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 : کمربند سبز امریکا از خمینی تا طالبان 

 گاهی به توافقنامه میان آمریکا و گروه طالبان ن   
 

زاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح  مال عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان و زلمی خلیل 

 اند.افغانستان از سوی دو طرف این مذاکره توافق نهایی صلح را امضا کرده

 

کند. در دوران جنگ سرد در مقابله ده ابزاری می اامریکا از مذهب اسالم و مردم خاورمیانه استف

یت خمینی پرداخت و در دوران گلوبالیسم در مقابله سیاسی اقتصادی با  وسیاسی نظامی با شوروی به تق 

 پردازد. از مسلمانان اویغور می  دلسوزیبه تقویت طالبان افغانستان و   چین

 طالبان همشروعیت بخشیدن ب ،روی کار آمدن خمینیبرای  و تسهیلخالت امریکا در ایران بعد از د 

یکی از مرگبارترین اشتباهات تاریخی امریکا خواهد بود و پیامد سنگینی برای مردم منطقه خواهد 

 داشت. 

تالش   گیری افغانستانی دموکرات، سکوالر و مبتنی بر قوانین وضعیهزاران زن و مرد در راه شکل

. دولت افغانستان در بیست سال گذشته علیرغم جنگ داخلی تحمیلی  جان خود را از دست دادند  کردند و

، قانون اساسی، قوای  ایو قبیله  ی کمی و کاستی و مشکالت قومیاز طرف طالبان و علیرغم همه 

 دموکراتیک را شکل داده است.  نهادهایامنیتی و سایر  ـگانه، نهادهای نظامی سه

کند طالبان را در و تالش می ما، امریکا بدون دخالت دادن دولت افغانستان با طالبان وارد مذاکره شد ا

نه به    که یطالباننهادی غیرانتخابی به نام »دولت انتقالی« در تمامی نهادهای انتخابی کشور وارد کند. 

ع حکومت شرعی خود نه به انتخابات اعتقاد دارند و نه یک قدم از موض و دموکراسی پایبندند 

شناسند و حاضر به نشستن با آن روی یک میز  و نه دولت افغانستان را به رسمیت می نشینی کردند عقب 

  مذاکره هستند.
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طالبان بارها با قاطعیت تاکید کردند که هدف اصلی آنها بازسازی »امارت اسالمی« سرنگون شده در 

ی، زنان و دگراندیشان با خشونت سرکوب خواهند های مذهب است. در امارت طالبان اقلیت  ۲۰۰۱سال 

مدارس دخترانه بسته خواهد شد  .و شریعت اسالمی از سنگسار تا قطع دست دوباره اجرا خواهد شد  شد 

 حق کار را از دست خواهند داد. آزادی و و زنان 

 میان آمریکا و گروه طالبان در دوحه قطر امضا شد، روی چهار محور متمرکز است. ای کهتوافقنامه 

نامه میان آمریکا و طالبان به صراحت تاکید شده که آمریکا همچنان گروه طالبان را  در عنوان موافقت 

 شناسد و نام رسمی توافقنامه ذکر شده است. به عنوان دولت به رسمیت نمی

مه این گونه است: "موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان میان امارت اسالمی عنوان کامل این توافقنا

شود و ایاالت  شناسد و به نام طالبان شناخته میافغانستان که آمریکا به عنوان دولت به رسمیت نمی 

 متحده آمریکا". 

 این چهار محور عبارتند از: 

گروه یا   هر ه از خاک افغانستان از سویهای عملی برای جلوگیری از استفاد ها و مکانیسم . ضمانت ۱

 فردی علیه امنیت ایاالت متحده و متحدانش 

های عملی و اعالم یک برنامه زمانی برای خروج تمام نیروهای خارجی از  ها و مکانیسم . ضمانت ۲

 افغانستان 

االفغانی  ن المللی، طالبان مذاکرات بیهای اشاره شده با حضور شاهدان بین . پس از اعالم این ضمانت ۳

 آغاز خواهد کرد. ۲۰۲۰را در دهم مارس 

االفغانی و شرکت کنندگان نشست  مذاکرات بین  دستور جلسات شامل   ،بس جامع و دایمی. آتش ۴

 کنند. بس دایمی بحث و مشخص میاالفغانی در مذاکراتشان روی تاریخ و چگونگی این آتشبین 

 است. شده در نظر گرفته توافقنامه هار بخش برای تطبیق چهار مورد باال، موارد ذیل را در چ

 ماه  ۱۴بخش اول: خروج نیروهای آمریکایی ظرف  

کارکنان  در این بخش آمده که آمریکا متعهد است تمام نیروهای خود و نیروهای ائتالف از جمله 

ماه از   ۱۴، پیمانکاران نظامی، آموزگاران، مشاوران و نیروهای حمایتی خود را ظرف نظامی

 افغانستان خارج کند.

 برای عملی کردین این طرح، این تدابیر در نظر گرفته شده است:

نفر خواهد رسید و نیروهای ائتالف هم به   ۸۶۰۰روز سطح نیروهای آمریکایی به   ۱۳۵. در ظرف ۱

 همین میزان کاهش خواهند یافت.

 انستان خارج خواهند کرد.پایگاه در افغ ۵. آمریکا، متحدان آن و ائتالف، نیروهای خود را از ۲

های ذیل را آمریکا گام  ،تروریستیهایی قطع رابطه طالبان با گروه  آمیزیت در صورت عملی شدن موفق

 دارد: بر می 

 د کرد.نماه باقی مانده نیروهای خود را از افغانستان خارج خواه ۹.۵. آمریکا و متحدان آن در مدت ۳
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های مختلف برای رهایی زندانیان طالبان آغاز  کار را با طرف  در ادامه این بخش آمده که آمریکا فورا

های دولت افغانستان و یک هزار زندانی اسیر گروه هزار زندانی طالبان در زندان  ۵کند. باید  می

االفغانی نیز در نظر گرفته شده است.  وگوهای بین آزاد شوند که تاریخ گفت  ۲۰۲۰مارس  ۱۰طالبان تا  

کند تا طالبان و دولت افغانستان ظرف سه ماه تمامی زندانیان  آمریکا کمک می همچنین گفته شده که

 یکدیکر را آزاد کنند.

کند با این  ها علیه اعضای گروه طالبان را آغاز می االفغانی، آمریکا بررسی تحریم با آغاز مذاکرات بین 

  ۲۰۲۰اگوست  ۲۷وه تا  ها علیه این گر االفغانی تحریم هدف که در صورت پیشرفت در مذاکرات بین 

 برداشته شود. 

های آمریکا همچنین از اعضای دایمی شورای امنیت خواهد خواست تا اعضای طالبان را از فهرست 

 سیاه مربوط خود بیرون کنند. 

آمریکا و متحدانش تعهد خود را برای عدم تهدید یا استفاده از زور در برابر تمامیت ارضی یا استقالل  

 کند.یا دخالت در امور داخلی این کشور تجدید می  سیاسی افغانستان و

 تروریستی های بخش دوم: تعهدات طالبان برای قطع رابطه با گروه 

های مختلف از جمله های زیر را برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان توسط گروه طالبان گام 

 دارد: القاعده برای جلوگیری از تهدید امنیت آمریکا و متحدانش بر می 

. طالبان به اعضای خود، فرد یا گروهی از جمله القاعده اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان برای  ۱

 تهدید آمریکا و متحدان آن استفاده کند. 

خواهند امنیت آمریکا یا متحدان آن را با تهدید روبرو کنند پیام واضح  . طالبان به آنهایی که می ۲

های همکاری  دهد که با چنین گروه جای ندارند و به اعضای خود دستور می فرستد که در افغانستان می

 نکنند. 

. طالبان جلو هر گروهی را که بخواهد از افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدان آن تهدید ایجاد کند، ۳

 می گیرد و اجازه جذب نیرو، آموزش و تمویل را به آنها نداده و از آنها میزبانی نخواهد کرد.

المللی مهاجرت و گیرند مطابق به قوانین بین هایی که در افغانستان پناه می. طالبان متعهد است با گروه ۴

 مواد این توافقنامه برخورد کند تا آنها نتوانند امنیت آمریکا و متحدان آن را تهدید کنند.

، پاسپورت، جواز سفر یا  ازکنند، ویهایی که امنیت آمریکا و متحدان آن را تهدید می. طالبان به گروه ۵

 هیچ نوع اسناد قانونی نخواهد داد تا آنها بتوانند وارد افغانستان شوند. 

 بخش سوم: 'شورای امنیت توافقنامه را تایید کند ' 

کند تا این توافقنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد تایید قرار . آمریکا درخواست می ۱

 بگیرد.

ر پی ایجاد روابط مثبت با یکدیگر هستند و انتظار دارند روابط دولت اسالمی . آمریکا و طالبان د ۲

 االفغانی ایجاد خواهد شد، با آمریکا مثبت باشد.جدید افغانستان که پس از مذاکرات بین 

کند برای بازسازی افغانستان با دولت جدید افغانستان همکاری اقتصادی داشته  . آمریکا کوشش می ۳

 امور کاری آن دخالت نکند.باشد و در 
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دری در پایان توافقنامه تاریخ امضای آن آمده و تذکر داده شده که این موافقتنامه به سه زبان پشتو، 

 )فارسی( و انگلیسی تنظیم شده که هر سه نسخه از ارزش برابر برخوردار است.

ندگان امارات اسالمی،  به رسمیت شناختن طالبان و برنامه صلحی که میان دولت افغانستان و نمای

بار و مخربی خواهد داشت. جان هزاران کنشگر مدنی  در دستور قرار دارد، عواقب زیان  طالبان،

 سکوالر و حقوق زنان و دستاورد بیست ساله کنشگران شجاع افغانی در خطر است.  

تند داش ۲۰۰۱شک طالبان با احیای حکومت اسالمی همان حکومت ترور و خشونتی که در سال بی 

ای خواهد گرفت. سرکوب، ترور و مهاجرتی  کند. اعالم و سرکوب دگراندیشان ابعاد گسترده برپا می 

 تر در انتظار عزیزان افغانستانی است.باز هم وسیع 

ه رسمیت شناختن طالبان  و ب عده است ا اهگاه رهبران طالبان و القحکومت اسالمی ایران پشتیبان و پن

 تقویت تروریسم در منطقه است.

و در مبارزه با حکومت اسالمی ایران استقالل خود   دوری جوید باید از دو توهم   نجنبش مبارزاتی ایرا

دیگر اینکه، امریکا به نفع  سنجیده است.  امریکاسیاسی و نظامی  ت حرکااینکه  نخست، . را حفظ کند 

یت  منافع و امن  ،امریکارجی اسیاست خ اصلی نمایدارد. قطب صلح جهانی و مردم جهان قدم بر می 

یستی طالبان را که  رترو گروهبه رسمیت شناختن ما   .مردم امریکا ، نه حتیداری امریکاست سرمایه 

 کنار مبارزاندر کنیم و هیچ تجدید نظری در مبانی فکری و حکومتی خود نکرده است محکوم می 

 ایم. افغان برای رهائی از حکومت دینی و ساختن افغانستانی آزاد و آباد ایستاده  سکوالر

 

 احد قربانی دهناری 

 ۲۰۲۱ لیآور ۲۶  - ۱۴۰۰ بهشت یارد  ۶
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 پیوست
 متن کامل توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان 

  متحده ایاالت توافقنامه این مطابق رسید امضا به قطر دوحه در حوت( ۱۰ )شنبه امروز طالبان و امریکا بین صلح توافقنامه

  غیردیپلماتیک، و غیرنظامی  کارمندان تمام شمولبه ائتالفی، شرکای و  حدانمت نظامی، نیروهای تمام ماه ۱۴ عرض  امریکا

 .کرد خواهد خارج افغانستان از را خود حمایتی خدمات پرسنل و  مشاوران مربیان، خصوصی، امنیتی کاران پیمان 
 افغانستان  به صلح  آوردن ینامهموافقت 

  شناخته طالبان نام به و  شودنمی  شناخته رسمیت به دولت  یک عنوانبه  متحده ایاالت توسط  که افغانستان اسالمی امارات بین

 امریکا   متحده ایاالت  و شودمی
 شمسی  هجری ۱۳۹۸  حوت ۱۰  و  قمری هجری ۱۴۴۱ رجب ۵ با مطابق ۲۰۲۰ فبروری ۲۹

 :توافقنامه صلح امریکا و طالبان متشکل از چهار بخش است

ه از خاک افغانستان توسط هرگونه گروه یا فرد علیه امنیت ایاالت متحده و  های اجرایی که از استفادها و میکانیزمتضمین •

 .متحدان آن جلوگیری کند

 .های اجرایی و اعالم جدول زمانی برای خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستانها، میکانیزمتضمین •
المللی، و تضمین و اعالم  زمانی در حضور شاهدان بینها برای خروج کامل نیروهای خارجی و جدول پس از اعالم تضمین •

المللی، امارت  که از خاک افغانستان علیه امنیت ایاالت متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد، در حضور شاهدان بیناین
شود  نام طالبان معروف است/شناخته می شود و به وان یک دولت شناخته نمیعن اسالمی طالبان که توسط ایاالت متحده به 

  ۱۳۹۸حوت  ۲۰هجری قمری و  ۱۴۴۱رجب   ۱۵مطابق  ۲۰۲۰مارچ  ۱۰های افغان در االفغانی را با طرف مذاکرات بین

 .هجری شمسی شروع خواهد کرد 
االفغانی  کنندگان مذاکرات بیناالفغانی خواهد بود. شرکت بینوگو و مذاکرات بس دائمی و جامع یک موضوع آجندای گفت آتش •

های اجرایی بحث خواهند کرد که همراه با تکمیل و  بس دائمی و فراگیر، از جمله میکانیزمدر مورد تاریخ و چگونگی آتش 

 .توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده افغانستان اعالم خواهد شد
شده تطبیق خواهد شد.  شده و شرایط توافق ا هم وابسته هستند و هر یک مطابق جدول زمانی توافق چهار بخش فوق با هم مرتبط و ب 

 .کندتوافق در مورد دو بخش اول راه را برای دو بخش آخر هموار می 

وابسته  نامه برای تطبیق دو بخش اول است. هر دو طرف موافق هستند که این دو بخش با هم مرتبط و با هم در ذیل متن موافقت 

عنوان طالبان شناخته شود و به عنوان یک دولت شناخته نمیباشند. تعهدات امارت اسالمی افغانستان که توسط ایاالت متحده به می

شان تا زمان تشکیل حکومت اسالمی جدید پسا توافق افغانستان که طبق  نامه در مناطق تحت کنترل شود، در چوکات این موافقت می

 .شود شود، اجرا میاالفغانی تعیین میت بینوگو و مذاکراگفت

 اول  بخش

شمول تمام کارمندان غیرنظامی و ایاالت متحده متعهد است که تمام نیروهای نظامی امریکا، متحدان و شرکای ائتالفی، به

ه پس از اعالم  ما ۱۴کاران امنیتی خصوصی، مربیان، مشاوران و پرسنل خدمات حمایتی خود را در عرض غیردیپلماتیک، پیمان

 .نامه خارج کند و اقدامات ذیل را در این زمینه روی دست خواهد گرفتاین موافقت 

 :روز اول انجام خواهند داد ۱۳۵الف. ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف اقدامات زیر را در 

همان تناسب تعداد نیروهای متحدان و   تن[ کاهش خواهند داد و به] ۸۶۰۰ها تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان را به آن (۱

پایگاه نظامی خارج خواهند   ۵ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف تمام نیروهای خود را از ( ۲شود. نیروهای ائتالف کاهش داده می 

 .کرد

عنوان طالبان  شود و به نمیعنوان یک دولت شناخته که توسط ایاالت متحده به - ب. با توجه به تعهد و عمل امارت اسالمی طالبان 

 :نامه، ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف این اقدامات را اجرا خواهند کرددر بخش دوم این موافقت  - شودشناخته می 

نیم باقی مانده تکمیل خواهند  وماه  ۹مانده را از افغانستان طی ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف، خروج کلیه نیروهای باقی  .1

 .کرد

 .مانده خارج خواهند کردهای باقی ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف تمام نیروهای خود را از پایگاه .2
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های ذیربط فورا کار در مورد آزادسازی هرچه زودتر اسیران جنگی و سیاسی را  ج. ایاالت متحده متعهد است که با تمام طرف 

عنوان یک دولت به  که توسط ایاالت متحده به - زندانی امارت اسالمی طالبان هزار  ۵عنوان یک اقدام اعتمادسازی شروع کند. تا به

، روز اول  ۲۰۲۰مارچ  ۱۰هزار زندانی طرف دیگر تا  ۱و تا   - شودعنوان طالبان شناخته می شود و به رسمیت شناخته نمی 

رشیدی آزاد خواهند شد.  هجری خو ۱۳۹۸حوت  ۲۰هجری قمری و  ۱۴۴۱رجب  ۱۵االفغانی که مطابق است به مذاکرات بین

مانده را طی سه ماه بعدی آزاد کنند. ایاالت متحده به تکمیل این هدف متعهد های ذیربط هدف دارند که تمام زندانیان باقیطرف 

عنوان طالبان شناخته  شود و بهعنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به - است. امارت اسالمی افغانستان 

ها نامه متعهد باشند تا تهدیدی از جانب آن های ذکرشده در این موافقت اش به مسئولیت متعهد است که زندانیان آزادشده  - شودیم

 .متحده و متحدانش نباشدمتوجه امنیت ایاالت 

ها علیه  پاداش  و لیست های فعلی امریکا االفغانی، ایاالت متحده بازنگری اداری خود را در مورد تحریم د. با شروع مذاکرات بین

عنوان طالبان شود و به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمی که توسط ایاالت متحده به - اعضای امارات اسالمی افغانستان  

  ۱۳۹۹سنبله  ۶هجری قمری و  ۱۴۴۲محرم  ۸که مطابق با  ۲۰۲۰آگست  ۲۷ها تا با هدف برداشتن این تحریم - شودشناخته می 

 .ت، آغاز خواهد کردهجری خورشیدی اس 

االفغانی، ایاالت متحده تعامل دیپلماتیک خود را با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل و افغانستان ه. با شروع مذاکرات بین

شود و  عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به - برای حذف نام اعضای امارات اسالمی افغانستان 

 ۱۴۴۱شوال  ۶که مطابق است با  ۲۰۲۰می سال  ۲۹ها با هدف انجام آن تا تاریخ از لیست تحریم  - شودلبان شناخته می عنوان طابه

 .هجری خورشیدی، شروع خواهد کرد  ۱۳۹۹جوزا  ۹هجری قمری و 

افغانستان یا مداخله در امورد داخلی  و. ایاالت متحده و متحدانش از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی 

 .این کشور خودداری خواهند کرد

 دوم  بخش

عنوان طالبان  شود و به عنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به - نامه، امارت اسالمی طالبان همراه با اعالم این موافقت

فرد از جمله القاعده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایاالت های زیر را برای جلوگیری استفاده هر گروه یا  گام  - شودشناخته می 

 :متحده و متحدانش، برخواهد داشت

به هیچ یک   - شودعنوان طالبان شناخته می شود و به عنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به - امارت اسالمی افغانستان  .۱

عده اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایاالت متحده و  ها از جمله القااز اعضایش، سایر افراد و گروه 

 .متحدانش استفاده کنند

پیام واضحی   - شودعنوان طالبان شناخته می شود و به عنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به - امارت اسالمی طالبان  .۲

شوند در افغانستان جای ندارند و به اعضای امارت اسالمی  متحده تهدید محسوب میهایی که برای امنیت ایاالت خواهد داشت که آن 

ها یا  هدایت خواهد داد که با گروه  - شودعنوان طالبان شناخته میشود و به عنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به - 

 .کنندکنند، همکاری نافرادی که امنیت ایاالت متحده و متحدانش را تهدید می

هرگونه   - شودعنوان طالبان شناخته می شود و به عنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به - امارت اسالمی افغانستان  .۳

ها را خواهد  گروه یا فرد را از تهدید امنیت ایاالت متحده و متحدانش ممانعت خواهد کرد، جلو سربازگیری، آموزش و تمویل آن

 .ها میزبانی نخواهد کردنامه از آن داتش در این موافقت گرفت و و مطابق تعه

متعهد است   - شودعنوان طالبان شناخته می شود و به عنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به - امارات اسالمی افغانستان  .۴

نامه عمل  المللی و تعهداتش در این موافقت که با کسانی که به دنبال پناهندگی یا اقامت در افغانستان هستند طبق قانون مهاجرت بین

 .خواهد کرد تا از جانب چنین افراد تهدیدی متوجه امنیت ایاالت متحده و متحدانش نباشد

برای   - شودعنوان طالبان شناخته می شود و به عنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به - امارت اسالمی افغانستان  .۵

امنیت ایاالت متحده و متحدانش محسوب شوند، ویزا، پاسپورت، مجوز سفر یا سایر اسناد قانونی را برای   کسانی که تهدیدی برای

 .ها به افغانستان فراهم نخواهد کردورود آن 
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 سوم  بخش

 .نامه از جانب شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد ایاالت متحده خواستار به رسمیت شناختن و تأیید این موافقت  .۱

عنوان طالبان شناخته  شود و به عنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به - الت متحده و امارت اسالمی افغانستان ایا .۲

به دنبال روابط مثبت با یکدیگر هستند و انتظار دارند که روابط بین ایاالت متحده و حکومت اسالمی جدید پسا توافق که   - شودمی

 .شود، مثبت باشدعیین میاالفغانی ت توسط مذاکرات بین

شود، برای االفغانی تعیین میایاالت متحده به دنبال همکاری اقتصادی با حکومت اسالمی جدید پساتوافق که توسط مذاکرات بین .۳

 .بازسازی ]افغانستان[ خواهد بود و در امور داخلی آن دخالت نخواهد کرد

هجری خورشیدی در دو نسخه   ۱۳۹۸حوت  ۱۰هجری قمری و  ۱۴۴۱رجب  ۵که مطابق است با  ۲۰۲۰فبروری  ۲۹ تاریخ به

 .ی قطر به امضا رسیدبه زبان پشتو، دری و انگلیسی که هر متن اعتبار یکسان دارد، در دوحه 

 

 خامه پرس یخبرگزار منبع:
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