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Peace in Afghanistan ? Taliban’s Moscow travels have
turned them into seasoned diplomat

طا لبا ن ازغا رهای کوه های هندو کوش تا به اتا ق های کنفرانس درهتل های
مزد حم وشلوغ مسکو ،درمسیر مبا رزه آزادسا زی ملی خود ،راه زیاد طوالنی را طی
کرده اند وروزی یا همین اکنون خود را اثبا ت می کنند که آنها بعد ازگذراندن سفر اخیر
خود به مسکو ،مسئولین توانمند تر امور کشور خود افغا نستا ن پس ازخروج امریکا از
افغا نستا ن هستند .قسمیکه این سفر آنها را به دیپلما تهای چا بک ویا متجرب تبدیل کرد.
گفتگوی صلح بین االفغا نی:
طا لبا ن هنوزرسما به عنوان "گروه تروریستی بین المللی" توسط سازمان ملل متحد به
طورکلی وتوسط بسیاری ازکشورهای عضو ملل متحد به طور رسمی به رسمیت شناخته
شده است ،اما آنچه که دراین راستا مورد توجه قرارمیگبرد این است که مهم ترین قدرت
های بزرگ را از لحاظ فعل وانفعال یا تاثیرگذاری متقابل سیاسی به دلیل ازدالیل متوقف
نساخته است زیراکه هرکشور در جهان (به غیر از هند) مشتا قا نه منتظر آن هستند که
آیا دونالد ترامپ واقعاً میخواهد معامله صلح با گروه طالبا ن را قبل از خروج نیروهای
امریکا ازکشورجنگ زده افغانستان بسررساندویابه تامین صلح دراین کشورموافقه نما ید
دوره گذ را ویا موقت یکماه قبل از سرگیری مذاکرات صلح با طا لبا ن در دوحه
که درپایان ماه فبروی صورت میگیرد  ،گفتگوی صلح میا ن خود افغان ها در روسیه

که توسط شورای انجمن افغا ن های مقیم روسیه اتفا ق افتاد مهم بود که دریچه گفت
وشنود را برای اوردن صلح بین افغان ها کشود اگرچه که این جلسه بطوررسمی بخشی
از روند صلح مسکو نبود  ،اما این جلسه بوضوح راه را برای گفتگو مقد ما تی تامین
صلح بازکرد وآن اینکه روسیه با تمام طرف های درگیر وبازیگران از طریق فراهم
آوری تسهیالت توسط پاکستا ن به اعتما د سا زی قبلی پرداخت که درخور اهمیت است.
از مغا ره نشینی تا دولت مداری :
ا ین نشست ویا گردهما یی با درنظرداشت دالیل چندی بسیا ر قابل توجه بود  ،از
جمله نشا نه های قدرتمند مراسم ادای نما ز به اما مت یکی از هییت دعوت شده طالبان
به مسکو که قبل از پاین این رویداد درمسکو اتفاق افتاد آنچنانیکه این مبارزین آزادی
بخش ملی (طا لبا ن) ازغارها ویا ا زمغاره های کوه های هندوکش تا اتاق ها و سا لون
های مجلل محل تد ویرکنفرانس ها درهتل های با شکوه مسکو خود را رسا ند ند تا
جا یکه آنها با دشمنا ن خود( درپا یتخت د شمن سا بق جنگ سرد شا ن ا تحا د جماهیر
شوروی ) درمسکو ادای نما ز کردند ،پس میتوان گفت که آنها در طول این مد ت ()81
سال چقدر توانمند شده اند ،البته که این خود اغراق آمیز نخواهد بود که طالبان خودرا
بعنوان صاحبنظران توانمند تردرا فغا نستا ن بعد از خروج نیروهای امریکا از افغانستان
ثا بت خواهند کرد ،آنچنانیکه درسفر اخیر خود به مسکو بعنوان مقامات رسمی ومسول
دراین گردهمایی بخاطر کشودن روزنه ای صلح با هموطنان وشهروندان خود درعقب
میزمذاکره به گفت وشنید می پردازند که به این صورت میتوان ادعا کرد که اینها اکنون
دارند که بعنوان دیپلومات ها متجرب تبدیل شوند چونکه میتوان خاطرنشان ساخت وآن
اینکه درهیچ کجایی نظیر این اجندای ( )9ماده ای که در اعالمیه باهم توافق شده در این
نشست فوق الذکر اعالم گردید دیده نشده ا ست .

گزارش توسط رسانه واخبار طلوع نیوز :اعالمیه مشترک به شرح
زیر است:
 .1همه احزاب در این کنفرانس موافقت کرده اند که یک صلح با ارزش و پایدار ،آرزوی
تمام مردم ا فغا نستا ن ا ست و این اصل در مسکو به د ست آمده ا ست.
 .2همه طرف ها توافق کردند که با توجه به وضعیت حسا س فعلی ،گفتگو بین االفغانی
ا فغا نستا ن با یستی به طور منظم ادامه یا بد.
 .3همه احزاب موافقت کردند تا از مذاکرات جا ری در قطرحمایت کنند و این مذاکرات
را گامی مثبت در جهت پا یا ن دادن به جنگ تحمیلی افغانستان برشمرند.
 .4همه احزاب موافقت کرد ند که بعد از ا ینکه یک معاهده صلح امضا شد ،اصالحا ت
سیستما تیک در همه مؤسسا ت ملی شا مل بخش امنیتی صورت پذیرد.
 .5همه طرف ها توافق کردند که همکا ری کشورهای منطقه و کشورهای مهم برای

تعمیم صلح پا یدا ر و در سراسر کشور در ا فغا نستا ن ضروری ا ست.
 .6همه طرف ها توافق کردند که ارزش ها یی نظیر احترام به اصول اسالم در تما م
بخش های سیستم ،ونظام ا فغا نستا ن مدنظرگرفته شود  ،افغانستان که یک خانه مشترک
برای همه افغا ن ها ا ست ،همه افغا نها از یک حکومت متمرکز قد رتمند با سهمگیری
تمام قومیت های ا فغا نستا ن حمایت می کند محا فظت از حاکمیت ملی و ترویج عدالت
اجتماعی ،حفظ سیا ست بیطرفی افغا نستا ن درتمام درگیری های منطقه ای وبین المللی،
حفاظت از ارزش های ملی و مذهبی افغانستان و پیگیری یک سیاست واحد و یکپارچه.
 .7همه طرف ها توافق کردند که برای تعیین صلح پایدار در افغانستان ،اهداف زیر مهم
هستند:خروج کامل نیروهای خارجی ازکشور ،ازهمه کشورها برای جلوگیری از دخالت
در امور داخلی افغانستان ،اطمینان دادن به جامعه بین المللی که افغانستان نمی خواهد در
برابر هر کشور دیگری مورد استفاده قرار گیرد ،حمایت از حقوق اجتماعی ،اقتصا دی،
سیا سی و آموزشی زنا ن افغان در راستای اصول اسالمی ،حما یت از حقوق سیا سی و
اجتماعی تمام مردم افغا نستا ن و حما یت از آزادی بیا ن در راستای اصول اسالمی ،
تالش هایی را برای جذب کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان انجام می دهد
 .8همه طرفها توافق کردند که برای ایجاد فضای اعتماد و ترویج صلح ،دراولین قدم،
مهم است که این موارد در نظر گرفته شود ،با توجه به مسا ئل مربوط به همه زندانیا نی
که ازمد ت ها در بند هستند و یا رنج می برند ،مبتالی بیماری های ناشناخته اندزمان
حبس زندانیان لغو گردد و رهبران طا لبا ن از لیست سیا ه سا زمان ملل متحد حذ ف
گردد ویک دفتر سیاسی رسمی در قطر برای تسریع دادن به مذاکرات صلح افتتاح گردد
 .9همه طرف ها توافق کردند که جلسه بعدی مذاکرات بین االفغا نی در اسرع وقت در
دوحه قطر برگزار شود .همچنان توافق نامه برای ادامه کار بر روی برخی مسائل مهم
دیگر در رابطه با روند صلح در افغانستان صورت گیرد" .

تفسیر تحلیلی
روند در ا فغا نستا ن ا ست" .
و در اینجا چگونگی تفسیر هر نقطه از نظر تحلیلی:
 .8همه افغان ها بدون توجه به قومیت ویا قومپرستی می خواهند در صلح با یکد یگر
زندگی کنند ،درک کنند که حل و فصل نها یی درگیری های خود نباید با یک گروه تحت
سلطه دیگران پا یا ن یا بد.

 .2مسکواحتماال چنین گفتگو ها یی بین االفغا نی را در آینده در اختیار خواهد داشت که
به عنوان مذاکرات صلح میان ایاالت متحده و طالبان و پیشرفت روند صلح سازمان یافته
توسط روسیه بیشتر خواهد شد.
 .3تقریبا هر نیروی سیا سی از اهمیت مهم ا فغا نستا ن ،جدا از کابل (که به هر حال به
طورفزاینده ای بی اهمیت ا ست) ،می خواهد مذاکرات صلح ایاالت متحده و طا لبا ن را
به موفقیت برساند.
 .4تا پا یا ن جنگ  ،طا لبا ن احتماال بخشی از هر نها د ملی خواهند شد و جنگجویان آن
احتماال به عنوان بخشی مشروع از یک ارتش ملی با زسا زی ا فغا نستا ن به رسمیت
شناخته خواهند شد.
.5چند جانبه سازی بین المللی روند صلح ا فغا نستا ن با مشا رکت کامل تما می ذینفعا ن
منطقه ای مربوطه (به ویژه روسیه و پاکستان) پیش شرط الزم برای صلح ا ست.
 .6ا فغا نستا ن به یک جمهوری اسالمی متمرکزوبی طرف سیا سی وغیرنظا می تبد یل
خواهد شد ،مهم این ا ست که از مشا رکت آن در جنگ ترکیبی دهلیز اقتصادی پاکستان
وچین«  »CPECجلوگیری شده وهمچنان از "پارتیشن بندی داخلی" کشور جلوگیری
شود.
 .7ا فغا نستا ن پس از پایا ن جنگ هیچ قدرت خا رجی را (همچنین به شمول مزدوران
ودستمزدان جنگ) درخود جانخواهد داد ،نظا م سیا سی اجتماعی خود را بر اسا س
اصول اسالمی قرارمیدهد وازسرما یه گذاری های بین المللی(مانند جاده ابریشم،شورای
ملی علوم تکنالوژی «  »،NSTCراه آهن روسیه پا کستا ن«  »RuPakاستقبال می کند.
 .1مبا دله زندانی ها و حذ ف رهبران طا لبا ن از فهرست سیا ه سازما ن ملل متحد گا م
های بعدی در اقداما ت اعتماد سا زی ا ست که توسط احزاب افغان انجام شده است.
 .9گفتگوبعدی بین االفغا نی درقطر برگزارمی شود که ممکن است پیش ازآن ،همزمان
با ،به نزدیک شدن دور بعدی مذاکرات صلح ایاالت متحده و طالبا ن در آن با شد.

بینش اضافی
با در نظر گرفتن این بینش ،می توان چند نکته مهم را ایجاد کرد:
* طا لبا ن در حال نشان دادن پراگماتیسم انعطاف پذیر هستند که نشان می دهد که چقدر
چشم اندازصلح خود را ازموضع سختگیرانه دگماتیک که قبال شناخته شده تغییر داده اند.

*تفسیر نسبتا "نرمتر" از قانون اسالمی ،منافع بیشتری را برای زنان و اقلیت ها (هر دو
قومی و سیا سی) بیشتر از قبل از سال  2008داشته است.
* طا لبا ن می خواهند یک ا فغا نستا ن فراگیررا بسازند چونکه به رسمیت شنا سی آنها
با دیدگاه های کهنه وافراطی گری شان نا ممکن است که به رسمیت شناخته شوند ،اگر
آنها تالش خود را به زور با داشتن حاکمیت شان در" کل کشور" با نیروی خود ادامه
دهند ویا به "ا نحصا رقدرت" ادامه دهند ،غیرممکن ا ست.
* کا رآمد ترین راه اجرای دستورالعمل های«  » 9نقطه ای که مورد توافق قرار گرفته
است ،نوشتن قانون اسا سی جد یدی است که طا لبا ن اخیرا پیشنهاد کرده است.
*روسیه بعنوان سهمدار الزم االجرا دیپلوماتیکی ضروری برای روند صلح ا فغا نستا ن
مد نظر است و این نتیجه مستقیم از مشارکت استراتژیک روسیه و پاکستان است.
* سا ختن ا ین موارد ویا تدارک این موارد نیا ز به ،یک کمیته قا نون ا سا سی ما نند
"سوریه" است که آنرا می توان با جلسات احتماال در کا بل ،اسالم آباد ،دوحه ،تاشکند،
تهران ،استا نبول ،مسکو و پکن برگزار کرد.
* به شد ت بیا ن می شود که انترنا سیونا لیسم چند جا نبه پروسه صلح ا فغا نستا ن و بی
طرف بودن آن در نظر گرفته شده که در آیند ه ممکن ا ست افغانستان را به پروژه های
ژئوپولتیک سازمان ملل متحد و حلقه طالیی ملحق کند.
* نیا زشد ید افغا نستا ن به کمک های بازسا زی بدین معنی است که برعلیه افراد با لقوه
تبعیض قا ئل نخواهد شد ،در نتیجه به شرکت های آمریکا یی وهند اجا زه می دهد تا
در کشور با قی بما نند.
* طا لبا ن به سرعت "از"غارنشینی "به" دولتمردان " تکا مل یافته اند ،و این عمد تاً به
دلیل پراگما تیسم جد یدی ا ست که آنها اززما ن سفربه مسکو درطی سفرها برجستگی
خود رانشان داده اند.

سفرهای نما یشی
پا یا ن افکا ر« اند یشه های قا بل توجه »
صلح در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری قبل از پیگیری تصمیم ترامپ برای اعمال
استراتژی "آمریکا برای اولین بار" در جنگ پس از آنکه او سرانجا م متوجه شد که این
جنگ درگیر درباتالق غیر قابل قبول وتوام با خونریزی ومصارف هزینه بیشتر برای
کشورش است واز سوی دیگر حمالت هرچه گسترده تر طا لبا ن که در فصل زمستان

نیز متوقف نگردید ترومپ را آموختاند که طالبان دیگرازمبارزه مسلحانه خود بر نمی
گردند .و این آموزش همزمان با از د ست دادن اکثریت حضور جمهوری خواهان در
مجلس در انتخا با ت میا ن دوره ای نوامبر و الها م گرفتن ترامپ برای رسیدن به یک
معامله صلح با گروهی طا لبا ن در ا سرع وقت به منظور باال بردن ویا کسب رای،
رأی دهند گا ن پیش ازانتخا با ت ریا ست جمهوری سا ل«  »2222او را عالقمند به
تصمیمگیری اخیر کردبا این وجود ،گرچه که هیچ پیشرفت قا بل مالحظه ای درا ین
زمینه صورت نگرفته بود ،بلکه چنین به نظر می رسد که " عملیا ت " د یپلما تیک
"دولتمردان" که طالبان اخیرا پس ازنشست های مسکو ازخود نشان دادند  ،ممکن ا ست
نقطه عطفی درجهت دستیا بی به یک راه حل سیا سی برای این درگیری با شد.

راه آهن روسیه و پاکستان می تواند مکمل و یا حتی به جای کریدور «دهلیز» حمل و
نقل شمال و جنوب ( )NSTCشود
چند سطر درمورد نویسنده  :اندرو کوریبکو یک تحلیلگر سیا سی آمریکا یی
در آمریکا ا ست او متخصص در رابطه بین استراتژی ایاالت متحده در آفریقا-اوراسیا،
چشم انداز جها نی در ا تصا ل یک کمربند ویک جاده ابریشم یک مفسر اوضاع جها نی
و جنگ های ترکیبی در چین ا ست .او مشا رکت مکرر در تحقیقات جها نی دارد.
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