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 آیا توافق صلح نزدیک است؟
 

 یجمهوري افغانستان روایاالت متحده امریکا تمام تالشش را به کار بسته است تا پیش از انتخابات ریاست
 د.یل آینا یچارچوب مذاکرات صلح با طالبان به توافقات

 ندهیرا با نما یی صلح افغانستان، مذاکرات فشرده یکا برایوزارت امور خارجه امر خاصنده ی، نماخلیلزاد یزلم
نجام ا یمرکز یایج و آسیخل یه، کشورهایافغانستان، از جمله پاکستان، روس یایل در قضایدخ یگان کشورها
ه، امارات، عربستان، هند و قطر، چند یاکستان، روسگان پندهیعالوه بر مالقات با سران و نما خلیلزادداده است. 

دار یز دیافغانستان ن یاسیو احزاب س یگان ارشد گروه طالبان و سران حکومت وحدت مل ندهیهم با نمایبار پ
 کرده است.
وها وگ ج مذاکرات و گفتیاز نتا یام روشنیچ پیکا هیاالت متحده امریا خاصها به ن باور اند که طرفیآگاهان به ا

ان منازعه، مذاکرات یپا یکا برایامر یجمهور سییت ریاند، اما قاطعه نکردهیوند به صلح افغانستان ارایدر پ
را به وجود آورده  یدواریو ام ینیبخوش یدان جنگ، نوعید فشارها در میأت واشنگتن در سطح منطقه و تشدیه

 است.
 پاکستان: یخرسند
 تیاز هنگام مأمور خلیلزادآباد از آغاز پروسة صلح است. ت اسالمیامتمرکز به کسب حم ییکایأت امریکار ه

ان گ ندهیشمول سران ارتش و نما آباد مسافرت کرده و با رهبران پاکستان بهبار به اسالم سو سه نیاش به ا
ان خان عمربا  خلیلزادت بود. یز اهمیآباد حا به اسالم ییکایأت امریدار کرده است. سفر هفته گذشته هیطالبان د

 کا به عمرانیامر یجمهور سیئدار کرد. دونالد ترمپ ریر خارجه پاکستان دیوز یشیو محمود قر صدر اعظم
ران با س یکیپاکستان روابط نزد صدر اعظماو در روند صلح افغانستان شد.  یخان نامه نوشت و خواهان همکار

 یروهایطالبان و مقابلة آنان با ن یها استیز سش همواره ایها یگروه طالبان دارد. او، در مواضع و سخنران
آباد و  ه اسالمیعل یر اظهارات تندیاخ یها در سال خلیلزاددر افغانستان دفاع کرده است. برعکس  یخارج

ها و مردم  ش به پاکستان به رسانهیمذاکرات و سفرها یوند به آجندایهرگز در پ خلیلزادطالبان داشته است. 
اند. عمران خان را مطرح کرده یدار ، رهبران پاکستان سخنان معناخلیلزاد یر اوج خاموشنگفته است. د یزیچ

رباره آباد د دگاه اسالمیکا پس از پانزده سال به دیم که امریاعالم کرد: خوشحال ییکایأت امریپس از مالقات با ه
 یها از خواست یبه برخ ییکایامر یهان مسأله است که مقامیدهنده ان اظهارات نشانیکند. ایافغانستان عمل م

، یپاکستان، مبارزه با گروه طالبان پاکستان یهااند. خواستسران پاکستان در قبال افغانستان پاسخ مثبت داده
 یارجاست خیورند، اشراف بر سیجانبه د کیافتن منازعة یهند در افغانستان، خاتمه  یرگذاریکاهش نفوذ و تأث

 شود.یقطع آب به پاکستان خوانده م یریکابل و ممناعت از جلوگ
اند. رهبر طالبان نه خواست نخست پاکستان انجام دادهیرا در زم یاقدامات یساز ها به منظور اعتماد ییکایامر

 ردهم کیآباد تسلرا دو دسته به اسالم یطالبان پاکستان یشتر، مسوول نظامیاند. پ کشته یاتیرا در عمل یپاکستان
ت یفعال یساختن فضا برا در شرق افغانستان)کنرها، نورستان، و ننگرهار( و تنگ یطق سرحدبودند. بمباران منا

 یان برداشتن برخیورند و از میدر خط د یافته است. حصارکشین راستا انجام یز در همین یطالبان پاکستان
 ده است.آباد بو ت اسالمیکسب رضا یها برا از تالش یز بخشی، نیآباد در خطوط مرز دشمنان اسالم

 : هیروس نقش به اعتراف
ه و ر خارجیآباد و کابل به مسکو رفت و با معاون وز کا پس از سفر به اسالمیامر خاصنده ینماخلیلزاد  یزلم
 یهالوماتپیش با دیها پس از مالقات خلیلزاددار کرد. ین در امور افغانستان دینده خاص کرملیر کابلوف نمایضم

ه یت روسیبه مسکو، کسب حما خلیلزادهدف سفر آورد خواند. تاه سفرش را پر دسته کویانیارشد روس، در ب
 طالبان و پاکستان بوده است. یاسیبا دفتر س ییکایأت امریاز مذاکرات ه
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موفقانة نشست مسکو در ماه  یآغاز شد. برگزار 2016ه در قبال مسأله صلحِ افغانستان از سال ینقش روس
ده از نقش و یوسته تالش ورزیه را در پروسه صلح افغانستان باال برد. واشنگتن که پیروس یرگذارینومبر، تأث
 ده است.یو افتکند، حاال به دنبال توافق با مسک یریند صلح جلوگیه در فراینفوذ روس

ه است، دیم صلح کشانیاز گروه طالبان را به مذاکرات مستق یأتیبار ه نخست یکه برا نیه با توجه به ایروس
د دارد که یرد، اما واشنگتن تأکیمند است که ادامه مذاکرات در چارچوب نشست مسکو صورت گعالق
 نجام شود.شهروندان و حکومت افغانستان ا ید به رهبریصلح با یوگوها گفت

ها تالش دارند که عنان پروسه صلح را به دست داشته باشند  ییکاین باور اند که امریشتر به ایآگاهان امور ب
ها در ییکایامر یانداز توان سنگ یگان حکومت افغانستان در نشست مسکو را مندیعدم اشتراک نما  که

فغانستان به اشاره واشنگتن از گماشتن اد حکومت اینشست مسکو عنوان کرد که به احتمال ز یبرگزار
 کرد. یگانش در آن نشست خوددارندهینما

 ران:یا کیتحر و جیخل یکشورها نقش یسازبرجسته
ج از جمله امارات، عربستان و یخل یکشورها یهاپلوماتیاش تا کنون به تکرار با د تیاز آغاز مأمور خلیلزاد
افغانستان  یایدر قضا یم و اثرگذاریدورة جهاد، نقش مستق ج برخالفیخل یدار کرده است. کشورهایقطر د

د طالبان در قطر و اتحا یاسیت دفتر سیک عربستان و امارات بر پاکستان، موجودیپلوماتیندارند، اما نفوذ د
ن ینقش ا یساز االت متحده خواهان برجستهیاست که ا یلیج، از دالیخل یک واشنگتن با کشورهایژیاسترات

 باشد.یافغانستان م یایضاکشورها در ق
جهان به دنبال حل و فصل بحران  یاش با کشورها و روابط یالمللنیاالت متحده نتوانسته فارغ از مناسبات بیا

ران، روند مذاکرات را یبه ا یرغبت یبا اعراب و ب ییکایأت امریفشرده ه یهاد. تماسیافغانستان برآ
ر ران دیکه نقش ایبرقرار نکرده است؛ درحال یرانیا یهابا مقام یچ تماسیه خلیلزادده است. یگرداندشوارتر

ت یران را متهم به حمایها، اییکاین، امریپس ین حال، در روزهایر است. در ایجنگ و صلح افغانستان انکارناپذ
 .انجامدیران در روند مذاکرات میشتر ایک بیها به تحر ن اقدامیاز طالبان کردند. ا یو نظام یحاتیتسل

 ر:یدرگ طرف دو مواضع
، فعاالن یاسیها و احزاب سانیمواجه شده است. جر یی گسترده یکنندة حکومت با انتقادهاأت مذاکرهیفهرست ه

. اندمذاکره با طالبان خوانده یت برایت و صالحیب آن را فاقد مشروعی، ترکیجامعة مدن یحقوق زنان و نهادها
رشدن یأت را ناقص بخواند و خواهان فراگیز فهرست هیتحده در کابل ناالت میر اید که سفیانتقادها سبب گرد

}حکومت افغانستان روز سه شنبه ترکیب شواری مشورتی به شمول رهبران کننده شود.أت مذاکرهیب هیترک
 اعالم نمود{ را ی و نمایندگان نهاد  های مدنی و اجتماعیرهبران احزاب سیاس زوسای شورای ملی، حکومت،

ت کرد که در حال حاضر سران حکومت به دنبال توافق با یه را تقوین فرضیکنندة صلح حکومت ا أت مذاکرهیه
ستان ها با طالبان و پاک ییکایامر ی، مذاکرات مخفیستند. اجتناب طالبان از مذاکره با حکومت وحدت ملیطالبان ن
ده یاز عواقب مذاکرات صلح گرد یغن و هراس محمد اشرف یان مذاکرات، موجب نگرانیکابل از جر یو انزوا

آباد بسپارد. همزمان،  گر زمام امور کابل را به اسالمیاست. سران افغانستان نگران هستند که مبادا واشنگتن بارد
 یخیارت یل دشمنیبه دال یک، شماریولوژیدیل ایدر حکومت افغانستان به دال یاسیرگذار سیتأث یها چهره یبرخ

از دست خواهند داد، خواهان توافق  یاسیشان را در حکومت و نظام س گاهیت و جایکه موقع نیل ایبه دل یو برخ
 ستند.یت مذاکرات صلح نیبا طالبان و موفق

، انیزندان یاند: آزادصلح مطرح کرده یوگوها ع گفترا در شرو یشرط اصل شیگر، طالبان سه پید یدر سو
موقت.  و حکومت یاسیر نظام سییو تغ یل قانون اساسیاه و تعدیک طالبان از فهرست سیشدن سران تحر رونیب

از  یکیچ یاند. تاهنوز هک طالبان شدهیم کابل و تحریها هم خواهان آتش بس و مذاکرات مستق ییکایجانب امر
جة یمدت به نت که مذاکرات در کوتاه نیها دربارة ان، گمانهینشسته است. بنابرا نه یبه کرسها  شرطشین پیا

 ت است.ینانه و دور از واقعیملموس برسد، خوشب
 

 با تشکر از روزنامۀ آرمان ملی 
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