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 11/02/2019          خلیل اسیر

 ارگ و سپیدار: انتخابات و صلح از هم جدا است

انتخابات و صلح از هم جدا است و هر یک از این دو پروسۀ ملی را به صورت ارگ و سپیدار میگویند که 

کنند. این در حالی است که نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان در تازه جداگانه پیگیری و مدیریت می

ابات ریاست ترین اظهاراتش گفته است که برای افغانستان بهتر آن است تا توافق صلح، پیش از برگزاری انتخ

جمهوری در این کشور حاصل شود. زلمی خلیلزاد افزوده است در صورتی که انتخابات پیش از انجام توافقات 

صلح برگزار شود، پروسۀ صلح پیچیده و جنجالی خواهد شد. آقای خلیلزاد در باره اینکه پروسۀ صلح به دنبال 

گفته است. با این حال، ارگ و سپیدار تأکید دارند برگزاری انتخابات چگونه و چرا پیچیده خواهد شد، چیزی ن

 .شود و پروسۀ انتخابات با پروسه صلح ارتباطی نداردکه انتخابات در زمان معین آن برگزار می

امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که انتخابات و صلح دو پروسۀ ملی و در عین حال جدا از هم 

دارد. آقای میثم افزود که حکومت « تداخل»هم قرار دارد و نه با یکدیگر « تقابل»است و این دو پروسه نه در 

سرطان سال آینده برگزار کند  29وحدت ملی متعهد است تا انتخابات ریاست جمهوری را در زمان معین آن در 

ختارهای معینی و در این زمینه هیچ خللی را راه نخواهد داد. آقای میثم افزود که حکومت برای پروسه صلح سا

 .ها با انتخابات مرتبط نیست و هیچ نسبتی میان این دو پروسه نمیتواند برقرار شودرا ایجاد کرده است که کار آن

معاون سخنگوی ریاست اجرایی از جانب دیگر گفت که تا برگزاری انتخابات بیش از پنج ماه زمان باقی است  

فغانی در زمینۀ صلح آغاز شود. آقای میثم خاطرنشان ساخت االوگوهای بین و این فرصت خوبی است تا گفت

وگو بتوانند تا پیش از برگزاری انتخابات به توافقات صلح دست یابند، در آن صورت،  های گفتکه اگر طرف

 توانند هم مانند سایر مردم کشور در انتخابات شرکت کنند. او در باره اینکه آیاافراد وابسته به گروه طالبان می

چنین توافقی پیش از برگزاری انتخابات به دست خواهد آمد یا نه، چیزی نگفت و تنها به ذکر این نکته که حکومت 

 .دهد، بسنده کرداالفغانی ادامه میهایش در زمینه شروع مذاکرات بین به تالش

 ینه است. شاهموضع ارگ ریاست جمهوری در قبال انتخابات و صلح مشابه با موضع قصر سپیدار در این زم

حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، نیز تأکید دارد که پیوندی میان انتخابات و صلح وجود ندارد 

و این دو پروسه از یکدیگر کامالً جدا است. آقای مرتضوی میگوید که انتخابات بر اساس تقویم انتخاباتی در 

طرح حکومت وحدت ملی برای این پروسه، دنبال خواهد  زمان معین آن برگزار میشود و پروسۀ صلح نیز مطابق

بس  شد. در طرحی که حکومت وحدت ملی برای مصالحه با گروه طالبان قبالً اعالم کرده است، برقراری آتش

های مشارکت این گروه در انتخابات و به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان یک حزب سیاسی از پیشزمینه
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این حال، آقای مرتضوی تصریح کرد که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمان مطرح شده است. با 

 .اندکی باقی مانده است اما برای انجام توافقات صلح، راه طوالنی تری در پیش است

ارگ و سپیدار در حالی صلح و انتخابات را دو پروسه جداگانه و نامرتبط با هم توصیف میکنند که از دید نماینده 

ژۀ امریکا برای صلح افغانستان، موفقیت پروسه صلح تأثیر مستقیم روی موفقیت پروسۀ انتخابات دارد. زلمی وی

کرد، اعالم کرد که ترجیح امریکا در واشنگتن سخنرانی می« انستیتوت صلح»خلیلزاد که روز جمعه گذشته در

ریاست جمهوری در افغانستان، حاصل  این است که توافقات صلح با گروه طالبان، پیش از برگزاری انتخابات

 شود، تا به این ترتیب گروه طالبان نیز در پروسۀ انتخابات دخیل شود. به گفته آقای خلیلزاد، توافقات صلح می

آمیز در افغانستان نیز کمک کند. او خاطر نشان ساخت که برای انجام توافقات  تواند به برگزاری انتخابات صلح

د دارد و اگر این توافقات به دست هم نیاید، تالش خواهد شد تا انتخابات معتبر در صلح، فرصت کافی وجو

 .افغانستان برگزار شود

حکومت پیش از این بارها تأکید کرده است که انتخابات را به خاطر صلح به تعویق نخواهد انداخت؛ سخنی که 

نور، رییس اجرایی حزب جمعیت، در  های سیاسی افغان زیاد پسندیده نیست. عطامحمدبرای بعضی از چهره

دهد که حکومت موقت تشکیل شود و اجالس مسکو گفته بود که اگر توافقات صلح حاصل شود، ترجیح می 

های سیاسی انتخابات نیز به تعویق انداخته شود. این اجلالس برای دو روز میان سران احزاب و بعضی از چهره

زهای شانزدهم و هفدهم دلو در شهر مسکو، پایتخت روسیه، برگزار شده گان گروه طالبان به روافغان و نمایند

وگوهای شان را در یک اجالس دیگر  ای توافق کردند تا ادامه گفتنامه بود. اعضای این اجالس با صدور قطع

 .ای به انتخابات و تشکیل دولت موقت نشده استنامه اشاره در قطر دنبال کنند. در این قطع

ها در زمینۀ صلح، گروه طالبان اما تا کنون از موضع ها نسبت به پیشرفت تالشبینییاری از خوش به رغم بس

سابق خود نگذشته است. این گروه کماکان بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تأکید دارد و حکومت بر سر 

ش از برگزاری انتخابات به نتیجه های صلح، پیشناسد. اینکه آیا تالش اقتدار در کشور را نیز به رسمیت نمی

خواهد رسید یا نه، پرسشی است که تا کنون پاسخ قطعی نیافته است. همچنان این پرسش که آیا گروه طالبان پس 

از برگزاری انتخابات و روی کار آمدن حکومت جدید، با دولت یکجا خواهد شد یا نه، نیز هنوز پاسخی نیافته 

شده است، تا دیده شود  نجمین اجالس نمایندگان امریکا و طالبان در قطر دوختهها به پاست. اکنون تمامی چشم

ماه جاری )فبروری(  2۵ای بیرون خواهد شد. این اجالس قرار است در که از دل این اجالس، چه چیزهای تازه 

 .برگزار شود

 

    

 

 


