
 

  
  

  صلح در افغانستان سرانجام یمذاکرات ب
   1زهرا محمودي

  
  
  

  
  10/04/1400پذیرش نهایی:  تاریخ                  20/03/1400تاریخ دریافت: 

  چکیده  
و دهه گذشته تالش کرده است بوده و در دگروه طالبان یکی از بازیگران موثر در تحوالت کشور افغانستان 

کرد،  تا به هر نحو ممکن، امارات اسالمی خود را احیا کند. طالبان که آمریکا را طرف اصلی خود تلقی می
در پای میز مذاکره حاضر شد و اجازه نداد تا نمایندگان دولت اشرف غنی در مذاکرات حضور داشته باشد. 

در آینده قدرت در افغانستان بودند، رونـد تحـوالت بـه هایی که مدعی مشارکت طالبان  برخالف تحلیل
خوبی نشان از جدیت رهبران طالبان برای تشکیل نظام اسالمی مدنظر دارد؛ چرا که طالبان تاکنون از هیچ 

هایش تاکیـد کـرده اسـت.  شـرط چنان بر خطوط قرمز و پیش های خود عدول نکرده و هم یک از خواسته
، روند تحوالت افغانستان را وارد فاز جدیدی ١٣٩٨اسفند  ١٠و طالبان در  امضای توافق صلح بین آمریکا

ساخت و عمال هر یک از بازیگران، رویکردها و مواضع خود را نسبت به این روند اعالم کردند که در این 
نامه صلح میان آمریکا و طالبان، مالحظات جمهوری پژوهش بدان پرداخته شده است. البته امضای توافق

االفغانی وگوی بین المی ایران را درپی داشت و اعالم کرد که توافق صلح پایدار در افغانستان تنها با گفتاس
های سیاسی آن کشور، از جمله طالبان و با در نظر گرفتن مالحظات کشورهای  واقعی و با مشارکت گروه

طالبان و آمریکا مدنظر قرار گرفته همسایه افغانستان به دست خواهد آمد؛ نه در توافق دوحه که تنها منافع 
  است. 

  واژگان کلیدی

  افغانستان، طالبان، مذاکرات صلح، آمریکا، توافقنامه دوحه
  

                                                                                                                                         
  الملل دکترای روابط بین. ١

 43ـ 80؛ صفحات 1400بهار  ،85یاپی ، پ1، شماره بیست و دومفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مرور مذاکرات صلح افغانستان و نتایج آن

) بـا ٢٠١٨(سـپتامبر  ١٣٩٧جمهوری دونالد ترامپ در تابستان  مذاکرات صلح افغانستان در دوره ریاست
آغـاز شـد و  به صورت رسمییی و نمایندگان طالبان نماینده ارشد آمریکابه عنوان زاد  حضور زلمی خلیل

 ۲۰۱۸اکتبـر نامه صلح میان طرفین به امضا رسید. آمریکا از دور اول مـذاکرات در توافق ٢٠٢٠در فوریه 
بـس بر ضرورت تأمین اهداف زیر تأکید داشـت: برقـراری آتـش ٢٠٢٠تا آخرین دور مذاکرات در فوریه 

 در چـارچوب سیاسـت اعالمـی، پایان جنگ ان دولت افغانستان و طالبان، می
ً
در افغانستان (البتـه صـرفا

، تضمین طالبان بـرای قطـع آغاز مذاکرات طالبان با دولت افغانستانکند)، را مطرح می پایان جنگ مسئله
حمله یا تهدیدی علیه منـافع رابطه با القاعده و مبارزه با داعش، تضمین طالبان به اینکه از خاک افغانستان 

وگوهـای  طالبان نیـز طـی برگـزاری گفت )Kathy Gilsinan, 2020 گیرد.( آمریکا و متحدانش صورت نمی
صلح همواره بر تأمین اهدافی مانند مذاکره مستقیم با آمریکا، ارائه جدول زمـانی بـرای خـروج نیروهـای 

های تروریستی سازمان ملـل آن از لیست سیاه گروهخارجی از افغانستان، حذف نام گروه طالبان و رهبران 
اسـالمی، ارائـه تضـمین بـرای عملـی شـدن  حکومـت و آمریکا، تغییر قانون اساسی افغانستان و تشکیل

تأکیـد  دفتـر طالبـان در قطـر توافقات صلح، آزادی همه زندانیان طالبان از زندان و بـه رسـمیت شـناختن
  )Doyle McManus, 2020داشتند.(

طالبان به لزوم تعیین جدول زمـانی شد که در مراحل آغازین مذاکرات آمریکا و طالبان گفته می
اما آمریکـا نخسـت خواسـتار آغـاز مـذاکرات  داشت،خروج نیروهای خارجی از افغانستان اصرار 

وگوهای آمریکا  زمان با برگزاری دور نهم گفتهم .بود افغانستانبس در  االفغانی و برقراری آتش بین
مـذکور در  توافـق نماینـدگان ، خبـر١٣٩٨و طالبـان در دوحـه در اواخـر مـرداد و اوایـل شـهریور 

 انتخابـات و تعویق برگزاری افغانستان ماهه در ۱۴ یک دوره برای موقت حکومت ایجاد خصوص

ما با وقوع انفجار در نزدیکی سفارت آمریکـا در کابـل کـه جمهوری این کشور منتشر شد. ا ریاست
تعدادی از شهروندان افغان و یک سرباز آمریکایی کشته شدند و  پس از آنکه طالبان مسئولیت ایـن 

ای که قرار بود با فرستادگان طالبان ضمن اشاره به نشست محرمانه انفجار را بر عهده گرفت، ترامپ
دو طرف را اعالم کرد. البته تـا  ندگانینماخاتمه مذاکرات صلح بین در خاک کشورش داشته باشد، 
 نامه صلح میان طـرفین در قالـب سـند رسـمی نبـود. بعـد از سـفرآن زمان خبری از امضای توافق

از  در دوحـه آذر ١٦ از ،مذاکرات پس از سه ماه وقفـه، ١٣٩٨ترامپ به افغانستان در آذر غیرمنتظره 
 ٢٠در در بگرام  آمریکانزدیک پایگاه هوایی یک مرکز بهداشت به طالبان له حمه شد؛ اما با سر گرفت
طالبـان  از جانب کاخ سفید منتشر شد. با اعالم نظـر مسـاعدمدت مذاکرات توقف کوتاه آذر، خبر

در اواخـر دی در افغانستان، مذاکرات صـلح در دوحـه بس) (به جای آتشها  برای کاهش خشونت
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ا اینکه در ماه اسفند اعالم شد آمریکا و طالبان توافق کردند بـه مـدت یـک ت از سر گرفته شد ١٣٩٨
گرفته و بـا توجـه بـه اینکـه  ها را در افغانستان کاهش دهند. بر اساس توافقات صورتهفته خشونت

» نامه رسیدن به صلح در افغانسـتان موافقت«ها عملیاتی شد، سندی با عنوان شرط کاهش خشونت
امضا شد که البته بالفاصله پس از طـرح عنـوان  ٢٠٢٠فوریه  ٢٩رت اسالمی در میان آمریکا و اما

شناسد، بلکـه را به عنوان دولت به رسمیت نمی» امارت اسالمی«امارت اسالمی، آمریکا گفت که 
  شناسد. را به رسمیت می» گروه طالبان«

امضاشـده، آمریکـا  مارس آغاز شود. بر اسـاس سـند ١٠ها نیز در قرار شد مذاکرات بین افغان
  )www.state.gov/ wp-content/uploads/2020/02 (. ١شود:متعهد می

  های نظامی علیه طالبان را متوقف کند.. همه عملیات ١
المللی حاضر در خاک افغانستان از این کشور خارج شـوند و . همه نیروهای آمریکایی و بین ٢
  ماه تخلیه شود. ١٤های آنها ظرف هپایگا
  ماه آینده برداشته شود. ٦ها علیه طالبان ظرف . همه تحریم٣ 
  هزار اسیر طالب را از زندان آزاد کند. ٥کند دولت کابل حدود . آمریکا تالش می٤ 
. کـاهش سـطح ١البته این تعهدات مشروط به این است که طالبان نیز به تعهدات خود شـامل  

. توقـف عملیـات نظـامی علیـه نیروهـای آمریکـایی و ٢افغانستان به مدت یک هفته؛  خشونت در
. جلـوگیری از ٤بس و صلح؛ روز برای آتش ١٠ها ظرف . شروع مذاکرات با سایر افغان٣خارجی؛ 

های مسلح تروریستی از خاک افغانستان برای تهدید منافع آمریکا و متحـدانش عمـل  استفاده گروه
  )Josh Meyer, 2018کند.(

  راهبرد آمریکا در مذاکرات صلح

بـه دورغ گفتـه اسـت همـه چیـز در  خـود شـهروندان بـه مکـرر گذشته سال ٢٠در  آمریکا دولت
 بـه آمریکـا تحلیلگران سیاستمداران و هاسترود؛ در حالی که مدتمی پیش خوبی به افغانستان

اند رسیده باور این به از آن فراتر ندارد. حتی نظامی حلراه افغانستان که بحران اندرسیده نتیجه این
 کـه نیسـت ایـن معنـا به سخن این البته ٢آمریکاست. ضرر به افغانستان نظامی در جنگ ادامه که

 بـا آمریکـا کـه اسـت ایـن منظـور ندارد، بلکه افغانستان در استراتژیک اهداف از این آمریکا پس

                                                                                                                                         
1. Agreementfor Bringing Peace to Afghanistan", February 29, 2020, available: https:// 

www.state.gov/ wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-
02.29.20.pdf 

2. Josh Meyer,"The Secret Story of How America Lost the Drug War with the Taliban", 
07/08/2018, available: https://www.politico.com/story/2018/07/08/obama-afghanistan-drug-
war-taliban-616316 

http://www.state.gov/
http://www.state.gov/
https://www.politico.com/story/2018/07/08/obama-afghanistan-drug
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 یـا افغانستان مسائل از ترمهم این کشور، برای که روست روبه چین توسعه دیگری مانند مشکالت

 راه از را افغانسـتان زودتـر مسـئله چـه هـر گرفتنـد تصـمیم است. بنابراین مقامات آمریکا سوریه

توجـه  و اسـت متمرکـزاقتصادی  مسائل روی دولت ترامپ بیشتر این، بر کنند. افزون حل سیاسی
 از مذاکرات تا آمریکا داد هم دست به دست دارد. همه این مسائل مرزی برون هایجنگ به کمتری

 ترامـپ جمهـور ، رئیس٢٠١٧اسـتقبال کنـد. در همـین چـارچوب در آگوسـت  افغانسـتان صلح

   کرد. اعالم را آسیای جنوبی در خود جدید استراتژی
 جملـه از آن شده در داده وعده هایسیاست و سخنان این اییو آمریک افغان ناظران از بسیاری

 و افـزایش پاکسـتان بـه فشار افزایش رزمی، هایعملیات آمریکایی در نیروهای اختیارات افزایش

 بـا دانستند. امـا آمریکا تعهدات تجدید از اینشانه المللی رابین و آمریکایی سربازان تعداد نسبی

ژوئیـه  در ترامـپ دولـت افغانسـتان، در وجودآمـده به نظامی ست بن از سال یک از کمتر گذشت
 اقـدام ایـن را داد. افغانسـتان حضور دولـت بدون طالبان، با مستقیم مذاکرات آغاز دستور ٢٠١٨

بـه  صـلح رونـد یـک از حمایـت بر این از بود که پیش آمریکا سیاست در درخور توجه چرخشی
  ت. تأکید داش هاافغان مالکیت با و رهبری

 در این کشـور سابق سفیر زاد،خلیل آمریکا، زلمی خارجه وزیر پمپئو، مایک ،٢٠١٨سپتامبر 

-خلیـل پس آن از کرد. افغانستان منصوب صلح امور در آمریکا ویژه نماینده عنوان را به افغانستان
 طـرف ود کـه کرد تأیید ٢٠١٩داشت. او در سپتامبر  طالبان نمایندگان با های متعددیمالقات زاد

  اند.رسیده به توافق اصول درباره
 بـازی یـک انجـام دادنـد مـذاکرات صـلح مـورد در هاآمریکایی که مشخص است اقداماتی 

 هایسازیفرصت و های انتخاباتیبازی پی در است. در واقع، دولت ترامپ ـ انتخاباتی اطالعاتی

 آن جمهوری ریاسـت انتخابـات هدر آستان آمریکا مردم عمومی افکار مجاب کردن برای انتخاباتی

  است.  کشور بوده
بـه  )١٣٩٩آینـده ( سـال بهـار در بـار دیگـر دانند طالبانبا توجه به اینکه مقامات واشنگتن می

 کانـد هایفعالیـت گـروه، ایـن بعیـد نیسـت و بخشـید خواهنـد شدت خود نظامی هایفعالیت
 معادلـه نیست بعید کند، تعلل مذاکرات روند در آمریکا کند، اگر جبران بهار در را زمستانی خود

  یابد. پیش گسترش از نیز بیش کشورهای منطقه با طالبان رابطه و کند جنگ تغییر
نامه صلح در افغانسـتان میـان آمریکـا و طالبـان در به دالیلی که اشاره شد، در نهایت موافقت 

  امضا شد.  ٢٠٢٠فوریه 
  توان موارد زیر را مطرح کرد:ت صلح با طالبان میدر تبیین و تحلیل راهبرد آمریکا طی مذاکرا

اند، در تالش بودنـد  سازی در افغانستان ناکام مانده ها در موضوع دولت الف) از آنجا که آمریکایی
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طالبان  را وارد فرآیند سیاسی کنند و از آن به عنوان دستاورد سیاسی و امنیتی در افغانستان یاد کننـد. در 
خواهند از فاز نظامی خارج و وارد فاز سیاسی شوند. جنگ افغانستان فرسایشـی  میها  واقع، آمریکایی

شده است و آمریکا در حال پرداخت هزینه آن است. عالوه بر این، آمریکا به این نتیجـه رسـیده اسـت 
تواند طالب را از بین ببرد و به همین علت حاضر به مذاکره شـده اسـت. طبـق بـرآورد  که با جنگ نمی

تواند در شهرها و والیات پیشـروی کنـد. در واقـع، طالبـان ایـن تـوان  ا، طالب بیشتر از این نمیآمریک
های مهم مثل کابل، هرات یا مزار را بگیرد. شاید بتواند زابل را تصـرف  نظامی را ندارد که مراکز و استان

ار یابـد و مراکـز شـود در منـاطقی اسـتقر  داشتن این مناطق سخت است. چنانچه مجبور کند، اما نگه 
تواند آنها را سرکوب کند. در نتیجه طالب دیگـر بـه لحـاظ نظـامی  دولتی را در اختیار گیرد، آمریکا می

تواند حکومت را به دست گیرد و از حمایت مردمی و نیز توانایی کشـورداری، مـدیریت جامعـه و  نمی
ی میز مذاکره با آمریکا نشست، ابهـت تأمین بودجه و... نیز برخوردار نخواهد بود. البته وقتی طالب پا

داده است. همین موضوع  و شعارش در قالب جهاد به چالش کشیده شده و کاریزمای خود را از دست 
  موفقیتی برای آمریکاست که بگویـد طالـب را از حالـت معارضـه پـای میـز مـذاکره نشـانده اسـت؛

الب فشـار وارد کـردیم و آنهـا بـه ایـن ) چنان که  ترامپ گفت: ما به ط١٣٩٨پور، بهمن  (ناصر غزالی
نتیجه رسیدند که با ما مذاکره کنند. ترامپ قول داده است موضوع افغانستان را حل و نیروهـای خـود را 
از افغانستان خارج کند. این یک امتیاز برای انتخابـات بـوده اسـت و کـاربرد شـدیدی هـم در عرصـه 

  خواهد. را می داخلی آمریکا دارد. افکار عمومی هم چنین چیزی
جمهوری اوباما و اجرای سیاسـت افپـاک متوجـه شـد کـه خـروج  ب) آمریکا در زمان ریاست

ــر دوران  همه ــابراین در اواخ ــد؛ بن ــد ش ــتان خواه ــدرت در افغانس ــأل ق ــاد خ ــث ایج ــه باع جانب
هـای مـالی تصـمیم بـه کـاهش جمهوری اوباما، کنگره برای کاهش تلفات جـانی و هزینـه ریاست

فغانستان گرفت. این رویکرد در دولت ترامپ نیز پیگیری شد. از این رو کـاهش نیروهـا نیروها در ا
 )۱۳۹۸آبادی، بهمن  . (جعفر فتحشودجزء راهبردهای آمریکا در مذاکرات صلح محسوب می

قبلـی  هـایتصـمیم همچنـین و خـروج زمـانی درباره جـدول هاآمریکایی علنی ج) اظهارات
 این موضوع شان است. نفع به زمان که رساند این نتیجه به را طالبان سوریه، از خروج برای آمریکا

 و نپذیرنـد غنی را دولت با مذاکرات انجام کنند، حفظ خود را اولیه موضع همچنان که شد باعث
شـک آنچـه مقابلـه دهنـد. امـا بـی ادامـه القاعده مثل نظامی شبه هایگروه با خود دیرینه اتحاد به

 نظامی حضور از وجود سطحی مستلزم شود،القاعده در افغانستان خوانده می آمریکا با تهدیدهای

 خود توانایی افغانستان بتواند آینده دولت که زمانی آن هم تا است در آن کشور آمریکا اطالعاتی و

 عملکـرد براسـاس توانـدمـی حضور این دهد. میزان نشان چنین حمالتی بروز از جلوگیری در را

دائـم آمریکـا  در واقع، دسترسـی متغیر باشد. تروریستی، تهدیدهای دامنه و فغانا نیروهای امنیتی
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های اصلی آمریکـا سخت در افغانستان از استراتژی قدرت اعمال قابلیت و تروریسم با مبارزه برای
طالبـان را  در مذاکرات صلح بود. برای عملیاتی کردن این موضوع، واشـنگتن در گـام اول، رهبـری

داد. در  خواهـد ادامه نظامی عملیات به ای مطلوب، نتیجه به رسیدن زمان تا آمریکا کرد که مجاب
اتحـاد دشـمن  و ائـتالف بـه حملـه را پیگیری کند که همان» ژوسان« فرمول تواندگام دوم هم می

 آن در نشـد، قبال مذاکرات صلح مد نظر آمریکا در خود موضع تغییر به حاضر طالبان است. اگر

خواهـد  طالبـان هـایجنـاح فرمانـدهان و رهبران، با جداگانه صلح انجام ا به دنبالآمریک صورت
 در کـه بیشـتر رهبـران طالبـان از به این ترتیب، شـماری ١)www.armed-services.senate.govبود.(

اسـت  ممکـن انـد،گرفتـه قـرار افغانسـتان داخـل افغـان در و آمریکایی نیروهای حمالت معرض
 نظام در موجود منابع و هاپست به همچنین دسترسی و مصونیت از برخورداری ازای در بخواهند

 آمـدن وجود دهند. از نظر آمریکا به را تغییر با سران این گروه خود بیعت افغانستان، سیاسی فعلی

 بـه و بقا قدرت کرد درباره خواهد مجبور را هاین گرو رهبران طالبان، ائتالف درون شکاف نوع هر

کننـدگان  کنند. همچنـین مذاکره تجدیدنظر مذاکره میز در خود موضع سیاسی درباره تر،کلی طور
بـر  صـرف نـه نظـارت کردند که برای اجرا، ووگوها این موضوع را پیگیری می کاخ سفید طی گفت

  رسند، ادامه حضور آن در مذاکرات به تفاهم می واشنگتن و طالبان که بر سر مفاد مورد توافق روند
  کند. نظامی آمریکا در افغانستان را به موضوعی ضروری تبدیل می

های راهبرد کالن آمریکا در مذاکرات، حفظ دسترسی در افغانستان به منـابع و  د) یکی از بخش
ی ها قـدرتناسـی معادن استراتژیک افغانستان بود. برای درک ایـن موضـوع نیـاز اسـت بـه رفتارش

قاره هنـد خـارج شـد، بـا  که استعمار انگلیس از شـبه ١٩٤٧جهانی توجه کنیم. برای مثال در سال 
 کاری کرد که همواره زمینه بحران

ً
در این منطقه وجود داشته باشد. یا آمریکا   تقسیم این منطقه عمال

مـدتی کـه رونـدهای از تعداد نیروهای نظامی خود در عـراق کاسـت، امـا پـس از  ٢٠١٠در سال 
سیاسی در عراق مخالِف اهداف و راهبردهای آمریکا در این کشور شد، پدپده داعش شـکل گرفـت 
و به سمت بغداد سرازیر شد. از این رو آمریکا بار دیگر تحت عناوین مختلف ماننـد ائـتالف ضـد 

بنابراین ادامه حفظ  داعش و... نیروهای خود را در عراق افزایش داد و سطح مداخله خود را باال برد.
  دسترسی به افغانستان از راهبردهای دیگر آمریکا در مذاکرات صلح بود.

 روسیه چین، سه کشور که اند کرده پیدا ایمنطقه متحدان جدید طالبان ی اخیر،ها سالهـ) در 

اقـدام  از طالبـان حمایت به منطقه، در آمریکا در برابر مانع ایجاد برای کشورها این و ایران هستند.
 را آمریکـا منافع تواندمی طالبان ابزاری رقبای آنها از استفاده که معتقدند آمریکا اند. مقامات کرده

                                                                                                                                         
1. Senate and House Armed Services Committees Complete Conference on FY20 NDAA, 

January 2020, available: www.armed-services.senate.gov 

http://www.armed-services.senate.gov
http://www.armed-services.senate.gov
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 نشستن پای میز مذاکره با از پس به همین علت آمریکا کند. رو روبه خطر با و منطقه افغانستان در

  روسـیه بـه نـوعی کنتـرل و و ایـران چـین، با را گروه این طالبان، رابطه
ً
 آن عملـی نتـایج از عمـال

   کرد. جلوگیری
جنگ  ابتکار روسیه و چین ایران، خواست بود و نمی افغانستان جنگ کنترل درصدد و) آمریکا

 در هـاجریـان برخـی گـرفتن نادیـده بـا بن نشست طور که در این کشور همان گیرند. دست به را

 بـا نیز بعد باشد، داشته وجود غانستاناف همیشه در و تنش جنگ تا کرد فراهم ای افغانستان، زمینه

 هـدف واقـع، در افغانسـتان قـرار داد. دولـت برابـر را در گروه این طالبان، مشروعیت بخشیدن به

 ایـن بـه توجـه االفغـانی بـود. بـابـین مـذاکرات کشـیدن به چالش طالبان، نماییبزرگ از آمریکا

مطـرح  هدف راهبـردی یک عنوان به ،متحدانش و آمریکا افغانستان برای در جنگ ادامه وضعیت،
 کرد این بـود کـه می دنبال افغانستان که در تنها هدفی را های متفاوت،طرح با بود. در واقع آمریکا

افغانسـتان را  در پایان دادن به جنـگ قصد آمریکا برقرار شود. اگر کشور این در ثبات و صلح نباید
وارد  هـای گذشـتهبرگزارشده طی ماه صلح ذاکراتنیز در م را افغانستان دولت تردید بدون داشت،

  این کار را نکرد. در حالی که کردمی
نظران ایرانی معتقدند آنچه با عنـوان مـذاکرات صـلح مطـرح و ز) برخی کارشناسان و صاحب

ها در قالب تغییـر رژیـم پیگیـری و  پیگیری شده است، وجود خارجی ندارد، بلکه راهبرد آمریکایی
به زیان آمریکـا بـود؛ بنـابراین در » جمهوری اسالمی افغانستان«ای به نام اقع، پدیدهپیش برد. در و

خصوص تغییر رژیم در افغانستان، اجماعی آمریکـایی زیـر پـرچم مـذاکرات صـلح شـکل گرفتـه 
اینکه ماهیت این رژیم احیای امارت است یا شـکل دیگـری از  ١)١٣٩٨موسوی، دی  سیدرسولاست.(

حـل  حل سیاسی تغییر رژیم و طالبان بـه دنبـال راه ها به دنبال راه ارد. آمریکاییامارت، جای تأمل د
نظامی تغییر رژیم  بودند. در واقع طالبان و آمریکا هر دو بـه دنبـال تغییـر رژیـم  بودنـد، امـا یکـی 

  مشـارکت سیاسـی«هـایی نظیـر کـرد. مـدل حـل نظـامی را دنبـال می حل سیاسی و دیگـری راه راه
پیگیری شده است، اما باید توجه داشت نوع » متیار در قدرت)، فدرال و دولت موقت(مشارکت حک

تفکر طالبان کنونی هیچ فرقی با طالب گذشته ندارد و تنها الگوی مد نظر آنها الگوی امارت اسـت. 
شـده تـا زمـانی کـه طالـب تغییـر فکـری نکـرده باشـد، فقـط  هـای سیاسـی مطرح حل بنابراین راه

مثـل مسـکو، دوحـه و   طالب است تا به اهداف خود برسـد. در همـه مـذاکرات سازی برای فرصت
کنـد. در حـال  آباد، موضوع مشارکت مطرح شده است، اما طالـب فقـط بـه امـارت فکـر می اسالم

اللـه، حاضر هم شاخه سیاسی طالبان به رهبری مال برادر و هم شاخه نظامی بـه رهبـری مـال هبـت

                                                                                                                                         
 .١٣٩٨وسوی، راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در خصوص مذاکرات صلح آمریکا و طالبان، دی م . سیدرسول١
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ادامه عملیات همچنان در فکر احیای امارت هسـتند. در مـذاکرات یکی از طریق مذاکره و دیگری 
خواهد امارت را احیا کند و دیگرانی کـه  االفغانی نیز رقابت بر سر این خواهد بود که طالبان میبین
ی گذشـته ها سـالخواهند یک حکومت التقاطی بین طالب و دیگران به وجود بیاورنـد. اگـر بـه  می

 داود خـان و سـپس بـه نظـام افغانستان توجه کنیم، ای
ِ
ن کشور از نظام سلطنتی بـه نظـام جمهـوری

امارت «دموکراتیک منتقل شد، از نظام دموکراتیک به حکومت مجاهدین، از حکومت مجاهدین به 
یا تلفیقی از نظام دموکراتیـک اسـالمی » جمهوری اسالمی«و از امارت طالبان به » اسالمی طالبان

گویند جمهوری اسالمی آخر خط است و باید نظام دیگری بیاید و باید  تغییر ماهیت داد. اکنون می
کنند، مشروعیت نظام پس از  یک قدرت متمرکز شکل بگیرد. موضوع دیگری که درباره آن بحث می

المللی بـرای حکومـت بعـدی  ها به دنبال یک نوع مشروعیت بین این مرحله است. اکنون آمریکایی
شود کشورهای حامی صلح افغانستان در حال جمع شدن هسـتند،  ه میافغانستان هستند. اینکه گفت

کشورها حامی صـلح نیسـتند، بلکـه بـه وجودآورنـده   یکی از مراحل خطرناک کار است، چون این
مشروعیت نظام پس از جمهوری اسالمی افغانستان هستند. هر نظام سیاسی یا بر پایـه مشـروعیت 

هـا بـرای تغییـر رژیـم در  دینـی اسـت... االن آمریکاییسنتی یا مشروعیت قـانونی یـا مشـروعیت 
هـا،  المللـی هسـتند و متأسـفانه بـا روس  جمهوری اسـالمی افغانسـتان بـه دنبـال مشـروعیت بین

  )١٣٩٨(سیدرسول موسوی، دی  اند.ها نیز به هماهنگی دست یافته ها و چینی پاکستانی

  های راهبرد آمریکا در مذاکرات صلح برای ایران آسیب

کند، زیـرا راهبـرد اهبرد آمریکا در مذاکرات صلح برای جمهوری اسالمی ایران فرصتی ایجاد نمیر
هـای ایـن این کشور به طور کلی ضربه زدن به منافع ایران از جمله در افغانستان است؛ امـا آسـیب

  اند از: راهبرد عبارت
د، سرنوشـت دولـت االفغانی علنی خواهد شـالف) موضوعی که پس از برگزاری مذاکرات بین

خواهند دولتـی را کـه بـرای آن هزینـه کـرده و سـرپا نگـه  ها می آینده کابل خواهد بود. آیا آمریکایی
اند رها کنند تا از بین برود یا طرحی و راهبردی پس از آن دارند؟  براساس اطالعات موجـود،  داشته

سلمات دانسـت. حـال بایـد دیـد آمریکا از افغانستان خارج نخواهد شد و این مسئله را باید جزء م
توانست به اداره امور  بپردازد. جمهوری اسالمی ایران باید این شرایط را  دولت افغانستان چگونه می

هـای همسـوی  کرد که کمترین آسیب به منافع ملی یا بـه شـیعیان و جمعیت ای مدیریت میبه گونه
هـا در  به طـور طبیعـی اگـر آمریکایی تهران وارد شود و در عین حال بیشترین منفعت را کسب کند.

سـازی  سـازی و ملت شدند و دولت و حکومت مد نظر خود را ایجـاد و دولت افغانستان مسلط می
توانست با جنگ دولتـی تشـکیل دهـد، بـا  کردند، در تضاد با منافع ایران بود. طالب نیز اگر می می



ت ب
کرا
مذا

 ی
ام
نج
سرا

 
ان
ست
غان
ر اف
ح د
صل

  
 
 

 

 51  

را در افغانستان به دست بگیرد امـا منـافع  منافع ایران در تضاد بود. از دید آمریکا اگر طالبان قدرت
آمریکا را تهدید نکند، برای این کشور فرقی نـدارد کـه ایـن سـاختار جمهـوری اسـالمی باشـد یـا 
سلطنتی یا امارت اسالمی. اما برای ایران بسیار اهمیت داشت که ساختار کنونی در قالب جمهوری 

  طالبان سوق نیابد.  اسالمی افغانستان حفظ شود و به طرف امارت مد نظر
ب) یکی از اهداف آمریکا برای حضـور در افغانسـتان کنتـرل جمهـوری اسـالمی ایـران بـود. 

هایش کنتـرل کنـد و در صـورت  خواهد ایران را در مرز مرز است و آمریکا می افغانستان با ایران هم
. حتـی هجمـه هایی هم در سطح اطالعاتی و امنیتـی علیـه ایـران انجـام دهـد لزوم حمله و هجمه

اقتصادی  و ایجاد مشکالت اقتصادی آمریکا برای ایران به واسطه افغانستان هم اجرایی شده است. 
برای مثال، سفارت آمریکا به دولت افغانستان دیکته کرده بود برای چهار کاالی اساسی کـه از ایـران 

تور سـفارت آمریکـا، شوند، باید محدودیت ایجاد شود. به علت اجرای دسـ به افغانستان صادر می
حتی برای مدتی مرزهای زمینی ایران و افغانستان بسته شد. بنابراین یکی از اضالع راهبـرد آمریکـا 

ای اسـت و بـرای اجرایـی  در مذاکرات صلح افغانستان، ایجاد محدودیت برای ایران در هـر زمینـه
فروند بالگرد دولت افغانسـتان  کنند. برای مثال، وقتی چند کردن آن از تبلیغات منفی نیز استفاده می

پرتابی که برای انهدام بالگرد استفاده شـده بودنـد،  های دوش ها گفتند موشکمنهدم شد، آمریکایی
    ١)١٣٩٨حسین بشکنی،دی  غالم های ایرانی بودند.( موشک

ترین حالت اگر قدرت میان طالبـان و سـایر  بینانه ج) با امضای توافق آمریکا و طالبان در خوش
گردیـد. بخشـی از  شد، مشکل در افغانسـتان تـازه شـروع می یروهای سیاسی افغانستان تقسیم مین

 طالبان بودند که هنوز نتوانسته
ِ
اند به طور کامل افکـار و رفتـار قبلـی  ساختار سیاسی، افراد و عناصر

  خود را ترک کنند یا تغییر دهند. 
شـده توسـط برخـی مقامـات و  ل ارائهد) اگر تحلیـل تغییـر رژیـم در افغانسـتان را طبـق تحلیـ

 رژیم نظران جمهوری اسالمی ایران (دکتر سیدرسول موسوی) بپذیریم، می صاحب
ً
توان گفت قطعا

خواست در افغانسـتان شـکل دهـد، بـا منـافع و امنیـت ملـی  جدیدی که آمریکا همراه سایرین می
از جمهوری اسالمی افغانستان به جمهوری اسالمی ایران در تعارض قرار داشت. بنابراین ایران باید 

شـود، منظـور  کرد. زمانی که از جمهوری اسالمی افغانستان صـحبت می طور جدی محافظت می
ها به طور جـدی  شخص خاصی نیست، بلکه باید ساختار کنونی افغانستان را حفظ کرد. آمریکایی

را به عنوان طناب دار علیه ایران  خواهند افغانستانکنند و می ایران را دنبال می  تغییر رژیم همسایگان
کرد. بایـد  شد، ضرر می ها در خصوص صلح گرفتار میگیرند. اگر ایران در ادبیات آمریکایی به کار 

                                                                                                                                         
 .١٣٩٨حسین بشکنی، راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در خصوص  مذاکرات صلح آمریکا و طالبان، دی  . غالم١
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دانست مذاکرات صلحی مطرح نبوده و نیست، بلکه هدف تغییر رژیم بود. در رژیـم جدیـد جنـگ 
بـا بـه قـدرت رسـیدن طالـب نخواهـد  کرد. این کشور مشکلی یافت و ساختارها تغییر می ادامه می

  گرفت. داشت، چون از نظر آنان رژیمی شبیه عربستان سعودی در مرز ایران شکل می
  تهدیدهای راهبرد تغییر رژیم در افغانستان برای ایران شامل موارد زیر است:

ارض کنند با منافع جمهوری اسالمی ایران در تعـها در این روند پیگیری می . آنچه آمریکایی١ 
ها. این هدف  قرار دارد. راهبرد آمریکا در افغانستان تغییر رژیم بود، نه خروج یا صلح یا بستن پایگاه

با اهداف راهبردی جمهوری اسالمی ایران که برقراری ثبات و حفـظ یـک سیسـتم معتـدل اسـت، 
و  حفظ تاجیک، حفظ دوستان  تناقض داشت. حفظ جمهوری اسالمی افغانستان یعنی حفظ شیعه،

  ساختارهای مردمی آن.
و بیمه ایران را بستند، تجـارت ایـران بـا افغانسـتان را بـا مشـکل » آرین بانک«ها  . آمریکایی٢

خواست انجام دهـد، از  که ایران می اقدامی مواجه کردند و مانع حل موضوع آب هیرمند شدند. هر
اند اگر  به مقامات افغان گفتهها   گفتند آمریکایی شخص اشرف غنی گرفته تا مقامات سطح پایین می

آرین بانک را تعطیل نکنند و اگر وابسته دفاعی را بیرون نکنند و... افغانستان از معافیت چابهـار و از 
های آمریکا علیه ایران محروم خواهد شد. البته  مقامـات مربـوط در دسـتگاه دیپلماسـی بـه تحریم

هـای تجـاری ایـران را  شما یا خودتان راه«نی برساند که اند که پیام ایران را به غ سفیر افغانستان گفته
گویند این کار را انجام دهید. اگر خودتان این اقـدامات را انجـام  ها به شما می بندید یا آمریکایی می
گویند، شما وارد عرصـه تعـارض بـا  ها به شما می روید و اگر آمریکایی دهید، مسیر اشتباهی میمی

 آمریکایی ها شده ایران و ابزار آمریکایی
ً
هـا بـا واکـنش ایـران  اید و اگر به این راه ادامه دهیـد، حتمـا

گوینـد در مناقشـه میـان تهـران و واشـنگتن  شوند. در این صورت چرا مقامات افغان  می مواجه می
طرف هستید، باید اجازه دهید تجار ایرانی به راحتـی رفـت و آمـد کننـد و  طرف هستند؟! اگر بی بی

بنابراین باید تفاوت ماهیـت ادبیـات صـلح بـا ادبیـات ». ی نیز به فعالیت خود ادامه دهدبانک ایران
  تغییر رژیم مد نظر قرار گیرد.

  راهبرد طالبان در مذاکرات صلح

ای که درباره راهبرد طالبان در مذاکرات صلح باید به آن اشاره کـرد ایـن اسـت  الف) اولین نکته
ر گروه طالبان در قبال مـذاکرات وجـود دارد: یـک دیـدگاه که دو دیدگاه در خصوص فضای حاکم ب

اند و  معتقد است که طالبان به عنوان یک گروه منسـجم و متحـد در مـذاکرات صـلح حاضـر شـده
های موجود در آن همگی نظر مساعدی به مذاکرات دارند. در دیدگاه دوم میان طالبان نـوعی جریان

بـرد و البان فعال در قطر که مذاکرات را  پـیش مـیچنددستگی وجود دارد: یکی، جریان سیاسی ط
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مسئول امور خارجی طالبان است. دوم، جریان میدانی طالبان که به عنوان طالبان محلی در منـاطق 
کنند. این جریان اعتقادی به مذاکره ندارند و تنهـا راه پایـان دادن بـه مختلف افغانستان عملیات می

دانند. سوم، جریان وابسته بـه پاکسـتان در قالـب نگ و جهاد میحاکمیت آمریکا در افغانستان را ج
  )١٣٩٨آبادی، بهمن  کند. (جعفر فتحآباد فعالیت میشبکه حقانی که براساس رویکرد اسالم

های طالبان در مذاکرات با آمریکـا، خـروج نظامیـان خـارجی از  بیت خواسته ب) محور و شاه
ها در افغانستان هسـتند، هـیچ مـذاکره و  تا زمانی که آمریکاییگفتند  افغانستان بود. طالبان ابتدا می

زاد آن را دنبـال  وگویی نخواهیم کرد، اما در روند جدید که ترامپ آغازگر آن بود و زلمی خلیـل گفت
کرد، طالبان پذیرفتند خروج در قالب مذاکرات باشد و حاضر شدند درباره چگـونگی خـروج و  می

خواسـتند گویند زمانی میوگو کنند. طالبان می ا طرف آمریکایی گفتبندی آن طی مذاکرات ب زمان
با جنگ آمریکای متجاوز را از افغانستان بیرون کنند، اما در نهایت با مذاکره این کار را انجام دادنـد 

هـا،  اند. طالبان یقین داشت به محض خروج آمریکایی و در عین حال هنوز اسلحه را زمین نگذاشته
گیرنـد و بعـد بـا سـایر  رسند و بدون درگیری این شهر را می پاشد و آنها به کابل می میدولت از هم 

    رسند. کنند و برای ادامه کار به توافق می ها صحبت می گروه
ی گذشـته متوجـه شـدند کـه ها سـالج) طالبان به عنوان بازیگر قدرتمنـد در افغانسـتان، طـی 

 به شیوه نظامی به اهداف  نمی
ً
خود در کشور دست یابند؛ به خصوص کـه پـس از مـرگ توانند صرفا

های مختلف درون طالبان رخ داد. بنـابراین طالبـان کـه همـواره سـودای مال عمر تشتتی میان گروه
تشکیل امـارت اسـالمی در افغانسـتان را در سـر داشـتند متوجـه شـدند کـه اگـر مـذاکرات طبـق 

الیـات شـرقی و جنـوبی کشـور، حکومـت کم در و توانند دستپیشنهادهای موجود پیش برود، می
خود را البته به شکلی متفاوت از گذشته برقرار کنند. البته نباید از این نکته غافل شد کـه طالبـان بـه 

زهرا محمـودی، دی  خواهند.( دهند و تمام حکومت را می چیزی کمتر از امارت اسالمی رضایت نمی
خانه یا چند استان بگیرند، در راهبـرد طالبـان اینکه در حکومت مشارکت کنند و چند وزارت ١)١٣٩٨

خواهنـد. شـکل  دادند. آنها حکومت را تمام و کمال مینبود وگرنه خیلی زودتر این کار را انجام می
  حکومت هم باید امارت اسالمی باشد. 

گرفت چه بسا ترکیبی از ساختار مد نظر طالبان،  هـ) ساختار احتمالی که بعد از توافق شکل می
یکا، دولت افغانستان و البته پاکسـتان بـه عنـوان بـازیگر اصـلی بـود ایـن در صـورتی بـود کـه  آمر

آمد که منافع چهار بازیگر درگیـر مـذاکرات را تـأمین کنـد، در ایـن صـورت  ساختاری به وجود می
گذاشـت و اولویـت  آمد و اولویت اول خود را کنار  می طالبان باید از خواسته اصلی خود کوتاه می

                                                                                                                                         
 .١٣٩٨البان، دی زهرا محمودی، راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در خصوص  مذاکرات صلح آمریکا و ط .١
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پذیرفت. اولویت اول طالبان احیای امارت اسالمی یا همان  م را که مشارکت در قدرت است، میدو
داد امـا  رفت و به توافقـاتی تـن مـی ای پیش می خواهی است. طالبان در مذاکرات تا مرحله تمامیت

د رسـ گوید چه کنند. به نظر می دانست  وضعیت صحنه به طالبان می خود را ملزم به اجرای آن نمی
کرد و بـه  پشتوانه می برداشت طالبان این بود که از این طریق دولت افغانستان و ساختار مستقر را بی

الله افتـاد تکـرار  ها داشت تا همان رخدادی که در زمان نجیب همین دلیل اصرار بر خروج خارجی
دولـت بـا  ای نخواهد داشت؛ در این صـورت ها بروند، دولت دیگر پشتوانه شود. زمانی که خارجی

  طالبانی طرف خواهد بود که دست برتر را دارند.
زاد بـرای هـای مکـرر خلیـلرغم درخواسـت ) طالبان همواره در مذاکرات صلح با آمریکا، بهو

اند. دلیل مخالفت طالب  ها تأکید داشتهبس، با آن مخالفت کرده و  بر کاهش خشونتپذیرش آتش
  ت: توان این موارد دانسبس را میبا آتش
 سیاسـی اجمـاع عدم برآیند بس،آتش به راضی نبودن و المللیبین صحنه در طالبان . مانور ١

افغانسـتان  از واحـدی صلح، صـدای وگوهای گفت شرایط چون در است؛ طالبان مقابل افغانی در
 منـافع نظرداشـت در بـا سیاسـی هـایگروه احزاب و است. افراد، برنخاسته المللیبین صحنه در

 انـد. داده نشـان سـبز چـراغ هـای متفـاوتآدرس از به طالبـان ملی، منافع تأمین و شعار شخصی

ـن  که هستند آن پی در سیاسی احزاب تعدادی از و سیاسیون
ُ
 بـه وجـود را ٢٠٠١شرایطی مشابه ب

 گیری یا چشـم مساوی سهمیه از صلح پسامذاکرات شرایط سیاسی در احزاب و حکومت تا آورند

 مـذاکرات اساسـی شرط جمهوری، نه نظام حفظ و بسآتش نگرش، نوع این رشوند. د برخوردار

 همچنـان نظام نوع و است مد نظر دولت پساصلح در آنان سهم طلب برای ایوسیله بلکه صلح،

 سیاسـی اجمـاع عدم و متعدد صداهای شد. تک خواهد مشخص االفغانیبین برآیند مذاکرات در

 مـذاکرات رونـد در بـسآتش تا فراهم کرده است گروه این برای را زمینه طالبان، در مقابل افغانی

 بـرای خشونت، کاهش طرح مطرح کردن با المللیبین عرصه در و نکنند قبول را طالبان و آمریکا

  کنند. زنیچانه خود منافع گروهی تأمین
 شـان اسـت. جنگی هویت در گرو آنها المللیبین هویت که هستند نظامی گروهی . طالبان٢ 

 در انتحاری بار مرگ حمالت انجام نظامی و غیر و نظامی مراکز به خونین انجام حمالت با طالبان

بـه  طالبـان بـرای گزاف قیمت به اند. این هویت یافته دست هویت این به شهرهای افغانستان کالن
 ددست بر نخواهنـ آن از آسانی به مقصود، سرمنزل به رسیدن تا آن حفظ برای است و آمده دست

 گـروه و تبدیل شـدن بـه یـک خود جنگی داشت. طالبان نگران هستند که با از دست دادن هویت

عنـوان  به خویش جنگی هویت از تا کنون پذیرفته نشود. طالبان نظرشان مد هایخواسته سیاسی،
 کـرد. خواهنـد اسـتفاده همچنان نیز آینده در اند و کرده استفاده با آمریکا مذاکرات در اهرم فشاری



ت ب
کرا
مذا

 ی
ام
نج
سرا

 
ان
ست
غان
ر اف
ح د
صل

  
 
 

 

 55  

  گذاشت. خواهد هویت باز این استمرار برای را راه خشونت، کاهش طرح
 هویـت گرو در خود را ملی منافع تأمین که پاکستان طالبان، به خصوص خارجی . حامیان ٣ 

  بپذیرند. صلح در مذاکرات را کامل بسآتش طالبان داد اجازه نخواهند داند،می طالبان جنگی
- آتـش برقـراری در رضایت طالبـان مانع که است دیگری عامل هیگرو درون اختالفات از . ترس ٤
 آغاز شرط پیش عنوان به صلح با آمریکا مذاکرات در بسآتش هراس داشت پذیرش طالبان شد. می بس

 مـدیریت را گروهـی درون اختالفـاِت  نتوانند دهد که قرار موقعیتی در را آنها االفغانی،وگوهای بین گفت

 پرسـتیژ حـالتی چنـین کنند. در نقض بس راآتش جنگ، میدان در طالبان اندهانفرم از و تعدادی کنند

 مقابـل هـایطـرف و المللـیبـین جامعـه آن بعد از شد و می رنگ کم اند، کرده کسب که طالبان کنونی

  ١)١٣٩٨بهمن  ٩کردند. (عبدالقاهر بهشتی،  را باور نمی آنها طالبان، تعهدات

  ایرانهای راهبرد طالبان برای  آسیب

راهبرد طالبان در مذاکرات صلح که بر خروج نیروهای آمریکایی (هر چنـد خـروج واقعـی در کـار 
نخواهد بود) تأکید داشتند، حتی اگر موجب کاهش نیروهـای خـارجی در افغانسـتان شـود، بـرای 

ناپذیری آمریکـا  نامه صلح نشان داد که شکستشود. امضای توافقایران نوعی فرصت محسوب می
کیـد داشـتههمواره سیاسیون و رسانهکه  گونـه کـه اند، همـان های این کشور در سطح جهان بر آن تأ

های راهبرد طالبان  ای بیش نیست. اما آسیبجمهوری اسالمی ایران بارها تأکید کرده است، افسانه
  اند از: در مذاکرات صلح برای جمهوری اسالمی ایران عبارت

ان در مذاکرات مبنی بر تغییر باورهـا و رفتـار پیشـین خـود در رسد ادعای طالبالف) به نظر می
حوزه سیاست و اجتماع، ادعایی غیرواقعی است. راهبرد اصـلی طالبـان همچنـان احیـای سـاختار 

شود. به نظـر  ـ عقیدتی پیشین خود در افغانستان است که به نوعی اولویت اول محسوب می  سیاسی
اختار سیاسی افغانستان اولویـت دوم طالبـان باشـد. در رسد مشارکت در قدرت و حضور در س می

صورت مخالفت با اولویت اول، آنها مرحله دوم یا اولویت دوم خود را پیگیری خواهند کـرد. آنچـه 
خواهند یـک  اند در حد همین کلیات است که میمالقات با مقامات ایرانی مطرح کرده طالبان طی

اشته باشند، با همسایگان روابط خوبی برقرار کنند و همه حکومت اسالمی بر مبنای احکام اسالم د
 آن زمـان در  اقوام نیز در دولت و حکومت شریک شوند. می

ِ
گویند آنچه را در ذهن خـود از طالـب

و... نخواهـد بـود.   حکومت دارید کنار بگذارید. دیگر خبری از بستن مدارس، شکستن تلویزیـون
جواری با همسایگان را پـیش بگیرنـد و تمـایلی بـه  ن همخواهند سیاست حس اند می همچنین گفته

                                                                                                                                         
 و مرکـزی آسـیای مطالعات ، مؤسسه»بسآتش با طالبان عوامل مخالفت ترین مهم بررسی« . عبدالقاهر بهشتی، ١

  .١٣٩٨بهمن  ٩، ٣٠٠نامه شماره  افغانستان ایران شرقی، هفته
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اند و با رفت و آمـدهایی  خواهند با ارتباطاتی که برقرار کرده درگیری با همسایگان ندارند. طالبان می
ها را به حداقل برسانند تا بـار دیگـر ائتالفـی  اند، حساسیت همسایه که با ایران، روسیه و چین داشته

 برای جمهـوری اسـالمی علیه آنها ایجاد نشو
ً
د. اما تأسیس امارت اسالمی مد نظر این گروه قاعدتا

شود. با توجه به تجربه تاریخی و منش فکری طالبان، این گروه در نهایـت ایران تهدید محسوب می
گیرد. سماجت طالبان برای تغییر قانون اساسی افغانستان که در آن مـذهب در تقابل با ایران قرار می

به عنوان یکی از مذاهب رسمی این کشور به رسمیت شناخته است، احتمال محدود کـردن شیعه را 
ها و نیروهای جبهـه شـمال توسـط طالبـان در ادامـه کـار، و نـاامن شـدن یقدرت شیعیان و جهاد

مرزهای ایران از عواقب پـیش گـرفتن راهبـرد کسـب قـدرت حـداکثری طالبـان در عرصـه قـدرت 
  افغانستان است.

هـا را برقـرار و گویند اگر بر قدرت سیاسی مسلط شویم، امنیت بقیه اقوام و گروه ن میب) طالبا
آنها را در قالب کارکنان دولت وارد سیستم مد نظر خواهیم کرد. اگـر طالـب چنـین آمـادگی داشـته 

نظر از اسمش) قدرت بگیرد، دیگر چیزی به اسم مقاومت معنـی  باشد و در قالب این رژیم (صرف 
. چنانچه موضوع تا اینجا پیش رفته باشد، برای ایران بسیار خطرنـاک اسـت و بایـد فکـری دهد نمی

  ١)١٣٩٨پور، دی  ناصر غزالی درباره آن کرد.(
ای به مذاکرات صلح بنگریم، تغییر حکومـت و روی کـار آمـدن طالبـان، بـرای  ) از هر زاویهج

است که به لحاظ تاریخی، قدرت خواهی طالبان  ایران پرریسک است. علت آن هم ویژگی تمامیت
 در آینده حکومت طالبان مبتنی بر قانون  و حاکمیت را در افغانستان متعلق به خود می

ً
دانند. مطمئنا

گیـرد. در تـاریخ تحـوالت افغانسـتان  ای شـکل می نخواهد بود، بلکه یک حکومت ضعیف طایفـه
است. دولت سابق افغانسـتان، دسـِت  ها بوده قومی پشتون های درون ها رقابت ترین دلیل بحران مهم

 غلزایی بود و در کنار آنها درانی
ِ
 در دولـت  پشتون

ً
ها هم بودند. اشرف غنـی غلزایـی اسـت. مطمئنـا

آینده شیعیان افق روشنی نخواهند داشت. بحث تغییر قـانون اساسـی هـم در مـذاکرات طالبـان بـا 
اقوام بیشـتر بـه صـورت اسـمی نقـش و طالبان، طوایف و   آمریکا مطرح شده است. در دولت آینده

جایگاه دارند نه عملی. بدین منظور هم باید در داخل کشور (جمهوری اسالمی ایران) تقسـیم کـار 
  ٢)١٣٩٨باقری، دی  اسماعیل هایی شود.( جدی و اساسی صورت بگیرد و هم در منطقه یارگیری

توانند برای جامعـه  ی و سیاسی میخواهانه خود در حوزه اعتقاد د) طالبان به دلیل تفکرات تمامیت
زا باشند. چون این گروه در زمـین کشـورهایی ماننـد پاکسـتان،  اهل سنت ایران در شرق کشور مشکل

توانند با کمک و هدایت آنها بـرای منـافع و امنیـت ملـی  کنند، می عربستان، امارات و آمریکا بازی می
                                                                                                                                         

 .١٣٩٨. ناصر غزالی، راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در خصوص مذاکرات صلح آمریکا و طالبان، دی ١
 .١٣٩٨باقری، راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در خصوص مذاکرات صلح آمریکا و طالبان، دی  . اسماعیل٢
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شـود.  اسـت کـه خـالف ایـن گفتـه را یـادآور میایران مشکل ایجاد کنند. البته دیدگاه دیگری مطـرح 
 موانعی جلوی راه خـود می

ً
بیننـد و ممکـن  براساس این دیدگاه، اگر طالبان در قدرت وارد شوند، قطعا

خواهانه خود دست بردارند. بسیاری این گروه را بـا فرقـه خـوارج  است از موضع قدرتمندانه و تمامیت
د فرقه اباضیه زمانی که وارد قـدرت شـد خـود را تعـدیل کـرد. گوین کنند و می اباضیه عمان مقایسه می

حتی اگر طالبان در حکومت متعادل و دوست ایران هم شوند، به زمانی طـوالنی نیـاز اسـت. ممکـن 
 تـا آن زمـان بـرای ایـران دردسرسـاز 

ً
است چند دهه طول بکشد که قدرت طالبان تعدیل شود و قطعـا

نامـه صـلح از رهبـران خـود تابعیـت  ن طالبان با امضـای توافـقمکان دارد که جنگجویاخواهند بود. ا
نامه صلح با طالبان، جنگجویـان ایـن  طور جدی مطرح است که با امضای توافقه این نگرانی ب. نکنند
  ١)١٣٩٨غالم حسین بشکنی، دی  .(های دیگر وارد جنگ شوند و صلح تأمین نشودنام باگروه 

با آمریکا و اصرار و تأکیدی که بر خروج نیروهای آمریکایی هـ) همه تالش طالبان برای مذاکره 
پشتوانه کردن دولت افغانستان بود تا پس از خـروج نیروهـای خـارجی  از افغانستان داشتند برای بی

بتوانند در مذاکرات احتمالی با دولت افغانستان اعمال فشار بیشتری کننـد. در واقـع معنـای پنهـان 
ل نیروهای خارجی این بود که بتوانند در مـذاکره بـا دولـت و نیروهـای تأکید طالبان بر خروج کام

سیاسی افغانستان دست برتـر را داشـته باشـند و حتـی بـا تهدیـدهای احتمـالی نیروهـای سیاسـی 
افغانستان بتوانند سهم بیشتری از قدرت را نصیب خود کنند. هرچند مال برادر در مصاحبه با برخی 

 میان خود بـه توافـق می«ده است که های خارجی تأکید کر رسانه
ً
رسـیم  اگر آمریکا نباشد، ما حتما

طور که بعد از سقوط دولـت معلـوم شـد  ، اما همان»چون ما و دولت افغانستان هر دو افغان هستیم
 یک حرکت تبلیغاتی برای تأکید بر این بود کـه خارجی

ً
هـا بـه حضـور  این سخن غیرواقعی و عمال

شـان برسـند و راهبـرد خـود را عملـی  دهند تا طالبان بهتر بتوانند به اهداف خود در افغانستان پایان
 غیـر پشـتون کنند. در این صورت از حضور و مشارکت بقیه اقـوام و گروه

ً
 عمـدتا

ِ
در   هـای سیاسـی

 مغـایر اهـداف و منـافع ایـران در   ساختار قدرت کاسته خواهد شد. این مسئله در میان
ً
مدت کـامال

  بود. افغانستان خواهد
کـرد.  نخواهد محدود را طالبان حمالت نظامی تداوم زمینه خشونت، کاهش داردوام و) طرح
  تأمین نشود، صلح بس وآتش از جمله پاکستان در طالبان حامیان منافع که زمانی در ضمن، تا

  راهبرد دولت سابق افغانستان در مذاکرات صلح

در پاکسـتان  ۲۰۱۵ان و گروه طالبـان در ژوئیـه افغانستسابق آخرین مذاکرات رسمی میان مقامات 
وگوهای صلح بـا  پس از آن گروه چهارجانبه گفت .عمر، متوقف شد ا فاش شدن مرگ مالبو  برگزار

                                                                                                                                         
  .١٣٩٨. غالم حسین بشکنی، راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در خصوص مذاکرات صلح آمریکا و طالبان، دی ١
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از  ،ایـن گـروه پـس از چنـد دور نشسـت گرفـت.شرکت آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان شکل 
لـت افغانسـتان بازگردنـد امـا طالبـان ایـن طالبان دعوت کردند به میز مذاکرات مستقیم صلح با دو

رسد دولت سابق افغانستان، چه در زمان حکومت کرزی و چـه در دوره . به نظر میدعوت را رد کرد
حکومت وحدت ملی، تمایل قلبی برای تقسیم قدرت با طالبان نداشت، اما بـا توجـه بـه واقعیـات 

وگو  ی گذشته خواسـتار گفـتها سال، طی های طالبان در کشور و نیز فشار آمریکاقدرت و عملیات
یاد کـرد و همـواره بـر مـذاکره در قالـب » برادر«با طالبان شده بود. حتی کرزی از طالبان به عنوان 

داشت. اشرف غنی در دولت وحدت ملی نیـز بـا هـدف تحـت شورای عالی صلح با طالبان تأکید 
طالبـان شـد و تـالش کـرد بـا وارد کـردن کنترل گرفتن اوضاع سیاسی و امنیتی، خواستار مذاکره با 

های نظـامی گلبدین حکمتیار به جریان قدرت سیاسی کشور، طالبان را برای کنار گذاشتن عملیات
نشانده خواندن دولت کابـل،  و مشارکت سیاسی آنها در قدرت اقناع کند. اما طالبان همواره با دست

ها تحمیل شـده اسـت. بـه الگران به افغانتأکید داشت این دولت مشروعیتی ندارد و از جانب اشغ
، ایـن گـروه بارهـا بـر ٢٠٠٩وگوی صلح با طالبان در سال  همین دلیل، از زمان طرح موضوع گفت

عدم تمایل به مذاکره با دولت کابل تأکید کرده و معتقد بود دولت، نماینده واقعـی مـردم افغانسـتان 
میان آمریکا و طالبان، دولـت سـابق افغانسـتان نیست. به همین دلیل در یازده دور مذاکرات رسمی 

ها شرکت کند با اینکه یکی از دو طرف جنگ در کشور بود. بنـابراین مشـخص نتوانست در نشست
زند. منتقدان دولت بود مذاکره نکردن طالبان با دولت، نتایج مطلوبی برای مذاکرات صلح رقم نمی

بود و دلیل آن نیز حضور نداشتن نماینده دولـت معتقدند که روند صلح خارج از کنترل اشرف غنی 
وگوهـا  گفت که آمریکا به نمایندگی از دولت کابل در این گفت در مذاکرات بود؛ اما دولت غنی می

اشـرف غنـی اواخـر  رساند!شده را به اطالع مقامات دولتی افغانستان می حضور دارد و موارد مطرح
تـالش ی صـلح و گوهـاو لـت بـرای شـرکت در گفتآمـادگی دو با هدف نشـان دادن ٢٠١٨ نوامبر

با عنوان نفره دوازده کننده  تیم مذاکره دستور تشکیل ،دیپلماتیک برای آوردن طالبان بر سر میز مذاکره
دولـت  نماینـدگانوگو بـا  گفـتحاضـر بـه  دکـر اعالماما طالبان  را صادر کرد.» شورای مصالحه«

، بیان شـد کـه ٢٠٢٠فوریه  ٢٩میان آمریکا و طالبان در نامه نیست. پس از امضای توافقافغانستان 
االفغانی طالبان و سـایر بـازیگران سیاسـی نامه، باید مذاکرات بینروز بعد از امضای این توافق ١٠

نامه، نمایندگان طالبان اعـالم کردنـد دولـت افغانستان پیگیری شود. اما در همان روز امضای توافق
ند و حاضر نیستند با آن به مذاکره مستقیم بپردازنـد. هـر چنـد دولـت شناسکابل را به رسمیت نمی

تـوان اهـداف و سابق افغانستان به عنوان بازیگر اصلی در مـذاکرات صـلح حضـور نداشـت، مـی
  های این دولت در روند مذاکرات را در موارد زیر بررسی کرد:راهبرد

 ونزی،انـد در کشورهای اسالمی علمای اجالس از برگزاری پس سابق افغانستان  الف) دولت
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 طالبـان، گـروه علیـه افغانسـتان علمای فتوای جمعی صدور و ١٣٩٧در تابستان  کابل و عربستان

اما بـه علـت مقاومـت طالبـان و رویکـردی کـه  تالش کرد این گروه را در موضع ضعف قرار دهد،
  ورق این آمریکا در مذاکرات صلح پیش گرفت،

ً
 تـا جـایی طالبـان سیاسـی برگشت. قدرت کامال

 بـه و مـذاکره نشسـت میز پای با طالبان رودررو سال، یک از بیش آمریکا که دولت یافت افزایش

 سـازد. واقعیـت فراهم افغانستان از آمیز خودمسالمت خروج برای را زمینه تا داد باج سیاسی آنان

 به دیپلماتیک هم و سیاسی قدرت نظامی، قدرت بر طالبان عالوه طول مذاکرات، در که است این

-در نظـر گرفتـه  حکومت افغانستان موازات به سیاسی قدرت یک عنوان به که جایی تا آورد دست
 همـه کـه حـالی در طالبـان نداشـتند. با آشکار دیگر باکی از ارتباط نیز منطقه کشورهای و شدند

   کند. منزوی سیاسی لحاظ از را طالبان بود که این افغانستان دولت تالش
لت سابق افغانستان وقتی نتوانست طالبان را کنار بزند یا تضعیف کند، درصدد برآمد بـا ب) دو

سیاسی کردن طالبان و مشارکت دادن آنها در ساختار سیاسی، از ادامـه جنـگ داخلـی جلـوگیری و 
زمان ساختار سیاسی موجود را حفظ کند. در واقع راهبرد دولت افغانستان در مذاکرات به سمت  هم

ـ حقوقی برآمده از اجالس بن یا همان ساختار سیاسی پسـاطالبان در حرکـت  ختار سیاسیحفظ سا
 سـابق بـرای  زمان با مذاکرات دوجانبه آمریکا و طالبان در قطـر، حکومـت بود. به همین دلیل هم

 بین از هایی مانندنماییسیاه اقدام به مذاکرات علیه فضای عمومی مدیریت این وضع و برای ایجاد

 حقـوق زنان و نقـض عمومی حضور کاهش بیان، آزادی خطر افتادن به عمومی، هایآزادی نرفت

کیـد  بر حفـظ ترمهم همه از و ساله نوزده حفظ دستاوردهای بر کرد و ها اقلیت جمهوریـت و... تأ
کرد. بنابراین مشخص بود که دولت غنی قصد داشت طالبان را از ایجاد امارت اسالمی منصـرف و 

نامه صلح میان آمریکا و طالبان، این گروه بـه شـرطی  هیم کند. اما پس از امضای توافقدر دولت س
شدند که از موضع قدرت وارد شوند و بخواهند دیگـران را در قـدرت سـهیم  در حکومت سهیم می

  کنند، نه اینکه دیگران این گروه را در قدرت سهیم کنند.
 هرگونه مـذاکرهطالبان به نداشتن  ریکا و تمایلهای صلح طالبان و آموگو گفتج) با ادامه روند 

بلکـه  اشرف غنی که نه تنها تمایلی به حاشیه رانده شدن در مذاکرات صلح نداشت،، کابلبا دولت 
تـر بود، تصمیم به مشارکت جـدیمذاکره روند رهبری و  مذاکره مستقیم با طالبانخواهان حضور و 

 دولـت ضـعف بـه علـت« یـز اظهـار داشـته بـود:ن زاددر این روند گرفت؛ به خصوص که خلیـل

 افغانسـتان، نابسامان اوضاع به توجه بیندازیم. با تأخیر به را نامه صلحتوافق توانیمنمی افغانستان،

 امضـای از پـس مسئول رویـدادهای کند، برطرف را خود هایضعف نتواند این کشور دولت اگر

 ۀجرگـ  راساس پیشنهاد لویـهب ١٣٩٨ف غنی در تیر به این دالیل، اشر». خواهد بود صلح نامهتوافق
رئیس دفتر خود را بـه  ،عبدالسالم رحیمیو را ایجاد  »زارت دولت در امور صلحو«، مشورتی صلح
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و  لغورا شورای عالی صلح  ،یاست دبیرخانه. در مرداد، رعنوان وزیر دولت در امور صلح تعیین کرد
مین صـلح افغانسـتان و ایجـاد أرای تـبـهـا تـر تـالشبه منظور انسـجام هرچـه بهاعالم کرد دولت 

ساختار و وظایف آن لغـو و مسـئولیت آن را بـه وزارت  همهمحوریت واحد، دبیرخانه این شورا را با 
 با افغانستان دولت سو، این به حکومت قبلی زمان از . البتهدولت در امور صلح واگذار کرده است

 شـورای ایجـاد بـه نیست، دست افغانستان حکومت با مذاکره به حاضر که طالبان فرض پیش این

 و کـالن یـک سـازکار بـا بلکـه حکـومتی، نهـاد یـک بـا نه مجاب شوند طالبان تا زد صلح عالی
سـابق  جمهور رئیس کنند؛ چنان که مصالحه به اقدام آمده، لویه جرگه بیرون دل از که غیرحکومتی

 را در خـود اقـدامات کـرد مکلـف را حربـط صـل ذی هایهمه بخش حکمی، صدور با افغانستان

نهاد حکومتی  این با کامل هماهنگی در و صلح امور در دولت وزارت مجرای از صلح، خصوص
 داشت و صرفنشورای عالی صلح دیگر نقشی در روند صلح انجام دهند. با این اقدام، 

ً
نـام از یـک  ا

  د.آن باقی مان
مکـانیزم  آمریکـا بـود کـه ایـن انسـتانافغ روند صلح کل سابق از حکومت اصلی د) برداشت

از  آمریکـا زد. در واقـع، تمکـین عیـار خواهـد طالبـان مراد وفق بر را االفغانی بین صلح مذاکرات
 حکومـت وگوهـا، مستمسـکی بـه گفت مـتن حکومت از داشتن نگه دور بر مبنی طالبان خواست

 تـوان گفـت مشـکلنی شود مـیاالفغامذاکرات بین بر وضعیت این سرایت تا نگران افغانستان داد

ست یک مثابه به را صلح پروسه این بود که صلح روند در سابق افغانستان دولت بزرگ
ُ
کرسـی  و پ

پروسـه  یـک صـلح، باشد؛ در حالی که انحصار داشته در را داشت آن دوست و دانستمی دولتی
 عنـوان بـه غنـی اشـرف کـار بـه آغـاز از کـرد. پـس نگـاه آن بـه دریچـه این از باید و است ملی

چتـر  یک زیر افغانستان سیاسی هایجریان احزاب و همه رفتانتظار می جمهور افغانستان، رئیس
پـس از  افغـان سیاستمداران اما آید، وجود افغانستان به صلح درباره ملی اجماع یک و شوند جمع

یک  نتوانست بتداا همان رفتند. به سخن دیگر، غنی از طالبان سوی به جمهور ناامید شدن از رئیس
 نداشـت. آمـادگی مذاکرات صـلح برای خود کند، زیرا آماده صلح مذاکرات فراگیر ملی برای تیم

 حـق افغانسـتان رسـمی نماینـده و قانونی صالح طرف عنوان هم این بود که به حکومت مفروض

 مالکیـت« وممفه قالب در را آن همواره که دارد را قراردادی هرگونه عقد مذاکره یا برای انحصاری

 طـرف بایـد گیـرد، صـورت می ایمـذاکره گفت اگر کرد و می تکرار می صلح در پروسه »هاافغان

نامه صلح میان آمریکـا  باشد. در همین چارچوب، پیش از امضای توافق موجود حکومت آن اصلی
هیـه ت نشسـت کنندگان شرکت فهرست برگزار شود. چین در االفغانیبین نشست بود و طالبان، قرار

 را سفیر چین لحظات، در واپسین اشرف غنی  اما را پذیرفتند؛ نیز آن کننده مذاکره هایطرف و شد
 را تغییر پکن نشست کنندگانشرکت فهرست او خواست از و کرد دعوت جمهوری ریاست کاخ به
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رد کـ آن وارد را افرادی پکن، نشست فهرست مدعوین تغییر با سابق افغانستان  جمهور دهد. رئیس
مبنی بـر مخالفـت دولـت بـا  آشکار پیامی این بودند و صلح مذاکرات مخالف پیش ها سال از که

 انحصـار در را کنندگان فهرسـت شـرکت چنـان سابق افغانستان بود. دولت طالبان پروسه صلح با

با مشاهده ایـن  نکند. طالبان شرکت این نشست در خواست هم کرزی حامد از حتی که بود گرفته
  را نپذیرفتند.  افغانستان دولت فهرست با موضوع،

 خواست مطابق هم االفغانی بین مکانیزم مذاکرات پس از امضای توافق صلح آمریکا با طالبان،

 مالکیـت بـا بلکه حکومت، مالکیت االفغانی نه بابین مذاکرات که معنا این شد؛ به طالبان تنظیم

  حکومت آن در باشد و هاافغان
ً
 اصـلی هـایطـرف سـایر کنار ها درطرف از کیی عنوان به صرفا

حضـور  مـذاکرات های مـدنی و ... درگروه سیاسی، احزاب مشهور، هایطالبان، شخصیت مانند
  داشته باشد.

 هــ) در تحلیلــی متفــاوت بــا تحلیـل فــوق دربــاره موضــع ضــعیف دولـت کابــل در مــذاکرات

ان و آمریکا مطرح شد که طـرح آن بـرای االفغانی، دیدگاه دیگری در خصوص رابطه دولت افغانست بین
های موجود درباره موضوع رابطه دولت افغانسـتان و آمریکـا خـالی از لطـف نیسـت. آشنایی با تحلیل

هـم  ای دوجانبـه صـحبت و پـذیرفت حضـور به را فقط اشرف غنی بگرام آمریکایی پایگاه در ترامپ
 وی ابقای کننده و تداعی جمهور رئیس شخص از آمریکا تداوم حمایت معنای به وضعیت داشت. این

جمهوری افغانسـتان  آینده تلقی شد. در واقع، پس از اعالم قطعی نتایج انتخابات ریاست در قدرت در
 مـذاکرات پیشـبرد کنـار شده، مشخص شد که آمریکا در و عدم مخالفت جدی آمریکا با نتیجۀ اعالم

 بـه اسـت. آنچـه ورزیده مبادرت نیز انستانافغ موضع حکومت و جایگاه تقویت به طالبان، صلح با

 قبال در رضایتمندانه آمریکا کند، سکوت  می محرز در انتخابات را آمریکا موضع صورت غیرمستقیم

بود. این مسئله این را تداعی کـرد  مطابق میل حکومت انتخابات، از مدیریت ابتدایی، و حمایت نتایج
 تعامالت خود در همیار و همکار را آن است و برگزیده را افغانستان خود در اصلی شریک که آمریکا

  )١٣٩٨آذر  ١٩عبدالشکور سالنگی،( ١داد. خواهد قرار بعدی
 مـذاکرات از روایـت متفـاوت دو بـود، برگـزاری حـال در صـلح وگوهـای گفت زمانی که در

  غیرحکومتی روایت اول، شد. روایت مطرح االفغانی بین
ً
همسو بـود.  نآ با نیز طالبان بود که اتفاقا

 آغاز دوم مرحله آمریکایی، کننده هیئت مذاکره با طالبان رسیدن توافق به از پس این روایت، مطابق

 ها،جریان احزاب، همه شامل فراگیر ملی هیئت یک طالبان، مقابل در مرحله این خواهد شد. در

 آمریکـا بـرای به ویـژه را قالب این پردازند. آنچه می مذاکره به و شوند می ها تشکیلگروه و نهادها

                                                                                                                                         
 و مرکـزی آسـیای مطالعـات مؤسسـه ،»طالبـان ـ آمریکا صـلح مـذاکرات رفتارشناسی«. عبدالشکور سالنگی، ١

 .١٣٩٨آذر  ١٩افغانستان ایران شرقی، 
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 سازگار مذاق آمریکا به که است هاییتیم و هادوباره شخصیت آمدن صحنه به کرد، می سازمسئله

 قالب مذاکرات در حکومت طرح دوم، روایت او بودند. و طرفداران از جمله آنها کرزی نبودند که

 مقابل طرح است. این االفغانیبین
ً
حکومـت سـابق  کـه معنـا این به داشت؛ قرار قبلی طرح دقیقا

  طرف را خود افغانستان
ِ
 دانست که دیگـران می طالبان گروه با برای مذاکره قانونی و مشروع صالح

 موضـع میان این بگیرند. در قرار مقابل طالبان در حکومت رهبری به و حکومت کنار باید در هم

 هـایکارشکنی دلیل واقع . درشدن بود صریح حال در بود، مبهم حدودی گذشته تا در که آمریکا

 عـدم آن برجسـته کـه نمـود طالبان مقابل در فراگیر هیئت فرستادن و در ایجاد حکومت درپیپی

اصلی  دلیل واقع در آمریکا صورت گرفته است. مشورت با است، مذاکره برای پکن به هیئت اعزام
 کـه اسـت هـاییاحجنـ و احـزاب موضـع رسمی نکردن، و سهم ندادن از آمریکا وغنی  حکومت

بـه  طالبـان برابر برای موفقیت در مذاکرات در وآمریکا بودند. آمریکا حکومت صلح طرح مخالف
افـزایش  بـرای ایگزینـه طالبـان، مقابل در نفس حکومت داشت. نیاز مرکزی حکومت یک وجود
آذر  ١٩عبدالشـکور سـالنگی،را بـه عهـده داشـت.( نقش اشرف غنی همین و شخص آمریکا بود  فشار

 دولـت افغانسـتان به آمریکا داشت که پیام واضح یک صلح امور در دولت ) تأسیس وزارت١٣٩٨

 حکـومتی، واحد یک ایجاد دهد با می اجازه
ً
  را صـلح امـور صـالحیت و اختیـار کامال

ً
 در رسـما

  در آورد. انحصار خود
 ناشی ا

ً
ز خواست و اراده و) همه اقدامات اشرف غنی طی مذاکرات صلح آمریکا و طالبان ضرورتا

هـای واشـنگتن، مجبــور شـد برخــی از دولـت نبـود. ارگ بــه دلیـل نیـاز بــه برخـورداری از حمایــت
 حقـانی، انـس ،١٣٩٨ آبـان ها را در این روند اجابت کند. برای مثال اواخرهای آمریکاییدرخواست

 با افراد کرد. این منتقل رقط به و آزاد بگرام از زندان طالبان را ارشد عضو سه خان،مالی  عبدالرشید و

 مبادلـه بودنـد، شـده ربـوده شهر کابل از طالبان توسط پیش سال سه آمریکایی که دانشگاه استاد دو

 وگوی گفت یک در نیز اشرف غنی که بود طالبان و زادمذاکرات خلیل حاصل زندانیان، مبادله شدند.

 را آن زندانیان، مبادله برای ملی ولت وحدتد بر کرد. مشخص بود که آمریکا با فشار تأیید آن را زنده
آمریکـایی کـرد. برخـی هـم معتقدنـد  دانشـگاه اسـتاد بـا دو تبادل برای حقانی آزادی انس به مجبور
 راضـی را جهـانی برای آن صورت گرفت که جامعـه عضو طالبان سه آزادی برای غنی اشرف تصمیم

نمونه دیگر، پذیرش کاهش خشونت بـه جـای  بگیرد. قرار دولت کنترل در مذاکرات صلح ابتکار کند
بس حمایت کرد، اتخاذ راهبرد  کـاهش خشـونت بـه جـای بس بود. دولت کابل از برقراری آتشآتش
  بس متعلق به طالبان بود و دولت کابل را هم مجبور به پذیرش این موضوع شد. آتش

راه  راه  وجـود داشـت.، سه ناختالف میان عبدالله و اشرف غنی و شرایط افغانستابا توجه به  ز)
مشـروط بـر گرفـت  میکه دولت وحدت ملی مانند دولت پیشین افغانستان شـکل بود نخست این 
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به رغـم عبدالله مشکل عمده دوره قبل این بود که اینکه نقایص دوره پیش در این دوره برطرف شود. 
بـه سـرانجام رسـیدن کـه تـا بـود هـیچ قـدرت اجرایـی نداشـت. راه دوم ایـن  ن،یس اجرایی بودئر

سال انتخابات جدیـد  تا طی یکشود دولت موجود به یک دولت موقت تبدیل  ،وگوهای صلح گفت
 بود برگزار شود. گزینه سوم پیش روی افغانستان موضوع دو دولت 

ً
به معنی هـرج و مـرج و  که عمال

 در این صورت را بود زیتجزیه افغانستان 
ً
ان در کنتـرل عبداللـه های شمالی افغانست همه استان تقریبا

الزامـی بـه استاندار برای این مناطق معرفی کند و دیگر توانست  میاز این به بعد او و گرفت  قرار می
   ی به دولت نداشت. پاسخگوی

  های راهبرد دولت افغانستان برای ایران آسیب

به وجـود نیـاورد راهبرد دولت افغانستان در مذاکرات صلح فرصت چندانی  برای جمهوری اسالمی ایران 
دولت افغانستان در پی پشتونیزه کردن ساختار قدرت در این کشور بود و مراحلی از این کار را هـم انجـام 

هـا در  های آمریکا داشت و آمریکایی زمان وابستگی زیادی به حمایت داد و در حال پیشبرد آن بود، اما هم
ردند. از این رو فشار زیـادی از سـوی آمریکـا بـه ک ساختارهای امنیتی و سیاسی افغانستان اعمال نفوذ می

شد تا اقداماتی علیه ایران انجام دهد. ایـن مسـئله در مواضـع اخیـری کـه مقامـات  دولت افغانستان وارد 
 مشـهود بـود. چنـین وضـعیتی بـه 

ً
سیاسی افغانستان در ارتباط با ترور شهید سلیمانی اتخاذ کردند کـامال

کا و دولت افغانستان علیه ایـران بـود کـه نتـایج خوشـایندی بـرای تهـران معنای نزدیک شدن راهبرد آمری
جمهوری افغانسـتان ادامـه  نداشت. عالوه بر این، هنوز جنگ قـدرت بـر سـر نتـایج انتخابـات ریاسـت

جمهوری  ای که اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر کدام برای خود مراسـم تحلیـف ریاسـت داشت، به گونه
ای جز تضـعیف دولـت کابـل تشتت و چنددستگی در سیاست داخلی افغانستان نتیجهبرگزار کردند. این 

در مقابل طالبان نداشت. این موضوع با توجه بـه هـدف جمهـوری اسـالمی ایـران کـه حفـظ و تقویـت 
  رفت.ساختار سیاسی کنونی افغانستان بود مطلوب به شمار نمی

  شود: وارد زیر میراهبرد جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات صلح شامل م
االفغانی نه رویکرد نظامی و یا مداخله کرد رویکردی سیاسی و بین الف) ایران همواره تأکید می

تواند بهتـرین راه بـرای حـل مشـکالت افغانسـتان باشـد. از نظـر ایـران، ای میکشورهای فرامنطقه
نظیـر امنیـت مرزهـا،  کشورهای منطقه با توجه به مجاورت جغرافیایی و تأثیرپذیری از موضـوعاتی

تواننـد بـه صـلح در قاچاق مواد مخدر، مهـاجرت و تروریسـم، بهتـر از کشـورهای فرامنطقـه مـی
  افغانستان کمک کنند.

ای، و نیـز ب) با توجه به راهبرد آمریکا و عربستان برای کاهش نفوذ ایـران در معـادالت منطقـه
کردنـد نفـوذ و  مریکـا و عوامـل آن تـالش میپیشینه روابط عربستان، پاکستان و امارات با طالبان، آ
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حضور ایران در افغانستان را کاهش دهند. به همین دلیل ایـران تصـمیم گرفـت بـا طالبـان نشسـت 
رسمی برگزار کند تا نقش و جایگاه خود در افغانستان را به سایر کشـورها گوشـزد کنـد. ایـران طـی 

که البته به معنای روابط راهبـردی تهـران بـا ی اخیر مواضعش را در قبال طالبان منعطف کرد ها سال
تری به نام داعش و در مرحله بعـد آمریکـا، تصـمیم بـه  این گروه نبود؛ زیرا ایران برای دفع شر بزرگ

برقراری روابط با طالبان گرفت و تمایلی به تصاحب و قبضه تمام قدرت توسط طالبان در افغانستان 
شـد،  انستان حمایت کرد، زیرا اگـر ایـن رونـد اجرایـی مینداشت. ایران از اصل روند صلح در افغ
خواست دولت کنونی کابل پابرجا بماند، اما  شد. ایران میمنافع همسایگان افغانستان هم تأمین می

  نگاهی به آینده حضور این گروه در قدرت نیز داشت.  زمان با برقراری روابط با طالبان، نیم البته هم
برخـی  ایـران از حمایـت واقـع، در اسالمی طالبان نبـود. باره امارتدو بازگشت خواهان ایران
 گرفتن مطلق قدرت توسـط آنـان نبـود، ارتباطـات دست از به حمایت معنای به غیردولتی بازیگران

 و ای داشته است برای ایران همواره اهمیت ویژه افغانستان های داخلگروه با فرهنگی و دینی زبانی،
 ایران رابطه ارتباطات چشم بپوشد. بنابراین این ازای قبول حکومت طالبان درتوانست با  تهران نمی

 درباره توافقی دهدمی ترجیح راهبردی. ایران تغییری بود تا گرایانهمصلحت اقدامی بیشتر با طالبان

از  بخشی بتوانند داخل افغانستان بازیگران سیاسی همه گیرد تا صورت در افغانستان قدرت تقسیم
 وجود به افغانستان در سیاسی ثبات از ترتیب، سطحی بدین و شوند کشور این سیاسی تتشکیال

 حمایـت های گذشـته از در دهـه  بود کـه هاییگروه تضعیف معنای به طالبان سوی از آید. قدرت

تشکیالت سیاسی در نتیجۀ دولت برآمده  از هاهزاره کردن اند. در نتیجه خارج برخوردار بوده تهران
شده و  ایران نفوذ کاهش موجب اقدامی ایران بود چرا که چنین قرمز خط االفغانی، اکرات بیناز مذ

  آورد. خشونت ضد شیعیان پدید می افزایش را درباره هایینگرانی
های ناشی از راهبرد واشنگتن و طالبان به ویـژه پـس از  ایران در هر اقدامی برای مدیریت آسیب

، بـه ایـن واقعیـت توجـه  داشـت کـه بـرای ١٣٩٨اسـفند  ١٠نان در نامه صلح میان آامضای توافق
 آمریکا در کار نخواهد بود و عالوه بر آن ممکن بود به تداوم حضور» خروجی«جمهوری اسالمی 

 صلح توانست به این ادعای طالبان که مذاکرات بدهند. ایران نمی  تن آن نیز به طالبان در افغانستان

 تـر،عمـومی یا سرباز آمریکایی یک آن تأمین برای و یابد پایان اشغال که منظور است این به فقط

بـه زمـانی  در ایـن صـورت افغانسـتان نماند، اعتمـاد کنـد. افغانستان باقی در خارجی سرباز یک
 گشت که اشغالی در کار نبود. یک وجه محتمل برای ایران این بود که اشغال به پایـان رسـد و برمی

فراهم کند و طالبان دوباره حکومـت را قبضـه کنـد.  را آمریکایی نیروهای امن زمینه خروج طالبان
 و شود کامل خارج به طور افغانستان از تا است کرده جزم خود را عزم آمریکا گفتند  شواهد هم می

نیروهای خود را  ما«هم گفته بود:  ترامپ وانهد. چنان که طالبان را به مملکت این اوضاع مدیریت
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 داریـم اختیار در که هواپیماهای سری با شد، بدتر اوضاع دیدیم کنیم. اگرمی خارج افغانستان از

  آنان» گردیم.برمی فوری
ً
  قبال

ً
 افغانسـتان از را خـود زمینـی جنگـی از ادوات بزرگـی بخش تقریبا

  خارج کرده بودند. 
 محـض بـه که اندکرده تأکید این موضوع بارها بر خود هایگیریموضع و اظهارات طالبان در

 مـذاکرات قالـب آنهـا در خـود شـود، رهـا آمریکـایی اشـغالگران شـر اسـتیالی از کشـور اینکه

 رفتار تاریخ به توجه با اما شدند. نائل می مستقل دولت یک ساختن و تقسیم قدرت به االفغانی بین

سـرد یـا گـرم  صـورت بـه قدرت تقسیم سر بر جدال و کشمکش وجود و مقابل دیگران در طالبان
 اینکـه از نظـرصـرف نتیجـه، شـد. در منجـر می» همـه علیـه همـه«گرفت و به جنگ  ورت میص

 داد، خواهنـد فنـا بـاد را بـه افغانسـتان در سازیدولت برای گذاریسال سرمایه نوزده هاآمریکایی

 بـزرگ رؤیـای یا تحقـق زمین خشکی ترین بزرگ قلب در موقعیت برای احراز زحمت سال نوزده

 در آینـده ایـن کشـور نقـش ـ که  را کسینجر هنری و برژینسکی مثل معروفی هایژئواستراتژیست

  کرد خواهند آب بر ـ نقش است وابسته آن به به شدت اوراسیایی معاالت
هـای مخـالف طالبـان، اعـم از  راهکار در این حوزه این است که بدنه اجتماعی احزاب و گروه

تی ایـن آمـادگی را داشـته باشـند کـه اگـر زمـانی اهل سنت و شیعه، باید به لحاظ فکری و تشکیال
های سیاسی و حتی  وضعیت به سمت بحران پیش رفت و حضور طالبان در ساختار قدرت به بحران

ترین حالت اگر به جنگ داخلی ختم شد، بتـوان از حمایـت ایـن بدنـه  امنیتی انجامید و در بدبینانه
  اجتماعی برخوردار شد.

را کـه  آینده معتقد بودنـد آنچـه معطوف بینیافغانستان، با خوشحکومت  از های خارججناح
 طریـق مـذاکرات از تواننـدمـی هسـتند، نـاتوان حکومت فعلـی از آن مطالبه بازیگران سیاسی از

 و را تهیـیج از حکومـت بیشـتر سیاسـتمداران خـارج آورند. در واقع، آنچـه دست به االفغانی بین
ریاکارانـه   طالبـان االفغانی بـود.بین مذاکرات شاکله رکیب وت بر طالبان پافشاری کردمی تحریک
 آن در همه به طور برابر که هستند افغانی های با طرف کردند فقط زمانی حاضر به مذاکره می اصرار

 همه حضور که کنند گونه تقسیم آن را قدرت بتوانند بهتر شکلی به دیگر باشند تا بار داشته حضور

   کند. فراهم را افغانستان جامعه آحاد خاطر یتو رضا شود مسجل آن در
االفغـانی  ها باید از راه سیاسی و با به کـارگیری رویکـرد بینایران همواره تأکید کرده است که افغان

مشکالت خود را حل کنند. مسلم است که تأکید ایران در این باره به دلیل تـأمین منـافع متحـدانش از 
- چند طالبان در محافل مختلف همواره بر موضوع مذاکرات بـینجمله اعضای جبهه شمال است. هر

خواهی مذهبی و قومی طالبـان، کند، اما براساس منطق قدرت و نیز ویژگی تمامیت االفغانی تأکید می
رسد که این گروه حاضر باشند به بازیگران داخلی افغانسـتان از جملـه اعضـای جبهـه بعید به نظر می
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اری از قدرت اعطا کنند. طالبان در وضعیتی که هنوز قدرت را قبضه نکـرده شمال، سهم مهم و تأثیرگذ
کـرد،  بود و به صورت صریح و مشخص درباره دولت آینده مد نظر خود و ساختارهای آن صحبتی نمی

رسد با جوالن طالبـان کرد؛ اما بعید به نظر می به سابقه و پیشینه جهادی اعضای جبهه شمال اشاره می
- ی قدرت افغانستان این نگرش ادامه یابد. به خصوص افرادی نظیر ژنـرال دوسـتم مـیدر عرصه رسم

الله در انتظارشـان خواهـد دانند که با گسترش قدرت طالبان در عرصه رسمی قدرت، سرنوشت نجیب
شـود های فساد مربوط به برخی اعضای جبهه شمال مانند استاد عطا هم باعـث مـیبود. وجود پرونده

خـواهی را خواهند داشت، به دنبال مطالبه و سـهم ای که طالبان در آن بیشترین نقش آیندهکه در دولت 
هـای آنهـا عمده از طالبان نباشند، بلکه از موضع ضعف و خواهش از طالبان برای عدم پیگیری پرونده

شـمال بـه ) با این حال، جمهوری اسالمی ایران باید از جبهـه ١٣٩٨پور، دی  ناصر غزالی حاضر شوند. .(
عنوان متحد خود حمایت و مانع تضعیف موقعیت آنها شود. لزوم حفظ وحدت میـان اعضـای جبهـه 
شمال در مقابل طالبان برای متوازن کردن قدرت طالبان در عرصه قدرت، ضرورت داشته و در راسـتای 

  مصالح جمهوری اسالمی ایران هم هست. 

  وضعیت شیعیان

نظـر، جایگـاه چنـدانی در معـادالت سیاسـی  د و فقدان وحدتشیعیان، به دلیل مذهب و قومیت خو
اند کـه وگوها مطرح کرده افغانستان از جمله مذاکرات صلح نداشتند. هر چند رهبران طالبان طی گفت

رسد در عرصه عمل، این برادری معنا داشته باشد و زمـانی با شیعیان افغانستان برادرند، اما به نظر نمی
ن باشد، طالبان بخواهد جایگاه چندانی برای شیعیان قائل شود. حتی این موضوع که پای قدرت در میا

اند، به طور جدی رد شده است.  یابی شیعیان مخالفاز جانب پاکستان و عربستان که همواره با قدرت
 رسد جایگاه چندانی برای شیعیان در دولـت آینـدهبا توجه به روابط طالبان با این دو کشور، به نظر نمی

افغانستان وجود داشته باشد. تالش طالبان برای تغییر قانون اساسی کشور کـه در آن مـذهب شـیعه بـه 
عنوان یکی از مذاهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شده است، خود خطری بـالقوه بـرای شـیعیان 

 االفغـانی شـکل خواهـد گرفـت، طالبـان بـه عنـوانافغانستان است. در حکومتی که پس از توافق بین
کننـد کـه از نظـر آنهـا، تأثیرگذارترین بازیگر، از حضور نمـادین شـیعیانی در حکومـت اسـتقبال مـی

دار باشند؛ بنابراین حضور شیعیانی به اسم محقق و حزب وحدت با مخالفت جدی طالبـان  صالحیت
مواجه خواهد شد. حتی ممکن است به علت مقاومت و مخالفت رهبران سرشناس و تأثیرگـذار شـیعه 

طالبان، گزینه ترور آنها توسط طالبان اما با نام ظاهری داعش صورت بگیرد. بنابراین حفـظ سـاختار  با
کنونی قدرت در افغانستان که حداقل مذهب شیعه را به عنوان یکی از مـذاهب رسـمی افغانسـتان بـه 

  شود.رسمیت شناخته است، اولویتی برای شیعیان و نیز جمهوری اسالمی ایران محسوب می
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  گاه روسیه به حکومت طالبان و مذاکراتن

روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ و تأثیرگذار در تحوالت افغانستان، زمانی که مشاهده کـرد آمریکـا 
وگو با این گروه را  پـیش  تواند امنیت مد نظر روسیه را در افغانستان تأمین کند، بلکه روند گفت نمی

هـا از منـاطق کرد تا از آنها برای امن و دور کردن تروریست گرفت، اقدام به برقراری روابط با طالبان
های آسـیای میانـه اسـت، اسـتفاده کنـد. اهـداف روسـیه از مرز جمهوری شمالی افغانستان که هم

گسترش روابط با طالبان عبارت است از: اول، روسـیه بـا گسـترش روابـط بـا طالبـان، بـه آمریکـا 
-ای و بـینهـای منطقـهرا در افغانستان در چارچوب سیسـتمکند که نباید منافع مسکو یادآوری می

کند، به دنبال تقویـت مـوانعی المللی نادیده بگیرد. دوم، روسیه در حالی که از طالبان پشتیبانی می
و ناتو در منطقه شود. سوم، روسیه از نفوذ داعـش در افغانسـتان  است که مانع گسترش نفوذ آمریکا

نماید. کرملین در همین این از طالبان برای مقابله با داعش حمایت میکند، بنابراحساس تهدید می
آمریکا، چین، افغانسـتان و » (صلحچهارجانبه  گروه هماهنگی«پس از آنکه طالبان دعوت قالب و 
اقدام بـه برگـزاری چنـد دور  ،مذاکرات مستقیم صلح با دولت افغانستان رد کردندبرای را ) پاکستان

هـا و سایر کشـورهای منطقـه کـرد. روس پاکستان چین، ایران، حضور با نستاننشست در مورد افغا
. دنـکن االفغـانی تـالش می بین یحلـ جنگ در افغانستان و یـافتن راهدادن به برای پایان اعالم کردند 

االفغانی بار دیگر مورد وگوهای صلح بین آفرینی روسیه در پروسه صلح از طریق برگزاری گفتنقش
 دربـه میزبـانی مسـکو در هماهنگی بـا ایـران االفغانی  دور نخست مذاکرات بینگرفت. توجه قرار 
نشسـت مشـورتی مسـکو توافقـاتی در ایـن  در پایانشد.  برگزار )١٣٩٧بهمن ( ٢٠١٩ اوایل فوریه

االفغانی، تأکید بر حفـظ ارتـش ملـی وگوهای بین موارد به دست آمد: توافق درباره ادامه روند گفت
خـروج کامـل رهـایی زنـدانیان ایـن گـروه،  حذف طالبان از لیست سیاه سازمان ملـل، افغانستان،

در داخـل کشـور بـرای برقـراری ارتبـاط  طالبـاندفتر رسمی  از افغانستان، افتتاح نیروهای خارجی
االفغانی به  مذاکرات بین دومدور در ادامه این روند،  ١) Alexander Kruglov, May 2, 2019 .(بیشتر
رئیس دفتر سیاسی طالبـان در  ،برادر حضور مال  برگزار شد. ١٣٩٨خرداد  ٨و  ٧در ی مسکو میزبان
دیـده  آسیب از افغانستان برخاسته تروریسم از بود. روسیهمحور توجه نشست دو روزه مسکو  ،قطر

 خـاک در هـاناامنی برخی چچن و مناقشات تاجیکستان، داخلی جنگ است؛ چنان که آثار آن در

 قابل امن، کابلی دنبال به شود. به همین دلیل مسکو آسیای مرکزی مشاهده می کشورهای و روسیه

کـار  روی هـا،روس سناریو بـرای است. بهترین طرفبی ژئوپلیتیکی لحاظ به باثبات و بینی،پیش
 رشـد از و حاکمیـت اعمـال کشـور آن قلمرو سراسر بر بتواند است که افغانستان در دولتی آمدن

                                                                                                                                         
1. Alexander Kruglov,"Russia Winning the Push for Peace in Kabul", May 2, 2019, available: 

https://asiatimes.com/2019/05/russia-winning-the-push-for-peace-in-kabul 

https://asiatimes.com/2019/05/russia-winning-the-push-for-peace-in-kabul
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  کند.  تروریستی ممانعت هایگروه
با وجود نوعی هماهنگی میان منافع ایران و روسیه در رونـد صـلح افغانسـتان، ایـن همـاهنگی 

برای روسیه  افغانستان اساسی قانون و دولت شود. نوعها هم دچار واگرایی میمنافع در برخی حوزه
 یکـدیگر، اولـویتی بـا راسـتا هم روسیه و آمریکا رو دارد؛ از این تریپایین اولویت (مانند آمریکا)

و  نیسـتند قائـل اسـت، ٢٠٠١سـال  در بـن نتیجه کنفرانس که افغانستان اساسی قانون حفظ برای
اند. کـابلوف، نماینـده کرده تعریف در افغانستان صلح تحقق هایزمینه ایجاد را خود اصلی هدف

نون اساسـی افغانسـتان مسـئله ای اظهار داشت حفظ قـا ویژه پوتین در امور افغانستان، در مصاحبه
  مهمی نیست، بلکه موضوع مهم، برقراری صلح در این کشور است. 

ناگفته نماند هماهنگی نظر روسیه همراه آمریکا و چین در زمـان کنـونی دربـاره پروسـه صـلح 
افغانستان و موضوع ثبات در این کشور، به معنای هماهنگی کامل منافع آنهـا در آینـده در موضـوع 

ستان نخواهد بود. با اینکه در زمان کنونی، سه کشور براساس منافع خود بـر همکـاری و لـزوم افغان
الملـل تـأمین شوری در عرصه روابط بینهر ککنند، اما به ثمر رسیدن صلح در افغانستان تأکید می

دهد و عالوه بر این، طبق منطق قـدرت و اصـل رقابـت و تعـارض منافع خود را در اولویت قرار می
منافع میان بازیگران، روسیه و به خصوص چین به عنوان رقبای اصـلی آمریکـا در عرصـه سیاسـت 

شوند؛ بنابراین جمهوری اسالمی ایران بایـد از ایـن موضـوع بـه نفـع خـود الملل محسوب میبین
  استفاده کند. 

امنیـت نامه صلح آمریکا با طالبـان، بعیـد اسـت ثبـات و نکته دیگر اینکه پس از امضای توافق
صورت  دراند هآمریکا اعالم کرد که پیشاپیش مقامات رسمیچنانکامل در انتظار افغانستان باشد؛ 

و  هـاگـروهشود و در قالب مبارزه با تمام نمی این کشورتوافق صلح با طالبان، جنگ در موفقیت در 
با طالبان که موجـب  نامه صلح آمریکا.  با امضای توافقن ادامه خواهد یافتکافهراس های نسازما

حقـوق االفغـانی بعیـد اسـت طالبـان در مـذاکرات بـین، این گروه شـدهمشروعیت افزایش وزن و 
ه ها بـ ناامنیطور که باید و شاید مورد توجه قرار دهند؛ بنابراین را آن افغانستان و سایر اقواما ه جریان

  ت. یافشکل دیگری در افغانستان ادامه خواهد 

  مت طالبان و مذاکرات نگاه چین به حکو

شـده بـه مشـارکت  گیری از رویکـرد انفعـالی محاسبههای چین در افغانستان به طور چشمسیاست
فعال تبدیل شده است، زیرا منـافع پکـن در منطقـه بـه سـرعت در حـال گسـترش اسـت. اهمیـت 

و  اویغـور ویانجافغانستان نزد چین به دالیل زیر افزایش یافته است: نخست، احتمال استفاده ستیزه
کیانگ چـین؛ دوم،  سـین اسـتان برای ناامن کردن افغانستان خاک اعضای جنبش ترکستان شرقی از
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هـای زیربنـایی چـین در ثباتی سیاسی و استراتژیک در افغانستان بـر پیشـرفت پـروژهتأثیر منفی بی
شـرقی، که هدف آن اتصال چین بـه کشـورهای جنـوب » یک جاده یک کمربند«منطقه مانند طرح 

  جنوب و آسیای مرکزی و منطقه خلیج فارس وشمال و شرق آفریقا و اروپاست؛ 
 ٣گذار بزرگ خارجی در افغانستان است که موفق بـه کسـب سـود بـه میـزان چین یک سرمایه 

آهـن ای و راههـای جـادهمیلیارد دالر با عقد قرارداد استخراج مـس در اسـتان لـوگر یـا زیرسـاخت
بنـابراین وجـود ثبـات و امنیـت در  ١)https://books.google.com/books(افغانستان شده اسـت.

افغانستان به دالیل سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای چین حایز اهمیت است. در همین قالب، چـین 
بــا حضــور » صــلحچهارجانبــه  گــروه همــاهنگی«هــای نشســتدر  ١٣٩٦و  ١٣٩٤ی ها ســالدر 

شـروع  بـرای ایجـاد یـک چـارچوبها رد. هدف این نشستشرکت کآمریکا  و افغانستان، پاکستان
ی ها سـالچـین در ادامـه طـی  .بـود گوهای صلح میان دولت وحدت ملی و طالبـانو مجدد گفت

وگوهای صلح و پایـان چهـار دهـه جنـگ در  با هدف حضور طالبان در روند گفت ١٣٩٧و  ١٣٩٦
  کستان اقدام کرد. جانبه افغانستان، چین و پا افغانستان، به برگزاری نشست سه

بـه  کشـور گراتـرینعمـل و تـرینجنجال کم در افغانستان، درگیر خارجی یها قدرت همه بین چین
 جلـب و سـابق افغانسـتان  با دولـت امنیتی و اقتصادی شراکت ایجاد ضمن کشور آید. اینحساب می

 اسـت. طـی کـرده رقـرارب رابطه طالبان نیز با جنوبی، چین دریای مناقشه دولت در این نمادین حمایت

 ایفـا آبـادو اسالم کابل بین تنش کاهش در کلیدی نقش خارجه چین، وزیر یی،وانگ گذشته، سال چند

آباد و پکـن، مقامـات است. البته با توجه به روابط پاکستان با طالبان و نیز اتحاد راهبردی میان اسالم کرده
  در آینده افغانستان پیگیری کنند.  توانند منافع خود راچینی از طریق پاکستان نیز می

نظر میان آمریکـا، چـین و روسـیه دربـاره تغییـر نظـام سیاسـی افغانسـتان را اگر موضوع اتفاق 
توان انتظار همکاری یا حداقل همسویی جمهوری اسالمی ایران و چـین در خصـوص نپذیریم، می

وام و مـذاهب افغانسـتان در دولـت لزوم مواجهه با داعش در افغانستان و نیز لزوم مشارکت سایر اقـ
  االفغانی را داشت.  آینده این کشور پس از مذاکرات بین

  نگاه هند به حکومت طالبان و مذاکرات

 نگرانـی تحـوالت بـا هاهندی ،٢٠١٤سال  در در افغانستان غنی اشرف رسیدن قدرت به زمان از

 را بـه کشور خارجی سیاست خود، جمهوری ریاست سال اول در غنی اند. دنبال کرده را افغانستان

را  پاکستان ارتش بتواند آباداسالم با رابطه کرد. غنی امیدوار بود با بهبود متمایل هاپاکستانی سمت
 فشـار گروه این به افغانستان، دولت با مذاکرات صلح روند به طالبان پیوستن برای که کند متقاعد

                                                                                                                                         
1.  Rajan, D.,"Indian Perspective on China", 2013, available: https://books.google.com/books? 

https://books.google.com/books
https://books.google.com/books
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بـه تبـع  و صـلح مذاکرات روند در چین اکستان وپ آفرینی نقش افزایش برای غنی کند. تالش وارد
 و پاکسـتان اطالعاتی هایسرویس همکاری بین تفاهم یادداشت یک امضای برای فشار غنی آن،

 تمایل و های طالبانخشونت دوباره افزایش دنبال به شد. بعدها نودهلی نگرانی افغانستان، موجب

دهلـی ـ کابل غنی مناسبات خود، خاک در نظامیانبهش پناهگاه بین بردن از برای آبادنداشتن اسالم
 نادیـده و ٢٠١٨سـال  در و آمریکا طالبان بین صلح مذاکرات آغاز حال، همین کرد. در احیا را نو

 نودهلی نارضایتی روند موجب این در افغانستان دولت شرکت لزوم بر اولیه مبنی مطالبات گرفتن

 از مشروعیت و سلب طالبان به بخشیمشروعیت موجب سیاست این تغییر ها،هندی نظر شد. از

 گذاری مسـتمرسرمایه دهه حدود دو و کند می فراهم را تقویت پاکستان زمینه کابل شده و  دولت

مـی مخـاطره بـه را هـای افغانسـتانمیلیاردی هند برای توسعه زیرسـاخت ٣افغانستان و کمک  در
 نامه نهاییدرباره توافق نودر همین چارچوب نظر دهلی ١)Lindsay Maizland, March 2, 2020اندازد.(

 مساعد طالبان است، نفع به و الزم جامعیت فاقد که
ً
 که طالبان روابـط است معتقد هند نیست. احتماال

 بـه گـروه ایـن است بعید و دارد به)ضدهندی (جیش محمد و  لشکر طی تروریستی هایگروه با نزدیکی

 خـاک طریـق از سـایر کشـورها به آسیب رساندن دیگر برای هایگروه به اجازه عدم بر خود مبنی وعده

 قالب طالبان در دهدمی (مانند جمهوری اسالمی ایران) ترجیح نودهلی مقابل، عمل کند. در افغانستان

 افغـان های سایر جناح توسط مؤثری شکل به و حقمل فعلی افغانستان نظام به عادی سیاسی حزب یک

 همسـایگان همـه بـا مناسـبات خـوب برقـراری بـرای را تمـایلش آشـکارا طالبـان خـود شود. اما مهار

در دور  طالبـان کـه کـرد مطرح را سناریو این توانمی است. بنابراین کرده هند اعالم جمله از افغانستان،
 رسـیدن ایـن نتیجـه بـه کـرد. البتـه خواهد استقبال هاتخصص هندی و کمک از جدید حکومت خود 

 هنـد نزدیکـی طالبـان و نـوع هـر مـانع سـرعت به آباداسالم رسد؛ چونمی نظر به ذهن از دور سناریو

 بـا طالبـان را درباره ارتبـاط خود جدی مالحظات هندی گذاراناست سیاست بعید همچنین و شود می

  بگذارند.  کنار تیبه راح تروریستی هایگروه و پاکستان
بـه  صـلح رونـد از حمایـت غالب نزد سیاستمداران هند مانند جمهـوری اسـالمی ایـران، سیاست

صـلح  پروسه از همیشه افغانستان خود در قبال راهبرد در دهلی مانند تهران افغانستان  بود. دولت رهبری
 قدرت رأس طالبان در حضور که کرده است. دهلی بر این باور است حمایت افغانستان دولت رهبری به

 طالبـان بخشی از دارد قصد پاکستان هند، دولتمردان باور پایان دهد. به افغانستان در به جنگ تواندنمی

  دهد. قرار استفاده مورد منطقه، در هند علیه منافع و کند متحد داعش جنگجویان با را

                                                                                                                                         
1. Lindsay Maizland, "U.S.-Taliban Peace Deal: What to Know", Council on Foreign 

Relations", March 2, 2020, available: https://www.cfr.org/backgrounder/us-taliban-peace-
deal-agreement-afghanistan-war 

https://www.cfr.org/backgrounder/us-taliban-peace
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 برای قدم ندارد. اولین نظامی حلاهر افغانستان، نو مانند تهران بر این باور است که بحراندهلی

و  فنـی اداری، هـایزمینـه در از پیش بیش باید این کشور است. دولت بسآتش صلح، به رسیدن
افغانستان  به کمک برای گزینه و هند بهترین ایران میان این در و شود یاری انسانی، نیروی آموزش

 و ایمنطقـه نقـش بـازیگران افغانستان دولت که است مایل هستند. هند ایمنطقه ثبات و صلح و
تعیین کند و ایران نیز مدافع همین مسئله است. وجود چنین اشـتراکاتی  کشور این در را المللیبین

  تواند زمینه همکاری دو کشور در افغانستان را بیش از پیش فراهم آورد. میان هند و ایران می

  نگاه پاکستان به حکومت طالبان و مذاکرات 

 نـوع بـر بـا هنـد پاکسـتان دیرینـه درگیـری یعنـی اسـت؛ هنـد لنـز از افغانستان به پاکستان نگاه

-توان این موارد را درباره اولویتاست. می اثرگذار درباره افغانستان آباداسالم اتخاذی های سیاست
  کرد: بیان های پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان

 افغانسـتان در هنـد طرفـدار یـا ضـد پاکسـتانی تدول یک پذیرش به حاضر آبادالف) اسالم 

کرد که دولت  روند صلح را به سمتی هدایت می خود، منافع از حفاظت برای بود؛ بنابراین نخواهد
و نیز  مختلف سیاسی هایگروه بین سرکار نیاید و در این راه از نفوذ خود افغانستان در هند طرفدار

  کرد. استفاده می بازیگران
نفـوذ  این کشور تواند درنمی ،در افغانستانمانند طالبان اهرم فشاری بدون  است معتقد پاکستانب)  

؛ بنابراین همواره از این گروه حمایت سیاسی، نظامی، مالی و لجستیکی کـرده اسـت. مناسبی داشته باشد
و شـود به سخن دیگر، طالبان کماکان بـرای مقامـات پاکسـتان بـرگ برنـده در افغانسـتان محسـوب مـی

حمایت از این گروه و افزایش نقش و جایگاه آن، چه در عرصه سیاسی و چـه در عرصـه نظـامی، همـواره 
آباد است. به همین دلیل، پاکستان چه قبل از شروع مذاکرات یا در زمان برگزاری مـذاکرات مد نظر اسالم

نشـد. نمونـه  البـانط قبـال در تـرگیرانهسخت موضع درباره اتخاذ خارجی فشارهای تسلیم هرگز صلح،
 علیه پاکستان به وجـود آمـد. ترامـپ ٢٠١٧بارز این مسئله، وضعیتی بودکه پس از توییت ترامپ در سال 

هـا پایـان است و باید به حمـایتش از تروریسـت تروریستی های گروه النه پاکستان اعالم کرد صراحت به
قامات پاکستانی با پـیش گـرفتن سیاسـت دهد. وی در ادامه پرداخت کمک به پاکستان را قطع کرد. اما م

توان طالبـان را از صـحنه قـدرت در افغانسـتان  صبر، آمریکا را وادار به پذیرش این واقعیت کردند که نمی
حذف کرد. مقامات پاکستانی توانستند روند صلح را به روند مذاکرات صلح و حامی حضـور طالـب در 

  عرصه سیاسی قدرت افغانستان معرفی کنند.
بس در روند مذاکرات صلح، موضوعی بـود پیگیری سیاست کاهش خشونت به جای آتش ج) 

نشـان داد کـه اجـازه  که طالبان برای عملیاتی کردن آن از حمایت پاکستان برخوردار بود. پاکسـتان
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 خشونت طرح کاهش دلیل این بپذیرد. به صلح در مذاکرات را کامل بسآتش طالبان داد نخواهد

کنـد.  اقنـاع آن به پـذیرش را آمریکایی طرف تا گرفت قرار کننده طالبان مذاکره ئتهی دستورکار در
دسـتورکار  از بـسآتـش کـه کـرد تأییـد دار خشـونت رادوام کـاهش پاکستان هم به این دلیل طرح

  شود. کنار گذاشته افغانستان صلح مورد در طالبان و آمریکا مذاکرات
خـاک  داخل به افغانستان تی برود که در نهایت، جنگخواهد روند امور به سممی د) پاکستان 

 افغانسـتان از خـاک که را هاییتروریست نشان داده است حضور سرایت نکند. پاکستان آن کشور

  کرد. نخواهد تحمل کنند،استفاده می پاکستان به حمله برای
هـای گـروه درشـت ، زمینۀ سفر دانـهدر مذاکرات صلح برای جلب اعتماد آمریکا هـ) پاکستان 

پـس از توقـف گوهای صلح با آمریکا در قطـر فـراهم کـرد. و گفت برایبرادر را  طالبان از جمله مال
؛ پاکسـتان منـافع خـود را در خطـر دیـدبه دستور ترامـپ،  ٢٠١٩روند مذاکرات صلح در سپتامبر 

دربـاره آغـاز  ،وزیـر پاکسـتاننخسـت ،خـان بالفاصله برای ازسرگیری آن اقدام کرد. عمرانبنابراین 
گو کرد. زمانی که پاکستان از شروع مجدد مـذاکرات صـلح و مجدد مذاکرات، دوبار با ترامپ گفت

آغاز نشود، اوضاع امنیتی افغانسـتان مذاکرات ناامید شد، وزیر خارجه این کشور تهدید کرد که اگر 
وسـیه، ایـران و ای به کشـورهای رسفرهای منطقهبا حمایت پاکستان، سپس طالبان . شودخراب می

انـدازی  د بـا راهکـر. طالبـان تـالش گیـرد چین را شروع کرد تا از این طریق آمریکا تحت فشار قرار
 

ِ
بـاور گو با آمریکا را فراهم کنـد، زیـرا و ، دوباره زمینۀ گفتآمریکاسفرهای خود به کشورهای رقیب

 نیست.پذیر  امکانای دیگر در ج شود، حاصل میاز طریق مذاکره با آمریکا داشت دستیابی به آنچه 
 زاد مجبور شد دور جدید مذاکرات صلح را از پاکستان شروع کند. سرانجام خلیل
 دعوت از عربستان پاکستان که ١٣٩٨ سال پاکستان از  ارتش فرمانده باجواه، جاوید ژنرال قمر

 گـذاریایهسـرم مرز ایـران، مجاورت در گوادر، نزدیک بندر پاالیشگاه نفتی مجموعه یک در کرد

 از گـذاریسـرمایه ایـن پیشـنهادِ  ارائـه کند. را حفظ  تهران با خود دوستانه رابطه کرده تالش کند،

شـد.  انجـام سوی ریاض از دالری میلیارد چند مالی کمک یک هدف دریافت با آباد،اسالم سوی
 مـوج افتـادن راه را دربـاره تهـران هـاینگرانی افغانستان، صلح روند در سعودی ولیعهد اقدامات

 آخری لحظه تصمیم حال، همین در داد. افزایش ریاض نیابتی مرزی نیروهای حمالت از جدیدی

  کواالالمپـور (کـه اسـالمی در کشـورهای نشسـت نکـردن در شـرکت پاکستان برای
ً
 بـه احتمـاال

 و وجه خوشایند مقامات تهران نبودبه هیچ  ١)١٣٩٨آذر  ٢٥شد) (ایرنا،  انجام درخواست عربستان

                                                                                                                                         
، قابـل دسـترس  ۱۳۹۸آذر  ۲۵ ، »ناجالس کواالالمپور و سایه سنگین متحدان عربی بر پاکستا«ا، . خبرگزاری ایرن١

  /https://www.irna.ir/news در:

https://www.irna.ir/news/


ت ب
کرا
مذا

 ی
ام
نج
سرا

 
ان
ست
غان
ر اف
ح د
صل

  
 
 

 

 73  

نیز اعالم کـرد از رونـد مـذاکراتی کـه دولـت کابـل در آن حضـور  ایران اقدام پاکستان، این از پس
نداشته باشد، حمایت نخواهد کرد. بنابراین نوعی هماهنگی منافع میان پاکسـتان همـراه سـعودی و 

د در آباآمریکا در روند مذاکرات صلح وجود داشت که فضای چندانی برای همکاری تهران و اسالم
خصوص فرآیند مذاکرات صلح افغانستان باقی نگذاشت. این فضا تحت تأثیر فعالیت بندر چابهار 

ها در آنجا و نیز حضور عربستان در مجاورت مرزهای ایران بود. پاکستان نشان داده و حضور هندی
صدد مقابله با است نه تنها تمایلی به همکاری با ایران در موضوع افغانستان نداشته، بلکه همواره در

نفوذ جمهوری اسالمی در افغانستان بوده است و در این مسیر نظر مساعد سعودی و آمریکـا را نیـز 
  جلب کرده است. 

  ها و راهبردها مدیریت راهبرد جمهوری اسالمی ایران درباره مذاکرات صلح، توصیه

سیاسـی بـه جـای رویکـرد ایران همواره تأکید کرده است که از ثبات در افغانستان، اتخاذ رویکـرد 
کنـد. در  ها بدون دخالت سایر کشـورها حمایـت مینظامی و حل مشکل افغانستان به دست افغان

 داخلـی، بـه احـزاب و افغانستان حکومت با میان طالبان مذاکرات پروسه صلح افغانستان، ایران بر
ه صـلح میـان آمریکـا و نامـآمریکا، تأکید داشته است. پس از امضای توافق با مستقیم مذاکره جای

 اعـالم کـرد کـه طالبان، جمهوری اسالمی ایران
ً
ا بـتوافـق صـلح پایـدار در افغانسـتان تنهـا  رسما

های سیاسی آن کشور، از جمله طالبان و با در نظر گـرفتن  االفغانی با مشارکت گروهگوی بینو گفت
تـوان مـوارد یادشـده، مـی. با توجه به دست خواهد آمده مالحظات کشورهای همسایه افغانستان ب

  راهبردهای زیر را برای جمهوری اسالمی ایران در قبال مذاکرات صلح در نظر گرفت:
  دور مذاکرات آمریکا و طالبان، بسیاری از تفاهمات پشـت پـرده میـان دو  ١١مانند محتوای

توجـه بـه طرف درباره آینده افغانستان مخفی است و اطالعات دقیقی از آن منتشر نشده اسـت. بـا 
اند سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسالمی ایران اینکه سیاستمداران آمریکایی تصمیم گرفته

را در افغانستان نیز به کار گیرند، دور از ذهن نخواهد بود کـه بـرای محـدود کـردن منـافع ایـران در 
چنـدان قابـل اعتمـاد بـرای انـد  افغانستان، با طالبان به توافقاتی رسیده باشند. طالبان نیز نشان داده

ای حـامی کم زمانی که پای منافع طالبان و کشورهای  منطقه جمهوری اسالمی ایران نیستند. دست
های متحـدانش ها معامله کنند. بنابراین ایران باید از ظرفیتآن در میان باشد، حاضرند با آمریکایی
  ای مدیریت چنین وضعیتی سود ببرد. ای از جمله هند بردر داخل افغانستان و نیز متحدان منطقه

  ایران معتقد است حضور نیروهای خارجی در افغانستان غیر قانونی و از دالیل اصلی جنگ
الزمه دستیابی به صلح و امنیت در افغانستان  خروج این نیروها؛ بنابراین و ناامنی در آن کشور است

خود بتوانند امور کشور را به سمت صـلح  هااگر با خروج نیروهای آمریکا و متحدانش افغان است.
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و ثبات پیش ببرند، در راسـتای منـافع تهـران نیـز خواهـد بـود. امـا چنانچـه طالبـان (طبـق توافـق 
گرفته با آمریکا) از مسئله خروج یا کـاهش نیروهـای آمریکـا بـرای افـزایش قـدرت خـود و  صورت

همسـو بـا ایـران شـامل شـیعیان و هـای هـای سیاسـی (از جملـه گـروهِاعمال فشار بر سایر گـروه
ثبـاتی در  زبانان) استفاده کنند، در این صورت با گسترش اختالفـات داخلـی و نـاامنی و بی فارسی

اقدامات آمریکا  جمهوری اسالمی ایران افغانستان، منافع ایران نیز تهدید خواهد شد. به همین دلیل
. داندحضور نیروهایش در افغانستان میتالشی برای مشروعیت بخشیدن به  از جمله توافق صلح را

االفغـانی حضـور مـؤثری داشـته زبانان که بتوانند در مذاکرات بین تقویت مواضع شیعیان و فارسی
  باشند ممکن است تالشی از جانب ایران در نظر گرفته شود.

 تغییـر رسد آمریکا درصدد خروج از افغانستان باشد، بلکه شکل و نوع حضور خـود را به نظر نمی
کند که آمریکا در کشورهای همسایه و مجـاور آن حضـور خواهد داد؛ در حالی که منافع ایران ایجاب می

 قصد دارد با کاهش نیروهـا سیاسـت خـود را پـیش ببـرد، امـا چنانچـه شـرایط 
ً
نداشته باشد. آمریکا فعال

ل کاهش نیروها امـا در تواند به جای اول خود بازگردد. خروج ظاهری در شکایجاب کند، این حضور می
زا برای منافع ایران باشـد بـه خصـوص کـه تواند امری چالشواقع، ادامه حضور آمریکا در افغانستان، می

  هنوز چگونگی آینده این حضور برای مبارزه با تروریسم علنی نشده است. 
 ایـن  که استماه دیگر  ۱۴نامه طالبان با آمریکا زمان خروج سربازان آمریکایی  در متن توافق
 به مدتهزار نیروی نظامی خود را   ۱۳تواند حتی  ماه؟ آمریکا می ۱۴که چرا کند  را مطرح میسؤال 

در ایـن  ؟طوالنی در نظـر گرفتـه اسـترا مدت چرا یک ماه تا سه ماه از این کشور خارج کند، ولی 
کـه پـس از است آن  یک سال و دو ماه چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ از چند احتمال، یک احتمال قوی

صلح آمریکایی که فقط منافع آمریکا و پاکستان در آن لحـاظ شـده اسـت، طالبـان وارد مـذاکره بـا 
د شد و حتی اگر این صلح به درازا بکشد، دیگر طالبان به حاشیه رانده و جزء ملت نافغانستان خواه

 نشو و دولت افغانستان پنداشته می
ً
د داشت. داعـش نسزایی خواهدر دولت آینده سهم به د که مطمئنا

حملـه اخیـر  هم اولین حمله تروریستی آنها .فعالیت خود را گسترش خواهد داد چنین شرایطی،در 
. این گـروه پـس از ایـن انجامیدنفر  ۱۰۰در سالگرد شهید مزاری بود که به شهادت و زخمی شدن 

ای بـرای  ل ثابت کنـد و بهانـهالمل های تروریستی زیادی خواهد زد تا به جامعه بین دست به فعالیت
  ت.بار دیگر تهدید بزرگی برای غرب اسبا حضور القاعده ناتو و آمریکا شود که افغانستان 

 هایش خواهد برای ضربه زدن به منافع کشورهای رقیب خـود و جبـران شکسـت آمریکا می، 
 
ً
جایگزین طالبان کند داعش را  برخالف ادعاها و سیاست اعالمی خود در مبارزه با تروریسم، عمال

بخشی از بدنه طالبان کـه مخـالف مـذاکرات  ،شک بدون . صلح با طالبان استراه تحقق آن هم و 
های تروریستی نظیر  شد، به سمت گروه ان میبیها  صلح با آمریکا بودند و این مسئله کمتر در رسانه
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ً
ویـژه کـه اکنـون ه خواهد شد؛ بها در افغانستان تشدید  ناامنی داعش سوق پیدا خواهند کرد و عمال

 
ً
پـس از آن، حتـی خـود طالبـان هـم  اند. شـدهمسئول مبارزه با تروریسم در افغانستان  طالبان عمال

خواستار حضور نیروهای آمریکایی برای دفع داعش خواهند شد و آمریکا بار دیگـر تـداوم حضـور 
ین موضوع به نفع ایران نخواهد . انظامی خود را برای مدت طوالنی در این کشور تمدید خواهد کرد

 بود.
 در  ،با توجه به دشمنی سرسختانه ایران با این گـروه تروریسـتی ،حضور داعش در افغانستان

. از طرفی داعش افغانستان، ایران، پاکستان و برخی مناطق آسیای میانـه ستراستای اهداف آمریکا
؛ چنان ایجاد چالش برای امنیت ایران است داند. آمریکا از این طریق به دنبال را والیت خراسان می

 .ها بـوده اسـت هـای آمریکـا و سـعودی راهبرددن مرزهای شرقی ایران همواره یکـی از کرناامن  که
مرزهـای چـین و نقـاطی کـه  کند با انتقال داعش به افغانستان ثبات را در آمریکا تالش میهمچنین 

شود با طالبـان  روسیه مجبور می ،قویت داعشبا ت د.چین مشغول فعالیت اقتصادی است بر هم بزن
برای مبارزه علیه داعـش همکـاری کنـد. آمریکـا همکـاری روسـیه و طالبـان را در افکـار عمـومی 

دهـد و بـه ایـن ترتیـب سـعی  را مخالف منافع افغانسـتان جلـوه می کند و آن افغانستان برجسته می
. نفـوذ روسـیه در افغانسـتان را بگیـرد یکند از طریق نخبگان سیاسی فعال در افغانسـتان جلـو می

مشـترک از ثبـات و امنیـت در  یایران، روسیه و چین باید با همکاری افغانسـتان بـه تعریفـبنابراین 
 ثر کنند.اب آمریکا را بیآشو تا سیاست ایجادبرسند افغانستان 
 برگزار شود تا  االفغانی به زودیوگوهای بین بر اساس توافق آمریکا و طالبان، قرار است گفت

گیری شود؛ در حالی کـه درباره شکل حکومت آینده و مسائل مربوط به قانون اساسی کشور تصمیم
های دموکراتیک و  تر حمایت از مکانیسم ایران همواره سیاست حمایت از دولت مرکزی و از آن مهم

 باثبـات دولـت یک اردد تمایل قانونی از جمله انتخابات و قانون اساسی را اتخاذ کرده است. تهران
کند؛ اما مشخص نیسـت در شـرایطی  تنظیم را مابینفی روابط بتواند تا حضور داشته باشد کابل در

نامه صـلح بـا آمریکـا، از موضـع قـدرت و مشـروعیت بیشـتری در که طالبان پس از امضای توافق
محـوری و قبیلگـی  خـواهی، قومشوند، با توجه به ویژگی تمامیـتاالفغانی حاضر میمذاکرات بین

ای، چه رویکـردی در قبـال قـانون اساسـی و خود یا حتی تحت تأثیر فشار و نفوذ کشورهای منطقه
هـایی نظیـر آزادی  دموکراسـی و ارزش ها،دستاوردهای دولت افغانستان، حقوق سایر اقوام و اقلیت

که موجب نادیده گرفتن  بیان، حقوق بشر و حقوق زنان داشته باشند. هر گونه تغییر در قانون اساسی
ها و از بین رفتن ساختار و رژیم سیاسی کنونی شود، در راستای ثبات منطقـه و حقوق اقوام و اقلیت

افغانسـتان نخواهـد بـود و ایـران نیـز از آن حمایـت نخواهــد کـرد. بنـابراین ایـران بایـد بـر حفــظ 
  دستاوردهای نظام کنونی افغانستان در آینده نیز تأکید کند.
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 انچه طالبان از موضع قدرت تصمیم به تغییر قانون اساسی و نوع نظام سیاسی افغانسـتان چن
ساالری دینی را به عنون الگوی مناسب در افغانستان بـه صـورت  تواند الگوی مردمبگیرند، ایرن می

جدی پیگیری کند. اگر این الگو به هر دلیلی از دست برود، جمهوری اسالمی ایران ضـرر خواهـد 
تواند همچنان از  ساالری دینی که مطرح کرده است، می جمهوری اسالمی ایران با الگوی مردم کرد.

هـا همچنـان   راهبرد بیرونی خود دفـاع کنـد. ایـن موضـوع بـدان علـت اهمیـت دارد کـه آمریکایی
خواهند منطقه غرب آسیا را طبق منافع خود تکه تکه و تجزیـه کننـد؛ بنـابراین تمامیـت ارضـی  می

ادامـه  ها سـالتواند میان اقوام مختلف  تان برای آمریکا مالک نیست. جنگ در افغانستان میافغانس
ــد و آمریکایی ــته باش ــان در پادگان داش ــا همچن ــور   ه ــه اداره ام ــل ب ــت کام ــود و در امنی ــای خ ه

   ١)١٣٩٨پور، دی  بپردازند.(ناصر غزالی
 هـای همسـو  و حفظ رژیم حفظ جغرافیای کشورهای همسایه، صیانت از ژئوپلیتیک منطقه

های ژئوپلیتیکی سنگین جمهوری اسالمی ایران اسـت. جمهـوری اسـالمی  در منطقه از مسئولیت
ای اجازه ندهد از بیرون منطقـه، وضـع کند و از طریق همکاری منطقه باید از وضع موجود حمایت 

دن جغرافیـای منطقـه ها نیز مثل آمریکا مایل بـه بـرهم ز رسد روسموجود به هم بخورد. به نظر می
جزیره کریمـه را در اختیـار گرفتنـد و  هستند چون جغرافیا برای آنها اهمیتی نـدارد؛ چنـان کـه شـبه

اوضاع گرجستان را نیز به هم زدند؛ اما جغرافیا و لزوم وجود ثبات در آن بـرای جمهـوری اسـالمی 
رافیـا در منطقـه، در سـطح داند با به هـم خـوردن متغیـر جغایران حائز اهمیت است زیرا تهران می

طلبی مواجه خواهد شد و در سطح منطقه نیز شاهد از بـین رفـتن داخلی با مشکالت جدی جدایی
وضع موجود و تغییر آن در جهت خالف منافع خود خواهد بود. بنابراین اگر ایران بر موضوع حفـظ 

  جمهوری اسالمی افغانستان تأکید کند، جایگاه محکمی خواهد داشت.
 ان باید در اهداف راهبردی، کار با مردم افغانسـتان را در اولویـت قـرار دهـد. در اهـداف ایر

ـ کار کنـد و دولـت کابـل را بـه  ـ به معنای ساختار و نهادها تاکتیکی نیز باید به طور جدی با دولت 
  طرفی سوق دهد و اجازه ندهد به طرف آمریکا کشیده شود. بی

 انند نظر دکتر سید رسول موسوی)، روسیه همراه چین بـرای ها (ماگر بر اساس برخی تحلیل
تغییر رژیم در افغانستان با آمریکا به تفاهم رسیده باشند، جمهوری اسالمی ایـران بایـد در اهـداف 

تر وارد بحث شود. ایران در مقطعی در صلح تاجیکسـتان، بـه دالیلـی  ها جدی ژئوپلیتیکی با روس
جایی صـورت  به پرونده تاجیکستان ترجیح داد و به نوعی یـک جابـه ها را پرونده افغانستان با روس

کنند در پرونده افغانستان، با کشورهای متحدی که در پرونده  ها احساس می گرفت. اکنون نیز روس

                                                                                                                                         
 .١٣٩٨در خصوص مذاکرات صلح آمریکا و طالبان، دی ، جلسه راهبردهای جمهوری اسالمی ایران پور . ناصر غزالی١
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جایی پرونده صـورت بگیـرد  کنند، راحت هستند؛ در حالی که باید جابه سوریه با آنها همکاری می
توانند کار را به شکل مد نظرشـان پـیش  ر قضیه پرونده افغانستان نیز میها احساس نکنند دتا روس

ببرند. از طرف دیگر، هم در داخل روسیه و هم با اتحادیه اروپا باید کـار کـرد. بـر اسـاس شـواهد، 
اتحادیه اروپا هنوز با تغییر رژیم در افغانستان موافق نیست. در نتیجه ایـران در اهـداف ژئوپلیتیـک 

هـا داشـته باشـد، نـه از طریـق کابـالوف، بلکـه در فضـای پشـت  یپلماسی فعالی با روسنیز باید د
  ١).١٣٩٨سیدرسول موسوی، دی  کابالوف باید اقدامات جدی انجام دهد.(

  جمهوری اسالمی ایران در راستای همکاری با هند در زمینه حفظ سـاختار سیاسـی کنـونی
وگیری از اجرای توافقات آمریکا و طالبان باید یادآور افغانستان و قانون اساسی این کشور و لزوم جل

 یابد، بلکه شدتنمی پایان افغانستان در تنها نه جنگ نامه صلح به اجرا درآید،مفاد توافق شود اگر

دارنـد. نگـه مـی گرم افغانستان در را جنگ تنور داعش مثل های دیگریگروه زمان آن گیرد. درمی
 طالبـان احتمـالی توافـق از دارد. پـس پاکسـتان طالبان تحریک با ارتباط نزدیکی خراسان داعش

 جنگجویـان حضـور بـا مخالفان مسـلح از جدیدی گروه افغانستان، دولت یا با آمریکا افغانستان

 نه گروه شد. این خلق خواهند طالبان، فرماندهان برخی و داعش طالبان پاکستانی، حقانی، شبکه

 از ناحیـه نیـز جنـوبی آسـیای بلکـه کرد، خواهند تهدید غانستانخاک اف از را مرکزی آسیای تنها

هـای مقابـل طالبـان در بود. بنابراین باید به تقویت مواضع جنـاح نخواهند امان در آن جنگجویان
  افغانستان اقدام کرد تا نوعی موازنه در برابر آنها ایجاد شود.

  

                                                                                                                                         
 .١٣٩٨.  سیدرسول موسوی، جلسه راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در خصوص مذاکرات صلح آمریکا و طالبان، دی ١
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