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 ؟غیرعملی است ساختار غیرقانونی قانون نظارت بر

 
 

  .سنای امریکا قانون نظارت بر مصالحهٔ افغانستان را پیشنهاد کرد
دو عضو مجلس سنای امریکا طرح قانونی را به این مجلس پیشنهاد کرده اند که به کانگرس امریکا صالحیت  "

   ".خواهد داد تا بر هر گونه توافق صلح میان امریکا و طالبان نظارت کند
 

  .عملی نیست  ساختار غیرقانونی طالبان ایاالت متحده امریکا با سنا قانون نظارت 
 

استقرار  یجنگ درافغانستان کامأل روشن است. برا یاصل انیبا گردانندگان و قربان گاگانیعوامل جنگ چهل ساله ب
درافغانستان شرط  جنگ یاصل انیقربان یو واقع یقانون ندگانیدرافغانستان حضور باالفعل نما  داریوپا  یصلح واقع

  ی کشورها   ۀو عد  هیروس  ران،یطالبان پاکستان، ا  انیبا حام  کهنه با طالبان بل  کا یمتحده امر  االتیاست، مذاکرات صلح ا
جانب  نکهیاست. ا یپروسه مرتبط وناکسستن کیجنگ درافغانستان هستند درمجموع  یکه گردانندگان اساس یعرب

 یرقانونیکامألغ دهندیطالبان ادامه م یستیگروه ترور کیجانبه با  کیمذاکرات "صلح" را  کا یمتحده امر االتیا
را  یزیانجامد بلکه جنگ و خونر ینم یبه صلح واقع نکهیطرزالعمل بنام "صلح" نه تنها ا نیچن شبردیاست. پ

 یبرا ریچاردهه اخ  یط قطع در یبرا انهیصلح جو ی.  تجارب تالشها ندینما یم د یتشد شتریدرافغانستان هر چه ب
 یقطع جنگ در افغانستان دولتها   یبرا  رندهیگ  میافغانستان بوضاحت نشان داده است که هرگاه درمذاکرات صلح تصم

درجنگ  لیدخ  یمعتبر دولتها  یها  نیها با تضم صلهیدرجنگ افغانستان همزمان حضور فعال نداشته باشند، ف لیدخ 
صلح  نیو تأم یزیقطع خونر  رد،یصورت نگ یالملل نیو ب یطرف مل یصداقت و نظارت حکمان ب یبرمبنا 

معتبر ندارد  وانهیپشت ینوع چیاز طالبان ه نیگرفتن تضم یجنگ تالشها برا عقط یدرافغانستان ناممکن است. برا
 گردد.   ینم سریم داریصلح پا  نیتأم یبرا نانیواطم

 

 االتیمردم مظلوم افغانستان و مردم ا یرا برا داریو پا  یجنگ افغانستان صلح واقعدر  لیدخ  یواقعأ طرفها  اگر
 . ندینما  یرا در طرزالعمل مذاکرات صلح در نظر گرفته و عمل لینقاط ذ دیبا  دیخواهیم انیو جهان کا یمتحده امر

 

در افغانستان صادقانه   گانگانیچهل ساله ب یلیجنگ تحم  قیحقا  یاز رو  یاستخبارات یجعل اهیس  یها   ۀاوأل پرد دیبا   -*
 برداشته شود.  

 

 با طالبان هرچه زودتر قطع شود.   یمخف ا یو  میهرنوع مذاکرات مستق دیبا   -*
 

 االتیجنگ افغانستان، ا یاصل انیقربان یو واقع یقانون ندگانینما  نیجنگ ب ریدرگ نیطرف میمذاکرات مستق ۀنیزم -*
 .   رشودیو اعراب مس هیروس ران،یجنگ پاکستان، ا یواقع و گردانندگان کا یمتحده امر

 

و اعراب گرفته  هیروس ران،یدرجنگ و تعهد عدم مداخله از نزد پاکستان، ا لیدخ  یمعتبر دولتها  یها  نیتضم -*
 همرا باشد.     یالملل نیو ب یشود که با نظارت مل

 یمولو  یبه رهبر  ی" حرکت انقالب اسالمی"جهاد  میتنظ  بیاز ترک  1994هستند که در    یستیگروه ترور  کی  طالبان
است. از  دهیگر جادیافغانستان  ا یرانیتحقق و یپاکستان برا گرانی" توسط نظامی"جهاد یگروپها  ریو سا  یمحمد نب

 .        شوندیو اعراب کار گرفته م هیروس ران،یپاکستان، ا دجنگ دشمنان مردم افغانستان مانن یرانیو لهیوس ثیطالبان بح 
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  ی کشورها  ۀو عد هیروس ران،یدارند و توسط  پاکستان، ا میمانند القاعده ارتباط مستق یالملل نیب سمیبا ترور طالبان
گروه  یستیترور رانهیاج  ی. عملکردها شوندیم یمال تیجنگ درافغانستان هستند حما یکه گردانندگان اساس یعرب

مصالحه و  یقانون طیمطابق ندارد. طالبان واجد شرا کا یرمتحده ام االتیمذاکرات ا یکنون یملها طالبان با طرزالع
 . ستندین یمستقل مل یمذاکره با دولتها 

 

ها  یخارج یۀدولت تحت الحما نیدروغ یوشعارها  کا یمتحده امر االتیا یمذاکرات کنون شبردیپ طرزالعمل
 یب یمحاکم علن  ریجنگ افغانستان، بدون تدو  یواقع انیمانند طالبان بدون حضور داشت قربان  یدرافغانستان با گروه

بوضاحت نشان داده  زیدهه درگذشته ن سهاست بلکه تجارب  یرقانونیجنگ نه تنها که غ نیطرف و مجازات مجرم
عدالت و  نیطرف، تأم یب یمحاکم علن ریجنگ افغانستان، بدون تدو یواقع انیاست که بدون حضور داشت قربان

 باشند.  یم جهینت یو ب یرعملیجنگ غ نیمجازات مجرم
 

 . یپا 
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