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سرمقاله

گفتوگوهایی که
به جنگ میانجامد!
ق صلح طالبـان و امریکا گذشـت
امـروز یکسـال از توافـ 
امـا نتیجـهای را کـه بـرای مـردم افغانسـتان بـه بـار آورد
چیـزی جـز کشـتار و آوارگـی نبود .بـر اسـاس گزارشها،
نزدیـک بـه پنجـاه هـزار تـن در طـول یـک سـالی کـه
طالبـان بـا امریـکا بـه توافـق رسـید ،کشـته و زخمـی
شـده اسـت .ایـن آمـار همه جوانـب جنـگ افغانسـتان را
بهشـمول نیروهـای امنیتـی ،افـراد طالبـان و شـهروندان
غیرنظامـی کشـور ،در بـر میگیـرد.
همـه اتفاقهـای تروریسـتی در طـول یـک سـال بـه
بهانـه صلـح و گفتوگوهایـی بـوده اسـت کـه در دوحـه
جریـان یافـت .ایـن گفتوگوهـا نهتنهـا ،قـدرت کاهـش
خشـونتها را نـدارد بلکـه یکـی از دالیـل محکـم بـرای
ادامـه جنـگ اسـت.
گفتوگوهـای صلـح ،جـز اینکـه بتوانـد بـه یـک حرکـت
فرسایشـی بـرای آوردن صلـح بیانجامد ،هدفـی را تعقیب
منیکنـد .در کل ،نظـر بـه آنچـه مشـاهده کردهایـم،
گفتوگوهـای دوحـه ،مانعی برای راهسـازی صلح اسـت.
بـه نحـوی میتـوان چنیـن دریافت کـه حالت فرسایشـی
گفتوگوهـا ،ایـن جریـان را در تسـلط امریکاییهـا
نگهداشـته و سـبب شـده کـه آنـان بتواننـد بـه بهانـه آن،
سیاسـتهای منطقـهای را سمتوسـو بدهنـد.
اگـر دقیـق بنگریـم ،دسـت امریکاییهـا بـرای بـازی
سیاسـی در منطقه ،بیشتر از قبل یعنی بیشتر از زمانی
کـه عملاً با طالبـان درگیـر بود ،باز شـده اسـت .اکنون،
پـای ایـران ،روسـیه و دیگـر کشـورهای منطقه ،بیشتر از
قبـل در جنـگ افغانسـتان دخیل شـده اسـت و میتواند
بـرای امریکاییهـا ،فرصتسـاز باشـد.
امریـکا ،جـز اینکـه رقیبـان خـودش را بـه میـدان جنگی
بکشـاند کـه خـود آن را آمـاده کـرده اسـت ،راه دیگـری
بـرای تضعیـف آنـان ندارد .جنـگ افغانسـتان ،در صورتی
کـه فقـط امریکاییهـا را درگیـر خـود کنـد ،ایـن کشـور
را دچـار رسدرگمـی میکنـد .در حالیکـه رقیبـان آن
توانسـتهاند کشـورهایی مثـل سـوریه و عـراق را تحـت
کنترل خـود درآورده و در آنجـا نقـش بهتری را بـازی
کننـد.
بنابرایـن ،ایاالتمتحـده امریـکا ،راهـی نـدارد مگـر
کشـاندن دیگـران بـه گودالـی کـه کنـده بـود امـا خـود
در آن گیـر افتـاد .بـرای بیـرون شـدن از ایـن گـودال،
میخواهـد رقیبانـش را وارد آن سـاخته و سـپس از آنـان
بـاال رفتـه و رسش بپوشـاند.
بـا اینهمـه ،حکومـت افغانسـتان منیتوانـد بـا هیچیـک
از قدرتهـای جهـان رابطـه مفیـد داشـته باشـد .آنچـه
جریـان دارد ،اصلاً ربطی به بودن و نبـودن یک حکومت
درسـت در افغانسـتان نـدارد و چون حکومـت فعلی ،قادر
بـه تغییـر جریـان کنونـی و گفتوگوهـای دخیـل در آن
نیسـت ،هـر سـو هر سـو رفته و بـه هیچ موضع مشـخصی
نخواهد رسـید.
حکومـت افغانسـتان ،در بـازیای اسـت کـه کسـی بـه
آن بـه هیئـت یکطـرف منینگـرد .حکومـت در میـان
کشـورهای دیگـر فقـط ابـزاری اسـت کـه میتواننـد بـا
اسـتفاده از آن ،بـر یکدیگـر فشـار وارد کننـد .نزدیکـی
غنـی بـه ایران نـه یک سیاسـت از پیش تعیینشـده بلکه
چیزی بود که رشایط آن را سـاخته اسـت .اکنون نیز این
نزدیکـی وجـود دارد درعینحالـی کـه امریکاییهـا نیـز
رویکـرد خودشـان را نسـبت بـه حکومت بهرت سـاختهاند.
بـا وجـود اینهـا ،منیتـوان حـدس زد کـه تعهـد کافی از
سـوی حکومـت بـه کدامیـک وجـود دارد.
این حالت تعلیق اسـت؛ حکومت موضع مشـخصی ندارد
زیـرا در جایگاهـی نیسـت کـه بتوانـد موضـع مشـخصی
را اختیـار کنـد .طالبـان خیلـی بهتر از ارشفغنـی و
اطرافیانـش عمـل کردهانـد .اکنـون همهچیـز بـه نفـع
طالبـان اسـت.
حکومـت حتـا بـا نهادهـا و کسـانی کـه در نظـام بـا
آن رشیـک و همنظرنـد ،رس سـازش نـدارد .اکنـون
خربنگارانـی کـه میخواهنـد از اوضاع کنونی -که بیشتر
نتیجـه گفتوگوهـا در دوحـه اسـت -آگاهـی یابنـد ،بـا
موانعـی برمیخورنـد کـه اعضـای حکومـت آن را ایجـاد
کرد هانـد.
حالـت تعلیـق ،بهخاطـر حکومـت و سیاسـتهایی کـه
خواهـان اجـرای آن بـوده ،همهگیـر شـده اسـت .ایـن
همهگیـری میتوانـد مـردم افغانسـتان را دچـار وضعـی
کنـد کـه نتوانند در مورد رسنوشـت خود تصمیـم بگیرند.
هـدف حکومـت جـز اسـتقرار ایـن ناآگاهـی نیسـت
زیـرا میتوانـد نیروهـای متضـاد و منتقـد را از کار
انداختـه و حتـا زمینـه سـلطهگری را مهیـا کنـد .طـول
کشـیدن گفتوگوهـای صلـح ،بیـش از ایـن منیتوانـد
ادامـه یابـد زیـرا ممکـن اسـت از هـر سـو ،مخالفتهـا و
دسـتاندازیهایی را برانگیـزد کـه درنهایـت بـه جنـگ
داخلـی میانجامـد .جنگی که شـاید هـدف امریکا برای
بیشتر دخیـل سـاخنت رقیبانـش در افغانسـتان اسـت.
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یکسالگی توافقنامهی صلح؛

طالبان هنوز از خشونت دست نکشیده اند
امریکا و طالبان یک سال پیش در چنین روزی در
هوتل «شیراتون» قطر گرد هم آمدند تا به طوالنیترین
جنگ امریکا در افغانستان نقطهی پایان بگذارند.
برآیند  18ماه گفتوگو میان منایندگان امریکایی و
طالبان توافقی بود که در دهم حوت 29 /فربوری
سال گذشتهی میالدی امضا شد .پای این توافقنامه،
زملی خلیلزاد ،فرستادهی ویژهی وزارت خارجهی
امریکا و مال عبدالغنی برادر ،معاون سیاسی گروه
طالبان امضا کردند.
توافقنامهی دوحه ،دربرگیرنده چهار بخش برجسته و
اجرایی است که دو طرف پیش از امضای آن ،توافق
کردند که همهی موارد آن به گونهی همهجانبه عملی
خواهد شد.
اکنون که در یکسالگی توافقنامهی امریکا-
طالبان قرار داریم ،میخواهیم بررسی کنیم که این
توافقنامه چه اندازه عملی بوده و تا چه میزان از
سوی دو طرف نقض شده است .گفتنی است که در
جریان  12ماه گذشته بارها دو طرف ،یکدیگر را به
نقض توافقنامه متهم کردهاند.
قطع رابطه طالبان و القاعده
مهمترین موردی که در توافقنامهی دوحه گنجانیده
شده بود و طالبان آن را باید عملی میکردند ،این
بود که از خاک افغانستان علیه امنیت ملی امریکا
و متحدانش استفاده نظامی صورت نگیرد و طالبان
نباید به هیچ گروه یا فردی این اجازه را بدهند.
در یک مورد زیرشاخهی این بخش آمده است:
«امارت اسالمی افغانستان به هیچیک از اعضایش،
سایر افراد و گروهها ازجمله القاعده اجازه نخواهد
داد که از خاک افغانستان برای تهدید علیه امنیت
ایاالتمتحده و متحدانش استفاده کنند».
همچنان در بخش دیگری آمده است که طالبان
با گروهها یا کسانی که امنیت ایاالتمتحده و
متحدانش را تهدید میکنند ،همکاری نکنند .از
آنجایی که شبکهی القاعده مسئول رویدادهای
یازده سپتامرب در امریکا بود و همین رویداد پای
نیروهای امریکایی را به افغانستان باز کرد ،این
توافقنامه ،بهگونهی برجسته از قطع روابط طالبان
با القاعده یادآوری کرده است؛ اما با این حال ،آیا
طالبان پس از امضای توافقنامه با امریکا ،رابطهشان
را با این گروه تروریستی قطع کرده است یا خیر؟
گزارش تازه دیدبان شورای امنیت سازمان ملل
که  27روز پیش به نرش رسیده ،نشان میدهد که
رهربان القاعده هنوز هم در افغانستان حضور دارند و
از سوی طالبان محافظت میشوند.
در این گزارش آمده است که کشته شدن چندین
فرمانده القاعده در قلمرو زیر کنرتل طالبان،
میرساند که این دو گروه روابط تنگاتنگی باهم
دارند .در این گزارش به کشته شدن چند رهرب
القاعده در مناطق زیر کنرتل طالبان اشاره شده که
صحت این مسئله را تأیید میکند .به گونهی منونه،
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ،روز سهشنبه
( 3عقرب) همین سال اعالم کرد که ابو محسن
املرصی -فرد شامره دوم و فرمانده ارشد شبکهی
القاعده در شبهقارهی هند -در والیت غزنی کشته
شده است.
رییسجمهور غنی در آن زمان ،کشته شدن املرصی
را یک دستآورد خواند و گفت که عضو مهم شبکهی
القاعده از سوی نیروهای امنیتی ،ثابت کرد که تهدید
تروریزم و رابطهی طالبان با شبکههای تروریستی،
هنوز هم پابرجا است.
با آنکه طالبان داشنت رابطه با شبکهی القاعده را
رد کرده بود؛ اما پس از کشته شدن املرصی ،این
گروه در وبسایت «صدای جهاد» در یک مقالهای ،از
کشته شدن او ،ابراز ناراحتی کرد.
در این مقاله آمده است که ابو محسن املرصی ،با
نیروهای طالبان روابط «نیک و حسنه» داشته است.
«ما منیتوانیم با یک توافق عادی با امریکا ،روابطمان
را با تنظیمهای جهادی ،مخصوصاً شبکهی القاعده
قطع کنیم .ما به اساس اوامر دینی این کار را کرده
منیتوانیم ،این یک امر واضح در قرآن کریم است.
امریکا چندین بار توافقنامه دوحه را نقض کرده
است».
از سویی هم ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی طالبان در
گفتوگویی ویژه با روزنامهی صبح کابل ،میگوید
که در هیچ جای توافقنامهی دوحه ،نه قطع رابطه
با گروه و فردی ذکر شده و نه این کار شدنی است.
آقای مجاهد میگوید« :مسلامنان در میان خود ،در

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

مهمترین موردی که در
توافقنامهی دوحه �گنجانیده
شده بود و طالبان آن را باید
عملی میکردند ،این بود که از
خاک افغانستان علیه امنیت
ملی امریکا و متحدانش
استفاده نظامی صورت نگیرد
و طالبان نباید به هیچ گروه یا
فردی این اجازه را بدهند.
باورهایشان رشیکاند ،همبستگی دارند و ممکن
نیست که کسی این را بپذیرد».
در کنار گزارش دیدبان شورای امنیت سازمان ملل،
وزارت خزانهداری امریکا نیز گفته است که گروه
طالبان پس از امضای توافقنامه دوحه ،رابطهی خود
را با گروه القاعده قطع نکرده و القاعده با حامیت این
گروه در افغانستان در حال قوت گرفنت است.
با اینهمه ،دولت افغانستان نیز میگوید که تا
اکنون ،هیچ سندی مبنی بر قطع رابطهی طالبان با
سایر گروههای تروریستی وجود ندارد.
زندانیان رهاشدهی طالبان دوباره به میدان جنگ
برگشتند
بر اساس توافقنامهی دوحه و برای آغاز گفتوگوهای
صلح افغانستان میان هیئت دولت و طالبان ،باید
 6هزار زندانی -شامل یک هزار زندانی دولتی و 5
هزار زندانی طالبان از زندان آزاد میشد .امریکا نیز
مسئولیت هامهنگی با دو طرف داشت.
در بخشی از این توافقنامه آمده است« :طالبان
متعهد است که زندانیان آزادشدهاش به
مسئولیتهای ذکرشده در این موافقتنامه متعهد
باشند تا تهدیدی از جانب آنها متوجه امنیت
ایاالتمتحده و متحدانش نباشد».
همچنان هنگام آزادی زندانیان ،هر یک از آنها تعهد
سپردند که دوباره سالح به شانه منیکنند و در برابر
نظامیان افغانستان منیجنگند؛ اما روزنامهی صبح

بر اساس توافقی که میان
امریکا و طالبان امضا شد ،این
گروه تعهد کرد که حمالت خود
علیه امریکا را متوقف می�کند
و از سویی هم تعهد شد که
حمالت بزرگ در کالنشهرهای
افغانستان پایان مییابد؛
اما برخالف این تعهدات،
طالبان همچنان حمالتشان
را افزایش دادند .تنها در 5
ماه اخیر ،بیش از  10حملهی
موتربمب در چندین ولایت
افغانستان انجام شده است.
کابل در سپتامرب سال گذشتهی میالدی به یک
پژوهش محرم دانشگاه کوینز بلفاست (Queen’s
 ،)University Belfastدست یافت که نشان
میدهد ۶۸ ،درصد از زندانیان رهاشدهی طالبان
از زندانهای حکومت افغانستان ،دوباره به جنگ
برگشتهاند.
در این گزارش با  108نفر از زندانیان آزادشدهی
طالبان گفتوگو شده که از مجموع این ۱۰۸
زندانی ۷۴ ،تن آنها (نزدیک به  ۶۸درصد) ،دوباره
به میدانهای جنگ برگشتهاند .حتا شامری از
این زندانیان رهاشده بهعنوان ولسوال و والیهای
خودخواندهی طالبان ،در شامری از والیتهای
افغانستان تعیین شدهاند .با این حال طالبان
برگشنت زندانیانشان به میدان نربد را رد میکند.

ذبیحالله مجاهد در این مورد ،میگوید که در رشایط
حارض این گروه نیاز به برگشنت آنها به میدان
جنگ ندارد؛ زیرا افراد کافی در صفوف نربد وجود
دارد« .البته برخی حرفها وجود دارد .اداره کابل
و امریکاییها در برخی موارد زندانیان را دوباره
بازداشت کردند و بعضیهایشان در جریان عملیات
باالی خانههایشان کشته شدند».
کاهش خشونتها یا افزایش؟
بر اساس توافقی که میان امریکا و طالبان امضا شد،
این گروه تعهد کرد که حمالت خود علیه امریکا را
متوقف میکند و از سویی هم تعهد شد که حمالت
بزرگ در کالنشهرهای افغانستان پایان مییابد؛ اما
برخالف این تعهدات ،طالبان همچنان حمالتشان
را افزایش دادند .تنها در  5ماه اخیر ،بیش از 10
حملهی موترمبب در چندین والیت افغانستان انجام
شده است.
این رویدادها در والیتهای فاریاب ،غزنی ،زابل،
کندهار ،ننگرهار ،کابل و هرات رخ داده است که
درنتیجه دهها تن از نیروهای امنیتی و غیرنظامیان
جان باختند و صدها تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
از سویی هم در گزارش ساالنهی یوناما نیز آمده
است که همزمان با آغاز گفتوگوهای صلح ،تلفات
غیرنظامیان افزایش یافته است .در این سال تنها
بیش از  3هزار غیرنظامی در کشور کشته شدند.
بر اساس این گزارش ،گروه طالبان مسئول  64درصد
از تلفات غیرنظامیان است .دیربا الینز ،منایندهی
ویژهی سازمان ملل متحد در افغانستان ،هنگام نرش
گزارش گفت« :سال  ۲۰۲۰میتوانست ،سال صلح
در افغانستان باشد؛ اما هزاران غیرنظامی افغان به
دلیل درگیریها کشته و زخمی شدند».
میز خالی گفتوگوها در دوحه ،نشاندهندهی
عدم تعهد طالبان است
مطابق توافقنامهی دوحه ،گفتوگوهای صلح
افغانستان باید در  20حوت؛ یعنی  10روز پس از
امضای این توافق آغاز میشد؛ اما به دلیل بیمیلی و
بهانههای طالبان این روند پس از  6ماه تأخیر در 22
سنبله سال روان آغاز شد.
در یک بخشی از مواد توافقنامه آمده است« :آتشبس
دامئی و جامع یک موضوع آجندای گفتوگو و
مذاکرات بیناالفغانی خواهد بود .رشکتکنندگان
مذاکرات بیناالفغانی در مورد تاریخ و چگونگی
آتشبس دامئی و فراگیر ،ازجمله مکانیسمهای
اجرایی بحث خواهند کرد».
با آنکه  6ماه از آغاز گفتوگوهای صلح افغانستان
گذشته؛ اما تا اکنون هیئت طالبان با هیئت دولت
افغانستان در حتا یک مورد هم توافق نکردند .زمانی
که دور نخست گفتوگوها پایان یافت؛ هیئت دولت
در برگشت به افغانستان ،اعالم کرد که دور دوم را با
هدف گفتوگو در مورد آتشبس به دوحه میروند.
دور دوم گفتوگوها در قطر ،همزمان شد با به قدرت
رسیدن چهلوششمین رییسجمهور امریکا .جو
بایدن ،رییسجمهور جدید امریکا پس از گرفنت
قدرت ،فیصله کرد که توافقنامهی دوحه را دوباره
بازنگری میکند .از آن زمان تا اکنون نزدیک به دو
ماه میشود که گفتوگوها در قطر متوقف است .این
در حالی است که پیشازاین نیز طالبان بارها میز
گفتوگو با منایندگان امریکا را ترک کرده بودند.
همین اکنون نیز طالبان بهجای گفتوگو با هیئت
دولت ،به سفرهای منطقهای و فرامنطقهای خود
ادامه میدهند.
با توجه به مواردی که در باال ذکر شد ،طالبان تقریباً
همهی تعهداتی را در دوحه کرده بودند را شکستند
و به باور آگاهان سیاسی ،ممکن است بررسی جو
بایدن حتا به لغو توافقنامهی دوحه بینجامد و در
کل گفتوگوهای صلح افغانستان لغو شود و جنگ
ادامه داشته باشد.
علیسجاد موالیی ،آگاه روابط بینامللل به روزنامهی
صبح کابل ،میگوید که توافقنامه دوحه یک شانس
بود که میتوانست جنگ افغانستان را پایان دهد؛ اما
قربانی بازیهای انتخاباتی خلیلزاد و ترامپ شد.
آقای موالیی ،تأکید میکند که توافقنامهی دوحه به
دلیل یکجانبه بودن دست طالبان را باال داشت و
این وسط دولت افغانستان است که هر روز تحتفشار
قرار میگیرد« .امروز طالبان است که برای ما خط
نشان میکشد .با این حال ،با توجه به مواردی
که طالبان نقض کردند ،فاتحه توافقنامه دوحه را
خواندند».
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نگرانی زنان از روند گفتوگوهای صلح:
لیالیوسفی
گزارشگر

«با آمدن طالبان باید فاتحه هرن را در افغانستان بخوانیم؛ طالبان
به هرن هیچ بهایی قایل نیست .من با آمدن طالبان نگران آیندهام
استم؛ طالب هیچگاهی به زنان اجازه کار کردن بیرون از خانه را
منیدهد .نگران سیاست آشفته افغانستان استم که قربانی این
سیاست ما زنان استیم».
این را رحیمه همدرد ،دانشجوی دانشکدهی هرنهای زیبای دانشگاه
کابل میگوید .این روزها که حرف صلح با طالبان و سهیمشدنشان
در قدرت سیاسی در پیش است ،رحیمه نگران آیندهی کاریاش
شده است .او میگوید که اگر با طالبان صلح شود ،زنان منیتوانند
روی پردهی تلویزیون بیایند .رحیمه که مشغول فراگیری رشتهی
تیاتر است ،منیداند که با آمدن طالبان به پایتخت ،آیا میتواند در
این بخش کار کند یا خیر؛ چیزی که این روزها او را بیشرت از هر چیز
دیگری آزار میدهد.
نگرانی زنان از آمدن طالبان ،بیشرت برمیگردد به اینکه؛ در زمان
حاکمیت پنجسالهی این گروه در افغانستان ،زنان از بیشرت حقوق
برشیشان محروم بودند .در زمان حاکمیت طالبان ،زنان حق
آموزشوپرورش ،حق کار و حقوق سیاسی نداشتند.
پس از رسنگونی طالبان و رویکار آمدن نظام نو ،زنان به حقوق
هرچند اندک اما مهمی دست یافتند .در این دوره ،زنان از
چهاردیواری خانهها آزاد شدند ،حقوق زنان در سندهای حقوقی
ملی –قانون اساسی و سایر قانونها -جای گرفت .زنان توانستند
حق آموزشوپرورش ،حق کار در بیرون از خانه و حتا به حقوق
سیاسیشان دست یابند؛ توانستند از حق انتخاب کردن و انتخاب
شدن برخوردار شوند.
اکنون که دولت افغانستان با گروه طالبان در تالش رسیدن به
صلح است ،زنان نگران آناند که با توافق با طالبان ،اینهمه
دستآوردهایشان را ازدستداده و دوباره زندانی خانگی شوند.
مروه امانی -باشندهی کابل -میگوید« :من بهعنوان مادری که در این
کشور زندگی میکنم و شوهرم را در جنگ با طالبان ازدستدادهام،
صلح با طالبان را بدون در نظر گرفنت حقم ،منیپذیرم ».او
میگوید که؛ اگر با آمدن طالبان ،دخرتانش از آموزش محروم شوند،
هامنگونه که خودش در زمان حاکمیت این گروه شده بود ،صلح
با طالبان را بیارزش میداند« .در یک کشور باید حقوق مرد و زن
بهطور مساویانه در نظر گرفته شود .پس از مرگ شوهرم نانآور خانه
بودم و متام سختی را بهتنهایی کشیدم .منیخواهم دوباره به عقب
برگردم و هیچ سهمی از حق یک شهروند نداشته باشم».
کالنترین نگرانی زنان از روند صلح بحثهای پنهانیای است که
در پشت پردهی میز گفتوگوها انجام میشود؛ زنان افغانستان هنوز
منیدانند که در صورت توافق با طالبان ،چه تصمیمی در موردشان
ش طالبان را زنستیزیانه
گرفته میشود .زنان افغانستان ،هنوز هم نگر 
میدانند و به باور بسیاری از زنان ،دیدگاه طالبان رویهمرفته و در
پیوند به آنها هیچگونه تغییری نکرده است.
فهیمه رسولی ،فعال حقوق زنان ،به
صبح کابل میگوید« :صلح
در نخست نیازمند یک
تضمین برای قطع
خونریزی است.
بخواهیم
اگر
حرفی از صلح
بزنیم اول باید
به افغانکشی،

قتل و خونریزی نقطهی پایان بدهیم .هنوز ما در یک خونریزی به
رس میبریم؛ هنوز که در گوشهکنار افغانستان زنان قربانی میشود».
بانو رسولی نقش زنان را در روند صلح افغانستان ،نقشی منادین
دانسته و میافزاید« :زنانی که در گفتوگوی صلح با طالبان رشکت
کردند ،نتوانستند از زنان افغانستان منایندگی کنند .در این دور
گفتوگو ،جایگاه زنان هنوز مشخص نشده که زنان در کجای این
گفتوگوها قرار دارند».
او خطاب به طالبان میگوید که آنها باید بدانند که زن افغانستانی
امروز ،زن بیست سال پیش نیست و از حقش ساده منیگذرد.
این در حالی است که پنج زن -فوزیه کوفی ،فاطمه گیالنی ،شهال
فرید ،حبیبه رسابی و رشیفه زرمتی -در گروه گفتوگوکنندهی صلح
دولت افغانستان عضویت دارند.
زندگی در دورهی حاکمیت گروه طالبان و ستمهایی که در این دوره
بر زنان رفته ،سبب شده است که زنان از آمدن طالبان و صلح با این
گروه در هراس باشند؛ شهروندان زن افغانستان از این میترسند که
آزادیشان دوباره به برقع و شالق منتهی شود.
شامر زیادی از زنان ،در آغاز گفتوگوهای صلح با طالبان ،با
روشهای گوناگونی نگرانیشان را از نابودی دستآوردهای دو
دههی گذشتهشان بازگو کردند؛ شامری با راهاندازی هشتک «ما
به عقب برمنیگردیم» در شبکههای مجازی و شامری هم با ریخنت
به خیابانها.
پس از امضای توافقنامهی صلح امریکا-طالبان ،شامری از فعاالن
حقوق زن در هشتم مارچ سال پار در برلین –پایتخت آملان -با شعار
«نه به سنگسار» از احتامل بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان
بیزاری خودشان را ابراز کردند و یکپارچگی و همبستگیشان را با
زنانی که در افغانستان زندگی میکنند ،اعالم کردند.
همینگونه ،شبکهی زنان افغانستان ،در یک کنفرانس خربی در
کابل با نرش اعالمیهای نگرانیاش را از آمدن طالبان اعالم کرده
است .در بخشی از این اعالمیه آمده است« :زنان افغان بیش از ۵۰
درصد جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند و باید نقش و سهمشان
در تصمیمگیریهای کشوری و مذاکرات صلح افغانستان فراموش
نشود .سهم زنان باید متناسب با جمعیتشان در گفتوگوی صلح
نیز محاسبه گردد».
زنان افغانستان این را حق خود میدانند که در رویدادهای
رسنوشتساز کشور؛ مانند روند ملی صلح ،سهم فعال و مؤثری
داشته باشند ،حقوق برشیشان در گفتوگوهای صلح بهعنوان اصل
بدون برگشت در نظر گرفته شود.
گسرتش تروریزم و بدتر شدن وضع امنیتی افغانستان ،حضور
کمرنگ زنان در حکومتهای محلی و نبود سازوکار پشتیبانی از
زنانی که کار میکنند ،بخشی از چالشهایی است که روند مشارکت
سیاسی زنان را در افغانستان متأثر کرده است.
زهرا رسوری -خربنگار -از نگرانیاش در رابطه به گفتوگوهای صلح،
میگوید« :طالبان که شنیدن موسیقی را حرام میدانند و اجازهی
بیرون رفنت زنان را بدون محرم منیدهند؛ در هیچ صورت اجازه
ظاهر شدن زنان را در پردهی تلویزیون نخواهند داد».
زنانی که درگیر خربنگاری و کار رسانهای استند ،بهدلیل
باورهای سنتی طالبان و شناخت بیشرت از دیگر زنان
از طالبان ،بیشرت از زنان دیگر نیز نگران آمدن
طالبان استند .رسوری میگوید« :صلحی که
در آن صدای خربنگار خاموش شود ،برای هیچ
زن افغان قابلقبول نیست .زنان افغان صلح
میخواهد ،اما نه به هر قیمتی».
خانم رسوری ،آزادی بیان را از مهمترین
دستآوردهای افغانستان در دو دههی
گذشته میداند که به هیچ رو نباید
برای صلح با طالبان از آن گذشت.
در بیشرت از شش ماه گذشته که
گفتوگوهای صلح با طالبان جریان
دارد ،در کنار سایر شهروندان ،زنان
بیشرت نگران ازدستدادن حقوق
برشیشان استند؛ زنان افغانستان
منیخواهند ،حق آموزشوپرورش،
حق کار در بیرون از خانه و در
کل حقوقی که در قانون اساسی
 1382به دست آوردهاند را از
دست بدهند؛ آنچه که صلح با
طالبان ترس آن را به جان زنان
افغانستانی انداخته است.

سرنوشت مبهم زنان یک سال پس از
امضای توافقنامهی امریکا و طالبان

حلیمه دیبا
یک سال از توافقنامه صلح گروه طالبان با ایاالتمتحده امریکا میگذرد .همزمان و
پسازاین توافقنامه ،هجمهای از تبلیغات مثبت و منفی رسانههای داخلی را درنوردید.
برخی از کارشناسان ،این توافقنامه را زمینهای برای برقراری صلح در افغانستان دانسته
و آن را به فال نیک گرفتند .در همین حال گروهی دیگر این توافقنامه را فریب رسانهای
دولت پیشین ایاالتمتحده امریکا در زمان نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری و
کارزارهای انتخاباتی دونالد ترامپ دانستند.
مفاد این توافقنامه که در چهار بخش کالن خالصه میشود ،ارایه تضمینها و
مکانیسمهای اجرایی و اعالم جدول زمانی برای خروج متام نیروهای خارجی از افغانستان،
ازجمله نخستین و مهمترین بخشهای این موافقتنامه است .آزادی زندانیان طالب که در
توافقنامه ذکر شده بود و بهطور شتابزدهای توسط دولت افغانستان اجرا شد نیز از مفاد
ذکر شده در این توافقنامه بود.
پس از  11سپتامرب  2001و رد درخواست دولت ایاالتمتحده مبنی بر تحویلدهی
نیروهای القاعدهی مستقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به دولت امریکا ،موجب آغاز
حمله نظامی امریکا و همپیامنانش به افغانستان شد.
فعالیتهای نظامی ناتو و دولت ایاالتمتحده امریکا پس از سال  2014در بخش عملیات
نظامی پایان داده شد و پسازآن رسپرستی جنگ با طالبان و گروههای هراسافکن
مستقیم به نیروهای دفاعی افغانستان واگذار شد.
سوای بعد نظامی حضور نیروهای خارجی در افغانستان ،دگرگونیهایی که پس از رسنگونی
طالبان در افغانستان رومنا شد ،نقطه عطفی در تاریخ افغانستان به شامر میآید.
پس از سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت انتقالی و بعد از آن انتخابات ریاست
جمهوری افغانستان ،نور امید تازهای در دل مردم افغانستان تابیده شد .مردم با شکست
طالبان و جرقههای تحوالت جدید ،با آغوش باز از دموکراسی و پیامدهای آن استقبال
کردند و در این راه قربانیهای بسیاری نیز دادند؛ جوانان رشید افغان در قالب نیروهای
امنیتی و دفاعی جانهای خود را فدای آزادی و دموکراسی کردند.
گروه طالبان با متام نشانههای متدن انسانی مخالف بود و از هر فعالیت و نظری که
مخالفشان بود به بدترین شکل ممکن جلوگیری میکرد .بزرگترین گروهی که در دوره
حکومت طالبان با ظلم و ستم فراگیر مواجه شد ،زنان بود .بر پایهی برداشت افراطگرایانهای
که طالبان به آن اعتقاد دارند ،همه افراد ملزم به رعایت قوانین آنها هستند.
خوب به یاد دارم که در خارج از کشور ،در روزنامهای رسنوشت یک زن افغانستانی که معلم
بود و بعد شوهرش را در جنگ از دست داده بود ،به دلیل نداشنت چادری منیتوانست
از خانه خارج شود و برای تأمین نیازهای اولیه زندگیاش بهناچار کودک خردسالش را به
گدایی گامشته بود را خواندم .وحشت و تأثیری که آن مقاله در ذهن من از گروه طالبان
گذاشته بود ،تاکنون در ذهنم حک شده است .مرگ ،وحشت و فقر ارمغان حکومت طالبان
بود که تبعات آن تا سالها از اذهان مردم افغانستان پاک منیشود و تاریکترین دوران
زندگی تاریخ زنان به شامر میرود.
در مفاد توافقنامه صلح دولت امریکا و گروه طالبان هیچ بخشی از آن به مردم افغانستان و
بهطور خاص به زنان افغانستان پرداخته نشده بود .حمله نیروهای امریکایی و همپیامنانش
در افغانستان تبعات خاص و ویژهای در زندگی مردم افغانستان و بهخصوص زنان افغانستان
به دنبال داشته است و مخاطب افغانی در این توافقنامه به دنبال حفظ تحوالت بعد از
سقوط طالبان در مفاد این موافقتنامه بود.
زنان افغانستان پس از دوره تاریک طالبان؛ آزادی بیان ،دموکراسی ،حق تحصیل ،حق
داشنت شغل و فعالیت اجتامعی ،حق رأی ،حق انتخاب پوشش را در دوره دموکراسی بازهم
تجربه میکردند .در این توافقنامه تنها دو طرف؛ یعنی گروه طالبان و دولت ایاالتمتحده
امریکا ،بدون توجه به رسنوشت افغانستان و مردم آن ،دغدغههای حفظ منافع خود را در
نظر گرفتند و برای ختم لشکرکشی امریکا و همپیامنانش برنامهریزی کردند.
طالبان پس از امضای توافقنامه با امریکا حمالت خود را از نیروهای بیناملللی مخصوصاً
امریکایی بهطرف نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی افغانستان معطوف کرد .پس از
رهایی زندانیان طالب ،میدانهای جنگ از بیرون شهرها به داخل شهرها کشانیده شده و
هر روز در بخشهای مختلف شهرها ،ترورهای هدفمند صورت میگیرد.
در میان این ترورهای هدفمندانه ،طالبان علیرغم تبلیغات خود که با زنان کاری ندارند،
زنان تحصیلکرده و کسانی را که در جامعه فعال هستند را هدف ترورها قرار دادهاند .قتل
فرشته کوهستانی که ازجمله زنانی که دیدگاهش نیز معتدلتر بود و همچنان قتل دو
دادستان زن و دو قاضی زن ،قتل خربنگاران زن که با وجود مشکالت فراوان در افغانستان،
توانسته بودند به جایگاهی در اجتامع دست یابند ،زنگ خطری برای زنان افغانستان است.
از آتشبس دایمی و فراگیری که قرار بود بخشی از آجندای گفتوگوهای صلح افغانستان
بهحساب بیاید با هر دور گفتوگو بهوقت بعد موکول شد و اکنون که اصل گفتوگو با اما
و اگر مواجه شده ،هنوز خربی از آتشبس نیست .همهروزه زنان افغان با از دست دادن
عزیزانشان و سایه شوم احتامل روی کار آمدن طالبان زندگی خود را میگذرانند و از
آینده نامعلوم خود بیم دارند.
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مشروعیتبخشى جهانی؛

طالبان چگونه از یک گروه تروریستی به یک گروه
سیاسی بدل شد؟
طالبان پس از حکومت پنجسالهشان در افغانستان،
پناه دادن به القاعده و حمله تروریستی یازدهم سپتامرب
( 2001توسط القاعده) ،با تصویب قطعنامههای 1373
و  1455از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد
بهعنوان گروه تروریستی شناخته شد.
گروه طالبان با حاکم شدن بر بیشرت خاک افغانستان
در زمان حکومتشان ،یکی از نخستین کارهایی که
در پایتخت انجام داد ،کشنت دکرت نجیبالله ،آخرین
رییسجمهور رژیم تحت حامیت شوروی بود که به دفرت
سازمان ملل متحد پناهنده شده بود.
گروه طالبان در مناطق زیر کنرتل خود ،نسخهی
سختگیرانهای از رشیعت اسالمی را پیاده کرد.
زنها اجازهی کار ،آموزش و بیرون رفنت از خانه بدون
همراهی یک عضو مرد خانواده را نداشتند .مردان باید
لباس محلی میپوشیدند ،ریش انبوه میگذاشتند و
موهایشان را کوتاه میکردند.
در زمان حاکمیت گروه طالبان ،نرش برنامههای
تلویزیونی ،سینام ،تیاتر ،موسیقی و عکاسی ممنوع بود.
تقویم افغانستان از هجری خورشیدی به هجری قمری
تغییر کرده بود و مجازات خشنی مانند قطع دست و
سنگسار روی شهروندان تطبیق میشد.
در سال  ۱۹۹۸و در پی مببگذاری شبکه القاعده
در دو سفارت امریکا در رشق آفریقا ،بیل کلینتون
رییسجمهوری وقت ایاالتمتحده -دستور دادکمپهای آموزشی القاعده در والیت خوست افغانستان
هدف حملهی هوایی قرار گیرد؛ حملهای که آسیبی به
اسامه بنالدن و دیگر رهربان القاعده نرساند.
در سال  ،۲۰۰۰فشارهای ایاالتمتحده به طالبان برای
تحویل دادن رهربان القاعده شدت یافت و سازمان ملل
متحده این گروه را تحریم کرد.
در اوایل سال  ،۲۰۰۱طالبان دو پیکره تاریخی بودا در
بامیان را منفجر کرد.
در سپتامرب  ،۲۰۰۱دو عضو گروه القاعده ،متحد
طالبان ،احمدشاه مسعود ،فرمانده ارشد ائتالف شامل
را در والیت تخار ترور کردند؛ واقعهای که بهشدت باعث
کاهش روحیه نیروهای مخالف طالبان شد.
در  ۱۱سپتامرب  ،۲۰۰۱ورق به زیان طالبان برگشت.
القاعده که طالبان به رهربانش پناه داده بود و حارض به
تحویل دادن آنها نبود ،با هواپیامهای مسافربری ربوده
شده ،به اهدافی در نیویورک و واشنگنت حمله کرد و
هزاران نفر را کشت.
یک ماه طول نکشید که امریکا در رأس ائتالفی از
کشورهای متحدش ،به طالبان حمله کرد و تا هفته اول
دسامرب  ،۲۰۰۱این گروه از قدرت ساقط شد.
با وجود عملیات گسرتده جستوجو ،امریکا و متحدانش
موفق به دستگیری رهربان عمده گروه طالبان ،ازجمله
مال محمدعمر نشدند و آنها بر اساس گزارشها به کویته
پاکستان گریختند و از آنجا به هدایت گروه طالبان
ادامه دادند.
پاکستان بهعنوان یکی از وجود آورندگان و پدرخواندهی
طالبان ،با پناه دادن به این گروه تروریستی ،مانع نابودی
و برافتادن آن شد .درخواستهای پیدرپی و شواهد و
مدارک دولت افغانستان نیز برای تحتفشار قرار دادن
پدرخوانده طالبان از سوی امریکا ،ناکام و بینتیجه ماند.
حتا امریکا با کشنت بنالدن ،مرگ مال عمر و قتل منصور
و رسان طالبان و القاعده در خاک پاکستان ،سیاستهای
خود را مبنی بر از بین بردن پناهگاهها ،آموزشدهندگان
و تسلیحکنندگان این گروه تغییر نداد و همچنان گفتهها
و فشارهای جمهوری اسالمی افغانستان در این موارد رد
شده و مردود ماند.
در سالهای اول پس از سقوط طالبان ،آرامش به
افغانستان بازگشت ،کودکان دخرت و پرس به مدرسه
برگشتند ،زنان اجازه کار یافتند ،رسانههای آزاد روزبهروز
بیشرت شدند و همزمان تشکیل و تقویت نهادهای
حکومتی و دموکراتیک هم در جریان بود؛ ازجمله تصویب
قانون اساسی ،تشکیل ارتش ،برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری و پارملانی و انجام روند خلع سالح گروههای
غیرمسئول در کنار تشکیل و تقویت ارتش و پلیس ملی.
اما پاکستان با زیرکی ،متانت و صرب؛ طالبان راندهشده
و مطرود را در دامان خود نگاه داشت و از معدوم شدن و
نیستی این گروه تروریستی و تحت تعقیب قرار داده شده
از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ،ایاالتمتحده

علیشیر شهیر

گزارشگر

پاکستان بهعنوان یکی از
وجود آورندگان و پدرخواندهی
طالبان ،با پناه دادن به این
گروه تروریستی ،مانع نابودی و
برافتادن آن شد .درخواستهای
پیدرپی و شواهد و مدارک دولت
افغانستان نیز برای تحتفشار
قرار دادن پدرخوانده طالبان از
سوی امریکا ،ناکام و بینتیجه
ماند.
امریکا و متحدان اتالنتیک شاملی پیشگیری کرد.
طالبان بار دیگر با آموزش و تجدیدقوا وارد میدان نربد
در افغانستان شد و با حمالت برنامهریزیشده در مناطق
دورافتاده از پایتخت ،تشکیل حکومت محلی و هرازگاهی
نیز با حمالت انتحاری در کابل و برخی والیات ،به ایجاد
رعب و وحشت در میان مردم و نظامیان و از سوی دیگر
استحکام پایگاههای خود در این رسزمین پرداختند.
در طول سالهای بعد و بیشرت بعد از  ،۲۰۰۶حمالت و
مببگذاریهای طالبان بیشرت و پیچیدهتر شد و کمرت
جایی در افغانستان از گزند این حمالت در امان ماند،
حتا ارگ ریاستجمهوری ،وزارتخانهها و مقر نیروهای
ناتو در افغانستان هم هدف حمله طالبان قرار گرفت.
کار بهجایی رسید که آمریکا که میگفت با هدف حذف
طالبان و حامیت و تقویت دموکراسی به افغانستان آمده،
پذیرفت با این گروه رس میز مذاکره بنشیند و رسانجام
در  ۲۹فربوری  ،۲۰۲۰توافق صلح طالبان و آمریکا بر
مبنای خروج نیروهای خارجی از افغانستان و رفنت
بهطرف مذاکرات صفح افغانستان امضاء شد.
رشوط عمدهای که امریکا در این توافق بر آن تأکید
داشت ،فاصله گرفنت طالبان از گروههایی مانند داعش
و القاعده و تهدید نکردن منافع امریکا بود؛ دیگر موارد،
ازجمله نوع نظام افغانستان ،رسنوشت ارتش و نهادهای
انتخابی ،قانون اساسی و حقوق و آزادیهای مردم این
کشور ،به مذاکرات صلح افغانستان موکول شد که اکنون
در قطر آغاز میشود؛ اما چه شد گروهی که امریکا و
جهان آن را یک گروه تروریستی خطاب میکرد ،حاال
برای آنها دیپلوماسی به خرج میدهند و آنها را به
مهامنی دعوت میکنند؟

گشایش دفرت سیاسی طالبان؛ گام نخست
مرشوعیت بخشی
با ادامه یافنت جنگ با طالبان در افغانستان ،به نظر
میرسید که امریکا و دولت افغانستان در صدد بودند
با طالبان ارتباط برقرار کنند و آقای کرزی چندین بار
طالبان را در دوران ریاستجمهوریاش «برادر» خطاب
کرد و خواستار پیوسنت آنها به روند صلح بود.
در این سالها دولت پاکستان برای ایجاد ارتباط میان
دولت افغانستان و طالبان همکاری الزم را نکرد .کابل
تالش داشت تا زمینه ارتباط میان منایندگان دولت و
طالبان در ترکیه و عربستان فراهم شود ،ولی با مخالفت
آمریکا و سایر همپیامنان بیناملللی کابل مواجه شد.
کریم خرم ،رئیس دفرت آقای کرزی در کتاب خاطراتش
«چهل سال در طوفان» نوشته است که با گشوده شدن
دفرت قطر موافق نبود .او مدعی شده که مالقاتهای
مخفی آمریکا و طالبان گویا از آملان آغاز و به مفکوره
ایجاد دفرت در قطر انجامیده بود و افغانستان با
عالقمندی که به روند صلح داشت ،اما با نحوه پرداخنت
به آن به دیده شک مینگریست.
او نوشته که رییسجمهور کرزی متایل داشت که اگر
قرار باشد دفرتی برای طالبان در خارج افغانستان
ساخته شود ،ترجیحاً در ترکیه یا عربستان انتخاب شود.
«وی قطر را کشور فاقد اختیار و عملی کننده فرمایشات
آمریکاییها میدانست».
آقای خرم همچنین نوشته که آقای کرزی در رأس یک
هیئت در  ۳۰مارچ  ۲۰۱۳به قطر رفت تا مقامهای این
کشور را راضی کند که زمینه گفتگو و مالقات مستقیم
طالبان را با دولت فراهم کند ولی جواب قطریها این
بوده که «در زمینه باید با آمریکاییها حرف زد ،زیرا قطر
فقط مهامندار است».
دفرت سیاسی طالبان در قطر در  ۲۸جوزا سال
 ۱۳۹۲گشایش یافت که با نصب تابلو و پرچم «امارت
اسالمی افغانستان» خشم کابل ،بهویژه حامد کرزی،
رییسجمهوری پیشین افغانستان را برانگیخت.
دولت ،طالبان را متهم کرد که در نظر دارند این محل
را بهعنوان دفرت منایندگی یک دولت مستقل معرفی
کنند .طالبان نیز در روز باز شدن این دفرت گفته بود که
فعالیت سیاسی خواهند داشت .گشایش این دفرت به
طالبان فرصت داد که آنها بتوانند به شامری از کشورها
سفر کنند و فعالیت سیاسیشان را گسرتش دهند .تا
جایی که زملی خلیلزاد ،مناینده ویژه وزارت خارجهی
امریکا در امور صلح افغانستان در ماه میزان  1397به
این دفرت طالبان در قطر رفت ،دیداری که از هامن آغاز
دوستانه به نظر میرسید.
امتیازهای یکجانبه در مذاکرات صلح
ایاالتمتحدهی امریکا بهخاطر حارض کردن طالبان به
میز مذاکره ،به هر امتیازی که این گروه روی آن انگشت
گذاشت ،نه نگفت.
طالبان از آغاز آنچه روند مذاکره و صلح یاد شده است،
بهصورت کامالً رصیح و قاطعانه همهی این تالشها را رد
کرده و از آن بهعنوان تاکتیکی در جهت تفرقه یا تضعیف
صفوف مخالفان یاد کرده است .شدت یافنت حمالت
تروریستی طالبان طی سالهای گذشته ،بهخصوص در
چند ماه سال روان ،حکایت از آن دارد که واقعاً روندی
که از آن به نام روند مذاکره و مصالحه با طالبان یاد
میشود هیچگونه دستآورد و نتیجهای جز باج دادن
و امتیاز بخشیدن به طالبان نفعی برای صلح نداشته
است.
طالبان بهخوبی توانستهاند با استفاده از رشایط به
وجود آمده ،نهتنها چهرههای شاخص سیاسی را از رس

راه خود حذف کنند ،بلکه وجهه و اعتبار حکومت را نیز
به پایینترین درجه ممکن تقلیل دادهاند .همچنین در
صفوف طرفداران حکومت نیز جدایی و بدگامنی را به
وجود آوردند.
واقعیت انکارناپذیر آن است که طالبان با تداوم حمالت
خشونتبارشان نشان دادند که این گروه به امتیازاتی
چون رهایی هزاران زندانیشان ،بخشش از سوی شورای
امنیت سازمان ملل و تبدیل شدن فهرست سیاه آنان به
خاکسرتی یا حذف نامشان از فهرست یادشده ،راضی
نیستند و دنبال امتیازهای بیشرتیاند.
محمد داوود قیومی ،پژوهشگر مطالعات صلح و حل
منازعه نیز تأکید میکند که مذاکرات برای طالبان یک
تاکتیک نظامی بوده است .او به روزنامه صبح کابل
میگوید« :در حال حارض طالبان هیچ متایلی به ادامهی
گفتوگوهای صلح ندارند .چون در آغاز گفتوگوها آنها
بر این باور بودند که در چارچوب گفتوگوهای صلح
افغانستان میتواند امتیازهای زیادی را تا رسحد خروج
کامل نیروهای امریکایی از آمریکا بگیرند ،اما با رسکار
آمدن دولت جدید امریکا ،این سناریو تغییر کرد و آنها
امید خود را از امتیازات بیشرت از دست دادهاند».
این پژوهشگر صلح و حل منازعه تأکید دارد که طالبان
در برابر امتیازاتی که دریافت کردهاند -به شمول رهایی
هزاران زندانیشان -نهتنها هیچ گام مثبتی برای آمدن
صلح بر نداشته و خشونتها را کاهش نداده ،بل این
گروه اخیرا ً رشطهای تازهای را نیز مطرح کردهاند .آقای
قیومی به این باور است که این کارهای طالبان نشان
میدهد که این گروه از مذاکرات ،بیشرت بهعنوان یک
تاکتیک برای رسیدن به هدفهای شخصی خودشان
استفاده کردهاند ،نه ختم جنگ در افغانستان.
عدم شکلگیری دولت مقتدر؛ دلیل باجدهی به طالبان
شامری از کارشناسان بر این باورند که دلیل اصلی
امتیازدهی و مرشوعیت بخشی به طالبان ،عدم
شکلگیری یک نظام مقتدر در کابل است.
به گفتهی آنها با تشکیل حکومت موقت به رهربی
کرزی ،امریکاییها در نخست امیدوار بودند که او
بهشدت محبوب میشود و به یک رهرب ملی تبدیل
خواهد شد .از دید آنها ساختار سیاسی که در
اطراف کرزی شکل میگیرد ،افغانستان را به سمت
ثبات خواهد برد که دموکراسی در آن نهادینه میشود
و یک حکومت قدرمتند به میان خواهد آمد؛ بنابراین
امریکاییها به این فکر بودند که با روی کار آمدن یک
حکومت قدرمتند ،نیازی به گفتوگو با طالبان نیست
و رسانجام آنها شکست خواهند خورد؛ اما در دور
دوم ریاستجمهوری آقای کرزی ،از مسیری که باید
میرفت ۱۸۰ ،درجه تغییر کرد و محبوبیت خود را در
میان مردم از دست داد.
ادریس رحامنی ،آگاه مسائل سیاسی به روزنامه صبح
کابل میگوید که آقای کرزی به شمول اعضای فامیلش
بیشرت به فساد آغشته شده و در منفیبافی و تئوری
توطئه گیر ماند و جای شکلگیری یک حکومت مقتدر
در افغانستان خالی ماند.
او تأکید میکند« :امریکاییها فکر کردند که مشکل
در کرزی است و با آوردن شخصی که بهمراتب
تحصیلکردهتر و به امریکاییها نزدیکتر و همچنان
در میان مردم فهمیدهتر به نظر میرسید ،به قدرت
نشاندند؛ اما دورهی پنج سال حکومت آقای غنی،
امریکا را به جدیت متوجه کرد که این راهحل نیست و
برای امریکا حوصلهی آزمایش شخص دیگری برای پنج
سال دیگر منانده بود و تصمیم گرفتند که با طالبان
کنار بیایند».
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ضامنت برای اجرایی کردن توافقنامه وجود ندارد؛ اول کار خراب ،میانه کار و درنهایت
گفتوگو �کننده :ابوبکر صدیق
ویژهی یکسالگی توافقنامه صلح امریکا-طالبان
پایان کار هم خراب است.
به نظر شام آیا ما آنچنان که باید
سال دوم ،شماره  ،328یکشنبه 10 ،حوت  28 ،1399فبروری 2021
معاون گروه طالبان به مردم امریکا نامه نوشته ،اما در اینسو ،مردم
در حال گفتوگو هستیم یا اینکه
افغانستان هرگز مورد توجه آنان نبوده و هر روز کشته میشوند .به نظر
نشستهای دوحه ،چیزی جز
شام چرا طالبان به مردم امریکا مراجعه میکنند؟
منایش یک گفتوگو نیست؟
ازلحاظ سیاسی ،طالبان دولت افغانستان را دستنشاند ه میدانند و پیام
منایشی بودن گفتوگو از منظر اصول و قواعد مذاکره باید
دادن و نام ه نوشنت به امریکایی بهزعم طالبان؛ حرف زدن با فرد نخست؛
موردبررسی قرار گیرد .دنیای امروزی به اساس یکرسی
یعنی امریکا است که تصمیم نهایی را میگیرد و باالی دولت افغانستان
از قواعد و رفتارهای تعریفشده بنا یافته است .این
عملی میکنند؛ اما یک گزینه نباید فراموش شود :مال برادر و هبتالله
قواعد در زندگی فردی -غیررسمی -دولتداری و فرای
هرقدر ظلم کردند ،انفجار دادند و انتحار کردند ،باالخره شهروند این
دولتداری ،سازمان ملل و بهویژه در مورد گروههای
کشور هستند ،چرا بهجای مراجعه کردن به امریکا ،به افغانستان
تروریستی -شورشی وجود دارد.
مراجعه منیکنند؟
مؤلفههای صلح برایجنگ ،یکی از کارشیوههای
پس از توافق امریکا با طالبان خشونتها بیشرت شد؛ چیزی
منظم تعیینشده در جهان است تا بتواند نظم
که خالف توافق را نشان میدهد .به نظر شام هدف
را در کرهی خاکی تأمین کند .در خصوص
طالبان چیست؟ آیا آنان منیدانستند که نقض توافقنامه
مذاکرات صلح قطر ،قواعد گفتوگو مدنظر
میتواند امریکا را بار دیگر به جنگ با آنان وادار کند؟
گرفته نشده است .یکی از قواعد مذاکره نیت
اگر به مسئله از عینک سیاسی نگاه کنیم ،طالبان با این رویکرد
خیر دو طرف برای تأمین صلح و آشتی است؛ اما
تالش میکنند که امتیازهای بیشرتی در میز مذاکره بگیرند .در
در محور مذاکره دوحه ،سه طرف؛ امریکاییها،
غیر اینصورت هیچ وجدان بیداری چنین ظلمی را منیپذیرد؛
طالبان و هیئت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان
زیرا مردم ما بزرگترین ظلم را شاهد بودهاند .حتا هر حاکم و
که از چرت جمهوریت دفاع میکنند ،به اساس
ی امتیاز خود بوده
رهربی که در این کشور به قدرت رسیده ،در پ 
یکرسی منافع روی میز قرار گرفتهاند« .وقتی
و خدمت به مردم نکرده است.
جمهوریت میگوییم؛ منایندگی از  ۳۴والیت
مشکل اساسی در موافقتنامهی طالبان و امریکا ابعاد پنهانی
افغانستان میکند که هر کدامشان خواستها
آن است .یک مورد پنهانی توافقنامه دوحه؛ ایجاد حکومت
و مطالبههای خود را در خصوص روند صلح
عبوری – موقت -است .یک نهاد امریکایی به نام رند ()RAND
ت خیری در خصوص به
دارند ».با اینهمه ،نی 
چند پیشطرح را منترش کرد که با دولت افغانستان ،امریکا و
نتیجه رسیدن روند صلح در این روند وجود ندارد؛
جامعه بیناملللی رشیک ساخته شده است .در این طرح تذکر
ی تأمین منافع خود هستند.
امریکاییها در پ 
رفته که در افغانستان ،ابتدا حکومت موقت ایجاد شود و سپس
طالبان به دنبال تحمیل رویکردهای خویشاند
به حکومت انتخابی برویم .حکومت فعلی قدرت را به حکومت
و کسانی که به منایندگی از نظام جمهوریت به
شاره:
موقت تسلیم کند ،لویهجرگهی تعدیل قانون اساسی دایر شود و زمینه انتخابات فراهم شود .درنهایت امر ،با برگزاری انتخابات حکومت
دوحه رفتهاند ،بیتردید که خواست جمهوریت و مردمساالری
در  ۲۹فبروری سال گذشته ،توافقنامهی
تازهای روی کار بیاید .بهنظر میرسد که امریکاییها خود در این طرح گیر ماندهاند .نخستین مشکل غنی است که قدرت را تسلیم
را مطرح میکنند ؛ یعنی گفتوگوی کنونی در دوحه روی منافع
میان امریکا و طالبان در دوحهی که قطر
منیدهد .اگر فرضاً غنی قدرت را تسلیم کند ،مشکل دوم برگزاری لویهجرگه است .افغانستان کشوری است که چالشهای قومی،
میچرخد ،ولی چالش اصلی مطرح کردن منافع در حد «صد
که یک بند آن گفتوگوهای صلح افغانستان
زبانی و سمتی در آن داغ است .اگر یکطرف از اشرتاک کنندگان در لویهجرگه پای خود را بکشد ،روند به بنبست مواجه میشود.
و صفر» است .اگر یکطرف صددرصد منافع خود را دنبال
را رقم زد ،به امضا رسید؛ اما یک سال پس
ن طرفهایی بوده
لویهجرگههایی مانند امضای پیامن امنیتی با امریکا ،جرگه مشورتی صلح که بیشرت برای مشورت برگزار شد ،بی 
میکند ،طرف دیگر صفر درصد .گفتوگو نتیجهای را به دنبال
از امضای این توافقنام ه جنگ و خشونت
ن اول میان طرفهایی بود که اختالفات سیاسی
که اختالفات سیاسی داشتند نه نظامی .با اینکه جرگه تصویب قانونی اساسی یا ب 
ندارد.
داشتند و در موارد اختالفی تعامل نشان دادند؛ اما در این جرگه ،جبهه مقاومت ،گروه قربس به رهربی ظاهرشاه ،احزاب و جریانهای
بهصورت سرسامآوری گسترش یافت.
متأسفانه بحث کنونی مذاکره به اساس منافع «صد و صفر» پیش
سیاسی افغانستان اشرتاک داشتند .شخصیتهای سیاسیای مانند مارشال فهیم ،قانونی ،احمد ولی مسعود ،کرزی ،پیر سید احمد
قتلهای هدفمند و ماینهای مقناطیسی
میرود؛ طالبان در حالی روی میز مذاکره با هیئت افغانستان
گیالنی و  ...از خود تساهل و مدار نشان دادند .بهعنوان منونه؛ در رابطه به زبان رسود ملی که به زبان پشتو تعریف شد ،متامی
نشسته و چانهزنی میکنن د که در سوی دیگر انفجار ،انتحار و
همهروزه جان شمار زیادی از شهروندان
طرفها مدارا کردند .با اینهمه ،اگر چنین جرگهای دوباره برگزار شود ،بهنظر منیرسد که این بار متامی طرفها با تساهل و مدارا
ماینهای چسپکی و قتلهای هدفمند را افزایش دادهاند .این
افغانستان را میگیرد .در مورد اینکه
ش بروند .درواقع ،حتا اگر رهربان هم بخواهند که مدارا نشان دهند ،با واکنش تند مردم مواجه خواهند شد .مردم به رهربان خواهند
پی 
گروه پلچک منهدم میکند و رعب و ترس را میان مردم ایجاد
توافقنامهی امریکا – طالبان چرا نتوانست
گفت که شام در یک مورد تساهل و مدارا نشان دادید و رسنوشت ما را به کسانی مانند غنی و کرزی واگذار کردید و اکنون به طالب
میکند؛ اما در طرف دیگر ،آنها ادعا دارند که حکومت را به
در امر کاهش خشونتها کارایی داشته
واگذار میکنید.
ما واگذار کنید .این در حالی است که جبههی مقابل طالبان–
باشد و به تأمین صلح بیانجامد ،گفتوگویی
بهنظر شام ایجاد حکومت موقت مشکالت کنونی را از میان برمیدارد؟
هیئت مذاکرهی کنندهی نظام جمهوری افغانستان کسانیاند
را با شاکر حیات ،ر�ییس دانشکدهی حقوق
با توجه به چالشهایی که وجود دارد ،حکومت موقت حالل مشکالت نه؛ بلکه مشکالت را افزایش میدهد؛ چون هیچ ضامنتی وجود
که دموکراسی ،حقوق برشی ،برابری ،حقوق زنان و  ...را
و علوم سیاسی در یکی از دانشگاههای
ندارد که جرگه تعدیل قانونی اساسی برگزار شود و ما بهطرف حکومت انتخاباتی عبور میکنیم .هیچ تضمینی وجود ندارد و زمانی که
پذیرفتهاند؛ اما طالبان ادعا دارند که نظام جمهوری را با متام
خصوصی کشور انجام دادیم.
این دو روند بشکند ،چالشهای اجتامعی ما دو برابر میشود .حکومت موقت زمانی خوب است که متام ابعاد مسئله سنجیده شود و
مؤلفههای حقوق برشی و جهانی به آنان واگذار کنند.
تضمین به وجود بیاید که ما از یک حکومت مشکلزا به یک نظام مطلوب گذار کنیم ،نه اینکه از یک حالت نابسامان به یک حالت
با همه این موارد ،کدام وجدان بیدار میپذیرد که چنین
مشکلزای دیگر پرتاب شویم.
معادلهای صورت بگیرد؟! کسی که ناقض حقوق برش است در رأس قرار بگیرد و کسی رعایت کننده است ،زیرمجموعهی آن قرار
یک سال پس از توافق با طالبان ،امریکاییها دچار تردیدی شدهاند که از افغانستان بروند یا نه .بهجز خطر تروریزم ،آنچه
داشته باشد .در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد .مذاکره با طالبان در حضورداشت سازمان ملل متحد پیش میرود و باید
امریکا را دچار این تردید کرده چه نکتههای دیگری را شامل میشود؟
ِ
مختلف سوژهی تنش
با معیارهای بیناملللی برابر باشد .یکی از معیارهای بیناملللی حل چالشها بر پایهی گفتوگو است .ابعاد
میخواهم اشاره کنم که اصطالح خروج کل نیروهای امریکایی درست نیست و از بنیاد اشتباه است .ممکن است که امریکاییها
ی وارد میشود تا توافق را میان دو طرف ایجاد کند و مالمت و سالمت
باید موردبررسی قرار گیرد .در صورت به نتیجه نرسیدن ،میانج 
بهاندازهی چشمگیری نیروهای خود را در افغانستان کاهش دهند؛ زیرا تجربه نشان داده که کشورهایی که با کمک و قدرت نظامی
را به رسانهها و مردم نشان دهد؛ بنابراین مسئولیت گفتوگوهای صلح به شورای امنیت سازمان ملل متحد برمیگردد؛ زیرا یکی از
وارد کشورهای دومی شدهاند ،به این نظر بودهاند که کمازکم برای چند دهه در آن کشور نیروهای خود را حفظ کنند؛ چهبسا در
مکلفیتهای این نهاد تأمین صلح رستارسی جهان است.
برخی مسایل این استقرار طوالنیتر هم شده است؛ نیروهای امریکایی نزدیک به  ۶۰سال میشود در جاپان حضور دارند و همچنان
یکی از اهداف فیصلهنامهی نشست نخست «بن» و آمدن جامعهی جهانی به افغانستان ،تأمین قواعد حقوق برشی در این کشور
در آملان.
بود؛ اما پرسشی که مطرح میشود این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در کدام قسمت از گفتوگوهای صلح میان دولت
امریکا درک کرده که پیش از رفنت ،با این شیوه به شکست افتضاح آمیزی مواجه میشود و نام و موقف امریکایی دچار صدمه میشود؛
و طالبان قرار دارد؟
بنابراین تصمیم به بازنگری این روند گرفتند .یکی دیگر از گزینههای بازنگری توافقنامه؛ جلوگیری از بلندپروازی طالبان است .ادارهی
در این مذاکرات ،دولت ایاالتمتحده امریکا بهصورت یکطرفه قرار دارد که به اساس اهداف شخصی و منافع خودش وارد این بحث
بایدن تصمیم دارد که گروه طالبان را در «جای خودشان» بنشاند .امریکاییها تالش میکنند با فشار باالی طالبان به این گروه تفهیم
شده است .از اینرو ،سازمان ملل متحد ناگزیر است که وارد این مذاکره شود .تردید اساسی مردم افغانستان نبود ضامنت اجرایی
کنند که از انتحار و انفجار دست بردارند و قاعدههای مذاکره را در نظر بگیرند.
توافقنامه صلح است .چه کسی ضامنت میکند که اگر توافقنامهی صلح میان دولت افغانستان و طالبان امضا شود ،بتواند اجرایی
از دید شام با پیوسنت طالبان به روند صلح ،جنگ در افغانستان متام میشود؟
میشود! چه حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و چه طالبان؛ هرکدام که ضامن این توافقنامه باشند ،بازهم این توافق شکننده
نه! طالبان به چند شاخه انشعاب کردهاند؛ لشکر طیبه و داعش نام دیگر طالبان است .فرض کنیم که طالبان آمدند و انتخابات برگزار
است؛ چون هردو ،طرف مخاصمه هستند .طرف سومی باید ضامنت اجرایی شدن این توافق را داشته باشد« .حتا در عرف منطقهای
شد و کاندیدای طالبان باخت .فکر میکنید که طالبان نتیجه را میپذیرند؟! هرگز نه! نگرانی زیاد وجود دارد حکومت موقت ،آغازگر
ن سفیدان میانجیگری میکنند ».در روند
این بحث وجود دارد که میان دو خانوادهی متخاصم ،طرف سومی از همسایهها و محاس 
جنگ دیگری باشد یا انتخابات مبنایی برای درگیری یک جنگ خامنانسوز شود.
بزرگ گفتوگوی صلح افغانستان با طالبان چنین موضوعی در نظر گرفته نشده است .در حالی که ماد ه دوم منشور سازمان ملل
نقش حکومت افغانستان در بازیهای صلح افغانستان ،چگونه ارزیابی میشود؟
متحد ،این نهاد را مکلف به نظارت از روندهای صلح جهان کرده است.
اگر تعریف ما از جمهوری ،نظامی باشد که از همه اقوام افغانستان منایندگی کند ،در آن صورت میتواند نقش خود را بهصورت
ی نیست؟
با این تعریف ،شام میگویید که امریکا در روند صلح میان دولت افغانستان و طالبان میانج 
اساسی در روند مذاکرات بازی کند؛ اما اگر جمهوریت را تنها منحرص به ارگ و حلقهی ارگ بدانیم ،بدون شک منزوی است و نقش
امریکاییها بهعنوان یکطرف با طالبان وارد مذاکره شدند و توافقنامه امضا کردند ،امضای توافقنام ه در  ۲۹فربوری سال گذشته
خاصی منیتواند بازی کند.
دال بر طرف بودن ایاالتمتحد ه امریکا به اساس منافع این کشور با گروه طالبان است.
به نظر شام چرا جریانهای سیاسی و حتا شورای مصالحهای که در  ۵۰درصد حکومت رشیک است ،رس سازگاری با
دریکی از مادههای توافقنامه امریکا و طالبان ،آغاز مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان اشاره شده است ،این نقش
جمهوریت غنی ندارد؟
را چگونه ارزیابی میکنید؟
در این شکی نیست که حکومت تنها مانده است؛ اما در همین حال اگر خواسته باشد ،میتواند این را به یک فرصت تبدیل کند.
ق امریکا و طالبان از زندانهای
این مسئله بعدی است که تا هنوز به نتیجه نرسیده است ۵ .هزار زندانی طالبان به اساس تواف 
حکومت باید خواست مردم افغانستان و رهربان سیاسی را در نظر بگیرد و در یک کلیت کالن این خواست را مطرح کند .این خواست
افغانستان آزاد شد .تاکنون موضوعاتی که در روند صلح اتفاق میافتد ،به اساس هامن توافقی است که میان منایندهی امریکا و
باید همهشمول باشد نه مثلثی که در داخل ارگ است .نباید فراموش کرد که نظام ،مناینده مردم افغانستان است .اگر خواسته باشد
طالبان امضا شده است« .گفتوگویی که میان طالبان و دولت افغانستان قرار بود آغاز شود ،پیش از آغاز شدن در نطفه خنثا شد
میتواند این نقش منزوی را به امری بالفعل تبدیل کند .این کار در صورتی امکانپذیر است که خواست مردم افغانستان را متثیل کند.
و طالبان حارض به ادامه این گفتوگو نیستند».
ما وضعیت کنونی را نسبت به وضعیت نابسامانی که طالب حاکم شود ترجیح میدهیم« .غنی را هزار بار نسبت به مال برادر ترجیح
زمانی که نقش کشورهای همسایه و قدرتهایی مثل امریکا در صلح افغانستان بیشرت از خواست مردم است ،در صورت
میدهیم ».اما تعریف جمهوریت معنای خاص خود را دارد که همهی مردم از آن حامیت میکنند.
انجام توافق صلح ،میتوان آن را عادالنه و مردمی خواند؟
در صورت نرفنت امریکاییها از افغانستان تا زمان تعیینشده ،گروه طالبان چگونه وارد میدان خواهد شد؟ از راه دیپلوماسی
صلح عادالنه ،صلحی است که به اساس خواست مردم آن کشور باشد .هنگامی که امریکاییها به اساس منافع خودشان یک روند
یا جنگ؟
مانند صلح افغانستان را روی دست میگیرند و پیش از اینکه مردم افغانستان چیزی به دست بیاورند ،ساختوپاخت میان طالب
طالبان به زبان دیپلوماسی حرف منیزنند ،از آغاز تشکیل طالبان تاکنون ،هیچ مدرک و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد طالبان
و امریکا صورت میگیرد و مردم هنوز قربانی میدهند ،این به معنای عادالنه بودن صلح نیست.
از را ه دیپلوماسی عمل کرده باشند .زبان طالبان میل تفنگ است.
امریکاییها نقش پررنگی را در روند دولتسازی افغانستان داشتهاند؛ اما بدون شک منافع خود را دنبال میکنند .آیا
جنگ یا گفتوگو با طالبان ،کدامیک میتواند بهرت باشد؟
آنها منیتوانند در روند صلحی که رسنوشت نظامیانشان به آن وابسته است ،دخیل باشند؟
جنگ انرژی بیشرتی به طالبان رصف کرده است .حکومت در میدان دیپلوماسی از رس ناگزیری پیش میرود؛ اما جنگ جریان داشته
میخواهم از اینجا آغاز کنم ،گفته میشود که افغانستان  ۵هزار سال قدمت دارد و از نگاه جغرافیای سیاسی قدمت آن نزدیک
و از اصل جنگ هیچکسی چیزی منیداند.
به  ۳۰۰سال میرسد؛ اما کمکی را که امریکاییها در طول  ۲۰سال در بخشهای مختلف فرهنگی سیاسی ،اجتامعی ،حقوق
طالبان چگونه توانستند از یک گروه تروریستی به یک گروه سیاسی تکامل کنند؟
برشی و غیره ،به افغانستان کردهاند ،بهاندازهی عمر تاریخی و کمازکم جغرافیایی این کشور است .افغانستان در طول سالهای
در دنیای امروز چیزی بهنام تروریزم وجود ندارد .یک گروه تروریستی که ممکن برای یک کشور بنا به تعریف منافع خودش تروریست
متامدی عمرش ،بهاندازهی فعلی توسعه نیافته بود؛ اما خواست ما از امریکاییها این است که شام کمکهای زیادی در بخشهای
باشد ،برای کشور دیگری بنا به منافع خودش رسباز صادقی است که در راستای منافعش کار میکند .در کنوانسیون  ۱۳۷۳که در
مختلف افغانستان انجام دادید ،خانهتان آباد؛ اما در پایان کار همه را نابود نکنید .بهخاطر منافع کوتاهمدت خودتان-توافق با یک
 ۱۹۷۴بهخاطر تروریزم ایجاد شد ،برخی از کشورها امضا نکردند .پس از  ۱۱سپتامرب ،کنوانسیونهای دیگری تشکیل شد؛ اما تعریف
گروه تروریستی -دستآوردهای  ۲۰سالهی اخیر در افغانستان را از دست ندهید .این ارزشها و دستآوردها به همکاری جامعه
روشن اینکه تروریست کیست ،در این کنوانسیونها وجود ندارد .نهضتهای آزادیبخش ملی ،برای آزادی کشورشان از زیر سلطه
جهانی و امریکا ایجاد شده؛ اما در وضعیت کنونی یکطرف تالش دارد تا این دستآوردها را نادیده بگیرد .چنین وضعیتی به نفع
اشغال ایجاد میشوند؛ اما طالبان به هیچکدام از قواعد بیناملللی باورمند نیستند .افغانستان اشغال نشده ،جامع ه بیناملللی،
افغانستان و جهان نیست.
بهشمول امریکا به اساس اجازهنامهی سازمان ملل متحد به افغانستان آمدهاند.
ش  -جنگ نیابتی -کشورهای منطقه و جهان تبدیل خواهد شد .در
ل تن 
اگر رشایط چنان تغییر کند ،افغانستان بازهم به میدان ح 
توافق دوحه و خروج امریکا آیا مشابه توافق شوروی و مجاهدین است و نتیجه آن ما را به دهه  ۷۰برمیگرداند؟
روند کنونی گفتوگوهای صلح ،تالشهای بسیاری از جانب کشورهای جهان و منطق ه برای تأمین منافعشان جریان دارد .امریکا،
نه تفاوت زیادی وجود دارد .در زمان خروج شوروی در  ۱۹۸۹وضعیت در جهان دشوار بود؛ جنگهای پراکنده در برخی کشورهای
روسیه ،کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا ،پاکستان و هند ،همه با توجه به منافعشان تالش به خرج میدهند؛ اما پرسش این
افریقایی وجود داشت .یوگسالویا ،رواندا و الجزایر در حال جنگ بودند؛ اما اکنون جنگ تنها در افغانستان و عراق است؛ ولی وضعیت
است که با وضعیت کنونی روند مذاکرات صلح و خودکامگی موجود از طرف بازیگران منطقهای و جهانی ،منافع همهی این کشورها
متفاوت است ،سازمان ملل متحد منیگذارد وضعیت اسفبار گذشته تکرار شود.
تحققپذیر است یا نه؟ درواقع ،احتامل تطبیق یک برنامهی جامع و همهشمول وجود ندارد .در روند فعلی ،درنهایت منافع امریکا
با این وضعیت ،هنوز هم امکان برگشت نیروهای امریکایی هست؟
در نظر گرفته شده و تا حدی هم از روسیه ،اما پاکستان ،چین ،هند و سایر کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان چه؟ ببینید،
چالشهای موجود در افغانستان نشان میدهد که این کشور نیاز به تأمین صلح دایمی دارد؛ اما این کار به فرصت زیاد نیاز دارد که
در یکطرف قواعد مذاکره در نظر گرفته نشده است .طرف دیگر منافع کشورهای منطق ه در این روند تأمین منیشود و درنهایت
باید برایش زمان داده شود و برگشت نیروهای امریکایی در صورت خراب شدن وضعیت یک گزینه است.

در گفتوگوهای صلح
قواعد مذاکره
در نظر گرفته نشده است

گفتوگو �کننده:
عبدالرازق اختیاربیگ
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ویژهی یکسالگی توافقنامه صلح امریکا-طالبان

سال دوم ،شماره  ،328یکشنبه 10 ،حوت  28 ،1399فبروری 2021

طالبان :در توافقنامه قطع روابط با کسى مطرح نشده است

بهشمول القاعده نيروی بيرونی در افغانستان وجود ندارد

گفتوگو با ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی طالبان

یک سال پس از توافقنامه امریکا و طالبان ،وضعیت
را چگونه بررسی میکنید ،چقدر این توافقنامه
عملی بوده و چقدر نقض شد؟
تا جایی که همهی ما و شام دیدیم ،توافقنامه تا حد
زیادی تأثیرات مثبت خود را داشته است .در عموم
امیدواری هم این است که شاید اگر توافقنامه دوحه
به گونه کامل عملی شود ،نتایج خوبی به همراه داشته
باشد .این توافقنامه چنانچه نتایج خوبی داشت ،از
جانب امریکاییها نواقصی نیز به خود گرفت .ما بارها
آن را اعالم کردیم و با امریکاییها نیز از نزدیک در
موردش صحبت کردیم .در عموم توافقنامه در جای خود
است و تهدید کالن در آن دیده منیشود .از این به بعد
هم امید میرود که هر دو جانب درک کرده باشند که
توافقنامه برای ادامه راه بسیار مهم است.
زندانیانی که مطابق توافقنامه دوحه از زندان آزاد
شدند ،فعالً کجا هستند؟ بر اساس گزارشها و
اسنادی که ما داریم ،بیش از  90درصدشان دوباره
به میدان جنگ برگشتهاند ،در حالی که مطابق
تعهدنامهای که با دولت امضا کرده بودند ،باید
دست از سالح برمیداشتند که نداشتند؟
در این مورد به گامن ما پروپاگاندا بیحد میشود ،زندانیانی که از زندان رها شدند ،چندین علت وجود دارد که آنها
منیتوانند دوباره به صفوف نظامی برگردند .اول :خودشان مدت زیادی را در زندان سپری کردند ،بیامریها و مشکالت
روانی داشتند ،نیاز به مداوا و اسرتاحت طوالنی دارند .دوم؛ اکرثشان از مناطق فقیرنشین هستند ،نیازمندیهای
خانوادههایشان بسیار زیاد است .سوم؛ اکرث آنها تعلیامتشان نیمه باقی مانده بود ،تکمیل پروسه تعلیمی برایشان
مهم بود و از همین جهت اکرثشان دوباره به آموزش روی آوردهاند .ممکن بعضیهایشان برخی نامالیمتیهای دیگر در
زندگی نیز داشته باشند و رضورتهایی را تکمیل کنند.
بحث دیگر ما این است که در رشایط حارض نیاز به برگشنت آنها به میدان جنگ نداریم ،چون مجاهدین کافی در
صفوف نربد داریم .البته برخی حرفها وجود دارد .اداره کابل و امریکاییها در برخی موارد زندانیان را دوباره بازداشت
کردند و بعضیهایشان در جریان عملیات باالی خانههایشان کشته شدند .برخی دیگر هم که برای مداوا به شهرها
برگشته بودند ،از سوی اداره کابل که حدود  40تا  45تن هستند یا بازداشت و یا کشته شدند .این تحرکات سبب
میشود که زندانیان دوباره به صفوف نظامی برگردند.

شاره:
درست یک سال �پیش در چنین
روزی توافقنامهی صلح میان
امریکا و طالبان در قطر امضا شد.
در یک سال گذشته ،امریکا و طالبان
یکدیگر را به نقض این توافقنامه
متهم کردند .امریکا در یک ماه اخیر
بارها گفته است که طالبان برخالف
توافقنامه دوحه ،روابطشان با
شبکهی القاعده را حفظ کردند.
در این گفتوگو با ذبیحالله
مجاهد ،سخنگوی طالبان از او در
مورد اتهامات امریکا و چگونگی
فراز و نشیب گفتوگوهای صلح
افغانستان پرسیدیم.

یکی از موارد مهم توافقنامه دوحه ،قطع روابط با شبکه القاعده بوده است؛ دولت افغانستان ،وزارت مالیه و
دفاع امریکا و سازمان ملل گفتهاند که طالبان روابط خود را با القاعده قطع نکرده ،چرا؟
یک چیزی را باید اصالح بکنیم ،در هیچ جایی از توافقنامه قطع روابط با کسی ترصیح نشده و نه این ممکن است،
به خاطری که مسلامنان در میان خود ،در باورهایشان رشیکاند .همبستگی دارند و ممکن نیست که کسی این را
بپذیرد .یک چیزی که ما در توافقنامه ترصیح داریم ،این است که هیچکسی را ما اجازه منیدهیم که از خاک افغانستان
علیه امریکا و متحدان امریکا اقدام بکند .به شمول القاعده هیچ نیروی بیرونی در افغانستان موجودیت هم ندارد ،به
همین خاطر ما با آنها کدام متاسی هم نداشتیم .پسازاین که در سال  2001جنگ در افغانستان شعلهور شد ،اتباع
خارجی در افغانستان چون مهاجر بودند ،دوباره به کشورهایشان رفتند .بعد از این در کشورهای عربی تحوالت آمد،
زمینه برایشان مساعد شد که به کشورهای خود برگردند .حالی ما یک کسی را هم منیشناسیم که از تحریک القاعده
اینجا باشد .تبلیغاتی در این مورد صورت میگیرد؛ اما ما به توافقنامه پایبند هستیم و به هیچکسی اجازه منیدهیم که
از خاک افغانستان علیه امریکا و متحدانشان اقدام کند.
گذشته از این موارد ،یکی دیگر از نکتههایی که در توافقنامه مورد بحث بود ،گفتوگوهای صلح افغانستان بود
که آغاز شد؛ دور اول سپری شد؛ اما چرا هیئت طالبان در دور دوم ،میز گفتوگوها را ترک کرد؟
اول خو گفتوگوهای بیناالفغانی در زمان تعیینشده آغاز نشد .شش ماه فاصله گرفت ،باید در ده روز آغاز میشد ،به
تعویق افتاد ،از طرف اداره کابل موانع ایجاد شد و به شش ماه تأخیر کشانیده شد .بعد از اینکه آغاز شد ،تنها رس یک
مقدمه یا ترتیب آجندا ،سه ماه را ضایع کردند .در عموم ما به جریان و روند مذاکرات متعهد هستیم .بهپیش خواهیم
رفت .اکنون که کمی فراز و نشیب وجود دارد ،بخاطری که برخی از اعضای هیئت ما باقی مانده بودند ،سفرهایی
داشتند که به دلیل رشایط کرونا با کمی مشکالت مواجه شد .دوباره رشایط عادی می شود و امید است که پروسه
طبیعی پیش برود.
طالبان در توافقنامهشان با امریکا تعهد کردند که خشونتها را در افغانستان کم میسازند؛ اما خشونتها کم
نشد که بیشرت هم شده است .چگونه به صلح میروید در حالی که بیشرت از هر زمان دیگر به کشتار ادامه
میدهید؟
در عموم حمالت ما بسیار کم شده است .در این مورد دو-سه مثال میدهم .اول؛ خارجیها خودشان اعالم کردند که
در سال جاری هیچ حمل های علیهشان صورت نگرفته ،در حالی در سالهای قبل نصف حمالت ما علیه آنها بود .این
یک کاهش قابلمالحظه است .دوم؛ در سال جاری در هیچ جای نشنیدهاید که کدام ولسوالی سقوط داده شده باشد،
در حالی که سال گذشته ،ما هر روز یا در یک هفته یک ولسوالی را سقوط میدادیم ،سوم؛ در هیچ والیت ندیدید که
کدام والیت در محارصه قرار گرفته باشد ،یا حمله باالی مرکز صورت گرفته باشد .حمالت بزرگ در کالنشهرها ،متوقف
شده .این بخش کالن جنگ بود که ما کاهش دادیم .بعضی حمالت خرد و ریزه ،خوب جنگ است ادامه دارد .حمالتی
که انجام میشود ،علیه ادارههایی است که عمالً با ما در جنگ هستند .وقتی رس ما حمله میشود ،باید از خود دفاع
کنیم و وقتی از خود دفاع کنیم ،طبیعتاً باعث جنگ میشود ،باعث زیادت حمالت میشود .در ننگرهار دشمن علیه ما
در عملیات است .در قیصار فاریاب علیه ما در عملیات است .در ارغنداب کندهار علیه ما عملیات جریان دارد .اگر ما
این حمالت را دفع میکنیم ،نباید مالمت شویم.
شام همیشه میگویید که علیه نیروهای خارجی و علیه تجاوز آنها جهاد میکنید؛ اما هامنطور که گفتید،
یک سال است که هیچ حملهای بر خارجیها نداشتید و متام حمالتتان روی نیروهای امنیتی دولت افغانستان
و غیرنظامیان است ،این کارتان جهاد است یا جنگ بهخاطر قدرت؟
اول اینکه جهاد مطابق اصول و رشیعت بهپیش میرود .زمانی که ما با خارجیها تعهدی نداشتیم ،جنگ ما علیه آنها
بهشدت دوام داشت .زمانی که تعهد کردند که ما جنگ منیکنیم ،حمله نکردیم .مسئله دیگر اینکه چرا ما با نیروهای
اداره کابل در جنگ هستیم .در بیست سال گذشته ،دو جهت را در مقابل خود داشتیم .یک نیروهای خارجی بود،
دوم :جنگ ما علیه اداره کابل که هنوز در جنگ هستیم .فساد در حد زیادی جریان دارد .مسئوالن خود را به قدرت
چسپاندند .دوام حضور نیروهای خارجی را میخواهند و از خارجیها میخواهند که نیروهای خود را بیرون نکنند.

توطئه میسازند بهخاطر ماندن نیروهای خارجی .مفکورهشان نیز ضد اسالمی و ضد میهنی است 20 .سال است که
در رکاب اشغال باقی ماندهاند و اگر میخواهیم که یک نظام اسالمی داشته باشیم ،باید این مفسدین از بین بروند،
یا از میان برداشته شوند .یا در یک تعامل سیاسی به توافقی برسیم که دستشان از فسادی که دوام دارد کوتاه شود.
جز نیروهای نظامی ما علیه کدام گروه دیگر ،بهویژه غیرنظامیان ،کدام عملیات نکردیم .علیه مردم ملکی هرگز حمله
منیکنیم .متام ادعاها در این مورد پروپاگاندا است.
آیا واقعا طالبان نیتی برای صلح دارند؛ اگر نیتی برای صلح دارید ،چرا هیچ حرکت کوچکی که به صلح ختم
شود انجام منی دهید؟
منایندگان دولت افغانستان در قطرند؛ اما منایندگان شام کشور به کشور می گردند.
ما در راستای رسیدن به صلح ،گامهای بسیار کالنی را برداشتیم :اول اینکه با یک جهت بسیار مشخص و مقتدرانه با
«امریکا» وارد مذاکره شدیم و به نتیجه رسیدیم که این گامی کالن بود و بخشی از جنگ را کاهش داد .در جهت داخلی
هم ما گفتیم که مذاکرات بیناالفغانی آغاز میشود؛ اینکه موانع را ایجاد کردند ،اداره کابل ایجاد کرد .ما در اولین روز
آماده این بودیم که مذاکرات را آغاز کنیم .تا امروز هم موانع ایجاد کرده میروند .شش ماه پیش از آغاز گفتوگوها و
سه ماه در جریان گفتوگوها 9 .ماه وقتکشی کردهاند .بحث سفر هیئت ما یک مسئله رضوری بود و برای تقویت روند
مذاکرات است و برای جلوگیری از موانع و دسیسهها بود .باید اعتامدها جلب شود و برای کسی تهدید باقی مناند.
در افغانستان اگر صلح برقرار میشود ،برای کسی تهدید وجود نخواهد شد .سفرهای ما برای ذهنیتسازی صلح بود
و سفرها نزدیک است به پایان برسد .هرچند کرونا کمی مشکالت را به بار آورد؛ اما متعهد به ادامه گفتوگوها هستیم.
ما با برخی از فرماندهان شام صحبت کردیم ،آنها ادامهی جنگ
و نوع حمالت شام را وابسته به تصمیم ناتو و امریکا دانستند ،آیا
در میز مذاکره هم شام منتظر تصمیم ناتو هستید؟
نخیر ما مذاکرات خود را آغاز خواهیم کرد .یکچیزی که بسیار مهم
است ،این است که پیامن دوحه باید گامبهگام عملی شود .مسئولیتی
که امریکاییها و دیگر خارجیها دارند این است که در پیامن دوحه
وعده سپرده شده که بعد از آغاز مذاکرات بیناالفغانی ،در مدت سه ماه
همه زندانیان هردو جانب باید آزاد شوند ،ما آماده هستیم ،اما جهت
مخالف در این مورد زیاد تعهدات خود را عملی نتوانسته است .گفته
بودند که لیست سیاهی که رسان ما در آن شاملاند و سفرهایشان با
آن محدود ساخته شده ،از بین میرود .تا حال ما منتظر هستیم؛ او کار
نشده است .اینها مسئولیت آمریکاییها بود که باید عملی میشد؛
اما نشده است.
همچنان میبینیم که مببارانهای بیمورد باالی مردم ملکی انجام
میشود .در جنگ یک نوع تحرکات به میان میآید که باعث تشدید
ف توافقنامه
جنگ میشود که خارجیها در آن دست دارند .این خال 
است .خواست ما این است که بهجای ایجاد موانع بگذارند که
مذاکرات پیش برود.
افراد شام شیوه جنگی و حمالتشان را تغییر دادهاند .حاال
بهجای حملههای انتحاری و موتر مببها در شهرها ،به ترورهای
انفرادی اقدام میکنید .اکرث کسانی که بازداشت شدهاند و در
مببگذاریها دست داشتند گفتهاند که وابسته به شام هستند،
چرا این کار را میکنید؟
اول باید واضح بسازم که عملیات ما علیه سه ارگان اداره کابل هنوز
ادامه دارد .چون آنها علیه ما در جنگ هستند .عملیات ما علیه
نیروهای وزارت دفاع ،وزارت داخله و نیروهای امنیت ملی اداره کابل
ادامه دارد .این سه ارگان هدف ما است؛ چون علیه ما در جنگ است.
در غیر آن ،تلفاتی که بر غیرنظامیان صورت میگیرد ،از جانب ما
نیست و ما آن را نکوهش کردیم .تا زمانی که به توافق با جهت داخلی
نرسیده باشیم ،قطع جنگ بهصورت کلی ،ممکن نیست ،چون باور و
اعتامد میان دو طرف وجود ندارد .هنوز علت جنگ وجود دارد .اول
باید مذاکرات بهپیش برود .ما هم خواستار پایان جنگ هستیم؛ این

یک چیزی را باید اصالح ب�کنیم ،در
هیچ جایی از توافقنامه قطع روابط با
کسی تصریح نشده و نه این ممکن
است ،به خاطری که مسلمانان
در میان خود ،در باورهایشان
شریکاند .همبستگی دارند و ممکن
نیست که کسی این را بپذیرد .یک
چیزی که ما در توافقنامه تصریح
داریم ،این است که هیچکسی
را ما اجازه نمیدهیم که از خاک
افغانستان علیه امریکا و متحدان
امریکا اقدام ب�کند .به شمول القاعده
هیچ نیروی بیرونی در افغانستان
موجودیت هم ندارد ،به همین خاطر
ما با آنها کدام تماسی هم نداشتیم.
پسازاین که در سال  2001جنگ
در افغانستان شعلهور شد ،اتباع
خارجی در افغانستان چون مهاجر
بودند ،دوباره به کشورهایشان
رفتند .بعد از این در کشورهای
عربی تحوالت آمد ،زمینه برایشان
مساعد شد که به کشورهای خود
برگردند .حالی ما یک کسی را هم
نمیشناسیم که از تحریک القاعده
اینجا باشد .تبلیغاتی در این مورد
صورت میگیرد؛ اما ما به توافقنامه
پایبند هستیم و به هیچکسی اجازه
نمیدهیم که از خاک افغانستان علیه
امریکا و متحدانشان اقدام �کند.
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نیازمند یک توافق است ،همچنان باید اخالص و اراده باشد تا
مذاکرات کامیاب شود .نباید حس و حفظ قدرت بازهم باعث شود
که پروسه صلح مختل شود.
شیرعباس استانکزی ،عضو هیئت گفتوگوکننده شام
در قطر اعالم کرد که غنی مانع آمدن صلح است و او باید
کنار برود و حکومت موقت بیاید ،جواب غنی این بود که تا
زمانی که زنده است ،حکومت موقت آمدنی نیست ،اینگونه
اظهارات از سوی دو طرف ،چه تأثیری روی صلح افغانستان
دارد؟
باید گفت ،بیانیهای که آقای شیرعباس استانکزی در مسکو داد
در مقابل سوال یکی از ژورنالیستها بود .ژورنالیست پرسید که
ارشفغنی چه بکند .استانکزی هم گفت که باید کنار برود ،زیرا
او مانع صلح است .ما شاهد بودیم که ماهها پروسه مذاکرات به
تعویق افتاد و کامیابی مذاکرات جلواش گرفته شد .در دور دوم
سه ماه به تأخیر افتاد .اداره کابل مانع آن شد .بازهم شاهد
موانع خواهیم بود ،به خاطری که ارگ منیگذارد .متام افغانها
خواستار صلح هستند .در بدنه اداره کابل ،افرادی هستند که
میخواهند این پروسه کامیاب شود؛ اما سه نفر مهم ارگ ،آنها
حرف از جنگ میزنند ،حرف از توطئه میزنند .حرف از این
میزنند که خواستهایشان برقرار شود .اگر ما صلح میخواهیم،
باید این افراد از ارگ بیرون شوند؛ اما این به معنای این نیست
که ما حکومت موقت میخواهیم ،ما حکومت دوامدار اسالمی
میخواهیم که همه فرصت خدمت را داشته باشند.
اخیراً ما گزارشی را نرش کردیم که نشان میدهد ،یک نوع
تکتیرانداز ،به نام حیدر که تولید ایران است به شام داده
شده تا در برابر نیروهای امنیتی استفاده کنید ،آیا واقعا شام
این سالح را از ایران دریافت کرده بودید؟
البته ما این سالح را ندیدیم ،چیزهایی که ما استفاده میکنیم،
سالحهایی است که از دشمن به دست ما آمده است .سالحهای
مختلفی را ما در جنگ گرفتهایم .اکرث سالحهای ما از جنگهای
قبلی است .سالحهای دیگر که ما استفاده میکنیم ،دستساز
خود ما است .ما سالحی از کدام جای دیگر به دست نیاوردیم.
اگر گفتوگوهای صلح تا یک ماه دیگر به نتیجه نرسید ،آیا
عملیات بهاری خود را آغاز میکنید ،یا باز هم منتظر تصمیم
ناتو و امریکا تا ماه می میمانید؟!
ما خواهان این هستیم که مذاکرات کامیاب شود ،جنگ ختم
شود ،نیاز دیده نشود که جنگ ادامه داشته باشد؛ ولی بازهم دیده
شود که جانب مقابل چقدر پیرشوی میکند.
اول جهت امریکایی نیروهای خود را بیرون بکند و تعهداتی را که
در توافقنامه دوحه وعده سپرده بود ،عملی بسازد؛ دوم مذاکرات
بیناالفغانی بدون مداخله بیرونیها ،پیش برده شود و نتایج
ملموسی داشته باشد .ما امیدواریم که این روند هر چه زودتر
نتایج ملموسی داشته باشد و بعد داخلی قضیه افغانستان حل
شود .اگر جهت مقابل همچنان موانع ایجاد کرد ،پروسه را مختل
و درنهایت ناکام کرد ،باز ما گزینه دیگری به غیر از دوام جنگ
نخواهیم داشت.
حرف آخرشام!
تشکر .در آخر امیدوار به این هستیم که افغانها در میان خودشان
تجارب زیادی را به دست آورده باشند .بخواهند که کشور ما آرام
شود؛ اما یکچیزی که بسیار مهم است ،از جهات سیاسی همه
باید طرف این باشد که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند.
هر قدری که آنها در افغانستان باقی میمانند ،باعث شدت و
دوام جنگ هستند .اگر آنها در افغانستان نباشند و دستهای
مداخلهگر قطع شود؛ افغانها بر اساس تجارب زیادی که به دست
آوردهاند و چون سختیهای زیادی را دیدهاند و کسانی که دخیل
در جریانات بودند ،سنشان هم بسیار بلند رفتهاند؛ بسیار به
هوشیاری میتوانند که در میان خود جور بیایند و یک راهحل پیدا
بکنند و درنهایت افغانستان را از حالت بحران فعلی بیرون کنند.

طاهر احمدی
توافقنامهی صلح امریکا و طالبان ،یک سال پیش ،پس از  18ماه در همین روز،
ی خلیلزاد؛ فرستادهی ایاالتمتحدهی امریکا در امور صلح افغانستان
توسط زمل 
در قطر امضا شد .این توافقنامه در حضور وزیر خارج ه امریکا و منایندگان
بیش از  30کشور و سازمانهای بیناملللی؛ اما در غیاب حکومت افغانستان
به امضا رسید .امریکا و طالبان ،این موافقتنامه را «موافقتنامه آوردن صلح
به افغانستان» نام داده است؛ اما پس از گذشت یک سال  ،افغانستان شاهد
صلح نبوده و جنگ هنوز از شهروندان این کشور قربانی میگیرد .در تازهترین
گزارشی که از سوی هیئت معاونیت سازمانملل در افغانستان (یوناما) که به
تاریخ ( 5حوت) به نرش رسیده ،آمده است که در هفتمین سال پیهم بیش از 3
هزار غیرنظامی در افغانستان کشته میشوند .این در حالی است که این سازمان
بارها از طالبان خواسته است خشونتها را کاهش دهند؛ اما آنها به خواست
هیچ سازمان و یا کشوری ،مبنی بر کاهش خشونتها متکین نکرده ،به جنگ
ادامه دادهاند.
طالبان در ( 19میزان) امسال حمالت گسرتدهای را در والیت هلمند علیه
نیروهای امنیتی افغانستان آغاز کرده بودند .این حمالت که پنج روز طول
کشید ،واکنش یوناما را در پی داشت .این سازمان طی اعالمیهای در (24
میزان) خواهان توقف فوری خشونتها شده است .همزمان با اعالمیهی یوناما،
سفارت فرانسه در افغانستان نیز در واکنش به حمالت طالبان خواستار کاهش
خشونتها شده و گفته است که این حمالت گفتوگوهای صلح را به چالش
میکشد.
در همین حال ینس استولتنربگ ،دبیر کل سازمان پیامن اتالنتیک شاملی
ی خلیلزاد ،سطح خشونتها در
(ناتو) در ( 24میزان) طی دیداری با زمل 
ی توییتی گفتوگوهای
افغانستان را غیرقابلقبول خوانده است .استولتنربگ ط 
صلح افغانستان در قطر را یک فرصت خوانده و گفت؛ برای استفاده از این فرصت
نیاز است که طالبان به تعهداتشان عمل کرده و خشونتها را کاهش دهند.
پس از امضای موافقتنامه دوحه امیدواری بر این بود که خشونتها در کشور
کاهش یابد؛ نهتنها چنین نشد؛ بلکه حمالت تروریستی و ترورهای هدفمند
زیادی صورت گرفت .این حمالت باالی اهداف مختلفی چون مرکز آموزشی،
شفاخانه و خربنگاران ،فعالین مدنی و بزرگان سیاسی صورت گرفت .هیئت
اتحادیه اروپا ،منایندگی غیرنظامی ناتو در افغانستان و منایندگیهای سیاسی
کشورهای اسرتالیا ،کانادا ،چک ،دمنارک ،فنالند ،فرانسه ،آملان ،ایتالیا،
هالند ،اسپانیا ،سویدن ،بریتانیا و امریکا در یک اعالمیهی مشرتک در ( 12دلو)
سال جاری ،ادامهی حمالت هدفمند ،آدمرباییها و تخریب زیرساختها در
افغانستان را محکوم کردند.
این کشورها و سازمانها ،فعالیت و حمالت طالبان را از عوامل ناامنسازی
افغانستان دانسته که باعث میشود گروهای تروریستی جنایتکار بهصورت
آزادانه فعالیت کنند .این کشورها و سازمانها افزودهاند که اگر قرار است صلح
در افغانستان استقرار یابد ،خشونتها باید متوقف شود .این در حالی است که
ت افغانستان
ش خشونتها از خواستهای اصلی مردم و حکوم 
آتشبس و کاه 
نیز است.
افزایش خشونتها در سایهی توافقنامهی صلح
امضای موافقتنامه دوحه بهدنبال آن صورت گرفت که طالبان برای یک هفته
تن به کاهش خشونتها دادند .کاهش خشونتها که به تاریخ ( 3حوت) پارسال
رشوع شده بود تا شب قبل از امضای توافقنامه به پایان رسید .درحالیکه انتظار
میرفت  ،کاهش خشونتها از سوی طالبان متدید شود؛ اما پس از ده روز از
آغاز کاهش خشونتها ،ذبیحالله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اعالن کرد
که مرحله کاهش خشونتها پایان یافته و نیروهای این گروه حمالتشان را بر
نیروهای امنیتی کشور از رس گرفتهاند .طالبان در حالی حمالتشان را از رس
گرفتهاند که در تاریخ ( 13حوت) دفرت منایندگی سازمان ملل در افغانستان
(یوناما) خواستار ادامهی روند کاهش خشونتها شده بود.
طالبان پس از امضای موافقتنامه دوحه ،با راهاندازی عملیاتهای نظامی و
انجام حمالت در نقاط مختلف کشور ،همچنان به ادامهی خشونتها تأکید
کردند .در اعالمیهای که از سوی ریاست امنیت ملی حدود سه ماه پس از امضای
توافقنامه دوحه به تاریخ ( 24ثور) امسال نرش شد ،آمده است که طالبان پس از
امضای توافقنامه 3 ،هزار و  712حمله تروریستی را راهاندازی کردهاند که منجر
به کشته و زخمیشدن  1هزار و  417فرد ملکی شده است.
ادامهی خشونتها از سوی طالبان پس از امضای توافقنامهی دوحه ،باعث
شده است که شهروندان و جامعهی جهانی نیز به نیت صلحخواهی طالبان شک
داشته باشند.
مال عبدالغنی برادر ،رییس دفرت گرو ه طالبان که به منایندگی از این گروه
موافقتنامه را امضا کرده است  ،پیش از امضای توافقنامه ،آن را پیروزی طالبان
علیه اشغالگران امریکایی خوانده و آن را به هواداران طالبان تربیک گفته بود.
پس از گذشت هشت روز از امضای این توافقنامه ،مارک اسپر وزیر دفاع امریکا
در واکنش به افزایش خشونتهای طالبان گفته بود :رشط اجرای تعهدات امریکا
در توافقنامه دوحه ،عملکرد طالبان است .مشخص نیست رییسجمهور (ترامپ)
بهاندازهی کافی متعهد است یا خیر .همچنان ،اسکات میلر  ،فرمانده نیروهای
امریکایی و ناتو در افغانستان در واکنش به خشونتهای طالبان پس از امضای
توافقنامه ،گفته بود ،این گروه باید سطح خشونتها را پایین نگ ه دارند .رییس
ستاد مشرتک امریکا  ،روز دوشنبه ( 12حوت  )1398نیز چنین اظهار کرده بود:

«طالبان یک گروه یکپارچه نیستند ،چندین شاخهی تروریستی است که در
چارچوب آن یک گروه فعالیت میکند .اگر فکر کنید که خشونتها به گونهی
کامل قطع خواهد شد  ،احتامالً اینگونه نخواهد شد»...
اظهارات اسپر و میلر در حالی ابراز شد که به گزارش روزنامه اطالعات روز به
تاریخ ( 14حوت) ،طالبان در طول  24ساعت دست ب ه  32حمله در  16والیت
زده بودند.
گ طالبان توجیه دینی ندارد
جن 
در گزارشی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق برش بهتاریخ ( 24رسطان)
امسال نرش شده ،آمده است که در جریان شش ماه نخست سال  2020میالدی
 2هزار و  957غیرنظامی ،در رویدادهای مختلف امنیتی کشته و زخمی شده
ی شدن
است .در این گزارش گفته شده که عامل  48.5درصد کشته و زخم 
غیرنظامیان طالبان است .باید یادآور شد که مطابق گزارش کمیسیون حقوق
برش ،بیشرتین درصدی مربوط ب ه گروه تندرو طالبان است .این در حالی است
که علامی جهان اسالم در ماه رسطان دو سال پیش ،طی نشستی در عربستان،
جنگ افغانستان را مردود خوانده است .در قسمتی از اعالمی های که از سوی
آنها نرش شده بود ،چنین آمده است« :ریختاندن خون مردم در یک کشور
مسلامن گناه و حرام است».
علامی دینی داخلی و خارجی بارها جنگ جاری کشور را نا جایز دانستهاند .در
ماه عقرب سال جاری علام ،مشایخ و مفتیهای جمهوری بنگالدش جنگ جاری
در افغانستان را حرام و در مخالفت با نصوص دینی دانستهاند.
در خربنامهای که از سوی وزارت امور خارجه ،به تاریخ ( 4عقرب) امسال به نرش
رسیده ،آمده است که علام و مفتیهای بنگالدش از طرفهای درگیر جنگ
خواستهاند که به صدای اکرثیت مطلق مردم گوش داده و تن بهآتشبس فوری
بدهند .در خربنامه همچنان آمده است که علامی دینی جمهوری بنگالدش از
طرفهای درگیر خواستهاند تا صادقانه برای کامیابی مذاکرات صلح تالش کنند.
ن همکاری کشورهای اسالمی نیز در پایان نشست دو
افزون بر موارد باال سازما 
روزهی وزیران خارجهی کشورهای عضو این سازمان که در هفتم و هشتم قوس
سال جاری در شهر نیامی پایتخت نایجریا برگزار شده بود ،از طالبان خواسته
شده است ،خشونتها را کاهش داده و به تأمین فوری آتشبس توافق کنند .این
در حالی است که «یوسف بن احد العثیمین» ،دبیر کل سازمانهای همکاری
اسالمی ،قبالً ( )OICاز متام طرفهای درگیر در افغانستان خواسته بود که
خشونتها را کاهش داده و در برقراری صلح در این کشور تالش کنند.
طالبان پس از امضای موافقتنامه با امریکا نهتنها خشونتها را کاهش ندادند،
بلکه در مواردی ،موافقتنامه دوحه را نیز زیر پا کردهاند .در ماه سنبله امسال،
روزنامه نیویورکتایمز ،به نقل از سه مقام آمریکایی گزارشی را نرش کرده بود که
نشان میداد ،طالبان در هلمند بر پایگاه آنها راکت شلیک کردهاند.
نارضایتی بعضی کشورها از آزادی زندانیان طالب تا بازنگری توافقنامه
پس از امضای توافقنامه ،کشورهای فرانسه ،اسرتالیا و آملان به روند رهایی
زندانیان طالب اعرتاض کرده و مخالفت شدید خود را با رهایی کسانی اعالن
کردند که علیه شهروندان این کشورها مرتکب جرم شده باشند.
در قسمتی از گزارشی که به تاریخ ( 22سنبله) امسال زیر عنوان «دو دشمن دور
یک میز؛ گفتوگوهای صلح امروز آغاز میشود» در روزنامهی صبح کابل نرش
شده ،در آن از قول گزارش گروه بیناملللی بحران چنین آمده است« :خواست
اخیر فرانسه ،آملان و اسرتالیا از حکومت افغانستان مبنی بر عدم رهایی قاتالن
نیروهای این کشورها ،درواقع نوع اعرتاض دیپلامتیک بر رفتار امریکا است که
چرا این کشورها در روند صلح شامل نیستند».
در بخش دیگر این گزارش از قول مقامهای فرانسوی آمده است که آنها در
حالی این هزینه بزرگ (رهایی زندانیان) را در روند صلح افغانستان میپردازند
که این کشور هیچ سهمی در این روند ندارد.
با اینهمه ،حاال دولت جدید امریکا به رهربی جو بایدن گفته است که توافقنامه
دوحه را بازنگری خواهد کرد.
طالبان اما گفتهاند که در صورت نقض توافقنامه دوحه از سوی امریکا و ناتو،
آنها جنگشان را علیه نیروهای آنها از رس خواهند گرفت.

پس از امضای موافقتنامه دوحه امیدواری
بر این بود که خشونتها در کشور کاهش
یابد؛ نهتنها چنین نشد؛ بلکه حمالت
تروریستی و ترورهای هدفمند زیادی
صورت گرفت .این حمالت باالی اهداف
مختلفی چون مرکز آموزشی ،شفاخانه
و خبرنگاران ،فعالین مدنی و بزرگان
سیاسی صورت گرفت .هیئت اتحادیه اروپا،
نمایندگی غیرنظامی ناتو در افغانستان و
نمایندگیهای سیاسی کشورهای استرالیا،
کانادا ،چک ،دنمارک ،فنالند ،فرانسه ،آلمان،
ایتالیا ،هالند ،اسپانیا ،سویدن ،بریتانیا و
امریکا در یک اعالمیهی مشترک در (12
دلو) سال جاری ،ادامهی حمالت هدفمند،
آدمرباییها و تخریب زیرساختها در
افغانستان را محکوم کردند.
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ویژهی یکسالگی توافقنامه صلح امریکا-طالبان

سال دوم ،شماره  ،328یکشنبه 10 ،حوت  28 ،1399فبروری 2021

نایب نخست مجلس سنا:

متن توافقنامه امریکا-طالبان از طریق رسانهها به ما رسید
گفتوگو با محمدعلم ایزدیار ،نایب نخست مجلس سنا

گفتوگو �کننده :شبنم نوری

توافقنامه قطر میان امریکا و
طالبان دقیقاً یک سال پیش
از امروز به امضا رسید .این
توافقنامه چه چالش و یا مزیتهایی را فراروی
دولت افغانستان گذاشته است؟ یا اگر کلی بگویید،
ما یک سال پس از توافقنامه دوحه در کجای راه
رسیدن به صلح قرار داریم؟
پیشنهاد ما این بود که این موافقتنامه باید سهجانبه
باشد؛ ولی حکومت افغانستان نتوانست که در این
میدان مداخله کند .به همین دلیل موافقتنامهی دوحه
بیشرت منافع طالبان را تضمین میکند؛ بهگونهای که
طالبان را از یک گروه تروریستی به یک گروه سیاسی
تبدیل کرد .بحث دوم هم همین است که مراحل
تطبیقی این توافقنامه رسانجام طالبان را در قدرت
میآورد و اقتدار میدهد .آنطرف هم امریکاییها پس
از بیست سال درگیری در افغانستان ،کوشش دارند
که از افغانستان یک خروج آبرومندانه داشته باشند؛
برداشتها همین است .به همین خاطر موافقتنامه
از جهتهای مختلف قابل تردید است و ضامنتهای
اجرایی منطقهای ،ضامنتهای اجرایی بیناملللی
ندارد .این نقاط ضعف ،نقاط قابل تشویشی است که
در این موافقتنامه دیده میشود.

شاره:
توافقنامهی صلح میان امریکا و طالبان،
روز شنبه ( ۱۰حوت  )1398در
دوحه به امضا رسید .بر بنیاد این توافقنامه
ایالاتمتحده امریکا در درازای  ۱۴ماه
تمام نیروهای نظامی ،متحدان و شرکای
ائتالفی ،بهشمول تمام کارمندان غیرنظامی
و غیر د�یپلوماتیک� ،پیمانکاران امنیتی
خصوصی ،مربیان ،مشاوران و کارمندان
خدمات حمایتی خود را از افغانستان باید
خارج میکرد .حالا که ممکن است این
توافقنامه به دلیل وجود شواهد بر نقض
آن ،از سوی امریکاییها� ،کنار گذاشته شود،
خواستیم با آقای محمدعلم ایزدیار ،نایب
مجلس سنای کشور گفتوگو �کنیم .این
گفتوگو سعی دارد روشنگر این باشد که
آیا نقش بهخصوصی از سوی مجلس سنا،
حکومت افغانستان و دیگر نهادههای
ملی برای جهت دادن گفتوگوهای صلح
وجود داشته است یا خیر فقط
طالبان و امریکاییها
بودهاند که نقش اصلی
را در گفتوگوها بازی
کردهاند؟

باید دولت افغانستان بنیاد صلح و جنگ را با
طالبان میگذاشت ،نه دولت امریکا که از حامیان
دولت افغانستان است .آیا توافقنامه میان طالبان و امریکا ،مرشوعیت دولت افغانستان را
زیر سوال منیبرد؟
یکی از موارد قابلبحث همیناست که امریکاییها دو مرجع را امروز به رسمیت شناختند؛ در قدم
نخست دولت افغانستان را که از گذشتههای دور با آن در متاس بودند و حتا میتوان گفت؛ خود
ی است که به
امریکاییها آن را به وجودش آوردند زیرا گروهی که امروز حکومت میکند گروه 
حامیت امریکاییها آمد و به حامیت امریکاییها درنتیجهی انتخاباتهای تقلبی به قدرت رسید.
در قدم دوم؛ گروه تروریستیای را که بیست سال در برابرش جنگیدند ،آنها را مرشوعیت دادند و
این یک واقعیت عینی و تلخ است .مقامهای امریکایی
هیچ جواب روشنی به مردم امریکا ندارند .جوابی
به مالیهدهندگان امریکا ندارند ،برای کسانی که
فرزندان خود را در جنگ افغانستان از دست
دادند ،ندارند .برای هامن  ۲۳۰۰امریکایی
که کشته شد ،جوابی ندارند و حتا به
جامعهی مدنی امریکا متأسفانه ،جواب
ندارند.
این یک خالی جدی در «سیاست»
امریکاییها است .به همین دلیل
بوده که حکومت جدید امریکا،
بازنگری را در این مورد روی
دست گرفته و دقیق است که
آنها دو مرجع را به اساس
موافقتنامه مرشوعیت دادند؛
هم طالبان را به رسمیت
شناختند و هم حکومت
افغانستان را.
پس با این حساب میتوانید
بگویید که حکومت فعلی
در کجای قضیه است؟
حکومت افغانستان تالش
دارد که خود را یگانه
حکومت قانونی و یگانه مرجع
تصمیمگیری مرشوع جلوه بدهد و تثبیت بکند ،اما آسیبپذیریاش زیاد است.

مجلس سنای افغانستان یکی از نهادهای مهم و تصمیمگیرنده در افغانستان است .موقف مجلس سنا در
رابطه به توافقنامه میان امریکا و طالبان چیست؟
ما از آغاز ،دیدگاه خود را در این رابطه هم به حیث عضو مجلس سنا و هم به حیث معاون مجلس و مناینده یک
حوزهی انتخاباتی -پنجشیر -ارایه کردیم و در بحثهایی که در مجلس عمومی صورت گرفت مسئله را عنوان کردیم
که این موافقتنامه به هیچ صورت به خیر افغانستان نیست.
این موافقتنامه ،به هیچ صورت منیتواند منافع امروز و فردای افغانستان را تضمین کند و موارد بسیار گنگ و مبهم
در این مورد وجود دارد .توافق یادشده ،بیشرت به نفع طالبان طرحریزی شده تا به نفع آیندهی افغانستان.
به همین دلیل از آغاز خواست ما همین بود که این موافقتنامه بازنگری شود .بحث دیگر این است که موافقتنامه
ن است که اگر با امریکاییها باشد باید چهارجانبه
باید سهجانبه باشد حتا اگر بحث داخلی مطرح باشد ،منظورم ای 
باشد ،سهجانبه در بحث داخلی به این معنا که یکطرف طالبان ،یکطرف حکومت و طرف دیگر هم حوزهی
مقاومت ،احزاب سیاسی ،احزابی که دیروز در آزادی افغانستان نقش داشتند ،در مقاومت در برابر طالبان نقش
داشتند و اینهایی که پنج تا ده سال جنگیدند.

در برابر طالبان این سه گروه باید روی آیندهی افغانستان بحث بکنند .امریکاییها باید به این واقعیت تن بدهند
که رصف با مذاکره با طالب و جانب حکومت که از جبهههای مختلف نظر به مالحظات ما -مالحظاتی که بر
رس تصمیمگیریهایش داریم؛ رس ترکیبش داریم؛ رس مسایل سیاسی و اسرتاتژیکش داریم{ -کار را بهجایی
منیرسانند} .در این مورد باید یک بازنگری صورت بگیرد تا مردم افغانستان دور مناند .اگر یک صلح یکجانبه
صورت بگیرد و مردم افغانستان مدنظر گرفته نشود ،حوزهی مقاومت مدنظر گرفته نشود؛ معنایش این است که ما به
یک جنگ جدید میرویم و یک معضل جدید میآید.
چرا زندانیان طالب بر بنیاد توافقنامه امریکا و طالبان رها شود؟ آیا این توافقنامه حاکمیت را در افغانستان
با چالش روبهرو منیکند؟ آیا مجلس سنا بهعنوان یک نهاد تصمیمگیرنده و مهم بر این پروسه نظارت
داشت؟
دقیقاً یکی از مواردی که سخت موردانتقاد ما و بهخصوص من بود همین موضوع بود که این موافقتنامه حاکمیت
ملی افغانستان را نقض کرده و عمالً امریکا بهجای افغانستان تصمیم گرفته است؛ اما با پافشاری و ارصار امریکا
زندانیان طالبان رها شدند وگرنه این خط رسخ حکومت و ارشفغنی بود که متأسفانه نتوانست از خط رسخ خود
دفاع بکند.
در مورد نقش مجلس سنا؛ اینکه یک بحث اجرایی است این موافقتنامه را به سنا نیاوردند و در این مورد قطعاً،
با شورای ملی و ولسیجرگه بحث نکردند .این فقط یک موافقتنامه بین امریکاییها و طالبان بود پس با اقتداری
که دارند ،تواناییای که دارند و با وابستگیای که در حکومت و مردم افغانستان ایجاد کردهاند؛ آن را تطبیق کرده و
زندانیان طالبان را بدون موافقتنامهای که بین اینطرفیها وجود داشته باشد؛ بدون اینکه یک تعهد وجود داشته
باشد و بدون اینکه یک تعامل اساسی بین طالبان و دولت افغانستان صورت بگیرد{ .خالصه آزادی طالبان} ،زیر
فشار امریکاییها انجام شد و حکومت افغانستان مجبوری بود ،به این موافقتنامه تن دهد.
آیا حکومت میخواست با لویهجرگه از مردم برائت بگیرد؟
لویهجرگه غیرقانونی است .هیچ مرشوعیت نداشت فقط به نام لویهجرگهی مشورتی دایر
شد .پول مردم را حیف کردند .لویهجرگهای که قانون تعریف کرده است لویهجرگهای
است که مصوبههایش الزامی و فیصلههایش اجرایی است این لویهجرگه که
دایر شد یک لویهجرگهی غیرقانونی و غیرمشورتی بود.
آیا منت توافق ،قبل از امضای توافقنامه میان طالبان و امریکا به
دولت افغانستان و مجلس سنا فرستاده شده بود ،یا امریکا بی
آنکه دولت افغانستان را در جریان بگذارد با گروه طالبان توافق
کرده بود؟
به هیچ صورت منت توافقنامه به شورا فرستاده نشده است .ما در جریانش نبودیم
پسان بعد از اینکه امضاء شد در اختیار ما قرار گرفت آنهم از طریق رسانهها و از
طریق مطبوعات .منت رسمی و قبل از امضاء قطعاً به شورای آورده نشده بود .در حالی
که کاپیهایی از آن توسط خلیلزاد به آقای ارشفغنی و داکرت عبدالله عبدالله داده شده
بود و از آنجایی که این دو بیشرت وابستگی داشتند و ادامهی حیات خود را مدیون حامیت
و همکاری امریکا میدانند به این اساس نتوانستند نقشی در ایجاد تغییر توافقنامه داشته
باشند.
آقای بایدن ،یکی دو روز پس از رییسجمهور
شدنش از جزییات توافقنامه بیخرب بود و
گفته بود که توافقنامه امریکا و طالبان به
دستش نرسیده است؟ آیا این توافقنامه،
مادههای پشت پرده نیز دارد که از چشم همه
پنهان است؟
گفته شده بود که ضامیمی هم دارد که هامن
موارد اعالمنشدهاش است که هنوز معلوم نیست؛
یک مسئله .مسئلهی دوم هم چیزی است که به
بایدن ارتباط میگیرد؛ اینکه طالبان رابطهی
خود را با القاعده و داعش قطع نکردند .این
عدم قطع رابطه و ادامهی همکاری با
آنها موجب شد که امریکاییها
حساس شدند.
یکی از بحثهای پشت
پردهی توافقنامه امریکا و
طالبان در مورد حکومت
موقت است ،اما آقای غنی
چندی پیش گفت :طالبان
خواب حکومت موقت را ببینند ،آیا حکومت موقت یکی از پیشرشطهای صلح میان طالبان و افغانستان
در گفتوگوهای صلح است؟
امریکاییها منیخواستند که انتخابات برگزار شود .طرفدار برگزاری انتخابات هم نبودند و به همین خاطر هم
میخواستند که یک راهحل پیدا شود چون در آنوقت رسیدن به راهحل آسانتر بود .دورهی حکومت وحدت ملی
ختم میشد و بحث انتخابات و مرشوعیت و رأی و این گپها منیبود؛ مثل چیزی که حال به آن مواجه هستیم
امریکاییها طرفدار برگزاری انتخابات نبودند؛ اما ارشفغنی و گروهش ارصار به برگزاری انتخابت کردند.
درنتیجه انتخابات برگزار شد و نتیجهاش هم یک موافقتنامهی سیاسی پنجاه ،پنجاه است به یک شکل دیگرش
که قبالً هم بود.
در رابطه به حکومت موقت ،بدون شک زمانی که بین دو گروه جنگ باشد و وقتی اینها مذاکره بکنند و مذاکره
نتیجه و برآیندش -بهاصطالح رسانهها -چیزی باشد که موردتوافق طرفها قرار بگیرد چنین چیزی حکومت موقت
است؛ اشرتاکی است ،حکومت صلح است حکومت جمهوری است.
به همین دلیل راهی غیر از اینکه طرفین بر ادارهای توافق کنند که چند مسئولیت را در دوران کارش به عهده
بگیرد وجود ندارد .آن چند مسئولیت نیز ،خلع سالح طالبان ،تدویر انتخابات و تعدیل قانون اساسی است .این سه
مسئلهی مهم است که اگر انجام نشود ،حکومت موقت و حکومت انتقالی و صلح و این قبیل حرفها ،بیمعنا است.
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تعدیل قانون اساسی که میگوییم یعنی؛ ساختار نظام باید تغییر بکند؛ مترکزگراییای که به این شکل وجود دارد
باید از بین برود .تقسیم شود .حکومت صدارتی پارملانی به وجود بیاید تا بتواند معضل داخلی افغانستان را به شکل
آهستهآهسته حل بسازد .در غیر آن راهحل پیدا منیشود و جنگ ادامه پیدا میکند.
آقای رییسجمهور غنی ،چندی پیش گفته بود طالبان خواب حکومت موقت را ببیند ،با این حال و با در نظر
داشت حرفهای شام؛ آقای غنی مانع تحقق صلح در افغانستان است؟
من فکر میکنم که دو تا مسئله است؛ اگر آقای غنی زود هم تسلیم حکومت موقت شود عواقبش بد است؛ به این
معنا که ممکن حالت رساسیمگی و فروپاشی به وجود بیاید .اگر چیزی هم به وجود میآید درنتیجهی مذاکرات و
تفاهم باشد .ضامنت اجرایی داشته باشد ،نظام حفظ شود ،نیروهای امنیتی حفظ شود و یک حالت غیرقابلکنرتل
به وجود نیاید.
به همین دلیل خوب است که بیشرت رسش بحث شود و عمیقاً رسش دقت شود؛ اما ناگزیری این است که ما و شام
باید به یک راهحل تن بدهیم .آقای غنی مانع شده منیتواند .طوری که پنج هزار زندانی آزاد شد؛ باالخره زیر فشار
اذهان عامه ،زیر فشار امریکا و جامعهی بیناملللی ،بازهم تن میدهند و منیتوانند مقاومت بکنند.
یک بحث دیگر در مورد نقض توافقنامه دوحه است؛ طالبان امریکا را متهم به نقض توافقنامه میکنند؛
برعکس امریکا میگوید که این طالبان است که توافقنامه را نقض کرده ،زیرا روابط خود را با شبکه القاعده
قطع نکرده؛ به نظر شام کدام طرف ناقض توافقنامه است؟
حال دیده میشود که بیشرت طالبان موافقتنامه را نقض کردهاند به دلیل اینکه جنگ را شدت دادند .رابطهی خود
را با القاعده و داعش نیز قطع نکردهاند بلکه یک همکاری و هامهنگی بسیار تنگاتنگ دارند و زیاد متحد به صلح
نیستند.
امریکا به تعهدات خود تا فعالً عمل کرده است؛ اما تعهداتی است که به نفع مردم افغانستان نیست به نفع حکومت
فعلی نیست .با اینهمه بیشرت طالبان مقرصند تا امریکاییها.
برآیند توافقنامه امریکا -طالبان ،آغاز گفتگوهای میان افغانی بود که آغاز شد؛ اما دیده میشود که دور

علیسجاد موالیی
دانشجوییسیاستبنیالملل

دوم گفتوگوها به بنبست خورده ،به نظر شام طالبان از گفتوگوها فرار میکنند یا هیئت دولت بیکفایت
است؟
یکی از موارد همین مسئلهی است که نتیجه نداد .مذاکرات قطعاً آغاز نشده است رس آجندا اصالً بحث نکردهاند فقط
یکچیزی مراسم افتتاحیه گرفته شده است باالتر از آن هیچ دستآوردی وجود ندارد.
این ناشی از این است که طالبان کارشکنی میکنند .طالبان میخواهند که در میدان جنگ دستآورد داشته
باشند ،میخواهند قدرت نظامی خود را ثابت بکنند که گویا در جنگ دست باال دارند و در میدانهای جنگ برنده
هستند.
مذاکرات تا حال بینتیجه باقی مانده و موارد قابلبحث همین است .با این حال هیئت بیکفایت نیست .به بیشرت به
این برمیگردد که طرف مقابل چقدر عالقمندی به بحث دارد .در حل قصهی افغانستان ،آنها به جنگ میاندیشند.
به بُعد نظامی میاندیشند به جبهات میاندیشند تا به مذاکره .به همین اساس این هیئت در انتظار طرف خود است.
دولت میگوید که ما آمادهی بحث هستیم اما طرف مقابل آمادهی بحث نیست و این عزت و جایگاه دولت را هم زیر
سوال برده است در این مذاکرات.
اما متأسفانه حکومت هم مسئوالنه عمل منیکند مثل همین موافقتنامهای که ما بحث کردیم؛ مثل مواردی دیگر و
یا رهایی زندانیان ،بجای اینکه لویهجرگهی غیرقانونی را دایر بکند میتوانست هامن مسئله را به شوراها روان بکند
تا شوراها تصمیم بگیرند.
به ما که نظارت پارملانی بر اساس قانون داریم و بحثهای آزاد را در این مورد برگزار میکنیم.
حرف آخر؛ امید دارم که بعد از  42سال جنگ ،اختالف و کشمکش در افغانستان ،به این نتیجه رسیده باشیم که
جنگ راهحل نیست .باید متام گروههای قومی و سیاسی به این نتیجه رسیده باشیم که باید از راه مذاکره معضل
افغانستان را حل بکنیم.
حامیان گروهها هم باید به این نتیجه رسیده باشند که از طریق جنگ و از طریق گروههای نیابتی منیتوانند اهداف
خود را در افغانستان برآورده بسازند .فقط از طریق روابط متقابل مرشوع میتوانند که منافع خود را تضمین بکنند و
آیندهی اقتصادی خود را و آیندهی سیاسی خود را در منطقه به دست بیاورند.
باید حکومتی را که همهی اقوام افغانستان در آن سهیم باشد به وجود بیاوریم .تا هنوز حکومتی که بهوسیلهی ارادهی
مردم به وجود آمده باشد و الاقل هشتاد درصد مردم در آن نقش داشته باشند ،وجود نداشته است.

امضای توافقنامه با امریکا
و گسترش جنگ در افغانستان

ایاالتمتحده پس از  18سال مبارزه نافرجام با تروریسم ،در تاریخ  29فربوری  2020این بار پس از 18
ماه مذاکرات نفسگیر در پشت دربهای بسته توافقنامه صلح با طالبان را به امضا رساند.
امضای این توافقنامه فصل تازهای از تحوالت را در افغانستان رقم زد .از هامن آغاز ،گامنهزنیهای
فراوانی در مورد آینده این دور از گفتوگوهای صلح در محافل سیاسی و آکادمیک مطرح شد.
اکنون که یک سال از توافقنامه میگذرد ،تبعات این توافقنامه برای افغانستان چه بوده است؟ فرض
ما بر این است که امتیازهایی که طالبان از منت این توافقنامه به دست آوردند منجر به باال رفنت
اعتامدبهنفس این گروه شده و آتش جنگ در افغانستان شعلهورتر شده است.
امتیازهایی که طالبان از توافق نامه به دست آوردند
از آغاز مذاکرات میان زملی خلیلزاد-مناینده ویژه ایاالتمتحده امریکا برای پروسه صلح افغانستان -با
طالبان و مذاکرات و تصمیمگیری در غیبت حکومت سبب شد تا طالبان در مذاکرات دست باالیی
داشته باشند و برای حکومت افغانستان خطونشان بکشند.
نخستین امتیازی که طالبان به دست آورد ،تعیین پیشرشط برای آغاز گفتوگوها میان افغانها و
آزادسازی  5هزار زندانی این گروه بود .دولت افغانستان در ابتدا تالش کرد تا به این پیشرشطهای
طالبان تن ندهد؛ ولی با فشاری که از جانب خلیلزاد و دولت ترامپ بر حکومت افغانستان وارد شد،
حکومت افغانستان به نحوی مجبور به آزاد کردن زندانیان طالبان شد.
با آنکه طالبان تعهد کرده بودند که زندانیان آزاد شده دوباره به میدانهای جنگ برمنیگردند؛ اما
حکومت افغانستان معتقد که شامری زیادی از این نیروها دوباره به میدانهای جنگ برگشته ،تعدادی
دستگیر و تعدادی هم کشته شدهاند.
دومین امتیازی که طالبان به دست آورد ،کسب مرشوعیت بیناملللی و منطقهای بود .گفتوگوی
مستقیم طالبان و ایاالتمتحده سبب شد تا دولتهای دیگر نیز وارد تعامل به طالبان شوند .پس از
امضای توافقنامهی صلح ،طالبان به مسکو ،تهران ،اسالمآباد و عشقآباد سفر کردند و با منایندههای
چندین کشور نیز در دوحه قطر دیدار کردند.
طالبان همواره در سفرها و دیدارها به این موضوع تأکید داشتند که آنها بر قسمت بزرگی از خاک
افغانستان تسلط دارند و آینده افغانستان نیز در دست آنها خواهد بود.
کاهش حمالت هوایی نیروهای بیناملللی به مواضع طالبان ،سومین امتیاز مهمی است که طالبان از
توافقنامه صلح با ایاالتمتحده به دست آورده است .این کم شدن حملههای هوایی نیروهای بیناملللی
سبب شد تا این گروه توانایی تحرک بیشرتی پیدا کند و بر شهرهای بزرگ و ولسوالیهای
افغانستان حمله کنند.
مرشوعیتزدایی از حکومت افغانستان و تبلیغ فتح ،چهارمین امتیاز طالبان است .طالبان
حکومت افغانستان را دولت دستنشانده ایاالتمتحده میدانند و آن را برآمده از آرای مردم
افغانستان منیدانند .آنها با این استدالل تالش دارند تا پایههای مرشوعیت حکومت
افغانستان را تضعیف کنند.
این گروه ،امضا توافقنامه صلح با ایاالتمتحده را «فتح بزرگ» میدانند .بر اساس مواد این
توافقنامه ،ایاالتمتحده متعهد شده بود تا ماه می 2020م متام رسبازانش را از افغانستان
خارج کند .این موضوع از منظر طالبان فتح بزرگ و به زانو درآوردن ابرقدرت جهانی است.
خارج شدن اسامی بعضی از رهربان طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل
متحد یکی دیگر از امتیازهایی است که طالبان به دست آوردهاند.
کسانی مانند معتصم آقاجان ،ارسال رحامنی ،معاون سابق وزارت معارف طالبان که
چندی پیش در کابل ترور شد ،حبیبالله فوزی ،دیپلومات طالبان در عربستان سعودی،
سيدالرحامن حقانی ،معاون سابق وزارت معادن و صنايع طالبان ،فقري محمد ،معاون وزير
در دوره طالبان ،همچنان افراد دیگری چون مال حکیم مجاهد ،مال متوکل ،مال سالم ،مال
خاکسار و ...از فهرست حذف شدهاند.
گروه طالبان متعهد شده بود تا روابطش با سایر گروههای هراسافکن؛ ازجمله القاعده و
دولت اسالمی خراسان قطع کند؛ ولی طالبان در زیر چرت همین موافقتنامه روابطشان
را با این گروه هراسافکن ادامه دادند و به سازماندهی حمالت بیشرت به نیروهای افغان

و مردم افغانستان پرداختند.
در مورد امتیازات بیحدوحرص خلیلزاد و ترامپ که بیشرت یک کارت انتخاباتی برای ترامپ بود .جان
بولتون مشاور امنیت ملی پیشین ایاالتمتحده میگوید؛ خلیلزاد و پمپئو حارض نبودند جزییات دقیقی
از معامله با طالبان به او بدهند .جان بولتون در ادامه میگوید که او و شاناهان ،وزیر دفاع پیشین
امریکا ،هردو نگرانیهای خود را با مایک پمپئو در مورد اینکه «خلیلزاد بیشازحد به طالبان امتیاز
میدهد» ،در میان گذاشتهاند؛ اما پمپئو دیدگاه بولتون را رد کرده بود.
بولتون میگوید؛ وزارت خارجه برای به دست آوردن یک موافقتنامه ،حارض بود «تن به هر نوع معامل های»
با طالبان بدهد ،در حالیکه طالبان حارض به «هیچ نوع نرمشی» نبودهاند.
طالبان به گرفنت اینهمه امتیازات نهتنها خشونتها را کاهش ندادند؛ بلکه پس از امضای این
توافقنامه ،خشونتها بهصورت بیپیشینهای افزایش یافته که ریشه در مواد این تفاهمنامه دارد.

از آغاز مذاکرات میان زلمی خلیلزاد-نماینده ویژه ایاالتمتحده
امریکا برای پروسه صلح افغانستان -با طالبان و مذاکرات و
تصمیمگیری در غیبت حکومت سبب شد تا طالبان در مذاکرات
دست باالیی داشته باشند و برای حکومت افغانستان خطونشان
بکشند.
نخستین امتیازی که طالبان به دست آورد ،تعیین �پیششرط برای
آغاز گفتوگوها میان افغانها و آزادسازی  5هزار زندانی این گروه
بود .دولت افغانستان در ابتدا تالش کرد تا به این �پیششرطهای
طالبان تن ندهد؛ ولی با فشاری که از جانب خلیلزاد و دولت ترامپ
بر حکومت افغانستان وارد شد ،حکومت افغانستان به نحوی
مجبور به آزاد کردن زندانیان طالبان شد.
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آیا افغانستان ماضي ته ستنیږي؟
نجیب مایار
د امریکا متحده ایاالت ،نړیوال
متحدین یې او په مالتړ یې جوړ
شوی افغان دولت د هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې
راغلل چې د افغانستان په اړه یې د ملګرو ملتونو له
امنیت شورا ،نړیوالې ټولنې او د افغانستان له خلکو سره
کړې وې.
د کومې موخې له پاره چې امریکا او نړیوالو متحدینو
یې افغانستان ته سرتیري واستول،هغه موخې یې ترالسه
کړې دي.
د  ۲۰۰۱کال د سپتمبر د یوولسمې له برید  ۲۶ورځې
وروسته امریکا د ناټو سازمان د اساسنامې پر بنسټ چې
د دغه سازمان غړو هېوادونو ته اجازه ورکوي چې له
ځانه د دفاع په موخه پر بل هېواد برید وکړي ،افغانستان
ته ځواکونه واستول .د دوی د راتګ موخه د القاعده
شبکې له منځه وړل وو ځکه د دوی په اند هغه د ټولې
نړۍ له پاره یو ګواښ و.
شنونکي په دې اند دي چې که القاعده په امریکا برید نه
وای کړی ،نو امریکا به هېڅکله افغانستان ته د تګ زړه
نه و ښه کړی.
که څه هم هغه څه چې د امریکا له پاره یې اهمیت درلود
او لویه موخه یې ټاکلې وه تر یوه حده ترالسه شوه ،
القاعده یې په افغانستان کې ماته کړه ،رهبر یې وواژه او
دا ډله اوس نه شي کوالی له افغانستان څخه په امریکا کې
د  ۲۰۰۱کال په شان برید تنظیم کړي ،خو هغه څه چې
دوی د افغانستان له پاره په خپلو ژمنو کې یادول یا هیڅ
ترالسه نه شول او که ترالسه هم شول ډېربې سېکه دي .
په دې کې شک نشته چې امریکا د دولت جوړولو په
برخه کې د نړۍ په بېالبیلو هېوادونو کې اوږده مخینه
لري او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته او د عربو
ترپسرلي وروسته په  ۲۰۱۱کال کې یې د نړۍ په اتو
هېوادونو کې دولت جوړونه کې کار کړی چې ښې پایلې
یې ترالسه کړې.
ترټولو بریالۍ دولت جوړونه یې کوالی شو جاپان او
آلمان یاد کړو ،خو په ځینو هېوادونو کې یې بیا چندان
پایله نه درلوده لکه هایتي او سومالیا کې.
متاسفانه افغانستان کې هم د امریکا د دولت جوړونې بهیر
بریالی نه و ،د افغانستان دولتي چارواکو د دې المل د
امریکا ناسمه تګالره او کړنچاره د ستونزو بېخ ګڼي ،خو
امریکا بیا نور عوامل یادوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو
وزارت استازي زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې د
امریکا په ماموریت کې ترډېره ښکیل دپلومات پاتې
شوی دی په افغانستان کې د امریکا د دولت جوړونې
د بهیر د نه بریالیتوب ستونزه پاکستان ،د
افغانستان ناکامه دولت او نور ګڼي.
هغه څو ځلې ویلي چې د امریکا حکومت
په افغان حکومت د فساد پروړاندې د
مبارزې په موخه بیالبیل فشارونه وارد
کړل ،خو تراوسه یې مطلوبه الس ته
راوړنه نه درلوده.
امریکا او نړیوالو مالتړو یې په افغانستان
کې په تیرو شلو کلونو کې میلیاردونه
ډالر ولګول ،په دې کې شک نشته چې د
حکومت جوړونې او زېربناوو د جوړولو
په برخه کې کارونه وشول ،په هېواد
کې ترټولو لویه ستونزه چې د طالبانو په
واکمنۍ او له هغه پخوا موجوده وه اوس هم
پرخپل حال پاتې ده.
جګړه هره ورځ پراختیا مومي او له خلکو
قرباني اخلي ،د خلکو ژوند خوندي نه دی،
نا امني له کلیو ښارونو ته ورسېدې او الهم
زرګونه کورنۍ د جګړو له امله له خپلو
سیمو بیځایه او نورو ځایوته کډه شوې دي.
له شلو کلونو وروسته اوس د خلکو ترټولو
لویه ستونزه د امنیت نشتوالی دی او دولت
نه دی توانیدلی چې حتی په پالزمینه کې
امنیت ټینګ کړي ،والیتونه ،لویې الرې
او کلیو کې خو هسې هم هیڅ حکوومت
حاکمیت نلري.
د افغانستان په اړه د امریکا ناکامه تګالره د دې المل شوه
چې د امریکا په ګډون د بهرنیو هېوادونو د مرستو ډېره
برخه په جګړه ولګول شي ،هغه جګړه چې تراوسه هم
ورځ تربلې زور اخلي.
امریکا افغانستان ته هغه جګړه پرځای پریږدي چې دوی
یې له تمویل او پرمخ بیولو عاجز وو ،نو د افغانستان
دولت به یې څنګه تمویل کړي.
د افغانستان خلک اوس مجبور شوي چې د بد او بدتر
ترمنځ یو غوره کړي ،ځکه نه دولت د روانې ستونزې
د حل وس لري او نه هم د طالبانو غوښتنې د عملي کیدو
وړ او د ستونزو حلوونکې دي.

په افغانستان کې د نوي بدلون د سرالرو تېروتنو او بې
کفایتۍ حتی اوس د افغانستان خلک په هغه څه هم بی
باوره کړي چې په نوره نړۍ کې یې خلک د بریالیتوب
لوړو پوړیو ته وخیژول ،خو دلته اوس هم لوږه او جګړه
د خلکو ژوند ګواښي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د خپرو شویو شمېرو له مخې
د ولسمشرۍ  ۱۳۹۸کال په ټاکنوکې دوه میلیونه ۵۹۸
زره او  ۴۴۵کسانو ګډون کړی و.
د ولسمشرۍ په وروستیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه
د همدې خبرې لوی ثبوت دی چې په داسې یوه هېواد کې
چې  ۳۵میلیون نفوس لري یوازې کسان په ټاکنو کې
برخه اخلي.
د دې ټاکنو بریالي نوماند ولسمشرغني د  ۹۲۳زره او
 ۸۶۸رایو په ترالسه کولو سره د ټولو استفاده شویو رایو
 ۵۰،۶۴سلنه رایې خپلې کړې.
په داسې یوه هېواد کې چې حکومت یې د ټاکنو په پایله
کې ټاکل کیږي د رایو ورکونکو دا ترټولو لږ ټیټه کچه ده.
دا په سیستم د خلکو د بې باورۍ کچه ښیي چې حتی ډېرو

نه و .طالبان هغه وخت د امنیت په ټینګښت کې بریالي
وو ،خو نور ډېر هغه څه یې نه درلودل چې اوس یې
خلک او په تېره بیا ځوان کهول تمه لري.
د طالبانو پخوانی سیاست هم اوس د بریالیتوب چانس نه
لري،ځکه اوس ټولنه بدله شوې ،ښایي دوی فکر کوي
چې مخکې مو هم هرڅه پر خلکو په زور عملي کول
او راتلونکې کې هم که واک ته رسیږي هرڅه به یې
پرخلکو تحمیلي وي.
ستونزه داده چې په افغانستان کې هربدلون خلکو ته
په ډېره لوړه بیه تمام شوی ،خو بیا بېرته پرې تقریبا د
بطالن کرښه کاږل شوې ده.
افغانستان په  ۲۰۰۱کال کې د نړیوال ایتالف په راتلو
سره د ځینو بنسټیزو زیربناوو د جوړولو پيل وشو ،خو
دا دي د شلو کلونو په تېریدو سره اوس د افغانستان
ترټولو لوی متحد د امریکا متحده ایاالتو نیژدې بیرته
خپل مسیر بدل کړ له دې پرته چې حتی د خلکو غوښتنې
او اړتیاوې په پام کې ونیول شي.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو په جوړجاړي سره
امریکا او نړیوالو متحدینو یې خپلې هغه الړې بېرته
نوش جان کړې چې شل کاله وړاندې یې توپ کړې وې.
ځکه دوی په هغو ارزښتونو معامله وکړه چې شل کاله
وړاندې یې د راوستلو او بنسټیزتیا په موخه جګړه پيل او
زرګونه کسان یې د دموکراسۍ د مخالفینو او ترهګرو په
نامه ووژل ،خو اوس یې بیا له هماغه ډلې سره هوکړه
او جوړجاړی وکړ.
همدا ناکامې د دوی په تګالرو کې له پخوا څرګنده وه
چې له امله یې افغان دولت هم ونه توانېد یوه داسې دولتي
اداره جوړه کړي چې لږ ترلږه د دولت دارۍ اوسنیو
اړتیاو ته ځواب ویونکي وي ،د دولت جوړونې پرځای
سیاستوالو په خپلو شخصي او ډله ییزو ګټو ټینګار وکړ
او ټول وخت یې یو بل ته په ستونزو جوړولو تېر کړ.
په فزیکي ډول هم د هرې ورځې په تېرېدو د دولت
د حاکمیت لمن راټوله او ګڼې ولسوالۍ یې پریښودې.
طالبانو هم له فرصت او د حکومت له داخلي ستونزو
په استفادې جګړه له ولسوالیو ښارونو ته ولیږدوله او د
لویو چاودنو پرځای یې هدفي وژنې او د دولتي مامورینو
او په تېره بیا پوځیانو په نښه کولو چاره چټکه کړه .
په دې سره د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې کچه هم د
بل هر وخت په پرتله لوړه شوه.د امریکا له سیاستونو د
افغانانو ناخوښی له کلونو پخوا پیل شوې وه او د پخواني
ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ د هغه په وینا د « کشتي
نرم» لوبې دوام درلود،
هغه وخت فکر کېده چې ښایي دا امریکا د ځینو کږو
سیاستونو المل د کرزي سیاست وي چې امریکا ترې
ناخوښه ده او د نوي ولسمشر په راتلو به دا ستونزه
حل شي.

کې وتوانېد هغه ژمنې عملي کړي چې له خلکو سره یې
کړې وې.
خلک اړ شوي چې د اوسني دولت او طالبانو ترمنځ یو
انتخاب کړي ،ځکه که دولت ځپل کیږي ،نو بدیل یې
یوازې طالبان کیدای شي ،هغه ډله چې یوازې د امارت
په راوستلو او ټینګښت عقیده لري او بله هیڅ سیاسي الره
نه مني ،طالبان تراوسه هم افغانستان ته په هماغه ډول
فکر کوي چې له  ۲۰۰۱کال مخکې و.
طالبان هغه وخت په داسې مهال را میدان ته شول چې
افغانستان عملن ویشل شوی و او د قوماندان واکۍ او
ملوک الطوایفۍ له امله خلک په کورونو کې هم خوندي

د ولسمشر غني په راتلو سره فکر کېده چې امریکا به
نور له افغان دولت سره د زړه له تله او اخالص کار
وکړي او یوه پیاوړې اداره به جوړه کړي چې د خلکو
ټولې ستونزې حل او غوښتنو ته یې رسیدګي وکړای
شي.
حامد کرزي ظاهرا په همدې پلمه له امریکا سره د
امنیتي تړون له السلیکولو ډډه وکړه چې دا هېواد په
افغانستان کې د امنیت او سولې ټینګښت او جګړې پای
ته رسولو ته ژمن نه دی.
ولسمشر غني واک ته په رسېدو سره ترټولو لومړی له
امریکا سره امنیتي تړون السلیک کړ او تراوسه حتی د

امریکا او نړیوالو مالتړو یې
په افغانستان کې په تیرو شلو
کلونو کې میلیاردونه ډالر
ولګول ،په دې کې شک نشته
چې د حکومت جوړونې او
زېربناوو د جوړولو په برخه
کې کارونه وشول ،په هېواد
کې ترټولو لویه ستونزه چې د
طالبانو په واکمنۍ او له هغه
پخوا موجوده وه اوس هم
پرخپل حال پاتې ده.
دولتي مامورینو او امنیتي او دفاعي سرتیرو هم ښایي د
ولسمشر په ټاکنو کې ګډون نه وی کړی ،په افغانستان
کې خو بیا دا کچه ځکه ډېره وای چې برحال ولسمشر
نوماند و او دا ښیي چې حتي د نظام مامورین هم یا په دې
بهیر بې باوره دي او یا نوماندان د افغانستان د زعامت او
ستونزو د حل جوګه نه ګڼي.
د افغانستان اوسنۍ ستونزه داده چې خلکو ته یوه الره
پاتې چې د بد او بد تر ترمنځ یو انتخاب کړي.
ولسمشرغني په تیرو څو کلونو کې یوه ژمنه هم عملي نه
کړه او د دولت ډیر پوتنسیل د ده او عبدهللا عبدهللا ترمنځ
په ناندریو تېرشو ،نه په لومړۍ دوره او نه هم په دوهمه

هغه د هیڅ سیاست پروړاندې یې ښکاره مخالفت نه دی
ښودلی ،خو بیا هم له امریکا سره هغه ستونزې حل نه
شوې چې مخکې یې فکر کېده المل یې د حامد کرزي
مخالفتونه او نیوکې وي.
ولسمشرغني د دې له پاره چې د خلکو غوښتنو ته پام
وکړي او د ستونزو د حل په موخه یې یوه پیاوړې او
له فساد خالصه اداره جوړه کړي ،ډېر وخت له عبدهللا
عبدهللا سره په سیاسي مخالفت تيره کړه او دوه درې سوه
کسان له لسو کلونو را په ديخوا په ملت مسلط کړي دي،
چې له یوې دندې لیرې شي په بله یې ګومارلی وي،عام
خلک نور له اوسني دولت هم نهیلي شوي دي .ځکه دوی
فکر کوي چې دولت د عایداتو د یوې سرچینې په توګه
کارول کیږي او یوازې یو څو کورنۍ دي چې د دولت
هرڅه یې په الس کې اخیستي دي.
له دې وضعیت څخه نه یوازې افغانان ستړي شوي،
بلکې د دولت نړیوال متحدین هم نور دې پایلې ته
رسیدلي چې له دوی څه نه جوړیږي او په بدیلو الرو
یې کارونو ته مخه کړې ده چې له طالبانو سره د امریکا
هوکړې د دې خبرې لویه بیلګه بلل کیږي.
ولسمشر غني واک ته په رسېدو تراوسه د فساد
پروړاندې د جدي مبارزې او قاطع دریځ ژمنې کړې،
خو الهم دا ستونزه له منځه نه ده تللې .اداري او مالي
فساد د دولت په ټولو کچو کې ریښې کړې او تردې
پورې رسیدلی چې حتی د کرونا ویروس د بحران په
وخت کې یې هم دولتي چارواکو فساد وکړ او د مړیو
له تابوتونو یې هم پیسې وخوړې ،چې د فساد په تور
څارنوالۍ ته د لسګونو چارواکو معرفي کیدل یې د اثبات
ښه بېلګه ده.
دا کسان نه د ولسواکۍ او مدرن دولت اصولو او
ارزښتونو ته ژمن دي نه اسالمي او اخالقي ارزښتونو
ته یوازې او یوازې جیبونه ډکوي.
کله چې له کفن او تابوتونو غال وکړي ،نو تردې د
انسانیت لوېدلې بڼه نشته ده .د زورواکانو د ځپلو شعار
هم په عمل کې بدل راوخوت ،ورو ورو هماغه ډلې
حاکمیت ته راځي چې تر طالبانو مخکې واکمنې وې .له
کلونو کلونو جګړې وروسته الهم دولتي حاکمیت ورځ
تربلې مخ په کمېدوه ده ،خو جګړه زور اخلي.
د روان وضعیت مسوولیت یوازې او یوازې حاکمې
ادارې او ولسمشر غني ته رسیږي ،ځکه همدې ادارې
حاالت تردې را ورسول چې خلک له دولت مخ واړوي،
ولسمشر له خلکو سره په زرګونو ژمنې وکړې ،خو
عملي کولو ته یې هیڅ پام نشته.
وزګارتیا چې د ټولنې ترټولو جدي ستونزه وه او ده ورځ
تربلې ډېریږي او حتی موجوده حکومت سلګونه دولتي
مامورین هم له دندو ګوښه کړل.
خلک حق لري چې له دولت مخ واړوي ،ځکه کوم
فرصتونه چې دولت د خلکو د ژوند د ښه
والي په برخه کې لرل ،ټول یې له السه
ورکړل او حتی اوس خلک په پالزمینه
کې په خپل کور کې هم خوندي نه دي او
د نا امنۍ احساس کوي ،وزګارتیا او نور
خو ال پرځای پریږده.
د افغانستان نړیوال متحدین هم ستړي او
نهیلې شول ،هغو متحدینو په تيره امریکا
چې د افغانستان دولت لوی مالتړ او متحد
وو له دولت څخه نهیلی شو او له هغې
ډلې او لوري سره خبرو ته کیښناست چې
کلونه کلونه یې پروړاندې جګړه وکړه.
امریکا بریالۍ شوه ځکه د خلکو سرتیرو
ژوند یې وژغوره ،خو د افغانانو برخلیک
الهم ګونګ دی .له دې وضعیت طالبانو
هم ښه لوړه استفاده وکړه ،نړیوال هویت
یې ترالسه کړ ،زرګونه بندیان یې خوشي
کړل او د ټرمپ ادارې ته یې قناعت
ورکړ چې دوی کوالی شی له نړیوالو
قوتونو سره معاملې وکړی.
ولسمشر غني له عبدهللا عبدهللا سره له
سره هم جوړ نه و ،خو چې کله هغه ته د
سولې چارې وسپارل شوې بیخي ورسره
وران شو ،ولسي جرګې خو دوه ځلې د
 ۱۴۰۰مالي کال بودجه رد کړه او درېیم
ځل تصویب کړه ،ولسي جرګې له خپل
صالحیت څخه په رښتیني توګه استفاده وکړه.
د ځوانانو لو دی چې وژل کیږي ،خو د جګړې دواړه
لوري الهم د جګړې د تمویل په موخه په البي بوخت دي
ترڅو روانه جګړه تمویل کړي.
بلخوا وروستي حاالت او فشارونه د دې المل شو چې
ولسمشر غني یوځل بیا هغو کسانو ته رجوع وکړي
چې مخکې یې له خپل صف څخه د زورواکانو ،ټوپک
ساالرانو او بنسټ پاالنو په نامه ایستلي وو او د حکومتي
ادارو ډېروخت د دوي پروړاندې په تبلیغاتو تېرېده.
د دې وضعیت په دوام کې یوازې روڼ فکره او لوستی
قشر زیانمنیږي او بس.
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نقض توافقنامهی دوحه؛

آیا میتوان از طالبان انتظار تعهد داشت؟
زاهد مصطفا
آنچه در پی توافق معنا میشود،
چشمداشتنی است که از
توافقکنندگان میرود؛ انتظاری که
از افراد و یا گروهها بهعنوان واحد
متعهد ،برآورده است .در چنین برداشتی از توافق ،امید
پایبندی از طالبان؛ گروهی که با احساسات بومی-مذهبی
به گونهی چریکی و گویا خودجوش شکل گرفته ،منطق
دیپلوماتیک ندارد.
در منطق دیپلوماتیک ،کشورها واحدهای سیاسی و
ساختارمندیاند که در آن ،کسانی به منایندگی از
شهروندان ملکی و نظامی نقش بازی میکنند .در این
ساختارها ،زمانی که بازیگران سیاسی به توافقی میرسند،
شهروندان ملکی و نظامی ،خود را مکلف به اجرای آن
میدانند و تضمین منافع طرفهای توافق ،تضمین
منافع خود پنداشته میشود؛ بنابراین ،توافق زمانی بین
ساختارهای نظاممند سیاسی و گروهها شکل میگیرد که
در آن افرادی در موقعیتی از تصمیمگیری ،بهجای همه
حرف بزنند و برای منافع گروه چانهزنیکنند.
طالبان ،بهعنوان گروه تروریستیای که به انگیزههای
گوناگون ازجمله؛ احساسات مذهبی ،فقر ،مواد مخدر،
تنشهای قومی و سمتی به کمک استخبارات منطقه شکل
گرفته ،ساختار نظاممندی نیست که در آن ،افرادی بتوانند
به منایندگی از آنان در امری تصمیمگیری کنند.
مناسبات تقسیم قدرت در این گروه ،طوری است که
افرادی با توجه به توان نظامی و روبنایی از احساسات
مذهبی ،آزادانه عمل میکنند .کارکردهای خودرسانهی
رسبازان طالبان و محاکمهی نظامی افراد ،بیانگر این
تقسیم سامان نیافتهی قدرت است که در آن ،هر فردی

میتواند قانونگذار ،قاضی و مجری قانون باشد .معرفی
عدهای در نقش منایندهی سیاسی در قطر از سوی این
گروه ،کوششی است که عدهای از رسان گروه ،برای رسیدن
به قدرت نظاممند و دارای جغرافیای ثابت به خرج دادهاند؛
تا در ازای عملکردهای خودرسانه و وحشیانهی افراد گروه،
امتیازی به دست آورند.
آنچه طالب را معنا میدهد ،عملکرد ناسنجیده و
احساساتی است و اگر چنین رفتاری در افراد یا گروه مهار
شود ،به معنای مهار شدن گروه است که مهار گروه ،طالبان
را منحل و از میدان بازی بدون هیچ چانهزنی سیاسیای
بیرون میکند؛ بنابراین ،توافق کاهش خشونت یا آتشبس
از سوی رهربان سیاسی این گروه ،بههیچوجه به معنای
کاهش خشونت و آتشبس نیست؛ چون فرماندهان و
رسبازان طالبان ،در مواردی که رهربان سیاسیشان
زیر فشارهای سیاسی وادار به قبول پیشرشطهایی
میشوند ،خودرسانه عمل میکنند؛ بدون اینکه ساختار
میانگروهیای برای کنرتل آنان وجود داشته باشد .این
عملکرد خودرسانه ،از سویی ،توجیه فرد بهعنوان نیروی
محرک در اندیشهی طالبانی است و از سویی نیز ،بازار را
برای چانهزنی و افزونطلبی منایندگانشان در میز مذاکره
گرم نگه میدارد تا آنان بتوانند با استفاده از این فشار
که زندگی مردم بیگناه را نشانه رفته ،به دستآوردها و
امتیازهای بیشرتی برسند.
از موضوعاتی که این گروه در توافقنامهی دوحه با امریکا
تعهد سپرده بود ،تنها به حمالت علیه نظامیان امریکایی
خامته داده است که در کنار عوامل مختلف ازجمله عدم
امکان دسرتسی به نیروهای امریکایی ،حاصل فشارهایی
است که از سوی امریکا علیه این گروه وضع شده و برای
پیاده شدن آن ،وعدههایی سپرده شده تا طالبان بتوانند
برای رسیدن به آنچه که میخواهند ،اندکی از خود مدارا

و تحمل به خرج دهند؛ اما تعهداتی که در این توافقنامه
در قبال افغانستان داده شده ،نهتنها هیچکدام از سوی
طالبان رعایت نشده؛ بلکه ،بیشرت از پیش ،این گروه
برای افزایش خشونتها تالش ورزیده و افراد بیگناه
زیادی را قربانی کرده است .برای اینکه بتوان گروهی
مانند طالبان را در میز مذاکره نشاند و انتظار پایبندی به
اصولی را داشت که در توافقنامهای با این گروه به امضا
رسیده ،باید فشارهای علیه این گروه را در میدان نظامی
افزایش داد.
با فشارهای نظامی داخلی و خارجی ،هرچند منیتوان
صورت قضیه را تغییر داد؛ اما این امکان وجود دارد که
طالبان را مجبور به رعایت اصول کرد و اگر افرادی از بین
این گروه خودرسانه عمل کنند ،توسط رهربان گروه تنبیه
و مانع شد .موجودیت چنین فشاری ،رهربان سیاسی
گروه را وادار به سازش بیشرتی میکند .سازشی که این
گروه مقابل نیروهای امریکایی طی یک سال گذشته
انجام داده است ،بهنوعی سازش به اثر ترس و ناگزیری
است که رهربان طالبان را ،ظاهرا ً تبدیل به منایندههای
سیاسی این گروه کرده و آنان توانستهاند دستکم در یک
مورد ،به منایندگی از افراد گروه حرف بزنند و حرفشان
از سوی رسبازان و فرماندهان گروه در میدان نربد ،شنیده
شود .هرچند ،اگر طی این مدت ،رسبازان طالبان به
رسبازان امریکایی دسرتسی میداشتند ،حتامً اقدام به
کشنت آنها میکردند؛ چون گذشته از اینکه توافقنامه
چه میگوید و چه منیگوید ،افراد این گروه ،خود را مکلف
به اجرای احکام رشعی میدانند و احکام رشعی به نظر
آنان ،فرمان کشنت رسبازان امریکایی را در میدان نربد یا
غیر از آن توجیه میکند.
شاید طالبان ،برای اینکه جهان را توانسته باشند دور
بزنند ،دست به توافقهای ابتداییای با منایندگان دولت

طالبان ،بهعنوان گروه
تروریستیای که به
انگیزههای گوناگون ازجمله؛
احساسات مذهبی ،فقر،
مواد مخدر ،تنشهای قومی
و سمتی به کمک استخبارات
منطقه شکل گرفته ،ساختار
نظاممندی نیست که در آن،
افرادی بتوانند به نمایندگی
از آنان در امری تصمیمگیری
�کنند.

افغانستان بزنند و حرف کاهش خشونت و یا آتشبس
را قبول کنند؛ اما فرماندهان و مهرههای تروریستی این
گروه ،هر روز به بهانههای مختلف ،خشونت به راه خواهند
انداخت و مسؤولیت آن را نخواهند پذیرفت؛ چون وضع در
ی زیادی در
افغانستان مختل است و گروههای تروریست 
این کشور فعالیت دارند.
بنابراین ،زمانی که طالبان دست به خشونت بربند و
انکار کنند ،افکار عامه را به سمت گروههای دیگر سوق
میدهند و این سوقدهی افکار عامه ،از سویی ،اعتامد
نسبت به طالبان را به وجود میآورد و از سویی هم پای
گروههای دیگری را وسط میکشد و ترس بیشرتی را؛ تا
دولت مجبور به کنار آمدن از راه گفتوگو با طالبان شود و
برای آنان امتیاز بیشرتی بدهد.
تنها گزینهی مناسب در مقابل این گروه برای حفظ
تعهداتش ،فشار در میدان نربد است؛ فشاری که رسبازان
طالبان را در میدان نربد زمینگیر کند و بتواند دولت را
در میز مذاکره ،در جایگاه برتر و قدرمتندتری قرار دهد.
تا به طالبان این ترس و باور داده نشود که جنگ را در
میدان جنگ باختهاند و دیگر منیتوانند مقاومت نظامی
کنند ،انتظار رسیدن به صلح و رعایت مفاد توافقنامههای
انتظاری است زیادی که از عدهای آدم خودرس در یک
ساختار ناساختارمند میرود؛ انتظاری که نقش بر آب
است.

جایگاه حقوقی توافقنامه صلح امریکا-طالبان
قیساحمد قادری -پژوهشگر روابط
بینامللل
در  ۲۹فربوری  ۲۰۲۰امریکا پس از
نزدیک به بیست سال جنگ و بیش
از یکونیم سال گفتوگو ،در شهر
دوحهی قطر توافقنامه صلح را با گروه طالبان امضا کرد .به
اساس این توافقنامه ایاالتمتحده امریکا متعهد شده است
که تا ماه می سال روان  -۲۰۲۱-متامی رسبازان خود را از
افغانستان بیرون کند.
در سوی دیگر ،طالبان تعهد دادهاند که اجازه منیدهند
خاک و منافع ایاالتمتحده توسط افغانستان تهدید شود و
نیز رابطه خود را با القاعده قطع میکنند.
ق بینامللل
جایگاه توافقنامهها در حقو 
در حقوق بینامللل ،برخالف قواعد حقوق داخلی ،نهادی
باالتر از دولتها برای وضع و اجرای قواعد رفتاری وجود
ندارد؛ دولتها خود واضع و خود تابع قواعد حقوق بینامللل
است .دولتها بهعنوان واضعان قواعد حقوق بینامللل،
برای ایجاد ،اصالح ،تغییر و تفسیر قواعد حقوق بینامللل
قراردادهای دوجانبه و چندجانبه میان هم امضاء میکنند.
این قراردادها در روابط میان دولتها ،حیثیت قانوناساسی
در حقوق داخلی را دارد.
در حقوق بینامللل ،عرف بینامللل ،اصول کلی حقوق و
رویهی قضایی پس از قراردادها ،قرار دارند که روابط میان
دولتها را تنظیم میکند.
توافقنامه صلح امریکا-طالبان
در این موافقتنامه ایاالتمتحده به گروه طالبان که آنها را
بهعنوان دولت نه بلکه بهعنوان گروه طالبان میشناسد ،تعهد
داده است که نیروهایش را از افغانستان در ظرف  ۱۴ماه و در
دو نوبت از افغانستان خارج کند.
در مقابل ،طالبان متعهد شدهاند که مذاکرات صلح افغانستان
را بهمنظور آتشبس و تعیین نظام سیاسی آیندهی افغانستان
با حکومت افغانستان باید آغاز کنند؛ طالبان روابطشان را با
القاعده و دیگر سازمانهای ترورییستی قطع میکنند و به
هیچیک از اعضای خود و سایر افراد و گروهها ،ازجمله القاعده
اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای تهدید امنیت
ایاالتمتحده و متحدانش استفاده کنند.
بررسی موافقتنامه دوحه از نظر حقوق بینامللل
پیش از آنکه حقوق بینامللل امروزی به وجود آید ،معاهدات
روابط میان خانوادهها ،شاهان ،امپراتورها و ...را تنظیم
ت مدرن
میکرد .پس از قرارداد وستفالیا  ۱۶۴۸و ایجاد دول 
با حق حاکمیت ،ایجاد قراردادها به استناد حق حاکمیت
دولتها ،حق انحصاری دولتها شناخته شد .با گسرتش
سازمانهای بیناملللی-که بهوسیله دولتهای مستقل ایجاد
شدهاند -این حق برای آنها نیز گسرتش یافت.

منشور سازمان مللمتحد ،کنوانسیون حقوق معاهدات،
پیامن اسرتاتژیک کابل-واشنگنت  ۲۰۱۲و قرارداد امنیتی
 ۲۰۱۴کابل-واشنگنت؛ چهار قرارداد بیناملللی حاکم بر
روابط میان افغانستان و ایاالتمتحده است .دوتای نخست
این معاهدات چندجانبه بوده و اصول کلی حاکم بر روابط
و قراردادهای منعقده میان دولتها را تنظیم میکند و دو
تای دیگر آن ،دوجانبه بوده و قواعد حاکم بر روابط سیاسی،
اسرتاتژیک و امنیتی افغانستان و امریکا را تنظیم کرده است.
بررسی موافقتنامه دوحه از منظر حقوق بینامللل مستلزم
واکاوی این موافقتنامه از منظر چهار قرارداد یادشده ،عرف
بینامللل ،اصول کلی حقوق و رویه قضایی بیناملللی است.
به این منظور در نوشته حارض موافقتنامه دوحه را از منظر
منابع فوق بررسی خواهیم کرد.
قراردادهای بیناملللی الزماالجرا میان افغانستان و
ایاالتمتحده
الف) دیدگاه منشور ملل متحده در مورد موافقتنامه
دوحه
منشور سازمان ملل متحد مهمترین سند بیناملللی
تنظیمکننده روابط میان دولتها و چارچوب مقابله با
تهدیدات صلح و امنیت جهانی است .ایاالتمتحده طراح این
منشور و افغانستان بهعنوان عضو سازمان ملل متحده از سال
 ۱۹۴۶تا اکنون عضو فعال سازمان ملل متحد و بهتبع آن
یکی از طرفهای منشور سازمان ملل است.
ماده اول و دوم منشور سازمان ملل متحد ،اصول حاکم
بر روابط میان دولتها را تنظیم کرده است .اصل برابری
حاکمیت میان دولت ،عدم تجاوز بر قلمرو دولتهای عضو،
عدممداخله در امور داخلی دولتها ،عدم استفاده از زور و
تهدید ،اجرای تعهدات با حسن نیت و حلوفصل مساملتآمیز
اختالفات ،مجموعه اصولی است که دولتهای عضو میباید
در روابط میان خود و سازمان ملل در نظر بگیرند.
افغانستان ،با عنوان دولتجمهوری اسالمی افغانستان ،عضو
شناختهشده سازمان ملل متحد و مناینده ملت افغانستان در
جهان است .هر عضو سازمان ملل و حتا کشورهایی که عضو
این سازمان نیستند ،با احرتام به حاکمیت ملی و حق برابری
میان دولتها ،هر نوع روابط سیاسی ،اقتصادی ،نظامی،
فرهنگی ،علمی و ...خود را باید از طریق حکومت افغانستان
برقرار کنند.
در موافقتنامه دوحه ،برخالف مفاد منشور سازمان ملل
متحد ،بدون رضایت حکومت افغانستان ،ایاالتمتحده با
گروه طالبان در مورد نوع روابط خود با افغانستان و آینده نظام
سیاسی کشور تصمیم گرفته که خود نقض حاکمیت ملی و
مداخله در امور داخلی افغانستان بهعنوان یکی از طرفهای
منشور سازمان ملل است.
دیدگاه کنوانسیون ۱۹۶۹ویانا در مورد موافقتنامه

دوحه
کنوانسیون  ۱۹۶۹ویانا در مورد حقوق معاهدات مهمترین
سند بینامللل ناظر بر معاهدات بیناملللی میان دولتها
است .افغانستان در تاریخ  ۲۳می  ۱۹۶۹به این کنوانسیون
ملحق شد و ایاالتمتحده به تاریخ  ۲۴اپریل  ۱۹۷۰به
آن پیوست .رضایت دولتها ،الزا م بودن و حسن نیت در
اجرای تعهدات در این کنوانسیون بهعنوان اصول حاکم بر
قراردادهای بینامللل بیان شده است.
در تعریف قراردادها ،بند  ۱ماده دوم کنوانسیون  ۱۹۶۹ویانا،
اذعان میدارد که «معاهده به معنای توافق بیناملللیای
است که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول
حقوق بینامللل باشد؛ اعم از اینکه در سندی واحد یا دو یا
چند سند مرتبط به هم آمده باشد ،قطعنظر از عنوان خاص
آن».
کنوانسیون ۱۹۶۹ویانا در ماده  3خود معاهدات میان
دولتها با سازمانهای بیناملللی و معاهدات سازمانهای
بیناملللی میان هم و دولتها را همچنان مورد تأیید قرار
داده است.
بر اساس این کنوانسیون ،دولتها و یا سازمانهای
بیناملللی باید موافقتنام ه را به رضایت خود پذیرفته باشد و
در کنار آن ،معاهدات باید کتبی بوده و میتواند در یک و یا
چند سند تنظیم شوند.
بنابراین ،تنها دولتها و سازمانهای بیناملللی میتوانند
قراردادهای بیناملللی را منعقد کنند و تنها معاهدات
منعقده میان دولتها ،سازمانهای بینامللل و معاهداتی
که دولتها به رضایت خود به آن ملحق شوند و یا مفاد آن را
بپذیرند قابلاجرا بوده و موضوع حقوق بینامللل معاهدات
قرار گرفته میتواند.
موافقتنامه دوحه برخالف ماده اول و دوم کنوانسیون ویانا
 ۱۹۶۹میان یک دولت و یک گروه در حال جنگ به امضاء
رسیده نه میان دو دولت و برخالف ماده  ۳۶کنوانسیون،
برای حکومت افغانستان که هیچ طرف این توافقنامه نبود،
پایبندی ایجاد کرده است؛ بنابراین ،از نظر کنوانسیون
۱۹۶۹ویانا ،توافقنامه دوحه نه ویژگیهای یک قرارداد
بیناملللی الزماالجرا را دارد و نه هم دولت افغانستان مکلف
به رعایت آن است.
پیامن اسرتاتژیک  ۲۰۱۲و قرارداد امنیتی  ۲۰۱۴کابل-
واشنگنت
ایاالتمتحده پس از حادثه  ۱۱سپتامرب که با توجیه تهدید
امنیت ملی امریکا و جهان به افغانستان حمله و پس از
حمله به استناد قطعنامه  ۱۳۶۸و  ۱۳۷۳حضور خود را
در افغانستان توجیه میکرد ،در سال  ۲۰۰۵اعالمیهی
مشرتک میان رییسجمهوری افغانستان و رییسجمهوری
امریکا برای تنظیم روابط اسرتاتژیک و امنیتی صادر شد.

این اعالمیه در دو نوبت  ۲۰۰۸-و  -۲۰۰۹از سوی هردو
جناح مورد تجدیدنظر واقع شد .در سال  ،۲۰۱۲امریکا با
افغانستان پیامن اسرتاتژیکی بست که روابط سیاسی میان
کابل و واشنگنت را تنظیم میکند.
در سال  ،۲۰۱۴در روزهای نخست حکومت وحدت ملی،
ایاالتمتحده قرارداد امنیتی با افغانستان امضاء کرده که این
قرارداد نحوه حضور و فعالیت نیروهای نظامی ایاالتمتحده
را در افغانستان تا  ۲۰۲۴را تعیین کرده است .بر اساس این
قرارداد ،مسئولیت تأمین امنیت مردم و خاک افغانستان را
حکومت افغانستان بهدوش گرفت.
در مقدمهی قرارداد امنیتی کابل-واشنگنت ،احرتام کامل
به استقالل ،حاکمیت و متامیت ارضی ،عدممداخله در امور
داخلی یکدیگر ،رعایت منشور سازمان ملل و قوانین و عرف
افغانستان و در ماده سوم این قرارداد استفاده از زور و یا
تهدید ،اصول حاکم بر این قرارداد گفته شده است .در ماده
بیستوششم قرارداد امنیتی مدت اعتبار قرارداد امنیتی
کابل-واشنگنت تا  ۲۰۲۴و فراتر از آن بیان شده است.
عرف ،اصول کلی حقوق و رویهی قضایی بیناملللی
عرف بینامللل عمل و رفتار تابعان حقوق بینامللل است
که در روابط خود با دیگران آن را رعایت کرده و بیانگر
اعتقاد حقوقیاش باشد .روابط بینامللل بهصورت عموم
و حقوق بینامللل بهصورت خاص هیچگاه شاهد امضای
قراردادی چون موافقتنامهی دوحه میان یک دولت و یک
گروه جنگی ،در حالی که دولت مرشوع وجود داشته باشد،
نبوده است.
اصول کلی حقوق ،عبارت از اصولی است که از سوی ملل
متمدن جهان به رسمیت شناخته شده باشد .در حقوق هیچ
ت را نقض کند،
کشوری ،اصولی که حاکمیت و استقالل دول 
وجود ندارد؛ چون حقوق بینامللل چنین قراردادی را در
خود ندیده است.
درنتیجه؛ موافقتنامه دوحه ،هم ازلحاظ ساختار و هم ازنظر
محتوا در تضاد با اصول و قواعد حقوق بیناملللی و پیامن
اسرتاتژیک و پیامن امنیتی میان افغانستان و ایاالتمتحده
است .دولت افغانستان میتواند با استناد به این امر ،بحث
ابطال و یا تجدیدنظر در توافقنامه دوحه را با حکومت جدید
امریکا مطرح کند.
شایان ذکر است که مرجع تفسیر و اجرای قواعد حقوق
بینامللل در نظام بینامللل قدرت است .دوم اینکه؛ بر
اساس قرارداد امنیتی  ۲۰۱۴هیچ دادگاه و مراجع حکمیت
بیناملللی صالحیت رسیدگی به اختالفات و تخلفات در
قرارداد امنیتی  ۲۰۱۴را ندارد؛ بنابراین تنها ابزار حکومت
افغانستان به بازگرداندن ایاالتمتحده به پیامن ۲۰۱۴
امنیتی و ابطال توافقنامه دوحه  ۲۰۲۰قدرت دیپلوماسی
افغانستان برای اقناع امریکا است.
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درسایهیتوافقنامهیصلح؛
افغانستان در یک سال گذشته  ۵۰هزار کشته و زخمی داشت
ایاالتمتحدهی امریکا پس از  19سال جنگ با گروه
طالبان در افغانستان ،در دهم حوت  ۱۳۹۸خورشیدی
 22فربوری  -2020توافقنامهی صلح را با این گروهدر قطر امضا کرد؛ توافقنامهای که بر اساس آن بایست
گفتوگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان
رشوع و به جنگ در افغانستان پایان داده شود .با این
حال ،پس از گذشت یک سال از امضای این توافقنامه،
نهتنها خشونتها در کشور توقف نیافته ،بلکه در سه ماه
اخیر سال میالدی بیشرت نیز شده است.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق برش و دفرت
سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ،پس از امضای
توافقنامهی دوحه ،افغانستان یکی از کشندهترین
مکانها برای افراد ملکی در جهان باقی مانده است.
به اساس گزارش یوناما از تلفات غیرنظامیان در یک سال
گذشته در افغانستان که در  23فربوری سال روان منترش
شد ،پس از امضای توافقنامهی دوحه ،شهروندان ملکی
افغانستان در اثر خشونتهای ناشی از جنگ ۳۰۳۵
کشته و  ۵۷۸۵زخمی دادهاند.
دفرت سازمان ملل متحد در افغانستان ،همهساله شامر
تلفات غیرنظامیان را در افغانستان ثبت و مستندسازی
میکند .بر اساس برآوردهای این سازمان ،پس از 2013
این نخستین بار است که شامر کشتهشدگان و زخمیهای
غیرنظامیان از ۱۰هزار کمتر بوده است که کاهش ۱۵
درصدی در مقایسه با  ۲۰۱۹را نشان میدهد .به اساس
این گزارش اما در سه ماه پسین ،شامر تلفات افراد ملکی
نیز بیشرت شده است؛ یعنی نسبت به ماههای مشابه در
سال پیش ۴۵ ،درصد افزایش یافته است.
تغییر در شیوهی جنگ گروه طالبان
در گزارش یوناما آمده است که در  ۲۰۲۰میالدی ،در کنار
افزایش کلی خشونت ،شهروندان افغانستان با موجی از
کشتارهای هدفمند افراد ملکی ،از جمله فعاالن رسانهای،
فعاالن جامعهی مدنی ،اعضای قضایی و کارمندان ملکی
و همچنان اعضای خانوادهی نظامیان ،روبهرو بوده است.
مخالفان دولت افغانستان در درازای سال  ،۲۰۲۰بیشرت
از حملههای پراکنده ،ماینهای مقناطیسی ،ماینهای
کنار جادهای و ترورهای هدفمند کار گرفته است؛ به
گونهی منونه ،ترور هدفمند فعاالن رسانهای و مدافعان
حقوق برش ،حمله بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی
کوثر دانش را میتوان ازایندست حملههای گروههای
تروریستی شمرد.
دفرت یوناما ،در  ۲۷دلو سال روان ،گزارش را از تلفات
فعاالن رسانهای و مدافعان حقوق برش نرش کرد که بر
بنیاد آن در سال  -۲۰۲۰پس از توافقنامهی دوحه۱۳ -
نفر از خربنگاران و فعاالن رسانهای در اثر تیراندازی۷ ،
نفر در اثر انفجارها ۳ ،نفر هم به دلیلهای دیگری کشته
شدهاند .در حالی که در سال  ۲۰۱۹تنها  ۱۰نفر از
خربنگاران و فعاالن رسانهای به قتل رسید ه بودند.
از سویی هم در سوم عقرب سال روان ،حملهی
تروریستیای بر مرکز آموزشی کوثر دانش انجام یافت
که درنتیجهی آن دستکم  ۲۴دانشآموز میان سنهای
 ۱۷تا  ۲۲کشته و  ۵۷دانشآموز دیگر نیز زخمی شدند.
ده روز پسازآن ،تروریستان با پوشش لباسهای نظامی
به دانشگاه کابل حمله کردند که در آن دستکم ۲۲
دانشجو کشته و  ۲۷نفر دیگر نیز زخم برداشتند.
حکومت افغانستان پس از دستگیری عامالن حمله بر
دانشگاه کابل ،گروه طالبان را مسئول حمله بر دانشگاه
کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش خواند؛ اما این ادعا از
سوی گروه طالبان رد شد.
این در حالی است که در سال گذشته ،طالبان بیشرت
از حمله بر پاسگاههای نیروهای دولتی و نیروهای
خارجی و همچنان از انتحاریهای مخرب و موتر مبب
کار میگرفتند.
بر بنیاد معلومات وزارت داخله ،گروه طالبان تنها در شش
ماه نخست سال  ،۲۰۲۰نزدیک به شش هزار حملهی
تروریستی را در افغانستان انجام دادهاند که منجر به
کشته و زخمی شدن  ۳۵۰۰شهروند ملکی شده است.
طارق آرین ،سخنگوی این وزارت ( ۱میزان) در نشستی
خربی گفت« :این آمار ،از اول ماه حمل سال جاری تا
سیام سنبله ،ثبت شده است .در این مدت ۱۱۴۰ ،ماین
کنار جادهای در والیتهای افغانستان منفجر شده که
بخش بزرگ تلفات ،غیرنظامیان بوده است».

به گفتهی آرین ،در فصل خزان ۴۸۷ ،غیرنظامی در اثر
حملههای طالبان کشته و یک هزار و  ۴۹نفر دیگر زخمی
شدهاند .او ،در  ۲۹قوس سال روان ،در برگهی توییرتش
نوشت« :این غیرنظامیان درنتیجهی  ۳۵حملهی انتحاری
و  ۵۰۷انفجار ماین کشته و زخمی شدهاند».
در فصل زمستان سال روان ،حملههای تروریستی با
استفاده از ماینهای کنار جادهای ،ماینهای مقناطیسی،
ترورهای هدفمند بر افراد ملکی ،افزایش داشته است .بر
اساس آماری که در رسانهها منترش شده است ،در  ۷۰روز
گذشته ۱۰۹ ،نفر در اثر خشونتها در افغانستان کشته،
 ۱۴۴نفر زخمی شده و  ۴۷نفر نیز توسط گروه طالبان
ربوده شده است.
از سویی هم در گزارش یوناما ،آمده است که درگیریهای
زمینی در سال  ۲۰۲۰در مقایسه با سال  ،۲۰۱۹افزایش
یافته است؛ در این سال ۳۶ ،درصد افراد در درگیری
زمینی کشته شدهاند .پسازآن ،حملههای انتحاری و
غیر انتحاری توسط مخالفان دولت با استفاده از مواد
انفجاری بوده که  ۳۴.۵درصد از شهروندان را کشته
است .قتلهای هدفمند توسط مخالفان دولت بهشمول
طالبان ۱۴ ،درصد همهی تلفات را تشکیل میدهد که
در مقایسه به سال پار ۴۵ ،درصد افزایش داشته است.
گفتنی است که در سال گذشته شامر تلفات زنان و
کودکان  ۴۳درصد از همهی آمار تلفات است؛ چیزی
که سازمان ملل متحد از آن «ویژگی ناراحتکننده از
درگیری» یاد کرده است.
در گزارش یوناما آمده است که یک ویژگی ناراحتکننده از

درگیری ،تأثیرهای نامتناسبی است که به زنان و کودکان
افغان وارد شده است« :شامر تلفات کودکان ۲۶۱۹
( ۳۰در صد) و شامر تلفات زنان  ۱۳( ۱۱۴۶در صد)
را تشکیل میدهد .بر این اساس ،از آغاز مستندسازی
سامانمند یوناما در سال  ،۲۰۰۹زنان بیشرتی در
درگیریها در سال  ۲۰۲۰کشته شدهاند« :از مجموع
 ۱۱۵۰تلفات ۳۹۰ ،زن و  ۷۶۰کودک شاملاند».
در کشتار غیرنظامیان چه کسانی مسئولاند؟
در شامر زیادی از حملههای تروریستی ،گروههای درگیر
جنگ کمتر مسئولیت تلفات را به عهده گرفتهاند؛ اما
حکومت افغانستان بارها ادعا کرده است که طالبان
مسئول حملههای تروریستیاند.
احمدضیا رساج ،رییس عمومی امنیت ملی ۸( ،جدی)
در مجلس سنا گفت که «دشمنان وطن» در یک سال
گذشته  ۱۸هزار و  ۲۰۰حمله را در کشور اجرا کردهاند
که  ۹۹درصد آن از سوی طالبان انجام شده است.
با این حال اما یوناما ،طالبان را مسئول  ۴۶درصد تلفات
غیرنظامیان دانسته و میگوید که نیروهای امنیتی ۲۲
درصد عامل تلفاتاند .در گزارش این سازمان آمده است:
«عنارص مخالف دولت در سال  ۲۰۲۰باعث بیشرتین
تلفات افراد ملکی ( ۶۲درصد از  ۵۴۵۹تلفات ۱۸۸۵ -
کشته و  ۳۵۷۴زخمی) شده است که طالبان مسئول
بیشرت تلفات ۴۶ -درصد -و دولت اسالمی شاخه خراسان
مسئول هشت درصد آن است .نیروهای طرفدار دولت
باعث یک ربع تلفات ۲۲ -درصد -افراد ملکی بودهاند».
یوناما گفته است که تلفات افراد توسط نیروهای دولتی

روحالله طاهری
گزارشگر

در مقایسه با سال  ۲۴ ،۲۰۱۹درصد کاهش یافته است.
شامر تلفات نیروهای درگیر جنگ
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال  ،۲۰۲۰در
حالت دفاع فعال قرار داشتند؛ اما برعکس ،جنگجویان
طالبان با حملههای سنگین بر پاسگاههای نیروهای
امنیتی و طرحریزی حملههای پراکنده در درون شهرها،
تهاجمی عمل کردهاند .بر بنیاد معلومات وزارت دفاع،
گروه طالبان پس از توافقنامهی دوحه ،حملههای
تهاجمی را به هدف سقوط هفت والیت انجام داده است.
شاهمحمود میاخیل ،معاون نخست وزارت دفاع ملی (۵
حوت) به رسانهها گفت که درنتیجهی عملیات نیروهای
دفاعی و امنیتی در سال روان ،بیش از  ۱۸هزار تروریست
کشته ۱۰۲۹۶ ،آنان زخمی ۲۲۵۹ ،تن دیگر دستگیر
شدند و صدها میل سالح ثقیله ،خفیفهو وسایط دشمن
ضبط گردیدند .به گفتهی این مقام امنیتی ،طالبان
در سال  ۱۳۹۹تالش کرد که با استفاده از ماینهای
جاسازیشده در ساحهها و راههای گشتوگذار افراد
ملکی به روحیهی شهروندان آسیب بزنند؛ اما نیروهای
امنیتی و کشفی ،توانستند که  ۱۴۴۱۵حلقه ماین
تعبیهشده ۲۳۹ ،بشکه ماین ۷۹۰۳ ،کیلوگرام مواد
انفجاری ۳۹ ،عراده وسایط موتر مبب و  ۱۳واسکت
انتحاری دشمن را کشف و از کار بیاندازند.
در برابر حملههای تهاجمی گروه طالبان ،نیروهای
امنیتی و دفاعی کشور نیز آسیب جدیای دیدهاند؛ اما
شامر دقیق تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی به رسانهها
گفته منیشود .پنج ماه پس از توافقنامهی دوحه۷ -
اسد -رییسجمهور غنی ،گفت که از زمان امضای
توافقنامهی صلح دوحه تا اکنون ،بیشتر از  10هزار
و  ۳۰۰تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ،در
جنگ با گروه طالبان کشته و زخمی شدهاند« .کمتر
از پنج ماه گذشته ،نزدیک به  ۳۵۶۰نیروی امنیتی
افغانستان ،در جنگ با طالبان کشته و  ۶۷۸۱تن دیگر
زخمی و شامر دیگر آنها ،از سوی هراسافکنان طالب،
ربوده و زندانی شدهاند».
به اساس آمار تلفات نظامیان افغانستان که از ماه اسد
به اینسو با رسانهها رشیک شده است ۶۵۱ ،رسباز
نیروهای ارتش به شمول  ۴۹نیروی خیزش مردمی کشته
و  ۳۵۰رسباز نیروهای امنیتی و  ۹نیروی خیزش مردمی،
زخمی شده و همینگونه  ۴۲رسباز نیروهای امنیتی از
سوی طالبان ربوده شده است.
بر بنیاد یافتهی یوناما که در باال نیز اشاره شد ،در
ماههای پسین گفتوگوهای صلح افغانستان میدان
جنگ گرمتر بوده است.
با اینحال ،میزان تلفات نظامیان که با رسانهها رشیک
شده است ،در مقایسه با نیمهی نخست سال ،2020
 81درصد کاهش یافته است.
با این حساب ،در سال  ،۲۰۲۰نزدیک به  ۵۰هزار نفر
بهشمول افراد ملکی ،نیروهای دولتی و گروه طالبان در
افغانستان کشته و زخمی شده است.
در کنار تلفات نظامیان و غیرنظامیان ،شامر زیادی از
شهروندان افغانستان در این جنگ از خانههایشان
به مرکز شهرها و یا بیرون از کشور آواره شدهاند .دفرت
هامهنگی امور کمکهای برشی سازمان ملل متحد یا
اوچا به تاریخ ( ۶دلو) گزارش داده است که در سال
 ۲۰۲۰میالدی ،دستکم  ۳۸۰هزار نفر از شهروندان
افغانستان ،به دلیل جنگ و درگیری از خانهها و
مناطقشان بیجا شدهاند و منیتوانند به خانههایشان
برگردند.
اینهمه در حالی است که از گشایش گفتوگوهای
صلح افغانستان شش ماه میگذرد و نظر به توافقنامهی
طالبان با امریکا ،آتشبس باید یکی از آجندای این
گفتوگوها میبود؛ اما تا اکنون روی آتشبس دایمی
میان هیئت دو طرف صحبت نشده است.
عبدالحفیظ منصور ،عضو هیئت دولت افغانستان،
( ۱۳جدی) ،در نشستی زیر نام (ارزیابی دور اول
گفتوگوهای صلح و چشمانداز آینده) در انستیتوت
مطالعات اسرتاتژیک افغانستان در کابل ،گفت که
ممکن است با آغاز دور دوم گفتوگوها ،سطح خشونت
نیز افزایش یابد؛ زیرا دولت افغانستان بر آتشبس تأکید
دارد ،اما گروه طالبان روی نظام سیاسی آینده پافشاری
میکند.

