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 مقدمه

صلح  هایتوافقنامهترین ترین و در عین حال تاریخیجهان شاهد یکی از عجیب 1398اسفند  10مصادف با  روز شنبه

ماه  18نامه که از مقدمات این توافقدولتی بنام طالبان و بازیگر دولتی یعنی ایاالت متحده آمریکا بود. بین یک بازیگر غیر

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و مال عبدالغنی برادر، قبل آغاز شده بود سرانجام با امضای 

توافقنامه روی چهار بخش عمده متمرکز است؛ ضمانت گروه طالبان در به سرانجام رسید.  معاون سیاسی گروه طالبان

لیه امنیت آمریکا و متحدان آن، ارائه جدول زمانی خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو عدم استفاده خاک افغانستان ع

جانبه در جریان مذاکرات بس همهبحث روی یک آتشدهم مارس واالفغانی درماه آینده، برگزاری مذاکرات بین 1۴ظرف 

نفر کاهش  8۶00روز نیروهای خود را به  13۵مریکا متعهد شده که ظرف آاین توافقنامه  مفاد اساسبر  .االفغانیبین

هزار زندانی طالبان از  ۵همچنین آزادی .ماه آینده از افغانستان خارج کند 9.۵دهد و بقیه نیروهای خود را ظرف 

در این توافقنامه  س از توافقپهای دولت افغانستان و یک هزار تن از کسانی که در دست طالبان اسیرند تا ده روز زندان

ها علیه اعضای گروه طالبان را االفغانی عمال تحریمبا آغاز مذاکرات بین ه استآمریکا همچنین تعهد کرد ست.اذکر شده 

-جزئیات قطع روابط طالبان با گروه .ها علیه اعضای این گروه برداشته شودتحریم ۲0۲0آگوست  ۲۷بررسی کند و تا 

نامه در شورای امنیت سازمان ملل از دیگر مفاد این توافق های تروریستی و تالش آمریکا برای به تایید رساندن این توافق

 نامه هستند. 
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 ای و بین المللی بازیگران منطقهاکنش و

 تلویزیونی، سخنرانیمتحده در ایاالت جمهور رئیس ترامپ دونالددر نوع خود جالب توجه بود.نامه ها به این توافقواکنش

 خواهد دیدار "دور چندان نه آینده در" طالبان رهبران با شخصاً وی که اظهار داشت و هکرد استقبال نامه توافق این از

شود به حفظ ثباتی که بعد از این توافقنامه حاصل می باید همسایگان افغانستان نیز. وی همچنین عنوان داشت که کرد

هیبت اهلل آخوندزاده رهبر طالبان پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و این گروه در دوحه قطر اعالم  کمک کنند.

 ،برادر عبدالغنی مال .این پیروزی به مثابه پیروزی جمعی است که به ملت مجاهد و تمامی مسلمانان تعلق دارد ؛کرد

 که خواهممی ها افغان همه از مناستقبال از این توافقنامه اعالم کرد  با و نماینده طالبان در مذاکرت نیز سیاسی معاون

 نیروهای همه خروج مامیدوار که افزود وی. شوند جمع صلح مذاکره میز کناردر و کنند تالش صلح برای صادقانه

 یآمیز مسالمت زندگی اسالمی قوانین تحت لوای که کند فراهم ها افغان همه برای را امکان این افغانستان از خارجی

 . باشند داشته

 این ،افغانستان سراسر در خشونت کاهش تداوم اهمیت بر تأکید ضمن ،شگوتر آنتونیو متحد، ملل سازمان دبیرکل

 آل عبدالرحمن بن محمد شیخ .خواند افغانستان در پایدار سیاسی توافق یک به دستیابی در مهمی پیشرفت را توافق

 و منطقه در رونق و ثبات صلح، به دستیابی به تاریخی توافقنامه این که امیدواریم ماگفت  قطر، خارجه امور وزیر ثانی،

 بس آتش به منجر توافق این که کرد امیدواری اظهار ای،بیانیه درنیز  سعودی عربستان خارجه وزارت .کند کمک جهان

های اخیر در زمینه صلح بیان داشتند که پیشرفت نیزاعضای ناتو  .شود افغانستان دری سراسر صلح و دائمی و کامل

خواهیم هموار کرده است. ما از طالبان می های داخلی افغنستانخشونت را کاهش داده و راه را برای مذاکرات بین گروه

د. برای کمک به حصول چنین امری ناتو حضوری نظامی خود را ببرکه از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را 

 پاکستان وزیر نخست خان عمراندبیرکل ناتو نیز این توافق نامه را اولین گام برای صلح پایدار خواند. دهد. کاهش می

 متحده ایاالت بین که دوحه نامه توافق از ما".است "آشتی روند" آغاز این ،:گفت نامه توافق این امضای از استقبال با نیز

 و جنگ دهه چندین به دادن پایان برای آشتی و صلح روند یک شروع این. کنیممی استقبال است شده منعقد طالبان و

 . است صلح برای دار معنی راه تنها و افغانستان مردم رنج

طالبان را غیر قانونی دانست. پس از امضای این ها ایران توافق حاصل شده بین آمریکا وعلیرغم اینگونه اظهار نظر

جمهوری اسالمی ایران معتقد است توافق صلح پایدار در ای اعالم داشت که توافقنامه وزرات خارجه ایران در بیانیه

ایران از هر د. دست خواهد آمبه  های سیاسی آن کشورا مشارکت گروهاالفغانی بافغانستان تنها از طریق گفتگوی بین 

هایی که در این راستا تحت رهبری تحولی که به صلح و ثبات در افغانستان کمک نماید استقبال بعمل آورده و از تالش

شی برای مشروعیت بخشیدن به حضور آمریکا را، تال این اقدام ، با این حالنمایدو مالکیت افغانها انجام پذیرد حمایت می

نیروهایش درافغانستان می داند و با آنها مخالف است. آمریکا جایگاه حقوقی برای امضای قرارداد صلح یا تعیین تکلیف 

های مناسبی برای تسهیل مذاکرات بین االفغانی و در مورد آینده افغانستان ندارد. معتقدیم سازمان ملل متحد از ظرفیت

. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز در پیامی توئیتری نظارت و تضمین اجرای توافقات حاصله برخوردار استنیز 
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کردند. ولی این کار را کردند و تبعات آن را به اشغالگران آمریکایی اصال نباید به افغانستان حمله می عنوان کرد که 

کند. خواه در افغانستان، حقیر، آمریکا شکست خودش را بزک میسال ت 19گردن دیگران انداختند. اکنون و پس از 

های سوریه، عراق و یا یمن مشکل، ایاالت متحده است. ایاالت متحده، منطقه را ترک خواهد کرد در حالی که آشفتگی

 . عظیمی را از خود به یادگار خواهد گذاشت

 یران با توافقنامه خالفت ام یلدال

 نارضایتیدالیل ای یکی ازبر تحوالت سیاسی داخلی افغانستان و همچنین ترتیبات منطقه جدای از تاثیرات این توافقنامه

عدم تامین منافع مردم در منطقه و اعتقاد ایران به نامشروع بودن حضور آمریکاتوان نامه را میاین توافق ازایران 

زمانی که ایاالت متحده در حال مذاکره با طالبان  چند ماه قبل از این توافق و دانست. افغانستان از طریق این توافق نامه

در این دیدار بسیاری از سران ارشد طالبان از جمله مال عبدالغنی برادر . شدبود ایران نیز میزبان سران طالبان در تهران 

ان افغانست تحوالت منطقه و مورد آخرینحضور داشتند و با مقامات ایرانی از جمله محمدجواد ظریف به بحث در

یکی از مسائل مهمی که در این دیدار مطرح گردید این بود که آینده سیاسی افغانستان از طریق همکاری  پرداختند.

 نشستاین  کند.های مختلف سیاسی رقم خواهد خورد و ایران نیز از چنین روندهایی حمایت میمردم افغانستان و گروه

شاه حسین مرتضوی، یکی از سخنگویان از سوی محافل سیاسی افغانستان روبرو شد. به عنوان مثال  هاییحتی با انتفاد

زمان ادریس زمان، معاون وزیر هم .انتقاد از میزبانی ایران پرداخت به دولت افغانستان در صفحه رسمی خود در فیسبوک

ها باعث تضعیف ه روابط خارج از چهارچوب دولتک ایران پرداخت. وی عقیده داشتخارجه افغانستان هم به انتقاد از 

وگو میان دولت سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم در واکنش به گفت پیشتر صبغت احمدی .شودروابط دو طرف می

 د. ایران و گروه طالبان گفته بود که تالش برای برقراری صلح در افغانستان باید از طریق دولت این کشور باش

شاهد برخی گفته ها و شنیدن چند صدای که ما در واکنش به این اظهارات وزارت امور خارجه ایران نیز اعالم داشت 

عالقه مند به  ایران، است متفاوت در افغانستان نسبت به ایران بودیم. مذاکرات ما با طالبان با اطالع دولت افغانستان بوده

در  ؛بارها در گفتگو با مقامات افغان آنها را در جریان مواضع خود قرار دادیمو  استصلح و ثبات و امنیت در افغانستان 

کاری را بدون محوریت قانونی افغانستان است و هیچ دولت کار اساس و محوریت حتما افغانی –مسیر و مذاکرات افغانی 

کنم. برای لبان صورت گرفت، تعجب میکه در افغانستان درباره مذاکره با طا. از اظهارنظرهاییدپذیردولت افغانستان نمی

ما قابل درک نیست که این اظهارات با هماهنگی دولت افغانستان صورت گرفته یا نظرات شخصی آنها بوده است. ایران 

جالب اینجاست که همین مقامات داخلی بعد از شروع  .کسی به آنها اعتراض نکردتنها نبوده که با طالبان مذاکره کرده و

 ن به عمل نیاوردند. با طالبان هیچ گونه انتقادی از آ فرایند مذاکرات ایاالت متحده آمریکا

 های اساسی دارند.است و به لحاظ ایدولوژیکی تفاوت خیلی خوب نبوده طالبان و ایران روابط تاریخی، درو اقع به لحاظ

 علت به ،1998 سال حتی در. می باشد افراطی مذهب سنی گروه یک طالبان که حالی در ی استکشوری شیع ایران

عالوه بر این  .بین دو طرف اعالم جنگ شد افغانستان شمال در مزارشریف شهر در ایرانی دیپلمات هشت شدن کشته
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کرد. حمایت عربستات بود حمایت میاز گروه تروریستی جنداهلل که تحت  افغانستان، در خود حکومت زمان در طالبان

آورد. حتی در سال به عمل می پشتیبانی طالبان شمال ضد ائتالف گروه از ایران نیز طالبان، حکومت زمان در مقابل، در

زمانی که ایاالت متحده آمریکا به افغانستان حمله کرده و موجب سقوط دولت طالبان در این کشور شد ایران  ۲001

ی را با این کشور داشت. ایران همچنین نقش اساسی را در تشکیل دولت پس از طالبان یعنی حامد هابرخی همکاری

 به( IS-K) خراسان اسالمی دولت ظهور از بعد طالبان با ایران روابط ۲01۵ سال کرزای داشت. با این حال پس از

رویه جدیدی را تجربه کرد  ای با ایرانهسته از توافق نامه ترامپ دولت خروج و افغانستان در داعش رسمی وابسته عنوان

و آن هم این بود که ایران به لحاظ تکنیکی برخی تغییرات را در رویکرد خود به طالبان به عمل آورد و متمایل به ایجاد 

 ارتباط مدیرت شده با طالبان شد. 

 شورای مشاور محب، اهللحمد با دیدار و کابل به ایران اسالمی جمهوری ملی امنیت عالی دبیرشورای شمخانی، علی سفر

بنابراین بسیاری از افغانستان و اعالم تمایل ایران برای مذاکره با طالبان در آینده نیزه بر همین اساس بود.  ملی امنیت

 مقامات دولتی افغانستان از تمایل ایران برای مذاکره با طالبان آگاه بودند و این موضوع با هماهنگی دولت افغانستان

 .1توان در موارد زیر خالصه کرد؛اهم مالحظاتی را که ایران در مورد مذاکره با طالبان داشت را می. صورت گرفته بود

ها توان حذف کرد و تالشرا به عنوان یکی از بازیگران اصلی نمی رانایای که در موضوعات مهم منطقه ستاایران معتقد 

ایران عقیده داشت که ایاالت  .۲نتایج موفقیت آمیزی را به دنبال نخواهد آوردای برای حذف تهران از معادالت منطقه

متحده آمریکا رویکرد واضح و آشکاری در مورد مذاکره با طالبان ندارد و تالش دارد از مذاکرات صلح به عنوان ابزاری بر 

خواهد در مذاکرت صلح شرکت کند که ایاالت متحده در حالی از دولت افغانستان می. 3علیه دیگرکشورها استفاده کند 

این به معنای مشروعیت دادن به طالبان و نقض قوانین  و نویس خود از امارت اسالمی استفاده کرده استدر پیش

کند و از طالبان نیز . ایران بر خالف کشورهای دیگر از مذاکرات گروهای داخلی افغانستان حمایت می۴افغانستان است 

کرات محلق شود. به همین دلیل است که مذاکرت ایران با طالبان همواره همراه با آکاهی و اجازه خواهد به این مذامی

 متحده ایاالت سیاست را افغانستان به عراق و سوریه از داعش انتقال . ایران۵دولت افغانستان و رهبران کابل بوده است. 

 عنوان به را آن بلکه داندنمی افغانستان منافع خدمت رد را طالبان و داعش اتحاد و داندمی خود منافع به خدمت برای

 ورود از دهد می ترجیح و کرد نخواهد تحمل را آن اطراف در داعش حضور ایران. کندمی تلقی منطقه در ناامنی عاملی

 .کند جلوگیری دولتمردان و طالبان با مذاکره طریق از و نظامی رویکرد بدون افغانستان در داعش

. بودداد چندجانبه و با حضور نمانیدگان مردم و دولت افغانستان که ایران برای مذاکرت صلح پیشنهاد می هم الگویی

سید رسول موسوی مدیر کل آسیای غربی وزرات خارجه رویکرد ایران به مذاکرات صلح افغانستان را این گونه تفسیر 

های افغانستان در آن شرکت نکنند. نشستی است که نمایندگان مردم و دولتموضع ایران عدم شرکت در  کند؛می

به عنوان  .معنای این مساله در برخی از جاها به معنای عدم شرکت ایران در پروسه صلح تفسیر شده که اشتباه است

روسیه در پایان فت شکل گردر آبان ماه با مشارکت روسیه، پاکستان، آمریکا و چین  که اینشست چهارجانبهدر مثال 

ت اضافه شود. قبل از این نشست هم نشستی در پکن برگزار شد. ئباید به این هی نیز که ایران اجالس اعالم داشت

حتی .کندآن شرکت کند ولی ایران گفته بود که شرکت نمیهم در تهراناعالم کرده بودند که  ایرانها آن موقع به روس
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  کند اما این گونه نشد و ایران شرکت نکرد.ر لحظه آخر شرکت میکردند که ایران دها فکر میروس

  

 افغانستان  در صلح برایقنامه انداز توافچشم 

انداز آن برای آینده نامه بین ایاالت متحده آمریکا و طالبان امضا شده است ولی با این وجود چشمبه هر روی توافق

ماهیت و ضعف مفادی است که در زمینه توافق حاصل شده است.  از افغانستان نامشخص است و دالیل آن هم ناشی

های سیاسی داخل نامه اشاره آن به مذاکرات بین گروهاین توافق ایهچالشمثال به عنوان یکی از مهمترین ای رب

کند. طالبان به لحاظ نظامی خود را این موضوع معادالت سیاسی را پیچیده می هکاست  برای آتش بس دائمی افغانستان

خواهد. در واقع مسئله کند و برای آتش بس دائمی طبعا امتیازات سیاسی زیادی را میبرتر از دولت اشرف غنی تصور می

چیزی که دولت افغانستان و  ،ستگیری در ساختار سیاسی افغانستان ااین است که طالبان در افغانستان به دنبال قدرت

های سیاسی تمایل چندانی به آن ندارند. به ویژه این که در این توافق جایگاهی برای دولت مرکزی کنونی گروهسایر

 که با این دولت مذاکره کنند.  یردبپذ ه است و طالبان اساسا حاضر نبودافغانستان تعریف نشد

پس از برگزاری انتخابات که در آستانه توافق صلح آمریکا و طالبان صورت مشکل دیگری که وجود دارد این است که 

کمیسیون انتخابات نیز همین مسئله را پذیرفت اما کرد و د را رئیس جمهور افغانستان اعالمگرفت اشرف غنی خو

د دارد، از یک طرف عبداهلل داند، لذا دو حاکمیت در افغانستان وجوهمزمان عبدااهلل عبداهلل نیز خود را پیروز انتخابات می

مدعی برنده شدن در انتخابات است. عبداهلل معتقد است که باید دولت موازی تشکیل دهد و از طرف دیگر اشرف غنی 

اشرف ر این بین دچند روز قبل نیز دریک اقدام بی سابقه هریک از طرفین اختالف مراسم تحلیف جداگانه برگزار کردند. 

طالبان به  یت حضور در این مذاکرات را دارد اماغنی مدعی است که در صورت برگزاری مذاکرات بین االفغانی وی صالح

مشکلی که وجود دارد این است که  داند. بنابراینشناسد و آن را دست نشانده میکلی این دولت را به رسمیت نمیطور

اکره کند معلوم نیست طرف مذاکره کننده عبداهلل عبداهلل است یا دولت حتی اگر طالبان بپذیرد که با دولت کابل مذ

 دبر سر یک میز بنشین هاافغان دیگر با افغانستان یداخل مذاکرات در تا خواهدمی طالبان از نامه توافق این .اشرفی غنی

بین  جنگ دهه چندینو  اعتمادی بیبا این وجود  کنند بحث دائمی و کامل بس آتش زمان و روشها مورد در آنجا در و

 حصول چنین امری دشوار است.  بنابراین دارد وجود های سیاسی افغانیگروه

 پیچیده را مردمی و معتبر کننده مذاکره تیم یک ایجاد برای افغانستان دولت تالش عبداهلل و غنی بین در واقع اختالف

 ،کنند مذاکره به شروع جدی طور به و بنشینند دور یک میز طالبان و افغانستان دولت کرده است.با این وجود حتی اگر

 این از. کنند برطرف را خود اختالفات آمریکایی بتوانند سربازان نشینی عقب از قبل که ندارند اطمینان وجه هیچ به

 از بسیاری گذاشتن کنار با انتظار کشیدند وتنها سال ده اولیه توافق این به رسیدن برای طالبان و متحده ایاالت گذشته،

 و طالبان بنابراین در شرایط فعلی مسئله این است که چگونه .دهند انجام را کار این توانستند اساسی بود که مسائل

 مشترک اداره برای توانندمی افغانستان اسالمی جمهوریو افغانستان اسالمی امارت افغانستان، یا به عبارتی دولت

 و طالبان کرد؟ ادغام ترکیب ملی جدید نیروی و ارتش در را آنها مسلح نیروی دو توانمی چگونه و شوند؟ برپا افغانستان



 41گزارش ویژه شماره 

  7  

 

 

 طرف دو هر نسبت آن چیزی که را بیشتری پذیری انعطاف و نبوغ یکپارچه، و واحد حاکم نهاد یک در افغانستان دولت

باال  سازمانی توانایی و توجه قابل منابع به مسلح نیروی دو ادغام عالوه براین .اند می طلبد گذاشته نمایش به امروز به تا

 برچیدهیابی به توافق کامل در زمینه آتش بس یکی از شرایط دستهمچنین دارد که افغانستان فاقد آن است.  نیاز نیز

است، چیزی که  افغانستان امنیتی نیروهای در آن اعضای ادغام یا سازیخنثی هدف با طالبان نظامی نیروی شدن

 پذیرد. هیچ وجه آن را نمیطالبان به 

همچنین بر فرایند مذاکرات بین االفغانی تاثیرگذار است آزادی زندانیان است و طالبان نیز  از موضوعاتی که دیگر کی ی

 نفر از اعضای ۵000 است قرار ،توافنامه این براساسهای سیاسی افغانستان اعالم کرده است. آن را شرط مذاکره با گروه

افغانستان این کار را انجام  دولت که نیست مشخص اما شوند، آزاد افغانستان دولت کنترل تتح هایزندان از طالبان

 مورد تواندطالبان می با مذاکرات طی در کهدانند فشار می  اصلی اهرم عنوان به را زندانیان کابل مقاماتدهد یا خیر، 

از امضای توافق نامه به آن اشاره کرد. وی در این مورد به خبرنگاران  . موضوعی که اشرف غنی بعدگیرد قرار استفاده

، عالوه است افغانستان دولت اختیاراتاز جمله  بلکه نیست، آمریکا اختیار تحت طالبان زندانیان کردن آزاداعالم کرد که 

وی  .باشد شرط پیش یک تواند نمی اما ،گیرد قرار بحث مورد دتوان می زندانیان مبادله طالبان با مذاکرات طی دربر این 

این  همچنین در مصاحبه با سی ان ان عنوان داشت بود که ترامپ از او نخواسته است که زندانیان طالبان را آزاد کند.

میدان نبرد بازنگردند و  د باید متعهد شوند که باردیگر بهشونکنند زندانیانی که آزاد میتوافق نامه همچنین تصریح می

بان هیچ گونه از توافقنامه حمایت کنند. گذاشتن چنین بندی در مفاد موافقنامه با توجه به ماهیت اعضای گروه طال

ضمانت اجرایی ندارد. تحقق این امر نیازمند فرایندی بنام خلع سالح و ادغام مجدد مبارزان افغانی در جامعه افغانی 

فاد دشوار هرگونه توافق صلح است و عمدتا به دلیل بی اعتمادی طرفین و ترس از بی دفاع است. خلع سالح یک از م

ال باید شخص سومی باشد که امنیت هر دو طرف را تظمین کند. شود. در حالت ایدهماندن در مقابل دشمن محقق نمی

نیز تمایل خود را برای خروج از  بنابراین چون چنین شخص ثالثی در افغانستان وجود ندارد و ایاالت متحده آمریکا

 .افغانستان اعالم کرده است تحقق این امر دشور است

امنیت ایاالت موضوع سومی هم که در این توافقنامه حائز اهمیت است تعهد طالبان به متوقف کردن اقدامات علیه 

رسد امیدواری بر به نظر می متحده امریکا و سایر بازیگران دخیل در تحوالت سیاسیی افغانستان است. با این حال

چندانی به مذاکرات  زود است. طالبان یکپارچه نیست و به ویژه اینکه برخی از عناصر آن عالقهحصول چنین امری 

ای مبنی بر زمینه سازی برای توافق صلح نشان ندادند. به عنوان مثال قبل از این توافق در ماه سپتامبر طرفین اعالمیه

خود ر از آنها این روند را مختل کرد.اما حمله عناصر طالبان به نیروهایی آمریکایی و کشته شدن دو نف ندبود کردهاعالم 

ها نیز اعتماد چندانی به تعهد طالبان ندارند. به عنوان مثال ترامپ همزمان با امضای توافق در دوحه، در آمریکایی

یم گشت. حضور همزمان وزیر دفاع و و فرمانده ناتو در کابل واشنگتن تهدید کرد که اگر اتفاقات بدی بیفتد ما باز خواه

از سوی دیگر طالبان خواهان خروج راستا قابل توجه است.  نمریکا در صورت نقض قوانین در همیو تاکید بر بازگشت آ

 طالبان سیاسی دفتر سخنگویکامل نیروهای خارجی از جمله ایاالت متحده امریکا است.به عنوان مثال سهیل شاهین 

 زبان به توئیتی در ویرد. دا را کامل نشینی عقب انتظار طالبان که کرد توییت دوحه، دردر هنگام امضای توافق نامه 
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 پایان به حمله و کرد خواهند ترک را افغانستان المللیبین نیروهای همه متحده، ایاالت با توافق براساس": گفت پشتو

 .کند استفاده دیگران علیه افغانستان خاک از که بود نخواهد مجاز کس هیچ و رسدمی

نکته قالب توجه این است که عدم تعهد طالبان به متوقف کردن حمالت خود به مواضع آمریکا و متحدان آن خیلی زود  

نامه طالبان حمالت خود را عیله نیروهای امنیتی افغانستان افزایش داد. در مشخص شد چرا که چند روز بعد از توافق

جالب اینجاست که این حمالت تنها ساعاتی پس از  .شدند کشته را افغان سرباز 1۵ کم دست طالبان حمله بارترینمرگ

 دفاع وزارت طالبان، زندانیان آزادی آغاز از مارس، یک روز قبل 13بین ترامپ و مالعبدالغنی روی داد. در تماس تلفنی 

ایاالت است.  کرده حمله افغانستان امنیتی نیروهای به بار 9۵ تهگذش ساعت ۲۴ طی طالبان که اعالم کرد افغانستان

متحده نیز در پاسخ به این اقدام طالبان حمالت هوایی علیه طالبان را در دستور کار خود قرار داد. سونی لِگِت سخنگوی 

 هوایی حمله مارس ۴ در متحده های ایاالت متحده آمریکا در افغانستان در باره این اقدام اظهار داشت که ایاالتعلمیات

 نیروهای دفاعی و امنیتی  افغانستان پاسگاه به جدیطور به که داد انجام هلمند نهرسراج و در طالبان جنگجویان علیه را

 11 طی در طالبان علیه ما حمله نخستین این. بود حمالت کردن مختل برای دفاعی حمله یک این. کردند می حمله

رسد تالش آمریکا برای به مفاد دیگری که در این توافق نامه وجود دارد و تحقق آن دشوار به نظر می و درنهایت .بود روز

در ساختار سیاسی  که دلیل آن هم این است آمریکا است. ساختارهای قانونی تصویب رساندن این توافق نامه در داخل

رسد دولت ترامپ با طالبان وجود ندارد. به نظر می ای در مورد توافقیکدست و یکپارچه ایاالت متحده آمریکا دیدگاه

مذاکره با طالبان ابزاری است که صرفا دولت ترامپ به دنبال بهره برداری از آن است و سایر ساختار و ارکان قدرت در 

دن امضا نامه برای اجراشبه این شکل نیستند. شواهد حاکی ازآن است که این توافقآمریکا موافق این توافقنامه حداقل 

نشده است و صرفا امضا شده که هرکدام از طرفین امتیازاتی از آن بگیرند. طالبان مشروعیت به دست آورده و برخی از 

 المللی علیه سران طالبان را از میان بردارد و دولت ترامپ نیز از آن برای انتخابات آتی بهره برداری کند.   های بینتحریم
 

  رای امنیت افغانستان و منطقه بنامه های توافقچالش

اولین مورد این است که طالبان همچنان اصرار ه برای افغانستان و منطقه نیز قابل توجه است. نامها آتی این توافقچالش

دارد که خود را امارت اسالمی افغانستان بنامد و این اصرار ظاهرا به اندازه ای بوده است که آمریکا نیز در توافق با این 

کیده کرده است که این عبارت به معنای شناسایی طالبان گروه مجبور به کاربرد این عبارت شده است. گرچه بالفاصله تا

این در حالی است که طالبان از طریق این عبارت تالش دارد خود را به عنوان دولت معرفی کند. به عنوان دولت نیست. 

 شورای یک ،داد تشکیل را طرفه دو حکومتی سیستم یک طالبان ، 199۶ سپتامبر در کابل تصرف دنبال بهدر واقع 

 عالی، شورای. کابل در وزیران شورای نام به اجرایی دفتر یک و قندهار در عالی شورای نام به نظامی - سیاسی رهبری

 تبدیل برای را گروه این هایتالش وزیران شورای که حالی در کرد، می نمایندگی شورشی گروه یک عنوان به را طالبان

و تا قبل از حمله ایاالت متحده امریکا به  ۲001این ساختار تا سال  .دادمی نشان را دولتی ساختار یک به شدن

رسد اصرار افغانستان وجود داشت و از زمان تاکنون تالش طالبان این بوده است که این ساختار را احیا کند. به نظر می

نتخاباتی برگزار شود و با توجه به بر چنین عبارتی در توافق نامه نیز حاکی از این امر باشد. به ویژه اینکه اگر در آینده ا



 41گزارش ویژه شماره 

  9  

 

 

رود که طالبان از طریق سیاسی بتواند قدرت را شرایط، انسجام نسبی طالبان و چند دستگی در جبهه مقابل، احتمال می

توان گفت که طالبان اکنون خیز برداشته تا در مرحله نخست در قدرت) البته نه با دولت کنونی به دست گیرد. لذا می

ت موقت( شریک شوند و درگام نهایی در انتخابات حضور پیدا کرده و با پیروزی در انتخابات قدرت را به طور بلکه با دول

شود. هر چند که ممکن است مانند گذشته کامل به دست گیرند. در نتیجه زمینه برای احیای امارت اسالمی فراهم می

 عمل نکند. 

ها در و این نگرانی است کرده صحبت نظامی خروج مورد در طالبان با افغانستان دولت مشارکت بدون متحده ایاالتثانیا 

بتواند  طالبان که آن از قبل حتی و متحده ایاالت نشینی عقب پی دردهد. مورد احتمال آغاز جنگ داخلی را افزایش می

 در .شود ایجاد پایتخت کنترل برای طالبانی غیر عناصر بین درگیری احتمال زیادی وجود دارد که د،کن تهدید راکابل 

 با داخلی و مسلح نیرو چندین توسط بارها شهر این شد، معروف کابل نبرد به که آنچه در ، 99۶ تا 199۲ سالهای بین

 موشک سوزی، آتش اثر در شهر از ایعمده بخش .گرفت قرار حمله موردو   بمباران ، محاصره خارجی نیروهای حمایت

 وقوعمنجر به  انتخاباتی اختالف یکنیز   ، ۲01۴ سال در .شدند کشته نفر ۲،000 ، ماه یک در تنها. شد ویران بمب و

 طرف یک. کرندتالش می جمهوری ریاست برای دست دست یابی به پست به رقیب مدعی دو که در آن و شد کودتا یک

 شخصی مداخله از پس تنها .داشتند دسترسی پلیس و ارتش عناصر به دو هرو  هاپشتون دیگر طرف وها بودند تاجیکی 

 سرباز 30،000 از بیش زمان آن در و شد اجتناب آمیز خشونترویداد  یک از خارجه، امور وزیر و آمریکا جمهور رئیس

ای های ملی و منطقهبنابراین در شرایط کنونی نیز بدون در نظر گرفتن مکانیسم .داشتند حضور کشور این در آمریکایی

تواند تبعات می نشینی برای تضمین ثبات و امنیت در افغانستان برای دوران بعد از خروج آمریکا هرگونه عقبخاصی 

 داخلی جبران ناپذیری داشته باشد. 

 کشت طریق از دالر هامیلیون. عالوه برا این آنها افغانستان را تحت کنترل دارد مناطق از بسیاری در حال حاضر طالبان

 .کندایجاد صلح روند برای را بیشتری مشکالتممکن است  که آورندبه دست می مخدر مواد غیرقانونی تجارت و خشاش

های انتخاباتی خود یعنی توقف جنگ و بازگرداندن عمده توجه دولت ترامپ بر تحقق یکی از قول این در حالی است که

کند از این توافق نامه برای عنوان ابزاری برای انتخابات آتی استفاده کند. سربازان آمریکایی است و بنابراین تالش می

دهد و توافقنامه کنونی نیز ملت سازی در افغانستان نمی-و دولتامنیت  ترامپ از ابتدا مشخص کرده بود که اهمیتی به 

 بیشتر ابزار سیاسی است.
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نیست و در آینده  ای نیز چشم انداز صلح تصویر شده از طریق این توافقنامه چشم انداز چندان باثباتیدر بحث منطقه

ای در های زیادی را ایجاد کند. یکی از دالیل این امر نادیده گرفتن مالحظات سایر بازیگران منطقهممکن است چالش

این توافقنامه است. این درحالی است که هرگونه چشم اندازی برای ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه باید از طریق 

مانند ایران  ن عقیده دارند که همکاری کشوریگرابه عنوان مثال بسیاری از تحلیل های چند جانبه صورت بگیرد.همکار

امکان پذیر نیست.  حل سیاسی بدون حضور این بازیگر در موضوع افغانستان امری اجتناب ناپذیر است و هرگونه راه

 از شوروی جماهیر داتحا خروج از پس 1990 دهه در طالبانپاکستان نیز از دیگر کشورهای حائز اهمیت است. 

-می تحصیل پاکستان مدارس در که بودند هاپشتون آن اصلی مبارزان از بسیاری. گرفت شکل پاکستان در افغانستان

 کنترل شد می تصور هاتبدیل شد و تا سال طالبان امن هایپناهگاه به پاکستان متحده، ایاالت حمله از پس. کردند

 طالبان شامل که است افغانستان دولت یک خواستار اکنون پاکستان که گویندمی کارشناسان دارد اختیار در را طالبان

 .باشد نو دهلی از تر دوستانه آباد اسالم به نسبت و بوده

می از جمله داعش و القاعده است که های افراطی اسالگروهموضوع دیگر پیامدهای این توافق بر نقش آفرینی سایر

-توان از گفتههایی را حتی میها را دشوار سازد. چنین نگرانیای برای مبارزه با این گروهمنطقههای ممکن است تالش

های مقامات ایاالت متحده نیز استنتاج کرد. به عنوان مثال بعد از امضای توافقنامه بین ایاالت متحده آمریکا و طالبان 

https://www.cfr.org/backgrounder/us-taliban-peace-deal-agreement-afghanistan-war
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های غلطی داشت که مشروعیت بخشیدن به طالبان نشانه جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در توئیتی اظهار

از بعد از این توافق با انتقاد از خروج نیروهای آمریکایی  نیز گراهام لیندزی سناتورفرستد. را به داعش و القاعده می

 پایان برای فرصتی ما. داد انجام عراق در اوباما که ندهیم انجام را کاری افغانستان در بیایید"افغانستان عنوان کرد که

 این داریم، نیاز آمریکایی هاینیروی حضور به ما اما آوردیم، دست به خوب و هوشمندانه به صورت جنگ این به دادن

 اعتماد داعش و القاعده بر طالبان نظارتبه  من چرا که است آینده هایسال برای تروریستی ضدبرای اقدامات  حضور

های رادیکال منجر شود. به عنوان مثال آن گروه تواند خواسته و یا ناخواسته به تقویتبنابراین این توافقنامه می ".ندارم

دسته از اعضای طالبان که از امضای توافقنامه با ایاالت متحده آمریکا خشنود نیستند ممکن است به عضویت هر یک از 

نیز حاکی از چنین امری است. به عنون مثال یکی از فرماندهان داعش در های غیر رسمی ها در بیایند. گزارشاین گروه

یابد. مبارزان طالبان قول داده اند که بینید که با این توافق خالفت گسترش میافغانستان اظهار داشته است که شما می

 د.به ما محق شوند. ما تا زمانی که خالفت را در سراسر جهان پیاده نکنیم متوقف نخواهیم ش

 منابع 
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