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این صفحه سفید گذاشته شده است.

پیشگفتار
این تحقیق بخشی ا سلسل پژوهشهاز مطالعات لل انستیتوت مطالعات
استراتژیک افغانستان اس  .پژوهشهاز دیگر انستیتوت در این می
«ن گرش و برداش

مردم افغانستان ا گفتگوهاز لل دول

(« ،)1394بررسی گفتگوهاز لل

شامل

با طال ان»

در افغانستان در چهار دهۀ گذشت »

( ،)1395مغالط هاز پروسۀ لل در افغانستان :دیدگاه مردم ( )1397و
مجموع از ا پژوهشها دربارۀ گرایشهاز افراطگرایی در بخشهاز مختلف
در افغانستان ا جمل دانشگاهها ،مدرس ها ،پولیس ملی افغانستان و
رسان هاز اجتماعی میباش د.
این پژوهش تالش یس

براز ایجاد بسترز دموهراتیک و هم شمول براز

گفتگوز سا نده در مورد فرآی د لل  ،ا یک طرف میان شهروندان
افغانستان و طرف دیگر میان جوانب مختلف دخیل در فرآی د لل اس .
بدیهی یس

ه لل موفق و پایدار در افغانستان نیا م د یک گفتمان

سیاسی ملی و هم شمول میباشد .هدف ما ب ع وان یک مرها تحقیقاتی ،ن
ت ها ایفاز نقش سا نده در آگاهیدهی ب شهروندان ،بلک مطرحهردن برخی
ا پرسشهاز انتقادز و تأملبرانگیا براز گفتمانها و پژوهشهاز آی ده
اس .
ه متخصصین مربوط آن را مرور

نوشتۀ حاار یک پژوهش علمی اس

هردهاند .این پژوهش در جدز  1397آغا شد و اجراز آن ،هش

ماه مان

را در برگرف  .پس ا مطالعات اولی و مرور ادبیات توسط نویس ده،
مصاح هاز این تحقیق توسط پژوهشگران انستیتوت در هابل انجام شده و
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بعد ا ت دیل مصاح ها ب متن ،براز تجای و تحلیل ب نویس ده ارسال
شدند .انستیتوت ا همۀ هسانیه در غ یسا ز این پژوهش چ با
شریکسا ز دیدگاههازشان ب ع وان مصاح شونده یا نظرات سا نده و
انتقادزشان ب ع وان داوران همتا ( )Peer Reviewersسه گرفت د،
سپاسگاارز میه د .سپاس ویژه ا داهتر بارن

روبین و داهتر مگ س

مارسدن ه نسخۀ اولیۀ این پژوهش را خواندند و مرور هردند .ب همین
ترتیب ،انستیتوت ا تالش همۀ هسانی ه ب هر نحوز در تکمیل و نهایی
شدن موفقانۀ این پژوهش سه گرفت د ،قدردانی میه د.
دهتر عمر لدر
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

2

سپاسگزاری نویسنده
میخواه ا تمام هسانی ه ب طور مستقی یا غیرمستقی در انجام این
پژوهش سه گرفت د ،سپاسگاارز ه  :سپاس ویژه ا داهتر داوود مرادیان،
رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان ه

می ۀ انجام این تحقیق

ب موقس را فراه نموده و جریان تحقیق را تسهیل هرد .همچ ین ا داهتر
عمر لدر ،پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتژیک ،ه در مراحل مختلف
تحقیق ا جمسآورز دادهها تا مرور نسخ هاز اولیۀ این پژوهش همکارز
هردند ،تشکر میه  .قابل یادآورز اس

ه این پژوهش بدون همکارز

پژوهشگران ساحوز انستیتوت در هابل ه مصاح ها را انجام داده و آن را
پیاده هردند ،محقق نمیشد .ا آنها نیا لمیمان تشکر میه  .این پژوهش
همچ ین ا نظریات روش گرانۀ داهتر مگ س مارسدین و داهتر بارن

روبین

بهره برده اس  .نظریات آنها نسخۀ اولی تحقیق را غ ام دز بیشتر بخشید.
در یک هالم ،ا تمام هسانی ه با همکارز ،ه رسانی نظریات و سه گیرز
خویش ،انجام این تحقیق را میسر هردند ،قدردانی میه  .امیدوارم
یافت هاز این تحقیق براز رسیدن ب لل پایدار در افغانستان همک ه د.

3

یافتههای اصلی
 طرفهاز درگیر م ا ع افغانستان روز شرایط و آج داز حلم ا ع ا طریق مذاهره توافق ندارند :دول

ب دن ال مذاهرۀ

مستقی با طال ان ،با هدف ادغام این گروه در روند سیاسی پسا-
ه فرانس بُن اس  .طال ان دول

را غیرمشروع پ داشت و بر مذاهره

با ایاالت متحده تأهید میه د .ایاالت متحده ا مواس دول
افغانستان حمای میه د.
 طال ان بر این باورند ه حضور نیروهاز خارجی در افغانستان عاملاللی م ا ع اس

و بر خروج این نیروها ب ع وان گام اللی براز

آغا روند لل تأهید میه د.
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 فه مشترک در مورد عوامل و مسائل م ا ع وجود ندارد :طال انشورشگرز را مقاوم
اما دول

معتقد اس

در برابر نیروهاز خارجی تولیف میه د،
شورش طال ان ا سوز پاهستان تحمیل شده

اس .
 -دول

و طال ان هر دو تح نفوذ با یگران خارجی قرار دارند ه این

امر ،امکان مذاهرۀ دوجان

بین دو طرف را پیچیده و دشوار هرده

اس .

1. Mawlawi Haibatullah Akhundzada, “Message of Felicitation of the
Esteemed Amir-ul-Mumineen Sheikh-ul-Hadith Mawlawi Hibatullah
Akhundzada (may Allah protect him) on the occasion of Eid-ul-Fitr”,
alemarah, June.
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 پس ا مرگ مالعمر ،طال ان ب لحاظ تشکیالتی انشعاب یافت د ،اماتوانست د اتحاد سیاسی خود را در محور «شوراز هویت » حفظ
ه د ه ب ع وان شوراز ره رز نیا یاد میشود.
 -ج گجویان طال ان حدأقل ا چهار الی

تشکیل شده اس :

اسالمگراهاز ایدئولوژیک ،افراد بیکار و ناراای ،ع الر محلی ه ب
دلیل رقاب هاز ق یل از ب طال ان پیوست اند ،و حلق هاز خارجی
ه سو با این گروه.
 م ا ع در افغانستان پیچیده و متأثر ا عوامل متعدد و با یگرانیادز در سط داخلی ،م طق از و بینالمللی اس  .ب ابراین ،حل
م ا ع ن اید ب مذاهرۀ میان دول و طال ان محدود بماند.
 قدرتهاز م طق از عمدتاً براز اعمال فشار بر ایاالت متحده درافغانستان و براز جلوگیرز ا گسترش نفوذامریکا در م طق  ،ا
طال ان حمای میه د.
 -واس موجود بُنبستی اس

ه در آن ن طال ان و ن دول

میتواند

ا راه نظامی پیرو گردد.
 -بُنبس

ه ونی ب نفس طال ان اس

و این گروه در حفظ واس

موجود تالش خواهد هرد تا ا طریق بیاعت ارهردن دول  ،واعی
را بیشتر ب نفس خود تغییر ده د.
 دول افغانستان معتقد اس ه عوامل م طق از دلیل اللی م ا عاس  ،اما ب عقیدۀ با یگران خارجی ،عوامل اللی ،شورشگرز
داخلی و ملی اس .
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 -اولوی

اللی در آج داز مذاهرۀ دول  ،پایاندادن ب خشون

و

ترغیب طال ان ب میا مذاهره اس ؛ اما این آج دا فاقد یک دیدگاه
درا مدت براز تأمین لل میباشد.
 با یگران داخلی و بینالمللی ا مذاهرات لل میان دولحمای

میه د ،اما ش اخ

و طال ان

هافی در مورد توقعات متفاوتی ه دو

طرف م ا ع ا نتیجۀ این مذاهرات دارند ،وجود ندارد (طال ان
خواهان تأسیس یک رژی م ت ی بر شریع
ه دول

در هابل اس ؛ در حالی

در لدد ادغام طال ان در چارچوب روند سیاسی پسا-

ه فرانس بُن اس ).
 ن ود همکارز م طق از در ق ال مذاهرات و سیاس هاز چ ددس ِقدرتهاز م طق از در افغانستان ا موانس اللی در برابر حل م ا ع
ا طریق گفتگو اس  .ب ابراین ،ه ار ه آوردن موااس مختلف و
ایجاد یک اجماع بر سر مذاهره ا چالشهاز اللی فراراه پروسۀ
لل اس .
 -در حالی ه در گذشت  ،مذاهرات مستقیمی میان دول

و طال ان

لورت نگرفت  ،با یگران بینالمللی نیا نتوانست د حدأقل مجراهاز
ارت اطی ثابتی را ا طریق میانجیگرز بین طرفین ب وجود آورند و
در ایجاد «دفتر بیطرفان » براز انجام گفتگوها ناهام شدند.
 فقدان یک الگوز روشن و آج داز گامب گام براز حل م ا ع هتمام طرفها روز آن توافق داشت باش د و همچ ین اختالف
با یگران داخلی و خارجی ،هر گون پیشرفتی براز حل م ا ع ا
طریق گفتگو را ب چالش میهشد.
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 -طال ان با دول

گفتگو نخواه د هرد ،مگر اینه در میدان ج گ

تضعیف شوند و ا سوز حامیان م طق ازشان براز حاارشدن ب
میا مذاهره تح فشار قرار گیرند.
 تالشها براز مذاهره با طال ان ب موفقی نخواهد رسید ،مگر اینهحامیان م طق از این گروه ،ب ویژه پاهستان ،همکارز ه د.
 اهثر طرفها ،ب ویژه واش گتن دزسی ،بر این باورند ه فشار بیشتربر پاهستان براز آوردن طال ان بر سر میا گفتگوهاز لل همک
خواهد هرد.
 هر نوع گفتگو در هر سط و مکانی ،در مراحل اولی ارورز اس تاراه را براز مذاهرات ساختارم د و رسمیتر هموار ه د.
 -ترهی ی ا هر دو راه رد استفاده ا

ور و تالش براز مذاهره،

بهترین راهکار براز آوردن طال ان بر سر میا مذاهره اس .
 مذاهرات موفقانۀ لل با نتیجۀ قابل ق ول در افغانستان ،مستلام آناس تا تمام تالشها براز انجام مذاهرات ،شفاف و آشکار باش د.
 -تالشهاز دول

براز مذاهرات باید با الالحات و به ود

حکوم دارز خوب ،تأمین فرل هاز شغلی ،تأمین ام ی  ،و ترویج
حاهمی

قانون همراه باشد تا عوامل داخلی شورشگرز ا بین برده

شود.
 -تالشهاز دول

براز مذاهرات باید با دیپلماسی م طق از فعال

همراه باشد تا عوامل خارجی م ا ع را مدیری ه د.
 -سیاس

ایاالت متحده ن اید هشورهاز همسای را ه ا ق ل در

مورد نفوذ امریکا در افغانستان نگراناند ،تحریک ه د.
7

 -دول

و طال ان براز اعتمادسا ز ،باید ا خود ارادۀ سیاسی براز
خود را در پیروز ا هر گون نتیجۀ

مذاهره نشان ده د و قابلی

مذاهرات احتمالی مشخص سا ند.
 براز تعریف و مشخصهردن آج دا ،جائیات ،مراحل و مکانهازمذاهره ،در مراحل اولیۀ مذاهره باید یک مجراز ارت اطی ثاب

ب

وجود بیاید.
 ا اینه مذاهرات مستقی در واعی ه ونی دشوار ب نظر میرسد،براز ایجاد یک مجراز ارت اطی اولی میان طرفها ،مشخصهردن
یک میانجی ا سوز با یگران داخلی و خارجی ارورز اس .
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درآمد
م ا ع در جوامس انسانی ب ابر عواملی ب میان میآید و ب محض ا میان
رفتنِ عوامل و حلشدن مسائل آن ،پایان مییابد .در مجموع ،براز حل
م ا ع س روش وجود دارد :استفاده ا قوۀ قهری ه ب غل ۀ نظامی یک
طرف م جر میگردد؛ مذاهره ا طریق گفتگوهاز لل ؛ و ترهیب ه مان
استفاده ا قوۀ قهری و مذاهره ه مسلتام فشار در میدان ج گ در حین
تالشها براز انجام مذاهرات میباشد .م اسببودن هر یک ا این س روش
در یک م ا ع  ،ب توانایی نس ی طرفهاز ج گ ،نوع ،ابعاد ،و مراحل
م ا ع  ،و انتظارات متقابل طرفها ا نتایج م ا ع بستگی دارد .ب هر
لورت ،یک م ا ع ت ها مانی پایان مییابد ه طرفهاز م ا ع ب این
نتیج برس د ه ا خت ج گ بیشتر ا دوام آن سود میبرند .هر نوع ج گی
ق ل ا رسیدن ب یک پایان معقول ،چرخۀ تشدید ،تسکین ،برو مجدد و
تشدید مجدد را طی میه د .هر یک ا این مراحل نیا م د خطمشیهاز
ویژۀ حل م ا ع اس .
امرو ه ،ج گ در افغانستان در نتیجۀ ناهامیهاز مداوم در حل م ا ع در
هفده سال گذشت ب نقطۀ تشدید مجدد رسیده اس  .پس ا ه فرانس بن
در قوس  ،1380ه ادارۀ موق

ب ره رز حامد هر ز و ه حامیان

بینالمللی آن در ق ال طال ان ه در آغا بر آنها برچسب گروه تروریستی
دند ،سیاس

استفاده ا قوۀ قهری را در پیش گرفت د .این رویکرد م جر ب

فشار شدید نظامی بر طال ان ا سوز نیروهاز ائتالف و بسیج نیروهاز
ام یتی افغانستان براز ج گ با بقایاز طال ان ب شیوۀ نظامی شد؛ ب ویژه
9

حمالت سرهوبگرانۀ ایاالت متحده در این دوره فعاالن و تهاجمی بود ه در
آغا نتایجی را نیا در پی داش  .در این مرحل  ،هشور عمدتاً ا طال ان
پاکسا ز شد و تهدید شورشیان جدز ب نظر نمیرسید .این واعی
تصورز را خلق هرد ه افغانستان در مسیر درس

ث ات و توسعۀ سیاسی

قرار دارد؛ اما این باور با تغییر در سیاس هاز بینالمللی ب چالش هشیده
شد .با حملۀ ایاالت متحده ب عراق در حمل  ،1382توج ا تحکی
دس آوردهاز اولی و ادامۀ سرهوب طال ان ب ج گ شورشیان در عراق
تغییر یاف  .هاهش توج ب افغانستان و همچ ین ظهور مجدد طال ان ،دول
افغانستان را در موقعی

اعیفتر ا آن قرار داد تا ه مان بتواند

دس آوردهاز پس ا ه فرانس بن را حفظ و با طال ان م ار ه ه د.
خیاش دوبارۀ خشون آمیا طال ان در سال  ،1383مرحلۀ دوم تالش براز
ه ارآمدن با مشکل طال ان را ب همراه داش  .این مرحل ه تا آغا برنامۀ
رئیسجمهور اوباما براز خروج نیروهاز امریکایی ا افغانستان و انتخاب
دوبارۀ رئیسجمهور هر ز در سال  2009ادام یاف ؛ سیاس

نخستینِ

استفاده ا قوۀ قهری ب سیاس استفاده ا ترهیب فشار نظامی و تالش براز
مصالح تغییر هرد .در حالی ه ایاالت متحده ب سیاس
ادام داد ،دول

م ار ه با تروریس

افغانستان با شاخ هاز طال ان ه گفت میشد با القاعده

ارت اط نداشت د ،سیاس

آشتی را در پیش گرف  .دلیل اللی شکس

مذاهرات و تالشهاز مصالح در این مرحل  ،مواردز بود ه باید ا سوز
دول

افغانستان و متحدان بینالمللی آن الالح میشدند .این موارد ع ارت

بودند ا  :سیاس هاز بیشتر واه شی تا ه شگرایان در میدان ج گ،

10

دس ِه گرفتن نیا ب مدیری عوامل داخلی و م طق از م ا ع  ،و عدم یک
سیاس م سج حل م ا ع .
پس ا انتخاب مجدد رئیسجمهور هر ز در سال  1388و بدبی ی فاای دۀ او
در مورد فعالی هاز نیروهاز بینالمللی در افغانستان ،او شیوۀ جدید مذاهره
با طال ان را در پیش گرف

ه با طرح آن ،تالشها براز حل مسئلۀ

شورشیان وارد سومین مرحل شد .سا وهار پیشبُرد مذاهرات در این مرحل
ب شوراز عالی لل افغانستان واگذار شد ه در سال  1389در نتیجۀ
«جرگۀ ملی مشورتی لل » تشکیل شد؛ جرگ از ه در آن  1600نمای ده
براز مشوره در مورد روند لل در هشور ،در هابل گرد ه آمدند 2.در ابتدا
شوراز عالی لل ب ره رز برهانالدین ربانی ،رئیسجمهور پیشین دول
اسالمی افغانستان ( )1380-1371ه اتفاقاً خود او در سال  1375ا سوز
طال ان ا قدرت ه ار ده شده بود ،هارش را آغا هرد .بالفالل پس ا
تأسیس آن ،شوراز عالی لل ب دلیل عدم ظرفی

در مدیری

ماع ا

یک سو ،و عدم هماه گی با نیروهاز بینالمللی ا سوز دیگر ،اعت ار خود را
ا دس

داد .با یگران خارجی ط ق سیاس هاز خودشان و بدون در نظر

گرفتن برنامۀ هر ز با طال ان تماس برقرار هرده و آج داهاز موا ز مذاهره
با طال ان را پیش میبردند .یک نمونۀ این رویکرد ،افتتاح دفتر سیاسی
طال ان در قطر در ماه جو از سال  1392اس

ه در نتیجۀ تماس مستقی

دیپلماتهاز امریکایی و آلمانی با ع الر طال ان ،ا جمل طیب آغا ،ب
2. “Resolution Adopted at the Conclusion of the National Consultative Peace
”Jirga,
United
Nations
Peacemaker,
June
6,
2010
https://peacemaker.un.org/node/1551
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م ظور گشایش مجراز گفتگوهاز لل با طال ان ایجاد شد 3.این دفتر پس
ا اعتراض هر ز بر برافراشت شدن بیرق امارت اسالمی افغانستان و اینه
این دفتر ا امارت اسالمی افغانستان نمای دگی خواهد هرد ،بست شد.
برافراشتن بیرق امارت اسالمی در قطر را در افغانستان طورز تفسیر هردند
ه گویا طال ان تالش دارند خود را ب ع وان دول

موا ز با جمهورز

اسالمی افغانستان معرفی ه د.
هر ز در واه ش ب تماسهاز مستقی دیپلماتهاز خارجی با طال ان ،با
برخی ا ع الر طال ان «تماسهاز مخفی» برقرار هرد 4.طرح مذاهرات
هر ز جه

آوردن طال ان ب میا مذاهره هیچ سودز نداش ؛ اما چان نی

هر ز و شوراز عالی لل با ع الرز ا شورشیان ه ا هستۀ اللی طال ان
نمای دگی نمیهردند ،ب رهایی لدها ج گجوز طال ان ا ندان پلچرخی
م جر شد.
برخالف انتظارات هر ز ،ج گجویان آ ادشده دوباره ب

میدان ج گ

با گشت د ه در نتیجۀ آن ،افغانستان وارد یک مرحلۀ خونینتر شورشگرز
و حمالت انتحارز شد .در این روند ،رئیس شوراز عالی لل نیا در خان اش
در هابل ،ا سوز یک مهاج انتحارز ترور شد ه خود را یکی ا فرمانده
3. Christoph Reuter, Gregor Peter Schmitz, & Holger Stark, “How German
;Diplomats Opened Channel with Taliban,” Spiegel Online, January 10, 2012
Dean Nelson and Ben Farmer, “Secrete Peace Talks Between US and Taliban
Collapse over Leaks,” The Telegraph, August 10, 2011; Steve Coll,
Directorate S: The CIA an America’s Secrete Wars in Afghanistan and
Pakistan (New York: Penguin Press, 2018), 563-585.
4. Azam Ahmad and Matthew Rosenberg, “Karzai Arranged Secret Contacts
with Taliban,” The New York Times, February 3, 2014.
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هان طال ان معرفی و ادعا هرده بود ه براز تحقق طرح لل هر ز ب هابل
آمده اس  5.ق ل ا ترور ربانی ،دستگاه ام یتی پاهستان نیا چهرههاز «نسل
پیشین» طال انِ مستقر در هویت و هراچی را هدف قرار داد تا ه ترل هر نوع
توافق سیاسی ممکن در افغانستان را حفظ ه د 6.این اقدام پاهستانیها در
افکار عامۀ افغانستان طورز تع یر شد ه گویا دول

پاهستان ع الرز ا

طال ان را ه براز گشایش راههاز گفتگو با هر ز در مورد مصالحۀ سیاسی
«ب ره رز افغانها» آمادگی میگرفت د ،هدف قرار داده اس .
علیرغ این حوادث ،هر ز همچ ان ب تأهید خود بر مذاهرۀ دوجان

با

طال ان ه او آنها را آشکارا «برادران ناراای» میخواند ،ادام داد؛ اما الگوها
و آج داز مت اقض حل م ا ع و پیششرطهاز انعطافناپذیر طرفین ،مانس
پیشرف

در جه

حل م ا ع ا طریق گفتگو شد .در حالی ه دول

در

تالش ادغام طال ان در روند سیاسی پسا-ه فرانس بُن بود ،این گروه
پیششرطهایی را براز مذاهره پیش هشید ه پذیرش آنها براز دول
ناممکن بود .پیششرطهاز عمدۀ طال ان ،ب گونۀ مثال ،خروج هامل
نیروهاز خارجی و ایجاد یک دول

م ت ی بر شریع

در هابل بود 7.ب این

5. “Afghan Peace Council Head Rabbani Killed in Attack,” BBC, September
20, 2011:
https://www.bbc.com/news/world-south-asia-14985779
6. Alex Strick Van Linschoten and Felix Kuehn, An Enemy We Created: The
Myth of the Taliban al-Qaeda Merger in Afghanistan 1970-2010 (London:
Hurst & Company, 2012), 294.
7. On government’s integration program see Linschoten and Kuehn, An Enemy
We Created, pp. 318-319; In his Eid-ul-Fitr message in September 2010,
Mullah Omer emphasized that the Taliban’s upcoming government and foreign
policy will be based on Sharia Law. On this see Mullah Mohammad Omer,
“Message of Felicitation of the Esteemed Amir-ul-Momineen Mullah
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ترتیب ،پرهردن خأل میان یک س اریوز ایدئال و واس موجود ،با اباارها و
امکانات دس داشتۀ طرفین براز اعمال نفوذ بر یکدیگر ممکن ن ود.
پس ا انتخابات ریاس جمهورز ج جالبرانگیا و تشکیل حکوم
ملی در سال  ،1393طال ان بار دیگر ب مذاهرات لل

وحدت

دعوت شدند.

استراتژز نخستینِ رئیسجمهور غ ی ش ی مرحلۀ دوم گفتگوهاز لل
رئیسجمهور هر ز بود (استفادۀ ه مان ا اج ار و مذاهره) ،ه در حال
حاار مذاهره در آن ،اولوی

بیشتر یافت اس  .این تغییر را میتوان در

پیش هاد لل رئیسجمهور در ماه حوت  1396و آتشبس یکجان ۀ او در
جو از  1397مشاهده هرد .ه مان با تشدید تالشهاز رئیسجمهور غ ی
براز آوردن طال ان ب میا مذاهره ،استراتژز جدید رئیسجمهور دونالد
ترامپ در ج وب آسیا و ب دن ال آن فشارهاز ایاالت متحده بر پاهستان و
طال ان ،این تصور را ب وجود آورد ه ممکن اس
بُنبس

سیاس هاز جدید،

ه ونی را بشک د .ب دن ال این تحوالت ،رئیسجمهور غ ی پیش هاد

بل دپروا ان از را ب طال ان پیشکش هرد .این پیش هاد در دومین ه فرانس
پروسۀ هابل در ماه حوت  1396اعالن شد .پیش هاد رئیسجمهور افغانستان
مشوقهاز بیسابق از ا جمل تعدیل احتمالی قانون اساسی ،وعدۀ رهایی

Mohammad Omer Mujahid on the Eve of Eid-ul-Fitr,” theunjustmedia,
September 8, 2010; Haibatullah Akhundzada, “Message of Felicitation.” On
Taliban’s conditions and emphasis on the withdrawal of foreign troops see the
series the Taliban’s political statements in www.alemarah.com, particularly,
”Haibatullah Akhundzada, “Message of Felicitation.
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اعضاز طال ان ا

ندان ،و ب رسمی

سیاسی را شامل میشد.

ش اختن این گروه ب ع وان حاب

8

در حالی ه این پیش هاد ا سوز تمام طرفهاز دخیل در افغانستان
حمای

شده اس  ،طال ان ا دادن پاسخ مستقی

ب این درخواس

خوددارز هرده اس  .در عوض ،این گروه همچ ان بر استراتژز س تی
«ستیاهجویی» ب ع وان اباار اللی سیاسی ادام داده و ه مان ب
خواس شان براز مذاهرات مستقی با ایاالت متحده تأهید میه د.
درخواس

9

طال ان براز گفتگوهاز مستقی با ایاالت متحده چیا تا هاز

نیس  .عالق م دز طال ان ب گفتگو با ایاالت متحده ،ب طور س تی سیاس
بینالمللی این گروه ا

مان ظهور آنها در میانۀ ج گ داخلی افغانستان

بوده اس  .ب طور مثال ،طال ان در اواخر دهۀ  1370و شروع  ،1380این
گروه نمای دگان خود را ب امریکا فرستاد تا با مقامات امریکایی روز مسائل
مشخص ا جمل هرسی افغانستان در سا مان ملل متحد و ب رسمی
ش اختن امارت اسالمی افغانستان ا سوز ایاالت متحده و سا مان ملل

8. “Government Discloses Details of Ghani’s Peace Offer,” Tolo News,
February 28, 2018.
”;9. Akhundzada, “Message of Felicitation;” Zaef, “Special Interview
“Statement by Political Office of Islamic Emirate Concerning Last Comments
by US Department of State;” alemarah, February 28, 2018
https://alemarah-english.com/?p=26067; “Letter of the Islamic Emirate to the
American People,” alemarah, February 14, 2018 https://alemarahenglish.com/?p=25640
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متحد لح
با گشت د.

ه د؛ اما آنها بدون حصول هیچ نتیجۀ واا ب افغانستان

10

در دوران پسابُن نیا ،طال ان بارها خواستار گفتگو با ایاالت متحده شدهاند ه
برخی ا این پیش هادات ا سوز ایاالت متحده رد شده و برخی دیگر ب
دالیل مشخص ا جمل پیششرطهاز انعطافناپذیر طال ان و یا عهدشک ی
این گروه ،با شکس

مواج شده اس  .برافراشتن بیرق امارت اسالمی بر فرا

دفتر تا هتأسیس قطر در سال  1392نمون از ا عهدشک ی طال ان اس .
برافراشتن بیرق امارت اسالمی در این دفتر ،در تضاد با نقشۀ راه طرحشده
بود و بدون مشوره با ایاالت متحده و دیگر طرفها لورت گرف

ه م جر ب

تعطیلی رسمی این دفتر شد.
اخیر طال ان براز گفتگوهاز مستقی با ایاالت

با وجود اینه درخواس

متحده در ابتدا ا سوز رئیسجمهور ترامپ رد شد 11،و سفارت امریکا در
هابل سیاس

رسمی خود را تسهیل گفتگوهاز مستقی میان دول

طال ان تولیف میه د،

12

و

اخیراً اعالن شد ه الیس ویلا ،فرستادۀ ویژۀ

امریکا براز ج وب آسیا ،در ماه سرطان  1397با مقامات طال ان دیدار هرده

10. Yaqub Ibrahimi, “The Taliban’s Islamic Emirate of Afghanistan: ‘WarMaking and State-Making’ as an Insurgency Strategy,” Small Wars and
Insurgencies, 28(6), 2017: 956-957
11. “Trump: We Don’t Want to Talk with the Taliban.” Radio Free Europe,
January 29, 2018; reference to the political officer of the US Embassy in Kabul
participated in this research.
12. Reference to the political officer of the US Embassy in Kabul participated
in this research.
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اس  13.این مالقات یک دیدار «مقدماتی» خوانده شده و روشن نیس
حدز ه سو یا در تضاد با سیاس

تا چ

مذاهرۀ معروف ب «ب ره رز و مالکی

افغانستان» رئیسجمهور غ ی اس  ،ه ب طور گسترده ا سوز متحدین
بینالمللیاش حمای میشود.

14

با وجود نادیده گرفت شدن پیش هاد رئیسجمهور غ ی ا سوز طال ان و
ادامۀ خشون

این گروه در میدان ج گ و تأهید بر مذاهرات مستقی با

امریکاییها ،دول

تالشهاز خود در همۀ سطوح محلی ،حکومتی و

بینالمللی را افاایش داده اس

تا طال ان را ب میا مذاهره بکشاند .نشس

س جان ۀ علماز دین اندوناز ،پاهستان و افغانستان در جاواز غربی در ماه
ثور  1397ه با لدور اعالمی از ،تروریس و حمالت انتحارز را ب ع وان
اعمال مخالف الول اسالمی محکوم هرد؛

15

و آتشبس یکجان ۀ

رئیسجمهور غ ی در ماه جو از همین سال ،اقدامات عمدۀ دول

براز

شروع مذاهره میباشد .هرچ د طال ان در پاسخ ب اشرفغ ی س رو عید
فطر را آتشبس اعالن هردند ،این تالشها ب هیچ پیشرفتی م تج نشد.
ره رز طال ان پیوست ا ش اختن دول ب ع وان طرف مشروع براز مذاهره
ابا میور د .برعالوه ،علیرغ تمدید آتشبس ا سوز رئیسجمهور غ ی،
13. “Taliban Sources Confirm Qatar Meeting With Senior US Diplomat.” BBC,
July 30, 2018:
https://www.bbc.com/news/world-asia-45006643
14. Laignee Barron, “Mike Pompeo Pushes for Peace Talks with the Taliban
During a Surprise Stop in Afghanistan,” Time, July 10, 2018
http://time.com/5334263/mike-pompeo-peace-talks-taliban/
15. Sheany, “Ulema from Three Countries Meet in West Java, Denounce
Terrorism, Suicide Attacks,” Jakarta Globe, May 11, 2018.
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طال ان بالفالل پس ا مهل
گرفت د .در نتیج  ،بُنبس

س رو ه حمالت خشون بار خود را ا سر
همچ ان در برابر یک روند لل مع ادار در

افغانستان پابرجاس  .بُنبس

و تداوم م ا ع در افغانستان شامل ابعاد

سیاس

خارجی نیا میشود .ب ابراین ،براز با هردن پیچیدگیهاز این

بُنبس

عوامل و ابعاد چ دالیۀ م ا ع در سطوح داخلی و

ال م اس

بینالمللی را بررسی ه ی .
طال ان و م ا ع هر دو پدیدههاز مستقل نیست د و نمیتوان آنها را ب طور
مجرد مورد بحث قرار داد .یک سیاس

حل م ا عۀ م سج بایس

طورز

طرح گردد ه بتواند عوامل و ابعاد م ا عۀ جارز را در سطوح چ دگان مورد
حلوفصل قرار دهد .ب ابراین ،س اریوز دول

در برابر طال ان نمیتواند بستر

جامعی براز حل م ا ع باشد.
بدیهی اس

ه تالشهاز مداوم دول

افغانستان و شرهاز بینالمللی آن

براز ا میان برداشتن موانس مذاهره با طال ان ب دلیل ن ود یک خطمشی
مرهاز ه مورد توافق همۀ طرفهاز درگیر بوده و هم ب گونۀ یکدس
ب آن متعهد باش د ،ب چالش هشیده شده اس  .چ ین خطمشیاز ،عوامل
و ابعاد پیچیده و چ دالیۀ م ا ع را در ه ار ه قرار داده و گای هایی را
براز ع ور ا بُنبس

فراراه گفتگوهاز لل

ارائ خواهد هرد .چ ین

سیاستی ،همچ ین اقدام عملی براز مصالح ا طریق گفتگو را در برداشت ،
و نقش و محدودی هاز طرفهاز مختلف را در روند یک مذاهرۀ احتمالی
ب واوح توای میدهد.
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در غیاب چ ین سیاستی ،تالشهاز یکجان ۀ با یگران مختلف (مان د
شوراز عالی لل  ،ع الر ق یل از و مذه ی ،ایاالت متحده ،اتحادیۀ اروپا،
سا مان ملل متحد ،روسی  ،ناروز ،پاهستان ،ایران ،چین ،ه د ،ترهی ،
ا بکستان و بسیارز دیگر) جه نفوذ بر ج گ و لل در افغانستان موفقیتی
در پی نخواهد داش  .ن ود یک سیاس

واحد ،همچ ین ب طرح الگوها و

آج داز مت اقض حل م ا ع انجامیده ه در نتیج موجب ایجاد آشفتگی
در حل م ا ع شده اس  .امرو ه ،در حالی ه تمام با یگران داخلی و
بینالمللی ا حل م ا ع ا طریق گفتگو حمای

میه د ،عدم توافق میان

طرفها روز الگوها و آج داز مذاهرات ،مانس پیشرف

در حل م ا ع شده

اس .
اگرچ یافت هاز این تحقیق نشان میدهد ه طال ان قادر نیس

ا طریق

نظامی پیرو این ج گ شود ،پیششرطهاز انعطافناپذیر شورشیان ،روند
لل پایدار و حل م ا ع ا طریق گفتگو را تخریب هرده اس  .ب طور مثال،
با آنه رویکرد اللی طال ان انجام عملیاتهاز تهاجمی ا جمل حمالت
انتحارز اس  ،تأهید ه مان این گروه بر مذاهره و گفتگو با ایاالت متحده
ب جاز دول

افغانستان ،ب ع وان پیششرط ،نشانده دۀ تمایل طال ان

براز حفظ واس موجود اس  .این رویکرد طال ان بر این فرای استوار اس
ه نهایتاً اوااع هامالً ب نفس آنها تغییر خواهد هرد .اوااع مورد نظر طال ان
ا این قرار اس  :خروج هامل نیروهاز بینالمللی ،تغییرات در سیاس هاز
بینالمللی و م طق ا ز ب نفس شورشیان ،فرسایش نیروهاز مسل افغانستان
در نتیجۀ هاهش همکهاز بینالمللی و چ دپارچگی نخ گان.
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با این حال ،حکوم

افغانستان ب رغ شک دگی شدید ،نیروز مسلط در

افغانستان بوده و ا حمای هاز مردمی و بینالمللی برخوردار اس  .هیچ
شواهد قابل اعتمادز این احتمال را تأیید نمیه د ه طال ان بتوان د دول
را در شرایط فعلی سرنگون ه د .با این حال ،دول

نیا توانایی پیرو ز در

میدان ج گ را ندارد .ناتوانی متقابل طال ان و دول در پیرو ز نظامی ،باعث
ب وجود آمدن بُنبستی شده ه یگان راه برونرف

ا آن ،مذاهرات لل

اس .
دلیل اللیِ انجام این تحقیق ،بررسی فرل ها و چالشهاز فوقالذهر فراراه
روند لل

در افغانستان اس  .این تحقیق هوششی اس

براز تجای و

تحلیل پیچیدگی شورشگرز طال ان ،ار یابی تالشهاز گذشت براز
مذاهره ،جمسآورز نظریات طرفهاز محلی ،م طق از و بینالمللی در
تعریف مسئل و یافتن راهحلهاز ممکن .این تحقیق در دو سط انجام شده
اس  :نخس  ،تحقیق عوامل م ا ع در سط محلی ،م طق از و بینالمللی
را ار یابی میه د؛ و سپس ب بررسی س اریوهاز مربوط ب حل م ا ع در
افغانستان میپردا د .این روش ب تشخیص عوامل م ا ع و شاملساختن آن
ها در سیاس حل م ا ع  ،همک میه د.
این پژوهش قرار ذیل ترتیب شده اس  :نخس  ،روش تحقیق توای شده
اس  .سپس ،عوامل ب یادز و ساختارهاز داخلی و بیرونی شورشگرز
طال ان مورد بحث قرار گرفت اس  .س بخش بعدز ب س اریوهاز حل
م ا ع اختصاص یافت اس  .در این بخشها ،س الگوز حل م ا ع یع ی
استفاده ا قوۀ قهری  ،مذاهره و ترهی ی ا هر دو ب تفصیل مورد بررسی قرار
20

گرفت اس  .ب دن ال آن ،با توج ب بحثهاز نظرز حل م ا ع  ،این
تحقیق ،شرایط و نیا هاز حل م ا ع ا طریق گفتگو در افغانستان را مورد
بررسی قرار میدهد .در خاتم  ،یافت ها و پیش هادات پژوهش جمسب دز
شده اس .

21

روششناسی
پژوهش حاار تالشی براز تشخیص علل و ابعاد م ا عۀ فعلی میان دول
افغانستان و طال ان ،بررسی چالشها ،شرایط و امکانات حل م ا ع ا طریق
مذاهره و باألخره بررسی س اریوهاز ممکن حل م ا ع میباشد .این پژوهش
م ت ی بر دادههاز تاریخی و  24مصاح ۀ ژرف با طرفهاز داخلی ،م طق از
و بینالمللی در ج گ و لل افغانستان اس .
این تحقیق ب دو پرسش مرت ط با عوامل م ا ع و فرل ها براز لل
میپردا د .این پرسشها ب شرح ذیل اس :
ت چرا طال ان میج گ د؟
ت چگون میتوان م ا ع را حل هرد؟
پرسشنامۀ این تحقیق ب م ظور یافتن پاسخِ این سؤاالت طراحی شده و
شامل دو مجموع پرسشهاز با و مرهب ا پرسشهاز عمومی و
اختصالیِ مرت ط با تخصص و تجرب نهادز هر مصاح شونده می اشد.

16

جمسآورز معلومات درباره درک اشتراکه ده ها ا عوامل شورشگرز
طال ان ،احتمال مذاهرات و س اریوهاز حل م ا ع بر اساس ره مود
مصاح ۀ نیم ساختاریافت انجام یافت اس  .مصاح ها بر اساس ره مود
مصاح ۀ انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان ،ا ماه حمل تا ماه جو از
 ،1397توسط پژوهشگران انستیتوت ب دو بان انگلیسی و فارسی در هابل
انجام شده و سپس ب متن ت دیل شدند.
 .16به ضمیمۀ الف مراجعه شود.
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 24مصاح شونده شامل با یگران داخلی ،م طق از و بینالمللی ا جمل
سفارتخان ها و مأموری هاز سیاسی در هابل ،حکوم

و شوراز ملی

افغانستان ،احااب سیاسی ،نهادهاز جامعۀ مدنی ،تحلیلگران و شوراز عالی
لل می اشد.

17

با وجود تماس با شمارز ا م ابس دیگر ا جمل طال ان،

سفارتخان هاز روسی  ،ه د ،چین ،عربستان سعودز و هشورهاز آسیاز
میان  ،آنها ا اشتراک در این تحقیق خوددارز هردند .هوشیده شده تا
محدودی

م ابس در این تحقیق با بررسی اس اد مرت ط و قابل دسترس ،ب

حدأقل برسد .دره ار سایر دادهها ،برخی ا بیانی هاز رسمی طال ان ه
بیانگر سیاس

این گروه در مورد مذاهره و حل م ا ع میباش د ،مورد

بررسی قرار گرفت اند.
در تجای و تحلیل دادهها ،ا شیوۀ تحلیل هیفی اس اد استفاده شده ه
مطابق آن ،یافت ها ا طریق هُدگذارز گامب گام و دست ب دز دادهها ب دس
میآید.

18

یافت ها ب دو دست  ،عوامل م ا ع و س اریوهاز حل م ا ع ،

تقسی شدهاند  .هر دست متشکل ا س متغیر مربوط ب عوامل م ا ع و
س اریوهاز حل م ا ع در افغانستان اس  .این دست ب دز ب م ظور پاسخ
دادن ب دو سؤال اللی این تحقیق و انسجام یافت ها در ذیل متغیرهاز
مشخص انجام شده اس  .جدول ذیل تصویر واا ترز ا این ط ق ب دز را
نشان میدهد:

 .17به ضمیمۀ ب مراجعه شود
”18. Elizabeth Pierre, Alecia Jackson, “Qualitative Data Analysis After Coding,
Qualitative Analysis 20(60), 2014, 715-719; Pat Bazeley, Qualitative Data
Analysis: Practical Strategies (London: SAGE, 2013),125-156
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راهکارهای حل منازعه

عوامل منازعه
داخلی

استفاده ا قوۀ قهری

م طق از

مذاهره

جهانی /بینالمللی

ترهی ی ا قوۀ قهری و مذاهره

ب م ظور رسیدن ب یک تفسیر جامس و قابل اعتماد ا دادهها ،تحلیل دادهها
در یک فرای د س مرحل از انجام شده اس  .در مرحلۀ اول ،تمام مصاح ها
با «هُدگذارز با » چ د بار مرور شدند تا درک هلی ا دادهها ب میان آمده و
الگوها و مواوعات مه ش اسایی شوند .در مرحلۀ دوم ،با «هُدگذارز
محورز» نقل قولها و هُدهاز مشخص ،الگوها و مواوعات مه و روابط
میان آنها مشخص شد .در مرحلۀ آخر ،الگوها و مواوعات مشخصشدۀ
مرحلۀ ق لی ،با «هُدگذارز انتخابی» مورد بررسی قرار گرفت  ،و براز تولید
یک «نظریۀ دادهب یاد» 19درباره حل م ا ع افغانستان الگوها و مواوعات
اللی مرت ط با شش متغیر اللی تحقیق انتخاب و ب ع وان «یافت هاز
اللی» دست ب دز شدند.

20

یافت ها ب دست هاز درک عمومی ،اختالف

نظرها ،و دیدگاههاز مت وع در مورد مسائل مربوط ب عوامل شورشگرز
طال ان و س اریوهاز حل م ا ع ط ق ب دز شدند .در مرحلۀ بعد ،ب م ظور
ارجاع آسان خوان دگان ب تحقیق« ،یافت هاز اللی» در بخش نخس
تحقیق خالل شده اس .

19. Grounded Theory
20. For coding stages and theory development see Sharon M. Kolb, “Grounded
Theory and the Constant Comparative Method,” Journal of Emerging Trends
in Educational Research and Policy Studies, 3(1), 2012, 83-86.
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پس ا تحلیل دادهها ،یافت هاز تحقیق با نظری هاز حل م ا ع و دادههتاز
تاریخی مقایس شدند .نخست  ،ادبیتات التلی حتل م ا عت بررستی شتد و
چگونگی مطابق یا تضاد یافت هاز ادبیات حتل م ا عت بتا یافتت هاز ایتن
تحقیق مورد بحث قرار گرف  .دوم ،ب م ظتور گ جانیتدن تحتوالت اخیتر در
رابط با مذاهرات ،یک تحلیل محتتوایی ا برختی دادههتاز مترت ط لتورت
گرف  .در آخر ،براز ارائۀ یک تصویر تط یقی ا مسئلۀ افغانستان ،ب بررستی
دو م ا ع از ه با روشهاز متفاوت حل شده اند ،ب طور فشترده پرداختت
شده اس  .ایتن دو م ا عت ع ارتانتد ا  :هلم یتا هت در آن ،لتل نتیجتۀ
ترهی ی ا اج ار و مذاهره بود و سریالنکا ه در آن ،شورشیان ا سوز دول
با سرهوب نظامی م حل شدند .این مقایس  ،فرل ها ،شرایط و نتایج لل ا
طریق مذاهره را دست ب دز و رابط آن را با قضیۀ افغانستان ب بحث گرفتت
اس  .در روش یِ یافت هاز مطالعۀ موردز و مطالعۀ مقایسوز 21،این تحقیتق
در مورد اینه چرا تالشهاز ق لی بتراز لتل در افغانستتان ناهتام مانتده؛
چگون باید عوامل این م ا ع را ا بین بترد؛ چگونت طال تان بت مصتالح ا
طریق گفتگو تن در خواهد داد؛ و اینه س اریوز ایدئال بتراز حتل م ا عت
در افغانستان چیس ؛ نتیج گیرزهایی را ارائ هترده است  .یافتت هاز ایتن
تحقیق در پ ج بخش ط ق ب دز شتده و متورد بحتث قترار گرفتت و بختش
نتیج گیرز ب جمع دز یافتت هتا و نقتش آن در غ ام تدز ادبیتات حتل
م ا ع در افغانستان پرداخت اس .
21. Joachim Blatter & Markus Haverland, Designing Case Studies:
Explanatory Approaches in Small-N Research (New York: Palgrave, 2012),
79; Dirk Leuffen, “Case Selection and Selection Bias in Small-n Research,” in
Thomas Gschwend & Frank Schimmelfennig (eds.), Research Design in
Political Science: How to Practice What They Preach (New York: Palgrave,
2007), 148-149

25

عوامل و ساختار شورشگری طالبان
حل م ا ع نیا م د رسیدگی ب علل ریش از و عواملیاند ه س ب
شکلگیرز و پابرجایی ساختارهاز داخلی و بیرونی یک گروه شورشی
میشوند .در این قسم  ،عوامل و ساختارهاز شورشگرز طال ان با استفاده
ا دادههاز تجربی و تط یقی ،مورد بررسی و راههاز ممکن براز ا میان
برداشتن عوامل م ا ع مورد بحث قرار گرفت اس .
یافت هاز این تحقیق نشان میدهد ه

گشایش یک روند لل مع ادار در

افغانستان ،مستلام ا میان برداشتن علل داخلی و خارجی این م ا ع اس .
در این راستا ،دول
ظرفی

در سط داخلی باید بر تقوی

مشروعی  ،اقتدار و

خود تمرها هرده و در سط م طق از و بینالمللی ،باید دیپلماسی

فعال و پویایی را براز آشتیدادن موااس مت اقض در مورد ج گ و لل در
افغانستان ،آغا ه د .این یافت ها با دادههاز تاریخی و تط یقی مطابق
دارند .ه یافت هاز دس

اول و ه نتایج مطالعۀ تط یقی نشان میدهد ه

براز دس یافتن ب یک لل پایدار ا طریق مذاهرات ،دول

و شرهاز آن

نیا دارند تا در تالشهاز مذاهره ،علل ریش از شورشگرز را در سطوح
داخلی ،م طق از و بینالمللی ا میان بردارند .در حالی ه عوامل داخلی
یک محیط مطلوب را براز سربا گیرز و عملیات طال ان مهیا میه د ،عوامل
خارجی آنها را تقوی نموده و باعث تداوم و پیچیدهشدن م ا ع میگردد.
دادههاز تاریخی نشان میده د ه پس ا ج گ جهانی دوم تقری اً نیمی ا
تمام ج گهاز شورشی داراز عوامل خارجی بوده یا ا م ابس خارجی

26

حمای

شده اند.
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این یافت نشان میده د ،تا مانی ه علل داخلی و

خارجی م ا ع بطور هامل ا میان نرفت اند ،تالشها براز مذاهره و مصالح
م جر ب لل و ث ات پایدار نشده اس .
م ا ع در افغانستان ،پیچیده و متأثر ا عوامل و با یگران متعدد در سط
داخلی ،م طق از و بینالمللی اس  .ب ابراین ،براز سم
تالشهاز حل م ا ع در جه
بینالمللی آن ارور اس

لل پایدار ،براز دول

و سو دادن

افغانستان و شرهاز

تا علل آن را تشخیص داده و آنها را حل نمای د.

در تالش هاز حل م ا ع  ،ال م اس تاریخچۀ م ا ع  ،موااس ،م افس و م ابس
نفوذ با یگران ،بستر خارجی م ا ع و رو ن هاز احتمالی شروع مذاهره در
نظر گرفت شوند 23.یافت ها نشان میده د در مواردز ه علل اللی م ا ع
ا میان بردااشت نشده ،م ا ع ا سر گرفت شده اس  .تقری اً نی مذاهراتی
ه در آن علل م ا ع در نظر گرفت نشده ،م جر ب توافقاتی شده اس

ه

همتر ا دو ماه طول هشیدهاند .این توافقات هوتاهمدت در ایجاد فضاز ال م
براز توافقی ه گذار سیاسی را ممکن سا د ،ناهام شدهاند .ب ابراین ،م ا عات
ا سر گرفت شدهاند 24.تشخیص عوامل اللی شورش طال ان و رسیدگی ب
22. David, E Cunningham, Kristian Skrede, and Idean Salehyan “Non-State
Actors in Civil Wars: A New Dataset,” Conflict Management and Peace
Science 30 (5): 2013, 527; David E. Cunningham, “Blocking Resolution: How
External States Can Prolong Civil Wars,” Journal of Peace Research 47 (2):
2010, 124.
23. Crocker et al. “Why Mediation Matters: Ending Intractable Conflicts,” in
Jacob Bercovitc, Victor Kermenyuk, and I. William Zartmen (eds.), The Sage
Handbook of Conflict Resolution, 492-505 (Los Angeles, London, and New
York: SAGE, 2009), 499.
24. Scott Sigmund Gartner and Molly M. Melin, “Assessing Outcomes:
Management and the Durability of Peace,” in Jacob Bercovitc, Victor
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آنها ،ا الاامات اللی دس یابی ب توافق لل و فراه سا ز فضاز سیاسی
براز آغا روند لل پایدار در افغانستان اس .
طورز ه تذهر رف  ،شورش طال ان دارز عواملی در هر س سط داخلی،
م طق از و بینالمللی اس  .در سط داخلی ،این تحقیق نشان میدهد ه
اقتصاد سیاسی م ا ع عامل قابل توج اس

ه مصاح شوندگان ا آن ب

ع وان عامل اللی شورشگرز یاد هردهاند .عواملی نظیر ناراایتی مردم ا
عملکرد دول

در والیات ،بیکارز ،اعف حاهمی

و هم ود ظرفی

دول

در

ارائ خدمات اولی  ،و اقتصاد مواد مخدر ب ع وان عوامل تعیینه ده
شورشگرز طال ان و دوام م ا ع مطرح شده اس  .ب گونۀ مثال ،ب گفتۀ
یک مامور سیاسی سفارت ایاالت متحده امریکا در هابل ه ب شرط عدم
افشاز هوی اش ب مصاح حاار شد ،عل هاز داخلی م ا ع « :فساد ،ن ود
حاهمی قانون و عدم توانایی براز ارائۀ خدمات اجتماعی ب مردم» میباشد.
همچ ان یک مامور سیاسی یوناما ه او نیا ب شرط عدم ذهر نامش لح
هرد ،درباره عوامل داخلی شورشگرز طال ان چ ین گف :
یکی ا علل اللی [شورشگرز] ناراایتی اس  .ب ویژه در سط
محلی ،مقامات دولتی یا ا لالحی

خود سوءاستفاده میه د یا

فاسدند یا ه ا م افس واقعی مردم در سط محل نمای دگی نمیه د
و یا ه در رقاب هاز پیشین در سط محل دس

دارند .آنها ب نفس

یک ج اح هار هردند ه م جر ب ایجاد مقاوم ج اح دیگر شده اس .
من فکر میه

این یکی ا علل بومی شورشگرز اس و چیاز اس

Kermenyuk, and I. William Zartmen (eds.), The Sage Handbook of Conflict
Resolution, 564-579 (Los Angeles, London, and New York: SAGE, 2009),
566.
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ه موجب شد تا شورشگرز پس ا ب حاشی رفتن در سالهاز
 2003 ،2002و  2004بار دیگر ظهور ه د .بدیهی اس

ه ابعاد

جیوپولیتیکی نیا نقش دارد ه در مورد آن تحقیق شده و مورد بحث
قرار گرفت اس .

اشتراکه دگانی ه بر عوامل داخلی ب ع وان عل
میه د ،معتقدند ه ناتوانی دول

اللی م ا ع تأهید

در تأمین ام ی هشور و تط یق قانون ،و

ناتوانی در ارائۀ خدمات اساسی ا عوامل اللی گسترش طال ان بوده و بستر
مهمی را براز سربا گیرز این گروه فراه هرده اس  .این مصاح شوندگان
اعتقاد دارند ه دول
ام ی

باید الالحات ب یادز را در بخشهاز تط یق قانون،

و عراۀ خدمات روز دس

بهترز نس

بگیرد تا ب مردم اطمی ان دهد ه بدیل

ب طال ان اس  .حکوم

نمیه د ،اما معتقد اس

افغانستان عوامل داخلی را رد

ه م ابس داخلی این م ا ع با مجموع از ا وقایس

و عوامل در سط م طق از و جهانی پیوند دارد .ط ق گفتۀ شوراز ام ی
ملی افغانستان ،هیچ توافقی در مورد ترتیب /درج ب دز عوامل م ا ع وجود
ندارد:
 ...یک شاخۀ طال ان ا آغا تشکیل طال ان ا میان مردم محلی ظهور
هرده اس

ه ب دالیل مختلفی ج گ و خشون

را ترجیج دادهاند.

اختالفات محلی ،شکایات و مشکالت درونق یل از و درونقومی در
ج وب و غرب ،و اختالفات درونگروهی و ناراایتی گسترده ،ب ویژه
گسترش ج گ در شمال ،غرب و سایر نقاط هشور ،عل
اس  ...دلیل دوم این اس
را ا دس

اللی م ا ع

ه در دورۀ پس ا بُن ،طال ان ره رز خود

دادند .در حقیق  ،این گروه تجای شد .اهثر افرادز ه در

این دوره براز [گفتگوهاز لل ] حاار شدند یا ا قدرت هافی براز
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نمای دگی ا طال ان برخوردار ن ودند یا ب گونۀ فردز وارد گفتگوهاز
لل شده بودند .پس ا برخی تحوالت در م طق و تالشهاز برخی ا
هشورها براز مقاوم

در برابر ایاالت متحده و غرب[ ،این هشورها]

عالوه بر تالش هاز دیگر ،سعی داشت د ا طال ان براز رسیدن ب
اهداف تاهتیکی خود استفاده ه د .ب ابراین با طال ان تماس برقرار
هردند و برازشان حمای هاز مالی و سالح فراه هردند .این تالشها
ن ت ها طال ان را تقوی

هرد ،بلک دس آویاز ب پاهستان داد ه ادعا

ه د ج گ افغانستان و حمای

طال ان ت ها ب پاهستان برنمیگردد.

ب ابراین ،م ا ع شکل م طق از ب خود گرف

مان

و با گذش

پیچیده شد.

برخالف روایات متداول ،مذهب و ایدئولوژز ب ع وان عامل ثانوز در تسهیل
سربا گیرز طال ان تذهر رف  .مصاح شوندگانی ه مذهب را ب ع وان
عامل گسترش طال ان ع وان هردهاند ،بر این باورند ه طال ان ا جوامس
بیسواد و بسیار محافظ هار در ج وب و شرق افغانستان سربا گیرز
میه د .اما برخالف روایات متداول ه طال ان را ب ع وان بخشی ا ج ش
جهادز جهانی میپ دارند ،اهثر شره ه دگان در این تحقیق معتقدند ه
طال ان اساسا داراز برنامۀ سیاسی داخلی اند ه ب گرفتن دوبارۀ قدرت در
افغانستان مرت ط اس  .ب ع وان مثال ،محیالدین مهدز ،عضو شوراز
ره رز جمعی

اسالمی و عضو پارلمان افغانستان ،معتقد اس

ه آج داز

فعلی طال ان سیاسی و در راستاز گرفتن قدرت در هابل اس " .بعد ا 11
سپتام ر ه طال ان با همان انگیاههاز پ هانی ه پاهستان داش  ،ج گ را
ادام دادند ،اما علیالظاهر این بار با انگیاهاز براز گرفتن حاهمی
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ا دس

رفت  .یک بخش هوچک ا طال ان ه شاید احساسات بسیار مفرط دی ی
داشت باش د .ا دید آنها ج گشان ادامۀ جهاد اس ".
اختالفات محلی و درونق یل از در ج وب و شرق افغانستان یکی دیگر ا
عوامل اللی شورشگرز طال ان ا سوز شوراز ام ی
اس  .ب گفتۀ یک مشاور ارشد شوراز ام ی
نامش لح

ملی ع وان شده

ملی ه ب شرط افشانشدن

میهرد ،چ دین ق یل و طایف در م اطق ج وبی و غربی

افغانستان ه ا روند پسا-ه فرانس بُن سود ن رده اند ،براز تأمین
ام ی شان در مقابل سران ق ایل رقیبشان ه با دول

و امریکاییها روابط

نادیک داشت د ،ب طال ان پیوست اند .گفت هاز ذیل ب عوامل ق یلوز
شورگرز طال ان میپردا د:
بدون شک یک طیف وسیس ا طال ان برخاست ا مردم محلاند ه ا
آوان ایجاد تا امرو ب ابر دالیل مختلف راه ج گ و خشون را در مقابل
دول

افغانستان اختیار نمودهاند .ت شها ،شکایات و مشکالت میان

قومی و ق یل از در حو ۀ ج وب غرب و اختالفات ت ظیمی و
ناراایتیهاز گسترده ا جمل عوامل تداوم ج گ آنها در شمال،
غرب و سایر نقاط هشور بوده .بدون شک در ابتدا هتلۀ بارگی ا
طال ان در حو ۀ ج وب غرب را عمدتاً اقوامی ه ا گذشت ها خود را
محروم و ب حاشی رانده شده میدان د ،همچون قوم نور ز ،علی ز و
اسحاق ز و یا هوتک تشکیل میدهد ...یک عل
برگش

عمده ه چرا امکان

طال ان در حو ۀ ج وب غرب بعد ا  2001ا بین رف ،

چگونگی شکلگیرز واعی

بعد ا فروپاشی آنها بود .ب مجرد فرار

مالعمر ا ه دهار و محوشدن طال ان ا آنجا قدرت ب دس
افتاد ه ن ت ها ا لحاظ قومی با اهثری
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هسانی

ره رز طال ان ت ش و

خصوم هاز عمیق داشت د ،بلک هسانی بودند ه طال ان آنها را
دشم ان درج یک خود میشمردند .ا این جه

طال ان ا ترس

انتقام فرارز شدند .در نتیج این امر باعث عقدههاز بیشتر میان
طال ان شد.

علیرغ توافق گستردۀ مصاح شوندگان در مورد عوامل چ دالیۀ ظهور
مجدد طال ان ،م ابس خارجی تا حد یادز دربارۀ ماهی

شورشگرز طال ان

با م ابس داخلی مخالفاند .در حالی ه م ابس داخلی تأهید میه د ه
طال ان بدون داشتن روابط بیرونی و حمای هاز خارجی نمیتوان د دوام
بیاورند ،اهثر دیپلماتها و تحلیلگران خارجی در هابل ،طال ان را ب ع وان
یک گروه شورشی داخلی یا محلی میپ دارند .ب طور مثال ،پییِر مایودون،
رئیس نمای دگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان میگوید« :بدون شک آنها یک
گروه شورشی داخلی هست د ،اما بُعد ایدئولوژیک نیا دارند .اما بُعد داخلی،
عل اللی اس  .این مواوع واا اس ه ما ا این تیورز ه طال ان براز
یک هدف جغرافیاز سیاسی استفاده میشود ،آگاهی داری  ،اما علیرغ آن،
ب نظر من آج داز اساسی طال ان ،داخلی یا ملی اس ».
مامور سیاسی یوناما ه ق الً ب وز اشاره شد نیا طال ان را بیشتر یک جریان
شورشی داخلی میداند تا یک گروه فراملی .همچ ین اهد نصراهللخان سفیر
پاهستان در هابل بر این باور اس
این باره چ ین توای

ه طال ان یک گروه محلی اس  .وز در

داد« :ا نظر من آنها یک گروه بسیار محلی

محلیاند .آنها همیش چ ین بودهاند .آنها هیچگاهی ادعاز خالف

را

مطرح نکرده و هیچگاه ادعاز گسترش ایدئولوژز خود ...یا تفسیر خود ا
اسالم را ب هشورهاز دیگر نیا پیش نکشیدهاند».
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همچ ین ،هو شیش ی گ ،رئیس مطالعات ج وب و ج وب شرق آسیا و
اقیانوسی

در انستیتوت روابط بینالمللی معالر چین ،باور دارد ه

فعالی هاز اخیر طال ان نشان میده د ه این گروه مشی محلی دارند تا یک
مشی م طق از یا جهانی .برعالوه ،ب گفتۀ علیراا قلیپور ،رئیس گروه
مطالعات آسیاز انستیتوت مطالعات سیاسی و بینالمللی و ارت امور خارجۀ
ایران ،طال ان در آغا با ابعاد م طق از ظهور هردند ،اما در حال حاار این
گروه ب «یک نیروز مستقل سیاسی و اجتماعی» در افغانستان ت دیل شده
اس  .بالعکس ،م ابس داخلی ،طال ان را یک پدیدۀ پیچیدهتر و چ دبُعدز
داراز پیوندهاز داخلی و خارجی میپ دارند .ب طور مثال ،ع دالحفیظ
م صور ،یکی ا اعضاز شوراز ملی افغانستان طال ان را ب س دست تقسی
هرده و تأهید میه د ه برخورد با هر دست  ،نیا م د سیاس هاز ویژه
اس :
طال ان چ د الی هست د :الیۀ اول مردمان سادهدلی ه مدارس دی ی
را خواندهاند و در سالهاز اخیر جوانان بیکار و بیمضمون ه ب آنها
پیوست اند .و اما الیۀ دوم هشورهاز م طق اس

ه طال ان را حمای

و پشتی انی میه د و الیۀ سوم قدرتهاز جهانی اس

ه ای ها در

مجموع پدیدهاز ب نام طالب را میسا ند.

ب همین ترتیب ،عایااهلل رفیعی ،رئیس مجتمس جامعۀ مدنی افغانستان،
طال ان را ب چهار بخش تقسی هرده و پیش هاد میه د برخورد با هر بخش
نیا م د اقدامات ویژه اس :
طال ان ا نقط نظر ساختارز خود ب چ دین گروه تقسی میشوند؛
طال ان یک گروه مستقل نیس  .بخش اول ا طال ان گروههاز بیکار یا
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گروههاز نسل ج گ هست د ه متأسفان هیچ هار دیگرز جا تف گ
داشتن و نان درآوردن ا طریق تف گ را بلد نیست د .بخش دوم طال ان
هسانی هست د ه ب ابر مشکالت خانوادگی یا مشکالت سیاسی یا ه
ب ابر قربانیشدنشان ،ب

طال ان پیوست اند تا علی

بیعدالتیها

بج گ د؛ [بیعدالتیهایی] ه ناشی میشوند ا فساد دول افغانستان و
عملکردهاز گروهمحورِ دول یا ه ا عملکردهاز قوم دانهایی ه در
داخل نظام جاب جا شدهاند[ .این بخش ا طال ان] میج گ د تا ا ای ها
انتقام بگیرند ...بخش سوم طال ان گروههاز مافیایی مواد مخدر اس
ه یک حلقۀ بسیار قوز را ا نقط نظر سیاسی و اقتصادز در داخل
طال ان تشکیل میدهد .بخش چهارم طال ان گروههاز ایدئولوژیک
اس

ه اینها ب لورت بسیار گسترده با تفکر ب یادگرایان یا

رادیکالیستی اسالمی میج گ د و باورشان این اس
هفر در افغانستان مشروعی

ه ج گ علی

دارد و باید ج گید .این گروه غیر قابل

آشتی با نظام سیاسی دموهراتیک در افغانستان اس

و بدون شک ه

این گروه تا آخرین لحظ میج گد .متأسفان این گروه توانایی ره رز
و توانایی نفوذ باالیی در سطوح دیگر طال ان را دارد...

همچ ین نجیباهلل م لی ،تحلیلگر سیاسی در هابل ،بر این باور اس

ه

طال ان حدأقل ا چهار الی تشکیل شده ه هر هدام متضمن اقدامات
متفاوت میباشد:
یکی طال ان افغانی ه با یک ایدئولوژز و ب خاطر برقرارز یک نظام،
قدرت را در افغانستان ب دس

گرفت د ،ولی قدرت را حفظ هرده

نتوانست د .اما با ه اینها هسانیاند ه ب فکر افغانستان هست د ،اما
براز افغانستان یک سیست سیاسی دیگر میخواه د ...گروه دوم
طال ان تروریام بینالمللی اس  ...در دو س سال اخیر حاهمی
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طال ان ،این گروه تقری اً گروه حاه در درون طال ان بودند ...تعداد این
گروه ه خیلی یاد نیس  ،شاید حدود  7تا  8هاار نفر باش د .گروه
سوم ه بیشترین قسم

بدنۀ طال ان را تشکیل میده د ،هسانی

هست د ه در ظرف  17سال گذشت ا حکوم

ناراای شدهاند ...گروه

چهارم ساختارهاز مافیایی اس ه ج گ را ب بِانس ت دیل هردهاند.

اقتصاد مواد مخدر عامل دیگرز اس

ه ب آن اغلب ب ع وان عامل داخلی

شورشگرز طال ان اشاره شده اس  .شره ه دگانی ه مواد مخدر را ب
ع وان ع صر م ا ع یاد هردهاند ،بر این باورند ه ق ایل قدرتم د و
ورم دان محلی ه ا اقتصاد مواد مخدر بهره میبرند ،شورشگرز را ب
ع وان پوششی براز تجارتشان استفاده میه د .این شره ه دگان
مالیات مواد مخدرز را ه طال ان بر تولیده دگان محلی واس میه د ،ب
ع وان م س درآمد طال ان و تدوام شورشگرز قلمداد میک د.
مصاح شوندگان سایر عوامل محلی دوام شورشگرز طال ان را چ ین
فهرس

میک د :ماهی

طال ان ب ع وان یک نیروز اساساً «ستیاهجو»؛

وجود این باور در میان طال ان ه در لورت عدم همکهاز بینالمللی و
فرسایش اردوز ملی افغانستان پس ا قطس این همکها ،با رویکرد نظامی
پیرو میشوند؛ رویکرد طال ان براز سرهوب دول

ب ع وان روشی براز

هسب قدرت چان نی در سط بینالمللی؛ و وابستگی طال ان ب پاهستان.
با توج ب ریش ها و ابعاد داخلی شورشگرز طال ان ،شره ه دگان
پیش هاد میه د ه عالوه بر تالش ها براز مذاهرات مستقی با طال ان ،باید
و مقابل با این عوامل طرح و ترتیب

آ ج داز مؤثر حل م ا ع براز ش اخ

شود .این شره ه دگان پیش هاد میه د ه این برنام باید شامل
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الالحات در حکوم دارز ،ام ی  ،و نظام عدلی ت قضایی بوده و روز
افاایش ظرفی

و توانایی حکوم

براز تأمین ام ی  ،عدال

و ارائۀ خدمات

در افغانستان ،ب ویژه روز م اطقی تمرها ه د ه ب ع وان مراها طال ان ب
هار میرود.
در سط م طق از ،یافت هاز این تحقیق نشان میدهد ه شورشگرز در
سیاس

قدرتهاز م طق از و جهانی ریش هاز عمیقی دارد .تقری اً تمام

شره ه دگان این تحقیق ب طور واا نقش پاهستان را ب ع وان عامل
هلیدز گسترش شورشگرز طال ان برجست هرده اند .اهثر استداللها،
ب ویژه ا سوز شره ه دگان افغان ،بر این ادعا استوار اس ه پاهستان ا
طال ان ب ع وان اباار سیاس

خارجی با هدف افاایش نفوذ خود در

افغانستان استفاده میه د .ب ابر اظهارات شوراز ام ی

ملی افغانستان،

پاهستان عامل عمدۀ گسترش ج گ در افغانستان اس :
پاهستان نیا یکی ا اساسیترین عوامل تداوم ج گ طال ان با دول
افغانستان بود ه با فراه هردن بستر مساعد براز شکلگیرز دوبارۀ
طال ان توانس

آنها را دوباره در ج گ نگ دارد تا ا این طریق ،ه

باالز تحوالت در افغانستان ه ترل داشت باشد و ه

ا امریکا

باجگیرز نماید .ب همین دلیل ،بعد ا سالهاز  2004و  2005هر
مانی ه طال ان تالش هردند تا ج گ را ا راه مذاهرات سیاسی حل
نمای د ،با موانس و برخورد جدز پاهستان مواج شدند.

محمداشرف حیدرز ،رئیس پالیسی و استراتژز و ارت امور خارجۀ
افغانستان نیا بر نقش پاهستان در شورشگرز ب شرح ذیل تأهید میه د:
«هدف و دیدگاه خودشان [طال ان] این اس
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ه دول  ،دول

اسالمی باشد،

چ انه در دهۀ  90تجرب هردی ؛ و این نظام م ت ی بر شریع

اس  .ما

باور داری ه هشور همسایۀ ما پاهستان ،با سوءاستفاده ا مسئلۀ [دین] ،ب
توسعۀ آج داز استراتژیک خود ه ع ارت ا نفوذ سیاس

پاهستان در

قلمرو افغانستان اس  ،میپردا د».
برعالوه ،ریحان آ اد ،عضو پارلمان افغانستان ،طال ان را ب ع وان نیروز
وابست تولیف میه د ه اساساً ا سوز هشورهاز همسای ه ترل شده ،و
خارجی براز افاایش نفوذشان در

ا این گروه ب ع وان اباار سیاس

افغانستان استفاده میه د .ب همین ترتیب ،داوود راوش ،ره ر حاب ملی
ترقی مردم افغانستان ،پاهستان را ب ع وان عامل هلیدز در گسترش قدرت
طال ان و عملیات تهاجمی این گروه میپ دارد .حتی اهد نصراهللخان ،سفیر
پاهستان در هابل ،با توای م افس «بسیار مشروع» پاهستان در افغانستان ،ب
گونۀ لری ارت اط پاهستان با طال ان را رد نکرد.
عالوه بر نفوذ پاهستان ب ع وان عامل م طق از شورشگرز ،طال ان ب ویژه
در پ ج سال گذشت  ،ابعاد وسیستر م طق از ب خود گرفت اس  .ب ع وان
مثال ایران و روسی قدرتهاز م طق از هست د ه گفت میشود با طال ان
ارت اط برقرار هردهاند .تح

فشار قراردادن ایاالت متحده در افغانستان و

مقابل با گسترش نفوذ این هشور در م طق  ،ا دالیل اللی قدرتهاز
م طق از در حمای

ا شورشگرز پ داشت

میشود .ب

طور مثال

عطاءالرحمن سلی  ،یکی ا معاونان شوراز عالی لل  ،معتقد اس

ه

پاهستان ،ایران و روسی ا جمل قدرتهاییاند ه براز م افس و اهداف
استراتژیک طوالنیمدتشان در م طق  ،با طال ان روابط قوز برقرار هردهاند.
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ع دالحکی مجاهد ،یکی دیگر ا معاونان شوراز عالی لل و رئیس پیشین
نمای دگی طال ان در سا مان ملل متحد ،حمای

قدرتهاز م طق از ا

طال ان را ب سیاس هازشان براز مقابل با ایاالت متحده پیوند میدهد.
سفیر پاهستان در هابل تأهید میه د ه هر گون دخال

قدرتهاز

م طق از در م ا عۀ افغانستان ب نگرانیهاز خودشان پیوند داشت ه ا این
میان ،حضور نیروهاز ایاالت متحده در افغانستان مه ترین آن اس .
 ...ایرانیها نگران بودند ه امریکاییها در افغانستان باقی بمان د ...آنها
فکر میهردند ممکن اس

ا این ناحی بیث ات شوند .سپس چین نیا

احساس هرد ه واعی

بیث ات گردیده اس  .آنها [چی اییها]

میخواه د ب لحاظ اقتصادز توسع یاب د .چی اییها میخواه د ه
دهلیاهاز خود را با ه د ...ب این خاطر افغانستان باید ث ات داشت
باشد .روسی احساس هرد ه ایاالت متحده در این هشور حضور دارد،
داعش وارد با ز میشود ه میتواند آسیاز مرهاز را بیث ات ه د...
و ایاالت متحده [با روسی ] بر سر اوهراین اختالف داشت د ...لذا ،همۀ
این عوامل روز سیاس هاز تمام هشورهاز م طق تأثیر داشت اس .
ب همین ترتیب ،بدون شک رقاب هاز میان چین و ه د نیا در ای جا
جریان دارد ...آنها ب لحاظ اقتصادز با ه رقاب
میه د ه ایاالت متحده ،ه د را حمای

میه د .مردم فکر

میه د تا در مقابل چین

قرار گیرد .ب ابراین ،تمام این موارد پیامدهاز خود را براز هشورهاز
م طق و همچ ین سیاس هازشان در افغانستان داشت اس .

عالوه بر مقاوم لری م طق از در برابر حضور ایاالت متحده در افغانستان،
دخال

قدرتهاز م طق از در این م ا ع  ،در برخی موارد پیچیدهتر اس .

ب ع وان مثال دخال

چین .طورز ه هو شیشی گ استدالل میه د ،چین
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پاهستان در م ا عۀ افغانستان دخیل

ب لورت غیرمس تقی و ا طریق دول

اس  .با این حال ،وز تصری میه د ه چین ب براز حل م ا ع دخال
میه د ،ن ب ع وان با یگر دخیل در م ا ع :
[چین] ب عل

عدم داشتن وسیل از براز برقرارز روابط با طال ان،

تالش میه د تا ا طریق همک پاهستان با طال ان ارت اط برقرار ه د
ه تا امرو موفق نشده اس [ .چین] در گروه همکارز چهارجان
شره

هرد 25،اما هشتن مالم صور این روند را مختل هرد .سپس

[چین] نشس

و ارز س جان ۀ چین ت پاهستان ت افغانستان را ب

م ظور تقوی

درک متقابل افغانستان ت پاهستان برگاار هرد تا شاید

پاهستان م ابس بیشترز را براز وادارهردن طال ان استفاده ه د ه ب
میا مذاهره حاار شوند .تالشی ه ه و جریان دارد.

با برجست سا ز عوامل م طق از م ا ع  ،تعدادز ا شره ه دگان تأهید
هردند ه باید نخستین گام براز راه اندا ز مذاهرات میان طال ان و دول ا
سط آغا شود .ب ع وان مثال ،والدیمیر پارامونوف ،پژوهشگر ا بکستانی و
مشاور پیشین رئیسجمهور ا بکستان براز سیاس هاز اجتماعی ت
اقتصادز ،بیان میدارد ه مذاهرات باید در سط دیپلماتیک با هشورهاز
نظیر قطر ،روسی  ،چین و ایاالت متحده ه روز افغانستان و طال ان نفوذ
دارند آغا شود.

25. QCG was a cooperation group which included Afghanistan, Pakistan, China
and the United States. QCG was launched in January 2016 to facilitate
negotiations between the Taliban and the government of Afghanistan but
terminated in May, when the leader of the Taliban, Mullah Akhtar
Mansoor, was killed by a US drone attack.
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شره ه دگان همچ ین پیش هاد میه د ه

براز هماه گهردن

سیاس هاز مت اقض م طق از ،ب دیپلماسی پویا نیا اس
داده شوند ه در حال

ق اع

تا «آنها»

لل بیشتر ا ج گ در افغانستان «م افس»

ب دس میآورند .ب ع ارت دیگر ،حل م ا ع ا طریق مذاهره نیا م د نوعی
ا دیپلماسی اس

ه بتواند با یگران م طق از را در مورد حل م ا ع در

افغانستان ،حول مواس مشترک ،گِرد ه بیاورد.
سرانجام ،در سط بینالمللی عوامل م ا ع پیچیدهتر و با عوامل داخلی و
م طق از گِره خورده اس  .سیاس هاز قدرتهاز جهانی و رقاب هاز
بینالمللی در م طق  ،بستر م اس ی را براز تداوم و گسترش شورشگرز
هرده اس  .حضور نیروهاز نظامی ایاالت متحده در افغانستان

فراه
عاملیس

ه

طال ان آن را عل

اللی دوام ج گ ع وان میه د .در اهثر

اعالمی هاز سیاسی این گروه ،ره رز طال ان ب حضور نیروهاز امریکایی در
افغانستان ب ع وان م س اللی شورشگرز اشاره هرده اس  .ب طور مثال،
در یکی ا آخرین پیامها ب م اس

«عید فطر» ،مولوز هی

اهلل

آخوند اده ،ره ر طال ان« ،حضور نیروهاز امریکایی و دیگر نیروهاز
اشغالگر» در افغانستان را ب ع وان عامل اللی م ا ع در افغانستان دانست
و بر گسترش جهاد تا مانی ه این نیروها هشور را ترک نک د ،تأهید هرده
اس .

26

شره ه دگان این تحقیق نیا اهثرا خاطرنشان هردند ه رقاب

قدرتهاز

م طق از با ایاالت متحده در افغانستان ،ب م ا ع ابعاد بینالمللی بخشیده و
”26. Hibatullah Akhundzada, “Message of Felicitation.
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باعث گسترش م ابس درآمد طال ان و پویایی م اس ات خارجی این گروه شده
اس  .ب طور مثال ،ع دالحکی مجاهد اظهار میک د ه حضور نیروهاز
ایاالت متحده در افغانستان ،باعث شده تا قدرتهاز م طق از براز مقابل با
نفوذ و گسترش امریکا در م طق  ،ا طال ان حمای
معتقد اس

ه د .مجاهد همچ ین

ه حضور نیروهاز خارجی در افغانستان ب طال ان همک

میه د تا ب شورشگرز ادام ده د« :آنچ ه ا طال ان میش وی این
اس

ه ت ها هدف و آج داز آنها ،مقاوم

در برابر نیروهاز خارجی در

افغانستان اس [ .طال ان ب ما میگوی د] تا مانی ه آنها [نیروهاز
خارجی] در ای جا هست د ،همچ ان ب م ار ۀ خود ادام خواهی داد».
عالوه بر تشخیص ریش هاز اللی م ا ع در افغانستان ه در باال توای و
مورد بحث قرار گرف  ،ش اسایی دقیق ساختارهاز داخلی و خارجی طال ان
نیا در حل م ا ع حتمی اس  .در غیاب ساختارهایی ه با ریش هاز م ا ع
گِره خورده اس  ،طرح مدل مذاهره از ه ب آج داز جامس براز تامین
لل همک ه د امکانپذیر نیس .
با توج ب ساختار خارجی شورشگرز ،س ع صر اساسات ساختار خارجی
طال ان را شکل میدهد ه شامل حمای
فرامر ز و حمای

محلی ت ق یل از ،پ اهگاههاز

دول هاز م طق میباشد .طال ان برخالف بسیارز گروه

هاز شورشی ،ا پ اهگاههاز پیچیدهترز برخوردار اند ه ا سوز هشورهاز
م طق ب ویژه پاهستان ،و روابط قومی و ق یل از در دو سوز مر میان
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افغانستان و پاهستان برازشان فراه

میشود.

27

این پ اهگاهها عوامل

مهمیاند ه تالشها براز مذاهرات و هر نوع آج دا براز حل م ا ع را تح
تأثیر قرار میدهد .ب ابراین ،ال م اس

این موارد در تالشهایی ه براز

مذاهره لورت میگیرد ،مورد توج قرار گیرند .تا مانی ه این پ اهگاهها
برچیده نشوند ،طال ان ا آنها براز گسترش هار ار نظامی خود استفاده
خواه د هرد .عوامل م طق از ،ا این لحاظ،تالش ها براز حل م ا ع ا
طریق مذاهره را بطور مداوم تح تأثیر قرار میده د.
عالوه بر این ،حمای

خارجی ا طال ان بخش مهمی ا ساختار خارجی

شورشگرز اس ه براز تحقق مذاهرات باید مورد توج قرار گیرد .حمای
خارجی ا طال ان ،اعتماد ب نفس طال ان در تأمین مخارج ج گ را تقوی
هرده و آنها را تشویق میه د با خیال پیرو ز نظامی ب شورشگرز ادام
ده د .در میان سایر حمای
نوع حمایتی اس

هاز خارجی ،حمای

دولتی تعیینه دهترین

ه طال ان ا آن برخوردارند .طورز ه یافت هاز این

تحقیق نشان میده د ،طال ان ا حمای
همسای برخوردارند ه ه دول

دول

پاهستان و دیگر هشورهاز

افغانستان نیا دارد ا طریق دیپلماسی

فعال ب آن رسیدگی ه د .سرانجام ،فقر و توسع نیافتگی ،ساختار خارجی
دیگرز براز شورشگرز طال ان اس  .طال ان در یکی ا فقیرترین م اطق
روستایی در جهان با درآمد پایین و شهرزنشده فعالی میه د ه استعداد
شگرفی براز شورشگرز

دارد28.

27. Ben Connable and Martin C. Libicki, How Insurgencies End (Santa
Monica, CA.: RAND, 2010), 46.
28. Ibid., 48.
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با توج ب ساختار داخلی ،سا ماندهی گروه هاز شورشی تأثیر مهمی بر
انگیاه و تصمی آنها براز مذاهرت دارد .شورشیانی ه داراز ساختار
سلسل مرات ی و ت ظیمات نظامی اند نس

ب شورشیان ش ک از داراز

سیست ش نظامی مقاوم تر اند 29.طال ان بیشتر ب مورد دومی ش اه دارد.
شواهد نشان میدهد ه طال ان پس ا مرگ مالعمر در سال  2005علیرغ
توانایی براز حفظ یکپارچگی سیاسی ،ب ش ک از ا شاخ هاز نظامی و
شوراهاز سیاسی نیم خودمختار ت دیل شده اس  .ساختار ش ک یی طال ان
در حال حاار متشکل ا واحدهاز ذیل اس :
 ره رز رسمی امارت اسالمی یا شوراز هویت  ،ه در هویت وو ا سوز مولوز هی

هراچی پاهستان مستقر اس

اهلل آخوند اده

ره رز می شود .این شورا در ج وب و شمال غرب افغانستان فعال
اس .
 -شوراز مشهد ،ه عمدتاً در نواحی غرب افغانستان متمرها اس

و

 10درلد طال ان را تشکیل میدهد .این شورا روابط خوبی با
شوراز هویت دارد ،اما ب گونۀ رسمی هی

اهلل را ب ع وان ره ر

خود نش اخت اس .
 -گروه هوچکی ا مخالفان هی

اهلل ،ب ره رز ع یداهلل اسحاق ز،

پسر هاهاز اخترمحمد م صور ه حدود  10درلد قواز بشرز
طال ان را تشکیل میدهد.

29. Ibid., 77, 80.
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 شوراز عالی امارت اسالمی یا شوراز مال رسول ،ه در سال 2015ا شوراز هویت جدا شد و در غرب افغانستان فعال اس  .این شورا
همتر ا  10درلد هل نیروز انسانی طال ان را تشکیل میدهد.
 شوراز میرانشاه ،ه ش کۀ حقانی را ره رز میه د 15 ،درلدطال ان را تشکیل میدهد و در ج وب شرق و ج وب فعال اس .
 شوراز پیشاور ،ه در شرق افغانستان و اطراف هابل فعال اس . شوراز شمال ،ه ا شوراز پیشاور جدا شده ،در بدخشان مستقراس  .این شورا در شمال شرق ،شرق افغانستان و اطراف هابل فعال
اس و  15درلد طال ان را تشکیل میدهد.

30

تقسی ب دز مذهور این تصور را خلق میه د ه طال ان دیگر یک سا مان
واحد و متمرها نیس ؛ اما حوادث اخیر ب ویژه آتشبس س رو ۀ عید فطر ا
سوز شوراز هویت نشان داد ه این شورا حدأقل تسلط سیاسی بر ش کۀ
طال ان را حفظ هرده اس  .علیرغ این یکپارچگی سیاسی ،یافت هاز این
تحقیق نشان میدهد ه طال ان ن ت ها ه ب شوراها تقسی شدهاند ،بلک هر
شورا و ج اح نیا ،ا الی ها ،حلق ها و یرمجموع هاز مختلف تشکیل شده
ه هر هدام در عمل ،آج داهاز متفاوتی را دن ال میه د.
یافت هاز این تحقیق تأیید میه د ه ماهی

ش ک از طال ان باعث

پیچیدگی مواوع لل شده ه باید در برنام و آج داز لل مورد توج

30. Antonio Giustozzi, “Taliban and Islamic State: Enemies or Brothers in
Jihad,” Center for Research and Policy Analysis, December 14, 2017.
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قرار گیرد .عطاءالرحمن سلی معتقد اس

ه چ ددستگی سا مانی طال ان،

م ا ع و حل م ا ع را بیشتر ا گذشت پیچیدهتر ساخت اس :
طال ان ب یک قشر خالل نمیشوند .طال انی هست د ه برخی ا
مسائل محلی و محیطی باعث شده اس

تا آنها در لف مخالفین قرار

بگیرند .طال انی ه هست د ه شاید ب خاطر انگیاههاز شخصی
میج گ د .اما ...ما دیگر با محوری

واحدز ب نام طالب روب رو

نیستی  .ما محوری هایی داری ب نام شوراز مشهد ،شوراز هویت ،
شوراز مالرسول و شوراز شمال طال ان .هر هدام ا این گروهها ا
جهتی تمویل میشوند و در مجموع ب محوریتی وابست اند .در گذشت
اگر یک هشورز با آنها در تماس بود و ا آنها حمای

میهرد ،حاال

هشورهاز یادزاند ه روابط خود را با طال ان ت ظی هردهاند و با
آنها تماس دارند .فعالً طال ان ا یک گروه داخلیِ محلی بیرون شده
اس

و انگیاههاز داخلی و م طق از و حتی انگیاههاز جهانی در

بینشان وجود دارد.

امر دیگرز ه باید در مورد ساختار داخلی م ا ع
قدرت نس ی دول اس  .افاایش قدرت دول

در نظر گرفت شود،

در افاایش هرم فشار و هاهش

ظرفی عملیاتی طال ان تعیین ه ده اس  .اگر نیروز هافی براز حفاظ ا
مردم و قلمرو وجود داشت باشد ،الالحات و عملیات محاربوز موا ز با
تالش براز مذاهره میتواند در آوردن طال ان ب میا مذاهره مؤثر باشد .براز
ایجاد نیروز موثر قاعدتا  20نفر نیروز نظامی ،براز  1000فرد ملکی جه
انجام این مه نیا اس  .ب ع ارت دیگر ،ششصدهاار سربا و پولیس براز
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تأمین ام ی

 30میلیون نفر هافی اس  31.در حالی ه

هشورز با جمعی

افغانستان در حال حاار ت ها نیمی ا نیروهاز مورد نیا را دارد .عدم
موجودی

تعداد هافی نیروهاز نظامی ب طور قابل توجهی روند مذاهره و

نتایج آن را تح

تأثیر قرار میدهد.

در غیاب نیروز هافی ه تضمینه دۀ تسلط در میدانهاز ج گ باشد،
دول ها ا مشوق هاز بدیل نظیر اعطاز حقوق و امتیا ات ویژه براز
گروههاز شورشی استفاده میک د تا آنها را براز مذاهره ترغیب ه د .اما
تجارب تاریخی نشان میدهد ه اقدامات بدیل ا جمل اعطاز م اطق امن
یا قلمرو «نیم خودمختار» براز شورشیان عواقب مخربی در پی دارد 32.با
توج ب اعف دول  ،چ ین اقداماتی در جوامس چ دپارچ میتواند موجب
خش عمومی و اختالفات قومی و فرق از شود .هرچ د سیاس
ه و ب گونۀ رسمی ا طرف دول

م اطق امن

افغانستان اعالن نشده اس  ،اما اظهارات

اخیر والی پکتیا در مورد امکان اجراز چ ین سیاستی ،عالق م دز دول

ب

مسئل قلمرو امن براز طال ان را نشان میدهد .شمی هتوا ز ،والی پکتیا ،در
مصاح از با بیبیسی در ماه جون  ،2018اظهار داش
امن براز طال ان تح

ه طرح م اطق

بررسی میباشد و آر و هرد ه پکتیا نخستین م طقۀ

امن براز طال ان باشد 33.دول

ممکن اس

ا سیاس

م اطق امن ب ع وان

مشوق براز مذاهرات استفاده ه د؛ اما بر اساس شواهد تاریخی ،اجراز
31. Connable and Libicki, How Insurgencies End, 129.
32. Ibid., 117-18.
33. “Paktia Governor: Efforts are being made for Establishing a Safe Zone for
the Government and the Taliban.” BBC Persian, June 22, 2018
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-44573857
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چ ین سیاستی حو ۀ نفوذ طال ان را گسترش داده و ب جاز تسهیل
مذاهرات ،ب طال ان قابلی انجام مانورهاز نظامی بیشترز می خشد.
در مواردز مشاب  ،دول هاز هلم یا و سریالنکا ب ترتیب ب نیروهاز مسل
فارک (نیروهاز مسل انقالبی هلم یا) و ب رهاز آ ادزخواه تامیل در ایالم
(ب رهاز تامیل) م اطق نیم خودمختار اعطا هردند تا آنها را براز مذاهرات
تشویق ه د .علی الرغ انتظارات دول

هاز هلم یا و سریالنکا ،گروه هاز

شورشی نام رده بجاز همکارز براز انجام مذاهرات ا این م اطق ب ع وان
پ اهگاههاز امن استفاده هرده و قدرت بیشترز ب دس

آوردند 34.قضایاز

فارک و ب رهاز تامیل در بخش هاز بعدز با جاییات بیشترز توای شده
اس .

34. Connable and Libicki, How Insurgencies End, 117-18.
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حل منازعه :پیروزی نظامی نامحتمل است
شاخصهاز تعیین ه ده پیرو ز نظامی توسط یکی ا طرفین ج گ ،در
قضی افغانستان وجود ندارد .ب ابراین ،س اریویی ه یک طرف برندۀ ج گ
شود ،در شرایط ه ونی در افغانستان محتمل ب نظر نمیرسد .ا این م ظر،
خت ج گ با نتیج نس ی ،یگان گای ۀ محتمل اس ؛ مگر اینه تحول
ناگهانی نظیر مداخلۀ قدرت خارجی وارد معادل شود .
بر اساس داده هاز تاریخی و تط یقی ،شورشیان مانی پیرو میشوند ه
روند م ا ع ب لورت جدز ب نفس شورشیان تغییر هرده و دول
فاای ده ب سوز اامحالل پیش برود.

35

با سرع

ع ور ا چ ین مرحل از ،نشان

میدهد ه دورۀ پایانی ج گ آغا شده اس  36.در این مرحلۀ م ا ع  ،افراد
ق الً بیطرف و حامیان دول

ب گونۀ رو افاونی ب شورشیان میپیوندند .در

افغانستان ،م ا ع در بهار سال  1992وارد چ ین مرحل از گردیده و نهایتا
ب نفس مجاهدین تمام شد .در این مرحل اعضاز بل دپای حکومتی و افسران
ارشد ارتش با شتاب ب گروه هاز مجاهدین میپیوست د .ب طور هلی 9
شاخص تعیین ه ده پیرو ز گروه هاز شورشی بر دول

وجود دارند ه ا

این میان 6 ،شاخص نخس مه ترین آنهاس :

35. Ibid., 14.
;36. Gordon McCormick, Steven Horton, Lauren Harrison, “Things Fall Apart
The Endgame Dynamics of Internal Wars,” paper Presented to the RAND
Corporation Insurgency Board, August 29, 2006: p. 6, Ben Connable and
Martin C. Libicki, How Insurgencies End (Santa Monica, CA.: RAND, 2010),
15.
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 هاهش حمای داخلی ا دول قطس حمای بینالمللی ا دول هاهش ه ترل دول بر جمعی و قلمرو تضعیف رو افاون قوۀ قهریۀ دول افاایش نرخ فرار اعضاز ارتش ب ویژه در میان افسران ارشد -افاایش غیاب

در میان هارم دان خدمات ملکی ،با رگانان و فعاالن

مدنی
 -ا دس

رفتن م ابس اطالعات عملیاتی و اطالعاتی ه ق الً ا سوز

افراد ملکی تأمین میشد.
 افاایش نرخ فرار سرمای و فرار مغاها توقف داراییهاز مالی و فرار خانوادههاز هارم دان دولتی در37

پ اهگاههاز امن در خارج ا هشور

غیر ا دو مورد اخیر ،این شاخصها ب دالیلی ه در ادام ذهر میشود ،با
م ا عۀ ه ونی افغانستان مرت ط نیست د :لرف نظر ا اعف دول
حاهمی

و حکوم دارز خوب ،دول

بینالمللی بیشترز نس

افغانستان ا حمای

در تمثیل
مردمی و

ب طال ان برخوردار اس  .دول  ،قواز نظامی

نس تاً قوزترز دارد ،اما توانایی استفادۀ فعاالنۀ این نیرو را ندارد .هیچگون
فرار و ترک خدم چش گیرز در هادرهاز نظامی و هارم دان دولتی لورت
نگرفت ؛ و دول
توجهی ا دس

نیا ه ترل خویش بر قلمرو و جمعی هشور را ب گونۀ قابل
نداده اس  .بر اساس گاارش با رس ویژۀ آمریکا براز
37. Connable and Libicki, How Insurgencies End, 16.
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با سا ز افغانستان (سیگار) ه در اپریل  2018م تشر شد ،طال ان ت ها 59
ولسوالی ا مجموع  407ولسوالی را ه ترل میه د یا بر آنها نفوذ دارند؛
دول

 229ولسوالی را ه ترل میه د و بر سر ه ترل بقیۀ قلمرو هشور

( 119ولسوالی) میان طرفین ج گ جریان دارد 38.این گاارش ن جائیات
ال م در مورد شدت ه ترل طال ان در این ولسوالیها را ارائ میه د ،ن ه
در رابط با ولسوالیهایی توای میدهد ه براز ه ترل آنها میان دول
طال ان ج گ جریان دارد .ب ابراین دشوار اس

و

تصویر روش ی ا قلمرو تح

ه ترل طال ان یا م اطقی ارائ هرد ه هر دو طرف روز ه ترل آنها
میج گ د.
اما روشن اس

ه دول

ه ترل خود را بر تمام شهرهاز بارگ ،مراها

والیات و م اطق استراتژیک حفظ هرده اس  .این نیا روشن اس ه طال ان
در م اطق دورافتاده و عمدتاً دشوارگذار حضور دارند .این واعی

نشان

عادز شورشگرز اس  ،ن اینه نشان بدهد واعی

ب نفس

ده دۀ حال

شورشیان اس  .افاون بر این ،هیچ نشان یا گاارشی ا ترک خدم

در میان

هادرهاز نیروهاز مسل یا افسران ارشد ،یا عدم حضور قابل توج هاره ان
خدمات ملکی وجود ندارد .عالوه بر این ،باش دگان محلی ممکن اس

در

م اطق ج گی براز تهی اطالعات ب دلیل اختالفات ق یل از یا ترس ا
مجا ات توسط طال ان با دول

همکارز نک د ،اما این بدان مع ا نیس

هسب اطالعات ا م ابس محلی براز دول

ه

ب هلی ناممکن باشد .ت ها فرار

سرمای  ،فرار مغاها و «توقف» داراییهاز رسمی دول

و فرار خانوادههاز

38. “Quarterly Report to the United States Congress,” SIGAR (April 30, 2018),
86-87.
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هارم دان دولتی در هشورهاز خارجی ،مسائلی جدز هست د ه طال ان در
هار ارهاز ت لیغاتی و سربا گیرز ا آن استفاده میک د .با این حال ،این
ه شرایط ب نفس شورشیان اس .

مشکل ب ت هایی ب این مع ا نیس

ب ابراین ،پیرو ز نظامی ا سوز طال ان در شرایط فعلی محتمل ب نظر
نمیرسد .این استدالل با یافت هاز تجربی این تحقیق مطابق

دارد ،چون

هیچ شره ه دهاز ب پایان نظامی م ا ع ب نفس طال ان در شرایط ه ونی
باور ندارد.
ب همین ترتیب ،پیرو ز نظامی دول نیا محتمل ب نظر نمیرسد .دول

ها

قاعدتاا طریق ا بین بردن نیروهاز شورشی ،هادرها و ساختار سیاسی
شورشگرز پیرو میشوند.
شورشیان ،مانی ممکن اس

39

پیرو ز دول

همان د س اریوز پیرو ز

ه م ا ع ب نقطۀ اوج رسیده؛ اما این بار ب

نفس دول  .ب طور هلی پ ج نشان یا شاخص وجود دارد ه نشان میدهد
یک م ا ع ب چ ین نقطۀ اوجی رسیده اس :
 -افاایش تعداد فرار و ترک خدم

شورشیها ب ویژه در هادر ره رز

آن
 ا بین بردن پ اهگاههاز داخلی و فرامر ز شورشیان -هاهش چش گیر همکهاز بینالمللی ا جمل حمای

مالی ا

سوز افراد مختلف
 -دادن حج بیشترز ا اطالعات عملیاتی ا سوز مردم ب نفس دول

39. Connable and Libicki, How Insurgencies End, 18.
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 -پرداخ

بیشتر براز دس یابی ب مواد ،خدمات و اطالعات ا سوز
40

شورشیان

این س اریو حدأقل در شرایط ه ونی در افغانستان محتمل ب نظر نمیرسد.
ج گجویان این گروه ب طور قابل

در میان طال ان ،فرار یا ترک خدم

توجهی لورت نمیگیرد .هرچ د نشان هایی وجود دارد ه طال ان پس ا
مرگ مالعمر ب لحاظ ساختارز انشعاب یافت اند ،اما هیچ اطالعات قابل
اعتمادز وجود ندارد ه فرار یا ترک خدم

ج اح یا هادرز را تأیید ه د.

علیرغ انشعاب سا مانی ،طال ان توانست اند وحدت سیاسی گروه خود را با
تمام ج احهایی ه ب دن ال عین هدف سیاسی هست د ،حفظ ه د .ب طور
مثال ،متابع

ا آتشبس عید فطر شوراز هویت  ،نشانۀ روش ی ا اتحاد

سیاسی این گروه اس .
برعالوه ،الالعات قابل اعتماد نشان نمیدهد مردم در م اطق مورد نااع
میاان اطالعات رو افاونی را براز دول

تهی میه د؛ هرچ د ممکن اس

این امر ب دلیل اختالفات ق یل از در ج وب افغانستان یا ترس مردم ا
طال ان باشد .عالوه بر این ،پ اهگاههاز طال ان در داخل و بیرون ا افغانستان
فعال بوده و در آج داز برنام هاز عملیاتی و سیاسی شورشیان قرار دارند.
طال ان همچ ین تح

فشار مالی شدید قرار ندارند و هیچ نشان از ا قطس

همکها ا م ابس خارجی و داخلی ب این گروه وجود ندارد .ب ابراین م ا ع
در افغانستان ب نفس دول

ب اوج نرسیده ،و در این شرایط ،پایان ج گ با
محتمل ب نظر نمیرسد .یافت هاز

س اریوز «برد و باخ » ب نفس دول

40. Ibid.
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تجربی این تحقیق ،ب طور گستردهاز این استدالل را تأیید میه د و اهثر
شره ه دگان ،خت ج گ ا طریق مذاهره را ب ع وان عملیترین شیوه
براز پایان م ا ع در افغانستان پیش هاد هردند.
یافت هاز این تحقیق نشان میدهد ه طال ان و دول

ب اندا ۀ هافی براز

دوام آوردن توان دارند ،اما اعیف تر ا آن د تا بتوان د یکدیگر را ا راه نظامی
حذف ه د .با آنک دول

متحدین قوزترز داشت و در مواس قوزترز قرار

دارد؛ اما در واس موجود قادر نیس

ا راه نظامی پیرو شود .اهثر

مصاح شوندگانی ه معتقدند طال ان در مقایس با دول
اعیفترز قرار دارد ،اظهار میدارند ه دول

ظرفی

در مواس

استفاده ا قوۀ قهری

براز ا بین بردن طال ان را ندارد .ب همین ترتیب ،سفارت ایاالت متحده در
هابل واس موجود را براز هر دو طرف یک بُنبس نظامی تولیف میه د؛ و
مایادون ،سفیر اتحادیۀ اروپا معتقد اس ه در شرایط ه ونی پیرو ز نظامی
ا سوز هر دو طرف غیرمحتمل ب نظر میرسد« :فکر میه

ه دول

متحدین قدرتم دز دارد؛ و طال ان ،آنچ ه من ش یدهام ،معتقدند ه
نمیتوان د برنده شوند و دول

نیا نمیتواند برنده شود .رئیسجمهور غ ی

گفت اس ه بدون حمای نیروهاز ائتالف ،حضور ما ب چ د والی محدود
خواهد شد».
یافت مه دیگر ،ب ویژه ا میان شره ه دگان داخلی ،این اس

ه ترجی

طال ان بر استفاده ا ور ب جاز مذاهرات ،ناشی ا اعف دول

و اعتقاد این

گروه ب تغییر واس موجود ا طریق گسترش شورشگرز ب نفس خودشان
اس  .ب این ترتیب ،طال ان براز در ت گ ا قراردادن دول
53

و خرید مان ب

م ظور دس یابی ب لحظ از ایدئال و هسب قدرت بیشتر چان نی ،م ا ع را
حفظ هرده اس  .ب طور مثال ،ع دالحفیظ م صور ،عضو پارلمان افغانستان،
معتقد اس

ه طال ان ب خشون

ادام میده د ،چون آنها مخالف روند

پسا-ه فرانس بُن میباش د؛ اما این گروه همچ ان میداند ه پیرو ز نظامی
ممکن نیس  .ب ابراین هدف اللی طال ان براز حفظ م ا ع بیشتر ا آنه
پیرو ز نظامی باشد ،مختلهردن دول

و پروژههاز آن اس  .ت ها یک

مصاح شونده ،گلمحمد گل ز ،معتقد اس
بینالمللی خود را ا دس

ه اگر افغانستان حمای

بدهد ،طال ان میتوان د ب شیوۀ نظامی برنده

شوند .در مقابل محمداشرف حیدرز ،معتقد اس

ه اگر هشورهاز م طق

ب ویژه پاهستان ،همکارز ه د ،دول میتواند ا راه نظامی برنده شود.
فقدان استقالل طال ان و وابستگی شدید این گروه ب قدرتهاز خارجی،
ب ویژه پاهستان ،دالیل دیگرز اند ه در ترجی طال ان ب م ار ات نظامی
نقش دارند .ب ع وان مثال ،رقا یفتلی ،رئیس ب یاد تحقیقاتی حقوق نان و
اطفال ،معتقد اس

دلیل اینه طال ان خشون

را بر مذاهره ترجی

میده د ،این اس ه حامیان خارجی آنها برازشان اجا ه نمیده د تا این
گروه ب میا مذاهره حاار شود« :یکی ا عوامل این اس
خودشان تصمی گیرنده نیست د ،بلک

ه طال ان

تصمی گیرندۀ اللی ،هشورهاز

تمویله دۀ طال ان و هسانی ه م افس مشخصی دارند ،هست د؛ ب اءً تصمی
و ارادهاز براز لل و پایاندادن ب ج گ مسلحان ندارند .عامل دیگرز ه
طال ان براز مذاهره آماده نشدهاند ،واردشدن دول
اعیف در مذاهرات با طال ان اس ».
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افغانستان ا مواس

تعدادز ا شره ه دگان در این تحقیق معتقدند ه «ستیاهجویی» ا
سوز طال ان در شرایط ه ونی ب نفس حامیان طال ان ،ب ویژه پاهستان ،اس .
آنها تأهید میه د ه طال ان ب م ار ات مسلحانۀشان ادام خواه د داد،
ه د ا لل نفس بیشتر ا دوام م ا ع

مگر اینه حامیان آنها ق اع
خواه د برد .عالوه بر این ،ماهی

طال ان ب ع وان یک گروه ت درو و

شورشی ،ا سوز برخی ا پاسخده دگان یکی دیگر ا دالیل ترجی طال ان
براز ج گ بر مذاهره پ داشت میشود .ا این م ظر ،طال ان ج گ میک د
"پس هست د" و این استراتژز متداول شورشگرز اس  .سفیر مایادون ،این
دیدگاه را این گون شرح میدهد« :آنها [طال ان] عمدتاً نیروز ج جگو
هست د .آنها در گذشت در مان ج گ شوروز و ج گهاز داخلی نیا
چ ین بودند .آنها میخواست د ه دیدگاهشان را ا طریق ور تط یق ه د.
ج گ در هستۀ تفکر آنهاس  .اما امیدوارم ه آنها متوج شوند ه ج گ
مسلحان راهحل نیس ».
در مقایس با دیدگاه هاز مختلف در مورد تداوم م ا ع و غیر محتمل بودن
پیرو ز نظامی ا سوز هر دو طرف ،طال ان یکی ا دالیل اللی انگیاۀ این
گروه براز دوام ج گ را حضور نیروهاز خارجی در افغانستان میدان د .در
اهثر اعالمی هاز رسمی این گروه ب واوح اشاره شده اس

تا مانی ه

نیروهاز خارجی افغانستان را ترک نک د ،آنها ب عملیات نظامیشان ادام
خواه د داد .هرچ د این گروه ادعا هرده اس
یافت هاز این تحقیق محاس
فرسایش رو افاون دول

ه براز پیرو ز میج گد،

طال ان را ب چالش میکشد .هیچ نشان از ا

ا مان خروج نیروهاز ر می ناتو ا افغانستان در
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سال  2014وجود ندارد .این امر خود خالف محاس ۀ طال ان اس  .عالوه بر
این ،در حالی ه شورشگرز نفس خود را در ادامۀ م ا ع میداند ،دول
حمای

بیشتر مردمی و بینالمللی برخوردار اس

ا

و هیچ نشان از وجود

ندارد ه نشان دهد ع الر بیطرف و حامیان دول  ،ا شورشیان حمای
هرده باش د .ب همین ترتیب ،ن دول در شرایطی قرار دارد ه ا راه نظامی
پیرو شو د و ن طال ان در واعیتی قرار دارد ه ج گ را ب ا د .هیچ نشان از
ا ترک خدم

و فرار در میان ج گجویان طال ان مشاهده نمیشود .طال ان

ا پ اهگاههاز فرامر ز و حمای هاز گستردۀ خارجی برخوردارند .ب ابراین،
پیرو ز نظامی براز هیچ یک ا طرفین محتمل ب نظر نرسیده؛ و ب نظر
میرسد ه حل م ا ع ا طریق مذاهره ت ها راه برونرف
اس .

56

ا این بُنبس

مذاکره و شرایط آن
ع ور ا بُنبس

نظامی ب مذاهره ،دشوارترین گام در راستاز حل م ا ع

اس  .بوجود این ،بُنبس

نظامی فرلتی براز حل م ا ع ا طریق مذاهره

اس  .ه گامیک ه طرفهاز م ا ع ب مرحل از میرس د ه پیرو ز
نظامی براز هر دو طرف غیرممکن اس  ،آنها در جستجوز اباارهاز
دیگرز ،ب ویژه مذاهرات ،براز پایان بخشیدن ب ج گ می رای د 41.با آنک
ممکن اس

بُنبس

فرلتی براز مذاهرات فراه ه د ،اما این فرل

ب

ت هایی ،توافق لل را تضمین نمیه د ،مگر اینه عوامل دیگرز مان د ارادۀ
هافی براز لل ا جانب تمام طرفها ،ب حدأقل رساندن اخاللگران و
همکارز هشورهاز همسای میسر شوند.
در افغانستان هرچ د دول براز حل م ا ع ا طریق گفتگو ارادۀ قوز نشان
داده اس
رف

و شره ه دگان این تحقیق ،مذاهرات را ب ع وان ت ها راه برون

ا م ا ع میپ دارند ،ب نظر میرسد ه طال ان براز مذاهرات مستقی

با دول

آماده نیست د .افاون بر این ،عواملی وجود دارند ه براز ممکن

ساختن مذاهرات نیا م د توج اند ،ه ا جمل پیششرطهاز طال ان،
فقدان اعتماد و مجراهاز ارت اطی و رویکردهاز مت اقض طرفهاز خارجی
در رابط با حل م ا ع ا طریق مذاهره را میتوان ب حیث عوامل عمده نام
برد .عدم اعتماد متقابل چیاز اس

ه اهثر شره ه دگان ا آن ب ع وان

یکی ا عوامل اللی یاد هردهاند ه تالشهاز گذشت براز مذاهرات میان

41. William Zartman, Elusive Peace: Negotiating an End to Civil Wars
(Washington DC: Brookings Institution, 1995), 8.
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دول

و طال ان را ب ناهامی هشاند .ب قول ع دالحکی مجاهد ،براز انجام

مذاهرات مؤثر ،سا وهار اعتمادسا ز متقابل در افغانستان نیا اس « :مشکل
اللی [فراراه مذاهرات لل ] بیاعتمادز میان دو طرف اس  .طال ان بر این
باور نیست د ه خارجیها ا هشور خارج میشوند و در مقابل دول
افغانستان ه اعتماد ندارد ه اگر خارجیها بروند ،طال ان ج گ را پایان
ده د».
ب همین ترتیب ،براز آغا روند مذاهره ،سفارت ایاالت متحده در هابل
تأهید میه د ه دول

افغانستان باید اعتمادسا ز هرده و مجراز ارت اطی

با طال ان را ایجاد ه د .هرچ د شمارز ا طرفها ه در روند لل سا ز در
افغانستان دخیلاند ،ا موجودی

ه مجراهاز ارت اطی میان طال ان و دول

وجود حرف میان د ،اما اظهار میدارند ه اراده سیاسی براز حل م ا ع
ندارند .ب گفتۀ عطاءالرحمن سلی  ،معاون شوراز عالی لل  ،اعضاز این
شورا با ج اح هاز طال ان در سطوح مختلف در تماس بودهاند اما ره رز
طال ان ه و ارادۀ سیاسی روش ی براز مذاهرات با دول

نشان نداده اس .

در عین حال ع دالحکی مجاهد ،معاون دیگر شوراز عالی لل  ،توای
میدهد ه مجراهاز ارت اطی با طال ان فقط ب گونۀ غیررسمی در سطوح
مختلف وجود داشت اس « :هیچ مذاهرۀ مستقی نشده اس  .ت ها مذاهرۀ
غیرمستقی و غیررسمی با دست هاز مختلف طال ان چ در سط ره رز و
چ فرماندههان انجام شده اس ».
عالوه بر شوراز عالی لل  ،یوناما نیا ا موجودی
طال ان و دول

مجراهاز ارت اطی میان

و تالشهاز مشخصی ه براز مذاهرات لورت گرفت اس ،
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خ ر می دهد .هرچ د مأمور سیاسی یوناما ه در این تحقیق شره
اس  ،بر این باور اس

ه هر نوع گفتگوز مستقی میان دول

هرده

و طال ان در

مرحلۀ آغا ین ب میانجیگرز ارورت دارد« :اه ون ه فکر میه  ،متوج
می شوم ه میان اعضاز دول

و اعضاز ره رز طال ان تماسهایی وجود

داشت تا بتوان د شرایط گفتگوهاز واقعی را ترتیب و ت ظی ه د؛ اما فکر
میه

اگر مذاهرات واقعی آغا شود ،آنها نیا دارند تا ب طریقی بینشان

میانجیگرز شود».
شره ه دگان همچ ین اشاره میه د ه تالشها براز مذاهرات در
گذشت ب س دلیل شکس

خورده اس  :نخس  ،عدم توانایی دول

در

اعتمادسا ز ،طرح آج داز عملی حل م ا ع ه مطابق آن طرفها
میتوانست د تصویرز هلی ا آغا و روند مذاهرات داشت
رویدس گرفتن اقدامات بدیل نظیر دول دارز خوب ،ام ی

باش د و

بهتر و ایجاد

فرل هاز شغلی ب م ظور رفس عوامل ریش از شورشگرز .دوم ،عدم
ظرفی

تخ یکی طال ان در ت یین خواست هاز آنها و پیشبُرد روند

گامب گام مذاهرات .سوم ،نفوذ و م افس مت اقض قدرتهاز مختلف در
افغانستان .همچ ان اهثر شره ه دگان داخلی معتقدند ه وابستگی مطلق
طال ان ب پاهستان دلیل اللی شکس

تالشهاز گذشت براز مذاهرات

بوده اس  .این شره ه دگان معتقدند ه این تالشها عمدتاً بخاطرز
شکس

خوردند ه حل م ا ع ا طریق مذاهره در شرایط ه ونی

خواست هاز پاهستان را در افغانستان برآورده نمیک د.
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اهثر شره ه دگان داخلی بر این باورند ه شوراز عالی لل  ،نهاد مؤثرز
مذاهرات و پیشبُرد حل م ا ع در افغانستان نیس  .تعدادز ا

در مدیری

شره ه دگان معتقدند ه شوراز عالی لل
سیاس

ظرفی

طرح و اجراز

حل م ا عۀ مؤثر را ندارد و این شورا یک نهاد بیطرف نیس

بتواند اعتماد طال ان را ب دس

تا

آورد .ب ابراین اهثر شره ه دگان بر این

باورند ه براز ایجاد مجراز ارت اطی با طال ان روز میانجیهاز مؤثرتر و
بیطرف سرمای گذارز ویژه لورت بگیرد .اما شوراز عالی لل بیاعتمادز
طال ان نس

ب این نهاد را مسائل تخ یکی میپ دارد ه میتواند با

ظرفی سا ز و تالشهاز بیشتر حل شود .ع دالحکی مجاهد باور دارد ه
شوراز عالی لل

بخشی ا دول

نمی پذیرند .ب ابراین ،مشروعی

اس

ه طال ان مشروعی

آن را

شوراز عالی لل نیا متأثر ا تصور طال ان

ا دول ب طور هلی اس  .با این حال عطاءالرحمن سلی اذعان میدارد ه با
مان ،طال ان شوراز عالی لل را ب ع وان نهادز مشروع براز

گذش

گفتگوهاز لل خواه د ش اخ .
در مورد نوع مذاهرات (یع ی مذاهرات مستقی ا طریق میانجی ،رسمی یا
غیررسمی) ،شره ه دگان هیچ ترجیحی نداشت د .هر نوع مذاهرهاز ه
بُنبس

را بشک د ،هم ا آن استق ال میه د .شره ه دگان معتقدند ه

اگر مذاهرات ه مان ب گونۀ رسمی و غیررسمی انجام شود ،میتواند مفید
واقس گردد .مذاهرات غیررسمی در سط محلی می
میان دول

سا مذاهرات رسمی

و طال ان خواهد شد .ب ابراین ،رویکرد ا پایین ب باال ا سوز

مردم و بارگان براز تحقق مذاهرات رسمی همک میه د .تعدادز ا
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شره ه دگان افغان همچ ین بر راه اندا ز مذاهرات دول
افغانستان و پاهستان ،ب

با دول  ،میان

ع وان مدلی مؤثر تأهید میه د .این

شره ه دگان ه باورم د ب ابعاد و عوامل قوز م طق از م ا ع هست د،
بر این باورند ه هلید شروع مذاهرات در دس پاهستان اس .
هیچ شره ه دهاز ا درخواس

طال ان براز مذاهرۀ مستقی با ایاالت

متحده ب ع وان گای ۀ مطلوب و جایگاین پشتی انی نمیه د .عالوه بر این،
ا نظر یوناما ،اتحادیۀ اروپا و سفارت هاز ایاالت متحده و پاهستان در هابل،
ق ل ا آغا مذاهرات مستقی  ،ب میانجی ارورت اس  .سفارت ایاالت
متحده تالشها ق ل ا مذاهرات رسمی را «گفتگوهاز مقدماتی» میداند و
عالق م د اس ه اگر دول و طال ان ا آنها درخواس ه د ،نقش میانجی
را با ز میه د .سفارت پاهستان در هابل در آغا مذاهرت لل  ،بر ارورت
«میانجی قابل اعتماد» تأهید میه د .ب گفتۀ شوراز عالی لل  ،نوع
مذاهرات ب سط

و نوع تماسها میان طال ان و دول

بستگی دارد.

عطاءالرحمن سلی طال ان را ب ج احها و سطوح متعدد دست ب دز هرده و
قرار ذیل توای میدهد:
شاید گروههایی باش د ه مستقی با ما ب تماس شوند و ب میانجی
نیا ز ن اشد .شاید گروههایی باش د ه وساط

علما و بارگان را ق ول

ه د .اگر روند مصالح با آن گروهی ا طال ان ه قوزتر هست د ،آغا
شود ،ایجاب میه د ه ب خواست هازشان رسیدگی ه ی ؛ اگر آنها
تقاااز میانجی داشت باش د ،ما آماده هستی ه وساط
مؤثر را بپذیری .
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میانجی

تعدادز ا اشتراکه ده هاز افغان بر مؤثری

ه مان مذاهرات مستقی و

ا طریق میانجی تأهید میه د .ب طور مثال ،عایا رفیعی باور دارد:
اگر طال ان ا اول بخواه د ،میانجی میتواند خیلی مفید باشد .دول
میتواند ه مان ا طریق مذاهرات مستقل وارد شود .مذاهرات با
بعضی ا گروههاز طال ان ه در داخل افغانستان حضور دارند،
میتواند ب لورت مستقی

با دول

افغانستان انجام شود ،مان د

مذاهراتی ه با حاب اسالمی انجام شد؛ اما با طال انی ه در بیرون ا
افغانستان حضور دارند ،این مذاهرات میتواند در یک هشور سومی و با
یک میانجی انجام شود.

رفیعی بر این باور اس

ه براز تسهیل مذاهرات با ج احهاز مختلف

طال ان ،ترهی ی ا میانجیگرز داخلی و بینالمللی نیا اس  .عالوه بر این،
اغلب تأهید میشود ه تالشها براز مذاهرات باید ریش هاز اللی م ا ع
در سط داخلی و م طق از را هدف قرار دهد.
دیپلماتها و تحلیلگران خارجی در هابل بر این باورند ه پیش هاد لل
رئیسجمهور غ ی ب طال ان آغا خوبی براز تهی آج داز جامستر براز حل
م ا ع اس  .تقری اً تمام با یگران بینالمللی ا جمل ایاالت متحده ،بریتانیا،
اتحادیۀ اروپا ،یوناما و پاهستان ا این پیش هاد حمای

هردهاند .این با یگران

تاهید میک د ه باید اجماع بینالمللی در حمای ا پیش هاد لل ب وجود
آمده و براز تسهیل مذاهرات مورد استفاده قرار گیرد .سفارت بریتانیا در
هابل اظهار میدارد ه رویدادهایی نظیر دومین ه فرانس پروسۀ هابل ه در
آن هشورهاز یادز گِرد ه آمدند تا حمای شان را ا پیش هاد لل
رئیسجمهور نشان ده د ،گامی عملی در راستاز ایجاد اجماع بینالمللی
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براز پایاندادن ب م ا ع در افغانستان اس  .ب گفتۀ یک مقام رسمی
نامش ذهر شود ،آوردن هشورهاز

سفارت بریتانیا در هابل ه نخواس

مختلف در ه ار ه در چ ین رویدادهایی ب ایجاد یک توافق بینالمللی با
پای هاز وسیس در مورد حل م ا ع افغانستان همک میه د:
تا گِرد ه

در سط بینالمللی ،براز جامعۀ جهانی واقعاً مه اس
آمده و ا [روند لل ] ب ع وان روندز ب ره رز و مالکی
حمای

افغانها

ه د .ما با ایاالت متحده موافق هستی ه افغانستان ن اید

پ اهگاه ام ی براز تروریس ها باشد .من مطمئن هست ه هشورهاز
دیگر نیا ا این روند حمای
اس

خواه د هرد .اما با ه در عمل ممکن

براز هشورهاز مختلف در سراسر جهان حمای

متفاوت باشد .ب ابراین ما فکر میه ی

ه

ا این روند

رویدادهایی نظیر

نشس هاز پروسۀ هابل واقعاً مه اند تا طیف وسیعی ا هشورها را ه
دیدگاههاز متفاوتی دربارۀ افغانستان دارند ،ه ار ه بیاورد.

در مقابل ،اهثر اشتراک ه ده هاز داخلی این پژوهش در برابر پیش هاد
لل رئیسجمهور غ ی با احتیاط عمل هرده و ب آن دیدۀ شک و تردید
مینگرند .شره ه دههاز افغان در این مورد ب دو ج اح تقسی شده اند:
نخس  ،شمارز ا آنهایی ه معتقدند دول

ظرفی

و ارادۀ سیاسی براز

ارائۀ جائیات این پیش هاد را ندارد .دوم ،آنهایی ه این پیش هاد را مورد
انتقاد قرار میده د و باور دارند ه پیش هاد بیشتر ا آنچ طال ان شایستۀ
آن اس

را در اختیار آنها قرار میدهد .اهثر شره ه دگان افغان اظهار

میدارند ه طال ان بدون اجا ۀ پاهستان نمیتوان د روز توافق لل مذاهره
ه د .آنها همچ ین معتقدند ه با مداخلۀ قدرتهاز م طق از نظیر
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روسی و ایران در م ا ع  ،مواس طال ان پیچیدهتر شده اس  .ب ابراین ال م
اس

آج داز مذاهرات باید همۀ ابعاد م طق از و روب گسترش م ا ع را در

نظر گرفت و مورد رسیدگی قرار دهد.
شره ه دگان در مورد نقش با یگران دخیل در تالشهاز ق لی براز
مذاهرات ،نظریات متفاوتی دارند؛ هرچ د اهثر شره ه دگان این تالشها
را خوب ،اما غیرمؤثر میپ دارند .ب گفتۀ ع دالحکی مجاهد ،مداخلۀ دول
قطر در سال  ،2013آغا خوبی بود ،اما هیچ نتیجۀ مث تی در پی نداش ؛
چون دول

افغانستان دفتر طال ان در دوح را بالفالل پس ا گشایش آن

بیاعت ار اعالن هرد.
ا آنجایی ه مذاهرۀ مستقی بین دول
معتقد اس

و طال ان غیرممکن اس  ،مجاهد

ه نقش میانجی در شرایط ه ونی بسیار مه اس  .با این

وجود ،و ارت امور خارجۀ افغانستان ،نقش میانجی را ثانوز دانست و بر این
باور اس

امریکا و متحدان آن اس  .طرفهاز

ه هلید مذاهرات در دس

دیگرز مان د حاب وحدت ،تالشهاز ق لی میانجی هاز خارجی را براز
تسهیل مذاهرات غیرسا نده ،غیرواا

و بهرهجویان میپ دارد .ب همین

ترتیب ،ع دالحفیظ م صور ،عضو پارلمان ،معتقد اس

ه تالشها ا سوز

بسیارز ا طرف هاز سوم در گذشت براز تسهیل مذاهرات در جه
آن هشورها بوده (یع ی ب دس

م افس

آوردن اطالعات بیشتر در مورد طال ان و

م ا ع و تقوی روابط با طال ان) ،تا می سا ز براز لل در افغانستان .در
مقابل ،ایاالت متحده ،اتحادیۀ اروپا ،یوناما و پاهستان نقش طرفهاز سوم
نظیر قطر در تالشهاز ق لی براز با هردن دریچ از براز مذاهرات میان
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دول و طال ان را در ماهی آن مؤثر تعریف میه د .هرچ د ،آنها ا عوامل
مختلفی نظیر مداخلۀ افراد «بل درت » در این روند ،مرگ مالعمر و هشت
شدن مالاختر م صور توسط هواپیماز بدون سرنشین ایاالت متحده در
پاهستان ،ب ع وان دالیلی یاد میه د ه تالشها را پیچیده هرده و با
شکس مواج ساخت د.
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مذاکره و لزوم فشار
هرچ د یافت هاز این پژوهش نشان میدهد ه توافق توأم با مذاهره ت ها راه
برونرف

ا بُنبس

ه ونی اس  ،طال ان باور دارند ه ت ها مانس رسیدن ب

توافق لل  ،حضور نیروهاز خارجی در افغانستان اس  .اما شمارز ا
شره ه ده هاز این پژوهش ابرا هردند ه حضور نیروهاز خارجی ب
ع وان عامل ج گ بهای

از براز طال ان اس

و این گروه تا مانیک

ب

لحاظ سیاسی و نظامی تضعیف نشود ،وارد مذاهره نخواهد شد .آنها عقیده
دارند ه آغا روند گفتگوهاز موثر در حال حاار نامحتمل اس ؛ یرا دول
در مواس قوت و قدرت قرار ندارد .ب ابراین ،براز ممکنساختن توافقات ا
طریق مذاهره ،ال م اس

تالشهاز ه مان نظامی و دیپلماتیک همراه با

تالشهایی براز گفتگو لورت بگیرد.
عالوه بر یافت هاز میدانی این پژوهش ،دادههاز تاریخی و تط یقی نیا بر
این مسئل لح میگذارد ه تا مانی ه اوااع ب نفس شورشیان باشد،
گروههاز شورشی تن ب مذاهره نخواه د داد؛ مگر اینه مطمئن شوند نفس
شان در مذاهره بیشتر ا دوام ج گ اس  .همچ ان یافت ها نشان میده د
ه شورشیان ،الی اینه در اعیفترین حال

قرار بگیرند ،ب مذاهره ب

ع وان ت ها گای فکر نمیه د.
تاریخ شورشگرز و ج گهاز نامتقارن نشان میدهد ه گروه هاز شورشی
پیش ا رسیدن ب این نتیج ه در میدان ج گ چیا یادز براز بدس
آوردن ندارند ،وارد مذاهره نشده اند .ب ع وان مثال ،در قضی هلم یا ،تالشها
براز توافق لل

مانی ب ثمر رسید ه گروه فارک در این هشور در
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اعیفترین حال

خود قرار داش  42.فارک پس ا ای ک ا لحاظ نظامی فلج

شد ،ب مذاهره ب ع وان ت ها گای

براز حصول بخشی ا اهداف خود تن

داد 43.هلم یا نمونۀ درخشانی ا حل م ا ع ا طریق استراتژز مختلط فشار
و مذاهره ،در شرایطی ه پیرو ز نظامی ناممکن بود ،بشار میرود.
تالشها براز مذاهرات لل در هلم یا مان طوالنی را در بر گرف
توافق لل میان دول

تا ب

این هشور و گروه شورشی فارک م جر شد .توافق

لل هلم یا نتیجۀ سلسل گفتگوهاز بود ه ا سال  1984شروع شد و ب
نی قرن ( )2016-1964شورشیگرز در هلم یا خاتم داد .دول هلم یا در
ابتدا با فشارز ه در میدان ج گ بر این گروه آورد ،آنها را ب پاز میا
مذاهره هشاند .دول هلم یا در ابتدا با استفاده ا حمای ایاالت متحده براز
سرهوب فارک بخاطر دس

داشتن آن در قاچاق مواد مخدر ،حمالت نظامی

بر این گروه را در دهۀ  1980میالدز افاایش داد .اما بساط فارک در اثر این
حمالت برچیده نشد و در م اطق دوردس
را بر دول تحمیل هرد.

فعال مانده و تهدیدات جدزاز

44

فارک نیا ،همان د گروه طال ان ،ا اقتصاد مواد مخدر ،پ اهگاههاز برونمر ز
و حمای هاز م طقوز ،ب خصوص ا وناوئال و هوبا برخوردار بود 45.ایاالت
متحده با حمای

سیاسی و میلیاردها دالر همک نظامی براز «برنامۀ

42. Jamie Shenk & Michael Kugelman, “What Peace In Colombia Teaches as
about War in Afghanistan?” The Diplomat, December 23, 2017.
”?…43. Shenk and Kugelman, “What Peace In Colombia Teaches
44. Connable and Libicki, How Insurgencies End, 57-58.
”?…45. Shenk and Kugelman, “What Peace In Colombia Teaches
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هلم یا» ،دول

تا ساحۀ نفوذ و قدرت خود را علی

هلم یا را قادر ساخ

گروه فارک افاایش دهد.
در نتیج پیرو زهاز پیه نظامی و تغییر افکار عمومی و بینالمللی در
مقابل فارک ،دول

هلم یا موفق ب احرا مواس مسلط در برابر رقیب اش

شد .شواهد نشان میدهد ه بین سالهاز  2000الی  ،2010میاان فرار در
گروه فارک ب خصوص در میان هادرهاز ارشد آن ،ب لورت قابل توجهی تا
 50درلد افاایش یاف  .در این دوره ،شورشیان قسم
حمای

داخلی خود را ا دس

یادز ا قلمرو و نیا

دادند .عالوه بر آن ،دول

نیا ب م ظور

رسیدگی ب عوامل ریش از شورشگرز ،حکوم دارز خوب و مشروعی
دموهراتیک را باال برد و نیروهاز پولیس و ارتش را نیا تقوی
بدون همکهاز ایاالت متحده سر پا بایستد 46.ام اً دول

هرد تا بتواند
عرل حمای

هاز داخلی و بینالمللی خویش و نفوذ اطالعاتی خود در میان شهروندان
هلم یا را گسترش داد.
عالوه بر این ،دول

47

هلم یا ب م ظور حل ابعاد م طق از شورشگرز ،

دیپلماسی م طق از فعالی را روز دس

گرف

وناوئ ال را تشویق هرد تا ره رز فارک را تح
مذاهره بکشان د .در همین می  ،دول
حل م ا ع در پیش گرف

و در نتیج دول هاز هوبا و
فشار قرار داده و ب میا

هلم یا یک راهکار مثلثی را براز

ه مطابق آن ،ه مان با رفس عوامل داخلی و

م طق از م ا ع  ،در میدان ن رد نیا بر شورشیان فشار نظامی اعمال میهرد.
46. Connable and Libicki, How Insurgencies End, 59-61.
47. Ibid.
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مورد هلم یا نشان میدهد ه مذاهره ت ها مانی ممکن میشود ه
شورشیان تضعیف شوند ،حمای
دول

ظرفی

مردمی و بینالمللی ا دول

افاایش یابد و

خود را براز رفس عوامل داخلی و م طق از شورشگرز به ود

بخشد.
در مقایس با هلم یا ،دول افغانستان ه ا سال  2017ب این سو تالشهاز
خود در راستاز مذاهره با شورشیان را افاایش داده ،در چ دین بخش ناهام
بوده اس  :در ش اسایی روشم د عوامل ریش از م ا ع و رفس آنها؛ در
مسدودهردن پ اهگاههاز برونمر ز طال ان؛ و نهایتاً در متقاعدهردن
با یگران بینالمللی جه
سیاسی براز خت

اعمال فشار بر حامیان طال ان براز یافتن راه حل

م ا ع  .طورز ه ق الً نیا اشاره شد ،طال ان در
مورد

اعیف ترین مواس قرار ندارند تا مذاهره را ب ع وان آخرین گای
مالحظ قرار ده د .ب ابراین ،چ انه دادهها نشان میدهد ،ال م اس
دول

تا

هار ارز نظامی و دیپلما تیک را ب م ظور قرارگرفتن در جایگاه قوزتر

سیاسی و نظامی ،ق ل ا شکلگیرز روند مع ادار مذاهره ،راهاندا ز ه د.
اشتراک ه ده هاز این پژوهش ب استفاده ا استراتیژز «مختلط فشار و
مذاهره» ب حیث مؤثرترین و درس ترین رویکرد براز هشاندن طال ان ب
میا مذاهره تاهید میک د .ا آنجایی ه طال ان حمالت نظامی خود را
تشدید هرده اس  ،دول

افغانستان نیا دارد بطور همامان فشار در میدان

ج گ را افاایش دهد ،دیپلماسی م طق از پویایی روز دس

گیرد و

تالشهاز خود در راستاز مذاهره را نیا افاایش دهد .بر اساس اظهارات
سفارت امریکا در هابل« :دراستراتژز جدید ایاالت متحدۀ امریکا هر دو
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گای جاز دارد [فشار نظامی و مذاهره] و این شیوه مؤثر افتاده اس » .یک
مامور سیاسی سفارت امریکا در هابل ه در این پژوهش اشتراک هرده اس
تولی هاز این دول

براز پایاندادن ب م ا ع طال ان را چ ین توای داد:

« اردوز ملی افغانستان باید تهاجمی عمل ه د .الالحات باید جدز گرفت
شود .حکوم

وحدت ملی باید براز گفتگوهاز مستقی اقدام ه د .فشار بر

پاهستان باید افاایش یابد».
عالوه بر این ،سفارت بریتانیا در هابل نیا بر لاوم فشارهاز ه مان نظامی و
سیاسی و پیشکشهردن مذاهره ب ع وان بهترین گای

براز هشاندن

طال ان ب میا مذاهره تأهید میور د .یک هارم د سیاسی سفارت بریتانیا در
هابل مواس دول بریتانیا را در این رابط چ ین بیان هرد:
یکی ا مواوعاتی را ه ما همواره بر آن تأهید هردهای  ،شیوۀ گفتگو و
ج گ ب طور ه مان ،ب نظر میرسد ه گای ۀ درس

باشد .اگر هم

چیا ب خوبی پیش برود ،امیدوارزها وجود دارد ه گفتگوها ب مرحل
از برسد ه ج گ را خاتم بخشد .واا اس

ه هدف نیا همین

اس  .اما مانی ه مراحل اولیۀ گفتگو آغا میشود ،این احتمال وجود
دارد ج گ ادام پیدا ه د و بر هر دو جانب فشار وارد ه د.

شره ه دگان داخلی در این تحقیق نیا تأهید میک د ه تالشهاز دول
در راستاز تامین لل باید با فشارهاز نظامی بر شورشیان در میدان ن رد،
همراه باشد .ب باور این شره ه دگان تالشهاز ق لی در این راستا ب این
دلیل م جر ب ناهامی شد ه دول

ا مواس اعیف عمل هرد ،چیایک

فرای طال ان را ه این گروه میتواند برندۀ بالم ا ع این ج گ باشد ،تقوی
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هرد .محمد ناطقی ،معاون حاب وحدت اسالمی مردم افغانستان ،در رابط با
اهمی رویکرد ترهیب فشار و مذاهره براز پایاندادن ب م ا ع در افغانستان
چ ین توای میدهد:
ال ت عدهاز میگوی د ه طال ان بان لل بلد نیست د و باید سرهوب
نظامی شوند .این یک نگاه بسیار رادیکال اس  .و نگاه دوم ه ما
طرفدار آن هستی  ،این اس

ه باید این مسئل را ا راه مذاهره و

گفتگو حل ه ی  .حاال ما گای ۀ درس

سومی ه داری ه ترهی ی ا

ج گ و گفتگو اس و مورد حمای امریکاییها.

شره

ه ده هاز افغان با برجست هردن پیششرطهاز سخ گیرانۀ

طال ان ب مثابۀ فشار بر دول

افغانستان ،تأهید میک د ه دول

نیا باید

پیششرطهایی را براز گفتگوهاز لل ارائ ه د و اهداف خود را ا نتیجۀ
مذاهره تصری

ه د .ب باور آنها عدم موجودی

پیششرط ا سوز

رئیسجمهور غ ی ،طال ان را در یک مواس قوزتر قرار داده اس  .ب نظر این
افراد ،حدأقل چ د مورد وجود دارد ه دول

باید آنها را ب ع وان

پیششرطهاز مذاهره تعیین ه د .این پیششرطها قرار ذیلاند :آتشبس
براز آغا مذاهره؛ ب رسمی

ش اختن و احترام ب قانون اساسی افغانستان و

دس آوردهاز پس ا ه فرانس بن ب شمول حقوق نان و دموهراسی؛ و
قطس رابطۀ طال ان با م ابس خارجی ب شمول ج گجوهاز جهادز.
اما برخی ا دیپلماتهاز خارجی بر این باورند ه وجود پیششرطها
میتواند موانس تا هاز را فراروز مذاهره خلق ه د .سفارت بریتانیا در هابل بر
این باور اس ه هرچ د هر یک ا جوانب گفتگو میتوان د خطوط قرما خود
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را داشت باش د ،اما عدم موجودی

پیششرط در پیش هاد لل رئیسجمهور

غ ی یک نقطۀ قوت اس :
ا نظر ما یکی ا نقاط قوت پیش هاد لل رئیسجمهور غ ی ه در 28
ف رورز ارائ شد ،عدم موجودی
مسائلی وجود دارد ه در نهای

پیششرط اس  .واا

اس

ه

ب ع وان خطوط قرما ا سوز دول

افغانستان و جامعۀ جهانی پیش هشیده خواه د شد .قطعاً براز طال ان
خطوط قرما وجود دارد.

سایر شره ه دهها نیا تأهید داشت د ه ب م ظور رفس عوامل و ابعاد
افغانستان باید دیپلماسی فعال را

م طق از شورشگرز طال ان ،دول

ه مان با تالش هاز نظامی ،انکشافی و تالش براز مذاهره روز دس
بگیرد .تعدادز ا مصاح شوندهها بر این عقیده بودند ه تمام هشورهایی
ه روز طال ان نفوذ دارند ،باید تح

فشار قرار گیرند تا در هشاندن طال ان

ب میا مذاهره سهی شوند .بر اساس اظهارات سفارت بریتانیا در هابل ،این
هشورها ،ب ویژه پاهستان ،میتوان د در هشاندن طال ان ب میا مذاهره نقش
حیاتی ایفا ه د« .تمام هشورهایی ه بر طال ان نفوذ دارند باید بر این گروه
فشار وارد ه د تا ب مذاهره با دول

افغانستان ب ع وان یک دول

مشروع

در این قلمرو تن بدهد .ا نظر من پاهستان میتواند نقش مهمی در این
خصوص با ز ه د».
در حالیک ه فشار در میدان ن رد و م طق براز آوردن طال ان ب میا
مذاهره ،ارورز ب نظر میرسد ،عدم توافق میان با یگران داخلی و
م طق از ا چالشهاز عمدۀ فراروز حل م ا ع در افغانستان ا طرق انجام
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مذاهرات اس  .ب ابراین یکی ا نیا هاز اساسی براز با هردن رو ن از براز
شروع گفتگوهاز لل در افغانستان آشتی دادن موااس با یگران مختلف
اس

 .هارم د سیاسی یونما ه در این پژوهش شره

هرده اس

مشکل چ ین بیان میدارد:
ا نظر من مانس اللی ،عدم توافق بر سر عوامتل م ا عت در افغانستتان
اس  .ب این مع تا هت بتراز طال تان عامتل اساستی م ا عت  ،حضتور
نیروهاز خارجی در افغانستان اس  ...بتراز دولت افغانستتان ...عامتل
اللی ساحۀ م ا ع خیا در افغانستان و پاهستان است و طال تان یتک
برای د آن اس  .براز ایاالت متحدۀ امریکا دلیتل التلی ،ج تگ میتان
دول

افغانستان و طال ان اس  .ب همین دلیل ا نظتر آنهتا بترادران

افغان باید ب شی د و با ه گفتگو ه د .براز استالمآباد ،ایتن م ا عت
پدیدارز ا رقاب

این هشور با ه د اس

تا اطمی ان حالتل ه تد هت

قدرت هاز متخال ا نفوذ تهدیده ده در افغانستان برخوردار نشوند.
ب ابراین ،این شرایط واعی را پیچیدهتر هرده اس  .مثالً با توجت بت
این واعی

مشکل اس

تصتمی بگیتری هت چت هستی بت ع توان

میانجی عمل ه د ...ا این رو ،بدون تواق بتر ستر اینهت ایتن م ا عت
میان چ هسانی اس و شرهاز آن هیها میباش د ،مشکل است هت
هسی در ایتن خصتوص میتانجیگرز ه تد؛ و نیتا مشتکل است هت
پیش بی ی ه ی این پروس ا هجا آغا خواهد شتد ...امتا ال م است ا
جایی این روند آغا شود؛ ولی هر گامی ه در آغا این رونتد برداشتت
میشود ،اقتضا میه د ه ب ستایر بتا یگران اطمی تان داده شتود هت
م افس آنها مالحظ خواهد شد .هیچ یک ا طرفهاز ذزدختل تمتام
آنچ را ه میخواه د ب دس

نخواه د آورد و این مواوع بخشتی ا

پیچیتتتتتتتتتدگی لتتتتتتتتتل در افغانستتتتتتتتتتان استتتتتتتتت .
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ابعاد

مذاکره در شرایط دشوار
راهحل نظامی یکجان

براز طرفهاز درگیر یک گای ۀ ایدئال اس .

ب ابراین ،دول ها و گروههاز شورشی ترجی میده د ب لورت یکجان
م ا ع را پایان ده د تا خود بر مس د تصمی گیرز نشست و نگران در نظر
گرفتن م افس طرف مقابل ن اش د 48.اما مانی ه پایاندادن ب م ا ع ب
فراتر ا توان آنها باشد ،طرفین ب مذاهره متوسل

لورت یکجان

میشوند 49.در چ ین شرایط ،بُنبس
ا طریق مذاهره.

50

نظامی فرلتی اس

براز حل م ا ع

در موارد مختلفی نظیر السالوادور ،گواتیماال ،افریقاز

ج وبی و ل ان ،بُنبس هاز نظامی ا طریق مذاهره شکست شدند .در مورد
آ یرل د شمالی ،دول
ج گ ب بُنبس

بریتانیا و ارتش موق

جمهورز آیرل د پس ا  25سال

رسیدند و براز حل آن ب مذاهره تن دادند.

ال م ب یادآورز اس

51

ه علیرغ نقش هلیدز مذاهره در رفس بُنبس  ،ت ها

یکچهارم تا یکسوم ج گهاز داخلی معالر توانست اند ب مرحلۀ مذاهره

48. William Zartman, “Conflict Resolution and Negotiation,” in Jacob
Bercovitc, Victor Kermenyuk, and I. William Zartmen (eds.), The Sage
Handbook of Conflict Resolution, 322-339 (Los Angeles, London, and New
York: SAGE, 2009), 324.
49. Ibid.
50. William Zartman, “Dynamics and Constraints in Negotiations in Internal
Conflicts,” in I. William Zartman, ed., Elusive Peace: Negotiations and End to
Civil Wars, (Washington D.D.: Brookings Institution, 1995), 8; Connable and
Libicki, How Insurgencies End, 18-19.
51. Connable and Libicki, How Insurgencies End, 19.
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برس د 52.در اغلب موارد ،طرفهاز م ا ع و عمدت ًا شورشگران ب س دلیل
ذیل ا مذاهره م صرف شدند:
 .1سابق طوالنی استفاده ا خشون

براز سرهوب ناراایتیهاز

سیاسی
 .2فرض هردن پیرو ز یکجان در ج گهاز داخلی
 .3عدم راای
غارتگران

م ی بر فروگذارز فرل ها براز فعالی هاز پردرآمد
53

مورد سریالنکا ه در آن ب رهاز تامیل تن ب مذاهره ندادند ،یک مثال واا
اس  .در این تصمی  ،ره رز این گروه نقش اللی داش  .تحلیلگران بر این
باورند ه «ویلوپالز پرابکاران» ،ره ر ب رهاز تامیل ،ب این دلیل مذاهره را
رد هرد ه باور نداش

بتواند در سریالنکاز پسام ا ع ب چهرۀ سیاسی

معمولی م دل شود 54.این امر نشانده دۀ نقش ره ران رادیکال در ناهامی
تالشها براز حل م ا ع ا طریق مذاهره اس  .در سریالنکا ،ه گامی ه
تالشها براز مذاهره ناهام شد و خشون ها افاایش یاف  ،دول

سریالنکا ب

سیاس پاکسا ز «تروریس تامیل» روز آورد 55.بدین سان ،دول در لدد
تغییر توا ن قوا میان دول

و گروه تامیل برآمد و در این راستا فشار نظامی

”52. Zartman, “Dynamics and Constraints in Negotiations in Internal Conflicts,
3; Connable and Libicki, How Insurgencies End, 18.
53. Connable and Libicki, How Insurgencies End, 19.
54. Ibid., 32.
55. Mirjam Weiberg-Salzmann, “Ending Ethnic Civil Wars: Negotiations or by
Military Defeat? Lessons on Security from Sri Lanka,” Journal of Asian and
African Studies 50 (2), 2015: 148.

75

خویش را شدت بخشید .م ا عۀ سریالنکا در نهای
میالدز ،مانی ه دول

در ماه می سال 2009

آخرین پ اهگاههاز ب رهاز تامیل را تصرف هرد،

خاتم یاف  56.خت ج گ ا طریق پیرو ز یکجان

در سریالنکا در پی

تالش هاز متعدد ناهام براز گفتگو و عدم توافق طرفین بر سر م ا ع و
جائیات شرایط پسام ا ع حالل شد.
ب ابراین ،هرچ د مذاهره ایدئالترین راه براز خروج ا یک بُنبس

ش اخت

میشود ،این رویکرد دشوارترین گای نیا میباشد .احتمال مذاهره ب عوامل
متعددز وابست اس

ه شامل ساختار م ا ع  ،تالشهاز پیشام ا ع ،

عوامل م ا ع و شیوۀ برخورد با آنها ،قدرت نس ی دول

و شورشیان و

مسائل دیگرز ه در فوق ذهر شد ،میباشد .مذاهره ب لل م جر نخواهد
شد مگر اینه این عوامل در مراحل پیشامذاهره مورد مالحظ قرار گرفت و
در آج داز حل م ا ع شامل شوند.
مذاهره یا چان نی ب ع وان روش مرسوم براز حل م ا ع ب روندز اطالق
می شود ه در آن موااس مخالف در یک توافق مشترک ادغام میشود 57.در
آغا  ،طرفین م ا ع گفتگوهاز مستقی را ترجی
شکس
وساط

میده د ،اما پس ا

در اعمال نفوذ بر رفتار طرف مقابل ،آنها براز شروع گفتگوها ب
طرف سوم توسل میجوی د.

58

میانجیگرز روابط دوجان

میان

56. Weiberg-Salzmann, 149.
57. William Zartman, “Conflict Resolution and Negotiation,” in Jacob
Bercovitc, Victor Kermenyuk, and I. William Zartmen (eds.), The Sage
Handbook of Conflict Resolution, 322-339 (Los Angeles, London, and New
York: SAGE, 2009), 323.
58. Ibid., 325.
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طرفین درگیر را ب روابط س جان

تغییر میدهد ه در آن ،جانب ثالث،

گفتگوهاز میان طرفین را تسهیل میه د تا ا این مجرا ،موانعی ه طرفین
را ا رسیدن ب مرحلۀ گفتگو با میدارند ،مرفوع سا ند .مذاهرات ه بر
اباارها و ه بر فرجام م ا ع متمرها اس

و هدف آن ایجاد اعتماد ،ب وجود

آوردن شرایط گفتگو و حل اختالف میان مخالفین اس  59.مذاهرات براز
طرفین درگیر این می

را فراه میه د تا بر سر تفاوتهاز خود ب توافق

برس د؛ مسائل ،موااس و اهداف خود را تصری ه د؛ و خواست هاز خود را
مورد بحث قرار ده د 60.مذاهرات ب طور هلی ،مستلام س هدف و مراحل
وابست ب ه اس  :آتشبس ب م ظور هاهش خصوم

میان طرفین؛ توافق

جائی براز تسهیل توافقات بعدز؛ و مصالحۀ هامل 61.با توج ب ساختار،
ابعاد ،پیچیدگیها و شدت م ا ع  ،مذاهره اشکال مختلفی ب شمول مذاهرات
رسمی و غیررسمی ،مذاهرات مستقی و مذاهره ا طریق میانجی را بخود
میگیرد.
در موارد پیچیدهترز نظیر افغانستان ه در آن م ا ع  ،ساختار مغلق و
عوامل و ابعاد چ دگان دارد ،تمام انواع مذاهرات یادشده میتواند ب لورت
ه مان ب هار گرفت شود .ب ابراین مذاهره در شرایط دشوار ،میبایس
شکل چ دسطحی و چ دوجهی ب خود بگیرد .یافت هاز این تحقیق ا ایجاد
هر نوع رابط و انجام هر نوع گفتگو میان طال ان و دول

در هر سطحی ب

59. Ibid.
60. Ibid., 330.
61. Michael Greig & Paul Diehl, International Mediation (Cambridge: Polity,
2012), 10-12.
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م ظور شروع روند لل  ،حمای

میه د .این درحالیس

ه دول

و طال ان

نیا ب مرحل از رسیدهاند ه مذاهره را ب ع وان ت ها راهحل م ا ع ق ول
دارند ،اما بر سر مراحل پیش ا مذاهره توافق ندارد .مه تر ا هم ،
پیششرط سخ گیرانۀ طال ان ه همانا گفتگوهاز مستقی با ایاالت متحده
اس  ،این روند گفتگوهاز لل در افغانستان را مینگیر هرده اس .
اخیرا مولوز هی

اهلل ،ره ر طال ان ،در پیام عیدز خود ا امریکا خواس

تا

با این گروه بر سر حضور نیروهاز امریکایی در افغانستان ب لورت مستقی
مذاهره ه د 62.ا این امر نشان میدهد ه طال ان گفتگوهاز مستقی با
مقامات امریکایی را ب ع وان پیششرط مذاهره با دول

افغانستان تعیین

هردهاند  .این مواوع ق الً نیا چ دین بار ا سوز مقامات طال ان پیش
هشیده شده بود .ب تعقیب پیام ره ر طال ان ،مولوز ع دالسالم اعیف،
سفیر سابق طال ان در اسالمآباد ،در یک مصاح

با رسان ها عین برداش

ا

م ا ع و شرایط طال ان براز مذاهره را بیان هرد .اعیف ،حضور نیروهاز
خارجی در افغانستان را ب ع وان دلیل اساسی م ا ع در این هشور پ داشت
و تأهید ور ید ه ق ل ا شروع مذاهرات مستقی میان دول

افغانستان و

گروه طال ان ،این مواوع باید ب شکل مستقی میان طال ان و امریکا مورد
بحث قرار گیرد .بر اساس اظهارات اعیف ،ق ل ا شروع پروسۀ مذاهره بین
طرفین افغان ،امریکا باید بر سر دو مواوع با طال ان گفتگو ه د .این دو

”62. Hibatullah Akhundzada, “Message of Felicitation.
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مسئل  ،ب قول اعیف ،شامل خروج نیروهاز خارجی و ب تعقیب آن پروسۀ
لل امان شده اس .
با درنظرداش

63

این مواوع ،تالشهاز یکجان ۀ دول

افغانستان براز تحقق

مذاهرات نمیتواند هارز را ا پیش ب رد .ب ع وان مثال ،آتشبس یکجان ۀ
دول افغانستان در ماه جون بدون هیچ دس آورد یا پیشرفتی در جه روند
لل پایدار خاتم یاف  .بر اساس یافت هاز این تحقیق ،ب م ظور تسهیل
گفتگوها ال م اس

یک سلسل میانجیگرزها بر سر اشتراهات ،اختالفات و

آج داز احتمالی لل

لورت بگیرد .با توج ب ابعاد پیچیده م ا عۀ

افغانستان ،میشود ا تمام سطوح میانجیگرز براز تسهیل گفتگوهاز
مستقی استفاده هرد.
هرچهار نوع و سط میانجیگرز (مصالح  ،مشوره ،تسهیل /میانجیگرز
مطلق ،میانجیگرز با استفاده ا فشار) میتواند براز تسهیل گفتگوهاز
مستقی

در افغانستان مورد بحث و استفاده قرار گیرد.

64

مصالح یا

«میانجیگرز خفیف» همک خواهد هرد تا روابط غیرمستقی براز گفتگوها
در سط محدود ایجاد شده و بدینسان می ۀ گفتگوهاز رسمی فراه
شود 65.این گون میانجیگرز معموال ا سوز یک دول
بینالمللی ه مسئولی

بیطرف یا سا مان

تدارهاتی آن را ب عهده میگیرد ،انجام میشود.

63. “Special Interview with Mullah Abdul Salam Zaef,” Tolo News, June 13,
2018:
https://www.youtube.com/watch?v=XNOfXxUI0nQ
64. Michael Greig & Paul Diehl, International Mediation (Cambridge: Polity,
2012), 7
65. Ibid.
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مشوره ب ع وان دومین سط

میانجیگرز مستلام همکارزهاز ف ی

متخصصان در ایجاد رابط و مدیری م ا ع میباشد .این شیوه ب طرفهاز
درگیر همک میه د تا می

هاز مشترهی را براز گفتگوهاز لل

بیاب د 66.در این سط  ،در افغانستان میانجیگرز میتواند ا سوز افرادز ه
در هشور نقش مؤثر ایفا هردهاند و اعتماد هر دو طرف را با خود دارند ،عملی
شود .عالوه بر این ،تسهیل ب مثابۀ سومین سط میانجیگرز ،مستلام
میانجی از اس

ه بر طرفین م ا ع تأثیرگذار باشد تا آنها را وادار ه د تا

مسائل ج جال برانگیا را ا آج داز مقدماتی گفتگوها حذف هرده و گفتگوها
را بر مواوعاتی ه هر دو جانب ب آن عالق م دند متمرها سا د 67.در این
سط  ،یک میانجی میتواند طال ان را ترغیب ه د تا ا پیششرط
سخ گیرانۀ خود در مراحل ابتدایی گفتگوها م صرف شوند .در گفتگوها در
آیرل د شمالی ،بطور مثال،ایاالت متحدۀ امریکا منحیث میانجی مواوع
سسالح محدود هرد 68.در نهای  ،ا آنجایی
گفتگوها را ب مسائل مربوط ب خل ِ
ه عوامل متعدد داخلی و م طق از در م ا عۀ افغانستان دخیلاند ،با وارد
شدن یک میانجی قدرتم د ،میانجیگرز با فشار میتواند ب حل م ا ع
همک ه د .این نقش را دول

یا نهادز میتواند با ز ه د ه ظرفی

ال م

براز استفاده ا قدرت و م ابس ب م ظور ایجاد فشار بر طال ان و حامیان

66. Ibid., 7-8.
67. Ibid., 8.
68. Ibid.
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آنها را براز هشاندن طال ان ب میا مذاهره و همچ ان توانایی اعمال فشار
بر طرفین براز رسیدن ب توافق لل را داشت باشد.

69

ب ابراین ،شرایط دشوار مذاهرات لل در افغانستان میتواند با استفاده ا
سطوح مختلف میانجیگرز به ود یابد .اما علیرغ لاوم اقدامات مختلف،
تمام میانجیها میبایس
مدیری

ا یک برنامۀ واحد پیروز ه د و تح

یک

مشخص عمل ه د .در این رابط  ،سا مان ملل متحد نقش حیاتی

در ایجاد اطمی ان ا یگان بودن میانجی در ره رز این پروس دارد 70.سا مان
ملل متحد یا فرد و هشورز ه ا سوز این سا مان پیش هاد میشود،
میتواند ب ع وان با یگر اللی در این امر ایفاز نقش ه د 71.با توج ب آنچ
گفت شد ،هیچ میانجیگرزاز نمیتواند نتایج مث

در ق ال داشت باشد،

مگر اینه شرایط براز گفتگوها فراه باشد .ب ابراین ،علیرغ نقش حیاتی
میانجیگرز در افغانستان ،راهکار دول

براز می سا ز مذاهرات لل ا

طریق تغییر واس موجود ب نفس دول

و رفس عوامل داخلی و م طق از

م ا ع میتواند نقش تعیین ه ده در خت ج گ داشت باشد.

69. Ibid., 9.
70. Connie Peck, “United Nations Mediation Experience: Practical Lessons for
Conflict Resolution,” in Jacob Bercovitc, Victor Kermenyuk, and I. William
Zartmen (eds.), The Sage Handbook of Conflict Resolution, 411-434 (Los
Angeles, London, and New York: SAGE, 2009), 417.
71. Ibid., 419.
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نتیجهگیری
این تحقیق دیدگاههاز مختلف را در رابط با م ا ع  ،حل م ا ع و امکان
مذاهرات در افغانستان با تاب میدهد .نتایج تحقیق نشان میدهد م ا ع در
افغانستان ب بُنبس

رسیده اس  .طال ان در مواس اعیف قرار ندارند و

دول نیا در موقفی نیس ه بتواند شورشگرز را ا راه نظامی خاتم دهد.
ا این رو ،مذاهره ت ها راه برونرف

ا این بُنبس

اس  .دول

افغانستان و

طال ان هیچ هدام دروا ههاز گفتگو را ن ست اند ،اما هیچ توافقی میان
طرفین در رابط با شیوه و دستور مذاهرات وجود ندارد .دول

در لدد

مذاهرۀ مستقی با طال ان و ادغام این گروه ب روند سیاسی پسا  2001اس .
درحالیک طال ان در پی مذاهرۀ مستقی با امریکاییها هست د تا با خروج
نیروهاز خارجی ا افغانستان ،رژی سیاسی م ت ی بر شریع

را در هابل

برپا ه د.
م ا عۀ فعلی در افغانستان ابعاد و عوامل پیچیدۀ داخلی ،م طق از و
بینالمللی دارد ه سیاس هاز طال ان و رویکرد آنها را در ق ال م ا ع
تح

تأثیر قرار میدهد .ب ابراین ،ه مان با اینه دول

افغانستان و

متحدی ش در لدد گشایش دروا ههاز گفتگو با طال اناند ،پروسۀ لل با
موانعی در سط داخلی و بینالمللی مواج اس  .در نتیج  ،مه ترین مسئل
در افغانستان در ق ال گفتگوهاز لل چگونگی آشتی دادن موااس با یگران
متعدد بر سر س اریوز «خت ج گ» در افغانستان اس .
عالوه بر عوامل متعدد یادشده ،پایان م ا ع ب توانایی نس ی طرفهاز
درگیر بستگی دارد .در حال حاار نقطۀ قوت دول
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افغانستان ،حمای

مردمی و بینالمللی اس ؛ اما مواس واه شیِ نظامی و دیپلماتیک ،ناهامی در
اعمال حاهمی  ،ناتوانی در تأمین عدال
اعفهاز دول

و ام ی

و ارائۀ خدمات عمومی ا

افغانستان ب حساب میآید .در سوز دیگر ،توانایی بقا،

مواس پیشدستان در میدان ج گ ،پ اهگاههاز فرامر ز و حمای
نقاط قوت طال ان اس  .اما نقاط اعف این گروه عدم حمای
بینالمللی ،محدودی هاز قومی و ت ارز و فقدان مشروعی

خارجی
مردمی و

دموهراتیک

میباشد .یافت هاز این تحقیق نشان میدهد ه در مقایس با سال ،2006
مانی ه طال ان ا سوز نیروهاز بینالمللی ب حیث گروه تروریستی
سرهوب میشدند ،این گروه اه ون در حلقات جامعۀ بینالمللی مشروعیتی
نس ی ب دس

آورده و ا سوز آنها ب مثابۀ واقعی

ج گ افغانستان ب رسمی

سیاسی و نظامی در

ش اخت می شود .ا این رو ،نس

ق ل ،طال ان در مواس قوزترز قرار دارند ،اما ه و ا قابلی

ب یک ده
پیرو ز در

میدان ج گ بیبهرهاند.
هیچ نظری شورشگرز و ج گهاز نامتقارن روز آوردن طال ان ب میا مذاهره
را در شرایط موجود ه ب نفس طال ان اس  ،تایید نمیک د .طال ان ا مواس
ه شی در میدان ج گ ،ب این باورند ه میتوان د خواست هاز خود را ا
طریق فشار ب دس
فعلی این گروه این اس

بیاورند .ب ابراین براز مذاهره عجل ندارند .سیاس
ه حکوم دارز را مختل هرده ،توانایی سیاسی

خود را افاایش داده و واس موجود را بیشتر ب نفس خویش تغییر دهد .اوااع
مورد نظر طال ان ا این قرار قرار اس  :فرسایش دول

و ارتش در نتیجۀ

هاهش همکهاز خارجی ،خروج نیروهاز بینالمللی ،افاایش قدرت چان نی
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طال ان منحیث یک گروه سیاسی ن تروریستی /شورشی ،و تشت

نخ گان

سیاسی در ج اح هاز قومی ت مذه ی در نتیج ناسا گارز میان متحدین
سیاسی دول  .ب ابراین طال ان ب میا مذاهره حاار نخواه د شد مگر اینه
ا طریق اتخاذ برنام هاز فعال نظامی در میدان ن رد ،دیپلماسی م طق از
پویا ،اعمال حاهمی  ،تأمین ام ی
عمومی و دول دارز خوب ،دول

و عدال

و به ود ظرفی

ارائۀ خدمات

افغانستان بتواند واس موجود را ب نفس

خویش تغییر دهد .ب ع ارت دیگر ،ب م ظور هشیدن طال ان ب میا مذاهره
دول

و رسیدن ب توافق لل  ،ال م اس

افغانستان فشارهاز نظامی را در

میدان ن رد افاایش داده ،دیپلماسی پویاز م طق از را براز رفس عوامل
م طق از م ا ع روز دس

گرفت و در اعمال حاهمی

و دول دارز خوب

سعی نماید .در سوز دیگر ،طال ان با پیشدستی در میدان ج گ ،هارت
مذاهره را ب م ظور ایجاد فضاز سیاسی براز افاایش مشروعی

و تقوی

حرب هاز فشار خود با ز میه د .نتیج ای ک  ،احتمال وقوع مذاهره در
شرایط ه ونی اعیف اس  ،مگر اینه تحول ب یادی ی در موا نۀ قدرت رخ
دهد.
عالوه بر این ،رسیدن ب مرحلۀ مذاهره نیا م د طرح گامب گام آج داز لل
و یک سیاس

جامس حل م ا ع اس

ال م روند مذاهرات و واعی

ه الاامات ق ل ا مذاهره ،گامهاز

پسامذاهره در در خود داشت باشد .در این

لورت مرحل آغا مذهره ،روند گفتگوها و توقعات طرفین ا نتایج مذاهره
روشن خواهد شد .تا مانیک لراح
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هافی در مورد چگونگی مذاهره و

خواس هاز طرفین ب وجود نیاید شورشیان گامهاز مؤثرز ب سوز مذاهره
برنخواه د داش .
همچ ین با توج ب ویژگیهاز پیچیده و چ دبُعدز این م ا ع  ،راهکار
جامس حل م ا ع در افغانستان باید ب گفتگوهاز لل ب مثاب روندز فراتر
ا گفتگوهاز لورز میان دول و ع الرز ا طال ان بپردا د .م ا عۀ موجود،
ابعاد داخلی و بینالمللی دارد ه ال م اس

ق ل ا و در جریان مذاهره مورد

بحث قرار گیرد .در سط داخلی ،اگر برنام از براز هاهش موانعی نظیر فقر،
بیکارز ،حاهمی

اعیف قانون ،ناام ی ،اقتصاد مواد مخدر و دول دارز

اعیف ،در پالیسی گ جانیده نمیشود ،این موارد حدأقل باید مورد بحث قرار
گیرند .در سط م طق  ،دول

باید راهکارز براز آشتی دادن موااس قدرت

هاز م طق در افغانستان بس جد .یافت هاز این تحقیق نشان میدهد ه
دول

افغانستان ظرفی

ال م براز مدیری

چ ین دیپلماسیاز را ندارد .ا

این رو ،ایاالت متحده و متحدانش میتوان د در حمای ا دول افغانستان در
این خصوص ،ب ویژه در مراحل مقدماتی ،نقش مث تی ایفا ه د .اما چ ین
حمایتی ن اید قدرت هاز م طق را تحریک ه د .در بهترین حال  ،دول
افغانستان باید این ظرفی

را ب وجود بیاورد تا قدرتهاز دخیل در

افغانستان را متقاعد ه د ه آنها ا لل درافغانستان سود بیشتر ا دوام
ج گ خواه د برد.
با شروع مذاهرات ،آنها باید ا آج داز گامب گام پیروز ه د تا ا مداخالت
اخاللگران جلوگیرز شود .مذاهرات باید ب سم

دس یابی ب توافق بر سر

گفتگوهاز بعدز و مسائل مه تر جه دهی شود .ب ابراین ،آغا مذاهرات ب
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مع از حل م ا ع نیس

و ن اید ب مع از تحکی لل انگاشت شود .اما اگر

مدیری

ند.

مذاهرات درس

شود ،میتواند آغا روند لل پایدار را رق

مذاهره دریچ از را براز توافق لل با میه د و بستر سیاسی ال م براز
تحکی لل ب وجود میآورد .پس ا حصول توافق لل  ،طرفین دخیل در
مذاهره باید اطمی ان بده د ه این توافق پایدار خواهد ماند و بسترز
سیاسی براز تحکی لل فراه خواه د هرد .ا این رو ،مه اس
ب دس

تا توافقی

آید ه پایدار مانده و می هاز لل دایمی را میسر سا د.

شواهد نشان میدهد ه پس ا توافق ب دس
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آمده در نتیجۀ مذاهره ،در

مواردز ه عوامل ریش از ج گ ا میان برداشت نشده 25 ،درلد احتمال
برو مجدد خشون وجود دارد.
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مذاهرات و توافق ،گامهاز آغا ین ب سوز لل میباش د .براز رسیدن ب
لل دایمی ال م اس این اطمی ان حالل شود ه ساختار و فره گ م ا ع
ا طریق یک روند مصالح و آشتی گامب گام متحول میشود 74.در این روند،
سیاس هاز حل م ا ع باید ب ریش هن هردن عوامل م ا ع  ،آشتی
طرفهاز درگیر ،ع ور ا واعی

قط یشده ،مدیری

تفاوتها و ندگی مسالم آمیا راهی پیدا ه د.

اختالفات ،پذیرش
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یافت هاز این تحقیق نشان میدهد ه روند طتوالنیمتدت تتامین لتل در
اولوی

طرفین درگیر در افغانستان قرار نداشت و درحال حاار اولوی اللی

رسیدن توافق و خت خشون اس  .هرچ د این اولوی ب دز با توج ب نیتا
ب فوری آتشبس و گفتگو قابل درک اس  ،امتا ال م است اقتداماتی بتراز
تحول ساختار و فره گ م ا ع در درا مدت ،بخشی ا سیاست جتامس حتل
م ا ع باشد .تاریخ افغانستان درس خوبیس تا ب اهمی نگاه درا متدت بت
حل م ا ع متوج شوی  .در آخرین مورد ،ظهور مجدد طال ان نتیجۀ فقتدان
نگاه دوراندیشان در حل م ا عۀ افغانستان اس  .در غیتاب یتک دیتد جتامس،
م ار ه با تروریس و شورشگرز پتس ا ستقوط امتارت استالمی طال تان در
سال  ،2001نتوانس

مشکل افغانستان را حل ه د .در نتیج طال ان ،پس ا

عقب نشی ی موق  ،ب سرع

ب میدان ن رد با گشت د .این س اریو تکرارپذیر

اس  ،مگر اینه ب ریش هاز مشکل افغانستان و پروسۀ لل ب مثابتۀ یتک
رونتتتتتتتتد درا متتتتتتتتدت و چ دالیتتتتتتتت پرداختتتتتتتتت شتتتتتتتتود.
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ضمیمۀ الف :پرسشنامه
پژوهش الگوهای صلح با طالبان
ماهیت طالبان و منازعه
 .1دالیل اللیِ ج گ طال ان و هدف نهایی این گروه ا دوام ج گ چیس ؟
 .2چرا طال ان در  15سال اخیر ،علیرغ تالشهاز لل دول  ،ج گ مسلحان را
بر مذاهره ترجی دادهاند؟
 .3آیا طال ان یک گروه شورشی محلیاند ،یا جدال آنها ابعاد م طق از و
بینالمللی دارد؟ لطفاً توای دهید.
 .4لطفاً عل ها و ابعاد بومی یا محلیِ ج گ طال ان را توای دهید.
 .5لطفاً عل ها و ابعاد م طق از ج گ طال ان را توای دهید.
 .6لطفاً دالیل ابعاد بینالمللی ج گ طال ان را توای دهید.
 .7آیا طال ان ارادۀ سیاسی براز پایاندادن ب م ا عۀ جارز را دارند؟
 .8آیا طال ان می توان د ا طریق ور و خشون بر دول افغانستان غل ه د؟
 .9آیا دول افغانستان توانایی نظامیِ هافی براز محو طال ان را دارد؟
تالشهای قبلی مذاکره با طالبان
 .10چرا تالشهاز ق لی در  15سال پسین براز خت م ا عۀ طال ان ناهام شدند؟
 .11چرا طال ان ب طور یکجان اهثر این مذاهرات و گفتگوها را فسخ هردند؟
 .12نقش دول افغانستان در ناهامی این مذاهرات را چگون ار یابی میه ید؟ (آیا
دول توانایی پیشبُرد موفقانۀ چ ین مذاهراتی را داش ؟)
 .13چ عوامل محلی در ناهامی تالشهاز ق لی مذاهره با طال ان نقش داشت د؟
 .14عوامل م طق از و بینالمللی این ناهامی را چگون بررسی میه ید؟
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 .15نقش میانجیهاز خارجی مان د ترهی  ،قطر ،مالدیف و روسی در تالشهاز
پیشین و ناهامی آنها را چگون ار یابی میه ید؟
 .16توای شما در مورد نقش یوناما در مذاهرات ق لی و ناهامی آنها چیس ؟
امکان مذاکره و حل منازعه در آینده
 .17با توج ب سابقۀ م ا ع و تالشهاز مکرر براز حل آن در گذشت  ،امرو چ
موانس محلی ،م طق از و بینالمللی بر سر راه روند لل موفقان در افغانستان
قرار دارد؟
 .18با توج ب م ابس و امکانات دول افغانستان و ابعاد ج گ ،هدام یک ا س
استراتژز اللیِ حل م ا ع (سرهوب نظامی ،مذاهره و یا آمیاهاز ا هر دو) را
براز حل م ا عۀ افغانستان مؤثر میدانید؟ لطفاً توای دهید.
 .19آیا فکر میه ید فشار نظامی بر طال ان و راهاندا زِ دیپلماسی تهاجمی در
م طق  ،ب طور ه مان ،ب هشاندن طال ان ب پاز میا مذاهره مؤثر خواهد
بود؟ لطفاً توای دهید.
 .20آیا فشارهاز اخیر ایاالت متحدۀ امریکا بر طال ان و پاهستان ،ب خت ج گ در
افغانستان همک میه د یا ابعاد و الی هاز م ا ع را پیچیدهتر خواهد ساخ ؟
 .21آیا دول افغانستان ،موا ز با سیاس هاز تهاجمیِ اخیر ایاالت متحده ،توانایی
راهاندا زِ «دیپلماسی تهاجمی» جه فشار بر هشورهاز م طق براز
دس هشیدن ا حمای طال ان را دارد؟
 .22در لورتی ه طال ان حاار ب مذاهره شوند ،با هدام شاخ یا شوراز این گروه و
در هجا مذاهره شود؟
 .23اگر طال ان حاار ب مذاهره شوند ،آیا بهتر اس مذاهرات مستقیماً میان دول
افغانستان و طال ان انجام شود یا توسط یک میانجی؟ لطفاً دالیلتان را توای
دهید.
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 .24ب نظرتان چ هسی می تواند نقش بهترین میانجی را با ز ه د؟ میانجی داخلی
یا خارجی؟ حاب سیاسی یا یک سا مان محلی مشخص ،یک هشور یا سا مان
بینالمللی مشخص؟ لطفاً دالیلتان را توای دهید.
 .25نقش سا مان ملل متحد در راهاندا ز و پیشبُرد روند لل را چگون ار یابی
میه ید؟ آیا این سا مان در آی ده میتواند همکی انجام دهد؟
 .26ظرفی و قابلی شوراز عالی لل در پیشبُرد مذاهرات با طال ان را چگون
ار یابی میه ید؟
 .27آیا طال ان شوراز عالی لل را ب ع وان یک نهاد معت ر پیشبرندۀ مذاهرات ب
رسمی خواهد ش اخ ؟ لطفاً دالیلتان را توای دهید.
 .28نقش پاهستان را در مواسگیرز طال ان در می ۀ مذاهره و لل چگون بررسی
میه ید؟
 .29ادغام حاب اسالمی گل دین حکمتیار در روند سیاسی چ تأثیرز بر امکان
مذاهره با طال ان خواهد داش ؟
 .30گسترش داعش در افغانستان چ تأثیرز بر سیاس طال ان دربارۀ مذاهره با
دول افغانستان خواهد داش ؟
 .31روز ه رفت  ،براز خت م ا عۀ طال ان ب چ شرایط و الااماتی نیا خواهد
بود؟
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ضمیمۀ ب :لیست مصاحبهشوندگان
 )1یکی ا دس یاران پیشین رئیسجمهور هر ز ه ب شرط عدم ذهر نامش
لح

هرد.

 )2آ اد ،ریحان ؛ عضو پارلمان افغانستان
 )3سفارت ایاالت متحده در هابل؛ یکی ا مأموران سیاسی سفارت ه ب شرط
عدم ذهر نامش لح

هرد.

 )4سفارت بریتانیا در هابل؛ یکی ا مأموران سیاسی سفارت ه ب شرط عدم ذهر
نامش لح

هرد.

 )5قلیپور ،علیراا؛ انستیتوت مطالعات سیاسی و بینالمللی و ارت امور خارجۀ
ایران ،بخش مطالعات آسیا.
 )6گل ز ،گلمحمد؛ عضو حاب اسالمی (شاخۀ ارغ دیوال)
 )7حیدرز ،محمداشرف؛ رئیس پالیسی و استراتژز و ارت امور خارجۀ جمهورز
اسالمی افغانستان
 )8مهدز ،محیالدین؛ عضو پارلمان افغانستان و عضو شوراز ره رز جمعی
اسالمی
 )9م لی ،نجیب؛ تحلیلگر امور سیاسی در هابل
 )10م صور ،ع دالحفیظ؛ عضو پارلمان افغانستان
 )11مایودون ،پییِر؛ رئیس هیئ اتحادیۀ اروپا در افغانستان
 )12مجاهد ،ع دالحکی ؛ معاون شوراز عالی لل

افغانستان و رئیس پیشین

نمای دگی طال ان در سا مان ملل متحد
)13

نصراهللخان ،اهد؛ سفیر پاهستان در افغانستان

)14

ناطقی ،محمد؛ معاون حاب وحدت

)15

شوراز ام ی ملی افغانستان؛ یکی ا مشاوران ارشد شوراز ام ی ه ب شرط

عدم ذهر نامش لح

هرد.
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)16

پارامانوف ،والدیمیر؛ پژوهشگر ارشد سابق /هماه گه دۀ پژوهش مرها
تحقیقات اقتصادز و مشاور پیشین رئیسجمهور ا بکستان براز سیاس هاز
اجتماعی ت اقتصادز

)17

رفیعی ،عایااهلل؛ رئیس اجرایی مجمس ملی جامعۀ مدنی افغانستان

)18

راوش ،داوود؛ ره ر حاب ملی ترقی مردم افغانستان

)19

سلی  ،عطاءالرحمن؛ معاون ،شوراز عالی لل افغانستان

)20

سک درز ،قاس شاه؛ رئیس مرها مطالعات افغانستان و م طق  ،تاجیکستان

)21

شیشی گ ،هو؛ رئیس مطالعات ج وب و ج وب شرق آسیا و اقیانوسی در
انستیتوت روابط بینالمللی معالر چین

)22

ت ی ج ،بشیراحمد؛ عضو ج ش ملی اسالمی

)23

یوناما؛ مأمور سیاسی ه ب شرط عدم ذهر نامش لح

)24

یفتلی ،رقا؛ رئیس ب یاد تحقیقاتی حقوق نان و اطفال.
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هرد.

واژهنامه
م ا ع  :الطالح «م ا ع » ب جستجوز اهداف ناسا گار ا سوز طرفهاز
مختلف اطالق میشود ه میتواند چهرۀ نظامی یا غیرنظامی ب خود بگیرد.
ا آنجایی ه هدف پژوهش حاار ،مطالعۀ یک نااع خشون آمیا معین اس ،
و یک

م ظور ما ا م ا ع بیشتر اختالف نظامی یا خشون آمیا میان دول
گروه شورشی اس .

شورشگرز :شورشگرز ب فعالی هاز نظامی و ستیاهجویانۀ گروههایی
اطالق می شود ه لاوماً بخشی ا دول نیست د .ب ع ارت دیگر ،شورشگرز
م ار هاز مسلحان ا سوز ه شگران غیردولتی اس

ه یک هدف سیاسی

را دن ال میه د .حمالت تروریستی ممکن اس

علی اهداف نظامی یا

ملکی لورت بگیرد .گروههاز شورشی ا تاهتیکهاز خشون آمیا نظیر
عملیات بغاوتگران گرفت تا تصرف قلمرو و اعمال تروریستی استفاده
میه د.
ه در آن خشون اساساً علی اهداف

تروریس  :تروریس نوعی ا ج گ اس

ملکی لورت میگیرد .تروریس شورشگرایان عملی هدفم د اس

و اهداف

آن میتواند هوتاهمدت یا درا مدت باشد.
اج ار :اج ار شکل پیچیدهاز ا اعمال فشار بر یک طرف ج گ اس
مذهور ب لورت یکجان

تا طرف

ب ج گیدن خاتم بدهد یا ه فشار جه

حل

م ا ع ا طریق مذاهره اس  .اج ار قهرآمیا اساساً متکی بر نیروز فیایکی
اس  ،اما اج ار دیپلماتیک بیشتر بر تعامالت خشون پرهیاان بس ده میه د.

93

دیپلماسی :در حل م ا ع  ،دیپلماسی ب مدیری

یک م ا ع ا طریق

مذاهره اطالق میشود .در این می مذاهره و میانجیگرز دو ع صر اساسی
دیپلماسی ب حساب میآید.
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ارت اطات :م ظور ا ارت اطات ،حفظ تماس میان طرفهاز درگیر در م ا ع
با هدف تسهیل مذاهرات و حل م ا ع میباشد.
مذاهره :مذاهره ب روندز گفت میشود ه طرفهاز دخیل میهوش د
نااعهاز خود را با استفاده ا رویکردهاز خشون پرهیاان حلوفصل ه د.
در اغلب موارد ،مذاهرات نخستین گام در راستاز حل م ا ع و لل
میباشد .یک مذاهره ساخ یافت شامل س مرحلۀ میانجیگرز ،مصالح و
آشتی اس  .در مرحلۀ میانجیگرز ،طرف ثالث یا میانجیگر دس

ب

مداخل می ند تا گروههاز متخال را ب م ظور گفتگو دربارۀ احتماالت حل
م ا ع ه ار ه بیاورد .در مرحلۀ مصالح  ،جانب سوم ،گروههاز متخال را
تشویق میه د تا ب سم

مذاهره گام بردارند .در مرحلۀ آشتی ،گروههاز

متخال تالش میه د بر دشم ی و ق ول تفاوتهاز همدیگر فایق آی د.
توافق براز حل م ا ع  :ب مرحل از ا حل م ا ع گفت میشود ه در آن
مذاهره م جر ب توافق میان طرفهاز متخال میشود ه م ی بر آن باید
م ا عۀ خود را حل ه د .در این مرحل ممکن اس

یک توافقنام ب امضا

76. Christer Jonsson and Karin Aggestam, “Diplomacy and Conflict
Resolution,” in Jacob Bercovitc, Victor Kermenyuk, and I. William Zartmen
(eds.), The Sage Handbook of Conflict Resolution, 33-51 (Los Angeles,
London, and New York: SAGE, 2009), p. 33; Gartner et al., “Assessing
”Outcomes.
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برسد ،اما تط یق این توافق نام تعهدات بیشتر را ا جانب تمام طرفهاز
درگیر میطل د.
حل م ا ع  :حل م ا ع یکی ا جامسترین گامها ب سوز لل پ داشت
میشود .این روند ،طوالنیمدت ،وسیس و پیچیده اس

ه در آن عوامل

ریش از و شرایط ب یادز یک م ا ع ب لورت هم جان

حل میگردد .در

این پروس  ،ساختار م ا ع و رفتار گروههاز متخال ا «ستیاهجویان » ب
«سیاسی» تغییر میپذیرد .ب ابراین ،حل م ا ع  ،م ا ع را ب یک روند
سیاسی ت دیل میه د.
لل  :لل

ب عدم موجودی

ج گ ب هر وسیل و هر شکلی اطالق

میگردد .لل می تواند م فی و یا مث
لل روندز اس

باشد؛ ساختارز یا فره گی باشد.

ه ساختار و فره گ خشون

را ب محیط مسالم آمیا

ت دیل میه د .ب م ظور رسیدن ب لل  ،ساختار و فره گ م ا ع باید با
فره گ مدارا و شمولگرایی سیاسی تعویض شود.
لل آورز :لل آورز ب واعیتی گفت میشود ه در آن گروههاز متخال
ب لورت داوطل ان حاار میشوند م ا ع را حلوفصل ه د .در این مورد
گروه هاز متخال ا تداوم م ا ع خست شده و هیچ نتیج از را در تداوم
فعالی

نظامی نمیبی د .ب ابراین ،آنها تمایل پیدا میه د تا نااع خود را

در یک محیط مسالم آمیا حلوفصل ه د.
لل بانی :ب نوعی ا مداخلۀ نیروهاز بینالمللی اطالق میشود ه معموالً با
راای

طرفهاز درگیر لورت میگیرد و هدف ا آن ،این اس
95

ه ب

گروههاز متخال

همک ه د تا رفتارهاز ستیاهجویانۀ خود را ب

فعالی هاز مدنی و سیاسی تغییر ده د.
تامین لل  :تامین لل  ،فعالی هاز لل آورز و لل بانی را ا طریق حل
مسائل ساختارز و روابط درا مدت میان گروههاز متخال تقوی

و حمای

میه د .ب ع ارت دیگر ،تامین لل مرحل پیشرفت تر لل آورز و لل بانی
اس .
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77. Ramsbotham, Woodhouse, Miall, Contemporary conflict resolution: the
prevention; Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, and I. William Zartman, The
SAGE Handbook of Conflict Resolution (Loss Angeles, London, New Delhi,
Singapore, Washnigton: SAGE, 2009).
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معرفی نویسنده
یعقوب ابراهیمی استاد علتوم سیاستی در دانشتگاه هتارلتون در اتتاوا است .
ابراهیمی دهتراز خویش را در رشت سیاس
دس

بین الملل ا همین دانشگاه ب

آورده و در حال حاار در حو ه نظری هاز روابتط بینالملتل ،ام یت

بین الملل و تحلیل م ا ع مصروف پژوهش اس  .مقاالت علمی ابراهیمتی در

ژورنالهایی چون سروز آسیاز میان  ،تروریس و خشون سیاستی ،ج گهتاز
هوچتتتتک و شورشتتتتگرز و جاهتتتتاز دیگتتتتر نشتتتتر شتتتتده انتتتتد.
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