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 صلح ۀبر پروس رشیبس موقت و تاث  به آتش ینگاه

 

 1مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی
 

و آغاز جنگ برضد حکومت افغانستان و نیروهای خارجی در  ۲۰۰۱گروه طالبان برای نخستین بار پس از سال 
 بس سه روزه را در برابر نیروهای حکومتی اعالم و رعایت کرد. کشور، یک آتش

ماه رمضان الی  ۲۷بس هشت روزۀ حکومت افغانستان از   سه روزۀ طالبان در سه روز عید، پاسخی به آتشبس  آتش
ها در مقابل اقدام حکومت برای   بس گفتند که این اقدام آن عید فطر بود، هرچند طالبان در اعالمیۀ پایانی این آتش ۵

 ه را بدون اعالم قبلی، اجرا کرده بود.بس سه روز  ها در عید گذشته نیز آتش بس موقتی نبوده و آن آتش
رو شد و به همین دلیل   به بس طالبان و حکومت افغانستان با استقبال گسترده در داخل و خارج از کشور رو آتش

روز دیگر نیز تمدید کرد، ولی طالبان پس از سه روز دوباره به حمالت خود در  ۱۰حکومت افغانستان آنرا برای 
 ادامه دادند. برابر نیروهای حکومتی

بس و تاثیرش بر پروسۀ   های این آتش جانبۀ حکومت و طالبان، تاثیرات و پیامد بس دو در این تحلیل با نگاهی به آتش
 صلح، مورد بررسی قرار گرفته است.

 
بسمتفاوتآتش
سو به شکل  از یکهای معمول در سایر کشورها بود، چون  بس تر از آتش ها در سه روز عید، متفاوت بس افغان آتش

ها اعالم و به گونۀ کامل در تمام مناطق کشور از سوی هر دو جانب رعایت  غیرمنتظره و بدون میانجیگری خارجی
های عید را در اکثریت مناطق به گونۀ   گردید و از سوی دیگر افراد طالبان و نیروهای حکومت، مراسم و خوشی

های یادگاری و  ای افغان با جنگجویان طالب دیدارهایی داشتند، عکسه گسترده با هم یکجا تجلیل کردند و حتی مقام
 دیگر را به آغوش کشیدند. سیلفی گرفتند و هم
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گیر کرد، چیزیکه در داخل و خارج  ها بلکه جهانیان را حیران و غافل چگونگی وضعیت در این سه روز نه تنها افغان
های مختلف به شمول امریکا و ناتو با حمایت   شورها و سازمانبس نیز گردید و ک از کشور باعث امیدواری تمدید آتش

 بس سه روزه خویش را تمدید کنند. از تمدید آن از سوی حکومت افغانستان، از طالبان نیز خواستند تا آتش
های صلح در تمام مناطق کشور بلند   بس و خواست  در جریان سه روز عید صداهای گستردۀ به حمایت و تمدید آتش

بس خویش را تمدید کرد و از طالبان نیز خواست تا   همین دلیل حکومت افغانستان برای تشویق طالبان، آتش شد، به
بس خویش را تمدید نکرد،  بس خویش را تمدید کنند. اما طالبان به دلیل وضعیتی که در این سه روز حاکم شد، آتش آتش

 گرفت. ازدید داشتند، روحیۀ ضد جنگ به شدت قوت میچون در آنعده افراد طالبان که با نیروهای حکومتی دید و ب
 

بسدوجانبهتاثیراتوپیامدهایآتش
بس موقت میان حکومت افغانستان و طالبان، پیامدها و نتائجی برای هر دو جانب در پی داشت که در سطور زیر  آتش

 ها اشاره شده است: به برخی آن

 سخ مثبت از سوی طالبان حتی برای سه روز، ثابت ساخت که در بس و دریافت پا حکومت افغانستان با اعالم آتش
 های موثر و عملی را برای صلح در کشور برداشته است. های اخیر گام سال

 های صلح رئیس جمهور غنی را  ها از تالش بس و سپس تمدید آن از سوی حکومت اعتماد و حمایت افغان اعالم آتش
 بیشتر ساخت.

 های  بس اخیر، گام تواند با ابتکارهای چون اعالم آتش نشان داد که حکومت افغانستان میبس  اقدام حکومت برای آتش
 موثر را در راستای تامین صلح در کشور بردارد.

 ها در  بس نشان داد که ادامۀ جنگ در کشور هنوز هم عوامل خارجی دارد و اگر مداخالت و حضور خارجی آتش
 مصالحه نمایند. توانند با هم ها می کشور نباشد، افغان

 بس  های زمینی همخوانی ندارد و این آتش بس نشان داد که ادعای وجود بیست گروه مسلح در افغانستان با واقعیت آتش
به جز دو انفجار در ننگرهار که مسؤولیت آنرا گروه داعش به عهده گرفت، در تمام مناطق کشور رعایت گردید. از 

های گروه داعش نیز در مناطق شرقی  ین سه روز، ثابت ساخت که تمرکز فعالیتسوی دیگر، تنها حادثۀ ننگرهار در ا
 به خصوص در والیت ننگرهار است و در سایر مناطق کشور فعالیت آنچنانی ندارد.

 بس نشان داد که برخی اختالفات داخلی گروه طالبان در سه سال اخیر روی صفوف جنگجویان این گروه تاثیری  آتش
 وه هنوز هم از وحدت و قوت برخوردار است.نداشته و این گر

 اند و قناعت اکثریت  ها در هر دو جانب جنگ، به شدت از جنگ جاری در کشور خسته شده بس نشان داد که افغان آتش
 ها برای صلح آماده شده است. مطلق افغان

 ن سه روز امیدواری به یک بس از سوی طالبان باعث ناخوشنودی مردم گردید، ولی در کل ای هرچند تمدید نشدن آتش
ها ایجاد کرد و این سه روز همچنان ثابت ساخت که  آمیز و بدون خشونت در کشور را در بین افغان گی صلح زنده

 ها و موفق شدن آن، مهم و حیاتی است. های اجتماعی در چنین پروسه حمایت مردمی به خصوص تاثیر رسانه
 

بسومذاکراتصلحآتش
ها را بیش از پیش تقویت کرد و این   ها، امیدهای صلح و کنارهم آمدن افغان  میانجیگری خارجی بس ظاهرا بدون آتش

 اند. تر شده  االفغانی نزدیک ها نسبت به هر وقت دیگر به تفاهم بین امیدواری را بیشتر ساخت که افغان
ت کنترول یکدیگر در سه روز بس دوجانبه و گشت و گذار افراد طالبان و نیروهای حکومتی در مناطق تح رعایت آتش

االفغانی  عید، تحول بزرگی در ایجاد فضای اعتماد میان دو جانب جنگ بود که در راستای آغاز تفاهم و مذاکرات بین
های طالبان  های با مقام در حالیکه شورای عالی صلح نیز گفت که در این روزها تماس .شود گام مهم و موثر پنداشته می

 گرفته شده است.
هایی نیز در برابر این اقدام حکومت و   بس موقت حکومت و طالبان، مخالفت  ها از آتش وجود حمایت گستردۀ افغان با

طالبان بلند شد که نشانگر موانع داخلی در برابر صلح در کشور است. بنابراین، مبارزه با این موانع نیز یکی از 
 شود. های مهم در راستای تامین صلح در کشور پنداشته می گام

ای برای گفتگو با  شود، ولی ظاهرا طالبان اراده در جانب دیگر، هرچند از گفتگوهای مخفی با طالبان سخن گفته می
حکومت افغانستان ندارد و این گروه روی گفتگوهای صلح با امریکا تاکید دارد. به همین دلیل در اعالمیۀ پایانی 

 مت افغانستان را رد کرد. بس، هرگونه گفتگوهای آشکار و مخفی با حکو آتش
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سو رئیس جمهور افغانستان برای   بس سه روزه در این مورد دیده شد، از یک پیشرفتی مهمی که به دلیل رعایت آتش
نخستین بار از گفتگو در مورد حضور و نقش نیروهای خارجی در افغانستان سخن زد و از سوی دیگر، وزارت 

ای صلح با طالبان خبر داد. جیمز کننگهم سفیر پیشین امریکا در افغانستان خارجۀ امریکا نیز از اشتراک در گفتگوه
کند و به همین دلیل امریکا باید با طالبان گفتگو  ای گفت که امریکا نقش واضحی در افغانستان ایفا می نیز در مصاحبه

 کند.
کارهای نظامی هیچ  اند که پافشاری بر راه درگیر جنگ افغانستان به شمول طالبان به این نتیجه رسیدههای  گرچند جهت
های اخیر خود به گونۀ مسلسل از امریکا  ها را پیروز نخواهد کرد و به همین دلیل طالبان نیز در اعالمیه یک از جهت

ال باوجود اینکه در حال حاضر تلفات نیروهای خواهد تا به گفتگوهای صلح با این گروه حاضر شود، ولی عم می
ها قربانی  روزه در هر دو طرف از افغان ترین حد آن رسیده و جنگ جاری همه خارجی در جنگ افغانستان به پایین

گیرد، طالبان با ادامۀ جنگ جاری در برابر حکومت افغانستان، در پی حاضر شدن امریکا به گفتگوهای صلح با  می
 ی را روی دست ندارد.  االفغانی برنامه و برای تفاهم بین این گروه است

بس اخیر دیده شد، ولی تا زمانیکه  هایی برای موفق شدن پروسۀ صلح افغانستان به دلیل آتش  بنابراین، هرچند پیشرفت
اهد های درگیر با پروسۀ صلح صورت نگیرد این پروسه همچنان توفیقی نخو  برخورد واقعبینانه از سوی تمام جهت

 داشت.     

 پایان

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

