
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 ۰۸/۰۷/۲۰۱۸                                                   ییزو څېړنو مرکز  د ستراتېژیکو او سیمه

 

 یاالفغان نیبست مذاکرات ب صلح افغانستان و بن ۀپروس

 

 1مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی
خارجۀ ایاالت متحده در امور آسیای مرکزی و جنوب آسیا هفتۀ گذشته در جریان سفرش آلیس ولز، معاون وزارت 

گی امریکا برای پیوستن به گفتگوهای صلح و صحبت روی آیندۀ نیروهای  به کابل، به خبرنگاران گفت که با آماده
 افغانستان را رد کند.خارجی در افغانستان، دیگر هیچ توجیهی برای طالبان نمانده که مذاکرات صلح با حکومت 

جانبه با طالبان، یک بار دیگر از  بس یک رئیس جمهور غنی نیز طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد صلح و ختم آتش
طالبان خواست تا به ندای صلح حکومت و مردم افغانستان لبیک بگویند و خاطر نشان ساخت که با توجه به اجماع 

 انستان، به هیچ کسی در قضیۀ صلح حق "ویتو" را نخواهد داد.المللی در رابطه به صلح افغ ملی و بین
اما گروه طالبان پس از فشارهای اخیر برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان، با نشر چندین اعالمیه خواست 

ف خواهانه در والیات مختل های صلح االفغانی را رد کرده و حتی حرکت حکومت و مردم افغانستان برای مذاکرات بین
 کشور را پروژۀ امریکایی عنوان کردند.

ها و فشارهای روز  های درگیر در بارۀ مذاکرات صلح، تالش پرسش اینجاست که با توجه به مواقف اخیر جهت
االفغانی و موقف تند طالبان در برابر آن، باآلخره سرنوشت پروسۀ صلح  افزون بر طالبان برای آغاز مذاکرات بین

 چه خواهد شد؟
 روز افزون بر طالبان فشارهای

کار  المللی بر طالبان برای حاضر شدن به گفتگوهای صلح، بخش اساسی راه فشارهای گوناگون به سطح ملی و بین
دهد. به همین دلیل، نخستین کار رئیس جمهور غنی متقاعد کردن و تحت فشار  صلح رئیس جمهور غنی را تشکیل می

های فراوان موفق به این کار نشد و با از سرگیری  ر طالبان بود که با تالشگرفتن پاکستان برای وارد کردن فشارها ب
 ای در پی نداشته است. ها در چند ماه اخیر نیز، تاکنون نتیجه این تالش

حکومت وحدت ملی، همزمان با فشارهای سیاسی به فشارهای نظامی بر طالبان نیز توجه بیشتر کرد. در سه سال 
دین بار دستور عملیات وسیع تهاجمی در مناطق مختلف کشور برای سرکوب طالبان را داد، گذشته نه تنها اینکه چن
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کار جنگی و حمالت هوایی امریکا در افغانستان نیز حمایت کرده است. به همین دلیل، رئیس جمهور غنی هفتۀ  از راه
نستان و جنوب آسیا، هدف از در استراتیژی امریکا در رابطه به افغا»گذشته در کنفرانس مطبوعاتی خویش گفت: 

 2«.استعمال قوه، صلح است
جانب دیگر این فشارها نیز، فشارهای مذهبی و اجتماعی بر طالبان است. رئیس جمهور غنی در کنار اینکه از 

خواهانه حمایت کرده، بارها جنگ جاری طالبان را از لحاظ شرعی نیز نقد کرده و بر  های اجتماعی صلح حرکت
ها،  ترین این تالش برضد جنگ جاری در داخل و خارج از کشور صادر شده، استناد کرده است. مهمفتواهایی که 

 رود. نشست علمای دینی در اندونیزیا، نشست علمای دینی در کابل و نشست آینده در عربستان سعودی به شمار می
االفغانی است.  تان و مذاکرات بینهدف اساسی این همه فشارها، آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانس

خواند و  ها را یگانه راه صلح در کشور می به همین دلیل، رئیس جمهور پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان
 کند. صلح با حزب اسالمی را، نمونۀ موفقیت این طرح عنوان می

ترین حد آن رسیده و بیشترین  پایین تلفات نیروهای خارجی در جنگ افغانستان به ۲۰۱۴از آنجاییکه که پس از سال 
خواهانه مردم و به نحوی فشارهای  های صلح دهد، حرکت ها تشکیل می قربانیان جنگ جاری در هر دو جانب را افغان

 اجتماعی بر طالبان نیز بیشتر شده است.
ند. چنانچه با ه اآن پرداخت گیری تند در برابر فشارهای اخیر، مایۀ نگرانی طالبان نیز شده و به تبلیغات وسیع و موقف

ای در برابر فتواهای اخیر، آنرا بخشی از فشارهایی خواند که جان نیکولسن قوماندان عمومی نیروهای  نشر اعالمیه
ناتو در افغانستان در ماه مارچ سال جاری در مورد آن سخن زده بود و از فشارهای مذهبی در برابر این گروه نیز 

خواندن طالبان و گروه داعش و « تکفیری»ت یک جنرال امریکایی در پنتاگون، مبنی بر دآور شده بود. اظهارایا
 خواندن نیروهای افغان و امریکایی، مورد دیگری بود که طالبان از آن به نفع خویش استفاده کردند.« مجاهدین»
 

 االفغانی طالبان و مذاکرات بین
نیروهای خارجی در کشور، هیچگاه رسماً گفتگوهای صلح طالبان به عنوان جهت اصلی جنگ حکومت افغانستان و 

گان حکومت  های غیررسمی با نماینده با حکومت افغانستان را نپذیرفته اند، هرچند در پشت پرده و در نشست
 اند. افغانستان گفتگو کرده

 گردد: االفغانی به چند عامل ذیل برمی انکار طالبان از گفتگوهای صلح بین
رود و به همین  جنگ بزرگترین تهدید برای این گروه، حمالت هوایی نیروهای خارجی به شمار میدر میدان نخست: 

کار جنگی امریکا و حضور نیروهای خارجی و ادامۀ  خوانند و راه االفغانی نمی دلیل، جنگ جاری در کشور را بین
 کنند. ان میافغانستان از سوی امریکا عنو« اشغال»ها برضد طالبان را، ادامۀ  عملیات آن

تواند  اند که حکومت افغانستان نمی دانند و همواره تاکید کرده طالبان حکومت افغانستان را فاقد صالحیت میدوم: 
روی عامل اصلی جنگ یعنی حضور نیروهای خارجی در کشور تصمیم بگیرد. در کنار این، از اختالفات داخلی 

نظام نیز هراس دارند که در صورت آغاز گفتگوها با  حکومت وحدت ملی و مخالفین سرسخت طالبان در داخل
رو، رئیس جمهور نیز هفتۀ گذشته به موانع داخلی صلح اشاره کرد  ها مواجه خواهند شد. ازین حکومت، با مخالفت آن

 دهد آنرا را رد کند. و گفت که صلح خواست ملت افغانستان است و به کسی اجازه نمی
شود و به  کشور تضعیف می« اشغال»حکومت افغانستان، داعیۀ طالبان مبنی بر  با آغاز گفتگوهای صلح باسوم: 

همین دلیل، این گروه در چنین وضعیتی از باختن روحیۀ جنگجویان خویش برای جنگ در برابر حکومت هراس 
ی رد بس اخیر و برخورد نرم برخی افراد طالبان با نیروهای حکومتی، برا دارد. از همین جاست که پس از آتش

 اند. های خویش را چندین برابر کرده االفغانی بودن جنگ جاری، تالش داعیۀ بین
 نقش امریکا در مذاکرات صلح

ایاالت متحده پس از آنکه با مخالفت شدید کرزی به دلیل آغاز گفتگوها میان امریکا و طالبان در قطر مواجه شد، 
کرده است. اما انکار طالبان از مذاکره با حکومت و پافشاری  همواره به مذاکرات طالبان با حکومت افغانستان تاکید
بست مواجه کرده است. به همین دلیل، در قدم نخست رئیس  بر گفتگوهای صلح با امریکا، پروسۀ صلح را با بن

روزۀ طالبان در عید گذشته، برای نخستین بار از گفتگو در مورد نقش آیندۀ  بس سه جمهور غنی در جریان آتش
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در گفتگوهای صلح با « اشتراک»های خارجی در کشور سخن زد؛ و سپس وزارت خارجۀ امریکا نیز به نیرو
 گی کرد. طالبان و بحث روی آیندۀ نیروهای امریکایی در افغانستان ابراز آماده

 های گذشته بیشتر روی حمایت از گفتگوهای هرچند موقف ایاالت متحدۀ امریکا در مورد صلح افغانستان در سال
های امریکایی تغییری در رابطه به استراتیژی  چرخید، ولی موقف اخیر مقام صلح حکومت افغانستان با طالبان می

 امریکا در بارۀ صلح افغانستان پنداشته شد.
گونه  نگرند و به همین دلیل هیچ های امریکایی به دیدۀ شک می رسد طالبان تا کنون به اظهارات اخیر مقام به نظر می

گی امریکا برای گفتگو با طالبان،  اند. در حالیکه آماده های امریکایی در این مورد نشان نداده به اظهارات مقام واکنشی
رود، خاموشی طالبان در مورد  قضیۀ افغانستان به شمار می حل سیاسی ترین خواست این گروه در خصوص راه مهم

 ها برای گفتگوهای مستقیم با طالبان است. آن های امریکایی، به معنای ادامۀ خواست اظهارات اخیر مقام
رسد که این خواست طالبان به آسانی برآورده  هایی نیز دارند و به نظر نمی اما امریکا و حکومت افغانستان معذرت

سالۀ جامعۀ  ۱۷ها و مصارف  خواهد حکومت افغانستان را که در نتیجۀ تالش شود. امریکا در حال حاضر نمی
میان آمده، در گفتگوهای صلح کنار بزنند و مستقیما با طالبان وارد گفتگو شود. از سوی دیگر، حکومت المللی به  بین

تاثیر از گفتگوهای صلح کنار زده شود و به همین دلیل بر  خواهد که به عنوان یک جهت بی افغانستان نیز نمی
حکومت افغانستان در جایگاهی نیز نیست که  ها تاکید دارد. در کنار این، گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغان

 امریکا را تحت فشار قرار دهد.
 
 
 

 گیری نتیجه
سو، به خصوص  االفغانی از چندین سال به این سالۀ افغانستان از طریق تفاهم بین ۱۷های پایان دادن به جنگ  تالش

عمال برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان پس از خروج بخش بزرگ نیروهای خارجی از کشور، جریان دارد، ولی 
 تاکنون توفیقی نداشته است.

ها" خواهان گفتگو با طالبان است که در نشست دوم  حکومت وحدت ملی با طرح مشخص و تاکید بر "مالکیت افغان
 پروسۀ کابل با وضاحت بیشتر از سوی رئیس جمهور اعالم شد، اما مشکل این طرح، سکوت در بارۀ عامل اصلی

 ادامۀ جنگ طالبان در کشور بود.
های شورای عالی صلح  هایی از گفتگوهای پشت پرده با طالبان به نشر رسید و مقام بس اخیر گزارش پس از آتش

گویند که در چند روز آینده، گفتگوهای مستقیم با طالبان آغاز خواهد شد. ولی با توجه به موقف اخیر  افغانستان نیز می
هرگونه مذاکرات با جانب حکومت افغانستان، دو احتمال وجود دارد. نخست اینکه این گفتگوها با  طالبان و رد نمودن

برخی افراد طالبان و تحت فشارها صورت خواهد گرفت و مانند مذاکرات "مری" خیلی زود متوقف خواهد شد. دوم 
انند مذاکرات "ارومچی" به رسمیت اینکه با برخی افراد سابق طالبان مذاکره صورت خواهد گرفت و طالبان آنرا م

 نخواهند شناخت.
های جنگ  در حال حاضر، نیاز به نقش فعال ایاالت متحدۀ امریکا در پروسۀ صلح افغانستان، به عنوان یکی از جهت

شود. به همین دلیل، تا زمانیکه امریکا جدول زمانی خروج نیروهای خویش از افغانستان را روی  دیده می جاری،
 پایان های جاری برای آغاز مذاکرات صلح نیز توفیقی نخواهد داشت. ره قرار ندهد، تالشمیز مذاک
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