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 پیشگفتار

در مجموعه مطالعات صلحِ انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان منتشر شده است.  رسالهاین 

های کارهای پیشین انستیتوت در ذیل مطالعات صلح عبارت اند از فرآیند صلح أفغانستان: دیدگاه

بخشیدن به منازعه از طریق الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان ٬(1931مردم )

 نگرش و برداشت(، 193۵) صلح در افغانستان چهار دهه گذشتههای بررسی گفتگو ٬(1931) مذاکره

 ( است.1937) وگوهای صلح دولت با طالبانمردم از گفت

مدیون بارنت  گزارم.ها عمیقاً سپاساز آن کهکردند  مکمکرساله در به انجام رساندن این  افراد زیادی

یعقوب ابراهیمی از وس مارسدن از بنیاد آسیایی سوسکس، روبین، استاد دانشگاه نیویارک، مگن

و عباس فراسو از دانشگاه دیکن هستم. از  ، نافع چاودری از دانشگاه گنگز لندندانشگاه کارلتون

ناصر  و کسینانظرات و پیشنهادهای آنان در جریان پژوهش استفاده کردم. از دوستانم چاینیکا س

نسخه اصلی  کنم.گزاری میعمیقا سپاس ردند،بابت حمایتی که از من در جریان پژوهش ک صدیقی

این پژوهش به زبان انگلیسی نوشته شده است و بعد فردوس کاوش آن را به فارسی برگردان کرده 

 گزارم.است. از کاوش بابت برگردان این رساله سپاس

 عمر صدردکتر 
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 مقدمه

 

افغانستان  یمنازعه 1«حل سیاسی»گوناگون  هایالگوها و به تحلیل و ارزیابی طرح این رساله

مشخص چشم انداز چهار حل سیاسی مختلف هر یک اشتراک گروه  یرساله به گونهاست.  پرداخته

و ایجاد حکومت موقت را به بررسی  9شریک قدرتت ٬3نامتمرکزسازی قدرت ٬شورشی در انتخابات

 تن دهند، سیاسی حل درگیر به گفتگو برای رسیدن به یکهای وقتی طرف ٬به طور کل. می گیرد

روی دست دهی سیاست و قدرت در جامعه باید راهکارهای سیاسی برای بازسازمانروشن است که 

سیاسی و روابط قدرت باید سر پایان جنگ و توافق سیاسی به معنای آن است که نظم گرفته شود. 

 رساله به پرسش های زیر می پردازد: ٬شود. به این اساس از نو تنظیم

 افغانستان چگونه خواهد بود؟ یمنازعهسیاسی  حلدورنمای یک   .1

ها حل سیاسی که در باال توضیح داده شد کدامچهار  نقاط قوت و ضعف و یا مزایا و نواقص .3

 ؟اند

باور دارند با نظم « امارت اسالمی»توان شورشیان ایدیولوژیک را که به چگونه می .9

 ای که در محور اصل جمهوری شکل گرفته است آشتی داد؟ سیاسی

ساخت که از  به نظامی مدغمایدیولوژیک را به شدت شورشی  گروهتوان یک آیا می .7

 ؟ و فساد گسترده رنج می برد  مشروعیت بحران ٬داری ضعیفحکومت
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و  بغرنج در بهترین حالتسیاسی  حلرسیدن به یک  اندازچشمکه  پیشنهاد می کنداین رساله 

جه کافی اما به هیچ و سیاسی است، حلشرط الزم برای رسیدن به یک  نظامیبست . بناست مبهم

حل سیاسی توان به شکل گیری یک جنگ نمی بست نظامی در میدانبن گیرینیست. صرف با شکل

در میدان نبرد  باشد و اگر نیروی شورشی ایدیولوژیکموفق و پایدار برای پایان نبرد دست یافت. 

قدرت یا شرکت در انتخابات راضی  به هیچ وجه به تشریک، خودش بداند بست نظامی را به سودبن

حلی هم به هیچ راه بر سر اقتدار حکومت ٬ت جمهورینج ماه تا انتخابات ریاسپبا کمتر از شود. نمی

در یک بستر  ٬یک طرف شود. ازغیر از شرکت شورشیان در انتخابات ریاست جمهوری راضی نمی

انجامد و شمول و باثبات نمیهمه سیاسی انتخابات الزاما به یک حل ،چون افغانستانای همشکننده

 انتقالی و تشکیل حکومت موقت الزم است، فرآیندگیری یک شرایطی که برای شکل ٬طرف دیگر از

با طالبان کل  احتمالیکه توافق با در نظر داشت ترس رو به افزایش تا هنوز فراهم نشده است. 

در الزم است که  ٬اندازدخطر بیسیاسی را به سال اخیر و نظم  11کراتیک دستاوردهای دم

سیاسی که در پایان کار  حل. هر شکلی از دشونوع شتاب عجوالنه خودداری  های صلح از هرتالش

نقش  ٬بالخره سازی مفید واقع شود، نه برعکس.سازی و دولتدموکراسیآید باید برای به دست می

 ت.مهم اس خیلیعدم موفقیت یک حل سیاسی در موفقیت و ها مین کنندهتض

وهش توضیح داده پژ و روش چارچوب تحلیلیاین رساله پنج بخش دارد. در بخش اول 

های درگیر را توضیح طرف خطوط گسلو  1991پس از  منازعههای ویژگیبخش دوم  شده است.

شرکت شورشیان در  برای حل سیاسی که7دیترتیبات نهابخش سوم رساله به بررسی  داده است.

اختصاص یافته  گیرد،می دربررا  حکومت موقت یا تشریک قدرت و ٬نامتمرکزسازی قدرت ٬انتخابات

با در  ٬باالخرهپردازد و ی بن گرفته شود، میهای که باید از موافقت نامهبخش چهارم به درساست. 

را پیش می گیری ای از مباحث اصلی و نتیجهبخش پنجم فشرده ٬نظرداشت یافته های این پژوهش

 د.کش
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 مقدمه 3

 و منطق پژوهش یچارچوب تحلیل

تکرار شده  به این طرف 3111از سال  در افغانستان مذاکره  طریقاز  سیاسی مطلوبیت حل

 Masadykov, Giustozzi and Page 2010; ICG 2012; Clarke and Paul)است

2014; Larson and Rumsbotham 2018; Ibrahimi 2018; Saikal 2018).  در مقطع

پاردایمی در کاربرد مفاهیم  م. این تغییرهستیشاهد دو تغییر پارادایمی در گفتمان صلح  کنونی

همیشه به کار « مصالحه»به بعد اصطالح  1991یکه از سال در حال ٬خودش را نشان داد. نخست

ریچارد  ٬رود. به طور مثالبه کار می« حل سیاسی»اما در وضعیت کنونی اصطالح رفت، می

همکارانش را از کاربرد  1999ی امریکا برای افغانستان و پاکستان در سال ی ویژهنماینده ٬هالبروک

منع کرده بود. بارنت روبین افغانستان شناس امریکایی که با ریچارد « حل سیاسی»اصطالح 

م از ینویسریچارد هالبروک به ما گفته بود که در مطالبی که می» ٬گویدکرد میهالبروک کار می

های دولتی امریکا را ازمانه سپرهیز کنیم. ما هم تعبیر مورد قبول هم« حل سیاسی»کاربرد اصطالح 

اما پس از این که زلمی . (Rubin 2015)« بردیمبود، به کار می« اهش تهدیدک»عبارت از که 

ی امریکا برای صلح افغانستان تعیین شد، خط مشی واشنگتن تغییر کرد و ی ویژهزاد نمایندهخلیل

های یک پژوهش یافته ،عالوه براین شود.جنگ افغانستان استفاده می« سیاسی حل»حال از اصطالح 

دار پایان مسالمت آمیز جنگ از راه گفتگو دهد که بیشتر مردم افغانستان طرفاخیر نشان می

هستند، ولی در صورتی که طالبان پیشنهاد صلح را رد کنند، مردم افغانستان استفاده از نیروی 

 . (71 ٬1931 ٬)صدر کنندنظامی علیه این گروه را تجویز می

روند صلح به »ی جای عباره «االفغانیگفتگوهای بین» یعبارهتغییر دوم پارادیمی این است که 

را گرفته است. مدلول روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان، « رهبری و مالکیت افغانستان

لت محور االفغانی لزوما به معنای گفتگوهای دواما گفتگوهای بین ٬گفتگوهای صلح دولت محور بود

 کند.نیست و در آن دولت در حد یک گروه تنزل می

روشن است که تغییر مفاهیم به معنای تغییر در مصادیق نیز است. امروز برای ایاالت متحده و 

جا که قبال مطرح بود. در این است آن چیزی از صلح با طالبان غیر مصداق حکومت افغانستان

 آوریم:مطرح شده بود، میپیشنهادهای گوناگونی را که برای صلح 

مشاوران  ،انتونیو گوزتوزی و جیمز مایکل پیچ ٬تالتبیک ماسدیاکوف 1999در جدی  .1

 هیأتپیشنهاد کردند که یک « یوناما»گی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان نماینده
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تشکیل شود و  مناطقی که در آن جنگ جریان دارد، بزرگانگان دولتی و لندپایهمرکب از ب

مبنای این پیشنهاد باید تالش  . بر(13-19 ٬3111) روی مصالحه با شورشیان کار کند

به دست را  فرصت شرکت در انتخابات ،کشیدندشد تا شورشیانی که از جنگ دست می

ی تشویقی برای ههم بخشی از بستی ر. تاخیر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوآورند

 شورشیان بود.

ی از هیأتالمللی بحران پیشنهاد کرد که باید سازمان ملل متحد گروه بین 1931 حملدر  .3

بر افغانستان کار کنند.  المللی را بگمارد تا برای رسیدن به مصالحه درگران بینجیمیان

نفره از متخصصان  تا هفت پنج گروهالمللی بحران باید یک ی پیشنهاد گروه بینمبنا

ان داشت از سوی سازمطرف حضور میی بیخارجی حل منازعه که در راس آن یک چهره

مسایل مربوط تقدم و تاخر  ترتیبو  ،آجندا زمان، مکان، شد تا آنانملل متحد تعیین می

د ی این طرح بایابر مبنکردند. هماهنگ می به مذاکره بین طرفین درگیر را تنظیم و

صورت می گرفت تا هر یک از اعضا به یک بخش  هیأتیف میان اعضا این تقسیم وظا

 .(31 ٬3113) پرداختندمشخص از مساله می

قدرت میان  ، طرح تشریک(3-1-111 ٬311۵) فارنلیو ثمایک سمپل و  1937 قوسدر  .9

یک جایی که از آن ٬ی پیشنهاد آنانبر مبناطالبان و حکومت افغانستان را پیشنهاد کردند. 

راه عملی این است که طالبان منشعب شوند و در  ٬ن ممکن نیستاتوافق ملی صلح با طالب

 د. رت بگیروص آتش بسهای از آنان به صورت جداگانه سطح محالت با دسته

یه به کنفرانس بن بالمللی ششست بینطرح برگزاری یک ن 1931سال  اسدهارون میر در  .7

دلیل نبود اجماع سیاسی در داخل و در دسترس ی این طرح به بر مبنارا پیشکش کرد. 

المللی را سازمان ملل متحد باید یک نشست بین گان واقعی مردم افغانستان،نبودن نماینده

. ار کندبرگزطالبان شرکت کنند  های سیاسی افغانستان به شمولی گروهکه در آن همه

 کارراهای توافق روی یک پیشنهاد کرده بود که بر رییس جمهور پیشین نیز ٬حامد کرزی

 .(Mir 2018) المللی برگزار شودافغانستان الزم است یک نشست بینبرای  ی جدیدامنیت

زیر  ۵ی امریکایی رندسوب به پژوهشکدهنویس یک طرح منپیش 1193سال  قوس در .۵

این  به دسترس عموم قرار گرفت. «ی افغانستانی حل جامع منازعهنامهتوافق»عنوان 

                                                        
5 Rand Corporation 
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تشکیل یک  صلح است، ی پیشنهادیی یک توافق نامهنویس که در واقع خاکهپیش

  .(Anonymous 2018) را به عنوان حل سیاسی پیشنهاد می کندموقت  حکومت

ی جامع برای پایان جنگ همواره مورد انتقاد بوده است. دولت افغانستان به دلیل نداشتن برنامه

ی مدنی و احزاب ندارند. فعاالن جامعهبرای رسیدن به صلح امع ی جاما منتقدان حکومت هم برنامه

اما هیچ  ٬کنندلب برای پایان جنگ حمایت میسیاسی افغانستان از اصل مذاکره با شورشیان طا

محمد ناطقی از رهبران حزب مثلن ی جامع برای صلح پیشنهاد نکرده است. تا کنون برنامه منتقدی

روی اهداف و  وقتی با طالبان روی میز گفتگو نشستیم،» ٬گفتاسالمی مردم افغانستان وحدت 

سیاسی افغانستان  نخبگاناز میان  (.1931قوس  30مصاحبه، ) «زنیم.شرایط مذاکره هم گپ می

 ی راه مکتوب برای رسیدن به صلح پیشنهاد کرده اند.نقشهو عمر داوودزی   غنیصرف محمداشرف

 در نشست ژنیو و سخنرانیش 1930 در جمهوری، رییس غنیمحمداشرفپیشنهاد صلح 

برگرفته از یک کار اکادمیک مشترک  «ی راه رسیدن به صلحنقشه» زیر عنوان 1931قوس سال  در

ن به ثبات از راه توافق : رسیدنوشتن تاریخ آینده»زیر عنوان  1990او با کلیر الکهارت در سال 

هر توافق »که غنی و الکهارت نوشته اند .  (Ghani and Lockhart 2007, 289) است 0«صلح

 ،چارچوب حقوقی ٬د: فرآیند سیاسیرا در خودش داشته باشزیر باید هفت موضوع مهم  صلح پایدار

شمول، ی اقتصادی و اجتماعی متوازن و همه، تامین امنیت، توسعهمجدد دولت دهیسازمان

وحدت  ی راه صلح حکومتنقشه« طبیقیی تی جهانی و جنبهدار با جامعههمکاری و مشارکت دوام

 ملی نیز همین هفت عنصر را در خودش جا داده است. 

که « ی بحرانراه بیرون رفت از تله»نام  در یک طرح پیشنهادی زیر محمدعمر داوودزی

آورده است که در قدم اول نیاز به  منتشر شده است. او انترنتیش در صفحه 1931 یجوزادر 

اجماع سیاسی باید چنان  ،داوودزی ی آقایاست که منجر به اجماع سیاسی شود. به نوشته فرآیندی

مداران متمایل به این گروه نیز حضور داشته فراگیر باشد که در آن حتا رهبران طالبان یا سیاست

سیاسی حل »ی دیگرش زیر عنوان ک نوشتهزی در یآقای داوود .(Daudzai 2018a) باشند

ی این طرح بر مبناای برای پایان جنگ پیشنهاد کرده است. ، یک طرح سه مرحله«افغانستانبحران 

یک  برای ایجاد اجماع ملیاالفغانی آغاز شود. بین های غیر رسمیگوی اول گفتباید در مرحله

باید مبنا و خطوط اساسی مذاکرات را مشخص کند. جرگه یک گروه « ی کبیر مشورتیجرگه»

                                                        
6 Writing the History of the Future: Securing Stability through Peace Agreements 
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لبان که در دسترس اند گان طاو مذاکره کننده با آن عده از رهبرانوچک را برای مذاکره گر کمیانجی

 های افغانستان وگفتگوی رسمی و جدی دولت ،ی دوم طرح صلح آقای داوودزیمرحله .دکنتعیین 

های بزرگ با پاکستان امضا یک توافق جامع صلح به ضمانت قدرت آن هجدر نتی پاکستان است که

 ی مستقیم امریکا با گروه طالبان استی سوم طرح صلح آقای داوودزی مذاکرهرحله. مگردد

(Daudzai 2018b).  
، طرحش را بیشتر در روزنامه هشت صبح یامقالهبا انتشار  (1931) محمد عمر داوودزی

ی مستقیم طالبان با ی آقای داوودزی آمده است که صلح بدون مذاکره. در مقالهه استتوضیح داد

 دوآید، اما مشکل این است که طالب با حکومت افغانستان هیچ گاهی قرارداد حکومت به دست نمی

جنگ افغانستان برای حکومت وحدت ملی به میراث رسیده است و  ٬. برعالوهامضا نخواهد کرد جانبه

یک  که« میثاق ملی صلح» ٬به این اساس. تر از عمر این حکومت استگ بسیار طوالنیعمر این جن

 ،حوزه های مختلف به شمول دولت می شود تمام مسایل و نقطه نظرات تمام در برگیرنده سند جامع

ی داوودزی سند میثاق ملی صلح باید چنان جامع و مانع باشد که بتواند به نوشته باید ایجاد گردد.

ی معیاری پایان جنگ شناخته شود. آقای داوودزی نوشته است که در سند نامهعنوان یک توافقبه 

 نی لحاظ شود وی مدجامعه احزاب و های سیاسی،میثاق ملی صلح باید منافع و نظرات تمام حوزه

ا ی اول باید گروهی از متخصصان متن سند میثاق ملی صلح رببینند. در مرحلهدر آن خود را  همه

آن را مرور و  ی مدنی و شورای عالی صلحطالبان، جامعه حکومت، ترتیب و بعد احزاب سیاسی،

 . تصویب کنند

در در حد یک گروه تقلیل یافته است.  دولت این است کهی زدوداویکی از خطرات طرح 

هیچ اما  ٬وجود داشته باشد حل سیاسی منازعهبرای زیادی می تواند های پیشنهادی طرحکه حالی

ی بر مبناطرح پیشنهادی صلح باید د. هر کدام نباید به دور از چشم مردم ترتیب و تطبیق شو

ترسیم پایدار و عادالنه  صلح و یک دورنمای برایشناخت دقیق از ماهیت و عوامل جنگ افغانستان 

 .شود

 است کهاین افغانستان  منازعهحل سیاسی  فرضیه اساسی تمام این پیشنهادات برای

به همین دلیل  د.ت و از طریق فشار نظامی حل نخواهد شرسیده اسبست نظامی بن منازعه به یک

همین  بر مبنا . (Ibrahimi 2018, 42)حل سیاسی از طریق مذاکره نیاز پنداشته می شود

تا یک های جدی به خرچ دادند و حکومت افغانستان تالشایاالت متحده  فرضیه، در چند سال پسین

بست که بن هویدا است. ها موفق نبوده استاما این تالش سیاسی برای جنگ پیدا شود. راه حل
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کافی شرط اما به هیچ وجه  حل سیاسی است،نظامی یکی از شروط الزم برای رسیدن به یک راه

 نیست. 

 حل»کند بدانیم که یک ایجاب می ههای مطرح شدبرای یافتن پاسخ مناسب به پرسش

حل سیاسی به نتیجه مثبت های باید برداشته شود تا گیرد و چه گامچگونه شکل می «سیاسی

ی آن نتیجه به هم های درگیر وگفتگوی طرف فرآیندهم به « حل سیاسی» بحث،. در این برسد

 . شوداطالق می

حل سیاسی به پایان رسیده، گری که از طریق گفتگو و یافتن مورد شورش 19با بررسی 

یک چارچوب تحلیلی را برای  ٬(Clarke and Paul 2014, 5) پاول کرستورفر رک وکال کولن

پایان جنگ از طریق  ی مدل آنان،بر مبنا. ارایه داده اندسیاسی  حل به میان آمدن توضیح چگونگی

ی نامهشود و با امضای موافقتبست نظامی آغاز میای است که از بنحل سیاسی، روند هفت مرحله

رسد. روشن است که دو طرف درگیر، به پایان می میاندار توسط طرف سوم غیر جانب تضمین شده

گذرد، اند نمی پیشنهاد کرده رکپاول و کولن کالمراحلی که کرستوفر ترتیب ختم هر جنگی از عین

 . دهدارایه میشود، چارچوبی برای ارزیابی و فهم روندی که منجر به پایان جنگ می اما مدل آنان

 
 مذاکره قیطر از یاسیس حل به دنیرس الگو 1شکل 

بر نگ افغانستان موافق اند که ج مدارانسیاست سازان وپالیسی ران،گبسیاری از پژوهش

بست نظامی رسیده ی بنمرحله به ،311۵پس از سقوط کندز در سال ، رکی مدل پاول و کالمبنا

نشست  مین03 در احدی انورالحق به طور مثال .(Farrel and Semple 2015, 86-87) است

بن بست نظامی

پذیرفتن 
شورشیان به 
عنوان طرف 

مشروع 
مذاکره

پذیرفتن آتش
اگرچه )بس 

همشیه احترام 
(نمی شود

توافق ابتدایی

پیشنهاد 
تشریک قدرت 
و یا امتیازات 
دیگر هم چون 
شرکت د ر 

انتخابات

میانه رو 
ساختن رهبران 

شورشی

پیمان صلح با 
حضور ضامن 

ثالث بالخیر

1 2 3 4 5 6 7 
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بست رسیده بود. اما در به بن 3111 -3111جنگ افغانستان در سال »گفت  1930پگواش در سال 

و مراکز پرجمعیت  انستان از شهرهاافغ دولتبست شکل دیگر اختیار کرده است. سال اخیر بن دو

 .(Ahady 2017)« از دست داده استروستاها را  اما ،توانستهدفاع 

باید شورشیان به  بست نظامی،گیری بن، پس از شکلرککال پاول ومدل در مرحله دوم 

طالبان را به عنوان طرف  ،د. دولت افغانستاننعنوان طرف مشروع گفتگوهای صلح پذیرفته شو

 رییس ٬امر اذعان کرده است. حامد کرزی این بار بهمشروع گفتگوهای صلح پذیرفته است و چندین

هاد کرد که بخشی از نظم سیاسی شوند و نافغانستان بارها به رهبران طالبان پیشجمهوری پیشین 

 قدم 3119در سال ن در دوحه ایجاد دفتر ارتباطات برای طالباحزب سیاسی شان را تشکیل دهند. 

 شناسایی این گروه به عنوان طرف مشروع مذاکره برای پایان جنگ بود. یدیگری در راستا

 ٬هم حکومت کرزی و هم حکومت وحدت ملی ،تا همین چند سال پیشبا این وجود، 

طالبان را به عنوان یک نیروی مستقل قبول نداشتند. حکومت افغانستان به این باور بود که رهبران 

طالبان را نیروی مجزا از  هاجنگ یا مذاکره تصمیم بگیرند. آنتوانند مستقالنه در مورد طالبان نمی

پاکستان  یاداره . دولت افغانستان به این عقیده بود که رهبران طالبان درندشناختپاکستان نمی

ی نظامیان پاکستان در مورد جنگ یا مذاکره تصمیم بگیرند. اما توانند بدون اجازهنمی است و آنان

 مکتوب به طالبان ارایهغنی پیشنهاد اشرف 1930 حوتدر تغییر دیدگاه زمانی به وقوع پیوست که 

 شنهادی غنی برای طالبانمخاطب قرار داد. طرح جامع پی طرف مذاکره کرد و آنان را به عنوان

چارچوب  و شامل آتش بس و تبدیل شورشیان به حزب سیاسی، چارچوب سیاسی یک هدربردارند

  .(Ghani 2018a) استقانون اساسی افغانستان تعدیل فهرست سیاه و  شامل حذفحقوقی 

به عنوان  1931ی سال در سنبلهزاد خلیل دولت ایاالت متحده هم با معرفی زلمی

رسما گروه طالبان را تا سطح طرف مشروع افغانستان،  صلحبرای  ایاالت متحدهی ی ویژهنماینده

 آبادنستان در اسالموال سفیر پیشین افغاحضرت عمر زاخیلبنا آن چنان که مذاکره ارتقا داد. 

نوع شناخت حکومت یک .]طالبان را به عنوان طرف[ می پذیرد.. دولت خودش»گوید، می (1931)

ید و یا یبه آن ها می دهد...دنیا هم یک چنین شناخت به آن ها می دهد. اگر شما مشروعیت می گو

شناخت می گوید، آن را طالبان دارند در سطح ملی هم دارند و در سطح بین المللی هم دارند. یک 

فغانستان را به ا دولتطالبان اما، برعکس، « با طلبان مذاکره شود اجماع ملی هم وجود دارد که

 عنوان طرف مشروع مذاکره به رسمیت نشناخته است. 
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 و قبول پیشنهاد ،فرآیند حل سیاسیی سوم ، مرحلهرکپاول و کال بربنیاد چارچوب

روزه را با  11ی بس یک جانبهحکومت افغانستان در عید رمضان سال گذشته آتش بس است.آتش

. طالبان در بس را تکرار نمودهم اعالم آتش ن سال گذشتهدر عید قربا . بعداگروه طالبان اعالم کرد

بس پاسخ مثبت دادند و آن را رعایت کردند. اما پیشنهاد سه روز عید رمضان به درخواست آتش

 از سوی طالبان رد شد.  غنی در عید قربان،بس اشرفآتش

توانیم بگوییم که آقای را چارچوب تحلیلی خود قرار دهیم، می رکپاول و کالاگر مدل 

ی ی این مدل در مرحلهبر مبناچهارم شده است. سوم و  یزاد در حال حاضر وارد مرحلهخلیل

زاد برای رسیدن های جنگ برای رسیدن به یک توافق ابتدایی مذاکره کنند. خلیلچهارم باید طرف

ی توافق ابتدایی روی چهار با طالبان مذاکره کرده است تا در مرحله پنج بار ،به یک توافق ابتدایی

 االفغانی به یک نتیجه، خروج نیروهای ناتو و مذاکرات بینیسمبس، مبارزه با ترورآتش همانا موضوع

مشکل جدی این مرحله این است که گروه طالبان حاضر نیست با  .(Harrison 2019) دنبرس

 ،فرآیند حل سیاسیی پنجم مرحله رکپاول و کالمبنای مدل  ه کند. برحکومت افغانستان مذاکر

تا حال  مورد این است. در 1ترتیبات نهادیامتیازهای پیشنهادی دو طرف به یک دیگر و  توافق روی

هم دراین مورد تا هنوز به صورت رسمی  منازعههای موقف طرف توافق نظر به وجود نیامده است.

 روشن نشده است.

گان این گروه با کنندهطالبان به طور رسمی اعالم کرد که مذاکرهکه طور مثال، در حالیبه 

 اما برخی از منابع طالبان به شرط افشا رد تشکیل حکومت موقت گپ نزده اند،زاد در موداکترخلیل

دار روندی است که تشکیل ها از جمله رویترز گفته اند که این گروه طرفنشدن نام شان به رسانه

به طرح تشکیل  حکومت وحدت ملی . (Reuters 2018)بخشی از آن باشد حکومت موقتیک 

حمداهلل محب مشاور امنیت ملی ریس  واکنش جدی نشان داد و آن را رد کرد. حکومت موقت

 سرپرست واکنش نشان داد و حکومتهایش به طرح تشکیل رشته از توییت در یک جمهوری غنی

ی سیاسی افغانستان، حق انحصاری شهروندان افغانستان و گیری در مورد آیندهتصمیم» :نوشت

های مردم به هیچ وجه قربانی بدیلی برای حکومت منتخب نیست.رهبران منتخب آنان است. هیچ 

اید نیاز به وضاحت دارد. ب ،عاتی که در روزهای اخیر منتشر شدد. شایوشافغانستان نادیده گرفته نمی

                                                        
7Institutional arrangments 
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غنی در نشست ژنیو به اشرف محمدچنین، هم .(Mohib 2018)« در این مورد توضیح داده شود

 گفت، 1930جدی 1تاریخ 

شود، ما را به عنوان شهروندان شمرده می« کتاب قانون»اساسی  تجدید اجماع مبنی بر این که قانون

دهد. از این رو، باید گفت که ثبات از اراده مردم سرچشمه ساالر با هم پیوند میآزاد یک جامعه مردم

موقع برای تجدید روابط بین ها نشان دادند که به اهمیت انتخابات فراگیر، شفاف و بهگیرد. افغانمی

شان باورمند هستند. مردم ما هر گونه فرضیه تغییر، فراتر از قانون اساسی را به ت منتخبمردم و دول

 .(Ghani 2018b) دانندشدت مردود می

قومی افغانستان  های گوناگون فکری، سیاسی وواقعیت مهم دیگر این است که حوزه

های که توسط از طرححل سیاسی دارند. حتا برخی چگونگی های مختلف و متضاد در مورد دیدگاه

به طور مثال، محمدعمر  باشد.مداران افغانستان ارایه شده است، متناقض میشماری از سیاست

زیر عنوان بیرون رفت از تله بحران دو موقف متضاد اتخاد می  خود 1931سال  طرحی درداوودزی 

آورده است که انتخابات ریاست  «نخست انتخابات برنامه آینده باشد»کند. در بخشی زیر عنوان 

 :غیر از این راهی نیست ار شود وجمهوری باید برگز

را شکست دهند. اما ما  دموکراسیتوانند انتخابات را برهم بزنند و به این باور اند که می آن ها ]طالبان[

ایم. اختهرا از دست بدهیم، معنایش این است که ب دموکراسیبه عنوان یک دولت اگر جنگ را ببریم و 

کنند تا تمام تالش خود را می نام جنگ را از طالبان ببریم. طالبتوانینمی را ببازیم، دموکراسیاگر 

سنتی جواب  کار وبه عنوان یک ارزش و روش غربی در افغانستان محافظه دموکراسیثابت شود که 

این  دیگری نداریم غیر از خواهند روایت خود شان در نهایت غالب شود. ما انتخابدهد. آنان مینمی

عادی که یی جهانی باید بر مبنای مجامعه را به پیروزی برسانیم. دولت افغانستان و دموکراسیکه 

 .(Daudzai 2018a) را برگزار کنند اتانتخاب است، بینی کردهقانون اساسی پیش

حل دفاع کرده است. او موقت به عنوان یک راه حکومتاما در بخش دیگر همین طرحش از تشکیل 

 ،نویسدمی

ی به باور من هیچ اشکالی ندارد که امریکا با طالبان مذاکره کند. امریکا با طالبان مذاکره کند و زمینه

باید به طالبان داده شود.  گان سیاسی افغانستان و طالبان را فراهم سازد. امتیازهایی همگفتگوی نخبه

ی هاباشند و حتا شماری از چهره ملیاجماع  خواهند شریک روندمین داده اند که نشا ناطالب

ی حکومت موقت تسوید قانون موقت معرفی کنند. از نظر طالبان وظیفه حکومترا برای  تکنوکرات

ها/افراد مسلحی که در چارچوب نیروهای امنیتی افغانستان نیستند، و اساسی جدید، خلع سالح گروه

 باشد.ی قانون اساسی جدید، میبر مبناانتخابات برگزاری 
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ترتیبات نهایت  ها و درحلها، راهتوانیم بگوییم که هنوز گزینهمیبا توجه به این وضعیت 

گذاری و هم در سطح نظری و هم در سطح سیاست نهادی برای حل سیاسی میان دولت و طالبان

یک ین رساله، برای پر کردن این خال، امورد بررسی جدی و عمیق قرار نگرفته است. مشی خط

شامل  . در این چارچوب حل سیاسیچارچوب تحلیلی را در زمینه حل سیاسی پیشنهاد می کند

ی، نامتمرکزسازی ن در انتخابات و اصالحات انتخاباتشراکت شورشیا –چهار ترتیبات نهادی ممکن 

ای از تیوری آمیزه ،تحلیلیاین چارچوب می گردد.  –حکومت موقت یا قدرت، تشریک قدرت و 

ت ابر ینن و لیای حکومت موقت یوسی شو نظریه (3113) چلدی دونالد روتمدیریت منازعه

غیر عملی  بودن و ها میزان عملیمصاحبه ی داده های دست اول از طریقبر مبنااست. ( 133۵)

اسی سی چهار شکل حل هربودن، محتمل بودن و غیر محتمل بودن و بالخره طرفداران و مخالفان 

حل یک از چهار شکل  میزان عملی بودن و نبودن هراز آن جای که مورد بررسی قرار گرفته است. 

 دارد، هاآن خطوط گسل و های درگیرهای طرفاصلی جنگ، خواستبستگی به عوامل  ،سیاسی

 . دهدمیرا مورد بررسی قرار  خطوط گسلبخش اول این رساله عوامل جنگ و 

 

 تحقیقروش 

دراین تحقیق از مصاحبه با افراد نیز به عنوان روش دریافت نظرات  ،برادبیات دانشگاهیعالوه 

از طریق ها تالش کردم تا یاسی استفاده شده است. در مصاحبهتباری و س های مختلف فکری،حوزه

 ,Leech 2002) گان و حرف دل شان پی ببرمبه عمق افکار مصاحبه شوندهگفتگوهای تفصیلی 

ل داشته باشم، نه صرف شنود مفص گان گفت وش کردم که بیشتر با مصاحبه شوندهکوش .(665

 .پرسش و پاسخ

تالش کردم بدانم  افغانستان یمنازعهحل سیاسی های مختلف در مورد برای فهم دیدگاه

کنند و چه چگونه نگاه می این مساله به سیاسی و قومی افغانستان های گوناگون فکری،که حوزه

ی به و حوزه انزن کاران مذهبی،های قومی، محافظهتها، ناسیونالیسانتظاری از آن دارند. لیبرال

ی خودشان را در مورد های ویژهکدام نظرات، انتظارها و دریافت اصطالح مقاومت ضد طالبان، هر

ساختارمند انجام شده -نیمهصاحبه م 31 ، در این پژوهشسیاسی با طالبان دارند. در مجموع حل

برگزار شده  روند صلحو  گارنده در مجالس مختلفی که در مورد طالبانن. )به ضمیمه نگاه کنید( است

. معیار اول این اشتد وجود هاشوندهام. در کل دو معیار برای گزینش مصاحبهنیز شرکت کرده است،
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دوم این یاد شده بداند. سیاسی های فکری و ا متعلق به یکی از حوزهشونده خودش ربود که مصاحبه

شناخت کامل داشته باشد و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با  ناشونده باید از طالبکه مصاحبه

 این گروه شورشی در تماس باشد. 

ن مصاحبه سه چالش عمده وجود جریا گان و دراما در فرآیند گزینش مصاحبه شونده

ی فکری و گان از انتساب شان به یک حوزهشونده. چالش اول این بود که برخی از مصاحبهشتدا

حامد دان و استاد دانشگاه که به الرحمان حقوقکردند. مثال قاضی گلسیاسی مشخص امتناع می

ی فکری و سیاسی مشخص من به یک حوزه»، گفت نزدیک است یجمهور پیشین رییسکرزی 

د یبا ،افغانستان شود ،خواهم که این افغانستاناگر می...تزه من حوزه افغانستان استعلق ندارم. حو

(. 1931جدی  ۵)مصاحبه،  «ا برای ما حوزه وجود نداشته باشدهمه ما افغانستان شمول شویم. قطع

 «دانمگرا میمن خودم را یک عمل» وحید مژده دیپلومات اسبق حکومت طالبان گفتچنین، هم

  (.1931قوس  33)مصاحبه، 

ی ها خودشان را به بیش از یک حوزهشوندهچالش دوم این بود که شماری از مصاحبه

ی به طور مثال برخی از افرادی که خودشان را جزو حوزه کردند.سیاسی و فکری منسوب می

نستند. آنان دای دمکرات نیز میکردند، درعین زمان خودشان را متعلق به حوزهمعرفی می مقاومت

 -ی لیبرالبه حوزه دموکراسیهای لیبرال مثل برابری زن و مرد و گفتند که به دلیل اعتقاد به ارزش

 ی مقاومتین که به حوزهحفیظ منصور گفت که او عالوه بر ا ،دمکرات تعلق دارند. به طور مثال

های ارزش ای درجاند. او گفت بردها هم جدا نمیی دمکراتخودش را از حوزه تعلق دارد،

تالش  1993سال  اساسی تصویب قانون مجلس موسسانهای فردی در دمکراتیک، حقوق و آزادی

 کرده است. 

ی افغانستان زیاد روشن در بافت جامعه هاحوزه رخیست که تعریف بواقعیت دیگر این ا

تا زمستان سال  191۵تعریف ثابت ندارد. این حوزه از سال  «مقاومتی حوزه» ،مثال . به طورنیست

 هایالقاعده و تروریستچون جهانی همهای تروریستی ی ایتالفی از گروهعلیه سلطه 1991

 که پراکسی پاکستانطالبان  باالخره وو پنجابی  ، عرب، اویغور، ازبکستانیچیچنی ای همچونمنطقه

 . دبود برای آزادی افغانستان جنگی

مساله مشارکت سیاسی و نمایندگی در بسا موارد توسط عوامل  که چالش سوم این بود

گان در شوندهمصاحبه. و مذهب متاثر می شود ،سال جامعه شناختی مثل قوم، قبیله، سمت، سن و
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ها نخواستند که شوندهبسیاری از مصاحبهگیرند. ی فکری و جامعه شناختی قرار میکل در دو حوزه

به یک  ی خودشرا بدون اجازه یشوندهنگارنده هیچ مصاحبه شناخته شوند. ملی-قومیدسته  با یک

 ام.ی خاص سیاسی و فکری منسوب نکردهحوزه
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 منازعههای ویژگی

 

ی صلح و هر نوع برنامهبدون شک، طرح . دکنافغانستان را بررسی می های منازعهاین بخش ویژگی

ی جامع صلح نه . یک برنامهاست افغانستان منازعهو ماهیت  هاویژگیشناخت  نیازمندسیاسی  حل

 را های درگیرها و منافع گروهبلکه شناخت دقیق از خواست پردازد،می منازعههای تنها که به علت

نیازمند  ،حل سیاسیی راه برای دهی یک نقشهی جامع صلح و شکل. طراحی یک برنامهددربردارنیز 

پذیری یاس انعطافزان و مقیاین خطوط و مهای آشتی دادن راه و ارایه خطوط گسلفهم دقیق 

 . باشدمی

های اصلی جنگ و شورش طالبان علت شامل دو قسمت می شود. قسمت اول به بخشاین 

این بخش علتی، یز از خطای تکعلت و گرپرهیز از فروکاستن شورش طالبان به یک با. می پردازد

،/راهبرد بسیجعوامل9،ایزمینهعوامل پیش وجهی را کهیک چارچوب چهار   عوامل3کننده

قسمت دوم این بخش  .داردگیرد، ارایه میمی در بر11عوامل تسریع کنندهو 11،/کلیدزنمحرک

. دهدمورد بحث قرار می را ی مردم افغانستانطالبان با بقیه /خطوط گسلی فکری و سیاسیفاصله

 . و غیر قابل مذاکره کمک می کند قابل مذاکره ص مسایلیدر تشخ را خطوط گسل ما فهم

 

                                                        
9 Background factors 

9 Mobilization strategy 

10 Triggers 

11Catalysts 
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 منازعههای علت

 دارد. گوناگونهای علت ها ومحرک افغانستان هم عوامل، منازعه گیر و طوالنی،مثل هر جنگ نفس

گری و شورشی منازعهعلت  افغانستان چند بعدی است. دیدگاه واحد در مورد گروه طالبان و منازعه

پس از  منازعههای گوناگون در مورد های گوناگون فکری و سیاسی دریافتآنان وجود ندارد. حوزه

این کشور توسط یک  «اشغال»افغانستان را معلول  منازعهافغانستان دارند. طالبان  1991سال 

لبان عامل اصلی ی طادانند. به گفتهمیرا سرگون ساخت،  «نظام اسالمی»که « کفری»قدرت بزرگ 

غنی به این باور است که اشرف حضور نیروهای امریکایی در افغانستان است. محمد منازعهدوام 

ن یک جنگ اعالم ناشده علیه تاگوید که پاکسی پاکستان است. او میمعلول مداخله منازعه

افغانستان در واقع معلول  منازعهکند که افغانستان به راه انداخته است. حامد کرزی تصور می

. کرزی می خواند« برادران ناراضی» ها راکه او آن نارضایتی بخشی از شهروندان این کشور است

ی ضد افغانستان ندارد. حوزه منازعهای برای پایان همعتقد است که ایاالت متحده هم اراد چنانهم

ن به این باور اند که طالبا نگیدند،ج انی هفتاد علیه سلطه طالبی دوم دههطالبان که در نیمه

نظامی  . شمار دیگری معتقد اند که جنگ جاری در واقع بخشی از کازارنیروی نیابتی پاکستان است

 های مدرن به راه انداخته است.خونینی است که جهادیسم جهانی علیه تمدن و ارزش

افغانستان سه  منازعهدانند. نمی منازعهدیگر را طرف اصلی های درگیر همطرف چنین،هم

ی امریکا. هر سه طرف حکومت افغانستان و نیروهای ناتو به رهبری ایاالت متحدهطالبان،  :طرف دارد

است، اختالف دارند. از دید طالبان طرف  منازعهدر مورد این که کی طرف اصلی و فرعی  منازعه

حکومت  ،ایاالت متحده و طرف فرعی آن حکومت افغانستان است. از نظر طالبان ،منازعهاصلی 

کند و خود طرف اصلی نیست. موقف رسمی عمل می منازعهافغانستان در نقش بازوی امریکا در 

از نظر هستند.  منازعههای اصلی انستان، طرفایاالت متحده این است که طالبان و حکومت افغ

پاکستان/ارتش پاکستان است و طالبان در نقش بازوی این  منازعهطرف اصلی حکومت افغانستان اما 

 معلول است و پاکستان علت.  انطالب ،کنند. از نظر افغانستانارتش عمل می

بلکه  است، افغانستان نه تنها دارای عوامل مختلف یمهم است بدانیم که پیچیدگی منازعه

 عوامل نوع مختلفچهاردبیات پژوهشی تفکیک روشنی بین هر عامل آن هم انواع گوناگون دارد. در ا

عوامل کننده و  ، عوامل تشدید/کلیدزنای، عوامل محرکزمینهپیش هر یک عوامل

بسیاری چنین، هم .(Ibrahimi 2018; Qazi 2011) گیردصورت نمیاستراتژی بسیج کننده/بسیج



 

 

منازعه یهایژگیو 17  

تفکیک قایل نشده اند. طالبان  منازعهامل وع این انواع این تحقیق هم بین هایاز مصاحبه شونده

گانی که به طالبان نزدیک اند به این شوندهدارند. مصاحبهمنازعه موقف بسیار روشن در مورد عوامل 

درک و فهم دقیق و مطابق با واقع از عوامل شورش طالبان  باور اند که بسیاری از مردم افغانستان،

دو به طالبان  مطمین که هر شناسد. وحید مژده و نظرمحمدندارند و این گروه را به درستی نمی

در مورد علت شورش  ها فهم مطابق با واقعکنند که بسیارینزدیک اند بسیار به صراحت ادعا می

 .(1931قوس  13قوس و  33)مصاحبه،  طالبان ندارند

ازی یک سساده گرایی نا موجه وروشن است که تک علتی معرفی کردن شورش طالبان، تقلیل

 از افغانستان و شناخت ماهیت آن، منازعههای ویژگیبحث بسیار پیچیده است. برای درک بهتر 

بر بنیاد  .(Smith 2004, 5) کنیماسمیت استفاده میدن منازعهشناسی عوامل ی تیپنظریه

عوامل کند: می امل منازعه را تشخیصع اسمیت چهار نوعدن دیوید دیسلر،تحلیلی چارچوب 

کننده.  عوامل تشدیدو  /کلیدزنمحرک ، عواملاستراتژی بسیجعوامل بسیج کننده/ ٬ایزمینهپیش

را به طور دقیق بشناسیم و  منازعهو سبب  کند تا علتاین چارچوب تحلیلی کمک مان می

 راهبردهای دقیق برای حل منازعه و نقشه راه کامل برای حل سیاسی ترسیم کنیم.

 

 ایزمینهیشپعوامل  .7

شود که ای گفته میملی، سیاسی و اقتصادی های اجتماعی،به شکاف منازعهای زمینه یشعوامل پ

شود. اعمال تبعیض زند و سبب منازعه میهای اجتماعی را صدمه میی عادی گروهتعامل و مراوده

مند بر علیه یک گروه اجتماعی از طرف دولت، محروم سازی عمدی یک گروه اجتماعی از نظام

ی جغرافیایی از دید و به حاشیه راندن قصدی یک حوزه ،سیاسیدسترسی به منابع عمومی و قدرت

 منازعه .(Smith 2004, 8)  دنشوشمرده می منازعهای زمینهپیشعوامل  اقتصادی، سیاسی و

تشدید و تقویت کرده است.  ،فعال شکاف اجتماعی، ملی و قومی را طوالنی در افغانستان بسیاری از

مداران قبول دارند کردند. اما امروز برخی از سیاستمداران این موضوع را انکار میدر گذشته سیاست

 های مثل قوم، مذهب و گرایش سیاسی در افغانستان امروزی یکی از عوامل افتراق استکه واقعیت

(see Daudzai 2018a).  
به این باور اند که یکی از عوامل مهم گسترش شورش  ،های نزدیک به طالبانچهره

)مصاحبه با  ها اعمال شدبر پشتون 1991است که پس از سال  «ستمی»و  «عدالتیبی»طالبان، 
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 1991-پسا یدر نظم سیاس پشتون ی قومیحوزه . به باور آنان(1931قوس  13نظرمحمد مطمین، 

بر دستگاه دولت افغانستان  پس از سقوط طالبان، قومی غیر پشتون هایگروه رخوری نداشت.سهم د

ها به حاشیه های حکومتی بیشتر از شعاع وجودی شان مسلط شدند و پشتونو مجموع سازمان

استخدام افراد در نهادهای دولتی و  . گفته می شود که (Qazi 2011, 7; Tarzi 2008) رفتند

 ها از همه چیز محروم شدند.ن داده شد و پشتونعادالنه سازمای نایص بودیجه و منابع، به گونهتخص

زاییده عقده های تولید شده در چند سال پسین در واقع ای به این عقیده اند که شورش طالبان عده

 کلید خورد، به دور 1991ای که با پایان نشست بن از روندی سیاسی ویند که طالبانگ. آنان میاست

ها بمباردمان پشتون، اننآدند. به باور آنان به این روند بپیونماندند و تالش جدی صورت نگرفت تا 

ی شان از سوی نیروهای امریکایی و شدند، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و حرمت خانه و کاشانه

 حکومت افغانستان شکسته شد. 

از مداران افغانستان مشروعیت شان را ت افغانستان است. سیاستقوم عنصر مهم در سیاس

دهند. های بزرگ سیاسی هم قوم را ابزار قرار میزنیچانه در گیرند وزعات قومی میمنا

خواهند به نیابت از اقوام، سهمی از قدرت سیاسی و منابع به دست بیاورند. این مداران میسیاست

 تاثیر نیست. افغانستان بی منازعهموضوع در شناخت عوامل 

گوید می که نگارنده با او مصاحبه کرده،مسکو  1931دلو گان نشست یکی از شرکت کننده

و  می دانندها ی منحصر به فرد پشتوندراین نشست سازمان شان را نماینده انگان طالبکه نماینده

ی این مصاحبه برند. به گفتهمینشین را زیر سوال کابل مداران پشتونمشروعیت قومی سیاست

ی نشین به هیچ وجه نمایندهکابل مداران پشتونکه سیاست گویندمی انگان طالبشونده، نماینده

 ها نیستند. واقعی پشتون

از  مذهبی/قومی نخبگان عضویت خویش را در گروهچلید به این باور است که دونالد روت

احساس تعلق به قوم و یک هویت قومی طریق استفاده ابزاری از هویت های گروهی حفظ می کنند. 

گی و ملکیت اش مبنی بر حفاظت از زندهتواند به وظیفهود که دولت دیگر نمیشوقتی تقویت می

عمل کند. وقتی دولت نتواند از مردم حفاظت کند، آنان به  خصوصی افراد آن طوری که الزم است،

برند تا هم مصوون بمانند و هم توازن قوا به نفع ای که به آن تعلق دارند پناه میقوم و گروه اجتماعی

زنی و داد مداران از نشانی قوم وارد چانهدر چنین وضعیتی است که سیاست م خودشان حفظ شود.قو

گان نزدیک به طالبان به شوندههای مصاحبهاز صحبت .(Rothchild 2009, 246) دنشوستد میو
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دانند و تصور ها ناکام میگی پشتونشود که آنان نهاد دولت را در حفاظت از زندهخوبی استنباط می

ها رقم اجازه نداده است که توازن قدرت کامال به ضد پشتون شان این است که شورش طالبان،

ها را به تشکیل شد، پشتون افغانستان در 1991پس از حکومتی که  بخورد. به باور هواداران طالبان،

ی قومی شان را در گرا در افغانستان هیچ گاه داعیهمداران قومهدف قرار داد. سیاست نظامندصورت 

ی قومی شان را محضر عموم توضیح نداده اند. رهبران طالبان هم همین طوری هستند. آنان داعیه

مجالس غیر رسمی در مورد آن سخن بلکه درکنند،ورت علنی مطرح نمیها و به صدر رسانه

 گویند.می

بسیار ساده  افغانستان در شکاف پشتون و غیرپشتون، منازعهبا وجود این، فروکاستن 

ها مداران با عمده کردن شکاف پشتون و غیر پشتون و تحریک پشتونلوحانه است. برخی از سیاست

رییس  ،کنند، قدرت خود شان را حفظ کنند. فضل احمد معنویعلیه اقوام غیر پشتون، سعی می

ه شود، اگر قرار باشد اگر در حقیقیت امر دید» گوید کهپیشین کمیسیون مستقل انتخابات می

گروه پشتونی داخل حکومت است. دیگران بیشتر حق  گروهی که حق طالب را غصب کرده باشد،

 ها مدعای برخی از رهبران طالبان وغیر پشتون(. 1931قوس  31)مصاحبه،  «اند خود را گرفته

پذیرند. آنان به این باور اند نمیرا ستگاه حکومت ی اقوام در ددر مورد سهم نا عادالنه هواداران آنان

ها را قدرت به دست آورده اند و سهم پشتون ها سهم واقعی شان را از حکومت وکه غیرپشتون

 .(1931قوس  13)مصاحبه با امین احمدی،  نگرفته اند

مختلف های متشکل از قبایل، عشایر و تیرههای قومی افریقا،اقوام افغانستان مثل گروه

 های درون قومی دامن زده استای به شکافگی و منطقهخانواده ای،های قبیلهاست. اختالف

(Rothchild 2009). هرهای دارد که ها، در درون خودش شکافقوم افغانستان از جمله پشتون

های قبایلی سازد. شورش طالبان هم تا حدودی معلول شکافی جاری را میهای منازعهیکی از علت

 اند که گرانیال و لینس چوتن از جمله پژوهشپ، گوتوزیای است. انتونیو گوزهای عشیرهمنیودش

پیوند و شورش طالبان در جنوب درونی پشتون ها ای های عشیرهدشمنی ی وهای قبایلشکاف میان

کشیده  حاشیهبه طالبان  توزی بیان می دارد که یک از دالیل اصلی ظهور مجددزانتونیو گو. قایل اند

شماری از  توسط هلمند و ارزگان و منزوی شدن برخی از قبایل در والیات جنوبی کندهار، شدن

های که قبیلهاست.  1991ای متحد حامد کرزی، پس از سال از رهبران قبیله یساالران و برخجنگ
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  از نظر سیاسی به حاشیه کشیده شدند، به طالبان پیوستند و شورش آنان را تقویت کردند

(Giustozzi 2007).  
دگرگونی جدی شد. با روی دچار  3111پس از سال مناسبات قدرت در جنوب افغانستان 

 انتخابی و بعد رییسحکومت انتقالی  کرزی به عنوان رییس اداره موقت، رییسحامد کارآمدن 

در والیات کندهار، هلمند و ارزگان اد و منابع اقتص بر سیاست،زی ، قبایل بارکزی و پوپلجمهوری

در سلطنت زی پوپل. بارکزی و زی به حاشیه رفتندزی و علیسلطه یافتند و قبایل نورزی، اسحاق

در « پیپنچ»قبایل دارنی  شدند.مند بودند و به نام قبایل اشرافی یاد میمصاحبان هم خیلی قدرت

آنند گوپال نوشته  به حایشه کشیده شده اند.« زیرک»قندهار احساس می کنند که توسط قبایل 

در صد  31زی هستند، زی و علیاسحاق نورزی، که عبارت از «پیپنج»است که قبایل درانی 

است درصد  11اما سهم شان در حکومت محلی کمتر از  دهند،جمعیت قندهار را تشکیل می

(Gopal 2010, 12) (1931ثور  9)مصاحبه  افغانستان امنیت ملی یشورا. یکی از مشاوران اسبق 

 گوید:می

اند که از آوان ایجاد تا امروز بنابر دالیل بدون شک یک طیف وسیع از طالبان برخاسته از مردم محل 

تنش ها، شکایات و  مختلف راه جنگ و خشونت را در مقابل دولت افغانستان اختیار نموده اند.

مشکالت میان قومی و قبیله ای در حوزه جنوب غرب و اختالفات تنظیمی و نارضایتی های گسترده 

در ابتدا کتله  ،بدون شک سایر نقاط کشور بوده.ها در شمال، غرب و از جمله عوامل تداوم جنگ آن

بزرگ از طالبان در حوزه جنوب غرب را عمدتا ً اقوام که از گذشته ها خود را محروم و به حاشیه رانده 

 ،چون قوم نورزی، علی زی و اسحاق زی، و یا هوتک تشکیل میدهد. از این روهم ،دانندشده می

ن که در قاچاق مواد مخدر نیز دست داشته اند مربوط به همین مربوط به گروه طالبا بیشترین افراد

از بین  3111یک علت عمده که چرا امکان برگشت طالبان در جوزه جنوب غرب بعد از ...اقوام اند

از کندهار و محوه مجرد فرار مال عمر ه ها بود. برفت چگونگی شکل گیری وضعیت بعد از فروپاشی آن

دست کسانی افتید که نه تنها از لحاظ قومی با اکثریت رهبری طالبان هب جا قدرتنشدن طالبان از آ

ها را دشمنان درجه یک شان تنش و خصومت های عمیق داشتند بلکه کسانی بودند که طالبان آن

یجه این امر باعث عقده های بیشتر تنشمردند. از این جهت طالبان از ترس انتقام فراری شدند. در می

 .میان طالبان شد

 گیری دشمنیی جهانی در پیمندان محلی جنوب، از جامعهساالران و قدرتجنگبه همین ترتیب، 

المللی هم بدون این که خود بخواهند، در دام قبایلی شان استفاده ابزاری کردند. نیروهای بین

 ی ابزاری قرار گرفتند.های قبایلی در جنوب افتادند و مورد استفادهدشمنی
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های نظامی در جنوب افغانستان را دگرگون ساخت. عملیات مشارکت قدرتی ی نظامی امریکا نحوهمداخله

شد که جوامع قبایلی ای سازمان داده میبه گونه 3117تا  3111ها و دولت افغانستان از سال امریکایی

دسترسی داشتند و  امریکاییای شد که قبایلی که به نیروهای شدند. وضعیت به گونهمتاثر می خاص از آن

المللی دسترسی نداشتند، از قدرت های که به نیروهای بینمند شدند و قبیلهحامی آنان بودند، قدرت

 3111 از ی نظامی قرار گرفتند. به این ترتیب برخی از قبایل از وضعیت پسمحروم ماندند و هدف حمله

ه قرار گرفتند. به طور مثال فتند و حتا هدف حملشماری دیگر زیان کردند و به حاشیه ر سود بردند و

زی در غرب قندهار سبب اقی اسحآقا شیرزوی، علیه سران قبیلهها و گلنظامی مشترک امریکایی کارزار

بخشی از آن نشوند.  بیرون بمانند و 3111اعظم این قبیله از نظم سیاسی پس از سال  شد که بخش

ها علیه برخی از افرادی که متعلق به مند با هماهنگی امریکاییامیردادو در هل چنان میرولی وهم

این امر  و کجکی آن والیت جنگیدند ران وزایی بودند در مناطق باغی علیهای قبیلهزیرمجموعه

های ولسوالی سنگین زاییقرار داد که از نظم پس از بن حمایت نکنند. اسحاق را در وضعیتی هازاییعلی

 .(Gopal and Linschoten 2017, 33) نیز همین موقف را اختیار کردند هلمند

دهد، ولی واقعیت این ها را به عوامل بیرونی حواله میی ناهنجاریافغان همه قومیناسیونالیسم 

جاری هم  منازعهای در افغانستان وجود دارد و و قبیلهاجتماعی، قومی، سیاسی  هایاست که شکاف

 منازعهای زمینهقومی عوامل پیش ای واجتماعی، قبیلههای ها دارد. شکافریشه در همین شکاف

کلید  1991طالبان را پس از سال  منازعهرا کلید بزند. به عواملی که  منازعهتواند یک اما نمی است،

 یم. گیرپردازیم و حال استراتژی بسیج طالبان را به بررسی میزدند بعدا می

 

 استراتژی بسیج  .2

های درگیر برای رسیدن به آن، متوسل به های ربط دارد که طرفو آرمان تراتژی بسیج به اهدافاس

 Smith) های درگیر داردسیاسی، افکار و باورهای طرف شوند. این اهداف ریشه در رفتارجنگ می

طالبان .است« خارجی مداخلهو  تجاوز» منازعهی گویند که علت عمدهان می. مثال طالب(8 ,2004

کنند. استفاده می ونمادهاو توضیح عوامل آن از مفاهیم مذهبی، تصویرسازی  منازعهبرای توجیه 

توماس جانسن در کتابش زیر عنوان روایت های طالبان نحوه کاربرد متون دینی در پیام های طالبان 

 مصطلحاتبرند برگرفته از فاهیمی که طالبان به کار میم .(Johnson 2017)ترا تحلیل کرده اس

طالبان به وفور به کار که  اهد مسلمان، نظام اسالمی و شهادت مفاهیمی انددینی است. ملت مج

 ،به طور مثالآورند. دالیل سیاسی و مذهبی میاز  یآمیزه منازعهطالبان در توضیح علت برند. اما می

ها امریکایی» بیان داشت، ی ارشد طالبان در نشست مسکوکنندههعباس ستانکزی مذاکر شیرمحمد
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گی مسالمت زنده ی واهی افغانستان را اشغال کردند، یک نظام اسالمی را سرنگون ساختند،به بهانه

های شان را نابودند کردند و دهکده آنان را به شهادت رساندند، ،آمیز ملت افغان را از بین بردند

بود،  «نظام اسالمی»های شان را آتش زدند. اشغال امریکایی که هدف اصلی آن اسقاط یک خانه

 طالبان در .(Alemarah 2018)« ره ساختای شان آوبسیاری از مردم افغانستان را از خانه و کاشانه

چه را که طالبان آواره نگ تراشیده اند. آنو مذهبی برای ج سیاسی های اجتماعی،دو جمله علت این

است.  منازعهاز نظر این گروه عامل اجتماعی  ان خوانده اند،های آنسازی مردم و نابودی دهکده

نگ جاز نظر طالبان علت سیاسی جنگ و سقوط یک نظام اسالمی علت دینی « اشغال افغانستان»

های بروز رسانی طالبان، با مقالهسایت االماره، پایگاه رسمی اطالعی مقاالت وبصفحهباشد. می

به طور مثال، کنند. گرایی توجیه میگان آن جنگ را بر مبنای ایدیولوژی اسالمشود که نویسندهمی

را ی آن جنگ افغانستان سایت منتشر شد که نویسندهای در این وبمقاله 1930حوت  10تاریخ به 

 جهاد ،قلم مفتی عبداهلل راشد به« چرا باید طالبان صلح کنند؟»خواند. این مقاله زیر عنوان جهاد می

 (.7931)رشاد  را توجیه می کند

تراشند. آنان به هیچ وجه طالبان هیچ گاهی در مالعام برای جنگ شان دالیل قومی نمی

قومی و به  طالبان آگاهانه از رجزخوانیجنگند. گویند که برای به دست آوردن قدرت سیاسی مینمی

گویند کنند. آنان بسیار به صراحت میکار بردن مفاهیم تباری برای بسیج هواداران شان پرهیز می

ی نشاندهحکومت دست»توسط نیروهای امریکایی، سقوط « اشغال افغانستان»ی که برای خاتمه

و تالش برای برپایی « اشغال»شعارهای مبارزه با  13جنگند.و برپایی یک حکومت اسالمی می «کابل

محور استراتژی بسیج طالبان قرار دارد. آنان با همین شعارها هواداران در ، «حکومت اسالمی»یک 

ی متوسط شان توجیهی برای دوام نبرد جویان قدمهند و برای سربازان و جنگکنشان را بسیج می

 سازند.فراهم می

 

 

 

 

                                                        
صدای »و  «شهادت» ٬«امارت»چون همهای طالبان برای معلومات بیشتر در مورد راهبرد بسیج طالبان به وبسایت13 

 .مراجعه کنید «جهاد
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 محرک/عوامل کلیدزنعوامل  .9

 زند.شود که شورش را کلید میهای گفته مییا مجموعه اتفاق هاعوامل کلیدزن یا محرک به رویداد

به عامل یا  منازعهود دارد ولی برای راه افتادن ای شورش از قبل در جامعه وجزمینهعوامل پیش

های که یا مجموعه اتفاق هارویدادبه . (Smith 2004, 8)بزند ی آتش را عواملی نیاز است که جرقه

گویند. بسیار دشوار زن یا محرک میزند، عوامل کلیدمشخص کلید می یک شورش را در یک زمان

چنان معرفی کنیم. هم کلید زد، 1991را پس از سال  ه تمام عواملی را که شورش طالباناست ک

 خیلی دشوار است که یک تاریخ مشخص را به عنوان روز آغاز شورش مجدد طالبان ذکر کنیم. 

 دهی مجدد خودشان شروع کردند. در آن زمان مالبه سازمان 1991طالبان در شروع سال 

تون در های پشداداهلل یک فرمانده طالبان دستور داد که از میان روستایی عمر به مال محمد

بر  .(Giustozzi 2007) جو استخدام کندخواه و بلوچستان پاکستان جنگهای خیبرپختونایالت

جدی ی انتحاری طالبان پس از سقوط حکومت این گروه، در یک گزارش معتبر اولین حمله مبنای

المللی را در کابل جوی انتحاری طالبان پایگاه نیروهای بینیک جنگ رویداد در اینرخ داد.  1991

یک گزارش معتبر دیگر، شورش مجدد طالبان  بر مبنای .(Tarzi 2008, 283) هدف حمله قرار داد

در والیت قندهار جویان طالب به رهبری مالداداهلل کلید خورد. در آن زمان جنگ 1993حمل در 

 ,Masadykov) لمللی سازمان صلیب سرخ جهانی را به قتل رساندنداشماری از کارمندان بین

Giustozzi and Page 2010, 2) .محمد دهد که بین سقوط امارت مالگزارش نشان می هر دو 

 عمر و شورش مجدد گروه طالبان تقریبا یک سال فاصله است. 

جناح  این که اولعامل بود.  عاملمعلول دو  1993کلیدخوردن شورش مجدد طالبان در سال 

با نظم پس از بن و روندی که در افغانستان آغاز یافته بود، مشکل  رادیکال در درون سازمان طالبان،

ایدیولوژیک داشت. این جناح خواستار جنگ بر ضد نظم پس از بن و برپایی یک حکومت جبار 

به  بوش بود. ی رهبران طالبان از سوی حکومتدیگر رد درخواست مصالحه دلیلمذهبی بود. 

پالیسی ضد تروریستی حکومت بوش، هیچ فرصتی  افغانستان شناس امریکایی، ی بارنت روبینگفته

گان حکومت جورج دبیلوبوش حداقل سه درخواست بلندپایه باقی نگذاشت تا با طالبان صلح شود.

 جمله مال بسیاری از رهبران طالبان از 3111درسال ی رهبران طالبان را رد کردند. مصالحه
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اختر محمدمنصور و مال عبیداهلل آخندزاده، اعالم کردند  عبدالغنی برادر، مال سید محمدحقانی، مال

پذیرند به شرطی که حکومت حامد کرزی آنان را عفو کند و برای شان که نظم پس از بن را می

آغاز تمام  به گفته امین طرزی حامد کرزی هم در. (Qazi 2011, 7) مصوونیت قضایی قایل شود

های شان برگردند. او وعده کرد که هیچ مقام دولتی طالبان را عفو کرد و از آنان خواست که به خانه

عبیداهلل و  برای طالبان مشکل ایجاد نخواهد کرد. کرزی برخی از رهبران طالبان از جمله مال

براهیمی  لخضر .(Tarzi 2008) رها کرد مالنورالدین ترابی را که در قندهار بازداشت شده بودند،

های کرزی برای توافق با ی دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در افغانستان از تالشی ویژهنماینده

این موقف کرزی پشتیبانی کند. به گفته بارنت  کرد، اما حکومت بوش نخواست ازطالبان حمایت می

 روبین،

وفاداری او به  در دفترش کارش برایم گفت که پس از مراسم حلف 3119حامد کرزی در نوامبر سال 

به روستاهای خود  کهای از رهبران طالبان ، عده3111دسامبر سال  33موقت در  حکومتعنوان رییس 

او حمایت کردند. بسیاری از رهبران طالبان که به کرزی نامه  برایش نامه فرستادند و از برگشته بودند،

توسط نیروهای امریکایی بازداشت شدند یا به قتل رسیدند. شماری از آنان مثل فرستاده بودند، 

 3113مالعبدالغنی برادر فرار کردند و رهبری شورشی مجدد طالبان را به دست گرفتند. در ماه می سال 

یل الرحمان را دیدم. جمجمیل یاهلل نواسهآباد حاجی روحدر یکی از دفترهای سازمان ملل متحد در جالل

الدعوه بود. این گروه متحد طالبان بود. حاجی روح اهلل به دفتر گذار گروه سلفی جماعتالرحمان بنیان

، خودش را 3113ی اضطراری سال آباد آمده بود تا برای عضویت در جرگهسازمان ملل متحد در جالل

در آن  ن با خود آورده بود.های شاها و عکسنامهگینامزد کند. او فهرستی از اعضای گروهش را با زنده

رفته بودم تا دور دوم  ی سازمان ملل متحد به جاللی وِیژهبراهیمی نمایندهزمان من به درخواست لخضر 

ی اضطراری را به چشم سرببینم و گزارش کنم. سه ماه بعد از مالقاتم انتخابات غیر مستقیم اعضای جرگه

به روستای محل اقامت او در  3113اگست  31ریکایی به تاریخ آباد سربازان امبا حاجی روح اهلل در جالل

اهلل را به بگرام و بعد به زندان گوانتانامو ها ابتدا حاجی روحکنر رفتند و او را بازداشت کردند. امریکایی

گی حال به صورت مسالمت آمیز درافغانستان زندهوقت تا رها شد و از همان  3119فرستادند. او در سال 

د و در جنگ دخیل نیست. روشن است که او و پیروانش دیگر مایل نیستند مشروعیت حکومت کنمی

حکومت بوش، از روند دولت سازی  با تروریسم مبارزه مشیخطی افغاستان را بپذیرند. آنان در نتیجه

    .(Rubin 2015)  حذف شدند

درخواست مصالحه و  هاامریکایی طالبان حداقل سه بار از کابل و 1991و  1991های لدر سا

ولی کوت قندهار به کرزی تسلیمی خط دادند رهبران طالبان در شاه 1991سال  در آخرعفو کردند. 
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سید طیب آقا یکی از نزدیکان  1991 در سال. (Coll 2018, 101) و خواستار عفو شدند

مراجعه کرد. استیوکول  هادیگر با درخواست مصالحه و عفو به کرزی وامریکایی مالمحمدعمر بار

 نویسد:می

گان بسیار با پایهرد شد، بلند 3111ی رهبران طالبان در سال با وجودی که درخواست عفو و مصالحه

ها مراجعه کردند و خواستار مصالحه شدند. سید طیب آقا اعتبار این گروه، بازهم به کرزی و امریکایی

وعبدالغنی برادر معاون نظامی او به حاجی ابراهیم آخندزاده یکی  ای مالمحمدعمرمشاور سیاسی و رسانه

ای از مالمحمدعمر رهبر ی حامد کرزی بود، مراجعه کردند و نامهقبیلهاز رهبران محلی در ارزگان که هم

در نامه آمده بود که  گویدمی ه این نامه را دیده بود،یک مقام امریکایی ک طالبان را به او سپردند.

به شورای  . منی سیاسی افغانستان باشندی از آیندهخواهند بخشت بن تمام شد و طالبان مینشس»

 .(Coll 2018, 140-141)  «این امر تصمیم بگیردکه در مورد چگونگی اجازه می دهم رهبرای ]طالبان[ 

ر ای دآیای سیمصالحه از سوی طالبان از طریق دفترهای ساحه درخواست سوم عفو و

ای بیلی از دفتر ساحه آی از جمله ریچایگان سیپایهافغانستان و پاکستان تنظیم شد. برخی از بلند

ای سیا در قندهار به این باور بودند که طالبان بیلد از دفتر ساحهکابل و فرانک آرچ این سازمان در

آی ایی سیپایهدو افسر بلندپذیراند و توافق با آنان منافع امریکا را تامین خواهد کرد. این  مصالحه

ی حکومت طالبان پیام دادند که یک حزب سیاسی به مولوی وکیل احمد متوکل آخرین وزیر خارجه

جویان و فرماندهان طالبان را در آن جذب کند و در روند سیاسی پس از بن، مدغم بسازد، جنگ

مریکا، پیشنهاد مصالحه با ریاست جمهوری ا چینی معاون وقتشود. اما دفتر مرکزی سیا و دیک

ای در کابل و قندهار مطرح شده بود، رد کردند. آیای سیطالبان را که از سوی دفترهای ساحه

 استیوکول در کتابش نوشته است:

چی مواد مخدر و یکی نورزی قاچاقحاجی بشیر ی پاکستان پنهان شده بود. وکیل احمد متوکل در کویته

ن ها مالقات کند. متوکل به میدازنگ زد و گفت به قندهار برود و با امریکایی ای به اوآیاز همکاران سی

ی تشکیل یک حزب بیلد مالقات کرد. آنان در بارهبیلی و فرانک آرچ ی قندهار رفت و با ریچطیاره

سیاسی برای طالبان به رهبری متوکل صحبت کردند تا از نظم پس از بن و حامد کرزی پشتیبانی کند. 

افسران سیا در آن زمان به این باور بودند که باید طالبان را به حمایت از کرزی به میدان بیاورند. به این 

بعدا به همکارانش  ریچ بیلیای نداشته باشد، حداقل سود تبلیغاتی دارد. باور آنان این کار اگر هیچ فایده

ی کردند و دربارهگی میقندهار زنده با متوکل در یک خیمه در فرودگاه بیلدآرچاو و فرانک قصه کرد که 

ها زدند. متوکل به امریکاییایجاد حزب مشروع سیاسی طالبان برای ادغام در نظم پس از بن، گپ می
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بیلد فرماندهان پرنفوذ طالبان را هم به آن حزب جذب کند. آرچ گفته بود که او قادر است دیگر رهبران و

لیمی و سیاست افغانستان سخنرانی کرد. او به واشنگتن آمد و در بعدا به همکارانش در مورد طالبان تس

چینی پیشنهادهایش را مبنی بر ساختن یک حزب سیاسی مشروع برای دفتر مرکزی سیا در حضور دیک

ا امریک یجمهورچینی معاون وقت رییسطالبان و جلب همکاری وکیل احمد متوکل توضیح داد. اما دیک

 .(Coll 2018, 141) « کنیمما این کار را نمی »گفت 

ودند ب 19«المللیجویان مسلح بینجنگ»طالبان بخشی از  حکومت بوش، مشیخط مبنای بر

دانست. این پالیسی سبب شد که ایاالت متحده به تعقیب و بازداشت که واشنگتن آنان را دشمن می

این د. بوالقاعده  روابط باه داشتن که متهم ب ران و فرماندهان طالب ادامه بدهدآن دسته از رهب

کلید زد. وحید مژده  1991ش مجدد این گروه را در شور ،پالیسی حکومت بوش در برابر طالبان

ناپذیر حکومت بوش با طالبان آشتی خط مشیهم به این باور است که ( 1931قوس  33)مصاحبه، 

اقدامات و پالیسی امریکا درآن  ی مژدهسبب شد که شورش مجدد این گروه کلید بخورد. به گفته

 زمان جلو بدل شدن طالبان از یک جنبش ایدیولوژیک به یک سازمان سیاسی را گرفت. 

 

 کنندهعوامل تشدید. 4

شود. عواملی که گفته می 17افزاید عوامل تشدیدکنندهمی منازعه عواملی که به شدت و حدتبه 

بندی ی عوامل تشدید کننده، دستهشود نیز در زیرمجموعهمی منازعهمنجر به طوالنی شدن 

داری خوب، فساد مالی در دهد که نبود حکومتها نشان میپژوهش .(Smith 2004, 8) گرددمی

رسانی و ضعف دستگاه قضایی در اجرای عدالت، عواملی نهادهای دولتی، ناتوانی حکومت در خدمت

ها داشته باشیم که این توجهشود. باید بخشی شورشیان میو تقویت منازعهاست که سبب تشدید 

ا داری یحکومتاند. نبود  منازعهی عوامل تشدیدکننده باشند، منازعهبیش از این که عامل شروع 

شود. اقتصاد و طوالنی شدن آن می منازعهعدالت، سبب تشدید  ناتوانی دستگاه قضایی در اجرای

و طوالنی شدن آن است. تجارت سیاه مواد مخدر،  منازعه یکننده تشدید جرمی هم یکی از عوامل

گی ی شان زندهمناطق زیر سلطه گیری طالبان از مردمی که دراستخراج غیرقانونی معادن و مالیه

                                                        
13 International armed conflict combatant 

14 Catalyst 
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 های امنیتی، سیاسی وکنند. محاسبهعمل می منازعهی کنندههمه در نقش کتلست/تشدید کنند،می

حمایت  .(Daudzai 2018a) نقش دارد منازعهای همسایه هم در طوالنی شدن استراتژیک کشوره

است. درآغاز صرف پاکستان  منازعهی برخی از کشورهای همسایه از طالبان هم عامل تشدید کننده

اما امروز حامیان طالبان بیشتر شده است. منابع . (Qazi 2011, 15)کرداز گروه طالبان حمایت می

کنند در حال حاضر متعدد است. برخی از کشورهای دیگر منطقه بان را تمویل میای که طالخارجی

منابع مالی برای شورش طالبان در  ،ی خلیج فارسهای حاشیهدار در امیرنشینو شماری از افراد پول

 . (Giustozzi 2017 and Azami 2018)کنندافغانستان فراهم می

ای های درون قبیلهبرداری حداکثری از نارضایتی، ناخشنودی و شکافبا بهره ناطالب

المللی بسیج نیروهای بین های جنوبی افغانستان را برای جنگ با حکومت وها، اهالی دهکدهپشتون

گری کمک ها بربنیاد آن به تداوم شورشهای محلی و بسیج روستاییکنند. ولی صرف نارضایتیمی

های گوناگون یک جامعه را حول یک داعیه جمع کرده های محلی مردمان بخشارضایتیکند. ننمی

های محلی را به یک گیسرخورده ها وتواند. شورشیان برای این که جنگ ادامه یابد، نارضایتینمی

های گروه شورشی را بینی آرمانزنند. این جهانی بزرگ پیوند میو داعیه ، ایدیولوژیبینیجهان

های ی از نارضایتی اهالی دهکدهربردادهد. طالبان با بهرهسازد و به رفتارش مسیر میص میمشخ

ها ایدیولوژی و روایت خودشان را کنند. طالبان برای این روستاییبسیج می را والیات جنوبی آنان

 هم در منازعهسازند. علت طوالنی شدن ی سازمانی طالب میآنان را مجذوب داعیهکنند و عرضه می

های محلی که دولت نتوانست به آن همین نکته نهفته است. طالبان قادر شدند که به نارضایتی

ناراضی را های و روستایی و روایت خودشان پاسخ بگوینداز طریق معرفی ایدیولوژی  گی کند،رسیده

د و موجب ای دا. این امر به طالبان در روستاهای جنوب خاستگاه تودهدر صفوف خود جذب کنند

شد.  منازعهطوالنی شدن 

گری حذر علتی دانستن شورشکند که از خطای تکچارچوب تحلیلی دن سمیت، کمک می

ولی این چارچوب تحلیلی نتوانسته  را با دقت بیشتر به بررسی بگیریم،کنیم و عمق و پنهای موضوع 

ه را عقالنی می سازد، بلکه شد توضیح داده عاملنوع چهار نه تنها عاملی را شناسایی کند که  است،

بینی گروه طالبان ایدیولوژی، روایت و جهان از دهد. این عامل عبارتبه هم پیوند می ها راآن

سازد. ایدیولوژی جنگ آنان مبنای توجیهی فراهم می گری وی شورشباشد که به کل پروژهمی
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لوژی ادیکال از دین اسالم. این ایدیوو خوانش ر افغانطالبان بر دوپایه استوار است. ناسیونالیسم 

تشدیدکننده را به هم مرتبط ساز و کلیدزن، بسیج ای،زمینهطالبان است که چهار نوع عامل پیش

 ،گویدرییس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان می ،سازد. داوود مرادیانمی

طالبان را به جنبش جهادگرای جهانی طالبان ذاتا یک جنبش ایدیولوژیک هستند. این ایدیولوژی گروه 

ی ایدیولوژیک سازد. جنبش طالبان به یک زیربنای تغذیهدهد و آنان را بخشی از این جنبش میپیوند می

 گرای پاکستان،های دینی پاکستانی، مساجد و احزاب اسالمدر پاکستان دسترسی کامل دارد. مدرسه

کند. طالبان خودشان را مدافعان ایدیولوژیک فراهم می سازد که برای طالبان خوراکزیربنایی را می

را که با این گروه پیوند  ن کسانیادانند. طالبی میهای دینو ارزش صر به فرد ناسیونالیسم افغانمنح

مسلمان دانند. از نظر طالبان صرف یک طالب فکری وسازمانی ندارند، افغان واقعی و مسلمان کامل نمی

 .(Moradian 2017)  استکامل و افغان واقعی 

حاکم « امارت اسالمی»که باید بر آن یک  یکشور وت از افغانستان دارند:طالبان روایت متفا

ی آن تطبیق احکام شرعی باشد. آرمان سیاسی طالبان تشکیل یک دولت تیولوژیک است که وظیفه

اما گیرد. اش را از آرای شهروندان میباشد. در یک جمهوری دمکراتیک، حکومت مشروعیتمی

سیاسی مبتنی  آید. در یک نظمیاز دین م اشاست که مشروعیت امارت یک حکومت غیر انتخابی

باشد. قانون اساسی در ی شهروندان میجمهوری، قانون اساسی میثاق ملی است که تجلی اداره بر

شهروندان ی روابط دولت با گذاری و تعریف کنندهمبنای قانون ،جمهوری سیاسی مبتنی بر نظم

شرعی را در مورد موضوعات مختلف  دارند احکام ، عالمان دینی وظیفهاست. اما در امارت طالبان

 مشخص کنند تا حکومت آن را اجرا کند.

ی قدرت را در سطح ملی تجویز که طالبان به آن باور دارند نیز روابط ویژه فغاناناسیونالیسم 

خط مشی و ایدیولوژی طالبان را شاید  هاپشتونکه در حالی» ،نگاردامین طرزی میکند. می

بر مجموع جمعیت افغانستان تحسین  تفوق طالبان را به عنوان گروه اکثرا پشتون هاآننپذیرند، اما 

مشارکت شود که طالبان به اهمیت در حال حاضر گفته می .(Tarzi 2008, 285, 290)  «کردندمی

اما این بحث تا هنوز روشن نیست  پی برده اند، ای که از نظر قومی ناهمگون است،در جامعه قدرت

میان سه  مشارکت قدرتدهند. چگونه موضوع رضایت می مشارکت قدرتکه طالبان به چه نوع 

حلی برای ایجاد توازن قدرت میان مرکز و کنند و چه راهی مجریه، قضاییه و مقننه را حل میقوه

و نظم قانون اساسی کنونی دارد. « ایده افغانستان»در حقیقت، منازعه کنونی ریشه در دارند.  محالت
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. نظم ن توزیع قدرت بپردازدبحرا به بحران قانون اساسی وباید  منازعهای برای پایان سیاسی هر حل

 گی آن موضوعی است که باید روی آن با طالبان مذاکره شود. مبتنی بر قانون اساسی و چگونه

های اعالم شده و اعالم نشده دارد. طالبان در توانیم بگوییم که شورش طالبان علتدر فرجام می

عنوان « سقوط نظام اسالمی»و  «اشغال»اند، جنگ را معلول ای که برای بسیج برساخته استراتژی

ی هاطالبان برای رسیدن به قدرت، نارضایتی ی جنگ، حرص و آزهای اعالم نشدهعلت کنند.می

های محلی، رفته باشد. حرص و آز طالبان برای رسیدن به قدرت و نارضایتیمحلی و رادیکالیسم می

توانیم رهبران بیان مذهبی و قومی منازعه، می به رفته بیان مذهبی و هویتی یافته است. با توجه

 .داران قومی ومذهبی تشبیه کنیمتیکهطالبان را به 



 
 عوامل منازعه در افغانستانانواع  3شکل 
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 خطوط گسل

یک ترتیبات نهادی و گیرد. قبل از ترسیم یک شبه شکل نمی منازعهتوافق سیاسی برای پایان 

توان با شورشیان . آیا میبینادین فکر کنیم پرسش باید به یک حل سیاسی،ی راه برای نقشه

به توافق  بر جمهوری و امارت اسالمی باور دارند، ایدیولوژیکی که به تضاد بنیادین بین نظم مبتنی

ی نحوه چنینو هم ی راهگی طرح یک نقشهرسید؟ یافتن پاسخ به این سوال نقش قطعی در چگونه

 هر طالبان دارد. امکانات و عدم امکاناتو حتا آجندای مذاکره با  برای حل سیاسی ترتیبات نهادی

طرفین مواضع بنیادین  چگونگیبستگی به  ی راه پایان جنگو نقشه ترتیبات نهادینوع توافق برای 

ی . برای درک بهتر این موضوع نیاز است که خطوط گسل یا فاصلهو همچنین وضعیت منازعه دارد

 های درگیر را بررسی عمیق کنیم. فکری وسیاسی طرف

 ل کرده اندتحو گروه ایدیولوژیکگرا به یک از یک گروه سنتی که طالباناز آن جای

(Gopal and Linschoten 2017)عبدالحکیم د. نگرایی تمایل دارمبه اسال بیشترحاضر در حال  ٬

تفکر طالبان هنوز هم » گوید،کومت طالبان کارکرده است میمجاهد که به عنوان دیپلومات برای ح

نظم مبتنی بر یاست جمهوری و ر انگیرانه است. آنان با نظم سیاسی بیگانه اند. طالبخیلی سخت

های روستایی و باورهای دینی دارد. ی عمیق در ارزشکند. افکار آنان ریشهقانون اساسی را رد می

 Mujahid quoted) «باشد سازگار های دینیپذیرند که با ارزشمی را آنان صرف چیزهای

Constable 2018).  

 ی طالبان استشده های اعالمخروج نیروهای خارجی و ایجاد یک حکومت شرعی، آرمان

(Osman and Gopal 2016, 30) ای خروج نیروهای خارجی مذاکره هر نوع. آنان گفته اند که در

ان، این طالب گیری های رسمیدر موقفدانند. و تشکیل یک حکومت شرعی را خط سرخ خود می

تر از نظام شرعیامارت را  ،متضاد جمهوری است. طالبان که شوده میخواندگروه را امارت اسالمی 

قانون جزای  ی: اجرای دارددانند. حکومت اسالمی مدنظر گروه طالبان سه مشخصهجمهوری می

 1۵ها.آزادی رسانه و محدودیتتفکیک جنسیتی/جدایی زن و مرد در فضای عمومی  ،شرعی یا حدود

مسکو شرکت کرده بود گفت که زن  1931دلو  در نشستطالبان، که  هیأتبه طور مثال یک عضو 

 قضایای مربوط به حدود و قصاص مشروعیت ندارد. قضاوتش درتواند و جمهوری شده نمیرییس

                                                        
مهاجر  طالبان مراجعه کنید. مثال مقاله ای توسط «االماره»یا  «صدای جهاد» انترنتیصفحه برای اطالعات بیشتر به 1۵ 

 (1931راسی و امارت اسالمی پرداخته است )مهاجر اوت های بنیادین دموکبه تف 1931دلو  1به تاریخ 
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ی اش را نه از اراده، حکومت تیوکراتیکی است که مشروعیتمدنظر طالبانامارت اسالمی 

گیرد. طالبان در حال حاضر بخشی از جنبش جهادیسم جهانی شهروندان و انتخابات که از دین می

ی آزاد پذیرند. جهادیسم جهانی هم انتخابات و ارادههای این جنبش را هم میهستند و ارزش

کند. نهادهای مهم امارت اسالمی مدنظر طالبان رد می گران راشهروندان برای گزینش حکومت

 : عبارت اند از

گو است. طالبان ن: امیرالمومنین طالبان یک حاکم غیر انتخابی و غیر پاسخنامیرالمومی (1)

 گوسازی امیرالمومنین ندارند. برای پاسخ دموکراتیکی هیچ نوع کارشیوه

مت اسالمی مدنظر طالبان وظیفه دارد که در حکو ما: شورای عالمان دینی در( شورای عل3)

چنان ی مجریه آن را اجرا کند. شورای عالمان دینی هممورد مسایل گوناگون فتوا صادر کند و قوه

 سازد.کند و شرعی بودن یا نبودن آن را مشخص میهای سیاسی را بررسی میگیریتصمیم

ی اجرای احکام فهاست که وظی پولیس مذهبی حکومت اسالمی مدنظر طالبان محتسب: (9) 

 پولیس مذهبی طالبان10ها را دارد.های رسانههای فردی و آزادیشرعی و اعمال محدودیت بر آزادی

 منکر همنهی از  بالمعروف و به دوش دارد. امر فکیک جنسیتی در فضای عمومی رات ی اعمالوظیفه

در فضای عمومی را  کیک جنسیتیاست که وظیفه دارد، تفهای همین پولیس مذهبی یکی از بخش

گان طالب و روابط عمومی طالبان در کنندهوقتی مذاکره های فردی را محدود کند.و آزادیاعمال 

طالبان  هیأت یمثال در بیانیهکنند. به برابری جنسیتی اشاره نمی گویند،می حقوق زنان سخنمورد 

 : ه شددر نشست مسکو گفت

داند و به احقاق تمام حقوقی که ی مسلمان میگذاران یک جامعهزنان را بنیانامارت اسالمی افغانستان 

تعهد دارد. دین اسالم حقوق بنیادی زنان را به رسمیت شناخته  ،دین مقدس اسالم به آنان داده است

مندی از خدمات بهداشتی و است. اسالم به زنان حق مالکیت، میراث، تجارت، تعلیم، مصوونیت، بهره

 گی مرفه را اعطا کرده است.زنده ورداری ازبرخ

 .چ اثری از اصل برابری جنسیتی نیستی طالبان هیبسیار روشن است که در گفتار نماینده

قانون »گوید، ص نزدیک به گروه طالبان میشخ (1931قوس  13)مصاحبه،  نظرمحمدمطمین

های فردی که در غرب آزادیاساسی افغانستان از الگوی غربی ترجمه شده است و بومی نیست. 

                                                        
 است. 1993رپشتون خوا در سال قانون حسبه توسط مجلس ایاالت خیب یک مثال محتسب تصویب 10
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گوید که زن و می کی وق مساوی ندارند و برابر نیستند.قابل قبول نیست. زن و مرد حق مروج است،

 «مرد برابر اند؟ اسالم به چنین چیزی اجازه نداده است.

کند. طالبان کمک می ما را به درک بهتر مواضع ،گرایاناز اسالم 11ور روی،کرکترشناسی اولی

اما حق ندارد  کند،خواند و در سیاست شرکت میمی جنگد، درسگرا میزن اسالم»نویسد، میاو 

گرایان های حکومتی، از جمله مسند قضاوت و ریاست دولت را احراز کند. آرمان اسالمبرخی از سمت

 «تفکیک جنسیتی در فضای عمومی است راندن زنان از فضای عمومی به خانه نیست. آرمان آنان

(Roy 1994, 59). 

خط سرخ دولت و مردم افغانستان در مذاکرات احتمالی صلح، همان طوری که بارها در مقابل، 

 های فردی،گی، حقوق و آزادینماینده دموکراسیسال اخیر است.  11گفته شده است، دستاوردهای 

این دستاوردها است.  یبرابری شهروندان در برابر قانون، برابری حقوقی و سیاسی زن و مرد از جمله

دهد مثال پژوهش قبلی من نشان می. به طور این مسایل در قانون اساسی افغانستان درج شده است

خواهند که طالبان حقوق بشر و حقوق زنان را احترام کنند. همین درصد مردم افغانستان می ۵3که 

د که قانون اساسی خواهندرصد مردم افغانستان از طالبان می 73دهد که پژوهش نشان می

73٬1931.صدر افغانستان را بپذیرند

رسد که خطوط گسل میان دو طرف درگیر در افغانستان دو نظام سیاسی چنین به نظر می 

امارت اسالمی افغانستان،  گی متضاد است. جمهوری مدرن افغانستان وی زندهمتفاوت و دو شیوه

نویسد، شناس امریکایی میبارنت روبین افغانستانتحقق خارجی خطوط گسل دو طرف درگیر است. 

احیای امارت اسالمی و  گی،نماینده دموکراسیاگر هدف واقعی طالبان از دوام جنگ، نابودی »

توانیم بگوییم که هیچ وجه مشترکی بین می باشد، 3111و  1330های برگشت افغانستان به سال

حل یم یک راهتوانماند. در چنین وضعیتی حتا نمیباقی نمیها آنان، حکومت افغانستان و دیگر گروه

سیاسی فکری، های گوناگونحوزه .(Osman and Gopal 2016, 4) «سیاسی را تصور کنیم

 تباری در داخل افغانستان هم به همین باور هستند. و

 نویسد،الیق می غرزی

                                                        
17Oliver Roy 
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امارت اسالمی باشد، همان امارتی که به داشت طالبان از نظام سیاسی کشور برگشت به مشهرگاه چ

ستیز آن نیروهای خارجی به افغانستان هجوم آوردند، پس این گامی به عقب، های انسانتقصیرِ عملکرد

های امارت اسالمی در کنفرانس ماسکو، ی فرستادهوسطایی خواهد بود. در بیانیهبه قهقرای تحجر قرون

ساخته داری طالبان را میی دولتی فلسفهها رسید که پایهگوش به کرات به« امارت اسالمی»ی اندیشه

 ساالری و امید به ایجاد دولت مدنی استداری به معنی تیرباران مردماست. پذیرش چنین طرز حکومت

.(1931جدی  1)مصاحبه ایمیل 

است  هاز ابتدا باور من این بود» گوید،می( 1931قوس  31)مصاحبه، چنان حفیظ منصور هم

تمامیت ارضی افغانستان این که افغانستان کشور  ٬که روی دو موضوع نمی توانیم حرف بزنیم. یک

حقوق اساسی شهروندان. دیگر همه چیز قابل مذاکره  :فصل دوم قانون اساسی ٬پارچه بماند و دویک

برایم گفت،  (1931قوس  3۵) ایم ببرم، در مصاحبهخواهد ازش نایک شخص دیگر که نمی« است.

منحیث یک زن منحیث یک  به این دوره افغانستان نمی باشد.ارزش های است که تنها مربوط »

نه طالب قدرت  ،است هاین ارزش را نه برای ما امریکا ضرورتا داد ،عضو از جامعه مدنی افغانستان

« پیش من دارد.گرفتنش را از 

و حق  گوید حاکمیت ملی، تمامیت ارضیمی (1931جدی  ۵)مصاحبه،  رحمن قاضیگل

های فرهنگی و مدنی تفاوتباور فوزیه کوفی،  . بهارادیت مردم افغانستان خط سرخ است خود

اگر طالبان ایدیولوژیک  های سیاسی وجود دارد.بنیادی، بین طالبان، حکومت افغانستان و دیگر گروه

با امارت اسالمی باشند، هیچ چیزی برای مذاکره  گینماینده دموکراسیاندیشند و به فکر تعویض بی

. (1931جدی  9)مصاحبه با فوزیه کوفی،  ماند. در آن صورت حتا وقوع مذاکره منتفی استباقی نمی

ایدیولوژی بین طالبان و سیاست وحقوق،فرهنگ،های اخالق،های بسیار بنیادی در حوزهتفاوت

در قالب یک جمهوری مدرن و امارت اسالمی تحقق  هااین تفاوتغانستان وجود دارد. ی مردم افبقیه

ها امارت طالبانی همیشه خواست اول و درجه اول آن»گان گفت، کنندهست. یکی از مصاحبهیافته ا

خوب من در اشتراک با طالبان هیچ  است. امارت طالبانی برای مردم افغانستان غیر قابل قبول است.

از ایدیالوژی خود یک ملی  ه طالبان کسانی نیستند که تا حال. به خاطر کترین سناریو را نمی بینم

 .(1931قوس  31)مصاحبه با شخص ناشناس،  «ن شده باشندپایا متر هم

غربی و حکومت  دموکراسیکه خطوط گسل، لیبرال  با این وجود عده ای به این باورند

 31)مصاحبه، هم است. عبدالحفیظ منصور این امر کم و بیش یک نزاع درون دینی شرعی نیست. 
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تفکر طالبانی است. تفکر طالبی باید شکست بخورد. اگر خطوط گسل،»گوید،می( 1931قوس 

همه این نام ها قابل تفسیر هستند. در خواهند باید برای شان تفهیم شود طالبان امارت اسالمی می

تا عثمانی تا امیر حبیب اهلل  اند از عباسیتاریخ اسالمی هم امیران صالحیت های مساوی نداشته ان

واقعیت این است که « با این گپ نمی شود. خان. این مساله بنیادی است. تا فکر طالب را نشکنیم

ی بر مبنانظم سیاسی برحال در افغانستان هم اسالمی است. افغانستان یک جمهوری سکوالر نیست. 

ه در تضاد با احکام و معتقدات دین اسالم باشد، قانون اساسی افغانستان، دراین کشور قانونی ک

ست. به ماگوید که فکر طالبی خطوط گسل الدین مهدی نیز میشود. داکتر محیتصویب و نافذ نمی

 ی او تفسیر طالب از اسالم، قابل قبول نیست. گفته

عدالت از جمله  ،سیاسی، فکری و قومی افغانستان هایهیچ یک از حوزه جالب است که

یچ یک از دانند. عدالت فراجنگی/انتقالی، برای هعدالت فراجنگی/انتقالی را شرط توافق با طالبان نمی

افغانستان، خط سرخ نیست. حتا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان های فکری، سیاسی حوزه

ز موقف روشن دراین باره که وظیفه دارد از نقض حقوق بشر گزارش بدهد و موارد آن را ثبت کند نی

ی عمل مکتوب برای رسیدن به صلح نیز ترتیب ندارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر هیچ نوع برنامه

مداران و احزاب سیاسی، خطوط سرخ خود را برای مذاکره با نکرده است. با آن که برخی از سیاست

کمیسیون مستقل  راه دارند، یطالبان مشخص کرده اند و حتا برخی از آنان برای پایان جنگ نقشه

حقوق بشر افغانستان، هیچ سند مکتوب در مورد شرایط صلح و خطوط سرخ آن منتشر نکرده است. 

گوید، ستقل حقوق بشر افغانستان میرییس کمیسیون م( 1931قوس  31)مصاحبه، سیما سمر 

وقتی از او « باشیم.طرحی مشخص را مطرح نکردیم... کار ما این نیست که ما در صلح حتما شریک »

ی روشن برای شرکت قربانیان ی عمل مکتوب و ایجاد یک کارشیوهدر مورد ضرورت یک برنامه

ضرورت است که یک مکانیزم خلق شود. اما فکر می کنم »لبان پرسیدم گفت، جنگ در مذاکره با طا

ون که کمیسی ستواقعیت این ا.« زیاد به ما ارتباط نمی گیرد...کار ما داد خواهی است نکه ای

ی روشن برای حمایت از حقوق بشری قربانیان مکتوب و کارشیوه یمستقل حقوق بشر، هیچ برنامه

 جنگ و جنایات جنگی ندارد. 

 هایحقوق و آزادی یک نظر دیگر این است که موضع طالبان در مورد هویت دولت،برعکس، 

ی این نظر رهبران طالبان به این باور نابر مبی سیاسی دارد نه مبنای ایدیولوژیک. انگیزه فردی،
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. بسیاری از ز نیستاصول اسالمی را بپذیرد به تغییر دیگر نیا ،رسیده اند که وقتی یک دولت

نظر روشن دراین مورد ندارند و به نظرات عالمان دینی  ،انهای طالبجویان عادی و سردستهجنگ

 اعضای آن، دهند. برهان عثمان مدعی است که بسیاری از رهبران طالبان ودار شان ارجاع میطرف

رحمان که با اعضای دفتر طالبان در قطر گفتگو کرده پی احیای امارت اسالمی نیستند. قاضی گل در

که باید یک امارت داشته باشیم یا یک جمهوری. به  نیستاین  ی اصلیگوید که مسالهاست، می

 :ی اوگفته

صحبت در قسمت اسالمی بودنش... ت ما صحبت نکردیم ولیباشد یا امار که جمهوریدر قسمت این 

ها بسیار جواب ساده گفتند که همین خواهید. آنصورت گرفت که شما چه قسم یک حکومت اسالمی می

ساختن حکومت اسالمی. شما حکومت اسالمی را به  ایحالی از شما ما بهتر نداریم بر ،مدیدآجمع شما که 

 .(1931جدی  ۵رحمن، )مصاحبه با قاضی گل کنیمروی کاغذ بیارید. امضا بکنید ما چشم پت امضا می

هستند،  طالبان بیشتر درپی تنظیم و تعدیل ساختاری در درون نظام، به اساس این تفکر

در پی توافقی  انحضور شان فراهم شود. عمر داوودزی به این باور است که طالب تا زمینه برای

 هواداران شان نگهدارد.  ستند که اعتبار سیاسی آنان را نزده

تا حال نگفته اند  ،و روابط عمومی آنان انگان طالبکنندهولی واقعیت این است که مذاکره

رند و صرف در پی تعدیل و تنظیم ساختاری در درون پذیمی را گیانتخاباتی و نماینده دموکراسیکه 

 .(Sheikh and Khan 2019)گپ بزنندروشنی دراین مورد خواهند به طالبان نمی باشند.نظام می

خواهند توجه بیشتر به اصول اسالمی صورت بگیرد، اما گروه طالبان می» گوید،انورالحق احدی می

 (Ahady«ه روشنی بگویند که منظورشان چیستدهند. آنان باید بتوضیح بیشتری دراین مورد نمی

از انتظار به دور نیست که موضع طالبان مبنی بر توجه بیشتر به اصول اسالمی، به معنای  (2017

 دیوبندی باشد. اصول دگماتیک جنبش 

گی و نماینده دموکراسی بینانه نیست بپذیریم که طالبان با برابری جنسیتی،هیچ واقع

مشکلی ندارند. افکار بنیادین طالبان تا هنوز تغییر نکرده است. از نظر طالبان  فردی،آزادهای 

تعریف و  سازند،می باید در قوانینی که عالمان دینی و فقیهان ،های فردی و برابری جنسیتیآزادی

ی غرزی تعدیل قانون اساسی دردستور کار طالبان است. به گفتهبرای انجام این کار، مرزبندی شود. 

باید روشن شود که طالبان چه  ی تقنینی برای تعدیل قانون اساسی،الیق قبل از برگزاری جرگه
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افغانستان حاضر اند تا کجا  خواهند تعدیل کنند. این هم باید روشن شود که مردممواردی را می

 طالبان را که به هیچ وجه پیشروانه نیست بپذیرند.  هایانعطاف نشان دهند و خواست

ان باید گشوندهدو نوع خط سرخ از نظر بسیاری از مصاحبه باید تذکر داد که در خاتمه

استقالل و حاکمیت  تمامیت ارضی، غیر قابل مذاکره بودن وجود داشته باشد. خط سرخ نوع اول باید

حقوق  ،هاارزشی است. از نظر بسیاری از مصاحبه شونده های نوع دوم. خط سرخباشدملی افغانستان 

روی خطوط  منازعهروشن است که های فردی خط سرخ و غیرقابل معامله است. اساسی و آزادی

 دو موقف گسلدر مورد طرز برخورد با این خطوط  چنیناست. هم و ایدیولوژیکگسل فکری 

اما نباید کوتاه  مذاکره کرد، شود،وجود دارد. موقف اول این است که در مورد خط قرمزها می متفاوت

 این آمد و از خطوط سرخ گذشت. موقف دومی این است که خط قرمزها اصال قابل مذاکره نیستند. با

 منازعهیاسی ایدیولوژیک است، دورنمای حل س جایی که خطوط گسل فکری ووجود از آن 

 رسد.بغرنج و پیچیده به نظر میافغانستان 
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 حل سیاسی منازعه ترتیبات نهادی

 

ی گیرد و نتیجههای درگیر صورت میی مذاکراتی است که بین طرفنتیجه فرآیند و ،حل سیاسی

در حال حاضر ایاالت متحده با  .(see Ingram 2014a, 2014b) باشدقدرت می مناسبات تغییرآن 

کند. بس مذاکره میامریکایی در افغانستان و رسیدن به یک آتشگروه طالبان روی وضعیت نیروهای 

 حلباید گفتگوی دولت افغانستان و طالبان برای رسیدن به  ،ی دیگر مذاکره برای صلحمرحله

که « و سیاسی 19ترتیبات نهادی»در مورد  یک بخش ،طالبان بای صلح . توافق نامهسیاسی باشد

آن چنان که گفته . برخواهد داشت چگونگی ساختار دولت و تعدیالت نهادی را بیان می دارد، در

در این . کندای فکری و سیاسی را اقناع تمام حوزه هی باشد که ابه گونهشد، ترتیبات نهادی باید 

بر مبنای داده های  دهیم.را مورد بحث و بررسی قرار می ترتیبات نهادیهای گوناگون مدل بخش

تاریخی و داده های برگرفته شده از مصاحبه ها، این بخش به تحلیل و بررسی راهکار های مختلف 

 ترتیبات نهادی می پردازد. یدر زمینه

ی برای بررسی این موضوع نگارنده یک چارچوب تحلیلی مرکب از تیوری مدیریت منازعه

ی و نظریه (3117) چیکونسازی لیونادرد واتکراتیکی دم، نظریه(3113 370) چیلددونالد روت

گران معتقد اند ام. تمامی این پژوهشبرساخته (09 ،133۵) و یوسی شاین براتموقت لینی  حکومت

کدام از منظرهای  اما هر بست نظامی ضروری است،سیاسی وجود بن حلکه برای رسیدن به یک 

 گوناگون این موضوع را به بررسی گرفته اند. 

( 1): شناسایی کرده استسیاسی  حل را برای ترتیبات نهادی نوع ، چهارچیلددونالد روت

توزیع  (3) کرسی برای آنان در پارلمان و شوراهای محلی، صشورشیان در انتخابات و اختصا شرکت

                                                        
18 Institutional Arrangments 
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 (7) اقتصادی و و منابع مالی زیع مجددتو (9) سازی قدرت،یا نامتمرکز قدرت در سطح محالت 

موقت  حکومترا با  چیلدمیان دولت و شورشیان. نگارنده مدل سوم مدنظر روت مشارکت قدرت

های اما بربنیاد مصاحبه جنگند،نمیطالبان برای توزیع عادالنه یا مجدد منابع  ام زیرا کهعوض کرده

به همین دلیل است  موقت است، حکومتهای پیشنهادی حلیکی از راه ام کهکه انجام دادم دریافته

 . گذارممیمنابع  توزیع مجددموقت را به جای  حکومت ،این چارچوب تحلیلی که در

 

 انتخابات سراسری/ملی

ایجاد شد. این دوگانگی انتخابات و انتخابات  وصلح  دوگانگی میان با راه افتادن مذاکره با طالبان،

سازی زمینه ،ترتیبات نهادی برای حل سیاسییکی از به هر حال،  هم قرار داد. با در تضاد صلح را

ت. بر بنیاد این گی اسنماینده دموکراسیدر ی سیاسی حوزه یک طالبان به عنوان اشتراکبرای 

ای اصالح شود نهادهای انتخاباتی نیز به گونه و طالبان باید در انتخابات شرکت کنند و قوانین ،مدل

 که شرکت طالبان در انتخابات را تحقق بخشد. 

سیستم را باز گذاشتند تا طالبان به  کرزی و هم حکومت وحدت ملی همیشه هم حکومت

گی افغانستان مدغم شوند. برای اعضای سابق طالبان نماینده دموکراسیعنوان یک نیروی سیاسی در 

ی انتقالی شرکت کنند. حامد کرزی به عنوان رییس اداره تا در انتخابات داده شد، نیز اجازه

و انتخابات  1999از طالبان خواست که در انتخابات ریاست جمهوری سال  ،1999 ثورافغانستان در 

. برخی از اعضای سابق طالبان به این درخواست (Golnaz 2004) شرکت کنند 1997پارلمانی سال 

مولوی وکیل  ،1997 میزانشرکت کردند. در  1997پاسخ مثبت دادند و در انتخابات پارلمانی سال 

های انتخابی الدین و مولوی عبدالسالم راکتی، از حوزهاحمد متوکل، مولوی خاکسار، مولوی قلم

شدند. مولوی عبدالسالم راکتی در انتخابات  نامزدغانستان قندهار و زابل برای عضویت در پارلمان اف

ای مولوی درجه 191کرد. ولی در یک چرخش  را نامزد هم خودش 1999ریاست جمهوری سال 

اما . (193۵ماره )اال منصور بیعت کرد اخترمحمد عبدالسالم راکتی دوباره به طالبان پیوست و به مال

 بات ریاست. در انتخادانندمییک روش و ارزش غربی مردود  طالبان در کل انتخابات را به عنوان

و پس از آن، طالبان با ارعاب مردم تالش کردند، از مشارکت آنان جلوگیری  1999جمهوری سال 

جویان این گروه از سوی جنگ کنند. طالبان مردم را تهدید کردند که اگر در انتخابات شرکت کنند،

 .(Masadykov, Giustozzi and Page 2010, 4) شوندمجازات می
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اما حکومت افغانستان همیشه سعی کرده است که طالبان را به عنوان یک نیروی سیاسی 

گی بپذیرد و آنان را به شرکت در انتخابات فرابخواند. حکومت وحدت ملی در نماینده دموکراسیدر 

تواند به است و این گروه میبه طالبان پیشنهاد کرد که درهای سیستم به روی آنان باز  1930سال 

ی یندهزاد نماگی افغانستان باشد. زلمی خلیلنماینده دموکراسیبخشی از  عنوان یک نیروی سیاسی،

که بهتر است قبل از برگزاری  فت،گ در آغاز ماموریتش هم افغانستان لحصی امریکا برای ویژه

یا با آنان روی  ،تا این گروه هم در انتخابات شرکت کند انتخابات یک توافق صلح با طالبان امضا شود،

گلبدین حکمتیار هم به طالبان پیشنهاد کرد  .(Khalilzad 2018) ی راه دیگر توافق شودیک نقشه

جا شوند و در انتخابات ریاست شان نزدیک است یکهای انتخاباتی که به افکار که با یکی از دسته

حاضر اند با  شحزبچنان گفته است که او و ار همیجمهوری با دیگر نامزدان رقابت کنند. حکمت

رقابت مشترک در انتخابات ریاست جمهوری، مذاکره  گروه طالبان روی تشکیل یک تکت انتخاباتی و

 . (Hekmatyar 2018) کند

حاضر نیست که از طریق شرکت در انتخابات خودش را بخشی از اما گروه طالبان 

به  مطمین که گی افغانستان بسازد و به این ترتیب به جنگ پایان دهد. نظرمحمدنماینده دموکراسی

با هم متضاد اند. به  و صلح در ماهیت ریاست جمهوری انتخاباتگوید طالبان نزدیک است می

د. اگر انتخابات می خواهیم به این ذات مخالف یکی دیگر هستنو صلح در نتخابات ا»ی او، گفته

« معنی است که صلح نمی کنیم. اگر صلح می خواهیم به معنی این است که انتخابات نکنیم

 (.1931قوس  13)مصاحبه، 

از طریق شرکت در انتخابات به جنگ پایان دهند.  نیستند طالبان به دالیل گوناگون حاضر

 دموکراسیپذیرند و ابات به معنای آن است که طالبان سیستم موجود را میشرکت در انتخنخست، 

گی را قبول دارند. طالبان به این باور اند که نظم سیاسی موجود و قانون اساسی آن، برگرفته نماینده

ایدیولوژیک هم  به دالیلآنان پذیرند های غربی است و به دلیل همین باور، آن را نمیاز مدل

خودشان را متعهد به  دانند. در عوضآن را مخالف شریعت میپذیرند و گی را نمینماینده دموکراسی

 دانند که یک حکومت تیوکراتیک است. امارت اسالمی می

ترس  گی ناشی ازنماینده دموکراسیپذیرش  بات وامتناع طالبان از شرکت در انتخادوم، 

 انتخابات شرکت کنند و شکست بخورند،شکست و نابودی سیاسی نیز است. اگر طالبان در 
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کند که یک گروه شورشی وقتی به چیکون استدالل میرود. وانتموجودیت سیاسی شان از بین می

احتمال بردش در  شود کهگی راضی مینماینده دموکراسیشرکت در انتخابات و پذیرش اصل 

بین مردم  دانند که آنان درمیطالبان  .(Wantchekon 2004, 28) انتخابات بسیار زیاد باشد

افغانستان زیاد محبوب نیستند. یک نظرسنجی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان 

. نظرسنجی (99، 1931صدر ) ی طالبان مخالف انددر صد مردم افغانستان با داعیه 31دهد که می

ی هداعی ها وسیاست تان، افکار،ی آن است که بیشتر مردم افغانسبنیاد آسیا هم نشان دهنده 1931

دهند، این دیگری که طالبان به شرکت در انتخابات رغبتی نشان نمی طالبان را قبول ندارند. دلیل

باور ندارند. فاروق  هایی که متولیان برگزاری انتخابات اند،طرفی نهادها و مقاماست که آنان به بی

گوید برای جلب اعتماد طالبان به روند انتخابات، بسیار ضروری می (1931قوس  9)مصاحبه،  اعظم

های که در خانهاز کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و نصف وزیران وزارت یاست که نیم

 از سوی طالبان تعیین شوند.  برگزاری انتخابات به نحوی دخیل اند،

 گینماینده دموکراسیپذیرش  عنیرا به مهبران طالبان، شرکت در انتخابات که ر سوم این

و پالیسی ضد تروریستی امریکا به میان آمده  «اشغال»چتر ها زیر که از نظر آن دانندمی نظامی و

داران طالبان، پذیرش قانون اساسی افغانستان به معنای تسلیمی از نظر رهبران و حتا طرف است.

منطق دو دهه جنگ آنان بر ضد نظم پس از  است. اگر طالبان قانون اساسی افغانستان را قبول کنند،

اگر ی یک ایدیولوژی مذهبی توجیه کرده اند. حتا بر مبنارود. آنان این جنگ را بن زیر سوال می

 های نظامی رادیکال آنان،جویان و سردستهجنگ رهبران طالبان به پذیرش قانون اساسی تن دهند،

گوید که اگر می (1931جدی  1)مصاحبه،  شاه محمود میاخیلکنند. چنین توافقی را قبول نمی

یران معنایش این است که دادگاهی شدن اس طالبان قانون اساسی کنونی افغانستان را بپذیرند،

فکر لبان طا نظامی کنونی،بست بن درامری مشروع است.  جنگی آنان که نزد حکومت زندانی اند،

 خورند. شکست نمی نند که ظرفیت بقا دارند و حتا اگر به پذیرش سیستم موجود تن ندهند،کمی

مالی کنند که به لحاظ ها شرکت میانتخاباتدر ای در پایان کار های شورشیگروهچهار، 

. با توجه به (Wantchekon 2004) د نه به منابع خارجینبه شهروندان کشور خودشان متکی باش

ی قاچاق موادمخدر، کنترول استخراج غیرقانونی معادن و منابع درآمد بزرگی که طالبان از ناحیه

 ی شود. بسیار غیر محتمل است که این گروه به شرکت در انتخابات راض آورند،بیرونی به دست می



 

 

منازعه یاسیحل س ینهاد باتیترت 41  

غنی ی صلح با محمداشرفکنند که امضای یک توافق نامهطالبان تصور می پنجم این که

افزاید و شاید زمینه را غنی میبه اعتبار سیاسی اشرف قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،

افغانستان نیز به  صلحی امریکا برای ی ویژهزاد نمایندهبرای پیروزی مجدد او فراهم کند. زلمی خلیل

 این موضوع اشاره کرده است. 

گویند که یگانه راه می ام ن تحقیق با آنان مصاحبه کردهاما بیشتر کسانی که برای انجام ای

گی را قبول کنند. نماینده دموکراسیآنان این است که طالبان نظم دمکراتیک و قابل قبول برای 

 گوید:ها میشوندهیکی از مصاحبه

با وصف کمبود های که حاال فرض کنیم و جدا در نظر گرفته شود... ..پروسه باید خلط نشود. این دو

د یخواهحکومت ما فعال دارد یا دولت در کل کمبودها و مشکالت را که دارد این است که وقتی شما می

حاکم ظام است. نظامی که یک ن ؟ن آدرس چه استره شوید از یک آدرس وارد شوید. آیک مذاک داخل

قوس  3۵)شخص ناشناس،  کندرود نمایندگی میکی پس می ٬زنیداین نظام را شما برهم می است. حال

1931). 

 گوید،او می. احمد ولی مسعود نیز به همین باور است

ی وسیع سیاسی، یک توافق صلح پایدار و موفق با طالبان مستلزم آن است که یک حکومت ملی با قاعده

 و حاکمیت قانون، زنان، دموکراسیی حوزه گی از شهروندان، نیروهای مشروع سیاسی،آن را به نمایند

آزاد و عادالنه ی مقاومت امضا کند. این امر مستلزم آن است که یک انتخابات قربانیان جنگ و حوزه

از موضع  یک حکومت ملی منتخب، برگزار شود تا زمینه برای تشکیل یک حکومت ملی فراهم گردد.

این چه  از نیرومند با طالبان مذاکره خواهد کرد. اگر طالبان بخواهند که در انتخابات شرکت کنند، حد ووا

ت ی شرکت در انتخابات نباشند، بسیار ضروری است که انتخابات ریاساگر آنان در این مرحله آمادهبهتر. 

 .(1931قوس  13)مصاحبه،  جمهوری افغانستان برگزار شود

گی نماینده دموکراسیگان بهترین سناریو این است که طالبان شوندهاز مصاحبه نظر بسیاریاز 

 ستان است.به سود افغانبه دالیل مختلف گان این سناریو شوندهرا قبول کنند. به باور مصاحبه

ترین گی کنونی یکی از بزرگنماینده دموکراسیگان شوندهاز نظر بسیاری از مصاحبه اول،

این دستاورد بزرگ و مجموع سیستم نباید به سال اخیر است.  19م افغانستان در دستاوردهای مرد
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 19طالبان دستاوردهای  گویند در شرایطی که ضمانتی وجود ندارد کهبان تسلیم شود. آنان میطال

 کنند، هیچ منطقی نیست که مجموع سیستم به طالبان تسلیم شود. می سال اخیر را احترام 

گری نوعی امتیازدهی به اصل شورش ی دیگر غیر از شرکت طالبان در انتخابات،هر گزینه دوم،

ی خواست طالبان، شورش و بغاوت را تا سرحد ابزار مشروع برای امتیاز بر مبنااست. تغییر سیستم 

خواهند در اگر طالبان نمی ،باز هم. (1931قوس  31)سیما، سمر. مصاحبه،  دهدگیری ارتقا می

ی پرسی در کشور برگزار شود تا مردم به دو گزینهبهتر است یک همه انتخابات شرکت کنند،

 گوید،ت رای بدهند. حفیظ منصور میجمهوری و امار

 ، ما آماده هستیم که نظام طالبیاین است که در انتخابات شرکت کنند و حتا از آن باالتر سناریو بهترین

قانون اساسی  ]مجلس موسسان[ در م بگذاریم. چون این مورد مناقشه است.و نظام جمهوری را به رفراندو

 ]به او گفتم[یس کمیسیون تسوید قانون اساسی سالم عظیمی بود. یپیشنهاد کردم و کسی نشنید. ر

 ،ظام شاهییک تا به ن ٬یک نسخه به مدل حزب دموکراتیک خلق]در عوض[ نسخه آورده اید.  شما یک»

و امریکا  دارم استطالب می گوید که مردم طرف« ]بیاورید[. یک نظام جمهوری ٬یک تا به مدل طالبی

اجازه نمی دهی که اول همین را مشخص کنیم که مردم همین را می   مرا به زور زده است. تو چرا

 .(1931س قو 31)مصاحبه،  از نظر سیاسی شکست ندهیم]طالبان را[ خواهند و یا نه. چرا 

بخش گروه شورشی در میدان نبرد شکست نخورد و ایدیولوژی مشروعیت یک اگر این، بنا بر

 کند. ی قدرت قبول نمیگی انتخابات را به عنوان داور منازعهبه ساده برای خشونت داشته باشد،

گی و نماینده دموکراسی، بهترین سناریو ادغام طالبان در دموکراسیی ت و حوزهبرای حکوم

ی شکننده و کشورهای بسترهااما باید به یاد داشته باشیم که در  شرکت آنان در انتخابات است.

افزاید و به حل گی میای مثل افغانستان، حتا برگزاری انتخابات هم به میزان شکنندهزدهجنگ

گی همیشه به روی نماینده دموکراسیبا آن که درهای سیستم و  کند.جنگ کمک نمی سیاسی

گی به اصالحاتی نماینده دموکراسیطالبان باز بوده است، اما نهادهای انتخاباتی و شاید مجموع نظام 

بی را تجویز کرده اش را بهتر بسازد. قانون اساسی افغانستان شش نهاد انتخاد که کارکردنیاز دار

شوراهای محلی و شوراهای  رای والیتی،، شومجلس سنا ،مجلس نمایندگانریاست جمهوری، است: 

دو ها. این امر کل سیستم را برای مشارکت سیاسی باز نگهداشته است. اما این سیستم شهرداری

داری. حکومت یک، عدم سازگاری طبعیت نهاد های انتخابی با ساختار نهاد جدی دارد. چالش

گوید که شوراهای محلی و افغانستان میعبداهلل احمدزی مقام پیشین کمیسیون مستقل انتخابات 
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ین نهادهای انتخابی اوجود کرد حکومت طراحی شده اند. نهادهای انتخابی برای نظارت بر عمل دیگر

اهمیت شوراهای والیتی را کاهش داده  داری متمرکز نباشد. نظام متمرکزحکومت کند کهایجاب می

ها صالحیت کمتری ها و ولسوالا نسبت به والیههای والیتی و شوراهای ولسوالیاست. حال شورا

  .(Ahmadzai 2018) دارند واین امر مجال نظارت را از آنان گرفته است

. سیستم رای واحد غیرقابل بودنظام انتخاباتی اکثریتی رای واحد غیر قابل انتقال  ،مشکل دیگر

سبب شده است که برخی از نیروهای سیاسی احساس کنند در حاشیه هستند. نظم سیاسی  انتقال

، در خطوط قومی شکل گرفت. همین سیستم در گانا در 1991افغانستان پس از نشست بن سال 

رای واحد غیر خاباتی نیز وجود داشت. نظم سیاسی مبتنی بر خطوط قومی و نظام انت 1911سال 

ی انتخابات به احتمال زیاد کل سهمش را در حکومت از آفریند که بازندهوضعیتی را می قابل انتقال

بازد، احتمال آن وجود دارد ی قومی در انتخابات میدهد. وقتی یک نیروی سیاسی و حوزهدست می

 یس ترس از نابودیتولد هوردونااین امر را که به لحاظ سیاسی نابود شود یا در حاشیه قرار گیرد. 

 7931این نظام بالخره در جدی  .(Horowitz quoted in Rothchild 2009, 251) دخوانمی

 به فرمان رییس جمهوری غنی به نظام انتخاباتی چند بعدی عوض شد.

 

 قدرت مشارکتیایتالف 

های داخلی مدل بسیار رایج در حل و فصل جنگمیان گروه شورشی و دولت  13قدرت مشارکت

ای تعدیل و توافق کنند، نهادها باید به گونه مشارکت قدرتاست. وقتی شورشیان و دولت روی 

گیر حضور داشته باشند و تصمیم های سیاسی در نهادهای اجرایی وی گروهد که همهنوشتنظیم 

باور برخی بر این است که اگر  31است.اش تضمین طرف ضعیف هم قانع شود که منافع و مصوونیت

طرف ضعیف آن  قدرت را بدهد، مشارکتبست نظامی برسد و جانب حکومت پیشنهاد جنگ به بن

د است که شورشیان پیشنهاد بست نظامی به سود دولت تحکیم یابد، احتمال آن زیاپذیرد. اگر بنمی

                                                        
19 Power sharing  

کار می رود. اما باید در نظر به « تقسیم قدرت»به گونه نادرست   power sharing در افغانستان، برای مصطلح20 

در ادبیات علوم سیاسی، تقسم قدرت به معنی دقیق کلمه به تقسیم نهادها میان حکومت مرکزی و حکومت  داشت که

 محلی گفته می شود، برعکس مشارکت قدرت، شریک سازی قدرت در حکومت مرکزی به گونه ای ائتالفی است.
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 ,Rothchild 2009) قدرت را بپذیرند مشارکتقدرت یا ایجاد یک ایتالف سیاسی برای  مشارکت

بست دردناک کند. مثال با آن که جنگ افغانستان به بناما این فرضیه در هرجا صدق نمی .(254

سال گذشته رد کرده هقدرت را در طول د مشارکتنظامی رسیده است اما گروه طالبان پیشنهاد 

 قدرت تن نداده اند؟ مشارکتاست. چرا طالبان تا حال به توافقی برای 

ی ناجور و نابرابر قدرت است. جامعه توزیعدار در افغانستان ی دوامیکی از عوامل منازعه

ند که قدرت بسیار کافغانستان به لحاظ فرهنگی و قومی ناهمگون است و این امر ایجاب می

اش شود. هر گروه قومی در افغانستان تصور خاص خودش را در مورد قدرت و سهم هوشمندانه توزیع

 کنند که اقوام اوزبیک و هزاره،ها فکر میپشتون ٬هابه نظر یکی از مصاحبه شوندهدر حکومت دارد. 

طالبان  از کیک قدرت دریافت کرده اند. این امر موجب ناخشنودی چه مستحق هستند،بیش از آن

ها پشتون»بارنت روبین هم نوشته است که . (1931قوس  9. مصاحبه، م)فاروق اعظهم شده است

تمایل دارند. تباران شان برآن سلطه داشته باشند،به تمرکز قدرت و دولت مرکزی نیرومند که هم

خواهند هویت تباری و ها میها وهزارهقدرت هستند. اوزبیک مشارکتها بیشتر در پی تاجیک

 Rubin)«خودگردانی محلی به میان آید رایبای فرهنگی شان به رسمیت شناخته شود و کارشیوه

2004, 11) .حضور در کابینه و  انتخابات، ی آن شرکت درقدرت به معنای عام و گسترده مشارکت

 Clarke and Paul) باشدنیروهای مسلح و خودمختاری محلی میدر ادغام  های بلند دولتی،پست

 شود.اجرایی دولت اطالق می در قوه مشارکتقدرت در معنای خاصش به  مشارکتاما  .(12 ,2014

سهامی  رویکرد (1) 33.ادغامروش  و 31روش سهامی گیرد:قدرت به دو روش صورت می مشارکت

میلتی یک بخش از دولت را به عنوان -رویکردی است که در یک جامعه چند ملیتی، هر گروه قومی

های درگیر لبنانی بین گروهکه طایف ای نامهاحب می کند. به طور مثال، موافقتسهم خویش تص

ها، شیعهبین  به روش سهامی بود. به اساس آن موافقت نامه قدرت مشارکت قدرتمصداق  امضا شد،

را به عنوان سهم دولت م شد و هرکدام یکی از ارکان سه گانه مسیحیان لبنانی تقسی ها وسنی

برگزاری انتخابات ایتالفی از از ای است که قبل به گونه ادغامیروش  (3) به دست آوردند.خویش 

که ند دهگیرد و آنان پس از بردن انتخابات یک حکومتی را تشکیل میاحزاب سیاسی شکل می

 ,Clarke and Paul 2014) شده است شریکها ی اکثریت را دارد و قدرت هم بین گروهپشتوانه

                                                        
21Consociational 
22Integrative 
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باید  ها پیشنهاد شده است که برای رسیدن به ثبات پایدار در افغانستان،پژوهش در برخی از .(13

وفارل و مایکل ثی ،قدرت بین طالبان و حکومت به امضا برسد. به طور مثال مشارکتی نامهموافقت

بسیار دشوار است که  قدرت میان طالبان و حکومت، مشارکتبدون نوعی »سمپل نوشته اند که 

 .(Farrell and Semple 2015, 97) «صلح پایدار را در افغانستان حتا تصور کنیم

سیاسی و قومی در داخل افغانستان دیدگاه  های فکری،بسیاری از حوزهکه وجودی با

 مشارکتبرای  دغامیی سهامی و ادو شیوه هر ،قدرت با طالبان ندارند مشارکتروشنی در مورد 

ی همه یکی از مصاحبه شوندگان گفت،بان پیشنهاد شده است. قدرت میان حکومت و طال

قدرت بین طالبان و حکومت به  رکتمشای نامهها تقریبا توافق نظر دارند که اگر موافقتغیرپشتون

)شخص  ها در قدرت شریک شوند، نه از سهم اقوام دیگرطالبان باید از سهم پشتون رسد،امضا می

 ی سهامی تقسیم گردد. . اگر چنین شود، قدرت باید به شیوه(1931قوس  11ناشناس. مصاحبه، 

 شریک بسازد غامیادحامد کرزی باری گفت که حاضر است قدرت را با طالبان به روش 

(NBC 2007)های . او اعالم کرد که حاضر است به شرکت طالبان در انتخابات رضایت دهد و پست

 :مهم اجرایی حکومت مرکزی را با آنان تقسیم کند. او گفت

در انتخابات فراهم کنیم. ما  را ی مشارکت طالبانزمینهتوانیم انجام دهیم تا هایی را میما چه کار

مقرر  گونه که از احزاب دیگر والیتوانیم به طالبان خودمختاری در داخل افغانستان بدهیم، اما هماننمی

ها را در دولت و قضا مقرر کنیم. توانیم افراد آنتوانیم از طالبان هم والی داشته باشیم. ما میکردیم، می

توانیم یک نفر از ایشان را در این مقام معرفی کنیم )نقل القضات کشور ما خالی است، ما میقاضیمقام 

 (.111: 1930قول کرزی در کتاب سپنتا 

های قضایی و اجرایی را در کرزی نه تنها سمتمتمرکز کنونی،  ینظام ریاست در چارچوب

ی ای اجرایی در والیات بخشی از بستههلکه سمتب حکومت مرکزی برای گروه طالبان پیشنهاد کرد،

 بود. نپیشنهادی کرزی برای طالبا

قدرت با  مشارکتهای اجرایی و تعیین رهبران طالبان در برخی از سمت شد کهتصور می

روشن است که  سازد.سیاسی بدل می جریاناین گروه شورشی را از یک سازمان مسلح به یک  ،آنان

کند. سوال مهم قدرت با شورشیان به آنان میزان قابل توجهی نفوذ و مشروعیت اعطا می مشارکت

ها شونده؟ برخی از مصاحبهراضی می شوندمقدار سهم از کیک قدرت  به چهاین است که طالبان 
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باید یک موقف به  مشارکت قدرتپیشنهاد  گفته اند که طالبان یک گروه مذهبی هستند و در هر

سیاسی  -لمومنین آنان نیز باید در نظر گرفته شود. امیر طالبان در واقع یک رهبر مذهبی/امیرارهبر

 جذب مشوق الزم برای است. چندین پیشنهاد برای تنظیم مجدد نهادها و ساختارها صورت گرفت تا

در تمام این پیشنهادها آمده است که باید نهادی  رهبران مذهبی طالبان در درون دولت فراهم شود.

بیه شورای نگهبان ایران یا داراالفتای مصر ساخته شود که در قانون اساسی جا داشته باشد و ش

ی مکتوبی که برای رسیدن به صلح نوشته هبی باشد. عمر داوودزی در طرحمرجع رسمی فتوای مذ

ه در مصر وجود دارد ساخته ک داراالفتا شبیه آنچه کزمان باید یاست پیشنهاد کرده است که هم

در ایران است. پیشنهاد اول عمر داوودزی این است  که چهو هم یک شورای نگهبان شبیه آن شود

 او نوشته است:  .که شورای عالمان دینی افغانستان در قانون اساسی صاحب جایگاه روشن شود

گویند. این شورا از نظر قومی و می ن دینیلمااع ما یک سازمان نیمه رسمی داریم که به آن شورای

دانند، نه چیزی بیشتر از می یجمهوراما همه آن را ابزاری در دست رییسجغرافیایی همه شمول است،

ی اگر این شورا جایگاه تعریف شده آن. جایگاه این شورا در قانون اساسی روشن و تعریف شده نیست.

لقب بگیرد، رهبران مفتی اعظم  ،گیردخود را در قانون اساسی پیدا کند و کسی که در راس آن قرار می

تعریف شده برای خود در شورای عالمان دینی  روشن و شوند و جایگاهطالبان و پیروان شان راضی می

ن اساسی به صورت روشن تعریف های شورای عالمان دینی باید در قانوثغور صالحیت بینند. حدود ومی

 .(Daudzai 2018a) شود

نقش دادگاه  باید ایجاد شود که هم در« عالی دولت شورای»شنهاد دیگر داوودزی این است که پی

. از نظر او شورای عالی دولت باید یجمهورکند و هم به عنوان نهاد ناظر بر رییس قانون اساسی عمل

 پنج وظیفه داشته باشد:

های دستگاه دولت موجب تقویت وحدت ملی و تمام فعالیت حصول اطمینان از این که .1

 همبستگی اجتماعی شود. 

 بستگی ملیبیشتر هم دهی به رییس دولت و مجموع حکومت برای تقویتمشوره .3

 نظارت از اجرای قانون اساسی توسط حکومت .9

 آیدای که پس از انتخابات به میان میهای سیاسیگری برای حل و فصل جنجالمیانجی .7

 نظارت از روند صلح به جای شورای عالی صلح .۵
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ی سیاسی و فکری داوودزی پیشنهاد کرده است که اعضای شورای عالی دولت باید از این نه حوزه

 برگزیده شوند. 

 تمام رهبران بزرگ جهادی، به شمول رهبران طالبان پس از مصالحه .1

 های سابقالقضاتتمام رییسان جمهور پیشین و قاضی .3

 رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر .9

رییس شورا باید از طریق انتخابات مستقیم در  -افغانستان  ییس شورای عالمان دینیر .7

 درون شورا انتخاب شود. 

 حد اقل دو زن نخبه .۵

 ی دانشگاه که یکی زن باشد و دیگری مرددو استاد ورزیده .0

 های قومیدو نماینده از اقلیت .1

 های تجارترییس اتاق .9

 ی معلولین جنگرییس اتحادیه .3

 گوید، اد را مطرح کرده است. او مینیز همین پیشنه( 1931جدی  ۵، ه)مصاحبرحمن قاضی گل

ن خطوط سرخ آدیگران بگوید. اگر به  یک شورای عالی تصمیم گیری باشد..که خطوط سرخ را همیشه به

برای شان از آن طرف صدا شود که احتیاط کنید که خطوط سرخ است.  ]کسی[ نزدیک شد،هر بخشی 

میگویم که محکمه قانون اساسی تطبیق شود و باز جز تشکیل من شورا[ ]ولی در تشکیل از این بخش 

همین شورا باشد. صالحیت های کمیسیمون فعلی نظارت به قانون اساسی گسترش پیدا بکند به یک 

 توانند عضو شورای عالی تصمیم گیری باشند.محکمه قانون اساسی تبدیل شود. علمای طالبان می

تنظیم مجدد نهادها و ساختارها نباید اصل  ی ونوع بازساز نباید فراموش کنیم که هر

ی دار کند. اصل جمهوری بودن دولت در واقع خط گسل میان طالبان و بقیهجمهوری را خدشه

ای گیری باید به گونهمردم افغانستان است. از طرف دیگر نهاد غیر انتخابی شورای عالی تصمیم

 د. سازگار باش ولت جمهوریتشکیل شود که با روح یک د

میان دولت و  مشارکت قدرتبست نظامی منجر به کنند بنبرخالف تصور آنانی که فکر می

شود، چنین چیزی در شرایط کنونی افغانستان شدنی نیست. طالبان بارها پیشنهادهای شورشیان می

طالبان »گوید، مطمین که به طالبان نزدیک است می را رد کرده اند. نظرمحمد مشارکت قدرت
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قدرت نمی خواهند...در این حکومت اشرف غنی و یا حکومت که در نتیجه انتخابات می اید تشریک 

 توانیم بردالیل زیادی وجود دارد که می (1931قوس  13)مصاحبه،  «تشریک قدرت نمی شود

 میان دولت و طالبان ناممکن است. مشارکت قدرتاساس آن حکم کنیم که توافق 

دانند به این باور اند که این گروه نه به گروه ایدیولوژیک میآنانی که طالبان را یک نخست، 

)مصاحبه با شخص  پذیردرا می مشارکت قدرتشود و نه گی راضی مینماینده دموکراسیقبول 

گی را با یک نماینده دموکراسیخواهند که طالبان می ،. از نظر آنان(1931قوس  31ناشناس. 

ی افکار سیاسی طالبان، رهبر آنان لقب امیرالمومنین دارد. مبنابر حکومت تیوکراتیک عوض کنند. 

سازد. را منتفی می مشارکت قدرتی نوع موافقت نامه نفس حضور امیرالمومنین در راس طالبان هر

گرایی و سیاست اندیشند و آن عده از رهبران طالبان که بر عملطالبانی که ایدیولوژیک میمیان 

مشارکت ی سیاسی طالبان به اختالف نظر وجود دارد. شاخه مشارکت قدرت در مورد تاکید دارند،

 پذیرند. فرماندهان جنگی طالبان،آن را نمی اناما فرماندهان جنگی طالب عالقه نیست،زیاد بی قدرت

ای به این عقیده اند که تجارت . عده(Farrell and Semple 2015, 98) اندیشندایدیولوژیک می

های دیگر درآمد، وضعیتی آفریده است که رهبران مخدر، وضع مالیه بر تجارت و راهسیاه مواد 

مهم است که بپرسیم تا چی حد تمایل  .(Azami 2018)طالبان به پول فراوان دسترسی دارند

 تمایل سیاسی برای حل منازعه هب در میان طالبان یصاداقتمالی و سود ایدیولوژیک و یا تمایل به 

دهد که شورشیان با آن که به اقتصاد جرمی آغشته های مشابه نشان میاما نمونه است. هعوض شد

باورهای ایدیولوژیک شان را رها نکردند. مثال جنبش مالی دسترسی داشتند،  نابعبودند و به م

 خواه ایرلند و ببرهای تامیل در سریالنکا نیز به اقتصاد جرمی آغشته شده بودند و پول درآزادی

. ما باید (Clarke and Paul 2014, 55) اما باورهای ایدیولوژیک شان را کنار نگذاشتند آوردند،می

به این باور ( 1931قوس  31)مصاحبه، در مورد طالبان بیشتر تحقیق کنیم و بدانیم. حفیظ منصور 

د، نسل نو اندیشیدنزیان میو گرا بودند و به سود است که نسل اول طالبان بیشتر سیاسی و عمل

 آنان بیشتر ایدیولوژیک است. 

به طور مثال ناصر این است که طالبان به حکومت افغانستان اعتماد ندارند.  دومین مساله

های صلح و که کرزی از تالش گوید که طالبان فکر می کنندمی (1931دلو  1۵)مصاحبه،  تیموری

های انشعابی ا منشعب کند و با جذب شاخهکرد تا این گروه ری ابزاری میشورای عالی صلح استفاده
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غنی هم همان روش کرزی را دنبال به باور طالبان اشرف .ضعیف بسازدطالبان را  در حکومت، انطالب

غنی هم همین را قبول کنند.  وی را زعامتاس آن طالبان خواست که براسکند. کرزی صلحی میمی

خواهد وضعیتی به وجود بیاید که می ،ساله برای صلح پنچی خواهد. او با پیشنهاد یک برنامهمی

 بپذیرند. یجمهورطالبان هم او را به عنوان رییس

مداران ها به نگارنده هم گفتند که شماری از سیاستبرخی از مصاحبه شونده همچنین،

و حضور رهبران این گروه در سیاست افغانستان را به سود خودشان  پشتون مصالحه با طالبان

کنند که مداران پشتون تصور میها شماری از سیاستشوندهی برخی از مصاحبهدانند. به گفتهنمی

د. فضل احمد کنتهدید میرا مداران سیاسی این سیاستعمر  دل شدن طالبان به یک حزب سیاسیب

 با من گفت، (1931قوس  31) قل انتخابات در مصاحبهمعنوی رییس پیشین کمیسیون مست

باورشان این بوده که اگر فرصت به طالبان زیر نام صلح یا هر نامی  که در کابل استقرار داردحکومتی 

ها فکر می کردند که شاید قدرت شان محدود شود و یا قدرت شان تعویض شود. این ،دیگری داده شود

شکل  گونه تقسیم در افغانستان نوع تقسیم قومی است و طالب در آن زمان هم که عمدتا از یک قوم

گیرند که فعال در قدرت هستند. ها قدرت را بگیرند جایی کسانی را میگرفته بود ترس این بود که اگر آن

 بنا از مساله صلح به عنوان یک بازی استفاده کردند.

این حرف درست » ،گویدهم به همین باور است. او می (1931قوس  33)مصاحبه،  وحید مژده

قای حکمتیار را که کرزی قبول نکرد به خاطر آه را بیان کردم. حتا است من خودم بار ها این مسال

 « سهم ما را می گیرد. د زیرا که فکر می کردند اگر او بیایدهمین مساله بود. حکمتیار را قبول نکردن

بست نظامی کنونی در افغانستان برای گروه طالبان دردناک نیست. اگر این است که بن سوم

شاید این گروه برای رهایی از آن درد و به دست  بود،بست نظامی برای طالبان دردناک میاین بن

بست نظامی اما در وضعیتی که بن شدند،راضی می مشارکت قدرت آوردن برخی از اهداف شان به

رهبران طالبان  راضی شود. مشارکت قدرتطالبان دردناک نیست، بعید است که این گروه به برای 

کنند. که تسیلم شدن تفسیر می را نه یک توافق سیاسی برای پایان جنگ مشارکت قدرتی معامله

 رارطالبان را در وضعیتی ق ،افغانستان برای تابی امریکا برای مذاکره با طالبان و یافتن حل سیاسیبی

توانند از امریکا امتیاز کالن بگیرند و سهم بزرگی از کیک قدرت به کنند، میمی داده است که فکر

ندارند. آنان در گذشته  قدرت مشارکت یولوژیک هم طالبان تمایل به قبولدست بیاورند. به لحاظ اید



 

افغانستان یحل سیاسی منازعه 50  

گروه . (7931)مجاهد  را رد کردند مشارکت قدرتی تمام پیشنهادهای حکومت مبنی بر معامله

ای باشد که برای هیچ کسی این تصور سیاسی باید به گونه حلطالبان به این باور است که هرنوع 

ایجاد نشود که این گروه در پایان کار تسلیم شد. اگر از این منظر به قضیه نگاه کنیم باید بگوییم که 

روی میز مذاکره نشسته اند تا  ا،طالبان صرف برای تحمیل یک جدول زمانی خروج به جانب امریک

 نیروهای امریکایی خارج شوند و لشکریان طالبان به شهرها حمله کنند. 

توانند قدرت را انحصار کنند. آنان دریافته اند که یک اما طالبان درک کرده اند که نمی

، فکری های سیاسیحکومت زمانی موفق است که از مشروعیت گسترده برخوردار باشد و تمام حوزه

ای باشد که این گروه به و قومی خودشان را در آن ببینند. اگر توافق سیاسی با طالبان به گونه

ی سیاسی ضد طالبان هم سهم خود را از قدرت روشن است که حوزه راضی شود، مشارکت قدرت

بین های سیاسی یک توافق سیاسی با طالبان تنش مطالبه خواهد کرد. در تالش برای رسیدن به

 تاریخ» نوشته است:استیو کول  کهچنانآن گرفته شود.ها باید جدا در نظر ها و غیرپشتونپشتون

دهد که صلح پایدار زمانی ممکن است که یک توافق دیرپای تقسیم قدرت بین افغانستان نشان می

ی پشتون در جامعه جایی که طالبان بخشی از سیاستاز آن ها حاصل شود.ها و غیر پشتونپشتون

ند حل سیاسی جنگ کند که حداقل برخی از رهبران این گروه بخشی از روهستند ایجاب می

.(Coll 2010) «افغانستان باشند

در کشورهای افریقایی نشان  مشارکت قدرتزاییده  های ایتالفیحکومتای ی مقایسهمطالعه

برخی از موارد فروپاشیدند و دوباره جنگ ند و یا در بسیار شکننده بود یا هااین حکومت که دهدمی

شتر و های شورشی خواستار قدرت اجرایی بیشتر، منابع بیتمام این موارد، گروه آغاز شده است. در

ناامنی و به صحنه  ،منازعهسبب دوام  خودمختاری بیشتر در محالت بودند. اختالف در این موارد،

احترام نگذاشته  مشارکت قدرتی صلح و نامهموافقت آمدن نیروهای بسیار رادیکال شده است که به

در افریقا مطالعه  منازعهرا در کشورهای پس از  مشارکت قدرتچیلد سه نمونه از دونالد راتاند.

 :(Rothchild 2009, 254) آن قرار ذیل است هر یککرده است که 

های اجرایی ، صالحیتمشارکت قدرتاین نمونه از  تشکیل حکومت ایتالفی شکننده: در .1

اما این  آید،یک حکومت ایتالفی به میان میشود و های درگیر تقسیم میمیان گروه

به هم دیگر خیلی شکننده  مشارکت قدرتهای اعتمادی طرفحکومت ایتالفی به دلیل بی
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در جمهوری  مشارکت قدرتی نامهثباتی را از بین ببرد. موافقتتواند بیباشد و نمیمی

است. در بروندی  مشارکت قدرتی روشن این نوع نمونه ،1991دمکراتیک کنگو در سال 

یک حکومت ایتالفی  های درگیر تقسیم شد وو لیبریا نیز به همین شکل قدرت میان گروه

شکننده تشکیل شد. جمهوری دمکراتیک کنگو، لیبریا و بروندی سه مثال روشن از 

 پایان داد.  منازعهی توافقی هستند که به بر مبناشکننده تشکیل حکومت ایتالفی 

برخی از مناطق یک  های درگیر دراین مدل طرف : درمشارکت قدرتالگوی نا متقارن  .3

های کنند ولی در بخشتوافق می مشارکت قدرتکشور به تشکیل حکومت مشترک و 

یابند. حاصل چنین وضعیتی ناتمام ماندن روند دیگر آن کشور به چنین توافقی دست نمی

توافق نشده  مشارکت قدرتبه دلیل این که جنگ در مناطقی که در آن روی  صلح است،

ان برای پای 1997ی روشن این وضعیت سودان است. در سال کند. نمونهدوام می است،

در مورد « ابوجا»اما مذاکرات  جنگ بین سودان شمالی و جنوبی یک توافق به دست آمد،

 بست رسید و روند صلح کامل نشد. به بن 1990ی دارفور در سال سرنوشت منطقه

نامه موافقت 1913م توافق روی تقسیم متوازن قدرت: در سال گان به رغتنش میان نخبه .9

های هم گروه« ساحل عاج»در روندا منجر شد. در  ت قدرتمشارکا به پایان جنگ و اروش

های رادیکال پس از مدت کوتاهی اعالم درگیر به چنین توافقی دست یافتند. اما جناح

ها از این جناح کردند که سهم کمتری از کیک قدرت نصیب شان شده است،

دو کشور  در هردو کشور خارج شدند و روند صلح  در هر مشارکت قدرتهای نامهموافقت

 کامیاب نشد. 

با دولت  مشارکت قدرتبسیار احتمال آن کم است که طالبان به توافق ی، ندر وضعیت کنو

دهد که اگر به فرض محال طالبان با دولت افغانستان های باال نشان مید. نمونهفغانستان تن دهنا

 توافق هم کنند، حکومت حاصل از آن خیلی شکننده خواهد بود.  مشارکت قدرتروی 
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 تمرکززدایی

شمول و مشارکتی هر مورد همه های حکومت مرکزی درگیریکه تصمیم ت قدرتمشارک برخالف

ه غیرمتمرکز این که چگون در مورد. گیری استقدرت و صالحیت تصمیم تقسیمتمرکز زدایی  ٬است

های متضاد و دیدگاه تواند موفق باشد،و تا چه حد میسازی قدرت به حل سیاسی کمک می کند 

در » ٬با بررسی توافقنامه های صلح می نویسند غنی و الکهارتمتفاوت وجود دارد. محمداشرف

ای برای کارشیوهروی تمرکز زدایی به عنوان های درگیر در جنگ داخلی،بسیاری از کشورها گروه

اما دونالد  (Ghani and Lockhart 2007, 281) «و رسیدن به ثبات توافق کرده اند پایان جنگ

توان گفت که در بسیاری از در دسترس است می که ی معلوماتیبر مبنا» ٬نویسدمی چیلدروت

جنگ توافق  برای پایانعیار های درگیر روی یک نظم فدرالی کامل و تمامهای داخلی طرفجنگ

 3در صرف  ،امضا شده استتا حال  137۵از سال که ی صلح نامهتوافق ۵۵ ی... از جملهنکرده اند

 .(Rothchild 2009, 255) «نظم نیمه فدرالی توافق کرده اند های درگیر روی یکطرف مورد آن

. در کنندمیشناسایی  را به عنوان حل سیاسیغنی و الکهارت سه مدل از تمرکز زدایی 

های گوناگون جوامع فرهنگی ، اما هویتدولت حفظ، تمامیت ارضی توافقنامه های صلح مدل اولی

فلیپن و توافق صلح سال  1339شود. توافق صلح سال ساکن در آن کشور به رسمیت شناخته می

 غنی وتمرکز زدایی از نظر اشرف مدل دومیهای از این نوع مدل است. مقدونیه، نمونه 3111

ته فگرتصمیم  در این مورد بعدا شود تامیانتقالی توافق  یک دوره روی ای است کهالکهارت، به گونه

در نظم فدرالی بمانند یا به عنوان کشورهای مستقل عرض وجود کنند. توافق  ینه آیا طرفک شود

 غنی و ی پژوهشبر مبناای ازاین مدل است. مدل سوم تمرکز زدایی نگرو نمونهصربستان و منتی

ام در کد رسند و هربس به توافق میهای درگیر صرف روی آتشای است که طرفارت به گونهالکه

ی دور حل سیاسی دایمی را به آیندهکنند و رسیدن به یک راهی خود حکومت میمناطق زیر سلطه

 . توافق استهمین نوع  ای ازاندونیزیا نمونهی اچی قضیه کنند.ار میواگذ

اختصاص منابع بیشتر به ، یا برای خودمختاری فرهنگی، افزایش قدرت محالتطالبان 

طالبان یک حکومت مرکزی نیرومند را بیشتر به سود  ٬جنگند. برخالفهای محلی نمیحکومت

هدف اعالمی طالبان  ،همان طوری که قبال آوردیم .(Sheikh and Khan 2019) دانندخودشان می

 احیای مجدد امارت اسالمی است. امارت اسالمی هیچ ربطی به تمرکززدایی ندارد. 
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ای و زمینهنظام متمرکز کنونی، به عنوان یک عامل پیش ،گراناما به باور برخی از پژوهش

 ییون صدخهما چونهم شناسانیالنی شدن جنگ شده است. مردمسبب تشدید نبرد و طو ،محرک

یک عامل  که نظام متمرکز کنونی افغانستان به این باور اند ، توماس بارفیلد و نظیف شهرانی(3113)

بازدارنده در برابر صلح پایدار است. این سه دانشمند که روی جغرافیای فرهنگی و اقوام گوناگون 

 ٬نویسدبارفیلد مید. توماس نکنتعدیل نظام متمرکز کنونی را تجویز می افغانستان پژوهش کرده اند،

این نظام وضعیتی را به وجود زیرا که  ز موانع فرا راه صلح پایدار استنظام متمرکز کنونی یکی ا»

 ،یک معامله یمرکزی در نتیجه حکومتاند که  نگران در محالت مردمبرخی از  کهآورده است 

 به. ها را سرکوب کندآن این مخالفان،قدرت نا محدود بدهد و در نتیجه  ،در محل را انمخالفان آن

شورشیان وضعیتی را بیافریند که دشمنان آنان  برابر پذیری حکومت مرکزی درانعطاف بیان دیگر

ی بارفلید این به نوشته (Barfield 2019, 8) «برای شان مشکل ایجاد کنندمندتر شوند و قدرت

. نظیف شهرانی دشومی دیدهروستا ی/شهر یتدرمیان جمع همقومی و گروه های  یانم در همترس 

 هایش چنین توضیح داده است:را در یکی از نوشته بعد قومی این موضوع

واقعیت مقاومت اقوام ساکن در  باید شود،های که برای مهار خشونت در افغانستان طراحی میراهبرد

را نادیده نگیرد. برای حل  جیو ارتباط آن با کابل و مداخالت خار هاگری پشتونشمال در برابر سلطه

تعدیل  ،آن را تجویز کرده است 3117این مشکل ضرور است که نظام متمرکزی که قانون اساسی سال 

های مرکزی های محلی تقسیم گردد. باید به حکومتشود و قدرت میان حکومت مرکزی و حکومت

 .(Shahrani 2018, 41) گیری داده شودهای روشن تصمیمتصالحی

که نظام نامتمرکز را در شرایط کنونی افغانستان به سود ثبات  ایکلیشه ف برداشتبرخال

 را یکی از عوامل گرانی مثل بارفیلد و شهرانی، نظام متمرکز ریاستی کنونیداند، پژوهشنمی

ناکامی افغانستان شده است زیرا که مرکز  اعثنظام متمرکز ب»کنند. ثباتی معرفی میبی بخشتقویت

ی دیدگاه بارفیلد و بر مبنا .(Barfield 2019, 8) «آن بی ثبات است هو یا هیچ کار ههمه کار

طالبان در سطح محالت  محلیهای کند که دستهنظام نا متمرکز فرصت آن را فراهم می باوران اوهم

کلیدزن جنگ را  ای وزمینههای محلی جذب شوند. نظام نامتمرکز برخی از عوامل پیشدر حکومت

تمند شدن قدر ای وهای عشیرهبرد. برخی از قبایل به دلیل دشمنیاز بین می که قبال توضیح دادیم،

کنند که در آنان تصور میکنند. و محلی از طالبان حمایت می رقیبان شان در حکومت مرکزی

 مصوونیت ندارند.  صورت پیروزی کامل حامیان دولت و شکست طالبان،
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پژوهش اخیر انستیتوت مطالعات  ٬زمینه مشارکت قدرت با طالبان در سطح محلی در

خواستار شریک شدن طالبان در  مردم افغانستان %91که حدود  هددمی نشاناستراتژیک افغانستان 

افغانستان هم  دارمداران نامبرخی از سیاست .(73، 1931)صدر  های محلی شده اندحکومت

حکمتیار و لطیف نامتمرکزسازی را به عنوان راه حل پیشنهاد کرده اند. جهادیست پیشین گلبدین 

اد کرده اند که برای صلح پیشنه دو های سوسیالیستی هرمدار فدرالیست با گرایشپدارم سیاست

ای با نیویارک تایمز در مصاحبه 3119مارچ سال  7تمرکززدایی از نظام ضروری است. حکمتیار در 

حات خودمختار، و ساگفت که به طالبان باید در برخی از مناطق و والیات خودمختاری داده شود 

مناطقی که در آن به طالبان  گوید کهچنان میگذاری شود. او در این مصاحبه هممناطق امن نام

اما اردوی ملی افغانستان  افغانستان باقی بمانند، ناپذیربخش جدایی باید شود،خودمختاری داده می

باید از آن خارج شود. لطیف پدرام به این باور است که دادن خودمختاری به برخی از مناطق زیر 

غیر آن  در باید در چارچوب یک نظم فدرالی مبتنی بر قانون اساسی صورت بگیرد، طالبانی سلطه

ی جداگانه با بخش فارسی شود. پدرام در دو مصاحبهبه پارچه پارچه شدن افغانستان منجر می

 BBC Persian on 15 August 2009 and Sputnik Afghanistan on و اسپتونیک سیبیبی

31 July  2018) شوند. به باور او باید با طالبان روی که طالبان به حکومت تسلیم نمی گویدمی

تشکیل یک نظم سیاسی فدرال که آنان هم بخشی از آن نظم باشند، مذاکره شود. به باور پدرام رشد 

و تنها  دنبا دیگران دارگی ت شدید قومی و فرهنتفاوفرهنگی در افغانستان متوازن نیست و طالبان 

سالمت آمیز با آنان توافق روی یک نظم سیاسی فدرال در چارچوب یک قانون اساسی گی مراه زنده

لبان را به عنوان حاکمان محلی طا اگر مردم برخی از مناطق جنوبی افغانستان، است. به نظر پدرام،

 کنند، همه باید آن را بپذیرند. خود انتخاب می

 قومیدر گفتمان مسلط سیاسی افغانستان زیاد مطرح نیست. ناسیونالیسم  اما این راه حل

نظم  کشور در به حاشیه کشیده شدن گفتمان یگرایی و ترس از تجزیهاکثریت سیاست ،نافغا

توازن قدرت بین حکومت مرکزی و  دزدایی از طریق ایجاتمرکز. اما نقش داشته اند غیرمتمرکز

ی قانون اساسی باشد و برای تحقق آن بر مبنااست. این نظم باید  های محلی راه حل پایدارحکومت

 نهادهای دولتی مجدا تنظیم و اصالح شوند. 





 

 

منازعه یاسیحل س ینهاد باتیترت 55  

 حکومت موقت

 حکومت. تشکیل تاس موقت حکومتیک  گروه طالبان تشکیل پذیرفتن برای بدیل کارراه یک

و گروه طالبان پیشنهاد شده است. طالبان  مختلف توسط احزاب سیاسی مخالفموقت در مقاطع 

موقت را  حکومت پیشنهاد تشکیل 39هم چون نشست چانتلی «مسیر دو» های غیر رسمیدرنشست

یکی از  گوید که دری پیشین افغانستان مییهمال انوارالحق احدی وزیر داکتر مطرح کرده اند.

گان ح برگزار شده بود، نمایندهصل های رسیدن بهجستجوی راه های غیر رسمی که براینشست

و تعدیل قانون  موقتالمللی، تشکیل حکومت طالبان گفتند که آنان خواستار خروج نیروهای بین

های شان را ی احدی طالبان هیچ یک از این خواستاما به گفته .(Ahady 2017) اساسی هستند

ی امریکا برای صلح افغانستان به ی ویژهزاد نمایندهبه تفصیل شرح ندادند. وقتی داکتر زلمی خلیل

موقت  حکومتبحث  حل سیاسی شدت داد،های خودش برای مذاکره با طالبان و یافتن یک راهتالش

رییس اجرایی حزب جمعیت اسالمی افغانستان در نشست  ٬محمدنور عطادوباره مطرح شده است. 

موقت را مطرح کرد.  حکومتبرگزار شد، پیشنهاد تشکیل  3113فبروری سال  ۵مسکو که به تاریخ 

اما نفس نشر  ٬موقت را رد کردند حکومتتشکیل  ع بحث روی طرحنو زاد و طالبان هریلخل اگرچه

دهد که طرح تشکیل واکنش جدی حکومت وحدت ملی به آن، نشان میها و ها در رسانهاین گزارش

زاد مورد بحث قرار گرفته است. یکی از رهبران موقت در مذاکره میان طالبان و خلیل حکومت

به خبرگزاری رویترز گفته بود که اگر دولت ایاالت متحده به  3119دسامبر سال  19طالبان در 

های مدنظر آنان را در راس آن ن اقدام کند و یکی از چهرهدر افغانستا موقتتشکیل یک حکومت 

دهد که طالبان این موضع نشان می بس راضی خواهد شد.ن گروه به آتشای حکومت بگمارد،

ی مورد نظر آنان حضور داشته باشد. اما خواستار حکومت موقتی هستند که در راس آن یک چهره

نامش به عنوان نامزد غنی در مراسم ثبتها واکنش جدی نشان داد. غنی به این گزارشمحمداشرف

پذیرد، موقت را نه امروز می حکومت نستانافغا دممر» گفت 1939انتخابات ریاست جمهوری سال 

 که من سابقه ماموراگر کسی این طور طرح های احمقانه دارد و چند ...نه فردا و نه صد سال دیگر

 «کنند. فکر دوباره [دها باینآ] گوید،طرح حکومت موقت را می تم نمی گرفگرد ها را شاآن

                                                        
23 Chantilly 
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سه دسته  بهموقت  حکومتتشکیل  ددر مور هادیدگاهتوانم بگویم که با توجه به این می

 ط، مخالفان پروپاقرص و موافقان مشروط.شر قید وداران بیطرف تقسیم شده است.

 حکومتموقت به سه دلیل خواستار تشکیل  حکومترط ش قید وداران جدی و بیطرف

خواهند موقت برای رسیدن به صلح با طالبان هستند. دلیل اول آنان این است که گروه طالبان نمی

بنابراین باید راه دیگری برای حل مشکل پیدا شود. به  .با حکومت کنونی افغانستان به توافق برسند

ل جنگیده سا 11سیاسی پس از بن، البان علیه نظم گوید که طعنوان مثال شاه محمود میاخیل می

گری آنان را ی شورشفلسفه جا شدن طالبان با سیستم موجود و نظم سیاسی پس از آن،یک اند.

سال یک جنگ نامشروع و یک  11نشاند که طالبان در این کند و این باور را به کرسی مینفی می

چنین چیزی مشروعیت رهبران طالبان را نزد  کرده بودند.افغانستان تحمیل به  راروا ریزی ناخون

 میاخیلشاه محمود ی برد. به گفتهداران آن از بین میگروه و طرفاین جویان عادی جنگ

داران خود جویان و طرفتوانند جنگطالبان با پذیرفتن نظم موجود نمی (1931جدی  1)مصاحبه، 

 موقت تنها راه بیرون رفت است.  حکومتیتی تشکیل را قناعت بدهند. به باور او در چنین وضع

ن در حال حاضر در موقت این است که افغانستا حکومتداران جدی طرف دلیل دوم

هم پس از تشکیل حکومت  گ ادامه دارد و قانون اساسیجن ،بردبه سر می 37وضعیت فراقانونی

رحمن یل شده است. گلتعط ، به صورت اعالم نا شده،3117انتخابات پرتقلب سال  وحدت ملی و

گوید که حکومت وحدت ملی در اجرای احکام قانون می موقت است، حکومتدار قاضی که طرف

کند و قانون داد میی او در وضعیتی که جنگ بیاساسی و نظارت از تطبیق آن ناکام است. به گفته

رای آن را ندارد، ت اعالم ناشده تعطیل است و حکومت وحدت ملی توان اجاساسی هم به صور

ار ب ،موقت حکومتایجاد یک  .استن هم از طریق اجماع آی مردم و هاراد به بازگذشتبهترین راه 

 . (1931جدی  ۵)مصاحبه،  دکرخواهدنظم سیاسی مبتنی بر قانون اساسی را اعاده  دیگر

موقت این است که اگر انتخابات برگزار شود و حکومت  حکومتداران دلیل سوم طرف

ی خود سالهجدید روی کار بیاید، آن حکومت تمام تالش خود را معطوف به پایان موعد کاری پنج

به این  (1931قوس  13)مصاحبه،  سازد. نظرمحمد مطمینکند و صلح را از دستور کار خارج میمی

                                                        
24force majeure 
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یق انتخابات روی کار بیاید، معنایش این است که پنج سال باور است که اگر یک حکومت دیگر از طر

ی برا ،ی او حکومت جدید بیشتر از این که برای صلح کار کندکند. به گفتهدیگر جنگ دوام می

موقت تنها راهی است  حکومتدر چنین وضعیتی تشکیل  اش تالش خواهد کرد.تکمیل موعد کاری

نیاز به پیروزی در  که جاییموقت از آن حکومتی او رساند. به گفتهکه افغانستان را به صلح می

 انتخابات ندارد و مدت کاری آن کم است، با دست باز برای رسیدن به صلح تالش خواهد کرد.

 حکومتشابه است. در آن زمان ی نود میالدی مشروع دهه اوضاع کنونی با وضعیت

اما رهبران و فرماندهان  حل سیاسی را داد،به مجاهدین پیشنهاد مذاکره و رسیدن به یک  اهللنجیب

ماندهان جهادی در آن زمان به حکومت نجیب اعتماد نداشتند. فر جهادی آن را رد کردند. رهبران و

موقت که روی آن  حکومتهم به این باور است که تشکیل  (1931قوس  9)مصاحبه،  فاروق اعظم

وحید مژده  تواند افغانستان را از وضعیت جنگی کنونی به صلح برساند.ها توافق کنند، میتمام گروه

در این مرحله »ی او دار نیاز دارد. به گفتهموقت غیر جانب حکومتگوید که افغانستان به یک هم می

دیگری را که با طالب  یهاگروهب طالب را بگیرد نه جانب نداریم که نه جا یاحتیاج به حکومت

شود هم از طرف دولت و هم از طرف شان داده می. یک تعداد شخصیت ها که نام هایدجنگیدن

ید. این حکومت زمینه را برای آاین مساله توافق می کنند و یک حکومت به میان می روی ،طالبان

 (.1931قوس  33)مصاحبه، « همین گونه گفتمان فراهم سازد

موقت به این باور اند که چنین چیزی هم با قانون اساسی  حکومتلفان تشکیل اما مخا

ناسازگار است. به باور آنان قانون اساسی افغانستان  دموکراسیافغانستان قابل آشتی نیست و هم با 

اما  ی آن حکومت باید انتخابی باشد،بر مبناگی را پیشنهاد کرده است که نماینده دموکراسییک 

. حکومت کنونی افغانستان (1931جدی  1)غرزی الیق. مصاحبه،  موقت غیر انتخابی استحکومت 

ی بر قانون اساسی است. اما حکومت موقت نکند و بخشی از نظم مبتی قانون اساسی عمل میبر مبنا

دچار خالی قانونی  با قانون اساسی افغانستان در تضاد است و اگر چنین حکومتی تشکیل شود،

کنند که این حکومت اگر تشکیل . مخالفان حکومت موقت یا حکومت سرپرست فکر میخواهد بود

ی وظایفی که برای آن در نظر جایی که مبنای حقوقی روشن ندارد، شاید فراتر از الیحهاز آن شود،

عاد کارش برآید. عالوه براین مخالفان حکومت موقت به این یگرفته شده عمل کند و در پی تمدید م

)سیما  شودند که تشکیل چنین حکومتی سبب خلق یک الگوی منفی در سیاست افغانستان مینظر ا



 

افغانستان یحل سیاسی منازعه 58  

. به باور آنان اگر حاال برای امتیازدهی به طالبان نظم مبتنی بر (1931قوس  31سمر. مصاحبه، 

قانون اساسی لغو شود و حکومت موقت روی کار بیاید، چه تضمینی وجود دارد که در آینده، 

 31)مصاحبه،  و خواستار همین امتیازها نشوند. حفیظ منصورورشی دیگر سرنکشند های شگروه

هرش بسیار ساده و عملی است. بز در غم اظ»٬ گویدموقت می حکومتاز مخالفان  (1931قوس 

جان و قصاب در غم چربو. گروه های سیاسی در پی این هستند که در حکومت حضور می داشته 

موقت در  حکومتی او به گفته.« سیاست مدار معاش تدارک می کند و یا نهباشند و یا نه. به فالن 

 افزاید.به مشکالت کشور می حل مطلوب نیست وکل یک راه

کنند. آنان موقت حمایت مشروط می حکومتدر این وسط کسانی هم هستند که از تشکیل 

داران ی طرففت. به گفتهباید آن را پذیر موقت به صلح منجر شود، حکومتگویند اگر تشکیل می

اما اگر تنها راه  لوب آنان نیست،مط ی اول وکیل حکومت موقت گزینهتش موقت، حکومتمشروط 

ل احمد معنوی فض مثالآن تن خواهند داد.  به رسیدن به صلح تشکیل چنین حکومتی باشد،

 ٬گویدمی (1931قوس  31)مصاحبه، 

نباید  ،چیزی که بتواند به یک صلح واقعی افغانستان را برساندرسیدن به صلح بدون هزینه ممکن نیست و هر 

به وجود  ی کهچون هر حکومتی موقت ،در برابرش مقاومت شود. بحث اداره موقت هم یک بحث بدی نیست

بیاید بدتر از این حکومت موجوده نمی باشد. مادامی که امریکایی ها در این جا هستند و حضور جامعه بین 

را حفظ کرده و  نمی افتد و به این معنا نیست که حکومت موجوده ثبات]بدی[ کدام اتفاقی هم  ،المللی است

طالبان حساسیت  اهد کرد. حکومت موجوده هم برایبه وجود بیاید ثبات را حفظ نخو اگر حکومت موقت

اید نقص اگر یک تغییر به وجود بی حساسیت برانگیز شده است. سیاسیون داخلی برای برانگیز است و هم

 .نمی شود

طور مشروط از تشکیل  باورانش، بهشود که او و هماز سخنان معنوی به وضوح معلوم می

شود، این موقت مطرح می حکومتشرط مهمی که برای تشکیل  کنند.حکومت موقت پشتیبانی می

باشد. بانو فوزیه کوفی  ی صفریاست که حکومت موقت نباید به معنای شروع مجدد از نقطه

افق جمعی تو ی آن عمل کند،بر مبناحکومت موقت باید  اگر روی کارشیوه و قواعدی که ٬گویدیم

حل باشد. باید درقدم اول روی برخی معیارها تواند یک راهتشکیل چنین حکومتی می صورت بگیرد،

 9)مصاحبه،  ا روی کارآید و و ظیفه اجرا کندهی همان معیاربر مبناد حکومت موقت بع توافق شود و

 .(1931جدی 
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موقت  حکومت )فضل احمدی معنوی، امین احمدی و فوزیه کوفی( داران مشروططرف

 : ای لحاظ شودرت تاسیس چنین ادارهها باید در صوگویند که این شرطمی

کرد و چارچوب مبنای عمل جدید، قانون اساسی کنونی باید تا زمان تصویب قانون اساسی .1

 حکومت موقت باشد. 

هایش کمتر از یک اد کاری طوالنی نداشته باشد و صالحیتموقت باید میع حکومت .3

ی گذار به نظم جدید را به دوش حکومت منتخب باشد. حکومت موقت باید صرف وظیفه

داشته باشد. این حکومت باید به کار تامین امنیت بپردازد، روند صلح با طالبان را تکمیل 

های اجرایی این حکومت باید فراهم سازد. صالحیت را اتی برگزاری انتخابند و زمینهک

 گسترده نباشد.

برگزار  حکومتکه این  یاید در انتخاباتنب کنند،موقت را رهبری می حکومتکسانی که  .9

ی سیاسی و ابزاری در از روند صلح استفاده شرکت کنند. آنان باید نامزدکند، به عنوان می

 نند.کن آینده

گرای گرای افراطی یا یک اسالمکند، نباید یک قومموقت را رهبری می حکومتکسی که  .7

 تندرو باشد.

موقت در افغانستان کار  حکومتهای تشکیل ها روی مبانی نظری و زمینهولی با وجود تمام این

دهند که از چه موقت به روشنی توضیح نمی حکومت بسیاری از مدافعان پژوهشی انجام نشده است.

توان یک حکومت موقت مشروع به وجود آورد و با کدام ای میاستفاده از چه کارشیوه راهی و با

و « موقت افغانستان حکومتمای دورن»ی هانظارت کرد. غیر از مقالهتوان از کارکرد آن روش می

زاد که اولی به قلم زلمی خلیل« ی جهانی در افغانستانناکامی حکومت موقت مورد حمایت جامعه»

به زبان انگلیسی نوشته شده است، هیچ  133۵در سال ومی به قلم بارنت روبین و د 1331ل در سا

و پویا  1930)بنگرید به لعلزاد  در این مورد در دسترس نیست در زبان های بومی منبع معتبر

1930).
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تفاوت محسوس بین حکومت  در گفتمان سیاسی افغانستان، به دلیل نبود منابع و پژوهش،

های بومی مشخص و واقعیت دیگر این است معادل 31شود.دیده نمی 30و حکومت موقت 3۵سرپرست

رود در اختیار ی گذار به کار میو حقوقی برای دوره روشن برای مفاهیمی که در ادبیات سیاسی

انواع ترتیبات نهادی دوران گذار اطالق  بهحکومت موقت  نداریم. در گفتمان سیاسی افغانستان،

  د.شومی

 

 انواع حکومت موقت و سناریوهای احتمالی

یل و وظایف ی تشکهای انتقالی هستند، اما نحوهحکومت موقت و حکومت سرپرست در واقع اداره

موقت  حکومتاما  ٬آیدرلمانی روی کارمیهای پادموکراسیکند. حکومت سرپرست در شان فرق می

تشکیل  دموکراسیبرخالف حکومت سرپرست در شرایط گذار از جنگ به صلح یا از دیکتاتوری به 

شود.می

 دموکراسیپارلمانی است. وقتی یک حکومت در  دموکراسیحکومت سرپرست مربوط به 

 گو است،برابر آن پاسخ گیرد، یا پارلمانی که حکومت درپارلمانی از پارلمان رای عدم اعتماد می

چنان وقتی موعد حکومت منتخب در هم آید.می حکومت سرپرست روی کار شود،منحل می

های غیر انتخابی به عنوان روند و مقامهای انتخابی کنار میمقام پارلمانی به پایان رسید، دموکراسی

 آیند. کار میحکومت سرپرست روی

کارآمدنش وظایف روزمره را یهای پارلمانی باید پس از رودموکراسیحکومت سرپرست در 

 Majid) رقابتی فراهم سازد عادالنه و آزاد، انجام دهد و زمینه را برای برگزاری یک انتخابات،

فاقد وابستگی سیاسی  دار وغیرجانب یر حزبی،غ به همین دلیل است که حکومت سرپرست، .(2018

سرپرست غیر انتخابی و موقت  گیرد. حکومتبرانگیز سیاسی نمی های جنجالتصمیم باشد ومی

قوانین و معیارهای روشن برای این  قواعد، های پارلمانی،دموکراسیبه همین دلیل است که در  است،

وجود  های ملیوجود دارد. در بریتانیا کنوانسیون که چگونه این حکومت بتواند به وظایفش برسد،

                                                        
25Caretaker Government 
26Interim Government 

 .حکومت سرپرست در زبان اردو کاربرد دارد27 
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کرده است. در هند کمیسیون مستقل دارد که وظایف و اصول رفتار حکومت سرپرست را مشخص 

نامه در کند. این نظامی تشکیل حکومت سرپرست و رهنمود کاری آن را تنظیم مینامهانتخابات نظام

منتخب  حکومت ی گذار از یک حکومت منتخب به یکدر دوره که های رای وظایف مقامواقع الیحه

 سازد.دیگر، وظایف اجرایی دارند، مشخص می

 ٬انتخابات پاکستان نیز آمده استن در قانو

تواند نمی تواند تصامیم سیاسی بزرگ بگیرد، مگر در حاالت اضطراری.حکومت سرپرست نمی

های حکومت منتخب بعدی ی آن محدود شدن صالحیتیا تصمیمی بگیرد که نتیجه کند، گذاریسیاست

 مگر آن که امتناع از شود،وارد نمیبه آن  کند وباشد. حکومت سرپرست هیچ قرارداد بزرگ را بسته نمی

به زیان عموم باشد. این حکومت اجازه ندارد با کشورهای خارجی یا  قرار داد بزرگ، امضای یک

المللی وارد مذاکره شود و سندی را امضا کند، مگر در حاالت بسیار استثنایی. حکومت های بینسازمان

تواند برخی از اشخاص را نظر به اما می تبه را ندارد،رعالی های سرپرست صالحیت ارتقا یا نصب مقام

توانند ماموران های حکومت سرپرست نمیمقام ها تعیین کند.سرپرست برخی از اداره ضرورت، به عنوان

به جای دیگر تبدیل کنند، مگر این که تبدیلی خیلی ضروری باشد. دراین  دستگاه حکومت را از یک جا

سرپرست باید تاییدی کمیسیون مستقل انتخابات را بگیرند. حکومت سرپرست به های حکومت حالت مقام

 ,NAP 2017) نفوذ کند و در آن تاثیر بگذارد هیچ وجه اجازه ندارد که در روند انتخابات اعمال

Chapter XIV, Article 230 (2). 

ر و داغیرجانب ترین موضوع در تشکیل حکومت سرپرست یافتن یک شخص غیرحزبی،مهم

های بازنشسته القضاتاکستان قاضیپ بدون گرایش آشکار سیاسی برای ریاست این حکومت است. در

گیرد باید مورد تایید گیرند. شخصی که ریاست حکومت سرپرست را میعهده می به این وظیفه را

جمهور صالحیت دارد که رییس و دیش رییسدر بنگه .(Majid 2018) حکومت و اپوزسیون باشد

حکومت  عزل کند. اما نصب رییس سرپرست را نصب و در صورت ضرورت عضو حکومت 11

 بردطرفی حکومت سرپرست را زیرسوال میاصل بی مند،سرپرست از سوی یک رییس جمهور قدرت

(Bhuiyan 2003, 44). . 

و در وضعیتی که یک کشور از  قت در مواقع بحراناما برخالف حکومت سرپرست، حکومت مو

شود. حکومت موقت هم مثل کند، تشکیل میگذار می دموکراسیجنگ به صلح یا از دیکتاتوری به 

 وقتی رییس 1331دیش سال گلهبه طور مثال در بن عاد کاری محدود دارد.یحکومت سرپرست م

سیاسی بزرگ آن کشور روی تشکیل یک حکومت احزاب  مجبور به استعفا شد، ارشاد نظامی دولت
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دیش در پاسخ به بحرانی که موقت اجماع کردند و این حکومت روی کارآمد. حکومت موقت در بنگله

دیش وظیفه داشت تا انتخابات دمکراتیک تشکیل شد. حکومت موقت بنگله آن زمان ایجاد شده بود،

 Bhuiyan) موقت شد حکومتزمان رییس  ر آندیش دبرگزار کند. قاضی القضات برحال بنگله

دیش روی تشکیل حکومت سرپرست دچار اپوزیسیون و حکومت بنگله 3111سال  در .(2003

خواست یک حکومت سرپرست از طریق اختالف شدند. شیخ حسینه واجد نخست وزیر وقت می

افزاید، اما خانم خالده ضیا رهبر عاد کاری خودش بییهای برحال تشکیل دهد و به مابقای مقام

های غیر اپوزیسیون، خواستار تشکیل یک حکومت سرپرستی بود که رهبری آن به دست تکنوکرات

 منتخب را ازدیش میکانیزم تشکیل حکومت ها سبب شد که بنگلهدار باشد. این اختالفجانب

 انتقالی انواع مختلف دارد دهد که حکومتمیدیش به وضوح نشان نظامش حذف کند. مورد بنگله

(Rahman 2013). 

 موقت انقالبی،حکومت  شناسایی کرده اندین و جان لینز چهار نوع حکومت موقت رااشیوسی 

که به  موقتحکومت  های برحال ورست متشکل از مقامحکومت سرپ موقت ایتالفی،حکومت 

حکومت . شناخت انواع (Shain and. Linz 1995) شودالمللی تشکیل میهای بینوساطت میانجی

 . های تشکیل چنین حکومتی را در افغانستان بررسی کنیمو ظرافت کند تا دورنماموقت کمک می

 انقالبی موقتحکومت  .7

گانی که تازه قدرت سیاسی را به شود، نخبهوقتی یک حکومت از طریق کودتا یا انقالب سرنگون می

ی گذار به یک نظم دمکراتیک را دهند تا زمینهحکومت موقت تشکیل مییک  دست آورده اند،

سبب  های اقتدار گرا که پس از جنگ جهانی دوم راه افتاد،موجی از واژگونی حکومت فراهم کند.

انقالبی تالش  موقت ی در بسیاری از کشورها شد. حکومتانقالب موقت هایحکومتروی کارآمدن 

دهد. اما این نوع حکومت خود مشکل  دیکتاتوری عبور م سیاسی مبتنی براز نظ را کند تا کشورمی

موقت  گی به وجود آمده است. حکومتمشروعیت د ارد به دلیل این که انتخابی نیست و به یک باره

، آمد میان به اشغال از فرانسه آزادی از بعددر فرانسه که  در سال  لودوگشارل انقالبی 

 ازفلیپین  انقالبی سال  موقتحکومت  ودر پرتگال 1317انقالبی سال  موقتحکومت 

ی ی نتوانسته اند که به وعدهالبقان موقتهای . اما در بسیاری از موارد حکومتندموفق بود هاینمونه

انقالبی فیدل  موقتحکومت ببرند. دموکراسیشان عمل کنند و کشور را از دیکتاتوری به سمت 
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ی ملی آزادی بخش الجزایر در سال جبهه موقتحکومت  ،1301تا  13۵3کاسترو در کیوبا بین 

های سوسیالیست موقت و حکومت 1317می ایتوپیا در سال انقالبی نظا موقتحکومت  ،1303

رد نشان گرا بدل شدند. تمام این مواهای استبدای اقتداربه حکومت پایان کار نیکاراگوا همه در

انقالبی تشکیل دهند،  موقتدهد که وقتی انقالبیون یا نیروهای پیروز در جنگ یک حکومت می

گیرند. آنان شعار برگزاری کنند و انتخابات آزاد و عادالنه را به هیچ میدیگر قدرت را ترک نمی

انند و قدرت را به رمخالفان خود را به حاشیه می موقتی حکومت اما در دروه دهند،انتخابات را می

 .(Shain and Linz 1995, 31) گیرندصورت انحصاری به دست می

شرایط کنونی افغانستان بسیار بعید است که طالبان بتوانند به زور سراسر افغانستان را  در

زدایی بیشتر از بعید نیست که دوام جنگ سبب مشروعیت ااشغال کنند و حکومت را سقوط دهند. ام

ی فروپاشی آن را از درون به وجود بیاورد. حتا اگر طالبان بتوانند به زور سراسر دولت شود و زمینه

برگزاری یک انتخابات  طریق از اما ٬دهند یک حکومت موقت تشکیل و افغانستان را اشغال کنند،

سازند. اگر طالبان به پیروزی نظامی را فراهم نمی دموکراسیگذار به  نهعادالنه و رقابتی زمی آزاد،

ی هشتاد که در دهه قدرت را انحصار خواهند کرد. بارنت روبین در مورد مجاهدین دست یابند،

اپوزیسیون مسلح » ٬جنگیدند نوشته استداخلی شان می دارانمیالدی با نیروهای شوروی و طرف

امروز  .(Rubin 1995, 213) «دهد شعارهای آنان اسالمی استنمیهای دمکراتیک نجیب شعار

دارند و نه ایدیولوژی  دموکراسیکند. طالبان نه تعهد اخالقی به همین مورد به طالبان هم صدق می

ت ایدیولوژیک خود گی سازگار است. آنان در صورت پیروزی نظامی حکومنماینده دموکراسیآنان با 

این گروه  افتد،به بیان دیگر وقتی قدرت به صورت کامل به دست طالبان بی را تاسیس خواهند کرد.

 کند. آن را دوباره رها نمی

 ایتالفی موقتحکومت  .2

موافقت کنند، حکومت  موقتدر چارچوب یک حکومت  مشارکت قدرتاگر شورشیان و دولت به 

میان شورشیان و  مشارکت قدرتایتالفی با توافق  موقتآید. حکومت ایتالفی به وجود می موقت

میان دولت وشورشیان که یکی از اشکال  مشارکت قدرتتفاوت دارد.  دولت که قبال توضیح داده شد،

 موقتایتالفی فرق دارد. حکومت  موقتبا حکومت  تحقق حل سیاسی برای پایان جنگ است،

میان  مشارکت قدرتی ی وظایف با حکومتی که در نتیجهی تشکیل، هدف و الیحهنحوهایتالفی در 
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ایتالفی هم برای شورشیان و  موقتشود، فرق دارد. تشکیل حکومت دولت و شورشیان ساخته می

ایتالفی با  موقتدولت به تشکیل یک حکومت  رای دولت امری پر خطر است. وقتی یکهم ب

رسد، معنایش این است که مشروعیت آن دولت زیر سوال است و در وضعیت شورشیان به توافق می

 .(Shain and Linz 1995, 42) بردبسیار شکننده به سر می

شود که شورشیان ایدیولوژی زده نباشند و میزان شکیل میایتالفی در صورتی ت موقتحکومت 

کند. دراین جا هم طالبان ما این شرایط در افغانستان صدق نمیخشونت بسیار گسترده نباشد. ا

 ها بسیار گسترده است. زده هستند و هم میزان خشونتایدیولوژی

خواهند ولی با آن هم شماری از آنانی که با نگارنده مصاحبه کردند به این باور اند که طالبان می

ایتالفی  موقتایتالفی تشکیل شود. اگر طالبان واقعا بخواهند که یک حکومت  موقتیک حکومت 

ایتالفی  موقتمهم این است که توافق تشکیل یک حکومت  پرسشتشکیل شود، در آن صورت 

ایتالفی چقدر  است که طالبان در یک حکومت موقت دیگر این پرسشچگونه باید تنظیم شود؟ 

بیشتر ازاین  راایتالفی جامعه  موقتطمین بود که یک حکومت توان مخواهند؟ چگونه میسهم می

دار یک حکومت موقت آنانی که طرف شود؟کند و سبب افتراق بیشتر اجتماعی نمیبندی نمیقطب

 موقت شد،منجر به تشکیل حکومت  1991ای که در سال هستند، به این باور اند که همان کارشیوه

 بیرون شد، 1991ومت موقتی که از دل نشست بن در سال امروز هم باید دنبال شود. در حک

جایی که قوم عنصر مرتبط و . از آنگردیدی مقاومت و گروه روم تقسیم های اجرایی بین حوزهسمت

این است که در صورت تشکیل یک حکومت  پرسش خیلی مهم در معادالت سیاسی افغانستان است،

گان کنندهی یکی از شرکتنه در نظر گرفته شود؟ به گفتهایتالفی سهم اقوام مختلف باید چگو موقت

ی این گروه خودش را نماینده طالبان هم در تماس است،با در مسکو که  1931 دلو10نشست 

های ی واقعی پشتوننماینده طالب خودش را تنها» ٬گویدداند. او میها میرد پشتونمنحصر به ف

مذاکره و تعامل سیاسی  غیر پشتون را به عنوان طرف مشروعداند و نیروهای سیاسی افغانستان می

از طرف دیگر یک اجماع نانوشته میان  (1931دلو  3۵ناشناس. مصاحبه، شخص ) «قبول دارد

 موقتاگر حکومت  پشتون شکل گرفته است که براساس آن،سیاسی غیرمداران و نیروهای سیاست

نه از سهم اقوام  ٬ها در آن حکومت شریک شوندشتونپباید طالبان از سهم  ،شودایتالفی تشکیل می

. اما در مورد این که طالبان تا چه حدی از (1931قوس  11)ناشناس. مصاحبه،  غیر پشتون
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 ها نفوذ دارند،طالب چقدر درمیان پشتونمداران پشتون غیرکنند و سیاستیگی مها نمایندهپشتون

براهیمی هم چندان روشن نبود. لخضر  3111 سال تا هنوز روشن نیست. این امر در نشست بن

در  کنممی فکر» ٬گویدمتحد در امور افغانستان می ی دبیر کل وقت سازمان مللی ویژهنماینده

گی کنند کم بود. نیروهای پشتونی که در خارج از نشست بن شمار آنانی که واقعا از جنوب نماینده

به واقع از جنوب افغانستان  نشست بن حضور یافتند، بردند و درافغانستان در تبعید به سرمی

  (Brahimi 2008a) «کردند.گی نمینماینده

 های برحال حکومت سرپرست متشکل از مقام .9

های برحال همین شماری مقام وقتی مشروعیت حکومت برحال زایل شود یا مجبور به استعفا گردد،

ای ی انتقالی را مدیریت کنند. به چنین ادارهدورهدهند تا حکومت یک حکومت سرپرست تشکیل می

شود. در بیشتر موارد چنین حکومتی ازسوی های برحال گفته میحکومت سرپرست متشکل از مقام

گیری خالی قدرت جلوگیری شود. چنین حکومتی وقتی تا از شکل شود،احزاب مخالف پذیرفته می

 کنند،ی سرپرست را رهبری میحکومتهای که مقاممردم عام به  گیرد که احزاب مخالف وشکل می

دهند به انتقال دمکراتیک تشکیل می های برحالی که حکومت سرپرست رااعتماد داشته باشند. مقام

کنند. کنند و احزاب مخالف و مردم عام هم به تعهد آنان باور میقدرت و برگزاری انتخابات تعهد می

 ،های برحال است. شرط دیگرت سرپرست متشکل از مقامچنین باوری شرط الزم تشکیل حکوم

حکومت  واقعی بودن خطر فروپاشی دولت است. اگر خطر واقعی فروپاشی دولت، وجود نداشته باشد،

های برحال ت متشکل از مقامآید. حکومت سرپرسکار نمیهای برحال رویسرپرست متشکل از مقام

در افریقای  1913 در کوریای جنوبی و در 1900در  وا،در یوروگ 1909 در در اسپانیا، 19۵۵ در

روشن است که حکومت سرپرست متشکل از . (Shain and Linz 1995, 53) جنوبی تشکیل شد

برد وظایف اما برای حفظ نظم و پیش داشته باشد،های برحال مشروعیت الزم داخلی نمیمقام

شود. تشکیل چنین حکومتی در افغانستان محتمل نیست. آید و پذیرفته میروزمره روی کار می

اشرف های برحال ندارد. متشکل از مقامای برای تشکیل حکومت سرپرست حکومت وحدت ملی اراده

حکومت  جایی که طالباناز آنی اشکال آن را رد کرده است. غنی تشکیل حکومت موقت در همه

های برحال حکومت بعید است که حکومت سرپرست متشکل از مقام دانند،کنونی را مشروع نمی
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 ی حکومت کنونی دانسته،به احتمال زیاد تشکیل چنین حکومتی را ادامه آنانکنونی را قبول کنند. 

 کنند.رد می

 المللیی بینتحت نظر جامعه موقتحکومت  .4

های ی قدرت و جنگ دولت با شورشیان خیلی تشدید، پرتلفات و گسترده شود و طرفمنازعهوقتی 

های برحال را نپذیرند و هیچ پرست متشکل از مقامسرحکومت  ایتالفی و موقتجنگ حکومت 

ت نوع چهارم حکومت موقت ان بردر چنین حالتی یوسی شاین و لید،طرفی هم نتواند جنگ را ببر

 .المللی استی بینر جامعهتحت نظ که عبارت از تشکیل حکومت موقتده اند را پیشنهاد کر

(Shain and Berat 1995, 63)  با  انطالب تان هم همین طور است. جنگوضعیت کنونی افغانس

دردناک رسیده است که هیچ راهی برای بیرون رفت از آن  بست خونین وای از بنبه مرحله دولت

های درگیر جنگ هم بسیار زیاد است. متصور نیست. جنگ تشدید یافته است و فاصله فکری طرف

نه تشکیل حکومت سرپرست  ایتالفی است و موقتدر چنین شرایطی نه امکان تشکیل حکومت 

گروه طالبان هم بعید است. دولت هم  های برحال محتمل است. پیروزی نظامیمتشکل از مقام

ی غنی هم تشکیل حکومت موقت در همهرا نابود کند. اشرف انتواند در میدان جنگ طالبنمی

گفت که  1931دلو  10اشکال آن را رد کرده است. او در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون طلوع در 

تشکیل یک حکومت  حتملمراه  موقت راه حل نیست. در چنین وضعیتی تنها حکومتتشکیل 

اقتصادی و امنیتی  های فشار سیاسی،ایاالت متحده اهرمالمللی است. ی بینموقت زیر نظارت جامعه

ی جهانی را بر حکومت زیر نظر جامعه موقتتواند تشکیل یک حکومت زیادی در اختیار دارد و می

 برحال بقوالند.

زیر نظر  موقتحکومت  تجربه تاسیسات، این الگو را به اساس یوسی شاین و لین بر

چنان کمبودیا و هم 1903برای افغانستان  توسعه دادند و 1903المللی در نامیبیا ی بینجامعه

را در کمبودیا تاسیس کرد، اما  مان ملل متحد این نوع از حکومت موقتپیشنهاد کردند. ساز 1911

به دلیل  ت،اوسی شاین و لین برییافت. فرصت تطبیق ن 1911در افغانستان به دلیل سقوط دولت در 

ی شان در مورد و جاهای دیگر کل نظریه 11ی موقت در افغانستان در دهه ی ناموفق حکومتتجربه

موقت در نظر گرفتند. در  نج شرط الزم را برای تشکیل حکومتموقت را بازبینی کردند و پ حکومت

 دهم.سطرهای بعدی این شروط را توضیح می
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 موقت حکومتزم برای تشکیل شرایط ال 

ی جهانی، موقت مورد حمایت جامعه شرط الزم را برای تشکیل یک حکومتات پنج رشاین و ب

 ،تحقق یابد شناسایی کرده اند. آنان نوشته اند که اگر پنج شرطی که آنان شناسایی کرده اند،

شود، موفق خواهد بود. این شروط را باید ی جهانی تشکیل میموقتی که از سوی جامعه حکومت

 حکومتناتو، حکومت افغانستان و گروه طالبان در نظر بگیرند و بعد روی تشکیل یک  ایاالت متحده،

 توافق کنند. سیاسی حل موقت به عنوان 

ناکام نشده در آن دولت  مناسب است کهصرف در جایی  موقت حکومتیک »نخست، 

نباید نهاد  ظر آناناز ن. (Shain and Berat 1995, 64) «دنباش پابرجاو به نهادهای دولتی  باشد

افغانستان صدمه دیده اند. در های سیاسی دور زده شود. نهادهای دولتی گیریدولت در تصمیم

ادهای دولتی افغانستان ادامه ی جهانی باید به این مورد متوجه باشد و به حمایت جدی از نهجامعه

 . دهد

های را نباخته باشد، گروه اشهای که دارد مشروعیتحکومت بر حال به رغم ضعف» ،دوم

اش صدمه نزده باشند و کنترول انحصاری قابل توجه به افزار اعمال خشونت سیاسی به مشروعیت

ها و سوی بسیاری از گروه متاسفانه این مورد از .(Shain and Berat 1995, 64) «داشته باشد

با طالبان  انستان با دور زدن دولتهای سیاسی افغهای سیاسی افغانستان نقض شده است. گروهحوزه

کنند. افغانستان مذاکره نمی کنند که با دولتپیوسته تاکید میگفتگو کرده اند. طالبان هم 

افغانستان آسیب وارد کرده است. گفتگوهای اخیر ایاالت متحده با طالبان هم به مشروعیت حکومت 

گروه طالبان پیوسته تاکید »ای نوشت، در کابل در مقالهرایان کراکر سفیر پیشین ایاالت متحده 

ی کند. آنان حکومت مشروع افغانستان را ادارهکند که با حکومت افغانستان مذاکره نمیمی

ست. آنان به مذاکره با امریکا تاکید دانند که اختیارش به دست ایاالت متحده اای مینشاندهدست

نشانده دارند. ما با نشستن روی میز مذاکره با طالبان در غیاب حکومت افغانستان، به روایت دست

های گفتگوی گروه .(Crocker 2019)« بودن حکومت افغانستان به نحوی مشروعیت داده ایم

شود نیز نوعی می االفغانی خواندهبینچه که گفتگوهای سیاسی افغانستان با طالبان یا موافقت با آن

محور دور زدن دولت است. نباید دولت در حد یک گروه تنزیل کند. مذاکره با طالبان باید دولت

 باشد.
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های درگیر به صورت مشترک خواستار پایان جنگ باشند و بر حامیان خارجی گروه» وم،س

های درگیر اکره کنند. این حامیان خارجی باید نفوذ الزم بر گروههای درگیر فشار بیاوردند تا مذگروه

النی افغانستان میزان روشن است که در جنگ طو.(Shain and Berat 1995, 65)  «داشته باشند

 های درگیر حامیان خارجی دارند. ایاالت متحده،گران خارجی بسیار باال است و گروهدخالت بازی

کنند. از طرف دیگر حامیان ی جهانی از حکومت افغانستان حمایت میهناتو و بخش بزرگی از جامع

های اخیر افزایش یافته است. پاکستان حامی سنتی گروه طالبان است، خارجی طالبان نیز در سال

دهد ایران و روسیه هم بدل به حامیان طالبان شده های نشر شد که نشان میاما دراین آواخر گزارش

سوال بسیار مهم این است که  کنند.ی خلیج فارس هم از طالبان حمایت میهاند. کشورهای حاشی

 در حامیان خارجی گروه طالبان به ویژه پاکستان تا چه اندازه حاضر اند از روند صلح حمایت کنند؟

طرف آینده یک دولت بی کند که مطمین شود، افغانستان دربهترین حالت پاکستان وقتی کمک می

های امنیتی و کنند. اگر به نگرانیطرف قبول میهمه آن را به عنوان یک دولت بیماند وباقی می

استراتژیک پاکستان ترتیب اثر داده نشود، این کشور حتا در صورت کمک به روند صلح هم جناح 

ور کردن آتش جنگ در دارد تا از آن در آینده برای شعلهرادیکال طالبان را نزد خود نگه می

تفاده کند. پاکستان جناح رادیکال طالبان را که در نقش مخربان روند صلح عمل افغانستان اس

ی آنان دور دیگری از شورش گری خواهند کرد، زیر چتر حمایتی خودش قرار خواهد داد تا به وسیله

اندازد. یک راه دیگر این است که پاکستان به الگوی لبنان اصرار و خشونت را در افغانستان به راه بی

 دولت حکومت موازی دارد. بر د. در لبنان گروه حزب اهلل در مناطق جنوبی آن کشور در کنارکن

نظامیان خود را در مناطق شبه شود،در دولت ادغام می هطالبان به رغم این ک مبنای این الگو، گروه

 کند. مرزی با پاکستان حفظ می

توان نقش ایاالت متحده را که حامی دولت افغانستان است، نادیده گرفت. امریکا در نمی

حال حاضر با طالبان مشغول گفتگو است. اگر این گفتگوها گسترده شود و در آن به تشکیل حکومت 

موقت توافق شود، نقش ایاالت متحده در اجرایی کردن آن توافق خیلی مهم خواهد بود. در عراق 

 حکومتگران خارجی نقش بسیار مهم در چگونگی تشکیل هم دیده شد که بازی 1993سال  پس از

ی امریکایی ی امریکا به عراق و سقوط صدام حسین، اداره. پس از حملهو نوعیت آن داشتندموقت 

ی براهیمی نمایندهر بغداد روی کار آمد. بعدا لخضر عراق به رهبری دیپلومات امریکایی پاول بریمر د

آن کشور روی چگونگی تشکیل  های امریکایی دری سازمان ملل متحد برای عراق با مقامویژه



 

 

منازعه یاسیحل س ینهاد باتیترت 69  

طرف متشکل از ی موقت بیخواست یک ادارهبراهیمی میحکومت موقت دچار اختالف شد. اخضر 

 نفر باشد. برعالوه، 1۵تا  13ن آن هم بین دار تشکیل شود و شمار وزیراهای غیر جانبتکنوکرات

شود، ت انتخابی برگزار میموقت در انتخاباتی که برای روی کارآمدن یک حکوم حکومتن رهبرا

های خواست که در آن همه گروهنباشند. اما ایاالت متحده یک حکومت موقت مشارکتی می نامزد

نهایت دیده شد که مردم عراق هیچ نقشی در چگونگی تشکیل  سیاسی حضور داشته باشند. در

قرار گرفت. عالوی  الوی که تکنوکرات نبود، در راس حکومت موقتتند. ایاد عموقت نداش حکومت

فهرستی داده شد که در آن  اوبرای  اش را انتخاب کند در عوضوزیران کابینه صالحیت نداشت تا

 برای هر وزارت خانه اسم سه نفر به عنوان نامزد وزیر درج بود. او باید از میان آن سه نفر یکی را

 .(Allawi 2007, 284) گزیدبرمی خانهوزارت برای هر

دیگر ی سیاسی الزم برای پذیرش همهای درگیر هم دیگر را بپذیرند و ارادهطرف»چهارم، 

دیگر را های درگیر به آنان فشار وارد کنند تا همچنان حامیان خارجی گروهداشته باشند. هم

حکومت  همان طوری که قبال توضیح داده شد، .(Shain and Berat 1995, 65)«بپذیرند

گی نماینده دموکراسیخواهند که طالبان را به عنوان بخشی از افغانستان ودیگر نیروهای سیاسی، می

ای دیده نشده است که براساس آن مطمین شویم که گروه طالبان هم قبول کنند. اما تا حال نشانه

 پذیرند. را می گینماینده دموکراسی

ای که به لحاظ فکری و سیاسی های درگیر به رغم فاصلههای سیاسی و جناحگروه» جم،پن

گیری و اعتبار دیگر دارند، روی یک چهره برای ریاست این اداره توافق کنند و بعد به تصمیماز هم

یافتن یک شخص قابل قبول برای  . (Shain and Berat 1995, 65)«سیاسی او احترام بگذارند

 قومی افغانستان اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. های سیاسی وگروهی همه

ها روی تشکیل یک فای باشد که در آن همه طربا طالبان به گونه حل سیاسیاگر توافق 

حکومت موقت توافق کنند، اجرایی کردن این توافق در افغانستان با توجه به شرایطی که توضیح 

روشن است وقتی یک گروه شورشی ایدیولوژیک درمیدان نبرد شکست داده شد، بسیار دشوار است. 

با دولت، یا خودمختاری در برخی  مشارکت قدرت های مثل شرکت در انتخابات،هرگز به راه نخورد،

 ن زیاد است که شورشیان تشکیل حکومتچنین حالتی احتمال آ از مناطق راضی نخواهد شد. در

توضیح داده شد که  ،تااساس نظرات شاین و بر بر دولت انتخاب کنند. موقت را به عنوان راه ورود به
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ی جهانی موقت مورد حمایت جامعه رایط برای تشکیل حکومتش ،در وضعیت کنونی افغانستان

 حکومتگان هم در مورد کارایی و موثریت شوندهچنان که باید فراهم نیست. بسیاری از مصاحبهآن

کنند. درشرایط کنونی بسیار ضروری است که همه ان ابراز تردید میموقت در وضعیت کنونی افغانست

مشروعیت نهاد دولت را بپذیرند و بکوشند که نهادهای آن صدمه نبیند. مشروعیت دولت باید به 

را دور بزنند و هرکدام شان به صورت  های سیاسی نباید دولتهیچ وجه زیر سوال نرود. گروه

باید حامیان طالبان تضمین بدهند که این گروه را با لبان بگشایند. جداگانه یک کانال تماس با طا

 سازند.دهند و به یک توافق دمکراتیک راضی میگی آشتی مینماینده دموکراسییک 

ت آماده نیست، اگر یک حکومت موق وضعیتی که شرایط برای تشکیل یک حکومتدر 

. تشکیل حکومت کننده خواهند بودویرانروی کار بیاید، به جای این که ممد واقع شود،  موقت

سال اخیر از جمله  19های تشکیل آن فراهم نباشد، دستاوردهای موقتی که در وضعیتی که زمینه

ی تجربه کند.فروپاشی دولت را بیشتر می انداز و خطری فردی را به خطر میهاحقوق و آزادی

 سرپرستوقت انقالبی، ایتالفی و حکومت های مدهد که حکومتتاریخی در افغانستان هم نشان می

ی ها نتوانسته است که منازعههای برحال جواب نداده است. تشکیل این حکومتمتشکل از مقام

غنی بارها از پیشنهاد حکومت موقت توسط سازمان ملل متحد و فروپاشی اشرف قدرت را مهار سازد.

یاد کرده است. فروپاشی نهاد دولت سبب  ی ناکامبه عنوان تجربه 1911دولت افغانستان در سال 

 ی هفتاد کابل شد. های داخلی دههجنگ

موقت برای حل مشکل افغانستان پیشنهاد  حکومتانواع گوناگون در سی سال گذشته،

اما هیچ کدام موفق نبود. در افغانستان  موقت تشکیل شد، حکومتها هم شد. در برخی از برهه

انقالبی تجربه  موقتایتالفی و حکومت  های برحال، حکومت موقتمقامل از حکومت سرپرست متشک

، چهار طرح تشکیل حکومت موقت از طرف حکومت شصت خورشیدی یدر اواخر دههشده است. 

تجربه پنجم حکومت موقت از دل  اهلل، مجاهدین و حامیان خارجی آنان پیشنهاد شد.داکتر نجیب

 بیرون شد.  1991نشست بن 

 شصتی اهلل درآواخر دههتشکیل حکومت موقت از سوی حکومت داکترنجیب اولین طرح

های برحال حکومت پیشنهاد شد. براساس این طرح باید یک حکومت موقت متشکل از مقام

های های محلی و برخی از سمتآمد. داکتر نجیب حکومتداکترنجیب و مجاهدین روی کارمی
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د. مجاهدین آن زمان مثل طالبان امروز، این شنهاد کرزی را به مجاهدین پینظامی در حکومت مرک

حکومت موقت به  اهلل تالش کرد کهطرح را رد کردند. وقتی این طرح رد شد، حکومت داکتر نجیب

فراخواند  1900جدی را در  مجلس موسسان. او به میان آوردمدل نیکاراگوا  رهبری خودش همچون

های پارلمان را در انتخابات تر نجیب برخی از کرسیتا قانون اساسی را تعدیل کند. حکومت داک

دار اتحاد شوروی طرحی برای گرباچف آخرین زمام 1901لو خالی گذاشت. در د 1901پارلمانی 

بس موقت در افغانستان پیشنهاد کرد. در طرح گرباچف آمده بود که یک آتش حکومتتشکیل 

متحد به افغانستان بیایند و یک حکومت سراسری برقرار شود، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل 

 .(Rubin 1995, 221) موقت ایتالفی تشکیل شود

ی خروج نیروهای در آستانهدر پاکستان مجاهدین توسط  موقت ایجاد حکومت ،ابتکار سوم

شدند، کشورهای حامی مجاهدین به رهبران آنان ها بیرون میوقتی شوروی .بودشوروی از افغانستان 

گان شورای متشکل از نماینده 1901حوت  فشار آوردند تا یک حکومت موقت تشکیل دهند. در

هفت تنظیم جهادی سنی مذهب در پاکستان یک حکومت موقت تشکیل دادند. این حکومت، در 

حکومت داکترنجیب  ،گان آنبا این تفاوت که تشکیل دهنده انقالبی بود موقتواقع مصداق حکومت 

ی امریکا برای صلح افغانستان است، ی ویژهزاد که حاال نمایندهخلیلرا سرنگون نکرده بودند. زلمی

ی رند و وزیر دفاع ایاالت متحده در مورد دورنمای حکومت موقت ای برای پژوهشکدهمقاله 1903در 

زاد در آن مقاله آورده است که به دلیل نبود هماهنگی و وحدت نظر بین مجاهدین نوشته بود. خلیل

 ی سیاسیسازی قاعدهی حکومت موقت مجاهدین، امتناع این رهبران از وسیعرهبران تشکیل دهنده

حکومت موقت مجاهدین ناکام است.  ،ها در شکست نظامی داکترنجیبنظیماین حکومت و ناکامی ت

ی مستقر در های شیعهگان تنظیمخواهند که نمایندهرهبران حکومت موقت مجاهدین نمی به باور او

 به این حکومت بپیوندند. ایران و اطرافیان شاه سابق که آن زمان در روم مستقر بود

د. این حکومت بو المللیی بینزیر نظر جامعه موقتطرح تشکیل یک حکومت مین هارچ

ریاست آن را هم  شد ودار تشکیل میهای غیرجانبباید از تکنوکرات گان آن،به باور پیشنهاد کننده

به صورت روشن از سازمان ملل متحد  ،این طرح دراما  گرفت.به دوش می پیشینظاهر شاه محمد 

ده بود که چنین حکومتی را تشکیل دهد یا در برگزاری انتخابات کمک کند. تشکیل یک خواسته نش

ورد بحث قرار ی جهانی در آن زمان بین شوروی و ایاالت متحده محکومت موقت زیر نظر جامعه
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حل سیاسی ضرور نتیجه رسیدند که برای یافتن  شوروی و امریکا به این 1909 گرفته بود. در سنبله

بیاید. این دو قدرت بزرگ در آن زمان توافق  حکومت انتقالی در افغانستان روی کار است که یک

صاحب یک حکومت مورد  کردند که افغانستان باید از طریق برگزاری یک انتخابات آزاد مثل کمبودیا

 انتقالی به توافق نرسیدند. یی دروهاشنگتن روی کارشیوهن کشور شود. اما مسکو و وقبول مردم آ

 ی انتقالی نداشته باشد،خواست او نقشی در دورهایاالت متحده به استعفای نجیب تاکید داشت و می

های برحال اصرار داشت. امریکا و شوروی متشکل از مقام موقتاما اتحاد شوروی به تشکیل حکومت 

 در اصول توافق کردند که یک حکومت موقت مورد حمایت سازمان ملل متحد در 1903جدی در 

اتحاد شوروی در آن زمان به تطبیق  لیننیست در حکومت اما جناح تندرو بیاید، کار افغانستان روی

 این طرح عالقه نشان نداد. 

شرکت  در بن« سازمان ملل در مورد افغانستاننشست »در  1991در سال بالخره، 

داران شاه سابق، طرف ایتالفی توافق کردند. در نشست بنگان به تشکیل یک حکومت موقت کننده

ی موقت بین جبهه های حکومترکت کرده بودند. کرسیگروه پشاور و گروه قبرس ش ،ی متحدجبهه

حکمتیار را  و گروه روم و گروه پشاور تقسیم شد. جناحی که از قبرس آمده بودمتحد ضد طالبان، 

بسیار به وضوح بن ی نامهموقت امتناع کردند. در موافقت حکومتکردند از شرکت در گی مینماینده

 موقت دارد.  متحد نقش مهم در حمایت از حکومتآمده است که سازمان ملل 

های نزدیک به گروه طالبان، طرح تشکیل و چهره ن سیاسیهای اخیر مخالفاسال در

ن نکته پافشاری کرده اند حکومت موقت را پیشنهاد کرده اند. مخالفان سیاسی حکومت همیشه به ای

گویند بهتر است که کند. آنان میکه حکومت روی روند انتخابات ریاست جمهوری اعمال نفوذ می

ی ملی طرفانه برگزار کند. جبههزمام امور را به دست بگیرد تا انتخابات را بی یک حکومت سرپرست

ی ملی در آن ندارد. جبههکرد که حکومت وقت مشروعیت ، ادعا تشکیل شد 1931عقرب در که 

رقابتی است. این جبهه  و عادالنه اش برگزاری یک انتخابات آزاد،ی محوریگفت که مطالبهزمان می

دار تعدیل قانون اساسی و بدل شدن حکومت ریاستی به یک حکومت پارلمانی بود. هم چنان طرف

ی پذیرفت. جبههی سنتی را نمیکرد ولی جرگهی متحد ملی از صلح با طالبان هم حمایت میجبهه

موقت شده  حکومتریاست جمهوری، خواستار تشکیل یک  1939متحد ملی پیش از انتخابات 

جایی بود. از آن یکی از پیشنهادها تشکیل حکومت سرپرست 1939در پاسخ به بحران انتخاباتی بود.
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 توانست آن بحران را حل کند، طرح تشکیل حکومت موقت پیشنهاد شدکه قانون اساسی نمی

(Rosenberg 2014).دیگر سبب شد که برخی از  بار 1931های انتخاب پارلمانی نظمی. بی

 طرح تشکیل حکومت موقت را پیشنهاد کنند. به عنوان مثال ایتالف بزرگ امداران مجددسیاست

شد تا انتخابات ریاست جمهوری، آزاد وعادالنه  سرپرستملی افغانستان خواستار تشکیل حکومت 

اسماعیل خان و  ضیا مسعود، از جملهتاجیک در ایتالف بزرگ ملی  برگزار شود. برخی از رهبران

موقت روی کار بیاید و  حکومتنور به صورت جداگانه پیشنهاد کردند که باید یک  محمدعطا

گفتند که مجموع نهادهای دولتی مداران میبات آزاد، عادالنه و رقابتی برگزار کند. این سیاستانتخا

طرف بیهای زیران جای خود را به آدموو  یجمهورباید در جای خود باقی بمانند و صرف رییس

 13  در ٬مثالطوربهتشکیل شود و انتخابات عادالنه برگزار گردد. بدهند تا حکومت سرپرست

اگر حکومت وحدت ملی  که داد شرگزااز اسماعیل خان  به نقل ثنا خبرگزاری 1931 سنبله

ی جهانی تواند انتخابات سالم برگزار کند و جلو تقلب را در انتخابات بگیرد، بهتر است که جامعهنمی

برای افغانستان یک حکومت موقت بسازد. عطامحمد نور هم باری گفت که اگر حکومت وحدت ملی 

های پیشنهادی برای اصالح نظام انتخاباتی را عملی سازد و طرحام انتخاباتی را اصالح نمینظ

 .(Radfar 2018) کندکند و تشکیل حکومت موقت را تقاضا میتحریم می را سازد، او انتخاباتنمی

اما حاال با تشکیل حکومت  موقت را رد کرده بود، حکومتکیل حامد کرزی در زمان حکومتش تش

 موقتگویند که کرزی تشکیل یک حکومت گان میشوندهاز مصاحبه رخیکند. بموقت مخالفت نمی

 کند.ایتالفی را که خودش هم در آن سهم داشته باشد، رد نمی

محمدنور، اسماعیل خان و ضیا مسعود به روشنی نگفته اند  مدارانی مثل عطااما سیاست

خواهند یا یک طرف را میهای بیدار متشکل از تکنوکراتغیر جانب پرستسرکه یک حکومت 

مدارانی که نام بردم این است که در قانون اساسی ی سیاستایتالفی. نگرانی عمده موقتحکومت 

عاد قانونی یجمهور برحال مبینی نشده است که رییسحلی برای وضعیتی پیشموجود افغانستان راه

چنان نگران اند که برسد، ولی نتواند انتخابات را به موقع برگزار کند. آنان همکارش به پایان 

خواهد انتخابات آزاد و عادالنه برگزار کند. قانون اساسی افغانستان در چهار جمهور برحال نمیرییس

ی بر مبنا .بینی کرده استتشکیل یک حکومت موقت را پیش تعیین رییس جمهوری موقت نه حالت

ا عزل درمان مبتال شود یبه درد بی هد،استعفا د جمهور بمیرد،اگر رییس قانون اساسی، 01ماده 

امور را به دست زمام جمهوری موقت برای سه ماه به عنوان رییس ،یجمهورمعاون اول رییس گردد،
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زار وظیفه دارد که انتخابات ریاست جمهوری را ظرف سه ماه برگ جمهوری موقت می گیرد. رییس

کند، یا فراخوان قانون اساسی را تعدیل کند، وزیران را اخراج  تواند،نمی جمهوری کند. رییس موقت

 بدهد.  پرسیبرگزاری همه

ی انتخابات و چه به عنوان داران حکومت موقت چه به عنوان برگزار کنندهافزایش طرف

که اعتبار سیاسی رهبران حکومت دهد ای برای توافق با طالبان و پایان جنگ نشان میکارشیوه

وحدت ملی در مجموع کاهش یافته است. مخالفان سیاسی حکومت به این باور اند که حکومت در 

گی کند. های سیاسی و اجتماعی را نمایندهتواند تمام گروهنقش یک گروه تنزل کرده است و نمی

ان تنها مرجع مشروع مذاکره با کند که حکومت را به عنواین طرز تفکر موضع آنانی را تقویت می

گیرد که مذاکره برای پایان جنگ شناسند. این ذهنیت روز به روز قوت میطالبان به رسمیت نمی

گان احزاب سیاسی گان حکومت، نمایندهنماینده گان طالبان،باید چهارجانبه باشد که در آن نماینده

 ی مدنی حضور داشته باشند.فعاالن جامعه و

 

 موقت و طرز تشکیل آن کومتحوظایف 

تشکیل این اداره به عنوان بخشی از روند  ها قرار گرفت،گروهاگر حکومت موقت مورد قبول تمام 

 منازعه جامع حل یتوافقنامه» عنوان زیری رند شود. در طرح پژوهشکدهصلح پذیرفته می

بینی شده است. ان پیشطالبنیز تشکیل حکومت موقت بخشی از توافق صلح با گروه  39«افغانستان

اما این طرح به  درج شده است، یفی که باید حکومت موقت اجرا کندفهرستی از وظااین طرح 

 حکومتداران کار آید. طرفای تشکیل شود و رویگوید که حکومت موقت به چه شیوهروشنی نمی

شنهاد کرده اند که آن موقت پی حکومتام سه روش را برای تشکیل موقت که با آنان مصاحبه کرده

 آورم:را دراین جا می

                                                        
که توسط اندیشکده « افغانستان ینامه حل جامع منازعهفقتامو»صفحه ای زیر عنوان  73یک سند  1931در قوس 39 

نامه به دسترس عموم قرار گرفت. این سند شیبه نمونه اولیه یک موافقت رند در ایاالت متحده امریکا ترتیب شده بود

کار انتقالی تعدیل قانون اساسی و ایجاد یک راه ٬است که موادی را در رابطه به چگونگی خروج نیروهای بین المللیصلح 

 همچون حکومت موقت طرح کرده است.



 

 

منازعه یاسیحل س ینهاد باتیترت 75  

گان تمام طرف متشکل از نمایندهگران بیطرف: یک گروه از میانجیگروه میانجی بی .1

آن را  مشروعیت درگیرهای ی گروهستان تشکیل شود. همهی فکری و سیاسی افغانحوزه

سازمان طرف به کمک متخصصان ملل متحد و همکاری میانجی بی بپذیرند. گروه

قوس  9)فاروق اعظم. مصاحبه،   موقت را روی کارآورد حکومتکنفرانس اسالمی، یک 

1931). 

مداران طرح تشکیل حکومت موقت را بریزند و ی سنتی: در آغاز شماری از سیاستجرگه .3

ی سنتی برگزار شود و این طرح را تایید کند. طرح پس از تایید باید اجرایی بعد جرگه

ی سنتی باید تذکر بدهم که جرگه .(1931جدی  ۵)گل رحمن قاضی. مصاحبه،  شود

ی دموکراتیک ندارد. ابرخالف مجلس موسسان که از راه دموکراتیک انتخاب می شود، مبن

ی ابزاری کرده همیشه از آن استفاده نامشروع بوده که سیاست مداران جرگه سنتی اختراع

 .(see Hanafi 2004) اند

بن  1991المللی شبیه کنفرانس سومی برگزاری نشست بین روشالمللی: یک نشست بین .9

طالبان،  حکومت افغانستان، باید ایاالت متحده،ی این پیشنهاد در این نشست بر مبنااست. 

گان ی توافق صلح، نمایندهملل متحد، کشورهای تضمین کننده گان سازماننماینده

گان قربانیان جنگ و گان بازماندهسی افغانستان، نمایندهی مدنی و احزاب سیاجامعه

 گران حقوق زن حضور داشته باشند.تالش

ساختار این حکومت و  یی بعدوقتی روی روش تشکیل حکومت موقت توافق شود، مساله

 به دو نوع شودالمللی ساخته میی بینترکیب آن خواهد بود. حکومت موقتی که زیر نظر جامعه

است و  غیرحزبی و فراجناحی ،دارست. نوع اول آن به لحاظ سیاسی غیرجانبا محتمل

گان کنندهاین نوع حکومت سرپرست باید تضمین گیرند.طرف در راس آن قرار میهای بیتکنوکرات

بایستی  داراست،کنار این که غیرحزبی و غیرجانب در این حکومت ای داشته باشد.جهانی و منطقه

ترکیبی از عناصر  ی جهانی،جامعه نظر زیر موقتحکومت  دوم نوع .باشدها ی گروهمورد توافق همه

 طرف حضور دارند،های بیتکنوکرات دراین ترکیب همهای سیاسی است. گان گروهطرف و نمایندهبی

راجناحی ی غیرحزبی و فیک چهره رییس این نوع حکومت موقت های سیاسی.گان گروههم نماینده

گردد. موقت ایتالفی بین احزاب سیاسی تقسیم می حکومتها مثل خانهاما وزارت شود،برگزیده می

مورد قبول تمام  عالوه براین که غیر حزبی است، رییس غیرحزبی و فراجناحی این نوع حکومت،
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شوند. اگر روی تشکیل میهای تخنیکی برگزیده خانهباشد. افراد تکنوکرات برای وزارتمی هاگروه

افغانستان توافق شود، طالبان هم باید به آن بپیوندند. درآن صورت این  این نوع حکومت موقت در

سهم  چیست؟ مشارکت قدرتدرحکومت موقت مبنای ها به صورت جدی باید مطرح شود: لسوا

افغانستان در های سیاسی داخل طالبان در حکومت موقت چقدر خواهد بود؟ چه تعداد از حوزه

های است گیها و پیچیدهی دشواریها بازتاب دهندهحکومت موقت سهم خواهند داشت؟ این سوال

ی آن است که اگر افغانستان با آن روبرو خواهد بود. این امر نشان دهنده که یک حکومت موقت در

اجماع به  ش همایجادی روی تشکیل یک حکومت موقت ایتالفی توافق هم شود و روی کارشیوه

با  نباید ایاالت متحده ثبات خواهد بود.یلی شکننده و بیخ بازهم آن حکومت موقت، میان بیاید،

 یک حکومت موقت را به افغانستان تحمیل کند.  تکرار اشتباه عراق،

سه تا  برای صلح افغانستان، تشکیل حکومت موقت با یک رییس و 33رند کدهپژوهش طرح در

نانش کابینه را موقت با معاو رییس حکومت ت. براساس این طرح،نی شده اسبیچهار معاون پیش

 تاجیک، هزاره و اوزبیک باشند.  باید حتما پشتون،ریاست خواهد کرد که 

شود، این موقت توافق می ه شود این است که اگر روی حکومتنظر گرفت باید در مهمی که نکته

توافق صلح باید درج شود که  در را فراهم کند. دموکراسیغانستان به ی گذار افزمینه حکومت

ها باید اصلی مشروعیت سیاسی است. تمام گروه ی قدرت و معیارو انتخابات داور منازعه دموکراسی

بر این امر صحه بگذارند. طرح صلح با طالبان در نهایت باید در بازسازی دولت ممد واقع شود، نه 

توافق صلح باید جلو برگشت  خواهند.می دموکراسیاده اند که مردم افغانستان نشان د مضر.

های داخلی و یک حکومت خودکامه را بگیرد. حکومت موقت باید با دقت و افغانستان به جنگ

ت ابر فراهم شود. از نظر شاین و دموکراسیهوشمندی تمام طراحی شود تا زمینه برای گذار به 

 :(Shain and Berat 1995, 68) ا به دوش داردها رموقت این وظایف و مسوولیت حکومت

 

 

 

                                                        
29 Rand Corporation 
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 ها باید خلع سالح شودتمام گروه .1

خواهند خلع های که نمیکنار گذاشته نشود، مگر گروه هیچ گروهی باید از روند صلح .3

 سالح شوند

 حکومتی کاری انتخابات اعالم کند. دوره حکومت موقت باید جدول زمانی منطقی برای .9

گان ماه طول نکشد و دراین مدت زمینه برای برگشت پناهنده 19موقت باید بیش از 

 فراهم شود. 

 باید زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شود.  انتخابات .7

 .طرح یک قانون اساسی جدید باید نوشته شود پس از برگزاری انتخابات، .۵

موقت و حکومت پس از آن ادامه  حکومتالمللی از تا زمان برقراری ثبات باید حمایت بین .0

 .یابد

ی سیاسی بر روند تسوید و تصویب قانون اساسی باید ی یک حوزهبرای جلوگیری از سلطه .1

گان یا دو سوم رای اعضای فیصله شود که این قانون با رای تایید دو سوم رای دهنده

 .شودمجلس موسسان تصویب می

 

 روپیش مسیر

لزوما جدا از هم  ،شدهتوضیح دادهسیاسی  حلشکل که چهارخواهم تذکر دهم در فرجام می

 توانندمیسیاسی  حلشکل این چهار جاها و بسترهای مختلف،نیستند. در

بستگی به توافق طرفین  هااینتاخروتقدمترتیب.باشندرتبطبا هم م مختلفترتیبوتوالیبه

 از هر چهار شکل باشد. همچنینبرخی جاها شاید توافق پایان جنگ ترکیبی  در .دارد

اصالحات انتخاباتی و واگذاری  اب و آغازشرکت شورشیان در انتخابات  از تواندمیسیاسیحل

های جنگ به تشکیل یک در یک جای دیگر شاید طرف. ت ادامه یابداقدرت از مرکز به والیتدریجی 

توافق کنند. بعید نیست که در یک  سیوتعدیل قانون اسا موقت و بعد برگزاری انتخابات حکومت

در مرکز توافق کنند و هم به دادن خودمختاری به  مشارکت قدرتهای درگیر هم به جایی طرف

 برخی از مناطق.
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 ازعهنم کی یاسیس حل یبرا ینهاد باتیترت مختلف اشکال .9 شکل

بیشتر شده حل سیاسی برای جنگ افغانستان ها برای یافتن یک بینیبا وجودی که خوش

حل سیاسی به چه شکلی تحقق خواهد یافت. چیزی که خیلی مهم وشن نیست که این اما ر است،

دولت گی شود، نباید به میزان شکنندهنوع راه حلی که به آن توافق می است این است که هر

که  انجامد. همان طوریبخشی بیشتر دولت بیسیاسی باید به تقویت افزاید. روند صلح و حلبی

 تداوم تضمینبراین بهترین راه  بنا دادیم، شرایط برای تشکیل حکومت موقت فراهم نیست، توضیح

 .انتخابات و حل بحران قانون اساسی است ،دولت



انقالبیموقتحکومت•

برحالمقاماتسرپرستحکومت•

ائتالقیموقتحکومت•

جهانیجامعهتوسطشدهتشکیلموقتحکومت•

ادغامیقدرتمشارکت•

سهامیقدرتمشارکت•

دولتقلمرووحدترسمیت شناختنبه•

جمعیفرهنگوهویترسمیت شناختنبه•

والیاتبهمرکزازقدرتتدریجیواگذاری•

انتخاباتدرشورشیانشرکت•

انتخاباتیاصالحات•

انتخابات غیرمتمرکزسازی

مشارکت قدرتحکومت موقت
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 سازی و کشورداریدموکراسی پیمان صلح به حیث قرارداد

 

سیاسی به  حلسیاسی برای پایان جنگ را توضیح دادم.  حلاشکال گوناگون یک  قبلی در بخش

میان  مشارکت قدرت ،قدرت غیرمتمرکزسازی به شرکت در انتخابات،شکل موافقت شورشیان 

یابد. توضیح دادیم که توافق صلح و شکل موقت، تحقق می حکومتدولت و تشکیل یک  شورشیان و

بخشی نهادهای دولتی و موفقیت بیشتر روند باید به تقویت نهادی آنترتیبات  تحقق عینی و

سازی منجر شود. توافق صلح با طالبان باید روندی را بیشتر تقویت کند که پس از نشست دموکراسی

گفته بود که روندی که پس از  1939زاد پیش از انتخابات خلیلآغاز شد. داکتر زلمی 1991بن

ی اسی نیز نیاز است. به گفتهکنار آن به اصالحات اس اما در ،نشست بن آغاز شد باید ادامه یابد

  زادخلیل

رفتن، وجود بیاید. برای پیشبه فکر من چالش دوره آینده این است که یک بیالنس بین دوام و اصالح به

چیز از اول آغاز شود و ت. افغانستان به انقالب ضرورت ندارد که همهبه یک مخلوط از این دو چیز نیاز اس

هایی که علیه یا نظام از بین برده شود و دوباره کار شروع شود. در شرایطی که افغانستان قرار دارد و خطر

این کشور در حال ساخته شدن است، به یک پروگرام ملی و یک تیم ملی و یک اجماع ملی ضرورت است. 

 .ظر من، این اجماع ملی دو جنبه را باید در بر داشته باشد: اول بیالنس برای دوام و دوم، اصالحنبه

 (1931)خلیلزاد 

ی بن را نامهباید موافقت برای این که روند ایجاد توازن میان تدوام و اصالحات موفق شود،

صلح با طالبان مرتکب اشتباه ی نامههای الزم را از آن بیاموزیم تا در توافقبررسی کنیم و درس

 پردازیم.های که باید از آن گرفت میسی بن و درنامهاین بخش به بررسی موافقت نشویم. در
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 سازی پس از جنگدموکراسی

مورد توافق قرار گرفت و پس از آن در قانون  1991نظم سیاسی موجود افغانستان در نشست بن 

در واقع یک قرارداد اجتماعی جدید بود که روابط شهروندان ی بن نامهتوافقدرج شد.  1999اساسی 

ی راه برقراری ثبات در افغانستان پس از نقشه ینامهموافقت تعریف کرد. این با دولت را افغانستان

ساسی جدید و موقت، تسوید و تصویب قانون ا حکومتنامه، تشکیل جنگ بود. دراین موافقت

 بینی شده بود.و پارلمانی پیش ریریاست جمهو برگزاری انتخابات

خوانده « سازی پس از جنگدموکراسی»اساس روندی را گذاشت که  بن ینامهموافقت

سازی دموکراسیگفتند روند های کالسیک که میپردازی، برخالف نظریهچیکونوانتد. به باور وشمی

 های کشورهای افریقاییجربهتافتد، راه نمی که تازه از جنگ داخلی خالص شده است، هایدر کشور

سازی در  دموکراسینشان داد که روند  نیکاراگوا و السلوادور موزنبیق، و امریکایی از جمله گواتیماال،

های چیکون ویژگیتواند. وانتفتاده میراه ا کشورهای که تازه از جنگ داخلی خالص شده اند،

نویسد که در کشورهای که شناسایی کرده است. او می راجنگ پسا سازی در کشورهایدموکراسی

اساسی این است که چگونه نظم سیاسی را  ی اصلی ومساله ،یابدتازه از جنگ داخلی نجات می

دهی شفاف حکومت و ی اصلی حسابمساله این کشورها، ی او درهرچه زودتر برقرار کنند. به نوشته

ثبات است. در کشورهای پس از جنگ هدف  ظم سیاسی وبلکه ایجاد ن گی واقعی نیست،نماینده

گان سازی برقراری مجدد نظم و ثبات و جلوگیری از برگشت مجدد نخبهدموکراسیاصلی روند 

گی یک چیز است و نماینده دموکراسیسیاسی به میدان جنگ است. گذار از یک رژیم اقتدار به یک 

ی مدنی خیلی ضعیف زده جامعهکشورهای جنگچیز دیگر. در  دموکراسیگذار از جنگ داخلی به 

نه  حاصل توافق پایان جنگ است، این کشورها، در دموکراسیاست و به همین دلیل است که 

زده، به سازی در یک کشور جنگدموکراسیهای اجتماعی برای اهداف دمکراتیک. ی جنبشمبارزه

های شود تا گروهکشورها، تالش می این در افتد.پایان خشونت سیاسی راه می منظور ختم جنگ و

نظم و وان یک ابزار برای تحکیم نشوند و از انتخابات هم به ع جنگی خلع سالح و در جامعه ادغام

 جان نی،ودر واقع گذار به مدل مدیس دموکراسیشود. گذار از یک رژیم خودکامه به ثبات استفاده می

بیشتر به مفهوم  ،دموکراسیاست. اما گذار از یک جنگ داخلی به  دموکراسیالکی و هملتونی 

پس از جنگ داخلی در واقع یک  دموکراسی برقراری نظم و قانون به معنای هابزی آن است.

  (Wantchekon 2004) شود.حداقلی است که به منظور تامین نظم از آن استفاده می دموکراسی
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ی انتخاب عقالنی به میان آمده مبنای نظریه بر پس از جنگ داخلی، دموکراسیمدل 

شوند که عاقلی فرض می گرانگران کنشی سیاسی و تمام بازینیروها این نظریه رهبران، است. در

ای حداقلی پس از جنگ، به گونه دموکراسیتقابل قرار دارند و اگر  برای کسب سود بیشتر در

 کش کند، احتمال حفظ نظم وگران پیشازیطراحی شود که سود بیشتری را نسبت به جنگ، به ب

 گذاری وسرمایه های خارجی،رود. روشن است که وقتی صلح تامین شود، کمکثبات باال می

همه صلح را بر جنگ  ی تیوری انتخاب عقالنی،بر مبناشود و ها بیشتر میگروه استقالل مالی افراد و

 دهند. ترجیح می

توان بسیار به اما می اش به افغانستان نپرداخته است،نظریهچیکون در با آن که وانت

ی راهی نقشه ی بن هم توافق برای پایان جنگ بود و همنامهروشنی به این نتیجه رسید که موافقت

های درگیر جنگ ی بن در نقش یک قرارداد اجتماعی میان گروهنامهسازی. موافقتدموکراسیبرای 

آمیز داد. باید توجه داشته باشیم که جنگ داخلی صت تعامل مسالمتقرار گرفت و به آنان فر

 و های سیاسیافغانستان ایتالفی از گروهی نود دهههای خودش را داشت. در جنگ ویژگیافغانستان 

ی متحد ملی برای نجات افغانستان، علیه حکومت قومی به رهبری برهان الدین ربانی زیر چتر جبهه

بست آشکار نظامی ی بنواقعیت این است که در آن زمان جنگ به مرحله جنگیدند.طالبان می

جنگ اندیشند. درآن زمان طالبان در یاز راه گفتگو ب سیاسی حلهای درگیر به تا طرف ،بود نرسید

 تان حمایتگران خارجی از جمله پاکسبازیدست باال داشتند و توسط مافیای مواد مخدر و 

تغییر داد  انبه ضرر طالبرا جنگ ی چه که موازنهآن .(Bhatty and Hoffman 2001) شدندمی

 .  بود متحده ی نظامی ایاالتمداخله

ی موفق یک قرارداد پایان جنگ در تاریخ افغانستان یاد ی بن به عنوان نمونهنامهاز موافقت

ی بن برای نامهموافقت نامه به صورت جدی مورد انتقاد نیز قرار گرفته است.شود. اما این موافقتمی

درک بهتر های وسیع سیاسی در افغانستان امضا شد. برای تشکیل یک حکومت مشارکتی دارای پایه

های آنان را از زنیهای مذاکره کننده و چانههیأت موقف نیاز است که مذاکرات بن، ی بننامهموافقت

نشست  در گیریتصمیم یمبنا 1979قانون اساسی سال  روحزاد زلمی خلیل گفتهنظر بگذرانیم. به 

شاه وظیفه داشت تا شخصی را به عنوان  1979بن قرار گرفت. براساس حکم قانون اساسی سال 

داشت  د. پارلمان وقت صالحیتنکد و برای دریافت رای اعتماد به پارلمان معرفی نگزیوزیر برنخست
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همین روش در نشست بن به یک نحو دیگر  یا رد کند. وزیری را بپذیردتا نامزد شاه برای نخست

گی گروه روم که درآن زمان از ظاهرشاه نمایندههمین مبنا بود که برای  مورد توافق قرار گرفت. بر

موقت را برگزیند و به سه گروه دیگری که در نشست  حکومت کرد صالحیت داده شد تا رییسمی

زاد )خلیل گزیند واگذار شدرد آن شخصی که گروه روم برمیبن شرکت داشتند نیز اختیار تایید یا 

به نحوی یک حکومت پارلمانی درنشست بن به طور که دهد زاد نشان می. این سخنان خلیل(1931

ای که در بن مورد توافق قرار گرفت نامهها قرار گرفته بود. روح موافقتغیرمستقیم مورد توافق طرف

ی روند ی بن و در ادامهنامهکرد. اما برخالف در تطبیق موافقتب مییک حکومت پارلمانی را ایجا

 درحکومت پارلمانی مورد تایید قرار نگرفت و یک حکومت ریاستی روی کار آمد.  ،سازیدموکراسی

ی بن ی دید خود به موافقت نامهزاویه کدام از هر ،فکری و سیاسی مختلف هایحال حاضر حوزه

بنای روند دمکراتیزاسیون را  حال سنگ ی بن به هرنامهکنند. یک دید این است که موافقتنگاه می

خالهای  آغاز شد نواقص و گذاشت. اما شماری دیگر به این باور اند که روندی که پس از نشست بن،

باید از نشست بن گرفت  های را کهرهای بعدی درسدارد که باید به جبران آن پرداخت. در سط

 های آن نشست در توافق صلح آینده با طالبان تکرار نشود.م تا اشتباههدمیتوضیح 

  

 بن صلح ینامهفقتاهای از مودرس

ی نشست بن عدم حضور برخی از نیروهای سیاسی بسیار کلیدی در آن خالهای عمده یکی از

ی سازمان ملل ی ویژهبراهیمی نمایندهسال پس از برگزاری نشست بن لخضر نشست بود. هفت 

ی بن با عجله امضا شد. نامهموافقت» ی بن گفتنامهان موافقتمتحد در آن کنفرانس و از طراح

کردند. گی نمیهای سیاسی مهم افغانستان نمایندهکسانی که آن را امضا کردند از تمام حوزه

وعات ها سیاسی از نشست غایب بودند و دراین نشست بسیاری از موضاز حوزهگان برخی نماینده

ی صلح با طالبان باید نامهدر امضای موافقت .(Brahimi 2008b) «مهم سیاسی در نظر گرفته نشد

 آنان حضور داشته باشند. نیروهای سیاسی کلیدی در روند گفتگو و تفاهم با ی عجله نشود و همه

الدین نشست بن این بود که حکومت وقت را دور زد. در آن زمان حکومت برهان دوم نقص

ی نامهخواست که موافقتنمی کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را در اختیار داشت کهربانی 

ربانی به محمدیونس  افغانستان امضا شود. نامه باید در داخلبن را بپذیرد. او می گفت که این توافق
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به این باور بود که نشستی که  اوروی هیچ چیزی موافقه نکند. ی هدایت بود که در نشست بن قانون

کابل به سرپرستی حکومت  شود، باید درسازی در افغانستان توافق میدر آن روی صلح و دولت

حکومت افغانستان در افغانستان نباید دور زده شود. نباید  برگزار شود. در وضعیت کنونی حکومت

 حد یک گروه تنزل داده شود. 

ی افغانستان ی مدنگان واقعی جامعهنشست بن این بود که در آن نماینده سومنقص 

ی مدنی نشست بن گفت که جامعه اش دربراهیمی در سخنان پایانیشرکت نداشتند. لخضر 

ولی روشن بود که . (Brahimi 2001a) گان خودش را دارداین نشست نماینده افغانستان هم در

بسیار  ی مدنی افغانستان به نشست بن رفته بودند،گان جامعهحضور آنانی که به عنوان نماینده

ی گان جامعهنماینده .(Schirch 2011: 10; Gossman 2018: 123) و بیشتر نمایشی بود نمادین

جلساتی که  اجازه داده نشد تا درگیری هیچ نقشی نداشتند. به آنان در تصمیم مدنی در نشست بن،

ن به حقوق بشر، عدالت چانه بزنند. در نشست ب شرکت کنند و شد،تصمیم گرفته می

شد و های مسلح غیر مسوول به صورت جدی و روشن پرداخته نخلع سالح گروه انتقالی وفراجنگی/

ی گان جامعهنبود نمایندهی بن بازتاب نیافت. این امر معلول نامهآن طوری که الزم بود در موافقت

های پس از نشست ساالران در سالجنگ یجهنت درگیری نشست بن بود. مدنی در جلسات تصمیم

ی مدنی صورت گان جامعهند. توافق سیاسی با طالبان نباید در غیاب نمایندهدبیشتر تقویت ش بن،

بگیرد. از طرف دیگر در توافق سیاسی با طالبان باید بحث عدالت انتقالی و موضوع خلع سالح جدا 

 اهمیت داده شود. 

گیرد از این منظر است که دراین ی بن صورت مینامهکه به موافقت چهارمانتقاد 

ای که در جریان جنگ با شوروی و مقاومت علیه نامه به تحوالت بنیادی سیاسی و اجتماعیموافقت

موقت و  حکومتی گزینش رییس پاسخ درخور داده نشد. نحوه طالبان درافغانستان اتفاق افتاده بود،

های مناسب به این تحوالت ای که در نشست بن مورد توافق قرار گرفت، پاسخچارچوب سیاسی

. در توافق سیاسی با طالبان باید از این (1931قوس  13)احمد ولی مسعود. مصاحبه،  نبودند بنیادی

سبب  سال اخیر که 19لبان باید تحوالت خطا درس گرفته شود. در توافق پایان جنگ با طا

آمیز قدرت شده است به های دمکراتیک، تغییرات نسلی و انتقال مسالمتگیری هنجاریشکل

 ب بیاید که موجب تقویت این دستاوردها گردد. ای بازتاگونه
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تراشند این است که در آن نشست گروه طالبان برای نشست بن می که یپنجمنقص 

گان این گروه به آن نشست دعوت نشدند. یک عده به این باور اند یا حداقل نماینده حضور نداشتند،

ی بن نامهاین گروه به موافقت داشتند،میگان گروه طالبان در نشست بن حضور که اگر نماینده

، بزرگ ترین خالی نشست بن براهیمی نبود طالبان دراز نظر  آمد.مشکلی پیش نمی ود وبپایبند می

در نشست بن  طالبان» گفت: 1991ای با رادیو آزادی در سال براهیمی در مصاحبهاین نشست بود. 

آمدند. ما درنشست بن نمی ستیم که دراین نشست بیایند،خواحضور نداشتند و حتا اگر ما از آنان می

در نشست خواهم واضح بگویم که ما گی کرده بتوانند کم داشتیم. میکه از جنوب نماینده را کسانی

 نیروهای گی از جنوب،سیاسی مدعی نماینده هاینداشتیم و گروه را گان جنوبواقعا نماینده بن

ی نامهاز گفتگوهای که برای امضای توافق (Brahimi 2008a) «بردند.در تبعید به سرمی که بودند

نباید هیچ گروهی بیرون بماند. اگر یک گروه از این روند بیرون  صلح با طالبان صورت خواهد گرفت،

 آن گروه به مخرب روند صلح بدل خواهد شد.  بماند،

های قومی ی گروهاین است که در آن همه که بر نشست بن وارد شده است ششمانتقاد 

ی سازمان ی ویژهبراهیمی نمایندهن نماینده نداشتند. لخضر شعاع وجودی شا یه اندازهافغانستان ب

هیچ گروه قومی راضی » در یک نشست خبری گفت: ی بننامهحد پس از امضای موافقتملل مت

که شمار شان بیشتر از آن چیزی است که کنند های قومی افغانستان فکر میی گروهنیست. همه

خواهند در کشور زنند. به همین دلیل مردم افغانستان از سازمان ملل متحد میای تخمین میعده

های قومی از روند صلح و بحث ورود و خروج گروه (Brahimi 2001b) «شان سرشماری انجام دهد.

ها های قومی کدامواقعی میان گروه یمرزهاسازد که سازی این سوال را برجسته میفرآیند دولت

آنانی  معین تعریف کنیم؟ توانیم در یک کشوری چه معیارهای میبر مبناقومی را  است؟ یک گروه

حالی مردم  دانند، درهای انسانی را واحدهای جدا از هم میی قومی هستند گروهدار سلطهکه طرف

 نند. داعام خودشان را تا این حد از هم جدا نمی

مبنای معیارهای  های قرن بیستمی برشناسبندی قومی مردم افغانستان توسط انسانطبقه

بر اجتماعی افغانستان  صورت گرفت که از جوامع دیگر اقتباس شده بود. بررسی تحوالت سیاسی و

ساختار ی دیگر را که گرایی آشکار است. این نوع بررسی عوامل پیچیدهی فکتورهای قومی تقلیلمبنا

 گیرد. واقعیت این است که در افغانستان هم مثل کشورهای دیگر،سازد نادیده میاجتماعی را می
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ساختار اجتماعی در افغانستان خیلی  ساحتی نیست. قوم صرف یک ساحت هویتی است.هویت تک

ی ههای گوناگونی بیاید و گسترپیچیده و ناهمگون است. این امر سبب شده است که هویت ساحت

 گرایی،محلآن را پوشش دهد.  هایساحت ای نیست که بتواند تماممفهومی قوم به اندازه

 Schetter) هویتی گوناگون است هایقبایلی و مذهبی ساحت ای،تعلقات عشیره پروری،حامی

گی سیاسی و حتا روابط خانواده ی مذهب هم مسایل دیگر است. تصوف، اسالمزیرمجموعه .(2005

ها تاثیرگذار است. واقعیت رفتار اجتماعی و هویت سیاسی آدم ر افغانستان در تعیین چارچوبهم د

ی قدرت ای صرف یکی از عوامل جنگ افغانستان است. منازعهاین است که مشکالت قومی و عشیره

مداران عاملی نیست. اما با وجود آن هم عامل قوم سبب شده است که سیاستو جنگ افغانستان تک

مداران حتا بدون این که خود برخی از سیاستب بدانند. خودشان را به یک گروه قومی منسو

 کنند. های قومی منسوب میبخواهند خویشتن را به یکی از گروه

بار قوم و تعلق قومی به عنصر مهم و ای بود که در آن برای اولیننشست بن رویداد تاریخی

مشارکت بنای سیاست و ارتقا کرد. در این نشست قوم زیر مشارکت قدرتخیلی مرتبط در سیاست و 

های قبل از این بود که جنگ ی این امر بود،در افغانستان شناخته شد. منطقی که پشتوانه قدرت

که نظم سیاسی پس  ی همین برداشت بودبر مبناهای قومی بود. در واقع جنگ در افغانستان، 1991

ی قومی برای را بین اقوام مختلف به وجود آورد. معیار اعالم ناشده مشارکت قدرتاز  از بن نوعی

مداران چیزی از کیک قدرت پس از نشست بن، سبب شد که شماری از سیاست مشارکت قدرت

نشست بن به عنوان رییس از ی امرحلهیک که در  مثال عبدالستار سیرت اوزبیک نصیب شان نشود.

بود حذف شد تا یک  به دلیل این که اوزبیکی نهایی مرحلهموقت برگزیده شده بود در  حکومت

موقت را به دست بگیرد. به همین دلیل بود که سناتور دانا رورا باکر  حکومتشهروند پشتون ریاست 

 . (Hughes 2010) آن را نشست شخصیت محور لقب داده بود

سازی و نواقص دولت ها وی بن و پس از آن عیبنامهی تطبیق موافقتدر مرحله

اعتمادی عمومی به ها منجر به بیعیب سازی در افغانستان آشکار شد. این نواقص ودموکراسی

 های الزم،رسانی به شهروندان به دلیل نبود ظرفیتادهای دولتی شد. ناتوانی حکومت در خدماتنه

و خالی از تقلب، اعتماد های شفاف برگزارنشدن انتخابات لت وناکامی دستگاه قضایی دراجرای عدا

هم شاهد  1991پس از گان جامعه را به نهادهای دمکراتیک کاهش داد.مردم عام و نخبه
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های گوناگون بودیم. بحران مشارکت، بحران قانون اساسی، بحران مشروعیت و روشن نبودن بحران

شود. مایکل سمپل یگاهی ظاهر م هر کنند،گی میاین که چه کسانی از کدام بخش جامعه نماینده

چ این یکارل دو .(Semple 2018: 49) تعبیر کرده است« شکست قرارداد اجتماعی»این وضعیت را 

با مطالعه نشست  ابراهیم افصح و الکساندر هاللگه کند.تعریف می امنیتی جامعهوضعیت را شکست 

های را که بحران .دارد نیاز یامنیت جامعهبن و اثرات آن به این عقیده اند که افغانستان به بازسازی 

 :عبارت اند از دنشومیدر افغانستان های ثبات سیاسی سبب فروپاشی چارچوب

دار را نقش یک داور غیرجانب ه استنتوانست 1997بحران قانون اساسی: قانون اساسی  .1

سال گذشته نتوانست تضاد  11مداران و نهادها بازی کند. قانون اساسی در میان سیاست

منافع نهادهای گوناگون حکومتی را حل کند. نبود دادگاه قانون اساسی که بتواند از 

اساسی قانون صدمه زد و به بحران قانون  تطبیق قانون اساسی نظارت کند نیز به حاکمیت

  (ICG 2012, 35) پهنا داد. عمق و

بحران مشروعیت: بارنت روبین افغانستان شناس امریکایی به این باور است که نشست بن  .3

سازی را بازآفرینی کرد. روبین به وضوح به تضاد روند دولت« مشروعیت دوگانه»مشکل 

ده کردن ازی حسابگوید یکی از اهداف روند دولت سکند. او میی جهانی اشاره میجامعه

ی جهانی در عین زمان همین روند را اما اقدامات جامعه رهبری سیاسی جامعه است،

 نویسد:. او میزدصدمه می

ی شورای امنیت سازمان ملل متحد و نامهاز قطع روند دولت سازی مشروعیت خودش را

ی نامهموافقت.گیردمی نظر سازمان ملل متحد به دست آمد زیرکه  ی سیاسی بننامهموافقت

موقت افزایش یابد و  حکومتی آن باید مشروعیت بر مبنای راهی است که بن در واقع نقشه

پس از آن یک حکومت منتخب مبتنی بر قانون اساسی به میان آید و کل این روند به حمایت 

داشتند،  ی جهانی انجام شود. سازمان ملل متحد، کشورهای که در افغانستان سربازجامعه

ای کردند که این روند را به گونه شی جهانی تالکشورهای کمک کننده و در مجموع جامعه

یدی کشورهای خارجی در تضاد حمایت کنند که با معیارهای جهانی حقوق بشر و منافع کل

 .(Rubin 2006, 179-180) نباشد

کنند که را نظامی توصیف می دموکراسیبحران همه شمول نبودن نظم سیاسی پس از بن:  .9

ولی  سازد.جامعه دخیل می حکومتگروه های سیاسی و اجتماعی را در سیاست و 

های گوناگون را ندارد. لیبرال زیستی با فرهنگلیبرال توانایی پذیرش و هم دموکراسی
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های قومی ها مشکل دارد. مشکل اصلی این است که گروهبا گوناگونی فرهنگ دموکراسی

های سیاسی گوناگون دارند، چگونه در سیاست کشور صاحب نقش برابر که آرمان مختلف

های بزرگ ملی دخیل باشند؟ تحقق عملی این امر خیلی مشکل گیریشوند و در تصمیم

 است. 

نه تنها طالبان که دیگر نیروهای سیاسی هم انتقاد جدی بر ساختار بحران توزیع قدرت:  .7

های م الزم را از قدرت به دست نیاورده اند. بیشتر نارضایتیگویند که سهدولت دارند و می

مورد توزیع قدرت، ناشی از ساختار حکومت ریاستی است. در  سیاسی و اجتماعی در

متمرکز است. نیروهای  یجمهورحکومت ریاستی افغانستان قدرت در دستان رییس

در سیستم موجود ابراز  مشارکت قدرتی سیاسی گوناگون بارها نارضایتی شان را از نحوه

گوناگون  یسهای سیام مجدد قدرت از سوی حوزهکرده اند. تا حال سه طرح برای تقسی

 والیات، مطرح شده است. طرح نامتمرکزسازی نظام و ایجاد توازن قدرت میان مرکز و

 Nishat, Irfani and). تناسبیانتخاباتی  نظامطرح تشکیل نظام پارلمانی و طرح 

Mohammadi 2017) 

دارد.  1991جناح های مختلف دیدگاه های متضاد در مورد توزیع قدرت و نظام سیاسی پسا 

به این عقیده هستند که جناح آنان  دارند،باور های قومی و آنانی که به اکثریت قومی ناسیونالیست

 گرایانکثرت برعکسهای قومی فضا بدهد. در نشست بن خیلی انعطاف نشان داد تا برای دیگر گروه

با یک حکومت  مشارکتی پس از نشست بن یک نظام سیاسی کمترفرهنگی به این عقیده اند که 

های گروه بخشی از نظام نشوند.ی شد واین امر سبب شد که برخی از نیروهای سیاس ریاستی ایجاد

شده  به حاشیه کشیده کنند کهبا شوروی جنگیده بودند نیز تصور می شصتی جهادی که در دهه

را تقویت کرد و مردم « سیاسی داران قومی وتیکه»از بن  ها به این عقیده اند که نظم پسلیبرالاند. 

ای که و نظم سیاسی گی سیاسیسیاسی در مورد نماینده های قومی وگروه قرارداد. را در گرو آنان

سبب شده است که  اختالف نظر دارند. این اختالف نظر افغانستان پس از نشست بن تجربه کرد،

گی های جدی در مورد نظم پس از بن و این که چه کسانی از کدام بخش جامعه نمایندهتردید

کنند به وجود بیاید. این تردیدها و اختالف نظرها جامعه را چند قطبی ساخته و حتا سد راه می

 (1931قوس  13)مصاحبه،  است که احمد ولی مسعود گفتگوی سازنده شده است. به همین دلیل

 گوید:می
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گیری یک در نظم سیاسی موجود احتمال شکلی قدرت بستگی دارد. توزیع عادالنه صلح پایدار به

صلح پایدار بسیار کم است. داشتن یک دولت ملی گام اول برای رسیدن به صلح است. نیروهای 

ای شکل دهند که ام سیاسی را به گونهباید نظ ای که قانون اساسی افغانستان را قبول دارند،سیاسی

 حرفهای قومی خودشان را بخشی از آن بدانند. حاکمیت کنونی نمی خواهد حتا ی گروههمه

سوال این است که این حاکمیت چگونه  د،بشنو ای را که قانون اساسی را قبول دارند،نیروهای سیاسی

 رسد؟به صلح می پذیرند،را نمی با طالبان که قانون اساسی

تحوالت پس از نشست بن و نواقصی روندی که با این نشست کلید خورد، ضرورت اصالح نظام 

سازد. باید نظام انتخاباتی اصالح انتخاباتی، ساختار حکومت و تعدیل قانون اساسی را برجسته می

ی توزیع بیشتر ای تغییر کند که زمینهقانون اساسی تعدیل گردد و حکومت ریاستی به گونه شود،

برای گذار از وضع موجود . ضرورت داردسیاسی  حلچنان افغانستان به یک قدرت فراهم شود. هم

برای تعدیل قانون  موسسان مجلسای پیشنهاد برگزاری پیشنهادهای متعدد مطرح شده است. عده

ی دیگر برای یک قراراداد اجتماعی قابل قبول به وجود آید. عدها داده اند تا چارچوب جدید اساسی ر

 و مشارکت قدرتبعد به مشکل کار آید و ک حکومت سرپرست رویپیشنهاد کرده اند که باید ی

توانیم کل های مختلف میگی صورت بگیرد. با توجه این خواستتعدیل قانون اساسی رسیده

 اسی را به سه دسته تقسیم کنیمنیروهای سی

 داران وضع موجودطرف .1

 طلبان: اصالح نظم سیاسی موجود از طریق مشارکت در انتخاباتاصالح .3

 گیری نظم سیاسی و قانون اساسی جدیدها: ابطال قانون اساسی و شکلتجدید نظرطلب .9

یا  مشارکت قدرت ای برایطالبان را به معاملهی صلح با نامهتوان توافقبا توجه این مسایل نمی

تشکیل یک حکومت موقت فروکاست. صلح با طالبان باید یک روند همه شمول باشد و در آن به 

ی بن ایجاد نظم سیاسی نامهگی صورت بگیرد. در موافقتبحران قانون اساسی و توزیع قدرت رسیده

گی. در توافق صلح احتمالی با طالبان باید تمام ندهنمای دموکراسیو صلح بیشتر مدنظر بود تا تقویت 

، دموکراسیصلح با طالبان باید موجب تقویت  ی بن و روند پس از آن جبران شود.نامهنواقص موافقت

شدن نهاد دولت و تعدیل عادالنه و دمکراتیک قانون اساسی شود.  اصالح نظام انتخاباتی، نیرومند
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 گیرینتیجه



حل نظامی برای راه حل سیاسی به پایان برسد و  طریقهمه پذیرفته اند که جنگ افغانستان باید از 

ی رسیدن به یک توافق سیاسی برای پایان جنگ و اشکال این رساله کارشیوهآن وجود ندارد. در

 سیدموکرانهادی آن را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در یک ترتیباتگوناگون تحقق عینی و

 تمام حاالت،شود. اماانتخابات میکانیسمی است که به کمک آن قدرت توزیع میگی،نماینده

برای تعدیل قانون اساسی،  هاآن ٬عوضشوند. درانتخابات راضی نمی شورشیان صرف به شرکت در

 یامنابع و بازتوزیعاصالح نظام انتخاباتی، تغییر نظم سیاسی، خودمختاری در برخی از مناطق، 

نهادی ترتیباتاین رساله چهار شکل تحقق عینی و شوند. درتشکیل حکومت موقت وارد مذاکره می

در یکی از این چهار  توافق صلح با شورشیان را شناسایی و بررسی کردیم. توافق صلح با طالبان

بین دولت و  مشارکت قدرت ٬شرکت طالبان در انتخابات نهادی خواهد یافت تحقق عینی وشکل، 

 تشکیل یک حکومت موقت. و یا  ٬نظامغیرمتمرکزسازی ٬طالبان

که دورنمای رسیدن به یک توافق سیاسی با طالبان و ختم  رساله نشان دادیافته های این 

موقت یا  حکومتجنگ در افغانستان بسیار پیچیده است. حکومت وحدت ملی با تشکیل 

از طرف دیگر گروه طالبان هیچ تعهد اخالقی و  به شدت مخالف است.نظام غیرمتمرکزسازی

گی لیبرال ندارند. طالبان به این عقیده هستند که مذاکره با نماینده دموکراسیایدیولوژیک به 

ی ختم جنگ با این حکومت، نامهحکومت وحدت ملی، پذیرش شرکت در انتخابات و امضای توافق

گان نزدیک شوندهبخشد. بسیاری از مصاحبهاسی میغنی در انتخابات پیشرو اعتبار سیبه محمداشرف

 حکومتگویند که تشکیل داری کردند. آنان میموقت طرف حکومتبه گروه طالبان از تشکیل یک 

ی حل سیاسی در افغانستان است. از طرف دیگر حوزه ی تحقق یکبینانهها شکل واقعموقت تن

نگران اند که توافق  ی مقاومت،جوانان و حوزه فعاالن حقوق زن، های لیبرال،دار ارزشفکری طرف

 های فردی صدمه بزند. حقوق و آزادی های لیبرال، حقوق زنان،صلح با گروه طالبان به ارزش
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گی به خطوط ی قدرت و رسیدهموفقیت یک توافق سیاسی با طالبان به تقسیم عادالنه

شود که جنگی سبب می در هربست نظامی دردناک بنهای درگیر بستگی دارد. گسل طرف

های درگیر راهی برای مذاکره و پایان جنگ جستجو کنند. اما برای رسیدن به یک توافق صلح، گروه

گان نیرومند نیز برای تحقق حل سیاسی کنندهوجود تضمینبست نظامی کافی نیست. صرف بن

یل وجود یک های مختلفی که با هم دیگر دشمنی دارند، به دلجنگ ضروری است. گروه

شوند و ی صلح وارد مینامهدریک توافق و تاثیرگذار مثل ایاالت متحده، ی نیرومندکنندهتضمین

های متخاصم به حل ی نیرومندی وجود نداشته باشد، گروهکنندهتضمینمانند. اگرآن میدر

 گیرند.سیاسی عالقه نمی

با  مشارکت قدرتاین مرحله شرکت در انتخابات یا رسد که طالبان درنمی به نظر

ت به مذاکره و حکومت مرکزی را بپذیرند. مطالعات نشان داده است که یک گروه شورشی در سه حال

 دهد:صلح تن نمی

نخواهد این های ایدیولوژیک داشته باشد ودر وضعیتی که گروه شورشی آرمان (1

 ها را کنار بگذارد.نآرما

مثال متعدد مالی داشته باشد و از نظر مالی به مردم عام وابسته نباشد،وقتی منابع  (3

گروه شورشی به درآمد قاچاق مواد مخدر، استخراج نامشروع معادن و منابع تمویل 

 خارجی دسترسی داشته باشد.

 وضع موجود را به سود خودش بداند. در وضعیتی که  (9

های ایدیولوژیک دارند، به منابع آرمان کند. طالبانمورد طالبان صدق میاین سه حالت در

بست موجود را به سود خود تمویل خارجی و درآمد ناشی از اقتصاد جرمی دسترسی دارند و بن

دانند. واقعیت دیگر این است که حکومت وحدت ملی هم دراین شرایط به تشکیل یک حکومت می

در شرایط کنونی  با طالبان راضی نخواهد شد. حکومت وحدت ملی مشارکت قدرتایتالفی یا  موقت

 غایب گفتگوی صلح با طالبان است. 

تقویت و تداوم نظم دمکراتیک کنونی برای افغانستان خیلی مهم است. این نظم دمکراتیک 

ت ری افغانستان است. اصالح نظام انتخاباتی، تعدیل قانون اساسی و ایجاد توازن قددر واقع سرمایه

برای تدوام نظم دمکراتیک کنونی بسیار مهم است. تشکیل یک  های محلیمیان مرکز و حکومت

به  میان طالبان و دولت در وضعیتی که شرایط الزم فراهم نباشد، مشارکت قدرتحکومت موقت یا 
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شود. در وضعیت کنونی شرایط برای تشکیل یک حکومت موقت افغانستان تمام می دموکراسیضرر 

یکی از  در چنین وضعیتی اگر یک حکومت موقت هم تشکیل شود، موفق نخواهد بود. م نیست.فراه

های سیاسی به مشروعیت حکومت موقت این است که گروه حکومتشرط های مهم تشکیل پیش

برحال صدمه نزده باشند و نهادهای دولتی آسیب ندیده باشد. شرط دیگر این است که تمام نیروهای 

الزم برای کنارآمدن با هم دیگر داشته باشند. این شرایط تا حال به وجود نیامده  یسیاسی اراده

ه اند و این امر به مشروعیت های سیاسی حکومت را دور زده اند و با طالبان مذاکره کرداست. گروه

ت صدمه زده است. از طرف دیگر نهادهای دولتی افغانستان به قدر کافی نیرومند نیست و به دول

ی گان باید ضمانت کنند که حکومت موقت در دورهکنندهنهایت تضمیندرجهانی نیاز دارد.  حمایت

 کند.ی تعدیل دمکراتیک قانون اساسی و دمکراتیزاسون بیشتر افغانستان را فراهم میگذار، زمینه

های ایدیولوژیک گفتگو این است که طالبان آرمان شرط دیگر پایان جنگ افغانستان از راه

ی احیای امارت اسالمی بگذرند. طالبان باید دیگر به این ید از داعیهخود را کنار بگذارند. مثال آنان با

های ایدیولوژیک خود را به زور به مردم افغانستان تحمیل کنند. اگر طالبان به فکر نباشند که آرمان

پایان جنگ  ان اصرار کنند،اسالمی و تحمیل باورهای ایدیولوژیک شان به مردم افغانستاحیای امارت 

و نظم  دموکراسیافغانستان از راه مذاکره و توافق سیاسی ممکن نیست. طالبان باید بدانند که 

ها آن را تحمیل نکرده اند. مردم و خارجی استی مردم بومی افغانستان سیاسی دمکراتیک مطالبه

مقاومت خواهند  تیک کنونی باشد،های که هدف از آن نابودی نظم دمکرابرابر تالش افغانستان در

های حقوق و آزادی گی، مشارکت سیاسی،نماینده دموکراسیخواهند که کرد. مردم افغانستان نمی

فردی، و برابری در برابر قانون را از دست بدهند. شورش طالبان در واقع نوعی بغاوت علیه نظم 

ل توزیع قدرت نیز در افغانستان وجود دارد. مبتنی بر قانون اساسی افغانستان است. عالوه براین مشک

توانیم بگوییم که بحران قانون اساسی نیز در افغانستان با توجه به همین مشکل توزیع قدرت می

ی این بحران این است ترین نشانههای زیادی دارد، اما روشنوجود دارد. بحران قانون اساسی نشانه

های سیاسی قرار گیرد و تضاد مناقع نهادها رت میان گروهتواند داور منازعه قدکه این قانون نمی

حل تضاد منافع  های که قانون اساسی برایهای گوناگون حکومتی را حل کند. میکانیزمسازمانو

 دهد.کار نمیبینی کرده است های حکومتی پیشانسازمنهادها و
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یا تشیکل  مشارکت قدرت، توافق صلح با طالبان نباید محدود به با توجه به این موضوعات

یک حکومت موقت باشد. اصالحات سیاسی و تعدیل قانون اساسی باید اساس توافق پایان جنگ 

های قومی اصلی باشد. اصالحات سیاسی و تعدیل قانون اساسی خواست نیروهای سیاسی مهم و گروه

 های لیبرال هم خواستار اصالحات سیاسیدار ارزشخواه و طرفدموکراسیاست. جریان افغانستان 

وتعدیل قانون اساسی هستند. توافق صلحی که در خارج به صورت ناقص طراحی شده باشد و بازی 

 گران خارجی آن را تحمیل کنند، صرف به صلح کوتاه مدت منجر خواهد شد. این امر به هیچ وجه

و ثبات دایمی به افغانستان به ارمغان نخواهد آورد.  یک صلح پایدار

طرف دیگر غیبت حکومت افغانستان از مذاکرات صلح به هیچ وجه به نفع نیست. نبود  از

حکومت افغانستان در میز مذاکره شرط طالبان برای گفتگو با امریکا و نیروهای سیاسی افغانستان 

 در گزارش المللی بحرانسازد. گروه بینبی ثبات میاست. دوام مذاکره در نبود حکومت، کشور را 

ا به خاطر این که این تعمد ،کنونی به موانع بسیاری برخورده است مذاکرات»، ش آورده استا1931

افغانستان که شهروندان می رود و اما  پیش هاها و بریتانیاییآلمانی ها،مذاکرات توسط امریکایی

این گزارش گروه  (ICG 2012, 34) «اند. روند، غایب ندا مذاکراتاصلی این  و بازنده دهبرن

در موقفی که هفت  المللی بحران که هفت سال پیش منتشر شده بود، امروز هم مرتبط است. مابین

سال قبل بودیم، حاال هم هستیم و در وضعیت ما تغییری نیامده است. هنوزهم حکومت غایب 

 گفتگوهای صلح است. 

مداران افغانستان نتوانستند، مردم سالی که جنگ علیه طالبان ادامه داشت، سیاست 11در 

حتا مفهوم افغانستان دمکراتیک نیز به های سیاسی روشن بسیج کنند. افغانستان را حول آرمان

اما به هیچ وجه واضح نشد که  شد که افغانستان یک جمهوری است،درستی تیوریزه نشد. گفته می

ای توضیح داده نشد کند؟ مفهوم جمهوری هم به گونهگی میها را نمایندهجمهوری کدام ارزشاین 

 های آنان را بازتاب دهد. تا برای مردم عام جذاب باشد و خواست

 در ناریو برای افغانستان متصور است.سه س حال اگر مشکل طالبان و امریکا حل شود،

قانون اساسی  مخالف هایومت در برابر طرحی مقاحوزه حال افغانستان و سناریوی اول حکومت بر

شوند. طالبان شرکت در انتخابات را قبول ایستند و خواستار شرکت طالبان در انتخابات میمی
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ی مقاومت ضد طالبان هم در برابر آورند. حکومت و حوزهپایان روی میکنند و به جنگ بینمی

 کنند. تهاجم طالبان مقاومت می

ی دوم این است که ایاالت متحده با شتاب و عجله نیروهای خودش را از افغانستان سناریو

این وضعیت  گیرد. درشود و در سراشیبی سقوط قرار میدولت افغانستان تضعیف می کند،بیرون می

 کند. اقدام می دفاع از کابل، شود و برایی ضد طالبان ناگزیر بسیج میحوزه

که ایاالت متحده با طالبان روی تشکیل یک حکومت موقت به سناریوی سوم این است 

یک  کنند.رسد. نیروهای سیاسی افغانستان هم به تشکیل حکومت موقت توافق میتوافق می

را برای تعدیل  موسسان مجلسشود. این حکومت موقت حکومت موقت برای دو سال تشکیل می

 کند.ی را برگزار میخواند و انتخابات ریاست جمهورقانون اساسی فرامی

ارادیت مردم افغانستان  نوع توافق سیاسی برای پایان جنگ باید مبتنی بر حق خود هر

ی مردم افغانستان، مردم افغانستان نیستند. با طالبان نباید به عنوان نماینده یباشد. طالبان نماینده

یت آنان با طالبان به توافق های بزرگ در غیاب مردم افغانستان و بدون رضاتعامل شود. اگر قدرت

آورد. هیچ گاهی نباید احتمال دهد و صلح پایدار به میان نمیاین توافق به جنگ پایان نمی برسند،

ناکامی توافق صلح از نظر انداخته شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که یک توافق صلح صد در صد 

اجرا  احتمالاما  مری منطقی است،سیاسی ا حلکامیاب شود. تالش برای رسیدن به صلح از طریق 

های الزم وجود گیگویی به آن وضعیت آمادهنیز وجود دارد که باید برای پاسخ نشدن این توافق

ی جهانی باید در و جامعه مدنی یجامعه ٬ی مقاومت ضد ترورحوزه غانستان،داشته باشد. دولت اف

 ی جنگ افغانستان کار کنند. هماهنگی با یک دیگر، برای دولت سازی و پایان منطقی و عادالنه
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