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 را به همه تحمیل کند؟« راه طالبان نقشهٔ »تواند آیا امریکا می
 

اند که  ها پیشنهاد کرده گان گروه طالبان جانب طالببا نمایندهخلیلزاد در نشست  اند که ها خبر داده برخی از رسانه
ظاهر شاه تشکیل شود و در مقابل هم  های نزدیک به مرحوم محمدقت به رهبری یکی از شخصیتحکومت مؤ 

 ها هنوز به این مراحل نرسیده است. وگو دهد که گفت بس شده است. اما قراین نشان می خواستار آتش خلیلزاد
هایش برای پایان جنگ نتیجه بدهد و در یک نشست خبری در کابل گفت که او انتظار دارد که تالش خلیلزادآقای 

راه برای پایان جنگ توافق کنند.  ۀدیگر نیروهای سیاسی روی یک نقشطالبان در مذاکره با حکومت افغانستان و 
، حکومت افغانستان و نیروهای سیاسی داخلی سازی برای مذاکره میان طالبان گفت که ماموریت او زمینه خلیلزاد

 حل این است که طالبان با حکومت و دیگر نیرو است. او بر مشروعیت حکومت افغانستان تاکید کرد و گفت که راه
 های او برای پایان جنگ هنوز در ابتدای کار است. آید که تالش وگو کنند. از سخنان ایشان برمی های سیاسی گفت

قت را کرده باشند. طالبان روند پس از بن و قانون اساسی افغانستان را غیر طالبان پیشنهاد حکومت مؤ  بعید نیست که
گان این گروه در نشست مسکو اعالم کردند که آنان نه قانون اساسی افغانستان را قبول دارند  دانند. نماینده شرعی می

 ۀخواهند یک اداره است. آنان میطالبان شروع دوبار دانند. روشن است که هدفو نه روند پس از بن را مشروع می
راهم ف« نظم سیاسی مطابق شریعت»و « قانون اساسی شرعی»موقت به میان آید تا این اداره زمینه را برای نوشتن 

اند تا افکارشان را تحمیل کنند. اما چیزی که طالبان تا هنوز  کند. آنان تفسیر خاصی از شریعت دارند و در تالش
جهانی  این است که در افغانستان دولتی وجود دارد که مجموع نیروهای سیاسی داخلی و جامعهٔ اند،  رک نکردهد

چه که به نام حکومت کنند که دولتی در افغانستان وجود ندارد و آن مشروعیت آن را قبول دارند. طالبان تصور می
کا روی امری ۀاست که اگر دفتر قطر با نمایندآنان این  تشکیالت امریکایی است. تصورشود، افغانستان خوانده می

 راه به توافق برسد، واشنگتن آن را به جانب کابل تحمیل خواهد کرد. ای یک نقشه
امریکا برای پایان جنگ افغانستان پیدا بود که  خاص ۀر از این است. از سخنان نمایندت اما واقعیت خیلی پیچیده

 وگو برایهای گفتبه صراحت گفت که طرف خلیلزادرا به کابل تحمیل کند. آقای  تواند هر چیزی واشنگتن نمی
 راهی که باالخره به جنگ نیروهای سیاسی و طالبان هستند. به باور او، روی نقشهٔ حکومت افغانستان، پایان جنگ، 

نامه را روی فق برسد و بعد این توافقدهد باید این نیروها توافق کنند. امریکا قادر نیست که با طالبان به تواپایان می
حکومت افغانستان و تمام نیروهای سیاسی این کشور بفروشد. نیروهای سیاسی افغانستان هر کدام نظرات مشخص 

یک توافق احتمالی به  هٔ  جانبهای خود را دارد. تحمیل یکخودشان را دارند. حکومت افغانستان هم منافع و خواست
جموع نیروهای سیاسی، امری است ناممکن. این چیزی است که طالبان آن را درک حکومت افغانستان و م

خواهد به دور از چشمان حکومت و نیروهای پیدا بود که جانب امریکا نمی خلیلزاد های زلمیاما از صحبتاند، نکرده
 سیاسی افغانستان با طالبان به توافق برسد و بعد این توافق را روی همه تحمیل کند.

ها و امریکا برای پایان جنگ افغانستان در روزهای آینده به احتمال قوی تالش خواهد کرد تا به طالب خاص هٔ نمایند
تواند در غیاب نیروهای سیاسی و حکومت افغانستان با اعضای دفتر قطر سند حامیان آنان حالی کند واشنگتن نمی

 خاص هٔ ندرسد که نمایل و نیروهای سیاسی دیگر بقبوالند. به نظر میمتارکه امضا کند و بعد مفاد این سند را روی کاب
والدیمیر  اصخ هٔ ای را در پیش گرفته است. ضمیر کابلوف نمایندامریکا برای پایان جنگ افغانستان، دیپلوماسی منطقه

حتماً  ه مسکو وجود دارد.ب خلیلزادیس جمهور روسیه، برای افغانستان چند روز پیش گفت که احتمال سفر ئپوتین ر
، گان طالب نفوذ دارند کننده شود روی مذاکرهاز مسکو، دوحه و کشورهای دیگری که تصور می، خلیلزادآقای 

تواند در غیاب دولت افغانستان و نیروهای سیاسی این کشور، با  که امریکا نمی بفهمانندخواهد خواست که به گروه 
عد این توافق را روی کابل و نیروهای سیاسی افغانستان تحمیل کند. واقعیت دیگر این دفتر قطر به توافق برسد و ب

 تواند آن را انکار کند.المللی یک دولت مشروع است و هیچ جهتی نمیاست که دولت افغانستان از نظر حقوق بین
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 مالی حضور نظامی مصارف فغانستان به پایان برسد وخواهد جنگ ادر این هیچ تردیدی نیست که ایاالت متحده می
ی راه ترتیب کند و آن را به همه نیروها ۀتواند خودش یک نقش واشنگتن در افغانستان کاهش یابد. اما واشنگتن نمی

طرح است. م خلیلزادوگوهای سیاسی و در دیپلوماسی  ها در گفتراهی مد نظر طالب ۀسیاسی افغانستان بقبوالند. نقش
« قانون اساسی نو»قت بیاید و بعد طالبان با همه نیروهای سیاسی روی مؤ  ای اید یک ادارهنای این نقشه راه ببر مب

، اما راه مخالف نباشند ۀی امریکا با طالبان با این نقشا کننده وگو کنند. شاید تیم مذاکره گفت« حکومت جدید»و 
 راه زمانی ممکن ۀد. توافق روی یک نقشن تحمیل کننتوانند آن را روی نیروهای سیاسی و حکومت افغانستا نمی

 المللی در مورد تطبیق آنهای بیند و بعد قدرتننیروهای سیاسی و طالبان روی آن به توافق برساست که حکومت، 
 ضمانت بدهند.

گان طالبان در نشست مسکو ذواقعیتی که نباید فراموش شود این است که طالب یک نیروی ایدیولوژیک است. نماینده
گان کشورهای مختلف کننده ری وانمود کردند که در افکار سیاسی آنان اندکی تغییر آمده است. آنان به مذاکرهطو
کنند که برخی از های غربی هم تصور می گویند که افکار سیاسی آنان تحول کرده است. برخی از دیپلوماتمی

آنان این است که شماری از رهبران طالبان در توجیه  دانند. تصوررهبران طالبان دوام جنگ را به نفع این گروه نمی
جویان طالبان،  اند. سربازان اردوی ملی افغانستان و جنگ جویان این گروه، به مشکل مواجه شده جنگ برای جنگ

. رو شوند دین مشترک دارند و این امر سبب شده است که برخی از رهبران طالبان در توجیه جنگ به مشکل روبه
د که ان های غربی این است که شماری از رهبران شورای کویته به این نتیجه رسیدهیگر برخی از دیپلوماتباور د

بزرگی را برای طالبان خلق خواهد کرد. اما  مشکلروه های مثل داعش خواهد شد و دوام جنگ سبب تقویت گ
 در رأس گروه طالبان« امیرالمومنین» ها را دربست پذیرفت. نباید واقعیت حضور یک توان تمام این برداشت نمی

آن است که طالبان هنوز هم ظرفیت تعامل با نیروهای سیاسی دیگر و پذیرش  هٔ  دهند را نادیده گرفت. این امر نشان
سان  کرد آنان یک گان گروه طالبان در همه موارد با عمل های نمایندهگیری اند. موضعسیاست رقابتی را پیدا نکرده

ی تسخیر کابل با آن که یک امیرالمومنین ا در آستانه 1۳۷۵است. همه به یاد دارند که طالبان در سال نبوده 
 گردانند.کردند که ظاهرشاه را برمیوانمود میداشتند، 

 چه تضمینی وجود دارد که حاال سیاست اعمالی و اعالمی آنان یکی باشد؟
 

 پایان
 با تشکر از روزنامۀ هشت صبح
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