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 2۹/11/2۰1۸              فردوس
 

 آورد؟یم تیمنطقه و جهان امن یبرا یچه نوع توافق
 

ه از است ک دهیرس جهینت نیبه ا دیمتحده شا االتیجنگ افغانستان ادامه دارد. ا انیپا یمتحده برا االتیا یهایزنچانه
 زادلیخل یکند. زلم نیبخش از جهان تام نیرا در ا اشیتیمنافع امن تواندیبا طالبان م یاسیمذاکره و توافق س قیطر
 یحام یها جنگ افغانستان در تالش است تا کشورش در قدم اول با طالبان و نهاد انیپا یبرا کایامر خاص ندهٔ ینما

کابل و  لبان،طا انیوگو مگفت نهٔ یدهد و زم توافق را به افغانستان بسط نیطالبان در پاکستان به توافق برسد و بعد ا
ظاهراً  توافق کنند. یاسیس دینظم جد کی یبتوانند رو روهاین نیافغانستان را فراهم سازد تا ا عمدهٔ  یاسیس یروهاین

 آورد دست نیملموس داشته باشد تا ا یآوردهادست اشیتیو امن یخارج استیکه در س خواهدیدونالد ترامپ هم م ادارهٔ 
با اصل مذاکره با  یبفروشد. البته در داخل کشور هم کس یئکایامر گاندهندهیرأ یبرا 2۰2۰ها را در انتخابات 

 .ندارد یمشکل یاسیحل سراه افتنی قیجنگ از طر انیطالبان و پا
 

 یکومت حامد کرزمطرح شده است. هم ح یبه صورت جد سونیبه ا 2۰۰۸با طالبان و توافق با آنان از سال  مذاکره
ها در گذشته متمرکز  از روند پس از بن بسازند. تالش یتالش کردند که طالبان را هم بخش یو هم حکومت اشرف غن

 یشورش ینظامگروه شبه کیاز  رندیافغانستان را بپذ ودموج یبر قانون اساس یمبتن یاسیبود که طالبان نظم س نیبر ا
ها تالش نی. اما ارندیسهم بگ یرقابت استیرا لغو کنند و در س شانینظام التیبدل شوند، تشک یاسیحزب س کیبه 

 یقابتر استیس دانیخشونت را کنار گذاشت و در م رفت،یافغانستان را پذ یقانون اساس اریحکمت ناکام ماند. جبههٔ 
 .الگو را قبول نکردند نی، اما طالبان اافغانستان وارد شد

 

. آنان در نشست پگواش دانندیو نه نهاد دولت را مشروع م شناسندیم تیانستان را به رسمافغ ینه قانون اساس طالبان
افغانستان و حکومت  یقانون اساس دیاند که در قدم اول با جنگ انجام شده است گفته انیپا یکه برا ییهایزنو چانه

غانستان اف یطالبان در نشست مسکو اعالم کردند که قانون اساس روهگ گانندهیلغو شود. نما یبر قانون اساس یمبتن
به  یاسیس یهاانیو بعد تمام جر دیایقت در قدم اول بحکومت مؤ  کی خواهندیجنگ است. آنان ظاهراً م انیمانع پا

 .توافق کنند دیجد یاسینو و نظم س یقانون اساس کی یشمول طالبان رو
 

حاصل  یزیکار چه چ انیکه در پا ستیشوند، روشن ن رونیناتو ب یروهایو ن هم عمل شود وهیش نیاگر به هم اما
در شمال  نیرا در مناطق مع التیتشک نیا ایرا لغو کنند،  شانینظام التیطالبان حاضر خواهند بود تشک ای. آشودیم

امر  نیا حفظ شود، یو شمال یاز مناطق جنوب یبرخطالبان در  ینظام التیو جنوب حفظ خواهند کرد؟ اگر تشک
که  شودیاز مناطق سبب م یطالبان در برخ ینرسد. حضور نظام یدر حال حاضر به ذهن کس دیدارد که شا یتبعات

از  یکیسادات  عیبمانند. سم یمناطق باق نیدر ا زیدارند، ن کیولوژیدیا تیگروه که با آنان سنخ نیا یمتحدان خارج
طالعات م توتیافغانستان و هند در انست یتیامن یوگوهانشست گفت نیهارمکشور در چ یمل تیامن نیشیپ یها مقام

ه دارد. او گفت که حتا حمز افتهیهند القاعده با طالبان روابط سازمان  شبه قارهٔ  افغانستان گفت شاخهٔ  کیستراتژ
. دیآیطالبان در افغانستان م سلطهٔ  ریبه مناطق ز یهالدن هم با رهبران طالبان رابطه دارد و گاالدن پسر بنبن

 دیئهم تا نیوگو با گاردالدن در گفتاسامه بن خانوادهٔ  یالدن در خاک افغانستان را اعضاحمزه بن یحضور مقطع
 .کرده بودند

 

 ایاز مناطق شمال  یرا در برخ شانینظام التیجنگ، تشک انیپا یتوافق احتمال کیکه طالبان پس از  یصورت در
القاعده در آن مناطق فعال شوند. در حال  یایجنوب آس الدن و شاخهٔ که حمزه بن ستین دیبع چیه ند،جنوب حفظ کن

 یروهاین ررسیمستقر شوند که در ت یدر قلمرو گرید ر. اگر آنان بابرندیحاضر رهبران القاعده در خفا به سر م
ها مثالً در جنوب و شبکه التیتشک نیا یقترا فعال خواهند کرد. و شانیهاو شبکه التیتشک نباشند، یئکایامر
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اهد خو جادیو متحدانش ا کایامر یبرا یتیهند به خطر خواهد افتاد و هم مشکالت امن تیهم امنافغانستان فعال شود، 
 .افتدیبه دست القاعده ب گریبار د یجهان سمیعلم جهاد ستین دیبع چیه تی. در آن وضعشد

 

 بکهاز ش یاریبس تیحما سم،یونالیناس یگروه با اعالم خالفت و نف نیداعش قلمرو خود را از دست داده است. ا گروه
 کی چیو خشن داعش، سبب شد که ه انهیگرافرقه یریموضع گاما تندرو را به دست آورد،  یگراها و افراد اسالم

است که  ادیوجود ندارد، احتمال آن ز گریداعش د فتنکنند. حال که خال عتیالقاعده با رهبر داعش ب یها از شاخه
القاعده در  . روشن است که رهبران شبکهٔ ردیرا به دوش بگ کایضد امر یجهان سمیجهاد یرهبر گریالقاعده بار د

و  کایرا به منافع امر یستیترور یهاحمله توانندیم ینباشد، به راحت ییکایامر یروهاین ررسیکه در ت یطیمح
 .کنند یدهسازمان متحدانش

 

وف در صف یاانهیم یایتبار آسترک انیگرارابطه دارند. اسالم زین کیاوزب انیگراطالبان با اسالم گریطرف د از
طالبان در  ینظام التیکه در صورت حفظ تشک ستین دیبع چی. هجنگندیطالبان حضور دارند و دوشادوش آنان م

 یانتحار یها که آنان حمله یکنند. در صورت داماق هیو منافع روس کستانیبر ضد اوزب کیاوزب انیجوشمال، جنگ
. شودیمختل م وفیایض ریحکومت شوکت م یو آبادان یعمران یهاپروژه تمام انجام دهند، کستانیرا به قلمرو اوزب

 یها قدرت تیافغانستان نه با خودش در صلح خواهد بود، نه با منطقه و نه با جهان. درآن وضع یتیوضع نیدر چن
 .آغاز خواهد شد گریخواهند کرد و جنگ بار د تیضد طالبان را حما انینظام و شبه یاسیس یروهاین ،یامنطقه

 

 و یامنطقه انیگراخودشان را با اسالم که آنان رابطهٔ  ندیجهان بگو یبه تمام کشورها دیحال حاضر طالبان شا در
آنان در قلمرو افغانستان برآورده شود. اما حتا اگر  کیولوژیدیهداف ااز ا یاگر بخش کنند،یقطع م یجهان سمیجهاد

 دیشدن آن سخت مورد ترد یعمل بدهند، نیرا تضم یزیچ نیکنند و چن ءامضا یسند رسم کیرهبران طالبان هم 
 قوایافغانستان و  یرسم ینظام قوایفعال باشد و  هایاز ولسوال یطالبان در برخ ینظام التیتشک یاست. وقت

 امسادات مق عیدر آن مناطق فعال خواهد شد. سم یو جهان یامنطقه سمیجهاد در آن حضور نداشته باشند، یالمللنیب
 کیستراتژعات مطال توتیافغانستان و هند در انست یتیامن یهاوگونشست گفت نیافغانستان در چهارم یمل تیامن نیشیپ

 دوشادوش گرید اتیاز وال یو برخ یالقاعده در غزن یایجنوب آس شاخهٔ  یروهایاال هم نح نیافغانستان گفت که هم
ندارند. اتحاد  یامنطقه یستیجهاد یها با رهبران القاعده و شبکه یرتفاوت فک چی. رهبران طالبان هجنگندیها مطالب

رهبران طالبان در مذاکره  دی. شاستیتصادف ن کیوجه  چیامر به ه نیدارد و ا کیولوژیدیا یطالبان و القاعده مبنا
 یرو ءو امضا یلفظ ، اما وعدهٔ را قبول ندارند یاو منطقه یجهان سمیکاغذ وعده بدهند که جهاد یرو ای کایبا امر

 .بردینم نیطالبان و القاعده را از ب کیولوژیدیا تیکاغذ سنخ
 

است که طالبان  نیسازد ا ین ممصؤ  یجهان سمیخطر جهاد هٔ یکه افغانستان، منطقه و جهان را از ناح یحل راه
 قوای اریآنان در اخت یها آنان فعال نباشد، سالح ینظام التیتشک یامنطقه چیرا لغو کنند، در ه شانینظام التیتشک
 غانستان،اف یتیامن کیستراتژ یها یبدل شود و همکار یاسیحزب س کیگروه به  نیا رد،یافغانستان قرار بگ یتیامن
 کشورها متأثر نشود. یاسیحتا از روابط س دیبا ها یهمکار نی. اابدیو ناتو ادامه  کایامر
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