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 18/121/2018         یدریح بیمحمد شع  

 در مذاکرات صلح افغانستان عجله

 سیرئ یصلح در افغانستان بوده است. اشرف غن یتالش ها یدر راستا عیسر راتییگواه تغ یالدیم 2018 سال

شرط با گروه طالبان را مطرح کرد. در  شیمذاکره بدون پ شنهادیپ یالدیم یماه فبرور لیجمهور کشور در اوا

آتش بس کوتاه مدت سه   کی بهسال جنگ  17 یبار در ط نیاول یفصل تابستان، دولت و طالبان برا انیجر

 نیدادن به جنگ در ا انیصلح در افغانستان را به منظورپا یخود برا خاص نمایندۀ کایمرا. افتندیروزه دست 

در مورد صلح افغانستان را  ینشست هیکرد. روس یشود، معرف یمحسوب م امریکاجنگ  نیتر یکشور که طوالن

مورد  نیو گفت و گو کردند. در آخر داریصلح و طالبان با هم د یعال یگان شورا ندهیکرد که در آن نما یزبانیم

لبان گفت و گو با طا یرا برا ینفر 12 أتیه کیکنفرانس ژنو در مورد افغانستان  انیجمهور در جر سیهم، رئ

 .کرد یمعرف

 کیکشور  نیوجود داشته باشد که در ا یباور نیچن دیمذاکرات صلح، با شرفتیپ عیتوجه به سرعت سر با

صلح در افغانستان،  یبرا امریکا نمایندۀ خاص لزاد،یخل یزلم ۀصلح وجود دارد. به گفت یبرا یعموم یتقاضا

 ایآس ادیتازه بن یحال، نظرسنج نیاجنگ بوده اند. با  ریسال درگ 40افغان ها سزاوار صلح اند؛ چرا که آنان 

(Asia Foundation)   صلح را نشان  یدر مورد تالش ها یاز افکار عموم دهیچیپ ریتصو کیدر مورد افغانستان

 .صلح عجله نشود یدهد که بهتر است در تالش ها ینشان م ینظر سنج نیا جهیدهد. نت یم

کنند که صلح با طالبان  یدرصد از افغان ها فکر م 41.9دهد که  ینشان م 2018سال  ینظرسنج یها افتهی

 میصلح به دو دسته تقس یدر مورد تالش ها یعموم دگاهیاز آن است که د یحاک ینظر سنج نی. استیممکن ن

از پشتون ها معتقدند که  ددرص 63.7تفاوت ها فاحش و قابل توجه است. در حدود  ،یشده است. از منظر قوم

درصد از هزاره ها و تنها  42.5ها،  کیدرصد از تاج 50.8تنها   کهیاست در حال ریصلح با طالبان امکان پذ

درصد  60.5متفاوت است، چنانچه  زینمردان و زنان  یها دگاهیباور اند. د نیها به ا کیدرصد از ازب 38.8

دو  نیدرصد از زنان صلح ب 46.5تنها  کهیمعتقدند که امکان صلح با طالبان وجود دارد در حال دایاز مردان شد

  .دانند یم ریطرف را امکان پذ

درصد از پاسخ دهندگان در شرق  73.6وجود دارد؛ چنانچه  یقابل توجه یدر مناطق مختلف تفاوت ها نیهمچن

 32.9)هزاره جات(  تنها  یکه در مناطق مرکز یاست در حال ریکشور باور دارند که صلح با طالبان امکان پذ

دهد که هنوز هم  ینشان م ینظر سنج نیا یها افتهی ن،یباور اند. عالوه بر ا نیدرصد از پاسخ دهندگان به ا

که در مواجهه  ندیگو یدرصد از افغان ها م 93.6از افغان ها از طالبان ترس و هراس دارند. در حدود  یاریبس

درصد از آنان در مواجهه با گروه داعش احساس ترس  94.9که  یکنند در حال یگروه احساس ترس م نیبا ا
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حال، تنها  نی. در عدیآ یب مگروه خطرناک پس از داعش به حسا نیدوم بانگروه طال بیترت نیکنند که به ا یم

دهد که  ینشان م نیکنند. ا یافغانستان احساس ترس م یدرصد از افغان ها هنگام مواجه شدن با ارتش مل 38.6

  .روند دشوار خواهد بود کیادغام طالبان در جامعه 

 شنهادیبه پ یغن رایصلح و گستره اختالف نظرها فراتر از مردم عام است. اخ یاجماع در مورد تالش ها نبود

 یاعضا أت،یه نیا یمذاکره با طالبان آماده کرده است. بالفاصله پس از معرف ینفر را برا 12از  یستیل لزاد،یخل

 .کردند دیز تردو همه شمول بودن آن ابرا ندهمذاکره کن أتیه ییکشوردر مورد توانا یاسیپارلمان و احزاب س

سوال  ریرا ز أتیه نیگفت گو با ا یطالبان برا لیانتقاد کردند و تما أتیه نیاز ا یاسیکه احزاب س یحال در

مذاکره کننده مطرح کردند.  میت یرا در مورد نفوذ اعضا یسواالت ندگانیمجلس نما ندگانیاز نما یبردند، تعداد

مذاکرات صلح را مورد انتقاد قرار  شبردیپ یاراه جامع" بر "نقشه یاسیاختالف نظر، احزاب س نیعالوه بر ا

 زین یاز سطح مل یاختالف و عدم هماهنگ نیصلح شامل نشده اند. گستره ا دیدادند و گفتند که آنها در طرح جد

  .فراتر است

 یجنگ راه حل نظام نیاند که  ا دهیرس جهینت نیدر جنگ افغانستان به ا ریاحزاب درگ رسد که تمام ینظر م به

 نیشود. عدم وجود چن جادیا یالملل نیاجماع ب کی دیبا انجامدیب تیصلح به موفق یکه تالش ها نیا یندارد و برا

اشتراک  یبرا هی. دولت افغانستان دعوت روسدش دهیدر کنفرانس مسکو در مورد افغانستان به وضوح د یاجماع

شرکت  یاز دولت افغانستان برا یندگیصلح را به نما یعال یشورا یدر کنفرانس صلح را رد کرد و سپس اعضا

هم دعوت  امریکاافغانستان نبودند. دولت  یرسم دگانیاعالم کرد که آنها نما تیکنفرانس فرستاد و در نها  نیدر ا

کرد؛  دیصلح و ثبات در افغانستان ابراز ترد جادیبر ا یمبن هیدر مورد قصد و تالش روس ورا رد کرد  هیروس

 .کنفرانس فرستاد نیشرکت در ا یرا برا شیها پلماتیاز د یکی تیاما در نها

 کیکشور به  نیشدن ا لی" در افغانستان و تبددیبزرگ جد ی"باز کیدرباره ترس از  یاسیمسائل س کارشناسان

مقامات  ،یالدیم 2018 لیکنند. در ماه اپر یصحبت م یالملل نیو ب یمنطقه ا یقدرت ها ینبرد برا دانیم

 یاعتقاد نیثبات ساختن افغانستان و فراهم کردن جنگ افزار به طالبان کردند . چن یرا متهم به ب هیروس ییامریکا

در  امریکامدت  یاست که از حضور طوالن یدیحس نا ام هیحرکت روس نیا لیاز دال یکیوجود دارد که 

است که متهم به شعله ور ساختن  یمنطقه ا یاز قدرت ها گرید یکی رانیدست داده است. ا هیافغانستان به روس

و طالبان در  یدولت یروهاین نیکه که نبرد ب ی، زمان2018 لیماه اپر خرکشور است. در اوا نیآتش جنگ در ا

 تیشکا تیوال نیبه طالبان در ا رانیا یحاتیشد، دولت افغانستان از کمک تسل دیفراه در غرب کشور تشد تیوال

  .کرد

به  یطالب کرده است. حت انیو آموزش جنگجو لیتمو زیرا متهم به تجه رانیا زین امریکامتحده  االتیا دولت

 ینقشه راه برا کیصلح در افغانستان بر سر  یبرا امریکا ژهیرسد که دولت افغانستان و فرستاده و ینظر م

به ثمر رساندن مذاکرات  یماه برا شش لزادیخل یاز آن است که برا یصلح توافق نکنند. گرچه گزارش ها حاک

گفته است که طرح صلح  حداقل  سیدر کنفرانس ژنو در سوئ یجمهور غن سیصلح فرصت داده شده است؛ اما رئ

  .دارد ازیپنج سال زمان ن

 یدر کشور م یخارج یروهاین یکه معتقدند طالبان بخاطر حضور نظام ییامر، تعداد افغان ها نیتوجه به ا با

باور اند. در  نیدرصد مردم به ا 15.2حساب  نیاست که با ا افتهی شیدرصد افزا 6.4جنگند نسبت به سال قبل 
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و  تیکه توسط پاکستان حما نیا بخاطر ندرصد از پاسخ دهندگان گفته اند که طالبا 11.1حال، در حدود  نیهم

 یمعتقدند که طالبان از سو گریدرصد د 4.7همان درصد سال گذشته(، و  بایجنگند )تقر یشوند م یم یبانیپشت

 یجنگ جار یاصل لی(. اما دل2017با سال  سهیدر مقا یشوند )کاهش اندک یم تینامعلوم حما یخارج یکشورها

 .خواهند به قدرت برسند یاست که طالبان م نیا آنبرجاست و  در افغانستان هنوز پا

دهد که  یدر مورد صلح افغانستان نشان م ریکنفرانس اخ انیدر جر یضمن، اظهارات طالبان در مصاحبه ا در

که مردم افغانستان  یگروه دستاوردها نیا یدئولوژیقبل نکرده است. ا یاز سال ها یرییتغ چیگروه ه نیا دگاهید

 دیجد یانتخابات و قانون اساس ان،یب یمختلف از جمله حقوق زنان، آزاد یتا حال در عرصه ها 2001ازسال 

درصد( آنها در هنگام  93.6) یعنیبه اتفاق افغان ها  بیقر تیکه اکثر نیا لیدل دیکنند. شا یداشته اند را قبول نم

  .باشد نیکنند هم هم یمواجه شدن با طالبان احساس ترس و هراس م

افغانستان برگزار شد.  دیدولت جد جادی، کنفرانس بن به منظور ا2001پس از سقوط طالبان در سال  یاندک

از  یکیاز حد شتابزده بود و  شیکه در آن زمان انجام شد ب یاز کارشناسان افغان معتقدند که مذاکرات یاریبس

 یعجوالنه و شتابزده شانس ناکام یوهاطالبان در آن کنفرانس بود. گفتگ  ندگانیاشتباهات مانع شدن از حضور نما

 .نمونه اش هم کنفرانس بن در مورد افغانستان است -است  ادیاش ز

است. شتاب و عجله در  ازین یالملل نیو ب یاعم از مل نفعانیمشارکت همه ذ دار،یصلح دوامدار و پا جادیا یبرا

 پایان مذاکرات صلح مؤثر تمام نخواهد شد.

 
 


