 

»می خواهیــم  داد:  ادامــه  او  بــود.  خواهنــد  متعهــد 

پــس از ایــن بــا امریــکا و ســایر کشــورها رابطــه ی خــوب 

ــی از  ــای خارج ــام نیروه ــدوارم مت ــیم. امی ــته باش داش

ــوند.« ــارج ش ــتان خ افغانس

اســت کــه در صــورت  آمــده  توافق نامــه  در مــنت 

اجرایــی شــدن دو مــورد بــه شــمول »ایجــاد میکانیــزم و 

تضمینــی مبنــی بــر ایــن کــه از افغانســتان علیــه خــاک 

ــی  ــدول زمان ــک ج ــاد ی ــود و ایج ــتفاده نش ــکا اس امری

افغانســتان«، دو  از  نیروهــای خارجــی  بــرای خــروج 

ــی  ــرات بین االفغان ــاز مذاک ــمول »آغ ــه ش ــر ب ــورد دیگ م

در دهــم مــارچ و خــروج متــام نیروهــای خارجــی از 

ــد. ــد ش ــی خواه ــاه« عمل ــتان در 13 م افغانس

کــه  اســت  آمــده  توافق نامــه، هم چنــان  مــنت  در 

ایــاالت متحــده ی امریــکا، طالبــان را بــه عنــوان امــارت 

اســامی منی شناســد، بلکــه تنهــا بــه عنــوان یــک 

می شناســد. جریــان 

بــا امضــای ایــن توافق نامــه، قــرار اســت تــا دو هفتــه، 

و  افغانســتان  دولــت  میــان  مســتقیم  گفت وگوهــای 

ــاز شــود. ــان، آغ ــدگان طالب مناین

میــان  صلــح  توافق  نامــه ی  امضــای  بــا  هم زمــان 

ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان، دولــت افغانســتان 

رونــد  مــورد  در  را  مشــرکی  اعامیــه ی  امریــکا،  و 

کردنــد. صــادر  دوجانبــه،  همکاری هــای 

ــس از چاشــت روز شــنبه )10  ــه، کــه پ ــن اعامی در ای

حــوت( از ســوی رییس جمهــور غنــی و مــارک اســپر، وزیــر 

ــواد  ــر م ــت، اگ ــده اس ــد، آم ــادر ش ــکا ص ــه ی امری خارج

توافق نامــه ی صلــح از ســوی گــروه طالبــان تطبیــق شــود، 

ایــاالت متحــده، در جریــان 135 روز، شــامر نظامیــان 

خــود را از 12 هــزار، بــه 8600 نفــر کاهــش خواهــد داد.

ــر اســاس ایــن اعامیــه، توافق نامــه ی صلــح میــان  ب

می شــود.  بخــش  چهــار  شــامل  طالبــان  و  امریــکا 

ــط  ــتان توس ــاک افغانس ــتفاده از خ ــدم اس ــن ع »تضمی

گروه هــای تروریســتی علیــه امنیــت امریــکا و متحدیــن 

آن، جــدول زمانــی بــرای خــروج متــام نیروهــای خارجــی 

نتیجــه ی  در  کــه  سیاســی  توافــق  افغانســتان،  از 

ــده ی  ــأت مذاکره کنن ــان هی ــتقیم می ــای مس گفت وگوه

همه شــمول دولــت افغانســتان و طالبــان بــه دســت آیــد 

و آتش بــس جامــع و دامئــی«.

افغانســتان،  آمــده اســت کــه دولــت  در اعامیــه 

ــور  ــن کش ــاک ای ــتفاده از خ ــو اس ــا جل ــده ت ــد ش متعه

ــم،  ــویی ه ــرد. از س ــن آن را بگی ــکا و متحدی ــه امری علی

بــر اســاس تعهــدات  امریــکا نیــز تعهــد کــرده کــه 

موجــود، در چارچــوب توافق نامه هــای امنیتــی میــان 

ــی و  ــی و دفاع ــای امنیت ــکا، از نیروه ــتان و امری افغانس

حکومــت افغانســتان، حامیــت کنــد. 

ــت  ــی و ظرفی ــای توانای ــامل ارتق ــا، ش ــن حامیت ه ای

ــری  ــرای پیش گی ــان ب ــی افغ ــی و دفاع ــای امنیت نیروه

ــی و خارجــی می شــود. ــدات داخل و جلوگیــری از تهدی

ــکا  ــاالت متحــده ی امری ــه، ای ــن اعامی ــر اســاس ای ب

افغانســتان،  در  خــود  عملیات هــای  ادامــه ی  بــرای 

بــا رضایــت دولــت افغانســتان بــه  منظــور تضعیــف 

گروه هــای  ســایر  و  داعــش  القاعــده،  تاش هــای 

تروریســتی، اعــام آمادگــی کــرده اســت.

کــه  شــده  متعهــد  هم چنــان  متحــده،  ایــاالت 

گفت وگوهــا میــان افغانســتان و پاکســتان را تســهیل 

می کنــد تــا دو کشــور، مطمئیــن شــوند کــه امنیــت 

شــان توســط فعالیت هــا در خــاک کشــور مقابــل، مــورد 

تهدیــد قــرار منی گیــرد.

در اعامیــه آمــده اســت: »امریــکا بــا متحدیــن خــود و 

ائتــاف بین املللــی، همــکاری می کنــد تــا مــروط بــه 

اجــرای تعهــدات طالبــان بــه اســاس توافق نامــه ایــاالت 

متحــده و طالبــان، شــامر نیروهای شــان را متناســباً در 

عیــن زمــان کاهــش بدهنــد.«

در اعامیــه ی مشــرک، آمــده اســت کــه امریــکا 

ــدات  ــه تعه ــروط ب ــور، م ــن کش ــن ای ــایر متحدی و س

ــان را در  ــان ش انجــام شــده از ســوی طالبــان، نظامی

جریــان 14 مــاه از افغانســتان خــارج می کننــد.

ــا  ــه ب ــت ک ــرده اس ــد ک ــز، تعه ــتان نی ــت افغانس دول

آغــاز مذاکــرات مســتقیم بین االفغانــی، در اقدامــات 

ســازمان  امنیــت  شــورای  اعضــای  بــا  دیپلامتیــک 

ــت  ــان را از فهرس ــربان طالب ــای ره ــد، نام ه ــل متح مل

تعزیــرات ایــن ســازمان بیــرون کنــد. ایــن اقــدام تــا 29 

مــاه مــی ســال 2020 میــادی صــورت می گیــرد.

اســت  آمــده  نیــز  اعامیــه  ایــن  بخــش ســوم  در 

ــد  ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــکا، از ش ــه امری ک

درخواســت می کنــد تــا توافق نامــه ی صلــح و ســایر 

ــد  ــناخته و تأیی ــمیت ش ــه رس ــا آن را ب ــط ب ــناد مرتب اس

ــد  ــکا، از تهدی ــده ی امری ــاالت متح ــان، ای ــد. هم چن کن

ــتقال  ــی و اس ــت ارض ــر متامی ــوه در براب ــتعامل ق و اس

ــن  ــی ای ــور داخل ــه در ام ــتان و مداخل ــی افغانس سیاس

کشــور، خــودداری می کنــد.

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، اعــام کــرده اســت کــه 

افــراد طالبــان، در جریــان هفتــه ی کاهــش خشــونت ها، 

بــه  آن،  نتیجــه ی  در  کــه  زدنــد  اقدام هایــی  بــه  دســت 

وارد شــد. تلفاتــی  نظامیــان،  و  غیرنظامیــان 

ایــن کمیســیون، روز شــنبه )10 حــوت( گــزارش »نظــارت 

بــر رویکردهــای نظامــی در هفــت روز کاهــش خشــونت ها« را 

منتــر کــرد کــه بــر اســاس آن، افــراد طالبــان در ایــن مــدت، 

در 16 والیــت، بــه اقدام هایــی علیــه نظامیــان و غیرنظامیــان 

دســت زده انــد.

ــای  ــان در والیت ه ــراد طالب ــزارش، اف ــن گ ــاس ای ــر اس ب

فــراه،  ارزگان،  غــور،  بغــان،  ســمنگان،  فاریــاب،  بلــخ، 

زابــل، کندهــار، هلمنــد، پکتیــا، میــدان وردک، ننگرهــار، 

لغــامن، بادغیــس و کاپیســا، بــه حمــات مختلفــی ماننــد 

درگیری هــای مســلحانه، انفجــار مایــن، شــلیک راکــت، تــرور، 

تیربــاران و اســیر گرفــنت اقــدام کرده انــد.

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، گفتــه اســت کــه در جریان 

ــی  ــان، 14 غیرنظام ــای طالب ــه ی اقدام ه ــه، در نتیج ــن هفت ای

ــه گفتــه ی  ــد و 42 نفــر دیگــر زخمــی شــده اند. ب جــان باخته ان

ایــن کمیســیون، ایــن آمــار در مقایســه بــا یــک هفتــه قبــل از آن، 

کاهــش 28 درصــدی تلفــات غیرنظامیــان را نشــان می دهــد.

ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه در جریــان هفتــه ی 

کاهــش خشــونت ها، در نتیجــه ی حملــه ی طالبــان، 22 نفــر 

از نیروهــای امنیتــی جــان باخته انــد و 23 نفــر دیگــر نیــز 

برداشــته اند. زخــم 

ایــن  گــزارش، در جریــان  ایــن  اســاس  بــر  هم چنــان، 

مــدت، پنــج عضــو طالبــان نیــز در اثــر رویدادهــای مختلــف، 

شــده اند. کشــته 

کــه  اســت  گفتــه  بــر،  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

ــونت ها، 3  ــش خش ــه ی کاه ــان هفت ــان، در جری ــروه طالب گ

غیرنظامــی را گــروگان گرفتنــد. هم چنــان، طالبــان 4 نظامــی 

را از مســیر راه گــروگان گرفتنــد کــه یکــی از آن هــا را در 

ولســوالی قره بــاغ والیــت غزنــی، تیربــاران کردنــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، در هفتــه ی کاهــش خشــونت ها، 

جریــان  در  تنهــا  امنیتــی،  نیروهــای  طــرف  از  تلفــات 

ســوی  از  و  اســت  شــده  ثبــت  مســلحانه  درگیری هــای 

نیروهــای بین املللــی نیــز هیــچ رویــداد امنیتــی ثبــت نشــده؛ 

امــا افــراد طالبــان، بــه اقدام هایــی دســت زده انــد کــه ســبب 

تلفــات غیرنظامیــان و نظامیــان شــده اســت.

مرحلــه ی کاهــش  یک هفتــه ای خشــونت ها از ســوی گــروه  

طالبــان، رس از ســاعت 12:00 بامــداد شــنبه )3 حــوت( آغــاز 

ــت.  ــان یاف ــوت( پای ــب )9 ح ــاعت 12:00 جمعه ش ــد و س ش

قــرار بــود در ایــن مرحلــه، گــروه طالبــان حمــات خــود را در 

مســیر شــاهراه ها، اماکــن عمومــی، مراکــز شــهرها و مواضــع 

ارتــش و پولیــس، متوقــف کننــد.

و  ثبــات  انتخاباتــی  رهــرب دســته ی  عبداللــه،  عبداللــه 

رسنوشت ســاز  مرحلــه ی  کــه  می کنــد  تأکیــد  همگرایــی، 

گفت وگوهــای  صلــح،  مذاکــرات  تعیین کننــده ی  و 

اســت. دامئــی  آتش بــس  برقــراری  و  بین االفغانــی 

آقــای عبداللــه، پــس از چاشــت روز شــنبه )10 حــوت( 

در اعامیــه ای، امضــای توافق نامــه ی صلــح میــان ایــاالت 

متحــده ی امریــکا و طالبــان را، »رویــداد تاریخــی« خوانــده و از 

ــت. ــرده اس ــتقبال ک آن اس

او افــزوده اســت، دســت یابی بــه ایــن نتیجــه کــه منازعــه ی 

ــک  ــود، ی ــل ش ــل و فص ــره ح ــو و مذاک ــاری از راه گفت وگ ج

پیرفــت و دســت آورد مهــم اســت.

توافق نامــه  امضــای  کــه  اســت  گفتــه  عبداللــه،  آقــای 

میــان امریــکا و طالبــان، نخســتین گام در راســتای ختــم 

ــاز  ــه ی رسنوشت س ــا مرحل ــت؛ ام ــور اس ــاری در کش ــگ ج جن

و تعیین کننــده ی مذاکــرات، گفت وگوهــای بین االفغانــی و 

برقــراری آتش بــس دامئــی اســت.

او عــاوه کــرده اســت: »مــا در ریاســت اجراییــه و تیــم ثبــات 

ــمول،  ــد، همه ش ــأت متعه ــی هی ــد به معرف ــی، متعه و همگرای

ــتیم.  ــی هس ــرات بین االفغان ــت در مذاک ــا صاحی ــر و ب فراگی

ــت  ــک فرص ــث ی ــده به حی ــش آم ــط پی ــد به رشای ــا بای طرف ه

تاریخــی بنگرنــد و منافــع ملــی را بــه خواســت ها و مطالبــات 

ســلیقه ای، شــخصی و گروهــی ترجیــح دهنــد.«

ــد از  ــان بای ــه طالب ــت ک ــرده اس ــد ک ــه، تأکی ــای عبدالل آق

ــان  ــال پای ــه به دنب ــازند ک ــت س ــد و ثاب ــت بردارن ــگ دس جن

مســاملت آمیز  و  سیاســی  مبــارزه ی  انتخــاب  و  منازعــه 

ــی و  ــرات اجتامع ــد تغیی ــان بای ــه ی او، طالب ــه گفت ــتند. ب اس

بپذیرنــد. را  افغانســتان  جدیــد  واقعیت هــای 

ــاالت  ــان ای ــح می ــه ی صل ــت توافق نام ــی اس ــن در حال ای

متحــده ی امریــکا و طالبــان، شنبه شــب )10 حــوت( بــه 

ــای  ــد، گفت وگوه ــه بع ــا دو هفت ــت ت ــرار اس ــید. ق ــا رس امض

مســتقیم میــان دولــت افغانســتان و مناینــدگان طالبــان 

ــاز شــود. آغ

کــه  می کنــد  تأکیــد  غنــی،  رییس جمهــور 

ــکا و  ــده ی امری ــاالت متح ــان ای ــح می ــه ی صل توافق نام

ــن گــروه،  ــق خواهــد شــد کــه ای ــی تطبی ــان، زمان طالب

متــام تعهــدات منــدرج در آن را عملــی ســازد.

آقــای غنــی، پــس از چاشــت روز شــنبه )10 حــوت( 

دفــاع  وزیــر  بــا  مشــرک  خــربی  نشســت  یــک  در 

امریــکا و دبیــرکل ناتــو در کابــل، گفــت کــه متــام مــواد 

ــروط  ــان، م ــکا و طالب ــان امری ــح می ــه ی صل توافق نام

ــان همــه  ــق اســت کــه طالب ــل تطبی ــی قاب ــوده و زمان ب

ــازد. ــی س ــدرج در آن را عمل ــدات من تعه

موجودیــت  و  تعــداد  رشایــط  از  »یکــی  افــزود:  او 

ــه  ــتگی ب ــت و بس ــتان اس ــی در افغانس ــای خارج نیروه

ایــن دارد تــا دیــده شــود کــه طــرف مقابــل بــه تعهــدات 

شــان چقــدر پابنــد می مانــد.«

آقــای غنــی، گفــت کــه حکومــت افغانســتان، از 

مذاکــرات  آغــاز  و  دامئــی  آتش بــس  چــون  مــواردی 

بین االفغانــی کــه در توافق نامــه ی امریــکا و طالبــان 

می کنــد. حامیــت  شــده،  گنجانیــده 

او عــاوه کــرد: »راه حــل اصلــی پایــان جنــگ در 

ــتان  ــت افغانس ــرات دول ــه ی مذاک ــتان، در نتیج افغانس

و طالبــان بــه دســت خواهــد آمــد. تیــم مذاکراتــی 

حکومــت، زیــر چــر جمهوریــت بــوده و همه شــمول 

ســببب  خشــونت،  کاهــش  رونــد  ادامــه ی  خواهــد. 

ــان،  ــت و طالب ــتقیم حکوم ــرات مس ــه مذاک ــود ک می ش

آغــاز شــده و آتش بــس دامئــی برقــرار شــود.«

از ســویی هــم، مــارک اســپر، وزیــر دفــاع ایــاالت 

متحــده ی امریــکا، در ایــن نشســت گفــت کــه کشــورش، 

روابــط دوام دار خــود را بــا افغانســتان حفــظ کــرده و بــه 

حامیــت از نیروهــای امنیتــی و دفاعــی ایــن کشــور، 

ادامــه می دهــد.

بــه  کــه  می خواهیــم  طالبــان  از  »مــا  افــزود:  او 

تعهــدات خــود عمــل کننــد و رونــد کاهــش خشــونت ها 

را ادامــه بدهنــد. ایــاالت متحــده ی امریــکا، از پیرفــت 

عمل کردهــای  و  بین االفغانــی  گفت وگوهــای  در 

طالبــان، نظــارت خواهــد کــرد تــا مطمــن شــود کــه در 

ــد.« ــد ش ــرار خواه ــی برق ــح دامئ ــور صل ــن کش ای

بــا ایــن حــال، ینــس اســتولتنربگ، دبیــرکل ناتــو نیــز 

در ایــن نشســت گفــت کــه از امضــای توافق نامــه ی 

صلــح میــان امریــکا و طالبــان، اســتقبال مــی کنــد. او 

ــت  ــن اس ــاری، ای ــای ج ــدف از تاش ه ــه داد: »ه ادام

کــه بــه جنــگ افغانســتان پایــان داده شــود، ایــن یــک 

پیــروزی بــرای مــردم و بــرای صلــح اســت.«

ــکا  ــاالت متحــده ی امری ــح میــان ای توافق نامــه ی صل

و طالبــان، شــنبه شــب )10 حــوت( توســط زملــی 

خلیــل زاد و مابــرادر، در دوحــه، پایتخــت قطــر بــه امضا 

رســید. قــرار اســت تــا دو هفتــه ی دیگــر، مذاکــرات 

ــاز  ــان، آغ ــتان و طالب ــت افغانس ــان حکوم ــتقیم می مس

شــود.

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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توافق نامه ی صلح میان امریکا و طالبان 
امضا شد

کاهش نیروهای امریکایی به 8600 نفر
در چهارونیم ماه آینده

پایان هفته ی کاهش خشونت  ها؛ 
۲۲ نظامی و ۱۴ غیرنظامی کشته شدند

عبدالله عبدالله: گفت وگوهای بین االفغانی 
هر چه زودتر آغاز شود

غنی: توافق نامه ی صلح زمانی تطبیق می شود که 
طالبان به تعهدات خود عمل کنند
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ایستگاه خربی افغانستان

www.1sada.comشهر نوشت

با شیوع ویروس کرونا در دنیا و ترس از شیوع گسرده ی 

آن در افغانستان، از رفت و آمد در مکان های عمومی و سوار 

منبع  که  آن جا  از  می ترسم.  واقعا  لینی،  موترهای  به  شدن 

ورود کرونا به افغانستان از ایران و آن هم از شهرهای مذهبی 

این کشور بوده است، ترس از کرونا زیاد هم بی ربط نیست. 

وقتی آمار رسمی قربانیان و افراد آلوده به کرونا مثا ده نفر 

در یک کشور باشد، این به معنای آن است که هزاران نفر در 

این که در کشورهای  و جالب  آلوده شده است  آن جغرافیا 

مثل ایران و افغانستان، همیشه آمارهای رسمی و غیر رسمی 

در این گونه موارد متفاوت بوده است.

من و یکی دو نفر دیگر در داخل موتر لینی تونس ماسک 

پوشیده ایم، راننده وقتی ما را می بیند، ماسکش را از جیب 

از  گویا  که  اول  چوکی  مسافر  به  او  می پوشد.  و  آورده  در 

میگن،  کروال  میگن،  کرونا  »ای  می گوید:  است،  دوستانش 

مسافر  مردمه«.  کده  عام  قتل  ایران  د  میگن  اس،  با  چه 

طنزگونه جواب می دهد، آره من هم شنیده ام؛ اما مردم ما 

شکر خدا ضد میکروب استند. »کرونا هم اگر این جه بیایه، 

حیران خواد ماند که چه کنه.«

پیش خودم می گویم هیچ وقت در کشورهای پیش رفته، 

با یک مصیبت جهانی، طنزگونه  با فرهنگ،  مردم باسواد و 

وحشت  و  ترس  ایجاد  از  که  هامن گونه  منی کنند،  برخورد 

عمومی جلوگیری می شود، مردم با آگاهی از مصیبت، بهر 

کشورهای  در  اما  می کنند؛  برخورد  پدیده هایی  چنین  با 

»کرونا«،  است، حتا  فقیر، هرچیزی شوخی  و  جهان سومی 

انسان ها! مرگ  و  انتحار  انفجار،  جنگ، 

می گوید  او  می شکند،  را  چرتم  مسافران  از  یکی  صدای 

و  شدن  رییس جموره  دو  وضع  ای  می کنی،  چه  را  »کرونا 

این  وله،  می گویی  راست  می گوید  یکی  کو«،  صی  صلحه 

دخالت  امریکا  اگر  دارد.  افغانستان  که  است  وضعیتی  چه 

برگزار  رییس جمهور  دو  تحلیف  مراسم  االن  منی کرد، شاید 

بودیم.  رییس جمهور  دو  دارای  هم زمان  و  شده 

راننده بسیار دوست دارد با اصطاحات و روش خودش در 

باره ی هرچیزی اظهار نظر کند. او ظاهرا خودش را مالک آن 

فضا دانسته و می گوید: »بیدر تا جایی که مه می فاموم، بادار 

کلگی شان کاکا ترامپ اس، هر چه او بگویه اموتو می شه، 

ای ره میگه ایتو کو، او ره هم میگه اوتو کو، خاص«.

و  است  جالب  موتر  در  بسیاری  برای  راننده  نظر  اظهار 

تقریبا همه دخالت می کنند و در این میان یکی می گوید، 

افغانستان  دیگر  بار  که  بخورد  رقم  طوری  آینده  کند  خدا 

او  نگردد.  بر  و دوران طالبان  به دهه ی جنگ های داخلی 

ما  بیایه،  صلح  و  شوه  آرامی  که  کنه  »خدا  می کند:  اضافه 

َد پس  با  میره،  و چه کسی  میایه  چه کنیم که چه کسی 

شان.« کُلّگی 

مهم  موضوع  می گوید،  و  دیده  آیینه  به  رو  پیش  مسافر 

همین است که مردم دیگر از جنگ و خون ریزی خسته شده 

اند، حکومت و جامعه ی جهانی نیز دیگر طاقت شان متام 

صلح  توافق  شاید  که  می رود  سمتی  به  روند  و  است  شده 

نصارا،  یا  میایه  یهود  که  کنیم  چه  مردم  »ما  شود.  حاصل 

می گم هر کی میایه بیایه، مخصد صلح شوه و آرامی بیایه«.

بحث و تبادل نظر بین مسافران موتر تونس برایم بسیار 

جالب است و به این می اندیشم که در این رسزمین، چون 

مردم  است،  نبوده  خدمت گذار  و  پاسخ گو  نظام  وقت  هیچ 

هرگز در انتظار طرح عمرانی و خدماتی از سوی حکومت ها 

نیستند و فقط به دنبال آرامش اند. به یاد داستان شاعر و 

می افتم.  دزدها  امیر 

»شاعری نزد امیر دزدها رفت و او را با اشعار خود ستود، 

امیر دستور داد تا او را بدون لباس از آن منطقه بیرون کنند. 

بیرون  قریه  از  زمستان  رسمای  در  شاعر  و  شد  اجرا  دستور 

می رفت؛ سگ ها او را دنبال می کردند و شاعر سنگی را  که 

می خواست از زمین بردارد، به دلیل رسما زدگی، کنده نشد و 

گفت، حرام زاده ها سگ را رها کرده و سنگ را به زمین بسته 

اند. امیر دزدها که صدای او را شنید خندید و گفت: چیزی 

بخواه تا بدهم، شاعر هم لباس خود را خواست.

امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست، رش مرسان

در این جا نیز همین است، ضمیر مردم خطاب به حکومت 

وقتی  مرسان«.  رش  نیست،  امید  تو  خیر  به  »مرا  می گوید، 

آدم  که   مسافران  از  دیگر  یکی  می رسد،  این جا  به  حرف 

میانه سال و دلش نسبت به سایرین پر تر است، حرف جالبی 

می زند: »می گم یکی از ارسایل بیایه، یا اصا یزید بیایه، َمگَم 

آرامی شوه که َجوَجو شدیم وله.«

به مقصد می رسیم و هر کسی طرف مسیرش می رود؛ اما 

حرف این مسافران مدام در گوشم زنگ می زند که یزید بیایه، 

مگم آرامی شوه که جوجو شدیم وله.

جوجو شدیم وله.

باور کنید حاال که ساعت ها از این ماجرا می گذرد، بازهم 

انگار کسی در گوشم می گوید، جوجو شدیم وله. به راستی 

که او راست می گفت، جوجو شدیم وله!

َجوَجو!!!

نعمت رحیمی

نویسنده

یزید بیایه، مگم آرامی شوه که َجوَجو شدیم وله


