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اﻣﺮﯾﮑﺎو ﻣﻌﻤﺎی ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺮام اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ
اﻇﻬﺎرات ﺟﻮﺑﺎﯾﺪن ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﻴﻮزوﯾﮏ)20دﺳﻤﺒﺮ(2011ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن را دﺷﻤﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻤﺎی ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑُﻌﺪ ﺗﺎزﻩ ای ﻣﻴﺪهﺪ .ﺁﯾﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻗﻄﺮ ﮐﻪ از
ﮔﺸﺎﯾﺶ دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻴﺮود ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎت
ﺑﺮﺳﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟ رهﺎﯾﯽ اﺳﻴﺮان و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن درﻗﺪرت
ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﻧﺤﺼﺎر ﻃﺎﻟﺒﺎن؟ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﻴﺴﺖ و رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻩ ﺳﺎل
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دروازﻩ هﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ را در اﺳﻼم ﺁﺑﺎد و رﯾﺎض
دق اﻟﺒﺎب ﮐﺮد در ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻗﺮار دارد؟ از اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻧﻘﺶ و ﺳﻬﻢ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ی ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﻪ هﻤﺎن ﺣﺪی ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ هﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ هﺎ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎری را در ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن روﺷﻦ
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁن در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ .و
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺑﻬﺎم و ﺳﮑﻮت اﺳﺖ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻋﺪم دﺷﻤﻨﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺨﻦ
ﻣﻴﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻴﮑﻨﺪ ،ﺁﯾﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺳﮑﻮت
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻴﺮوزی ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻓﺮﺟﺎم ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و
ﻧﺎﺗﻮ ﭘﺲ از  2014ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟
در اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ هﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و هﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻇﻬﺎرات ﺟﻮﺑﺎﯾﺪن و اﻇﻬﺎرات
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻧﺮا از ﺳﻮی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ هﺎ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺧﺮوج ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ
درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﺁﻧﻬﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ؛ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎون
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﻣﺬاﮐﺮﻩ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﻴﺒﺖ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن
در ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻴﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ اﻣﻴﺪ وار ﻣﻴﺴﺎزد .اﮔﺮ
ﺟﻮﺑﺎﯾﺪن از ﻋﺪم دﺷﻤﻨﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ هﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﻃﻤﻨﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮﻩ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ هﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺸﺎری
را در اﯾﻦ اﯾﻦ دﻩ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺁﺑﺎد وارد ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ هﺎی ﺑﺎﯾﺪن هﻢ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻤﻴﺸﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ هﺎ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺟﻮﺑﺎﯾﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ دراز ﮐﻨﻨﺪ .
اﻇﻬﺎرات ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻗﺪام وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺁن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﻀﺎر
ﺳﻔﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از دوﺣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺬاﮐﺮات ﻗﻄﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺁن
ﺣﮑﻮﻣﺖ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻴﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺪام ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪ ﻩ ای در ﺟﻬﺖ
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ هﺎ ﺑﺪﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ رهﺒﺮی ﻣﺬاﮐﺮﻩ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
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ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ دﻟﻴﻞ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﭘﺸﺖ دروازﻩ
هﺎی ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻣﻴﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ هﺎ ﻗﺮار دهﺪ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻴﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ هﺎ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ هﺎ
ﭘﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﮔﻴﺮی در روﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺪرت ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ ﭘﻴﺮوزی
ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﺪﻧﻴﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺁﯾﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاهﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟
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