
 
 

 

  ستي

  كند يرا ترك مافغانستان 

  ك يو استراتژ ين الملليروابط ب

 چ تعهديرش هيكا را بدون پذ

انه ، قدرت بر سر كار  در كابل در بن 

مارس نتوانست به  ٢٣ك پمپئو در 

 ٥ يارد دالر از كمك ها

 يبرادر از سو ياالت متحده و مال عبدالغن

  .به امضا رساندندبود  يبررسو 

از همان آغاز گفتگوها موجب مغشوش 

 ي، افغان هاتوافق نامه يهنگام اعالم امضا

با از سرگرفتن حمالت توسط طالبان به آخر 

ر هم نبود، يكه امكان پذ يزيچ

قادر  ييكايآمر يروهاين بود كه ن
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ين يك توافق واقعيكه  يتوافق صلح

افغانستان  ،افتخار يسرشكسته و ب

روابط ب يتويه اروپا در پاكستان، و محقق همكار با انستي، مشاور سابق اتحاد

كا را بدون پذيامر يروهاين طالبان و واشنگتن كه خروج ن

انه ، قدرت بر سر كار  در كابل در بن ين ميدر ا.  كند يطالبان ضمانت م

ك پمپئو در يكا، ماير امور خارجه امريدار وزيد 

ارد دالر از كمك هايليك ميم گرفت يكا تصميجه آنكه امرينت .ان دهد

  .خود به افغانستان بكاهد

االت متحده و مال عبدالغنيا ياز سو زاد ليخل يزلم يه سال گذشته، آقا

و  بحثتحت  ٢٠١٨دوحه را كه از سپتامبر سال  سرانجام توافق نامه

از همان آغاز گفتگوها موجب مغشوش » صلح«سوء استفاده از كلمه  . مانده يليهنوز خ

هنگام اعالم امضا.  ه استشد ياساس يب يدهايل ها و به وجود آمدن ام

با از سرگرفتن حمالت توسط طالبان به آخر  از آن همان روز بعدپرداختند، اما جشن آنان 

چ – چوقت موضوع مذاكرات دو طرف نبود يه» صلح

ن بود كه نيبلكه هدف ا—ن مذاكرات شركت نداشتيچرا كه دولت افغانستان در ا
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سرشكسته و بكا يامر
  
  

  لوفورجرج : سندهينو

، مشاور سابق اتحاد)ستيآنتروپولوژ( شناس انسان

  يميصادق رح: مترجم

  

  

ن طالبان و واشنگتن كه خروج نيمضحك ب يتوافق

طالبان ضمانت م ياز سو يمتقابل

 يحت.بست كامل است

ان دهديت پاين وضعيا

خود به افغانستان بكاهد يارديليم
  

  

ه سال گذشته، آقايفورست و نهم يدر ب

سرانجام توافق نامهطالبان 

هنوز خ قرارداد صلح؟ك ي

ل ها و به وجود آمدن اميشدن تحل

پرداختند، اما جشن آنان  يشادبه  ياريبس

صلح«در عالم واقع، .  ديرس

چرا كه دولت افغانستان در ا



 
 

 

دنت يكه پرز يوعده انتخابات ي

شرط موافقت  ٤با ست يبايم، طالبان 

ه يغانستان بر علاز خاك اف يچ حمله ا

  .  دوران خروج آنان از افغانستان

از بن بست به خرج داده باشد 

ب كارها يمال برادر ترت.  اورده است

هرگونه انجام ا ي، و ييكايآمر ي

ن يكه طالبان قبول كرده تضم ي

ه ياعالم.  ستيترور يت از گروهها

بر هم زد، چرا كه مشخص كرد 

 ٢٠١٩ ردر نوامب ياست جمهور

 يروزيطالبان همچنان احساس پ.  

از  يخود را به هفته كوتاه يها باشد، جا

.  چوقت شروع نشديدر افغانستان هم ه

موارد مبهم از ار يها داده اند بس 

 يوهارياز ن يمين بود كه ن

نده خارج يچهار پنج سال آ يج ط

ادامه آموزش  يبرا—شتر از هشت هزار نفر

، واشنگتن متعهد شده است كه كل 

پلمات ها، يان به جز دير نظاميبه عالوه تمام غ

از كشور  فشرده يك برنامه زمان
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يعنيند، ير شدن و با حفظ ظاهر قدرت ترك بگويون تحق

، طالبان مقابلدر .  تكرار كرده بودباز  يبلند يبا صدا ٢٠١٨

چ حمله اينكه هيتعهد به ا قبول مذاكره با دولت كابل؛

دوران خروج آنان از افغانستان يدر ط ييكايت سربازان آمرين امنينخواهد شد؛ و تضم

به خرج داده باشد هم تمام تالش خودش را است،  تبار يافغانل زاد، كه خود 

اورده استيبه دست ن يطالبانئت ياز ه يخاص زيچچ يبا ه

يروهايش از خروج نيآتش بس پ يشه برقراريهم

يزيتنها چ.  رد كرده است خواند يم» دست نشانده«

ت از گروههايال خروج از افغانستان است، و عدم حمادر ح 

بر هم زد، چرا كه مشخص كرد  ييكايات آمريت را به ضرر هيترامپ علنا توازن موقع

است جمهورين انتخابات ريش از شروع كمپيدا عالقه مند است كه مذاكرات پ

  ت اندياهم يار بيبسبدست آمده 

.  دينپائ ياديكابل مدت ز يابان هاينه چندان گسترده مردم در خ

ها باشد، جا ييكايخروج آمر يبرا يش شرطيآتش بس، كه قرار بود پ

در افغانستان هم ه يداخل يامضاء معاهده داد، و گفتگو 

 ييكايكه آمر يازاتيامتزان يمدهد كه يمان نشان م

ن بود كه نيترامپ ا ييشنهاد ابتدايپ   . شتر استيب تعهد داده

ج طيمانده به تدر يمه باقيرا به سرعت از افغانستان خارج كند و ن

شتر از هشت هزار نفريب يعني–  ين الملليگر ائتالف بيد ي

، واشنگتن متعهد شده است كه كل يينها هتوافق ناماما در .  بمانند يارتش افغانستان تا زمان الزم آنجا باق

به عالوه تمام غ. چهارده ماه از افغانستان خارج شوند

ك برنامه زمانيطبق  يستيباز ينره يان، و غي، مشاوران، مربيخصوص
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ون تحقبشوند منطقه  را بد

٢٠١٨ترامپ در سپتامبر 

قبول مذاكره با دولت كابل؛ قبول آتش بس؛   :كرديم

نخواهد شد؛ و تضم يكا طراحيآمر

  

ل زاد، كه خود يخل ياگر آقا

با هيبه بعد تقر ٢٠١٩ه يژانو

هم يخواهد، ويرا برعكس م

« آنرا كه يمذاكره با دولت

 ييكايآمر يروهايت نيامن

ترامپ علنا توازن موقع ٢٠١٨دسامبر سال 

دا عالقه مند است كه مذاكرات پيشد يو

  .رسدجه بيبه نت

  

بدست آمده  ازاتيامت
 
نه چندان گسترده مردم در خ يشادمان 

آتش بس، كه قرار بود پ.  كننديم

 قبل از» كاهش خشونت«

مان نشان مين پيا يعمل يت هايواقع

تعهد دادهكه طالبان  ينامشخصو 

را به سرعت از افغانستان خارج كند و ن ييكايآمر

يكشورها يروهايشوند؛ و ن

ارتش افغانستان تا زمان الزم آنجا باق

چهارده ماه از افغانستان خارج شوند يآن ط ينظام يروهاين

خصوص يتيامن يروهايتمام ن



 
 

 

ك ي تا ينظام پرسنله شوند، و 

 امضا شده استاالت متحده ي

ز ين روهايمانده ن يباق.  كند

ز يننداشته  يچ نقشين مذاكرات ه

 فتمست و هيبش از ي، و تا پشوند

زه يسرشان جا يطالبان كه برا

  .نشده اند

.  رسنديظر مار سبك و مبهم به ن

ن دولت كابل را به ، اما از آنجا كه طالبا

از آتش بس .  خواهند بود يچه كسان

 نيد طالبان تضمياز د.  ذكر شده است

از  يخارج يروهايمنافعشان خواهد بود، چرا كه اخراج ن

 يياست، چرا كه رهبر اجرا 

 يستي، رهبر شبكه ترورين حقان

بر عهده كه پدرش  يكند، همان نقش

گاه خود را در ين پايبه اسامه بن الدن اجازه برپاكردن اول

از چچن، ازبكستان، و  يهم اجازه داد عناصر

 ◌ٔ خطها در افغانستان و يپكتت 

 ندخياز تار ييستند، برگ هاينمهم 

ادعا ، آنها »جهاد يصدا«شان،  يرسم

  .  باشنديمبا داعش  يدائم
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ه شوند، و يتخل يستيبا يگاه نظاميو پنج روز پنج پا يسكصد و

يتوسط ا تنهاكه  ين كه توافق نامه اينكته قابل توجه ا

كنديز موظف به انجام همان كارها در همان ابعاد ميائتالف را ن

  .م  پس از آن افغانستان را ترك كننديدر عرض نه ماه و ن

ن مذاكرات هين از جانب دولت افغانستان كه در ايها همچن

شوندآزاد » ش از دهم ماه مارسيتا پ« طالبان يپنج هزار زندان

طالبان كه برا ين فهرست اعضايه طالبان و همچنيم ها عليتحر

نشده اند ين تعهدات عمليچكدام از اين لحظه هيتا ا  .گذاشته شده را حذف كنند

ار سبك و مبهم به نيبس كه طالبان داده اند يازاتي، امتاما اكين آمري

، اما از آنجا كه طالباشوندمذاكره وارد » افغان يطرف ها«

چه كسان» طرف ها«ن يد، در متن تعهدنامه مشخص نشده كه ا

ذكر شده استوق از موارد موجود در دستوركار مذاكره ف

منافعشان خواهد بود، چرا كه اخراج ن يدر راستا البتهز يدر حال خروج ن

  .  بوده استطالبان » يروزيپ«گفتمان  يديكل

 يد فراوانيترد ياز القائده جا ييطالبان به جدا يعمل

ن حقاني، فرزند جالل الدين حقانيسراج الد يست جز آقا

كند، همان نقشيم يالقائده در طالبان را باز رابطنقش  ي

به اسامه بن الدن اجازه برپاكردن اول ١٩٨٦مالعمر كه از سال 

هم اجازه داد عناصرها ، و بعد داده بود يقدرت حقان ي

ت ياز جمله وال(گر در مناطق تحت نفوذش يد  يو جاها

مهم زها از نظر طالبان يچ نياظاهرا اما .  مستقر بشوند

رسمت يق سايمذاكرات دوحه، واز طر يدر ط.  اند

دائم سرگرم جنگسم هستند چون يه ترورير مبارزه عل
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كصد ويدر عرض : خارج شوند

نكته قابل توجه ا  .دا كنديل پيسوم تقل

ائتالف را ن ير كشورهايسا

در عرض نه ماه و ن يستيبا

  

ها همچن ييكاين گذشته، آمرياز ا

پنج هزار زندان اند كه تعهد داده

تحر ◌ٔ اههيماه آگوست هم س

گذاشته شده را حذف كنند

  

يتعهدات سنگن يادر برابر 

«آنها قبول كرده اند كه با 

د، در متن تعهدنامه مشخص نشده كه اشناسيت نميرسم

از موارد موجود در دستوركار مذاكره ف يكيهم  تنها به عنوان 

در حال خروج ن يروهايت نيامن

كل ياز نكته ها يكيكشور 

  

عملگر، در تعهد يد ياز سو

ست جز آقاين يطالبان كس ٢شماره 

ين حقانيسراج الد.  يحقان

مالعمر كه از سال  دوراندر  داشت

يكانون هااز  يكي، »يجد«

و جاها) نيچ(انگ ين كيس

مستقر بشوند) رستان در پاكستانيوز

اندو گذشته كه ورق خورده 

ر مبارزه عليدرگخود داشتند كه 



 
 

 

 ينيبا عناو(را پوشش داده است 

طالبان در اول ماه  ياست كه وقت

ار ياختسكوت  در باره آن خود همان رسانه ها

 ين روزهاياستان ب ٢٧حمله توسط طالبان را در 

شوند، چرا يبند به معاهده محسوب م

ت يسا يدر نسخه پشتو!  حمله نكنند

در افغانستان به  يحكومت اسالم

م ها بدون ينكه تصمين از اي، خشمگ

م گرفت تا يطالبان سرباز زد، و بعد تصم

نفر به نرخ صد نفر در روز از هفتم ماه مارس، و 

.  كه طالبان به آن تعهد داده بودند

چ يها ه يش از آزاد شدن همه زندان

 يه همان بن بستاست مشاب دهيرس

 يبه روشنكر افغانستان افتاده است را 

قرار  بود، و) ناتو( يك شماليان آتالنت

BSA ( يتيوضع– انجام گردد 

 ياست جمهوريار آشفته  ر

دور سوم  يتوانست برايطبق قانون نم

اما دوران .  نگذاشته باشدن خود ي

.  ديطول كش شتر از هشت ماه

مذاكره  يبرا يها طرف ييكايو آمر

سپتامبر  ست و هشتميبج انتخابات 

ر يدرگ، زاد ليخل ي، آقاييكايمذاكره كننده آمر
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را پوشش داده است  كه آن يجان رسانه ايو هجه ينت يبن عهد نامه 

است كه وقت يبه حد) »ك نبوده استين حد به صلح نزديتا ا 

خود همان رسانه ها يحت و ين الملليجامعه ب ندمارس حمالت خود را از سر گرفت

حمله توسط طالبان را در  ١٤٧شتر از يب» النگ وار ژورنال« 

بند به معاهده محسوب مين وجود آنان هنوز پاياول و دهم  ماه مارس ثبت كرده است، اما  با ا

حمله نكنند يخارج يروهاين بوده كه به نيتنها تعهد آنان ا

حكومت اسالم يطالبان تا برقرار«كند يم يادآوريذكر شده كه 

، خشمگيس جمهور افغانستان، اشرف غنيبه عالوه، رئ»  

طالبان سرباز زد، و بعد تصم يپنج هزار زندان يگرفته شده اند، ابتدا از قبول آزاد

نفر به نرخ صد نفر در روز از هفتم ماه مارس، و  ١٥٠٠: يرا آزاد كند، اما به صورت قطره چكان

كه طالبان به آن تعهد داده بودند يآغاز مذاكراتبعد از  از هر دوهفتهدر نفر  ٥٠٠

ش از آزاد شدن همه زندانيد تا پيگوين خواسته دولت را با صراحت رد كرده و م

  .م كابل نخواهد كرد

رس يدوحه به بن بست از امضاشدن، معاهدهب تنها سه هفته پس 

كر افغانستان افتاده است را يبر پكه  ييبالعمق  مكررات ن تكراريا.  اتفاق افتاد

ان آتالنتميسازمان پ  يروهايموافقت در آن زمان حول خروج ن

BSA(دوجانبه  يتيفق نامه امنك تواي يمانده در پ يباق 

ار آشفته  ريان انتخابات بسيقطار آن گفتگو ها در م.  سه با امروز

طبق قانون نمكه ، يد كرزيس جمهور وقت، حميرئ.  از خط خارج شد

ن خود يجانشبر گردن  يوبالكرد تا  يخوددار BSA ياز امضا

شتر از هشت ماهيب ياست جمهورير يو عبداهللا عبداهللا برا ياشرف غن

و آمر كامل بود يآشفتگ دچار كشوره يآن قوه اجرائ ي

ج انتخابات يجدال بر سر نتامشغول باز ن سطور، همانها يدر لحظه نگارش ا

مذاكره كننده آمر.  ل برده انديه را از نو به تحليهستند و توان قوه اجرائ
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ن عهد نامه يا تين واقعيب فاصله

 هرگزافغانستان «همچون 

مارس حمالت خود را از سر گرفت

«  ييكايت آمريسا.  كردند

اول و دهم  ماه مارس ثبت كرده است، اما  با ا

تنها تعهد آنان ا مانيكه طبق مفاد پ

ذكر شده كه  ييفتوا» جهاد يصدا«

»  .جهاد ادامه خواهند داد

گرفته شده اند، ابتدا از قبول آزاد يمشاوره با و

را آزاد كند، اما به صورت قطره چكان يتعداد

٥٠٠نفر به نرخ  ٣٥٠٠سپس 

ن خواسته دولت را با صراحت رد كرده و ميطالبان اما، ا

م كابل نخواهد كرديبا رژ يمذاكره ا

  

ب تنها سه هفته پس ين ترتيبه ا

اتفاق افتاد ٢٠١٤كه در سال 

موافقت در آن زمان حول خروج ن.  دهدينشان م

 يروهايبود خروج كامل ن

سه با امروزيش قابل مقايكماب

از خط خارج شد افغانستان

از امضاس جمهور شود، يرئ

اشرف غن انتخابات  و كارزار

يطدر كه  درازهشت ماه 

در لحظه نگارش ا . ندنداشت

هستند و توان قوه اجرائ ٢٠١٩



 
 

 

كه قرار بود از دهم ماه  ياكرات

  .  آچمز مانده

را نشان  يگسلن دو بن بست ياما ا

تا طالبان يد كه نهانزنيدامن م يي

 ينواح  :است يقومن شكاف 

ارسابق سردار احمد شاه مسعود است، كه هوادارانش 

اگر از خطوط  ي، حتيغن يآقا

هم   ياحمد ز فهيطافه خودش به نام 

را در جامعه افغانستان  يقاومت انقالب

ترامپ  يق توجه نشان نداده اند، و آقا

توانست ينم اگردر افغانستان 

است كه  يكاربه هر حال اما .  رد

ممكن رمق  يب يافتخار را از مملكت

و هشت  ياز ائتالف س حاصل
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اكراتشروع مذ يبرا ياست، و طالبان شادمان كه طرف

آچمز مانده يگذشته، و بازخ مورد نظر ياز تارده روز .  وجود ندارد

  افتخار 

اما ا.  ، هرچند شكننده باشدخواهد شددا يپ يشه باالخره راه حل

ييشورش ها به مناطق پشتون . ه كرده استپار چند

ن شكاف يو عبداهللا درواقع منعكس كننده ا يكند؛ و اختالفات مكرر غن

ارسابق سردار احمد شاه مسعود است، كه هوادارانش يعبداهللا ،  يآقا يپشتون شمال كشور حوزه انتخابات

آقا يانتخابات ◌ٔ اما خطه.  پشتون ها خسته اند ياسيش از دوقرن سلطه س

فه خودش به نام يطاكه  ستمتمركز اها در منطقه پشتون  الزاما

قاومت انقالبن ميا قادرند ياسيس يخ و انسان شناسيق تار

ق توجه نشان نداده اند، و آقاين دقايبه ا يبه اندازه كاف ييكايآمر يست ها

در افغانستان  يمل يبه آشت يكرد انسان شناختيك روي  .ده گرفته است

رديبازگشت طالبان به قدرت را بگ يست جلوتوانيحد اقل م

افتخار را از مملكت يب يتنها خروجست، بلكه يك قرارداد صلح نيموافقت نامه دوحه 

حاصلجهان  ن ارتشيرساند كه توانمند تريرا باز به قدرت م

  .نندكقرار بود نابودش االت متحده  
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است، و طالبان شادمان كه طرفرفع بحران  يتالش برا

وجود ندارد دشومارس آغاز 

  

افتخار  يب يخروج
  

شه باالخره راه حليمثل همطبعا 

چندرا افغانستان كه دهند يم

كند؛ و اختالفات مكرر غنيه ميرا تغذ

پشتون شمال كشور حوزه انتخاباتريغ

ش از دوقرن سلطه سيب از

الزاماهم فرا برود اما  يقوم

  .از آنجاست

  

ق تاريدق يتنها ظرافت ها

ست هاياستراتژ.  ح دهنديتوض

ده گرفته استيآن را كامال ناد

حد اقل م يمعجزه كند، ول

موافقت نامه دوحه .  شده

را باز به قدرت م يسازد، و گروهيم

االت متحده  يا يتحت رهبركشور 
 
  

  

  

  :ادداشتهاي

  



 
 

 

  ٢٠١٩ل يآور، لوموند ديپلماتيك 
https://ir.mondediplo.com/article3134.html
 

ست ي، ب "جاد صلح در افغانستان

  www.alemarahenglish.com
 
 

  ٢٠١٠لوموند ديپلماتيك اكتبر 
https://ir.mondediplo.com/article1609.html
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، لوموند ديپلماتيك »سه روزي كه سرنوشت افعانستان را منقلب كرد
https://ir.mondediplo.com/article3134.html 

جاد صلح در افغانستانيا يموافقت نامه برا": االت متحدهيت دولت اياز وب سا

www.state.gov 

www.alemarahenglish.com 

 ٢٠٢٠م ماه مارس كا ، واشنگتن ، هفت

 ،»و هم كليد صلحهم منشا جنگ  مرز ميان افغانستان و پاكستان،
https://ir.mondediplo.com/article1609.html 
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سه روزي كه سرنوشت افعانستان را منقلب كرد« مقاله  - ١

  

از وب سا يسترسقابل د - ٢

www.state.gov،  ٢٠٢٠ه يو نهم ماه فور

  

  

٣ -  

كا ، واشنگتن ، هفتيآمر يصدا - ٤

  

  

مرز ميان افغانستان و پاكستان،« مقاله - ٥

  
  
  
  

  

  


