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 1۸/۰۲/۲۰1۸             میرسول رحر داکت
 

 نقد و ارزیابی شکل و محتوای دیپلوماسی طالبان
 

 ”!خواهد وظایف دولت کنونی را به شیوه دیگر ادامه دهددیپلوماسی طالبان می”
 

از طریق جنگ و کشتار تعقیب  طالبان، گروهیست جنگی که سالها حضور در قدرت افغانستان را
شرطهای خویش را بربنیاد پیش تشدید جنگ، دیپلوماسی چهار سالی است که عالوه بر -کند، اما سهمی

اند، افغانستان امروز شکل و محتوای دیپلوماسی طالبان را طی  ساخته فعال سخت ولی جدی
ذاشته و گ ای با داکتر رسول رحیم، نویسنده، مترجم و متفکر سیاسی کشور در میانویژه وگویگفت

 .خوانیموگو را میمورد ارزیابی قرار داده است. در ادامه این گفت
 

 
 

اپوزسیون حکومت وحدت ملی افغانستان  ها و احزابفبروری شخصیت ۶و  ۵صدر: آقای داکتر! نشست مورخ ضیا 
های تند حامیان حکومت وحدت ملی را در پی داشته است، بلکه عکسالعمل  تنهابا نمایندگان طالبان در مسکو، نه

برابر نمایندگان طالبان را  ن درهای اجتماعی رفتار و کردار عناصر اپوزسیوای در رسانهمالحظهقابل طیف
نکوهش قرار داده و درمجموع دیپلوماسی طالبان را قدرتمندتر  آمیز و ضعیف ارزیابی نموده، مورد شماتت والتماس
 ها اند؟معیارهای ارزیابی در این عرصه کدام .اندخوانده

 
سال  1۷االفغانی در وگوهای صلح بیناستثنائی گفت گون در چنین موردهای گونهالبته وجود قضاوت رسول رحیم

های رفط ها نیست. وزنه گفتار و رفتاربودن آنها به معنی صحیحاین بدیهی بودن قضاوت اخیر امر بدیهی است؛ اما
سنجید که ناظر به پایان دادن جنگ و رسیدن به  ایتوان بر مبنای اصول دیپلوماسیکننده در مسکو را فقط میشرکت

 زبان گفتاری و رفتاری صلح نسبت به زبان گفتاری و رفتاری جنگ متفاوت است، تنهار است. نهصلح در یک کشو
برای  ای استکه دیپلوماسی شیوه بلکه زبان دیپلوماسی نیز از زبان سیاست خارجی فرق دارد. این بدان جهت است

وگو، مذاکره و خالف از طریق گفتهای مها و سازمانو یا گروه هانفوذ در تصامیم و طرز برخورد حکومتاعمال
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 مسائل صلح پای نشستبار. در غیرجنگی و غیر خشونت سایر تدابیر
ولتی تر از سطح دارتباطات پائینالمللی، بین هایها، کنفرانسسران دولت

غیررسمی از طریق عناصر غیر حکومتی نیز  هایو همچنان دیپلوماسی
 ها راه اختالفات بین طرفک باشند. هدف دیپلوماسی آن استمیمطرح 

نیست که در ذات شکی  آمیز آن باهم انطباق دهد. در اینبه شکل صلح
علن به آن  تواند تهدید به استعمال قوه مضمر باشد، اما درپروسه می
دن به رسی قویاً متمایل به مذاکره برایشود، زیرا دیپلوماسی استناد نمی

 میداکتر رسول رح   . ا استهتوافق برای حل منازعه و مشکل بین طرف
 

ها برای مجازات تواند حاوی تهدید به استعمال قوه و یا اعمال برخیشرایط صلح دیپلوماسی می همه حتی دربااین
شود، زیرا احتمال آن وجود جنگ نیز مفید تمام می جانبه به منازعه باشد؛ اما دیپلوماسی در زمانفیصله دادن یک

، هادولت کوشند تا امتیازاتهای خوب میبه آشتی رسید. دیپلوماتجنگ به صلح و از آن  دارد که از این طریق از
هائی اعظمی برسانند. چنین پیروزی نصیب آن دیپلومات کنند، به حدهائی را که از آن نمایندگی میها و یا طرحسازمان

منازعه دارای  حالهای در های مخالف و حل دعاوی در جناحها، ایجاد انطباق در جناحپیام شود که در انتقالمی
ود؛ ششان حمایت میحکومتی و یا سازمانی ها کلماتشان است که توسط قدرتتخصص باشند. سالح این دیپلومات

تنها هن زبان نرم و مصالحه جویانه، در حین تاکید بر حفظ اصول انصراف ناپذیر ملی، آمیز،بنابراین، تعارفات احترام
 .شونددیپلوماتیک شمرده می جزئی از گفتار و رفتار معیاریبه معنی تضرع و التماس نیست، بلکه 

 

های نامتعارف جنگی مانند عنوان یک گروه جنگی با روششکل و محتوای دیپلوماسی طالبان را به ضیا صدر:
 کنید؟انتحاری چگونه ارزیابی می

 

قدامت این دیپلوماسی مخفی با فرازوفرودهای آن  شکل دیپلوماسی طالبان، دیپلوماسی مخفی است و :رسول رحیم
همزمان با  جمهور پیشین ایاالت متحد امریکاگردد که بارک اوباما رئیسزمانی برمی یعنی ۲۰11کم به سال دست

را نیز در چشمرس قرار دهد. بار دیگر در  خواست ظاهراً اقدامات صلحیافزایش شمار سربازانش در افغانستان می
ای برسند، قطر از جانب اوباما مطرح شد. هردو اقدام بدون آنکه به نتیجه رح مذاکرات با طالبان درط ۲۰1۳سال 

مه اند؛ اما در جریان هپیوسته ادامه داشته ها به اشکال مختلفهمه این تالشجمع رویدادهای تاریخی پیوستند، بااین به
ت اس های طالبان در این دوره عبارت بودهوای خواستبیشتر واکنشی بوده است. محت این رویدادها، مواضع طالبان

 .کسب نفوذ سیاسی از بیرون کردن طالبان از لیست تروریسم ملل متحد، آزادی زندانیان سیاسی و
 ۲۰1۷تر گرفته و در اکتوبر موضع فعال جمهور امریکا بود که طالباندرست با انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس

 یاش تصمیم به بیرون کشیدن نیروهااز وی تقاضا نمودند که در استراتژی جدید لد ترامپ نوشته وای عنوانی دونانامه
 منظم با مسئولیت ملی، نظامی و سیاسی در اند که یک گروهامریکائی از افغانستان بگیرد. در این نامه طالبان نوشته

 حریفان امریکا سویها را مجبور بسازد که دست بهید آناند، اما امریکا نباشده” هافتنه“ منطقه هستند، که مانع بسیاری
دادند( طالبان همچنان با روسیه و ایران گزارش می ها از ارتباطات نزدیک طالباندراز کنند. )در همین آوان رسانه

ا جنگ ر دانسته و دلیل اصلی” شده امریکانشاندگان انتخابدست” اوضاع در کشور را  شان عامل خرابیدر نامه
 .اندخوانده” اشغال خارجی“

ها و اش نگارش یافته بود، تالشانتخاباتی این نامه که با تشخیص بیزاری ترامپ از جنگ افغانستان در کارزار
مثابه محصول مذاکرات خلیل زاد با ها در این شب و روز بهبسیاری آن پیامدهای مشخصی را در پی داشت که

ده را غالباً مسائل پشت پر که” دیلی بیست“این در حالی است که نشریه امریکائی شوند. طالبان پنداشته می رهبران
وگوهای مخفی طالبان برای پایان دادن به اندرون گفت“عنوان  گزارشی با ۲۰1۸فبروری  ۸دهد، در انتشار می

: آورده است نینبه قلم اسپنسر ایکرمن انتشار داد که فشرده مطلب را در یک سطر چ” امریکا ترین جنگطوالنی
اند که طالبان پذیرای سروصدایشان پی بردهبی ها دیپلوماسییک دگرمن متقاعد اردو و یک سفیر در جریان ماه”

 ”.اندافغانستان ماندن سربازان امریکائی در خاک
ریکا در مرافل یک سفیر ایاالت متحد ا کریس کالندا یک دگرمن امریکائی دارای سابقه جنگی در افغانستان و خانم

 یابند که باوجود اصرار علنی رهبرانها درمیروند. آنطالبان به قطر می برای مالقات با ۲۰1۷ماه نومبر سال 
شرایطی  توانیم تحتاند که ما میکالندا گفته ها به رافل وطالبان که باید نیروهای خارجی از افغانستان بیرون روند، آن

باشد،  طالبان اند: افغانستانی که پذیرای مشارکت سیاسیها گفتهنماییم. آن بینیپیش یک ادامه حضور امریکا را
سال گذشته  1۷ها را در مرکزی امریکائی ها باشد و این چیزی است که هدفتواند میزبان حضور تروریستنمی

سیاسی  حلبعد از راهاند که هرگاه یک حکومت فراگیر ها )طالبان( گفتهآن“است:  دهد. دگرمن کالندا گفتهتشکیل می
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دادن نیروهای امنیتی افغانستان باقی بمانند،  المللی برای آموزشدر افغانستان به وجود آید و بخواهد که نیروهای بین
 ”.ها در این تصامیم شرکت دارندکرد، زیرا آن طالبان آن را تائید خواهند

درنهایت برای رسیدن به توافقات رسمی  ها ون طرحمذاکرات جاری خلیل زاد با نمایندگان طالبان نیز بر محور همی
متحده امریکا، مالکیت افغانی مذاکرات صلح در این مذاکرات توسط ایاالت باشد، اما پامال نمودن عملیمشخص می

جانبه با طالبان توافق یک منظور ساماندهی این مذاکرات از جانب حکومت جمهوری اسالمی افغانستان است، و که
ها را در جایگاه یک قدرت فائقه قرار داده و آخرین عمالً آن شوند،فعالیت تروریستان در افغانستان میکه مانع 

های طالبان را هرچه خواهیفزون انگارد ومشروعیت حکومت وحدت ملی افغانستان را نیز نادیده می هایماندهته
 .نمایدبیشتر تقویت می

والمعنین که از نگاه سیاسی ذاعالمیه مشترک آن االفغانی مسکو ووگوهای بینفتظهور پُر کبکبه نمایندگان طالبان در گ
ارد. د تفسیرهای عقبگرایانه طالبان مجال بیشترمی دهد، حکایت از فاجعه در حال وقوع و مبهم بوده و به تعبیرها و

تواند منجر به یک فبروری می ۲۶تاریخ  کنند که مذاکرات پیشرو بین خلیل زاد و طالبان بهقراین بدان اشارت می
 .ها سال از نگاه سیاسی و فرهنگی به عقب راند جامعه را ده لگد تاریخی خطرناک شود، که بار دیگر

 

 
 

ه عواملی شود یا اینکگرفته و روز به روز بیشتر می شان منشآاسی طالبان از قدرت جنگیآیا قدرت دیپلومضیا صدر: 
 همسو با طالبان؟ های استخباراتیالمللی و یاهم سازماندر سطح ملی و بینحامیان پشت پرده دیگری هم دارد مانند

 

 های جنگیاهش هزینه و مصروفیتاداره ترامپ برای ک در این اواخر بنا به اقتضای نیازهای سیاسی :رسول رحیم
اپذیر نشکست اصطالحشود تا از طالبان یک نیروی نظامی بسیار قوی و بهعمداً تالش می آن کشور در افغانستان،

سازی جنگ توسط نیولیبرالیسم است، که های جهانیپدیده را به نمایش بگذارند. این در حالی است که طالب یکی از
جمعی ستههای دقتل سابقه آن متکی بر انتحار وهای جنگی و علم نظام، به شکل بیاصول میثاق اعتنائی مطلق بهبا بی

ها برخالف جنگ ویتنام و الجزایر یک است. جنگ آن کاری و رعبگناه و کسب قدرت از طریق ایجاد تباهمردم بی
 قدرت قهری و انتخاب اهداف بر سازندگی و رفاه مردم عام، بکار بردن متناسب جنگ آزادیبخش نیست که متکی

می و اسالمی ابتنا ندارد. آن ارقا غیر ملکی باشد، بلکه برعکس یک جنگ کامالً تباهکارانه است که به هیچ اصل ملی
زرگ شوند که خود در بدر کنترلشان دارند، غالباً توسط موسساتی بیان می درصد قلمرو را گویند طالبان پنجاهکه می

ارائه یک بدیل برتر آنجاها را متصرف  اند. گیریم این ارقام واقعیت داشته باشند طالبان بانفعدادن طالبان ذی جلوه
 اند. طالبان در صورتها را ِصرف مقهور قرار دادهدفاع و ضعیف آنروستایی بی بر مناطقاند، بلکه با حملهنشده

شهرها را به تصرفشان درآورند و اگر  واهند بودجدیت و انضباط اکید نظامی نیروهای امنیتی ملی افغانستان قادر نخ
 زودی ترک گویند. هرگاه نیروهای خارجی واقعاً بخواهند طالبان بهمجبورند به احیاناً شهری را به تصرف درآورند،

سر بپرورانند. آخرین حمله طالبان  توانند حتی فکر تصرف شهرها را نیز درگاه نمیشهرها حمله نکنند، طالبان هیچ
یک شهر را مدت طوالنی نگهدارند. از آنجائی که در قاموس سیاسی ایاالت  ها قادر نیستندغزنی نشان داد که آن به

یشتر متحدان در افغانستان ب امریکا طالبان به حیث یک نیروی تروریستی تصنیف نشده است، نیروهای ناتو و متحد
های که دانند با همه تبهکاریشوند. طالبان نیز میمی نظامی سهیم نقش لوژستیکی به خود گرفته و کمتر در عملیات
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آمیز نیز قدرت دفاعی و صلح هائی که در شرایطشوند، جز ایجاد ارعاب در شهرها و تصرف ولسوالیمی مرتکب
ها تاکنون شریک جرم کشته شدن بیش از صدها هزار توانند. آننمی امنیتی ضعیفی داشتند، کار بیشتری جلو برده

ملکی و نظامی در  هزار انسان 111کم میالدی دست ۲۰1۸تا  ۲۰۰1شود که از باشند )گفته میمی ماهموطن 
تر از این است(. از نگاه نظامی واقعیت اوضاع یک حالت افزون ها خیلیاند. بدون تردید شمار آنشدهافغانستان کشته

 .باشند توانند از طریق جنگ امید به پیروزی داشتهدهد، که طالبان کمتر مینشان می در جا زدگی را
 .کنونی به وجود آید” صلح“وگوهای درماندگی دوجانبه غرب و طالبان سبب شده است تا پروسه گفت

 

ین ا…. مانند نشست مسکو، نشست قطر و شوندالمللی در مذاکرات صلح دعوت میطالبان در سطح بین ضیاصدر:
این  توان پنداشت کهباشد، پس میساحه تسلط بر کشور نیز همراه می گیری دیپلوماتیک با کسب روزافزونقدرت

 بینند؟را در چندقدمی یک پیروزی می گروه خود
 

شان های بزرگ، نه ناشی از قدرت نظامیقدرت شدن طالبان در عرصه دیپلوماسی منطقه ومطرح :رسول رحیم
یم تصم الدنکه ایاالت متحد امریکا به اتهام حمایت از بن زمانیها. دیپلوماتیک آن دام ابتکاراست و نه محصول ک

بندی های تروریستی طبقهرا در جزء گروه هاگیرد، اما آنحمله به افغانستان و برکنار زدن طالبان از قدرت می
  .داردبرای روز مبادا نگاه می طرف معامله راکند، در حقیقت یکنمی

  .باشندطرف معامله قدیمی او میگشایی امریکا یکطالبان در قمار جهان
جدیدالتشکیل آسیای مرکزی  و فروپاشی اتحادشوروی، سیاست جدید امریکا در قبال کشورهای 1۹۹1بعد از سال 

 استگازند. در همین هنگام است که جایگاه افغانستان در سی ها سرشار از نفت وگیرد، که بسیاری آنشکل می
های گاز کشور گردد و دلیل آن انتقال نفت وجیواستراتژی ایاالت متحد امریکا برجسته می خارجی، جیواکونومی و

بازمانی است متحدان جنگ سرد ایاالت متحد  باشند. این مصادفآسیای میانه از طریق افغانستان به پاکستان می
شور ک می افغانستان چنان به قتل و کشتار یکدیگر و ویرانیبعد از تشکیل دولت اسال های مجاهدینامریکا یعنی تنظیم

 .انگیزدها برمی”اسالمگرا“ اند که ناگزیر امریکا را درصدد یافتن متحد دیگر؛ البته از نحلهمصروف
ظ آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان حف استثنایدر این هنگام هنوز هم روسیه نفوذش را بر کشورهای آسیای میانه به

 نفوذ امریکا قرارگرفته بودند. شرکت ارجنتاینی بریداس قبالً امتیاز استخراج ده است. این کشورها تا حدودی تحتکر
جمهور ئیسآید و ربه ترکمنستان می نفت را از حکومت ترکمنستان به دست آورده بود. بعداً شرکت امریکائی یونیکال

 هاپایپ انتقال نفت ترکمنستان از طریق افغانستان را به آنقرارداد احداث  ترکمنستان برای جلب حمایت امریکا،
به حمایت از شرکت امریکائی  میانه تصمیمشود. اداره کلنتون برای تقویت مواضع امریکا در آسیایواگذار می

 متحد امریکا از طالبان هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه نظامی ایاالت 1۹۹۶تا  1۹۹۴گیرد. از سال یونیکال می
ً متشکل ازسعودی و پاکستان حمایت می توسط عربستان  شاگردان مدارس دینی کند؛ زیرا جنبش طالبان که عمدتا
توانستند وهم با تمایالت ضد ایرانی و جانبداری از غرب می دست بود،مثابه یک گروه استراتژیک یکبود، یعنی هم به

نگام نمود. در این هبازی می های نفتیربستان سعودی با شرکتمیانه همان نقشی را بازی نمایند که عآسیای در منطقه
یونیکال اقامه دعوا نموده و همچنان به دلیل نقض قرارداد به  خیزد و علیه شرکتشرکت بریداس به مخالفت بر می

ر تمایل به تیونیکال، طالبان بیش نماید. در هنگامه دلبری بریداس وجهانی علیه ترکمنستان اقامه دعوا می اتاق تجارت
کم سکوت آن کشور را در قبال اقدامات شدن توسط امریکا و یا دست دهند، تا به رسمیت شناختهیونوکال نشان می

شود. در سال می تأمین نمایند. حمایت امریکا از شرکت یونوکال منوط به سرنوشت سیاسی طالبان شانغیرعادی
اند ان مخالفگیرد که با طالبفمینیستی آن کشور قرار می ار جنبشفشسیاست دولت امریکا در برابر طالبان تحت 1۹۹۷

 وابسته بود، دست شود که از حمایت طالبان و یونیکال که به آنمطرح است، امریکا مجبور می و چون سال انتخابات
ان صورت الدن و باالخره حمله نظامی به افغانستبن سپتمبر و استرداد 11بکشد. بعداً موضوع حمالت تروریستی 

نسان ا بزرگ سرنگونی حکومت طالبان، به اشغال درآمدن افغانستان و کشتار صدها هزار گیرد. نتیجه این قمارمی
 .بود
سربازان، هزینه نظامی و حفظ  بار با تشخیص و هدایت آی اس آی پاکستان، طالبان با پیشکش وعده کاهشاین

هائی که امریکا درصدد یافتن آن است، داخل دومین قمار گمشده های امریکائی به واشنگتن، یعنی همانپایگاه
دارد، که ظاهراً بخش بزرگ  شود. در بدل آن تقاضای سلطه بر افغانستان رابرانداز با امریکا میخانه دیپلوماتیک

اهر در ظ شده است. این در حالی است کهمتحد امریکا پذیرفته تقاضاهایش توسط نماینده ویژه وزارت خارجه ایاالت
 .زننداز خروج قوای خارجی و پایان اشغال دم می طالبان با تأکید

امریکا نیستند، روابطی با رقبا و مخالفان امریکا  البته همزمان با این اقدام امریکا، طالبان که دیگر دارائی انحصاری
که کشورهای  شود،امر موجب میاند. این آورده و در مورد امنیت آن کشورها اطمینان داده در منطقه نیز به وجود

های نیروهای امریکائی و ناتو از افغانستان، زمینه منظور تسریع کاهش و خروجمختلف غیر از امریکا مانند روسیه به
 .گردانند تبارز طالبان را مهیا
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ت اولشان( اکمیگروه طالبان مانند سابق )دوران ح رسد کههای دیپلوماتیک چنین به نظر میبا این پیشرفت ضیا صدر:
 اند، پس این موضوعاز کشورهای منطقه اذعان به داشتن روابط با این گروه کرده خصوص برخیمنزوی نیستند، به

 دانید یا به نفع جنگ؟صلح می درمجموع دیپلوماسی فعال طالبان را به نفع –کنید؟ را شما چگونه ارزیابی می
طنان وبار عنوانی همصلح نیست. طالبان حتی یک ورت به نفعصدیپلوماسی کنونی طالبان به هیچ  :رسول رحیم

انه را افگن ترین عملیات دهشترحمانهاپوزسیون و مردم عام پیشنهاد صلح نکرده، بلکه بی افغان خود اعم، از دولت،
یات اداره و اخالق خوئی،لگامشان که با هیچ هنجار دینبی بار واند. طالبان با آن گذشته خشونتها دریغ ننمودهعلیه آن

 افغانستان رادارند. افغانستان خوانائی نداشت و بدون هرگونه شایستگی و استحقاق ادعای رهبری جامعه متعارف
دهند، خوانند و حضور نیروهای خارجی را بهانه قرار میمی نشانده امریکاها باوجود که حکومت موجود را دستآن

وق شدن و انتحار س خبر را اغفال و سربازگیری نموده و به کشتهن بینوا و بیاشغالگران، جوانا نام جهاد علیهو به
چیز و خواهی یکبه شکل طالبی آن بازی کنند. صلح خواهند نقش همین حکومت را منتهادهند، در عمل خود میمی

 ست. چنانکهخواهی واقعی مستلزم عاطفه، و احساس مسئولیت انسانی و ملی اصلح .طلبی چیز دیگری استقدرت
هزار انسان  ۲۰۰با حکومت آن کشور  هایشرهبر نیروهای مسلح انقالبی کولمبیا که درنتیجه جنگ” تیمولئون خمینز“

تداوم منازعه و جنگ موجب مرگ و ویرانی بیشتر، ” اعتراف نمود که: صادقانه ۲۰1۲شده بودند، در سال کشته
هائی انسان گردد. حیات آنمی ای دیگرای و ثروت بیشتر برای عدهبیشتر، فقر و بینوایی بیشتر برای عده رنج و اشک

نریزی حل بدون خووگو و راهگذشته حفظ کنیم؛ بنابراین، ما خواهان گفت ایم در ده سالرا در نظر آورید که ما توانسته
 ”.طریق تفاهم سیاسی هستیم از
 

دارد، به نظر شما این انفعال دیپلوماتیک چه  تاکنون دولت افغانستان در حاشیه مذاکرات صلح قرارضیا صدر: 
 خالی تواندهای آقای خلیل زاد میافغانستان در خود نهفته دارد، آیا نقش و فعالیت خطراتی برای آینده سیاسی

ت هایی دارد که بتواند برای شرکو شانس دیپلوماسی فعال دولت افغانستان را پر کند؟ دولت افغانستان چه امکانات
 استفاده کند؟ رات مستقیم با طالبان از آندر مذاک

 

تواند این خالء که آیا آقای خلیل زاد میصلح و این درمورد عدم حضور حکومت افغانستان در مذاکرات :رسول رحیم
تحد یعنی ایاالت م اشهرگونه توهم را از خود دور کنیم. آقای خلیل زاد نماینده دولت متبوعه را به نحوی پر کند، باید

المثلی شان مصداق ضربالحمایههای تحتدولت های بزرگ هرگاه منافعشان ایجاب نماید، باریکاست. قدرتام
لو تا گ آب” گویند:باشند و میدوستی شهره میدهند، که به اوالدمعرض خطر نسبت می های درگردند که به میمونمی

 .”بچه زیرپا
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