
دکتر سید موسی صمیمی
٢٠١٩ سپتامبر ١۴

 "توافق نامه صلحِ" افغانستانشی پا فرونگاه گذرا  بر
"ھر که با نا جنس سودا میکند، پا میخورد."

حده ایاالت مـت ویژه  نده  یل زاد، نماـی سانی" زـلمی خـل نو  یک  ھای "دیپلماـت ماه تالش  نه   پس از 

پس از  صلح افغانـستان و  برای  نامه ای تـحت عـنوان٩امریـکا  مذاکرات،  مـسوده تـوافق    دور 

 یان امارت اسالمی افغانستان و ایاالت متحده امریکا" بتاریخ نھم اگست نھایی م"قرارداد صلح

برادر، بدالغنی  کا و مال ـع حده امرـی ایاالت مـت خارجه  امور  وزیر  یو،  ایک پومـپ که ـم بود  قرار  ردید.   ـگ

 معاون "امارت اسالمی افغانستان" در امور سیاسی  در حضور نمایندگان ویژه ای چین (دینگ

 شی جون)، روسیه (ضمیر کابلوف) و قطر (مطلق ماجد القحطانی) در دوحه، پایتخت قطر  با

]١امضای خویش در پای این سند صحه بگذارند. [

نامه را با وافق  کا ـت ایاالت مـتحده امرـی رامپ، رـییس جـمھور  الد ـت سپتامبر دوـن اریخ ـھشتم   ولی بـت

گروه رھبران  با  جداگانه  دیدار  رنامه ای  بل از آن ـب فی خـوانده و دو روز ـق اسالمی" منـت  "امارت 

 تصلبی طالب و اشرف غنی، رییس جمھور افغانستان را در "کمپ دوید" نیز لغو  کرده بود. به

 این ترتیب ترامپ   آرزوھا، توھّمات و تردید ھای بخش ھای مختلف ذی عالقه را درھم کوبیده،

بخشی را غافلگیر کرده و بخشی را به بھت و حیرت فرو برد.   

این امدھای  ھا و پـی یزه  گذرد، بـخشی از انـگ اسی" مـی "سونامی سـی این  ته از  یک ھـف که   حال 

میگردند.  یابیارزتوفان ساحلی با یک نگاه گذرا 

  

چکیده ای ارزیابی  

که عجالـتاٌ منتـفی ایاالت متـحده امریـکا،  اسالمی افغانـستان" و  "امارت  صلح" بـین   "قرارداد 

ھای سـیاسی با ذھـنیت  بود، در ھـمسویی  عارف  یر مـت ین المـللی ـغ عامالت ـب گاه ـت ردید،  از ـن  ـگ

 حاکم درون مرزی ایاالت متحده امریکا تنظیم نگردیده و ھمچنان با  عالیق استراتژیک  آن کشور

راتوری  داشت؛ و در اـخیر  راـبطه امـپ قرار  یادی  ضاد بـن کا را در ـت رامونیامرـی  با ـکشور واـبسته و پـی

ھای ـھندو کش را پایه  کوه  پذیری "حق تعـیین سرـنوشت"  آسیب  ساخته و    افغاـنستان ـعیان 

 بیشتر از گذشته ھا برمال میساخت. آلوده با یک سری از کاستی ھای بنیادی، "قرارداد صلح

 تا و امار سعودی  عربستان،اکستانپح نفوذی مثلثی (رطافغانستان" از یک سو قسماً بازتاب 

  و فرآورده تدبیر از من در آوری خلیل زاد و از سوی دیگر بیانگر واقعیت ھای تلخ) عربیدهحمت

 سیاسی افغانستان خوانده شده که ھرگز نمیتوانست – با حفظ ارزش ھای دموکراتیک تعبیه

"صلح  سوی  به  گاھی  گذر  ثابه  به ـم پر ـکاستی ـکشور –  قانون اـساسی و   عادالنه وشده در 

پایدار" در سرزمین ھندو کش تلقی گردد.   



بازیگر ان کارزار "گفتگو ھای صلح" 

 در کارزار گفتگو ھای صلح در گام نخست سه "بازیگر سیاسی"، ھریک با ویژگی ھای خودش

نقش مھم داشتند:

الد نخست یک دولتمدار "نژادـپرست، جـنسیت دوـن ثابه  مرزی بهـم تدابیر درون  رامپ در اـتخاذ   ـت

ابات بارزات انتـخ داشت ـم ظر  با در ـن ظاھراً میـخواست –  کرده و  اندام  عرض  ستیز"  گانه   گرا و بـی

  آینده -  به تعھدات قبلی اش مبنی بر "بیرون کردن عساکر آن کشور از سالریاست جمھوری

رامپ در درون ماعی ـت که  سـیاستھای اجـت حالی  اشد. در  وشانده ـب جامه ـعمل ـپ  افغاـنستان" 

است  جامعه و سـی پایین  ضد مـنافع قـشر  بر  صحی او  استھای  جاعی و سـی  ھایکـشور ارـت

قی میگرد تاریخی آن کـشور تـل وندھای  ساز گسـست پـی گرا و زمینه گی او عـقب   د؛ درنفرھـن

رامپ از جمـله در  رامونی، ـت ھای پـی با کـشور  طه  قایی ٢٠١٨نوری ام ج١٢راـب ھای افرـی  کـشور 

 سوژه ھای  عوام فریبانه او از قبیل "نخست امریکا و  ]٢-"  خواند. [shethole"چاله مستراح -را

است  سازیم"، در سـی دوباره قدرتمـند مـی کا را  قیخامرـی کا" تـل زشت امرـی ازتاب "چـھره   ارجی ـب

 که  موازین دیپلماتیک و قوانین بین المللی را  که زمانی خود واشنگتن در صورت بندیردیده گ

  آن نقش تعیین کننده داشته، لگدمال میکند. 

ازتاببازیگر دوم که ـب روھی  بود، ـگ ستان  اسالمی افغاـن امارت  صلح"  ھای  گو  کارزار "گفـت   در 

گر که بـرھه ای حکمـرانی آن در تـاریخ کـشور فـراموش دیـنی"چـھره پـرخاش  شده   " خـوانده 

اسی، شان سـی دگر اندـی یه  امارت عـل استبدادی  رانی  طالب در دور حکـم گروه  است.  اشدنی   ـن

 دگر کیشان مذھبی و دگر پوشان اجتماعی مواضع آشتی ناپذیر اختیار کرده و با ھمه بازیگران

ھای "زمـین بود. سیـاست  قرار گرفـته  سوز  ستیز  خانماـن طالبی در  ظامی غـیر   سیـاسی و ـن

 سوخته"، "پاک سازی تباری" و "تطھیر مذھبی" این گروه سیاه اندیش گستره ای تنش ھای

 تباری و خصومت ھای مذھبی را  بیشتر ساخته و کوه پایه ھای ھندو کش را به ماتم سرا و

ویا زمان ـگ رگونی  با دـگ طالب،  گروه  ادعای  ایـنکه  مود.  بدیل ـن  النه ای دـھشت افـکنی ـجھانی ـت

است. ادرست و گزیـنشی  اساس ـن است، در  وفق داده  با شرایط تازه  یر ـنظر داده و خود را   تغـی

 اظھارات پراکنده و اعترافات نا ھمگون رھبران این گروه، که در این اواخر سر داده اند، نمیتوانند

  و توجیه تعبیرسرپوش بد طینتی سیاسی  و کنش "انحصار گرایی قدرت" این گروه جزم گرا 

 . گروه طالب در ظرف ھیژده سال گذشته که از شھرھای بزرگ کشور  با دھشت افکنانردندگ

 جھانی القاعده یک جا رانده شدند، ھیچ برنامه سیاسی که بیانگر خط مصالحه و  آشتی ملی

 باشد، ارایه نداشته است. این گروه ھنوز ھم، نظر به سرشک جنگ افروزی اش، نه با ذھنیت

 "ھم زیستی  صلح آمیز" آراسته بوده و نه ھم  توانایی تدوین برنامه ای سیاسی را دارد، که

آنرا "نرمش پذیر" خواند.    

سوم حدهبازیگر  ایاالت مـت ویژه  نده  یل زاد، نماـی می خـل آقای زـل صلح  ھای  گو  کارزار  گفـت   در 

 امریکا برای "گفتگوھای صلح" "نقش کلیدی" بازی کرد. خلیل زاد، امریکایی افغان تبار نخست

 در سال ھای ھشتاد قرن بیستم در خدمت استراتژی دونالد ریگان مبنی بر "تقویت نیروھای



سال که در  رفت، رـییس جـمھوری  قرار ـگ گر"  رخاش  ایالت١٩٧١ مذھبی ـپ اندار  که فرـم زمانی    

] ٣خوانده بود. [را "میمون"  کالیفرنیا بود، نمایندگان آفریقایی در سازمان ملل متحد

  زاد دوباره در اوایل قرن بیستم در خدمت استراتژی جورج بوش (پسر) مبنی بر "نظام نوخلیل

 جھان" قد  برافراشت؛ در نتیجه او سرنوشت افغانستان را دز سمت ھای نماینده خاص رییس

بر کاران" مبـنی  "نو مـحافظه  با جـھان بیـنی  سفیر امریـکا در کـابل، در ھمـسویی   جمـھور  و 

سرزمین ھـندو رقم زده و در  زیاد  به پیـمانه ای  کا برجـھان"  سلط بال مـنازع امرـی قش "ـت  کش ـن

یل زاد  آقای خـل است؛  کرده  بازی  ساز" را  ادشاه  گرگ که "ـپ با  با چو"  خورد و  به مـی  ـریهگان پدـن

بازتاب "چھره سالوس" ایاالت متحده امریکا تلقی میگردد.   "میکند

راه کار و الزامات خروج قوای امریکایی

آقای خلیل زاد با سابقه داری دیپلماتیک از اوضاع افغانستان و گذشته ای ھمکاری نزدیک با "

Rand Corporationایاالت متـحده امریـکا، در دو دوره ریـاست جمـھوری  "، اندیـشکده  مـشھور 

 بارک اوباما، مربوط به حزب دموکرات ھا، حاشیه نشین شده بود. ولی با پیروزی آقای ترامپ

صحنه فـعال به  رفت –  ھم  مـی ظار آن  که انـت طوری  دوباره –  است جمـھوری  او  رسی رـی  به ـک

 سیاسی واشنگتن برگشت. از آنجایی که معضل "خروج قوای نظامی امریکا از  افغانستان" به

 مثابه یکی از شعار ھای سیاسی ترامپ مطرح بود، مایک پومپیو، وزیر امور خارجه امریکا که

کار ـخوانده به ـفرقه ای ـمسیحی ـمحافظه  راستی و واـبسته  دست  یاد گرا،   یک سـیاستمدار بـن

ھم واند،  او  طالب  فراـخ گروه  با  گو  برای گفـت ویژه  نده  ثابه نماـی به ـم یل زاد را  آقای خـل  مـیشود، 

تاریخی عد  به ـب ظر  ته ـن عداد تلـفات "جواب" داد. الـب سال)، ـت ظامی (بیـشتر  از ھـیژده   حـضور ـن

تن) ٣٢٠٠ (بـیـشتر از دالر امرـیـکایی) ٩۵٠ (بـیـشتر از  و ھزـیـنه ـنـظامی  قوای میـلـیارد   خروج 

  و از نگاه سیاسی اجتناب ناپذیر پنداشته میشود.الزامیامریکایی از افغانستان از نگاه نظامی 

 ]۴[ 

یک تا در زمـیـنه  پولی ـتـیک افغاـنـستان" اـیـجاب مـیـکرد  واشنگتن اھـمـیت "ـجـیو   ولی از ـنـگاه 

یاده گردد. به  استراتژی مـنسجم ـنظامی و در خور ـحیثیت سیاسی یک "قدرت بزرگ" طرح و ـپ

یت کا از افغاـنستان از ذھـن خروج امرـی نو"  "استراتژی  اما،   یراث دور رـیاست جـمھوری اوـب ثابه ـم  ـم

نه ای جـنگ خالصه اقل ھزـی حد  رساندن  ھدف  با  که  اشی گـردیده،  سازی جـنگ" ـن  "بومی 

 میگردد؛ ایاالت متحده اکنون در برھه ای "جھانی شدن پسا امریکا" در حالت فرود قرار گرفته و

 بالغ میگردد، میلیارد دالر  ۵۴میخواھد که ھزینه نظامی اش را در افغانستان نیز، که ساالنه به 

 به حد اقل برساند. البته ھمین استراتژی را بارک اوباما در نشست سران کشور ھای عضو ناتو

سال  شیکا٢٠١٢در  حال در  ین  که در ـع بود،  کرده  تدوین  "رھبری ھـوشمند"  حت عـنوان   کو ـت

. میشد آن حفظ نقش ھژمونی متزلزل واشنگتن خوانده ھدف

دسته گلی که آقای خلیل زاد به آب داد

 خلیل زاد که از گذشته ھای دور با گروه طالب آشنایی نزدیک داشته و در زمان حکم رانی آنھا

ثابه "ـحکومت ـمشروع افغاـنستان" به ـم اسالمی"  شناختن "امارت  رسمیت  به   حتی در ـجھت 



 گری سیاسی" با گروه طالبمعامله "رای ب وارد کارزار ٢٠١٨تالش میکرد،  در ماه اکتوبر سال 

بود؛ از یازاتی گرـفته  کا امـت ھای سـیاسی" از امرـی برای "گفـتگو  ھم  طالب قبالً  گروه  ته   شد. الـب

طالب از زندانیان  ساختن ـچند تن از  پایتخت ـقطر و آزاد  بازکردن دفتر در دوحه،  توان از   جـمله مـی

 گوانتانامو را نام برد. اما خلیل زاد  توانست که در اثر سفرھای متواتر  و دیدار ھای دیپلماتیک

 مسوده ای یک توافق نامه را با گروه طالب نھاییست) گام ا٢٩پیگیر  پس از نه ماه ( به تاریخ 

 د، خالف عرف سیاسییازده ماده می باش آقای خلیل زاد در این توافق نامه که دارای سازد.  

دستاورد ـچشم بدون   یاز ـقابل ـگردیده،  طالب ـفقط امـت گروه  به  موازین دیپلماـتیک  با   و  در ـتضاد 

دید برای اداره ترامپ، قابل پذیرش برای "دولت مخفی" و درخور ذھنیت "عوام"  امریکایی. 

صلح"، [ "قرارداد  ماده اول  ظامی، ـمشاورین و۵در  سربازان ـن مام  که "ـت ھد مـیسپارد  کا تـع  ] امرـی

سازد." در یرون مـی ستان ـب شرط از افغاـن بدون قـید و  ھا  خش  مام ـب خود را در ـت ھای   قراردادی 

اسالمی "امارت  صلح" چـنـین ـقـید مـیـگردد:  "قرارداد  ماده دوم  این تـعـھد امرـیـکا، در   مـقـابل 

 افغانستان، ھمانگونه که در گذشته متعھد بود، بار دیگر تعھد میسپارد که از خاک افعانستان

ماده، نخـست با مـثال ھمـین دو  شد."  استفاده نخـواھد  خارجی  یه ھـیچ کـشور   مـستقل عـل

یرون ـکشیدن به ـب کا  اشارت کرد؛ اول تـعھد امرـی یز  بر انـگ به دو نـکته ـپرسش زا و جـنجال  توان   مـی

تمام قوا و دوم تعھد طالب به جلوگیری از خطرات ناشی از خاک افغانستان علیه کشور دیگر. 

نامه وافق  یا ـت قاطع" و  چارچوب "ـپشتیبانی  که در  خارجی  قوای ـنظامی  یرون  ـکشیدن ـتمام    ـب

سازنده مذاکرات  جداگانه در افغاـنستان ـحضور دارند، در داخل شرایط ـمشخص و آن ھم در   ای 

 با حکومت افغانستان، و نه با یک گروه ھراس افکن، از نگاه سیاسی گام است التزامی  و در

شایعات ولی از آـنجایی که – خالف  پذیر.  اقدامی است اجـتناب نا  مدت     – از ـحفظ پایگاه دراز 

 نظامی امریکا در افغانستان در تمام قرارداد نمیتوان چیزی سراغ کرد، این امر - دست کمھای 

 در شرایط تنش زای موجود – منافی عالیق استراتژیک امریکا در منطقه خوانده میشود. نگرانی

اصل آب دفاع آن کـشور نـیز ار ھمـین  وزیر  اسپر،  مارک  ویژه  به   ھای بـخش نـظامی امریـکا، 

میخورد.

ستان، خاک افغاـن عدم خـطرات از  بر  نی  طالب مـب گروه  ندی تعـھد  رمول ـب ولی مھـمتر از آن ـف   

گروه که  زمانی  تاریخی"؛   بدور از "حافظه ای  سالم  سـیاسی و   عاری از تـفکر  است    مـعضل 

 طالب  تعھد میسپارد، "امارت اسالمی" به سطح "حکومت آینده افغانستان" ارتقا داده شده و

گاه به پاـی کش را  ندو  سرزمین ـھ بر زن  کوه و  که  یرود  ظار ـم ند انـت یروی اداری آـی ثابه ـن به ـم  از ان 

 از نگاه زمانی– ھای آموزشی گروه ھای ھراس افکن تبدیل نکند. اگر دقت شود، تعھد طالبان 

 در دو بخش  فرمول بندی شده است، " گذشته و آینده"؛ با "آوردن واژه گذشته" گروه طالب - 

ھراس گروه  رھبر  بن الدن،  اسامه  ویا  کرده و ـگ پاک  اسالمی را  امارت  خون"  به  آلوده   "دامان 

آیا شمرده نمـیشدند؛ و  مر"  کرام" مال ـع انان  زمره "مھـم اھد" در  ھزار "مـج نج  با ـپ اعد  کن الـق  اـف

سپتامبر  یازدھم  الون (  ناین  نی  ھراس افـک ستان ) ٢٠٠١حمالت  ھای افغاـن پایه  کوه   ح،طراز 

عاتتنظـیم و  عدم اطال دانش سیـاسی و  به فـقدان  آقای تـرامپ، نـظر  اگر   پـیاده نگردیـدند؟  



آقای خـلیل زاد ـچطور میتواـنست، ولی  داند،  شاید ھم ـن که  داند،   تاریخی، در این مورد ـچیزی ـن

 قربانی ھزار ھا تن امریکایی را در فاجعه ھراس افکنی،  که گروه طالب دست کم شریک جرم

 تلقی میگردد، به  این سادگی فراموش کرده و  از "حافظه" بزداید. در این جا ایجاب میکرد که

 گروه طالب در ھمسویی با چھل و پنج سازمان دیگر اسالمی، که قبالً حمالت ناین الون را به

شدت محکوم کرده اند، از این جنایت فاصله میگرفت. 

 افزون بر آن بایست سازمان ھای که در لیست ھراس افکنان امریکا ردیف گردیده اند، از قبیل

 سازمان گروه حقانی (که با وجود عضویت در شورای رھبری طالب جدا از این گروه دست به

عدم پای  طالب در  نام گرـفـته مـیـشد و  یا "ـلـشکر طـیـبه" ـمـشخص   ھراس افـکـنی مـیـزند) و 

یدتی روابط عـق به  توجه  عدم  مه،  متر از ـھ ولی مـھ ذاشت.  صحه میـگ ھا  گروه  این  با  کاری   ھـم

 امارت اسالمی با القاعده خوانده میشود که منابع اطالعاتی امریکا بدون چون و چرا در زمینه

به مال ـعمر، زمانی  دستیارش اـیمن اـلظواھری   بن الدن و  اسامه  نانچه  دارند. ـچ امل   آگاھی ـک

 امیر گروه طالب بیعت کرده بودند. پس از قتل بن الدن و مرگ مال عمر، اـلظواھری نخست به

 مال اختر محمد منصور، رھبر کشته شده طالب ھا در پاـکستان  و پس از آن به مال ھیبت هللا

کرده عت  اشد، بـی می ـب ستان مقـیم  کویته پاـک شھر  که در  ھا  طالب  لی  رھبر فـع  آخـوند زاده، 

 است. "بیعت اسالمی" دارای اھمیت بیشتر از اطاعت دنیوی و فرمانبرداری سیاسی بوده، که

به قیـمت حتی  که  که مال عـمر حـاضر نـشد  برود. ھـمانطور   آخـوند زاده نمیتـواند از آن طـرفه 

نوبت به  ھم  وند زاده  ند، آـخ کا ـتسلیم ـک به امرـی بن الدن را  اسامه  اسالمی"  امارت   "شـکست 

رگونه بر  ـھ به دـینی  یک وجـی ثابه  به ـم سازمانی او  را  ظواھری و ـحفظ  صیانت شـخصی اـل  خود 

توافق دنیوی ترجیح خواھد داد. 

برادر در مـسایل مبـھم  مکانیـسم با مال عـبدالغنی  نامه خلـیل زاد  وافق  ھای دیـگر ـت  کـاستی 

عبیر سو و ھمچـنان در  ـت یک  نده از  دولت آـی ساختار  قدرت و چـگونگی  طالب در  گروه   شرکت 

 آزادی ھای مدنی و حقوق زنھا از سوی دیگر روشن میگردند.  با صحه گذاشتن بر اصل "امارت

ظام طالب در رد ـن گروه  گردد،  توجیه مـی حل و عـقد" تنظـیم و  "شورای  که از طـریق   اسالمی" 

قانون اـسـاسی که در  شکل میـگـیرد. ـگـرچه  که از ـطـریق انتـخـابات آزاد   دموـکـراسی ـمـیرود، 

اسالمی موازین  اید ـمخالف   قوانین ـکشور نـب که  است  ردیده  صراحت ـتسجیل ـگ به   افغاـنستان 

موازین به   تن دادن  طالب ـبـسنده نـیـست؛  برای  شرط  ـھـرگز  این  ھم  وجود آن  با   ـبـاشد، 

می بـاشد.؛ ھای ھمـسو  گروه  طالب و  گر  رھبران پـرخاش  قرائت دیـنی   دموکـراسی خالف 

ھای گروه  گر  یار و دـی مت  ند حـک که ماـن داند  طالب مـی اسی،  سم سـی گاه پراگماتـی  ھمچـنان از ـن

 افراطی، در انتخابات آزاد شکست خورده و به جایگاه سیاسی اش به یک گروه پیرامونی و کم

 اھمیت تنزیل میکند؛ به ویژه از جھتی که طالب ھا به مثابه یک گروه جنگی پرخاش گر فاقد

 ھرگونه برنامه سیاسی-اجتماعی در خور موازین اسالمی خودشان  میباشند.  افزون بر آن در

ھا در مدنی و حـقوق زن  ھای  که "آزادی  سپارند   ھا تعـھد مـی طالب  قرارداد،    ماده ھـشتم  

 روشنایی احکام دین مبین اسالم و عنعنات قبول شده افغانی" تامین میگردند. گفتمان حقوق



موازین مام  با ـت که  است  گر و ـجزمی مـعضل  رخاش  ھای ـپ گروه  خوانش دـینی  چارچوب   زن در 

 حقوق مدنی در تضاد قرار داشته و به ھیچ  گونه جوابگوی خواست ھای جامعه مدرن نبوده و

شده بول  نات ـق ندی "عنـع رمول ـب قرار دارد؛ ھمچـنان ـف لی  ضاد ـک شر" در ـت شور حـقوق ـب  با "مـن

خوانش به  ظر  آیا ـن اشد.  نده میـب فال کـن بل اـغ بوده،  ھا ـگنگ  نه تـن ھم بـیشتر  نوز  غانی" !!! ـھ  اـف

 دینی بنیاد گرایان و ھمچنان نظر به عنعنات  قبول شده افغانی میتواند یک زن افغان از طریق

 انتخابات آزاد به کرسی رھبری کشور تکیه بزند؟ آیا بازھم نظر به ھمین موازین یک زن میتواند

 که  کرسی "قاضی القضات" را اشغال کرده  و یا در سمت  قوماندان اعلی قوای نظامی ایفای

 وظیفه کند؟ ھمچنان پرسش ساده تر ولی پر اھمیت تر این است که آیا باز ھم نظر به ھمین

شھادت از یا در  یراث و  ساوی ـم حق ـم مرد از  یک  با  واند  یک زن میـت نوی،  نی و عنـع  موازین دـی

حقوق مساوی برخوردار گردد؟ 

که در کنـفرانس  یاد آورد  به  جا باـیست  این  سال بن دوم سـیاسی در   )، در کنـفرانس٢٠١١(در 

 ) و در اخیر در نشست سران کشور ھای عضو ناتو در شیکاگو ٢٠١٢اقتصادی توکیو (در سال  

 ) ھمه کشور ھای اشتراک کننده به یک صدا با اصل "حفظ آزادی ھای مدنی٢٠١٢ ( در سال 

صحه ـگـذاشتند. ـچـنانچه در  صیانت ـحـقوق زن در افغانـستان آـیـنده"  با  ھم   اعالـمـیه ـنـھاییو 

 کنفرانس بن دوم قید گردیده است که "روند صلح در افغانستان باید دربرگیرنده اصل حاکمیت

قانون اسـاسی کـشور، به  احترام  با تروریـسم و  کردن خـشونت، قـطع رابـطه   مـلی، محـکوم 

 ]۶ازجمله مادهھای مرتبط با حقوق بشر و بهویژه زنان باشد". [

به ولی او  است،  بوده  کا ـن عال اداره امرـی ضو ـف زمان ـع این  یل زاد در  آقای خـل که  است   درست 

 مثابه یک دیپلمات با سابقه، به ویژه در امور افغانستان، بایست به این تعھدات در قبال آینده

ھم  در ھم در "منـشور حـقوق بـشر" و   که  ھا را  این ارزش  آگاھی میـداشت، و   افغانـستان 

گذر ھای زود  ایاالت مـتـحده امرـیـکا ـنـیز ـتـسجیل ـگـردیده،  ـقـربانی ـخـواست   قانون اـسـاسی 

سیاسی اداره ترامپ نمیکرد.    

بیدار شدن ترامپ از "کابوس سیاسی" 

 توافق نامه صلح"  با این متن افتضاح آور ھرگز نمی توانست  که قناعت گروه ھای سیاسی

 ذی نفوذ و حلقه ھای اجتماعی را کسب کند که حتی در زمره حامیان ترامپ ردیف میگردیدند؛

"دولت مـخفی" آن ـکشور در استراتژی  با   قرارداد  این  که  رسید   ظر مـی به ـن نا مـمکن  نان   ھمـچ

 بخش جنوب آسیا ھم ساز باشد؛ در کل میتوان به شکل نمونه به واکنش چند حلقه به مثابه

بازتاب مخالفت ھای سیاسی و نگرانی ھای جدی امریکا در مورد  اشاره کرد:

 : نگرانی ھای گروه ھای محافظه کار که خواھان عدم عقب نشینی امریکا در منطقه و ازاول

حمله در افغانستان بودند،

ستاندوم خاک افغاـن ظامی در  ھای ـن گاه  فظ پاـی با ـح که  ظامی  قوای ـن رضایتِ ـبخشِ از  عدم   : 

خواھان امکانات تھدید علیه ایران از طرف شرق بودند، 



 : شکایت جمعی  چند سفیر گذشته ای امریکا در کابل، که بیرون رفت کشور شان را باسوم

ربانی مالی و ـق گزاف  مت  با قـی که  ستند  مدنی میداـن ھای  دستاورد  دست دان  قرارداد از   این 

به سفیران و ـفـرستادگان پـیـشین آمرـیـکا  این   اند.   قوای ـنـظامی آن ـکـشور ـکـسب ـگـردیده 

 افغانستان  به این نظر بودند که خروج شتابزده نیروھای آمریکا از افغانستان، این کشور را به

 ] از جمله راین کروکر، سفیر کبیر سابق امریکا در کابل٧"جنگ داخلی تمام عیار" میکشاند. [ 

 ھشدار میدھد که خروج  قوای نظامی امریکا، بدون برنامه ای منظم منجر به "برگشت نظام

 ]٨ [  طالب ھا در افغانستان خواھد گردید."

ھارم استـچ ندگان آن ـکشور ـتحت رـی خارجی مـجلس نماـی است  امور سـی ته ای  نان کمـی  : ھمـچ

 حزب دموکرات ھا – نظر به گنگ بودن توافق نامه - خواھان استیضاح خلیل زاد در جزییات شده

و حضورش را در این کمیسیون الزامی خواند.

به ـکاستیپـنجم ظر  خارجه آن ـکشور – ـن وزیر  یو،  خود ـمایک پومـپ حتی  رامپ   الد ـت  : از اداره دوـن

شد رضایت او تـلقی ـگردیده و حتی گـفته  عدم   که دال بر  داشت  اشارتی  نامه –  وافق   ھای ـت

که شاید او از صحه گذاشتن در پای توافق نامه امتناع ور زد.

 : جان بولتن، مشاور امنیت ملی رییس جمھور از بدو امر با گفتگو ھای صلح تا سطحیششم

رامپ  از او نامه، ـت وافق  یات ـت مورد جزـی زنی در  رین نشـست راـی حتی در آـخ که  کرده،  خالفت   ـم

کی از راطی ـی راستی اـف دست  استمدار  یک سـی به مـثابه  بولتن  جان  یاورد.  به عـمل ـن  دعوت 

 ھواداران حضور نظامی ھر چه بیشتر امریکا در سرتاسر جھان بوده، از حمله نظامی علیه ایران

 پشتیبانی کرده  و ھمچنان عدم رضایتش را در مورد دیدار ترامپ با کیم یونگ ان، رھبر کره ای

 شمالی پنھان نکرده است. البته ھمین تفاوت نظرھا با رییس جمھور منجر به خلع او از پست

مشورت امنیتی گردید.   

 : طوری  که قصر سفید برنامه ریزی کرده بود، ترامپ میخواست که با برگزاری مراسمھفتم

 دیدار با نمایندگان گروه طالب در کمپ دیوید که مصادف بود با ھیژده مین سالروز حمالت ناین

به ظر  ولی ـن ند.  اسی پـیشکش ـک کرده و تحـفه ای سـی غافلگیر  کا را  ناس" امرـی "عوام اـل  الون، 

صر رنامه ـق این ـب بود،  ساخته  سخت آزرده  کایی  را  شھروندان امرـی الون احسـاسات  ناین  که   ایـن

سفید، اگر خیانت تعبیر نشود، دست کم به مثابه افتضاح بزرگ سیاسی تلقی میگردید. 

 : کادر ھای مھم دوران امارت اسالمی (از مولوی امیر خان متقی تا خیر هللا خیرخواه )ھشتم

کرده، حمالت٩[  صحبت  فر"  یه ـک اسالم عـل یروزی  روزافزون از "ـپ شکل  به  روزھای اخـیر    ] در 

مبین دین  ظام واـقعی  کردن "ـن یاده  بر  ـپ کرده و  توجیه  ھاد"  نام "ـج به  ھراس افـکنی را   خونین 

 اسالم" و "شمشیر زدن" در راه خدا  صحه میگذاشتند؛ چنین اظھارات علنی توام با اطالعات

 استخبارات امریکا در مورد برنامه ھای پرخاشگری  گروه رھبری طالب باالخره نا قوس خطر را

در "قصر سفید"  به صدا درآورد.     

استمدار آنی اـلگوی یک سـی تدابیر  اخذ  ھای سـیاسی" و   که در ـکنش  "تک روی  رامپ   آقای ـت

وعد شدن ـم زدیک  با ـن شود،  وانده مـی اسی ـخ یده سـی ھای پیـچ کالکیول  اقد درک  ظر و ـف وتاه ـن  ـک



طالب از "کابوس" رایان ـطیف  انان ناـخوانده از ـجنس ـپرخاش ـگ پای  مھـم صدای  با  باالخره   دیدار 

 بیدار گردیده و سراسیمه از طریق توییت دیدار را منتفی خواند؛  در نتیجه او نه تنھا خلیل زاد و

طرح نامه،  وافق  این ـت به  پا زدن  شت  با ـپ که  کرد، بـل غافلگیر  سفید را   صر  زدیک ـق  ھمـکاران ـن

ـوشت رقم زدن سرـن ـربی) را  در  امارت ـع سعودی و  ـستان  ـستان، عرـب ـلثی (پاـک ـفوذی مـث  ـن

 ھمه را در بھت و حیرت فرو برد.     او افغانستان نیز با شکست مواجه ساخت،

افغانستان در بند روابط امپراتوری  

آسیبپذیر و در ـبـند ـتـضادھای اقـتـصادی-اجـتـماعی یک ـکـشور جنگزده،   افغاـنـستان بهـمـثابه 

یک محـیط پـرستیز منطقهای و در بـرھه  مرزی، در  یکای درون  "جھانیشدن پـسا امریـکا" در 

 افغانستان امروز از نگاه نظامی،"دایره اھریمنی سیاسی-اجتماعی" سخت گیرافتاده است. 

 سیاسی و اقتصادی به یک کشور وابسته به ایاالتمتحده امریکا مبدل گردیده است، به شکلِ

که  حتی "حاکمیت ملی" آن درگرو ھمین وابستگی قرار گرفته است.

 راه کار گفتگوھای صلح، از بدو امر بیانگر ھمین وابستگی افغانستان به امپراتوری ایاالت متحده

"قرارداد نام   ردیده، ـب یم ـگ یل زاد تنـظ گری خـل یانجی  به ـم که  اسی  نامه سـی وافق  بود. ـت کا   امرـی

رسش است. ـپ کا" عـنوان گـردیده  حده امرـی ایاالت مـت ستان و  اسالمی افغاـن امارت   صلح مـیان 

به چون نـظر  صلح" نیـست؛  "قرارداد  به مـثابه  راستا تنـھا  فرمولبـندی عـنوان  این   اصلی در 

این ریق  که از ـط واند  رگز نمیـت کردن آن،  ـھ یاده  امات میکانـیسم ـپ توایی و ابـھ ھای مـح استی   ـک

ولی اینـکه  خلـیل زاد در غـیاب گردد.  تامین  عادالنه و گـسترده" در کـشور  "صلح  نامه  وافق   ـت

  بسیار نگران کننده بوده،حکومت افغاستان با یک گروه ھراس افکن بر سر میز مذاکره نشسته

و پیامد آن روند احتمالی گفتگو ھای کابل را با گروه طالب آسیب پذیرتر ساخته است. 

 این راه کار ایاالت متحده امریکا درست بیانگر روابط ویژه ای یک امپراتوری با یک کشور وابسته

تا امپـراتوری استان – از امپـراتوری سـاسانی و بیـزانس  ھای ـب است؛ در امپـراتوری   پیـرامونی 

 عثمانی – این یک امر عادی و ھمیشگی سیاسی بوده که سرزمین ھای پیرامونی – نظر به

اندار مـحلی" ثابه "فرـم به ـم "ساتراپ"  ته و  قرار گرـف گری  عامله  مورد ـم زمانی –  لف  وامل مخـت  ـع

 عوض میگردید. ولی در این راستا  امریکا به مثابه یک امپراتوری استوار بر نظام سرمایه داری،

کرد. کرمیـلن ھم بیـشتر نـاشی عـمل  شوروی  ورسم امپـراتوری اتـحاد جـماھیر   حتی از راه 

که زمانی  قرن بیـست،  ھای ھـشتاد  سال  اشغال نـظامی افغانـستان در  زمان   نـشینان  در 

 سرزمین ھندو کش به "زخم خون چکان شوروی" مبدل گردیده بود، باز ھم حاضر نشدند که در

یاب نانچه درـغ شینند. ـچ مذاکره بـن یز  اھدین" روی ـم با "مـج ابل  ساالر در ـک دفتر  حزب    ـحکومت 

دیده ندی  صف ـب این  سرخ از افغانـستان گـردید،   خروج قـشون  به  که منـجر  یو   گفتگـوھای ژـن

میشود: 

 ومتوکیل و آقای ادوارد شیوارد نازه، وزیران امور خارجه حکالدر یک طرف میز مذاکره آقای عبد

بروی آنـھا آقـایھای شوروی و رو  شولتز،ان افغانـستان و اتـحاد جـماھیر  جورج  نورانی و  زین    

ریز ودند. پـی صف زده ـب کا  ایاالت مـتحده امرـی اسالمی پاـکستان و  خارجه ی جـمھوری  امور   وزیران 



ردانی کار ـگ ین، ـنقش  کای الـت یرو از امرـی اھل ـکشور ـپ سازمان ـملل مـتحد و  یر  سر دـب ویار،   دی ـک

] ١٠این صحنه سازی را به دوش داشت.  [

ھای مـنـسجم به روش  کم ـبـھادادن  با ـنـادیده گرـفـتن ـتـعامالت دیپلماـتـیک و  واشنگتن   ولی 

 سیاسی جایگاه رسمی حکومت اشرف غنی را به مثابه یک ساتراپ پایین آورده و در مقابل با

"صدر نـشین" حتی  گروه پرخـاشگر دیـنی را  یک  اسالمی،  امارت  ساختن"  شین   "مجـلس ـن

 ساخت. پس از نھایی شدن مسوده قرارداد، آقای خلیل زاد در یک گفتگو با تلویزیون طلوع خود

خوانش، چـند لحـظه ای در اختـیار زعـمای حـکومت غرض  قرارداد را تنـھا  که او   اذعان مـیدارد 

خودداری یل زاد  است؛ خـل اسی  یر سـی یک تحـق شتر از  امر بـی این  است.  قراداده  لی   وحدت ـم

 میکند از اینکه حتی یک نسخه ای از قرارداد سرنوشت سازی را که با عباس ستانکزی و مال

 ]١١[غنی برادر، نماینگان گروه طالب تدوین و ترتیب کرده، در اختیار غنی و عبدهللا قراردھد. 

 "دیده درایی" و "کم حرمتی" به نخبگان کرسی نشین یک کشور ھم حد و پیمانه ای دارد!!!

حتی باش،  سته ـم یا واـب این دـن «به ھیچکس در  نی دارد:  ین طنـی ما چـن یزه وـطنی  یک وـج یام   ـپ

سایهات ھنگام تاریکی تو را ترک میکند».

گذرگاه تنگ راه کار صلح  

 با در نظر داشت دشواری ھای حاکم در قبال راه کار صلح، اکنون به چند نکته ای کلیدی  نظر

انداخته میشود:   

سیتاناول با عرـب ستان  ریزی پاـک رنامه  طرح و ـب نامه نـخست از ھـمه  وافق  شدن ـت فی  با منـت  : 

ند، ـکشور ھای ـچ رگونی  به دـگ ظر  ردید. ـن مواجه ـگ با شـکست  ربی  امارت مـتحده ـع  سعودی و 

که نـفوذ سیـاسی- دارند  ریاض تالش  رھبری پـرسش زای  گرای عـربی تـحت  ھای تـمامیت 

 مذھبی شان را در جنوب آسیا، گسترش دھند. در چارچوب ھمین تالش ھا به مثابه "شراب

شور  نو"  ـک سرایی  ھا عـربی ھای کھـنه در  سال تـن دالر ٢٠١٨در  یارد  شش میـل شتر از   به بـی

] ١٢اسالمی" کرده اند. [امداد "عمران خان حکومت 

اسالم ریاض و  تا  ساخته  مذاکره ـحاضر  یز  سر ـم بر  طالب را  گروه  آباد باـیست  اسالم  ابل   در مـق

این ھدف ـنھایی   آباد ـمشترک از ـطریق "قرارداد صلح"، در ـکابل از ـنفوذ بـیشتر ـبرخوردار ـگردند؛ 

 راه کار را، در کنار گسترش آیین وھابیت در آسیای مرکزی، بایست در تقویت جبه ای ھواداران

 ریاض در کابل، و در امر "رقابت ھای نیابتی" سراغ کرد. اینکه قرار بود تا پیکنک و ماسکو  نیز بر

ـکا از ـظامی امرـی قوای ـن ـامل  خروج ـک ـکه،   ـگردد از ایـن ـاشی مـی ـذارند، ـن صحه بـگ نامه  ـوافق   ـت

شور در ھر دو ـک ھای  است  با سـی نون  اسی – اـک جو سـی ھای  رگونی  به دـگ ظر  ستان – ـن  افغاـن

ھا با پاـکستان ھـمخوانی دارد. در مـقابل، در حالی که ـھند در صورت  قبال افغاـنستان و روابط آـن

دلی با "دو  ایران  ولی  گردد،  ازنده مـحسوب مـی ابل، ـب طالب در ـک گروه  اسی  عال سـی  برـگشت ـف

نا ولی  قوای امرـیـکایی از افغاـنـستان"  "خروج  دیده میـشود: ـخـوشنود از  طم   ویژه ای" در تال

ریاض. با آباد  و ابزار مذھبی  اسالم   خوشنود  از  برـگشت طالب به ـمثابه ـفرمانبردار سـیاسی 



کرده و در طالب قبالً ـتصریح   با  روابط سـیاسی اش را   ته ،  بر ـجگر گرـف دندان را  ھران  ھم  ـت  آن 

 نتیجه از عدم مخالفت علنی با توافق نامه خودداری کرده است؛ و  به فرمول بندی محتاطانه و

دیپلماتیک، از قبیل تداوم روابط خوب با کابل  بسنده کرده است.

 : در فرایند گفتگو ھای صلح چھره ھای مشخص سیاسی کشور بخود "زحمت" سفر ھایدوم

احترام رنش و  وقت ادای ـک بل از  حتی ـق کرام"  بان  ندگان "طاـل با نماـی تا  داشته،   دور و دراز را روا 

 کرده باشند. بخشی از این گروه ھا حتی انتخابات ریاست جمھوری را با بھانه "آغاز روند صلح"

روند گذاری بـیشتر در  تاثیر  وقتی" ـجھت   یالی ـحکومت ـم به  "ـتشکیل ـخ برده و  رسش   ـتحت ـپ

یاس به  گروه را  این  کاذب  ھای  ید  تاٌ  اـم صلح، عجاـل قرارداد  غو  ردند. ـل ناه میـب  سـیاسی ـکشور ـپ

بدیل محـتمل بدون  کار  یک راه  ثابه  به ـم رگزاری انتـخابات رـیاست جـمھوری را  ید؛ و ـب  ـمبدل گرداـن

ساخت. 

لپسوم ظام ـک که در رأس ـن شور  ھم ـک لی و ـم پردازان ـک ظر  کی از ـن ثابه ـی نی به ـم اشرف ـغ   : 

  - (دزد ساالری) بر کرسی ریاست جمھوری تکیه زده، تالش دارد تا -Kleptocracyتوکراسی -

 باوجود فقدان مشروعیت دموکراتیک - با چاشنی از "خویشاوند ساالری و دوست گماردی"  -

تدابیر گزیـنشی اداری باری و   سرـنوشت ـکشور  را از ـطریق ـخودکامگی سـیاسی، شوونـیسم ـت

خودش رقم زند. 

ھارم ھای ـچ سال  سوم در  ھوری دور دوم و  است جـم ابات رـی عدم ٢٠١۴ و ٢٠٠٩: انتـخ به  ظر   ـن

 شفافیت و توام با تقلب گسترده منجر گردید به حکومت ھای غیر قانونی آقای حامد کرزی و

 ام٢٨بعد آقایان غنی و عبدهللا. با در نظر داشت این تجارب تلخ، اگر انتخابات پیش رو (بتاریخ 

گردد، رـیـیس جمـھور آیـنده کـشور از مـشروعیت سیـاسیتامبر) پس شفاف بـرگزار  اندازه   تا 

یک شروعیت دموکراـت این ـم حاکم  -    شرایط  حت  که  – ـت رچه  گردد. ـگ رخوردار مـی یک ـب  دموکراـت

ھم باز  حاکم در ـکـشور نمـیـگردد، و ـحـکومت  به دـگـرگونی در ترـکـیب ـقـشر الیـگـارشی   مـنـجر 

 نمیتواند بر بحران حاکم سیاسی-اقتصادی غلبه کند، ولی در راستای "گفتگو ھای سیاسی"

با گروه طالب ھمین حکومت از جایگاه بھتر سیاسی برخوردار میگردد. 

باپـنجم تاریخی،  وندھای  واستراتیژیک و پـی موقعیت جـئ به  ظر  اوضاع در افغاـنستان، ـن  : انـکشاف 

به کالوه که  خورده  طوری گره جوار  ـشورھای ھم ـماعی در ـک ـاسی و اجـت  ساختارھای سـی

"صلح گاه ـچگونگی  این ـن دریافت. از  به ـمشکل میتوان سـررشته را  ردیده و  بدیل ـگ  سردرگم ـت

ـنی ھای دـی ـاسی و انگیزه استراتیژیک، خــواستھای سـی یق  با عال ـستان  ـایدار" در افغاـن  ـپ

حل سـیـاسی است.  راه  ـردیده  ـوند و واـبـستگی عـمـیق عـجـین ـگ جوار در پـی  ـکـشورھای ھم

  بعدی و بسیار بغرنج میباشد؛ این راه با "سنگ ریزه ھای سیاسی درونی" وافغنستان چند 

"خر سنگ ھای راھبردی منطقه ای"  فرش گردیده است. 

باوجود اھـمـیتـشـشم که  دھد،  شھادت می تاریخی در ـتـمام ـجـوامع ـپـسامنازعه   : ـتـجارب 

بازیگران ھای  صلح و دـگـرگونی ذھنیت روند  تأمین ـثـبات سـیـاسی،  برای   نـیـروھای امـنـیتی 



رخوردار یدی ـب یه فـساد اداری از اھمـیت کـل مؤثر مـبارزه عـل استھای  کاربرد سـی اسی و به  سـی

است.

 تحت این شرایط پیچیده و رقت بار، اگر واشنگتن خواسته باشد میتواند که از طریق کانال ھای

با حـکومت طالب را  گروه  بار  این  ولی  ھم،  باز  آباد  اسالم  ریاض  و  با  یک  اسی و دیپلماـت  سـی

مذاکره بکشاند. البته این تدبیر به مثابه پیش شرط ضروری بوده و  مشروع افغانستان به میز 

نوع دفاعی بـلکه  ھا  نه تـن یات ـنظامی،  گاه باـیست از یک طرف عمـل این ـن  لی ـبسنده نـیست. از 

ھای یه ـجنگ  بارزه عـل به موازین ـم ھا مـنظم و ـمطابق  طالب  فوذ  یه ـمناطق ـتحت ـن  ـتھاجمی عـل

ھای شار  زمان ـف شده، و  ھـم ریزی  رنامه  ھا  ـب پرده آـن پس  یان  "گری الیی" و حاـم نده ای   پراـک

 دیپلماتیک، از قبیل بستن دفتر طالب ھا در دوحه, تحریم بر رفت و آمد کادر ھای شناخته شده

ای طالب و قطع منابع کمکی کشور ھای عربی به طالبان  افزایش یابد.    

تم: ظامی وھـف استراتژی ـن اسی،  با عالیق سـی یر  دھه اـخ ند دو  بان، ماـن گروه طاـل نده  ولی آـی   

 خواستھای اقتصادی پاکستان در قبال افغانستان سخت گرهخورده است. اسالمآباد با پیروی

تأمینpower politicsاز   بدون حـفظ مالحـظات دیپلومـاسی در إزای  حتی  قدرت  ابزار  اصل    ، 

شرایط صلح در افغانستان دو شرط اساسی ارائه میدارد:

. به رسمیت شناختن خط دیورند بهمثابه خط مرزی بین دو کشور و١

. برقراری و شکلبندی روابط افغانستان با ھند از طریق مشورت با اسالمآباد. ٢

برداری به بـھره  طرف  یک  خود از  نوبت  به  بر ان بـخش گردانـندگان اقتـصاد پاکـستان   افزون 

گذرگاه به بازار و منابع زیرزمینی  اقتصادی   افغانستان و از سوی دیگر به افغاـنستان به مثابه 

کشور ھای آسیای مرکزی  چشم  دوخته است.

صلح ـگـسترده ای طرح  یک  به  رفت از ـبـحران ـمـوجود،  برا ی ـبـیرون  این ـنـگاه افغاـنـستان   از 

 سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد که از یک طرف در برگیرنده ی ابعاد رشد دموکراسی،

 انکشاف متوازن سمتی، امحای فساد اداری و از بین بردن وابستگی به "اقتصاد مواد مخدر"  و

 در فرجام حاوی تدابیر آگاھانه و فعال در راستای "ملت شدن" باشد. از سوی دیگر این راه کار

 باید در چارچوب "ھمکاری ھای منطقه ای" از طریق ایجاد و پیاده کردن تدابیر "اعتماد سازی"

با "خواست ھای امنیتی" و "عالیق اقتصادی" کشور ھای ھمسایه در ھم آھنگی قرار گیرد.

  بدون یک برنامه در خور این اوضاع پر پیچ و خم،  "ھم کرسی" ساختن گروه طالب باھشتم:

 نظرات التقاطی (تباری و دینی) با نخبگان کرسی نشین موجود، منجر میگردد به تقویت بخش

ھم بیـشر روحـیه بنـیاد گـرایی و پرخـاشگری در ساختن ھـنوز  حاد   ھای شوونـست تـباری و 

 کشور. پیامد این صورت بندی سیاسی ھرگز نمیتواند که تضمین کننده "صلح عادالنه و پایدار"

 در کشور تلقی گردد؛ برخالف این تشکل نا قوس خطر است برای دور دیگر مبارزات سیاسی،



 و آن ھم در محور آزادی و دموکراسی. در این برھه ای جدید، در مقابل نخبگان کرسی نشین

بد ون نوز  اسفانه ـھ که – مـت شھروندانی  رند،  قرار میگـی شھروندان آزاد ـمنش ـکشور  ناه،   دین ـپ

قایق نیـمهبـرنامه -  شده، و در  به زنجـیر بـسته   باھم  شان  ھای  پا  که  اند   مانـند بـردگانی 

شکسته در آب ھای متالطم و آنھم در شب ظلمانی به امید ساحل نجات پر خواھند زد. 

ھای دقـیق و رنامه  عدم ـب یل  ساختاری، از قـب ھای  سامانی  وجود ھـمه ناـب با  حال حـاضر،   در 

 فقدان چھره ھای غیر آلوده ای سیاسی دموکرات از یکسو و با در نظر داشت "درس عبرت" از

اشتراک با  مدنی ـگسترده"  ھای  اندازی  "جـنبش  گر، راه  سوی دـی ھار ـعربی" از  ھای ـب  ـخیزش 

 طیف ھای مھم اجتماعی و صنفی میتواند در دراز مدت به مثابه گذرگاه تنگ به سوی "صلح و

رفاه ھمگانی" تلقی گردد. 
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