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  چکیده 
توافقی تاریخی میان طالبان و  ٢٠٢٠سرانجام پس از فراز و نشیب و انجام چندین دور مذاکره، در فوریه 

ساله بین دو طرف پایـان داد و افـق  ١٨به منازعه متحده در دوحه قطر به امضا رسید که در ظاهر   ایاالت
ای بـر مـذاکرات  نامه که مقدمه روی آینده افغانستان گشوده است. محور اصلی این توافق روشنی را پیش 

بندی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و تضمین طالبان مبنی بر تبدیل  االفغانی است، برنامه زمان بین
المللی است. اما مسائل و مشکالت ایجادشـده پـس از  پایگاهی برای تروریسم بیننکردن افغانستان به 

  انداز و آینده آن به وجود آورده است.  امضای توافق، ابهاماتی را درباره چشم
ـ تحلیلی انجام شده است، بنا داریم ماهیت این توافق و اهـداف و  در این مقاله که به روش توصیفی

نامه صلح و نگاه به آن از  ای توافق را بررسی کنیم. عالوه بر این، تأثیرات منطقهرویکردهای طرفین به آن 
  کنیم.   نفعان و بازیگران بانفوذ در افغانستان را نیز تحلیل می منظر همسایگان، ذی

  واژگان کلیدي
  نامه صلح، آمریکا، طالبان توافق

  

                                                                                                                                         
  و قفقاز دانشگاه تهران یمرکز  یایآس شیگرا یا منطقه  مطالعات یدکتر یدانشجو. ١

  27ـ 60؛ صفحات 1399بهار  ،81، پیاپی 1، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه 
، جنوب، شـرق و غـرب آن بـا رشـته افغانستان کشوری محصور در خشکی است که مناطق شمال

اند. در شرق این کشور پاکستان قرار دارد، شمال آن محـدود بـه منطقـه  های هندوکش جدا شده کوه
مرکزی است و سه کشور تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان همسایگان شمالی آن به شـمار  آسیای 

ای  های هسته شور را نقطه پیوند قدرتروند. مرز کوتاه و کوهستانی میان افغانستان و چین این ک می
چین، پاکستان و هند کرده است. در غرب افغانستان، سرزمین ایران با بیشترین جمعیت شیعه قـرار 

رو افغانستان در محـل پیوسـت سـه منطقـه   از این ١زند. دارد که افغانستان را به خاورمیانه پیوند می
  ه از اهمیتی ژئوپلیتیکی برخوردار است. مرکزی، چین و خاورمیان جنوبی، آسیای  آسیای 

ای در آن  برای شناخت هر جامعه و ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن باید متغیرهای پایـه
جامعه مورد توجه قرار گیرد. دو متغیر اساسـی در شـناخت و تحلیـل جامعـه افغانسـتان قومیـت و 

ختلف است. از میـان ایـن اقـوام چهـار ها و نژادهای م مذهب هستند. افغانستان کشوری با قومیت
تـرین گـروه قـومی در  ها بزرگ انـد. پشـتون گروه قومی پشتون، تاجیک، هـزاره و ازبـک در اکثریت

افغانستان هستند و بیشتر در شرق و جنوب و تا حدی در شمال و غرب این کشور سـکونت دارنـد. 
روند کـه بیشـتر در منـاطق  ه شمار میها از اقوام پرجمعیت در افغانستان ب ها، تاجیک پس از پشتون

کوهستانی از قبیل پنجشیر و سایر مناطق مانند غزنی، کجـران، گـزاب، بدخشـان و چـوره حضـور 
هـا، بـه عنـوان سـومین گـروه قـومی افغانسـتان، بیشـتر در مرکـز افغانسـتان، در دامنـه  دارند. هزاره

کنند. چهـارمین گـروه بـزرگ قـومی  های مرکزی افغانستان و ارتفاعات هندوکش زندگی می کوهپایه
تبارند و در نواحی شـمالی هنـدوکش و در والیـاتی ماننـد  ها هستند که مردمی ترک افغانستان ازبک

درصـد مـردم  ٩٩ ٢برنـد. قندوز، بغالن، سـمنگان، بلـخ، جوزجـان، سـرپل و فاریـاب بـه سـر می
ون ایـن دو مـذهب درصـد شـیعه) هسـتند. در در ٣٠درصد اهل سـنت و  ٧٠افغانستان مسلمان (

  های گوناگونی وجود دارد.  ها و نحله فرقه
ای پیچیده در افغانستان همواره یکی از عوامل اصلی ایجاد تنش و بحـران در  بافت قومی و قبیله

های جمعـی  این کشور بوده است. وضعیت خاص جغرافیایی، کمبـود وسـایل ارتباطـاتی و رسـانه
یگر باعث شده اسـت افـراد دور از یکـدیگر و درون بافـت فعال، پایین بودن سطح سواد و عوامل د

                                                                                                                                         
١. Miguel Angel Ballesteros Martin, “Geopolitical Analysiso of Afghanistan”, Spanish 

Institute for Strategic (IEEE), ٢٠١١, p. ٤, Available at: http://www .ieee.es /en/ Galerias/ 
fichero/ docs -analisis/٢٠١١/DIEEEA٢٠١١-١٢ -Geopolitica -AFganistan -
GBBallesteros -ENGLISH.pdf. 

ــاییز ٣، ش ٢٣خــارجی، س   ، فصــلنامه سیاســت»راهبــرد جدیــد آمریکــا در افغانســتان«. مهــدی ســبحانی، ٢ ، پ
  .  ٨-١٠، صص ١٣٨٨
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هـا و سـاختار  ای و با باورهای سنتی، قـومی و محلـی پـرورش پیـدا کننـد. وجـود ایـن ویژگی قبیله
ثباتی جامعـه افغانسـتان  گونه در جامعه افغانستان، موجب شکنندگی ساختار سیاسی و بی موزائیک

جنـوبی بـا   یکی افغانسـتان در چهـارراه ارتبـاطی آسـیایشده است. عالوه بر این، موقعیت ژئوپلیت
های بزرگ شده اسـت. در مجمـوع  مرکزی و چین با خاورمیانه موجب توجه و رقابت قدرت آسیای 

ثبـاتی نهادینـه در ایـن کشـور  بافت خاص مذهبی و قومی، در کنار موقعیت ویژه جغرافیایی، بـه بی
  انجامیده است. 

آمدن دولت جدید در افغانستان و تعهد جامعه جهـانی بـه بازسـازی با سقوط طالبان، روی کار 
این کشور امیدها برای برقراری آرامش در افغانسـتان دوچنـدان شـد. امـا ضـعف دولـت مرکـزی، 

های اشـتباه آمریکـا بـه  ها)، سیاست ها و تاجیک های قومی بر سر قدرت (به ویژه بین پشتون رقابت
ای قدرتمند باعث شده  ها و بافت قبیله شور، ضعف زیرساختعنوان دولت مسلط خارجی در این ک

ثباتی باشد. در این بین طالبان به عنـوان قدرتمنـدترین گـروه  است که افغانستان همچنان مستعد بی
مسلح مخالف دولت، با استفاده از این شرایط به توسعه نفوذ و حمـالت خـود در منـاطق مختلـف 

یز موقعیتی ویژه و برجسته در این کشور دارد. چنـین شـرایطی افغانستان پرداخت و در حال حاضر ن
ترین گروه مخالف دولـت شـد کـه در نهایـت بـه  موجب آغاز فرآیند مذاکره با طالبان به عنوان مهم

  متحده انجامید.  بین این گروه و ایاالت  ٢٠٢٠ایجاد توافقی در فوریه 
نامـه چیسـت و چـه  : ماهیـت ایـن توافقهای زیر هسـتیم در این نوشتار به دنبال پاسخ به سؤال

تأثیری بر آینده افغانستان خواهد داشت؟ رویکرد و اهـداف طـرفین اصـلی توافـق یعنـی طالبـان و 
آمریکا به آن چگونه است؟ بـا توجـه بـه موقعیـت ویـژه جغرافیـایی افغانسـتان و اهمیـت آن بـرای 

رت اسـت و رویکـرد همسـایگان و نامه به چـه صـو ای این توافق کشورهای همسایه، تأثیرات منطقه
  نامه چیست؟  نفوذ در افغانستان در قبال این توافق کشورهای ذی

نامـه و تکمیـل آن بـه  شـود کـه اجـرای ایـن توافق  ها این فرضیه مطرح می در پاسخ به این سؤال
هـای مختلـف در ایـن کشـور  االفغانی و رعایت نکات مورد توجه گروه وگوی بین صورت یک گفت

های  کننده منـافع قـدرت ای روشن برای صلح و ثبات در افغانستان و تأمین ند نویدبخش آیندهتوا می
  المللی باشد.   ای و بین مختلف منطقه

  چارچوب نظري: ژئوپلیتیک 
ای از بررسی جغرافیایی است که عامل فضا را در شناخت چگـونگی  مفهوم ژئوپلیتیک بیانگر حوزه

پردازی درباره ژئوپلیتیـک بـا گذشـت  کند. تعریف و نظریه سته میالملل برج گیری روابط بین شکل
ژئوپلیتیک را  ١٨٩٩زمان دچار تحول شده است. در نخستین کاربرد این واژه رودلف کیلن در سال 
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ای در زمان و مکان تعریف کرد. دولت بدون  نظریه دولت به عنوان یک ارگانیسم جغرافیایی و پدیده
ی است. بعد از کیلن، واژه ژئوپلیتیک دچار فراز و نشیب شد و نتوانسـت این ویژگی مفهومی انتزاع

ژئوپلیتیـک تلفیقـی از عناصـر ثابـت (موقعیـت جغرافیـایی، وسـعت  ١شفافیت و ثبات نسبی یاید.
سرزمینی، شکل کشور و...) و عناصر متغیر (جمعیت، منابع طبیعی، نهادها، سـاختارهای سیاسـی 

لی) است. مناطق ژئوپلیتیکی بر اساس همین عناصر ثابـت و متغیـر المل و اجتماعی و تحوالت بین
  شوند.  از یکدیگر تفکیک می

  افتد:  گانه زیر اتفاق می تحول و تکامل هر منطقه ژئوپلیتیکی در چارچوب مراحل پنج
مرحله اول: وجود یک منطقه جغرافیایی محض که بر پایـه یـک یـا چنـد خصیصـه یـا عنصـر 

  رای تجانس و یگانگی است. ساختاری و کارکردی دا
شود. پیدایش منطقه ژئوپلیتیکی مستلزم  مرحله دوم: در این مرحله منطقه ژئوپلیتیکی ایجاد می

های سـاختاری و  باردار شدن منطقه از حیث سیاسی است؛ بـه ایـن معنـا کـه عناصـر و خصیصـه
یابنـد و  زش و اعتبـار میها، ار کارکردی منطقه جغرافیایی از نظر بازیگران سیاسی، به ویژه حکومت

  کنند.  نظر آنها را به خود جلب می
یابد. بـازیگران سیاسـی  گیرد و توسعه می مرحله سوم: در این مرحله سازه ژئوپلیتیکی شکل می

عناصر منطقه و نقشی که در تأمین منافع آنها دارد، دست به اقـدام و   نیز بر پایه تصور خود از ارزش
عناصر مذکور را به کنترل درآورند و در راستای اهداف و منافع خود بـه آنهـا  زنند تا کارکرد تکاپو می

  برداری قرار دهند و دست رقبا را از کنترل آنها دور نگه دارند.  شکل دهند و مورد بهره
گیرد، وضعیت ژئوپلیتیک منطقه از  مرحله چهارم: براساس روابطی که در مرحله سوم شکل می

ای تـا حـد زیـادی تثبیـت و  یکپارچگی، تقسیم نیروها و شـکاف منطقـه لحاظ همگرایی، واگرایی،
  شود.  مشخص می

اش همگرایی باشد، زمینـه بـرای  گیرد، اگر نتیجه مرحله پنجم: آنچه در مرحله چهارم شکل می
ای فراهم است؛ در غیر ایـن صـورت منطقـه بـه سـمت تشـدید بحـران و  های منطقه ایجاد سازمان

   ٢کند. حرکت میبرگشت به مرحله سوم 
تعریـف » هارتلنـد آسـیا«یـا » چهـارراه آسـیا«موقعیت جغرافیایی افغانستان با تعابیری چـون 

آسـیا و چـین   مرکزی، جنوب شود. موقعیت افغانستان در پیوست ژئوپلیتیکی خاورمیانه، آسیای  می

                                                                                                                                         
ــا حافظ١ ــا،   . محمدرض ــک«نی ــو از ژئوپلیتی ــی ن ــات جغرافیــایی، دوره »تعریف ــلنامه تحقیق ، ٣-٤، ش ١٥، فص

  . ٢، ص١٣٧٩پاییز و زمستان 
ــوپلیتیکی چگونــه تحــول مییــک منطقــ«نیــا،  . محمدرضــا حافظ٢ ، ش ٦، فصــلنامه ژئوپلیتیــک، س »یابــد؟ ه ژئ

  . ١-٣، صص ١٣٨٩، بهار ١
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های  قـدرتتأثیری شگرف بر تحوالت این کشور داشته است. توجه و اشـغال افغانسـتان از جانـب 
تـوان  متحـده را می  بزرگ جهانی در طول تاریخ از جمله امپراتوری بریتانیا، اتحاد شوروی و ایاالت

نتیجه این جایگاه ویژه جغرافیایی دانست. در عرصه داخلی نیز وجود بافت قـومی چنـدوجهی ایـن 
درسـت تحـوالت رو الزمـه تحلیـل  دهنده ژئوپلیتیک ویژه آن است. از این  کشور به نوعی انعکاس

  داخلی و خارجی افغانستان درک روابط قدرت در این مناطق و تأثیر آن بر افغانستان است.  

  ظهور طالبان
ز شکسـت شـوروی و خـروج آن از به مثابه یک جریان در صـحنه افغانسـتان، پـس ا ،طالبان ظهور

هداف اصالحی خـاص افغانستان و تشکیل دولت مجاهدین اتفاق افتاد. طالبان پس از پیدایش، با ا
 سـال عـرض دو درمبارزه بـرای کسـب قـدرت بـا مجاهـدین پرداخـت و و  به جنگ داخلیخود، 

تـوان بـه  بخش زیادی از افغانستان را به کنترل درآورد. از علل پیروزی طالبان می )م١٩٩٦ـ  ١٩٩٤(
فغانسـتان، شعارهای مذهبی و دینی در جامعه سنتی افغانستان، پایگاه قومی (پشـتون) در جنـوب ا

هـای جهـادی و دولـت  خستگی و نارضایتی مردم افغانستان از جنگ و اختالفات داخلی بـین گروه
اشاره کرد. در این بین دو عامل تـأثیر زیـادی در پیـروزی سـریع ایـن گـروه در افغانسـتان داشـت: 

أثیر های دینی جنگجویان طالبان که در مدارس دینـی پاکسـتان و تحـت تـ نخست، باورها و اندیشه
هـا، آنهـا کشـتن دشـمن و  گری و تصوف دیوبندی شکل گرفته بود. طبق ایـن آموزه وهابیت، سلفی

جوی آنـان تـأثیر مضـاعفی  دانستند که در رویکرد تهـاجمی و سـتیزه کشته شدن خود را پیروزی می
داشت. دوم، حمایت گسترده مالی، اطالعاتی و نظامی برخی کشورها از جمله عربستان، پاکسـتان 

گیری گـروه طالبـان  کننـده در شـکل آمریکا. امروز شکی نیست که سه دولت مذکور نقشی تعیین و
آسـای طالبـان در جنـگ داخلـی  هـای برق اند و پشـتیبانی آنـان تـأثیری شـگرف در موفقیت داشته

  افغانستان داشت. 
مبـارزه بـا  الملل بود که از نتایج آن ارائـه ایـده سپتامبر رویدادی شگرف در سطح بین ١١حادثه 

سپتامبر باعث شد تا سیاست خارجی آمریکا از  ١١وقوع حادثه  ١تروریسم و حمله به افغانستان بود.
ای که بـا ایجـاد دشـمن  سرگردانی دوران پس از جنگ سرد خارج شود و هویتی جدید یابد؛ به گونه

حل مشکالت خود در  برداری آمریکا از این دشمن به منظور جدید به نام تروریسم، زمینه برای بهره
الملل فراهم آمد. با وقوع این حادثه، راهبردی جدید در عرصـه سیاسـت خـارجی آمریکـا  نظام بین

گرایی و دوری از  جانبـه شان پیشـبرد یک ظهور یافت. در این دوره دولتمردان آمریکا در دفاع از منافع

                                                                                                                                         
انداز ایرانــی، تهــران: موسســه مطالعــاتی ابــرار معاصــر،  ، چشــم٢١. اصــغر افتخــاری، سیاســت جهــانی در قــرن ١

  . ٢٥٢، ص ١٣٨٣
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زرگ آمریکا بود که جزئیات آن یـک ای بر راهبرد ب این حمله مقدمه ١گرایی را پیش گرفتند. چندجانبه
آشکار شد. همچنین این ایده در سند راهبـرد  ٢٠٠٢سال بعد در راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 

در دوره دوم بوش پسر منتشر شـد، انعکـاس یافـت. بـر ایـن اسـاس  ٢٠٠٦امنیت ملی که در سال 
  ٢داد. مفهوم تفوق، نقطه کانونی راهبرد امنیت ملی آمریکا را شکل می

 رهبـر الدن، بـن اسـامه تا خواست طالبان از سپتامبر به القاعده، آمریکا ١١با انتصاب حمالت  
به آمریکا تحویـل دهنـد. بـا امتنـاع طالبـان از  داشت، سکونت و افغانستان پایگاه در که را القاعده

به افغانسـتان حملـه  »راهبرد مبارزه با تروریسم« همان سال آمریکا با برآوردن این خواسته، در اکتبر
بـرای ، و افغانستان کرد سرنگون را کابل در طالبان امارت اسالمیل، کرد و با همکاری ائتالف شما

  .  پیمان ناتو اشغال شد توسطبار دوم و اینک 
مـدت  توان اهداف بلندمدت و کوتاه با گذشت زمان و استقرار نیروهای آمریکایی در افغانستان می

ین کشور را تفکیک کرد. در ابتدا راهبرد آمریکا در افغانستان چند هدف را دنبـال آمریکا از حضور در ا
کرد، از جمله مبارزه بـا تروریسـم و خنثـی کـردن القاعـده، تـأمین امنیـت و تضـمین یـک کشـور  می

دموکراتیک و مبارزه با قاچاق مواد مخـدر؛ امـا واشـنگتن عـالوه بـر ایـن اهـداف، بـه دنبـال اهـدافی 
مدت و دستاویزی برای تثبیت نقـش هژمـونی  بود. در واقع مبارزه با تروریسم هدف کوتاه بلندمدت نیز

تـوان گفـت آمریکـا بـا شـعار  رو می آمریکا در جامعه جهانی به عنوان هدفی بلندمدت است. از ایـن 
ن هـای ژئوپلیتیـک ایـ مبارزه با تروریسم و حضور نظامی در افغانستان درصدد بود با استفاده از ویژگی

    ٣سازی و هنجارسازی هژمونی خود را فراهم سازد. کشور مقدمات نهادینه
  توان به دو دوره شش ساله تقسیم کرد:  سپتامبر در افغانستان را می ١١دوره پس از 

دوره اول: در این دوره تحوالت بسیاری در ساختار سیاسی افغانستان به وجـود آمـد. ایـن دوره 
ن در سال 

ُ
و با تعهد جامعه جهانی مبنی بر کمک بـه افغانسـتان بـه منظـور  ١٢٠٠پس از کنفرانس ب

ایجاد صلح و ثبات آغاز شد. در پایان این دوره، افغانستان روند تکامل نظـام سیاسـی را طـی کـرد. 
منـدی ایـن کشـور از قـانون  گیری پارلمـان و بهره ایجاد سه دولت موقت، انتقالی و انتخابی، شـکل

از صحنه سیاسـی  ٢٠٠١ه بوده است. از طرفی طالبان که از اواخر سال اساسی ویژگی بارز این دور
های جدید مبـارزاتی نظیـر  افغانستان حذف شده بود به تدریج در اواخر این دوره با استفاده از شیوه

                                                                                                                                         
ــی فال١ ــژاد،  ح . عل ــس از «ن ــا پ ــارجی آمریک ــپتامبر ١١سیاســت خ ــلنامه»س ــردی، ش  ، فص ــات راهب ، ٤٤اطالع

  . ٢٧١، ص ١٣٨٨
ــای سیاسی«. محمــود واعظــی، ٢ ــه  رویکرده ــی آمریکــا در خاورمیان خــارجی، ش  ، فصــلنامه سیاســت »ـ امنیت

  . ٧٠٧، ص ١٣٨٨، ٣
ــوانی، ٣ ــرداد پهل ــوذر شــفیعی، صــدیف عطــائی و مه ــی «. ن ــر امنیــت مل ــا در افغانســتان ب ــأثیر حضــور آمریک ت

ــا  ــران ب ــعجمهــوری اســالمی ای ــر واق کیــد ب مرکــزی و   ، فصــلنامه آســیای)» ٢٠٠١ -٢٠١٢گرایی تهــاجمی ( تأ
  . ٩٩، ص ١٣٩٢، بهار ٨١قفقاز، ش 
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  ١حمالت انتحاری به عرصه تحوالت افغانستان بازگشت.
شد. در این دوره با پیچیده شـدن آغاز  ٢٠٠٦دوره دوم: این دوره پس از کنفرانس لندن در سال 

ای بـرای  های منطقه وضعیت افغانستان، جامعه جهانی درصدد تغییر راهبرد و نگاه ویژه به همکاری
خروج از بحران افغانستان برآمد. در این دوره همچنین شاهد گـرایش جـدی افغانسـتان بـه سـمت 

فغانستان، که یکی از ارکـان مـؤثر ای هستیم. نخستین سند راهبرد توسعه ملی ا های منطقه همکاری
  ٢کرد، هم در این دوره به تصویب رسید. ای قلمداد می های منطقه برای توسعه افغانستان را همکاری

کنی تروریسم و ایجاد صـلح  گرفته در دوران پساطالبان به منظور ریشه های صورت رغم تالش  به
غانستان گسترش یافت، بـه طـوری کـه ایـن و ثبات در افغانستان، نفوذ طالبان در مناطق مختلف اف

ترین موقعیت خود در دوره پساسـقوط قـرار دارد. ایـن وضـعیت علـل  گروه در حال حاضر در قوی
مختلفی دارد که البته موضوع این بحث نیست. این مسئله موجب شد تا آمریکا و همچنـین دولـت 

جو باشند که در نهایت به امضای توافـق  وگو با این گروه ستیزه افغانستان به دنبال باز کردن باب گفت
  در دوحه قطر انجامید.  ٢٠٢٠متحده و طالبان در فوریه   صلح بین ایاالت

  نامه صلح بین آمریکا و طالبان توافق
های اشغال این کشـور بـا حمایـت آمریکـا آغـاز  طرح برقراری صلح در افغانستان در نخستین سال

صلح، بدون هیچ نقـش و جایگـاهی بـرای رهبـران اکثریـت شد. حمایت ایاالت متحده از استقرار 
ن نمایندگان طالبان در طراحـی نقشـه راه بـه 

ُ
پشتون مخالف در حکومت، جدید بود. در کنفرانس ب

های ابتـدایی حکومـت  منظور بازسازی و تشکیل حکومت جدیـد هـیچ نقشـی نداشـتند. در سـال
شورشـیان طالبـان درون حکومـت بـدون متحده و حکومت افغانستان ادغـام   جدید، هدف ایاالت

ساالران پشتون در نهادهـای دولتـی در دوران  شرط از سوی آنها بود. عدم ادغام جنگ گونه پیش هیچ
المللـی و حکومـت افغانسـتان  ثبات و آرامش نسبی به یکپارچگی آنها برای مقابله بـا نیروهـای بین

  کمک کرد و دامنه ناامنی به تدریج گسترش یافت. 
المللی، ژنرال اسـتنلی مـک کریسـتال،  ها و نیروهای ائتالف بین حمالت شورشیان به پایگاه گسترش

فرمانده آمریکایی نیروهای آیساف، را بر آن داشـت از پیشـروی طالبـان در سراسـر افغانسـتان، بـا وجـود 
سـرباز  ٣٣٠٠٠المللی، ابراز نگرانی کند. این مسئله موجـب اعـزام  اقدامات ضد تروریستی نیروهای بین

                                                                                                                                         
ــان، ١ ــد مهرب ــتان«. احم ــراق و افغانس ــاری در ع ــالت انتح ــزایش حم ــم و اف ــه تروریس ــگ علی ــلنامه »جن ، فص

  . ٣٣-٣٧، صص ٤٨راهبرد، ش 
ــدری، ٢ ــانعلی حی ــی و قرب ــان فالح ــوقی، احس ــعید وث ــد ت«. س ــانون چن ــوان ک ــه عن ــتان ب ــاه افغانس ــین جایگ بی

ــه ــه آســیای  زیرسیســتم منطق ــر منطق کیــد ب ــا تأ ــوبی و نقــش هندوســتان ای ب مرکــزی و  ، فصــلنامه آســیای »جن
  .  ١٦٥، ص ١٣٩٣، پاییز ٨٧قفقاز، ش 
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ذخیره آمریکایی با هدف مقابله با طالبان، تـأمین امنیـت شـهرهای بـزرگ، تقویـت ظرفیـت حکومـت و 
هـا در آینـده شـد. پیامـد  سازی برای انتقال مسئولیت تأمین امنیـت بـه افغان نیروهای امنیتی افغان و زمینه

ماس با آمریکا با هدف گریـز از راهبرد جدید تضعیف نسبی شالوده طالبان و اجبار رهبران ارشد آن برای ت
المللـی در سـایه  نابودی کامل بود. هدف راهبردی آمریکا در این زمان آغـاز فراینـد خـروج نیروهـای بین

امنیت نسبی موجود و عدم تحریک پاکستان بـه منظـور حفـظ ثبـات و اطمینـان از پایـداری ضـروریات 
ی گسترده راهبرد جدید در جنوب افغانستان و ثبـات پشتیبانی بدون توجه به منافع ملی افغانستان بود. اجرا

های  ها شد، و کانون فعالیت آنها را از اسـتان جایی تحرکات تروریست کوتاه حاصل از آن فقط باعث جابه
های شرقی پکتیا، پکتیکـا و خوسـت کشـاند کـه امنیـت نسـبی منـاطق  جنوبی قندهار و هلمند به استان

    نزدیک به پایتخت را شکننده کرد.
گرایانه توام با خشونت آمریکـا، افـزایش حمـالت شورشـیان بـود. افـزایش تلفـات  پیامد راهبرد واقع

های پس از اجرای راهبرد افزایش نیرو، خـروج از بـاتالق افغانسـتان را  نظامیان و شهروندان افغان در سال
ایـن مصـالحه نـه برقـراری کرد. هـدف از  پذیری و تفاهم سیاسی با طالبان فراهم می تنها در سایه انعطاف

صلح پایدار، بلکه دستیابی به یک پیروزی دیپلماتیـک بـه دلیـل ناکارآمـدی رویکـرد نظـامی در نـابودی 
تروریسم و برقراری امنیت نسبی برای ادامه خروج آرام نظامیان خارجی بود. آگـاهی حکومـت کـرزای از 

ویب پیمـان نظـامی، عـدم اعتمـاد دولـت ها برای تص ها و تشدید تنش مقاصد آمریکا در مدیریت ناامنی
افغانستان به طرح آمریکا در برقراری صلح را افـزایش داد و زمینـه را بـرای مـذاکرات مسـتقیم طالبـان بـا 

های مستقیم دوطرفه در آلمـان، مـذاکرات  ای از دولت مهیا کرد. پیامد تماس آمریکا بدون حضور نماینده
ن 
ُ
  ١سالمی در دوحه بود.و قطر تأسیس دفتر سیاسی امارت ا ٢ب

 راهبـرد یـک ارائـه با ٢٠١٧ آگوست در جمهور آمریکا، طی یک سخنرانی ترامپ، رئیس دونالد
سیاسی مسائل افغانسـتان شـد. کمتـر از یـک  فصل و افغانستان، خواهان حل برای تجدیدنظرشده

 . اولـینسال بعد دولت ترامپ وارد مذاکره مستقیم با طالبان بـدون حضـور دولـت افغانسـتان شـد
دوحه برگزار شد و در سپتامبر  در ٢٠١٨طالبان و آمریکا در ژوئیه  بین مستقیم و باال سطح مذاکرات
زاد بـه مـدت  زاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات انتخاب شـد. خلیـل زلمای خلیل ٢٠١٨

  جلسات یک سال سلسله
ً
مشـاوره  بـه همچنین برگزار شد و دوحه در طالبان مقامات با مداوم تقریبا

 زاد خلیـل ،٢٠١٩ مـارس در .پرداخـت منطقـه های دولت سایر و پاکستان افغانستان، های با دولت
 آمریکایی نیروهای خروج و تروریستی ضد های تضمین مورد در نامه نویس توافق پیش که کرد اعالم
 جملـه از هـا، غاناف سـایر و توافـق، طالبـان شـدن نهایی از داشت پس اظهار وی .است شده انجام

                                                                                                                                         
ــاری جــامی، ١ مرکــزی و  ، فصــلنامه آســیای »هــای صــلح در افغانســتان چالش«. حســین رفیعــی و محســن بختی

  . ٣٨-٤١، صص ١٣٩٣، زمستان ٨٨، ش قفقاز
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 از آغاز خواهند کرد. پس کامل را بس آتش و سیاسی توافق یک درباره االفغانی مذاکرات بین دولت،
 عبـدالغنی مال با زاد، خلیل ویژه آمریکا، نماینده ها، توافق رسمی صلح بین خشونت هفتگی کاهش
ور شـماری از نـاظران دوحـه و در حضـ در ٢٠٢٠ فوریه ٢٩ در طالبان، سیاسی رهبر معاون برادر،
 بـا آمریکا دفاع وزیر کابل، در روز همان رسید. در امضا به المللی از جمله پمپئو، وزیر خارجه، بین
 ـ افغانسـتان مبنـی بـر آمریکا مشـترك اعالمیه تا کرد مالقات افغانستان، جمهور رئیس غنی، اشرف
کید کید  و افغانستان دولت از متحده حمایت ایاالت  مجدد تأ  افغانسـتان دولـت دیرینـه تمایـل برتأ
  ١طالبان را اعالم کند. با شرط مذاکره بدون پیش برای

و  اقتصادی های تسریع پیگیری روند مصالحه با طالبان در دولت ترامپ به معنای افزایش هزینه
 همـه که است روشن این، بر عالوه .آمریکاست مردم و ترامپ انسانی مسائل افغانستان برای دولت

 را طالبـان نظـامی و اقتصـادی سیاسـی، قـدرت است نتوانسته ٢٠٠١ سال از این کشور های تالش
 تأثیرگـذار بـازیگر متحده مجبور به پذیرش نقش طالبان به عنوان یک  ایاالت بنابراین، .دهد کاهش

کید متحده ایاالت  نامه، متن توافق در .در افغانستان است  بـه معنـای بـه ایـن معاهـده که کند می تأ
 ایـن حـال، ایـن بـا .نیسـت یک دولت عنوان به متحده  ایاالت توسط طالبان شدن شناخته رسمیت

 بـازیگران سایر با تواند می که است قانونی المللی بین بازیگر یک طالبان که دهد می نشان نامه توافق
  وگو کند و به توافق نیز دست یابد.   المللی گفت بین

 در داعـش تهدیـد افـزایش تشویق کرد، این مصالحه انجام به را متحده  ایاالت که دیگری دلیل
 منطقه، در خونین حمالت با اما داده، دست از را در عراق و سوریه خود قدرت داعش .است منطقه
 برابـر در مـؤثر یـک نیـروی طالبان متحده، ایاالت  دیدگاه از .است شده احساس آن دوباره حضور
 جو ستیزه هزاران آمریکایی سربازان«: داده است توضیح را ایده ترامپ در اظهاراتی این .است داعش

 توانـد دهند کـه می انجام را کار این که دیگران رسیده آن وقت اند، اکنون افغانستان از بین برده در را
  موضـوعی داعـش تهدیـد بـا مقابلـه برای طالبان قصد و ظرفیت» .طالبان باشد

ً
 انگیز بحـث کـامال

 بـر طالبان، رهبری شورای به معروف کویته، شورای کنترل و فرماندهی ظرفیت این، بر عالوه .است
یـک انتخـاب  داعـش، علیـه یـک ابـزار عنوان به بنابراین تلقی طالبان .نیست مشخص نظامیان شبه

  ٢.است خطرناک

                                                                                                                                         
١. "Afghanistan: Background and U.S. Policy", In Brief, Congressional Research Service, 

June ٢٠٢٠ ,٢٥, Available at: https://fas.org/sgp/crs/row/R٤٥١٢٢.pdf. 
٢. Emrah Ozdemir, "The First Step towards Peace in Afghanistan: What the US-Taliban 

Peace Deal Means for the Country", South Asia to the World,  April ٢٠٢٠ ,٢٩, 
Availableat:https://blogs.lse.ac.uk/southasia/٢٠٢٠/٠٤/٢٩/peace-in-afghanistan- what-
the -  us - taliban-peace-deal-means-for-the-country/. 

https://fas.org/sgp/crs/row/R
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/
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در این بین برخی کارشناسان هدف آمریکا از توافق صلح با طالبان را اقدامی تبلیغـی از جانـب 
داننـد. ترامـپ  جمهوری می ه منظور ایجاد دستاورد برای دولت خود در سال پایانی ریاستترامپ ب

رغم هیاهوی بسیار، دستاورد چندانی نداشته اسـت. آمریکـا در   اش به جمهوری در دوره اول ریاست
رغم حمایـت از   سوریه مجبور به پذیرش اسد و نقش برتر روسیه و ایران شده است؛ در ونـزوئال بـه

جانبـه علیـه  یدو، مادورو همچنان بر سر کار است؛ در بحث برجام نیز با وجـود فشـارهای همهگوا
وگوهـای نمایشـی  یانگ نیز جـز تعـدادی گفت تهران، موفق به تسلیم ایران نشد؛ مذاکرات با پیونگ

دستاوردی برای وی نداشت. عالوه بر همه این موارد، ترامپ با متحدان اروپـایی خـود و چـین، بـه 
وان دومین قدرت برتر اقتصادی جهان، دچار چالش شده است. تغییرات متعدد در دولت وی، به عن

رو  دهنده آشفتگی در دستگاه دیپلماسی واشنگتن است. از ایـن  اش، نشان خارجی ویژه تیم سیاست 
بزرگ نامه صلح با طالبان پس از حدود دو دهه درگیری در افغانستان، نه تنها دستاوردی  اجرای توافق
آیـد، بلکـه بـا توجـه بـه خـروج نظامیـان آمریکـایی از  خارجی ترامپ به حساب می  برای سیاست

  افغانستان، به تقویت پایگاه وی در داخل آمریکا نیز خواهد انجامید. 
نامه صلح توسط آمریکا دانسـت:  توان از علل امضای توافق بنابراین در مجموع عوامل زیر را می

کنی تروریسـم و از بـین بـردن نـاامنی در افغانسـتان، افـزایش  امی در ریشـهناکارآمدی راهبـرد نظـ
های اقتصادی، تثبیت جایگاه طالبـان در افغانسـتان، ظهـور تهدیـدهای جدیـد تروریسـتی و  هزینه

 جمهوری ترامپ.  امنیتی و در نهایت کسب دستاورد در سال پایانی ریاست

 نامه صلح مفاد و اهداف توافق
طالبـان بـه منظـور ایجـاد یـک  و متحده  ایاالت افغانستان، در جنگ سال هجده از بیش گذشت با

محور این توافق خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان  صلح پایدار در افغانستان به توافق رسیدند.
هاسـت. برخـی بـر ایـن  و تعهد طالبان مبنی بر تبدیل نشدن افغانستان به پایگاهی بـرای تروریست

این توافق بین دولت ترامپ و رهبری طالبان، اولین مرحلـه در دسـتیابی بـه یـک توافـق  اعتقادند که
 هـای گروه بـین مـذاکره و توافـق رو  تـر و پـیش بزرگ چـالش آنهـا، پایدار و بلندمدت است. از نظر

   .بود آینده این کشور خواهد مورد در افغانستان دولت و اسالمی بنیادگرای
به امضا رسـید، شـامل چهـار محـور  ٢٠٢٠دور مذاکره در فوریه  ٩نامه صلح که پس از  توافق

  عمده است:
 بـین پایـدار بس آتش و اظهار کردند موافقت خشونت موقت کاهش با کنندگان مذاکره بس: . آتش ١

   .بود خواهد االفغانی مذاکرات بین از بخشی افغانستان نیروهای و طالبان آمریکایی، نیروهای
 از را افغانسـتان در خـود سربازان تعداد که کرد موافقت متحده  ایاالت ای خارجی:نشینی نیروه . عقب ٢
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تعهـدات خـود عمـل  طالبان بـه اگر .دهد کاهش روز ١٣٥ مدت در نفر ٦٠٠/٨به  ١٢٠٠٠ حدود
 .کـرد خواهنـد تـرک را افغانسـتان مـاه چهـارده ظرف خارجی نیروهای سایر و متحده  کند، ایاالت

کننـده  ثبات توانـد آثـار بی اند که خروج سریع نیروهـای خـارجی می ر دادهبرخی کارشناسان هشدا
 داشته باشد. 

آغاز کند.  ٢٠٢٠طالبان توافق کرد که مذاکره با دولت افغانستان را در مارس  االفغانی: . مذاکرات بین ٣
لت را آلت کرد، زیرا دو مقاومت می دولت با مستقیم مذاکرات برابر در مذاکره روند طول در طالبان

 دانست؛ اما در نهایت حاضر به پذیرش آن شد.  می ها دست آمریکایی
بـه منظـور از بـین بـردن تهدیـد  ٢٠٠١سـپتامبر  ١١آمریکا پس از حـوادث  . تضمین ضد تروریستی: ٤

هـای تروریسـتی در ایـن کشـور  رو به دنبال توقف فعالیت تروریسم به افغانستان حمله کرد؛ از این 
گونه تهدید تروریستی علیه منافع  وب این توافق، طالبان تعهد کرد از افغانستان هیچاست. در چارچ

 آمریکا و متحدانش صورت نگیرد. 
کیـدهای مقامـات آمریکـایی حمایـت از حقـوق زنـان اسـت کـه می توانـد در  یکی دیگر از تأ

   ١االفغانی مورد بحث قرار گیرد. مذاکرات بین

 حنامه صل رویکرد طالبان به توافق
بر بخش زیادی از افغانستان حاکم بود. این گروه پس از سقوط نیـز  ٢٠٠١تا  ١٩٩٦طالبان از سال 

 ٢٠٢٠به مبارزه مسلحانه علیه اشغالگران خارجی و دولت افغانستان ادامه داد و سرانجام در فوریـه 
بـاره میـزان هـای مختلـف در نامه صلح با آمریکا را امضا کرد. از ابتدای امضای توافق، بحث توافق

های پس از سقوط دچار دگردیسی  بندی طالبان مطرح شد. هرچند طالبان در سال موفقیت آن و پای
شده است، اما آیا گروهی که زمانی بر اکثریت خاک افغانستان حاکم بوده و دارای چارچوب فکری 

  و عقیدتی افراطی و سلفی است، حاضر به اجرایی کردن توافق خواهد بود یا خیر؟
های عقیـدتی و  صـلح بایـد پایـه مـذاکرات کلیدی در موضوعات به طالبان رویکرد درک رایب 

   اند از:  فکری آنها را بررسی کنیم. سه حوزه پراهمیت در این زمینه عبارت
 تمایل بر و چگونگی تأثیر آن افغانستان دولت بر متحده ایاالت  نفوذ از گروه طالبان . برداشت ١

 دولت؛  با توافق برای این گروه
در  موجـود ادعاهای با آن پیوند چگونگی و مورد دوره حکومت خود در گروه این انداز . چشم ٢

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

Relations, March ٢٠٢٠ ,٢, Available at: https://www.cfr.org/backgrounder/us-taliban- 
peace-deal -agreement-afghanistan-war.  

https://www.cfr.org/backgrounder/us-taliban
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 قدرت؛ رابطه با
 .افغانستان حکومت برای اسالمی نشده تعریف اما مشخص بعد یک ایجاد برای . تمایل طالبان ٣

 و احیای قوانین مشروع ،خارجی نیروهای اخراج توان در قالب سه گزاره های مذکور را می حوزه
  اسالمی بیان کرد.  حکومت ایجاد

 . نفوذ خارجی و پیامدهاي آن 1
 و نظامی های غیرقانونی و ابزار دست و محتاج کمک را ٢٠٠١ از سال بعد افغانستان دولت طالبان،

َرد  داننـد و آن را انتخابـات برگزارشـده در ایـن دوران را نامشـروع می دانـد. آنهـا واشنگتن می مالی
 بـه وابسـته قـدر آن طالبـان ضـد سیاسـتمداران همچنـین بـر ایـن ادعاسـت کـه کنند. این گروه می

  دهند.  که جلب رضایت خارجی را به نیازهای داخلی ترجیح می المللی هستند بین های حمایت

 . تاریخ، افتخار و مشروعیت 2
کردنـد،  می اداره اسـالمی امـارتعنوان یـک  به را افغانستان که ١٩٩٦ـ  ٢٠٠١ دوره به طالبان نگاه

های خـارجی جـز پاکسـتان، عربسـتان و  سرشار از مشروعیت و افتخار است، هرچند بیشتر دولت
شناختند. طالبان بر این ادعا بودند که با آوردن نظم و امنیت پس  امارات این رژیم را به رسمیت نمی

بـا پیـروی از قـوانین شـریعت، و   انـد از یک دوره جنگ داخلـی بـه نـوعی مشـروعیت دسـت یافته
 بخش (بدون تأثیرپذیری از نیروی خارجی) بسیاری از مـردم جهـان اسـالم هسـتند. اعضـای الهام

 آن از امـارات زمـان در کـه منزلتـی و قـدرت از را افتخـار و عـزت خـود که بر این اعتقادند طالبان
یکـا از بـین رفـت و طالبـان بـه این احساس افتخار با حمله آمر .اند آورده دست به بودند برخوردار

 در خود و افتخار مشروعیت تاریخ، درباره طالبان دیدگاه دنبال احیای آن است. چگونگی گنجاندن
کید دارند نمایندگان طالبان از بسیاری .نیست مشخص مذاکرات اهداف  جنگ توجیه گرچه برای تأ

بـه دنبـال ایـن نیسـتند کـه آینـده  امـا کننـد، می اسم امارت اسـتفاده از گروه، این شهرت از دفاع و
برخی از مقامات طالبان بر این اعتقادند  .گیرد قرار امیر مطلق حاکمیت تحت باید افغانستان الجرم

تواند به روند توافق صلح  از جانب مخالفان می ٢٠٠١که مشروع دانستن امارت طالبان قبل از سال 
  که ها افغان از برای آن دسته پذیرش آن کمک کند، گرچه

ً
گـروه آسـیب  ایـن حکمرانـی از مسـتقیما

 محال است غربی های همچنین قدرت و اند، دیده
ً
    .تقریبا

 . به سوي یک نظام اسالمی  3
 مـورد در شده اعالم اهداف با را ٢٠٠١ سال از اشغال افغانستان در پس طالبان عملیات خود اگرچه

زمـان  گذشـت بود)، اما با یخارج یروهاین نکرد (ابتدا اقدامات آنها با هدف اخراج آغاز حکومت
اندیشه سیاسی طالبان به عنـوان  .کرد یاسالم های خود برای ایجاد یک نظام ان خواستیب به شروع
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های علمــای اســالمی  مــذهب ریشــه در اعتقــادات عمیــق اســالمی دارد و توصــیه گروهــی حنفی
ی اخیر در تفسیر خـود از نظـام ها دهد. با این حال طالبان در سال چارچوب فکری آنها را شکل می

طالبان تا قبل از سقوط ارتباط مناسـبی بـا رسـانه نداشـت؛ آزادی  ١است.  اسالمی نرمش نشان داده
دانست اما اکنون رویکرد آنان نسـبت بـه ایـن موضـوعات  مطبوعات را سلب و عکاسی را حرام می

ته بـود، امـا در دوران پـس از تعدیل شده است. همچنین دیدگاه این گروه نسبت به زنان بسـیار بسـ
رسد این دیدگاه کمی بهبود یافته است و آنـان بـرخالف گذشـته نسـبت بـه کـار و  سقوط به نظر می

 این اگرچه ٢توان در این زمینه با قاطعیت نظر داد. گیر نیستند هر چند هنوز نمی تحصیل زنان سخت
 را آن آنچـه بـا مقابلـه دهد (برای یرتغی را افغانستان فعلی سیاسی سیستم است مایل وضوح به گروه
 کننده منعکس تغییر برای آن انداز چشم رسد می نظر به کند)، می تلقی اخالقی و مالی سیاسی، فساد
 اسـتقرار برای گروه این های تالش در توان می را عملی اقدامات برخی .است اقدامات عملی برخی

ه به تعدیل برخی اقدامات شدید خود در زمینه یافت. طالبان در یک دهه گذشت سایه دولت عنوان به
پرداخت، هـر چنـد ایـن اقـدامات نسـبت بـه اقـدامات دولتـی   های نوین و رسانه آموزش، فناوری

 گـروه این کشور، های ولسوالی از بسیاری المللی فاصله دارد. در محدودتر است و با معیارهای بین
 .دهنـد ادامـه خـود به خدمات است داده اجازه مللیال بین بشردوستانه کارگران یا دولتی مقامات به

  .است طالبان شده های تعدیل سیاست ترجیحات فردی فرماندهان باعث یا جامعه فشارهای
گرفته در ایـن گـروه از سـال  رغم تغییـرات صـورت  های یادشده، به در مجموع با توجه به ویژگی

رجاست. اجرایی کردن قوانین شـریعت به بعد، همچنان باورها و خطوط اصلی تفکرشان پاب ٢٠٠١
به ویژه رویکرد این گروه نسبت به دولت افغانستان (اصـرار برخـی فرمانـدهان میـدانی طالبـان بـر 

نامـه  انداز توافق نامه) از دالیلی است کـه چشـم جنگ با دولت افغانستان حتی پس از امضای توافق
  سازد. صلح را مبهم می

  صلح نامه روي توافق  هاي پیش چالش 
هـایی  رغم مشکالت متعدد، در نهایت به سرانجام رسید؛ اما از همـان ابتـدا نگرانی  توافق صلح، به

ـ  درباره آینده آن وجود داشت؛ از جمله شرکت نداشتن دولت افغانسـتان در فرآینـد مـذاکره آمریکا
های  یـدگاهجمهوری و د طالبان، تشتت ایجادشده بین حاکمیت افغانستان در پی انتخابات ریاسـت

                                                                                                                                         
١. "Taking Stock of the Taliban’s Perspectives on Peace", International Crisis Group, 

August ٢٠٢٠ ,١١, Available at: https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/ afghanistan/ 
٣١١- taking-stock-talibans-perspectives-peace. 

ــرجم)،  ٢ ــرادی (مت ــان«. محمــد م ــذر زم ــان در گ ــاری و ســاختاری طالب ــرات رفت ــران »تغیی ــولتن مؤسســه ای ، ب
  .  ٢٠-٢٢، صص ١٣٩٤، مرداد ٣٢٠، ش ٨شرقی، س  

https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/
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این مسائل باعث شد که از همان آغاز ایـن سـؤال مطـرح  ١نامه میان طالبان. متفاوت نسبت به توافق
شود که آیا این توافق به یک صلح پایدار در افغانستان خواهد انجامید؟ آیا طالبان به مفاد این توافـق 

یروهای آمریکایی و متعاقب آن بند خواهند بود یا این توافق تالشی خواهد بود به منظور خروج ن پای
سرنگونی دولت مرکزی؟ انسـجام میـان حاکمیـت افغانسـتان بـه منظـور دسـتیابی بـه یـک توافـق 

  بلندمدت به چه میزان است؟
به میزان زیادی وجود دارد. ممکن  صلح روند یا توقف فروپاشی خطر ها، چالش این به توجه با

 آغـاز کـه مـذاکراتی وپاشـی رونـد صـلح؛ دوم،حاصل نشود: نخسـت، فر است به دو دلیل توافقی
 فروپاشـی .اسـت مهـم امـا ظریـف بسیار دو این رسد. تفاوت بست می نهایت به بن در اما شود می

 مالقـات از طـرف دو هـر یـا در ایـن شـرایط یـک .اسـت مذاکرات یافتن پایان معنای به مذاکرات
توقـف  .نده وجـود نخواهـد داشـتتوافق در آی برای جدی انداز چشم هیچ و خودداری خواهد کرد

 هسـتند، وگو گفت ادامه به مایل طرف دو هر اصل در کم دست .است بست بن دهنده مذاکرات نشان
تواننـد بـه تـوافقی موقـت  نیستند. در اینجا طرفین می مسائل در معنادار پیشرفت به قادر یا مایل اما

یابی به توافق بلندمدت ممکن اسـت دست یابند، اما مشکل اجرایی کردن آن است. تالش برای دست
ــات  ــه انتخاب ــی (از جمل ــل تقاضــاهای داخل ــه دلی ــایی ب ــای آمریک ــام نیروه ــا خــروج زودهنگ ب

های مذاکراتی و حضور یک دولت فاسد و نامشـروع (از نظـر مخالفـان  جمهوری)، چالش ریاست
  دولت) به مخاطره افتد. 

  . فروپاشی فرآیند صلح 1
 رخ دلیـل چند به است ممکن است که طالبان و افغانستان دولت بین صلح درون فروپاشی احتمال، اولین
کمیسـیون مسـتقل  ٢٠٢٠تواند به مـذاکرات پایـان دهـد. در فوریـه  فروپاشی دولت افغانستان می .دهد

عبدالله مواجـه  غنی را پیروز انتخابات اعالم کرد که با مخالفت عبدالله  جمهوری اشرف انتخابات ریاست
در نهایـت دو  ٢٠٢٠ایج انتخابات را نپذیرفت و اقدام به تشکیل دولـت مـوازی کـرد. در مـی شد. وی نت

 امـا .داد را کابینـه از نیمی تعیین حق و صلح روند در اصلی نقش عبدالله به طرف به توافق رسیدند و غنی
 رهبـری را ملـی آشـتی عـالی  شـورای اکنـون هم عبدالله (که اگر و است ناپایدار همچنان سیاسی اوضاع

  دولت را ترک کند، ممکن است مذاکرات صلح دچار فروپاشی شود.  کند) می
دلیل دیگر فروپاشی مـذاکرات ممکـن اسـت خـود طالبـان باشـد کـه احتمـال دارد از شـروع 

هایی مطرح کند که مورد قبول آمریکا و دولت افغانستان قرار نگیرد.  مذاکرات امتناع ورزد یا خواسته

                                                                                                                                         
١. Grant Farr, "The Afghan Peace Agreement and Its Problems", E-International 

Relations, Apr. ٢٠٢٠ ,٦, Available at: https://www.e-ir.info/٢٠٢٠/٠٤/٠٦/the-afghan- 
peace- agreement-and-its-problems/.  

https://www.e-ir.info/
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به موضوعات متعددی مانند تبادل زندانیان و مشروعیت دولت افغانستان معترض  طالبان در گذشته
 را غنـی دولـت طالبـان زیـرا حضـور نداشـت، ٢٠٢٠ فوریـه نامـه توافق در افغانسـتان بود. دولت

 ٢٠٢٠ آوریـل طالبان در ورزید. رهبران امتناع می نمایندگان آن با مذاکره از و دانست غیرقانونی می
افغانسـتان خـودداری کردنـد.  دولت با وگو از گفت زندانیان، مورد تبادل نرسیدن در فقتوا به از پس
 ،٢٠٢٠ فوریـه در توافق از پس طالبان .است کرده کمک خشونت افزایش به طالبان ناپذیری سازش

در مقایسه با زمـان  ٢٠٢٠داد. حمالت طالبان در آوریل  افزایش افغان نیروهای به را خود حمالت
اسـتان ایـن کشـور را  ٣٤اسـتان از  ٢٠درصـدی را نشـان داده و  ٢٥افزایش  ٢٠١٩ر سال مشابه د

  گرفته است.  دربر

  . توقف روند صلح 2
شود؛ با ایـن  االفغانی آغاز می گردد که مذاکرات صلح بین عامل دوم شکست توافق به شرایطی برمی

  ی جدی مواجه است.حال چه مذاکرات متوقف شود یا اجرای آزمایشی توافق، با مشکالت
کننده دربـاره مسـائلی از قبیـل تقسـیم قـدرت  های مذاکره یکی از احتماالت به توافق نرسیدن تیم

ها، بازگشـت زنـدانیان و  سیاسی، قانون اساسی افغانستان، نقش مذهب، حقوق زنان، ادامـه خشـونت
 موضـوعات این به جدی ورط به طالبان و متحده ایاالت ٢٠٢٠ فوریه نامه انتخابات آینده است. توافق

  مهمی تبدیل شوند.  بالقوه های چالش از این رو احتمال دارد این موارد به نپرداخته است؛
هـای  حمایـت گروه جلب در طرف دو هر یا یک موفقیت احتمال دیگر در زمینه توقف توافق، عدم

 جملـه از ق با طالبانممکن است در مجاب کردن مخالفان هرگونه تواف افغانستان نفوذ است. دولت ذی
 غنی اشـرف .شود رو روبه مشکل با ها پشتون و ها هزاره ها، تاجیک ها، ازبک میان طالبان ضد های بلوک

 کـرزی، حامـد پیشـین جمهـور رئیس ماننـد قدرت کارگزاران درخور توجه مخالفت با حاضر حال در
 بان نیـز ممکـن اسـت بـرایطال .روست روبه خلیلی کریم محمد و دوستم عبدالرشید نور، عطامحمد

 عبـدالقیوم ماننـد رهبـری) شـورای یـا طالبـان رهبری کویته (شورای شورای در شکاکان کردن متقاعد
 فرمانـدهان .شود رو روبه مشکالتی با آخوندزاده حتی هبت الله و یعقوب مال صدار، ابراهیم مال ذاکر،
 آن اجـرای یـا نحـوه ن اسـت بـا توافـقنیـز ممکـ القاعده مانند شریک های گروه یا طالبان پایین سطح

 و مخالفـت مـذاکرات بـا خراسان نیز ممکن اسـت در اسالمی دولت مانند هایی گروه .کنند مخالفت
    .کنند جلب خود به را ناراضی طالبان کنند تالش
طالبان، تـوافقی موقـت و شـکننده خواهـد بـود کـه  و افغانستان دولت چنین شرایطی توافق در

وضـعیت ایـاالت  کوتـاهی کننـد. ایـن توافـق از بخشی اجرای در طرف دو هر یا ممکن است یک
آیـا  که بگیرد تصمیم باید قرار خواهد داد. در این موقعیت واشنگتن نامطلوبی موقعیت در را متحده 

حل،  یا تا زمان دستیابی به یک راه بندی به توافق از افغانستان خارج کند دلیل پای به را خود نیروهای
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  ینی را به تأخیر اندازد. نش عقب
  

  هاي هشداردهنده شاخص
نامـه تـأثیر بگـذارد و آن را دچـار فروپاشـی  در مجموع عوامل متعددی ممکن است بر فرآیند توافق

  شود.  های تأثیرگذار در این زمینه اشاره می کامل یا توقف کند. در ادامه به برخی شاخص
  شی شود: توافق صلح ممکن است به دالیل زیر دچار فروپا

بین عبداللـه و اشـرف غنـی  ٢٠٢٠ـ تهدید علنی عبدالله عبدالله به خروج از دولت: توافق می 
شکننده است و خروج وی از دولت در حالی که رهبری مذاکرات از جانب دولت را بر عهـده دارد، 

 تواند موجب فروپاشی مذاکرات شود.  می
توانند  می یا محلی استانی ستانی: مقاماتـ تضعیف حاکمیت مرکز توسط فرمانداران محلی و ا

 در زیـادی قـدرت غنـی جمهـور رئیس .شـوند دولت فروپاشی گرفتن اقتدار مرکزی باعث با نادیده
 فرمانـده مقام محلـی، امتناع یک دارد؛ اما ها ولسوالی و استانی ملی، مقامات جایگزینی و انتصاب
 تضـعیف دهنده نشـان توانـد می قدام مستقل آنهـا،مقام انتصابی از دستورهای مرکز یا ا یا هر پلیس،
که در حـال  نظامیان محلی، شبه توانایی و اندازه تعداد، زیاد رشد این، بر عالوه .باشد مرکزی دولت

  .دارد نگرانی افغانستان هستند، جای امنیت و پیشی گرفتن از نیروهای دفاع ملی
 از تواننـد می طالبـان یـا افغانسـتان لـتـ امتناع یک یا هر دو طرف از شرکت در مـذاکرات: دو

 تقسـیم ماننـد موضـوعاتی در دادن امتیـاز بـه تمایلی آنها دو هر یا یکی زیرا شوند، خارج مذاکرات
  .ندارند زندانیان مبادله و اسالم نقش سیاسی، قدرت

 مهـم منطقه یک طالبان تا کنون موفق به تصرف ـ تسخیر یک یا چند شهر توسط طالبان: اگرچه
 گذشـته، سال چند طی .کند تغییر آینده ماه ١٨ تا ١٢ طی تواند می وضعیت این اما اند، هری نشدهش

 عملیـات و راهبـرد اساس اند. بر کرده تهدید را پلخمری و غزنی، قندوز فراه، مانند شهرهایی طالبان
  طالبان قادر به تصرف یک یا چند مرکز استانی است. طالبان فعلی،

ً
 در برخـی نقـاطبه  حمله با قبال

 مرکـز چنـدین گـذاری، بمب و تـرور انجـام و ارتبـاطی خطـوط قطع برای تالش دوردست، مناطق
  .شود مذاکرات فروپاشی موجب تواند می طالبان نظامی مهم پیشروی .است کرده تهدید را استانی

   های زیر ممکن است نشانه افزایش احتمال توقف مذاکرات باشد:  شاخص 
 مقامـات یـا طالبـان دولـت افغانسـتان، ارشد شدن اعضای ه در مقیاس باال: کشتهحمل چند یا ـ یک
یـا حتـی فروپاشـی ( باعث توقف مذاکرات کننده ممکن است مذاکره های تیم اعضای جمله از آمریکایی
تأثیر قرار دهد. این حمله حتـی ممکـن اسـت توسـط برخـی  نامه را تحت  توافق اجرای یا شود )مذاکرات
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 جمله دولت اسالمی خراسان (که با هر دو طرف دشمن است) انجام شود.  ها از گروه
هشـداردهنده  های شـاخص از دیگر ـ به توافق نرسیدن درباره زمان و مکان مذاکرات آتی: یکی

 حالـت، ایـن در .اسـت آتـی جلسـات مکان و نرسیدن درباره زمان به توافق مذاکرات، برای توقف
 افتد.  مذاکرات به تعویق می اما شود، نمی خارج مذاکرات از رسمی طور به طرفین از یک هیچ

 
ً
 نامـه توافق هـر در ـ شکست در زمینه مذاکره جدی درباره خلع سالح و ادغام طالبـان: معمـوال

 منحل را خود نظامی واحدهای دهد، تحویل را سالح خود که کند موافقت می شورشی گروه صلح،
 حال، این زندگی عادی پشتیبانی کند. با به دوباره پیوستن رایب سابق مبارزان به کمک و آموزش از و

 جـدی بحـث افغانستان یـا جامعه در خود جنگجویان مجدد ادغام سالح و خلع از تا کنون طالبان
 افغانسـتان پلـیس نیروهـای و ارتش با ملی امنیت جدید ساختار یک در خود نیروهای ادغام درباره

 به توافق ین سؤال را به وجود میکرده است. این رفتار ا خودداری
ً
نامه صـلح  آورد که آیا طالبان واقعا

شکننده) احتمـال توقـف مـذاکرات را  توافق یک از پس ناپذیری (حتی سازش بند است؟ تداوم پای
  ١دهد. افزایش می

  نامه صلح اي توافق آثار منطقه
  نامه صلح . روسیه و توافق 1

اند و قبـل از فروپاشـی اتحـاد  ی، اقتصادی و امنیتـی داشـتهروسیه و افغانستان روابط دیرپای سیاس
شد. پس از فروپاشـی  شوروی، افغانستان به عنوان یکی از همسایگان جنوبی این کشور شناخته می

شوروی، روسیه به مسائل همسایگان خود که در گذشته جزئی از اتحاد شـوروی بودنـد، اهتمـامی 
حاظ جغرافیایی در منطقه خارج نزدیک قـرار نـدارد، امـا جدی داشته است. هر چند افغانستان به ل

مرکزی و تهدیدی که از جانب این کشور نسبت به منافع روسـیه وجـود دارد،  مجاورت آن با آسیای 
    ٢مسکو را به وضعیت افغانستان حساس کرده است.

 محدوده در  مداخله مجدد ارزیابی روسیه دولت پوتین، والدیمیر جمهوری ریاست سوم دوره در
 ارزیـابی بـرای روسـیه تـالش دهنده نشـان افغانسـتان بر پوتین تمرکز .المللی را آغاز کرد بین قوانین
مـورد  کـه طور همـان .راهبـردی در آینـده اسـت منافع پیشرفت عین در گذشته تاریخی خود مجدد
 در داخلـهمانند دوره اتحـاد شـوروی، م تا است تاریخ بازنویسی حال در کرملین نشان داد، سوریه

                                                                                                                                         
١. Seth G. Jones, "A Failed Afghan Peace Deal", Council Foreign Relations, July ٠١, 
٢٠٢٠, Available at: https://www.cfr.org/report/failed-afghan-peace-deal. 

ــجاد ٢ ــاظم س ــد ک ــید محم ــانبخش،  . س ــدتقی جه ــال «پور و محم ــیه در قب ــیون روس ــی فدراس ــت امنیت سیاس
  . ٥٤، ص ١٣٩٢، زمستان ٨٤مرکزی و قفقاز، ش   ، فصلنامه آسیای»افغانستان نوین

https://www.cfr.org/report/failed-afghan-peace-deal
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این کشور به دنبال کسب جایگاه پیشین خود به عنوان یک قـدرت جهـانی  زیرا کند؛ توجیه را خارج
بـرای پیشـبرد منـافع  سـوریه در آمیز موفقیت تجربه از است. روسیه در حال حاضر درصدد استفاده

  خود در افغانستان است. 
 در مهمـی تغییـرات افغانسـتان، امـور در درگیر شـدن برای کرملین اقدام از پس ٢٠١٤در سال 

 طـور بـه روسـیه :گرفـت عهده به را مختلف نقش چندین روسیه رخ داد و این کشور خارجی سیاست 
های شورشی. روسـیه حضـور خـود  هم مدافع صلح بود، هم مجری نظامی و نیز حامی گروه زمان هم

نظر مسکو، این گروه سـه چـالش  در افغانستان را به دلیل تهدید دولت اسالمی خراسان افزایش داد. از
کند: افزایش احتمال سفر شـهروندان روس بـه افغانسـتان بـه  عمده را متوجه منافع راهبردی مسکو می

گرایـی  عنوان مبارزان خارجی، احتمال همکاری مبارزان قفقاز شمالی با این گروه و احتمال نفوذ افراط
بـه داشـتن روابـط بـا  ٢٠١٥است. روسیه در سـال  مرکزی که خود بر منافع روسیه تأثیرگذار به آسیای 

طالبان اعتراف کرد. در این سال سخنگوی وزارت خارجه روسیه از تبادل اطالعات درباره گروه دولـت 
 و افغانسـتان دولـت ارشـد اعضـای پـوتین دولـت ،٢٠١٩ می اسالمی خراسان با طالبان خبر داد. در

 نامیـد، جشـن می افغانسـتان و روسـیه دوسـتی سـال ١٠٠ آنچه آن را تا کرد دعوت مسکو به را طالبان
  .شد افغانستان از خارجی نیروهای کامل خروج خواستار جلسه روسیه این در .بگیرند

 مسـائل دربـاره مشترکی بیانیه و مسکو دوحه، واشنگتن در طالبان و متحده  ایاالت توافق از پس
 عنـوان بـه که طالبان القول بودند این امر متفقطرف بر  دو هر .کردند صادر افغانستان در توافق قابل

 قبلـی تعـامالت حال، این جهانی پذیرفته نخواهد شد؛ با جامعه طرف از افغانستان اسالمی امارت
 بـا روابطـش کـه کـرد اظهـار کـرملین داشت. هر چند متفاوتی داستان از حکایت طالبان با روسیه
اسـت، امـا در واقـع  محـدود افغانسـتان در ری آشتیبرقرا با دولت اسالمی و مبارزه به فقط طالبان
بـه حمایـت مـالی و نظـامی از طالبـان  است. مسکو مـتهم تر بسیار گسترده این کشور های فعالیت

ای بـرای بـه چـالش  عنـوان عرصـه بـه را افغانستان دیگر بار روسیه سرد، جنگ است. همانند دوره
 روسـیه هـای فعالیت امنیتـی، و خارجی وابطر سطح متحده انتخاب کرده است. در  کشیدن ایاالت

رو  از این  .است شده طراحی آمریکا نفوذ با مقابله برای که است هایی راهبرد محصول افغانستان در
با توجه به روابط روسیه با طالبان و دولت افغانستان، اجرایی شدن کامل توافق صلح بـین آمریکـا و 

در  ١انستان را باید دستاورد مهمی برای مسکو قلمداد کرد.طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از افغ
 در .است آمریکا و ناتو از افغانستان خروج نفعان ذی ترین بزرگ از پاکستان یکی کنار واقع روسیه در

                                                                                                                                         
١. Sajjan M. Gohel and Allison Bailey, "This Time, Russia Is in Afghanistan to 

Win", FP, July٢٠٢٠ ,١, Available at: https://foreignpolicy.com/٢٠٢٠/٠٧/٠١/russia-
afghansitan-united-states-/bountygate. 

https://foreignpolicy.com/
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بوده است با هدف گسترش منافع راهبردی خود در  تالش در مسکو به آرامی گذشته، چند سال طول
متحـده از   ایـاالت و نـاتو نیروهـای خـروج از ان را تقویـت کنـد. پـسافغانستان، روابطش با طالب

  .کرد خواهد پیدا ورود به این کشور برای فرصتی دیگر بار روسیه افغانستان،
  

 نامه صلح . چین و توافق2
را بـه رسـمیت  ١٩٥٠هایی بـود کـه حکومـت کمونیسـتی چـین در سـال  افغانستان از اولین دولت
به تأخیر افتاد. در این سـال بـه دنبـال  ٢٠٠١عه مناسبات دو کشور تا سال شناخت؛ با این حال توس

  ١سقوط طالبان، روابط پکن و کابل گسترش زیادی یافت.
وجود مرزهای مشترک موجب شده است که افغانستان جایگاهی ویژه در دیپلماسی چین داشته 

هــای  گیری از گرایشباشــد. منــافع اولیــه چــین در افغانســتان بــه اهــداف ایــن کشــور بــرای جلــو
های چـین بـرای حضـور در  در واقع یکی از انگیزه ٢گردد. کیانگ برمی طلبانه در استان سین جدایی

هــای  کیانگ و همچنــین محافظــت از طرح طلبان ســین گراها و جــدایی افغانســتان، کنتــرل اســالم
شده اسـت؛ از  اقتصادی خود بوده است. چین از قاچاق مواد مخدر و رخدادهای افغانستان متضرر

ها در این کشور و سرایت  های افغانستان است تا از افزایش ناامنی رو به دنبال تقویت زیرساخت این 
پینگ، پکن موضع بسـیار مثبتـی در  جمهوری شی جین آن به منطقه جلوگیری کند. در دوره ریاست

در تسـهیل مـذاکرات صـلح  آباد را نیز به ایفای نقش سـازنده االفغانی اتخاذ و اسالم قبال آشتی بین
تشویق کرد. تعامل سازنده با افغانستان موجب توسـعه منـافع راهبـردی، اقتصـادی و امنیتـی چـین 

های اقتصـادی  خواهد شد و این مسئله به طور مستقیم با مخـاطرات امنیـت ملـی چـین و فرصـت
نافعی برای چین نخواهد زده و بنیادگرا، نه تنها م شده، آشوب مرتبط است. در واقع، افغانستان تجزیه

  کیانگ خواهد بود.  داشت بلکه تهدیدی برای حفظ ثبات در منطقه خودمختار سین
از ایـن رو  ٣کیانگ تشدید شـد؛ های امنیتی در سین گیری طالبان در افغانستان، نگرانی با قدرت

                                                                                                                                         
١. Shubhangi Pandey, "Understanding China’s Afghanistan Policy: From Calculated 

Indifference to Strategic Engagement", Issue Brifs and Special Reports, Aug ٢٠١٩ ,٠٦, 
Available at: https://www. orfonline. org/ research/understanding-chinas-afghanistan-
policy-  from- calculated-indifference-strategic-engagement-٥٤١٢٦. 

٢. Zhao Huasheng, "China and Afghanistan: China’s Interests, Stances, and 
Perspectives", Center for Strategic and International Studies, March ٢٠١٢, p.٣, 
Available at: https:// csis-website-prod.s٣.amazonaws.com/s٣fs-public/legacy -files /file 
/ publication/ ١٢٠٣٢٢ -Zhao -ChinaAfghan -web.pdf.  

٣. Thomas Waldman, "Reconciliation and Research in Afghanistan: An Analytical 
Narrative", International Affairs, September ٢٠١٤, p.٤, Available at: https:// assets. 
publishing. service.gov.uk/media/٥٧ a٠٨٩dbe٥٢٧٤a٢٧b٢٠٠٠٢d٦٠٧٣١ /٣ -
Reconciliation_and_Research -in -Afghanistan -SUBMITTED.pdf 
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چین از طالبان فاصله گرفـت و آن را بـه رسـمیت نشـناخت. پـس از تشـکیل حکومـت جدیـد در 
، دو کشور روابط خود را از سر گرفتند و چین ضمن حمایت از حکومـت ٢٠٠٢فغانستان در سال ا

چین درصدد اسـت بـا کمـک بـه توسـعه  ١گذاری گسترده در افغانستان پرداخت. جدید، به سرمایه
گرایـی افغانسـتان بـر  اقتصادی افغانستان و ایجـاد امنیـت در ایـن کشـور زمینـه تأثیرگـذاری افراط

طلبی  کیانگ از طریق افغانسـتان زمینـه جـدایی گ را کاهش دهد و با توسعه اقتصادی سینکیان سین
  در این منطقه را از بین ببرد. 

غربـی و جنـوب   به لحاظ راهبردی نیز چین قصد دارد افغانستان را به محور ارتباط بین جنـوب
مرکـزی و یـک مقصـد   یایشرقی آسیا تبدیل کند. از نظر پکن، افغانستان یک مسیر اقتصادی به آس 

مرکـزی از   گذاری است. بنابراین چین راهبردی بزرگ را بـرای آسـیای های سرمایه مهم برای فرصت
طریق افغانستان در نظر گرفته است. اگرچه چین به دنبال منافع اقتصادی در افغانسـتان اسـت، امـا 

بـه پـرورش تروریسـم و  ثبـات موضوع امنیت برای پکن اولویت بیشـتری دارد. یـک افغانسـتان بی
  جوار از جمله آسـیای ثباتی در افغانستان بر مناطق هم گرایی کمک خواهد کرد. تروریسم و بی افراط

  کیانگ تأثیرگذار خواهد بود. مرکزی و سین
میزبـان  ٢٠١٤کرد، اما در دسـامبر  چین به طور سنتی در مسائل داخلی افغانستان دخالت نمی 

ای قـوی از تصـمیم چـین بـرای  توانـد نشـانه ایـن مسـئله می ٢لبـان بـود.یک گروه از نمایندگان طا
گری در مصالحه سیاسی داخلی افغانستان باشد. به طور قطع چـین جایگـاه مناسـبی بـرای  میانجی

برعهده گرفتن چنین نقشی دارد. دیدی که از پکن در افغانستان وجود دارد به نسبت مناسب است و 
های داخلی در افغانستان است و به طور فعال نیز مصالحه سیاسی  یاناین کشور مورد قبول همه جر

دهد. پکن روابط مناسبی با هر دو حکومت افغانسـتان و پاکسـتان دارد و  در این کشور را ترویج می
درصدد برقراری روابطی غیرخصمانه با طالبان است. این مسئله باعث شده است که چین با هر سه 

عـالوه بـر  ٣آباد و طالبان) مـذاکره کنـد. فرایند صلح افغانستان (کابل، اسالمبازیگر عمده درگیر در 
ترین بازیگر خارجی در افغانستان رابطـه دارد. رویکـرد چـین در  این، پکن با آمریکا به عنوان بزرگ

ای از نیروهـای آمریکـایی از  قبال طالبان محتاطانه است. هر چنـد از زمـان خـروج بخـش عمـده

                                                                                                                                         
١. Zhao Huasheng, Op. Cit, pp.٦-٥. 
٢. Shannon Tiezzi, "China Hosted Afghan Taliban for Talks: Report", The Diplomat, 

January ٢٠١٥ ,٠٧, Available at: https://thediplomat.com/٢٠١٥/٠١/china-hosted-afghan-
taliban-for-talks-report/. 

٣. Shubhangi Pandey, "Can China Drive the Afghan Peace Process?", The Diplomat, 
May ٢٠١٩ ,١٨, Available at: https://thediplomat.com/٢٠١٩/٠٥/can-china-drive-the-
afghan-peace-process/#:~:text=In٪٢٠theory% ٢C٪٢٠China٪٢٠is٪٢٠ undoubtedly, 
patronage٪٢٠to٪٢٠the٪٢٠Taliban٪٢٠٪E٢٠٪٩٤٪٨٠٪٢Pakistan. 

https://thediplomat.com/
https://thediplomat.com/
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روابط چین و افغانستان توسعه یافته است، اما چین به دنبـال تصـاحب  ٢٠١٤سامبر افغانستان در د
جایگاه آمریکا در افغانستان نیست بلکه به دنبال ارتباط و همکاری با واشـنگتن در زمینـه صـلح در 

  افغانستان و بازسازی این کشور است.
توانـد  سی مؤثر است کـه میاز نظر پکن، طالبان نه تنها یک گروه مذهبی، بلکه یک نیروی سیا 

رو، چین رویکـرد بلندمـدتی در برابـر طالبـان دارد.  به توسعه ثبات در افغانستان کمک کند. از این 
چین به دنبال آن است که ضرر طالبان را تا حد ممکن کاهش دهد و معتقد است درگیـری مسـتقیم 

تـر و   چین در مقابـل طالبـان نرمدیپلماسی  ٢٠١٦در سال  ١افزاید. با این گروه بر مشکالت پکن می
ای که هیئتی از طالبان در ژوئیه این سـال بـه چـین سـفر کـرد.  تر شد به گونه روابط دو طرف نزدیک

چین قصد دارد نقش آمریکا را در افغانستان تعدیل و حضور خـود را در ایـن کشـور برجسـته کنـد. 
  به خود جلب کند.  طالبان نیز به دنبال آن است که توجه رقبای غرب و ناتو را

  تعامل چین با افغانستان را باید از سه منظر مورد توجه قرار داد:
نخست، از دیدگاه امنیتی: هرچند با سقوط طالبان یکی از تهدیدهای امنیتی مهم پکـن از بـین  

تر بود. چین از حضور  رفت، اما حضور نظامی آمریکا نزدیک مرزهای چین تهدیدی به مراتب بزرگ
مریکا در افغانستان راضی نبـود، امـا خـروج زودهنگـام آمریکـا در افغانسـتان را بـه علـت نظامی آ

  دانست.  ثباتی حاصل از آن به مصلحت نمی بی
مرکـزی و   منظر دوم به حوزه اقتصادی مربوط اسـت. پکـن در منـافع اقتصـادی منطقـه آسـیای

  طمئن است. های امن و م گذاری در بخش نفع و به دنبال سرمایه افغانستان ذی
ـه در پرتـو آمریکـا و نـاتو در نظـر 

َ
دیدگاه سوم جایگاه افغانستان را به عنوان عـاملی مسـتقل و ن

گیرد. چین به دنبال حل و فصل مشکالت سیاسی افغانستان با حضور همـه نیروهـای داخلـی و  می
نـه خـود، یعنـی خارجی است؛ از این رو برای بازگرداندن امنیت در افغانستان نه تنها از متحـد دیری

گیرد، بلکه به حمایـت ایـران و روسـیه نیـز امیـدوار  آباد و دولت مرکزی افغانستان، کمک می اسالم
  ٢است. چین حتی حاضر به مذاکره با طالبان برای ایجاد امنیت در افغانستان است.

هـای  جهانی، توانـایی زیـادی در آشـتی دادن گروه و ای منطقه های چین، برخالف سایر قدرت
 بـه ٢٠٠٢ سال چین در حمله نظامی غرب به افغانستان مشارکت نکرد و از .یاسی افغانستان داردس

 سـال در .کـرده اسـت کمـک  نظـامی و حتـی اقتصـادی سیاسی، نظر از افغانستان های دولت همه
 زمـان از .یافـت توسـعه بیشـتری» اسـتراتژیک مشارکت« عنوان با افغانستان و چین روابط ،٢٠١٢

                                                                                                                                         
١. Zhao Huasheng, Op. Cit, pp.٩-٨.  

ــفیعی و روح٢ ــوذر ش ــالحی دولت . ن ــه ص ــاد، الل ــه « آب ــبت ب ــین نس ــایگی چ ــد همس ــی جدی ــین دیپلماس تبی
  . ٩٥-٩٦، صص ١٣٩٥، تابستان ٩٤مرکزی و قفقاز، ش  ، فصلنامه آسیای »افغانستان
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و هـم  غنـی) جمهـور (اشـرف ، هـم رئیس٢٠١٤ سال در افغانستان در ١ملی وحدت تتشکیل دول
تـا بـا واسـطه پاکسـتان، طالبـان را بـه میـز  اند را ترغیب کرده رئیس اجرایی (عبدالله عبدالله) چین

مذاکره بکشاند. درخواست روحانی پاکستانی، موالنا سمیع الحق (پدر معنـوی طالبـان)، از پکـن 
ترویج صلح در افغانستان نشـان دیگـری از اهمیـت نقـش چـین در رونـد صـلح برای مشارکت و 
  افغانستان است.

المللـی تأثیرگـذار در صـلح افغانسـتان اسـتقبال  بین و ای منطقـه چین از همکاری با بـازیگران
 و افغانسـتان چهارجانبه شـامل پاکسـتان، همکاری گروه مهم عضو به چین ٢٠١٦ سال کند. در می

در  )داعـش( شـام و عـراق اسـالمی نفـوذ دولـت بـا مقابلـه بـرای چـین .شد تبدیل همتحد ایاالت 
، دنـگ شـیجون، ٢٠١٩ مـه ١١ در .دارد اطالعـاتی ایران همکـاری و پاکستان روسیه، با افغانستان

 صـلح رونـد در همکـاری دربـاره و دیدار هند خارجه وزیر نماینده ویژه چین در امور افغانستان، با
کـرد و دربـاره  دیـدار ایـران خارجـه امـور وزیر سیاسی معاون با وی همچنین .کرد توافق افغانستان

کاری ایجاد
ِ
چین نقش زیـادی  افغانستان به توافق رسید. دیپلماسی در پایدار صلح برای مشترک ساز

ها و  مذاکره داشته است. با توجه به ارتباطات چین با گروه میز افغانستان به دولت و طالبان آوردن در
رود ایـن کشـور ایفـاگر  شورهای دخیل در افغانستان و همچنین جایگاه برجسته جهانی انتظار میک

  ٢نقشی مهم در ایجاد صلح پایدار در افغاستان باشد.

 نامه صلح . پاکستان و توافق 3
  فاصله  ،اول  کرد. دوره  میتقس  مهم  چهار مقطع  به  توان یرا م  و پاکستان  افغانستان  روابط  یخیر تاریس

بـود و منشـأ بـروز   افکنـده  هیدو کشور سـا  بر روابط  پشتونستان  مسئله که ١٣٥٧تا  ١٣٢٦  یها سال
  مقاومـت  د، نهضـتیکشـ  طـول ١٣٧١تـا  ١٣٥٧  از سـال  کـه  دوم  دورهدر شد.   یاریبس  اختالفات
  لیتبـد  نیمجاهـد  بـه  کمك  هجبه  مقدم  خط  یاز کشورها  یکی  به  و پاکستان  گرفت  شکل  افغانستان
  از حادثـه  پـس  مقطع تحوالت  یعنی، ١٣٨٠  آغاز شد و تا سال  نیمجاهد  یروزیاز پ  سوم  شد. دوره

  ار و پـسیـحکمت  نیاز گلبد  تیبا حما  ، پاکستان دوره  نید. در ایانجام  طول  کا بهیسپتامبر در آمر ١١
  دوران  یعنـی  چهـارم،  در مرحلـه  زد. سرانجام،  دامن  ر افغانستاند  یو ناامن  یثبات یب  ، به طالبان  از آن
   از اجالس  پس

ُ
  نیتـر د. مهمشـ  نینو یوارد عصر  و پاکستان  افغانستان  مناسبات  ،١٣٨٥  در سال  نب

پاکسـتان در  . اسـت  طالبـان از  پاکستان  یبانیدر مورد پشت  افغانستان  دولت  یادعا  این دوران  یژگیو

                                                                                                                                         
١. NUG 
٢. Muhammad Nauman Akhter, "The Importance of China’s Role in Afghanistan 

Peace Talks", Modern Diplomacy, April ٢٠٢٠ ,٢٨, Available at: https:// 
moderndiplomacy. eu/ ٢٨ /٢٠٢٠/٠٤/the-importance-of-china-s-role-in-
afghanistan-peace-talks/. 
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هایی بود که این گروه را به رسمیت شناخت و پـس از آن نیـز  دوره حاکمیت طالبان از معدود دولت
آباد نقشـی  اش با این گروه ادامه داد. با توجه به ایـن سـابقه تـاریخی، اسـالم به ارتباطات غیررسمی

  برجسته در احیای توافق صلح در افغانستان دارد. 
 ٢٠١٥ سـال در دیگـری تالش آن دنبال به و آغاز ٢٠١٠ برنوام طالبان در با صلح وگوهای گفت

 ای نامـه تفاهم افغانسـتان و پاکسـتان کابل، در ملی وحدت دولت آمدن کار روی از پس .شد انجام
پشـتیبانی  مـذاکره میز به طالبان آوردن برای ها تالش از شد متعهد آباد اسالم آن طبق که کردند امضا
دادنـد  انجام طالبان با وگو گفت دور چندین افغانستان و آمریکا لتدو مقامات ،٢٠١٨ سال در .کند

 بـه شده ارائه های انگیزه افزایش و پاکستان بر آمریکا فشارهای کدام به نتیجه نرسید. سرانجام که هیچ
طالبـان  و متحـده  ایـاالت بـین توافق .شد متحده ایاالت و گروه این بین صلح توافق موجب طالبان

 بـین نامـه افغانسـتان را دارد. توافق بالقوه توانایی ایجـاد صـلح در طور به که ندی استآغازکننده رو
 کردند به واسطه  مداخله احساس می گرفت که قرار متحده مورد حمایت بازیگرانی ایاالت و طالبان
اند؛ از جمله پاکستان کـه نقشـی مهـم در دور  رانده شده حاشیه به افغانستان در خارجی های دولت

    ١ول مذاکرات صلح برعهده داشت.ا
آباد در پیشبرد توافـق  االفغانی و نیز جایگاه اسالم صلح بین روند موجود در مشکالت به توجه با

شود که رویکرد پاکستان نسبت به فرآینـد صـلح در  صلح بین آمریکا و طالبان، این سؤال مطرح می
آباد  ایـن فرآینـد برآورنـده منـافع اسـالمافغانستان چیست؟ به عبارت دیگر، چه نوع مکانیسـمی در 

   خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال باید به اهداف پاکستان در روند صلح افغانستان نظر انداخت. 
  است:  زیر شرح به افغانستان صلح روند در پاکستان اصلی اهداف

  الف) کاهش فشار آمریکا
تا  ٢٠٠١ سال از و این جنگ است افغانستان گجن قربانی ترین بزرگ که داشته اظهار بارها پاکستان

پاکسـتان بـا آغـاز  و متحـده ایـاالت  روابـط .اسـت آباد داشـته اسالم های بسیاری برای کنون هزینه
 و اقتصـادی هـای کمک ٢٠١٨ سـال ابتـدای از واشنگتن و ترامپ تیره شد جمهوری دونالد ریاست
   .کرد قطع را پاکستان به نظامی
 و طالبـان بـا صـلح وگوهـای گفت در بیشـتری نقـش اسـت تالش در آباد ماسال رسد می نظر به
 رونـد در پاکسـتان  مثبـت حقیقت ایفای نقـش در .باشد داشته متحده ایاالت با خود روابط افزایش

                                                                                                                                         
١. Umair Jamal, "What Has Pakistan Gained from the US-Taliban Peace Deal?", The 

Diplomat, March ٢٠٢٠ ,٠٦, Available at: https://thediplomat.com/٢٠٢٠/٠٣/what-
has-pakistan-gained-from-the-us-taliban-peace-deal/.  

 

https://thediplomat.com/
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 توانـد می روابـط، دامنـه افـزایش بـر عـالوه دهـد و کـاهش می را آباد اسـالم بر آمریکا فشار صلح،
  را به دنبال داشته باشد.  متحده  ایاالت اقتصادی های کمک

  ژئوپلیتیک هاي ب) انگیزه
تاریخی (درگیری بر سـر  و ژئوپلیتیک عنصر تأثیر افغانستان تحت در پاکستان نفوذ و حضور تاریخ

 خـود ملـی منـافع مطابق پاکستانی سیاستمداران گذشته، دهه چند طی .پشتونستان و دیورند) است
نمونـه  خود، نظامی قدرت تحکیم برای افغانستان در طالبان به کمک اند. کرده دخالت افغانستان در

 دیگـر، سـوی از .افغانسـتان اسـت تحـوالت قبال فعال پاکستان در دیپلماسی و سیاست از روشنی
 یکـی هنـد، علیـه ای منطقـه متحدان از قوی شبکه یک ایجاد و هند برابر راهبرد پاکستان در تقویت
کنـد  می تـالش پاکستان .است افغانستان در خود خارجی  سیاست رد پاکستان مهم اهداف از دیگر

    .بکاهد افغانستان در هند امنیتی و سیاسی اقتصادی، نفوذ با کمک طالبان از

  امنیتی   و سیاسی هاي ج) انگیزه
 نظـامی افغانسـتان و سیاسـی تحـوالت در عمـده تأثیری گذشته دهه چهار در پاکستان شک، بدون
 و االفغـانی مذاکرات بین روند در کننده تسهیل نقشی ایفای با آباد اسالم رسد می نظر به .است داشته
 ارضـی افغانسـتان ادعـای از کابـل در همکار دولت یک ایجاد با دارد سعی متحده ـ ایاالت  طالبان
 دسـت بـه افغانسـتان در را کامـل قـدرت نتوانـد طالبـان اگر بنابراین، .کند پاکستان جلوگیری علیه

 عالوه .قدرت حضور داشته باشد و دولت ساختار در صلح روند طریق از تواند می کم دست بگیرد،
 تـأمین بـرای صـلح وگوهـای گفت از کابـل در بیشتر سیاسی نفوذ به دستیابی برای پاکستان این، بر
 بحران دهه چهار در پاکستان که طور همان .کند می استفاده طالبان کمک با افغانستان در خود منافع

 بـه .صلح ایفا کند تسهیل در کننده تعیین و تواند نقشی تأثیرگذار داشت، می اساسی نقش افغانستان
 پاکسـتان حضور بدون افغانستان صلح روند در مطلوب نتیجۀ به دستیابی برای تالش دیگر، عبارت

 را صـلح تمـذاکرا کند می سعی دارد، طالبان که بر نفوذی به توجه با پاکستان .بود خواهد نتیجه بی
 از بسـیاری بخواهد آباد رسد اسالم نمی نظر به حال، عین کند. در مدیریت خود های خواسته مطابق
 فضـای مـدیریت رو به دنبـال  دهد؛ از این دست از افغانستان در را خود سیاسی و امنیتی های اهرم

  مذاکره خواهد بود. 
 اسـت. ممکـن افغانستان د دراز دیدگاه خو خواهان برپایی صلح پاکستان آنچه مشخص است

 به اما است، داشتی چشم هیچ بدون در افغانستان است پاکستان مدعی باشد که هدفش ایجاد ثبات
 پشـتیبانی و تشـویق صـلح و مـذاکرات در همکـاری ادامه در پاکستان دوگانه سیاست رسد می نظر

 صـلح رونـد در سـتانپاک رویکـرد شـرایط، ایـن در .داشـته باشـد ادامـه همچنان طالبان از عملی
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   ١خود خواهد بود. ملی منافع گرفتن نظر در با افغانستان ترجیح تشویق مذاکرات به جای توقف آن،

 نامه صلح . ایران و توافق 4
دو کشور ایران و افغانستان پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، قومی و مذهبی دارند. به سبب وجود 

ش تـا انقـالب اسـالمی ایـران در سـال ١٢٩٨سـتان در سـال این پیوندها از هنگامه اسـتقالل افغان
های  سیاسـت ٢رغم وجود برخی اختالفات، همواره دوستانه بـوده اسـت.  ، روابط دو طرف به١٣٥٧

های  سـپتامبر، دارای شاخصـه ١١جمهوری اسالمی ایران در قبال افغانستان در دوران قبل و بعـد از 
  بندی کرد.  دسته متفاوت طبقهتوان آنها را به دو  متفاوتی است که می

: افغانسـتان ٢٠٠١سـپتامبر  ١١های جمهوری اسالمی ایران در قبال افغانستان قبـل از  الف) سیاست
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایـران داشـته اسـت. موضـوعاتی   همواره جایگاهی خاص و ویژه

چـاق مـواد مخـدر، حضـور هـای مختلـف، قا همچون حضور نیروهای خـارجی در افغانسـتان در دوره
های داخلی در افغانستان بـر امنیـت ملـی و روابـط دو طـرف  ها و تنش مهاجران افغان در ایران و درگیری

است. جمهوری اسالمی برای رفع تهدیدهای امنیتـی خـود، افغانسـتان را در حلقـه محـیط   تأثیر گذاشته
ارجی و راهبـرد دفـاعی جمهـوری خـ فوری امنیتی خود قرار داده اسـت. در چـارچوب تنظـیم سیاسـت 

اسالمی ایران، عنصر ژئوپلیتیک، نقشـی مسـلط دارد. ماهیـت و ویژگـی تهدیـدها در ایـن حلقـه ماننـد 
جایی  ـ مـذهبی، مسـائل مربـوط بـه جابـه هـای قومی خطرهای ناشی از گسترش جنگ داخلـی، رقابت

ی و ... موجـب شـده اسـت ایـران های تروریست ثباتی براثر خأل قدرت، فعالیت جمعیت و پناهندگان، بی
    ٣ای در قبال افغانستان انتخاب کند. سیاست خارجی عملگرایانه

هـای ایرانـی  و تصرف هرات توسط این گروه و شهادت دیپلمات ١٩٩٤با ظهور طالبان در سال 
العمل ایران افزوده شد. ظهور طالبان در افغانستان بـه چنـد  در مزارشریف بر نگرانی و شدت عکس

موجب تهدید امنیت ملی ایران شد: ایجاد رقیب ایدئولوژیک و مبلـغ رفتـار سیاسـی سـلفی،  دلیل
کاهش نسبی قدرت جبهه شمال مورد حمایت ایران، نفوذ گسترده پاکستان و عربستان در افغانستان 

  به عنوان رقبای ایران و در انتها حمایت آمریکا از طالبان.
فغانستان توسط آمریکا و سقوط طالبان، معادالت امنیتـی و سپتامبر و اشغال ا ١١با وقوع حادثه  

                                                                                                                                         
١. Farzad Ramezani Bonesh, "Pakistan’s Approach to Afghan Peace Process", Asia 

Times, May ٢٠٢٠ ,١١, Available at: https://asiatimes.com/٢٠٢٠/٠٥/pakistans-
approach-to-afghan-peace-process/. 

ــه٢ ــدانا تیش ــتان«یار،  . مان ــاتو در افغانس ــاره حضــور ن ــران درب ــالمی ای ــوری اس ــه مالحظــات جمه ــاهی ب ، »نگ
  . ٤، ص١٣٩١، تابستان ٧٨از، ش مرکزی و قفق فصلنامه آسیای 

المللــی روابــط  ، فصــلنامه بین»سیاســت خــارجی ایــران از منظــر رئالیســم تهــاجمی و تــدافعی«. کیهــان برزگــر، ٣
  . ١٣٦-١٣٩، صص ١٣٨٨، بهار ١خارجی، س اول، ش 

https://asiatimes.com/
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هایی  ای برای جمهوری اسالمی ایران دچار تغییراتی بنیادین شد و تهدیدهای امنیتی نیز زمینه منطقه
  متفاوت با گذشته یافت. 

: حـوادث ٢٠٠١سپتامبر  ١١های جمهوری اسالمی ایران در قبال افغانستان پس از  ب) سیاست
ن به چند دلیل ایران را در مسیر حوادث این کشور قرار داد. نابودی طالبان، به عنوان دشـمن افغانستا

ایران، هر چند به نفع ایران بود، اما استقرار نیروهای آمریکایی در قالب گروه آیسـاف و متعاقـب آن 
یخی و داد. مرز مشـترک، قرابـت فرهنگـی، تـار نیروهای ناتو، مشکالت امنیتی ایران را گسترش می

سپتامبر ایفا کند. پس از  ١١مذهبی موجب شد تا ایران نقشی برجسته در افغانستان متعاقب حوادث 
ن 
ُ
بـا هـدف بررسـی اوضـاع افغانسـتان و  ٢٠٠١که در دسامبر  ١سقوط طالبان، ایران در کنفرانس ب

ید آمریکا و گیری برای آینده آن برگزار شد، حضور فعالی داشت. این حضور مورد توجه و تأی تصمیم
ن 
ُ
برگزار شد،  ٢٠١١که در دسامبر  ٢جامعه جهانی هم قرار گرفت. عالوه بر این، تهران در اجالس ب

  نقش فعالی ایفا کرد.
ای  آنچه برای ایران اهمیتی خاص دارد ثبات افغانستان است؛ اما آمریکا ایـن ثبـات را بـه گونـه 

توان گفت تضاد ایران با آمریکا به طـور خـاص  ثباتی ایران است. می کند که نتیجه آن بی تعریف می
هـای  گر و موجـب ظهـور تهدیـدهایی در حوزه در خارج از افغانستان، به نوعی در افغانستان جلـوه
  ١شود. مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می

 ٩٠٠ تهران دشوار است بدان علـت کـه ایـران دارای کمک بدون افغانستان جنگ به دادن پایان
 افغانستان است و پیوندهای فرهنگی و مذهبی بسـیاری بـا ایـن کشـور دارد. با مشترک مرز یلومترک

 مـردم درصد ١٠ از های زبان فارسی است. بیش از گویش افغانستان، رسمی زبان دو از یکی دری،
 نایـرا اواخـر، همـین تا .کند می حمایت شیعه هزاره قومی اقلیت تهران از افغانستان شیعه هستند و

 قوی اسـت. عـالوه همچنان اقتصادی دو طرف پیوندهای و بود افغانستان تجاری شریک ترین بزرگ
پیونـد  همچنـین ایـران .ایـران حضـور دارنـد در افغـان غیرقانونی و قانونی مهاجر ها میلیون این، بر

ــ مــذاکرات در زیــادی دارد کــه تــأثیر افغانســتان ســاالران جنگ و سیاســتمداران بــا ای دیرینــه ی آت
 های شخصـیت میـان اختالفـات ایران در حل ملل نیز به نقش سازمان .االفغانی خواهد داشت بین

این موارد حکایت از نقش سازنده  .طالبان اشاره کرده است با مذاکره در ارتباط با افغانستان سیاسی
  ٢.صلح دارد روند ایران در

                                                                                                                                         
  .  ١٠٢-١٠٥. نوذر شفیعی، صدیف عطائی و مهرداد پهلوانی، پیشین، صص  ١

٢. Rupert Stone, "What Do US-Iran Talks Mean for Afghanistan?", The Diplomat, July 
٢٠٢٠ ,٣١, Available at: https://thediplomat.com/٢٠٢٠/٠٧/what-do-us-iran-talks-mean- 
for- afghanistan/. 

https://thediplomat.com/
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 گرفتـه، جـای انقـالب از پس اولیه های آرمان در که راهبردی ایران، رویکرد گذشته دهه دو طی
 .اسـت یافته تبلور چندقومی و دموکراتیک افغانستان یک از حمایت برای عملی عالقه یک قالب در

 و فرهنگـی سیاسـی، نفـوذ کم صورت افزایش نـدادن، دسـت در کرد خواهد تالش شک بدون ایران
 خود را  ژئوپلیتیکی موقعیت و ملی بتواند امنیت تا کند اش را حفظ شرقی همسایه خود بر اجتماعی

  ١تأمین نماید.
صلح با طالبان است و هـر چنـد مـذاکراتی بـا   در مجموع جمهوری اسالمی ایران موافق توافق

پـذیرد، امـا  طالبان داشته، اما از آینده افغانستان نگران است. تهران شراکت طالبان در قـدرت را می
رسـد اتخـاذ سیاسـتی  غانستان است. بـه نظـر میمخالف تبدیل شدن طالبان به قدرت اصلی در اف

زمان در نظر داشته باشـد، بـا منـافع  متعادل که طالبان، دولت مرکزی و متحدان سابق شمالی را هم
   ٢راهبردی تهران در افغانستان همخوانی بیشتری دارد.

 نامه صلح . هند و توافق 5
از دیرباز با یکـدیگر  ،های کهن و مناطقی همجوار ن در مقام مهد تمد ن،افغانستا و هند دو سرزمین

د. بـا انـ و در مواردی نیز تاریخی یگانـه یافتـه اند خصمانه داشته  تانه و گاهدوس  روابط و مناسباتی گاه
هایی تـا ظهـور  روابط هند و افغانستان آغاز شـد کـه بـا فـراز و نشـیب ١٩٤٧استقالل هند در سال 

نو و کابل  طالبان ادامه داشت. روی کار آمدن طالبان به قطع روابط دو طرف منجر شد. روابط دهلی
    ٣با سقوط طالبان از سر گرفته شد. ٢٠٠١ای در سال  پس از وقفه

جنوبی است. از دیـد هنـد، افغانسـتان بخشـی از  هند از کشورهای تأثیرگذار در منطقه آسیای  
افغانسـتان در محـیط  ٤خارجی هند دارد.  جنوب آسیاست و به همین دلیل اهمیتی ویژه در سیاست

ها از جمله پاکستان و بستری برای نفوذ در آسیای  ر قدرتای برای مقابله با سای پیرامونی هند واسطه
مرکـزی بیشـتر در چـارچوب مشـترکات  های گذشـته روابـط هنـد و آسـیای  مرکزی است. در سده 

گرفت؛ اما با فروپاشی شوروی، عالوه بر مسائل فرهنگی، مسائلی مثل مبـارزه بـا  فرهنگی جای می

                                                                                                                                         
١. Bruce Koepke, “Iran’s Policy on Afghanistan: The Evolution of Strategic Pragmatism", 

Stockholm International Peace Research Institute, September ٢٠١٣, Available at: 
https://www.sipri.org/publications/٢٠١٣/irans-policy-afghanistan-evolution- strategic- 
pragmatism. 

شــرقی،  ، بــولتن مؤسســه ایــران »بررســی فرضــیه طالبــانیزه کــردن قــدرت در افغانســتان«. پیرمحمــد مالزهــی، ٢
  .  ٦، ص ١٣٩٩، مرداد ٣٢٠، ش ٨س 

ــ«چی،  . محســن مدیرشــانه٣ ــد و افغانســتان (بخــش نخســت)عوام ــط هن ــردی در رواب ، مرکــز »ل و اهــداف راهب
  . ١٣٩٤بهمن  ٦، IPSC -المللی مطالعات صلح بین
ســپتامبر  ١١رویکــرد هنــد در قبــال افغانســتان پــس از «نصــیر و افشــین متقــی،  . نــوذر شــفیعی، شــهریار فرجی٤

  . ٢٨، ص ١٣٩١ستان ، تاب٢، ش ٨، فصلنامه ژئوپلیتیک، س »(با نگاه به ایران) ٢٠٠١

https://www.sipri.org/publications/
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دگرایی اسالمی و تروریسم، کسب منافع اقتصادی، تـأمین قاچاق اسلحه و مواد مخدر، مبارزه با بنیا
نـو افـزوده اسـت. هنـد مـرز  خـارجی دهلی  مرکزی در سیاست منابع انرژی و ... بر اهمیت آسیای 

مرکزی یعنـی   رو به دنبال همکاری و تعامل با همسایه آسیای مرکزی ندارد؛ از این  مشترک با آسیای 
    ١افغانستان است.
خـارجی هنـد را ارتقـا داده   تان عامل دیگری است که جایگـاه افغانسـتان در سیاسـترقابت با پاکس

اند.  است. هند و افغانستان به دلیل داشتن رقیبی مشترک به نام پاکستان، روابطی مناسب با یکدیگر داشـته
راهبـردی های خود با هند از طالبان پشتیبانی کرد و حتی خواهان گسـترش نفـوذ  پاکستان به دنبال درگیری

  خود در افغانستان از طریق طالبان به منظور جلوگیری از محاصره شدن از طرف هند است. 
سـپتامبر اسـتقبال کـرد و حتـی بـه  ١١هند از سیاست حمله آمریکا به افغانسـتان در پـی حـوادث 

واشنگتن پیشنهاد کمک و همکـاری در حملـه بـه طالبـان داد. در دوره پـس از سـقوط طالبـان، هنـد 
 شـکل بـه ها کمک های بسیاری به این کشور کرده است. این کی مهم برای افغانستان بوده و کمکشری
 بـرای پزشـکی هـای اعـزام تیم نقلـی، و حمـل و زیربنـایی های پروژه دانشجویان، به تحصیلی بورس
نـو، یـک  دهلـی  نظـر از .وزارت بـوده اسـت سـطح در نهـادی هـای ظرفیت ایجاد و ها افغان معالجه

 و کنـد فـراهم می را مرکـزی آسـیای  بـه دسترسـی طالبان) قدرتمند (بدون حضور و مستقل ستانافغان
به طور کل منافع هند در گسترش روابط بـا  .دهد می کاهش منطقه را در پاکستان نفوذ ها درباره نگرانی

زه با تروریسم و توان در موارد زیر خالصه کرد: تحدید نفوذ پاکستان در افغانستان، مبار افغانستان را می
    ٢ای. مرکزی از طریق افغانستان و گسترش نفوذ منطقه گرایی اسالمی، دستیابی به آسیای  افراط

دارد، زیرا نگران است کـه بـا خـروج   هند نسبت به مذاکرات و روند صلح در افغانستان دغدغه
گیری مجـدد  درتنیروهای آمریکایی از افغانستان موقعیت کابل در برابر طالبان تضـعیف شـود. قـ

طالبان در افغانستان برای هند یک خطر جدی است. در صـورت آغـاز مرحلـه جدیـدی از جنـگ 
 بهداشـت، آمـوزش، زمینه در آن های گذاری سرمایه و هند امنیتی های داخلی در افغانستان، دغدغه

 فـت. ازقـرار خواهـد گر تهدید معرض جوانان) در و زنان برای ویژه بشر (به حقوق و ها زیرساخت

                                                                                                                                         
١. Larry Hanauer and Peter Chalk, "India’s and Pakistan’s Strategies in 

Afghanistan", Center for Asia Pacific Policy, ٢٠١٢, p.١٢, Available at: https:// 
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/٢٠١٢/RAND_OP٣٨٧.pd
f. 

٢. Harsh V. Pant, "India’s Challenge in Afghanistan: With Power Comes 
Responsibility", Center for the Advanced Study of India, March ٢٠١٠, pp. ٢٩-١١, 
Available at: https://casi.sas.upenn.edu/sites/ default/files/research/ India٪٢٧s٪٢ 
BChallenge % ٢Bin٪٢BAfghanistan٪٢B-٪٢BHarsh٪٢B  
V.٪٢BPant٪٢B٪٢٨CASI٪٢BWorking٪٢BPaper٪٢٩.pdf. 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/
https://casi.sas.upenn.edu/sites/
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 توافق گذاری، از هرگونه سرمایه ادامه و دستاوردها این از محافظت برای که است هند نفع به رو این
 داشته منطقه در مهمی نقش تواند می هند افغانستان، مرزهای از آینده حمایت کند. فراتر در سیاسی

 نیاز به حمایـت هند، و پاکستان جمله از ای، منطقه های قدرت و همسایگان از بزرگی باشد. ائتالف
 ایـران، تواند ضمن تعامـل بـا می از مذاکرات به منظور برقراری صلح پایدار در افغانستان دارد. هند

 مـورد را متقابل عالقه مورد مناطق و قرمز خطوط ترجیحی، مرکزی، نتایج  آسیای کشورهای و چین
 انجامـد پایـدار می صـلح به که یروند از کند تشویق را این کشورها حال عین در و دهد قرار بحث

کنـد، بپرهیزنـد. راه صـلح در  تضـعیف را کشـور دوام توانـد می کـه اقـداماتی از و کننـد پشـتیبانی
تواند نقشی فعال و پرثمر در حمایت از  افغانستان طوالنی و نیازمند تالشی سترگ است، اما هند می

    ١ها داشته باشد. این تالش
نفوذ در افغانستان، هنـد کمتـرین رضـایتمندی را از توافـق  ذی در میان همسایگان و کشورهای

صلح طالبان و آمریکا دارد. هند به عنوان یکی از بازیگران مؤثر در افغانستان به دنبال کـاهش نفـوذ 
پاکستان در این کشور است و طالبانیزه کردن قدرت، دستیابی بـه ایـن هـدف را بـا مشـکل مواجـه 

 کند.  می
ً
امـا از شـواهد غیررسـمی  ،با توافق طالبـان و آمریکـا مخـالفتی نکـرده هر چند هند رسما

اما به نظـر د. کن پیداست از شکست آن و تداوم حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان استقبال می
رسد امتیازی که در این بین به دهلی داده شده، خروج نیروهای جهادگر از کشمیر و انتقـال آنهـا  می

ه برنده اما دستبه افغانستان باش
َ
کم بازنـده توافـق صـلح نیـز  د. در صورت تحقق این امر هند اگر ن

  نخواهد بود. 

  گیري نتیجه
  افغانستان به لحاظ جغرافیایی از موقعیتی ویژه در چهارراه ارتباطی خاورمیانه، جنوب آسیا، آسـیای

های بزرگ بوده است  مرکزی و چین برخوردار است؛ از این رو، در دوران مختلف مطمع نظر قدرت
. ٢١متحده در قـرن   و در نهایت ایاالت ٢٠تا اتحاد شوروی در قرن  ١٩از امپراتوری بریتانیا در قرن 

هر چند به سقوط حکومت طالبان انجامید، اما طالبان بـه  ٢٠٠١حمله آمریکا به افغانستان در سال 
ت متعدد علیه نیروهای دولتی و طور کامل از بین نرفت و با سازماندهی مجدد خود دست به عملیا

  خارجی زد.
، ٢٠٢٠متحـده در فوریـه   سال از جنگ در افغانستان، طالبان و ایـاالت ١٨با گذشت بیش از  

این توافق خروج نیروهای  پس از چندین دور مذاکره، به توافقی تاریخی دست یافتند. شاکله اصلی

                                                                                                                                         
١. Belquis Ahmadi and Vikram J. Singg, "Can India Help Bring Peace to 

Afghanistan?", April ٢٠٢٠ ,٢١, Available at: https://www.usip.org/ publications/ 
٢٠٢٠/٠٤/ can-india-help-bring-peace-afghanistan.  

https://www.usip.org/
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ل نشدن افغانستان به پایگاهی برای حمالت علیه آمریکایی از افغانستان و تعهد طالبان مبنی بر تبدی
گرفته بـین دولـت  نظران بر این اعتقادند که توافق صـورت آمریکا و متحدانش است. برخی صاحب

ترامپ و رهبری طالبان نخستین گام در دستیابی به توافقی پایدار و بلندمدت در افغانستان است. از 
 و اسالمی (به طور ویژه طالبان) بنیادگرای های گروه بین افقمذاکره و تو تر، بزرگ چالش دیدگاه آنها،

نامـه بـین  بدیهی اسـت تحقـق اهـداف توافق .بود خواهد افغانستان آینده درباره دولت مرکزی کابل
متحده افق روشنی پیش روی آینده افغانستان و حرکت این کشور بـه سـمت صـلح   طالبان و ایاالت

ش التزام طرفین مذاکره به تعهدات خویش است که با نگاه بـه اهـداف ا پایدار خواهد بود، اما الزمه
  بینی خواهد بود.  طرفین تا حدودی قابل پیش

تـوان بـه  نامـه را می ترین قدرت خارجی در افغانستان از ایـن توافق هدف آمریکا به عنوان بزرگ
انجـام حمـالت اختصار شامل موارد زیر دانست: خروج آبرومندانـه از افغانسـتان، کـاهش خطـر 

سـازی رفتـار طالبـان از طریـق ورود آن گـروه بـه  المللی از جانب افغانسـتان، عادی تروریستی بین
های مهم ژئوپلیتیکی و در نهایـت  ساختار سیاسی، آزادسازی منابع و تمرکز بر رقابت در سایر حوزه

  جمهوری ترامپ.  کسب دستاورد سیاسی در سال پایانی ریاست
سازد رویکرد طالبان به آن است. طالبـان در  نامه را مشخص می چه آینده توافقرسد آن به نظر می

 ایـن  چارچوب توافق
ً
نامه، متلزم به رعایت برخی تعهدات است؛ اما سؤال اینجاسـت کـه آیـا واقعـا

ترین موقعیـت  سال پس از سـقوط در قـوی ١٨گروه به این توافق وفادار خواهد ماند؟ آیا گروهی که 
د، حاضر به تقسیم قدرت با دولت مرکزی کابل خواهد شد؟ رویکـرد و بیـنش خـاص خود قرار دار

طالبان نسبت به نوع حکومت، دولت مرکزی افغانستان و مسائلی از قبیل اجرای قـوانین شـریعت و 
  دهد؟  نامه صلح قرار می روی توافق  حقوق زنان چه افقی را پیش

رهبـران و فرمانـدهان میـدانی طالبـان دربـاره ها در کنار عواملی ماننـد تشـتت میـان  این سؤال
سازد. به عبارت دیگر واشنگتن با توجه بـه اهـداف تعیینـی در  نامه صلح، آینده آن را مبهم می توافق

رسـد طالبـان تـن بـه  توافق به دنبال یک توافق هر چند ظاهری و حداقلی است، اما بعید به نظر می
که نزدیک به دو دهه برای آن مبـارزه کـرده اسـت تنـاقض  هایی ای دهد که با آرمان توافق و مصالحه

  داشته باشد. 
تواند تأثیر زیادی در موفقیت یا توقف روند مـذاکرات صـلح  هایی که می یکی دیگر از شاخص

رو بایـد توافـق  نفع در این توافق است. از ایـن  داشته باشد نقش و برداشت کشورهای همسایه و ذی
توان به نقـش  ای مورد توجه قرار داد. در این راستا می تضاد بازیگران منطقهصلح را از نگاه و منافع م

پنج کشور چین، روسیه، ایران، هند و پاکستان اشاره کرد. چین بیش از هـر چیـز بـه دنبـال ثبـات و 
آرامش در افغانستان است. هرچند پکن از حضور نظامی آمریکا در افغانستان ناراضـی اسـت، امـا 
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داند. به عبارت دیگر، اولویت اصلی چین ثبـات در افغانسـتان  را نیز به صالح نمی خروج یکباره آن
است، زیرا این امر نه تنها بر امنیت در مناطق غربی این کشور تأثیرگـذار اسـت، بلکـه بـا توجـه بـه 

رو چـین از  گذاری پکن در افغانستان، دارای آورده اقتصادی بـرای آن کشـور اسـت؛ از ایـن  سرمایه
  ن توافق و ورود طالبان به ساختار سیاسی افغانستان است.حامیا
روسیه در ابتدای جنگ افغانستان به همراهی با واشنگتن پرداخت، اما بـه تـدریج از آن کشـور  

فاصله گرفت. روسیه در طول دوران اشغال افغانستان به توسعه روابط با طالبان پرداخت. با توجه بـه 
تـوان  نین رقابت پنهان مسکو با واشنگتن در افغانستان، مسکو را مینزدیکی طالبان به روسیه و همچ

  نفعان توافق صلح و خروج آمریکا از افغانستان قلمداد کرد. از ذی
کنـد، امـا نگـران عواقـب  جمهوری اسالمی ایران از خروج آمریکـا از افغانسـتان اسـتقبال می 
انستان است. آنچه بیش از همه برای ایـران ثباتی حاصل از آن و نفوذ رقبایی چون پاکستان در افغ بی

های قومی  به عنوان همسایه افغانستان اهمیت دارد ایجاد حکومتی پایدار است که نماینده همه گروه
در این کشور باشد. بالطبع چنین حکومتی قادر به تأمین امنیت و ثبات همسایه شرقی ایران خواهـد 

پذیرد به شرطی که این گروه به قـدرت  ن در قدرت را میرو تهران حضور و شرکت طالبا بود. از این 
  اصلی در افغانستان تبدیل نشود. 

نفعان اصلی توافـق صـلح آمریکـا و طالبـان دانسـت.  توان در کنار روسیه از ذی پاکستان را می
هرگونه حضور و شراکت طالبان در قدرت با توجه به نزدیکی آن گروه به پاکسـتان بـه منزلـه توسـعه 

آباد در افغانستان است. گسـترش حضـور پاکسـتان در افغانسـتان بـا توجـه بـه نزدیکـی  اسالمنفوذ 
ای بـه  ای پاکستان علیـه رقبـای منطقـه آباد با پکن به منزله تقویت هر چه بیشتر جایگاه منطقه اسالم

  ویژه هند است. 
نسـت. هنـد از همـان ـ طالبان دا در میان پنج کشور فوق، هند را باید بازنده اصلی توافق آمریکا

ابتدای روی کار آمدن طالبان به مخالفت با این گروه پرداخت و از حامیان جدی حملـه آمریکـا بـه 
گرایان تندرو به عنـوان دشـمنان  افغانستان بود. توافق صلح به مثابه تقویت پاکستان، طالبان و اسالم

ی جهادی از کشمیر و انتقـال آنهـا هند است. تنها دستاورد هند در این توافق اشاره به خروج نیروها
  نو در کشمیر شود.   تواند موجب تقویت هرچه بیشتر مواضع دهلی به افغانستان است که می
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