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 Political سياسی

  

  ايمل خان فيضی

  ٢٠١١ می ٢٧

  

   برگزاری دومين کنفرانس بُـن برای افغانستاننگاھی بر
  )قسمت اول(

   طالبانبا امريکامذاکرات تازۀ 

رسانه ھای غربی خبر می دھند که .  طالبان عمالً آغاز شده استمرحلۀ تارۀ مذاکرات ميان امريکا و

،  "ميشل شتاينر"مذاکرات ميان طيب آغا، سخنگو و نمايندۀ مال عمر و مقامات ميان رتبۀ ادارۀ اوباما، به ميزبانی 

ه طی ھمين ماه، صورت گرفت) المان( برای افغانستان و پاکستان، در خاک آنکشورالمانخاص دولت نمايندۀ 

  .١است

شتاينر که يک ديپلماِت با تجربۀ المان است، از تحوالت فعلی در افغانستان و منطقه خوشبين بوده، به اين نظر 

در تماس ھای اخير خود با رسانه ھا، . است که دريافت يک راِه حل سياسی برای جنگ افغانستان ممکن است

  .لی روی مسائل افغانستان در المان تأکيد کرده استشتاينر ھمچنان براھميت برگزاری دومين کنفرانس بين المل

، دولت المان درحال تياری برای برگزاری ٢٠٠١ده سال بعد از اولين کنفرانس بُن برای افغانستان در سال 

با درنظرداشت اين رويدات مھم سياسی، دولت المان . دومين کنفرانس بين المللی در ارتباط به افغانستان می باشد

 تا قبل از برگزاری کنفرانس مذکور به تاريخ پنجم دسمبرسال روان، دست به يک سلسله ابتکارات تالش دارد

به اساس يک اطالعيۀ وزارت خارجۀ  المان، . تازه در صحنۀ سياست خارجی خود در ارتباط به افغانستان زند

ست بين المللی حضور ، جمعاً يک ھزار اشتراک کننده در اين نش)وزرای خارجه( نمايندۀ سياسی ٩٠حدود 

  .٢خواھند داشت

  :در اطالعيۀ وزارت خارجۀ المان ھمچنان آمده است که تمرکز اين کنفرانس روی سه موضوع خواھد بود

  ٢٠١٤جنبه ھا ملکی پروسۀ انتقال مسؤوليت ھا به حکومت افغانستان در سال 

  ٢٠١٤مشغول ماندن دراز مدت جامعۀ جھانی در افغانستان، بعد از سال 

                                                 
١ http://www.spiegel.de/international/world/٠,١٥١٨,٧٦٤٣٢٣,٠٠.html 
٢http://www.auswaertiges-
amt.de/EN/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Bonn_Konferenz_٢٠١١/Bonn
-Konferenz-Einstieg.html 
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 وسۀ سياسی که بايد در درازمدت منجر به ثبات در کشور گرددپر 

کشور رويداد ھای مھم ِ . با ده ساله شدن جنگ در افغانستان، سناريوی افغانستان وارد يک مرحلۀ جديد می شود

مذاکره با مخالفان مسلح، خروج احتمالی عساکر خارجی، برگزاری دومين کنفرانس بن، ايجاد (را پيش رو دارد 

ال از حمايت کشورھای منطقه از پروسۀ سياسی ؤکه در اينجا بازھم س...) گاه ھای نظامی درازمدت امريکاپاي

  .گردد در کشور مطرح می

  ٢- بُـنکنفرانس از یحمايت منطقه ئلزوم 

در دومين کنفرانس بُن، در پھلوی ديگر کشورھای جھان، کشورھای ھمسايۀ افغانستان و قدرت ھای بزرگ 

دليل ه ، بجلسهاشتراک کشورھای پاکستان، ھند، ايران، روسيه و چين در اين . شتراک خواھند کردمنطقه نيز ا

وزارت خارجۀ المان تأکيد دارد که پروسۀ . نفوذ و مداخالت آنھا در امور افغانستان، ضروری دانسته شده است

  :سياسی در افغانستان بايد در دو سطح حرکت نمايد

  مختلف افغانی که بايد در داخل افغانستان صورت گيردآشتی ومصالحه با گروه ھای .١

  )مصالحه(ی از اين پروسه مسايۀ افغانستان و قدرت ھای منطقه ئحمايت کشور ھای ھ .٢

اطالعيۀ مذکور ھمچنان می افزايد که تحکيم ثبات در افغانستان به ثبات سياسی تمام منطقه ارتباط دارد که در اين 

  .نطقه الزم استزمينه ھمکاری تمام کشورھای م

 و منطقه حضورکشورھای غربی در افغانستان، ھمراه با رقابت ھا و برخورد ھا ميان قدرت ھای بزرگ غربی

 با افغانستان به يک ايده آل اليستيک يا واقعی کشور ھای ھمسايهی باعث گرديده است تا ضروت ھمکاری ريئ

ورھای ھمسايه و قدرت ھای منطقه را به ميز مذاکره اولين کنفرانس بن نيز ھمين کش. ناممکن مبدل گرديده است

 ۀلورھای دخيل در مسأروی موضوع افغانستان کشانيد ولی طی ده سال اخير ديده شد که تضاد منافع ميان کش

  .افغانستان باعث عدم ھمکاری واقعی و پيچيدگی وضع در کشور گرديد

  

  ٢-گو برای اشتراک طالبان در کنفرانس بـن و گفت

ای گذشته، اکثر صاحب نظران داخلی و خارجی برخی از فيصله ھای اولين کنفرانس بُـن و طی سالھ

ين اکنون سعی دارد تا برل. شرايط و امکانات اشتراک تمام گروه ھای افغانی در آن را مورد انتقاد قرار داده اند

زديک شھر بـُن المان، برگزار  در ھوتل پيترسبورگ، ن٢٠١١نفرانس بين المللی بُـن که درماه دسمبر در دومين ک

روی ھمين دليل است که دولت المان نقش ميانجی در . خواھند شد، اشتراک طالبان را در آن حتمی سازد

  .مذاکرات اخير ميان امريکا و طالبان را به عھده داشته است

نشر ه چاپ کابل، ب" ويســـا "خبِر برقراری تماس ھا ميان مقامات امريکائی و طيب آغا اوالً در روزنامۀ معتبر

اکنون نشرجزئيات بيشتر آن در مجلۀ شپيگل و تأئيد غير رسمی اين مذاکرات توسط برخی از مقامات . رسيد

يکی از نکات قابل توجه درمذاکرات .  وزارت خارجۀ المان، به اھميت اين موضوع در مطبوعات افزوده است

واقعاً نمايندۀ رھبری شورای کويته ) طيب آغا(ذاکره کننده با امريکا تازه ميان امريکا و طالبان اينست که طرف م

گفته . باشد شود اعضای آن نظربه داليل امنيتی به ديگر نقاط پاکستان انتقال داده شده است، می که اکنون گفته می

 دفتر او در زمان حاکميت رژيم طالبان رئيس. مالعمراست" رازداربسيار نزديک"شود که طيب آغا يک  می

طيب آغا ھمچنان قبالً در سفارت طالبان در اسالم آباد . مالعمر بود که اکنون نيز اين وظيفه را به عھده دارد
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دليل مذاکرات پنھانی ه مورين استخباراتی پاکستان بأاو چنِد قبل ھمراه با مال برادر توسط م. موريت نموده استأم

توان گفت که وی در  نظربه گذشتۀ سياسی طيب آغا می. رديدبا حکومت کرزی گرفتار شده بود که بعداً رھا گ

 سازمان استخبارتی پاکستان درگير بوده است (Grip)" گريپ"جريان فعاليت ھای سياسی خود در پاکستان، در

ال ؤ، قابل سمی باشدبا امريکا چقدر تحت کنترول نظاميان پاکستان  ولی اينکه اکنون نقش تازۀ وی در مذاکرات

  :کند  ل ھای ديگری نيز در ذھن خطور میاؤس. است

 آيا طالبان واقعاً آمادۀ اشتراک در پروسۀ سياسی افغانستان شده اند؟ آيا رھبری طالبان اکنون ھم روی موضوع 

خروج فوری تمام نيروھای خارجی از افغانستان تأکيد دارند؟ و مھم تر از ھمه آيا نتيجۀ دومين کنفرانس بن ھم 

  ی بين المللی گذشته راجع به افغانستان خواھد بود؟مانند کنفرانس ھا

ال ھا شايد ھنوز پيش از وقت باشد ولی ژورناليست پاکستانی، احمد رشيد در مورد ؤجواب تمام اين س

و خروج فوری نيروھای خارجی را " موقف خود را نرم ساخته اند"گويد که طالبان   طالبان میۀموضعگيری تاز

ھند ولی او به اين فکر است که بازھم طالبان طرفدار پايگاه ھای نظامی درازمدت خوا قبل از مذاکرات نمی

  ...ادامه دارد...    ٣نخواھند بود) موضوع کنونی مطرح ميان کابل و واشنگتن(امريکا در افغانستان

  

  :يادداشت

 بسوی برگزاری "ن زيرعنوا" فيضی"آقایما ھمکار گرامی آن را مطلبی را که در باال خدمت تان تقديم گرديد، 

به "از آن جائی که در ادبيات سياسی، به کاربردن. ارسال نموده بودند "دومين کنفرانس بُـن برای افغانستان

که چنان امری با خط و سياست نشراتی پورتال سخت در نفس خود بار تأئيد و دعوت را نيز می رساند، " سوی

، از ايشان اجازۀ ويراستاری در ميان گذاشته " فيضی" ایمجبور شديم قضيه را با آقدر مغايرت قرار دارد، 

  .عنوان را نيز اخذ نمائيم

مطابق با سياست نشراتی پورتال تغييرداده موانع نشر جناب شان نيز لطف نموده، اجازه دادند، تا عنوان را 

، از اين ان می داريمامتنان خويش را بيما ضمن آن که از ايشان به مناسب اين لطف . مطلب را از ميان برداريم

  . و خوانندگان گرانقدر پورتال پوزش می طلبيمجنابشانکه نشر مطلب ارسالی روزی به تعويق افتاد از 

  با کمال محبت                                                                                                                       

 AA-AAاداره پورتال                                                                                                                 
  

  

  

  

  

                                                 
٣ http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=١٦٩٤ 

 


