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 84/40/1932پذيرش نهايي:  تاريخ      82/40/1932تاريخ دريافت: 

 چکيده 

زاد  های رسمی صلح میان نمايندگان طالبان و زلميی للیي   وگو گفتدور از  9با برگزاری 

های گذشته، مقامات آمريكايی درحالی هميواره از ییرير ت در اييذ ميذا رات و     طی ماه

اند اما تا نون نه تنها طر یذ به سند رسمی تحت نام  لی توا ق داده دستیابی به چارچوب

بنيدی  بي،، زميان   اند، بلكه التال ات بر سر موضوعاتی نظیر اعالم آتشتوا ق دست نیا ته

لروج نیروهای لارجی از ا غانستان، مذا ره طالبان با دوليت  ابي  در لصيوی آينيده     

ديگر در  نار روند مذا رات صيلح و در حيوزه    صلح ا غانستان و... تداوم دارد. از سوی

های طالبان با نیروهای امنیتی ا غانستان و نیروهای ليارجی شيدت يا تيه     میدانی، درگیری

و  8991است. دستور تعلیق مذا رات آمريكا با طالبان از جانب ترامي  در شيهريور مياه    

یش از ییش ا يزود. بيا   برگزاری انتخابات رياست جمهوری ا غانستان بر ییچیدگی شرايط ب

توجه به عزم آمريكا و طالبان برای اداميه رونيد ميذا رات صيلح و نیيز اداميه برگيزاری        

بر آينده سیاسی ا غانستان، نوشتار حاضر درصدد تبیيیذ و   آن تأثیراال غانی و  مذا رات بیذ

 تحلی  مذا رات صلح طالبان در مسكو، ابوظبی و دوحه روند صيلح در ا غانسيتان و نیيز   

 باشد.انداز مذا رات صلح با طالبان میارائه چرم

 واژگان کليدی 

 های صلح، آمريكا، طالبان، دولت ا غانستان، روسیه، قطر، امارات.وگو گفت

                                                                                                                                        
 سازان نور  و پاکستان مؤسسه اندیشهعاتی افغانستان مدیری کارگروه مطال. 1

 38ـ190؛ صفحات 1932تابستان  ،82، پیاپي 8، شماره بیستمفصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسالم، سال 
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 مقدمه 

اهداف آمریكاا   ترین مهم، یكی از 1001پس از حمله آمریكا به افغانستان در سال 

با القاعده و طالبان و شكست آنها در افغانستان مبارزه با تروریسم در قالب مبارزه 

وقت ایاالت متحده ایان باود    جمهور رئیس، «جرج دبلیو بوش»اعالم شد. تصور 

تواند به اهداف اعالمی خاود  که به دنبال سرنگونی حكومت طالبان، به راحتی می

فرصاتی را پدیاد    1002در افغانستان دست یابد. حمله آمریكا به عارا  در ساال   

خود را بازسازی کند و پس از تجدید قوای طالبان، شاهد افااای   آورد تا طالبان 

های طالبان علیه نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان شادیم. باا     عملیات

های گروه طالبان در جغرافیای افغانساتان کاه عمادتا از    گسترش نفوذ و عملیات

 1002های  سالشروع و به مرور زمان تداوم و شدت یافت، طوری که طی  1002

کشاته شادند و   ای  های کنار جاده ، بیشترین سربازان خارجی در اثر بمب1002تا 

سرباز ناتو کشته شده و چند صاد تان    200بی  از  1002تا  1002های  طی سال

دیگر مجروح شدند. پس از افاای  تلفات نظامی نیروهای خارجی و با روی کار 

آمریكا و اعالم راهبرد جدید این کشاور  به ریاست جمهوری « باراک اوباما»آمدن 

شد که برای برچیدن تروریسام در افغانساتان،    تأکیددر افغانستان، برای اولین بار 

باید ابتدا از پاکستان شروع کارد و باه هماین جهات راهبارد خاود را در قالاب        

چنین برای نخستین بار از نیروهاای طالاب    ، مطرح کرد و هم«پاک.آف»استراتژی 

های تروریست نام بارد. در  و از القاعده به عنوان گروه« شورشی»نیروی  به عنوان

دار الادین رباانی، عهاده   به رهبری برهان «عالی صلح شورای»داخل افغانستان نیا 

 مسؤلیت مذاکره با طالبان گردید.

الدن رهبر  بن  پاکستان، اسامه« آباد ابیت»بود که اعالم کرد در  1011آمریكا در  

ا به هالکت رسانده است، اما طالبان بخشی از بدناه سیاسای افغانساتان    القاعده ر

است و باید با دولت افغانستان مذاکره کند. در زمان حكومت حاماد کارزی نیاا    

تالش زیادی شد تا با گروه طالبان مذاکرات مستقیم صورت بگیارد، اماا رهباران    
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د؛ باا ایان حاال    کردنا  مای  تأکیاد طالبان آن زمان نیا بر خروج نیروهای خارجی 

، بنوعی تحقق یافت وگو گفتخواسته طالبان مبنی بر داشتن آدرس مشخص برای 

در دوحاه پایتخات    1012و با چراغ سبا واشنگتن، دفتر سیاسی طالبان در ساال  

قطر گشای  یافت. در آن زمان دولت افغانستان باا مشااهده ماذاکرات مخفیاناه     

شدن منافع کابل در مذاکرات مذکور و نیا طالبان و آمریكا و احتمال نادیده گرفته 

توسط طالبان بر ساردر دفتار    «افغانستان اسالمی امارت» مخالفت با نصب تابلوی

 های صلح شرکت نخواهد کرد.وگو گفتاین گروه در قطر؛ اعالم نمود که در 

جدید آمریكا، اهداف استراتژی  جمهور رئیسبه عنوان « دونالد ترامپ»با انتخاب  

کااه   »، «مباارزه باا طالباان و شكسات آنهاا     »در قبال افغانستان بر محاور   دولت او

کاه  هاینه مالی و جانی ناشی از »، «حداکثری حضور نیروهای آمریكا در افغانستان

هاای  وگو گفات وادار کردن طالبان به شرکت در »، «حضور نیروها در جنگ افغانستان

هاای  با توجه به ایان کاه طای ساال    بنا گذارده شد. از طرف دیگر، طالبان نیا « صلح

تواند صرفاً از طریق نظامی به اهداف خود دست یابد، گذشته متوجه شده بود که نمی

 ی مستقیم با مقامات آمریكایی را مطرح کرده بود.وگو گفتهمواره درخواست 

 و آنهاا  مباارزان جهاادی   بارای  المللای، بین از نظر طالبان، برگااری مذاکرات 

 افغانساتان  هماواره دولات   که آنجا از و همراه داشته به مشروعیت اسالمی، امارت

 در را مشروعیت دیپلماتیک «اسالمی امارت»نبوده است،  مذاکراتی از چنین بخشی

کناد. اماا آمریكاا    مای  کسب افغانستان نماینده و تنها المللیبین شریک یک جایگاه

باان نمایاد و هام باا     خواهد دولت کابل را وارد جریان مذاکرات خاود باا طال   می

 وگاو  گفات تضعیف بیشتر طالبان، آنها را با ظرفیت و توانایی محدود بر سر میاا  

بكشاند تا از این طریق، بیشترین امتیاز ممكن را از آنها بگیرد. بر خالف خواساته  

آمریكا، طالبان روز به روز بر قدرت و حوزه نفوذ خود افاوده اسات طاوری کاه    

درصد از خاک کشور  22ایی، دولت افغانستان فقط بر طبق گاارش مقامات آمریك

های متعددی در طالبان حضور دارناد،  کنترل و نفوذ دارد. با توجه به اینكه جریان
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برخی از آنها تمایلی به مذاکره با آمریكا ندارند و کماکان اقدام به عملیاات علیاه   

دلیل فشار آمریكا  نمایند. به همیننیروهای امنیتی کشور و نیروهای آمریكایی می

آبااد باا توجاه باه     بر پاکستان به عنوان حامی اصلی طالبان فاونی گرفت تا اسالم

نفوذی که بر طالبان دارد، آنها را جهت حضور در میا مذاکرات صلح و مشارکت 

مشروع در قدرت سیاسی افغانستان راضی نماید. در این قالب باود کاه ناه دوره    

جمهوری ترامپ در قطر  آمریكا در دوران ریاستمذاکرات رسمی صلح طالبان و 

هاا در قطار،   (. به موازات ایان نشسات  1222)محمودی،  و امارات برگاار گردید

االفغانی اقادام باه برگاااری نشسات میاان      های بینوگو گفتروسیه نیا در قالب 

های سیاسی افغانستان در مسكو نمود تا از این طریق تالش طالبان و برخی چهره

ا افاای  جایگاه خود در آینده صلح افغانستان، به آمریكا متاذکر شاود کاه    کند ب

برگااری مذاکرات صلح در قطر و امارات تنها مسیرهای دیپلماتیک مذاکره صلح 

 در قبال آینده افغانستان نیستند.

 چارچوب مفهومی

کرد این اسات کاه هادف آمریكاا از      تأکیدکه باید در این نوشتار بدان ای  مسئله

برداری از آن در انتخابات نوامبر  اکرات با طالبان، اعالم یک دستاورد برای بهرهمذ

هاای ماالی و    در آمریكا و نیا کاه  نیروهای نظامی خود و تقلیال هایناه   1010

 ساازمان  ساابق  افسار  «ریادل  باروس »تلفات خود در افغانستان است. طوری که 

 جناگ  از ای گوناه  به دارد میمتص ترامپ دونالد»گوید  می ،(سیا) آمریكا اطالعات

هاای نظاامی و تلفاات      و برای کاه  هاینه شود خارج افغانستان مدت طوالنی

خواهد نیروهای خود را در افغانستان کاه  دهد و به همین جهات خواهاان    می

اما این که آمریكا تماما از افغانستان خاارج شاود و   « مذاکره صلح با طالبان است.

 رسد.  در اختیار طالبان قرار دهد، امری غیرمنطقی به نظر میهای نظامی را  پایگاه

خود در جناوب    نكته دیگر این که زمانی که ترامپ در سال گذشته استراتژی

ساازی   ملات  ا  آسیا و افغانستان را اعالم کرد، سخنی از دموکراسی یا ایجاد دولت
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ادیم و ایان  کرد که ما چاک سافید باه افغانساتان ناد      تأکیددر این کشور نكرد و 

کند که تا چه زمانی در افغانستان بمانیم و همانند  شرایط افغانستان است تعیین می

 تأکیاد )بوش و اوباما(، دوباره بر مبارزه با تروریسم  جمهور پیشین آمریكا سایؤر

هاا در افغانساتان    کرد. در واقع صلح با طالبان به معنای پایاان جناگ و خشاونت   

سااالر باا    جناگ »آمریكا باا طالباان، ناوعی ماذاکره      نیست و اساسا مذاکره صلح

اهمیات دارد و ناه     دیگر است. نه آمریكا امنیات افغانساتان بارای    « ساالر جنگ

طالبان دنبال دموکراسی و حكومت معتدل در این کشور است و این احتماال کاه   

های خاونین قاومی شاروع شاود،      پس از رسیدن طالبان به قدرت، تسویه حساب

چناان   ن نیست؛ چرا که واگرایی قومی و تضاد قاومیتی و سیاسای، هام   دور از ذه

نمود بیشتری در رویكردهای طالبان دارد و این امار ماانع از برقاراری امنیات در     

 شود. افغانستان می

 در آمریكاا  و طالباان  ماذاکرات  توجه جدی داشت که روند مسئلهباید به این 

 دارای هاا،  تفاوت برخی وجود رغمعلی مذاکره طرفِ دو که شود می پیگیری حالی

 هماواره  کاه  کشوری عنوان به آمریكا واقع، در. باشند می نیا مشترکی یها ویژگی

 است، بوده افغانستان جمله از آسیا غرب منطقه در ثباتی بی و جنگ ایجاد پی در

 در حاضار  باازیگر  دو این «طلبی جنگ» آن، و دارد طالبان با مهمی مشترک وجه

 هااار  ۴ حادود  کشاتار  آن ماحصل که باشد می افغانستان صلح راتمذاک میا پای

 بهاناه  باه  افغانساتان  به آمریكا حمله. ( است1221) 1012سال  تنها در غیرنظامی

 روناد  ایان  آغاز نقطه 1001 سال در آمریكا به طالبان توسط الدن بن تحویل عدم

 نظامی حل راه و خلهمدا ادامه به سفید کاخ اعتقاد ادامه، در و بود واشنگتن توسط

 و ثبااتی  بی ناامنی، گسترش موجب افغانستان در سیاسی راهكار از استفاده بجای

 از کاه  نیاا  طالبان. گردید کشور این گناه بی شهروندان از شماری بی تعداد کشتار

 رویكارد  دارد، بااور  اهاداف   باه  دساتیابی  جهات  جناگ  باه  خود، فعالیت آغاز

افغانساتان و   شاهروندان  کشاتار  آن نتاای   از که کرده پیشه خود را ساالری جنگ
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 سااالری  جنگ جایگاه که است این تامل قابل نكته. است بوده ها گسترش ناامنی

 در و اخیر سال یک از بی  طی طرف دو که است میاانی به طالبان و آمریكا میان

 کناار  را یكادیگر  علیاه  نظامی اباار که نشدند حاضر صلح مذاکرات روند جریان

. بودیم بالعكس و طالبان علیه آمریكا های عملیات شاهد دلیل همین به و ذارندبگ

 ویژگی مذکور، بازیگر دو که است این شود می حاصل واقعیت این از که ای نتیجه

انداز  موجب شده تا نتوان چشم مسئلهو همین  دارند «طلبی جنگ» نام به مشترکی

بان ترسیم کرد و بدون شک پس از روشنی نسبت به روند مذاکرات آمریكا با طال

ها و جنگ به نحو دیگری تداوم خواهد یافات؛   نامه صلح نیا، ناامنی امضای توافق

های مذاکره قابال اعتمااد نباوده و اساساا نگااه       به دلیل این که هیچ یک از طرف

صلح ندارند. در نهایت باید گفت که یكی از دالیل اصلی  مسئلهجامع و مانعی به 

هاای متنااقو و نادرسات آمریكاا و      منی و بحران در افغانستان، سیاستتداوم ناا

ناتو در این کشور بوده و اختالفات داخلی نیا موجاب شاده تاا طالباان فرصات      

 نمایی داشته باشد. قدرت

 در زیر به بررسی و تحلیل روند مذاکرات مذکور پرداخته خواهد شد.

 و روسيه روند مذاکرات صلح افغانستان در قطر، امارات .1

هاای رسامی طالباان و آمریكاا در قطار و      وگو گفات دور از  2پس از برگااری ژ

زاد، نمایناده ویاژه آمریكاا در     زلمی خلیلرغم اینكه امارات متحده عربی، و علی

و  ایااالت متحاده  نماینادگان  همواره عنوان کرده است کاه  روند صلح افغانستان 

ناویس ایان    پای  و  اناد  یدهچارچوب کلی صلح به توافق رس خصوصطالبان در

یی از افغانسااتان، برقااراری  آمریكاااخااروج نیروهااای    توافااق شااامل برنامااه  

 مقابلاه باا حضاور   و  هاا( مناصب و پسات  درباره مذاکره و جنگ، )توقفبس آت 

نتای  ماذاکرات   اما تاکنون، باشد،میافغانستان  درالمللی تروریستی  های بین گروه

هاا باه دساتور    وگو گفات شاهد تعلیاق روناد    و حتی دو طرف نهایی نشده است

ترامپ بودیم. در ضمن، نمایندگان طالبان به موازات مذاکرات با آمریكاا، ضامن   
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هاای  با نمایندگان احاااب و گاروه   وگو گفتحضور در مذاکرات صلح مسكو و 

سیاسی افغانستان، اقدام به مذاکره با آنهاا نمودناد. در ذیال باه بررسای مختصار       

 پردازیم. گاار شده در قطر، امارات و روسیه میهای بروگو گفت

 های طالبان و آمريکا در دوحهوگو گفتدور اول و دوم  .2

خاود  دفتر سیاسی  افتتاح اقدام به 1221 سالدر با چراغ سبا آمریكا طالبان گروه 

باا   وگو گفت. از همان زمان مشخص بود که طالبان تمایلی به دنمودر دوحه قطر 

هاا وارد ماذاکره مساتقیم شاوند.     خواهند با آمریكاییند، بلكه میدولت کابل ندار

ای از نیروهاای آمریكاایی از   پس از اینكاه اوباماا دساتور خاروج بخا  عماده      

تر گردید، اما دولات اوباماا   افغانستان را صادر نمود، طالبان در مواضع خود راسخ

تژی تراماپ در  در این زمینه به دستاورد خاصی دست نیافت. پس از اعالم اساترا 

قبال افغانستان و عدم دستیابی این استراتژی به اهداف مادنظر، گساترش قادرت    

میان طالبان و برخی از کشورهای  وگو گفتطالبان در داخل افغانستان و برگااری 

منطقه بویژه روسیه، آمریكا تصمیم به برگااری مذاکرات صلح با طالبان گرفات و  

به عنوان فرستاده وزارت امور خارجه آمریكاا در  زاد  به همین منظور، زلمی خلیل

بود که بار نخستینبرای به دوحه سفر کرد. این  1011سپتامبر  11 این مذاکرات در

باه قطار   با طالبان  وگو گفتجهت به صورت رسمی  یییک نماینده ارشد آمریكا

در هاای آمریكاا و نماینادگان طالباان      دیپلماات میان  اولین نشست نمود.سفر می

نوامبر ساال   1۱برگاار شد؛ نشست دوم در دوحه قطر  1011اکتبر سال  11تاریخ 

 برگاار گردید.  در همین شهر 1011

های طالبان در این مذاکرات عبارت بودند از: خروج نیروهای خارجی خواسته

های تروریستی سازمان ملل از افغانستان، حذف نام این گروه از لیست سیاه گروه

ئه تضمین توسط سازمان ملل و ساازمان همكااری اساالمی جهات     و آمریكا، ارا

عملی شدن توافقاات صالح، آزادی زنادانیان طالباان از زنادان. آمریكاا نیاا بار         

اهدافی مانند برگااری مذاکره میان طالباان و دولات کابال و نیاا      تأمینضرورت 
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الباان  های طوگو گفتنمود. دور اول و دوم  تأکیدبس در افغانستان برقراری آت 

 و آمریكا در دوحه بدون دستیابی به نتای  خاصی پایان پذیرفت.

 های طالبان و آمريکا در ابوظبیوگو گفتدور سوم  .3

های آمریكا و نماینادگان   دیپلمات میان 1011دسامبر سال  12نشست ابوظبی در 

ساومین دور   در برگااار شاد.   اماارات متحاده عربای    «اباوظبی »طالبان در شاهر  

نمایناادگانی از طالبااان، نمایناادگان آمریكااا و نمایناادگانی از   لح،صاا مااذاکرات

های عماده   یكی از تفاوت .کشورهای پاکستان، عربستان و امارات شرکت داشتند

بر نمایندگان دفتار   که عالوه بوداین  با دو نسشت قبلی در دوحه نشست ابوظبی

ه نیاا درایان   هاای نظاامی ایان گارو     ، نمایندگانی از شاخهدر قطرسیاسی طالبان 

نخستین بار باود کاه نماینادگان عربساتان      برایهمچنین  .نشست شرکت داشتند

 )به عنوان حامیاان حكومات طالباان در    سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان

وگوهاای آمریكاا و طالباان     باه صاورت هماماان در گفات     ( در1220اوخر دهه 

هاای   در نتیجاه تاالش   از دوحاه باه اماارات   مذاکرات  محلتغییر . شرکت کردند

 هاا وگو گفات   امارات متحده عربی برای جلب مشارکت عربستان سعودی در این

   ((euronews.com,1011 صورت پذیرفت.

تیرگی روابط قطر با عربساتان  به انتخاب امارات برای نشست سوم، در واقع، 

 وگاو  گفات هیئت نیا دولت افغانستان  مرتبط بود. عربی ات متحدهسعودی و امار

. البتاه  فرساتاد مذکور را به نشست  «عبدالسالم رحیمی»حكومت به رهبری  هکنند

آماادگی دولات بارای     باا هادف نشاان دادن    1011 اشرف غنی، اواخر ماه نوامبر

ر میاا  تالش دیپلماتیک برای آوردن طالبان بر سی صلح و هاوگو گفتشرکت در 

در اما طالبان  را صادر کرده بود.نفره  11تیم مذاکره کننده  دستور تشكیل ،مذاکره

دولات افغانساتان    نماینادگان وگاو باا    گفتحاضر به کردند که  ابوظبی هم اعالم

هاای   ساوی دولات  از و یت نادارد  که این دولت مشروعنیستند. چرا که معتقدند 

المللی  خروج نیروهای بینین زمان نیا . در اتحمیل شده استها به افغانخارجی 

http://www.bbc.com/persian/world-40155859
http://www.bbc.com/persian/world-40155859
http://www.bbc.com/persian/world-40155859
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زاد  اعالم شد. زلمی خلیلکابل  دولتبا  وگو گفتطالبان برای  شرطاز افغانستان، 

ساازی بارای    زمیناه و پایان جنگ افغانساتان  برگااری نشست ابوظبی را هدف از 

در نشسات اباوظبی از   طالبان  مطرح نمود.ها  آغاز مذاکرات صلح میان خود افغان

خاروج نیروهاای  از افغانساتان را مشاخص      زمان و مراحل خواستند که آمریكا

، زنادانیان  نمایندکند، رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل و آمریكا خارج 

 .و دفتر طالبان در قطر را به رسمیت بشناسدآزاد کند طالبان 

د از زا خبرگااری رویترز به نقل از منابع طالبان گااارش داد کاه زلمای خلیال    

توافاق کناد و    شا  ماهاه   «باس  آتا  »نمایندگان طالبان خواسته تاا روی یاک   

در پای   کاه احتمااالً   نمایندمعرفی  «دولت موقتتشكیل »نمایندگان خود را برای 

باه  اباوظبی  نماینادگان طالباان در نشسات     توافق با طالبان ایجااد خواهاد شاد.   

و  متحده عربی ن، اماراتهای عربستا که اگر دولت مطرح کردندنمایندگان آمریكا 

پاکستان ضمانت بدهند که رهبری دولت موقت را گروه طالبان معرفی کناد، ایان   

 (Sediqi, 1012) د.بس ش  ماهه را بپذیر آت  حاضر استگروه 

در  (RANDناد) رَ یتحقیقاات گاذار  تأثیرطرح صلحی مرکاا  همچنین بر اساس 

كومات موقات و تغییار در    ح، توافق سیاسی باا طالباان   آمریكا، موضوعاتی مانند

 (. 1222، مژده)وحید  و... مطرح گردید قانون اساسی

 ایان کشاور، دولات    وزیار  نخسات  خاان،  مقامات پاکستانی از جملاه عماران  

 گاروه  با صلح مذاکرات بست کشاندنبن به دلیل و افغانستان را مانع اصلی صلح

 تشاكیل  فغانستان،ا برای بست بن از خروج حلِ راه طالبان اعالم و مطرح کرد که

اعالم کارد  دولت افغانستان  است. با انتشار این اخبار، موقت در این کشور دولت

هاای ماردم افغانساتان را نادیاده      ای که قربانیکه مردم این کشور معامله عجوالنه

هیچ کشور یا فردی حق و صاالحیت بحاد دربااره     درضمن، پذیرند. بگیرد، نمی

 د.افغانستان از جمله تقسیمات سیاسای را نادار  ساختارهای جدید حكومتی برای 

 .زاد و هم گروه طالبان موضوع تشكیل حكومت موقت را رد کردند هم خلیل البته
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ها با طالبان وگو گفتاز دید آمریكا تشكیل دولت موقت زمانی باید طرح شود که 

برسد که رهبران طالباان بتوانناد باا نماینادگان حكومات و رهباران       ای  به مرحله

بارده و   حااب سیاسی مذاکرات خود را به طور مستقیم و چهره باه چهاره پای    ا

سرور سپس روی مختصات تشكیل دولت موقت بحد و توافقات صورت گیرد. 

افغانستان مذاکرات صلح را بدون قید »که  مطرح کرددان ، معاون دوم آقای غنی 

صالح قبال از    داناد، زیارا   تحقق صلح را غیرمشروط نمی اماو شرط اعالم کرده، 

شارایط و  به همین دلیل اینكه یک مسئله حكومتی باشد، یک موضوع ملی است. 

کارده کاه    تأکیاد او همچنین « های ملت افغانستان باید در نظر گرفته شود. دیدگاه

نجامد. اگر کسی ایان  اصلح باید به تقویت نظام سیاسی، پایداری و توسعه آن بی»

الل دولت و ماشین ملكای )غیار نظاامی( و    تصور را داشته باشد که صلح به انح

نظاام حاکمیات ملای باه آرای      شود، سخت در اشاتباه اسات.   نظامی آن منجر می

مستقیم یا غیرمستقیم مردم تعلق دارد و برخاسته از انتخابات عماومی و عادالناه   

اناد، در   که طالبان داشته یهاییا مانند آن با قرائت «امارت»هایی از نوع  نظام .است

ایرت با این ارزش حقوقی و سیاسی بوده و برای ماردم افغانساتان غیار قابال     مغ

   (www.bbcnews.com) .«قبول است

بنادی  ه زماان ئارا به طور جدی، پیگیرهیئت طالبان ، های ابوظبیوگو گفتدر 

طارف آمریكاایی اجابات ایان      بودند؛ اما خروج نیروهای آمریكایی از افغانستان

نامه استراتژیک میان افغانستان و  و موافقت ت افغانستانمنوط به دول درخواست را

نااتو و  خاروج نیروهاای    خصوص زاد در خلیلنمود. بدین معنا که  آمریكا عنوان

ناماه امنیتای    موافقات  کابال، باا  واشانگتن  بود که  کرده تأکیداز افغانستان  آمریكا

نامه و یاا اداماه    کابل باید درباره لغو این موافقتدولت کرده و  ءاستراتژیک امضا

براساس موافقتنامه امنیتی میان افغانساتان و  شایان ذکر است که  .آن تصمیم بگیرد

را اعطاء کرده است. آمریكا اجازه حضور قانونی به نیروهای آمریكا در افغانستان 

ها، نشست ها با آنهایشان و برخورد آمریكاییبا توجه به اصرار طالبان به خواسته
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 خاصی پایان پذیرفت. بدون رسیدن به توافقی سه روزه ابوظب

 دور چهارم و پنجم مذاکرات طالبان و آمريکا در دوحه .4

، را نپاذیرفت  «اساالم آبااد  »و  «جاده »طالباان پیشانهاد ماذاکره در    پس از اینكاه  

برگاار شد.  در دوحه قطر 1012ژانویه سال  12ها نیا در وگو گفتچهارمین دور 

ناویس اولیاه    اعالم شد کاه طارفین در خصاوص پای      مذاکرات، از در این دور

)اوایال   1012 فوریاه  12در پنجماین دور ماذاکرات    توافقات، به تفاهم رسیدند.

در دور پنجم مذاکرات دوحه قرار بود در خصاوص ایان    ( آغاز شد.1222اسفند 

تضمین طالبان در »، «خروج نیروهای خارجی از افغانستان»شود:  وگو گفتمسائل 

نكاه از خااک افغانساتان حملاه یاا تهدیادی علیاه مناافع آمریكاا و          خصوص ای

، «بس میان دولت افغانساتان و طالباان  اعالم آت »، «پذیردمتحدان  صورت نمی

که همواره مورد مخالفت این گروه واقع شاده  « مذاکره میان دولت کابل و طالبان»

ه طالباان را  نمایندگان مذاکره کنناد  سرپرست ،«عباس استانكایمحمدشیر»است. 

 عنوان به 101۴سال  در استانكای. در پنجمین دور مذاکرات صلح برعهده داشت

 سامت  در ایان  1012 ساال  اوایل تا و شد تعیین قطر طالبان در سیاسی دفتر رئیس

 بخا  ارتباطاات   معاون در زمان حكومت طالبان، به عنوان استانكایماند.  باقی

 اماور  وزارت معااون  عناوان  باه  د و سپسکر می فعالیت قندهار در طالبان خارجی

طالبان فعالیت نمود.  بهداشت وزارت معاون عنوان بعدا به و در کابل طالبان خارجه

ماذاکره  نیا بر کار هیأت « مالعبدالغنی برادر» ،عباس استانكایمحمد شیردر کنار 

طالبان نیا در این نشسات حضاور    دوفرد شماره مالبرادر،  کرد.نظارت میکننده 

اشت. مالعبدالغنی برادر یكی از چهار مؤساس اصالی جناب  طالباان در ساال      د

 . دردر شهر کراچای پاکساتان بازداشات شاد     1212بوده است که در سال  1222

گیری طالبان قارار دارد و یاک   حقیقت، مالعبدالغنی برادر در حلقه اصلی تصمیم

ن حضاور داشات،   در رهباری طالباا  « مالعمار »تر از رهبر سابق طالبان رده پایین

او  ویاژه کاه   همشارکت او در دوحه باعد افاای  وزن هیأت طالبان شده باود. با  
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مذاکره کنناده   و داشت عهده نیا به را دوحه در طالبان «سیاسی کمیسیون» مسئولیت

بود. بدون شک آزاد شدن مالبرادر و سپس مشارکت وی در دور  طالبان هم اصلی

 مذاکرات در ذاکرات داشته و این که طالبانم پنجم نشست دوحه نشان از پیشرفت

 برادر مال پاکستان دهد.می بازتاب را سازنده پاکستان نق  همچنین و هستند جدی

 بارای  آمریكا تالش که زمانی 1011 اکتبر ماه در درست و زندانی 1010سال  را در

 هبا  را قطر نق  انتصاب همچنین این .کرد آزاد را وی شد، آغاز گسترش مذاکرات

منطقه،  دیگر کشورهای تالش وجود با برگااری مذاکرات صلح، اصلی محل عنوان

  .کرده است تثبیت میانجی، عنوان به آفرینینق  برای

اعالم کرده بود کاه ماال بارادر در ایان دور از ماذاکرات شارکت       قبالً طالبان 

، چاارا کاه خواهااان حضاور وزیاار اماور خارجااه آمریكاا در ایاان     نخواهاد کارد  

پیشابرد ماذاکرات صالح باا آمریكاا      آنچه برای اما در نهایت،  ها است.ووگ گفت

چنین مالخیرخاواه، وزیار داخلاه ساابق     خواند، در این مذاکرات شرکت کرد. هم

طالبان که توسط نیروهای آمریكا دستگیر و در گوانتانامو زندانی شد، دیگار فارد   

 از تعدادی یم طالبان،جدید ت اعضای بین سرشناس طالبان در این مذاکرات بود. در

 انس» دارند. قرار ملل سازمان امنیت سیاه شورای لیست در هنوز «فاضل مال» جمله

 نیا تیم عضو جدید جهادی فرماندهان سابق از« الدین حقانیجالل»فرزند « حقانی

برد. به هر حال، آمریكا زمینه حضور مالبرادر در می بسر افغانستان دولت زندان در

فراهم کرد تا اینگونه تمایل خود را برای همراهای باا روناد موجاود     مذاکرات را 

مذاکرات نشان دهد. آمریكا معتقد است حضور مالبرادر در ماذاکرات باه عناوان    

 شود. فردی که به رهبری طالبان نیا نادیک است، نوعی پیشرفت محسوب می

د و ساال اسات کاه اداماه دار     10باید توجه داشت که زمامه صلح با طالباان  

واشنگتن تاکنون به این میاان به حلقه مرکای طالبان نادیک نشده بودناد. دولات   

کابل نیا از گذشته خواهان حضور مالبرادر در مذاکرات باود و طالباان خواهاان    

هاا اعاالم کردناد کاه حضاور مالبارادر       جدی آزادی وی از زندان بود. آمریكایی
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کارد. در حاالی کاه در گذشاته     فرصتی استثنایی برای پیشبرد روند صلح فاراهم  

شاكار هواپیماهاای بادون     مالبرادر تحت تعقیب آمریكا باود و حتای باه عناوان    

شد، اما در نشست صلح حضاور پیادا کارد و باا     سرنشین آمریكایی محسوب می

زاد که تا پی  از آن با وی مالقاتی نداشت، ناهار کاری صرف کرد تا  زلمی خلیل

هاای  هاا تایم  وگو گفتات بیابند. در این دور از طرفین زبان مشترکی برای مذاکر

طرف نظر تشكیل شدند. چنین بیان شد که نروژ به عنوان کشور بیفنی برای تبادل

تواند در تهیه متون حقوقی نق  داشاته باشاد و باه دو طارف ماذاکره در      نیا می

 زمینه مفاهیم حقوقی کمک کند. 

واکن  به عدم تمایل ایان  شیرمحمدعباس استانكای، رئیس هیأت طالبان در 

گروه به مذاکره با دولات افغانساتان اعاالم کارد دولات، نمایناده واقعای ماردم         

ها نماینده واقعی هستند. دولات افغانساتان کاه    افغانستان نیست؛ بلكه سایر گروه

اعالم کرده است نتای  نشستی  های طالبان با آمریكاوگو گفتهمواره و در جریان 

پذیرد،  نمی نظر کشورهای منطقه در آن لحاظ نشده باشد را که نمایندگان دولت و

ها اعالم کرد تعداد تیم مذاکره کننده دولت نیاا  وگو گفتدر واکن  به دور پنجم 

در حال گسترش است. به هر حال، عدم حضور دولات در ماذاکرات موضاوعی    

ی گذار بر مذاکرات بود، چرا که دولت کابل به عناوان یكای از طارفین اصال    تأثیر

هاا موضاوعی چاال     وگو گفتشود و غیبت آن در جنگ افغانستان محسوب می

 باشد.برانگیا می

حل بینابینی پی  گرفته شاود  در دور پنجم مذاکرات مطرح شد که احتماالً راه

که طبق آن هیأتی از برخی از اعضای دولت و هم تعدادی از افارادی کاه پیشاینه    

طالبان هستند، تشكیل شود تا به نمایندگی از  مذاکره با طالبان دارند یا مورد وثو 

دولت با این گروه مذاکره کناد. البتاه ماذاکرات بارای دو روز متوقاف شاد کاه        

تواند به دلیل تن  میان هند و پاکستان درخصوص حمله انتحاری به نیروهای  می
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، اخاتالف طارفین   سرباز این کشاور در کشامیر   ۴0هندی و کشته شدن بی  از 

 ساعته باشد.  12تا  1۴ده، و یا خستگی ناشی از مذاکرات مذاکره کنن

در دور پنجم درخصوص دو موضوع پیشرفت حاصل گردید که عباارت باود   

تضمین طالباان  »، «خروج نیروهای خارجی و نیروهای آمریكایی از افغانستان»از: 

زاد دو موضاوع   اماا خلیال  «. درخصوص قطع رابطه با القاعده و مبارزه با داعا  

را نیاا اضاافه کارد کاه البتاه از      « لاوم مذاکره طالبان با دولت کابل»و « بس آت»

جانب طالبان رد شد. در واقع طالبان در دور پنجم بر خروج نیروهاای آمریكاایی   

معتقد است؛ به این معنا که « همه یا هیچ»زاد معتقد به حل  داشتند، اما خلیل تأکید

افق برسیم یاا هایچ تاوافقی صاورت     یا در خصوص همه موارد در جائیات به تو

ای خارجی نگیرد. اما خواسته طالبان این است که طبق آنچه دستورالعمل دو ماده

خواند، معتقد است اول بایستی موارد خارجی یعنی: موضوع خاروج  و داخلی می

نیروهای خارجی از افغانستان و ارائه تضمین به عدم استفاده از خااک افغانساتان   

فع آمریكا و متحدان  مورد حل و فصل قرار بگیرد و ساپس در  جهت تهدید منا

باس اسات،   باا دولات کابال و آتا      وگو گفتخصوص موارد داخلی که شامل 

مذاکرات پی  برده شود. در ضمن، بایساتی در ابتادا در خصاوص یاک جادول      

 زمانی خروج به توافق برسیم. 

باس و   باید از آتا  ها، وگو گفتدر مقابل، آمریكا معتقد است در هر مورد از 

هاا،  وگو گفتبا دولت کابل حرف بانیم. در نهایت و با پایان دور پنجم  وگو گفت

بحد در ارتباط با موضوعات مربوط به جدول زماانی خاروج نیروهاای آمریكاا     

الینحل ماند و به دور بعدی مذاکرات موکول گردید اما طرفین در مورد مبااره باا   

القاعده به تفاهم رسیدند. شاایان ذکار اسات کاه      تررویسم و قطع رابطه طالبان با

موارد مذکور همگی در حد پیشرفت در مذاکرات مطرح شدند و لذا سندی تحت 

                                                                                                                                        
 در هناد  نظاامی  افساران  حامل اتوبوس به( 1222بهمن  12) فوریه 1۴ تروریستی عملیات جریان در 

 «محماد  جای  » تروریستی گروه .شدند کشته نفر ۴0 از بی  کشمیر، نادیكی مرز در «پلواما» منطقه
 .گرفت عهده به را حمله این مسئولیت
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 ها نیا ایجاد و تأیید نگردید.نام توافق میان آمریكا و طالبان در این دور از نشست

چند های صلح میان آمریكا و طالبان در قطر  وگو در خصوص دور پنجم گفت

 وجود دارد:ه کلیدی نكت

  ترامپ به دالیل مختلف )نظیر کااه   دونالد ویژه  ها به اول اینكه آمریكایی

و تلفات نظامی، اعاالم پیاروزی در افغانساتان، خاروج ساربازان       ی مالیها هاینه

( خواهان توافق جدی با طالبان هساتند  ها آمریكایی از افغانستان و حفظ دستاورد

ند موعد مقرر شا  ماهاه بارای صالح باا طالباان را       خواه و به همین جهت نمی

گیرناده   ویژه باید توجه داشت که مالبرادر جااو رهباران تصامیم    طوالنی کنند. به

رسد توافقاتی هام صاورت    شود و به نظر می گروه طالبانِ افغانستان محسوب می

های منفای در داخال افغانساتان و حتای منطقاه،       گرفته باشد، اما به دالیل واکن 

 .شود شاراتی به جائیات توافقات نمیا

         مسئله دومی که در نشسات پانجم ماذاکرات مطارح شاد، انجاام ماذاکره

نمایندگان طالبان با نمایندگان حكومت افغانستان اسات کاه مناوط باه توافقاات      

بس شده است. ظاهراً توافقاتی صورت گرفته  ها و اجرای آت  طالبان با آمریكایی

طالبان با نمایندگان دولات افغانساتان دربااره موضاوعات     است تا نمایندگانی از 

اینكه نظام سیاسای   ،صلح مشورت کنند، اما موضوعی که در این بین مطرح است

 . مدنظر طالبان متفاوت از نظام سیاسی فعلی خواهد بود

  سازد، موضوع همكاری طالباان   مسئله سومی که آینده مذاکرات را مبهم می

قاعده و گروه تروریستی داع  در افغانستان است. این مسائله  در کار مبارزه با ال

دهد که حتی پس از به سرانجام رسیدن ماذاکرات باا طالباان، موضاوع      نشان می

زاد  چطور که زلمی خلیال مبارزه با تروریسم به نحو دیگری تداوم خواهد یافت. 

 طالباان  باا  صالح » کاه  کارد  اعاالم  افغانساتان  صلح روند در آمریكا ویژه نماینده

 اما کنیم، می جوو جست را سیاسی حل راه ما و شود جنگ پایان به منجر تواند نمی

( 1221 اردیبهشات  2)خبرگاااری تسانیم،   « .نیساتیم  افغانستان از خروج دنبال به
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هااار سارباز آمریكاایی، مباارزه باا       2دونالد ترامپ مدعی است پس از خاروج  

ها نسبت باه   د. به همین دلیل روستروریسم را با قدرت بیشتری پی  خواهیم بر

باین نباوده و خواهاان حضاور جادی در       فرجام مذاکرات آمریكا با طالبان خوش

شاود پاس از توافقاات، باه جاای       بینی می فرآیند مذاکرات هستند. )در واقع پی 

غنی طالبان بیاید و به جاای طالباان، باا داعا  یاا القاعاده مباارزه         دولت اشرف

  کرد. ها و دولت تغییر خواهد ارکرد گروهصورت گیرد. پس تنها ک

   ها حضور جدی دارد و  اینكه طالبان هم در مذاکرات با آمریكایی دیگرنكته

هاای خاود را    ها و روند هم در نشست مسكو، به نوعی تالش کرده است رویكرد

 تارین  مهام بر رهبران سیاسی و حتی جهادی افغانستان دیكتاه کناد، طاوری کاه     

هاای طالباان حارف     طالبان در نشست مسكو نیا از تغییر رویكارد منتقدین گروه 

زدند و اعالم کردند که طالبان به دنبال رعایت حقو  زنان و ماردم در افغانساتان   

ای کاه باا    هر مذاکره ست کها توجه داشت اینبه آن که باید  موضوعیاما ، است

نقاص   بای  ها در افغانستان شكل بگیارد، بادون شاک جاامع و     رویكرد آمریكایی

های آمریكا در خصوص تروریسم، امنیت و صلح، بار   نخواهد بود، چرا که معیار

 ،گیرد نه لاوماً منافع افغانستان. به همین جهات  اساس منافع واشنگتن صورت می

از مبارزه با القاعده و سپس طالبان  1001های پس از  همچنان که آمریكا طی سال

یجاب کرده است که مناافع خاود را در   گفت، اکنون نیا شرایط طوری ا سخن می

کند، اما باید خاطرنشان کرد که صلح مدنظر آمریكا  وجو می صلح و مذاکره جست

 (1222)باقری،  و ثبات آفرین نخواهد بود. زا برای افغانستان امنیت

 دور ششم مذاکرات طالبان و آمريکا در دوحه .5

 1221در اردیبهشت طالبان  ششمین دور مذاکرات صلح آمریكا با نمایندگان گروه

بس،  االفغانی، آت  غاز مذاکرات بینآ روز به طول انجامید. 2د و در دوحه آغاز ش

تعیین جدول زمانی خروج نیروهای خارجی و عدم تهدید سایر کشورها از خاک 

در اماا   .افغانستان از محورهای اساسی دور ششم مذاکرات آمریكا با طالبان بودند
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بااس و نشساات  آتاا  درخصااوص صااحبتی ،دور ششاام عماال، طاای برگااااری

در دور ششم مذاکرات رغم انتظار برخی کارشناسان علی .نشدمطرح االفغانی  بین

حداقل در مورد یكی از محورهای یاد شده توافقااتی باین دو   که آمریكا با طالبان 

؛ اما این دور از مذاکرات نیا با شكست روبرو شاد  ،گرفت صورت میباید طرف 

و دو طرف از کشیده  حاصل نگردیدیچ پیشرفتی درباره محورهای یاد شده زیرا ه

رئایس هیئات ماذاکره     ،زادخلیلدادند. شدن احتمالی مذاکرات به دور هفتم خبر 

دو طرف باه   ،در این مذاکرات مطرح کرد کهکننده آمریكا در صفحه توییتر خود 

 ؛اناد   ها دست یافته یهای در زمینه تعیین یک چارچوب برای پایان درگیر پیشرفت

ولی آهسته در مورد ابعاد تعیاین چاارچوب خاتم جناگ در     جدی، های  پیشرفت

وجاود دارد. بناابراین در   ما مشكالت در جاییاات  ا حاصل شده است،افغانستان 

طالبان به لاوم تعیین جدول زمانی خروج نیروهای خاارجی  دور ششم مذاکرات، 

االفغاانی   نخست خواستار آغاز مذاکرات بین اما آمریكا داشت،از افغانستان اصرار 

برگاااری   رغام در چنین شارایطی و علای   .بودبس در این کشور  و برقراری آت 

بار سار جاای    ش  دور از مذاکرات اختالفات بسیار جدی بین طالبان و آمریكاا  

ششمین دور مذاکرات صالح آمریكاا باا    برگااری همامان با خود باقی ماند. البته 

ت افغانستان لویه جرگه مشورتی صالح را در کابال برگااار کارد تاا      طالبان، دول

اماا   ،حدود و چارچوب مذاکرات دولت این کشور با گاروه طالباان تعیاین شاود    

در  کنندگان تکرشدر ضمن،  .گروه طالبان حاضر نشد با دولت کابل مذاکره کند

 ،بس اعالم کنند تی از طالبان خواستند تا از اول ماه رمضان آت لویه جرگه مشور

اما طالبان پیشنهادات این جرگه را رد کرد و همامان باا آن حماالت انتحااری و    

 .انفجاری را در برخی والیات افاای  داد

 دور هفتم مذاکرات طالبان و آمريکا در دوحه .6

به مادت دو   1221 در تیرماه سال هفتمین دور از مذاکرات صلح آمریكا با طالبان 

خاروج   هاا پیراماون  وگو گفات  ،ماذاکرات از دور ایان  در . در قطر آغاز شدهفته 
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االفغانی صالح و   نیروهای خارجی، تضمین مبارزه با تروریسم، آغاز مذاکرات بین

پس از پایان دور هفتم مذاکرات،  صورت گرفت.بس فراگیر با طالبان مذاکره  آت 

دند که پیشرفت خوبی در مذاکرات صورت گرفت و قارار اسات   طالبان اعالم کر

ها، نیروهای خود را از افغانستان خارج و در آینده نیا در اماور داخلای    آمریكایی

انجام ندهند. در مقابل، وزارت خارجه آمریكاا، ضامن   ای  افغانستان هیچ مداخله

طالباان  تكذیب سخنان طالبان، اظهار داشت که هدف اساسی مذاکرات صالح باا   

ها از جمله نماینادگان دولات، احاااب سیاسای، جامعاه       این است که تمام افغان

 وگو گفتحل سیاسی و پایان جنگ با هم  مدنی، زنان و طالبان برای یافتن یک راه

کارد کاه    تأکیاد زاد نماینده ویژه آمریكا در امور صلح افغانساتان نیاا    کنند. خلیل

غانساتان اسات ناه توافاق بارای خاروج       آمریكا درصدد توافق جامعه صلح در اف

نیروهای آمریكایی از این کشور. اظهارات مقاماات آمریكاایی و رهباران طالباان     

نشان داد که با وجود مذاکرات طوالنی، اختالفات دو طرف جدی و عمیق است. 

بس  ش برقراری آت پذیر به این معنی که آمریكا توافق نهایی با طالبان را منوط به

ها، آغاز مذاکرات مستقیم صلح با دولات افغانساتان و نیاا     ف عملیاتفراگیر، توق

ناویس   های مبارزه با تروریسم از سوی طالبان کرده است و حتی در پی  تضمین

گروه طالباان  »توافقنامه صلح اصرار آمریكا بر این بود که در بندی اضافه شود که 

هیات رهباری  « ارزه کند.نماید با گروه تروریستی داع  در افغانستان مب تعهد می

نماود:   تأکیدهای آمریكا مخالفت کرد، بلكه  طالبان در مذاکرات نه تنها با خواسته

توافقات با آمریكا باید به خروج نیروهای خارجی از افغانستان منجر شود؛ آمریكا 

گاذاری داشاته باشاد؛    تأثیرنباید در آینده در امور داخلای افغانساتان دخالات یاا     

و فراگیر تا زمانی که نیروهاای خاارجی حضاور دارناد، معناایی       بس دائمی آت 

ندارد؛ پس از خروج آمریكا از افغانساتان و یاا تعیاین جادول زماانی مشاخص،       

االفغانی صورت خواهد گرفت، اما مذاکره با دولت افغانستان هرگاا   مذاکرات بین

نامشاروع   فت. چرا که به گفته طالبان، اساسا دولت افغانستانپذیر صورت نخواهد
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تواناد   گیرنده هام نمای   بوده و هیچ قدرتی از خود ندارد و به همین جهت تصمیم

تواناد در   باشد؛ اما به عنوان یک بازیگر داخلی همانند یاک حااب سیاسای مای    

االفغانی حضور داشته باشد. بنابراین از دید طالبان تا زمانی کاه   های بینوگو گفت

باس و   ان صاورت نگیارد، اعاالم آتا     خروج کامل نیروهای خارجی از افغانست

 االفغانی نیا در کار نخواهد بود.  مذاکره بین

 بر اما در مورد مخالفت طالبان با تعهد مبارزه با داع  در افغانستان نیا طالبان

 داع  تروریستی گروه با طالبان مبارزه بند آوردن با ها آمریكایی که اند عقیده این

 در طالباان  سیاسی هستند. دفتر فریبكارانه بازی یک لدنبا به واقع در افغانستان در

 این دنبال به واقع در  توافق، از بند این گنجاندن با آمریكا اعالم کرد که باره همین

 شاده  داعا   باا  مباارزه  باه  راضی آمریكا با توافق در طالبان کند اعالم که است

ید هستند تا باا  ها در حال یک بازی جد آمریكایی که است؛ اما واقعیت این است

تغییر چهره ضدآمریكایی طالبان و ایجاد وجهاه ضادآمریكایی از طریاق جناب      

ذیل پارچم داعا    طالبان را ناراضی ای برای گروه تروریستی داع ، افراد  رسانه

 توافاق،  از بناد  ایان  امضاای  باا  به گفته طالبان، .جذب این گروه تروریستی کنند

کرد یعنای صالح صاوری باا طالباان و       دخواه شروع را خود جدید بازی آمریكا

جایگاینی داع  به جای طالبان. باز هم آمریكا به اسم مبارزه با تروریسام یعنای   

زماان در   داع ، حضور نظامی خود در افغانستان را توجیاه خواهاد کارد و هام    

 یاک  کرد که داع  خواهند برجسته را موضوع این شدت به آمریكایی های رسانه

همین امر موجب خواهاد شاد تاا بدناه      و است افغانستان رد ضدآمریكایی گروه

ناراضی طالبان در ذیل گروه تروریستی داع  سازماندهی شوند و دوباره جناگ  

و درگیری در افغانستان گسترش یافته و به مناطق پیرامونی نیا سرایت کند. بویژه 

 دارناد و  ضدغربی و ضدآمریكایی افكار شدت به طالبان مبارزاتی و میانی که بدنه

 باا  هاا  آمریكایی واقع در. هستند بدبین طالبان با آمریكا مذاکرات رهبران به نسبت

 .هستند داع  برای سربازگیری دنبال به فریب
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 دور هشتم و نهم مذاکرات طالبان و آمريکا در دوحه .7

 1221دوحه در مرداد  در طالبان و آمریكا صلح دور مذاکرات هشتمین پایان از بعد

 نهاایی  ساند  و ارزیاابی  بررسی آغاز از طالبان روز به طول انجامید، 10د که حدو

 باا  را خاود  شادید  مخالفات  همچناین  طالبان داد. گروه خبر آمریكا با صلح توافق

 برگاااری  و اعاالم  آن نتیجاه  انتخابات ریاست جمهاوری افغانساتان و   برگااری

 . این کرد تأکید تخاباتان تعویق ضرورت عنوان و بر جنگ اعالم نشانه انتخابات را

 برگاااری  در تعهاد خاود   مرکای به رهبری اشرف غنای بار   دولت حالی بود در

ا در ماورد  ناد تا  توافاق کرد  آمریكاا و طالباان   نمود. تأکید مقرر زمان در انتخابات

رود  میرغم اینكه گفته شد انتظار . علیاقدامات آینده با رهبران خود مشاوره کنند

، اما مذاکرات میان نمایندگان گروه طالبان و آمریكا امضا شودنامه  به زودی توافق

دور هشتم نیا دساتاورد قابال ذکاری نداشات. هماماان باا برگاااری دور نهام         

وگوهای آمریكا و طالبان در دوحه در اواخار مارداد و اوایال شاهریور مااه       گفت

 موقات  حكومت ایجاد مذکور در خصوص توافق نمایندگان جنجالی ، خبر1221

منتشار شاد.    انتخاباات  و تعویاق برگاااری   افغانساتان  ماهه در 1۴ یک دوره رایب

 ماذاکرات، از  دور نهام  آغااز  از پای   جمهوری آمریكا نیاا  ترامپ، رئیس دونالد

 آمااده  طالباان  اینكاه  و حكومت مرکای افغانستان با طالبان توافق ضعیف احتمال

 خاروج  ضارورت  بار  همچناین  آمریكا است، خبار داده باود. وی   با جنگ توقف

 در کارد. طالباان   تأکیدافغانستان  در اطالعاتی حضور تقویت و نیروهای آمریكایی

افغانساتان،   در آمریكاا  «اطالعاتی»حضور  بر ادامه مبنی ترامپ اظهارات به واکن 

حضاور   تنهاا  صالح،  از پس گروه این که کرد مطرح سخنان، این با مخالفت ضمن

ساال   تا آمریكا شد طبق توافق دو طرف،رد. گفته میپذیمی را آمریكا «دیپلماتیک»

 طالبان و کرده خارج پایگاه در افغانستان 2از  را خود نظامی هاار 2، حدود 1010

بس اعالم اند، آت شود از والیاتی که نیروهای آمریكایی خارج شدهمی نیا متعهد

 11ماالت  ح مشاابه  ایهرگاا حملاه   افغانستان خاک از کند و اینكه تضمین دهد
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 2تا  1ابقای  احتمال نخواهد شد. همچنین دهی سازمان علیه آمریكا 1001 سپتامبر

مطارح   القاعده تهدیدات از منظور جلوگیری به افغانستان در آمریكایی هاار نظامی

ایجااد   جمهوری وقت افغانستان کاه هماواره   غنی، رئیس گردید. در مقابل اشرف

 گیریبیان کرد که طالبان صالحیت تصمیم کرده بود، رد شدت به را موقت دولت

 مقرر موعد انتخابات ریاست جمهوری نیا در ندارند و را کشور درباره سرنوشت

-موافقت امضای شد. در حالی که احتمال خواهد برگاار 1221مهر  ۱یعنی در  آن

که شا  روز باه طاول انجامیاد،      مذاکرات نهم دور در طالبان و آمریكا نامه صلح

ر زمانی وجود داشت. با وقوع انفجار در نادیكی سفارت آمریكا و مقار  بی  از ه

محلی ناتو در کابل در اوایل سپتامبر، تعدادی از شهروندان افغاان و یاک سارباز    

آمریكایی کشته شدند. پس از اینكه طالباان مسائولیت ایان انفجاار را بار عهاده       

با فرستادگان طالبان  ای که قرار بودضمن اشاره به نشست محرمانه گرفت، ترامپ

آمریكاا و   نادگان ینمادر آمریكا داشته باشد، خبر از خاتمه ماذاکرات صالح باین    

طالبان داد. طالبان در واکن  به بیانیه ترامپ در خصوص توقف مذاکرات مطارح  

کرد که لغو مذاکرات صلح، بیشتر به ضرر واشنگتن است، زیرا طالبان ثابت کارده  

شود و برای رسیدن باه  آمریكا از افغانستان راضی نمی که به کمتر از خروج کامل

این هدف، به جهاد خود ادامه خواهد داد. با مشاهده واکن  طالبان، مایک پمپئو، 

وزیر امور خارجه آمریكا اعالم کرد واشنگتن همچنان خواهان توافاق باا طالباان    

ماناد. هار   مای  خواهد اطمینان یابد که طالبان به تعهدات خود پایبنداست، اما می

چند کشته شدن یک سرباز آمریكایی توسط طالبان توجیهی برای خاتمه مذاکرات 

 توسط ترامپ بود، اماا دالیال اصالی ایان دساتور را ساایر موضاوعات تشاكیل        

دهند؛ ظاهراً طالبان به دلیل پیشینه تاریخی منفی کمپ دیوید به عناوان محال    می

که با ترامپ در این مكان مالقات کنند و پیشنهادی ترامپ برای مذاکره، نپذیرفتند 

البته برخی جمهوری آمریكا گردید.  این موضوع موجب عصبانیت و واکن  رئیس

 11زمانی روز تعیین شده برای مذاکرات با طالبان )قارار باود   منتقدان آمریكایی هم
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که توسط القاعده، متحد طالباان صاورت    1001سپتامبر  11سپتامبر باشد( با حادثه 

احترامی به قربانیان ایان حادثاه توصایف    ی دولت ترامپ و بیخطارفت را نوعی گ

 2چنین از اینكه دولت ترامپ نتوانسته است از طالبان در طای برگاااری   کردند. هم

 کنند.  دور مذاکره، ضمانت عدم حمله به نیروهای آمریكا را بگیرد، انتقاد می

در دیدار هیاات سیاسای گاروه    وزیر امور خارجه پاکستان ، 1221در مهر ماه 

آمریكا و طالبان خواسات   از آباد اسالم در «مال عبدالغنی برادر»طالبان به ریاست 

دست به کاار شادن پاکساتان بارای از سارگیری      . مذاکرات خود را از سربگیرند

توان به نیاز دولت کناونی آمریكاا   مذاکرات آمریكا و طالبان را قبل از هر چیا می

 وزیار  نخسات خاان،  عماران اکرات و ماموریت محول شاده باه   به ازسرگیری مذ

 جمهور رئیسواقعیت این است که اگرچه . پاکستان از سوی آمریكا مرتبط دانست

ها مذاکره با این گروه پایان داد تاا نشاان دهاد     ای به ماه آمریكا به طور غیرمنتظره

افغانساتان  هاای میادانی در    کند؛ اما واقعیت می کشورش از موضع قدرت مذاکره

دهد دولت کنونی آمریكا برای بیرون کشایدن پاای واشانگتن از بااتال       می نشان

 اسات.  افغانستان جا مذاکره چاره دیگری ندارد و لغو مذاکره تاکتیكی بی  نبوده

نكه تنها چند ساعت پس از دیدار هیات طالبان با مقامات پاکساتانی، خلیال زاد   ای

ن برای نخستین بار پس از لغو مذاکرات، با هیات نماینده آمریكا در امور افغانستا

شاهدی بر تعجیل دولت ترامپ برای ازسرگیری  کرد، دیدار طالبان در اسالم آباد

 .مذاکرات است
 

 االفغانی در مسکو  های صلح بينوگو گفت .5

 1011در ناوامبر   مساكو های صالح افغانساتان در   وگو گفتنخستین دور نشست 

که در  حضور نمایندگان گروه طالبان در مسكو برگاار شدبا  (1222 اواسط آبان)

نمایندگان و فقط ای از حكومت افغانستان و آمریكا حضور نیافتند  هیچ نماینده آن

مساتقیم باا طالباان    حضور داشتند که البته به شكل شورای عالی صلح افغانستان 

ا اعاالم  وحدت ملی افغانستان به ریاست اشرف غنی نیدولت . وگو نكردند گفت
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سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسایه   گان دولت نیستند.نمایندافراد، این کرد که 

گیری شرایط مناسب برای آغاز مذاکرات مستقیم باین   شكلرا این نشست هدف 

مطارح  های سیاسی مختلف افغانستان  دولت، طالبان و نمایندگان احااب و جریان

   .(www.mehrnews.com,1222) نمود.

ایاران، چاین، پاکساتان،     جمهوری اساالمی  ، نمایندگانی ازمذکوردر نشست 

اما دولات   حضور داشتند،تاجیكستان، ازبكستان، ترکمنستان، قااقستان و هند نیا 

ه بود. بعد از گذشات چهاار مااه از    آمریكا از حضور در این نشست اجتناب کرد

چهارمین نشست نمایندگان طالباان و نماینادگان   سكو و پایان برگااری نشست م

 االفغاانی  مذاکرات باین در دوحه، خبر برگااری نشست دیگری موسوم به آمریكا 

 اوایال فوریاه   دراالفغانی به میابانی مساكو   دور نخست مذاکرات بینمنتشر شد. 

به دلیال  مسكو  االفغانیمذاکرات بیننشست  گردید. برگاار (1222بهمن ) 1012

در  نکنفرانس ب ا برگااری از زمان ، های مختلف داخلی افغانستان گروه گردهمایی

 ،کابال و شاورای عاالی صالح     بود. از آنجا که دولتسابقه  بی تاکنون 1001 سال

جهات حضاور در نشسات     نپذیرفتند، بنابراین از آنهادر این نشست را  مشارکت

ناده سیاسای از احاااب سیاسای     نماینفار   ۴0به عمال نیاماد. اماا    دعوت مذکور 

بااه ریاساات  قطاار  دریااازده نماینااده از دفتاار سیاساای طالبااان    و افغانسااتان 

نفار   ۴0در این مذاکرات شرکت کردند. در میاان ایان    شیرمحمدعباس استانكای

شاهد حضور برخی از نمایندگان مجلس افغانستان؛ محمد حنیاف اتمار، مشااور    

جمهوری؛ حاماد کارزی    انتخابات ریاستامنیت ملی سابق و یكی از کاندیداهای 

سابق؛ محمد محقق، رئیس حاب وحدت اسالمی مردم افغانستان و  جمهور رئیس

حكمات خلیال کارزی، معااون پیشاین وزارت خارجاه        معاون عبادا  عبادا ؛  

 ،یونس قاانونی محماد  ؛وکیل احمد متوکل، وزیر خارجه پیشین طالبان ؛افغانستان

والای پیشاین بلاخ و از     ،محمد نور ءعطا؛ فغانستانی اجمهور رئیسمعاون سابق 

طالباان   و... باودیم.  نمایندگان حاب اسالمی حكمتیاار  ائتالف شمال؛فرماندهان 

http://www.mehrnews.com,1397/
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پی  از برگااری این نشست اعالم کرده بودند که تماایلی باه ماذاکره باا دولات      

 ، احااب و مردمسیاسیون، بارگان مذهبی و قومیبا  وگو گفتندارد اما حاضر به 

 افغانستان هستند. 

رهباران   ههای خاود را با   ها و روند رویكردتا  طالبان در نشست مسكو تالش کرد

منتقادین گاروه    تارین  مهام سیاسی و حتی جهادی افغانستان دیكته کند، طاوری کاه   

های طالبان حرف زدناد و اعاالم کردناد     طالبان در نشست مسكو نیا از تغییر رویكرد

 (.1222)بااقری،   حقو  زنان مطابق اصول اساالمی اسات   که طالبان به دنبال رعایت

 افغان در ایان نشسات بار    های سیاسی نمایندگان طالبان و رهبران احااب و گروه

حفظ، تقویت و اصالح نهادهای بنیادی، دفاعی و دیگر نهادهای ملای افغانساتان   

ایان  کردند. اهمیت این موضوع از آنجا بود کاه قبال از    تأکیدبعد از توافق صلح 

پس از  اعالم کرده بود کهشیرمحمدعباس استانكای، رئیس هیات طالبان  نشست،

، هاای صالح  وگو گفات و به نتیجه رسیدن  خروج نیروهای آمریكایی از افغانستان

های  دیگر به ارت  ملی افغانستان نیازی نخواهد بود که این اظهارات او با واکن 

شست مشورتی مسكو توافقااتی در  ن در پایانمواجه شد. غنی  جمهور رئیسمنفی 

هاای  وگو گفتتوافق در خصوص ادامه روند »خصوص این موارد به دست آمد: 

پیروی از اصاول اساالم در   »، «بر حفظ اردوی ملی افغانستان تأکید»، «االفغانیبین

اطمینان در خصوص رعایت حقو  زناان در چاارچوب   »، «همه امور نظام کشور

 ،«حاذف طالباان از لیسات سایاه ساازمان ملال      »، «های اسالمیمطابقت با ارزش

، «از افغانساتان  خاروج کامال نیروهاای خاارجی    »، «رهایی زندانیان گروه طالبان»

ساپس  «. در داخل کشور برای برقراری ارتبااط بیشاتر   طالباندفتر رسمی  افتتاح»

باس واقعای تنهاا پاس از خاروج      کرد که آت  اعالمشیرمحمد عباس استانكای 

 (.fa.euronews.com,1012) دمی بیگانه از این کشور محقق خواهد شا نیروهای نظا

کرد که قانون اساسی  تأکیدبا وجود توافقات فو ، گروه طالبان در نشست مسكو 

افغانستان فاقد اعتبار است، چرا که هم به تقلید از غرب نگاشته شده است و هام  
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ظیم شده اسات. لاذا   در زمان اشغال این کشور توسط نیروهای خارجی، تهیه و تن

بایستی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، علماء کشور دور هام جماع   

محمد یونس قانونی، معااون ساابق    شوند و قانون اساسی جدیدی را تهیه نمایند.

کاه در نشسات حضاور     ی افغانستان و از نمایندگان ائتالف شامال جمهور رئیس

 و پاذیر  ون اساسای افغانساتان تعادیل   قاان  داشت، در این رابطاه اعاالم کارد کاه    

  (www.entekhab.irو1222ست اما حذف شدنی نیست. )پذیر ا اصالح

از برگاااری  ای نداشات، ناه تنهاا    نمایناده این نشست  درکه دولت افغانستان 

کرد ایان   تأکیدنمود، بلكه های سیاسی افغان در آن انتقاد  نشست و حضور چهره

برای دستشان از قدرت دور مانده است، لذا  د کهافرادی هستندر حقیقت  هاچهره

را  نظاام سیاسای موجاود   هایی که حاکمیت و در چنین نشستبه قدرت  دستیابی

البته ساایر منتقادین نیاا در کناار دولات، از       نمایند.کنند، شرکت میتضعیف می

 ، ا  شارامیناالفغانی در مسكو انتقاد کردند به عنوان مثال، برگااری نشست بین

روسیه دو تاکنون، معتقد است گر امور سیاسی و والی سابق والیت پكتیكا، تحلیل

در افغانساتان و ضاربه زدن باه     اش در منطقه مخصوصاًرا به خاطر منافع نشست

صلح مساكو  تحت عنوان مذاکرات ومت افغانستان و روند مذاکرات، حك آمریكا،

-سااید صاافی  www.afghanistan.asia-news.com,1012) ) وده اساات.برگاااار نماا 

طالبان در نشست »کرد:  تأکیدنیا  شمی، عضو مجلس سنا از والیت سمنگانها ا 

به  امانكردند.  مشارکت ،ونای و عربستان برگاار شداند جهان اسالم که در علمای

کشوری که نیت آوردن صالح را نادارد و تنهاا باه      به عنوان اخواست روسیه  در

فعالیات  اش با ایاالت متحده و مداخلاه در اماور داخلای افغانساتان     خاطر رقابت

 .«کناادیدهااد و در کنفاارانس مسااكو شاارکت ماا مثباات ماای پاسااخ ا کنااد ماای

(www.afghanistan.asia-news.com,1012)  معتقاد   جمهاوری  ارگ ریاستهرچند که

 االفغاانی در مساكو باعاد تضاعیف    هاای صالح باین   وگو گفات است برگاااری  

هایچ   بناابراین  شاود، و جایگاه دولت و ارتقای موقعیات طالباان مای   مشروعیت 

http://afghanistan.asia-news.com/prs/articles/cnmi_st/features/2019/02/04/feature-01
http://afghanistan.asia-news.com/prs/articles/cnmi_st/features/2019/02/04/feature-01
http://afghanistan.asia-news.com/prs/articles/cnmi_st/features/2019/02/04/feature-01
http://www.afghanistan.asia-news.com,2019/
http://www.afghanistan.asia-news.com,2019/
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ساتان، ایان   هاای سیاسای افغان   چهاره در پی نخواهد داشت، اماا  ی اجرایی  نتیجه

شورای عالی  اعالم کردند. «االفغانی مذاکرات بین»آغاز  برایرا گام مهمی  نشست

، صلح افغانستان با وجود عدم شرکت رسمی دولت افغانستان در نشسات مساكو  

و ابراز امیدواری  الفغانی خواندا وگوهای بین ای از آغاز گفت نشانهاین نشست را 

 و1222 ) د.وگو با نمایندگان دولت شون حاضر به گفت ،این که طالبان پس از کرد

(www.entekhab.ir روسایه در   فادراتیو  نماینده ویژه ،ضمیر کابلوفرغم اینكه علی

کاه  االفغانی مسكو اعاالم کارد   در خصوص برگااری نشست بینامور افغانستان 

ایان  از نیاا  هاا   آمریكاایی  ند وهای مقیم مسكو آن را برگاار کرد از افغانتعدادی 

گاذار   ای پایاه  د که چناین ماذاکره  نمودننشست استقبال و به این حقیقت اعتراف 

االفغانی خواهد شد کاه باه توقاف جناگ و خاونریای منجار        حصول توافق بین

(، اما مشخص است کاه آمریكاا کاه در ایان نشسات      www.yjc.irو1221) شود می

حضور نداشت، اساسا تمایل ندارد روسیه در تحوالت افغانساتان ساهمی داشاته    

کند تا به تنهایی تعیاین کنناده روناد ماذاکرات      باشد و به همین جهت تالش می

در پایان نشست دو روزه صلح مساكو  سرگی الوروف گونه که همان صلح باشد.

حال   روسایه بارای پایاان جناگ در افغانساتان و یاافتن یاک راه       ه اعالم کارد کا  

وگوها در دست آنان  خواهد تا روند گفت کند؛ اما آمریكا می االفغانی تالش می بین

( www.swn.af,1222. )وگوها در پشت درهای بسته انجاام شاود   باشد و این گفت

ذاکرات مساكو نقا  روسایه را در افغانساتان باه ویاژه در       ما  داند کهآمریكا می

چنانكه اکنون نیا مسكو دهد.  مذاکرات صلح این کشور با گروه طالبان افاای  می

خاود را   نفاوذ هاای دیپلماتیاک    حمایات  و گاذاری  سارمایه  از طریاق  خواهدمی

 افغانستان افاای  دهد. 

صدمین سالگرد رواباط   همامان بااالفغانی دومین نشست بین 1221در خرداد 

ها حور اصلی بحدم در مسكو برگاار گردید. دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه

نادیاک   و« ماذاکرات باین االفغاانی   »در نشست مذکور، زمینه سازی برای آغااز  

http://www.entekhab.ir/
http://www.swn.af,1397/
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مذاکره  ،ضور مال برادرح عنوان شد.های سیاسی افغانستان با طالبان  ساختن چهره

و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر محور توجه نشست کننده ارشد گروه طالبان 

نفری طالبان را در نشست مسكو  1۴. مال برادر ریاست هیات بوددو روزه مسكو 

محساوب   المللی او در این مقام اولین سفر بینسفر او به مسكو، و  شتبرعهده دا

حكومت افغانستان همچون دور گذشته غایب باارگ نشسات مساكو     گردید.می

مد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و محماد محقاق معااون دوم    محبود. 

در نشسات مساكو شارکت     بودند کههای دولت افغانستان  مقام وقت اشرف غنی

از خود که  دولت کابلبا  وگو گفتکردند که  تأکیدداشتند. طالبان در این نشست 

 ،های صالح ووگ گفتبرای  پذیرد ورا نمی ندارد و دچار اختالف است یاختیارات

 است.افغانستان « اشغال»نخست خواهان پایان 

 انداز مذاکرات صلح با طالبان چشم .6

دور از مذاکرات رسمی میاان آمریكاا و طالباان در دوحاه و اباوظبی و       2تاکنون 

االفغانی در مساكو برگااار شاده اسات.     چنین دو دور از مذاکرات رسمی بین هم

سااز ماذاکرات دولات    اند به عنوان زمیناه توهای مختلف میبرگااری این نشست

هاا، مكمال پروساه    کابل و طالبان تلقی شود منتهی به شارطی کاه ایان نشسات    

مذاکرات صلح باشند و نه در تضاد با آن. به عنوان مثال، برخی نشست مساكو را  

کنند و یا عدم تمایل آمریكاا  در قالب رقابت روسیه و آمریكا بررسی و تحلیل می

های منطقه در موضوع صلح افغانستان و عدم حضور دولت کابل به حضور کشور

زاد، نماینده  طور که زلمی خلیلباشد. هماندر مذاکرات در این زمینه قابل ذکر می

آمریكا در مذاکرات اعالم کرد، او در جریاان ماذاکرات صالح افغانساتان در پای      

های آمریكاا، کااه    منافع ایاالت متحده در قالب مقابله با کشته شدن نیرو تأمین

 تأمینها، کاه  تهدید علیه این کشور و آمدن صلحی که منافع واشنگتن را هاینه

هایی که سابقه حضاور  به همین دلیل، شاهد حضور برخی از افغان باشد.کند، می

در زندان گوانتانامو را نیا دارند در میا مذاکرات با آمریكا هستیم. حمدا  محب، 
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زاد، اعالم  خلیل در واکن  و طی انتقادی تند از زلمی فغانستانا ملی امنیت مشاور

زاد در روناد ماذاکرات صالح بارای کساب جایگااه رهباری در         خلیال »کرد که 

کند و اساساً روند مذاکرات را باه سامتی هادایت     افغانستان برای خود تالش می

 و افغانساتان  زدایی حكومت مشروعیت و راندن حاشیه کرده است که موجب به

این انتقادات تند موجب شد پست « شود. زایی برای طالبان می در مقابل مشروعیت

به میاانی منافع آمریكا در افغانستان مشاور امنیت ملی حمدا  محب تعلیق گردد. 

ای و منطقاه دیگر کشورهای  اقداماتبا از مقابله اهمیت دارد که  برای کاخ سفید

ابایی نادارد. باه عناوان مثاال، ایااالت      ح صل جهت برقرارینفع در افغانستان ذی

متحده در حالی همواره از روابط میان روسیه با طالباان باه عناوان عامال اخاالل      

هاایی  کرد که خود اقدام به برگااری نشستکننده در روند صلح افغانستان یاد می

 معتقد اسات وزیر خارجه روسیه الوروف،  با طالبان نموده است. در همین رابطه،

های شورای امنیت سازمان ملل  به نقو قطعنامهها روسیه را ذشته، آمریكاییدر گ

ماتهم  هاای ماذاکرات صالح افغانساتان     در ارتباط باا فاراهم آوردن زمیناه   متحد 

  شاده  های رسمیوگو گفتاما اکنون ایاالت متحده خود با طالبان وارد  کردند، می

ماهنگ کننده مذاکرات صالح،  رسد چنانچه برگاار کننده یا ه. لذا به نظر میاست

 تر خواهد بود. نهادی مانند سازمان ملل متحد باشد، مفید

های صلح برگاار شده با طالبان، وجود اخاتالف  نقاط مشترک در تمامی نشست

میان طالبان و ایاالت متحده و نیا اختالف طالبان با دولت افغانساتان اسات کاه در    

ادامه خواهد داشت. به عنوان مثاال، در حاالی    مدت( کماکان نیاآینده )کوتاه و میان

 که طالبان معتقد است مشكل کنونی افغانستان دو ب عد داخلی و خارجی دارد، ب عاد 

اشغال این کشور توسط آمریكا اسات، بناابراین بارای رفاع ایان مشاكل،        خارجی

هاا باه عناوان طارف اصالی جناگ و ناه میاانجی         بایستی به سراغ خود آمریكایی

لح میان دولت کابل و طالبان رفت و در این میان، کار خاصی از دولت مذاکرات ص

 آید.گران به وجود آمده، برنمیافغانستان که خود نیا توسط اشغال
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ها مرتبط است که افغان خود به مشكل افغانستان از نظر طالبان نیا ب عد داخلی 

هاا آن را  فغاان میان ا توان پس از خروج نیروهای خارجی و از طریق مذاکراتمی

ها ضمن مخالفت با تقسیم مشكالت به ابعااد داخلای و   مرتفع نمود. اما آمریكایی

خارجی، بر این باورند که موضوعات مورد اختالف با طالبان در مذاکرات صالح،  

جا و کلی حل شوند. مثال دیگر در ارتباط باا اخاتالف میاان    بایستی صورت یک

هاا بارای خاروج    در حاالی کاه آمریكاایی    طالبان و ایاالت متحده این است کاه 

تدریجی از افغانستان زمانی بی  از سه سال یا بیشتر از آن را مادنظر دارناد، اماا    

 مقامات طالبان مدت زمان کمتر از یک سال و حتی شا  مااه را مادنظر دارناد.    

(Mashal,1012) 

رات ادامه اختالف طالبان با دولت افغانستان نیا مشكل دیگر بر سار راه ماذاک  

گونه که در زماان ریاسات جمهاوری حاماد کارزای،      صلح در آینده است. همان

دولت با هدف پیگیری روند مذاکرات صلح باا طالباان، شاورای عاالی صالح را      

الدین ربانی، رئیس این شاورا نشاان داد کاه    تأسیس کرد اما طالبان با ترور برهان

وری اشارف غنای نیاا    جمها  تمایلی به مذاکره با دولت نادارد، در زماان ریاسات   

شرط دولت کابل با طالبان مطرح شد اما این گروه آن را های بدون پی وگو گفت

نپذیرفت، چراکه در پی کسب امتیازات بیشتر بوده و پیشنهادات صالح ماذکور را   

ای که توسط دولت اشارف غنای بطاور    مسئلهنماید. نشانه ضعف دولت تعبیر می

بود. ایان در حاالی اسات کاه     « عالی صلح لویی جرگه»شد، تشكیل  جدی دنبال 

منتقدان غنی از جمله دکتر عبدا ، حنیف اتمر و برخی از رهبران جهاادی نظیار   

خان، ژنرال عطاء و استاد محقق، لویی جرگه صلحِ مدنظر اشرف غنی را  اسماعیل

رد کرده و بر این باور بودند که غنی در برگااری لویی جرگه صالح، بای  از آن   

های کشور باشد، به فكر منافع قشری،  كر منافع ملی افغانستان و مصلحتکه به ف

قومی و سیاسی خود است. با توجه به چنین اختالفاتی بود که حتای اگار امكاان    

برگااری لویی جرگه صلح اگر هم وجود داشت، به احتمال زیااد از ساوی اکثار    
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ه اختالفاات در  جریانات ناهمسو با اشرف غنی مورد تحریم قارار میگرفات. البتا   

درون وحدت ملی محادود باه لاویی جرگاه صالح نباود؛ در خصاوص تعیاین         

نمایندگانی جهات شارکت در دور ششام ماذاکرات صالح در دوحاه قطار نیاا         

اختالفات جدی وجود داشت و جناح اشرف غنی و جناح دکتر عبدا  هار یاک   

نایات باه ایان    خوانی کمتری با یكدیگر داشاتند. باا ع  لیستی را ارائه دادند که هم

های کاری شورای عالی صلح به تعویق افتااد؛  وضعیت و تشدید اختالفات، کمیته

ها فهرست تیم مذاکره کنندگان صلح افغانستان در حالی که قرار بود در این کمیته

ها  گیریدر نشست دوحه مشخص و نسبت به محورهای مذاکرات و نحوه موضع

ه اینكه طالبان و آمریكاا تاا پای  از موعاد     گیری شود. با توجه ب با طالبان تصمیم

( باه میاا ماذاکره    1221مهار   ۱) جمهاوری افغانساتان   برگااری انتخابات ریاست

بازنگشته و به تفاهم دست نیافتند، خواسته اشرف غنی مبنی بر الویات برگاااری   

انتخابات در مقایسه با پیگیری روند صلح میان آمریكا و طالباان اجرایای شاد. او    

هد که دولت تحت ریاست او )در صورتی که برنده انتخابات اعالم شاود(  خوامی

از موضع قدرت در مذاکرات بعدی با طالبان به عنوان دولت مشاروع و منتخاب   

مردم افغانستان حضور داشته باشد. البته تاکنون نتای  انتخابات که اشرف غنای و  

شاک، اعاالم   است، اما بیدکتر عبدا  دو کاندیدای اصلی آن بودند، اعالم نگشته 

نتیجه انتخابات و حواشای ناشای از آن بار موضاوع روناد ماذاکرات باا طالباان         

گذار خواهد بود. در ضمن، طالبان که همواره مخالفت خاود را باا برگاااری    تأثیر

هاا برگااار   انتخابات مذکور که بر اساس قانون اساسی نوشته شده توساط غربای  

)چه به رهباری عبادا  و    ف را با دولت جدیدگردید، اعالم کردند، موضع مخال

چه به رهبری اشرف غنی و یا حضور مشارکتی هار دو نفار در قادرت( نیاا در     

پی  خواهند گرفت. در همین چارچوب، طالبان کماکان ترجیح خواهاد داد کاه   

 هاا  طبق استراتژی خود با ترکیبی از گسترش نفوذ و تهدیاد، بار میااان عملیاات    

در قندوز، بغالن، غانی، ننگرهار( و حوزه نفاوذ خاود در کشاور     )به عنوان مثال
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و افااای    هاا  ات ایان عملیاات  تاأثیر تارین پیاماد و    بیافااید. مسلماً یكی از مهم

ها بر روند مذاکرات صلح با طالبان خواهد باود. چنادین مااه اسات کاه       درگیری

مختلاف   زلمی خلیل زاد نماینده آمریكا در امور صالح، باا سافر باه کشاورهای     

)پاکستان، عربستان، روسیه، قطر، چین و ...( و دیدار با رهبران سیاسی در داخال  

کند تا بنوعی با طالبان به توافقاتی دست یابد که در نتیجه این  و خارج، تالش می

هاای دائمای آمریكاا و حضاور بخشای از نیروهاای آن        توافقات طالبان با پایگاه

طالبان را از لیست سیاه سازمان ملال خاارج و   مخالفت نكند و در مقابل، آمریكا 

المللی را بردارد و زندانیان طالبان را آزاد کناد، ساپس طارفین در     های بین تحریم

بس کارده، دولات موقات تشاكیل و در      بندی مشخص شده اعالم آت  یک زمان

کاه طالباان قبال از هار     ای  مسئلهمورد برگااری انتخابات آزاد تصمیم بگیرند. اما 

دارناد   تأکیدکرده خروج نیروهای خارجی از افغانستان بوده و  تأکیدقی بدان تواف

هاا در   که تا زمانی که قانون اساسی افغانستان تغییر نكند، روی کار آمادن دولات  

 افغانستان غیرمشروع خواهد بود. 

با در نظر گرفتن این واقعیات و توجه به مذاکرات برگاار شده تاکنون، شاهد  

البان به مذاکره با دولت افغانستان هستیم. این عادم تمایال باه ایان     عدم تمایل ط

بخشای  دلیل است که طالبان هر نوع مذاکره با دولت کابل را به معنای مشروعیت

کنند، در حالی که از آغااز نیاا مخاالف موضاوع مشاروعیت ایان       به آن تلقی می

اهند کرد که بر سار  گویند تنها زمانی با دولت مذاکره خو طالبان میدولت هستند. 

ها د. اما آمریكاییتوافق شده باشبا آنها تاریخ دقیق خروج نیروهای نظامی آمریكا 

باس و  آتا  برقاراری  عملی شدن توافقات آنها باا طالباان مشاروط باه     معتقدند 

. طالباان در مقابال، بار ایان بااور هساتند کاه        االفغاانی اسات   وگوهای بین گفت

کاه هماه   در کشور ایجاد حكومت اسالمی خروج نیروهای خارجی و  درصورت

وقتی  لذا .جنگی وجود نخواهد داشت دیگرها در آن مشارکت داشته باشند،  افغان

توان گفت بعید باه  معنایی نخواهد داشت. بنابراین مینیا بس آت جنگی نباشد، 
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بس جامعی که همواره مدنظر دولت کابل و نیا آمریكا است رسد که آت نظر می

دانناد کاه   مراحل از مذاکرات رخ دهد، چرا که طالبان بهتر از هر کسی میدر این 

هاا در کشاور شاده اسات،     نمایی و افاای  وزن و جایگااه آن آنچه باعد قدرت

سیاست است که ممكن است از  میدان نه و جنگ حضور و تحرکات آنها در میدان

توجاه خاود    لقاب نفوذ بس، این تحرکات را از دست بدهد و قدرت وطریق آت 

بس، به مثابه دستاورد و پیروزی وقوع آت  که است آگاه را از دست بدهند. طالبان

 باود  خواهد دولتی نیروهای تقویت انگیاه و کابل دولت برای توجهی قابل سیاسی

توان ندارد. از منظر طالبان تنها زمانی می دولت به دستاورد اعطای این به تمایلی لذا

خروج کامال نیروهاای خاارجی و     دست یافت که مدت لندجامع و ب بسبه آت 

نیاا   افغانساتانی  احاااب  آن سایر در که شود ممكن صلحی به حتمی شرایط انتقال

 های فو ، باید در نظر داشت که ممكان باشند. البته در کنار تحلیل داشته حضور

بخا    نای در این شرایط،نكند.  قبول ای رامذاکره نوع هیچ طالبان، از بخشی است

جهاادی   و مسالحانه  بار مباارزات   کاه  رادیكال هایگروه سمت به توانداز طالبان می

احتماال   شوند، صلح جذب روند به اکثریت طالبان اگر کنند، متمایل شوند.می تأکید

 مخاصامه  ترک خود، داخلی هایرقابت به دلیل این گروه از دارد که تعداد معدودی

جذب شوند. به عنوان مثال،  داع  مانند رادیكال ایهگروه دیگر سوی نكنند و یا از

ا  آخوندزاده به برقراری مذاکره با دولت کابل تمایل دارد اماا  در حالی که مالهبت

هاایی مبنای بار    الدین حقانی مخالف مصالحه با دولت است یا حتای زماماه  سراج

 (Giustozzi, 1012). همكاری شابكه حقاانی و گاروه داعا  خراساان وجاود دارد      

سیاسات   یاابی باه اهاداف اعالمای    مشخص است، ترامپ با توجه به عادم دسات  

اش در قبال جمهاوری اساالمی ایاران، کاره شامالی، چاین، ونااوئال و        خارجی

افغانستان؛ نیاز به کسب موفقیت در عرصه سیاست خاارجی و اساتفاده از آن در   

نابراین، بعید به دارد. ب 1010تبلیغات و مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 

رسد با توجه به عدم حصول به موفقیات قابال ذکار در عرصاه سیاسات      نظر می
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خارجی، آمریكا موضوع مذاکره با طالبان را به طور کلای کناار بگاذارد. باه نظار      

ریای بارای حضاور   و برنامه وگو گفتدور  2رسد طالبان نیا پس از برگااری  می

یاابی باه توافاق باا     تمایل به دسات بی سیاسی رسمی در صحنه قدرت افغانستان،

در عرصه قدرت افغانستان به دلیل گساترش   شان تیموقعآمریكا نیست، اما چون 

و افاای  مناطق تحت نفوذ این گروه غیرقابل انكار است، لذا در مقایسه  اتیعمل

تواناد بارای   با ترامپ، عط  کمتری برای رسیدن به توافق دارد و یا حداقل، مای 

 نامه مدنظرش با آمریكا، مدت بیشتری صبر کند. توافقرسیدن به 

 گيرینتيجه

( در 1222)آذر  1011از اولین دور مذاکرات مستقیم آمریكا با طالبان که در اکتبر 

کارده   تأکیدچنان بر مواضع پیشین خود  دوحه قطر برگاار شد تاکنون، طالبان هم

خود را باه برقاراری    ه تنها، نبرای رسیدن به توافق صلح با آمریكا و مدعی است

داند، بلكاه قبال از    ملام نمی بس و آغاز مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان آت 

هر اقدام صلحی از سوی این گاروه، ایان نیروهاای خاارجی اسات کاه بایاد از        

افغانستان خارج شوند و جدول زمانی خروج نیروهاای آمریكاایی، پای  از هار     

زمان با حضور در میا ماذاکرات،   همین جهت هماقدامی مشخص شود. طالبان به 

والیات باا    10در جبهه میدانی نیا حمالت خاود را افااای  داده و در بای  از    

شود  نیروهای امنیتی افغانستان درگیر است. از دید طالبان، صلح زمانی حاصل می

در  ها در آینده آمریكایی که ابتدا نیروهای خارجی افغانستان را ترک گفته و اساساً

آمیاا   امور داخلی افغانستان مداخله نكنند؛ موضوعی که تردیدها دربااره موفقیات  

هاای زیاادی روبارو     بودن مذاکرات صلح آمریكا با طالبان را با ابهامات و پرس 

کناد کاه هادف  از     اما در سوی دیگر این ماجرا آمریكاا اعاالم مای    .کرده است

ن، بلكه ترغیب طالباان بارای انجاام    مذاکرات با طالبان نه برای خروج از افغانستا

زاد تهدید کرده  های داخلی است. خلیل مذاکرات صلح با دولت افغانستان و طرف

بس را قبول نكرده و و با دولت افغانستان مذاکره نكند و  است که اگر طالبان آت 
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های تروریستی از حمله داع  به نیروهای آمریكایی حمله  تضمین ندهد که گروه

چنان روی میاا   کرد، از افغانستان خارج نخواهند شد و گاینه نظامی همنخواهند 

واشنگتن خواهد بود. در ضمن، با توجه به مذاکراتی که تاکنون برگاار شده است 

هاای صالح   توان ایران و روسیه )تا حدی قطر( را طرفادار برگاااری نشسات   می

ساتان، عربساتان   االفغاانی دانسات؛ و پاک  هاای باین  وگو گفات افغانستان در قالب 

سعودی، امارات و آمریكا را حامی مذاکرات دو جانبه آنها با طالبان تلقای نماود.   

روند، اما در ای نداشته و قدم به قدم پی  میطالبان برای ادامه روند مذاکره عجله

طرف آمریكایی دستیابی به توافق با هدف کاه  تلفات انساانی و هایناه ماادی    

تراماپ در مباارزات    غانستان و نیا به عنوان برگ برندهایاالت متحده در جنگ اف

 باشد.مدنظر می 1010جمهوری  انتخابات ریاست

رغم برگااری نه دور نشست صلح در قطار و اماارات و دو   حال و علیبا این 

االفغانی در روسیه و سپس توقاف ماذاکرات در پایاان شاهریور      دور نشست بین

آمریكا و طالبان آغاز خواهاد شاد؛ اماا نباود      ، مذاکرات صلح بار دیگر بین1221

بازیگران داخلی افغانستان در این مذاکرات و عدم شفافیت در توافقات صالح، از  

حال  یاابی باه راه  ی این مذاکرات خواهد باود. در واقاع دسات   ها چال مهمترین 

درخصوص جنگ طوالنی افغانستان که نادیک باه دو دهاه اداماه دارد، در چناد     

رسد. مشاكل افغانساتان وجاود مناافع متضااد داخلای،       به نظر نمیجلسه ممكن 

 ای و جهانی است.  منطقه

معضل افغانستان، اختالفات سیاسی داخلی است که نظر مشترکی  ترین مهماما 

در مورد آینده کشور وجود ندارد. عدم اعالم نتای  انتخاباات ریاسات جمهاوری    

ین انتخابات )عبدا  یا اشرف غنی( ، حواشی احتمالی ناشی از اعالم برنده ا1221

ای  مسائله و نوع تعامل دولت جدید کابل با آمریكا و موضاوع صالح باا طالباان     

 رساد فرآیناد  گذار بر آینده روند صلح در این کشور خواهد بود. به نظر مای تأثیر

کنونی صلح افغانستان )به خصوص در دوحه و ابوظبی( تاکنون باعد به حاشایه  
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گذار داخلی و خارجی در عرصه سیاست افغانستان تأثیربازیگران  رفتن بسیاری از

شده است که خود این موضوع به تنهایی، از پتانسیل باه چاال  کشایدن امكاان     

هاا بارای مقابلاه باا ایان      هرگونه صلح و نتای  مطلوب آن برخوردار است. افغان

منافع  ینتأمتوانند در این شرایط خودشان یک دست و متحد، به فكر وضعیت می

ملی کشورشان باشند و مذاکراتی را پی  بگیرند که همه شمول باشد، اجماع ملی 

افكنای و انحصاارطلبی نباشاد،    در آن لحاظ شده باشد، عجوالنه نباشد، اخاتالف 

مادت ومناافع محادود    یابی به اهداف کوتااه اقدامی برای امتیازگیری جهت دست

 وجود نداشته باشد.

ها نه تنها باا شاتاب آغااز    فغانستان از سوی آمریكاییفرآیند مذاکرات صلح ا 

یابی به توافق نهایی و امضای معاهده صلح با طالباان  شده است، بلكه برای دست

شود. در صورتی که مشخص است حصول به توافق در این روند عجوالنه طی می

ه حال کوتاا  عمومی، تنها به عناوان راه  یابی به اجماعچنین شرایطی و بدون دست

تواند محسوب شود و لذا نتای  کااربردی و جاامع بارای آحااد جامعاه      مدت می

افغانستان در بلند مدت نخواهاد داشات. در ماذاکرات دوحاه و اباوظبی، زلمای       

کناد و طالباان نیاا در راساتای     زاد به عنوان مدافع منافع آمریكا فعالیت مای  خلیل

باه رایانای باا طارف      هاا اهداف و رویكردهای مدنظرشان، در این نشست تأمین

منافع آحااد ماردم افغانساتان     تأمینپردازند که لاوماً این روند به معنای مقابل می

-نخواهد بود. به این معنا که آیا طالبان در این مذاکرات منافع همه اقشار و گاروه 

گیرند؟! چنانچه توافقی میان آمریكا و طالبان های سیاسی افغانستان را در نظر می

هاایی را در  و منافع چه گاروه  تأمیند، این توافق منافع چه طیفی را صورت بگیر

 با دولت افغانستان نمایندگان حضور بدون هانظر نخواهد گرفت؟! اکنون آمریكایی

گیرناد.  نمای  را جدی افغانستان دولت که دهدمی این نشان و کنندمی مذاکره طالبان

شده است تاا آمریكاا و    تأمین های طالبان در مذاکراتدر ضمن، تاکنون خواسته

اند موارد مدنظرشاان مانناد خاود مانناد آزاد     کابل و این طالبان بودند که توانسته
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کنند و هم بنوعی در منطقه و  تأمینها و خروج نیروهای خارجی را شدن زندانی

 الملل مشروعیتی برای خود کسب کنند. جامعه بین

ان باه معناای پایاان جناگ و     در نهایت باید گفت که صالح آمریكاا باا طالبا    

ساالر باا   جنگ»ها در افغانستان نیست و اساسا این مذاکره، نوعی مذاکره  خشونت

اهمیات دارد و    دیگر است. نه آمریكا امنیت و ثبات افغانستان برای « ساالر جنگ

نه طالبان دنبال نظام اسالمی و حكومت معتدل در این کشور است و این احتمال 

های خونین قومی شروع شود،  طالبان به قدرت، تسویه حساب که پس از رسیدن

طلبای   محتمل است؛ چرا که واگرایی قومی، تضااد قاومیتی و سیاسای و تمامیات    

چنان نمود بیشتری در رویكردهای طالباان دارد و ایان امار ماانع از برقاراری       هم

 شود.  امنیت در افغانستان می
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