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 01/021/2019         یمحمد سالم حسن

 در تعامل با طالبان؛  یاسیاجماع س
 امکاناتموانع و 

 

اظهارات  نیدر مذاکره با طالبان، در تازه تر امریکا ۀمتحد االتیا ۀوزارت خارج خاص ۀندینما لزاد،یخل یزلم

کرده است. از مجموع اظهارات  ادیگروه  نیطالبان از موانع صلح با ا ۀاش با گروخود پس از مذاکرات شش روزه

امتناع طالبان از  تخت،یدر پا یاسی: عدم اجماع سبردتوان سه امر را به عنوان موانع صلح نام  یم لزاد،یخل یآقا

 .یجمهور فعل سییبودن ر دایدولت افغانستان و کاند تیوعمشر رشیپذ

 میخواه یطالبان را به صورت فشرده بررس ۀدر تعامل با گرو یاسیاجماع س امکاناتداشت، موانع و  ادی نیا در

 .کرد

در  یدر جامعه فعال هستند که هر کدام به نسبت یمتنوع یاسیس یهاانیجر ،یو متکثر کنون دینظام جد ۀیسا در

 یکه دارند، م یرا با تمام تفاوت و گوناگون یاسیمتعدد س یهاانیدارد. جر ریکشور حضور و تاث یاسیس یفضا

 :داد یجا فیتوان در سه ط

 مقاومت ۀجبه

در مخالفت با طالبان و بازگشت  لیاز مسا یاریدر بس دگاهیتفاوت د رغمیعل ،یاسیس یها انیاز جر فیط نیا

باالتر از بازگشت طالبان به قدرت  یکابوس چیه هاانیجر نیا یاشتراک نظر دارند. برا یاسیشان به قدرت س

ها هزار ده نیو طرف دهیجنگ ها نایجر نیا ادره به دره و کوه به کوه ب ت،یبه وال تیکه وال یوجود ندارد؛ گروه

هم محسوب  یکه خصم خون یگروه طالبان نه تنها دشمن فکر ف،یط نیا ید. براانمتحمل شده حروجکشته و م

سابق شان  یسران طالبان هنوز برهمان پندارها شود، یکه حس م شود یم دیتشد یمخالفت زمان نی. اشودیم

 یبه استثناء برخ ،یتر و رهبران سنت یمیاحزاب قد تیاصرار دارند. اکثر شانگذشته  یباورها و بر رفتارها

 .دارند یو همدل یهمراه فیط نیاشخاص و احزاب مشخص، با ا

 هاکنوکراتت

کار  یاند، با رو ها مهاجرت، از شرق و غرب جهان، به وطن برگشته که پس از سال ییهاتیو شخص افراد

 نیاند. در ا کرده جادینو ا یهاانیجر د،یجد یهاشهیکرده و جوان و اند لیتحص یروهایبا جذب ن دیآمدن نظام جد

و حکومت  یبا تفکر طالبان یادیبن خالفتاما وجه اشتراک شان، م افت؛یتوان  یرا م یتنوع معنا دار زین فیط

نگاه  فیط نیکردگان، با ا لیو تحص پوهنتون دیافغانستان، اسات یمدن ۀجامع نیفعال تیاست. اکثر کیولوژیدیا

 .همدالنه دارند
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 با طالبان همدالن

 ییهاده و بستانوهمواره ب زیدر کنار حضور فعال در دولت، با طالبان ن ها انیاز احزاب و جر یگرید ۀدست

با  یمداران، مخالفت استیاز س فیط نیاند. ا گروه را ادامه داده نیداشته و در طول هفده سال روابط شان با ا

 .تهیکو یشورا ایبر مسند قدرت باشد  یفعلرد که دولت ندا یشان تفاوت یحضور طالبان نداشته و در واقع برا

 افغانستان یعاد مردم

افغانستان. هرچند همه  یعاد مردمنام برد؛  دیو با توان یرا م یچهارم فینامبرده، ط یاسیس فیبر سه ط عالوه

ا منفرد از مردم برشمرد؛ اما از ها رتوان آن یافغانستان هستند و نم مردممتعلق به  ،یتا حد ،یاسیس یهاانیجر

ها را ندارند، الزم است آن کی چیه تیعضو ها،انیاز جر یادارهو رغمی، علمردماز  یکه بخش بزرگ ییجاآن

 .رندیمستقل مورد نظر قرار گ فیبه عنوان ط

به  وسانهیما یو گاه دوارانهیصلح را ام یبرا یتشنه صلح هستند و هر اقدام کهنیافغانستان، با ا یعاد مردم

گروه و چه در زمان مبارزات آن در برابر دولت،  نیاز عملکرد طالبان، چه در زمان حکومت ا نند،ینشینظاره م

ن به خاک و برده است، فرزندان مردم افغانستا ومدولت هج یندارند. اگر طالبان بر قطعات نظام یخاطره خوش

 یهایاز دولت شتریافغانستان، ب یطالبان، مردم عاد یها یریاند، در انفجارها، حمله بر شهرها و راهگخون افتاده

  .انددهیصدمه د هایو خارج

کرد، حضور و عدم حضور در بدنه قدرت  میفعال در کشور را تقس یاسیس یهافیتوان، ط یکه م یگرید ۀیزاو

قدرت  ۀریاز دا ،یکه به هر نحو ی. کسانشودیتوجه م یها و منافع کالن ملاست. در افغانستان، کم تر به ارزش

ابراز مخالفت با دولت و تحت فشار قرار دادن رهبران حکومت، از  یاند، برا به دور مانده ،یدولت ازاتیو امت

از منتقدان  فیط نیا ی. براکنندیاستقبال م انجامد،یب یعمر دولت وحدت مل دنیبخش انیکه به پا یشنهادیهر پ

امر فرو  نیمخالف دولت هستند، چنان در ا یکه به نحو ینظام از اشخاص معنا ندارد. کسان کیحکومت، تفک

 استیاز س فیط نی. ادهندیرا کم تر مورد توجه قرار م ینشان دادن به هر طرح خوش یرو امدیرفته اند که پ

متاسفانه  ر،یخط طیشرا نی. در اشانهیو دور اند انهیواقع گرا لیمندانه دارند تا تحل مداران، به تحوالت نگاه عقده

 یمدن یهایو آزاد ینظام ادار ،یمل یاردو ،یقانون اساس ،یکه دولت مرکز شود یتر توجه مکم قتیحق نیبه ا

 انیهمه جر یهاو تالشه هاتیها فعالمقاومت جهیافراد مشخص نه که نت یگوناگون، دستاوردها یهادر عرصه

 ،ینظام، قدرت مرکز تینشود و اهم ستهیتر نگر قیعم یاگر کم نهیزم نیو مردم افغانستان است. در ا ها

 یساس، همه دستاوردهاح ۀبره نیرود که در ا یآن م میب ود،نش کیها و منافع از حب و بغض افراد تفکارزش

  .قابل احصاء مردم افغانستان بر باد داده شود ریزحمات و خسارات غ جهیساله و نت نیچند

 نیدر ا لزاد،یخل یافزوده است. آقا یاسیصفوف س یبر آشفتگ لزادیخل یآقا یاظهارات مبهم و چند پهلو متاسفانه

به  دنیطالبان آماده مذاکره است و در مقابل دولت افغانستان، مانع رس ایسازد که گو یوانمود م یها طورصحبت

 .با طالبان است ییتوافق نها

و قابل انتظار است.  یعیامر طب کیعدم توافق نظر در مورد مواجهه با طالبان،  ها،تیواقع نیتوجه به ا با

 یاسیس یهافیمردم و ط یبرا مذاکرات با طالبان یاز محتوا یقناعت بخش حیتوض چیهنوز ه ن،یمضاف برا

در نحوه تعامل با طالبان، اجماع  ات دهند یعوامل دست در دست هم م نیفعال در کشور ارائه نشده است. همه ا

 .وجود نداشته باشد یاسیس



  
 

 

 3از 3

 

 

 آمد؟ قیمانع فا نیبر ا توانیم چگونه

مذاکرات،  یو محتوا شافغانستان، نسبت به رو یاسیس یها انیاست که مردم و جر تیواقع نیاول، فهم ا گام

در مذاکرات  دخلیذ یکشورها ریو سا امریکامتحده  االتی. ااندمناکیتفکر و قدرت طالبان ب یالیو از است مشکوک

افغانستان،  یو مدن یاسیس ۀجامع تیاکثر ،یخاص ۀکه، به استثناء عد رندیرا بپذ تیواقع نیا د،یصلح با طالبان با

از حضور طالبان در بدنه قدرت  ا،ینگرند، و ثان یم دیترد دهیمبهم و نامعلوم مذاکرات با د ینسبت به محتوااوال 

 .اندمناکیکشور ب یو اجتماع یفرهنگ ،یاسیس یبر فضا یتفکر طالبان یالیو است

و  شکه ابهام موجود در رو میآور شد ادیمذاکرات است. به تکرار  یو محتوا شرو یدوم، شفاف ساز گام

در  یاسیبه اجماع س لین ی. برانشاندیم هاتیرا بر مسند واقع هاعهیو شا دیافزایرا م دهایمذاکرات، ترد یمحتوا

شوند.  نییمطرح و تب یاسیگوناگون س یها فیمذاکرات با مردم و ط اتیتعامل با طالبان، الزم است، همه جزئ

مذاکرات نداشته باشند، اجماع  یاز روند و محتوا یروشن ریتصو یاسیس یهاانیرحاصل نشود و ج تیشفاف نیتا ا

مانند  لیمسا یو طرح برخ ییگو یتا کنون تالش کرده است، با کل لزاد،یخل یزلم ینخواهد شد. آقا سریم یاسیس

  .اوردیمخالف طالبان به صورت مبهم، بر دولت افغانستان فشار ب ۀدر جبه یاسیعدم اجماع س نیهم

در کشور است. مذاکره کنندگان با طالبان،  دیفصل جد یها و حفظ دستاوردها به ارزش یده تییسوم، اولو گام

درجه چندم  تیوشوند، در اول اکمالکه  نیشده در هفده سال گذشته، قبل از ا فیتعر یهابدانند که اگر ارزش دیبا

خواهد بود.  یبه عقب نه محتمل که حتم افغانستانشوند، بازگشت  یو در راه صلح با طالبان قربان رندیقرار گ

 یطوالن یبن بست فرارو یبرا ی، ممکن است راه برون رفت«ممکن قیصلح به هر طر»به  دنیبخش تیاولو

 کیشر کیکه بتواند   افغان کیساختن  یبرا یشنافق رو چیجستجو شود؛ اما ه امریکامتحده  االتیجنگ ا نیتر

  .باشد، وجود نخواهد داشت ینجها ۀجامع یبا عزت برا

 یدر مورد محتوا یشان، روشن انداز یهابا فهم دغدغه توان یجامعه تشنه به صلح افغانستان را م نکهیا جهینت

در تعامل مثبت با گروه متخاصم طالبان متحد  همصدا  ،یو انسان یمدن یهابه ارزش یده تیمذاکرات و اولو

 .ساخت

 

  

 

 


