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 17/12/2018          یاحمد نیحس 

 به محور هیپاکستان در تالش گذار از حاش

 زیصلح ن ۀدر پروس شد،یطالبان شمرده م یجنگ یکشت ناخدایهمچنان که در جنگ افغانستان به عنوان  پاکستان

 درحکومت توانست محور تمرکز مذاکرات چند جانبه صلح افغانستان باشد؛ اما پس از تکثر  یقبل ۀدر دو دور

مطمئنتر از  گاه هیپس از آنکه طالبان تک رای. زشدیم یزومن ورفته بود  هیمذاکرات صلح، پاکستان در حاش زیم

و   یمل یجنگ با اردودر  زیشان ن یروس یهاکرد و سالح دایافغانستان پ یغرب هیپاکستان در خانه همسا

ها درز کرد، پاکستان کم کم  در رسانه زیدر مناطق استخراج معادن ن ینیچ یها گروه با شرکت نیا یهمکار

 .بود افتهی لیتقل تهیکو یشورا زبانیو فقط در نقش م شدیم نینش هیشحا

رساند؛  یاریصلح  نیتام یآمده تا افغانستان و پاکستان را برا دانیبه م نیچ که ظاهرا   شودیم دهیاواخر د نیا در

که  اندیبه افغانستان بنما نیچ قیاست که پاکستان خواسته تا از طر نیچپ نشست سه جانبه کابل ا یاما پهلو

 یانزبیپاکستان از م صدراعظماثنا  نی. در همدیکن لبابا تان را دق یخانه جنوب ۀصلح درواز نیتام یهنوزهم برا

 ریقوس در کابل دا 24کابل روز شنبه،  ۀ. نشست سه جانبدهدیو طالبان در پاکستان خبر م کایامر میمذاکره مستق

 نیکمک کند و در هم داریبه صلح پا دنیو پاکستان متعهد شدند تا افغانستان را در امر رس نیشد که در آن چ

 االتیا میمذاکرات مستق زبانیم گریآباد تا دو روز دپاکستان اعالم کرد که اسالم صدراعظمعمران خان،  ام،هنگ

 .با طالبان خواهد بود کایامر ۀمتحد

در روند صلح دولت افغانستان با  نکهی. اکندیپاکستان را برمال م یخیدروغ واضح و تار کیها نشست نیا ریتدو

 تواندیدارد و م یثرٶصلح افغانستان نقش م ندیکشور در فرا نیکه ا کندیگروه طالبان، دولت پاکستان تظاهر م

 یجهان ۀک به دو دهه به دولت افغانستان و جامعیکه نزد یمذاکرات صلح باشد. در حال زبانیم ایمحور تمرکز 

قش ن یندارد؛ پس اگر امروز پاکستان از برجستگ یبر گروه طالبان افغان یکنترول چیکه پاکستان ه کردیم انیب

همه سال نقش خودش را در  نیمذاکرات باشد، چرا ا زبانیخود در صلح افغانستان تالش دارد محور تمرکز و م

 . از صلح بود شتریآن در جنگ ب یرگذاریکه تاث یاست؟ در حال کردهیم کارجنگ افغانستان ان

و افغانستان  کایامر کیشده، بهتر آن است تا روابط استراتژ باز یجنوب ۀیصدها بار دست همسا یکه برا اکنون

 یهاقدرت یمنافع مل یبر مبنا یاسیس یها یها، باز دولت یالمللنیو صادقانه باشد. هرچند در روابط ب نانهیب واقع

 یاقل براتا حد  کندیم جابیمتحده و افغانستان ا االتیاما اشتراک منافع هردو جانب؛ ا خورد،یهژمون رقم م

 نیتر حساس، مهم طیشرا نیدر ا نیباشند. بنابرا یباهم صادق و همکاران خوب یکنون کیموکراتیحفظ نظام د

در مقابله با پاکستان  یآزمون صداقت دو جانب باشد، روند صلح و همدست دانیبه عنوان م تواندیکه م یا پروسه

  .است
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ملت  یبرا ندهیسال آ یجمهور استیاما انتخابات ر ست،ین هودهیب زیبه صلح ن دنیرس یبرا کایمرا لیتعج

هم مصالحه با گروه  یی. از سورفتیاست که بتوان آن را در بدل انتخابات پذ یگریافغانستان مهمتر از هر امر د

شوم  یهاخواست یکرده است و به تمام گها در برابر دولت و ملت افغانستان جن که سال یطالبان؛ گروه مسلح

 یگروه مانع برگزار نیهرچند که ا ست؛ین کیموکراتید یمل ۀپروس کیتر از  تن داده است، با ارزش ها هیهمسا

 .کشور خواهد شد یها یاز ولسوال یانتخابات در شمار

همانگونه  کا،یامر ۀمتحد االتیا رایاست. ز کایامر یکنون یها دغدغه نیتر یاز اساس یکیطالبان  گاهیجا صیتشخ

دو جانبه با افغانستان،  کیژیاسترات مانیتعهدات و پ یبر مبنا یقصد خروج را ندارد" ول یکه اعالم کرده: "به زود

 یجمهور استیکه افغانستان بازهم انتخابات ر یسال ق،یحق حضور خواهد داشت. دق یالدیم 202۴فقط تا سال 

با  یا برگزار خواهد شد، معاهده ندهیحمل سال آ 31که در  یالدیم 201۹خواهد داشت. اگر قبل از انتخابات 

  .ردیسهم بگ یاسیس یتواند در پروسه ها یگروه طالبان به امضا برسد، بدون شک طالبان م

و طالبان در  ردیبا طالبان صورت نگ یتوافق چیه ندهیسال آ یجمهور تاسیاز انتخابات ر شیپ کهیدر صورت اما

بماند،  یمخالف حکومت باق یستیگروه ترور کیدوره هم خارج از چارچوب حکومت به عنوان  نیانتخابات ا

طول خواهد  گریصلح حد اقل پنج سال د نیروند تام ،یجمهور غن سیرئ دیبدون شک که با نقشه راه صلح جد

مردم تاوان  انیم نیخواهد داشت و در ا انیپروسه، جنگ همچنان جر نیشدن مدت ا لی. در صورت طودیکش

 نیاز ا یناش یو خسارات مال ی. تلفات انسانستین یآن جبران شدن یوجه بها چیکه به ه پردازند یرا م ینیسنگ

 یکه گروه مخالف مسلح وجود دارد، تمام یاست که تا زمان نیکار هم ا یو بد ستیجنگ هرگز قابل جبران ن

آخر سر عامالن آنها به مخالفان مسلح  یول شودیانجام م ییایماف یقتل و غارت و کارها ،یدزد ها،یخودسر

 یتا قوا رندیپذیمنازعه شان م دیتداوم نبرد و تشد یافراد را برا نوع نیچن کسویها از گروه نیو ا برندیپناه م

 .بگذارد شیرا چند برابر به نما شیقدرت نفوذ خو خواهدیم گرید یداشته باشند و از سو شتریب یشرب

 قیمشترک که از آن طر یتکت انتخابات کی لیتشک رد،یصورت نگ ندهیقبل از انتخابات سال آ یتوافق چیه اگر

 یباق یالدیم 202۴در سال  ندهیآ یجمهور استیانتخابات ر ۀدور یخواهد شد، برا میدر قدرت سه زیطالبان ن

 یالمللنیبه ناظران ب ازیباشد، ن تهبا طالبان صورت گرف یاسیخواهد ماند و بدون شک در آن وهله ولو صلح س

 .خواهند بود یجهان ۀو جامع کایخواهان تداوم حضور امر ریپذ بیآس یهامحسوس است و گروه

اکنون سخت در تالش  یجنوب هیصلح افغانستان، همسا یمل ۀو پروس یحساس انتخابات لیمسا نیبا درک ا نیبنابرا

بداند که  شیصلح را وابسته به خواست خو یعنیاز کارشناسان را محقق کند؛  یشمار ۀگذشت یاست تا باورها

 .صلح و تداوم جنگ را دارد نیتام ییتوانا

جنگ در  انیدر مورد پا یالمللنیمذاکرات ب تیاکثر ،یحکومت وحدت مل لیاست که پس از تشک نیا تیواقع اما

 یشرکا انیدر م ایو شرق آس هیفارس، روس جیخل ۀحوز انه،یم یایآس ییافغانستان به صورت پراگنده در کشورها

رقم زده  یا را به گونه طین مذاکرات شرایا ی. برگزارشودیبرگزار م یاسالم یهاافغانستان و دولت یجهان

طالبان شناخته شده، اما از محور مذاکرات صلح  یریگ میتصم گاهیو پا زمیترور یاست که پاکستان به عنوان حام

 ی. براشودیمتقبل م کایاش با امر است که از اثر روابط مبهم کیشکست استراتژ کی نیرفته است. ا هیبه حاش

 یگرد زیم ریپاکستان بازهم تالش دارد تا با تدو نیا و سودمند خواهد بود. بنابر کین مر،ا نیافغانستان، اما ا

الزم  یرگذاریگروه است و تاث نینشان بدهد که هنوز مالک ا یجهان ۀو طالبان، به افغانستان و جامع کایامر انیم
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آباد و قطر. با آنکه دولت  سالممذاکره ا زیدر م ایو فراه بکشاند  یجنگ غزن دانیرا دارد که طالبان را در م

خوب، بارها از پاکستان خواست  یگهیو روابط همسا زیآممسالمت ۀندینسبت به آ نانهیبخوش دید کیافغانستان با 

 یاالفغاننیمذاکره بکشاند تا صلح ب زیگروه را با حکومت افغانستان به م نیاز ارتباط شان با طالبان استفاده کرده، ا

است که پاکستان  نیا یانکار بود و بس. اما مساله امروز ،یخواست تکرار نیاما پاسخ مکرر ا رد،یت بگصور

و نقشه راه صلح  یطالبان، سرنوشت باز یپدرخواندگ ای یزبانیکسب نقش م یبرا روابطبا استفاده از  خواهدیم

 نیبه محور مذاکرات صلح بکشاند که در صورت دست داشتن در ا هیافغانستان را سد بزند و خود را از حاش

و  ییاش وابسته به توانا برنامه نیپاکستان در ا تیپروسه، بازهم روند صلح را سبوتاژ خواهد کرد. اما موفق

اجازه را به پاکستان  نیبا افغانستان است که ا کایامر متحده االتیو صداقت ا یحکومت وحدت مل یاسیقدرت س

 ؟ نه ایخواهد داد 
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