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 هفت خوان رستم صلح در افغانستان
 

کند به خود ندیده است. نیروهای گذشته، افغانستان سطح و شدت خشونتی را که اکنون تجربه می هٔ در طول دو ده
 ً فشار نظامی و حمالتش بر طالبان در سراسر کشور را شدت بخشیده است.  ارتش افغانستان، امنیتی ملی و مشخصا

های تهاجمی ارتش در هلمند، قندهار، غزنی، هرات،  بمباران هوایی، حمالت ضربتی با قطعات خاص و عملیات
سال  ۲۰ای قرار داده است. گروه طالبان در پیشینهفاریاب و بغالن بر مواضع طالبان، این گروه را در تنگنای بی

گذشته، هرگز این سطح از فشار نظامی توسط نیروهای امنیتی ملی افغانستان را تجربه نکرده بود. عالوه بر حمالت 
ها، در حال جابجایی  ارتش، امنیت ملی افغانستان با حمایت گسترده از نیروهای خیزش مردمی، تجهیز و آموزش آن

 .رابر طالبان استنظامیان بومی برای مقاومت در بای از شبهشبکه
النوع برای تحت فشار قراردادن دولت افغانستان را روی دست در طرف مقابل، طالبان نیز موجی از حمالت مختلف

محاصره مراکز برخی والیات، حمالت پراکنده بر  هٔ کردن حلقها، تنگگرفته است. حمالت گروهی بر ولسوالی
ای، ترور افسران نظامی، کارمندان دولتی، فعاالن های کنارجاده های کوچک ارتش و پولیس، کارگذاری بمب پوسته

های مقناطیسی برای ترور افراد در شهرها، حمله بر  گسترده از بمب هٔ ای در شهرها، استفادسیاسی، مدنی و رسانه
 ن میرنظامیاتوجه به تلفاتی که از غیها و حمله بر اهداف دولتی و غیردولتی در شهرها بی تأسیسات عامه و زیربنا

 .کارزار نظامی طالبان برای ایجاد فشار بر دولت افغانستان است هٔ گیرد، فشرد
ی نظامی میان دولت و ئبه میدان زورآزما ی از افغانستان، کشور عمالً ئبا اعالم رسمی آغاز خروج نیروهای امریکا

رت نظامی، واردکردن ضربه و هایش را برای نمایش قد طالبان تبدیل شده است. دو طرف آخرین توان و ظرفیت
 ای است که به شهادتکار بسته است. این زورآزمایی نظامی، دوام لجاجت بر گزینهتحت فشار قراردادن همدیگر، به

کنند  ها اعتراف می طرف هٔ ناپذیر است. همبست شکستنفع، مسیری به سمت یک بنهای ذیها و گروهطرف هٔ هم
شان را برای ظامی ندارد اما در میدان عمل، هم دولت افغانستان و هم طالبان، کمرهایحل نکه بحران افغانستان راه

ها در نهایت مجبور که دیر یا زود، طرفاند. فارغ از آنتمرکز بر فشار نظامی و دوام درگیری و خشونت بسته
م این سطح از خشونت، هیچ ها بجویند، دوازنیحل پایان این بحران را روی میز مذاکرات و چانهخواهند شد راه

 .غیرنظامیان و مردم افغانستان در پی نخواهد داشت یافتن قبرستانای جز ریختن خون بیشتر و گسترشنتیجه
جویان این گروه دستور اجرای یک فرارسیدن عید فطر، رهبری طالبان طی یک پیام طوالنی، به جنگ هٔ به بهان

طالبان به مناسبت فرارسیدن عید فطر، در عمل، تقالی این گروه  هٔ روزهبس سروزه را صادر کرد. آتش بس سهآتش
کشیدن زیر فشار سهمگین نظامی ارتش افغانستان بود. طالبان در سه منظور تجدید قوا و خریدن وقت برای نفسبه

 ان را برایشکرد، سعی کردند مجروحانبس فراهم میروز عید فطر، با استفاده از فرصت هرچند کوتاهی که آتش
شان در سراسر کشور تجهیزات و اکماالت نظامی برسانند و آشفتگی درمان به جنوب دیورند منتقل کنند، به جبهات

 .شان را ترمیم کنندجویانارتش افغانستان در میان جنگ هٔ وقفناشی از حمالت سهمگین و بی
روهای امنیتی ملی دستور داد به مدت سه روز ، حکومت افغانستان به مناسبت عید فطر، به نی۱۳۹۷در ماه جوزای 

 هٔ اش در دو دهبس رسمی و دوجانبهبس تمکین کردند و افغانستان نخستین آتشبس کنند. طالبان به این آتشعید، آتش
ها به هایش با رسانههای مختلف و مصاحبهجمهور غنی، بارها در سخنرانیاخیر را تجربه کرد. پس از آن، رییس

عطفی در روند صلح افغانستان یاد کرده  هٔ اش و نقطحکومت هٔ آورد برجستعنوان یک دستبس بهاز آن آتشتکرار 
 .است

بتکار عنوان ااخیر افغانستان با طالبان به هٔ بس جنگ دو دهجمهور غنی از نخستین آتشیسئبرخالف تفسیری که ر
بس توسط طالبان در عید آلود و سردی به اعالم آتشاهاکر عکس العملکند، حکومت افغانستان اش ارائه میحکومت

بس توسط طالبان مطلع است اما آن جمهوری افغانستان اعالم کرد از اعالم آتش فطر امسال نشان داد. کاخ ریاست
ستان روزه، ارتش افغانبس سهیافتن آخرین ساعت آتش بس دایمی است. به محض پایانرا کافی ندانسته و خواهان آتش

اش درنگ عملیات تهاجمیشد، بیاش در برابر طالبان شناخته میاخیر با رویکرد تدافعی و منفعالنه هٔ ه در دو دهک
نوار  شدنبس حکومت افغانستان از بریدهبر مواضع طالبان در جنوب افغانستان را آغاز کرد. در واقع با اعالم آتش
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توانست به نقاط مختلف کشور ناراضی بود اما در عمل نمی اش بر مواضع طالبان درهای تهاجمی گستردهعملیات
 .بس توسط طالبان پاسخ منفی دهداعالم این آتش

های جویانه، کاهش خشونت و درگیری و افزایش تالشترین شرایط، باید با ادبیات صلحهر روند صلحی، در حداقلی
اش کلید خورده، این روزها شدیدترین ه روند صلحدیپلماتیک همراه باشد. افغانستان اما، پس از دو سال و اندی ک

 یم روند صلح افغانستان به بنئدهد اگر نگوکند. امری که نشان میسطح خشونت، خونریزی و درگیری را تجربه می
ی به ها برای دستیابکم نشانگر این واقعیت است که افغانبست خورده و امیدی به فرجام پردستاورد آن نیست، دست

 .یاسی و برقراری مصالحه، باید از هفت خوان رستم بگذرندتوافق س
این گروه  هٔ که در طول دو سال و اندی از آغاز روند صلح افغانستان، در هر فرصتی از ارادطالبان با وصف آن

ز ااند که به کمتر اند اما در میدان عمل نشان دادهافغانستان سخن گفته هٔ برای برقراری صلح و حل سیاسی منازع
کردن دولت راضی نیست. در واقع، طالبان صلح و حل سیاسی مورد نظرشان را تصرف افغانستان با جنگ و ساقط

شان بر کشور از طریق دوام فشار نظامی  شدن شدن دولت و مردم افغانستان به این گروه و مسلطصورت تسلیمبه
 هٔ یافتن جنگ افغانستان است. طالبان در این دور یاناند. این تعریف واقعی طالبان از برقراری صلح و پاتعریف کرده

اند. حمالت گسترده بر مواضع  دو ساله، از هر ابزاری برای ایجاد فشار بر دولت و مردم افغانستان استفاده کرده
ها و تالش برای حمله بر مراکز والیات برای گسترش قلمرو، حمالت انتحاری و نیروهای امنیتی، حمله بر ولسوالی

ای و وتربمب، ترورهای هدفمند در شهرها و هدف قراردادن مقامات دولتی، افسران نظامی، فعاالن مدنی، رسانهم
های  گسترده از بمب هٔ ای، استفادجاده های کنار سیاسی، حمله بر تأسیسات و زیربناهای عامه، کارگذاری بمب

ای از اردادن دولت و مردم افغانستان، فشردههای دیگری برای کشتار، خونریزی و تحت فشار قرمقناطیسی و روش
 .این گروه برای ایجاد ترس، وحشت و فشار بر دولت و مردم افغانستان بوده است هٔ جانبکارزار نظامی همه

کم دو نسل، هیوالی حریص و صبرانه منتظرند تا پس از دستاند و بیصلح هٔ ها به معنای واقعی کلمه تشنافغان
، خونریزی، خشونت و ویرانی بر زمین بیفتد. این عطش برای برقراری صلح اما، به مفهوم ناپذیر جنگ سیری

شوند. گروه طالبان که دهند اما تسلیم نمیها برای برقراری صلح، قربانی میشدن نیست. افغان امکان و بستر تسلیم
شدن مردم ، امکان تسلیمدر طول دو سال و اندی، این عطش عمومی برای صلح را با یک خطای فاحش محاسبه

انستان کردن مردم افغصورت تسلیماند با دوام فشار نظامی برقراری صلح را بهاند، در تالشافغانستان تفسیر کرده
اری یابی به توافق سیاسی و برقردر برابر فشار جنگ به کرسی بنشانند. این خطای محاسباتی طالبان، مسیر دست

 .ارگذر تبدیل کرده استصلح را به مسیری خونین و دشو
سال خشونت  ۴۲یافتن حکومت افغانستان، مذاکرات صلح و دستیابی به یک توافق سیاسی برای برقراری صلح و پایان

اش اعالم کرده است. در راستای عمل به این مدعا و ترین مأموریت و هدف سیاسیعنوان مهمدر کشور را به
ای نیز انجام داده ستان رواداری و مدارای سیاسی و نظامی قابل مالحظهکم تا کنون، حکومت افغانمأموریت، دست

ترین ترین مصداق این مدارا بود که تعدادی از برجستههزار زندانی طالبان از حبس بزرگاست. رهایی بیش از پنج
 .های سنگین و سیاه نیز در آن شامل بودندرهبران نظامی طالبان با کارنامه

جمهور غنی اعالم کرده برای برقراری صلح حاضر به دادن قربانی یسئسیاسی ر هٔ ستان و حلقهرچند حکومت افغان
 ها منهای چوکیای از امتیازدهیو مدارای سیاسی با طالبان است اما در عمل، این مدارا و تقبل قربانی، سطح گسترده

نشان داده که حاضر است امتیازهای  کم تا کنونجمهور غنی دستیسئگیرد. رجمهور را در بر مییسئقدرت ر
تواند سکان قدرتی را که بر آن نشسته ای را روی دست بگیرد اما نمیای به طالبان داده و مدارای گستردهبرجسته

 .است وارد معامله کند
سیاسی با حکومت او و به  هٔ جمهور غنی، طالبان باید با پذیرش توافقنامیسئراه مورد نظر ر هٔ براساس نقش

اش به خود مطمئن خواهد بود، تن در دهند. در واقع، این دیدگاه شناختن زعامت او یا جانشینی که از وفاداریرسمیت
ای است که مقابل نسخه هٔ کل و شمایل، در عمل نقطها در شخوردن صلح، با وصف تفاوتنسبت به چگونگی رقم

اند. هر دو طرف سعی بر آن دارند که پیروزی خود و طالبان برای برقراری صلح در افغانستان به آن چشم دوخته
ر ها حاضروند سیاسی به کرسی بنشانند. هیچ یک از طرف هٔ شدن طرف مقابل را از طریق جنگ یا در لفافتسلیم

کردن طرف مقابل و پیروزشدن خویشتن در میدان هیچ صورتی از عمق استراتژیک خود مبنی بر تسلیمنیستند به 
ذر از یابی به صلح در افغانستان گجنگ و دیپلماسی عقب بنشینند. این تضاد منافع و رویکرد باعث شده مسیر دست

 .هفت خوان رستم باشد
 هٔ قکه حکومت افغانستان به ریاست حلمکن نیست مگر اینحرکت به سمت عقد یک توافق سیاسی و برقراری صلح، م

پلماسی جنگ یا دی هٔ شدن طرف مقابل و پیروزی به واسطستراتژی تسلیمجمهور غنی و گروه طالبان، از یسئسیاسی ر
ین ا ستراتژی کنار گذاشته شود. پایانکه این ای به سمت صلح گشوده نخواهد شد مگر ایندست بردارند. هیچ روزنه

ف شدن طرستراتژی تسلیمدوختن به کارزار نظامی شدید، کوبیدن بر وسعت و شدت خشونت بر همدیگر و چشم
بس دایمی و دوجانبه، تعهد به اجرای آن و جلوگیری ها نخواهد بود. اعالم آتشیافتن گورستانمقابل، چیزی جز وسعت

  ست.بست موجود ابس دایمی، گام نخست شکستن بناز نقض آتش
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