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  چکیده 
ان واقعیتی انکارناپذیر در افغانستان، پس از چند دهه مبارزه سیاسی، اینک در تحوالت گروه طالبان به عنو

رسد مذاکرات تنگاتنگ  میدانی نظامی و امنیتی این کشور مجالی تازه برای ظهور پیدا کرده است. به نظر می
پرسش این است ورزی و حکمرانی در افغانستان است؛ اما  ها روندی جدید از سیاست طالبان با آمریکایی

یک را بر خواهد  که طالبان در تحوالت اخیر و آتی افغانستان از بین استراتژی جنگ یا استراتژی صلح کدام
مدت خود قصد دارد از طریق مذاکره با حکومت  گزید؟ واقعیت امر این است که طالبان در راهبرد کوتاه

نظامی خارجی به ویـژه ارتـش آمریکـا  مرکزی وارد ساختار قدرت کابل شود و از خروج کامل نیروهای
مدت خود قصد دارد با قبضۀ قدرت در کابل، در مسیر  اطمنیان پیدا کند. در مرحله دوم و در راهبرد میان

های اسالمی خود گام بردارد. در این مرحله طالبان اولویت را  تغییر قانون اساسی افغانستان مطابق گرایش
دهد. در نهایت در راهبرد بلندمدت، قصد دارد پس از تغییـر  ی قرار میگیری از توان نظام بر جنگ و بهره

احیا کنـد. ناگفتـه » خالفت خراسانی«قانون اساسی و قبضه قدرت، بار دیگر امارت اسالمی را با عنوان 
  گیرد. نماند برپایی مجدد امارت اسالمی هم با حمایت نسبی ایاالت متحده آمریکا صورت می

  واژگان کلیدي
  ن، افغانستان، آمریکا، صلح، جنگ، امارت اسالمیطالبا
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  مقدمه 
المللـی را  تحوالت سیاسی و اجتماعی افغانستان به عنوان کشوری که نقش یک شـاهراه بین

ای بوده، همـواره مـورد توجـه  دارد و از دیرباز یکی از بازیگران تأثیرگذار در معادالت منطقه
کادمیک ب وده اسـت. تـاریخ معاصـر افغانسـتان مملـو از ناظران سیاسی و حتی تحقیقات آ
هایی سیاسی بوده که همگی در پی فتح کابل و به  دگرگونی، تغییر و درگیری نظامی میان گروه

  اند. دست گرفتن افسار حکومت بر کل کشور بوده
، پس از ۱۹۱۹آگوست  ۱۹ها که در  استقالل دولت افغانستان از دست انگلیسیبه دنبال 

و انگلیس (معروف به جنگ تل) و امضای معاهده راولپندی اتفـاق افتـاد،  جنگ سوم افغان
گاه صاحب حکومتی قوی و دارای قدرت اعمال فراگیر حاکمیت ملی نبـوده  این کشور هیچ

رسد در کل منطقه آسیا و اقیانوسیه هیچ کشوری به اندازه افغانستان تحـت  است. به نظر می
  مللی قرار نگرفته است. ال تأثیر معادالت قدرت در عرصه بین

ترین  به عنوان اصلی ١حزب دموکراتیک خلق افغانستان ١٩٨٧در اوج جنگ سرد در سال 
بـه » جمهوری افغانستان«ـ لنینیست افغانستان، توانست دولت  گرا و مارکسیست حزب چپ
را ایجاد کند. همین  ٢جمهوری داوود خان را ساقط و جمهوری دموکراتیک افغانستان ریاست

بـه  ۱۹۷۹دسـامبر  ۲۴سئله موجـب ورود نیروهـای نظـامی اتحـاد جمـاهیر شـوروی در م
افغانستان برای حمایت از انقالبیون کمونیست شد؛ اما این امر ورود آمریکا به عنوان رقیـب 

بـا مـدیریت زبیگینـو » ٣کمربنـد سـبز«شوروی به معادالت افغانستان و پیش گرفتن راهبرد 
   ٥تبار را همراه داشت. ـ لهستانی اتژیست آمریکاییدیپلمات و استر ٤برژینسکی،

گرا با حمایت مستقیم آمریکا بودیم و  در نتیجۀ این سیاست شاهد تقویت نیروهای اسالم
برآیند آن تبدیل شدن افغانستان به میدانی برای رقابت و درگیری دو قطب جهان یعنی بلـوک 

که به کشته شدن یک و نیم میلیون نفر های خونین و فراگیر  شرق و غرب بود. پس از درگیری
شاهد خروج آخرین گروه از نظامیان  ۱۹۸۹فوریه  ۱۵و موجی بزرگ از آوارگان انجامید، در 

                                                                                                                                         
1. People's Democratic Party of Afghanistan 
2. Democratic Republic of Afghanistan  
3. Green Belt 
4. Zbigniew Brzezinski 
5. Britannica, Afghanistan, Available at: https://www.britannica.com/ place/ Afghanistan/ 

Political-process, 2020. 

https://www.britannica.com/
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جنـگ  ١٩٩٢تـا  ١٩٨٩های  شوروی در افغانستان بـودیم. متعاقـب ایـن رخـداد، در سـال
دین مجاهدین افغان علیه حکومت کمونیست شدت بیشتری یافت و در نهایـت پـس از چنـ

الله، رهبر حزب دموکراتیک خلق، موافقت کرد به نفع دولت انتقـالی از  جنگ بزرگ، نجیب
ریاست افغانستان را بـر عهـده  ۱۹۹۲از اواسط سال  ١الدین ربانی مقام خود کنار رود. برهان

   ٢، امارت اسالمی افغانستان را ایجاد کرد.۱۹۹۶گرفت، اما طالبان با فتح کابل در سال 
که افغانسـتان بـه اشـغال نظـامی آمریکـا درآمـد، دولـت اسـالمی افغانسـتان  ٢٠٠١تا سال 

شــد و بــا اینکــه فقــط بخشــی کوچــک از  همچنــان در ســازمان ملــل بــه رســمیت شــناخته می
 مـدیریت کشـور را در دسـت  سرزمین

ً
های شمالی افغانستان در اختیار طالبـان بـود، امـا عمـال

گیری و مبـارزه بـا  یاالت متحده آمریکا به بهانه انتقام، ا٢٠٠١سپتامبر  ١١داشت. بعد از حمالت 
ور شد و این کشور را اشغال کرد. از این دوران طالبان نقش یک گروه  تروریسم به افغانستان حمله

 چریک علیه اشغالگران و دولت تحت حمایت آمریکا را پیش گرفت.
ِ
 مبارز

ِ
  جهادی

توانند طالبـان  حمایت از دولت کابل می کردند با ها تصور می هر چند در ابتدا آمریکایی
گیر کنند و شکست دهند، اما بر خالف تصورات آنها نه تنها طالبـان ضـعیف نشـد،  را زمین

هایی از کشور را به دسـت گرفـت. در نتیجـۀ مقاومـت طالبـان و نـاتوانی  بلکه کنترل بخش
از مـذاکره میـان آمریکا در شکست این گروه جهادی، در چند سال اخیر شاهد آغاز روندی 

ایم. در وضعیت کنونی این مسئله قابل طرح  گری قطر بوده آمریکا و رهبران طالبان با میانجی
 
ً
است که انگیزه طالبان از مذاکره با آمریکا و انعقاد معاهده صلح چیست؟ آیا طالبـان واقعـا
ای در پی صلح و بر زمین گذاشتن سالح است یـا اهـداف دیگـری در ذهـن دارد؟ در راسـت

پرداختن به این مسئله ابتدا ضـروری اسـت جریـان طالبـان را از نظـر فکـری و ایـدئولوژی 
بررسی کنیم و سپس مروری کوتاه بر روند اقدامات این گروه در عرصه میدانی داشته باشـیم 
تا از درون آن بتوانیم به فهمی از اهداف واقعی این گروه برسیم و به این پرسش پاسخ دهـیم 

  یک هدف غایی طالبان خواهد بود.  نگ، کدامکه صلح یا ج

  گرایی ظهور و سقوط با تمرکز بر نایکسانی پویاي دیل کاپلند چارچوب نظري: واقع
الملل را تمنیات دولت پیشرو  بین  های نظام گوید قواعد و رویه گرایی ظهور و سقوط می واقع

                                                                                                                                         
1. Burhanuddin Rabbani 
2. William Maley, Fundamentalism Reborn? Afghanistan and the Taliban, 2001, C Hurst & 

Co. p. 14. ISBN 978-1-85065-360-8. 
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گیری نصیب دولت پیشرو  شمکند. از آنجا که منافع چ ترین دولت) تعیین می (یعنی قدرتمند
گرایی  آیند. واقـع های بزرگ نیز درصدد دستیابی به چنین موقعیتی برمی شود، سایر قدرت می

یابنـد  ها نخست به موقعیت دولت پیشرو دست می دهد که دولت ظهور و سقوط توضیح می
 های خـارجی دولـت کنند. این فراز و فرود چه پیامدهایی بـرای سیاسـت و سپس سقوط می

جنـگ و دگرگـونی در سیاسـت «گرایی ظهور و سقوط،  دارد؟ شاید بهترین اثر در سنت واقع
الملـل در گـذر  سرشت بنیـادی روابـط بین«گوید:  باشد. وی می ٢از رابرت گیلپین» ١جهان
الملل همچنان کشمکش مکرر بازیگران مستقل در  ها دگرگون نشده است و روابط بین هزاره

اما تمرکـز پـژوهش حاضـر نـه بـر ایـن » سر ثروت و قدرت است.وضعیت اقتدارگریزی بر 
گرایی،  های نظری حاصـل از ایـن رویکـرد واقـع گرایی، که بر یکی از شاخه خوانش از واقع

  یعنی نایکسانی پویاست.
های  گرایی ظهور و سقوط، نظریه ترین تبلور جدید واقع توان ادعا کرد برجسته بنابراین می

های نظامی مسلطی  های بزرگ را قدرت گوید جنگ اپلند است که مینایکسانی پویای دیل ک
های  ترسند دچار افول شدید شوند. اما نظریـه کاپلنـد حـاوی اسـتدالل اندازند که می راه می
دانـد نـه  ترین ارزش قدرت را تضمین بقـا می  گرایی ساختاری هم هست، زیرا وی مهم واقع

  الملل با منافع دولت مسلط جور شود.  بیناینکه امکانی فراهم کند که آرایش امور 
  های بزرگ نمی بر اساس همین نظریه، قدرت

ِ
توانند همه امـور را کنتـرل کننـد و از درون

تالش آنها برای تضمین و تداوم ابرقدرتی خود، همواره برخی بـازیگران مجـال ظهـور پیـدا 
 ابرقدرت مطابقت ندارد. ب کنند که با خواسته می

ِ
تـوان  ر اساس ایـن الگـو میهای بازیگردان

نشان داد که چگونه آمریکا برای حفظ ابرقدرتی خـود حملـه بـه افغانسـتان را برگزیـد، امـا 
نتوانست همه امور را مطابق خواسته خود مدیریت کند. همچنین بر اسـاس ایـن چـارچوب 
نظری، طرح بحث مذاکره با طالبان نمود گذار آمریکا بـه عصـر سـقوط از ابرقـدرتی خـود 

ست. همین مسئله موجب شده است که بـازیگری همچـون طالبـان بـر خـالف خواسـت ا
واشنگتن برای پذیرش شکست، رویه تهاجمی و سخن گفتن از موضع قدرت را برگزیند. در 

 با افول قدرت جهـانی  حقیقت، اختیار طالبان برای گزینش جنگ و مذاکره را می
ً
توان کامال

  داد.  آمریکا مورد تحلیل و ارزیابی قرار

                                                                                                                                         
1. War and Transformation in World Politics 
2. Robert Gilpin 
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  طالبان، بازیگردانی براي جهاد و ایجاد امارت اسالمی 
مشی سیاسی مورد بررسی و تحلیل  در مبحث پیش رو تفکر طالبانیسم از نظر تئوریک و خط

گیرد. در ابتدای امر باید به این نکته توجه کرد کـه طالبانیسـم بـه اندیشـه و تفکـری  قرار می
شکل گرفـت. ایـن اندیشـه  ١٩٩٤م طالبان در پاییز شود که با ظهور جنبشی به نا اطالق می

  ای فکری بود که بر دو محور اساسی مذهبی و قومیتی تمرکز داشت. برگرفته از مبانی
های مدنیت غربی، بازگشت به عصر قبل از تجدد  احیای مدل خالفت، مبارزه با نوآوری

های ایـن دو  از مؤلفـه پنـداری سـتیزگرایانه گیرانه از مفاهیم دینـی و خودحق و تفسیر سخت
طالبان با اعتقاد به اصل خالفت، قبل از دستیابی به هر نوع پیروزی قاطع در «محور هستند. 

   ١»افغانستان، عجوالنه خلیفه آینده خود را در قندهار تعیین کرد.
های  مخالفت با عناصر فرهنگ و تمدن غربی در کل یکی از شعارهای اساسی همه گروه

سـازد، نفـی  های اسالمی جدا می آنچه بنیادگرایی طالبان را از سایر گروه اسالمی است، اما
مطلق مدنیت غربی است. برای نمونه، وزیر اطالعات و فرهنگ طالبان در زمـان حکومـت 

داری نکننـد  های خـود نگـه ها را در خانه ها وآلبوم پس از این مردم عکس«طالبان گفته بود: 
   ٢»اد است.زیرا این مسئله با اسالم در تض

طالبانیسم را بدان علت که خصایص کلی بنیادگرایی مانند طرح کنترل زنان و نفی ادغام 
ای آنی  توان بنیادگرایی از نوع افراطی قلمداد کرد. ایدئولوژی پدیده  دین و سیاست را دارد، می

ظهـور ای  و ناگهانی نیست که دور از هر عامل دیگری ناگاه به صورت جامع و مانع در نقطه
هایش قـرار دهـد.  کند و سپس به سرعت گسترش یابد و محیط اطرافش را تحت تأثیر جاذبه

ها و شـرایط  تفکر و اندیشه، جریانی است که طی دورانـی طـوالنی بـا فـراهم شـدن زمینـه
یابد. ارزیابی هر جریان فکری نیازمند مطالعه پیشـینه  اجتماعی و زمانی به تدریج انتقال می

اجتماعی و عوامل زمانی و مکانی متعلـق بـه آن جریـان فکـری اسـت. بـه  تاریخی، شرایط
  وجو کرد: های مذهبی طالبانیسم جست توان در اندیشه طورکلی چند محور را می 

  الف) احیای مدل حکومتی خالفت؛
  های مدنیت غربی و نفی مطلق آن؛ ب) مبارزه با پدیده

                                                                                                                                         
، »گیری طالبانیسـم در افغانسـتان پـذیری در شـکل نقـش جامعه«د بخشایش اردسـتانی و پرویـز میرلطفـی، . احم١

 .٣٨، ص ١٣٩٠، ١٤، ش ٤الملل، دوره  مطالعات روابط بین
 .٣٩-٤٠. همان، صص ٢
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  رانه از مفاهیم دینی؛گی ج) بازگشت به دوران ما قبل تجدد و تفسیر سخت
  ١پنداری و تکفیر سایر مذاهب و فرق اسالمی. د) خودحق

نقش همسایگان افغانستان، بـه ویـژه پاکسـتان را در برآمـدن طالبـان نبایـد از نظـر دور 
داشت. پاکستان در یک زد و بند سیاسی، اقتصادی و نظامی و با استفاده از بستر بحرانـی در 

ای جاسوسـی آمریکـا و انگلـیس و کمـک مـالی عربسـتان، ه افغانستان، به کمک سرویس
اش با آسیای میانه و پایان دادن به  جنبش وابسته طالبان را با هدف ایجاد امنیت مسیر تجاری

مسئله سیاسی پشتونستان به وجود آورد. بنابراین پاکستان در پدید آوردن این گـروه بنیـادگرا، 
وه بر ایجاد طالبان و حمایـت از آنهـا، همیشـه نقش انکارناپذیری داشته است. پاکستان عال

توانـد منـافع  مراقب بوده است تا دولتی مقتدر در کابل روی کار نیاید؛ زیرا دولت مقتدر می
پاکستان را به خطر بیندازد و آتش اختالف دیرینه را روشـن کنـد. مطلـوب پاکسـتان، حفـظ 

هیچ دولتی در صـد سـال اخیـر در هایی مثل طالبان در افغانستان بوده و هست؛ زیرا  دولت
افغانستان به اندازه طالبان تحت تأثیر پاکستان نبوده و مالحظات دفـاعی، امنیتـی و سیاسـی 

  ٢المللی خود رعایت نکرده است. ای و بین مد نظر پاکستان را در رفتارهای ملی، منطقه
گی اسـت. ها یک سیاست همیش های پاکستان از طالبان و به طور اعم از پشتون حمایت

افتـد و هـر لحظـه  ها، امنیـتش بـه خطـر می پندارد که بدون حمایت از پشتون این کشور می
ممکن است مسئله پشتونستان مطرح شود. لذا پاکستان بعد از حمله آمریکا هم از حمایـت 
طالبان دست بر نداشت.کارشناسان معتقدند که نقش پاکسـتان در قبـال افغانسـتان شـفاف 

  ٣نبوده است.
جموع، طالبان به عنوان یک جنبش برخاسته از جامعه پشتون افغانسـتان، آن هـم از در م

توانـد از  ای شدیدتری دارنـد، نمی دل مردمان روستایی و غیرشهری که تعلقات سنتی و قبیله
ای پشتون در  ای دور باشد. اساس تأثیرپذیری طالبان از فرهنگ قبیله تأثیرپذیری فرهنگ قبیله

 محسوس است. اولین و مهمنوع تفسیر آنها 
ً
ترین گام در تأثیر  از مفاهیم و قوانین دینی کامال

هــای  فرهنــگ قبــایلی بــر اندیشــه دینــی طالبــان نــوع گــزینش الگــوی نظــام سیاســی و راه

                                                                                                                                         
 .٣٩. همان، ص ١
ستان در دوران طالبان سازی افغان ای در فرآیند دولت نقش بازیگران منطقه«. محمدجواد آقاجری و مرتضی کریمی، ٢

 .٦٤، ص ١٣٩٤، تابستان ٣٠، ش ٨الملل، دوره  ، مطالعات روابط بین»و پساطالبان
) ویژه افغانستان پس از طالبان، تهران: مؤسسه ابـرار معاصـر تهـران، ٣. ابراهیم خاتمی خسروشاهی، کتاب آسیا (٣

 .١٢١، ص ١٣٨٣
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دهی به آن است. برای مثال، مدل نظام خالفت در تفکر سیاسی طالبان گر چه در  مشروعیت
مانی در اسـالمی بـودن آن تردیـد نـدارد، امـا اصل، یک مدل اسالمی است که هـیچ مسـل

های موجـود در جهـان  انتخاب آن به عنوان تنها مدل حکومت مشروع از میـان سـایر مـدل
  ١های دیگری نیز داشته باشد. اسالم و دنیای جدید، ممکن است انگیزه

  نظامی (اولویت جنگ بر مذاکره) شبهگروه دولت و  قامتطالبان در 
ه تحوالت افغانستان به طور گریزناپذیری با مناسـبات جهـانی دوران ظهور طالبان در صحن

جنگ سرد گره خورده است. سقوط حکومت ظاهرشاه به عنوان آخرین پادشاه افغانستان در 
آغازگر تحوالتی  ١٣٥٢پی کودتای محمد داوود و تأسیس جمهوریت در این کشور در سال 

م طالبان انجامید. در واقع جنبش طالبان که بود که دو دهه بعد به ظهور جنبشی سلفی به اس
به طور رسمی بروز و ظهور یافت دارای پیشنیه تاریخی دوران جهـاد بـوده و  ١٣٧٣در پاییز 

  ٢دفعه میان رخدادهای سیاسی و نظامی افغانستان سر بر نیاورده است. یک
ز قـدرت ، نظام مستقر با کودتایی به رهبـری نیروهـای کمونیسـتی ا۱۹۷۰در پایان دهه 

جمهوری خلق افغانستان رسید. نارضایتی از رژیـم  کی به ریاست برکنار شد و نور محمد تره
کودتا، به ویژه به دلیل برخورد سخت با مخالفان و مواجهـه تنـد آنهـا بـا جامعـه مـذهبی و 
رهبران دینی، موجب روگردانی عمومی از حکومت کودتا شد. در ادامـه خـروج شـوروی از 

یروزی مجاهدین در نبرد، به اختالفات و نـزاع بـر سـر قـدرت میـان نیروهـای افغانستان و پ
هـا،  ها، ازبک ها، تاجیک ترین دستجات قومی کشور یعنی پشتون داخلی فاتح کابل از بزرگ

ها انجامید. گرچه مجاهدین طرفدار ایجاد یک رژیم اسالمی در افغانسـتان  ها و ترکمن هزاره
سقوط کابل نمایان شد که آنها خوانش واحدی از محتوای یـک زود پس از  بودند، اما خیلی 

رژیم اسالمی ندارند و عوامل دیگری از قبیل مذهب، تقسیم قدرت بر مبنای تعلـق قـومی، 
تر از استقرار یک ژریـم  مراتب مهم  به… های شخصی و گروهی، اختالفات درونی و رقابت

  ٣مطابق احکام اسالم هستند.
های جهادی به خصوص حکمروایان کابل در حل نهایی بحران  از طرف دیگر عجز گروه
ناپـذیر داخلـی و نـاتوانی دولـت حـاکم در  های ویرانگر و پایان سیاسی کشور و ادامه جنگ

                                                                                                                                         
 .٤٠ص . احمد بخشایش اردستانی و پرویز میرلطفی، پیشین،١
 .٢٣٥، ص ۷۷، س اول، ش اول، تابستان ۱دوره  ، فصلنامه علوم سیاسی،»طالبان دین و حکومت«. سید عبدالقیوم سجادی، ٢
  .١٣٩٦ثور (اردیبهشت)  ١١، سایت اطالعات روز، »جهاد؛ حکومت اسالمی از مجاهدین تا بنیادگرایان«. کریم پاکزاد، ٣
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های سیاسی و نظامی دیگر موجب شـد کـه گـروه  برقراری امنیت عمومی و جلب نظر گروه
خلـع سـالح عمـومی، «و محـوری  تأسیسی به نام طالبان با استفاده از سه شعار جذاب تازه

وارد صحنه شود و به تـدریج از قنـدهار بـه » برقراری امنیت و تطبیق حکومت خدا در زمین
طرف هرات و کابل پیشروی کند و سرانجام با سرنگونی دولـت ربـانی، قـدرت را بـه طـور 

  ١انحصاری در اختیار گیرد.
  

  المللی ي و بینا . دولت طالبان از ناکارآمدي تا تهدیدآفرینی منطقه1
گونه که بیان شد، اندیشه سیاسی و حکـومتی طالبـان مبتنـی بـر خالفـت اسـالمی اسـت.  همان

طالبان پس از تصرف کابل، عنوان دولت اسالمی را به امارت اسالمی تغییر داد، مال محمد عمـر 
را یـاغی و را به عنوان خلیفه و امیرالمؤمنین برگزید و اطاعت از او را واجـب دانسـت و مخـالفین 

مهدورالدم شناخت. بنابراین جنبش طالبان که با داعیه تشکیل حکومت اسالمی قـدم بـه میـدان 
  ٢مبارزه گذاشت، ساختار سیاسی این حکومت را در قالب خالفت و امارت اسالمی بنا نهاد.

داری بر اساس تلقی مدرن  گونه برنامه مشخصی برای اداره جامعه و حکومت طالبان هیچ
داشت. هدف اساسی طالبان احیای اصول جامعـه عربـی قـرن اول هجـری بـود. بـر از آن ن

ای اعمـال و بسـیاری از  های اجتمـاعی گسـترده همین اساس حکومت طالبـان محـدودیت
المللـی  هـای انسـانی و بین اعتنـایی بـه نرم قوانین حقوق بشر را نقص کرد. طالبان ضمن بی

قوق اولیه شهروندان بر اساس فتواهـای تندروانـه پروا در پایمال کردن ح حقوقی و عرفی، بی
کرد. از طرف دیگر، طالبان در جامعه چندفرهنگی افغانستان سیاست مخالفت، یـا  اقدام می
هـای جمعیـت غیرپشـتون را (کـه  اعتنایی بـه منـافع و ارزش ترین حالت، بی بینانه در خوش

وق نژادهای دیگر نبود. نصف جمعیت افغانستان بودند) پیش گرفت و حاضر به پذیرش حق
تعصبات نژادی و مذهبی طالبان موجب شد کـه مشـروعیت خـود را نـزد بخـش زیـادی از 

  ٣جامعه افغانستان از دست بدهد.
ای نیز حکومت طالبان تهدیدی بالقوه علیه کشورهای همسـایه افغانسـتان  در بعد منطقه

ی بـازیگران شد و همین موضوع سـبب شـد حکومـت طالبـان مـورد شناسـای محسوب می

                                                                                                                                         
 .٣، ص ١٣٧٥، ١٠و  ٩، ش »دست طالبانعوامل سقوط کابل به «. فصلنامه سراج، ١
 .٢٤٤. سید عبدالقیوم سجادی، پیشین، ص  ٢
 .١٩٩-١٩٧، صص ١٣٨٠، ٣٣، ش »ها ها و حقیقت طالبان: روایت«. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،  ٣
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های سخت و غلط طالبان در نپـذیرفتن  ای قرار نگیرد. پیامدهای جدی اتخاذ سیاست منطقه
ناپذیری دینی و نـژادی و اصـرار بـر صـدور اسـالم  وگو، تحمل استقرار صلح از طریق گفت

 مد نظر خود موجب نگرانی کشورهای منطقه شده بـود. مجاهـدینی (تکفیـری) کـه 
ِ
انقالبی
های افغانستان دیدند از طریق مبارزه نظامی به جانبداری از  بان را در اردوگاههای طال آموزش

  ١تندروان اسالمی در هندوستان، روسیه، قرقیزستان و ازبکستان برخاستند.
های ناشی از اندیشه و اقدامات برخاسته از طالبان، دو منطقه راهبردی خاورمیانـه  ناامنی

هـای تروریسـتی نیروهـای تحـت  ر داد. ابعـاد فعالیتو اوراسیای مرکزی را تحت تأثیر قـرا
حمایت طالبان از افغانستان به سایر کشورهای منطقه گسترش یافت و روسیه را کـه سـخت 
درگیر مسائل و معضالت پیچیده سیاسی و اقتصادی بود، متوجه خود کرد. گسترش فعالیت 

ی و حتـی درون مرزهـای گرای نزدیک به طالبان در کشورهای آسیای مرکـز های اسالم گروه
فدراسیون روسیه در چچن، داغستان و اینگوش، زنگ خطر افزایش ناامنی در مرزهای روسیه 

  ٢و منطقه خارج نزدیک را برای دولتمردان روس به صدا درآورد.
دولت طالبان نه تنها برای آسیای مرکزی و قفقاز بلکه بـرای کشـورهای منطقـه نیـز یـک 

ران همیشه با بنیادگرایان پشتون (مانند جنـبش قـومی مهـاجر) و رفت. ته تهدید به شمار می
قبل از هر چیز با حمالت آنها علیه شیعیان، هم در قلمرو پاکستان و هم در قلمرو افغانستان 
مخالفت کرده است. عالوه بر این، پناهندگان افغانی ممکن بود بالقوه مشکالت زیادی برای 

کرد. آنها برای تقویـت جنـبش  داخلی چین نیز دخالت می ایران ایجاد کنند. طالبان در امور
کیانگ هـروئین  گرا به طور مرتـب بـه منطقـه اویغورنشـین سـین خواه و ملی اسالمی جدایی

به  ١٩٩٦نظامیان اویغور از سال  شد. شبه کردند که نوعی کمک مالی محسوب می ارسال می
  ٣.جنگیدند عنوان حامیان طالبان علیه مخالفان طالبان می

در این میان دولت پاکستان که نقش مهمی در تأسیس طالبان داشت، از تداوم حکومـت 
این گروه راضی بود. پاکستان در یک زد و بند سیاسی، اقتصـادی و نظـامی و بـا اسـتفاده از 

های جاسوسی آمریکا و انگلیس و کمک مالی  بستر بحرانی در افغانستان، به کمک سرویس

                                                                                                                                         
 .٢٠٠. همان، ص ١
ــانبخش، ٢ ــدتقی جه ــجادپور و محم ــاظم س ــید ک ، منیتی سیاست»انوین ن فغانستال اقبادر سیه ن روسیورا«فد. س

 .٣٢، ص ١٣٩٣، زمستان ٨٤و قفقاز، ش  یمرکز یفصلنامه آسیا
 .٢٠٠ها، پیشین، ص  ها و حقیقت . مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،  طالبان: روایت٣
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اش با آسیای میانه  طالبان را با هدف ایجاد امنیت برای مسیر تجاریعربستان، جنبش وابسته 
  ١و خاتمه دادن به مسئله سیاسی پشتونستان به وجود آورد.

تسلط طالبان بر کابل امکاناتی فراهم کـرد کـه اسـامه بـن الدن، تروریسـت و میلیـاردر 
لقاعده قرار دهـد. های تروریستی گروه ا ناراضی معروف سعودی، افغانستان را مرکز فعالیت

المللـی بـه ویـژه غـرب بـه  گیری اتحاد طالبان با القاعده، بـار دیگـر توجـه بین در پی شکل
تحوالت افغانستان جلب شد. نخستین بار اشغال شـدن افغانسـتان توسـط شـوروی توجـه 

هـای تروریسـتی در افغانسـتان بـه  المللی را به این کشور جلب کرد. اوج فعالیـت گروه بین
گـردد کـه سـرآغاز  های تجارت جهانی در نیویورک باز می سپتامبر و حمله به برج ١١حادثه 

  شد که به حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان انجامید.  تحوالتی گسترده
های دوقلوی مرکز تجارت  سپتامبر و حمله انتحاری منسوب به القاعده به برج ١١حادثه 

ن باعث ایجاد تحول نظامی و سیاسی در افغانستان شد. از جهانی در مقر پنتاگون در واشنگت
)، نیروهـای مبـارزه بـا ١٣٧٣و  ١٣٦٨های شورای امنیـت ( نظر نظامی و بر اساس قطعنامه

تروریسم به رهبری آمریکا به افغانستان حمله کرد تا حکومت طالبان و متحدین خارجی آنها 
هـای داخلـی  الس بـن بـا حضـور گروهیعنی القاعده را ساقط کند. از نظر سیاسـی نیـز اجـ

های سیاست،  افغانستان و بازیگران خارجی مؤثر در تحوالت افغانستان تشکیل شد تا حوزه
امنیت و اقتصاد را برای دوره پس از طالبان ترسیم کنـد. در ایـن اجـالس سـه مرحلـه بـرای 

یک دولت  سازی در افغانستان در نظر گرفته شد: تشکیل یک دولت موقت شش ماهه، دولت
  ٢ماهه و در نهایت یک دولت دائم. ١٨انتقالی 

  
  طالبان در قامت دولت و اولویت یافتن جنگنقش . پایان 2

رغم بیرون راندن طالبان از عرصه رسمی توزیـع   حمله نظامیان آمریکا و ناتو به افغانستان، به
 ١٨ستند در طول قدرت سیاسی در این کشور، موجب نابودی کامل این گروه نشد و آنها توان

سـازی در کابـل و جهـاد علیـه  های نظامی خود علیه فرآیند نوین دولت سال بعد به فعالیت
های حضـور نـاتو، امنیـت همچنـان  اشغالگران خارجی ادامه دهند؛ از این رو در طول سال

  ترین مسئله و خواسته مردم افغانستان بوده است. مهم

                                                                                                                                         
 .٦٢. محمدجواد آقاجری و مرتضی کریمی، پیشین، ص ١
های فرارو، تهران: مرکز چاپ  اتو و چالشای ن المللی رویکرد فرامنطقه . علی جعفری، مجموعه مقاالت همایش بین٢

 .٣٧، ص ١٣٩٠و انتشارات وزارت امور خارجه، 
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های امنیتی زیادی مثـل فعالیـت  یس، با چالشدر واقع دولت موقت از همان ابتدای تأس
های افـراد  رو به رشد باندهای تروریستی طالبان، افزایش کشت و قاچاق تریـاك و خودسری

ساالران جهادی مواجه بود. به سـبب نبـود یـک اســتراتژی هدفمنـد  مسلح وابسته به جنگ
دولتمــردان افغانــستان،  المللی به رهبری آیساف و چه میـان امنیتی، چه میان نیروهای بین

ها و  افزایش هر ساله خشونت ١ای برای تأمین امنیت عمومی اتخاذ نشد. تدابیر مؤثر و سازنده
جویی  موج حمالت تروریستی به ویژه از سوی طالبان موجب شد تا آمریکا و نـاتو در چـاره

ارتش افغانسـتان برای این مسئله به فکر واگذاری مسئولیت تأمین امنیت به نیروهای پلیس و 
بیفتند که با سازماندهی، تجهیز و آمـوزش نیروهـای نـاتو بازسـازی شـده بودنـد. در واقـع 

ـ نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان برای تأمین امنیت بـا دو مــشکل بـزرگ  مشی امنیتی خط
هـای  مردم افغانستان به حضور نیروهـای غربـی در افغانسـتان کـه ویژگی مواجـه بود: اول،

ـ روانی خاص خود را دارند، تمایلی ندارند. در واقع اگر جنـگ داخلـی افغانسـتان   رهنگی ف
کــرد یـا  یــک نیـروی بـومی مشـروع بـرای اعمـال  روحیه مردم این کشور را فرسوده نمـی

کرد، مردم این کشور به هیچ وجه حاضر نبودنـد نیروهـای  حاکمیت در افغانستان ظهور می
خود بپذیرند. دوم، نیروهای غربی از یـک سـو، نیــرویی کالسـیک  بیگانه را در خاك کشور

شوند که تجربه چندانی در جنگ چریکی ندارنـد و از سـوی دیگـر بـا محـیط  محسوب می
در همین راستا در نشست سران ناتو در لیسـبون  ٢اند. عملیاتی و جغرافیایی افغانستان بیگانه

ن به تدریج به نیروهای داخلی واگـذار شـود. توافق شد تأمین امنیت افغانستا ١٣٨٩در آبان 
پس از تصویب این طرح، به صورت مقدماتی تأمین امنیت چند ولسوالی (فرمانـداری) بـه 

  نیروهای داخلی سپرده شد.
نامه امنیتی میـان کابـل و  واگذاری تأمین امنیت داخلی به نیروهای افغان و امضای پیمان

ع را به رسیمت شناخت، نه تنها توفیقی برای دولت که این موضو ٢٠١٤واشنگتن در سپتامبر 
کابل در گستراندن چتر امنیتی خود بر سراسر خاک افغانستان نبود، بلکه اوضـاع امنیتـی بـه 

تر شد و ایـن گـروه توانسـت منـاطق بیشـتری را در  های طالبان متزلزل علت افزایش فعالیت
  ان اشغال کند.قندوز، بغالن، غزنی، ننگرهار و سایر شهرهای افغانست

                                                                                                                                         
 .١٥، ص ١٣٨٢،  ٩، ش ٢، فصلنامه توسعه،  س »روند دموکراتیزه شدن افغانستان بعد از طالبان«. قاسم بختیاری، ١
نامه تخصصی علـوم سیاسـی، ش ، فصل»یابی دوباره طالبان امنیت افغانستان و مسئله قدرت«. الهام حسین خانی، ٢

 .٢٢٨، ص ١٣٩٠، پاییز ١٦
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جمهوری باراک اوباما  شکست آمریکا در اهدافش موجب شد تا کاخ سفید در دوران ریاست
موضوع مذاکره با طالبان را مطرح کند و برای پیشبرد این روند، دفتـر سیاسـی طالبـان در قطـر بـا 

انسـتان موافقت آمریکا تأسیس شد. کاخ سفید ابتدا تصمیم به افزایش نیروهـای آمریکـایی در افغ
گرفت، اما در ادامه متوجه شد که این کار نه تنها دستاوردی برای آنها ندارد، بلکه با گسترش دامنه 

شـود. بـا ایـن حـال اوبامـا بـه دو دلیـل  های آمریکایی افزوده می عملیات طالبان، بر تعداد کشته
تمایـل طالبـان نتوانست به اهداف مد نظرش از طریق مذاکره با طالبان دست یابد: نخست، عدم 

جمهوری حامد کرزی؛ دوم، عـدم پـذیرش خـروج  به مذاکره با دولت افغانستان در زمان ریاست
نیروهای خارجی از افغانستان به عنوان شرط طالبان برای مذاکره بـا آمریکـا. بـا انتخـاب دونالـد 

ن مـد نظـر ترامپ و اعالم استراتژی دولت او در قبال افغانستان، سیاست مقابله و تضعیف طالبـا
سـرباز آمریکـایی و  ۲۴۰۰های مالی و جانی (کشته شـدن حـدود  قرار گرفت، اما افزایش هزینه

تریلیون دالری ایاالت متحده در این جنگ) و دست نیافتن به اهداف موجب شد که  ٠٧/١هزینه 
    ١آمریکا مذاکره مستقیم با طالبان را پیش بگیرد.

  گري ویت نظامیمذاکرات صلح طالبان و آمریکا: حفظ اول
فوریـه  ٢٩مذاکرات صلح آمریکا و طالبان پـس از چنـد مـاه مـذاکره فشـرده در نهایـت در 

ای  به نتیجه رسید. بر اساس بندهای مذاکره و توافقی که میان دو طرف شد، در آینـده ٢٠٢٠
نزدیک همه نیروهای خارجی، به ویژه نیروهای آمریکایی، از افغانستان خارج خواهند شـد. 

قابل، طالبان نیز تعهداتی را برای حضور در قدرت و مشارکت در صحنه سیاسی کابل به در م
توان شکستی بزرگ برای راهبـرد ایـاالت  ها داده است. این مذاکرات تاریخی را می آمریکایی

سال از اشغال نظامی یک کشور در آسیای  ٢٠متحده آمریکا دانست، چون با گذشت حدود 
ت سیستم اداری و سیاسی خود را مستقر کند، بلکه پس از متحمل شدن میانه، نه تنها نتوانس

  شکستی بزرگ، راه خروج از باتالق بحران را پیش گرفت. 
زمان طالبان با آمریکا  با این اوصاف، اکنون پرسش این است که روند مذاکره و جنگ هم

ورد و نتایجی دوحه شد، در آینده چه دستا ٢٠٢٠و دولت افغانستان که موجب پیمان صلح 
خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، راهبرد آتـی طالبـان در صـحنه سیاسـی افغانسـتان پـس از 

تـوان از سـه  مذاکرات صلح به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش می

                                                                                                                                         
 .٩٨اردیبهشت  ٨. زهرا محمودی، مذاکرات آمریکا و طالبان؛ ابعاد و سناریوها، اندیشکده راهبردی تبیین، ١
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مدت و بلندمدت یـاد کـرد و در هـر مرحلـه مشـخص نمـود  مدت، میان راهبرد اصلی کوتاه
  برای طالبان اولویت دارد؟ یک از جنگ یا صلح  کدام

  
  مدت: طالبان در سوداي صلح با حکومت مرکزي براي مشارکت در قدرت . راهبرد کوتاه1

رسد طالبان در سودای مشارکت در قدرت و  مدت بعد از توافق به نظر می در سناریوی کوتاه
ساختار سیاسی حکومت به صورت محدود است. در این مرحله، اولویـت اصـلی طالبـان 

توان مذاکرات برای  ترین نمود آن را در مقطع کنونی می ذاکره با دولت مرکزی است که مهمم
ها ارزیابی کرد. صلح با حکومت مرکزی حتی ممکن است موجب شود طالبان  تبادل زندانی

در انتخابات پارلمانی این کشور مشارکت کند و به نوعی قواعـد دموکراسـی حـاکم در ایـن 
  کشور را بپذیرد.

مـدت دانسـت؛ بـدین  توان مقطعی و مربوط به یک بازه زمانی کوتاه این راهبرد  را می اما
معنی که طالبان مشارکت در قدرت و اولویت صلح و مذاکره با دولت کابل را تنها تا زمـانی 
ادامه خواهد داد که روند خروج نیروهای نظامی آمریکایی و سربازان کشورهای عضو ناتو به 

شود. بر این اساس مذاکره با دولت مرکزی به هیچ وجه در نگرش سیاسـی طور کامل نهایی 
و ایدئولوژیک رهبران طالبان وجود ندارد. آنها که از خطرهـای گریزناپـذیر پـذیرش تقسـیم 
گـاهی دارنـد، فقـط بـه دلیـل  قدرت برای انسجام داخلی یا تقویت واگرایی در ایـن گـروه آ

  ین مذاکرات خواهند داد.  توافقات با دولت آمریکا تن به پذیرش ا
ترسند آغاز مذاکره زودهنگام برای آشتی سیاسی زودهنگـام موجـب  رهبران طالبان می«

 بـه گروه ۱۰۰تا  ۵۰شود حدود 
ً
هـای  هزار مبارز این گروه دچار انشـعاب شـوند و احتمـاال

انـد.  هنظر از معامله صلح) را داد بار (صرف  رقیبی بپیوندند که وعده تداوم مقاومت خشونت
در بیش از یک دهه مذاکرات غیررسمی و سپس رسمی با ایاالت متحده، طالبان فرماندهی 
و کنترل مبارزان خود را با تسلیم نشدن در برابر مسائلی که موجب تفکیک و واگرایی در این 

  گروه و برهم
ً
خوردن انسجام آن شود، حفظ کرد. اما توافق سیاسی با دولت افغانستان احتماال

های مدنی و  برانگیزتری مانند دشواری در تعریف حقوق بشر، آزادی زمند امتیازات مناقشهنیا
المللی بحران،  دموکراسی است. اندرو واتکینز، تحلیلگر ارشد مسائل افغانستان در گروه بین

» دولت افغانستان برای رسیدن به توافق سیاسی با طالبان راه سختی در پیش دارد.«گوید:  می
مستلزم حجم زیـادی از اقنـاع و توضـیح اسـت... و ایـن «ه او، ساختن یک اجماع به عقید



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 4

اپی
 ی

80
، زمستان  

1398
  

   
 

 

 126  

از فحوای سخنان این ». یک از این موارد تا کنون به انجام نرسیده است عمدی است که هیچ
 منتظر خروج آمریکاست. سپس مذاکره با دولت  تحلیلگر چنین برمی

ً
آید که طالبان احتماال

مریز ادامه خواهد یافت تا در نهایت این مذاکرات هم متوقف و  دار و افغانستان به شکل کج
 فاز جدیدی از درگیری آغاز شود.

ً
بنـابراین در ایـن مقطـع، بـر خـالف انتظـارات  ١»احتماال

توان سناریوی بر زمین گذاشتن کامل سالح را  حکومت مرکزی افغانستان، به هیچ وجه نمی
ن بـرای کسـب اکثریـت سیاسـی در کابـل قابـل مد نظر قرار داد. در این مقطع تالش طالبـا

  بینی است.  پیش
  

  تازي در عرصه قدرت و تغییر قانون اساسی با پشتوانه توان نظامی مدت: یکه . سناریوي میان2
در میانه کشاکش طالبان برای مذاکره و صلح با آمریکا و دولت مرکـزی افغانسـتان، راهبـرد 

سازی برای تغییـر قـانون اساسـی  در کابل، زمینهمدت طالبان بعد از شراکت در قدرت  میان
است. واقعیت امر این است که نیروهای طالبان از همان هنگام که در مقام امارت اسالمی، 
قدرت را در افغانستان در دست داشتند، قانون اساسی مستقل و مبتنی بر خواست خود را مد 

  نظر داشتند. 
، سندی را زیـر نـام ۲۰۰۱محمد عمر در سال در واقع، طالبان قبل از سقوط امارت مال 

قانون اساسی امارت اسالمی افغانستان تدوین کرده بود. این سند در آن زمان به عنوان قانون 
اساسی به صورت رسمی به تصویب مال محمد عمر نرسید و تا زمان سقوط طالبان در حـد 

نویس قانون اساسی  ز پیشای ا صفحه ١٤  به یک نسخه نیویورک تایمزنویس باقی ماند.  پیش
شد، شاید رهبر وقت این گـروه آن  طالبان دست یافته است. اگر حکومت طالبان ساقط نمی

های پیشین حکومت طالبان و  کرد. شماری از مقام را به عنوان قانون اساسی دولت منظور می
ای  نسـخهبرخی از آنان که روی تدوین این سند در حاکمیت طالبان کار کرده بودند، وثاقت 

به آن دست یافته است، تأیید کردند. این تنها سند مکتوبی است کـه در  نیویورک تایمزرا که 
آن سازمانی به نام طالبان افکار سیاسی و باورهای حقوقی خود را بازتاب داده است. در ایـن 

نویس قانون اساسی طالبان همچنان احکام مبهم  های غامض زیاد است. در پیش سند جمله
شود. در واقع این  ها و شکیبایی دیده می ، عدالت، حقوق اقلیت تضاد درباره آموزش زنانو م

                                                                                                                                         
  ای از واشنگتن پست،  قابل دسترس در:  ، ترجمه مقاله»طالبان علیه طالبان«. دنیای اقتصاد، ١

https://donya-e-eqtesad.com/ 
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ــدگاه ــاب دی ــاد، بازت  متض
ِ
ــام ــن  احک ــورد ای ــان در م ــازمان طالب ــاقض درون س های متن
نظـامی ایـن گـروه، خیلـی   گوینـد شـاخه های پیشین گروه طالبـان می هاست. مقام موضوع

ویس قانون اساسی طالبان به موضـوعاتی مثـل آمـوزش ن تندروست؛ به همین دلیل در پیش
 ١زنان پرداخته نشده یا به صورت مبهم و کلی احکامی در این باره آمده است.

توان تالش برای تغییر قـانون  مدت طالبان را می در روند معادالت بعد از صلح نیز هدف میان
ق با دولـت مرکـزی خواهـد بـود. اساسی ارزیابی کرد که چالشی بزرگ برای هرگونه مذاکره و تواف

خواهی طالبـان و سیسـتم سـکوالر  تواند هم ریشه در اختالفـات بنیـادین امـارت این موضوع می
مستقر داشته باشد و هم مبتنی بر تاکتیک طوالنی کردن مذاکرات و طفره رفتن از پذیرش هرگونـه 

ساسی کنـونی افغانسـتان بـرای توافق با دولت برای تقسیم قدرت باشد. از دیدگاه طالبان،  قانون ا
و مهاجمان ائتالف ناتو به رهبـری آمریکـا  ۵۲ـ  های بی افکن آنها ارزشی ندارد، زیرا در سایه بمب

تصویب شده است. در واقع، طالبان تأکید دارد امارت اسالمی افغانستان به قانون اساسی مبتنـی 
اجتماعی نیاز دارد. از دیدگاه ایـن بر اصول مقدس اسالم، منافع ملی، اقدامات تاریخی و عدالت 

گروه، هیچ بندی از قانون اساسی افغانستان نباید با قوانین، شرع و عدالت اسالمی منافات داشـته 
باشد. به همین علت قانون اساسی سکوالر افغانستان در مرحله دوم پس از مشـارکت در قـدرت 

  در کابل باید تغییر کند.
سی در افغانستان قبضه قدرت است. در واقع طالبان بعـد شرط تغییر قانون اسا البته پیش

از مشارکت در قدرت تالش دارد با استفاده از توان نظـامی برتـر خـود نیروهـای سـکوالر و 
حاکم کنونی در کابل را به حاشیه براند و خود به تنهایی قدرت را به دسـت بگیـرد. هرچنـد 

نیـز وجـود دارد، امـا عقایـد فکـری  احتمال دستیابی به قدرت از طریق مصالحه و مـذاکره
دهد که احتمال قبضه قدرت از طریـق اولویـت  می  طالبان و روند تحوالت تا حدودی نشان

گری بیشتر است. در صورت خروج نیروهای نظامی ناتو نیـز بسـیار بعیـد اسـت کـه  نظامی
ر آمریکا و کشورهای اروپایی حاضر به مداخله نظامی مجـدد در حمایـت از دولـت مسـتق

باشند. حتی ترامپ که به افشای اسرار نظامی و امنیتی مشهور است، در سخنانی اعالم کـرد 
که شاید طالبان قدرت را در کابل در اختیار بگیـرد و در ایـن شـرایط کـاری از آنهـا سـاخته 

                                                                                                                                         
1. Mujib Mashal, "What Do the Taliban Want in Afghanistan? A Lost Constitution Offers 

Clues", 28 June 2019, Available at: https://www.nytimes.com/2019/06/28/world/asia/ 
taliban-peace-talks-constitution.html 

https://www.nytimes.com/2019/06/28/world/asia/
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توان اولویت طالبان در مرحله قبضه قدرت و تغییـر قـانون اساسـی را  نیست. در مجموع می
  ری از توان نظامی ارزیابی کرد. گی جنگ و بهره

  
  برتري قدرت نظامی بر رقبااز طریق . سناریوي بلندمدت: برپایی امارت اسالمی 3

در سطح غایی و عالی، هدِف آشکار طالبان در میانه مذاکره و جنگ، برپایی امارت اسالمی 
شـد،  د مییـا» امارت اسالمی افغانسـتان«در افغانستان است. حکومت طالبان که از آن به 

االختیـار قـرار داشـت کـه  یک حکومت غیرانتخابی بود که در رأس آن یک امیرالمؤمنین تام
 بنیان مشروعیتش را از بیعت شماری از عالمان دینی می

ِ
 گـروه  گرفت. این امیرالمؤمنین

ِ
گذار

  بر افغانستان حکومت کرد. ۲۰۰۱تا  ۱۹۹۶طالبان، مال محمد عمر بود که از سال 
که آمریکا و متحدانش به افغانستان حمله کردند، هیچ ناظر سیاسی  ٢٠٠١ل شاید در سا

باور نداشت که تنها با گذشت حدود دو دهه، طالبان با حفظ توان نظامی خود، فرصت برپا 
رسـد در وضــعیت جدیــد،  کـردن مجــدد امـارت اســالمی خـود را بیابــد؛ امــا بـه نظــر می

را بـرای ایجـاد خالفـت اسـالمی در ذهـن  های امنیتی کاخ سـفید سـناریویی استراتژیست
   کنند.  پرورانند و در عمل نیز از آن به طور پنهانی حمایت می می

نماینده ویـژه آمریکـا در امـور افغانسـتان، اظهـار داشـت کـه  ١زاد، هر چند زلمی خلیل
به افغانستان برای همـه کشـورهای جهـان خـط قرمـز اسـت و » امارت اسالمی«بازگشت «

در اعالمیـه آمریکـا، روسـیه، اروپـا و سـازمان ملـل هـم اجمـاعی «اهد شد و پذیرفته نخو
؛ از ایـن رو بایـد پـیش از خـروج »المللی وجود دارد که چنـین کـاری صـورت نگیـرد بین

دهـد  اما شواهد میدانی روندی دیگر را نشان می ٢،»نیروهای آمریکایی این مشکل حل شود
  در این زمینه است.  که اساس آن مبنی بر گام برداشتن طالبان 

در همین زمینه پیر محمد مالزهی، کارشناس ارشد مسائل افغانستان، بر این باور اسـت 
زاد موفق شده است طالبان را راضی کند تا زمانی که  دهد زلمی خلیل که ظواهر امر نشان می

اختیـار  آمریکا در افغانستان حضور دارد، بتوانند با برتری نظامی خود قدرت را در کابـل در
هایش  بگیرند و امارت اسالمی خود را احیا کنند. طالبان نیز پذیرفته است رسیدن به خواسته

                                                                                                                                         
1. Zalmay Khalilzad 
2. Javed Hamim Kakar, Taliban’s Islamic Emirate a Red Line: Khalilzad, 12 Mar. 2020, Available 

at: https://www.pajhwok.com/en/2020/03/12/taliban%E2%80%99s-islamic-emirate- red-line-
khalilzad. 

https://www.pajhwok.com/en/2020/03/12/taliban%E2%80%99s-islamic-emirate
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حل سیاسی دارد؛ از ایـن رو پشـت پـرده امتیـازاتی گرفـت تـا بـه  حل نظامی ندارد اما راه راه
ی ها در امور سیاس که آمریکایی گری خود پایان دهد. از جمله این امتیازات این است  نظامی

افغانستان دخالت نکنند؛ در مرحله اول طالبان در قدرت  شریک شوند و در مراحل بعـدی 
حتی از طریق انتخابات، قدرت را به نفع خود قبضه کنند تا بار دیگر امارت اسالمی مد نظر 

  خود را تشکیل دهند.
یـا های رادیکال اهل سـنت ماننـد داعـش  تفکر طالبان و سایر گروه«از دیدگاه مالزهی، 

ای)  است. اکنون بعد از نابودی خالفت شـام (خاورمیانـه» گرایی خالفت«القاعده بر مبنای 
رسد در پی فعال کردن بخش خراسانی خالفت هستند. این حوزه از منطقه قفقـاز  به نظر می

شود و به منطقه آسـیای مرکـزی، ایالـت  نشین چچن و داغستان) شروع می (مناطق مسلمان
هـایی از ایـران  غانستان، پاکستان، بنگالدش، هندوستان و حتـی بخشسین کیانگ چین، اف

ها با داعش در خاورمیانه بـه توافـق  رسد آمریکایی کند. در نتیجه به نظر می گسترش پیدا می
هایش بـا منـافع آمریکـا  که این گروه در افغانستان مستقر شود به شرط اینکه کنش اند  رسیده

قع، آمریکا قصد دارد از طریق نـوعی مصـالحه و معاملـه بـا ناهمخوانی نداشته باشد. در وا
گرای سنی، فعالیت آنها را از ضدیت علیه خود دور کند، اما در قبال رقبـا  های  خالفت گروه

توانند روسیه، چین و ایران را کـه رقبـای واشـنگتن هسـتند،  سکوت پیشه کند؛ یعنی آنها می
گونه سند قابل اتکا وجـود نـدارد، امـا از رفتـار  هدف قرار دهند. هر چند در این ارتباط هیچ

گونه برداشـت کـرد کـه توافـق بـا طالبـان در مسـیر تبـدیل شـدن  توان این دونالد ترامپ می
های  افغانستان به پایگاهی برای دشمنی با رقبای آمریکاست. اگر در این راستا آمریکا از گروه

ی آنها با کشورهایی همچون چـین و کم در برابر دشمن اسالمی حمایت مستقیم نکند، دست
  ١».روسیه سکوت خواهد کرد

رسد آمریکا نیز در رویکرد جدید خود در قبال افغانستان مخالفت چندانی بـا  به نظر می
ایجاد امارت اسالمی در قاموس خالفتی خودخواندۀ طالبان ندارد. تا حدود زیادی صـورت 

ان تحت هر عنوانی که از سوی طالبـان مسئله قابل توجیه و تبیین است؛ چون خالفت خراس
  ایجاد شود، تهدیدی بزرگ برای دو رقیب اصلی آمریکا در صحنه جهانی خواهد بود. 

درصـد جمعیـت  ٦٤/١میلیون نفر جمعیت مسلمان دارد که حـدود  ٣٢چین نزدیک به 

                                                                                                                                         
وگو بـا سـایت  ، گفـت»چرا ترامپ با به قدرت رسیدن طالبان در افغانسـتان مشـکلی نـدارد؟«. پیرمحمد مالزهی، ١

  /https://www.entekhab.ir/fa/news/534495، قابل دسترس در: ١٣٩٨اسفند  ٢٠انتخاب، 

https://www.entekhab.ir/fa/news/534495/
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کیانگ اویغـور بیشـترین  شوند؛ به ویـژه در منطقـه خودمختـار سـین این کشور را شامل می
 ٢/٥٨میلیون نفر حضـور دارنـد. در حقیقـت، مسـلمانان  ٤/١٣عیت مسلمان با حدود جم

هزار مسـجد  ٢٤دهند. در این منطقه بیش از  درصد از کل جمعیت این استان را تشکیل می
گری عربسـتان  از تبلیغـات وهـابی  عالوه بر این افکار رادیکال مذهبی متأثر ١هم وجود دارد.

  قه در حال رشد است. سعودی به شدت در این منط
چنان  گرایی اسالمی درگیر است؛  روسیه نیز در مناطق چچن و داغستان به شدت با افراط

که در دوران اعالم خالفت خودخوانده اسالمی داعش، جمعی وسـیع از مسـلمانان چچـن 
هـای بـاالی سـازمانی درون داعـش رسـیدند. در  عازم سرزمین سوریه شدند و حتی به رده

توانـد  نی نیز اعالم یک خالفت جدید، این بار در خراسان با رهبری طالبـان میوضعیت کنو
تهدید امنیتی بزرگی برای دو رقیب آمریکا باشد. در نتیجه، فرضیه خالی کردن میدان توسـط 

توان بسیار  آمریکا برای ایجاد خالفت اسالمی یا به عبارت دیگر ایجاد امارت اسالمی را می
  ار داد.جدی مورد ارزیابی قر

هرچند ایجاد امارت اسالمی هدف غـایی و نهـایی طالبـان در افغانسـتان در کشـاکش 
جنگ و صلح است، اما در مرحله پس از ایجاد امارت اسالمی، همچنان این دو گفتمان در 

رسد تا زمانی که امـارت اسـالمی  توانند همزیستی داشته باشند. به نظر می کنار یکدیگر می
گرایـی را در  رگ بـرای کشـورهای غربـی نباشـد و زمینـه تحـرک افراطاحتمالی تهدیدی بـز

  ها نیز مواجه خواهد شد.  کشورهای روسیه و چین ایجاد کند، با استقبال غربی

  گیري نتیجه
هم نقـش درخـور  تاریخ پر فراز و نشیب افغانستان، تنها یک نقطه مشترک و همیشگی دارد که آن 

های مختلف حیات مردمـان ایـن کشـور اسـت. در حقیقـت،  ها و دین اسالم در الیه توجه سنت
های  های پنهان آمریکا طی دهـه رغم تهییج و دست  های اسالمی رادیکال، به طالبان و همه جریان

، یک حقیقت و واقعیت انکارناپذیر در این کشورند. در چند دهه گذشته طالبـان در ١٩٧٠بعد از 
تـر از همـه در نقـش  انستان از اشغال شـوروی و مهمنقش اپوزیسیون قدرت، مجاهد آزادساز افغ

  گرایی مذهبی در این کشور بوده است.  دولت، نماینده اصلی جریان افراط

                                                                                                                                         
1.  Muslims in China, TCT, Available at: https://www.topchinatravel.com/china-muslim/ 

muslims- in-china.htm. 

https://www.topchinatravel.com/china-muslim/
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هـای ایـن گـروه اسـالمی رادیکـال در عرصـه معـادالت  مشی و نوع کنش بر اساس خط
سالمی افغانستان، این واقعیت به آسانی قابل اثبات است که طالبان در پی اعمال حاکمیت ا

های بعـد از  و ایجاد حکومت بر مبنای شریعت است؛ اما دور مانـدن از قـدرت طـی سـال
رسـد رهبـران طالبـان در  ، این مجال را از آنها سلب کرده است. به نظر می٢٠٢٠تا  ٢٠٠١

 مخالف هر گونه مذاکره با آمریکا هسـتند، بـه ایـن 
ً
افغانستان و نه شاخه پاکستانی که کامال

تواننـد کابـل را فـتح  اند که با قدرت تسلیحات و انجام عملیـات جهـادی نمی نکته پی برده
کنند؛ در نتیجه طی چند سال گذشته به راهبرد مذاکره با آمریکا و دولت مرکـزی افغانسـتان 

  اند.  متوسل شده
کـه جنـگ بـرای آنهـا  های اخیـر طالبـان  های اصلی پژوهش درباره کنش براساس یافته

  توان به سه نکته اصلی اشاره کرد: ره، میاولویت است یا مذاک
مدت اولویت طالبان مذاکره بـا هـدف خـارج شـدن نظامیـان عضـو نـاتو از  . در کوتاه١

محور نـوعی  افغانستان و مواجهه مستقیم با دولت مرکزی است. در واقع، این راهبرد مذاکره
له به هیچ وجه جنگ تاکتیک برای رسیدن به راهبرد اصلی یعنی فتح کابل است. در این مرح

  در اولویت طالبان قرار ندارد. 
. در مرحله دوم بعد از دست گـرفتن امـور در کابـل از طریـق حضـور و مشـارکت در ٢

ها برای قبضـه قـدرت در دسـتور کـار قـرار  قدرت، راهبرد تغییر قانون اساسی و ایجاد زمینه
ای  ت دادن رقبا اهمیت ویـژهزمان با مذاکره، به جنگ برای شکس گیرد. در این مرحله هم می

  شود. داده می
. در نهایت در مرحله سوم که هدف برپایی امارت اسالمی یـا بـه عبـارتی ایجـاد خالفـت ٣

  شود.   گیرد و رویه جهادی این گروه بیشتر نمایان می خراسان است،  جنگ در اولویت قرار می
ن راهبـرد اصـلی طالبـان، در هر سه مرحله، به ویژه در برپایی خالفت اسالمی، به عنـوا

دستان پنهان ایاالت متحده آمریکا قابل شناسایی اسـت. در واقـع، واشـنگتن قصـد دارد بـا 
خروج از افغانستان و براساس راهبردی پنهان، طالبان و افغانستان را به مـأمنی بـرای تهدیـد 

  المللی خود، چین و روسیه، تبدیل کند.  رقبای بین
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  منابع و مآخذ  
  سیمنابع فار

سـازی افغانسـتان در  ای در فراینـد دولت نقش بازیگران منطقـه«آقاجری، محمد جواد و مرتضی کریمی،  ـ 
 .١٣٩٤، تابستان ٣٠، ش  ٨الملل، دوره   ، فصلنامه مطالعات روابط بین»دوران طالبان و پسا طالبان

 .١٣٨٢، ٩، ش ٢مه توسعه، س ، فصلنا»روند دموکراتیزه شدن افغانستان بعد از طالبان«بختیاری، قاسم،  ـ 
، »گیری طالبانیسـم در افغانسـتان پـذیری در شـکل نقـش جامعه«ـ بخشایش اردستانی، احمد و پرویز میرلطفی، 

  .١٣٩٠، ١٤، ش ٤الملل، دوره  فصلنامه مطالعات روابط بین
 . ١٣٨٠، ٣٣، ش »ها ها و حقیقت طالبان: روایت«ـ فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 

  .١٠و  ٩، ش »عوامل سقوط کابل به دست طالبان«ـ فصلنامه سراج، 
 .١٣٩٦، سایت اطالعات روز، »جهاد؛ حکومت اسالمی از مجاهدین تا بنیادگرایان«ـ پاکزاد، کریم، 

های فـرارو، تهـران:  ای ناتو و چالش المللی رویکرد فرامنطقه ـ جعفری، علی، مجموعه مقاالت همایش بین
 .١٣٩٠شارات وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انت

، فصـلنامه علـوم سیاسـی، ش »یابی دوباره طالبان امنیت افغانستان و مسئله قدرت«ـ حسین خانی، الهام، 
١٣٩٠، ١٦. 

  .  ١٣٨٣) ویژه افغانستان پس از طالبان، تهران: مؤسسه ابرار معاصر، ٣ـ خاتمی خسروشاهی، ابراهیم، کتاب آسیا (
، منیتی سیاست»انوین ن فغانستال اقبادر سیه ن روسیورا«فدو محمـدتقی جهــانبخش، ــ ســجادپور، سـید کــاظم 

 .١٣٩٣، زمستان ٨٤فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، ش 
 .١٣٧٧، س اول، ش اول، ۱دوره  ، فصلنامه علوم سیاسی،»طالبان دین و حکومت«ـ سجادی، سید عبدالقیوم، 

 .١٣٩٨اردیبهشت  ٨، اندیشکده راهبردی تبیین، »ابعاد و سناریوها مذاکرات آمریکا و طالبان؛«ـ محمودی، زهرا، 
وگو بـا  ـ مالزهی، پیرمحمد، چرا ترامپ با به قدرت رسیدن طالبـان در افغانسـتان مشـکلی نـدارد؟، گفـت

  /https://www.entekhab.ir/fa/news/534495: ١٣٩٨اسفند  ٢٠سایت انتخاب، قابل دسترس در، 
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