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 03/01/2019         یمحمد سالم ناج

 جانبه است  چند یهماهنگ ازمندیصلح  ن
 اضیاما نه در تهران و ر

 

ا هصلح در کشور شدت گرفته است. طالبان بعد از سال یبرقرار یها براتالش طرف نیبه ا 2018اواسط سال  از

بر خروج  یخود مبن ۀیاول یهااند و هنوز بر همان خواستهقتل و کشتار هنوز از جنگ در افغانستان خسته نشده

کشور را  یدر کشور اصرار دارند و قانون اساس عتیشر یاز افغانستان و برقرار ییامریکا یروهایکامل ن

منطقه  یکشورها ی. در طول هفده سال گذشته طالبان با همکارپندارندیم ینیضد د یو حت ینیردیعنوان نماد غبه

 ۀمهم در عرص گریباز کیعنوان به بعد که داعش به 2014در افغانستان ادامه دادند. از سال  یورز به خشونت

نمود.  کینزد گریکدیرا به  هیو روس رانیالبان، اعرض وجود نمود، ط تیامن ۀوزمخصوصاً در ح یالمللنیب

به  رانیشدت نگران است. ا داعش به یستیو قفقاز از وجود گروه ترور یمرکز یایآس تیبه خاطر امن هیروس

 تواندیشان م و داعش با توجه به طرز تفکر کندیم یکه با داعش دارد احساس ناامن یکیدئولوژیا یخاطر دشمن

 رویطالبان به جذب ن کهییاندازد. ازآنجایآن کشور را به خطر ب یمل تیشود و امن رانیا یدر دست رقبا یابزار

نسبت  یورز ها را در افغانستان ادامه دهند، وجود داعش که در خشونتجنگهستند تا  ازمندین یمال یهاو کمک

 یایجغراف تواندیداعش م رایز شودیمحسوب م دیتهد بانطال یستیگروه ترور یبه طالبان سبقت گرفته اند برا

 ییکاهش دهد. بارها ادعا انیگراطالبان را در افکار تندروانه اسالم تیو جذاب دیتحت پوشش طالبان را اشغال نما

شده است. طالبان  دولت افغانستان مطرح یغرب انیحام یطالبان از سو یبرا هیو روس رانیبر کمک ا یمبن

قطر، امارات و  ران،یا ه،یهمچون روس یا با خود داشته باشد به کشورهامنطقه ر یکشورها تیحما کهنیا یبرا

دهند که در صورت  نانیآن کشورها اطم یبرا طرفکیاند تا از خود را فرستاده ندگانینما یعربستان سعود

 گریواقع شوند و از طرف د دیها مف منافع آن کشور یبرا تواندیگروه م نیآن کشورها، ا یکمک از سو افتیدر

اصل در روابط  نیامر بر اساس ا نیبزنند. ا بی( آسامریکابه دشمن مشترک ) کنندیاقدام خود تالش م نیبا ا

 .گرندیاستوار است که دشمن دشمن دوست همد یالمللنیب

خود  کیلوژدئویطالبان را دشمن ا رانیکه طالبان بر سر قدرت بودند، حکومت ا یزمان یالدینود م ۀده در

عربستان را در افغانستان  ویتا نفوذ منطق نمودیضربه زدن به طالبان، به ائتالف شمال کمک م یو برا پنداشتیم

 یو جهان ویآن ابر قدرت در عرصه منطق ثوار یشورو یبعد از فروپاش هیروس بیترت نی. به همدیمحدود نما

و  نیچچ انیگرابا اسالم یطالبان به لحاظ فکر رایخوش نداشت ز طالبان دل هیاز ناح رانیمانند ا هی. روسدیگرد

به  هیرو روس نیاز هم شدیم یتلق بار انیز هیروس یمل تیامن یمسأله برا نیداشتند و ا ییهمسو یمرکز یایآس

ر تالش هستند که چرا طالبان د نجاستی. پرسش اندینما یستادگیتا در برابر طالبان ا نمودیمائتالف شمال کمک 
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شان افغانستان و دشمنانشان  نظر مورد یایجغراف کهیدرحال ندیجستجو نما اضیصلح را در تهران و ر ۀکه روزن

 گانیموضوع را به همسا نیخود ا ندگانیطالبان با فرستادن نما رسدیمردم افغانستان هستند؟ به نظر م تیاکثر

 تیحما خواهندیبلکه م ستندین زیچ کس و همه گروه مانند گذشته دشمن همه نیا گریکه د ندینما میافغانستان تفه

وزارت  ی. ادعاندینما مینظر را در افغانستان ترس منطقه را با خود داشته باشند تا نظم مورد یکشورها نیا

 دینمایر را ثابت مام نیاند، اطالبان در تهران گفتگو نموده ندگانیبا نما یعباس عراقچ کهنیبر ا یمبن رانیخارجه ا

بر طالبان که  یخود مانند عربستان نشان دهد که در افغانستان حت ویمنطق یدر تالش است تا به رقبا رانیکه ا

ها را به تهران غرض تواند آنیالعاده است و م نفوذ فوق یدارند، دارا یهمفکر یکیدئولوژیبا عربستان به لحاظ ا

طالبان  یروهایاز ن یبخش رانیکه ا بخشدیرا قوت م یمیقد یادعا نیاز تهران ا طالبان داری. ددیمذاکره دعوت نما

بدون  یمایتوسط هواپ رانینموده است. مال اختر منصور درراه بازگشت از ا زیگذشته تجه یهارا در سال

گردد  ی. اما حاال برمال مدیگرد بیتکذ رانیادعا از طرف ا نیدر آن هنگام ا اام دیبه قتل رس ییامریکا نیسرنش

  .ربط هم نبوده است یکه آن ادعا ب

در افغانستان صلح برقرار شود اما  ویمنطق یصورت گرفت تا با همکار یمتعدد یهاتالش یالدینود م ۀده در

مردم  یهادر نظر گرفته نشدند و بدون در نظر داشت خواست یاصل یرویعنوان ندر آن هنگام مردم افغانستان به

 یطالبان و کشورها انیصلح م یبرقرار یکه در راستا ییها. تالشدیافغانستان صلح در کشور برقرار نگرد

 یپلماسی، بر دولت افغانستان است که از دانیم نیمطلوب نخواهد شد. در ا جهیمنجر به نت ردیگیمنطقه صورت م

که هر نوع مذاکره صلح بدون در حضور و در نظر داشت  دیمنطقه را متقاعد نما یهاو دولت دیفعال استفاده نما

 یدگیچیبر پ یو عربستان یرانینخواهد شد. نشست طالبان با مقامات ا جهیمنجر به نت ستانحکومت و مردم افغان

متر رابطه ک خیهستند که در طول تار یخیتار یرقبا رانی. عربستان و ادیافزا یموضوع صلح در افغانستان م

ها نخواهد آن ویو منطق یکیدئولوژیصلح افغانستان، جدا از رقابت ادر  ویقدرت منطق نیاند. دخالت ا حسنه داشته

در  منیو عربستان در  رانی. ادیروبرو نما شتریصلح را در افغانستان با مشکل ب شرو تواندیامر  م نیبود و ا

نه دولت  رایز رسدیانداز صلح در آن کشور مبهم به نظر م رو چشم نیاز هم برندیبه سر م یابتیحالت جنگ ن

ازجمله  هیسور بیترت نیصلح در آن کشور ندارند. به هم یکامل در برقرار اریها اختیو نه حوث یمنصور هاد

شور با در آن ک یاسیثبات س یرو برقرار نیدارند از هم یو عربستان در آن نفوذ قو رانیاست که ا ییکشورها

در آن کشور صلح و ثبات  یا فرقه ماتیکه با توجه به تقس دیلبنان نام توانیرا م گریابهام روبرو است. نمونه د

و عربستان  رانیتحت نفوذ ا یروهاین رایدولت وجود دارد ز یشکننده در آن برقرار است و هر آن امکان فروپاش

افگنده است.  هیبر ثبات لبنان سا اضیروابط تهران و ر یرگیو ت رندیبگ میکشورشان تصم یبرا ییتنهاب توانندینم

 صلح نخواهد کرد بلکه اوضاع را آشفتهبه  یتنها کمکنه افغانستان،  صلح شو عربستان دررو رانیشدن ا لیدخ

روند صلح کشور به  در یاصل گرانیپاکستان و طالبان از باز ،امریکا. حکومت و مردم افغانستان، دینمایتر م

. عربستان، ارندصلح درسیدن  در هیهستند که نقش ثانو یگرانیجمله باز و هند از رانیا ه،ی. روسروندیشمار م

 گرانیو عربستان در جرگه باز رانیقرار دارند. حال ورود ا یهستند که در درجه بعد یگرانیاز باز نیو چ هیترک

 یل بازوکنتر یصلح در افغانستان باشد. وقت یبرا یخطر جد تواندین مدسته اول در مناسبات صلح در افغانستا

 زانیجرگه وارد شوند به همان م نیدر ا شتریب گرانیباز رقدراز دست دولت افغانستان و طالبان خارج است، ه
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به فکر منافع خود هستند و  گرانیاز باز کیهر  رایز شودیبه صلح دشوارتر م یابیو دست تر دهیچیاوضاع پ

 .دینما شتریمردم افغانستان را ب یریپذ بیآس گرانیباز نیا انیم دیجد یهاییآرا صف

ها باشد نمنافع آ کننده نیمدت تأم در کوتاه تواندیمشابه م یهاو عربستان از طالبان و گروه هیروس ران،یا تیحما

تمام جهان پنداشته  یمنطقه بلکه برا یتنها برا نه یخطر جد اادگریبن یهاگروه ریمدت طالبان و سا اما در دراز

مدت به نفع غرب تمام شد اما در  در کوتاه ادگرایبن یهااز گروه تیجنگ سرد حما انیکه در جر. چنانشوندیم

منطقه و  یمنافع همه کشورها کننده نیتأم تواندی. تنها نظم که مدیگرد یجهان تیامن یبرا یدرازمدت خطر جد

در عصر حاضر دولت  رایو قدرتمند در افغانستان است زوکراسی می بر مبنای دینظام یجهان باشد، برقرار

آن  قیباشد که از طر یمرکز یایو آس انهیمشرق با  یجنوب یایآس انیپل ارتباط م تواندیدر افغانستان م یقو

توسعه افغانستان بلکه کل منطقه را  نهیتنها زم نه تواندیر مام نیو ا دیخواهد رس ییبه شکوفا یالمللنیتجارت ب

 .دیفراهم نما

 پایان

  

 

 


