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 ۱۲/۲۱/۱۲۱۲             دانشگاه استاد بارز، شاپور

 ها بست مذاکرات دوحه؛ عوامل و زمینه  بن
 

توانست، رهبران  ۹۱۰۲متحده امریکا در سال   بحث مذاکرات صلح با طالبان زمانی اوج گرفت که ایاالت
ماه مذاکره فرسایشی زلمی  ۰۱وگو به جنگ افغانستان پایان دهند.  طالبان را قناعت دهد که از طریق گفت

در واقع مقدمات مذاکرات  رقم خورد، ۹۱۹۱فبروری  ۹۲نامه  زاد با طالبان که در نتیجه آن توافق خلیل
حکومت افغانستان را نیز با گروه طالبان فراهم ساخت و این باعث شد تا دولت افغانستان برای نخستین بار بعد 

گان سیاسی طالبان رو در رو به بحث و مذاکره بپردازد، تا در نتیجه آن دو طرف  سال جنگ، با نماینده ۰۲از 
برای ختم جنگ افغانستان دست پیدا کنند. افتتاح مذاکرات هیأت جمهوری حل سیاسی   به یک نسخه واحد و راه

سنبله سال جاری در قطر، با امیدهای فراوان برای پایان یافتن  ۹۹گان طالبان در  اسالمی افغانستان با نماینده
ت رف بست مذاکرات و عدم پیش جنگ و برقراری صلح در کشور به همراه بود؛ اما دیری نگذشت که با بن

کننده دو طرف و همچنان تداوم و گسترش جنگ در کشور، این امیدها دوباره به یأس  های مذاکره کاری هیأت
 .مبدل شد

جدی سال روان آغاز  ۰۱دور دوم مذاکرات هیأت دولت جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان نیز که در 
شود، بلکه این مذاکرات به  رفت در آن دیده نمی یشای از پ تنها هیچ نشانه  تر از یک ماه نه شد، با گذشت بیش

بست مواجه و متوقف شده است. طالبان  قول ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، عمالً با بن
بایست در میز مذاکره  در این مرحله چندان تمایلی به ادامه مذاکرات نشان ندادند و در عوض اهدافی را که می

آباد مطرح کردند و حاال به میز مذاکره حاضر  کردند، در تهران، مسکو و عشق جمهوریت مطرح میبا هیأت 
 .شوند نمی

نامه  توافق»طالبان زمانی میز مذاکره را ترک کردند که دولت جدید امریکا به رهبری جو بایدن اعالم کرد که 
ای با  بان در تبانی با پاکستان روی نسخهکند. واقعیت امر این است که طال را بررسی می« امریکا با طالبان

دولت امریکا به رهبری دونالد ترمپ در خصوص آینده افغانستان به توافق رسیده بودند که در نتیجه آن، این 
های  کرد و البته در این زمینه به موفقیت های فروپاشی نظام کنونی را فراهم می شد و زمینه گروه قدرتمند می

تواند باشد. اما با شکست  نامه سیاسی طالبان با امریکا می آن توافق  است که بهترین نمونه دست یافته خوبی هم 
  های طالبان به هم خورد و دولت افغانستان به رهبری رییس ایاالت متحده، نقشه ۹۱۹۱ترمپ در انتخابات 

ً  جمهور غنی جان تازه گرفت. اگر ترمپ پیروز انتخابات امریکا اعالم می طالبان نیز پیروز میدان شد، قطعا
، بحث عدم خروج نیروهای «نامه دوحه توافق»کند. در کنار بازنگری  بودند؛ اما حاال وضعیت فرق می

  امریکایی از افغانستان و حمایت قاطع ناتو و نیروهای خارجی از نهادهای امنیتی و حکومت این کشور، به
آباد را  که طالبان رفتن به تهران، مسکو و عشق ست. اینعنوان دو مسأله بسیار مهم برای طالبان مطرح بحث ا

کنند که با مراجعه به  ها فکر می دهند، ریشه در همین مسأله دارد. آن نسبت به مذاکرات دوحه ترجیح می
 ۹۲نامه  توانند بر ایاالت متحده فشار وارد کنند، تا دولت جدید به توافق های مخالفان دولت امریکا می آدرس

شود که دولت جدید امریکا به رهبری جو بایدن به پیامدهای خطرناک  تعهد باقی بماند. اما معلوم میفبروری م
خروج غیرمسووالنه نیروهای نظامی امریکایی و قدرتمند شدن طالبان در افغانستان، آگاه است و به این 

 .دهد های این گروه تن نمی ها به خواسته زودی
کننده دو طرف در دوحه، موضوعی است که  های مذاکره ت در کار هیأترف اما کندی مذاکرات و عدم پیش

گردد به عمق بینش و نگاه طالبان به پدیده صلح و مذاکره. واقعیت امر این است که طالبان به لحاظ  برمی
دهند که پیروزی مطلق خودشان و شکست  ها زمانی به مذاکره تن می وگو اعتقادی ندارند. آن فکری به گفت

گرایانه به پیروزی خود و شکست جانب مقابل،  رقیب از قبل روشن باشد. در صورتی که نگاه مطلققطعی 
وگو در باب صلح چیزی جز ضایع کردن وقت نیست. صلح زمانی  های درگیر باشد، گفت فرض گروه پیش

ها و کوتاه  گذریگذارند و با از خود های جنگ واقعاً بپذیرند که تفنگ را به زمین می شود که طرف برقرار می
، از این  های عملی را بردارند. پس ها به سمت برقراری صلح و آرامش گام حال امتیاز گرفتن ها و درعین آمدن

زاویه که بنگریم، گروه طالبان به آن حد بلوغ سیاسی و مدنی نرسیده است که با رقیب و یا دشمن خود روی 
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و زبان از جانب مقابل امتیاز کسب کند. این گروه جز تفنگ  زنی بپردازد و از طریق سخن میز مذاکره به چانه
است به   جهت رو آورده و گلوله چیز دیگری در چانته ندارد که برای مردم و مخاطبان خود تقدیم کند، از این 

جنگ تا از این طریق به قدرت برسد. اگر بحث انتخابات امریکا و یک سلسله اهداف خاص و غیرعقالنی 
زاد موفقیت به دست آورند. پیروزی طالبان  توانستند در مذاکره با خلیل عنوان نمی هیچ  طالبان به ترمپ نبود، 

گی داشت،  های پاکستان بسته تر به ضعف و ناکارایی اداره دونالد ترمپ و تالش فبروری بیش ۹۲نامه  در توافق
نامه  ست ترمپ در انتخابات، توافقتا خوب درخشیدن این گروه در میز مذاکره. به همین خاطر است که با شک

 .هم کارایی خود را از دست داده است
عنوان یک گروه ایدیولوژیک و   اند که به سال حضورشان در جنگ افغانستان نشان داده ۹۲طالبان در 

که  گرایی حاکم باشد، اعتقاد ندارند. این گروه با آن خواه به صلح و فضایی که در آن تنوع افکار و کثرت تمامیت
های داخلی وارد افغانستان شد؛  با پرچم سفید و شعار صلح و ختم جنگ ۰۲۲۲در نخستین حرکت خود در سال 

تر از هر پدیده دیگری در ستیز است. احمدشاه مسعود، وزیر  اما در عمل نشان داد که با صلح و ثبات، بیش
آسیاب کابل جهت گشودن باب مذاکره و دفاع دولت اسالمی افغانستان قبل از تأسیس جبهه مقاومت، در چهار 

ترین تمایلی برای صلح نشان ندادند. دیدار  حل سیاسی با طالبان دیدار کرد؛ اما طالبان کوچک  یافتن راه
گوی  در واقع آغازی برای مباحثه و گفت ۲۱احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان با سران طالبان در دهه 

نظران دینی  صاحب»که از سوی این گروه رد شد. حتا مسعود پیشنهاد کرد که  شود صلح با طالبان پنداشته می
و علما باید از سراسر کشور کنار هم بیایند و در پیوند به حکومت اسالمی که قرار است، به میان آید، صحبت 

یم شدن او شدند. ؛ اما این پیشنهاد او نیز از سوی این گروه رد شد و طالبان خواهان تسل«کنند و به توافق برسند
شود که گروه طالبان در پی حاکمیت و پیروزی مطلق بر افغانستان بوده است و این طرز  اینجا دوباره دیده می

 .شود ها باعث شد که مذاکرات دولت سالمی افغانستان با طالبان با شکست مواجه  دید آن
الدن، رهبر شبکه تروریستی   که اسامه بنپس از رویداد یازدهم سپتامبر نیز وقتی امریکا از پاکستان خواست 

القاعده را تسلیم کند، جنرال مشرف، آقای محمود، رییس سازمان استخبارات پاکستان را با جمعی از علمای 
الدن را تسلیم امریکا کند. در این مذاکره   دینی جهت مذاکره به قندهار فرستاد تا مال عمر را قانع سازد که بن

تواند وضعیت را به  گیرد و نمی که رهبری طالبان بدون درک حساسیت موضوع تصمیم میشود  بازهم دیده می
 .شود نفع امارت خود رقم بزند و با پاسخ منفی به هیأت پاکستانی، بساط امارتش نیز از افغانستان برچیده می

افغانستان،  ای است که با گشایش شورای عالی صلح در دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی، سومین مرحله
شوند؛ اما به جای استفاده از این فرصت خوب، خالف تمام اصول و  طالبان به صلح و مذاکره دعوت می

الدین ربانی، رییس این  انسانی و اخالقی، فردی که خود را نماینده طالبان معرفی کرده بود، برهان  موازین
بان با این عمل خود نشان دادند که هیچ اعتقاد ترور کرد. طال ۰۹۲۱شورا را با انفجار مواد همراهش در سال 

 .و باور دینی و اخالقی به صلح و مذاکره ندارند
فرضی  اند، به خاطر پیش پای میز مذاکره حاضر شده  بار دیگر به سال، یک ۹۱امروز هم، اگر طالبان بعد از 

ور مذاکره طالبان با هیأت فرض مبتنی بر روایت پیروزی مطلق است. یک د است که در ذهن دارند و آن پیش
دانند. مشکل اساسی طالبان این است  در میز مذاکره را نمی« بده و بستان»ها مفهوم  جمهوریت نشان داد که آن

 .خواهند که این نگاه هیچ سابقه تاریخی در مذاکرات سیاسی ندارد که نتیجه مذاکره را قبل از شروع مذاکره می
وضوح  ورزی طالبان در بستر تاریخی داشته باشیم، به  حرکت و نوع سیاستپس اگر ما یک نگاه گذرا به سیر 

« جنگ»و گفتمان باور چندانی ندارند و صرف   یابیم که طالبان با مفاهیمی چون مذاکره، مباحثه، صلح در می
شته گیری چنین تفکری دا دانند که شاید ایدیولوژیک بودن این گروه کمک زیادی در شکل را عامل پیروزی می

متحده امریکا به وجود نیامده بود و  شود که تا زمانی که تغییر در رهبری ایاالت  است. بنابراین، دیده می
های خود  چرخید، این گروه دوحه را محل مناسب برای رسیدن به خواسته وضعیت بر مراد طالبان می

متفاوتی به مذاکرات و بحث صلح دانست. اما در دور دوم مذاکرات دوحه، وقتی دولت جدید امریکا نگاه  می
وگو  افغانستان پیدا کرد، طالبان نیز مسیر و هدفی را که تعیین کرده بودند، تغییر دادند؛ لذا به جای بحث و گفت

ای پرداختند و با مطرح کردن مباحثی چون ایجاد  با هیأت جمهوری اسالمی افغانستان، به سفرهای منطقه
تنها از قاعده مذاکره فراتر رفتند، بلکه  نه « جمهور غنی از سمتش س کنار رفتن ریی»و « حکومت موقت»

وگو  ها با این کارشان آشکارا بحث گفت ای بیش نیست. آن عمالً نشان دادند که مذاکرات دوحه برای آنان بازیچه
ن قید و شرط ها ناشی از این است که دریچه صلح بدو را منتفی ساختند. شاید این نوع برخورد اقتدارگرایانه آن

 .شان باز بوده است و همیشه برای
خواهند فشار  ای خود می که در تبانی با حامیان منطقه حاال طالبان دو گزینه روی دست دارند. نخست این

فبروری متعهد باقی بماند و  ۹۲نامه  متحده امریکا وارد کنند، تا این کشور به توافق  حداکثری را باالی ایاالت
نامه سربازانش را از افغانستان خارج کند. اما این گزینه با توجه به اظهارات  با تطبیق مواد مندرج این توافق

مقامات سیاسی و نظامی واشنگتن ناممکن خواهد بود و هیچ فشاری امریکا را وادار نخواهد کرد که مطابق 
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کنند به ضررشان  پس از ترمپ برنامه خود را دارد که طالبان فکر میمیل طالبان عمل کند. ایاالت متحده 
 .است

نامه  گزینه دوم این است که تا بهار سال آینده اگر امریکا بحث خروج نیروهایش را معلوم نکند و به توافق
نان به چ دوحه پابندی نشان ندهد، طالبان برای یک مرحله طوالنی دیگر میز مذاکره را ترک خواهند گفت و هم

ریزی در افغانستان ادامه خواهند داد که در صورت رفتن طالبان به این سمت، حکومت افغانستان  جنگ و خون
های الزم را داشته باشد، تا از خاک و تمامیت ارضی افغانستان دفاع کند، در غیر آن، سال بعدی  گی باید آماده

 .برای مردم افغانستان خواهد بود« خونین»اند، سال  طوری که گفته بازهم یک سال پر چالش و همان
پس تساهل و مدارای دولت جمهوری اسالمی افغانستان در برابر طالبان، بیش از این منطق ندارد. وقتی 

های کشورهای منطقه هستند،  اند و در حال سفر به پایتخت گان این گروه عمالً میز مذاکره را ترک گفته نماینده
کند؟ چرا باید دروازه مذاکره و  یست و هیأت دولت افغانستان در قطر چه کار میبینی برای چ همه خوش  این

وگو همیشه و در همه حال برای طالبان باز باشد؟ چرا یک معیار و اصول و یا یک چارچوب واضح  گفت
شود؟ شورای مصالحه ملی باید تمام اعضای هیأت خود را به کابل  وگوها طرح نمی برای ازسرگیری گفت

آغاز کند، در غیر آن، طالبان به این « بس عمومی آتش»شرط برقراری  وگوها را به  هد و دور بعدی گفتبخوا
ها در باب صلح سراب و دروغی بیش نیست. گروهی  ها تن به صلح نخواهند داد. سخنان و اقدامات آن راحتی

 د؟وگو کر توان با آن بحث و گفت که به مذاکره اعتقاد نداشته باشد، چگونه می
 

 با تشکر از روزنامهء هشت صبح 
 


