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 ۱۱/۰۳/۲۰۱۶                                       "مژده" وحید
 

 جنگ فصل آغاز در صلح مذاکرات پایان
 

بعد از چهار دور مذاکرات چهارجانبه که گفته می شد راه برای مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان هموار شده 
ست پگواش در قطر است، طالبان طی اعالمیه ای، هرگونه مذاکرهء مستقیم با حکومت را رد کردند و بر خواست هائی که در نش

عنوان کرده بودند، مجددا تاکید ورزیدند. در این اعالمیه آمده است که در شرایطی که امریکائی ها از یکطرف به تعداد نیروهای 
خود در افغانستان افزوده و جنگ را شدت بخشیده اند و از جانب دیگر از صلح سخن می گویند، دو حرکت متضاد است. طالبان 

 ت چهارجانبه در جریان این مذاکرات قرار نداشته اند.از آغاز مذکرا
در این اعالمیه طالبان این افواهات را نیز رد کرده اند که گویا اختر محمد منصور رهبر طالبان به کسانی وظیفهء شرکت در 

 مذاکرات صلح را داده است. 
م پاکستان در امور بین المللی در یک سخنرانی در اعالمیهء طالبان بعد از آن انتشار می یابد که سرتاج عزیز مشاور صدراعظ

ایاالت متحدهء امریکا گفت که رهبران طالبان همه با خانواده های شان در پاکستان زندگی می کنند و پاکستان بر آنان کنترول 
 دارد.

صورت گیرد اما اکنون مشخص قرار بود مذاکرات مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان در هفتهء اول ماه مارچ در اسالم آباد 
نیست که این مذاکرات چه زمانی و با چه کسانی صورت خواهد گرفت. گروه اصلی طالبان تحت قیادت اختر محمد منصور 
شرکت در مذاکرات را مربوط به تحقق خواست های شان ساخته اند که در راس این خواست ها اعالم تاریخ خروج کامل 

 قرار دارد. نیروهای خارجی از افغانستان
مشخص است که الاقل گروه اصلی طالبان هرگز نمی خواهد تا تحت قیمومیت پاکستان در مذاکرات شرکت نماید اما بعضی ها به 

 این باور اند که پاکستان می تواند طالبان را با فشار به هرکاری وادار سازد. آیا واقعا چنین است؟
دلیل تعزیرات بین المللی بشدت زیر فشار بودند، تحت فشار پاکستان و عربستان  طالبان در دوران زمامداری شان در حالیکه به

سعودی هم قرار گرفتند تا اسامه بن الدن را از افغانستان اخراج نمایند. اما همانگونه که شاهد بودیم، آنها به هیچ قیمتی حتی به 
 ور نشدند.قیمت از دست دادن امارت شان حاضر به تسلیم به خواست های این دوکش

امریکا به طالبان پیشنهاد کرد که اگر اسامه بن الدن را به آنها بسپارد، فشار های بین المللی به آنان را برطرف خواهد ساخت و 
زمینه را برای برسمیت شناختن امارت آنان از جانب کشور های دیگر و عضویت شانرا در سازمان های بین المللی مساعد 

 سرسختانه به این خواست ها جواب رد دادند. خواهد نمود اما طالبان
با توجه به این سابقه و تجربه از سرسختی طالبان، مشخص نیست که دولت وحدت ملی به کدام دلیل امیدوار بود که طالبان به میز 

 مذاکرات خواهند آمد؟ آیا فشار پاکستان برای ایجاد چنین تغییری در موضع طالبان کافیست؟
ردیم، در سالهای پایانی حضور نیروهای اتحاد شوروی در افغانستان که دیگر عالیم شکست آنان در جنگ اگر به گذشته برگ

آشکار شده بود، مذاکرات چهارجانبه میان نمایندگان شوروی، امریکا، پاکستان و دولت کابل در ژنو آغاز شد. در این نشست، 
گی از آنان در این مذاکرات شرکت نمود. در آن زمان یکی از استدالل مجاهدین افغان از صحنه غایب بودند و پاکستان به نمایند

های مجاهدین برای عدم شرکت در این نشست این بود که اتحاد شوروی طرف اصلی جنگ افغانستان است اما در مذاکرات 
ون می خواهند خود را چهارجانبه در نقش میانجی ظاهر شده است. روسها که عامل اصلی کشتار و ویرانی افغانستان اند، اکن

 میانجی میان دولت کابل و مجاهدین نشان دهند.
استدالل طالبان در مورد مذاکره با امریکا درست همان موضع مجاهدین را در اذهان تداعی می نماید. طالبان نشست های 

دولت وحدت ملی می بینند و  چهارجانبه را تالشی از جانب امریکا برای نشان دادن چهرهء خود بعنوان میانجی میان طالبان و
آنرا رد می کنند. از نظر طالبان امریکا باید از موضع "طرف در جنگ" با آنها مذاکره نماید. بنابراین تصمیم طالبان برای رد 

 مذاکرات صلح با دولت وحدت ملی یک تصمیم )تاکتیکی( نیست و نمی توان آنرا کوتاه مدت تلقی کرد. 
موضع پاکستان است که در سخنان اخیر سرتاج عزیز منعکس شد. سوال اینست که اگر پاکستان  در این رابطه یک سوال مهم

 واقعا بر طالبان کنترول ندارد پس این سخن سرتاج عزیز را باید ناشی از اشتباه وی تلقی کرد؟
شوند. برای درک دالیل این  سیاستمداران پاکستانی زرنگ تر از آن اند که در چنین موقع حساس، چنین اشتباه بزرگی را مرتکب

 سخن عزیز باید به سیاست های پاکستان در قبال افغانستان در طول چهارده سال گذشته باید نگاهی دقیق تر انداخت.
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در طول چهارده سال گذشته روابط میان اسالم آباد و کابل بصورت مقطعی گاهی پر تنش و زمانی خوب بوده است. نگاه دقیق به 
می دهد که عامل دوره های پرتنش در روابط میان دو کشور خود پاکستانی ها بوده اند که اگر هیچ حربهء  این مسئله نشان

 دیگری در دست نداشته اند، با فیر راکت های کور به مناطق مرزی افغانستان خواسته اند تا روابط را تیره سازند. 
سرد وگرم آفرینی ها در روابط با افغانستان چی بوده است؟ آیا  سوال اینست که هدف اسالم آباد از ایجاد چنین کش و قوس ها و

 پاکستان نیاز به فرصت دارد؟ اگر چنین است پس پاکستان از گذشت زمان چه انتظار دارد و منتظر چیست؟
است پاکستانی ها بصورت دقیق می دانند که نظام حکومت داری در افغانستان بجای رفتن بسوی استحکام در حال تضعیف شدن 

و با گذشت زمان این ضعف موجب اختالف در داخل عناصر تشکیل دهندهء حکومت خواهد شد که به نوبهء خود روند تضعیف 
را تسریع خواهد نمود. افغانستان ضعیف و تحت نفوذ مستقیم پاکستان هدف زمامداران این کشور است و گذشت زمان این فرصت 

 را فراهم خواهد آورد.
در  1947ف پاکستان و امریکا در مورد افغانستان بصورت روزافزون همسوئی می یابد. پاکستان در سال از جانب دیگر اهدا

شرایطی بعنوان یک کشور مستقل بمیان آمد که اتحادشوری بعنوان یک ابرقدرت جدید از خاکستر جنگ جهانی دوم قامت 
بسوی خلیج فارس و بحر هند بعنوان یک کشور پا به عرصهء برافراشته بود. پاکستان بعنوان مانعی فراراه این ابرقدرت نوظهور 

 وجود نهاد و تا پایان کار اتحاد شوروی به این وظیفه به شکل احسن عمل کرد.
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی موقعیت استراتژیک پاکستان بشدت صدمه دید و دیگر توجه غرب به این کشور کاهش یافت. آغاز 

این کشور را مجددا مورد توجه قرار داد. پس پاکستان کشوری است که با بحران زاده شده و  2001تروریسم در سال جنگ علیه 

 از بحران تغذیه کرده است.
اکنون که فدارسیون روسیه در صدد است تا بعنوان وارث اتحاد شوروی مجددا ایاالت متحدهء امریکا را به چالش بکشد، پاکستان 

 عنوی این رویاروئی بار دیگر مورد توجه است. بعنوان ابزار عن
برقراری صلح در افغانستان به نفع پاکستان نیست زیرا ثبات و امنیت در افغانستان خیال فدارسیون روسیه را از مرزهای جنوبی 

ید این منطقه اش راحت خواهد ساخت و در نتیجه پاکستان نیز دیگر اهمیت استراتژیک خود را در رویاروئی میان قدرت های جد
و جهان غرب که تازه جنگ سرد جدیدی را تجربه می کنند، از دست خواهد داد. چنین حالتی برای زمامداران نظامی پاکستان به 

 منزلهء یک کابوس است.
ر برگردیم به سخنان سرتاج عزیز که پاکستان را مسلط بر طالبان عنوان کرد و در مقابل طالبان نیز با اعالمیه ای، شرکت د

مذاکرات صلح تحت سرپرستی پاکستان را رد کردند. وقتی رئیس جمهور غنی بار دیگر گفت که افغانستان در معرض یک جنگ 
اعالم ناشده از جانب پاکستان قرار دارد، پاکستانی ها به هدف مقطعی دیگری دست یافتند که همانا رفتن روابط دوکشور بسوی 

. زیرا وقتی طالبان به مذاکره حاضر نشوند و پاکستان هم که خود بصورت علنی به فاز جدیدی از سردی و تیرگی روابط است
کنترول طالبان اعتراف کرده است، در این رابطه کاری انجام ندهد، روابط میان کابل و اسالم آباد بصورت طبیعی دچار تنش 

صداقت ندارد و با توجه به آغاز فصل جدید  خواهد شد. افغانستان می تواند ادعا نماید که پاکستان در کمک به پروسهء صلح
 جنگ، احتمال دارد که دالیل دیگری هم برای ادامهء تنش تا آغاز فصل زمستان آینده به میان آید. 

پاکستان با چنین سیاستی همچنان درصدد خریدن زمان است اما ما گمان می کنیم که پاکستان از پیامد های منفی بحران آفرینی در 
 گرفته و با کمک به پروسهء صلح افغانستان، درصدد اصالح آن سیاست ناکام است!منطقه درس 
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