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هیچ توافقی با طالبان در غیاب دولت افغانستان مشروعیت ندارد
گزارشهای برخی از رسانههای خارجی حاکی از آن است که معامله ای بین طالبان و ایاالت متحده در
شرف وقوع است .هیچ منبع معتبر رسمی تاکنون این گزارشها را تایید نکرده است .کابل هم به این
گزارشها واکنش رسمی نشان نداده است ولی واقعیت این است که در غیاب دولت افغانستان ،هیچ توافقی
با طالبان مشروعیت ندارد .همچنان توافق یکی از قدرتهای بزرگ با طالبان در صورتی که دولت
افغانستان یک طرف آن توافق نباشد ،نه تنها که به پایان جنگ منجر نمیشود ،بلکه زمینه را برای تشدید
جنگ و راه افتادن یک جنگ دیگر فراهم میسازد .دولت افغانستان با ایاالت متحده موافقتنامههایی
امضا کرده است که بر اساس آن ،شمار محدودی از نظامیان امریکایی و ناتو در اینجا حضور دارند.
وظیفهی این نظامیان و نحوهی ماموریت آنان در این توافقنامهها به وضوح بیان شده است .هیچ ابهامی
در توافقنامههایی که افغانستان با امریکا و ناتو امضا کرده است ،وجود ندارد.
بنا بر این نیروهای امریکایی و ناتو طرف قرارداد دولت افغانستان هستند و در مورد حضور یا عدم
حضورشان باید با این دولت صحبت کنند .اگر ایاالت متحده و ناتو با طالبان در مورد خروج نیروهایشان
صحبت کنند و از آن گروه تضمین امنیتی بخواهند ،این امر موجب به حاشیه رفتن دولت افغانستان و
سرآغاز یک جنگ دیگر خواهد بود .وقتی همهچیز بر وفق مراد یک گروه به پیش برود ،روشن است
که جنگ دیگری به وقوع میپیوندند و صلحی به میان نمیآید .طالبان در بهترین حالت یک گروه است،
این گروه به هیچ وجه کلیت حاکمیت ملی افغانستان و مجموع جامعهی سیاسی کشور ما نیست.
گزارشهای معتبر مؤسسات بینالمللی و نظرسنجیهای دقیق نشان میدهد که بیشتر مردم افغانستان نه
داعیهی طالبان را قبول دارند و نه با روش آنان موافق هستند .دولت افغانستان بر مبنای قوانین بینالمللی
یک دولت مشروع است ،حق حاکمیت ملی دارد و میتواند از مجموع مردم افغانستان و نیروهای سیاسی
کشور ما نمایندهگی کند.
طالبان باید با دولت افغانستان گفتوگو کنند .تمام قدرتهای بزرگ ،کشورهای منطقه و سازمانهای
بینالمللی باید در همین راستا تالش کنند .طالبان باید با دولت افغانستان به توافق پایان جنگ برسند و بعد
کلیت جامعهی سیاسی و دولت افغانستان در مورد نحوهی ماموریت نیروهای بینالمللی تصمیم بگیرند.
طالبان یک گروه است و به هیچ وجه مشروعیت الزم برای دادن تضمین امنیتی به امریکا را ندارد.
عالوه بر آن طالبان نمیتوانند طرف قرارداد امریکا و ناتو برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان
باشند .این موضوعات در انحصار دولت افغانستان است .روشن است که نزدیک به  ۲۰سال جنگ
کشورهای عضو ناتو ،برخی از کشورهای منطقه ،جامعه ی جهانی و مردم افغانستان را خسته ساخته
است .این امر قابل درک است .ولی برای پایان مسووالنهی جنگ الزم است تا طالبان با دولت افغانستان
وارد گفتوگو شوند .صرف دولت افغانستان میتواند طرف مشروع یک توافق پایان جنگ باشد .خروج
نیروهای بین المللی قبل از توافق پایان جنگ یا بر مبنای تضمین امنیتی یک گروه هم به هیچ وجه
مشروعیت سیاسی و حقوقی ندارد.
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خروج نیروهای ناتو بر مبنای معامله با گروه ،نه تنها که امنیت جهانی را تضمین نمیکند ،بلکه آن را
صدمه می زند .وقتی قدرت بزرگی مثل امریکا از طالبان تضمین امنیتی بخواهد و در بدل آن حاضر به
کاهش نیروهایش در افغانستان شود ،جهادیسم جهانی و روایتهای آن قوت میگیرد .جهادیسم جهانی
سرود پیروزی میخوانَد و بر مبنای آن سربازگیری میکند .آن زمان امنیت جهان و بسیاری از قدرتهای
بزرگ با خطر جدی روبهرو خواهد شد .جهانیان نباید فراموش کنند که حادثهی تروریستی  ۱۱سپتامبر
معلول فروپاشی نهاد دولت در افغانستان و جنگهای داخلی بود .اگر قدرتهای بزرگی مثل امریکا،
بریتانیا آلمان و… بر مبنای معامله با یک گروه خارج شوند ،در افغانستان بار دیگر سناریوی سال
 ۱۹۹۲تکرار میشود .بار دیگر نهاد دولت از بین میرود و گروههای بنیادگرا همراه با تروریستهای
چندملیتی در اینجا مستقر می شوند .آن زمان نه اثری از نظم دولتی در افغانستان میماند و نه قدرتهای
بزرگ در امن میمانند.
خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان بخشی از یک توافقنامهی جامع صلح باشد و دولت افغانستان هم
یکی از طرفهای مهم آن توافق .این توافق باید ضمانت اجرا داشته باشد و قدرتهای بزرگ اجرای آن
را ضمانت و تمویل کنند .اگر چنین توافق جامعی به دست نیاید و قدرتهای بزرگ عضو ناتو با عجله
افغانستان را ترک بگویند ،هزینههای مالی و انسانی هجده سال اخیر جامعهی جهانی و مردم افغانستان
هدر میرود .قدرتهای بزرگ باید به دنبال سناریویی باشند که حداقل ارزش قربانیهای سربازان شان
را داشته باشد.
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