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 افغانستان یانیپا یرا در باز ینقش عربستان سعود رانیا
 کشاند یم لنجبه چ

 

 یدر پروسه گفت وگوها یکه عربستان سعود یدر آستانه زمان د،یآ یشب م یکه مسلماً پس از هر روز یطور همان
 یپرده برداشت که شامل طالبان م یکننده هست، تهران از پروسه صلح مشابه یدر حال گرفتن نقش رهبر یافغان
 .گردد
 زبانیاعالم نمود که آن کشور، م کیدرامات اریدر تهران به طور بس ران،یوزارت خارجه ا یسخنگو یقاسم بهرام

شا اف یدادن به منازعه در افغانستان بوده است. قاسم انیطرق ممکن پا یمذاکره رو یاز جانب طالبان برا ئتیه کی
 و افتهیمعاون وزارت خارجه انجام  یسطح عباس عراق رشنبه د کیبه روز « گسترده» یها گفت وگو نینمود که ا

 نگفته یزیموضوع او چ نیا اتیزئجصورت گرفته بود. در مورد  «یهم آهنگ»در مورد آن با حکومت افغانستان 
 .است
در صد افغانستان را در کنترول دارند و با توجه به  ۵۰از  شیکه طالبان ب یاز آن جائ:»نمود که  حیتوض یقاسم
او « ودند.ب رانیاند، طالبان عالقه مند گفت و گو با ا ریکشور با آن در گ نیکه ا یو سائر مسائل یثبات یب ،یناامن

فظ ح نقش سازنده در کیخواسته است تا  شهیهم»دارد، تانبا افغانس یطوالن سرحد کی رانیاشارت نمود که چون ا
 «.کند یصلح منطقه باز

 رانیا یلم تیامن یعال یشورا ریدب یشمخان یعل ریبان از تهران به دنبال مذاکرات اخلطا ئتیه داریگفت که د یقاسم
 «کامالً آگاه اند.» نشست و مذاکرات  نیدسمبر صورت گرفته است و مقامات افغانستان از ا 2۶ خیاز کابل به تار

 شرفتیو اداره کابل به منظور پ یافغان یگروه ها نیب گوگفت و «لیتسه»تهران  یعالوه نمود که هدف اساس یقاسم
 .مذاکرات به کابل برود نیدنبال کردن ا یبرا یبرنامه دارد تا به زود یپروسه صلح است. او گفت عراق

با هم  در آنست که یآرزومند نیند، بهترک یباهم تالق یگاه رانیو ا هایسعود یحرک ریمحتمل است که مس ریغ اریبس
آنکه به  در افغانستان بدون ینهائ یآنست که سرنوشت باز فتدیاتفاق ب کینزد ندهیتواند در آ یتصادم نکنند. آنچه م

 گریو هند د هیمانند روس یمنطقو یوجود دارد که دولتها یدوارین امینامعلوم بماند. اما ا دیبرسد، شا ینهائ یا جهینت
امارات  ،یعربستان سعود کا،یمتحد امر االتیا یعنیدسته چهارگانه ،  میتصام جهیکه نت رندیآن عمل انجام شده را نپذ

 .باشد یو پاکستان م یمتحد عرب
 زیهرگاه شک داشته باشند که راه حل صلح آم ستندیتوانند از تالش باز ا ینم یافغان ریغ یگروهها بیترت نیع به

از شمال،  یبا نفوذ افغان ی. گروههادینما دیدسته چهارگانه، منافع مشروع آنها را تهد یبرتوسط پروسه تحت ره
شگفت  شود. و لیبر کشور شان تحم دینگرند که شا یم یافغانستان با رنجش به راه حل یغرب و سطح مرتفع مرکز

به طالبان بال و پر داده ، به صحنه  1۹۹۰ یسالها لیو پاکستان که در اوا یمنطقو رونیب یقدرتها نیآنکه ع زیانگ
دو باره به مثابه ارابه ران صلح و  دند،یتوسط آنها را ممکن گردان 1۹۹۶افغانستان آورده و امکان فتح کابل در سال 

 .با طالبان ظهور کرده اند یآشت
 ،یو امارات متحد عرب یعربستان سعود کا،یمتحد امر االتیکه ا نستیگردد ا یتهران م ینگران هیما شتریب آنچه

 یم یکیوپولتیابزار ج ثی( به حسمی)اسالم یافراط یاسیمعتقد به اسالم س یها کهنه کار در استفاده از گرو یقدرتها
و عراق شکست خورده اند، درحال انتقال  هیسور درداعش که  انیشواهد وجود دارند که آن جنگجو یباشند. برخ

 یم فیباشند که صلح و ثبات را تضع یداعش مواجه م فیط کیبا  یمنطقو یاباشند. دولته یبه افغانستان م افتنی
 .دیموانع را برمال گردان نی، اخارجه پاکستان ریوز یشیشاه محمود قر ریاخ یکنند. سفر منطقو
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 یئطالبان در برابر فشارها یستادگیا یبرا یآن انجام داده باشد تا فضائ یکار را برا نیشود که تهران ا یزده م حدس
 افغانستان یبرا ی. تهران به طور خاص مخالف هرگونه راه حلدینما جادیدسته چهارگانه ا یاز جانب پروسه کشورها

 االتیباور است که ا نیرا در منطقه بدهد. تهران برا کایمتحد امر االتیدوامدار ا یاست که امکان حضور نظام
برند  یرا جلو م رانیدر ا میرژ رییتغ یبرا یمشترکاً پروژه ئ یامارات متحد عرب و یعربستان سعود کا،یمتحد امر

 یبرز و م یدر آنسو سمیترور تیتقو یتخته پرش برا کیدهند که از افغانستان به مثابه  یبه خود راه نم یدیو ترد
ستان در افغان کایمتحد امر االتیهراس دارد که هدف ا نیاستفاده کنند. به طور خلص تهران از ا رانیا دنیثبات گردان

 .بکشاند یرا به خشونت و انارش رانیدر منطقه است که بتواند ا هیاوضاع مانند سور کی جادیا
موضع اعالم شده اش  یپاکستان رو نکهیتوانند و آن ا یحل شده م قیطر کیکه ظهور کرده اند، تنها به  یتضادهائ

 یگامپاکستان هن یدستها ن،یبدهد. با وجود ا تیاولو یبه اجماع منطقو در هرگونه راه حل افغانستان، یعنی ستدیایب
ظور را به من یوامارات متحد عرب یاز عربستان سعود یدالر اردیلیم نیچند یدولت یمال یکمکها راً یبسته شد که اخ

توانست به  یشود(. پاکستان م یدالر م اردیلیم 12شود که بالغ بر  ی) گفته مرفتیاش پذ یمقابله با بحران اقتصاد
 رکانهیز ندترف کای. باالثر امردیامر را دشوار گردان نیا کایمتحد امر االتیپول مراجعه کند، اما ا یالملل نیصندوق ب

ا شان ر یها سهینجات پاکستان سر ک یخواست تا برا یو امارات متحد عرب یبه کار برد و از عربستان سعود یا
و امارات  یعربستان سعود یتواند با دستورها ینم گریاست تا گفته شود که زعامت پاکستان د یکاف نیُشل کنند. هم

 .در قسمت حل منازعه افغانستان مقابله کند یمتحد عرب
به  یگریکامالً د دید هیاز زاو هیترک خصوصقطر و به  ران،یمانند ا یمنطقو یکشورها یاریآن، بس برعکس

کنند که برنده  یدارد. آنها با رنجش نظاره م یزاریدر خوف و ب شهیکنند که ر یو امارات نگاه م یعربستان سعود
 .خواهد بود یعربستان سعود یواقع
 ً  نیب تیثیکه ح ردیبگ یبرهه زمان کیرا در  نینقش صلح آفر یسعود میشاهکار خواهد بود هرگاه رژ کی نیا واقعا
 فهیوظ اهیاست. طنز مساله در آنست که سعود دهید بیآس به شدت یجمال خاشقج رحمانهیاش به دنبال کشتن ب یالملل

 اضیاشتباه کرد که ر دیبه عهده گرفته است. نبا تانساله افغانس 1۷را از جنگ  کایمتحد امر االتینجات دادن ا
 دهد. یقرار م شیبه نما یاسالم انهیدر منطقه خاور م کایمتحد امر االتیا یهمتا یمتحد ب کیرا به مثابه  تشیاهم

سرو  نهایسازد که هم یمستول کایمتحد امر االتیا یرا در کانگرس و رسانه ها یخواهد احساس بهتر یم اضیر
 به راه انداخته بودند. یقتل خاشقج لیرا به دل یسعود میرژ زاتمجا یصدا
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