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 محتوای توافقنامه امریکا و طالبان چیست؟
 

 اقتباس از صفحۀ فارسی بی بی سی
B.B .C. PERSON 

             
 با این تاکید آمده که آمریکا به عنوان دولت به  متن موافقتنامه نام امارت اسالمی طالبان

که امروز میان آمریکا و گروه طالبان در دوحه قطر امضا شد، روی چهار محوری متمرکز است توافقنامه تاریخی

 داد. ماهه دو طرف را تشکیل می ۱۸که مبنای مذاکرات 

نامه میان آمریکا و طالبان به صراحت تاکید شده که آمریکا همچنان گروه طالبان را به عنوان دولت در عنوان موافقت

 شناسد و نام رسمی توافقنامه نیز ذکر شده است. به رسمیت نمی

ه افغانستان ک عنوان کامل این توافقنامه این گونه است: "موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان میان امارت اسالمی

 شود و ایاالت متحده آمریکا". شناسد و به نام طالبان شناخته میآمریکا به عنوان دولت به رسمیت نمی

های عملی برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان از سوی هیچ گروه یا فردی علیه ها و میکانیسم. ضمانت1

 امنیت ایاالت متحده و متحدانش 

 های عملی و اعالم یک برنامه زمانی برای خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان یکانیسمها و م. ضمانت2

االفغانی را با جوانب المللی، طالبان مذاکرات بینهای اشاره شده با حضور شاهدان بین. پس از اعالم این ضمانت3

 آغاز خواهد کرد.  2020افغان در دهم مارس/مارچ 

کراتشان االفغانی در مذااالفغانی باشد و شرکت کنندگان نشست بینی شامل اجندای مذاکرات بینبس جامع و دایم. آتش۴

 کنند. بس دایمی بحث و مشخص میروی تاریخ و چگونگی این آتش

 برای تطبیق چهار مورد باال، توافقنامه موارد ذیل را در چهار بخش در نظر گرفته است. 

 

 ماه ۱۴ظرف  بخش اول: خروج نیروهای آمریکایی
 

در این بخش آمده که آمریکا متعهد است تمام نیروهای خود و نیروهای ائتالف از جمله پرسنل ملکی غیردیپلماتیک، 

 ماه از افغانستان خارج کند.  1۴پیمانکاران نظامی، آموزگاران، مشاوران و نیروهای حمایتی خود را ظرف 

 برای عملی کردین این طرح، این تدابیر در نظر گرفته شده است: 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/bbc_moafeqatnamae_usa_and_taleban.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/bbc_moafeqatnamae_usa_and_taleban.pdf


  
 

 

 3از 2

نفر خواهد رسید و نیروهای ائتالف هم به همین میزان  ۸۶00روز سطح نیروهای آمریکایی به  13۵. در ظرف 1

 کاهش خواهند یافت. 

 کرد.  پایگاه در افغانستان خارج خواهند ۵. آمریکا، متحدان آن و ائتالف، نیروهای خود را از 2

 دارد: های ذیل را بر میافگن، آمریکا گامهایی هراسدر صورت عملی شدن موفقانه قطع رابطه طالبان با گروه

 ماه باقی مانده نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. 9.۵. آمریکا و متحدان آن در مدت 3

 ۵کند. باید ختلف برای رهایی زندانیان طالبان آغاز میهای مدر ادامه این بخش آمده که آمریکا فورا کار را با طرف

 2020مارچ/مارس  10های دولت افغانستان و یک هزار زندانی اسیر گروه طالبان تا هزار زندانی طالبان در زندان

کند االفغانی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین گفته شده که آمریکا کمک میوگوهای بینآزاد شوند که تاریخ گفت

 تا طالبان و دولت افغانستان ظرف سه ماه تمامی زندانیان یکدیکر را آزاد کنند.

کند با این هدف که در ها علیه اعضای گروه طالبان را آغاز میاالفغانی، آمریکا بررسی تحریمبا آغاز مذاکرات بین

 برداشته شود.  2020اگوست  2۷ها علیه این گروه تا االفغانی تحریمصورت پیشرفت در مذاکرات بین

های سیاه مربوط خود آمریکا همچنین از اعضای دایمی شورای امنیت خواهد خواست تا اعضای طالبان را از فهرست

 بیرون کنند. 

آمریکا و متحدانش تعهد خود را برای عدم تهدید یا استفاده از زور در برابر تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی افغانستان 

 کند. و یا دخالت در امور داخلی این کشور تجدید می

 
 افگنهای هراسبخش دوم: تعهدات طالبان برای قطع رابطه با گروه

های مختلف از جمله القاعده برای از استفاده از خاک افغانستان توسط گروههای زیر را برای جلوگیری طالبان گام

 دارد:جلوگیری از تهدید امنیت آمریکا و متحدانش بر می

. طالبان به اعضای خود، فرد یا گروهی از جمله القاعده اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان برای تهدید آمریکا 1

 و متحدان آن استفاده کند. 

ر فرستد که دخواهند امنیت آمریکا یا متحدان آن را با تهدید روبرو کنند پیام واضح می. طالبان به آنهایی که می2

 های همکاری نکنند. دهد که با چنین گروهافغانستان جای ندارند و به اعضای خود دستور می

و متحدان آن تهدید ایجاد کند، می گیرد و  . طالبان جلو هر گروهی را که بخواهد از افغانستان علیه امنیت آمریکا3

 اجازه جذب نیرو، آموزش و تمویل را به آنها نداده و از آنها میزبانی نخواهد کرد. 

 المللی مهاجرت و مواد اینگیرند مطابق به قوانین بینهایی که در افغانستان پناه می. طالبان متعهد است با گروه۴

 توانند امنیت آمریکا و متحدان آن را تهدید کنند.توافقنامه برخورد کند تا آنها ن

کنند، ویزه، پاسپورت، جواز سفر یا هیچ نوع اسناد هایی که امنیت آمریکا و متحدان آن را تهدید می. طالبان به گروه۵

 قانونی نخواهد داد تا آنها بتوانند وارد افغانستان شوند. 

 ' دشورای امنیت توافقنامه را تایید کن'بخش سوم: 

 کند تا این توافقنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد تایید قرار بگیرد. . آمریکا درخواست می1



  
 

 

 3از 3

. آمریکا و طالبان در پی ایجاد روابط مثبت با یکدیگر هستند و انتظار دارند روابط دولت اسالمی جدید افغانستان 2

 مریکا مثبت باشد. االفغانی ایجاد خواهد شد، با آکه پس از مذاکرات بین

کند برای بازسازی افغانستان با دولت جدید افغانستان همکاری اقتصادی داشته باشد و در امور . آمریکا کوشش می3

 کاری آن دخالت نکند. 

گلیسی دری )فارسی( و اندر پایان توافقنامه تاریخ امضای آن آمده و تذکر داده شده که این موافقتنامه به سه زبان پشتو، 

 تنظیم شده که هر سه نسخه از ارزش برابر برخوردار است. 

**** **** **** 
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