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عارف عباسی

جلسۀ صلح ماسکو به ابتکار روسیه!

خبر انعقاد مذاکرات صلح با اشتراک نمایندگان طالبان را در ماسکو امروز در اخبار انگلیسی بی بی سی خواندم.
مقدم برهمه تبصره باید گفت برای رفع عطش تشنگی اگر یک لپ آبی از هر چشمه سار و جوی باری که میسر گردد آب حیات است.
ما جوینده و پویندۀ صلحیم و خواهان ختم این جنگ تحمیلی نا فرجام تباه کن و بربادی آفرین که مملکت ما را به بی ثباتی و نا امنی
و بن بست کشانده و مردم ما را در وهم ،هراس ،تهلکه و عدم اطمینان به زنده ماندن قرار داده که تأثیرات سخت ناگوار اجتماعی
و اقتصادی را بار آورده.
حکومت افغانستان با بی میلی ،عدم عالقه و شک و تردید با این جلسه نگریسته و در آن سهم نگرفت ،ولی اعضای شورای عالی
صلح افغانستان در آن شرکت ورزیده اند.
ماسکو عالوه بر نمایندگان طالبان از یازده مملکت به شمول ایاالت متحدۀ امریکا ،چین ،هندوستان ،ایران ،پاکستان و جمهوریت
های آسیای میانه و افغانستان غرض اشتراک در این جلسه دعوت نموده .آگاهان سیاسی توقع یک نتیجۀ قاطع و مثبت ،انجام موفقانه
و رسیدن به یک توافقنامۀ حل بحران را از این جلسه ندارند.
سؤال عمده و اساسی که در ذهن خطور می کند این است که آیا نمایندگان طالب با مد نظر داشت واقعیت های عینی از استقالل
عقیده ،اراده و تصمیم گیری برخوردار استند؟
اما سؤال دیگری مطرح می گردد که چرا روسیه به چنین اقدامی مبادرت ورزیده؟


آیا ماسکو واقعا ً از صمیم قلب طرفدار صلح و امنیت و ختم جنگ در افغانستان است؟



و چگونه با دشمن دیرینه کنار آمده آن ها را در خانۀ خود مهمان می کند؟



و یا مقاصد بزرگ سیاسی ،رقابت ها و بهره برداری ها در پس پردۀ این ابتکار وجود دارد؟

البته در سیاست یگانه وسیلۀ دریافت حقیقت شک و تردید و حدس و گمان است ،که با کنار هم ماندن وقایع ،گزارشات و واقعیت ها
شاید تحلیل مقرون به حقیقت دستیاب گردد .لذا به این ارتباط دالیل ذیل قابل تذکر دانسته می شود:


 -1بعد از بال کشایی روسیه در مناطق فرا مرزی و مداخلۀ نظامی اش در سوریه قدرت سیاسی و نظامی خود را بعد از

فرو پاشی شوروی سابق مورد آزمون قرار داد ،و دریافت که به حیث بازیگر سیاسی در برابر یکه تازی های امریکا و متحدین آن
تبارز نموده سرنوشت تعیین شدۀ یک مملکت را که توسط غرب و هم پیمانان شرق میانه اش صورت گرفته دور داده با تبانی ایران
مسیر جنگ را تغییر و با ترکیه و اسرائیل به نحوی مصالحه نموده و بقای حکومت بشاراالسد را تا حدی تضمین نماید و برای خود
جای پای محکمی در ذخایر طالی سیاه و بحیرۀ مدیترانه ایجاد نماید این که با چه قیمتی و چه تلفاتی؟؟ مهم نیست!!


 -2تقابل با امریکا را در سوریه در جغرافیای سیاسی افغانستان در یافته و با پا در میانی پاکستان روابط سیاسی و نظامی

با طالبان بر قرار و نظر به اسنادی آن ها را از لحاظ مالی و نظامی کمک و از لحاظ سیاسی داعیۀ ایشان را تقویت نموده.


 -3به احتمال قوی بعد از ختم بحران سوریه که البته مبین موفقیت روسیه و ایران در درهم شکستن مخالفین رژیم که توسط

امریکا و متحدین خلیج تمویل ،تسلیح و حمایه می شدند ،کار زار دیگر افغانستان و تقویت طالبان توسط روسیه باشد .دعوت از
طالبان به ماسکو در این مذاکرات و این که چه دست آوردی داشته باشد و یا خیر ،در واقعیت به رسمیت شناختن طالبان و تحکیم

موقف سیاسی شان است .در این بازی نباید امیدی به صلح و پایان جنگ داشت بلکه کشودن صفحۀ دیگر جنگ سرد و یک جبهۀ
نوین علیه امریکا با کمک و دستیاری ایران و دوام جنگ توسط طالبان و در نهایت امر نفع بردار پاکستان است.


 -4بازی پاکستان

متعاقب تغییر سیاست امریکا علیه پاکستان و فشار ها و تحدیدات کمک های نظامی و اقتصادی و تمایالت بیشتر دوستانه توأم با
روابط نظامی و اقتصادی امریکا با هندوستان .سیاست مداران کهنه کار و چیره دست پاکستان دست زیر االشه نه نشسته به بازی
های بزرگ سیاسی متوسل شدند:

الف – توسعۀ روابط همه جانبه با چین:
موافقتنامۀ همکاری کنونی پاکستان تحت عنوان «کمربند و راه» و کمک  60بلیون دالر چین به پاکستان و برنامۀ انکشاف وسیع
البنیاد برای پاکستان که در جهان در روابط دو کشور بی سابقه است .من اسناد این برنامۀ انکشافی را خوانده ام که انکشاف جمیع
ساحات پاکستان را از زراعت ،گرفته تا صنعت ،تجارت ،ترانسپورت ،اطالعات و امور فرهنگی احتوا می کند.
پاکستان به اساس این قرار داد زمینۀ تمرینات مشترک بحری را در بحر هند برای چین میسر ساخته و هندوستان را مورد تهدید
قرار داده و با اعمار ،فراخ سازی و افزودن به عمق بندر گوادر نه تنها زمینۀ توسعۀ تجارت چین را با شرق میانه و اروپا مساعد
ساخته بلکه امکانات استفادۀ تحت البحری های چین را در این بندر مهیا گردانیده .ظاهرا ً چین ازعملیات تروریستی و پناه دادن
تروریست ها در خاک پاکستان به خاطر امنیت کار گران و متخصصین خود و توسعۀ فعالیت های منطقوی اش به شمول افغانستان
راضی به نظر نمی رسد.

ب – برقراری روابط بین طالبان و ایران:
پاکستان با بازی دو پهلو و انتقام جویی از امریکا و برای تقلیل مصارف تمویل و تسلیح طالبان زمینۀ تماس های طالبان را با مقامات
عالی رتبۀ ایران فراهم ساخت .آخند مال اختر محمد منصور رهبر در گذشتۀ طالبان توسط پاسپورت پاکستانی چندین بار به ایران
سفر نمود و موافقتنامۀ همکاری بین طرفین صورت گرفت .مال اختر محمد منصور با خامنه یی رهبر والیت فقیه ایران دیدار نمود
که در اثر این همکاری پاسداران انقالب ایران در سال  2017عمالً در حمله بر مرکز والیت فراه سهم گرفتند و اجساد مردگان شان
شباشب به یک قریۀ ایران انتقال داده شد.
باالخره پاکستان برای برائت خود و پوشانیدن این طرح رفت و آمد مال اختر محمد منصور را به ایران به قوای امریکایی اطالع
داده و نامبرده توسط طیارۀ بی پیلوت امریکایی حین بازگشت از زاهدان به قتل رسید.

ج – زمینه سازی برای ایجاد روابط بین طالبان و روسیه:
پاکستان در این پیوند نقش علنی و اساسی داشت بعد از یک سلسله مذاکرات مخفی پاکستان روسیه را به حمایت و تقویۀ طالبان
تشویق نمود ،جنراالن نظامی روس به صوبۀ سرحد آمده با مقامات (نام نهاد) طالبان مستقیما ً مالقات و وعدۀ کمک های مالی و
نظامی را به ایشان دادند این که تا چه حد این وعده ها عملی شده جزء اسرار نگهداشته شده .پس در تحت چنین شرائطی نمی توان
به ارادۀ صادقانۀ روس در تأمین امنیت در افغانستان ،صلح و ثبات و ختم جنگ اعتبار نمود.
این جلسه نمایشی کاسه هایی زیر نیم کاسه یی دارد.
ایران و روسیه بنا بر ملحوظات روشن خواهان وارد آوردن فشار بر قوای ناتو بوده با تشدید این جنگ آن ها را مجبور به ترک
افغانستان نموده و در این باد و باران مراد خوچه چین اصلی که پاکستان است برآورده می گردد.
به حیث هـیـچ مـدان سیاسی مـن عـدم اشتراک حکومت افغانستان را در این جلسه یک خـبـط بـزرگ سیاسی مـی دانــم اگـر این
جلسه را به رسمیت نه شناخته بود چرا به هیأت شورای عالی اجازۀ اشتراک داد؟ باید افغانستان نخبه ترین دپلومات های خودرا

(اگر داشته باشد نه صالح الدین ربانی را) به این جلسه می فرستاد تا به صراحت و شهامت موقف افغانستان در قبال این موضوع
بیان می شد .نمی دانم دستور خلیل زاد چه بوده؟

16 -Comments
10 - Shares
44You, Said Hamidullah Rogh, Mir Ansari and 41 others

Mir Ansari
محترم عباسی صاحب تحلیل و تفسیر عالی اما اینکه اداره کابل نماینده رسمی خود را در ماسکو نه فرستاد ممکن به ذعم اینکه نشان بدهد که
شورای عالی صلح مستقل از حکومت کابل است چند نفر را که تنها خانم سرابی را میتوان تا حدی باالیش حساب کرد که تن اش به سر اش
می ارزد اما باقی مانده ها کسانی نیستند و نه بوده اند که بتوانند دران نشست نماینده گی از مردم افغانستان را در صحبت هایشان به تصویر
بکشند در حالیکه در شورای صلح افغانستان شخصیت های به مراتب فهمیده و آگاه بودند سوال بر انگیز است که چرا انتصاب درست در تعین
هیئت اعزامی به ماسکو نکردند و ازطرف دیگر در صورتیکه ارگ نماینده سیاسی خود را از وزارت خارجه روان نکرده بود پس برادر آقای
غنی که تصویر اش در جمع اعضای شورای صلح به ماسکو .رفته بود و در فیسبوک دست بدست شده آنجا چه میکرد و بسیار سوالهاست که
الجواب خواهد ماند اگر مقصد ماسکو از امتیاز گیری از امریکا نیست چرا آن نشست در .یک مملکت مستقل بیطرف دیگر صورت نگرفت !؟

Mohammad Alcozi
افزون بر تحلیل وتفسیر عالى جناب عالى باید أضافه نمود كه جلسه صلح مسكو نشان دادن قدرت مسكو كه در قضایاى افغانستان میباشد تا به
امریكا نشان دهد ما باید شامل پروسه صلح در افغانستان باشیم ویك طرف قدرت میباشیم .

Moh Zahir Mirzaie

روسهابه امریکاییهانشان دادکه متوجه باشی که ماهم مانند دوران شوروی درمنطقه حضورداریم

Akram Haidary Jabarkhail

محترم عباسي صاحب تحلیل بسیار عالي و دقیق را ارایه نمودید  ،ممنون و سپاس

Schkeb Rassa
جناب آغای عباسی ای کاش برگذارکنندگان وشرکت کنندگان همچو نشست ها خلوص نیت داشته باشند امامتاسفانه این ها همه نمایش بیش نیست
چون مسکو میخواهد به آمریکا دیکته کند که آنان نیز باالی گروه دخیل درجنگ افغانستان تاثیر پذیر هستند واین جلسه به مثابه نشان دادن
قدرت ا زطرف مسکو به آمریکایی است وازجانب دیگر استقاللیت وآزادی طالب ها نیز زیر سوال است چون طالبان نیز بدون اشاره پاکستان
حرف وعمل آزاد ندارند .

Akram Haidary Jabarkhail

خبرتازه
دقایقی پیش نشست صلح ماسکو در ارتباط به افغانستان با سخنرانی سرگی الوروف افتتاح شد .به گزارش اسپوتنیک توجه فرمایید :
وزیر امور خارجه روسیه گفت ،گروه تروریستی داعش می خواهد افغانستان را به پایگاهش تبدیل کند.
الوروف :بازی های ژئوپولتیک در افغانستان عواقب وخیم دارد
به گزارش اسپوتنیک ،سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در آغاز نشست صلح مسکو برای افغانستان گفت" -:گروه تروریستی تالش
می کند تا افغانستان را پایگاهش در آسیای مرکزی بسازد.
الوروف همچنان در سخنرانی امروزش گفت ،که افغانستان نباید به میدان جنگ کشورهای دیگر تبدیل شود.
یادآوری می کنیم ،که نشست صلح مسکو برای افغانستان امروز جمعه با اشتراک نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان ،گروه طالبان و
کشورهای هند ،ایران ،قزاقستان ،قرقیزستان ،چین ،پاکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،ازبکستان و ایاالت متحده در هوتل پریزدینت مسکو
برگزار می شود.
تالش ها و تشویش های ماسکو برای حفظ سرحداتش از نفوذ داعش و طالب و نیرو های افراطی اسالم ګرا قابل درک است  .اما پرسش این
است که آیا امریکایی ها خواهند ګذاشت این تالش ها به ثمر برسد و جنګ در افغانستان و سرحدات حریف نیرومندش خاتمه بیابد ؟

Sanjar Ghafari
محترم عباسی گرانقدر و دانشمند بزرگ و توانا درود برشما و احساس عالی صلح و مردم دوستی تان .آنچه امروز الزم است به رشتۀ تحریر
در آورده اید فهم بلند و دیدگاه ژرف شما برایم افتخار و بالندگی ،نیرومندی علمی وتخصصی بخشید ،از آنجائیکه الزمه ای زمان برما حک…

Ghulam Said Shakib
اقای عباسی محترم نوشته شما بروییت روزنامهای امریکا و انگلیس در جلسه صلح مسکو کامال جانبدار واز حقیقت جریانات روز بدور مانده
است لطفا زد و بندهایی امریکا و انگلیس را در سطح جهان بشکل عینی ان برای مردم روشن سازید واز طرفداران تروریزم پرده برداری کنید
وبانیان جنگ را افشا نمایید

Shamseddin Nasrat
عباسی صاحب فرهیخته ودانشمند تحلیل بسیار کارشناسانه نمودید وکمنت های دوستان هم بسیار جالب بوده مزید بر روشن شدن مطالب عدیده
گردیده است  ،ببینیم که چه خواهد شد وهنوز تا رسیدن صلح بسیار وقت است .

Afghan Sadat
خپل ورور سره په کور کې کړي قتلونه
سور کافر ته کړي زارې د پخالینې ؟!…

Nasrat Habib
همه بازى هاى موش بیشك است امریكا مهرهاى خود را دارد روسیه و كشور دیگر مهره هاى خود را جنگ هاى استخباراتى است من به این
جلسه اعتبار ندارم و نتیجه ندارد

Qasim Baz
اگر واقعا و از طي دل امریكایها و حكومت كابل میخواهد جنگ را در افغانستان ختم میكرد چرا مقامهاي بلند پایه این دو كشور ذیدخل قضیه
در این اجالس اشتراك نكرد .پس معلوم میشود كه تا حال نه امریكا و نه حكومت افغانستان ارزومندي اوردن صلح در افغانستان ندارد .صلح
تنها شعار است.

