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چکیده

 نقــش ســازمان همکاری هــای اســامی در اهــم تحــوالت سیاســی 
نیم قــرن اخیــر افغانســتان از 1350 تــا آغــاز 1393، به طــور پراکنــده 
ــه(  ــزارش شــده اســت. )تاریخچ ــوب و پایگاه هــای وب گ ــع مکت در مناب
ایــن پراکنده گویــی، تصویــری روشــن و شــفاف از ســطح کمــی و 
ــن رو،  ــأله( ازای ــد. )مس ــه نمی کن ــن دو، عرض ــی  ای ــای کیف همکاری ه
می تــوان گفــت: علی رغــم نقــش افغانســتان در تأســیس ســازمان و 
ــتان،  ــازمان در افغانس ــن س ــکاری ای ــری از هم ــچ اث ــارکت در آن، هی مش
قبــل و بعــد اشــغال مشــاهده نمی  شود!)پیشــینه( بنابرایــن، ســؤال اصلــی 
ــامی  ــای اس ــازمان همکاری ه ــارکت س ــت: مش ــن اس ــر ای ــتار حاض نوش
در افغانســتان قبــل و بعــد از اشــغال چگونــه بــوده است؟)ســؤال( مواضــع 
ســازمان همکاری هــای اســامی در مــورد افغانســتان فقــط در حــد صــدور 
ــرزای،  ــت. در دوره ک ــوده اس ــی ب ــت اجرای ــدون ضمان ــای ب قطع  نامه ه
ســازمان از فضــای شــعاری فاصلــه گرفــت و بــه چنــد اقــدام عملــی دســت 
ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــازمان ب ــدی س ــان دادن کارآم ــه( نش زد. )فرضی
بین المللــی اســامی در تحــوالت، یکــی از مســائل جهــان اســام )هــدف( 
بــا تکیــه بــر تحلیــل تاریخــی منابــع مکتــوب و گزارش هــای پایگاه هــای 
ــن  ــد. )روش( ای ــال می کن ــتار دنب ــن نوش ــه ای ــت ک ــودی اس وب، مقص
ــتار  ــتان، نوش ــح در افغانس ــرد صل ــه پیش  ب ــت از آن دارد ک ــی حکای بررس
خــارج از تــوان نهــادی اســت کــه خــود نیــاز بــه تطبیــق بــا شــرایط متغیــر 

ــه( ــی دارد. )یافت ــن جهان و نوی
واژگان کلیدی
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مقدمه
ــال  ــه در س ــت ک ــامی اس ــس اس ــازمان کنفران ــه س ــای اولی ــتان از اعض افغانس
1969میــادی بــه عضویــت ایــن ســازمان درآمــد. )پیــام آفتــاب: 13112( آقــای دکتــر 
ــی افغانســتان در  ــأت نمایندگ ــس هی ــری،�رئی ــتاد دانشــگاه أم  الق ــیرت، اس عبدالســتار س
ــود و  ــارس1970( ب ــده )م ــامی در ج ــورهای اس ــه کش ــس وزرای خارج ــن کنفران اولی
ــگاه  ــایت دانش ــت. )س ــامی داش ــس اس ــازمان کنفران ــتقرار س ــدی در اس ــارکت ج مش
ام القــری: 176648( امــا، ســردارمحمدداود رئیــس اولیــن حکومــت جمهــوری در 
افغانســتان از شــرکت در کنفرانــس ســران کشــورهای اســامی منعقــده الهــور )فوریــه 
ــه  ــرا همان طــوری کــه پیش بینــی می شــد ایــن کنفرانــس ب 1974( خــودداری کــرد؛ زی
منازعــه افغانســتان بــا پاکســتان بــر ســر دیورنــد و موضــوع پشتونســتان اعتنایــی نشــان 

ــداد.  ن
عبدالرحمــان پــژواک بــه نمایندگــی از افغانســتان در ایــن کنفرانــس از مقاومت هــای 
مســلحانه بلوچ هــا در ایالــت بلوچســتان صحبــت کــرد و دیدگاه هــای دولــت افغانســتان 
را در منازعــه بــر ســر دیورنــد بــا پاکســتان توضیــح داد. ســران و نماینــدگان کشــورهای 
ــی  ــر قذاف ــد و معم ــده افغانســتان را جــدی نگرفتن ــای نماین ــارات و ادعاه اســامی اظه
ــای  ــدداود، جدال ه ــور محم ــا رئیس جمه ــی ب ــاس تلفن ــی در تم ــور لیب ــس جمهم رئی
هیــأت افغانســتان و پاکســتان را معمولــی خواند. رئیس جمهــور لیبــی از او خواســت کــه 
بــه محــل کنفرانــس در الهــور بیایــد تــا در مــورد حــل منازعــات لفظــی طرفیــن توافقــی 
صــورت گیــرد، امــا محمــدداود تقاضــای قذافــی را نپذیرفــت. )اندیشــمند:�245( اشــغال 
افغانســتان و حاکمیــت طالبــان بــر آن و نیــز دوره پــس از آن، ســازمان را بیــش از گذشــته 

درگیــر موضــوع افغانســتان کــرد.

سازمان	همکاری	اسالمی	در	دوره	اشغال
ــدرت  ــزان ق ــورد می ــیاری در م ــای بس ــازمان، بحث ه ــن س ــیس ای ــدای تأس در ابت
ــرس  ــا ت ــه ب ــه دبیرخان ــار ب ــب از دادن اختی ــت. اغل ــورت گرف ــه ص ــی دبیرخان و توانای
ــران  ــی نگ ــت عثمان ــری در دول ــت خلیفه گ ــد مرکزی ــدی مانن ــت جدی ــد حاکمی از رش
بودنــد. ایــن گــروه خواهــان ســازمانی اداری بــا اختیــارات و قــدرت محــدود بودنــد و در 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&cad=rja&ved=0CGEQFjAHOB4&url=http%3A%2F%2Fuqu.edu.sa%2Fpage%2Far%2F176648&ei=I__4UaW6GYPOyAGI4oHYAg&usg=AFQjCNECOr29rNq09O2cpu2w7_-yfj51QQ&bvm=bv.49967636,d.bGE
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&cad=rja&ved=0CGEQFjAHOB4&url=http%3A%2F%2Fuqu.edu.sa%2Fpage%2Far%2F176648&ei=I__4UaW6GYPOyAGI4oHYAg&usg=AFQjCNECOr29rNq09O2cpu2w7_-yfj51QQ&bvm=bv.49967636,d.bGE
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مقابــل افغانســتان در کنــار ســودان و لیبــی از موضــع مصــر حمایــت و بــر جنبــه سیاســی 
دبیرخانــه تأکیــد داشــتند تــا بــدون دخالــت در امــور داخلــی کشــورها، فقــط بــه عنــوان 

ــوزی تویســرکانی، 1377: 43( ــد. )ف ــل کن ــده عم ــگ کنن ــک هماهن ی
افغانســتان بــه عنــوان یــک بحــران، از زمــان هجــوم ارتــش ســرخ در ســال 1358 
بــه ایــن کشــور، موضــوع بحــث ســازمان کنفرانــس اســامی قــرار گرفــت. جناح بنــدی 
ــاوز  ــأله تج ــازمان مس ــدا س ــه ابت ــود ک ــه ای ب ــوع به گون ــن موض ــازمان در ای ــی س درون
ــا اکثریــت محکــوم کــرد و خواســتار خــروج فــوری  ــه افغانســتان را ب شــوروی ســابق ب
ــه رســمیت شــناختن  ــد و شــرط نیروهــای آن کشــور از خــاک افغانســتان و ب ــی قی و ب
ــی  ــت کودتای ــت دول ــه عضوی ــد، به طوری ک ــتان ش ــن افغانس ــت مجاهدی ــت موق حکوم
ــه  ــام آباد ب ــادی در اس ــه در 1980 می ــم وزرای خارج ــاس یازده ــتان در اج افغانس
حالــت تعلیــق در آمــد و در اجــاس هجدهــم وزرای خارجــه کشــورهای عضــو در ریــاض 
)مــارس 1988( کرســی افغانســتان بــه مجاهدیــن افغــان واگــذار شــد. )ممدوحــی، 1375: 
ــه  ــد ک ــازمان بودن ــدروی در س ــاح تن ــوریه جن ــی و س ــل، لیب 26 و 191 و 198( در مقاب
ــاس  ــزاری اج ــع برگ ــد و مان ــری کنن ــوروی جلوگی ــت ش ــد از محکومی ــعی می کردن س
ــرکانی، 1377:  ــوزی تویس ــوند. )ف ــوع ش ــه موض ــیدگی ب ــرای رس ــران ب ــاده س فوق الع
56( ضمــن تحریــم اجــاس مذکــور، آن را عملــی در جهــت منافــع امپریالیســم امریــکا 

ــوزی تویســرکانی، 1377: 59( ــتند. )ف دانس
اشــغال افغانســتان از ســوی شــوروی، اواًل باعــث قیــام سراســری شــد و همــه حرکات 
را بــه ســمت مخالفــت بــا قــوای اشــغال  گر بســیج کــرد. تمامــی مــردم را بــا محوریــت 
اســام جمــع و هرگونــه ســازش بــا دولــت مارکسیســتی را نفــی و مبــارزه مســالمت آمیز 
ــه مبــارزه قهرآمیــز و آشــتی ناپذیر تبدیــل نمــود. در ثانــی، حضــور نظامــی شــوروی  را ب
در افغانســتان، موضع گیری هــای جهانــی در برابــر اتحــاد جماهیــر شــوروی و محکومیــت 
جامعــه جهانــی بــه ویــژه ســازمان ملــل متحــد، ســازمان کنفرانــس اســامی، کشــورهای 
ــل، جنبــش  ــوق بشــر ســازمان مل ــی، ســازمان های آزادی بخــش جهــان، گــروه حق غرب
ــت.  ــراه داش ــه هم ــی را ب ــه ای و بین الملل ــای منطق ــد، اتحادیه ه ــورهای غیرمتعه کش

)احمــدی: 1378: 205(
در ســومین کنفرانــس ســران اســامی در طائــف عربســتان )1981( مســأله افغانســتان 
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ــد.  ــام کردن ــتان اع ــردم افغانس ــارزات م ــود را از مب ــت خ ــا حمای ــد و اعض ــرح ش مط
)ممدوحــی، 1375: 141( در چهارمیــن کنفرانــس ســران در کازابانــکا )1984( و پنجمیــن 
کنفرانــس ســران در کویــت )1987( هــم ضمــن ابــراز نگرانــی از ادامــه مداخلــه نظامــی 
ــاک  ــی از خ ــای خارج ــرط نیروه ــروج بی قیدوش ــان خ ــتان، خواه ــوروی در افغانس ش

ــدی،1378: 146 و 161( ــدند. )احم ــتان ش افغانس

سازمان	همکاری	اسالمی	در	دوره	مجاهدین
ــامی در  ــورهای اس ــه کش ــران خارج ــاس وزی ــن دور اج ــال 1359 یازدهمی در س
ــی  ــای سیاس ــدگان گروه ه ــاس، نماین ــن اج ــد. در ای ــزار ش ــتان برگ ــام آباد پاکس اس
ــناخته  ــه رســمیت ش ــتار ب ــتند و خواس ــران و پاکســتان حضــور داش ــم ای ــدان مقی مجاه
شــدن نهضــت اســامی افغانســتان از ســوی ســازمان کنفرانــس اســامی و قطــع رابطــه 
ــا  ــدند؛ ام ــتان ش ــتی در افغانس ــانده کمونیس ــم دست نش ــا رژی ــامی ب ــورهای اس کش
نماینــدگان لیبــی، ســوریه، یمــن جنوبــی و ســازمان آزادی بخــش فلســطین بــا پیشــنهاد 

ــد. ــت نمودن ــدان مخالف مجاه
در یازدهمیــن اجــاس وزرای خارجــه کشــورهای اســامی، مقــرر شــد هیئتــی مرکــب 
از وزرای خارجــه ایــران، پاکســتان و جیــب شــطی ـ دبیــر کل ســازمان کنفرانس اســامی 
ـ تعییــن شــود تــا بــا رژیــم کابــل و روس هــا مذاکــره کننــد و هم  چنیــن زمینــه تشــکیل 
یــک کنفرانــس بین المللــی را در مــورد حــل مســأله افغانســتان، زیــر نظــر ســازمان ملــل 
ــورهای  ــه کش ــاس وزرای خارج ــن اج ــه یازدهمی ــازند. در قطع نام ــم س ــد را فراه متح

اســامی، محورهــای حــل همه جانبــه بحــران افغانســتان بــه شــرح زیــر پیشــنهاد شــد:
1. عقب نشینی نیروهای شوروی از خاک افغانستان؛
2. احترام به استقال و حاکمیت ارضی افغانستان؛

3. احترام به حق مردم افغانستان در تعیین نوع حکومت؛
4. ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت مهاجران.

پیشــنهادهای ســازمان کنفرانــس اســامی را روس هــا و رژیــم دست نشــانده در کابــل، 
ــه رســمیت شــناختن رژیــم کمونیســتی را از ســوی کشــورهای اســامی،  ــد و ب رد کردن
ــس  ــه از ســوی کنفران ــه بررســی بحــران افغانســتان ک ــا کمیت ــره ب ــول مذاک شــرط قب
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اســامی تشــکیل شــده بــود، اعــام کردنــد. )روزنامــه راه نجــات: 86030210( بــا وجــود 
فشــارهای دیپلماتیکــی در ســطح جهــان از قبیــل کنفرانس هــا، ســمینارها، قطع  نامه  هــا، 
اجــاس کشــورهای بــزرگ جهانــی و منطقــه ای، کنفرانــس اســامی و اجــاس شــورای 
ــه  ــم افغانســتان را ب ــل متحــد، بیــش از هشــتاد کشــور جهــان، رژی امنیــت ســازمان مل
ــل  را در ســطح ســفرا و کاردار  ــت کاب ــا حکوم ــط دیپلماســی ب رســمیت شــناخته و رواب
برقــرار ســاختند. )غفــاری: 17.2:2009( هنــوز یــک مــاه از ایــن تجــاوز نگذشــته بــود کــه 
ــان را  ــاس فوق العاده ش ــامی، اج ــورهای اس ــه کش ــن 1358 وزرای خارج در اول بهم
ــه دنبــال آن، قطعنامــه ای شــدیداللحن صــادر  در اســام آباد پاکســتان برگــزار کــرده و ب
کردنــد کــه در آن، تجــاوز ارتــش ســرخ بــه کشــور اســامی افغانســتان را نقــض آشــکار 
ــس اســامی قلمــداد کــرده  ــل متحــد و کنفران ــی، منشــور ســازمان مل ــن بین الملل قوانی
و خواهــان بیــرون رفتــن فــوری و بــدون قیدوشــرط نیروهــای متجــاوز روســی از خــاک 
ــر حــل  ــه ای، ب ــس اســامی طــی قطع  نام ــن ســازمان کنفران افغانســتان شــدند. هم  چنی
همه جانبــه بحــران افغانســتان از طریــق تشــکیل کمیســیونی مرکــب از وزیــران خارجــه 
ایــران، پاکســتان و دبیــر کل ســازمان کنفرانــس اســامی تأکیــد کــرد. اگرچــه در ایــن 
ــه میــان نیامــد، لیکــن دولــت پاکســتان  قطع  نامــه از رژیــم دست نشــانده کابــل نامــی ب

بــه دالیــل ماحظــات زیــر اقــدام مؤثــری انجــام نــداد:
ــتان  ــمال افغانس ــه ش ــود از ناحی ــای خ ــه مرزه ــبت ب ــدی نس ــر ج ــاس خط 1. احس

ــوروی؛ ــرخ ش ــش س ــیله ارت به وس
2. جلب حمایت بلوک غرب و کشورهای مخالف کمونیسم؛

ــی  ــع مل ــتای مناف ــی افغانســتان در راس ــردن بحــران سیاســی و نظام ــزه ک 3. کانالی
ــش؛ خوی

ــا و  ــزد روس ه ــی مســأله افغانســتان ن ــر اصل ــوان بازیگ ــه عن ــت پاکســتان ب 4. تثبی
ــتان. ــتی افغانس ــت کمونیس دول

ــات  ــی جریان ــر تمام ــلطه ب ــاد س ــری و ایج ــه آینده نگ ــا، اندیش ــر این ه ــزون ب اف
ــور  ــه ط ــتان ب ــردان پاکس ــه دولت  م ــد ک ــث ش ــتان، باع ــی افغانس ــی و اجتماع سیاس
ــوق  ــن حق ــاف موازی ــرده و برخ ــورد ک ــتان برخ ــأله افغانس ــه مس ــبت ب ــه نس یک جانب
ــه  ــمی در قضی ــرف رس ــوان یک ط ــه عن ــل را ب ــانده کاب ــت دست نش ــل، دول بین المل
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افغانســتان وارد مذاکــره کننــد ولــی برخــاف سیاســت پاکســتان، آقــای قطــب زاده، وزیــر 
امــور خارجــه وقــت ایــران بــا تأکیــد بــر ماهیــت اعتقــادی و انقابــی نظــام جمهــوری 

ــار داشــت:  ــس اظه ــن کنفران ــران، در ای اســامی ای
ــا ارتــش ســرخ روســیه در افغانســتان  ــد اســت ت ــران، معتق جمهــوری اســامی ای
ــور  ــن کش ــردم ای ــام م ــه ن ــد ب ــل نمی توان ــتی کاب ــت کمونیس ــور دارد، دول حض
ــه  ــال حاضــر شــوروی در آن کشــور، حضــور دارد، ب ــد و چــون در ح ــت کن صحب
ــت  ــا دول ــه ب ــرد، ن ــا خــود روس هــا انجــام گی ــد ب نظــر می رســد کــه مذاکــره بای

دست نشــانده آن هــا. )دانــش بختیــاری: 1380: 58 ـ 59(

بــا اینکــه افغانســتان از نخســتین اعضــای ســازمان کنفرانــس اســامی اســت؛ امــا بــا 
ــانده در  ــی دست نش ــدن دولت ــود آم ــه وج ــتان و ب ــه افغانس ــا ب ــار روس ه ــاوز تمام عی تج
کشــور، عضویــت افغانســتان بــه عنــوان کشــوری اســامی در ســازمان کنفرانس اســامی 
در آن شــرایط، نفعــی بــرای ایــن کشــور نداشــت. در آن زمــان، تنهــا کاری کــه ســازمان 
کنفرانــس اســامی توانســت انجــام دهــد، ایــن بــود کــه تجــاوز روس هــا بــه افغانســتان 
ــی  ــوص عرب ــامی به خص ــورهای اس ــط کش ــش رواب ــان کاه ــد و خواه ــوم کن را محک
ــدا نکــرد و اعضــای  ــی پی ــه عمل ــچ گاه جنب ــن درخواســت هی ــا ای ــا شــوروی شــود، ام ب
ســازمان کنفرانــس اســامی گســترش روابــط بــا شــوروی را بهتــر از روابــط بــا افغانســتان 

می پنداشــتند.
ــامی  ــس اس ــازمان کنفران ــه س ــور خارج ــم وزرای ام ــاس هجده ــه اج در قطعنام
)1988( کرســی خالــی افغانســتان کــه از ســال 1979 میــادی، پــس از تعلیــق عضویــت 
ــن افغــان واگــذار  ــه نماینــدگان مجاهدی ــود، ب ــده ب ــی مان ایــن کشــور در کنفرانــس خال
ــوان  ــه عن ــامی ب ــور اس ــش از 45 کش ــوی بی ــن از س ــت مجاهدی ــت موق ــد و دول ش
ــک از  ــر ی ــاس، ه ــن اج ــد. در ای ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــتان ب ــی افغانس ــت قانون دول
کشــورهای حامــی طــرح ماننــد پاکســتان و عربســتان بــه دنبــال منافــع ملــی، درصــدد 
تشــکیل طالبــان بودنــد و ایــران بــه دلیــل جنــگ تحمیلــی بیشــتر بــه امنیــت ملــی خــود 
می اندیشــید. )ممدوحــی، 1375: 198 ـ 200( ســیدحامد گیانــی کــه از ســال 1357 بــه 
ــرد، در  ــه می ک ــای وظیف ــتان ایف ــامی افغانس ــی اس ــاذ مل ــری مح ــل رهب ــوان کفی عن
ــه عنــوان رئیــس گــروه مجاهدیــن، در کنفرانــس کشــورهای اســامی و  ســال 1367 ب
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ــانی  ــبکه اطاع رس ــود. )ش ــی شــرکت نم ــی و بین الملل ــای داخل ــداد کنفرانس ه ــک تع ی
افغانســتان: اطاعــات عمومــی(

ــور در  ــن کش ــدت ای ــور طوالنی م ــتان و حض ــه افغانس ــوروی ب ــاوز ش ــه تج ــا ادام ب
افغانســتان کــه بــا گســترده تر شــدن مــوج جهــاد همــراه بــود، ســازمان کنفرانس اســامی 
ــوروی ها  ــات ش ــی حم ــر از چندگاه ــرد و ه ــل می ک ــق عم ــت و بی رم ــان سس هم  چن
را محکــوم می نمــود. در هفتمیــن اجــاس ســران در شــهر دارالبیضــا ـ مغــرب )1994( 
مطابــق بــا منشــور ســازمان کنفرانــس اســامی، بیانیــه ای مبنــی بــر نگرانــی عمیــق از 
درگیــری جناح هــای افغانــی صــادر شــد و بــر ضــرورت تفاهــم سیاســی میــان طرف هــای 
درگیــر و حمایــت از تاش هــای دبیــر کل در ایجــاد مذاکــرات غیرمســتقیم در اســام آباد 
و تهــران به منظــور صلــح و تفاهــم ملــی و هم  چنیــن همــکاری بــا ســازمان ملــل متحــد 

تأکیــد شــد. )ممدوحــی، 1375: 176(
در ســال 1370 کــه دولــت نجیــب در کابــل برقــرار بــود، در ســفری بــه افریقــا بــرای 
شــرکت در ســازمان کنفرانــس اســامی، هیأتــی مرکــب از آقــای عرفانــی یکاولنگــی و 
ــا  ــیعی افغانســتان ب ــزاب ش ــدت از اح ــزب وح ــدگان ح ــوان نماین ــه عن پروفســورهدی ب
خــود بــه همــراه بــرد. در ایــن ســفر، آقــای مجــددی هــم شــرکت داشــت. وی موافقــت 
ــه حــزب  ــوط ب ــن را شــیعیان مرب ــت مجاهدی ــأت دول کــرد کــه قســمتی از اعضــای هی
وحــدت تشــکیل دهنــد. در جلســات شــش روزه کنفرانــس کــه ســه روز آن مربــوط بــه 
ــود، هیــأت شــیعی هــم  ــه روســای جمهــور ب ــوط ب وزرای خارجــه و ســه روز دیگــر مرب
شــرکت داشــت و ماقاتــی هــم بــا دبیــرکل ســازمان کنفرانــس اســامی برگــزار کردنــد. 
ــا جامعــه تشــیع افغانســتان و ســهم آن هــا در جهــاد و  ــه دبیــر کل در رابطــه ب هیــأت ب

ــارزه و آزادی منطقــه گــزارش داد. )اخاقــی: 1373(. مب

سازمان	همکاری	اسالمی	در	دوره	طالبان
ســازمان کنفرانــس اســامی در دوره طالبــان، در رابطــه بــا افغانســتان و مســائل آن، 
فعــال عمــل نکــرد و اجــازه داد تــا افــراط و تفریط  گرایــان بــا اســتفاده از نــام اســام، بــه 
قتــل و کشــتار مــردم افغانســتان بپردازنــد و نــه تنهــا هیــچ اهــرم فشــاری بــر کشــورهای 
حمایت کننــده ایــن گــروه شورشــی، وارد نســاخت، بلکــه برخــی از کشــورهای اســامی 
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ــد  ــل احم ــات: 86122300( وکی ــه راه نج ــد. )روزنام ــز پرداختن ــا نی ــت از آن ه ــه حمای ب
ــی امیــر قطــر و رئیــس  ــر خارجــه طالبــان هــم از حمــد بــن خلیفــه آل ثان متــوکل وزی
وقــت ســازمان کنفرانــس اســامی خواهــان پاســخ مثبــت ســازمان کنفرانــس اســامی 
بــه مطالبــات طالبــان مبنــی بــر رســمیت شــناختن دولــت طالبــان، موافقــت بــر اعطــای 
کرســی افغانســتان در ســازمان بــه طالبــان و نیــز بــاز شــدن دفتــر نمایندگــی ســازمان در 
کابــل بــود. )متــوکل: 1352( در اجــاس ویــژه ســران اســامی در ژوئــن 1997، هیأتــی 
از گــروه طالبــان بــه کمــک پاکســتان شــرکت کــرد و پاکســتان ســعی کــرد آنــان را بــه 

عنــوان نماینــده افغانســتان مطــرح کنــد. )فــوزی تویســرکانی، 1377: 90(
ــات  ــان از وســایل و امکان ــرد. طالب ــاال ب ــان را ب ســقوط هــرات، قــدرت نظامــی طالب
ــت  ــرقی و پایتخ ــات ش ــرف والی ــرای تص ــود ب ــدی خ ــات بع ــرات در حم ــی ه نظام
ــات  ــد. مقام ــل ش ــت در کاب ــران دول ــن ســقوط موجــب خشــم رهب ــد. ای ــتفاده کردن اس
ــراض خــود را متوجــه  ــاد و اعت ــل، موجــی از انتق ــن و مطبوعــات در کاب ــت مجاهدی دول
ــتان خشــمگین و  ــر پاکس ــه در براب ــتر از هم ــعود بیش ــاه مس ــاختند. احمدش ــتان س پاکس
معتــرض بــود. عبدالرحیــم غفــورزی معیــن سیاســی وزارات خارجــه افغانســتان در اجــاس 
وزرای خارجــه گــروه تمــاس ســازمان کنفرانــس اســامی در قضیــه افغانســتان، پاکســتان 
را متهــم بــه دخالــت نظامــی در جنــگ هــرات کــرد. در کابــل، میــان مــردم، احساســات 
ضــد پاکســتانی بــه وجــود آمــد کــه در نتیجــه، تعــداد کثیــری از مــردم در هفتــم ســپتامبر 
ــرات،  ــان تظاه ــد و در جری ــت زدن ــتان دس ــه پاکس ــرات علی ــه تظاه ــادی ب 1995 می

ــه آتــش کشــیدند. )اندیشــمند: 282( ســفارت پاکســتان را ب
چنیــن بــه نظــر می رســید کــه طالبــان قبــل از ورود بــه کابــل بــه بعضــی از کشــورها 
و ســازمان ملــل متحــد اطمینــان داده بودنــد کــه خــود قصــد تشــکیل حکومــت را ندارنــد، 
بلکــه اجــازه می دهنــد در آن  جــا، حکومتــی بــا مشــارکت همــگان تشــکیل گــردد. مولــوی 
احســان  اهلل احســان، رئیــس بانــک مرکــزی طالبــان کــه در هنــگام حملــه اول بــه مــزار 
ــابق  ــاه س ــا طــرف  دارن ش ــن رابطــه ب ــادی در ای ــای زی ــد، ماقات ه شــریف کشــته ش
داشــت امــا ســرانجام، طالبــان چنیــن تعهــد مهمــی را نقــض کردنــد. بــدون شــک در ایــن 
کار، تشــویق و اطمینــان پاکســتان نقــش اساســی داشــت. ماننــد تحمیــل هــر تصمیــم 
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مهمــی از طــرف آی. اس. آی1، هیأتــی از علمــای پاکســتان کــه بــه عنــوان اســتاد مــورد 
احتــرام طالبــان بودنــد، قبــًا بــا ماعمــر در قندهــار ماقــات کــرده و وی را بــه تأســیس 
ــز آی. اس. آی در مقاطــع  ــا نی ــه ای کــه بعده ــد. حرب حکومــت اســامی تشــویق نمودن
مهــم، ســعی در اســتفاده از آن نمــود. مامحمدغــوث اولیــن وزیــر امــور خارجــه طالبــان 
ــس  ــازمان کنفران ــاون س ــا مع ــات ب ــل در ماق ــه کاب ــان ب ــد از رســیدن طالب ــی بع اندک
ــان مطــرح شــد گفــت:  ــی به وســیله طالب ــی مســأله نقــض تعهدهــای قبل اســامی وقت
»مــا چگونــه می توانســتیم حکومــت را بــه دیگــران بســپاریم درحالی کــه از زمــان آغــاز 
حرکــت طالبــان تــا فتــح کابــل، چهــار هــزار طالــب بــه شــهادت رســیده اند«. )اندیشــمند: 
282( دولــت پاکســتان عــاوه بــر کمک هــای نظامــی در عرصــه سیاســی و دیپلماتیــک 
هــم از مســاعدت بــا طالبــان دریــغ نکــرد. شناســایی زود هنــگام طالبــان پــس از فتــح 
ــی  ــن کرس ــرای گرفت ــک ب ــاش دیپلماتی ــادی و ت ــی 1997 می ــریف در 25 م مزارش
ــت  ــده دول ــت نماین ــامی از دس ــس اس ــازمان کنفران ــل و س ــازمان مل ــتان در س افغانس
ربانــی و دادن آن بــه نماینــده طالبــان نمونه هایــی از ایــن تاش هــا بــود کــه ســرانجام 

بــه نتیجــه رســید. )غامــی: 6279(
ــان یافتــن دوران ســیاه حکومــت طالبــان و حضــور همــه جانبــه جامعــه  پــس از پای
ــر از گذشــته،  ــر و بی توجه ت جهانــی در افغانســتان، ســازمان کنفرانــس اســامی بی اراده ت
بــا مســائل افغانســتان مواجــه شــد و اوضــاع در ایــن کشــور جنــگ زده چنــدان اهمیتــی 
ــائل  ــه مس ــبت ب ــامی نس ــس اس ــازمان کنفران ــورد س ــد برخ ــت. رون ــرای آن نداش ب
افغانســتان به گونــه ای بــود کــه گویــی افغانســتان، جزئــی از کشــورهای اســامی نبــوده 
و هیــچ رگ و ریشــه ای بــا ایــن ســازمان و اعضــای آن نــدارد؛ امــا افغانســتان بــه دلیــل 
ــای  ــان بخش ه ــم می ــی مه ــه دارد و پل ــه در منطق ــی ک ــتراتژیک و حساس ــت اس موقعی
مختلــف آســیا بــه خصــوص کشــورهای اســامی بــه شــمار مــی رود، از اهمیــت ویــژه و 
منحصربه فــردی در منطقــه برخــوردار اســت و ســازمان کنفرانــس اســامی نخواســته و 
یــا نتوانســته از ایــن ویژگــی بــه نفــع کشــورهای اســامی و حــل مشــکات آن اســتفاده 
کنــد ایــن در حالــی اســت کــه افغانســتان امــروز برخــاف ســازمان کنفرانــس اســامی 

1.سازماناستخباراتارتشپاکستان.
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ــورها  ــن کش ــت و ای ــی اس ــه جهان ــای جامع ــر اعض ــه دیگ ــور توج ــای آن، مح و اعض
ــه  ــن کشــور ب ــت ای ــه موقعی ــه مناســبی هســتند ک در حــال اســتفاده از فرصــت و زمین
ــه نفــع کشــورهای  ــن موقعیــت ب ــرای اســتفاده از ای ــر تاشــی ب ــا کم ت وجــود آورده، ام
ــده و  ــه پیش آم ــرایطی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــال، ب ــه اســت. به هرح اســامی صــورت گرفت
بــه دلیــل جبــران ناکارآمدی هــای مــداوم ســازمان کنفرانــس اســامی و تغییراتــی کــه 
ــرات  ــن تغیی ــن انتظــار وجــود دارد کــه ای ــه وجــود آمــده، ای ــن ســازمان ب در منشــور ای
ــل  ــتای ح ــی در راس ــش فعال ــده، نق ــه آین ــه ب ــا توج ــه و ب ــدی همه جانب ــا دی ــد ب بتوان
مشــکات جهــان اســام بــه خصــوص افغانســتان در ســازمان همــکاری اســامی پدیــد 

ــات: 86122300( ــه راه نج آورد. )روزنام

سازمان	همکاری	اسالمی	در	دوره	حاکمیت	کرزای
در دوره کــرزای، ســازمان بــه شــکل فعال تــری در موضــوع افغانســتان بــه 

می شــود: اشــاره  آن  از  بخشــی  بــه  کــه  پرداخــت  نقش آفرینــی 
1. بازگشایی دفتر سیاسی سازمان کنفرانس اسالمی در کابل 

ــی  ــر سیاس ــایی دفت ــه ای بازگش ــنبه 89/10/12 در بیانی ــه یک  ش ــور خارج وزارت ام
خــود را در کابــل اعــام کــرد. در بیانیــه وزارت امــور خارجــه افغانســتان آمــده اســت: در 
ایــن ارتبــاط روز یکشــنبه دیــداری میــان زلمــی رســول وزیــر امــور خارجــه افغانســتان 
ــن  ــژه سرمنشــی کنفرانــس کشــورهای اســامی در مقــر ای ــده وی ــر عثمــان نماین و منی
ــس  ــازمان کنفران ــم س ــول از تصمی ــدار، رس ــن دی ــت. در ای ــورت گرف ــه ص وزارت  خان
ــرد و  ــتقبال ک ــل اس ــاد در کاب ــی آن نه ــر سیاس ــایی دفت کشــورهای اســامی در بازگش
مذاکراتــی در مــورد برنامه هــای حکومــت بــرای بازگشــت مجــدد مخالفیــن بــه زندگــی 
اجتماعــی میــان طرفیــن صــورت گرفــت. منیــر عثمــان نیــز در ایــن دیــدار از برنامه هــای 
ــاه  ــاده ای در م ــت فوق الع ــزاری نشس ــرد و از برگ ــت ک ــتان حمای ــت افغانس ــح دول صل

ــر داد. مــارس 2011 میــادی در مــورد ایــن کشــور خب
2. افغانستان یکی از مسائل مهم مورد بحث سازمان

ــد  ــه می کن ــده را تجرب ــان مســلمانان، رشــدی فزاین ــداری اســامی در می  امــروزه بی
امــا بــه مــوازات بازیابــی هویــت اســامی، توطئه هــا و ترفندهــا علیــه امــت اســامی نیــز، 
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افزایــش می یابــد. بیشــتر ایــن توطئه هــا و معضــات، ریشــه در خصومــت دنیــای غــرب 
ــن  ــتان و هم  چنی ــطین، پاکس ــتان، فلس ــراق، افغانس ــای ع ــلمانان دارد. بحران ه ــا مس ب
اهانت هــای مکــرر بــه مقدســات اســامی، از ایــن نــوع مشــکات جهــان اســام اســت. 
ــه  ــا ب ــه، ام ــورت گرفت ــی ص ــام، تاش های ــان اس ــات جه ــل معض ــرای ح ــه ب اگرچ
ــاز اســت. در میــان  ــه نهــادی قدرت  منــد و منســجم نی ــرای ایــن کار، ب نظــر می رســد ب
گروه هــا و ســازمان هایی کــه در دنیــای اســام وجــود دارد، ســازمان کنفرانــس اســامی 
کــه شــامل 57 کشــور اســامی و جمعیتــی بالــغ بــر 1/5 میلیــارد اســت، می توانــد نقــش 
مؤثــری در برطــرف کــردن معضــات امــت اســامی داشــته باشــد. لــذا، در کنــار موضــوع 
ــث و  ــورد بح ــه م ــام ک ــای اس ــه ای دنی ــای منطق ــر بحران ه ــطین، از دیگ ــی فلس اصل
ــاع  ــت، اوض ــرار گرف ــامی ق ــس اس ــازمان کنفران ــه س ــران خارج ــاس وزی ــی اج بررس
افغانســتان بــود. ســازمان بــر ایــن بــاور اســت، قضیــه افغانســتان، راه حــل نظامــی نــدارد 
و برقــراری صلــح در افغانســتان، خواســته کشــورهای اســامی اســت. علیرغــم تصمیمــات 
ــامی در  ــس اس ــازمان کنفران ــو س ــورهای عض ــه کش ــب وزرای خارج ــع مناس و مواض
ــر  ــزرگ هنــوز از فقــدان تضمین هــای اجرایــی مؤث کنفرانــس تاجیکســتان، ایــن نهــاد ب
ــرای  ــامی ب ــس اس ــازمان کنفران ــرد. س ــج می ب ــود رن ــات خ ــه توافق ــل ب ــرای عم ب
ــای  ــر اعضــا و تضمین ه ــی، هماهنگــی افزون ت ــه اراده جمع ــاز ب ــذاری بیشــتر، نی تاثیرگ

ــو دری: 1389( ــای خــود دارد. )رادی ــرای قطعنامه ه ــرای اج بیشــتر ب
ــازمان  ــا س ــکاری ب ــای هم ــی جوی ــای داخل ــکل گیری نهاده 3. ش

ــتان ــالمی در افغانس ــس اس کنفران
 در کشــورهای دموکراتیــک و توســعه یافتــه، مــردم از طریــق فعالیت هــای داوطلبانــه 
ــات  ــد خدم ــه در آن زندگــی می کنن ــه ک ــه جامع ــی ب ــا و مؤسســات غیردولت در انجمن ه
مــورد نیــاز و ارزنــده را ارائــه می کننــد؛ آن هــا منتظــر دولــت نمی شــوند تــا بــرای جامعــه 
ــا  ــد ت ــرکت می کنن ــی ش ــور خدمات ــه در ام ــه فعاالن ــد، بلک ــه ده ــات را ارائ ــام خدم تم
ــاز جامعه شــان  ــی بیشــتر برســد و خدمــات مــورد نی ــه رشــد و تعال ــر ب جامعه شــان زودت
ــا همــکاری جامعــه بین المللــی، فضــای جدیــدی  تأمیــن گــردد. اکنــون در افغانســتان ب
فراهــم رقــم خــورده و مباحثــی چــون دموکراســی، امنیــت و مشــارکت ملــی مطــرح اســت 
لــذا فرصتــی پیــش آمــده تــا فعالیــن امــور فرهنگــی و اجتماعــی بــرای خدمــت بــه کشــور 
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ــت  ــش، فعالی ــق تشــکیات خوی ــد و از طری ــرد هــم آین ــق و نظرشــان، گ ــر عای ــا ب بن
نماینــد. یکــی از ایــن مؤسســات ســامان یافته کانــون توســعه و تعــاون افغانســتان اســت 
ــی  ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــده و در ام ــیس ش ــرده تأس ــخاص تحصیل ک ــط اش ــه توس ک
ــعه و  ــون توس ــی کان ــداف اساس ــت. اه ــته اس ــه داش ــم  گیر و قابل توج ــای چش فعالیت ه

ــد از: ــتان عبارت ان ــاون افغانس تع
ــی، رشــد و  ــح، دموکراســی، آزادی، وحــدت مل - فعالیــت در امــور حقــوق بشــر، صل

ــی افغانســتان؛ تعال
- فعالیت در امور بازسازی، حفظ محیط زیست و رشد و تعالی افغانستان؛

ــای  ــق فعالیت ه ــی و فســاد از طری ــا اجتماع ــواد مخــدر و بزه کاری ه ــا م ــارزه ب - مب
فرهنگــی و اجتماعــی؛

- مبــارزه بــا تبعیضــات نــژادی، جنســی، مذهبــی، لســانی و تــاش بــرای همبســتگی 
ملــی و عدالــت اجتماعــی؛

ــی و  ــونت های اجتماع ــزم، خش ــراض، تروری ــر، ام ــل، فق ــگ، جه ــا جن ــارزه ب - مب
فرهنگــی از طریــق فعالیت هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و ســمینارهای ملــی و 

بین المللــی؛
ــل  ــرای ح ــان ب ــورهای میزب ــا کش ــکاری ب ــی و هم ــن افغان ــه مهاجری ــک ب - کم

ــن؛ ــکات مهاجری مش
- حمایــت از زنــان، کــودکان، اقلیت هــای قومــی و مذهبــی، روشــنفکران و زندانیــان 

؛ سی سیا
- همکاری با سایر مؤسسات مشابه در سطح ملی و بین المللی؛

- همــکاری بــا مؤسســات ســازمان ملــل متحــد، اتحادیــه اروپــا، ســازمان کنفرانــس 
اســامی و دیگــر مؤسســات بــرای کمــک بــه افغانســتان. )ویــژه نامــه کانــون توســعه و 

تعــاون افغانســتان، 1384: 6(
4. شورای عالی صلح و سازمان همکاری های اسالمی

ــه مظهــر اراده مــردم افغانســتان در راســتای اعــاده صلــح در  ــه مثاب  ایــن شــورا ب
کشــور، بنابــر ســفارش های جرگــه ملــی مشــورتی صلــح و بــه تأســی از فرمــان مقــام 
عالــی ریاســت جمهــوری در ســال 1389شمســی ایجــاد گردیــد. شــورای عالــی صلــح 



₪ 111 تحلیل تاریخی از: مشارکت سازمان همکاری  اسالمی )OIC( در افغانستان با تأکید بر دوره کرزای

طــی ایــن مــدت توانســته بــرای اعــاده صلــح و ثبــات در کشــور، بــا در نظــر داشــت 
فضــای سیاســی افغانســتان و منطقــه، تحــرک فراوانــی را در ســطح ملــی، منطقــه ای و 
بین المللــی بــه وجــود آورد. جامعــه جهانــی بــه شــمول ســازمان ملــل متحــد، ســازمان 
ــورا  ــن ش ــح ای ــای صل ــا از تاش ه ــه اروپ ــامی و اتحادی ــورهای اس ــس کش کنفران
حمایــت خویــش را اعــام نمودنــد کــه در مقابــل شــورای عالی صلــح نیز حمایــت آن ها 
از پروســه صلــح در روشــنایی تعهــدات کنفرانــس لنــدن و کابــل را اســتقبال نمــوده و بــر 
آن ارج گذاشــت. هیــأت اجرائــی شــورای عالــی صلــح در هجدهمیــن مجلــس برگــزاری 
کنفرانــس اســامی در مکــه مکرمــه جهــت جلــب حمایــت علمــای اســام از پروســه 
ــس اســامی  ــری ســازمان کنفران ــه رهب ــن کنفرانــس ب ــه ای ــح تصویــب نمــود ک صل
ــورای  ــه ش ــأت عالی رتب ــس اســامی، هی ــازمان کنفران ــوت س ــر دع ــا ب ــردد. بن ــر گ دای
ــون  ــی پیرام ــد و در نشســت گــروه تمــاس بین الملل ــح عــازم عربســتان گردی ــی صل عال
پروســه صلــح در افغانســتان مذاکــره صــورت گرفــت. در ایــن نشســت عــاوه بــر 47 نفــر 
از نماینــدگان کشــورهای جهــان، نماینــدگان خــاص امریــکا و آلمــان بــرای افغانســتان نیز 
ــح پیشــنهاد  ــی صل ــی، شــورای عال ــروه تمــاس بین الملل حضــور داشــتند. در نشســت گ
نمــود کــه کنفرانــس اســامی علمــای جهــان اســام بــرای تبادل نظــر پیرامــون پروســه 
صلــح در افغانســتان بــه رهبــری ســازمان کنفرانــس اســامی در مکــه مکرمــه برگــزار 
گــردد. ایــن پیشــنهاد هیــأت شــورای عالــی صلــح از طــرف ســازمان کنفرانــس اســامی 

مــورد اســتقبال گرفــت. )داراالنشــای شــورای عالــی صلــح، 1390: 3 ـ 6(
5. راهبرد سازمان همکاری های اسالمی در برابر خشونت و جنگ

ــرور و انتحــار، در  ــات ت ــق عملی ــان از طری ــر خشــونت و وحشــت افکنی طالب  در براب
ــدور  ــان ص ــت، خواه ــاکنان پایتخ ــه س ــود آورد، از جمل ــه وج ــی را ب ــل واکنش های داخ
فتــوای عالمــان دینــی علیــه جنــگ و خشــونت شــدند آنــان از عالمــان دینــی و ســازمان 
کنفرانــس اســامی خواســتند تــا در برابــر خشــونت های جــاری در افغانســتان و ریختــن 
ــش و  ــدای آت ــورد ص ــا م ــان ده ه ــد. در می ــار نکنن ــکوت اختی ــاه س ــراد بی گن ــون اف خ
انفجــار کــه همــه روزه نقــاط مختلــف افغانســتان را دچــار وحشــت و واهمــه می کنــد، در 
گوشــه های از ایــن کشــور صــدای بیــزاری از جنــگ و حمایــت از صلــح نیــز بلنــد اســت. 
وقتــی جمعــی از شــهروندان والیــت هــرات بــا حمــل شــعارهای »جنــگ بــس اســت« 
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فریــاد بیــزاری از جنــگ را ســر داده و خســتگی و انزجــار خویشــتن را از جنــگ بدفرجــام 
ــا  ــد و ت ــد، ایــن صــدا در هــرات محصــور نمان ــد نمودن و نامیمــون جــاری در کشــور بلن
ــورت  ــب را به ص ــان صلح طل ــا افغ ــد و صده ــال ش ــز دنب ــار نی ــان و ننگره ــل، بامی کاب
ــتند  ــتی جویانه و مس ــعارهای آش ــا ش ــان ب ــاند. آن ــا کش ــه خیابان ه ــالمت آمیزی ب مس
ــه  ــا ب ــر در افغانســتان خواســتند ت ــای درگی ــی طرف ه ــه دســتورهای اســامی از تمام ب

آدم کشــی بیــش از ایــن خاتمــه دهنــد.
ــه  ــد، بلک ــف نش ــتان متوق ــی در افغانس ــون آتش آفرین ــد نامیم ــف، رون ــن وص ــا ای ب
ــخ 1/15/ 1392  ــه در تاری ــه ای ک ــت به گون ــدت گرف ــا ش ــوارد خون  ریزی ه ــا م چه بس
ــر را  ــه صدنف ــک ب ــورد و نزدی ــم خ ــراه رق ــت ف ــاری در والی ــار انتح ــن انفج خونین تری
ــد شــرکت کــرده  ــن رون ــز در ای ــن )آیســاف( نی ــان صلح  آفری ــرد. نظامی ــه کام مــرگ ب ب
ــر  ــازده کــودک معصــوم را در کن ــادران ی ــف مســلح، م ــد مخال ــه قیمــت کشــتن چن و ب
بــه ســوگ عزیزانشــان نشــاند. در گوشــه دیگــر کشــور )شــاهراه غزنــی – کابــل( بیــش 
از ســی مســافر بی گنــاه کــه ســوار یــک ماشــین مســافربری بودنــد، توســط میــن کنــار 
جــاده قربانــی شــدند. بــا ایــن وجــود، صداهــای صلح  طلبانــه خامــوش نشــد. چنــدی پــس 
ــای  ــس همکاری ه ــومین نشســت کنفران ــال 1392 س ــن س ــخ 18 فروردی ــه تاری از آن ب
اســامی بــرای آینــده صلح آمیــز افغانســتان در هتــل انترکانتنینتــال کابــل برگــزار شــد و 

ــد. ــد گردی ــواد قطع  نامــه نشســت اســتانبول تأکی ــر اجــرای م در آن، ب
در ایــن کنفرانــس، محمــد یوســف نیــازی، وزیــر حــج و اوقــاف، تصریــح نمــود کــه 
ــرات  ــر ایجــاد تغیی ــه فک ــد و ب ــاش کنن ــح ت ــرای آوردن صل ــاع افغانســتان ب ــام اتب تم
بنیــادی در کشــور باشــند. وی خاطرنشــان ســاخت کــه دیگــر بــرای علمــا ســکوت جایــز 
نبــوده، ولــی ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه علمــا تفنــگ بــر دوش گیرنــد و آمــاده جنــگ 
ــر  ــوده و ه ــتفاده نم ــد، اس ــار دارن ــه در اختی ــری ک ــی و منب ــر تریبون ــه از ه ــوند؛ بلک ش
ــه  ــرد ک ــد ک ــاف تأکی ــج و اوق ــر ح ــد. وزی ــوت کنن ــح دع ــه صل ــه را ب ــرف منازع دو ط
ــرای  ــردم افغانســتان ب ــه م ــد هم ــود و بای ــرار نمی ش ــر برق ــد نف ــا چن ــک ی ــا ی ــح ب صل
ــای  ــن راهبرده ــا ای ــه آی ــن اســت ک ــال، پرســش ای ــد. بااین ح ــاش نماین ــن آن ت تأمی
ــانی را  ــت کس ــت ذهنی ــد توانس ــامی خواه ــتورهای اس ــی از دس ــا تأس ــه ب صلح  طلبان
کــه مشــتاق خون  ریــزی هســتند، تغییــر دهــد؟ کارشناســان مســائل سیاســی و آگاهــان 
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ــای  ــا حمایت ه ــه ب ــای صلح جویان ــرگاه راهبرده ــه ه ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــور دین ام
ــه خــود گرفتــه و از ســوی تمامــی  معنــوی علمــای جهــان اســام ســطح وســیع تری ب
کشــورهای اســامی و عالمــان دینــی حمایــت شــود، قطعــًا در تغییــر افــکار کســانی کــه 
توســط مخالفــان مســلح اغفــال شــده و بــه انفجــار و انتحــار دســت می زدنــد، تأثیرگــذار 

خواهــد بــود.
در همیــن حــال، پروفســور نعمــت اهلل نجومــی، عضــو هیــأت مشــورتی ایــن کنفرانس، 
ایــن راهــکار را یــک ابتــکار مردمــی و مدنــی می دانــد کــه توســط پانــزده نهــاد افغانــی 
آغــاز شــده و اکنــون در میــان بخــش بزرگــی از جهــان اســام طــرف  داران زیــادی پیــدا 
نمــوده اســت. بــه گفتــه وی، ایــن راهبــرد هم اکنــون از ســوی عالمــان زیــاد دینــی در 
کشــورهای اردن، ســوریه، مصــر، عــراق، جمهوری اســامی ایران، پاکســتان، تاجیکســتان 
و... مــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت. نجومــی ایــن راهبــرد را تاشــی بــرای راه انــدازی 
ــه یــک گفتمــان  ــح افغانســتان را ب ــه یــک صل ــد کــه کم کــم ب ــد مســتمری می دان رون
اســامی در ســطح جهــان اســام مبــدل خواهــد ســاخت. وی بــا تأکیــد بــه تأثیرگــذاری 
ایــن کنفرانــس و دســتاوردهای مثبــت آن تصریــح می کنــد: اینکــه صلــح در افغانســتان 
و ضــرورت قطــع جنــگ بــه عنــوان یــک گفتمــان در ســطح جهــان اســام مبــدل گــردد، 
دســتاورد بزرگــی کســب خواهــد شــد. اجمــاع علمــا پیرامــون ایــن قضیــه و تأییــد ایــن 
مســأله کــه افغانســتان داراالســام بــوده و محــل منازعــه و جنــگ بــا کفــر یــا دارالحــرب 
نیســت، معضــل بزرگــی را حــل خواهــد کــرد و جلــوی تحریــک عوامــل زیــادی بــرای 
شــورش  گری در افغانســتان را خواهــد گرفــت. نقطــه قابل توجــه ایــن اســت کــه در ایــن 
کنفرانــس ســخن و نظــری برعلیــه حکومت هــا یــا مخالفــان مســلح گفتــه نشــد، بلکــه 
ــر  ــان بیــان گردیــد. بااین حــال امیــدواری ب ــًا نظریــات عالمــان دینــی و دیــدگاه آن صرف
ــن داشــته و منجــر  ــح در افغانســتان نتیجــه ثبات آفری ــرد اســامی صل ــا راهب ــه آی این ک
بــه صلــح پایــدار خواهــد شــد یــا خیــر، امــری اســت کــه آینــده بــه آن پاســخ خواهــد 
ــاورد،  ــد بی ــام پدی ــان اس ــطح جه ــی را در س ــاع کل ــد اجم ــن رون ــرگاه ای ــه ه داد. البت
شــکی نیســت کــه بازتــاب آن در تغییــر افــکار عمومــی و ذهنیــت مخالفــان صلــح مثبــت 

مجســم خواهــد شــد. )گلکوهــی: 21809(
ــامی  ــی اس ــای بین الملل ــوان همکاری ه ــه ای باعن ــی، برنام ــال 1390 شمس از س
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بــرای آینــده صلح آمیــز در افغانســتان آغــاز شــده اســت. هــدف ایــن برنامــه غیردولتــی 
ــی  ــای مدن ــا و نهاده ــتانی ها و علم ــن افغانس ــامی بی ــم اس ــاد تفاه ــی ایج و غیرسیاس
ــه  ــان از جمل ــف جه ــورهای مختل ــادی از کش ــای زی ــت. علم ــی اس ــرح بین الملل مط
ــد، پاکســتان، تاجیکســتان  ــزی، هن ــان، اردن، اندون ــراق، لبن ــران، ع فلســطین، مصــر، ای
و تعــداد زیــادی از علمــای 34 والیــت افغانســتان در ایــن پروســه شــرکت داشــتند. ایــن 
ــایر  ــل و س ــی افغانســتان و دانشــگاه کاب ــه مدن ــای جامع ــکار نهاده ــه ابت ــه ب ــه ک برنام
ــا  ــه وســیع اســامی در رابطــه ب دانشــگاه های افغانســتان صــورت گرفــت، هــدف برنام
تفاهــم اســامی در افغانســتان بــود. )تفاهــم اســامی: 50955(. در همیــن رابطــه در 30 
ــای  ــوان "همکاری ه ــا عن ــابقه ب ــکوه و بی س ــا ش ــش ب ــادی همای ــامبر 2011 می دس
اســام بــرای آینــده صلح آمیــز افغانســتان" در شــهر اســتانبول ترکیــه برگــزار گردیــد کــه 
در آن بیــش از 120 نفــر از امامــان، رهبــران جامعــه مدنــی دانشــمندان مشــهور اســامی 
ــان  ــن احس ــر اکمال  الدی ــد. دکت ــرکت کردن ــان ش ــتان و جه ــران از افغانس و پژوهش  گ
ــرکت کنندگان از  ــه ش ــاب ب ــامی خط ــس اس ــازمان کنفران ــی از س ــه نمایندگ ــو ب اوغل
تعهــد جــدی ایــن ســازمان مبنــی بــر یــک آینــده صلح آمیــز در افغانســتان تأکیــد ورزیــد.

گشــایش ایــن کنفرانــس در حضــور مقامــات ارشــد ترکیــه، فرســتاده خــاص 
ــد  ــای ارش ــامی، دیپلمات ه ــای اس ــازمان همکاری ه ــده در س ــور ایاالت متح رییس جمه
کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی، شــامل نماینــدگان ارشــد از ســفارت های 
ــورت  ــه ص ــتان و ترکی ــه، افغانس ــراق، نیجری ــتان، ع ــر، پاکس ــعودی، قط ــتان س عربس
ــراد ســخن  رانی  ــه ای ــس ب ــن کنفران گرفــت. علمــای برجســته جهــان اســام کــه در ای
ــم  ــی اعظ ــادری مفت ــر ق ــد طاه ــر محم ــام دکت ــد از شیخ االس ــارت بودن ــد، عب پرداختن
اردن، مفتــی اعظــم بوســنی، مفتــی اعظــم اســتانبول، دکتــر اســامه العابــد ریــس دانشــگاه 
االظهــر، شــیخ و محمــد هشــام کعبانــی، خالــد اســد ســید علــی معــاون علمــای نهضــت 
ــدف از  ــا. ه ــر از علم ــمار دیگ ــرزاده و ش ــین پی ــداد حس ــیخ ام ــزی، ش ــای اندونی العلم
راه انــدازی ایــن برنامــه، فراهــم آوری فرصــت مناســب و موردنیــاز جهــت ایجــاد ســهولت 
ــای  ــا و هم  گرایی ه ــی، همکاری ه ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــای محل ــرای همکاری ه ب

ــود. اســامی بــرای حمایــت از صلــح در افغانســتان ب
آینــده صلح آمیــز  ســومین کنفرانــس بین المللــی "همــکاری اســامی بــرای 
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ــا  ــود ب ــده ب ــزار گردی ــتانبول برگ ــهر اس ــفند 1391 در ش ــه 14 و 15 اس ــتان" ک افغانس
قطعنامــه 11 مــاده ای بــه کار خــود پایــان داد. در ایــن کنفرانــس کــه بیــش از 60 نفــر از 
علمــای برجســته جهــان اســام و افغانســتان شــرکت کــرده بودنــد، روی خشــونت فعلــی 
ــس  ــومین کنفران ــد. )س ــد ش ــح تأکی ــن صل ــرای تأمی ــی ب ــت راه های ــتان و دریاف افغانس

ــامی: 1391( ــی همــکاری اس بین الملل

خالصه	قطعنامه	سومین	اجالس	استانبول
1. افغانستان کشور اسامی است نه دارالحرب؛

2. علمای کشورهای اسامی برای صلح در افغانستان بکوشند؛
3. تمام جناح های درگیر، اختافات خود را از طریق مذاکره حل کنند؛

ــرار  ــرام ق ــورد احت ــردم را م ــوق اساســی م ــت افغانســتان، حق ــان و دول ــران طالب 4. رهب
دهنــد؛

5. استفاده از نصوص شرعی برای توجیه حمات انتحاری غیرمشروع است؛
6. حــق آزادی بیــان و آزادی رســانه ها بــرای حــل صلح آمیــز مناقشــات بایــد محتــرم 

ــمرده شود؛ ش
7. حقوق زن حفظ شود و خشونت علیه زن محکوم است؛

ــح در افغانســتان وارد  ــن صل ــرای تأمی ــس کشــورهای اســامی ب 8. ســازمان کنفران
عمــل شــود؛

9. شــورای عالــی صلــح، دامنــه گفتگوهــای صلــح را در منطقــه بــه ویــژه در پاکســتان 
ــعت دهد؛ وس

10. ســران دو طــرف، مصونیــت پیــام آوران صلــح و عاقه منــدان بــه صلــح را حفــظ 
؛ کنند

ــروه کاری  ــامی گ ــورهای اس ــس کش ــازمان کنفران ــد و س ــل متح ــازمان مل 11. س
ــد. ــح ایجــاد کنن ــد صل ــت از رون ــرای حمای مشــترکی را ب

علمــای دینــی افغانســتان بــرای اولیــن بــار بــه گونــه جمعــی بــا حمایــت از قطع  نامــه 
ســومین اجــاس اســتانبول، حمــات انتحــاری و خشــونت در افغانســتان را حرام دانســتند. 

)علمــای دینی کشــور: 21747(
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ــالمی	در	 ــای	اس ــازمان	همکاری	ه ــه	س ــر	رابط ــی	ب ــه؛	تحلیل نتیج
ــتان ــوع	افغانس موض

1. ســازمان کنفرانــس اســامی از همــان آغــاز تــاش کــرده کــه خــود را بــه عنــوان 
ــی و منشــور ملــل متحــد تثبیــت  ــه حفــظ صلــح جهان یــک نهــاد منطقــه ای پای  بنــد ب
کنــد. لــذا از ســال 1975 میــادی همــکاری ســازمان ملــل متحــد و کنفرانــس اســامی 
گســترش پیــدا کــرد و از ســازمان کنفرانــس اســامی بــه عنــوان ناظــر بــرای شــرکت 
در جلســات مجمــع عمومــی دعــوت بــه عمــل آورد. )مصفــا، 1376: 812 ـ 813( توجــه 
ــن از  ــاری گرفت ــتای ی ــامی در راس ــس اس ــازمان کنفران ــه س ــد ب ــل متح ــازمان مل س
ــان  ــس از پای ــی پ ــت بین الملل ــح و امنی ــظ صل ــت حف ــه ای در جه ــازمان های منطق س
ــر  ــی دبی ــروس غال ــن منظــور در ســال 1992 میــادی پت ــه همی جنــگ ســرد اســت، ب
کل پیشــین ســازمان ملــل متحــد بــا توجــه بــه مــواد 52 تــا 54 منشــور ملــل متحــد از 
ســازمان های منطقــه ای درخواســت کــرد کــه فعاالنــه در امــر برقــراری صلــح در جهــان 
ســازمان ملــل متحــد را یــاری کننــد. ســازمان کنفرانــس اســامی، بــه عنــوان یــک نهــاد 
ــون  ــاد پیرام ــن دو نه ــن ای ــی بی ــرد و همکاری های ــتقبال ک ــر اس ــن ام ــه ای از ای منطق
مســائل افغانســتان، تاجیکســتان، ســومالی و بوســنی آغــاز شــد. البتــه ســازمان کنفرانــس 
ــران و عــراق، اشــغال  ــگ ای ــد جن ــاش کــرده در بحران هــای دیگــری مانن اســامی ت
ــا از  ــرد. ام ــش گی ــی در پی ــش فعال ــز نق ــتان نی ــغال افغانس ــراق و اش ــط ع ــت توس کوی
تمامــی ایــن مــوارد، ســازمان کنفرانــس اســامی تنهــا توانســته در بحــران بوســنی نقــش 

پویــا و ســازنده ای ایفــا کنــد )احمــدی، 1376: 720(
ــد  ــای مجاه ــی گروه ه ــری داخل ــتان و درگی ــرخ از افغانس ــش س ــروج ارت ــس از خ پ
ــه در اجاس هــای  ــری سیاســی، البت ــس اســامی در حــد یــک موضع گی ــان، کنفران افغ
مختلــف، از جملــه اجــاس هفتــم ســران در مراکــش در ســال 1994 میــادی نگرانــی 
عمیــق خــود را از ایــن درگیری هــا اعــام و بــر ضــرورت ایجــاد تفاهــم سیاســی جدیــد 
میــان طرف هــای درگیــر تأکیــد کــرد و از تاش هــای دبیــر کل ســازمان ملــل در ایــن 
ــایگان در  ــالمت آمیز همس ــاش مس ــه ت ــن از هرگون ــود. هم  چنی ــت نم ــوص حمای خص

ایــن بــاره حمایــت نمــود. )فــوزی تویســرکانی، 1377: 90(
ــد  ــور(، تأکی ــکل از 57 کش ــاد) متش ــن نه ــو ای ــورهای عض ــد کش ــی معتقدن 2. برخ
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ــا  ــه جنگ ه ــه گون ــامی ب ــت اس ــه ام ــای ک ــکات و چالش ه ــل مش ــه در ح ــد ک دارن
ــراض  ــا ام ــه ب ــه مقابل ــوند از جمل ــه  رو می ش ــا آن روب ــا ب ــر عقب ماندگی ه ــه خاط و ب
ــک  ــرار ســاختن ی ــه در برق ــد ک ــاور دارن ــی ب ــد و حت ــا می کنن ــر نقــش مهمــی ایف و فق
ــازمان  ــت. س ــازمان اس ــای س ــن اولویت ه ــی از مهم تری ــتان یک ــدار در افغانس ــح پای صل
ــوده و  ــظ نم ــتان حف ــت از افغانس ــود را در حمای ــاش خ ــس اســامی همیشــه ت کنفران
ــًا ســه  ــدت تقریب ــرای م ــی ب ــه ای و بین الملل ــون منطق ــای گوناگ ــا و تاش ه در ابتکاره
دهــه، دخیــل بــوده اســت. اشــغال افغانســتان توســط نیروهــای شــوروی، باعــث تشــکیل 
ــورهای  ــه کش ــن وزراء خارج ــامی بی ــس اس ــازمان کنفران ــاده س ــه فوق الع ــن جلس اولی
ــود و آن  عضــو ســازمان در جنــوری 1980 گردیــد کــه فقــط چنــد روز بعــد از اشــغال ب
ــرای افغانســتان  ــس اســامی ب ــه ســازمان کنفران ــه تأســیس کمیت ــی منجــر ب گردهمای
ــرای حــل مشــکات کــه در  ــد کــه متعاقــب آن ســازمان، کوشــش های خــود را ب گردی
ــود، آغــاز کــرد. در طــی ایــن  ــه وجــود آمــده ب نتیجــه اشــغال روس هــا در افغانســتان ب
دوره، ســازمان تعــدادی موافقت نامــه را در میــان گروه هــای مجاهدیــن افغــان بــه هــدف 
ــس  ــی پ ــد و حت ــاطت نمودن ــن وس ــای مجاهدی ــان گروه ه ــا، می ــری از جنگ ه پیش گی
ــس  ــازمان کنفران ــزی س ــتان در اداره مرک ــا افغانس ــاس ب ــی تم ــروه بین الملل از آن، گ
ــو در  ــن احســان اغل ــال الدی ــر اکم ــن ســخنرانی دکت ــد. )مت ــد آم اســامی در جــده پدی

ــس اســتانبول(. کنفران
در کنــار تاش هــای بین المللــی، ایــن ســازمان کنفرانــس اســامی در زمینــه 
ــال  ــوده و در ح ــکاری نم ــتان هم ــازی افغانس ــی و بازس ــادی، اجتماع ــرفت اقتص پیش
همــکاری اســت و در ایــن راه، یــک ردیــف بودجــه اختصاصــی بــه نــام بودجــه همــکاری 
ــن  ــردم افغانســتان ایجــاد شــده اســت. هــدف ای ــرای م ــس اســامی ب ســازمان کنفران
ــکاری در  ــک و هم ــان کم ــتانه و هم  چن ــهیات بشردوس ــودن تس ــم نم ــه، فراه بودج
ــی  ــق چاه های ــت و صحــت اســت. ســازمان آب نوشــیدنی را از طری ــم، تربی بخــش تعلی
کــه توســط ســازمان کنفرانــس اســامی حفــر شــده اند، فراهــم نمــوده اســت. مــوازی بــا 
ــان در  ــه نمــوده و هم  چن ــه افغان هــای مهاجــر را ارائ ایــن فعالیت هــا، ســازمان کمــک ب
ــت  ــد. موجودی ــاش می نمای ــی جهــت بازســازی و توســعه افغانســتان ت ســطح بین الملل
ــت  ــا مــردم و دول ــل باعــث می شــود کــه ســازمان ب ــر ایــن ســازمان در کاب دائمــی دفت
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افغانســتان بــه صــورت گســترده در تمــاس بــوده و بــا منابــع منطقــه ای و بین المللــی کــه 
در افغانســتان مســتقرند همــکاری بیشــتر داشــته باشــد. ســازمان متأســف و نگــران اســت 
کــه معضــات در افغانســتان همچنــان باقــی اســت و لــذا امیــدوار اســت همــه کشــورها، 
نهادهــا و اشــخاص تأثیرگــذار بــر افغانســتان بــا توســل بــه خردمنــدی و نیــت نیــک بــه 
آرزوهــای مــردم افغانســتان احتــرام گذاشــته و خصومت هــا را از بیــن بــرده و یــک صلــح 
پایــدار را از طریــق مذاکــره و گفتگــو در ایــن کشــور مســتقر نماینــد و ســازمان بــه عنــوان 
ــط در پروســه ایجــاد مصالحــه و توســعه  ــای زیرب ــا جناح ه ــکاری ب ــاده هم میانجــی آم

ملــی اســت. )همــان(
ــه  ــامی ک ــی اس ــاد بین الملل ــک نه ــوان ی ــه عن ــامی ب ــس اس ــازمان کنفران 3. س
ــورهای  ــه کش ــن جامع ــوان بزرگ تری ــه عن ــروزه ب ــت ام ــی اس ــاری جهان دارای اعتب
ــا و  ــاج تهمت ه ــان اســام آم ــه جه ــی ک ــداد می شــود. در زمان ــان قلم مســلمان در جه
ــرار گرفــت و غــرب، برخــی از کشــورهای اســامی را  ــی هم  چــون تروریســم ق افتراهای
مــورد حمــات بی امــان نظامــی و فرهنگــی قــرار داد و کشــورهای عــراق و افغانســتان در 
آتــش کینــه و عــداوت جهان  خــواران آســیب دیــد، وجــود نیــرو یــا ســازمانی فراملــی کــه 
هــدف آن اتحــاد امــت اســام باشــد، ضــروری می نمایانــد. )ســازمان کنفرانــس اســامی 
ــارس( در ایــن شــرایط، مواضــع دیدگاه هــا و اســتراتژی  ــده پیــش  رو، خبرگــزاری ف و آین
ســازمان همــکاری اســامی در قالــب اعامیه هــا و قطع  نامه هایــی بیــان می شــود 
ــه الزامــی ندارنــد و فاقــد ضمانــت اجرایــی هســتند. مثــًا  کــه از نظــر حقوقــی هیچ گون
ــتان را  ــه افغانس ــا ب ــاوز روس ه ــامی تج ــکاری اس ــازمان هم ــتان، س ــران افغانس در بح
محکــوم کــرد و خواهــان کاهــش روابــط کشــورهای اســامی و بــه خصــوص عربــی بــا 
شــوروی وقــت شــد، امــا ایــن درخواســت هیــچ گاه جنبــه عملــی پیــدا نکــرد. )رمضانــی 

ــش: 4862(. بون

http://bashgah.net/fa/category/show/58381
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افغانســتان«، مجلــه پژوهش  نامــه حقــوق اســلامی، شــماره 3 و 4، تابســتان، 57 ـ 66.

ـ ســازمان کنفرانــس اســلامی )1375(. گــردآوری فــرزاد ممدوحــی، تهــران، وزارت 
امــور خارجــه )کتــاب ســبز(، چــاپ دوم.

ــاختار،  ــلامی )س ــس اس ــازمان کنفران ــی )1377(. س ــرکانی، یحی ــوزی تویس ـ ف
ــامی. ــاب اس ــناد انق ــز اس ــران، مرک ــران(، ته ــا ای ــط آن ب ــرد و رواب عملک

ــازمان  ــا س ــکاری ب ــامی و هم ــس اس ــازمان کنفران ــرین )1376(. »س ــا، نس ـ مصف
ــز. ــم، شــماره ســوم، پایی ــی، ســال یازده ــت خارج ــه سیاس ــل متحــد«، مجل مل

ــه  ــی در افغانســتان«،  مجل ــوع قومــی، فرهنگــی و زبان ــی )1389(. »تن ـ نجفــی، عل
ــتان، 39 ـ 80. ــز و زمس ــماره 5، پایی ــه ای، ش ــای منطق پژوهش ه

.http://hamshahrionline.ir/details/140409 ـ

ـ بازگشــایی دفتــر سیاســی ســازمان کنفرانــس اســامی در کابــل، کــد خبــر: 13112، 
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ـ محمداکــرام اندیشــمند، روابــط افغانســتان و پاکســتان در دوره ریاســت 
جمهــوری محمــد داود )فصــل هفتــم از کتــاب مــا و پاکســتان(، پژوهش  ســرای تاریــخ 

ــتان. افغانس

http://www.payam-aftab.com/fa/news/13112/
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ـ پیام آفتاب حجت االسام اخاقی،1389/12/18.
 .http://payam-aftab.com/fa/news/13973 ـ

ــش  ــامی و نق ــس اس ــازمان کنفران ــماره 820، ص 2، س ــات، ش ــه راه نج ـ روزنام
ــوت 1386. ــنبه23 ح ــتان پنج ش ــال در افغانس فع

.http://www.rahenejatdaily.com/820/86122300.html ـ

ـ متوکل یطالب باعتراف منظمة المؤتمراإلسامی بحرکة طالبان،2001/04/9.
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A ـ
&id=1352.

ـ طهمورث غامی، ریشه یابی حوادث تروریستی سیستان و بلوچستان.
.http://www.vahhabiyat.com/showdata.aspx?dataid=6279&siteid=1 ـ

ــرات را در  ــای کشــورهای اســامی ه ــازمان همکاری ه ــوا: س ــری هری ــگاه خب ـ پای
ــرب 1391. ــنبه. 2 عق ــد، ســه ش عرصــه صحــت کمــک می کن

.http://harivanews.net/?p=1328 ـ

ـ تذکــری مختصــر و دوســتانه در اطــراف یــک ســند تاریخــی، ارگان نشــراتی شــورای 
ــی حــزب واحد. اروپای

http://www.watan-afg.com/new_page_581.htm ـ

ــتانبول  ــس اس ــو در کنفران ــان اغل ــن احس ــال الدی ــر اکم ــخنرانی دکت ــن س ـ مت
افغانســتان. صلح آمیــز  آینــده  بــرای  اســامی  بین المللــی  همکاری هــای 

.http://fa.futurepeace.org ـ

http://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_con ـ

tent&task=view&id=2102&Itemid=18.

ـ سازمان کنفرانس اسامی و آینده پیش رو، خبرگزاری فارس، 19/02/1386.
چالش هــای  بررســی  بونــش،  رمضانــی  فــرزاد  برهــان/  بین الملــل  گــروه  ـ 

اســامی. همــکاری  ســازمان  نقش آفرینــی 
.http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4862 ـ

ـ پیــام آفتــاب بازگشــایی دفتــر سیاســی ســازمان کنفرانــس اســامی در کابــل، کــد 

http://www.payam-aftab.com/fa/news/13973/
http://www.rahenejatdaily.com/820/86122300.html
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=1352
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=1352
http://www.vahhabiyat.com/showdata.aspx?dataid=6279&siteid=1
http://harivanews.net/?p=1328
http://www.watan-afg.com/new_page_581.htm
http://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2102&Itemid=18
http://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2102&Itemid=18
http://bashgah.net/fa/category/show/58381
http://bashgah.net/fa/category/show/58381
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خبــر: 13112، تاریــخ انتشــار: .1389/10/13
.http://www.payam-aftab.com/fa/news/13112 ـ

ـ رییس جمهــور در دیــدار بــا نماینــده کنفرانــس اســامی، کــد خبــر: 20639، تاریــخ 
انتشــار:1390/1/17.  

.http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=20639 ـ

ــو دری، سه شــنبه. 04 جــوزا 1389، ســازمان کنفرانــس اســامی و معضــات  ـ رادی
جهــان اســام.

.http://dari.irib.ir/political ـ

ـ ویژه نامه کانون توسعه و تعاون افغانستان، بهار.
. www.afghanistan.fi/pubfiles/Nashria_word.doc ـ

ـ داراالنشــای شــورای عالــی صلــح، گــزارش فعالیت هــای ســه ماهه شــورای عالــی 
صلــح مــورخ 28 ثــور 1390.

.WWW.HPC.ORG.AF ـ

ـ پیــام آفتــاب محمدرضــا گلکوهــی، راهبردهــای اســامی بــرای صلــح در افغانســتان، 
کــد خبــر: 1809، تاریــخ انتشــار: 1392/1/22.

.http://www.payam-aftab.com/fa/news/21809 ـ

ــخ انتشــار:  ــر: 50955، تاری ــد خب ــس اســتانبول، ک ـ تفاهــم اســامی، هــدف کنفران
.1392/2/5

.http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=50955 ـ

ـ پروگرام همکاری های اسامی برای آینده صلح آمیز در افغانستان.
.http://fa.futurepeace.org ـ

ـ ســومین کنفرانــس بین المللــی همــکاری اســامی بــرای آینــده صلح آمیــز 
افغانســتان بــه کار خــود پایــان داد، تاریــخ انتشــار: پنجشــنبه 17 حــوت 1391.

.http://www.avapress.com/vdcdff09.yt0z96a22y.html ـ

ـ پیــام آفتــاب علمــای دینــی کشــور خواهــان همــکاری علمــای کشــورهای اســامی 

http://www.payam-aftab.com/fa/news/13112/
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بــرای ایجــاد صلــح در افغانســتان شــدند، کــد خبــر: 21747، تاریــخ انتشــار:1392/1/20.
.http://www.payam-aftab.com/fa/news/21747 ـ
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.80 ـ   39 زمســتان،  و  پاییــز   ،5 شــماره  منطقــه�ای،  پژوهش�هــای�
.http://hamshahrionline.ir/details/140409 ـ

http://afghanistanhistory.net/home/index.php?option=com_content&task ـ

=view&id=245&Itemid=1.

.http://www.rahenejatdaily.com/86030210/581.html ـ

&http://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_content ـ

task=view&id=2102&Itemid=18.

.http://www.farsi.ru/doc/1847.html ـ

.http://www.afghanpaper.com/info/saran20%siasi/dolat/dolat.htm ـ
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