
   

  
  

  انداز مذاکرات و صلح در افغانستان چشم
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  چکیده 
صلح نیاز مبرم جامعه سیاسی و اجتماعی فعلی افغانستان اسـت. ایـن کشـور کـه بـیش از چهـار دهـه 

ی متعدد داخلی و تهاجم خارجی شوروی سابق و آمریکا را تجربه کرده است، همچنان در یک ها بحران
برد. حمله آمریکا به افغانستان به  ها به سر می ثباتی سیاسی و گسترش درگیری یتی، بیوضعیت شکننده امن

بهانه مبارزه با تروریسم و ایجاد صلح و امنیت، صورت گرفت؛ اما عملکرد آمریکا به دالیل متعدد نه تنها به 
به طالبـان کا یابی مجدد طالبان منجر شده است؛ بلکه مذاکره مستقیم آمری ها و قدرت گسترش خشونت

نامه صلح در افغانستان که به  مشروع بخشیده است. مذاکره مستقیم آمریکا با طالبان و امضای توافقوجهه 
االفغانی است. قرار شده  معروف است، یک خروجی داشت که آن هم برگزاری مذاکرات بین» دوحه«توافق 

مذاکرات آغاز شود. اما این این یتی افغانستان، بود تا پس از آزادی زندانیان طالبان و زندانیان نیروهای امن
االفغـانی و  های مذاکرات بین مذاکرات با شش ماه تاخیر آغاز و چندین بار متوقف شد. شناسایی چالش

موانع داخلی و خارجی صلح پایدار در افغانستان، هدف اصلی مقاله حاضر است. این که آیا مذاکرات در 
 مسیر اصلی و صحیح خود قرار دا

ً
االفغانی را  نتایج مذاکرات بین رد و اگر نه، چه موانعی وجود دارد که عمال

  مؤثرکند؟ بازیگران داخلی و خارجی  معکوس می
ً
هایی موجب  چه پسران این مذاکرات چیست و اساسا

  عدم پیشرفت در مذاکرات شده است؟ 

  واژگان کلیدي 
  صلح بین االفغانی  افغانستان، مذاکرات صلح دوحه، طالبان، دولت اشرف غنی،

                                                                                                                                         
  سازان نور ستان و پاکستان و پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشهکارشناس ارشد افغان. ١

  115ـ 137ات ؛ صفح1399زمستان ،84یاپی ، پ4، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
ای  ، آمریکا و طالبان توافق نامهدرپی پی، پس از بیش از یک سال مذاکره ١٣٩٨در اسفندماه 

کردند که قرار شد راهی برای گفتگوهای صلح بین دولـت افغانسـتان و طالبـان بـاز امضا را 
وز پس از توافـق االفغانی، قرار بود طی چند ر کند. گفتگوهای صلح، موسوم به گفتگوی بین

افغانسـتان و اخـتالف بـر سـر پرماجرای طالبان آغاز شود؛ اما انتخابات آمریکا نامه ایاالت 
اندازی مذاکرات شد. با گذشت زمان، مانع اول برطـرف و  آزادی زندانیان طالبان مانع از راه
ها  ، اما تنشزمینه را برای گفتگوهای درون افغانی فراهم کرد مانع دوم نیز به آرامی حل شد و

افغانسـتان و رقیـب اصـلی سیاسـی او عبداللـه عبداللـه در  جمهور رئیسمیان اشرف غنی، 
 هایی شـده اسـت. دولت کابل با طالبـان، موجـب محـدودیت هکنند خصوص هیات مذاکره

)Diab, 15 Seb. 2020(   
 ٢٠٠١شان با آمریکا خواهان تغییر نظام سیاسی پسـا  رهبران طالبان همواره در مذاکرات

و مفاد آن را قبول نداشته و دولـت برآمـده از آن را بـه  و اساسا اجالس بن و توافقنامهاند  هبود
هستند. » امارت اسالمی«رسمیت نشناخته و خواهان تبدیل آن به نظام سیاسی مدنظر یعنی 

عبـدالحکیم «ای دارنـد. مولـوی  بدون شک در مذاکرات بین االفغـانی نیـز چنـین خواسـته
کید» شیرمحمد عباس استانکزی« و» حقانی اند کـه قبـل از هـر اقـدام و تـوافقی در  کرده تأ

رهبـران در عـین حـال  .اسالمی توافـق صـورت بگیـردامارت بس، باید روی  خصوص آتش
اند که به دنبال به دست گرفتن تمام قدرت نخواهند بود و مبارزه آنها برای  طالبان مدعی شده

 خــارجی و ایجــاد یــک نظــام اســالمی اســت.نیروهــای ســیطره رهــایی کشــور از 
)https://www.usip.org( سه شـنبه  ،مولوی عبدالحکیم حقانی مذاکره کننده ارشد طالبان

جنگ ما برای به دسـت گـرفتن «خطاب به هیئت دولت توییت کرد که:  ١٣٩٩شهریور  ٢٥
می قدرت نیست، بلکه برای استقالل کشور از اشغال خـارجی و اسـتقرار یـک نظـام اسـال

ی داخلـی هـا ن جریاطالبان راهی ندارد جز این که صادقانه با  )Basit, 25 Sep. 2020(»است.
به دیدگاه سایر بـازیگران البته حل پایدار دست یابند.  افغانستان و دولت آن گفتگو کند تا به یک راه

کـه طالبـان . چرا دشوار است »صلح پایدار«حلی یعنی  به چنین راهدست یافتن داخلی افغانستان 
ای غرب که سعی دارند گروه طالبان را یک جریـان منسـجم و یکدسـت  برخالف تبلیغات رسانه

دنبـال صـلح و امنیـت نسـبی در هـم آمریکا از طرف دیگر  .معرفی کنند، چندان منسجم نیست
افغانستان نیست، چه برسد به صـلح و امنیـت پایـدار. محمـد نعـیم وردک، سـخنگوی طالبـان 

ای نیست و به صبر و فداکاری هـر دو طـرف  وهای صلح درون افغانی، روند سادهگفتگگوید  می

https://www.usip.org
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ــتان را دارد. ــت افغانس ــا دول ــذاکره ب ــرای م ــافی ب ــتیاق ک ــبر و اش ــروه، ص ــن گ ــاز دارد و ای  نی
)http://www.businessworld(    

شـود و اساسـا معلـوم نیسـت کـه  االفغانی بر مبنای توافقات دوحه پیگیـری می مذاکرات بین
منجـر شـود. تشـکیل  ١٣٨٠تایج این مذاکرات به حفظ نظام جمهوری و دسـتاوردهای بـن در ن

گران سیاسی است. چرا کـه طالبـان نـه  های تحلیل ترین گمانه دولت موقت و انتقالی یکی از مهم
داند و نه قانون اساسـی افغانسـتان و نهادهـای سیاسـی، امنیتـی و  دولت افغانستان را مشروع می

االفغانی را بـا چـالش و  ای که بیش از همه روند و نتایج مذاکرات بین ا قبول دارد. نکتهن رآنظامی 
جدی مواجه ساخته است، توافق دوحه بین آمریکا و طالبان است که بگفته احمد سـعیدی  سؤال

نیافتـه و حتـی انتشار عمومی نامه،  اصلی این توافق  گران ارشد افغانستان، تا کنون نسخه از تحلیل
زاد از آنـان  ها را یکبـار خوانـده و سـپس توسـط زلمـی خلیـل بران افغانستان نیز تنها این نسخهره

  ای شده است. گرفته شده است. البته چهار مورد از این توافقنامه رسانه پس
 آزادی زندانیان طالب؛. ١
 )؛١٤٠٠(خرداد  ۲۰۲۱ می خروج تدریجی نیروهای آمریکایی تا .۲
 الفغانی؛آغاز مذاکرات بین ا .۳
 )١٣٩٩.(سعیدی، ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان. ۴

نامه دوحه توسط شورای امنیت ملل متحد تایید شـد کـه  با فشار و وساطت آمریکا توافق
 سه رکن اول  .برآیند آن حکومتی است بین امارت وجمهوریت

ً
نهایی شده، اما در مورد  تقریبا

اسـت   تر اسـت. آنچـه مـبهم و تاریـک ها جـدی اهدیدگ  ساختار نظام سیاسی آینده اختالف
تحوالت میدانی افغانستان است که کنترل و مدیدیت آن به معجزه شـبیه اسـت. آیـا طالبـان 

افغانستان ادغام نظامی در نیروهای آنان را سالح کرده و  شود نیروهای خود را خلع حاضر می
کند، اما  وافق با طالبان فکر میآمریکا به خروج آبرومندانه نیروهای خود ضمن یک ت«؟ کند

  )Singh & Other, 2020د. (در نظر عام این خروج جز شکست معنی دیگری ندار
در دوحه قطر آغاز شد. هـر دو  ١٣٩٩شهریور  ٢٢االفغانی روز شنبه  گفتنی است مذاکرات بین

جـز ای  ه که نتیجهطرف به ظاهر به دنبال پایان دادن به جنگی هستند که نزدیک به دو دهه ادامه داشت
ناامنی، ویرانی، کشتار غیرنظامیان و گسترش افراط گرایی نبوده است. حضور نیروهـای خـارجی در 
افغانستان، تنها موجب شکاف عمیق بخش جامعه سنتی و جامعه مدرن افغانستان شده اسـت و در 

، چشم انداز ایجـاد ها چنین وضعیتی، بویژه با مداخله قدرتهای برهم زننده و عدم صداقت آمریکایی
صلح و ثبات در افغانستان را با ابهـام و پیچیـدگی مواجـه کـرده و همـین مسـاله مـردم افغانسـتان و 

  کشورهای حامی امنیت در آن بویژه ج.ا.ایران را نگران ساخته است. 

http://www.businessworld
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  توافق شوراي عالی مصالحه و طالبان
آزادی زندانیان طالب و نیروهای  ها اختالف بر سر االفغانی پس از ماه با این که مذاکرات بین

شد که ایـن مـذاکرات  آغاز شد و چنین احساس می ١٣٩٩شهریور  ۲۲امنیتی افغانستان در 
تواند زمینه ایجاد صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کند، امـا اخـتالف بـر سـر نحـوه  می

کیدمذاکره و  در مذاکرات گذاری  بر دستگاه قضایی و قانونفقه حنفی حاکمیت طالبان بر  تأ
االفغـانی بـرخالف  و مبنا قرار گرفتن توافق دوحه؛ به خوبی روشن ساخت که مذاکرات بین

های اولیه مسیر چندان همواری را طی نخواهد کرد. با این حال توافق بر سر شیوه  بینی خوش
وه شیشود و بدون شک توافق بر سر جزئیات  مذاکرات یک گام مثبت رو به جلو تلقی میاین 

  های بعدی باشد. ای برای توافق تواند مقدمه مذاکرات می
های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبـان، بـر  االفغانی بین تیم کارشیوه مذاکرات بین
، »خواست مردم افغانستان بـرای صـلح پایـدار«، »توافقنامه قطر«چهار اصل استوار است: 

خواست سازمان ملل برای تـامین «و » پایدارکننده برای تامین صلح  تعهد دو طرف مذاکره«
امـارت اسـالمی «و نیـز » هیئت جمهوری اسالمی افغانسـتان«در این سند از ذکر ». صلح

کننده به کـار بـرده شـده  های مذاکره خودداری گردیده و در عوض عبارت طرف» افغانستان
کیداست. در ادامه این سند با  ها آمـده  بـه رسـانه بر جلوگیری از درز موضوعات محرمانه تأ

خواهند تحت عناوین مختلف داخل محل مـذاکرات  ها و سایر افرادی که می رسانه«است: 
خـالف دیـن مسـایل داشته شوند. همچنـین  شوند، باید از محل برگزاری مذاکرات دور نگه

عالی کشور نباید شامل دستورکار مذاکرات باشد، اما توضیحی درباره ایـن مصالح اسالم و 
  )١٣٩٩آذر  ٢١(خبرگزاری تسنیم،  »داده نشده است.موارد 

» احکـام فقـه حنفـی«اند که مسائل اختالفی در پرتو  دو طرف پذیرفته ،باوجود انتقادها
فصل شود و اگر در جریان مذاکرات در مورد تفسیر نصوص شرعی اختالفی به میـان  و   حل

االفغانی آمده  شیوه مذاکرات بین. درباره کارکنند آمد، یک هیئت مشترک از دو تیم آن را حل
وگوهـای  هـا در گفت اند تا قوانین و تعالیم اسالمی راهنمای آن است که دو طرف توافق کرده

کننـده  صلح خواهد بود. با توجه به توافق بر سر نحوه ادامه مذاکرات، سخنگویان تیم مذاکره
دو طـرف فهرسـت ابتـدایی ای مشترک اعالم کردنـد کـه  دولت افغانستان و طالبان در بیانیه

چنـین موافقـت کردنـد کـه دور دیگـر  موضوعات دستورکار مـذاکرات را تبـادل کـرده و هم
گفتنــی اسـت کــه  .) بــه تعویـق بیفتـد٢٠٢١ژانویـه  ٥( ١٣٩٩دی مــاه  ١٦وگوهـا تـا  گفت

مشاور امنیت ملی افغانستان هم اعالم کرد که ادامـه مـذاکرات بـین تـیم » حمدالله محب«
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ده دولت و طالبان باید در داخل افغانستان به پیش برده شود، هرچند تصریح کـرد کنن مذاکره
ای کـه  که دولت ترجیح خاصی درباره محل مـذاکرات نـدارد و آمـاده اسـت در هـر منطقـه

با توجه به این که طالبان دولـت افغانسـتان را  .طالبان پیشنهاد کند، مذاکرات را به پیش ببرد
چنان خواستار مذاکرات در دوحه قطر است که به نوعی به دفتر  هم کند، نامشروع قلمداد می

  بخشد. میسیاسی طالبان نیز مشروعیت 

  موانع اصلی مذاکرات صلح
کیدو » افغانستاننظام جمهوری اسالمی «مخالفت طالبان با  بر احیای امارت اسالمی در  تأ

ها و حمـالت  تبـس، افـزایش خشـون قالب ایجاد نظام خالص اسالمی، عدم اجـرای آتش
اعتمـادی دو طـرف  فزاینده طالبان، آزادی زندانیان طالب و بازگشت آنان به میدان جنگ، بی

به یکدیگر و بویژه بدبینی مردم به نتایج مذاکرات، مبنا قرار گرفتن توافق دوحه و فقه حنفـی، 
کیدتوجهی به قانون اساسی و  بی ل ارتـش و طالبان بر تغییر آن، پافشاری طالبان بر انحـال تأ

کیدتوجهی به نظام انتخاباتی و  پلیس افغانستان، بی بر شورای حل و عقد از جملـه موانـع  تأ
تـرین آنـان در قالـب موانـع خـارجی و داخلـی  صلح پایدار در افغانستان هستند که به مهم

  شود: االفغانی اشاره می مذاکرات صلح بین
  . موانع خارجی1

  کرات صلح نقش و سیاست آمریکا در مذا  .1ـ1
مسیر طراحی شده فعلی و توافق دوحه، مسیر صلح آمریکایی است و منافع مردم افغانسـتان 
را مدنظر قرار نداده است. برخالف تصورات غلط، براسـاس توافـق دوحـه، قـرارداد امنیتـی 

واشنگتن پیش برده خواهد شد و در چنـین وضـعیتی تنهـا منـافع آمریکـا و متحـدان  -کابل
ای  ها چه معامله ویژه پاکستان تامین خواهد شد معلوم نیست اساسا آمریکاییاش ب ای منطقه

اند که هم استقرارشان در دو یا سه پایگاه نظـامی تـداوم خواهـد یافـت و هـم  با طالبان کرده
مبارزه با تروریسم نیز به عهده طالبان خواهد بود. در حالی که گروه طالبان همواره  یتمسئول

کیدخارجی از افغانستان بر اخراج نیروهای  کرد و بدون شک با ادامه حضور آمریکا در  می تأ
. شـدتداوم و تشـدید خواهـد همچنان ها و خشونت در افغانستان  های نظامی، ناامنی پایگاه

هدف آمریکا از صلح با طالبان بـرای عبـور از بحـران بـوده اسـت. در یـک مقطـع ترامـپ 
 جمهـور رئیسبرداری کند، االن جـو بایـدن  هرهب ٢٠٢٠از صلح برای انتخابات خواست  می

 بـرداری بهرههای دائمی و مسـائل دیگـر  منتخب آمریکا از مذاکرات صلح برای حفظ پایگاه
خواهد،  نظامی باقیمانده را برای مسائل امنیتی و اقدامات ویژه می ٢٥٠٠خواهد کرد. بایدن 
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امات پنهان است کـه حمایـت از اما در واقع هدف اصلی این نیروها مسائل اطالعاتی و اقد
  خواهد بود. از جمله آن داعش و گرم نگهداشتن دیگ جوشان ناامنی 

گـذاری تأثیرسیاست واشنگتن در خصوص مذاکرات صلح مبهم و پیچیده است. میـزان 
واشنگتن در تحریک هر دو طرف برای پیشبرد مذاکرات، معلوم نیست به سرنوشت مذاکرات 

این است که آیا واشنگتن از ابزار اصلی خود برای اعمال نفـوذ بـر  سؤالکند یا نه.  کمک می
مـذاکرات و وادار کردن طالبـان بـرای تـن دادن بـه حضور نیروهای خود برای حفظ طالبان 

ها  استفاده خواهد کرد؟ به عنوان مثال، اگر طالبـان درخواسـتسازنده با طرف دیگر افغانی 
د خواهد کرد که نیروهای خـود را از افغانسـتان بس را رد کند، آمریکا تهدی درخصوص آتش

ها  اندازی در مذاکرات، گزینه قطع کمک کند و یا به دولت کابل در صورت سنگ خارج نمی
  )Kugelman, 2 Sep. 2020( کند؟ میرا مطرح 

طالبان همواره اظهار داشتند که حضور نظامیان آمریکـایی و سـایر نیروهـای خـارجی، 
ای اسـت و فقـط  مرحلـهآمریکـا در افغانستان است. عقـب نشـینی دلیل اصلی ادامه جنگ 

 ،
ً
روز پس از امضای توافق نامه، یعنی تا  ١٣٥مرحله دوم و نهایی مبتنی بر شرایط است. اوال

دهد و به  می نفر کاهش ٨،٦٠٠تعداد نیروهای خود را به آمریکا ، ٢٠٢٠اواسط ژوئیه سال 
 کـاهشمتنـاوب شود. نیروهای ائتالف نیز به طور  می طور کامل از پنج پایگاه نظامی خارج

، ٢٠٢١انجامد، یعنی تا پایان آوریل  می یابند. در پایان مرحله دوم که نه ماه و نیم به طول می
ایاالت متحده بقیه نیروهای خود را خارج خواهد کرد، اما به شـرط انجـام تعهـدات توسـط 

دهـد. تعهـدات طالبـان ایـن  ان قـرار میطالبان. توافق دوحه، تعهدات کمی را بر عهده طالب
هـای دیگـر، از جملـه القاعـده، اجـازه  به هیچ یک از اعضای خود، افراد یا گروه«است که 

و متحـدانش را نیروهای نظـامی آمریکـا استفاده از خاک افغانستان برای تهدید علیه امنیت 
ــز ای کــه بســیار  نکتــه )https://www.afghanistan-analysts.org(»ندهــد. تامــل برانگی

بس، تعهد داده است تا نه تنهـا بـه نیروهـای  باشد این است که طالبان به جای قبول آتش می
آمریکایی حمله نکند؛ بلکه متعهد به تامین امنیت آنان نیز باشد. مایک پمپئو وزیـر خارجـه 

 آمیز خواند، زیرا طی  را موفقیتآمریکا نامه طالبان و  در توئیتی توافقسابق 
ً
یـک سـال  تقریبـا

   )https://www.afghanistan-analysts.org( آمریکایی کشته نشده است!نیروی هیچ 
 ١٠٠٠زنـدانی طالـب و  ٥٠٠٠متعهد شد تا بـرای آزادسـازی آمریکا در این توافقنامه، 

بـا زندانی دولت نزد طالبان، همکاری کند. طالبان را از لیست سیاه سازمان ملـل حـذف و 
ه را برای مذاکرات درون افغانی در مورد یک توافق سیاسی و آتش بس زمین ،طالبانهمکاری 

https://www.afghanistan-analysts.org
https://www.afghanistan-analysts.org
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شرایط را برای «دائمی و جامع فراهم کند. در توافقنامه مطرح شد هر دو طرف متعهد هستند 
  ایجاد کنند.» آتش بس دائمی و پایدار«و » رسیدن به یک توافق سیاسی

)https://www.afghanistan-analysts.org(  
  آي از طالبان اس ت پاکستان و آيحمای  .1ـ2

افغان مطرح شده است، اما در حقیقـت  یها مذاکرات صلح به طور مکرر توسط همه طرف
گذارنـد. یکـی از آن متغیرهـا،  می تأثیریک سری عوامل غیرافغانستانی به شدت بر روند آن 

یـک  د استنشان داده و معتق گفتگوهاموفقیت اسالم آباد است. پاکستان عالقه شدیدی به 
این اسـت کـه آیـا  سؤالشود.  می توافق سیاسی منجر به برخورداری طالبان از قدرت باالیی

جهـت کـاهش آنـان اسالم آباد از نفوذ قابل توجه خود بر طالبان برای تحت فشار قرار دادن 
آمیز  موفقیتتالش آن پیشبرد روند صلح استفاده خواهد کرد و در این صورت، آیا و خشونت 
  بود؟  خواهد

پاکستان از موانع عمده صلح پایدار در افغانستان است. مساله خط مرزی دیورند و ایده 
های دو سوی خط مـرز و حمایـت اشـرف غنـی از جنـبش  پشتونستان بزرگ از سوی پشتون

آباد در مذاکرات  تحفظ پشتون و مساله افزایش نفوذ هند در افغانستان، موجب شده تا اسالم
داشته باشد. پیش از مذاکرات درون افغـانی، رهبـری مخرب نقش پنهان  االفغانی صلح بین

طالبان تالش کرد تا از سایه پاکستان بیرون بیاید و مشروعیت سیاسی خود را تقویـت کنـد. 
طالبـان  .رسـد هـدف اصـلی آن از بـین بـردن برچسـب نیـابتی بـودن باشـد اما به نظـر می

میل دائمـی ایـن گـروه بـرای خودمختـاری  های پاکستان را علیرغم هاست که خواسته مدت
های پیشنهادی برای مذاکرات آتی شامل اسلو، تاشـکند و  . گفتنی است، مکاناست  پذیرفته

آباد نیست. در این میان پاکستان به جـای احیـای دولـت طالبـان  دوحه است و شامل اسالم
فعلـی قـدرت دهد طالبان جریان اصـلی گـروه شـبه نظـامی باشـد و در معادلـه  ترجیح می

در بازگشـت کامـل طالبـان بـه قـدرت در افغانسـتان  نشود. از سوی دیگـر افغانستان ادغام
یـک مالحظاتی دارد چرا که به قدرت رسیدن دوباره طالبان و بـه دسـت گـرفتن اداره کابـل 

 و کنـد مـیهای مبارز در پاکستان ایجـاد  روایت پیروزمندانه جهادی را برای بسیاری از گروه
، پدیـد های مدرسه دیوبندی که با طالبان همسو هستند در شبکه می از رادیکالیزموج جدید

  )https://www.lowyinstitute.org( آورد. می
  

https://www.afghanistan-analysts.org
https://www.lowyinstitute.org
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  مؤثر. رقابت بازیگران 1ـ3
برهم زننده آمریکا از یکسو و رقابت تنگاتنگ هنـد و  ها سیاستافزایش نقش چین در مقابله با 

نقش بازیگران  تأثیرمذاکرات صلح در افغانستان، تحت پاکستان از سوی دیگر موجب شده تا 
غنـی،   ها، امرالله صالح معـاون اول اشـرف باشد. به ادعای برخی از پاکستانینیز ای  فرامنطقه

ها  دهـد. هنـدی عمال از نقش و جایگاه هند در افغانستان حمایت کرده و اقداماتی را انجام می
کنند تا مذاکرات فعلی را به هر نحـوی شـده، بـر  می از طریق افرادی چون امرالله صالح تالش

اشرف غنی، با بـه شخص گذاری کالن هند بر روی دولت فعلی افغانستان و  هم بزنند. سرمایه
نتیجه رسیدن مذاکرات فعلی همخوانی ندارد. هند به خوبی درک کرده است کـه ادامـه مسـیر 

کابـل و روی کـار آمـدن طالبـان  فعلی مذاکرات موجب از بین رفتن یا تحلیل دولـت مرکـزی
  خواهد شد و در این وضعیت عمال پاکستان دست برتر خواهد داشت.

در همین راستا محمد سعید، سرتیپ بازنشسته و تحلیلگر امـور امنیتـی، مسـتقر در پیشـاور، 
طالبان را به سه رده کلی تقسیم کرده بود: طالبـان قنـدهاری (افغـان)، طالبـان پکتیـا (افغـان) بـه 

الدین حقانی، و طالبان سلفی (پاکسـتانی) (تحریـک طالبـان  الدین و پسرش سراج بری جاللره
باشد که تهدیدی واقعـی بـرای پاکسـتان اسـت.  این طالبان سلفی می«گوید  وی می» پاکستان).

 مطیع رهبری عالی آن
ً
بعضی از  )Hussain & Khan, 11 Sep. 2020 (»نیستند. طالبان ها لزوما
از » ژیلس دورونسـورو«کننده است.  ، گمراه»طالبان«گویند که این نام مشترک  ینظران م صاحب

این واقعیـت کـه هـر «گوید  می Carnegie Endowment for International Peaceاندیشکده 
 )Shane, 22 Oct.2009( »کننـد، باعـث سـردرگمی گردیـده اسـت. دو از یک نـام اسـتفاده می

از رهبران طالبان پاکستان در افغانستان و احتمال حمایت  ای هشواهد و قرائن حاکی از حضور عد
    ١.هایی از سیستم نظامی و امنیتی دولت افغانستان از طالبان است بخش

  . مداخله کشورهاي عربی بویژه عربستان سعودي1ـ4
های خـود را در افغانسـتان  خواهد، منویات و خواسـته ای می هر وسیلهبه عربستان سعودی 

. دشمنی و رقابت عربستان سعودی با ایران و شکست این کشور در عراق و سوریه، پیاده کند
شـود  موجب شده تا بار دیگر نقش و نفوذ خود را در افغانستان توسعه دهد. این که گفتـه می

باشد. طالبان یک گروه یکدست و  رابط طالبان و عربستان، همانند گذشته نیست، دقیق نمی
شک عربستان سعودی با حمایت آمریکا، تـالش خواهـد کـرد تـا باشد و بدون  منسجم نمی

                                                                                                                                         
الله محسـود) در والیـت خوسـت در  یکی از رهبران اصلی تحریک طالبان پاکستان (سـیف ١٣٩٨ماه سال  در دی .١

  .٩/١٠/١٣٩٨خاک افغانستان کشته شد. خبرگزاری مهر، رهبر اصلی جنبش طالبان پاکستان در افغانستان کشته شد، 
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بخشی از شبه نظامیان ناراضی طالب را در قالب داعش افغانستان، مورد حمایت مالی قـرار 
چرا که االفغانی حمایت خواهد کرد.  دهد و از سوی دیگر از موضع طالبان در مذاکرات بین

  وذ عربستان در افغانستان خواهد شد. روی کار آمدن طالبان در کابل، موجب افزایش نف
  ارتباط تنگاتنگ طالبان با القاعده  .1ـ5

چنان تنگاتنگ است. افزایش تحرکات طالبان و نیز کشـته شـدن  روابط طالبان با القاعده هم
دهد که هم القاعـده در افغانسـتان  ها عضو القاعده در نقاط مختلف افغانستان، نشان می ده

های ضد و  ا طالبان روابط تنگاتنگ دارد. البته در مورد القاعده حرففعال شده است و هم ب
نقیض زیاد است. قبل از توافق دوحه، آمریکا برای رسـیدن بـه اهـداف خـود چنـین عنـوان 

نفر عنوان  ٣٠٠تا  ٢٠٠کرد که القاعده حضور چندانی در افغانستان ندارد و تعداد آنها را  می
دهنـد  دیگر آمریکایی از فعال شدن مجدد القاعده خبر میکرد، اما اکنون برخی مقامات  می

  کنند... هزار نفر عنوان می ٣تا  ٢و تعداد آنها را 
هـای  های طالبان مبنی بر عدم اجازه استفاده از افغانستان توسط القاعـده و گروه تضمین

ی مشابه برای تهدید آمریکا و متحدانش و عقب نشینی نیروهـای آمریکـایی و سـایر نیروهـا
های توافــق دوحــه هســتند. امضــا کننــدگان ایــن  خــارجی از افغانســتان مهمتــرین قســمت

زاد، نماینده ویژه آمریکـا در امـور افغانسـتان و مالعبـدالغنی بـرادر،  نامه، زلمی خلیل توافق
رو  ههای تروریسـم روبـ معاون رهبر سیاسی طالبان بود. افغانستان در مرزهای خود با چالش

بدان معنی اسـت کـه چنـدین شـبکه تروریسـتی، از جملـه تروریزم لی ماهیت فرام و است
القاعده و داعش، هنوز در افغانستان فعال هستند. جلوگیری از گسترش تروریسم در داخـل 

بوده است و چگونگی مقابله با تروریسم موضـوع آمریکا اصلی های  وعدهافغانستان یکی از 
عضـو القاعـده و دو  ١١، ١٣٩٩مـاه  ایل دیاصلی بحث و گفتگو در مذاکرات بوده است. او

در ایـن حملـه  .فرمانده گروه طالبان در حمالت هوایی ارتش در استان هلمند کشته شـدند
شـود  گفتـه میاز فرماندهان مهـم گـروه طالبـان کـه » بین حق«معروف به » ماسودواحمد«

کشته شـدگان  .بود نشدگا ، نیز در بین کشتهبودههای القاعده در هلمند  کننده فعالیت تسهیل
و تک تیرانداز را به  های دید در شب القاعده مسئولیت آموزش طالبان برای استفاده از دوربین

 )١٣٩٩دی  ٥. (رصد خبر، عهده داشتند

  موانع داخلی
توافق آمریکا با طالبان، باعث تضعیف دولت افغانستان و نظام جمهوری برآمده از اجـالس 

زاد بـا  پلماتیک به طالبـان هدیـه داده اسـت. موافقـت خلیـلبن شده و عمال یک پیروزی دی
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های طالبان بویژه در مورد آزادی زندانیان طالب، تنها کارت برنده دولت کابـل را در  خواسته
افغانی از دست دولـت خـارج کـرد. عـدم  ازای تنها قول برای شروع گفتگوهای صلح درون

مریکا با طالبان و نامشروع قلمداد کـردن مشارکت نمایندگان دولت افغانستان در مذاکرات آ
دولت افغانستان از سوی رهبران طالبان، به خوبی نشان داد که آمریکا تنها به منافع و امنیـت 

اساسا افغانستان دغدغه آمریکا نیست. توافق دوحه بدون حضـور امنیت کند و  خود فکر می
باشـد. در  توسـط آمریکـا میهای تضعیف دولـت افغانسـتان  دولت افغانستان یکی از نمونه
تواند به نتیجه ملموس و واقعـی برسـد کـه نقـش و محوریـت  حالی که زمانی مذاکرات می

  ها کاهش یابد.  ها افزایش و نقش و راهبری آمریکایی افغان
کیـدجمهوری افغانسـتان و   عدم حمایت جدی آمریکا از روند انتخابات ریاست  بـر  تأ

کیـدزاد، عمال به جایگـاه دولـت کابـل آسـیب زد.  لاز سوی خلی» دولت موقت«تشکیل   تأ
اعتمادی طالبان به نهادهای سیاسی، امنیتـی و نظـامی، در  طالبان بر تغییر قانون اساسی، بی

توجهی به پارلمان افغانستان و تصمیمات آن، نشان داد که توافق دوحه چیزی فراتر از  کنار بی
ساله آن نادیده گرفته شده  ١٩ن و دستاوردهای نامه است و عمال دولت افغانستا یک موافقت

عـدم قبوالنـدن  ),Sep. 2020 Baasit 25 (و در مقابل دست طالبان را بـاز گذاشـته اسـت.
طالبان بر عدم حمله به نیروهای آمریکایی و در مقابـل  تأکیدبس از سوی آمریکا به طالبان و  آتش
دهد که توافق دوحـه  نستان، به خوبی نشان میشان به نیروهای امنیتی افغا بر ادامه حمالت تأکید

هایی است که در نهایت این مسیر به صلح نـه، بلکـه بـه سـمت تـداوم  پر از ابهامات و پیچیدگی
کـرد  ها در حرکت است. آمریکا که برای فریب افکار عمومی در ابتـدا عنـوان می فزاینده خشونت

؛ اما در ادامـه دو موضـوع »چیز توافق شودهیچ توافقی با طالبان نخواهد شد مگر در مورد همه «
را کنـار گذاشـت. نتیجـه ایـن » بـس دائمـی آتش«و » لزوم مذاکرات طالبان با دولت افغانستان«

روند، از سرگیری حمالت به نیروهای دولتی افغانستان توسط طالبـان و عـدم حملـه بـه اهـداف 
الت و عـدم قبـول حتـی طـرح آمریکا یا سایر اهداف خارجی بود. در حالی که از سرگیری حمـ

 است. ادعای آمریکا کاهش خشونت از سوی طالبان، برخالف 

  تضعیف دولت افغانستان    .1
  کند: نامه دوحه چهار موضوع وجود دارد که موقعیت دولت افغانستان را بیشتر تضعیف می در توافق

اسـت. در واقـع اول اینکه، خروج نیروهای آمریکایی به نهایی شدن توافق صلح، منوط نشده 
گردد تا تهدیدهای امنیتـی نسـبت  نامه برمی خروج نیروهای آمریکایی به تعهدات طالبان در توافق

به نیروهای خود را کاهش داده و به صفر برساند. به همین جهت نیز پمپئو در یـک تـوئیتی اعـالم 



شم
چ

 
ان
ست
غان
ر اف
ح د
صل

 و 
ات
کر
مذا

داز 
ان

  
 

 

 125  

، ایـن حکـم کـه آمیز بوده، چون یک آمریکایی نیز صدمه ندیـد. دوم کرد که توافق دوحه موفقیت
زندانی طالب را قبل از آغاز مذاکرات صـلح درون افغـانی آزاد کنـد، نـه  ٥٠٠٠دولت افغانستان 

تنها با دولت در این خصوص توافق نشده است، بلکـه نـوعی امتیـازدهی بـه طالبـان هـم تلقـی 
بینی بود.  آزادی این زندانیان و بازگشت دوباره آنان به میدان جنگ قابل پیش در حالی که شود. می

اعتمادی فزاینده شده اسـت.  ها و حمالت طالبان موجب کشتار غیرنظامیان و بی افزایش خشونت
موافقت آمریکا و تحت فشار قرار دادن دولت کابل برای آزادی این تعداد زندانی طالب، به معنای 

 ح شـده اسـت.)زندانی دیگر طالبان نیز مطر ٧٠٠٠برنده به طالبان است. (البته آزادی برگ دادن 
گویـد کـه  سوم، توافقنامه نقش مستقیم آینده دولت افغانسـتان را نادیـده گرفتـه اسـت و فقـط می

باید در گفتگوها با طالبان شرکت کنند. در همین حال، شیر عباس استانکزی » های افغان طرف«
، زیـرا امـروز در افغانسـتان هـیچ دولتـی وجـود نـدارد« ه اسـتکـرد  تأکیدمذاکره کننده طالبان 

چهـارم، اینکـه » انتخابات به روشی شفاف برگزار نشد و میزان مشارکت مردم بسـیار پـایین بـود.
کند، نه از مردم یا نیروهای امنیتی افغانسـتان  ، از آمریکا و متحدانش محافظت میدوحهنامه  توافق

  قابل تأمل است.و این در برابر تهدیدهای طالبان و القاعده و داعش 
بـرای باشـد،  میبـرای طالبـان بسـیار مطلـوب به همان میزان که اد توافق دوحه بنابراین مف

 ،نامطلوب است. بگفته عبدالسالم ضـعیف، دیپلمـات پیشـین طالبـانبسیار دولت افغانستان 
آور نبـود کـه طالبـان امضـای  های طالبان برآورده شـده اسـت. بنـابراین تعجـب همه خواسته

اللـه آخونـدزاده، رهبـر  جشـن گرفـت و مولـوی هبت» پیروزییک روز «نامه را به عنوان  توافق
از این اصطالح استفاده کرد و در وب سایت طالبان قرار خود  ٢٠٢٠فوریه  ٢٩طالبان در بیانیه 

 »یـک پیـروزی«آمریکـا مندرج در توافق نامه با » پایان دادن به اشغال افغانستان«داد و گفت: 
بر اسـاس «استانکزی نیز اعالم کرد:  )https://www.afghanistan-analysts.org(باشد. می

بـه صـفر خواهـد آمریکـا جنگ بین امارت اسـالمی افغانسـتان و  ٢٠٢٠توافق، از اول مارس 
رسید، اما درخصوص جنگ بین طالبان و نیروهای دولت کابل به توافق جدیدی نیاز است کـه 

الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگوهای درون افغانی مورد بحث قرار خواهد گرفت. ذبیح 
عملیات مـا بـه صـورت عـادی ادامـه خواهـد داشـت. مطـابق توافـق دوحـه، «نیز تأیید کرد: 

مجاهدین ما به نیروهای خارجی حمله نخواهند کرد، اما عملیـات مـا علیـه نیروهـای دولـت 
ویـژه  کابل ادامه خواهد یافت. اعالمیه طالبان در مورد بازگشت به جنگ، و اولین حمالت، به

حمله به بازیکنان فوتبال و هواداران در استان خوست، امید کسانی را که خواهان صلح بودند را 
  )https://www.afghanistan-analysts.org( تحت الشعاع قرار داد.

https://www.afghanistan-analysts.org
https://www.afghanistan-analysts.org
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  آزادي زندانیان طالب و افزایش حمالت طالبان  .2
کیدو آن بس از سوی  آزادی زندانیان طالب و عدم قبول آتش ر ادامه حمالت، بـه خـوبی ب تأ

نشان داد که توافق دوحه و مفاد برآمده از آن منجر به روند صلح واقعی در افغانستان نخواهد 
شد. با گذشت نزدیک به ده ماه از توافق دوحه، و نزدیک به چهـار مـاه از شـروع مـذاکرات 

 ٤بـیش از  شـتهگذ ها بیش از هر زمانی افزایش یافته و در سـال االفغانی، روند خشونت بین
اند که قابل تامـل جـدی  هزار غیرنظامی کشته و بیش از ده هزار غیرنظامی دیگر زخمی شده

در طالبان به خواسته خود یعنـی گفتگوهـای مسـتقیم بـا آمریکـا و عـدم مشـارکت  ١است.
گفتگوهای درون افغانی بدون تعهد طالبـان بـه توافـق نامـه  و دولت کابل رسیدوگو با  گفت

بس آغاز شد. این در حالی بود که دولت کابل انتظار داشت موضوع  ت یا آتشکاهش خشون
برقراری آتش بس، یکی از موضوعات اصلی قبل از بحث جدی در مورد تقسیم قدرت پـس 

  )Kugelman, September 02, 2020( از جنگ باشد.
س از سوی ب واضح بود که آزادی زندانیان و بازگشت آنان به میدان جنگ در کنار رد آتش

ها خواهد شد؛ اما با فشار آمریکـا و سیاسـت دوگانـه برخـی  طالبان، موجب افزایش ناامنی
مقامات ارگ ریاست جمهوری موجب شده تا طالبان به یک اعتمـاد کـاذبی دسـت یافتـه و 

نامه دوحه،  چنان بر مواضع خود پافشاری کند. با این که اشرف غنی قبل از امضای توافق هم
موضوع آزادی زندانیان طالب باید بخشی از مذاکرات دولت افغانستان با طالبان  گفته بود که

زاد قـول آزادی زنـدانیان را بـه طالبـان داده بـود. غنـی در کنفـرانس  باشد، اما زلمـی خلیـل
زنـدانی نـداده  ٥٠٠٠برای آزادی » هیچ تعهدی«اعالم کرد که  ١٣٩٨اسفند  ٢٥مطبوعاتی 

توانـد در دسـتور  این موضـوع می«نیست. آمریکا وزه اختیارات است و آزادی زندانیان در ح
شـرط گفتگوهـا مـدنظر قـرار  ، اما نمی تواند به عنـوان پیشباشدکار گفتگوهای بین افغانی 

آزادی زندانیان طالب از همـان ابتـدای  )https://www.afghanistan-analysts.org( »بگیرد.
 
ً
  داد.  قدرت طالبان را افزایش می مذاکرات صلح،کار اشتباهی بود؛ چرا که عمال

                                                                                                                                         
بـیش از ده هزارغیرنظـامی بـه شـمول  ۲۰۱۹. کمیسیون مستقل حقوق بشر دریک گزارش تازه اعالم کرده است که در سال ١

زنان و کودکان در افغانستان کشته و زخمی شده اند. شماری از خانواد هـای قربانیـان در کنـار پایـان جنـگ، عـدالت مـی 
غیرنظامی بـه شـمول زنـان و  ٨٢٣هزار و ۸۶در مجموع  ۲۰۱۹ایان سال تا پ ۲۰۰۹در ده سال اخیر یعنی از سال  .خواهند

این ارقامی است که از سوی آنان منتشر شده اسـت    کمیسیون گفته است که  .کودکان در این کشور کشته و زخمی شده اند
 ۷۱عامـل  ۲۰۱۹سـال از مجموع تلفات افـراد ملکـی در  .و احتمال آن وجود دارد که تلفات غیرنظامیان بیشتر از این باشد

درصد غیرنظامیـان در حمـالت نیروهـای دولتـی و حامیـان  ۱۴درصد توسط گروه داعش،  ۵تلفات گروه طالبان،    درصد
  /https://www.dw.com/fa-afوله،  دویچه .اند آنان کشته و زخمی شده   المللی بین

https://www.afghanistan-analysts.org
https://www.dw.com/fa-af
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ها نداشته است، در چنـین  زندانی طالب، پیامدی جز افزایش ناامنی ٥٠٠٠بحث آزادی 
گوینـد.  زندانی دیگـر طالبـان سـخن می ٧٠٠٠زاد و طالبان از آزادی  وضعیتی زلمی خلیل

است، امـا  زندانی توافق شده ٧٠٠٠همان نفر جزئی از  ٥٠٠٠ این اند که البته برخی مدعی
آذرماه گفته بـود کـه طالبـان خواسـتار  ١٧کاردار سفارت آمریکا در کابل، » راس ویلسون«

هر چند این موضـوع  )١٣٩٩آوا پرس، آذر  (هزار زندانی دیگر این گروه شده است. ٧آزادی 
 ٥٠با مخالفت پارلمان و سنای افغانستان مواجه شد، امـا منـابع طالبـان اعـالم کردنـد کـه 

نفـر طالـب را از  ٧٠٠٠زاد نیـز آزادی  خلیل .این گروه از زندان بگرام آزاد شده استزندانی 
است. شاید بـه همـین دلیـل حمداللـه   نفر عنوان کرده ٥٠٠٠مفاد توافق دوحه و جدا از آن 

کننـده دولـت و  محب مشاور امنیت ملی افغانستان خواستار ادامه مذاکرات بین تـیم مذاکره
با برگزاری مذاکرات در داخل کشـور «گوید:  نستان شده است. وی میطالبان در داخل افغا

شـود؛  هـا متـأثر می ها، از واقعیت جامعه افغان گرفتن از شرایط خارجی تأثیرصلح به جای 
شرایط خارجی هستند و تجربه نشان داده است که  تأثیرسازان در خارج تحت  صلح و صلح

  )١٣٩٩آذر  ٢٣خبرگزاری تسنیم، ( »کند. ها را تأمین نمی چنین صلحی منافع افغان
   االفغانی گذار سیاسیِ جهادي در مذاکرات بینتأثیر. نبود نمایندگان احزاب 3

االفغانی حضور ندارند و تنها نمایندگانی از آنان از  رهبران اصلی افغانستان، در مذاکرات بین
ته باشـند و اساسـا توانند قدرت نمایندگی داشـ سوی اشرف غنی انتخاب شده که عمال نمی

رغم اختالف اشرف غنی و دکتر عبدالله بـه نظـر  است. علی» نمادین و صوری«حضورشان 
انـد، کـه  رسد که دو اردوگاه سیاسی حداقل در مورد مذاکرات زبـان مشـترکی پیـدا کرده می

دارد کـه در قـانون اساسـی » نظام جمهوری«مذاکرات با طالبان ارتباط تنگاتنگی با دفاع از 
ی گنجانده شده است. هرگونه اختالف این دو رهبر تا حد زیادی موضـع تـیم دولـت در فعل

غنی و رهبران سیاسـی افغانسـتان،  اختالفات بین اشرف .کند می گفتگو با طالبان را تضعیف
االفغـانی اسـت و در جریـان مـذاکرات، اختالفـات افـزایش  مهمترین چالش مذاکرات بین

 طیـف وسـیعی از نخبگـان سیاسـی در  خواهد یافت. فرآیند صلح بدون
ِ
درگیر شدن واقعـی

  تواند به موفقیت برسد. مذاکرات، نمی
های جامعه مـدنی را بـرای درگیـر  عالوه بر این، اختالفات سیاسی میان نخبگان، تالش 

های مختلف سیاسی اکنـون بـر سـر هـر  کردن در مذاکرات صلح متوقف کرده است. جناح
توانـد مـانع  کننـد کـه ایـن می رای دستیابی به قـدرت رقابـت میای از روند مذاکرات ب جنبه

هرگونه نتـایج مـذاکرات،  )https://www.crisisgroup.org( مشارکت جامعه مدنی باشد.

https://www.crisisgroup.org
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های مختلف در قدرت کابل خواهد بود، امـا ایـن کـه سـهم جنـاح  منجر به مشارکت جناح
از قـدرت چـه باشـد، بـه نحـوه  ها و طالبـان غنی، جناح دکتر عبدالله، جناح جهادی اشرف

شود. نکته مهم در این خصوص عدم حضور واقعی طیفی  مذاکرات و توافقات آن مربوط می
االفغانی است که عمال مانع صـلح  ها در روند مذاکرات بین از احزاب سیاسی بویژه جهادی

 پایدار در افغانستان پس از مذاکرات خواهد شد. 
ً
 موفـق شـامل ور تقریبا

ِ
ود مجـدد هر توافق

گـذار در تأثیرطالبان به نظام سیاسی افغانستان خواهد بود، اما این که جایگاه دیگـر احـزاب 
  این نظام سیاسی چه خواهد بود، مشخص نیست. 

هنوز اختالفات در درون افغانستان بر سر نمایندگان مـذاکره کننـده تمـام نشـده اسـت. 
اد عطا، یونس قانونی، محمـد محقـق، الدین ربانی، است خان، صالح رهبرانی نظیر اسماعیل

استاد اکبری، احمدولی مسعود و بسیاری دیگر از رهبران جهادی یا در این مذاکرات حضور 
توانند از جریـان سیاسـی  اند که اساسا نمی ندارند و یا نمایندگانی از طرف آنان انتخاب شده

ژنرال دوستم چهـره مناسـبی  خود نمایندگی تام و تمام کنند. به عنوان مثال باتور دوستم پسر
های دیگـری  چهره )Singh & Other, 14 Sep. 2020 (االفغانی نیست. برای مذاکرات بین

هم از حزب جمعیت اسالمی افغانستان در مذاکرات حضور دارند که اساسـا در مـذاکره بـا 
فعلـی رهبران طالبان از جایگاه ضعیفی برخوردارند. از دید برخی منتقدین افغان، مذاکرات 

وگوهـای بـین دولـت افغانسـتان و رهبـران  االفغانی؛ چرا کـه گفت الپشتونی است تا بین بین
االفغـانی معـروف شـده اسـت، در صـورتی کـه منظـور از   طالبان به غلط به مذاکرات بـین

باید  مؤثری سیاسی و سران قومی و مذهبی ها ن جریااالفغانی این است که همه احزاب و  بین
و طالبان در این مذاکرات حضور داشته باشند. البته بخشی از عدم مشـارکت در کنار دولت 

شود کـه در ادامـه بطـور  داده شدن رهبران جهادی در مذاکرات به انفعال آنان نیز مربوط می
  شود: مختصر بدان پرداخته می

 انفعال شیعیان افغانستان و چنددستگی در خصوص مذاکرات
مذاکرات اولیه، مسأله جایگاه تشیع و شیعیان  در طول  از موضوعات مهم و تاحدی جنجالی

گیری صریح عناصری از دولت، شـیعیان و طالبـان  در آینده افغانستان است که باعث موضع
های  گردید. تیم مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان با یکدیگر درخصوص قوانین و رویه

ز چه تفسـیر اسـالمی بـرای میـانجیگری حاکم بر مذاکرات دچار اختالف هستند و این که ا
ی هـا اقلیتاختالفات آینـده اسـتفاده شـود؛ تـیم کابـل اصـرار داشـت کـه اسـالم شـیعه و 
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  غیرمسلمان را در چارچوب گفتگوها به رسمیت بشناسد که طالبان آن را رد کرد. 
تـدا طالبان هنوز به طور کامل تفکراشان را در مور آینده افغانستان بیـان نکـرده اسـت. اب

طالبان خواهان مبنا قرار گرفتن فقه حنفی (مذهب اکثریـت مـردم افغانسـتان) در مـذاکرات 
شدند. سپس شیعیان و برخی از دولتمردان به حفظ حقوق مردم شیعه اشاره کردند و بعـد از 
آن مقامات طالبان از جملـه سـهیل شـاهین (سـخنگوی دفتـر سیاسـی طالبـان) و مولـوی 

دفتر سیاسی طالبان) تصریح کردند که مبنا قرار گرفتن فقه حنفـی عبدالسالم حنفی (معاون 
در مذاکرات به معنی نادیده گرفتن حقوق شیعیان نیسـت. مولـوی عبدالسـالم اعـالم کـرد: 

کید« االفغـانی بـه معنـی رفتـار  طالبان بر مبنا قـرار گـرفتن فقـه حنفـی در مـذاکرات بین تأ
در افغانستان بین اهل تشیع و اهل تسـنن هـیچ  آمیز علیه شیعیان افغانستان نیست... تبعیض

نوع تبعیض و اختالفات وجود ندارد و به هیچکس اجازه دامن زدن به اختالفـات مـذهبی را 
مال خیرالله خیرخـواه (وزیـر کشـور در دوران  )١٣٩٩مهر  ٧خبرگزاری میزان،( »دهیم. نمی

مسأله اشاره کرد کـه اساسـا در  زمامداری طالبان و عضو تیم مذاکره کننده ایشان) نیز به این
توان به ایـن  برهه کنونی مسأله پرداختن به جزئیات حقوقی نظام آتی مطرح نبوده و زمانی می

رسـد مطـرح شـدن  موضوع پرداخت که به مرحله تنظیم قانون اساسی برسیم. بـه نظـر مـی
 این موضوع، بیشتر از سـوی کسـانی بـوده اسـت کـه خواهـان بـه نتیجـه نرسـی

ِ
دن جنجالی

کیدمذاکرات هستند؛ اما به هر روی این مسأله موجب اثرات مثبتی شد و بایستی  رسـمی  تأ
مقامات طرفین بر حفط حقوق و جایگاه شیعیان را از دستاوردهای خوب این امـر دانسـت. 
انفعال شیعیان و عدم حضور علنی رهبران شیعه نظیر استاد محقق و حاج کـریم خلیلـی در 

  گردد: فغانی به دو عامل عمده برمیاال مذاکرات صلح بین
  برنامگی محیطی بیي تاریخیِ تشتت درونی و ها . زمینه1

توان به وضوح  می با بررسی اوضاع سیاسی افغانستان و به ویژه مذاکرات صلح بین االفغانی
دریافت که علی رغم حضور تنی چند از شیعیان در مناصب بـاالی سیاسـی چـه در دولـت 

بمـاهو شـیعه و نـه شـیعه  های پساطالبان، اما تثبیت جایگاه شیعه  ولتمجاهدین و چه در د
سکوالر، آنچنان که باید در جامعه افغانستان صورت نگرفته است و در نتیجـه در مـذاکرات 

ی ها ن جریای اصلی شیعی (و البته کل ها ن جریاصلح کنونی نیز نقش آفرینی کمی از سوی 
در واقـع تـیم اشـرف غنـی بـرای کنـار گذاشـتن  شود. تالش دولـت و می جهادی) مشاهده

های جهادی و شیعی سبب شده است که استاد محقق و حاج محمد کریم خلیلی  شخصیت
ــته ــه  از برجس ــبت ب ــدآمیز نس ــخنانی تهدی ــتان در س ــیعی افغانس ــه ش ــران جامع ترین رهب
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ر د مـؤثراگر آنها سعی کننـد حلقـات «کنندگان در دوحه و حکومت هشدار دهد که  مذاکره
توانند بـه صـورت  گزار میتأثیرروند صلح را حذف نمایند، مطمئن باشند که افراد و حلقات 

امـا فـارغ از نقـش  )١٣٩٨شـهریور  ٩ آریانـا نیـوز،( »مستقیم با طالبان وارد گفتگو شوند.
گر  ، تکبرها، تنها نظارهها مخرب تیم اشرف غنی و برخی دیگر از عوامل خارجی، سهم طلبی

ای مناسب با چارچوب فکری تشـیع از  تغییرات بودن و نداشتن طرح و برنامهسیر حوادث و 
عواملی هستند که مانع تعامل صحیح با وضعیت حـال و آینـده جامعـه افغانسـتان گردیـده 

  )١٣٩٦تیر  ١٣آواپرس، ( است.
گفتنی است توده مردم هزاره (و دیگر شیعیان) و رهبران جهـادی شـیعی خواهـان حفـظ 

ود هستند، اما بازی شیطانی آمریکا و سردمداران وابسته به آمریکـا چنـین هویت اسالمی خ
است که در نبود یک رهبری بزرگ و کاریزماتیک در جامعه شـیعی افغانسـتان، بـا برجسـته 

سپیدار و... رهبران فعلی جامعه شیعی  -پشتون، ارگ -سنی، هزاره-ی شیعهها ساختن دوگانه
 را 

ً
ق حداکثری یا گسترده در داخل این جامعه و فعالیت اثرگذار عاجز از ایجاد یک وفا تقریبا

  در محیط عمومی جامعه افغانستان سازند. (نسبت به وضع مطلوب ممکن)
  . انفتاح تفکر مذهبی، راه برون رفت از بن بست موجود2

مدتی مانند اتحاد بیشتر رهبران شـیعی (بـه ویـژه  های کوتاه در وضعیت کنونی افغانستان راه
ن خلیلی و محقق) و مذاکره مستقیم و هوشمندانه بزرگان شـیعی و جهـادی بـا طالبـان آقایا

خان) و ایستادگی بر اهداف مشخص در صورت  (پیشنهاد خلیلی و پیشنهاد قدیمی اسماعیل
ای از مذاکرات (نظیر حقوق سلب نشدنی شیعیان به عنوان شهروندان مسـلمان آن  هر نتیجه

در قالب جمهوری اسالمی با مشارکت واقعـی همـه اقـوام و  کشور و برقراری نظام اسالمی
انداز مثبتی برای سرنوشـت شـیعیان از کانـال  مذاهب) قابل بیان هستند، اما ترسیم هرچشم

مدت و بلندمدت به ویژه در رابطه بـا حـداقل کـردن عوامـل اخـتالف مـذهبی در  امور میان
  گذرد. می افغانستان

رگـان شـیعی از انفعـال از یکسـو شـاهد گسـترش در چنین شرایطی و بـدون خـروج بز
گرایی در افغانستان خواهیم بود و از سوی دیگر شاهد قرارگـرفتن مـردم  سکوالریسم و غرب

شیعه در مناطق تحت حاکمیت طالبان خواهیم بود بدون اینکه چارچوب مشـخص و قابـل 
حاصل شده باشد.  اتکایی در مورد حقوق شیعیان میان بزرگان این مذهب و مسئوالن طالبان

(مانند بیعت چند روز پیش فردی به نام مبلـغ زاده در یکـی از منـاطق دایکنـدی بـا امـارت 
اسالمی افغانستان که به بنا به ویدئوی منتشر شده در سایت طالبان این بیعت به نمایندگی از 
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یان دانیم که در قدیم هم برخی تعامالت م حدود چهارهزار خانوار صورت گرفته است.) می
ــوده اســت، ــان ب ــه )١٣٨٤(احمــد متوکــل،  شــیعیان و طالب ــود زمین ــه دلیــل نب ــا ب و  ها ام

  )١٣٩٩(زاهدی،  های الزم این تعامالت نتوانست مانع از مشکالت بعدی شود. چارچوب

 ها  انفعال تاجیک
حزب جمعیت اسالمی به عنوان ریشه دارترین حـزب اسـالمی در افغانسـتان و حزبـی کـه 

کند. تاجیکها با عقبه تمـدنی  می ک را در صحنه سیاسی افغانستان نمایندگیعمدتا قوم تاجی
عظیم و موقعیتی حدوسط گونه در میـان اقـوام و مـذاهب افغانسـتان قابلیـت ایفـای نقشـی 
طالیی در حل منازعات جاری را دارند. برای تحقق این هدف بایستی ابتـدا حـزب بـه یـک 

قدام کند، سـپس اتحـاد و انسـجام درونـی خـود را بازبینی ایدئولوژیک و بازسازی هویتی ا
ارتقاء بخشیده و آنگاه سعی در اتحاد بیشتر با حزب وحدت اسالمی (شیعیان) داشته باشـد 
(این سه گام در زمانی بین شش ماه تا یـک سـال بایـد برداشـته شـوند.) در آن شـرایط و بـا 

دمند خواهد بـود و باعـث تر حزب، مذاکرات مستقیم با طالبان بسیار سو موقعیت مستحکم
 هـا بازی نیروهای سیاسی افغانستان در زمینی غیر از زمـین طراحـی شـده توسـط آمریکایی

 خواهد گردید.
حزب جمعیت اسالمی افغانستان به عنوان ریشه دارترین حزب اسـالمی در افغانسـتان، 

کمتـری زنی  باشد، اکنون از قـدرت چانـه که از احزاب محوری جبهه متحد شمال سابق می
رنگ شدن مباحث عمیق فکـری  های پیشین برخوردار است. عواملی نظیر کم نسبت به سال

تفرقه در میان رهبران حزب، به همراه ناسیونالیسم پشتونگرایانه تیم مسـلط بـر ارگ ریاسـت 
جمهوری باعث تضعیف جایگاه حزب جمعیت و تاجیکـان شـده اسـت. پـس از شـهادت 

الدین ربانی رهبری این حزب را به عهده گرفت، اما  ر وی صالحالدین ربانی، پس برهاناستاد 
های گذشته بویژه پس از اختالف بین دکتر عبدالله و استاد عطـا محمـدنور در  در طول سال

  اوایل دولت وحدت ملی، این حزب عمال به دو شاخه تبدیل شد. 
نتخابـات ریاسـت با آغاز مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان که بـا برگـزاری چهـارمین ا

همزمان شد، اختالفات در میان رهبران جمعیـت اسـالمی تشـدید شـد و  ١٣٩٩جمهوری 
تری نسبت به دکتر عبدالله و استاد عطا اتخاذ کرد کـه  الدین ربانی نیز مواضع متفاوت صالح

الدین ربـانی بـا  االفغانی بیشتر هم شد. اختالف صالح این اختالفات در روند مذاکرات بین
عبدالله بر سـر قبـول یـارد نتـایج اتنتخابـات ریاسـت جمهـوری بـود و در ادامـه ایـن دکتر 

اختالفات به موضوعات مذاکره و افراد مذاکره کننده نیز کشیده شد. از دید ربانی رهبر حزب 
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جمعیت اسالمی، باید دنبال تشکیل دولت موقت بود، چون انتخابات با مشارکت حداقلی و 
کشـد و از  ود و نظام فعلی تنها نام جمهـوری اسـالمی را یـدک میبا تقلب و تخلف همراه ب

  های اسالمی و اصول اسالمی دور شده و دچار فساد سیاسی شده است. ارزش
دیده نمی شـود. حزب جمعیت اسالمی گرایی  در دوران پساطالبان چندان اثری از اسالم

سـبت بـه حفـظ هویـت استاد ربانی پیش از آنکه یک رهبر سیاسی باشد با غیـرِت شـدید ن
با ترجمـه کتـاب  .داشت اسالمی افغانستان در هر دو عرصه قلم و جهاد مسلحانه گام برمی

ی متفکـران معاصـر ها سیدقطب نقش مهمی در مطرح سـاختن اندیشـه» فی ظالل القرآن«
 اسالمگرا در افغانستان داشت. 

ث ایجـاد شـکاف در استحاله در ساختار دولتی رفتـه رفتـه باعـو دور شدن از مرام حزب، 
حزب گردید. دودستگی کامل زمانی پدیدار شـد کـه عطـا محمـد نـور (از رهبـران جمعیـت 
اسالمی) با اشرف غنی بر سر والیت بلخ (والیتی که جزء عمق اسـتراتژیک فارسـی زبانـان و 

های سیاسـی  شـود) سـازش کـرد و در ازای وعـده تعـدادی از پسـت تاجیکان محسـوب مـی
بنـدی  این حرکت باعث پیـدایش قطـب ١به تیم اشرف غنی واگذار کرد. حکومت آن والیت را

های اخیر صالح الدین ربـانی موضـع سـومی کـه البتـه  در حزب شد. در ماه» عطا - عبدالله«
اختیار کرده و عمال دسته سومی در حـزب  ٢است تر از موضع دو نفر دیگر تر و خردمندانه قوی

تاجیکان و حزب نهضت اسـالمی وجـود نداشـت تـیم  در میانای  ایجاد شد. اگر چنین تفرقه
 را منفعل کند. حزب جمعیت اسالمی با آن تاریخ درخشانتوانست  نمیاشرف غنی 

اسـت.  ی پشـتون هـا ن جریاگرایی برخی  قومدر تضعیف موقعیت این حزب، عامل سوم 
جهت و  و داشتههای سکوالر مورد تأیید آمریکا یعنی تیم اشرف غنی تعصبات قومی  پشتون

  هـای تاجیـک  . حضـور برخـی چهـرهکننـد تـالش می حفظ حداکثری قدرت در بین خـود
توان به عنوان حضور واقعی  (نظیر امرالله صالح) یا شیعه (سرور دانش) در کنار غنی را نمی

مردم تاجیک و شیعه در قدرت دانست چرا که ایشان به عنـوان فـرد در کنـار غنـی هسـتند و 
اند. آمریکا که از نزدیکی فکری و تـاریخی جمعیـت  تیم او درآمدهعمال در خدمت اهداف 

از عوامل خود در دولت استفاده کرده تـا بـه جمهوری اسالمی ایران مطلع است به اسالمی 
                                                                                                                                         

  ای که اشرف غنی به آن عمل نکرد. . وعده١
کند که برخالف موج ایجاد شده توسط دستگاه هـای سـخن پراکنـی وابسـته بـه تـیم  . ربانی به درستی تصریح می٢

اشرف غنی مبنی بر حفظ دستاوردهای دوران جمهوریت، دستاورد چندانی برای جمهوری اسالمی افغانستان باقی 
مستقیم حـزب نمانده است پس باید به فکر تجدید ساختار و بافتار در آینده جمهوری اسالمی افغانستان و مذاکره 

  جمعیت اسالمی با طالبان بود.
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های سـکوالر  تدریج از قدرت این گروه کاسته شود و قدرت سیاسی در حلقه بسـته پشـتون
  )١٨: ١٣٩٩(زاهدی، باقی بماند. 

حزب و ترویج نوعی اسالم گرایی تقریبی و معطوف به بازسـازی تمـدن  بازسازی فکری
تواند اولین گام برای احیاء جمعیت اسالمی افغانستان باشد. در گام بعدی و بـر  اسالمی می

تـوان بـه بازسـازی سـاختار حـزب و ایجـاد  اساس همین تفکر اسالمی از نو تولدیافته، مـی
جمعیـت تاجیـک و حتـی غیرتاجیـک در جمعیـت انسجام و اتحاد مجدد در میان رهبـران 

اسالمی افغانستان پرداخت تـا راه ظهـور مجـدد قدرتمنـد ایـن حـزب در صـحنه سیاسـی 
 
ً
طبیعی فراهم گردد. در گام سوم نزدیکی بیشتر دو حزب جمعیت  افغانستان به صورت کامال

ت در برابر ) باعث تحکیم موضع این جریاناها ها و هزاره اسالمی و وحدت اسالمی (تاجیک
  (همان) های مورد تأیید آمریکا خواهد گردید. دولتی

 ها انفعال ازبک
گذار بر محیط سیاسی افغانسـتان جنـبش ملـی اسـالمی عبدالرشـید دوسـتم تأثیریکی از عناصر 

گفتگوهای صـلح زمان در طول این جنبش (نماینده جامعه ازبک در صحنه سیاسی) بوده است. 
در ایـن ژنـرال دوسـتم هرازگـاهی بـه بیـان مواضـعی آن هـا بنیانگـذار کمترین نقش را داشته و تن

پرداخته است. مردم ازبک و ترکمن که حدود ده درصد از جامعه افغانسـتان را تشـکیل خصوص 
گیری دولتی به نام افغانسـتان هرگـز  دهند به دالیل مختلف تاریخی و اجتماعی، پس از شکل می

به نمایندگی از االفغانی، باتور دوستم  اند. در مذاکرات بین هبرخوردار نبود یاز وزن سیاسی چندان
، هر از چندی طالبان و دیگر مخالفان خود را »مارشال دوستم«دارد. در عین حال  حضورپدرش 

زاد در مورد اهمیت صلح و امکان نقـش بـزرگ  کند. البته وی در نشست با زلمی خلیل تهدید می
در جای دیگر خواهان عدم خروج نیروهای آمریکایی از  و هخود برای دستیابی به آن صحبت کرد

سازگار نیست چون با طالبان با رسیدن به صلح الظاهر  علیاین موضع،  ١است که افغانستان شده
شرط طالبان برای صلح، خـروج نیروهـای آمریکـا از افغانسـتان بـوده اسـت. دوسـتم بـا دیگـر 

 ی ها چهره
ً
ایـن وحـدت درونـی اری نیز دچار درگیری شـده و مطرح ازبک نظیر ژنرال قیص تقریبا

  )١٣٩٤شهریور  ١٣(آریانانیوز،  .جنبش ملی اسالمی را تضعیف کرده است

                                                                                                                                         
گویم به خاطری که رییس جمهـور ترامـپ در انتخابـات رای  به سیاست مداران کشورهای دوست می«. دوستم گفته است: ١

مردم آمریکا را بدست آورد؛ مبارزات نیروهای آمریکایی را در افغانستان زیر سوال نبـرد و اگـر آمریکـا بـا ایـن عجلـه بـرود 
جنـرال «جمهورنیـوز، » افتـد. دهد و افغانستان به دست مخالفان امریکـا می شود و دوستان خود را از دست می ان میپشیم

  .١٣٩٩تیر  ٢٥، »کنم. دوستم: اگر طالبان صلح نکنند در شش ماه از تمام افغانستان تصفیه می
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تواند یکی از عوامل جلـوگیری از وضـعیت آشـوبناک  خروج جامعه ازبک از انفعال می
قـوم بـا  ارتقاء جایگاه این قومیت در افغانستان، هم آوایی و هماهنگی بیشتر اینافغانستان و 

   هـا و در نتیجـه نزدیـک شـدن بـه صـلحی عادالنـه در افغانسـتان گـردد. هـا و هزاره تاجیک
  )١٧٣، ش ١٣٩٩(زاهدی، 

  گیري نتیجه
توافق بر شکل مذاکرات، لزوما به معنای توافق در محتوای مذاکرات نیست. مسـیری کـه 

انـد،  راحـی کردههای مذاکره کننده طالبـان و دولـت افغانسـتان ط ها برای طرف آمریکایی
مسیری نیست که به راحتی موجب حل و فصل اختالفات سیاسی دو طرف مذاکره کننده و 

مشاور امنیت ملی » الله نبیل رحمت«های در حاشیه مذاکرات باشد. در همین راستا  طرف
االفغانی را صـوری و نمـادین قلمـداد کـرده  افغانستان در دوره حامد کرزی مذاکرات بین

ها اینست که مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان بدون مشارکت  مع بحثاست. حاصل ج
بسـت  سیاسی، یـک مسـیر پراشـتباه بـوده و بـروز بن مؤثری ها ن جریادولت افغانستان و 

االفغانی به خوبی نشان داد که باید نه تنها بر سر شکل و کارشیوه  در مذاکرات بین چندباره
ات (از نوع نظام سیاسی گرفته، تـا اسـالم و یـا فقـه مذاکرات، بلکه بر سر محتوای مذاکر

های  حنفی به عنوان مبنای گفتگوها و توافقات، قانون اساسی، دموکراسی، اصول و ارزش
های مدنی، رعایت حقوق  اسالمی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر و آزادی

ها موارد ایـن چنینـی...) نیـز  دهها، و  زنان بویژه حق تحصیل و اشتغال آنان، آزادی رسانه
  توافقات صورت گیرد.

ها در خصوص مبارزه با تروریسم، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی، برقراری  آمریکایی  شعار
های حقوق بشری، بازسازی افغانسـتان و مـواردی از ایـن قبیـل دغدغـه  دموکراسی و ارزش

هـا، پیشـبرد اهـداف  ریت ناامنیاصلی آمریکا و متحدانش نبوده است و اساسا به دنبال مدی
اند. آمریکـا و نماینـده آن  گرانه و بویژه تخریب روابط کشورهای منطقه با یکدیگر بوده  تفرقه

صـلحی بـا رهبـران طالبـان، عمـال دولـت افغانسـتان و   زاد با امضای توافقنامه زلمی خلیل
االفغـانی و تعیـین  ینبازیگران داخلی آن را نادیده گرفتند؛ امـا بـا مطـرح کـردن مـذاکرات ب

زنـدانی نیروهـای امنیتـی  ۱۷۰۰از زندانیان طالبان و نفر  ۵۰۰۰هایی نظیر آزادی  شرط پیش
کیدبس و نامشروع دانستن نظام سیاسی فعلی و  افغانستان، در کنار عدم قبول آتش بر تغییر  تأ

د که نتیجـه قانون اساسی از سوی طالبان، عمال جامعه افغانستان را در مسیری هدایت کردن
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ها و کشتار غیرنظامیان اسـت. اکنـون  چنین وضعیتی افزایش حمالت طالبان، تشدید ناامنی
در را زنـدانی دیگـر طالـب طبـق توافـق دوحـه، تردیـدها  ٧٠٠٠نیز با مطرح شـدن آزادی 

  ی مرموز آمریکا در افغانستان را افزایش داده است. ها سیاستخصوص 
کیدو به قدرت طالبان  گشتبازدر پایان باید گفت که مساله  بر احیای امارت جدی آن  تأ

چـالش، در فرآینـد  حساسـیتتواننـد بـدون دغدغـه  کننـد می است. رهبران طالب فکر می
این در حالی است د. نتحمیل کنحاکمیت مذاکرات و به مرور حاکمیت خود را بر نهادهای 

و تـرور   ها قربـانی خشـونت لهـا و ...) کـه سـا ها، هزاره ها، ازبک (تاجیک ها غیرپشتونکه 
اند، به شدت مخالف بازگشت طالبان به قدرت هستند. از همه مهمتر نسل جدیـدی از  بوده

رهبران سیاسی، علمی و تحصیلکردگان دانشگاهی که گاها خود بـه مرجـع سیاسـی تبـدیل 
ز این ها ا شده یا در حال تبدیل شدن هستند، در کنار دوگانه به ظاهر بیطرفی و حمایت غربی

انـد، بزرگتـرین  ها برای تربیت و آمـوزش آن وقـت و هزینـه صـرف کرده نسل جدید که سال
چالش طالبان آینده خواهد بود. ایـن کـه نظـام سیاسـی مـدنظر آنـان چیسـت و دقیقـا چـه 

، حـق هـا مختصاتی خواهد داشت و در این بین نقش مشارکت مردم در حاکمیـت، و آزادی
  باشد.  می در وضعیت جدیدطالبان سؤاالت فراروی  هد شد،تحصیل و اشتغال زنان چه خوا
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