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 طرح مصالحه با طالبان، كدام هدف؟
  

محلي و جهاني را هياهوي آشتي و طرح مصالحه با طالبان از سوي حكومت كرزي و خارجي ها از مدت ها به اينسو مطبوعات 
ئيد امريكا قرار گرفت، پاكستان و أ توسط انگليس ها ترسيم و بعد مورد تءاين طرح كه در ابتدا. مصروف خود نموده است

عربستان سعودي را مايل ساختند تا در تطبيق آن به عنوان پرورش دهندگان و پدر خوانده هاي اين گروه نقش برجسته تري را 
  . بازي نمايند

 قانونمند ساختن طرح مصالحه با طالبان از يكطرف اين طرح در آجنداي كنفرانس لندن گرفته شد و در نهايت مبلغ خاطره ب
 مليون دالر نيز براي تطبيق آن از طرف كشور هاي ذينفع در بحران افغانستان اختصاص يافت و از جانبي حكومت كرزي با 140

در اين طرح كه موضوعات چون حذف نام هاي .   آن رنگ افغاني دادبرگزاري سمبوليك و حكومتي جرگة مشورتي صلح به
 سال گذشته از سوي طالبان و باالخره توقف 8 "دستاوردهاي"سران طالبان از ليست سياه، پذيرفتن قانون اساسي و  حفظ 

كيد به خروج تمامي نيرو أ از طالبان پذيرفته نشده و با ته ايجنگ و پيوستن با حكومت در آن آمده است، ظاهراً از طرف دست
اينكه در عقب اين طرح چه موضوعات جهاني  و منطقه يي نهفته است، . هاي خارجي از افغانستان تا اكنون پاسخ گرفته است

  .به تفصيل ذيل به آن مي پردازيم
ين منطقه از جهان انگليس و امريكا كه گردانندگان اصلي سياست جاري در افغانستان مي باشند، ستراتيژي حضور دايمي در ا

را در سر مي پرورانند و براي پياده نمودن اين ستراتيژي راه حل را در تداوم بحران به شكل فعلي آن كه عساكر شان كشته مي 
فلهذا بازيگران اصلي اين بحران و ساير .  به نفع خود نمي بييند،شوند و مليارد ها دالر صرف جنگ با طالب و القاعده مي گردد 

 كه نيروهاي نظامي شان در افغانستان حضور دارند، طرح مصالحه با طالبان را بديل خوبي براي جلوگيري از كشته يئكشورها
  . شدن عساكر و مصارف مليارد دالري  ميدانند

و كنترول شده كه قانون اساسي افغانستان را بپذيرد، ميتواند در پهلوي جلوگيري از » مترقي«ي روي صحنه آوردن بنيادگرائ
مريكا رف هزينه هاي هنگفت مالي و جاني، تهديدي باشد براي رژيم آخوندي و واليت فقيه ايران كه پيوسته سر ستيز با اص

ميتواند اوضاع سياسي چين را در مناطق مسلمان نشين آن به تهديد مواجه نموده و ايغور » مترقي«ي ضمناً بنيادگرائ. داشته اند
كه توسط طرح » مترقي«ي كنترول شده و روسيه هم از گزند بنيادگرائ. اوردش در بيهاي آن را عليه دولت مركزي به شور
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مصالحه در دست ايجاد است، در امان نخواهد ماند و هر لحظه چون شمشير دموكلس باالي سر مناطق مسلمان نشين اش، قرار 
  . خواهد داشت

يشه در سر دارد، لذا در تالش است تا اوضاع سياسي امريكا ترس از دست دادن هند و پيوستن آن به پيمان شانگهاي را هم
نوع القاعدة آن و ايجاد ي  هاي كنترول اوضاع، محو بنيادگرائپاكستان و هندوستان بيشتر از اين بحراني نگردد و يكي از راه

  . در منطقه مي باشد» مترقي«ي كنترول شده و بنيادگرائ
 نيروهاي نظامي خود را از افغانستان خارج مي نمايد بيشتر به يك شوخي 2011ارات اوباما مبني بر اينكه در تابستان سال اظه

چرا كه ايجاد پايگاه هاي متعدد نظامي در نقاط مختلف كشور، گسيل نيروي بيشتر نظامي، اظهارات . سياسي مي ماند تا واقعيت
يگر از طرف وزير خارجة امريكا و باالخره برگزاري كنفرانس كابل و سپردن تعهدات عدم فراموشي افغانستان براي بار د

جديد خارجي ها  به حكومت افغانستان و اظهارت راسموسن در كنفرانس كابل، نشاندهندة آن است كه نيروهاي خارجي از 
 كند و يكي از اين تغييرات را در روي كشور ما به اين زودي ها بيرون نمي روند، بلكه شكل حضور شان در كشور ما تغيير مي

هرچند حكومت كرزي ادعا مي كند كه اين طرح از طرف آنها روي دست . دست گرفتن طرح مصالحه با طالبان بايد ديد
  .گرفته شده است، اما واقعيت چيز ديگريست

 امنيت و مقابله با مخالفين را پيدا مينأ نيروهاي نظامي افغان توانايي ت2014كرزي در كنفرانس كابل تصريح نمود كه تا سال 
اين موضوع نشان دهندة آن است كه تجهيز و سرمايه گذاري بيشتر روي نيروي نظامي افغان صورت گرفته و . خواهند نمود

ي با ظامي خارجي از صحنة جنگ و روياروئشكل حضور نظاميان خارجي در كشور ما طوري تغيير مي خورد كه نيروهاي ن
و القاعده كنار رفته و در پايگاه هاي خود اسكان مي يابند و صحنة  جنگ را از عقب جبهه كنترول نموده و در مخالفين دولت 

  . صورت ضرورت روي صحنه خواهند آمد
با روي دست گرفتن طرح مصالحه با طالبان از طرف خارجي ها و كرزي، بين اين گروه نيز ظاهراً دو دستگي ايجاد گرديده 

 به مصالحه و آشتي ندارند و صرف مي خواهند كه خارجي از كشور بيرون ه اي و ضد خارجي ها هيچ عالقدستة تندرو. است
البته دستة تندرو طالبان نيز تا مدتي  به . شوند در حاليكه دستة ميانه رو قسماً چراغ سبز نشان داده و عالقمند مصالحه مي باشند

  .ا دير نخواهد پائيدمخالفت خود عليه اين طرح ادامه خواهند داد، ام
 به نـام افغانـستان گيـر مانـده و بـا پيـشكش نمـودن چنـين         "باتالقي"عده اي به اين باورند كه امريكا، انگليس و متحدين آن در  

ي درست به نظر مي رسد، چراكه با گذشت اضافه از ئظاهراً چنين ادعا  .  بيرون كشند  "باتالق"طرحي مي خواهند خود را از اين        
مين نگرديده، هر روز نيروهاي نظامي شان كشته مي شوند، فساد در تمامي بخش ها بـه اوج خـود                    أوز  امنيت نسبي ت     سال تا هن   8

رسيده، كشت و قاچاق مواد مخدر به شكل بي سابقه اي افزايش يافته، فقر، بيكاري و تفاوت طبقاتي بيداد مـي كنـد و بـاالخره                          
از هم پاشيده و هيچ اميدي براي بهتر شدن زندگي نزد شان وجـود نـدارد؛                شيرازة زندگي اكثريت مردم محروم و زحمتكش ما         

زمينه ساز تمامي مصائب و بدبختي هاي مردم ما را بايد در طرح سياست هاي ديد كه براي اهـداف                    . اما واقعيت امر چنين نيست    
  .ستراتيژيك خاصي تدوين مي گردند

  
  :يادداشت

ا  با آنکه از طرف نويسنده کلمۀ مترقی بين  ناخنک گرفته شده که از ديد فنون نويسندگی می تواند عکس خود را معن
يچ مکتب فکری  ا و در ھ يچ کجای دني ه در ھ ائيم ک ی"دھد، الزم دانستيم تصريح نم اد گرائ شان و " بني د ن نمی توان

  .را با خود حمل نمايد" ترقی"نمودی از 
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