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

علیاصغر رجاء

چکیده

نقــش ســازمان همکاریهــای اســامی در اهــم تحــوالت سیاســی
نیمقــرن اخیــر افغانســتان از  1350تــا آغــاز  ،1393بهطــور پراکنــده
در منابــع مکتــوب و پایگاههــای وب گــزارش شــده اســت( .تاریخچــه)
ایــن پراکندهگویــی ،تصویــری روشــن و شــفاف از ســطح کمــی و
همکاریهــای کیفــی ایــن دو ،عرضــه نمیکنــد( .مســأله) ازایــنرو،
میتــوان گفــت :علیرغــم نقــش افغانســتان در تأســیس ســازمان و
مشــارکت در آن ،هیــچ اثــری از همــکاری ایــن ســازمان در افغانســتان،
قبــل و بعــد اشــغال مشــاهده نمیشود!(پیشــینه) بنابرایــن ،ســؤال اصلــی
نوشــتار حاضــر ایــن اســت :مشــارکت ســازمان همکاریهــای اســامی
در افغانســتان قبــل و بعــد از اشــغال چگونــه بــوده است؟(ســؤال) مواضــع
ســازمان همکاریهــای اســامی در مــورد افغانســتان فقــط در حــد صــدور
قطعنامههــای بــدون ضمانــت اجرایــی بــوده اســت .در دوره کــرزای،
ســازمان از فضــای شــعاری فاصلــه گرفــت و بــه چنــد اقــدام عملــی دســت
زد( .فرضیــه) نشــان دادن کارآمــدی ســازمان بــه عنــوان یــک نهــاد
بینالمللــی اســامی در تحــوالت ،یکــی از مســائل جهــان اســام (هــدف)
بــا تکیــه بــر تحلیــل تاریخــی منابــع مکتــوب و گزارشهــای پایگاههــای
وب ،مقصــودی اســت کــه ایــن نوشــتار دنبــال میکنــد( .روش) ایــن
بررســی حکایــت از آن دارد کــه پیشبــرد صلــح در افغانســتان ،نوشــتار
خــارج از تــوان نهــادی اســت کــه خــود نیــاز بــه تطبیــق بــا شــرایط متغیــر
و نویــن جهانــی دارد( .یافتــه)
واژگان کلیدی

همکاریهای اسالمی ،کنفرانس ،افغانستان ،مجاهدان ،طالبان و کرزای.
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مقدمه
افغانســتان از اعضــای اولیــه ســازمان کنفرانــس اســامی اســت کــه در ســال
۱۹۶۹میــادی بــه عضویــت ایــن ســازمان درآمــد( .پیــام آفتــاب )13112 :آقــای دکتــر
عبدالســتار ســیرت ،اســتاد دانشــگاه أمالقــری ،رئیــس هیــأت نمایندگــی افغانســتان در
اولیــن کنفرانــس وزرای خارجــه کشــورهای اســامی در جــده (مــارس )1970بــود و
مشــارکت جــدی در اســتقرار ســازمان کنفرانــس اســامی داشــت( .ســایت دانشــگاه
امالقــری )176648 :امــا ،ســردارمحمدداود رئیــس اولیــن حکومــت جمهــوری در
افغانســتان از شــرکت در کنفرانــس ســران کشــورهای اســامی منعقــده الهــور (فوریــه
 )1974خــودداری کــرد؛ زیــرا همانطــوری کــه پیشبینــی میشــد ایــن کنفرانــس بــه
منازعــه افغانســتان بــا پاکســتان بــر ســر دیورنــد و موضــوع پشتونســتان اعتنایــی نشــان
نــداد.
عبدالرحمــان پــژواک بــه نمایندگــی از افغانســتان در ایــن کنفرانــس از مقاومتهــای
مســلحانه بلوچهــا در ایالــت بلوچســتان صحبــت کــرد و دیدگاههــای دولــت افغانســتان
را در منازعــه بــر ســر دیورنــد بــا پاکســتان توضیــح داد .ســران و نماینــدگان کشــورهای
اســامی اظهــارات و ادعاهــای نماینــده افغانســتان را جــدی نگرفتنــد و معمــر قذافــی
رئیــس جمهمــور لیبــی در تمــاس تلفنــی بــا رئیسجمهــور محمــدداود ،جدالهــای
هیــأت افغانســتان و پاکســتان را معمولــی خواند .رئیسجمهــور 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
در ابتــدای تأســیس ایــن ســازمان ،بحثهــای بســیاری در مــورد میــزان قــدرت
و توانایــی دبیرخانــه صــورت گرفــت .اغلــب از دادن اختیــار بــه دبیرخانــه بــا تــرس
از رشــد حاکمیــت جدیــدی ماننــد مرکزیــت خلیفهگــری در دولــت عثمانــی نگــران
بودنــد .ایــن گــروه خواهــان ســازمانی اداری بــا اختیــارات و قــدرت محــدود بودنــد و در
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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
یــک هماهنــگ کننــده عمــل کنــد( .فــوزی تویســرکانی)43 :1377 ،
افغانســتان بــه عنــوان یــک بحــران ،از زمــان هجــوم ارتــش ســرخ در ســال 1358
بــه ایــن کشــور ،موضــوع بحــث ســازمان کنفرانــس اســامی قــرار گرفــت .جناحبنــدی
درونــی ســازمان در ایــن موضــوع بهگونــهای بــود کــه ابتــدا ســازمان مســأله تجــاوز
شــوروی ســابق بــه افغانســتان را بــا اکثریــت محکــوم کــرد و خواســتار خــروج فــوری
و بــی قیــد و شــرط نیروهــای آن کشــور از خــاک افغانســتان و بــه رســمیت شــناختن
حکومــت موقــت مجاهدیــن افغانســتان شــد ،بهطوریکــه عضویــت دولــت کودتایــی
افغانســتان در اجــاس یازدهــم وزرای خارجــه در  1980میــادی در اســامآباد بــه
حالــت تعلیــق در آمــد و در اجــاس هجدهــم وزرای خارجــه کشــورهای عضــو در ریــاض
(مــارس  )1988کرســی افغانســتان بــه مجاهدیــن افغــان واگــذار شــد( .ممدوحــی:1375 ،
 26و  191و  )198در مقابــل ،لیبــی و ســوریه جنــاح تنــدروی در ســازمان بودنــد کــه
ســعی میکردنــد از محکومیــت شــوروی جلوگیــری کننــد و مانــع برگــزاری اجــاس
فوقالعــاده ســران بــرای رســیدگی بــه موضــوع شــوند( .فــوزی تویســرکانی:1377 ،
 )56ضمــن تحریــم اجــاس مذکــور ،آن را عملــی در جهــت منافــع امپریالیســم امریــکا
دانســتند( .فــوزی تویســرکانی)59 :1377 ،
اشــغال افغانســتان از ســوی شــوروی ،او ًال باعــث قیــام سراســری شــد و همــه حرکات
را بــه ســمت مخالفــت بــا قــوای اشــغالگر بســیج کــرد .تمامــی مــردم را بــا محوریــت
اســام جمــع و هرگونــه ســازش بــا دولــت مارکسیســتی را نفــی و مبــارزه مســالمتآمیز
را بــه مبــارزه قهرآمیــز و آشــتیناپذیر تبدیــل نمــود .در ثانــی ،حضــور نظامــی شــوروی
در افغانســتان ،موضعگیریهــای جهانــی در برابــر اتحــاد جماهیــر شــوروی و محکومیــت
جامعــه جهانــی بــه ویــژه ســازمان ملــل متحــد ،ســازمان کنفرانــس اســامی ،کشــورهای
غربــی ،ســازمانهای آزادیبخــش جهــان ،گــروه حقــوق بشــر ســازمان ملــل ،جنبــش
کشــورهای غیرمتعهــد ،اتحادیههــای منطقــهای و بینالمللــی را بــه همــراه داشــت.
(احمــدی)205 :1378 :
در ســومین کنفرانــس ســران اســامی در طائــف عربســتان ( )1981مســأله افغانســتان
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مطــرح شــد و اعضــا حمایــت خــود را از مبــارزات مــردم افغانســتان اعــام کردنــد.
(ممدوحــی )141 :1375 ،در چهارمیــن کنفرانــس ســران در کازابالنــکا ( )1984و پنجمیــن
کنفرانــس ســران در کویــت ( )1987هــم ضمــن ابــراز نگرانــی از ادامــه مداخلــه نظامــی
شــوروی در افغانســتان ،خواهــان خــروج بیقیدوشــرط نیروهــای خارجــی از خــاک
افغانســتان شــدند( .احمــدی 146 :1378،و )161
سازمان همکاری اسالمی در دوره مجاهدین
در ســال  1359یازدهمیــن دور اجــاس وزیــران خارجــه کشــورهای اســامی در
اســامآباد پاکســتان برگــزار شــد .در ایــن اجــاس ،نماینــدگان گروههــای سیاســی
مجاهــدان مقیــم ایــران و پاکســتان حضــور داشــتند و خواســتار بــه رســمیت شــناخته
شــدن نهضــت اســامی افغانســتان از ســوی ســازمان کنفرانــس اســامی و قطــع رابطــه
کشــورهای اســامی بــا رژیــم دستنشــانده کمونیســتی در افغانســتان شــدند؛ امــا
نماینــدگان لیبــی ،ســوریه ،یمــن جنوبــی و ســازمان آزادیبخــش فلســطین بــا پیشــنهاد
مجاهــدان مخالفــت نمودنــد.
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 روسهــا مذاکــره کننــد و همچنیــن زمینــه تشــکیل
یــک کنفرانــس بینالمللــی را در مــورد حــل مســأله افغانســتان ،زیــر نظــر ســازمان ملــل
متحــد را فراهــم ســازند .در قطعنامــه یازدهمیــن اجــاس وزرای خارجــه کشــورهای
اســامی ،محورهــای حــل همهجانبــه بحــران افغانســتان بــه شــرح زیــر پیشــنهاد شــد:
 .1عقبنشینی نیروهای شوروی از خاک افغانستان؛
 .2احترام به استقالل و حاکمیت ارضی افغانستان؛
 .3احترام به حق مردم افغانستان در تعیین نوع حکومت؛
 .4ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت مهاجران.
پیشــنهادهای ســازمان کنفرانــس اســامی را روسهــا و رژیــم دستنشــانده در کابــل،
رد کردنــد و بــه رســمیت شــناختن رژیــم کمونیســتی را از ســوی کشــورهای اســامی،
شــرط قبــول مذاکــره بــا کمیتــه بررســی بحــران افغانســتان کــه از ســوی کنفرانــس
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اســامی تشــکیل شــده بــود ،اعــام کردنــد( .روزنامــه راه نجــات )86030210 :بــا وجــود
فشــارهای دیپلماتیکــی در ســطح جهــان از قبیــل کنفرانسهــا ،ســمینارها ،قطعنامههــا،
اجــاس کشــورهای بــزرگ جهانــی و منطقـهای ،کنفرانــس اســامی و اجــاس شــورای
امنیــت ســازمان ملــل متحــد ،بیــش از هشــتاد کشــور جهــان ،رژیــم افغانســتان را بــه
رســمیت شــناخته و روابــط دیپلماســی بــا حکومــت کابــل را در ســطح ســفرا و کاردار
برقــرار ســاختند( .غفــاری )17.2:2009 :هنــوز یــک مــاه از ایــن تجــاوز نگذشــته بــود کــه
در اول بهمــن  1358وزرای خارجــه کشــورهای اســامی ،اجــاس فوقالعادهشــان را
در اســامآباد پاکســتان برگــزار کــرده و بــه دنبــال آن ،قطعنام ـهای شــدیداللحن صــادر
کردنــد کــه در آن ،تجــاوز ارتــش ســرخ بــه کشــور اســامی افغانســتان را نقــض آشــکار
قوانیــن بینالمللــی ،منشــور ســازمان ملــل متحــد و کنفرانــس اســامی قلمــداد کــرده
و خواهــان بیــرون رفتــن فــوری و بــدون قیدوشــرط نیروهــای متجــاوز روســی از خــاک
افغانســتان شــدند .همچنیــن ســازمان کنفرانــس اســامی طــی قطعنام ـهای ،بــر حــل
همهجانبــه بحــران افغانســتان از طریــق تشــکیل کمیســیونی مرکــب از وزیــران خارجــه
ایــران ،پاکســتان و دبیــر کل ســازمان کنفرانــس اســامی تأکیــد کــرد .اگرچــه در ایــن
قطعنامــه از رژیــم دستنشــانده کابــل نامــی بــه میــان نیامــد ،لیکــن دولــت پاکســتان
بــه دالیــل مالحظــات زیــر اقــدام مؤثــری انجــام نــداد:
 .1احســاس خطــر جــدی نســبت بــه مرزهــای خــود از ناحیــه شــمال افغانســتان
بهوســیله ارتــش ســرخ شــوروی؛
 .2جلب حمایت بلوک غرب و کشورهای مخالف کمونیسم؛
 .3کانالیــزه کــردن بحــران سیاســی و نظامــی افغانســتان در راســتای منافــع ملــی
خویــش؛
 .4تثبیــت پاکســتان بــه عنــوان بازیگــر اصلــی مســأله افغانســتان نــزد روسهــا و
دولــت کمونیســتی افغانســتان.
افــزون بــر اینهــا ،اندیشــه آیندهنگــری و ایجــاد ســلطه بــر تمامــی جریانــات
سیاســی و اجتماعــی افغانســتان ،باعــث شــد کــه دولتمــردان پاکســتان بــه طــور
یکجانبــه نســبت بــه مســأله افغانســتان برخــورد کــرده و برخــاف موازیــن حقــوق
بینالملــل ،دولــت دستنشــانده کابــل را بــه عنــوان یکطــرف رســمی در قضیــه
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افغانســتان وارد مذاکــره کننــد ولــی برخــاف سیاســت پاکســتان ،آقــای قطـبزاده ،وزیــر
امــور خارجــه وقــت ایــران بــا تأکیــد بــر ماهیــت اعتقــادی و انقالبــی نظــام جمهــوری
اســامی ایــران ،در ایــن کنفرانــس اظهــار داشــت:
جمهــوری اســامی ایــران ،معتقــد اســت تــا ارتــش ســرخ روســیه در افغانســتان
حضــور دارد ،دولــت کمونیســتی کابــل نمیتوانــد بــه نــام مــردم ایــن کشــور
صحبــت کنــد و چــون در حــال حاضــر شــوروی در آن کشــور ،حضــور دارد ،بــه
نظــر میرســد کــه مذاکــره بایــد بــا خــود روسهــا انجــام گیــرد ،نــه بــا دولــت
دستنشــانده آنهــا( .دانــش بختیــاری 58 :1380 :ـ )59

بــا اینکــه افغانســتان از نخســتین اعضــای ســازمان کنفرانــس اســامی اســت؛ امــا بــا
تجــاوز تمامعیــار روسهــا بــه افغانســتان و بــه وجــود آمــدن دولتــی دستنشــانده در
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 روسهــا بــه افغانســتان
را محکــوم کنــد و خواهــان کاهــش روابــط کشــورهای اســامی بهخصــوص عربــی
بــا شــوروی شــود ،امــا ایــن درخواســت هی ـچگاه جنبــه عملــی پیــدا نکــرد و اعضــای
ســازمان کنفرانــس اســامی گســترش روابــط بــا شــوروی را بهتــر از روابــط بــا افغانســتان
میپنداشــتند.
در قطعنامــه اجــاس هجدهــم وزرای امــور خارجــه ســازمان کنفرانــس اســامی
( )1988کرســی خالــی افغانســتان کــه از ســال  1979میــادی ،پــس از تعلیــق عضویــت
ایــن کشــور در کنفرانــس خالــی مانــده بــود ،بــه نماینــدگان مجاهدیــن افغــان واگــذار
شــد و دولــت موقــت مجاهدیــن از ســوی بیــش از  45کشــور اســامی بــه عنــوان
دولــت قانونــی افغانســتان بــه رســمیت شــناخته شــد .در ایــن اجــاس ،هــر یــک از
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
میاندیشــید( .ممدوحــی 198 :1375 ،ـ  )200ســیدحامد گیالنــی کــه از ســال  ۱۳۵۷بــه
عنــوان کفیــل رهبــری محــاذ ملــی اســامی افغانســتان ایفــای وظیفــه میکــرد ،در
ســال  ۱۳۶۷بــه عنــوان رئیــس گــروه مجاهدیــن ،در کنفرانــس کشــورهای اســامی و
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یــک تعــداد کنفرانسهــای داخلــی و بینالمللــی شــرکت نمــود( .شــبکه اطالعرســانی
افغانســتان :اطالعــات عمومــی)
بــا ادامــه تجــاوز شــوروی بــه افغانســتان و حضــور طوالنیمــدت ایــن کشــور در
افغانســتان کــه بــا گســتردهتر شــدن مــوج جهــاد همــراه بــود ،ســازمان کنفرانس اســامی
همچنــان سســت و بیرمــق عمــل میکــرد و هــر از چندگاهــی حمــات شــورویها
را محکــوم مینمــود .در هفتمیــن اجــاس ســران در شــهر دارالبیضــا ـ مغــرب ()1994
مطابــق بــا منشــور ســازمان کنفرانــس اســامی ،بیانی ـهای مبنــی بــر نگرانــی عمیــق از
درگیــری جناحهــای افغانــی صــادر شــد و بــر ضــرورت تفاهــم سیاســی میــان طرفهــای
درگیــر و حمایــت از تالشهــای دبیــر کل در ایجــاد مذاکــرات غیرمســتقیم در اســامآباد
و تهــران بهمنظــور صلــح و تفاهــم ملــی و همچنیــن همــکاری بــا ســازمان ملــل متحــد
تأکیــد شــد( .ممدوحــی)176 :1375 ،
در ســال  1370کــه دولــت نجیــب در کابــل برقــرار بــود ،در ســفری بــه افریقــا بــرای
شــرکت در ســازمان کنفرانــس اســامی ،هیأتــی مرکــب از آقــای عرفانــی یکاولنگــی و
پروفســورهدی بــه عنــوان نماینــدگان حــزب وحــدت از احــزاب شــیعی افغانســتان بــا
خــود بــه همــراه بــرد .در ایــن ســفر ،آقــای مجــددی هــم شــرکت داشــت .وی موافقــت
کــرد کــه قســمتی از اعضــای هیــأت دولــت مجاهدیــن را شــیعیان مربــوط بــه حــزب
وحــدت تشــکیل دهنــد .در جلســات شــش روزه کنفرانــس کــه ســه روز آن مربــوط بــه
وزرای خارجــه و ســه روز دیگــر مربــوط بــه روســای جمهــور بــود ،هیــأت شــیعی هــم
شــرکت داشــت و مالقاتــی هــم بــا دبیــرکل ســازمان کنفرانــس اســامی برگــزار کردنــد.
هیــأت بــه دبیــر کل در رابطــه بــا جامعــه تشــیع افغانســتان و ســهم آنهــا در جهــاد و
مبــارزه و آزادی منطقــه گــزارش داد( .اخالقــی.)1373 :
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 تفریطگرایــان بــا اســتفاده از نــام اســام ،بــه
قتــل و کشــتار مــردم افغانســتان بپردازنــد و نــه تنهــا هیــچ اهــرم فشــاری بــر کشــورهای
حمایتکننــده ایــن گــروه شورشــی ،وارد نســاخت ،بلکــه برخــی از کشــورهای اســامی
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بــه حمایــت از آنهــا نیــز پرداختنــد( .روزنامــه راه نجــات )86122300 :وکیــل احمــد
متــوکل وزیــر خارجــه طالبــان هــم از حمــد بــن خلیفــه آل ثانــی امیــر قطــر و رئیــس
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  ،1997هیأتــی
از گــروه طالبــان بــه کمــک پاکســتان شــرکت کــرد و پاکســتان ســعی کــرد آنــان را بــه
عنــوان نماینــده افغانســتان مطــرح کنــد( .فــوزی تویســرکانی)90 :1377 ،
ســقوط هــرات ،قــدرت نظامــی طالبــان را بــاال بــرد .طالبــان از وســایل و امکانــات
نظامــی هــرات در حمــات بعــدی خــود بــرای تصــرف والیــات شــرقی و پایتخــت
اســتفاده کردنــد .ایــن ســقوط موجــب خشــم رهبــران دولــت در کابــل شــد .مقامــات
دولــت مجاهدیــن و مطبوعــات در کابــل ،موجــی از انتقــاد و اعتــراض خــود را متوجــه
پاکســتان ســاختند .احمدشــاه مســعود بیشــتر از همــه در برابــر پاکســتان خشــمگین و
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
 1995میــادی بــه تظاهــرات علیــه پاکســتان دســت زدنــد و در جریــان تظاهــرات،
ســفارت پاکســتان را بــه آتــش کشــیدند( .اندیشــمند)282 :
چنیــن بــه نظــر میرســید 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 میدهنــد در آنجــا ،حکومتــی بــا مشــارکت همــگان تشــکیل گــردد .مولــوی
احســاناهلل احســان ،رئیــس بانــک مرکــزی طالبــان کــه در هنــگام حملــه اول بــه مــزار
شــریف کشــته شــد ،مالقاتهــای زیــادی در ایــن رابطــه بــا طــرفدارن شــاه ســابق
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 .آی ،1هیأتــی از علمــای پاکســتان کــه بــه عنــوان اســتاد مــورد
احتــرام طالبــان بودنــد ،قبـ ً
ا بــا مالعمــر در قندهــار مالقــات کــرده و وی را بــه تأســیس
حکومــت اســامی تشــویق نمودنــد .حرب ـهای کــه بعدهــا نیــز آی .اس .آی در مقاطــع
مهــم ،ســعی در اســتفاده از آن نمــود .مالمحمدغــوث اولیــن وزیــر امــور خارجــه طالبــان
اندکــی بعــد از رســیدن طالبــان بــه کابــل در مالقــات بــا معــاون ســازمان کنفرانــس
اســامی وقتــی مســأله نقــض تعهدهــای قبلــی بهوســیله طالبــان مطــرح شــد گفــت:
«مــا چگونــه میتوانســتیم حکومــت را بــه دیگــران بســپاریم درحالیکــه از زمــان آغــاز
حرکــت طالبــان تــا فتــح کابــل ،چهــار هــزار طالــب بــه شــهادت رســیدهاند»( .اندیشــمند:
 )282دولــت پاکســتان عــاوه بــر کمکهــای نظامــی در عرصــه سیاســی و دیپلماتیــک
هــم از مســاعدت بــا طالبــان دریــغ نکــرد .شناســایی زود هنــگام طالبــان پــس از فتــح
مزارشــریف در  25مــی  1997میــادی و تــاش دیپلماتیــک بــرای گرفتــن کرســی
افغانســتان در ســازمان ملــل و ســازمان کنفرانــس اســامی از دســت نماینــده دولــت
ربانــی و دادن آن بــه نماینــده طالبــان نمونههایــی از ایــن تالشهــا بــود کــه ســرانجام
بــه نتیجــه رســید( .غالمــی)6279 :
پــس از پایــان یافتــن دوران ســیاه حکومــت طالبــان و حضــور همــه جانبــه جامعــه
جهانــی در افغانســتان ،ســازمان کنفرانــس اســامی بیارادهتــر و بیتوجهتــر از گذشــته،
بــا مســائل افغانســتان مواجــه شــد و اوضــاع در ایــن کشــور جن ـگزده چنــدان اهمیتــی
بــرای آن نداشــت .رونــد برخــورد ســازمان کنفرانــس اســامی نســبت بــه مســائل
افغانســتان بهگون ـهای بــود کــه گویــی افغانســتان ،جزئــی از کشــورهای اســامی نبــوده
و هیــچ رگ و ریشـهای بــا ایــن ســازمان و اعضــای آن نــدارد؛ امــا افغانســتان بــه دلیــل
موقعیــت اســتراتژیک و حساســی کــه در منطقــه دارد و پلــی مهــم میــان بخشهــای
مختلــف آســیا بــه خصــوص کشــورهای اســامی بــه شــمار مـیرود ،از اهمیــت ویــژه و
منحصربهفــردی در منطقــه برخــوردار اســت و ســازمان کنفرانــس اســامی نخواســته و
یــا نتوانســته از ایــن ویژگــی بــه نفــع کشــورهای اســامی و حــل مشــکالت آن اســتفاده
کنــد ایــن در حالــی اســت کــه افغانســتان امــروز برخــاف ســازمان کنفرانــس اســامی
 .1سازمان استخبارات ارتش پاکستان.
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و اعضــای آن ،محــور توجــه دیگــر اعضــای جامعــه جهانــی اســت و ایــن کشــورها
در حــال اســتفاده از فرصــت و زمینــه مناســبی هســتند کــه موقعیــت ایــن کشــور بــه
وجــود آورده ،امــا کمتــر تالشــی بــرای اســتفاده از ایــن موقعیــت بــه نفــع کشــورهای
اســامی صــورت گرفتــه اســت .بههرحــال ،بــا توجــه بــه شــرایطی کــه پیشآمــده و
بــه دلیــل جبــران ناکارآمدیهــای مــداوم ســازمان کنفرانــس اســامی و تغییراتــی کــه
در منشــور ایــن ســازمان بــه وجــود آمــده ،ایــن انتظــار وجــود دارد کــه ایــن تغییــرات
بتوانــد بــا دیــدی همهجانبــه و بــا توجــه بــه آینــده ،نقــش فعالــی در راســتای حــل
مشــکالت جهــان اســام بــه خصــوص افغانســتان در ســازمان همــکاری اســامی پدیــد
آورد( .روزنامــه راه نجــات)86122300 :
سازمان همکاری اسالمی در دوره حاکمیت کرزای
در دوره کــرزای ،ســازمان بــه شــکل فعالتــری در موضــوع افغانســتان بــه
نقشآفرینــی پرداخــت کــه بــه بخشــی از آن اشــاره میشــود:

 .1بازگشایی دفتر سیاسی سازمان کنفرانس اسالمی در کابل

وزارت امــور خارجــه یکشــنبه  89/10/12در بیانیــهای بازگشــایی دفتــر سیاســی
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
و منیــر عثمــان نماینــده ویــژه سرمنشــی کنفرانــس کشــورهای اســامی در مقــر ایــن
وزارتخانــه صــورت گرفــت .در ایــن دیــدار ،رســول از تصمیــم ســازمان کنفرانــس
کشــورهای اســامی در بازگشــایی دفتــر سیاســی آن نهــاد در کابــل اســتقبال کــرد و
مذاکراتــی در مــورد برنامههــای حکومــت بــرای بازگشــت مجــدد مخالفیــن بــه زندگــی
اجتماعــی میــان طرفیــن صــورت گرفــت .منیــر عثمــان نیــز در ایــن دیــدار از برنامههــای
صلــح دولــت افغانســتان حمایــت کــرد و از برگــزاری نشســت فوقالعــادهای در مــاه
مــارس  ۲۰۱۱میــادی در مــورد ایــن کشــور خبــر داد.
 .2افغانستان یکی از مسائل مهم مورد بحث سازمان

امــروزه بیــداری اســامی در میــان مســلمانان ،رشــدی فزاینــده را تجربــه میکنــد
امــا بــه مــوازات بازیابــی هویــت اســامی ،توطئههــا و ترفندهــا علیــه امــت اســامی نیــز،
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افزایــش مییابــد .بیشــتر ایــن توطئههــا و معضــات ،ریشــه در خصومــت دنیــای غــرب
بــا مســلمانان دارد .بحرانهــای عــراق ،افغانســتان ،فلســطین ،پاکســتان و همچنیــن
اهانتهــای مکــرر بــه مقدســات اســامی ،از ایــن نــوع مشــکالت جهــان اســام اســت.
اگرچــه بــرای حــل معضــات جهــان اســام ،تالشهایــی صــورت گرفتــه ،امــا بــه
نظــر میرســد بــرای ایــن کار ،بــه نهــادی قدرتمنــد و منســجم نیــاز اســت .در میــان
گروههــا و ســازمانهایی کــه در دنیــای اســام وجــود دارد ،ســازمان کنفرانــس اســامی
کــه شــامل  57کشــور اســامی و جمعیتــی بالــغ بــر  1/5میلیــارد اســت ،میتوانــد نقــش
مؤثــری در برطــرف کــردن معضــات امــت اســامی داشــته باشــد .لــذا ،در کنــار موضــوع
اصلــی فلســطین ،از دیگــر بحرانهــای منطقــهای دنیــای اســام کــه مــورد بحــث و
بررســی اجــاس وزیــران خارجــه ســازمان کنفرانــس اســامی قــرار گرفــت ،اوضــاع
افغانســتان بــود .ســازمان بــر ایــن بــاور اســت ،قضیــه افغانســتان ،راه حــل نظامــی نــدارد
و برقــراری صلــح در افغانســتان ،خواســته کشــورهای اســامی اســت .علیرغــم تصمیمــات
و مواضــع مناســب وزرای خارجــه کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی در
کنفرانــس تاجیکســتان ،ایــن نهــاد بــزرگ هنــوز از فقــدان تضمینهــای اجرایــی مؤثــر
بــرای عمــل بــه توافقــات خــود رنــج میبــرد .ســازمان کنفرانــس اســامی بــرای
تاثیرگــذاری بیشــتر ،نیــاز بــه اراده جمعــی ،هماهنگــی افزونتــر اعضــا و تضمینهــای
بیشــتر بــرای اجــرای قطعنامههــای خــود دارد( .رادیــو دری)1389 :

 .3شــکلگیری نهادهــای داخلــی جویــای همــکاری بــا ســازمان
کنفرانــس اســامی در افغانســتان

در کشــورهای دموکراتیــک و توســعه یافتــه ،مــردم از طریــق فعالیتهــای داوطلبانــه
در انجمنهــا و مؤسســات غیردولتــی بــه جامعــه کــه در آن زندگــی میکننــد خدمــات
مــورد نیــاز و ارزنــده را ارائــه میکننــد؛ آنهــا منتظــر دولــت نمیشــوند تــا بــرای جامعــه
تمــام خدمــات را ارائــه دهــد ،بلکــه فعاالنــه در امــور خدماتــی شــرکت میکننــد تــا
جامعهشــان زودتــر بــه رشــد و تعالــی بیشــتر برســد و خدمــات مــورد نیــاز جامعهشــان
تأمیــن گــردد .اکنــون در افغانســتان بــا همــکاری جامعــه بینالمللــی ،فضــای جدیــدی
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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بنــا بــر عالیــق و نظرشــان ،گــرد هــم آینــد و از طریــق تشــکیالت خویــش ،فعالیــت
نماینــد .یکــی از ایــن مؤسســات ســامانیافته کانــون توســعه و تعــاون افغانســتان اســت
کــه توســط اشــخاص تحصیلکــرده تأســیس شــده و در امــور فرهنگــی و اجتماعــی
فعالیتهــای چشــمگیر و قابلتوجــه داشــته اســت .اهــداف اساســی کانــون توســعه و
تعــاون افغانســتان عبارتانــد از:
 فعالیــت در امــور حقــوق بشــر ،صلــح ،دموکراســی ،آزادی ،وحــدت ملــی ،رشــد وتعالــی افغانســتان؛
 فعالیت در امور بازسازی ،حفظ محیط زیست و رشد و تعالی افغانستان؛ مبــارزه بــا مــواد مخــدر و بزهکاریهــا اجتماعــی و فســاد از طریــق فعالیتهــایفرهنگــی و اجتماعــی؛
 مبــارزه بــا تبعیضــات نــژادی ،جنســی ،مذهبــی ،لســانی و تــاش بــرای همبســتگیملــی و عدالــت اجتماعــی؛
 مبــارزه بــا جنــگ ،جهــل ،فقــر ،امــراض ،تروریــزم ،خشــونتهای اجتماعــی وفرهنگــی از طریــق فعالیتهــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و ســمینارهای ملــی و
بینالمللــی؛
 کمــک بــه مهاجریــن افغانــی و همــکاری بــا کشــورهای میزبــان بــرای حــلمشــکالت مهاجریــن؛
 حمایــت از زنــان ،کــودکان ،اقلیتهــای قومــی و مذهبــی ،روشــنفکران و زندانیــانسیا سی ؛
 همکاری با سایر مؤسسات مشابه در سطح ملی و بینالمللی؛ همــکاری بــا مؤسســات ســازمان ملــل متحــد ،اتحادیــه اروپــا ،ســازمان کنفرانــساســامی و دیگــر مؤسســات بــرای کمــک بــه افغانســتان( .ویــژه نامــه کانــون توســعه و
تعــاون افغانســتان)6 :1384 ،
 .4شورای عالی صلح و سازمان همکاریهای اسالمی

ایــن شــورا بــه مثابــه مظهــر اراده مــردم افغانســتان در راســتای اعــاده صلــح در
کشــور ،بنابــر ســفارشهای جرگــه ملــی مشــورتی صلــح و بــه تأســی از فرمــان مقــام
عالــی ریاســت جمهــوری در ســال 1389شمســی ایجــاد گردیــد .شــورای عالــی صلــح
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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 ،منطقـهای و
بینالمللــی بــه وجــود آورد .جامعــه جهانــی بــه شــمول ســازمان ملــل متحــد ،ســازمان
کنفرانــس کشــورهای اســامی و اتحادیــه اروپــا از تالشهــای صلــح ایــن شــورا
حمایــت خویــش را اعــام نمودنــد کــه در مقابــل شــورای عالی صلــح نیز حمایــت آنها
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
صلــح تصویــب نمــود کــه ایــن کنفرانــس بــه رهبــری ســازمان کنفرانــس اســامی
دایــر گــردد .بنــا بــر دعــوت ســازمان کنفرانــس اســامی ،هیــأت عالیرتبــه شــورای
عالــی صلــح عــازم عربســتان گردیــد و در نشســت گــروه تمــاس بینالمللــی پیرامــون
پروســه صلــح در افغانســتان مذاکــره صــورت گرفــت .در ایــن نشســت عــاوه بــر  47نفــر
از نماینــدگان کشــورهای جهــان ،نماینــدگان خــاص امریــکا و آلمــان بــرای افغانســتان نیز
حضــور داشــتند .در نشســت گــروه تمــاس بینالمللــی ،شــورای عالــی صلــح پیشــنهاد
نمــود کــه کنفرانــس اســامی علمــای جهــان اســام بــرای تبادلنظــر 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 3 :1390 ،ـ )6
 .5راهبرد سازمان همکاریهای اسالمی در برابر خشونت و جنگ

در برابــر خشــونت و وحش ـتافکنی طالبــان از طریــق عملیــات تــرور و انتحــار ،در
داخــل واکنشهایــی را بــه وجــود آورد ،از جملــه ســاکنان پایتخــت ،خواهــان صــدور
فتــوای عالمــان دینــی علیــه جنــگ و خشــونت شــدند آنــان از عالمــان دینــی و ســازمان
کنفرانــس اســامی خواســتند تــا در برابــر خشــونتهای جــاری در افغانســتان و ریختــن
خــون افــراد بیگنــاه ســکوت اختیــار نکننــد .در میــان دههــا مــورد صــدای آتــش و
انفجــار کــه همـهروزه نقــاط مختلــف افغانســتان را دچــار وحشــت و واهمــه میکنــد ،در
گوشـههای 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
و نامیمــون جــاری در کشــور بلنــد نمودنــد ،ایــن صــدا در هــرات محصــور نمانــد و تــا
کابــل ،بامیــان و ننگرهــار نیــز دنبــال شــد و صدهــا افغــان صلحطلــب را بهصــورت
مســالمتآمیزی بــه خیابانهــا کشــاند .آنــان بــا شــعارهای آشــتیجویانه و مســتند
بــه دســتورهای اســامی از تمامــی طرفهــای درگیــر در افغانســتان خواســتند تــا بــه
آدمکشــی بیــش از ایــن خاتمــه دهنــد.
بــا ایــن وصــف ،رونــد نامیمــون آتشآفرینــی در افغانســتان متوقــف نشــد ،بلکــه
چهبســا مــوارد خونریزیهــا شــدت گرفــت بهگونــهای کــه در تاریــخ 1392 /1/15
خونینتریــن انفجــار انتحــاری در والیــت فــراه رقــم خــورد و نزدیــک بــه صدنفــر را
بــه کام مــرگ بــرد .نظامیــان صلحآفریــن (آیســاف) نیــز در ایــن رونــد شــرکت کــرده
و بــه قیمــت کشــتن چنــد مخالــف مســلح ،مــادران یــازده کــودک معصــوم را در کنــر
بــه ســوگ عزیزانشــان نشــاند .در گوشــه دیگــر کشــور (شــاهراه غزنــی – کابــل) بیــش
از ســی مســافر بیگنــاه کــه ســوار یــک ماشــین مســافربری بودنــد ،توســط میــن کنــار
جــاده قربانــی شــدند .بــا ایــن وجــود ،صداهــای صلحطلبانــه خامــوش نشــد .چنــدی پــس
از آن بــه تاریــخ  18فروردیــن ســال  1392ســومین نشســت کنفرانــس همکاریهــای
اســامی بــرای آینــده صلحآمیــز افغانســتان در هتــل انترکانتنینتــال کابــل برگــزار شــد و
در آن ،بــر اجــرای مــواد قطعنامــه نشســت اســتانبول تأکیــد گردیــد.
در ایــن کنفرانــس ،محمــد یوســف نیــازی ،وزیــر حــج و اوقــاف ،تصریــح نمــود کــه
تمــام اتبــاع افغانســتان بــرای آوردن صلــح تــاش کننــد و بــه فکــر ایجــاد تغییــرات
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
شــوند؛ بلکــه از هــر تریبونــی و منبــری کــه در اختیــار دارنــد ،اســتفاده نمــوده و هــر
دو طــرف منازعــه را بــه صلــح دعــوت کننــد .وزیــر حــج و اوقــاف تأکیــد کــرد کــه
صلــح بــا یــک یــا چنــد نفــر برقــرار نمیشــود و بایــد همــه مــردم افغانســتان بــرای
تأمیــن آن تــاش نماینــد .بااینحــال ،پرســش ایــن اســت کــه آیــا ایــن راهبردهــای
صلحطلبانــه بــا تأســی از دســتورهای اســامی خواهــد توانســت ذهنیــت کســانی را
کــه مشــتاق خونریــزی هســتند ،تغییــر دهــد؟ کارشناســان مســائل سیاســی و آگاهــان
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امــور دینــی بــر ایــن باورنــد کــه هــرگاه راهبردهــای صلحجویانــه بــا حمایتهــای
معنــوی علمــای جهــان اســام ســطح وســیعتری بــه خــود گرفتــه و از ســوی تمامــی
کشــورهای اســامی و عالمــان دینــی حمایــت شــود ،قطعـ ًا در تغییــر افــکار کســانی کــه
توســط مخالفــان مســلح اغفــال شــده و بــه انفجــار و انتحــار دســت میزدنــد ،تأثیرگــذار
خواهــد بــود.
در همیــن حــال ،پروفســور نعمـتاهلل نجومــی ،عضــو هیــأت مشــورتی ایــن کنفرانس،
ایــن راهــکار را یــک ابتــکار مردمــی و مدنــی میدانــد کــه توســط پانــزده نهــاد افغانــی
آغــاز شــده و اکنــون در میــان بخــش بزرگــی از جهــان اســام طــرفداران زیــادی پیــدا
نمــوده اســت .بــه گفتــه وی ،ایــن راهبــرد هماکنــون 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 تالشــی بــرای راهانــدازی
رونــد مســتمری میدانــد کــه کمکــم بــه یــک صلــح افغانســتان را بــه یــک گفتمــان
اســامی در ســطح جهــان اســام مبــدل خواهــد ســاخت .وی بــا تأکیــد بــه تأثیرگــذاری
ایــن کنفرانــس و دســتاوردهای مثبــت آن تصریــح میکنــد :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
شــورشگری در افغانســتان را خواهــد گرفــت .نقطــه قابلتوجــه ایــن اســت کــه در ایــن
کنفرانــس ســخن و نظــری برعلیــه حکومتهــا یــا مخالفــان مســلح گفتــه نشــد ،بلکــه
صرف ـ ًا نظریــات عالمــان دینــی و دیــدگاه آنــان بیــان گردیــد .بااینحــال امیــدواری بــر
اینکــه آیــا راهبــرد اســامی صلــح در افغانســتان نتیجــه ثباتآفریــن داشــته و منجــر
بــه صلــح پایــدار خواهــد شــد یــا خیــر ،امــری اســت کــه آینــده بــه آن پاســخ خواهــد
داد .البتــه هــرگاه ایــن رونــد اجمــاع کلــی را در ســطح جهــان اســام پدیــد بیــاورد،
شــکی نیســت کــه بازتــاب آن در تغییــر افــکار عمومــی و ذهنیــت مخالفــان صلــح مثبــت
مجســم خواهــد شــد( .گلکوهــی)21809 :
از ســال  1390شمســی ،برنامــهای باعنــوان همکاریهــای بینالمللــی اســامی
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بــرای آینــده صلحآمیــز در افغانســتان آغــاز شــده اســت .هــدف ایــن برنامــه غیردولتــی
و غیرسیاســی ایجــاد تفاهــم اســامی بیــن افغانســتانیها و علمــا و نهادهــای مدنــی
مطــرح بینالمللــی اســت .علمــای زیــادی از کشــورهای مختلــف جهــان از جملــه
فلســطین ،مصــر ،ایــران ،عــراق ،لبنــان ،اردن ،اندونــزی ،هنــد ،پاکســتان ،تاجیکســتان
و تعــداد زیــادی از علمــای  34والیــت افغانســتان در ایــن پروســه شــرکت داشــتند .ایــن
برنامــه کــه بــه ابتــکار نهادهــای جامعــه مدنــی افغانســتان و دانشــگاه کابــل و ســایر
دانشــگاههای افغانســتان صــورت گرفــت ،هــدف برنامــه وســیع اســامی در رابطــه بــا
تفاهــم اســامی در افغانســتان بــود( .تفاهــم اســامی .)50955 :در همیــن رابطــه در 30
دســامبر  2011میــادی همایــش بــا شــکوه و بیســابقه بــا عنــوان "همکاریهــای
اســام بــرای آینــده صلحآمیــز افغانســتان" در شــهر اســتانبول ترکیــه برگــزار گردیــد کــه
در آن بیــش از  120نفــر از امامــان ،رهبــران جامعــه مدنــی دانشــمندان مشــهور اســامی
و پژوهشگــران از افغانســتان و جهــان شــرکت کردنــد .دکتــر اکمالالدیــن احســان
اوغلــو بــه نمایندگــی از ســازمان کنفرانــس اســامی خطــاب بــه شــرکتکنندگان از
تعهــد جــدی ایــن ســازمان مبنــی بــر یــک آینــده صلحآمیــز در افغانســتان تأکیــد ورزیــد.
گشــایش ایــن کنفرانــس در حضــور مقامــات ارشــد ترکیــه ،فرســتاده خــاص
رییسجمهــور ایاالتمتحــده در ســازمان همکاریهــای اســامی ،دیپلماتهــای ارشــد
کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی ،شــامل نماینــدگان ارشــد از ســفارتهای
عربســتان ســعودی ،قطــر ،پاکســتان ،عــراق ،نیجریــه ،افغانســتان و ترکیــه صــورت
گرفــت .علمــای برجســته جهــان اســام کــه در ایــن کنفرانــس بــه ایــراد ســخنرانی
پرداختنــد ،عبــارت بودنــد از شیخاالســام دکتــر محمــد طاهــر قــادری مفتــی اعظــم
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
العلمــای اندونیــزی ،شــیخ امــداد حســین پیــرزاده و شــمار دیگــر از علمــا .هــدف از
راهانــدازی ایــن برنامــه ،فراهــم آوری فرصــت مناســب و موردنیــاز جهــت ایجــاد ســهولت
بــرای همکاریهــای محلــی ،منطقــهای و بینالمللــی ،همکاریهــا و همگراییهــای
اســامی بــرای حمایــت از صلــح در افغانســتان بــود.
ســومین کنفرانــس بینالمللــی "همــکاری اســامی بــرای آینــده صلحآمیــز
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افغانســتان" کــه  ۱۴و  ۱۵اســفند  1391در شــهر اســتانبول برگــزار گردیــده بــود بــا
قطعنامــه  ۱۱مــادهای بــه کار خــود پایــان داد .در ایــن کنفرانــس کــه بیــش از  ۶۰نفــر از
علمــای برجســته جهــان اســام و افغانســتان شــرکت کــرده بودنــد ،روی خشــونت فعلــی
افغانســتان و دریافــت راههایــی بــرای تأمیــن صلــح تأکیــد شــد( .ســومین کنفرانــس
بینالمللــی همــکاری اســامی)1391 :
خالصه قطعنامه سومین اجالس استانبول
 .۱افغانستان کشور اسالمی است نه دارالحرب؛
 .۲علمای کشورهای اسالمی برای صلح در افغانستان بکوشند؛
 .۳تمام جناحهای درگیر ،اختالفات خود را از طریق مذاکره حل کنند؛
 .۴رهبــران طالبــان و دولــت افغانســتان ،حقــوق اساســی مــردم را مــورد احتــرام قــرار
دهنــد؛
 .۵استفاده از نصوص شرعی برای توجیه حمالت انتحاری غیرمشروع است؛
 .۶حــق آزادی بیــان و آزادی رســانهها بــرای حــل صلحآمیــز مناقشــات بایــد محتــرم
شــمرده شود؛
 .۷حقوق زن حفظ شود و خشونت علیه زن محکوم است؛
 .۸ســازمان کنفرانــس کشــورهای اســامی بــرای تأمیــن صلــح در افغانســتان وارد
عمــل شــود؛
 .۹شــورای عالــی صلــح ،دامنــه گفتگوهــای صلــح را در منطقــه بــه ویــژه در پاکســتان
وســعت دهد؛
 .۱۰ســران دو طــرف ،مصونیــت پیــامآوران صلــح و عالقهمنــدان بــه صلــح را حفــظ
کنند ؛
 .۱۱ســازمان ملــل متحــد و ســازمان کنفرانــس کشــورهای اســامی گــروه کاری
مشــترکی را بــرای حمایــت از رونــد صلــح ایجــاد کننــد.
علمــای دینــی افغانســتان بــرای اولیــن بــار بــه گونــه جمعــی بــا حمایــت از قطعنامــه
ســومین اجــاس اســتانبول ،حمــات انتحــاری و خشــونت در افغانســتان را حرام دانســتند.
(علمــای دینی کشــور)21747 :
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نتیجــه؛ تحلیلــی بــر رابطــه ســازمان همکاریهــای اســامی در
موضــوع افغانســتان
 .1ســازمان کنفرانــس اســامی از همــان آغــاز تــاش کــرده کــه خــود را بــه عنــوان
یــک نهــاد منطق ـهای پایبنــد بــه حفــظ صلــح جهانــی و منشــور ملــل متحــد تثبیــت
کنــد .لــذا از ســال  1975میــادی 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 812 :1376 ،ـ  )813توجــه
ســازمان ملــل متحــد بــه ســازمان کنفرانــس اســامی در راســتای یــاری گرفتــن از
ســازمانهای منطقــهای در جهــت حفــظ صلــح و امنیــت بینالمللــی پــس از پایــان
جنــگ ســرد اســت ،بــه همیــن منظــور در ســال  1992میــادی پتــروس غالــی دبیــر
کل پیشــین ســازمان ملــل متحــد بــا توجــه بــه مــواد  52تــا  54منشــور ملــل متحــد از
ســازمانهای منطقـهای درخواســت کــرد کــه فعاالنــه در امــر برقــراری صلــح در جهــان
ســازمان ملــل متحــد را یــاری کننــد .ســازمان کنفرانــس اســامی ،بــه عنــوان یــک نهــاد
منطقــهای از ایــن امــر اســتقبال کــرد و همکاریهایــی بیــن ایــن دو نهــاد پیرامــون
مســائل افغانســتان ،تاجیکســتان ،ســومالی و بوســنی آغــاز شــد .البتــه ســازمان کنفرانــس
اســامی تــاش کــرده در بحرانهــای دیگــری ماننــد جنــگ ایــران و عــراق ،اشــغال
کویــت توســط عــراق و اشــغال افغانســتان نیــز نقــش فعالــی در پیــش گیــرد .امــا از
تمامــی ایــن مــوارد ،ســازمان کنفرانــس اســامی تنهــا توانســته در بحــران بوســنی نقــش
پویــا و ســازندهای ایفــا کنــد (احمــدی)720 :1376 ،
پــس از خــروج ارتــش ســرخ از افغانســتان و درگیــری داخلــی گروههــای مجاهــد
افغــان ،کنفرانــس اســامی در حــد یــک موضعگیــری سیاســی ،البتــه در اجالسهــای
مختلــف ،از جملــه اجــاس هفتــم ســران در مراکــش در ســال  1994میــادی نگرانــی
عمیــق خــود را از ایــن درگیریهــا اعــام و بــر ضــرورت ایجــاد تفاهــم سیاســی جدیــد
میــان طرفهــای درگیــر تأکیــد کــرد و از تالشهــای دبیــر کل ســازمان ملــل در ایــن
خصــوص حمایــت نمــود .همچنیــن از هرگونــه تــاش مســالمتآمیز همســایگان در
ایــن بــاره حمایــت نمــود( .فــوزی تویســرکانی)90 :1377 ،
 .2برخــی معتقدنــد کشــورهای عضــو ایــن نهــاد( متشــکل از  57کشــور) ،تأکیــد
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دارنــد کــه در حــل مشــکالت و چالشهــای کــه امــت اســامی بــه گونــه جنگهــا
و بــه خاطــر عقبماندگیهــا بــا آن روبــهرو میشــوند از جملــه مقابلــه بــا امــراض
و فقــر نقــش مهمــی ایفــا میکننــد و حتــی بــاور دارنــد کــه در برقــرار ســاختن یــک
صلــح پایــدار در افغانســتان یکــی از مهمتریــن اولویتهــای ســازمان اســت .ســازمان
کنفرانــس اســامی همیشــه تــاش خــود را در حمایــت از افغانســتان حفــظ نمــوده و
در ابتکارهــا و تالشهــای گوناگــون منطق ـهای و بینالمللــی بــرای مــدت تقریب ـ ًا ســه
دهــه ،دخیــل بــوده اســت .اشــغال افغانســتان توســط نیروهــای شــوروی ،باعــث تشــکیل
اولیــن جلســه فوقالعــاده ســازمان کنفرانــس اســامی بیــن وزراء خارجــه کشــورهای
عضــو ســازمان در جنــوری  1980گردیــد کــه فقــط چنــد روز بعــد از اشــغال بــود و آن
گردهمایــی منجــر بــه تأســیس کمیتــه ســازمان کنفرانــس اســامی بــرای افغانســتان
گردیــد کــه متعاقــب آن ســازمان ،کوش ـشهای خــود را بــرای حــل مشــکالت کــه در
نتیجــه اشــغال روسهــا در افغانســتان بــه وجــود آمــده بــود ،آغــاز کــرد .در طــی ایــن
دوره ،ســازمان تعــدادی موافقتنامــه را در میــان گروههــای مجاهدیــن افغــان بــه هــدف
پیشگیــری از جنگهــا ،میــان گروههــای مجاهدیــن وســاطت نمودنــد و حتــی پــس
از آن ،گــروه بینالمللــی تمــاس بــا افغانســتان در اداره مرکــزی ســازمان کنفرانــس
اســامی در جــده پدیــد آمــد( .متــن ســخنرانی دکتــر اکمــال الدیــن احســان اغلــو در
کنفرانــس اســتانبول).
در کنــار تالشهــای بینالمللــی ،ایــن ســازمان کنفرانــس اســامی در زمینــه
پیشــرفت اقتصــادی ،اجتماعــی و بازســازی افغانســتان همــکاری نمــوده و در حــال
همــکاری اســت و در ایــن راه ،یــک ردیــف بودجــه اختصاصــی بــه نــام بودجــه همــکاری
ســازمان کنفرانــس اســامی بــرای مــردم افغانســتان ایجــاد شــده اســت .هــدف ایــن
بودجــه ،فراهــم نمــودن تســهیالت بشردوســتانه و همچنــان کمــک و همــکاری در
بخــش تعلیــم ،تربیــت و صحــت اســت .ســازمان آب نوشــیدنی را از طریــق چاههایــی
کــه توســط ســازمان کنفرانــس اســامی حفــر شــدهاند ،فراهــم نمــوده اســت .مــوازی بــا
ایــن فعالیتهــا ،ســازمان کمــک بــه افغانهــای مهاجــر را ارائــه نمــوده و همچنــان در
ســطح بینالمللــی جهــت بازســازی و توســعه افغانســتان تــاش مینمایــد .موجودیــت
دائمــی دفتــر ایــن ســازمان در کابــل باعــث میشــود کــه ســازمان بــا مــردم و دولــت
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افغانســتان بــه صــورت گســترده در تمــاس بــوده و بــا منابــع منطقـهای و بینالمللــی 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 خصومتهــا را از بیــن بــرده و یــک صلــح
پایــدار را از طریــق مذاکــره و گفتگــو در ایــن کشــور مســتقر نماینــد و ســازمان بــه عنــوان
میانجــی آمــاده همــکاری بــا جناحهــای زیربــط در پروســه ایجــاد مصالحــه و توســعه
ملــی اســت( .همــان)
 .3ســازمان کنفرانــس اســامی بــه عنــوان یــک نهــاد بینالمللــی اســامی کــه
دارای اعتبــاری جهانــی اســت امــروزه بــه عنــوان بزرگتریــن جامعــه کشــورهای
مســلمان در جهــان قلمــداد میشــود .در زمانــی کــه جهــان اســام آمــاج تهمتهــا و
افتراهایــی همچــون تروریســم قــرار گرفــت و غــرب ،برخــی از کشــورهای اســامی را
مــورد حمــات بیامــان نظامــی و فرهنگــی قــرار داد و کشــورهای عــراق و افغانســتان در
آتــش کینــه و عــداوت جهانخــواران آســیب دیــد ،وجــود نیــرو یــا ســازمانی فراملــی کــه
هــدف آن اتحــاد امــت اســام باشــد ،ضــروری مینمایانــد( .ســازمان کنفرانــس اســامی
و آینــده پیــشرو ،خبرگــزاری فــارس) در ایــن شــرایط ،مواضــع دیدگاههــا و اســتراتژی
ســازمان همــکاری اســامی در قالــب اعالمیههــا و قطعنامههایــی بیــان میشــود
کــه از نظــر حقوقــی هیچگونــه الزامــی ندارنــد و فاقــد ضمانــت اجرایــی هســتند .مث ـ ً
ا
در بحــران افغانســتان ،ســازمان همــکاری اســامی تجــاوز روسهــا بــه افغانســتان را
محکــوم کــرد و خواهــان کاهــش روابــط کشــورهای اســامی و بــه خصــوص عربــی بــا
شــوروی وقــت شــد ،امــا ایــن درخواســت هی ـچگاه جنبــه عملــی پیــدا نکــرد( .رمضانــی
بونــش.)4862 :
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کتابنامه
ـ احمــدی ،کــوروش (« .)1376ســازمان کنفرانــس اســامی در شــرایط جدیــد
بینالمللــی» ،مجلــه سیاســت خارجــی ،ســال یازدهــم ،شــماره ســوم ،پاییــز.
ـ تحــوالت منطقــهای افغانســتان ( .)1378بــه کوشــش حســین احمــدی( ،ســید
محمــد حســینی ســنگالخی ،دلایــل روی کار آمــدن و ســقوط مجاهدیــن در
افغانســتان ،تهــران ،مؤسســه مطالعــات تاریــخ معاصــر ایــران ،کتابخانــه مــوزه و مرکــز
اســناد مجلــس شــورای اســامی( ،مجموعــه مقــاالت همایــش).
ـ دانــش بختیــاری ،محمــد قاســم (« .)1380عملکــرد ســازمان ملــل در قبــال بحــران
افغانســتان» ،مجلــه پژوهشنامــه حقــوق اســلامی ،شــماره  3و  ،4تابســتان 57 ،ـ .66
ـ ســازمان کنفرانــس اســلامی ( .)1375گــردآوری فــرزاد ممدوحــی ،تهــران ،وزارت
امــور خارجــه (کتــاب ســبز) ،چــاپ دوم.
ـ فــوزی تویســرکانی ،یحیــی ( .)1377ســازمان کنفرانــس اســلامی (ســاختار،
عملکــرد و روابــط آن بــا ایــران) ،تهــران ،مرکــز اســناد انقــاب اســامی.
ـ مصفــا ،نســرین (« .)1376ســازمان کنفرانــس اســامی و همــکاری بــا ســازمان
ملــل متحــد» ،مجلــه سیاســت خارجــی ،ســال یازدهــم ،شــماره ســوم ،پاییــز.
ـ نجفــی ،علــی (« .)1389تنــوع قومــی ،فرهنگــی و زبانــی در افغانســتان» ،مجلــه
پژوهشهــای منطقــهای ،شــماره  ،5پاییــز و زمســتان 39 ،ـ .80
 http://hamshahrionline.ir/details/140409.ـ

ـ بازگشــایی دفتــر سیاســی ســازمان کنفرانــس اســامی در کابــل ،کــد خبــر،۱۳۱۱۲ :
تاریخ انتشــار.۱۳۸۹/۱۰/۱۳ :
 http://www.payam-aftab.com/fa/news/13112.ـ

ـ سایت دانشگاه امالقریhttp://uqu.edu.sa/page/ar/176648 .

ـ محمداکــرام اندیشــمند ،روابــط افغانســتان و پاکســتان در دوره ریاســت
جمهــوری محمــد داود (فصــل هفتــم از کتــاب مــا و پاکســتان) ،پژوهشســرای تاریــخ
افغانســتان.
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ـ پیام آفتاب حجتاالسالم اخالقی.۱۳۸۹/۱۲/18،
 http://payam-aftab.com/fa/news/13973.ـ

ـ روزنامــه راه نجــات ،شــماره  ،820ص  ،2ســازمان کنفرانــس اســامی و نقــش
فعــال در افغانســتان پنجشــنبه 23حــوت .1386
 http://www.rahenejatdaily.com/820/86122300.html.ـ

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

ـ طهمورث غالمی ،ریشهیابی حوادث تروریستی سیستان و بلوچستان.
 http://www.vahhabiyat.com/showdata.aspx?dataid=6279&siteid=1.ـ
ـ پایــگاه خبــری هریــوا :ســازمان همکاریهــای کشــورهای اســامی هــرات را در
عرصــه صحــت کمــک میکنــد ،ســه شــنبه 2 ,عقــرب .۱۳۹۱
 http://harivanews.net/?p=1328.ـ
ـ تذکــری مختصــر و دوســتانه در اطــراف یــک ســند تاریخــی ،ارگان نشــراتی شــورای
اروپایــی حــزب واحد.
 http://www.watan-afg.com/new_page_581.htmـ
ـ متــن ســخنرانی دکتــر اکمــال الدیــن احســان اغلــو در کنفرانــس اســتانبول
همکاریهــای بینالمللــی اســامی بــرای آینــده صلحآمیــز افغانســتان.
 http://fa.futurepeace.org.ـ
 http://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_conـ
tent&task=view&id=2102&Itemid=18.

ـ سازمان کنفرانس اسالمی و آینده پیش رو ،خبرگزاری فارس.۱۹/۰۲/۱۳۸۶ ،
ـ گــروه بینالملــل برهــان /فــرزاد رمضانــی بونــش ،بررســی چالشهــای
نقشآفرینــی ســازمان همــکاری اســامی.
 http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4862.ـ
ـ پیــام آفتــاب بازگشــایی دفتــر سیاســی ســازمان کنفرانــس اســامی در کابــل ،کــد
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خبــر ،۱۳۱۱۲ :تاریــخ انتشــار۱۳۸۹/۱۰/۱۳. :
 http://www.payam-aftab.com/fa/news/13112.ـ
ـ رییسجمهــور در دیــدار بــا نماینــده کنفرانــس اســامی ،کــد خبــر ،20639 :تاریــخ
انتشــار.۱۳۹۰/۱/۱۷:
 http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=20639.ـ
ـ رادیــو دری ،سهشــنبه 04 ,جــوزا  ،1389ســازمان کنفرانــس اســامی و معضــات
جهــان اســام.
 http://dari.irib.ir/political.ـ
ـ ویژهنامه کانون توسعه و تعاون افغانستان ،بهار.
 www.afghanistan.fi/pubfiles/Nashria_word.doc.ـ
ـ داراالنشــای شــورای عالــی صلــح ،گــزارش فعالیتهــای س ـهماهه شــورای عالــی
صلــح مــورخ  28ثــور .1390
 WWW.HPC.ORG.AF.ـ
ـ پیــام آفتــاب محمدرضــا گلکوهــی ،راهبردهــای اســامی بــرای صلــح در افغانســتان،
کــد خبــر ،۱۸۰۹ :تاریــخ انتشــار.۱۳۹۲/۱/۲۲ :
 http://www.payam-aftab.com/fa/news/21809.ـ
ـ تفاهــم اســامی ،هــدف کنفرانــس اســتانبول ،کــد خبــر ،50955 :تاریــخ انتشــار:
.۱۳۹۲/۲/۵
 http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=50955.ـ
ـ پروگرام همکاریهای اسالمی برای آینده صلحآمیز در افغانستان.
 http://fa.futurepeace.org.ـ
ـ ســومین کنفرانــس بینالمللــی همــکاری اســامی بــرای آینــده صلحآمیــز
افغانســتان بــه کار خــود پایــان داد ،تاریــخ انتشــار :پنجشــنبه  ۱۷حــوت .۱۳۹۱
 http://www.avapress.com/vdcdff09.yt0z96a22y.html.ـ
ـ پیــام آفتــاب علمــای دینــی کشــور خواهــان همــکاری علمــای کشــورهای اســامی
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.۱۳۹۲/۱/۲۰: تاریــخ انتشــار،۲۱۷۴۷ : کــد خبــر،بــرای ایجــاد صلــح در افغانســتان شــدند
 ـhttp://www.payam-aftab.com/fa/news/21747.

منابع مراجعه شده
،» فرهنگــی و زبانــی در افغانســتان، «تنــوع قومــی،)1389(  علــی،ـ نجفــی
.80  ـ39 ، پاییــز و زمســتان،5  شــماره،پژوهشهــای منطقــهای
 ـhttp://hamshahrionline.ir/details/140409.
 ـhttp://afghanistanhistory.net/home/index.php?option=com_content&task
=view&id=245&Itemid=1.

 ـhttp://www.rahenejatdaily.com/86030210/581.html.
 ـhttp://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_content&
task=view&id=2102&Itemid=18.

 ـhttp://www.farsi.ru/doc/1847.html.
 ـhttp://www.afghanpaper.com/info/saran20%siasi/dolat/dolat.htm.

