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 جنگ تحمیلی یا صلح عادالنه
ضرورت زمان ٬حل وفصل صلح آمیز  

    
یکی از مهمترین آموزه  تأکید بر صلح وهمزیستی  یاد آور باید شد که ٬مقدمه وبمثابه آغاز سخن بجای    
مطالعه وبررسی  مبنأ واساس   بعنوان  روابط بین الدول اخالقی وانسانی بوده و در این میان٬ دانش  های

مسایل جنگ وصلح ونقش آنها را درنحوه عملکرد مناسبات میان دولت ها وسازمان ها٬ از جمله یکی هم 
٬ صلح بمفهوم نبود جنگ باروخ اسپینوزا  بگفته ۰مورد نظر٬ به بحث ومطالعه می گیرد  دول کشورهای

نیست٬  زندانی نبود معنیب  که آزادی وهمانطورنیروی جان مایه میگیرد  است که ازنیست٬ بلکه فضیلتی 
رسیدن به صلح   ۰با آتش بس نباید به اشتباه گرفتمفهوم صلح را ۰باشد یمبه معنی نبود جنگ نصلح هم 

جنگیدن و وادارکردن طرف مغلوب به پذیرش صلح٬  ۰ریک جنگ بطورکلی به دو روش میسرمی باشدد
طرف  ٬دراین وضعیت ۰به صلح رومی معروف می باشد کهخود یکی ار راه های رسیدن به صلح است 

شرایط صلح تنظیم می نمایند که معموالٌ   مثابهشرایطی را ب ٬بیطرف  ویا مجموعه ای از قدرتهای پیروز
یگر رسیدن به صلح به کمک مذاکرات سیاسی و با کمک فعاالن صلح راه د ۰بنفع طرف پیروز می باشد

جنگ ها ومناقشات وجود داشته اند و بوجود میآیند وآنچه صلحدوستان همیشه  ٬در واقعیت امر ۰می باشد
  ۰ترک مناقشات وبرقراری صلح می باشددنیا بدنبالش هستند٬ 

 
شکل پاسخ های تو دنیا با تمام مشکالتش از ۰"دنیا تو هستی و دنیا ازتوجدا نیست گفته اندکه:ه خوب چ   

  "۰ت تازه نیستراه حل در ایجاد مشکال ٬بنابراین ٬یافته است
    
تا علل باورمندی به پروسه صلح  جدیداٌ آغازشده وافزایش اهمیت آنرا  بیجا نخواهد بود  در این ارتباط   

 ٬چین وایاالت متحده در اسالم آباد تداوم  حاصل نمود ٬پاکستان ٬افغانستان -که میان چهار بازیکن اصلی 
  ۰مورد مطالعه وبررسی قرار دهیم

   
از جمله در بخشی از  ٬اما چندان جذاب بنظر نمی رسد ٬مذاکرات بنشر رسید  ابالغیه نهایی که در ختم   

عاجلتر٬ مذاکرات  هرچه  ورزیدند که   تأکید  مسأله براین  گان شرکت کنند "تذکر بعمل آمده :  چنین آن 



پروسه صلح وآشتی با حفظ  تداوم مستقیم میان نمایندگان دولت اافغانستان ونماینده های "طالب"ها بمنظور
قبل از گفتگوهای  یکهفته " ۰پذیرد  کشور٬ انجام  تمامیت ارضی احترام به استقالل و وحدت افغانستان و

گرفت٬ برای   صورت بسیار آموزنده ای با عده ای از افغان ها در خلیج فارس  اسالم آباد٬ صحبت های 
مسأله  نیأت قوی در ٬شکسته شد و برداشت یخ های سالها سال بی اعتمادی درز  نخستین بار٬ پس ازآنکه

می باشند٬ آمادگی شانرا بمنظورانجام  و دونفرنماینده "طالب"ها که اکنون درقطرتبارز یافت  مورد بحث 
این  ۰پاکستان بدون مداخله ایاالت متحده٬ ابراز داشتندی تنهایی با فرستادگان خاص چین ودیداروگفتگوها

ن بمنظورایجاد وتحکیم چینگهای برهبری روسیه وستراتیژی مرتبه توسط همکاری های شا ٬بخودی خود
مشکل موجود درقلمرو آسیایی٬  متقاطع٬ بمثابه حل وفصل معضل و  جدول کلمات این وحل  صلح پایدار

حل وفصل هرچه سریعتر این معما  قطعی خواهان  بنحوه  چین بصورت مشخص و ۰محسوب می گردد
  ۰می باشد

   
 ۰می گردد  سپری سال  چهارده   ماکشوردر  جنگ  تداوماینک  از  ٬ ۲۰۰۱سال سپتامبر۱۱پس از     

این جنگ برنده ای درهیچ  ۰ندارد بودن "آزادی پایدار" دایمی گون نیازی به تکرار پنتا ٬دربهترین حالت
مرگ مال محمد عمر٬ رهبر اعالم خبر ص پس ازمذاکرات صلح وبخصوپس ازتوقف  ۰نمی باشدوجود م

       ۰"طالب"ها به دسته های جداگانه ای تقسیم گردیدند"طالب"ها که دو سال قبل اتفاق افتاده بود٬ 
    
به همکاری صادقانه  ٬بهم پیوسته کلو یک مجموعه  گردید که همه مسایل و موارد٬ بمثابه اید متذکرب   

که تروریسم برای ایران تأکید می ورزد تهران  ٬چنین یک وضعیتیدر ۰واسالم آباد مرتبط می باشد کابل
ن است تا بصورت آصدد بمثابه تهدید جدی تلقی میگردد واسالم آباد درمورد پروسه صلح٬ درافغانستان و

بصورت جدی مورد  به پروسه یاد شده را با همه مقامات رسمی پاکستان  سایل و موارد مربوطمخفی٬  م
کشورش همچنان به ایجاد  ٬ تأکید می ورزد که پاکستان اعظم درشریف صنواز ۰بحث و گفتگو قرار دهد

اظهارات  ارئه شده   مورد٬ در گاهان اموراما آ ۰متعهد می باشد  صلح و سلم و رشد اقتصادی افغانستان
  ۰توسط زمامداران پاکستان٬ شک وتردید دارند

    
با شرکت  در دوحه  ۲۰۱۲بسال   صلح  پروسه  ور راه اندازیظبمن تالش های غیر رسمی  زمانیکه    

کابل٬ در باره مسأله  از اینکه مخالف   در اینجا٬ گروه هایگردید٬ هفت تن از نمایندگان "طالب"ها آغاز 
رسمی   وضعم  که گفت می توان  ۰بودند داد٬ خشمگین   با اسالم آباد را ترجیح  بحث٬ مذاکرات مورد 

از اسالم آباد  نظامی  می گردد که آنها از رهگذر سیاسی و  تعریف چنین  "طالب"ها از جانب خود شان 
و کابل  میان  مذاکرات   متن اصل  گردید که بیشترین تعداد هموطنان ما ازباید  متذکر ۰مستقل می باشند

 ٬شده مطرح  مواردجمله  ندارند٬ از کوچکترین اطالعی بازدیدها مربوط به این دید و مسایلاسالم آباد و 
مراکز مورد تعلیم وتربیه نظامیان کشوردر دولت افغانستان در  دولت پاکستان٬ بجانبارائه طرح  یکی هم

پاکستان قائل  نظامیان  به  دولت افغانستان   امتیازاتی است که خطرناکترین از  و قرارگاه های آن کشور
  ۰پاکستان در صدد است تا نقش متعادلی دربازی کنونی منطقه داشته باشد ۰می گردد

   
محسوب می نماید٬  تروریستی   نباید فراموش نمود٬ گروه حقانی که واشنگتن آنرا در زمره گروه های   

از آنجا علیه  قبایلی پاکستان موقعیت اختیار نموده و  بدون دغدغه خاطری در منطقه مطمئن و  بصورت
دولت افغانستان به انجام فعالیت های تخریبی اش همچنان ادامه می دهد و اگر"طالب"ها به میز مذاکرات 

وبر گروه هایی چنین صورتی با پاکستان متحد شده ٬ درصلح حاضر گردیده وبه پروسه مصالحه بپیوندند
  ۰ر خواهد بودکه با پذیرفتن مشروعیت مالمنصوربدورش حلقه زده اند٬ نیز اثر گذااز"طالب"ها 

        



یکی ٬ با آن مواجه می باشندنظامیان پاکستان وآی.اس.آی.   دیگری که  مسألهظاهراٌ یگر٬ از جانب د    
 خواهند کشاند درگیری های پیهم٬ سرنوشت "طالب"ها را به کجا  دانند کهبهمه آنها می خواهند هم اینکه 

 چاره  و و راه  بود تا چه زمانی دامنگیر پاکستان خواهد  ی درحال گسترشناآرامی ها اینازجانبی هم  و
دیگر را   چسان میتوانند کشورهای می باشد و معضل در کجا نهفته  استخالص از این  بمنظور رهایی و

 ٬پاکستان  نیرومند اردوی جنرال  ٬راحیل شریف قبل   چندی ٬بهمین منظور ۰این مشکل دخیل نمایند در
هدف  ٬ر حربیواشخاص و افراد شاغل در امتحلیل نظامی ها و مطابق نموده کهسفر به افغانستاناٌ شخص

گرو"عمق کشورما در  و قرار دادن افغانستان  شرط  بالقید و ٌٌ تسلیم  سفر نامبرده را عمدتا
  ۰ستراتیژیک" تشکیل میداد

     
برهبری گلبدین   زب اسالمیح ۰مذاکرات وگفتگوهای بین االفغانی ادامه می یابد ٬بدینترتیب دراصل     

 بازیکنان کلیدی محسوب می گردد٬ نیز به اصل مذاکرات یادشده عالقمندی نشان داده حکمتیارکه یکی از
افغانها صورت  توسط  تأکید ورزیده که پروسه یادشده درکل٬ باید افغانی بوده و  اما حزب نامبرده ۰است

نگران نقش و موقعیتش درآینده   بوضوح ٬حکمتیار ۰مداخله پاکستان تلقی می گردد  گیرد که بمفهوم عدم
  ۰می باشد

    
فتنه  کشور٬در( داعش)"طالب"ها به"خالفت اسالمی"با انتقال ازعده ای ازعالقمندان امورمعتقدند که      

تا  می پندارند خارجی اسالم آباد   سیاستبمثابه تبلور  بسیاری ها داعش را۰پیش تعمیق می گرددبیش از
  ۰چین وروسیه دسترسی داشته باشد ٬پاکستان به منابع غنی در آسیای میانه ٬با استفاده  ابزاری از آن

    
 ۰شود٬ اندکی تصنعی بنظرمی رسد مسأله متذکره اگربا موجودیت خط لوله گازمورد مقایسه قرارداده     

امنیتی بمنظور  نیروه های فر از به تعداد هفت هزارن ٬مجموعی  رتبصو ٬کابل نمود که   نباید فراموش
 گاز تاپی که از ترکمنستان آغازمجموعی خط لوله  ارزش  ۰گاز تاپی ضرورت داردحفاظت ازخط لوله 

مجموعی این  طول  و هندوستان خاتمه می یابد٬ به مبلغ ده میلیارد دالروبا عبورازافغانستان به پاکستان و
 ۲۰۱۸دسامبرسال  درماه گردیده که کارانتقال آن چنین فرض  ۰کیلومتربالغ می گردد ۱۸۰۰به خط لوله 

لوله گاز٬ ازجمله   مسیر خط خوشبینانه در مورد داشته باشیم٬ باید کار بزرگی در اگرنگاه ۰به اتمام رسد
ده٬ این کار صورت سال آین حمل  عملیات وسیع مین پاکی باید سازماندهی گردد که قرار است تا طی ماه 

  ۰گیرد
   

پس از "گردید که یادآوربلی سی.آی.ای. قئیس ر ٬دراین مقطع قابل یادآوری می باشد که مایکل مریلی    
خواهد آمد که چه تعداد  مجدداٌ بحث بعمل  اینباره درگیرد٬  افغانستان" مطرح بحث قرار باز سازی"آنکه 

" ۰از نیروه های نظامی باید به موجودیت شان در افغانستان ادامه دهند  
   
 ٬جان کمپل۰یابدرسمیت درافغانستان ن ناتوده هزارنفرازنظامیاتداوم مأموریت ست تا اپنتاگون درصدد    

ناتو در نفراز نیروه های  تعداد ده هزار  موجودیت معتقد است که   قوماندان نیروه های ناتو درافغانستان
بگفته جان کمپل٬ عملیات "آزادی  ۰گرددضرورت فوری تلقی می   بمثابه ٬آن بیشتراز حتی افغانستان و 
واقعیت امر٬ نیروه های  داد که در پنتاگون عمالٌ تشخیص  ٬ چه٬مه یابددادوامدار  بصورت  پایدار" باید 

 بنأءا٬ٌ ۰مبادرت ورزند به اجرای فعالیت های موثر حربی نیستند تا به تنهایی  امنیتی افغانستان قادر بدان 
گرفته و تداوم چنین هدید قرارتمورد هرزمان دیگرشت که امنیت در افغانستان بیش ازاعالم دا ٬چندی قبل

  ۰حالت٬ آنها را مجبور به بازگشت به هلمند نمود
   



د٬ نیروه های خاص ایاالت متحده با تحت پوشش قرار دادن چند روزقبل ازمالقات ونشست دراسالم آبا   
در نتیجه٬ افراد ملکی   بزرگی با "طالب"ها گردیدند که  درگیری درهلمند وارد  نیروه های امنیتی افغان٬

گردید که "طالب"ها باید  متذکر ۰متقابل قرار گرفتند بصورت  ٬بیدفاع تحت آتش گلوله باری های طرفین
  ۰تحت تسلط و کنترول خویش قرار داده اند نیز افغانستان رابخش هایی از

   
گردند٬ چرا به هلمند؟  چون شرکت می  به هلمند وارد   همه ٬می باشد که در نهایت امر  قابل یادآوری   

مادی   مواد مخدر دراین والیت افغانستان٬ مبالغ هنگفت سازمان های معلوم الحال غربی در امر تجارت 
  ۰گردندکار منصرف  از این   و امریکایی ها اصالٌ نمی توانند ببار می آورد ا برای آنها پولی ر و
   
بار برای نخستین  قطردر گروه "طالب"ها  شماری از را نباید فراموش نمود که  دیگرمسأله  قابل ذکر    

اعالم داشتند از جمله: پیش شرط هایی درمذاکرات صلح  با طرح بمنظور شرکت آمادگی شانرا   
برسمیت شناختن دفتر سیاسی این گروه در قطر؛ -      
مان ملل متحد؛ازخارج کردن نام رهبران این گروه از لیست سیاه س -      
حذف جوایز تعیین شده برای بازداشت یا از بین بردن آنها؛  -      
؛آزادی زندانیان "طالب"ها -      

  ۰علیه این گروه تبلیغات ذهر آگین"پایان دادن به "  -    
   
پاکستان٬  با این حال برخی از محافل سیاسی باور دارند که "طالب"ها بدون مشوره واجازه استخبارات   

تا   د شمذاکره با طرف پاکستانکه  بیشتراست نیاز  تصمیم بگیرند و مذاکرات صلح  موردنمی توانند در  
     ۰گروه های هراس افگن

    
ارگ ریاست جمهوری افغانستان طی اعالمیه ایی متذکر گردید که مردم کشور گفتگو با گروه هایی را    

گروه با   حکومت  یادآورشد که فتر ریاست جمهوری کشورهمچنان د ۰بگذارند٬ قبول نمی کنند که شرط 
"ما با گروه هایی گفتگو  ۰بمنظور صلح در کشورمذاکره می کند که خشونت و جنگ را ترک گویندهایی 
بمثابه  را نورم های بین المللیوریستی متوسل نگردیده وبه اعمال تر ٬نماییم که خشونت را ترک گفتهمی 

شرط بگذارند٬ مردم   گروه هایی کهولی گفتگو را با  ۰اصل غیرقابل تفکیک در گفتگوهای صلح بپذیرند
فهرست سیاه الب"ها از"طحذف نام اعضای رد مودرمشخص   همچنان بصورت "۰٬افغانستان نمی پذیرند

یک فرد وگروه مربوط   سازمان ملل اشاره بعمل آمده و چنین خاطر نشان گردید که چنین اقدام به تصمیم
  ۰نیست و معیارهای خاص خود را می طلبد

   
تحقیقاتی "پگواش" در دوحه  به ابتکار نهاد  "طالب"ها٬ شرایط متذکره را طی نشست دو روزه ای که    

از  یگیر جنگ در افغانستان٬ شماردر  نهاد متذکره از طرفهای ۰قطر برگزار شد٬ بیان کرده اند پایتخت 
نمایندگان پارلمان وفعاالن مدنی افغان دعوت کرده بود تا دراین نشست شرکت نمایند٬ اما دولت افغانستان 

گفتگوهای است در حال حاضر٬ تالشهای رسمی برای آغاز گفتهدولت افغانستان  ۰این دعوت را نپذیرفت
زمان   این نشست "پگواش" در برگزاری  و  جریان است چهار جانبه همآهنگی در صلح از جانب گروه 

  ۰"مناسب وضروری" نمی باشد
   

 پاکستاناجازه استخبارات دارند که "طالب"ها بدون مشوره و با این حال٬ برخی ازمحافل سیاسی عقیده    
کره باشد تا گروه تصمیم بگیرند و نیاز است تا بیشتر پاکستان طرف مذانمیتوانند در مورد مذاکرات صلح 

 خشونتپایان  ٬مذاکرات آغاز بمنظور مخالفان  ولت افغانستان ازعمده ترین خواست د ۰های هراس افگن



٬ بلکه این می جنگندنبا انگیزه  انتقامجویی  نمود که افغانها   فراموشنباید  ۰می باشدکشور "طالب"ها در
بوده که در چنین  بمنظور انتقام از مردم افغانستان  و بوم وجنگ وانتقامجویی ازجانب دشمنان این  مرز 

  ۰افغانستان خطرات جدی پیشرو خواهد داشتدولت  ٬وضعیتی
 دنبال خواهد شد و هارجانبهدرنشست های چ  اعالم نمود که چگونگی گفتگوهای صلحدولت افغانستان    

خشونت و انجام اقدامات نظامی علیه همدیگراجتناب  می نماید که از  گروه هایی صلحدولت افغانستان با 
   ۰ورزند

  ۲۰۱۶بیست ونهم ماه جنوری سال          
  

     
    

  


