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حمله اخیرطالبان درکا بل بطرز ناخواسته مذاکرات
صلح افغانستان را هیجا ن زده ویا تحریک کرد
the Taliban recent Kabul attack tanked the Afghan peace talks

نه طا لب ونه امریکا میخوا ست که پیشرفت بی پیشینه ای را که تا کنون درمورد صلح افغانستان انجام شده است از بین
ببرند ویا که روند صلح را متوقف سا زند اما دریغا که فشا ر به هردوطرف از درون صفوف شا ن واز خا رج موجب

تعلیق روند صلح ا فغا نستا ن شد .

ترا مپ طی ا ین هفته اخیر روزهای تعطیالت با اعالم درتویتر اش ازاینکه ازیک دیدار پنهانی بین او ورهبران طا لبا ن
در کمپ دوید که قرار بود صورت گیرد آن دیدار را بطور ناگهانی درپاسخ به حمله اخیر این گروه (طا لبا ن) به کابل
که منجر به کشته شد ن یک سربا ز امریکایی شد جها ن را تکا ن داد.
وزیر امور خا رجه ایاالت متحده « پمپیو » که گفته میشود مخا لف مصوبه یا پیش نویس توافقنا مه صلح بین امریکا
وطا لبا ن که ازدور نهم مذاکرات بین دوطرف بوجود آمده ؛ ا ست میگوید :که ایاالت متحده بد ون (تعهد مهم ) از سوی
طا لبا ن وارد توافق نخواهد شد  .ازنحوه گفته ای اقای « پمپیو » چنین استنبا ط میشود که نوع یک آتش بس ممکن ا ست
که یک شرط ضروری برای شروع مجد د مذاکرات درنظر با شد وبه این ترتیب بعید به نظر میرسد که آنها به نسبت
موضوع محکم این گروه دربرابر این امر مجدد ًا تن به مذاکره بدهند .طالبان با صدور بیانیه رسمی با محکوم کردن
تصمیم امریکا وهشدار مبنی بر «افزایش از دست دادن سروجان یا جان وثروت خود» پاسخ دادند وبه این ترتیب امریکا
را تهدید کردند وآنها حتی بعید میدانند که دونالد ترامپ با توجه به عدم علم روشنایی ویا بصیرت خود تغیر نظر دهد .
صحبت ا زآ ن ویا سخن زدن بر روی آن تا حدی بخا طر موقیعت بسیا ر حسا س آ ن مهم است که وی یعنی دونالد
ترامپ قبال دراین مورد احسا س کرده بود ازا ینکه او مجبور به متوقف کردن مذاکرات صلح  ،درست قبل از نشست
مخفی برنا مه ریزی شده ای خود با طا لبا ن بود؛ ونباید خالی ذهن بود از اینکه جناح های نظا می ودیپلماتیک « دولت
عمیق » اخیر ًا درمخا لفت با پیش نویس طرح صلح ؛ متحده شده وفشار زیادی را بر ترامپ بخاطر عقب نشینی از این
توافق وارد کرده بودند  .آخرین نکته یا به اصطالح اخرین بها نه برای «ترامپ» حمله بر کا بل بود که با عث کشته شدن
یک سربا ز امریکایی شد  .زیرا او میدانست که نمیتواند با رهبران همان گروه که مسولیت این انفجار را فقط چند روز
قبل از رخداد یازدهم ماه سپتمبر بعهده میگیرند مالقات کند ؛ چونکه این به مفهوم آن است که او فرصت را به مخا لفا ن
خود میدهد با توقع اینکه اوبخا طر بد ست آوردن پیروزی درا نتخا با ت سا ل آینده ریا ست جمهوری خودرا باالی

تروریست های تند رو افراطی می فروشد ومرتکب خیا نت بزرگ ( بخصوص درمقابل قاطبه مردم امریکا) میشود لذا
درنتیجه مذاکرا صلح که اکنو منجمد شده است یا که روند مذاکرات صلح متوقف شده است طبعاً به نفع رقبای ( دولت
عمیق «ترامپ» ؛ دولت کابل وهند) ا ست که آنها همه مخا لف هر گونه توافق دراین زمینه هستند.
این درست ویا بجا است که طالبان را بخاطر این آخرین تحوالت مفصر بدانیم درحا لی که برخی درمورد موفقیت
های مستمسک(د ست آویز) خود چنا ن اعتماد به نفس دارند که فکر میکنند میتواند بدون هیچ نتیجه ای به تها جم ملی
خود ادامه دهد ؛ درحالیکه دیگر ا ن معتقد اند که این گروه نه میتوانند تاما مبارزین ویا جنگجویان شان را در رده ها ی
خود کنترول کنند ویا اینکه رهبری طا لبا ن ممکن ا ست نمیخوا ست امریکایی ها را درطول نشست پنها نی با ترامپ
هد ف قرار دهد اما ممکن ا ست برخی عنا صر تند رو( .سرکش) چنین عملی را انجام دادند.
با رفع پرده ویا با پرده برداری از آنچه احتما ًال که واقعاً رخ داد میتوان یادآوری کرد که طا لبا ن مسولیت حمله بر
کابل را پذیرفتند وسخن گوی آنها گفت که این حمله بطور خاص «مهاجما ن ویا اشغا لگران خا رجی» را هد ف قرار
داده بود  .ممکن است برخی این موضوع را بی پروایی آنها به روند مذاکرات تلقی کنند با توجه به اینکه توافق صلح
طوالنی مد ت که اعالم ویا که نشر آن قریب الوقوع بود واز سوی هم باید بخاطر داشت که ایاالت متحده در این مد ت
قتل وقتال افغان ها را نیز متوقف نکرده است ؛ لذا طا لبا ن نیزنمیخواستند که فعالیت های جنگجویان خودرا در ضدیت
علیه نیروهای اشغا لگر محدود کنند .
تصور اینکه از سرگیری این روند مذاکرات صلح که اکنون بحا لت تعلیق در آمده است ؛ دشوار است که هر لحظه
پس ازواکنش شدید به وقایع اخیر ( که ترامپ تحت فشا ر دولت پنها ن قرار گرفته وبا علم ویا اگاهی روشنایی بسیار
نا راحت کننده ای که وی پس از حمله کا بل در معرض آن قرار گرفته ا ست ) مجد د ًا آغاز شود  .تهد ید نه چندان
ظریف طا لبا ن برای ادامه کشتار بیشتر امریکایی ها ؛ اما یک سناریوی احتما لی دیگری وجود دارد که ممکن است
این اتق اق بیفتد وآن نیا ز به حما یت پاکستا ن بعنوان میا نجی غیر قا بل تعویض بین هردو طرف دارد  .اگر با طالبان
هماهنگ شود ؛ آنگاه ا سالم آباد میتواند به واشنگتن بفهما ند که این گروه(طالبان) بطورخاص قصد کشته شدن امریکا یی ها

را درهنگام حمله به کابل نداشتند اما این قتل ویا کشته شدن صرفاً یک «آسیب جا نبی» بود که نا خواسته ما نع مرحله
نهایی روند صلح نشده ا ست یعنی که مصلحت نبود که روند صلح متوقف گردد چیزری که روشن و آشکار است این
است که این گروه با دالیل قابل درک بادرنظرداشت موقف«پرستیسژ» شورشیا ن تندروخوددردردن صفوف خود صریحاً
دست به افشاگری زند اما این تنها فرصت واقعی برای مجبور کردن دونالد ترامپ است برای تجدید نظر درتصمیگیری
خود بر تعلیق مذاکرات .
به همین ترتیب اگر اسالم آبا د با جناح صلح طلبا نه از« دولت عمیق یا پنها ن» هماهنگ شود میتواند به طا لبا ن
بفهما ند که امریکا باید حمالت خودرا علیه افغا ن ها ادامه دهد ( هرچند که ازنظر اخالقی قابل نکوهش است ) .زیراکه
هر گونه سرسختی ویا نامال یمت ها درهمچو جنگ ها انجا م میشود  .با ایجاد ادعای علنی مبنی بر تهد ید آتش بس یک
جا نبه ویا دوجا نبه با« تروریست ها » وبدون دریا فت ویا نتیجه هیچ چیزی ملموس  ،درعوض فرصت های روا یتی
ر ا برای مخا لفا ن خونگرم ایجاد میکنند تا فشا رهای غیر قا بل تحمل بر ریس جمهور وارد کنند  -به عبا ره دیگر ،
پا کستا ن میتواند به اطمینا ن هر دوطرف کمک کند که هیچکدام از آنها نمی خواستند مذاکرات صلح را درآخرین
لحظه مها رکنند .اما فشار داخلی عناصر «تند رو» درهردو رده آنها باعث شده است که آنها نتوانند عملیات نظامی
خودرا کاهش دهند  .درطی مذاکرات ودرنتیجه پیامد ناخواسته مرگ یک سربا ز امریکایی با عث شد که ترامپ مجبور
شود همانطور یکه با قطع مذاکرات صلح مبا درت ورزید واکنش نشا ن دهد .
نمیتوان با ورد ا شت که این تالش صلح خواهی پس از همه چیز شکست خورده موفقیت آمیز خواهد بود  .اما اگر ا ین
کا ر انجام داده شود همه چیز به روشنی که قب ً
ال پیش ا زاین پیشرفت غیر منتظره پیشرفته بود یا که وجود دا شت همه
چیزرابه موضع قبلی آن بازخواهد گردانید وبه این ترتیب روند با زتعریف تعادل قدرت اورآسیا ادامه می یابد درصورتیکه
مذاکرات بحا لت تعلیق درآید -.پس از آن وضع موجود برای اولین با ر به نا امیدی های ذینفعا ن مسول جدا از دولت کابل
وهند که منا فع عمیقی در حفظ ویا دوام حضور نیروهای ایاالت متحده امریکا درافغا نستا ن دارند همچنا ن موثر خواهد
بود وحتی ممکن ا ست حمالت خود را علیه طا لبا ن بعنوان بخش از ا قد ا ما ت (صرفه جویی ) درچهره در پی این

شکست مفتضحا نه تقویت کند .با این حساب میتوان انتظا رداشت که این دوبا زیکن فوق الذ کربرای ترغیب « دونا لد
ترامپ » مبنی براینکه درمورد بی فا یده بودن مذاکرات با طا لبا ن درست است که البی کنند .درحا لیکه هرطرف
بخش مهم بین المللی را تشویق میکنند که اگر« ترامپ» مذاکرات صلح را از سرگیرد.
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