
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

     ايمل خان فيضی

  ٢٠١١ جون ١٠

  

  مخالفت مسکو با حذف طالبان از لست سياه سازمان ملل

   چند نظر پيرامون دومين کنفرانس بن

  )قسمت دوم(

 

روف زمينه سازی برای اشتراک مخالفين مسلح دولت افغانستان در کنفرانس درحاليکه قدرت ھای غربی مص

دوم بن اند، روسيه، چين و ھند با حذف نام بعضی از طالبان و يا جدا ساختن آنھا از لست تحريم ھای سازمان 

  .ملل، مخالفت نموده اند

م ھای اين سازمان می گويد که پيترويتيگ، نماينده دائمی المان در سازمان ملل و رئيس کميتۀ مسؤول تحري

 ١)١٢٦٧قطعنامۀ (برخی از اعضای کميتۀ مذکور، خاصتاً روسيه، روی طرح آوردن تغييرات در لست سياه 

  .سازمان ملل مخالفت دارند

در پيوند با تالش ھای سياسی کشورھای غربی برای آماده ساختن شرايط برای مذاکره با مخالفين دولت 

 اخيراً طرحی را روی دست گرفته است که به اساس آن نام ھای طالبان از لست سياه افغانستان، سازمان ملل

از ھم جدا کردن "به گفتۀ ويتيگ، .  نفری سازمان ملل که در آن اعضای القاعده نيزشامل اند، جدا می گردد٤٥٠

  ٢."ی دھداھميت تالش ھای سياسی جاری در افغانستان را نشان م)  سازمان القاعده–طالبان (اين دو 

 نام مربوط به گروه طالبان ١٤٠ -١٣٨ تن از جملۀ ٥٠حکومت افغانستان اخيراً پيشنھاد حذف نام ھای نزديک به 

  .را از سازمان ملل نموده است

                                                 
راد و نھاد ھای مربوط به سازمان القاعده، اسامه بن الدن ، شورای امنيت سازمان ملل، تحريم ھای را براف١٩٩٩ اکتوبر ١٥بتاريخ : ١٢٦٧ قطعنامۀ  ١ 

  .و طالبان وضع کرد
٢ http://news.yahoo.com/s/ap/٢٠١١٠٦٠٧/ap_on_re_as/as_afghanistan 
http://www.guardian.co.uk/world/٢٠١١/jun/٠٧/russia-united-nations-taliban-talks 
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با برخی از اعضای " مذاکرات شديد"نمايندۀ دائمی المان در سازمان ملل می گويد که اکنون، کشورش مصروف 

 می) ١٢٦٧قطعنامۀ (روی يک سلسله تغييرات در لست سياه ) روسيه، چين، ھند(ملل کميتۀ تحريم ھای سازمان 

  .باشد

ه طبق گزارش ھای خبری، تاب. باشد ی مثبت تمام اعضای کميته الزم میأاکنون، برای تصويب اين پالن، ر

ا موقف مسکو را حال، روسيه بزرگترين مانع در راه تصويب اين پالن بوده است و اگر مقامات افغان بتوانند ت

اعضای کميتۀ تحريم ھای سازمان ملل . در زمينه تغيير دھند، ھند و چين ھم مسير روسيه را تعقيب خواھند کرد

 .بايد تا تاريخ ھفدھم ماِه روان روی موضوع ياد شده به توافق برسند

رای به مذاکره خصوص دولت المان و اياالت متحدۀ امريکا در چند جھت مختلف به تالش ھای دول غربی، ب

کشاندن طالبان، بيانگر اين امر است که سناريوی جنگ امريکا در افغانستان و پاکستان وارد يک فصل جديد شده 

در اين فصل جديد، واشينگتن سعی دارد تا سياست ھای پوشيدۀ خود را که در چوکات يک ستراتيژی بزرگ . است

، به آنھا )شمول ايجاد لشکرگاه ھای امريکائی در افغانستانه ب(و درازمدت برای افغانستان و منطقه در نظردارد 

  .در کنفرانس دوم بُـن مشروعيت دھد

باآنکه راجع به دومين کنفرانس بُن، وزارت خارجۀ المان و حکومت افغانستان اظھار داشته اند که رھبری 

، ٢٠١٤سال بعد از ، ال آينده ده سستراتيژی آندر کنفرانس دوم بُن به عھدۀ حکومت افغانستان خواھد بود و 

، ازسوی ٢٠٢٤ افغانستان تا سال  بهی روابط افغانستان با جھان و تضمين کمک ھای جھاندرقسمت چگونگی

  .بينند نيم کاسه می) کنفرانس دوم بُن(کابل پيشنھاد خواھد شد، برخی ھا زير اين کاسۀ غرب 

  

  چند نظر پيرامون دومين کنفرانس بن

رئيس مرکز تحقيقاتی و مشورتی افغان در کابل، در تماس با نگارنده، ضمن تأئيد اين ، جيالني ځواكغالم 

گويد که يکی از  موضوع که قدرت ھای غربی تالش دارند تا طالبان را به دومين کنفرانس بـُن بکشانند، می

  ".به يک شکل، روانه کردن افغانستان به جھت يک نظام فدرالی است"اھداف کنفرانس دوم بُن، 

ھرگز بر تمام نقاط ) حکومت مرکزی(در افغانستان مرکز"، برخی ھا در غرب به اين فکر اند که ځواكبه گفتۀ 

ميان آيد که درآن به واليات اختيارات بيشتر ه کشور حاکميت نداشته است، پس بھتر است تا چنين يک سيستم ِ ب

سوی تجزيۀ افغانستان ه ر حقيقت يک گام بد اين کار. داده شود و حکومت ھای محلی ايجاد و قدرتمند گردند

  ٣".است

دکتور روستار تره کی، درارتباط به کنفرانس دوم بن، روی برگزاری يک کنفرانس بين االفغانی و مذاکرات 

طرح قضيه افغانستان در يک مجمع : "کند و به اين نظر است که  مستقيم امريکا با مخالفين مسلح تأکيد می

 دست آوردی برای صلح گونه ضاد ھا و تقابل منافع وسيع گروه ھا و دولت ھا ھيچمعجون مرکب مملو از ت

فقط با ارضای خواست . و با مقاومت مسلح امکان پذير است مستقيم امريکا و ناتۀصلح با مذاکر. نخواھد داشت

 ۀنتيج .رود ط کشور ھای ھمسايه از ميان می، زمينه استعمال آنھا منحيث افزار جنگی توسمشروع مقاومت

در  .نفرانس بين المللی مانند بن دوم، نه کنفرانس بين االفغانی رسانيديک کتوان به تصويب  مذاکره را می

                                                 
  جيالني ځواك تماس نگارنده با غالم  ٣
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، قبآل بايد نتايج  باشد و از تدوير آن ناگزير باشيمصورتيکه تدوير کانفرانس بن دوم در لوح محفوظ نوشته شده 

   ٤".دست آمده باشده  صلح با مقاومت بۀرکانکرت از مذاک

شاعر و نويسندۀ معروف، عبدالباری جھانی به اين باور است که کنفرانس دوم بن محض يک تکرار کنفرانس 

جھانی درحاليکه برضرورت يک اپوزيسيون مؤثرتأکيد . اول خواھد بود و اين بار با رنگ ھا و شعارھای تازه

گيرد و اين تراژيدی تا سالھا  ورت میگويد که درافغانستان ھمه چيز بروفق ميل نيروھی اشغالگر ص دارد، می

  ٥.ادامه خواھد داشت

داند و در ارتباط به برگزاری کنفرانس  استاد اسحق نگارگر تدوير يک لويه جرگه را حل بحران افغانستان می

اگرباز کنفرانس با ھمان جنايتکاران جنگی باشد، پس . سالی که نکوست از بھارش پيداست: "گويد دوم بن می

آقای نگارگر به اين نظر است که بايد از تدوير يک لويه ." شود ی برای آيندۀ بھتر افغانستان ديده نمیھيچ اميد

عمل آيد و مصالحۀ ملی تنھا زمانی صورت خواھد گرفت که تمام مجرمين جنگی مجازات ه جرگه دعوت ب

  ٦...گردند

 به برگزاری کنفرانس دوم بن، به راه  را در رابطهیمرکز تحقيقاتی و مشورتی افغان در کابل، چندی قبل بحث

اشتراک کنندگان بحث يکی از اھداف قدرت ھای غربی را در عقب دومين کنفرانس بن، تغييردادن . انداخته بود

  .نظام در افغانستان، عنوان کردند

آينده تن از اشتراک کنندگان بحث، گفت که موضوع کنفرانس دوم بن بايد در لويه جرگۀ  عبدالحميد مبارز، يک

  .که تدوير آن از سوی رئيس جمھور پيشنھاد شده است، مطرح گردد

نقل از مبارز نوشته است که کنفرانس دوم بن و در مجموع، ھدف غرب از آوردن ه روزنامۀ ويسا، چاپ کابل، ب

  ٧".تجزيه کردن افغانستان است که اين يک کارناممکن است"نظام فدرالی، 

ؤول روزنامۀ ويسا، اظھار داشت که در طرح دومين کنفرانس بن، موضوع زبير شفيقی، روزنامه نگار و مس

ی مساعد ساختن زمينه برای ادامۀ در اصل تالش برا"حل مشکالت نظام و ادارۀ  افغانستان مطرح نيست، بلکه 

  ."بحران و موجوديت عساکر خارجی است

، گفت که اگر کنفرانس دوم بن ، کارشناس مسائل حقوقیعبدالستار سعادتيک اشتراک کنندۀ ديگر بحث، 

ولی اگرسخن از تغيير در نظام "درارتباط به کمک ھا و نوآوريھا در پروسۀ بازسازی باشد، يک گام مثبت است 

  ."و اداره باشد و يا مصالحه با مخالفين، پس آن بايد توسط خود افغانھا درافغانستان تعقيب شود

تند که برای بيرون رفت از بحران کنونی در افغانستان، بھبود اشتراک کنندگان بحث روی اين نکته تأکيد داش

  .ی ضروری ميباشدئروابط با ھمسايگان و ھمکاری ھای منطقه 

توان چنين نتيجه گرفت که مذاکره با مخالفين مسلح، شريک ساختن آنھا در پروسۀ  باتوجه به اظھارات فوق، می

تعيين يک چوکات سياسی برای ده سال آيندۀ افغانستان در سياسی، برگزاری کنفرانس دوم بن در اخير امسال و 

 از اھداف ستراتيژيک امريکا یبخش... ھای نظامی درازمدتلشکرگاه آن، خروج محدود عساکرامريکائی، ايجاد 

                                                 
   تماس نگارنده با دکتور روستارتره کی ٤
   تماس نگارنده با عبدالباری جھانی ٥
  با استاد اسحق نگارگرتماس   ٦
 ٧١١٧٨=p?/com.dailyweesa.www://http  
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البته، چگونگی عملی شدن و يا نشدن اين و ديگر اھداف واشينگـتن در . دھد در افغانستان و منطقه را تشکيل می

افغانستان، مانند . گردد ی دخيل در موضوع افغانستان میئنوط به نفوذ و تالش ھای قدرت ھای منطقه منطقه م

گذشته، بازھم ناخواسته به يک بازی بزرگ سياسی کشانيده شده است که در کوتاه مدت ھيچ نوع کنفرانس بين 

تواند، زيرا در اوضاع و شرايط   داده میی ونه کدام کنفرانس بين االفغانی آنرا نجاتلويه جرگۀ عنعنه ئالمللی، نه 

را در کارخود نخواھند داشت و تحت نفوذ قدرت ھای منطقه " اتوريتۀ الزم حقوقی"سياسی کنونی ھيچ کدام ازاينھا 

 . ی خواھند بودئی و فرا منطقه ئ

 

 
  


