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مقدمه
ــرای  ــا ب ــت ت ــی اس ــی بین االفغان ــرات قبل ــف، از مذاک ــوت و ضع ــاط ق ــکاف ها، نق ــایی ش ــه شناس ــن مطالع ــدف از ای ه
ــای  ــی و رفتاره ــل پالس ــکان تحلی ــتان ام ــت افغانس ــان و حکوم ــروه طالب ــان گ ــی می ــی بین االفغان ــره فعل ــو و مذاک گفتگ
ــا مقامــات رســمی کــه در مذاکــرات  ــه  ب ــه ای و مصاحب مناســب را فراهــم نماینــد. در ایــن مطالعــه از تحقیــق کتاب خان
ــال، از  ــن ح ــت. در عی ــده اس ــتفاده ش ــتند، اس ــارکت داش ــال 2001 مش ــا س ــه 1980 و 1990 و ت ــی در دو ده بین االفغان
ــتان  ــی در افغانس ــی اصل ــای سیاس ــا گروه ه ــاً ب ــه عمدت ــن مطالع ــت. ای ــرده اس ــره ب ــرات به ــای مذاک ــا و تجربه ه درس ه
ســرو کار دارد و متمرکــز بــر ســه دور مذاکــرات اســت کــه ایــن دوره هــا شــامل: 1( حکومــت حــزب دموکراتیــک خلــق 
افغانســتان و گروه هــای مجاهدیــن، 2( گروه هــای مختلــف جهــادی کــه بــر حکومــت داکتــر نجیــب اهلل فایــق آمدنــد و 

ــت. ــن اس ــای مجاهدی ــان و گروه ه ــروه طالب ــان گ 3( می

حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و گروه های مجاهدین
بــرای اولیــن بــار، در دوره حکومــت حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان راه حــل سیاســی مبتنــی بــر عــدم خشــونت از 
ســوی رئیــس جمهــور ببــرک کارمــل در 14 مــی 1980 پیشــنهاد شــد. او در بیانیــه خــود، توافــق دو جانبــه میــان افغانســتان 
و پاکســتان را پیشــنهاد نمــود کــه براســاس آن گروه هــای مختلــف جهــادی مخالــف حکومــت را پنــاه می دادنــد تــا بــر 
مبنــای آن روابــط میــان دو کشــور بــه حالــت عــادی بــاز گــردد. ایــن بیانیــه اولیــن قــدم ملــی بــرای ارائــه راه حــل سیاســی 
بــرای حــل چهــار دهــه منازعــه در افغانســتان بــود و بــرای گروه هــای مختلــف فرصــت صلح ســازی را فراهــم نمودنــد. 

ــا ایــن حــال، در دوره حکومــت حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان فرصت هــای کــم بــرای مذاکــرات بین االفغانــی  ب
ــا حکومــت  ــود. مجاهدیــن در مذاکــره ب ــان دو طــرف ب ــه خاطــر وجــود بی اعتمــادی می وجــود داشــت. فرصــت کــم ب
کارمــل متزلــزل بودنــد و مذاکــره را بــه دیــد اعطــای مشــروعیت و بــه رســمیت شــناختن حکومــت او می دیدنــد. اولیــن 
مذاکــره، در فبــروری 1983، بــا فرمانــده برجســته مجاهدیــن، احمدشــاه مســعود در پنجشــیر صــورت گرفــت. در نتیجــه 
ــت  ــا حکوم ــتقیم ب ــوی مس ــعود گفت و گ ــا، مس ــاس گزارش ه ــد و براس ــود آم ــه وج ــاله ب ــس یکس ــق آتش ب آن، تواف

ــرای یــک ســال دیگــر را رد نمــود.1 کارمــل و تمدیــد آتش بــس ب
ــوا  ــتان را در جین ــتان و پاکس ــت افغانس ــای حکوم ــان نماینده ه ــره می ــن دور مذاک ــل اولی ــازمان مل ــت 1984، س در آگس
ــاد  ــام پروگــرام مصالحــه ده مــاده ای ی ــه ن ــاً، در ســال 1985، حکومــت کارمــل طــرح دیگــری را ب آغــاز کــرد2 . متعاقب
می شــدند بــا ابتــکار شــوروی ارائــه نمــود. ایــن پروگــرام متضمــن بازگشــت مهاجریــن، توافــق روی مصالحــه سیاســی و 
گســترش پایــگاه سیاســی و اجتماعــی حکومــت بــود. حکومــت کارمــل بــرای نشــان دادن تعهــد خــود معــاون نخســت 
وزیــر، دوازده وزیــر و معاونــان و مشــاورینی را اســتخدام نمــود کــه از حــزب کمونیســت نبودنــد3 . پروگــرام مصالحــه 
ده مــاده ای در دوره حکومــت کارمــل کمتــر اجــرا شــد و در مذاکــرات جینــوا بــه صــورت گســترده بــه خاطــر فقــدان 

پیشــرفت محــدود آن کنــار گذاشــته شــد. 
ــد  ــق افغانســتان ســرباز زدن ــه رســمیت شــناختن حکومــت حــزب دموکراتیــک خل ــوا، پاکســتان از ب در مذاکــرات جین
ــه مشــروعیت  ــرای ب ــد و آن را تالشــی ب ــر گفت وگــوی مســتقیم و رو در رو را رد کردن ــی ب ــل مبن و درخواســت کارم
ــا  ــر گفت وگــوی مســتقیم ب ــل ب ــق افغانســتان دانســتند. پافشــاری کارم ــه حکومــت حــزب دموکراتیــک خل بخشــیدن ب
پاکســتان و خــروج نیروهــای شــوروی از افغانســتان موجــب شــد تــا او از دبیــرکل حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان و 

رئیــس جمهــوری افغانســتان کنــار گذاشــته شــود. 
در 4 مــی 1986، کارمــل بــا فشــار مســکو توســط داکتــر نجیــب اهلل احمــدزی از قــدرت عــزل شــد و انتظــار می رفــت کــه 

4 1 Imtiaz H. Bokhari, “Evolution of a Dual Negotiation Process: Afghanistan,” The Annals of the American Academy of Political 

and Social Science 518 (1991): 60.
2 Amin Saikal and William Maley, Regime Change in Afghanistan: Foreign Intervention and the Politics of Legitimacy, 1st edition 

(New York: Routledge, 2019), 95.
3 Diego Cordovez and Selig S. Harrison, Out of Afghanistan: The Inside Story of the Soviet Withdrawal, 1st edition (New York: 

Oxford University Press, 1995), 203.
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جانشــین او در مذاکــرات صلــح انعطــاف بیشــتری از خــود نشــان دهــد4. داکتــر نجیــب اهلل طرحــی را بــه نــام آشــتی ملــی 
ارائــه نمــود5. تعقیــب مصالحــه ملــی نقــش کلیــدی در تــداوم عمــر حکومــت داکتــر نجیــب اهلل بعــد از خــروج نیروهــای 
شــوروی داشــت6. در ایــن راســتا، او اســتراتژی های مختلــف مصالحــه ماننــد مطیع ســازی و آوردن دیگــران در حکومــت 
خــود بــه عنــوان همــکار روی دســت گرفــت. در آخریــن ســال حکومــت خــود، متمایــل بــه اســتراتژی ای شــد کــه بــر 
مبنــای آن حکومــت او بیشــتر منعطــف بــود و بــه همــه نیروهــای سیاســی امــکان مشــارکت مــی داد. بــرای فراهم ســازی 
مشــارکت سیاســی بــرای مخالفیــن دولــت، او لــوی جرگــه را بــه عنــوان یــک نقطــه عزیمــت در تاریــخ 29 نوامبــر 1987 
در کابــل دایــر نمــود کــه در آن طــرح مطلــوب بــرای تغییــرات سیاســی ارائــه شــد و آن طــرح بــه گروه هــای مخالــف 
مســلح حکومــت بــه عنــوان امتیــاز پیشــنهاد شــد. مفــاد آن طــرح توســط هیلــه نجیــب اهلل ایــن گونــه توضیــح داده شــده 

اســت:
» در لــوی جرگــه امتیــازات بــه مخالفیــن بــه منظــور اجــرای پالســی مصالحــه ملــی پیشــنهاد شــدند. نخســت، گروه هــای 
مجاهدیــن بــه عنــوان اپوزیســیون یــاد شــدند. بــه عنــوان حســن نیــت و اعتمــاد ســازی، رهبــران سیاســی کــه محکــوم بــه 
اعــدام بودنــد بخشــیده و زندانی هــای سیاســی آزاد شــدند. اقدامــات دیگــر کــه تعهــد حکومــت بــه پالســی مصالحــه ملــی 

را نشــان دهنــد شــامل مــوارد ذیــل بــود:
تمدید آتش بس برای شش ماه دیگر که مخالفین را از فعالیت های مبارزه جویانه باز می داشتند؛  

مشارکت دادن همه نیروهای سیاسی که انگیزه برای صلح و همکاری با حکومت داشتند؛  
شروع دیالوگ ها به منظور دستیابی به توافق ملی روی راه حل صلح آمیز؛   

تشکیل ائتالف ها/ گسترش روابط با ادارات محلی به منظور وسیع ساختن پایگاه حکومت؛  
سازماندهی انتخابات آزاد، عادالنه و دموکراتیک برای شورای ملی؛  

تهییه کمک ها و محافظت از بازگشت مهاجرین7.    
اغلــب ایــن اقدامــات بــه خاطــر منازعــه عملــی نشــدند. گروه هــای مجاهدیــن آتش بــس را رد نمودنــد و همزمــان بــا آن 
حکومــت بــرای توســعه بســتر سیاســی خــود کمتــر تــالش نمودنــد. از بســیاری جهــات، الگو هــای پروســه صلــح ســازی 

در آن زمــان خــود را در پروســه صلــح فعلــی نشــان داده اســت. 
آخریــن تــالش در مذاکــرات بین االفغانــی میــان هئیــت داکتــر نجیــب اهلل و حــزب اســالمی در ســال 1989 بــا میانجی گــری 
یاســر عرفــات، رهبــر ســازمان آزادی بخــش فلســطین صــورت گرفــت. گفت وگــو پنهانــی صــورت گرفــت و بــه تعقیــب 
آن هیــچ اعالمیــه در رســانه ها منتشــر نشــد8. بــه قــول یکــی از مذاکــره کننــدگان حــزب اســالمی »مــن در مذاکــرات کــه 
در عــراق، لیبیــا، عــراق و تونــس دایــر شــده بــود و توســط صــدام حســین، معمــر قذافــی و یاســر عرفــات میانجی گــری 
ــوان  ــه عن ــر نجیــب اهلل ب ــی از طــرف داکت ــی، وطنجــار و کویان ــق، یعقوب ــودم. ســلیمان الی ــود، شــرکت کــرده ب شــده ب
ــان  ــری می ــی دیگ ــره بین االفغان ــچ مذاک ــوارد، هی ــن م ــدا از ای ــد.« ج ــرده بودن ــرکت ک ــزب ش ــد ح ــده ارش مذاکره کنن
ــب اهلل  ــن »نجی ــای مجاهدی ــد گروه ه ــده ارش ــره کنن ــای مذاک ــای اعض ــاس حرف ه ــت. براس ــورت نگرف ــرف ص دو ط

پیشــنهاد گفت وگــو را بــه مجاهدیــن داد امــا مجاهدیــن آن را رد نمودنــد«. 

5 4 Cordovez and Harrison, 203–5.
5 Semple, Reconciliation in Afghanistan, 18.
6 Semple, 16.
7 Heela Najibullah, Reconciliation and Social Healing in Afghanistan: A Transrational and Elicitive Analysis Towards Transfor-

mation, Masters of Peace (Wiesbaden: Springer, 2017), 91, https://doi. org/10.1007/978-3-658-16931-2.
8 Bokhari, 61.
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مشابهت ها
ــح، وجــود نهادهــای  ــرای صل ــی ب ــب اهلل و تالش هــای کنون ــر نجی ــان صلح ســازی در دوره داکت یکــی از مشــابهت ها می
مشــابه اســت. بــرای مثــال؛ زمانــی کــه حکومــت داکتــر نجیــب اهلل در ســال 1986 پروگــرام مصالحــه ملــی را شــروع نمــود9  
نهــادی بــه نــام کمیســیون مصالحــه ملــی ایجــاد شــد کــه مشــابه نهــاد شــورای عالــی مصالحــه ملــی کنونــی اســت. بــه هــر 
ــه  حــال، یــک تفــاوت اساســی وجــود دارد؛ در پروگــرام مصالحــه ملــی عبدالرحیــم هاتــف کــه هیچ گونــه وابســتگی ب
حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان نداشــت، در رأس کمیســیون قــرار داشــت10  امــا، در رأس شــورای عالــی مصالحــه 

ملــی داکتــر عبــداهلل قــرار دارد کــه او یکــی از رهبــران کلیــدی حکومــت اســت.
داکتــر نجیــب اهلل پــس از اعــالن پروگــرام مصالحــه ملــی آتش بــس را مطــرح نمــود تــا مجاهدیــن را تشــویق بــه زمیــن 
گذاشــتن تســلیحات شــان نماینــد. مجاهدیــن امــا، آن را رد نمودنــد و پذیــرش آن را منــوط بــه خــروج کامــل نیروهــای 
شــوروی دانســتند11. طــرح پیشــنهاد آتش بــس یکجانبــه توســط حکومــت و رد آن از ســوی گروه هــای مخالــف مســلح 
ــن  ــد از ســوی ای ــای هدفمن ــر کــردن حمــالت و قتل ه ــس و دوبراب ــا آتش ب ــان ب ــی و مخالفــت گــروه طالب شــبیه بی میل
گــروه اســت. بــا وجــود اینکــه درخواســت های مکــرر بــرای آتش بــس و کاهــش خشــونت از ســوی حکومــت افغانســتان، 
ــرل  ــت کنت ــب حکوم ــال، جان ــر دو مث ــال، در ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــورت گرفتن ــتان ص ــردم افغانس ــی و م ــان بین الملل ذی نفع
کمتــری روی آتش بــس دارد. در حالــی کــه گروه هــای مخالــف مســلح از رد و یــا پذیــرش آتش بــس بــه عنــوان ابــزار 

فشــار بــر حکومــت اســتفاده می نماینــد تــا امتیــاز بیشــتر بگیرنــد12.
یکــی از مقامــات ارشــد حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان نگاشــته اســت کــه »اولیــن مشــابهت ایــن اســت کــه هــر 
ــمن را  ــی دش ــد افغان ــم متح ــک رژی ــق ی ــد از طری ــا نمی توانن ــه آن ه ــد ک ــیده بودن ــه رس ــن نتیج ــه ای ــدرت ب ــر ق دو اب
ــر منطقــه مســلط شــوند؛ دوم اینکــه نارضایتــی داخلــی باعــث شــدند کــه دو ابرقــدرت در جاهــای  ــد و ب شکســت دهن
دیگــر متمرکــز شــوند؛ ســوم اینکــه آوردن ســربازان پالســی مطلــوب نیســت. می گوینــد منطقــه را تــرک می کنیــم امــا 
منافــع خــود را حفــظ می کنیــم. }حفــظ منافــع بــدون اشــغال نظامــی ممکــن نیســت{. چهــارم؛ آمریکایی هــا اســتراتژی 
شــوروی را پیــاده نمودنــد. ارتبــاط مخفــی بــا مخالفیــن برقــرار و زمینــه مذاکــرات بین االفغانــی را فراهــم کردنــد و بعــدا 

کشــور را تــرک نمودنــد«.

تفاوت ها
ــاالت  ــا ای ــروری ب ــه در 29 فب ــان از امضــای توافق نام ــد. طالب ــی وجــود دارن ــای اساســی در گفت وگــوی کنون تفاوت ه
متحــده آمریــکا بــه صــورت قابــل توجــه ســود بردنــد و آن بــه رســمیت شــناخته شــدن ایــن گــروه بــود. آن هــا از یــک 
گــروه تروریســتی تبدیــل بــه مخالفــان سیاســی شــدند کــه بــرای رســیدن بــه توافــق بــرای تقســیم قــدرت بــا حکومــت 
انتخابــی و دارای مشــروعیت بین المللــی مذاکــره می کننــد. در مقابــل، در جریــان مذاکــرات صلــح جینــوا بــه مجاهدیــن 
ــل  ــا میانجی گــری ســازمان مل ــت پاکســتان ب ــت افغانســتان و حکوم ــان حکوم ــد. مذاکــره می ــی داده نش ــش مذاکرات نق
ــد.  ــه ســود خــود می دانن ــان را ب ــا طالب ــه نظــر می رســد کــه ایــاالت متحــده آمریــکا همگرایــی ب ــود. تفــاوت دیگــر، ب ب
ــر  ــی در نظ ــروه نظام ــوان گ ــه عن ــان ب ــان؛ طالب ــروه طالب ــکا و گ ــده آمری ــاالت متح ــان ای ــه می ــه دوح ــاس توافق نام براس
ــای  ــر گروه ه ــده و دیگ ــات القاع ــتان از عملی ــی از افغانس ــای آمریکای ــروج نیروه ــس از خ ــه پ ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
تروریســتی در افغانســتان جلوگیــری می نماینــد. ایــاالت متحــده آمریــکا بــه صــورت مســتقیم بــا گروهــی مذاکــره نمــود 

6 9 Shubhangi Pandey, “Exploring the Prospects for a Negotiated Political Settlement with the Taliban: Afghanistan’s Long Road to 

Peace,” ORF, 4, accessed January 4, 2021, https://www.orfonline. org/research/exploring-the-prospects-for-a-negotiated-political-set-

tlement-with-the-taliban-afghanistans-long-road-to-peace-48411/. 
10 Heela Najibullah, “President Najibullah and the National Reconciliation Policy | Conciliation Resources,” June 2018, https://

www.c-r.org/accord/afghanistan/president-najibullah-and-national-reconciliation-policy.
11 Barnett R. Rubin, The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System, Second Edition, 

(New Haven, CT: Yale University Press, 2002), 172.
12 Sharif Amiry, “Taliban Attacks Span 24 Provinces in Past 24 Hours: MoD,” TOLOnews, October 22, 2020, /afghanistan-167244.
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کــه بــا آن هــا جنگیــده بودنــد و برخــالف شــوروی کــه در مذاکــرات بــه عنــوان میانجــی ظاهــر شــدند و اعالمیــه خــروج 
صــادر نمودنــد. 

اتحــاد جماهیــر شــوروی هیــچ تالشــی بــرای متحــد شــدن بــا مجاهدیــن نکردنــد. همچنیــن، هیــچ تعهــدی بعــد از خــروج 
ــکا  ــاالت متحــده آمری ــار حکومــت ای ــز تلــخ در رفت ــی یــک طن ــد13. در وضعیــت کنون نیروهایــش از افغانســتان ننمودن
بــا طالبــان نهفتــه اســت. دشــمن دو دهــه قبلــی آن هــا کــه بــه عنــوان یــک گــروه تروریســت شــناخته می شــد اکنــون بــه 

عنــوان متحــد آن هــا بــرای مبــارزه بــا تروریســم شــناخته می شــود. 
تفــاوت مهــم دیگــر در دو ســناریوی مذاکــرات صلــح، ماهیــت روابــط اتحــاد جماهیــر شــوروی و ایــاالت متحــده آمریکا 
و متحدیــن آن هــا بــا رژیــم حاکــم اســت. اتحــاد جماهیــر شــوروی بــا مداخلــه نظامــی از رژیــم حفاظــت نمــود امــا بــه 
صــورت گســترده از حمایــت پروســه دموکراتیــک اجتنــاب کــرد. در حالــی کــه ایــاالت متحــده آمریــکا حکومتــی را 
ــروج  ــال خ ــه دنب ــی ب ــا وقت ــت. آن ه ــی داش ــای انتخابات ــات و نهاد ه ــه در انتخاب ــروعیت آن ریش ــه مش ــرد ک ــت ک حمای
نیروهای شــان از افغانســتان بودنــد؛ حاکمــان شــوروی بــرای دســتیابی بــه توافــق در برداشــتن موانــع سیاســی تردیــد ننمــود 
و همــان طــور کــه داکتــر نجیــب اهلل را جایگزیــن رئیــس جمهــور کارمــل نمودنــد. چــون داکتــر نجیــب اهلل در مذاکــرات 

صلــح نســبت بــه کارمــل بیشــتر انعطاف پذیــر بــود14.
در مقابــل، در روابــط میــان حکومت هــای ایــاالت متحــده آمریــکا و افغانســتان حــق تعییــن سرنوشــت بــه عنــوان هــدف 
مشــترک ذکــر شــده بــود. ایــاالت متحــده آمریــکا بــه حاکمیــت افغانســتان احتــرام داشــت. بــه جــز در دو انتخابــات 2014 
و 2019 کــه افــکار عمومــی در افغانســتان آن را بــه صــورت گســترده مداخلــه آمریــکا در امــور داخلــی افغانســتان درک 

نمودند. 
بایــد دیــد کــه اقدامــات ایــاالت متحــده آمریــکا در رابطــه بــا مذاکــرات دوحــه و خــروج نیروهــای نظامــی از افغانســتان 
ــادی  ــع سیاســی زی ــا موان ــای مذاکــره ب ــرا، طرف ه ــر شــوری مقایســه می شــوند. زی ــات اتحــاد جماهی ــا اقدام ــه ب چگون
روبــرو می شــوند. آیــا ایــاالت متحــده آمریــکا هماننــد اتحــاد شــوروی اقــدام بــه برداشــتن موانــع سیاســی مطابــق پــالن 
خــود خواهنــد نمــود؟ بــرای مثــال؛ بــه بــاور برخــی، رئیــس جمهــور غنــی موضــع ســخت و شــدید علیــه طــرح حکومــت 
موقــت گرفتــه اســت. بــرای ایــاالت متحــده آمریــکا، ایــن بــه معنــی تاخیــر در خــروج نیروهایــش از افغانســتان و احتمــاال 
شکســت قطعــی در گفت وگــوی صلــح اســت. ایــن مســئله بــر روابــط میــان ایــاالت متحــده آمریــکا و جمهــوری اســالمی 
افغانســتان چــه تاثیــر خواهنــد داشــت؟ براســاس اســنادی کــه بیــرون درز نمــوده اســت؛ واشــنگتن بــه رئیــس جمهــور غنــی 
گفتــه اســت کــه »آمــاده پرداخــت هزینــه بــاش15.« بایــد دیــد، اگــر رئیــس جمهــور غنــی در توافــق سیاســی همــکاری و 

حمایــت ننماینــد ایــاالت متحــده آمریــکا چــه اقداماتــی علیــه خواهنــد کــرد. 
یکــی از تفــاوت عمــده حمایــت از حرکت هــای شورشــی بــرای مقابلــه بــا مخالفیــن اســت. زمانــی کــه مجاهدین بــا حزب 
ــا دیــد »نیروهــای آزادی بخــش«  دموکراتیــک خلــق افغانســتان می جنگیدنــد آمریکایی هــا و بلــوک غــرب بــه آن هــا ب
می نگریســتند. در دوره جنــگ ســرد، جنــگ مجاهدیــن توجیــه می شــدند و آن را بــرای هــدف مشــروع کــه همانــا آزاد 
ــد. در مقابــل، جهــاد طالبــان علیــه جمهــوری  ــود، درک می کردن ســازی کشــور از اشــغال »کمونیســت های خونیــن« ب
هیــچ گاه بــا مفاهیــم مشــابه توجیــه نشــدند و تقریبــا همــه کشــورهای غربــی آن هــا را بــا دیــد یــک گــروه مذهبــی افراطــی 
ــل  ــت بین المل ــرای امنی ــدی ب ــه تهدی ــتی ک ــروه تروریس ــد و گ ــک در جنگ ان ــای دموکراتی ــا ارزش ه ــه ب ــد ک می دیدن
ــی از  ــد. یک ــر می دادن ــر تغیی ــگ دیگ ــت جن ــه محکومی ــگ ب ــک جن ــروعیت ی ــان را از مش ــدگاه، جه ــن دی ــت. ای اس
ــز مذاکــرات  ــد: تصــور و درک مذکــور روی می مقامــات نظامــی ارشــد حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان می گوین
ــرای ســقوط  ــد و ب ــا مجاهدیــن بودن ــد کــه در آن زمــان تمــام جهــان ب صلــح در جینــوا و دوحــه وجــود داشــتند و دارن
ــان اســت.  ــه گــروه طالب ــا حکومــت افغانســتان و علی ــد و حــاال همــه جهــان ب ــب اهلل دادخواهــی می کردن حکومــت نجی
او همچنیــن، دیــدگاه خــود را در مــورد تفاوت هــای خــروج نیروهــای شــوروی و ایــاالت متحــده آمریــکا بیــان کــرده 

7 13 Saikal and Maley, Regime Change In Afghanistan, 100–101.
14 Cordovez and Harrison, Out of Afghanistan, 203–5.
15 Lyse Doucet, “Afghanistan’s Ghani Sees ‘window of Opportunity’ for Peace Process - BBC News,” February 22, 2021, https://

www.bbc.com/news/world-asia-56144795.
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اســت. »در ســال 2009، در بوســتون یــک کنفرانــس دایــر شــد و مــن در آن کنفرانــس تفاوت هــای میــان دو خــروج را 
بیــان داشــتم. اول؛ زمانــی کــه نیروهــای شــوروی وارد کشــور شــدند حکومتــی در افغانســتان مســتقر بــود امــا، زمانــی کــه 
نیروهــای آمریکایــی وارد افغانســتان شــدند، هیــچ حکومــت فعــال وجــود نداشــتند. دوم؛ زمانــی کــه نیروهــای شــوروی 
ــرای  ــد ب ــر ب ــک خب ــکا ی ــی آمری ــروج کنون ــا خ ــد ام ــن گرفتن ــور آن را جش ــر کش ــد، سراس ــرک کردن ــتان را ت افغانس
ــود و همــه می دانســتند کــه شــوروی  ــای شــوروی از افغانســتان واضــح ب ــردم افغانســتان اســت. ســوم؛ خــروج نیروه م
ــد کــه چــه تعــداد از نیروهــای آمریکایــی  ــه صــورت کامــل از افغانســتان خــارج می شــوند امــا، حــاال کســی نمی دانن ب
کشــور را تــرک نمــوده انــد. در ایــن مســئله تقریبــا وضاحــت وجــود نــدارد. در نهایــت اینکــه شــوروی قبــل از خــروج 
تســلیحات خــود را بــه حکومــت واگــذار نمودنــد در مقابــل امــا، آمریکایــی هــا تجهیــزات نظامــی باقی مانــده خــود را 

تخریــب نمودنــد.«

شکست در انتقال مسالمت آمیز قدرت
بخــش از شکســت در انتقــال مســالمت آمیز قــدرت بــه توافق نامــه جینــوا کــه در 14 آپریــل 1988 امضــا شــد، نســبت داده 
شــده اســت. آن توافق نامــه میــان حکومــت افغانســتان و پاکســتان بــا حضــور ایــاالت متحــده آمریــکا و اتحــاد جماهیــر 
شــوروی بــه عنــوان ضمانت کننــده امضــا شــدند. بــا ایــن حــال، بازیگــران محلــی مشــارکتی در آن توافق نامــه نداشــتند. 
ــیم  ــا در تقس ــارکت آن ه ــه از مش ــه در توافق نام ــتند و ن ــارکت داش ــوا مش ــرات جین ــه در مذاک ــن ن ــای مجاهدی گروه ه
قــدرت بعــد از خــروج نیروهــای شــوروی ذکــری بــه میــان آمــده بــود16. در واقــع، مشــکل چنــدی بعــدی بــود. بازیگــران 

مختلــف بــا هــدف کنتــرل کامــل کشــور وجــود داشــتند. 
آمریکایی هــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بعــد از خــروج نیروهــای شــوروی از افغانســتان رژیــم تحــت حمایــت آن هــا نیــز 
ســقوط می کننــد. بــه همیــن خاطــر، آمریکایی هــا طــرح حکومــت ائتالفــی را کــه توســط ظاهرشــاه در مذاکــرات جینــوا 
مطــرح شــدند را رد کردنــد. در ایــن طــرح مجاهدیــن میانــه رو و حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان مشــارکت داشــتند. 
اداره رئیــس جمهــور ریــگان خواهــان جابجایــی کامــل در رژیــم کابــل بودنــد و خواســتار حکومــت جدیــد بــا ســاختار 
جدیــد بودنــد17. آمریکایی هــا هیــچ گونــه بــرآوردی از امــکان پذیــر بــودن چنیــن ســناریوی انجــام ندادنــد. بــه صــورت 
مشــخص، آمریکایی هــا در مــورد گــروه مجاهدیــن بــرآوردی نداشــتند. مجاهدیــن در برابــر حــزب دموکراتیــک خلــق 
ــی تشــکیل حکومــت  ــود و توانای ــد ب ــق خواهن ــه لحــاظ سیاســی موف ــا ب ــا آن ه ــروز شــدند آی ــد و پی افغانســتان جنگیدن

جدیــد را دارنــد؟ 
ــکیل  ــران تش ــتان نگ ــود. پاکس ــتان ب ــور افغانس ــتان در ام ــه رو پاکس ــکا دنبال ــه آمری ــت ک ــن اس ــر ای ــخ دیگ ــت تل واقعی
ــی را رد  ــت ائتالف ــورد حکوم ــاه در م ــرح ظاهرش ــتان )ISI( ط ــتخبارات پاکس ــازمان اس ــد. س ــی بودن ــت ائتالف حکوم
ــد،  ــد زندگــی  می کنن ــان پشــتون کــه در طــول خــط دیورن ــا ملی گرای ــن داشــتند کــه ظاهرشــاه ب ــرس از ای ــد و ت نمودن
ــی پرســیده شــد، او در پاســخ گفــت  ــه آمریکای ــای بلندپای ــگاه، وقتی کــه از یکــی از مقام ه ــن ن ــد. از ای همســویی دارن
ــازی ماســت و شــما می دانیــد کــه مــا چــه احساســی در مــورد ظاهرشــاه داریــم18.« همچنیــن،  »مقاومــت تنهــا کارت ب
بســیاری از گروه هــای مجاهدیــن بــا ظاهرشــاه مخالفــت کردنــد. یکــی از اعضــای مجاهدیــن بیــان داشــتند کــه چگونــه 
ــت  ــدار بازگش ــدی طرف ــی و محم ــددی، گیالن ــزاب مج ــد: »اح ــده بودن ــته ش ــاه دو دس ــرح ظاهرش ــورد ط ــا در م آن ه

ــد«.  ــف برگشــت او بودن ــی مخال ــن اخوان ــه احــزاب مجاهدی ــد و بقی ظاهرشــاه بودن
ــان  ــی می ــق سیاس ــئله تواف ــتند و مس ــز داش ــوروی تمرک ــای ش ــروج نیروه ــر خ ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــت، ای در آن وق
افغان هــا اولویــت بعــدی را داشــت. زمانــی کــه شــوروی خــروج احتمالــی نیروهایــش را منــوط بــه یــک توافــق انتقالــی 
کــرد، آمریکایی هــا در برابــر آن مقاومــت کردنــد و بیــان داشــتند کــه بحــث در مــورد نحــوه تشــکیل حکومــت موقــت 
ــه گذشــته، یــک توافــق  ــا نــگاه ب ــه هــر صــورت، ب می تواننــد آغــاز شــود امــا، خــروج کامــل نیروهــا مهمتــر اســت19. ب

8 16 Pandey, “Exploring the Prospects for a Negotiated Political Settlement with the Taliban,” 4. 
17 Cordovez and Harrison, Out of Afghanistan, 253.
18 Cordovez and Harrison, 256.
19 Cordovez and Harrison, 254.
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موفــق انتقالــی نســبت بــه خــروج نیروهــای شــوروی بایــد در اولویــت می بــود. آن توافــق افغانســتان را از جنــگ داخلــی 
ظالمانــه و حکومــت بنیادگرایانــه طالبــان کــه کشــور را بــه ســمت تهدیــد امنیــت جهانــی پیــش بــرد جلوگیــری می کــرد 

و باعــث نمی شــد کــه یــک ابرقــدرت دیگــر در کشــور مداخلــه نظامــی نماینــد. 
در جانــب پاکســتان، پالســی آن هــا در مــورد افغانســتان ایــن بــود کــه یــک رژیــم بنیادگرایانه به جــای حــزب دموکراتیک 
خلــق افغانســتان بــر افغانســتان مســلط شــوند و ایــن رژیــم متحــد اســالم آباد خواهــد بــود. طرفــداران ایــن دیــدگاه ســازمان 
ــزرگ داشــت.  ــه صــورت مشــکوک، یــک آرمــان ب ــد. او ب ــاء الحــق بودن اســتخبارات پاکســتان و رئیــس جمهــور ضی
ــتان در  ــوذ پاکس ــترش نف ــب گس ــه موج ــم ک ــور پان-اسالمیس ــول مح ــتان ح ــتان و پاکس ــاد افغانس ــم. اتح پان-اسالمیس
ــایه  ــت در س ــوان حکوم ــه عن ــاور را ب ــن در پش ــورای مجاهدی ــتان ش ــتخبارات پاکس ــازمان اس ــد. س ــد ش ــه خواهن منطق
ــد.  ــت بگیرن ــه دس ــدرت را ب ــد ق ــتان می توانن ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ــت ح ــقوط حکوم ــا س ــه ب ــد ک می دیدن
ســازمان اســتخبارات پاکســتان حتــی در آخریــن ســاعات نزدیــک بــه امضــای توافق نامــه جینــوا بــر ایــن بــاور بــود کــه 
مجاهدیــن قــادر بــه شکســت نظامیــان حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان اســت و بــه همیــن خاطــر، نیــازی بــه امضــای 
ــه ســازمان اســتخبارات  ــض نســبت ب ــگاه ضــد و نقی ــای دیگــر در پاکســتان ن ــن حــال، نهاده ــا ای ــه نیســت20. ب توافق نام
ــت  ــکل گیری حکوم ــدار ش ــتان طرف ــه پاکس ــر خارج ــوب، وزی ــر و یعق ــت وزی ــال؛ نخس ــرای مث ــتند. ب ــتان داش پاکس
ــدل  ــد21. م ــه رو بودن ــن میان ــدادی از مجاهدی ــرف و تع ــخصیت های بی ط ــر ش ــاه، دیگ ــارکت ظاهرش ــا مش ــرف ب بی ط

ــد.  ــه مــدل پیشــنهادی ســازمان ملــل متحــد بودن این هــا خیلــی شــبیه ب
محمــد حســن شــرق )بــه مــدت 7 مــاه قبــل از خــروج نیروهــای شــوروی از افغانســتان نخســت وزیــر در حکومــت داکتــر 
نجیــب بــود( دیاگــو کورتــووز را در نشســتی فراخوانــد. دیاگــو دیپلمــات ســازمان ملــل متحــد بــود کــه پروســه جینــوا را 
از ســال 1982 تــا 1988 میانجی گــری نمودنــد. کورتــووز بــه شــرق گفــت کــه بــا ســی شــخص افغــان کــه هیــچ نســبت 
سیاســی بــا احــزاب درگیــر منازعــه ندارنــد، صحبــت نمــوده اســت. او بــر ایــن بــاور بــود کــه حکومــت بایــد بــه آن 30 
شــخص بی طــرف واگــذار شــود کــه زمینــه را بــرای برگــزاری انتخابــات از ســوی ســازمان ملــل متحــد فراهــم نماینــد 
و یــک حکومــت مشــروع شــکل خواهنــد گرفــت22. ایــن نظریــه از جانــب شــرق مــورد پذیــرش قــرار گرفــت و او در 
ــورک و شــورای  ــل متحــد در نیوی ــر ســازمان مل ــه در مق ــد. از جمل ــن نمودن ــورد آن کمپای ــف در م ــای مختل فرصت ه
روابــط خارجــی در مــورد آن صحبــت نمــود. بــه هــر صــورت، ایــن مــورد هیــچ نتیجــه ای در پــی نداشــت و شــک داکتــر 

نجیــب اهلل را بیشــتر نمــود کــه در نهایــت، منجــر بــه برکنــاری او ازســمت نخســت  وزیــری شــد23. 
ــر  ــتند. داکت ــدرت داش ــالمت آمیز ق ــال مس ــت انتق ــش در شکس ــوی نق ــه نح ــه ب ــر منازع ــای دیگ ــه طرف ه ــا هم تقریب
ــود  ــرات وج ــرای آوردن تغیی ــزه ب ــتان انگی ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ــری ح ــود. در رهب ــتثنا نب ــز اس ــب اهلل نی نجی
نداشــت و داکتــر نجیــب اهلل دائمــا تحــت فشــار مســکو قــرار داشــت و بــا فشــار آن هــا اقــدام می کردنــد. در 20 جــوالی 
1987، گورباچــف هیئــت بلنــد پایــه حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان را بــه مســکو فراخواندنــد و بــه داکتــر نجیــب اهلل 
گفــت: »شــما بایــد در دوازه مــاه آمــاده باشــید زیــرا، مــا از اینجــا می رویــم چــه شــما آمــاده باشــید و یــا نباشــید. شــما بایــد 
پایــگاه سیاســی خــود را تقویــت نماییــد24.  یــک روز بعــد، داکتــر نجیــب اهلل اعــالن نمــود کــه او چندیــن پســت کابینــه را 
واگــذار می نماینــد. در حالــی کــه وزارتخانه هــای قدرتمنــد و کلیــدی در کنتــرل حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان 
باقــی ماندنــد. تحــت فشــار، لــوی جرگــه بــه منظــور قانونــی ســاختن احــزاب سیاســی دایــر گردیــد بــا ایــن حــال، حــزب 

دموکراتیــک خلــق افغانســتان نقــش ســازماندهی و رهبــری خــود را مطابــق قانــون  اساســی حفــظ کردنــد25. 

9 20 Said Reza Kazemi, “Peace and Power-Sharing Accords on Afghanistan: An Analysis and Implications for Ongoing Peace Efforts” 

(Bishkek, OSCE Academy, 2012), 20.
21 Cordovez and Harrison, Out of Afghanistan, 257–58.
22 Mohammad Hassan Sharq, T’alol dar Mosaleh-e Mille (1367 -1371) wa A’waqebe Khonbare an dar Afghanistan (Delay in the 

National Reconciliation 1988-1992 and its Bloody Consequences in Afghanistan) (Kabul: Rah-e Parcham Publication, 2020), 12, 

https://bit.ly/3pH6R1k.
23 Sharq, 24
24 Cordovez and Harrison, Out of Afghanistan, 250.
25 Cordovez and Harrison, 250.
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داکتــر نجیــب اهلل بــا دادن یــک لقــب افتخــاری بابــای ملــت بــه ظاهــر شــاه موافقــت نمودنــد و تحــت فشــار قبــول نمودنــد 
کــه نخســت وزیــر و وزیــر داخلــه از طــرف ظاهــر شــاه تعییــن شــود. پســت های وزارت خارجــه و وزارت مالیــه قابــل 
مذاکــره بماننــد. بــا ایــن حــال، وزارت دفــاع، وزارت امنیــت )خــاد( و ریاســت جمهــوری زیر کنتــرل حــزب دموکراتیک 

خلــق افغانســتان باقــی مانــد. زمانــی کــه ایــن مــوارد بــا شــاه در میــان گذاشــته شــد او بیدرنــگ آن را رد نمودنــد26. 
ــورهای  ــای کش ــوان نماینده ه ــه عن ــتان را ب ــاور پاکس ــتقر در پش ــن مس ــتان مجاهدی ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ح
ــت  ــب اهلل در صحب ــر نجی ــوا، داکت ــه جین ــل از توافق نام ــاه قب ــک م ــارچ 1988، ی ــخ 3 م ــه تاری ــد. ب ــی می دیدن خارج
ــه افغانســتان وارد شــده اســت را  ــرون ســاخته شــده و ب ــی کــه در بی ــا هرگــز حکومت ــردم م ــل گفــت: »م ــردم کاب ــا م ب
ــر  ــه ه ــم؟«27  ب ــادر کرده ای ــرون ص ــه بی ــزی را ب ــان چی ــا چن ــا م ــت. آی ــه اس ــی و غیرواقع بینان ــن غیرمنطق ــرد. ای نمی پذی
ــراز داشــتند کــه نجیــب  حــال، گروه هــای مجاهدیــن دیــدگاه خــود را از طریــق رادیــو پشــاور اعــالم کردنــد. آن هــا اب
ــدرت  ــی کــه او در ق ــا زمان ــل رســانده اســت. ت ــه قت ــردم افغانســتان را ب ــادی از م ــد تعــداد زی ــی کــه در خــاد بودن زمان
اســت، مجاهدیــن هیــچ مصالحــه ای را قبــول نمی کننــد و دســت از جنــگ علیــه رژیــم او نخواهنــد کشــید تــا زمانــی کــه 

ــد28. حکومــت او ســقوط نماین
ــاالت  ــات ای ــا و اقدام ــه رفتاره ــته ب ــا وابس ــرش آن ه ــه پذی ــد ک ــنهاد کردن ــف را پیش ــای مختل ــوروی طرح ه ــاد ش اتح
متحــده آمریــکا، پاکســتان و رهبــران حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان بودنــد. در میانــه ســال 1986، گورباچــف از 
تشــکیل حکومــت بــا حمایــت نیروهــای سیاســی کــه در بیــرون از افغانســتان موقعیــت دارنــد، خبــر داد امــا، ایــن طــرح از 
ســوی ایــاالت متحــده آمریــکا و پاکســتان رد شــدند. هــر دو کشــور بــر ضــرورت آرایــش سیاســی تاکیــد می کردنــد کــه 
بــرای مجاهدیــن افغانســتان قابــل قبــول باشــند29. در جریــان چانــه زنــی و واگــذاری قــدرت بــه مجاهدیــن، ایــاالت متحــده 
آمریــکا و پاکســتان در پاســخ بــه موضــع شــوروی فرصــت کمتــری بــرای مانــور داشــتند. برخــی از اعضــای دفتــر سیاســی 
شــوروی )پولیت بیــرو( طــرح حکومــت وحــدت ملــی را پیشــنهاد نمودنــد کــه در آن همــه نیروهــای سیاســی مشــارکت 
داشــته باشــند و حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان نقــش کمتــری داشــته باشــد. ایــن طــرح بــه زودی از جانــب ایــاالت 
متحــده آمریــکا رد شــد. آمریــکا اعــالن داشــت کــه بــا هــر آرایــش سیاســی بــا نقــش رهبــری حــزب دموکراتیــک خلــق 
افغانســتان مخالفــت خواهنــد کــرد. برخــی از مقامــات بلندپایــه پاکســتانی اظهــار داشــتند کــه شــوروی در میــدان جنــگ 
ــر در  ــای دیگ ــال، نهاده ــن ح ــا ای ــوند30. ب ــروز ش ــی پی ــه سیاس ــد در عرص ــون می خواه ــت و اکن ــورده اس ــت خ شکس
اتحــاد شــوروی ماننــد وزارت خارجــه و KGB عملگــرا بودنــد. آن هــا بــه ایــن مســئله بــاور داشــتند کــه حکومــت داکتــر 
نجیــب اهلل در صورتــی دوام مــی آورد کــه وزارتخانه هــای فاقــد قــدرت را واگــذار نمــوده و پســت های کلیــدی را حــزب 

دموکراتیــک خلــق افغانســتان کنتــرل نماینــد31. 
در میــان طرح هــای رســمی ارائــه شــده بــه احــزاب، آخریــن مــورد آن توســط کورتــووز، نماینــده ســازمان ملــل متحــد 
مطــرح شــد. طــرح او بــرای نظــم و آرایــش انتقالــی بــود. طــرح او در ســطوح عالــی مــورد بحــث قــرار نگرفــت. مطابــق 
طــرح او، همــه گروه هــای مجاهدیــن در یــک نشســت در جینــوا شــرکت نمــوده و بــا توافق نامــه تقســیم قــدرت موافقــت 
ــب اهلل  ــر نجی ــود و داکت ــه داده نمی ش ــای منازع ــک از طرف ه ــچ ی ــه هی ــب ب ــش غال ــرح، نق ــن ط ــای ای ــر مبن ــد. ب نماین
ــا ایــن  ــه نظــر مــی رســید کــه هیــچ کســی ب ــد32.  متاســفانه، ب ــرل نمی کنن ریاســت جمهــوری و نیروهــای امنیتــی را کنت
طــرح موافــق نیســتند و انــرژی و نیــروی همــه طرف هــا بــه شــمول ســازمان ملــل متحــد در راســتای رســیدن و دســتیابی 

بــه نظــم و آرایــش انتقالــی از بیــن رفتنــد. 

10 26 Cordovez and Harrison, 251–52.
27 Afghan Historians, “the government of Afghanistan & Pakistan …,” Twitter, 8:26pm, February 14, 2021, https://twitter.com/

AfghanHistorian/status/1360981153621159944.
28 Sharq, T’alol dar Mosaleh-e Mille (1367 -1371) wa A’waqebe Khonbare an dar Afghanistan (Delay in the National Reconcil-

iaiton 1988-1992 and its Bloody Consequences in Afghanistan), 72.
29  Bokhari, “Evolution of a Dual Negotiation Process,” 66.
30 Cordovez and Harrison, Out of Afghanistan, 253.
31 Cordovez and Harrison, 249.
32 Cordovez and Harrison, 254.
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ــرف در  ــر ط ــود و ه ــر ب ــه همدیگ ــبت ب ــه نس ــای منازع ــی طرف ه ــخصه های اصل ــادی از مش ــه بی اعتم ــرایطی ک در ش
صــدد دســتیابی بــه بیشــترین اهــداف خــود و رد طــرح دیگــران بودنــد، افغانســتان وارد یکــی منازعــه فاجعــه آمیــز دیگــر 
شــد. در مذاکــرات صلــح در دهــه 1980 میــان چهــار بازیگــر اصلــی توجــه زیــاد بــه منافــع و نگرانی هــای خارجی هــا و 
قدرت هــای منطقــه ای شــد در حالــی کــه کمتــر توجهــی بــه نیازهــا و خواســت های افغانســتان و مــردم افغانســتان شــدند. 

شــکل 1: دیــدگاه و نظریــات اشــتراک کننــدگان مختلــف در توافق نامــه جنــوا روی توافــق بــر ســر حکومــت انتقالــی 
پیــش از خــروج نیروهــای شــوروی بــه دو دســته انعطافپذیــر و انعطــاف ناپذیــر براســاس همســویی آن هــا دســته بنــدی 

شــده اســت. 
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انعطاف ناپذیرانعطاف پذیر

گورباچف:
حکومتی که دشمن منافع شوری نباشد، حتی اگر 

استعفای داکتر نجیب اهلل را بخواهد

برخی از اعضای دفتر سیاسی شوروی:
تشکیل حکومت وحدت ملی با نقش ناچیز حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان

وزارت خارجه پاکستان:
تشکیل حکومت ائتالفی از اشخاص بی طرف به 

شمول ظاهرشاه و مجاهدین میانه رو

سازمان ملل:
تشکیل حکومت ائتالفی که در آن طرف های منازعه 

نقش غالب را نداشته باشند

سازمان استخبارات پاکستان و ضیاالحق:
باورمند به حفظ روحیه جنگ جویانه ی مجاهدین و استقرار 
حکومت بنیادگرا به جای حکومت حزب دموکراتیک خلق 

افغانستان

وزارت خارجه و سازمان استخبارات شوروی:
تقسیم قدرت با گروه های غیر از حزب دموکراتیک خلق 
مردم افغانستان با حفظ نقش برجسته ی رهبری برای حزب 

دموکراتیک خلق مردم افغانستان با حمایت مالی و نظامی از 
طرف اتحادیه جماهیر شوری

داکتر نجیب اهلل:
پذیرش عنوان »بابای ملت« برای ظاهرشاه واعطای صالحیت معرفی نخست وزیر و وزیر داخله به بابای ملت، حفظ ریاست جمهوری، 

وزارت دفاع و امنیت ملی )خاد( برای حزب دموکراتیک خلق مردم افغانستان و واگذاری بقیه پست های کابینه به گروه های غیر از 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان

حکومت ایاالت متحده امریکا:
رد هر نوع ائتالف با پیش فرض سقوط حکومت داکتر نجیب 

پس از خروج نیروهای شوروی و ایجاد حکومت جدید



نقش بازیگران بین المللی و منطقه ای
برخــی از کشــورها و ســازمان ملــل متحــد نقــش برجســته در مســئله افغانســتان داشــتند. اول؛ پاکســتان نقــش دوگانــه بــازی 
کردنــد. از طرفــی بــه جــای مجاهدیــن مذاکــره می کردنــد و از طــرف دیگــر حمایت هــای نظامــی و لوجســتیکی بــرای 
مجاهدیــن فراهــم می کردنــد تــا آن هــا بــر رژیــم کابــل فایــق آینــد. یکــی از مقامــات پیشــین حــزب دموکراتیــک خلــق 
افغانســتان در مــورد نیرومنــدی و انــدازه نقــش حمایتــی پاکســتان از مجاهدیــن بیــان داشــتند: »مــا معلومــات اســتخباراتی 
داشــتیم کــه پاکســتان خواهــان برکنــاری حکومــت افغانســتان از مجــرای کودتــای ســفید بودنــد«. ایــاالت متحــده آمریکا 
بــر خــروج نیروهــای شــوروی از افغانســتان تمرکــز کــرده بــود و بــر پالســی پاکســتان در مــورد افغانســتان بــرای تعییــن 

نظــم و آرایــش انتقالــی تکیــه کــرده بــود. 
یکــی از مقامــات پیشــین حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان در ارتبــاط بــا نقــش دیگــر کشــورهای منطقــه یــادآور شــده 
اســت کــه ایــران از سیاســت پاکســتان حمایــت می نمــود تــا زمانــی کــه دریافتنــد کــه پاکســتان از گروه هــای تنــدرو ســنی 
مذهــب حمایــت می کننــد. بــا ایــن حــال، بــه منظــور خــروج نیروهــای شــوروی آن هــا از مجاهدیــن شــیعه و ســنی حمایــت 
ــود زیــرا، آن هــا از اتحــاد  ــرای مجاهدیــن در پاکســتان فراهــم کــرده ب ــد. چیــن تســلیحات و کمــپ آموزشــی ب می کردن
جماهیــر شــوروی نگرانــی داشــتند. بــا ایــن حــال، بعــد از خــروج نیروهــای شــوروی از افغانســتان آن هــا بــه کابــل آمدنــد و 
اظهــار داشــتند کــه حمایــت خــود را بــه مجاهدیــن قطــع می کننــد. هنــد نقــش زیــادی در امــور افغانســتان داشــتند. امــا آن هــا 
توجــه کمــی بــه شــکل حکومــت داشــت. اشــکال حکومــت تــا زمانــی بــرای هنــد مهــم بــود کــه رژیــم کابــل همســویی بــا 

پاکســتان نداشــته باشــند. در واقــع، بــرای آن هــا وجــود یــک حکومــت تئوکراســی یــا دموکراســی فرقــی نداشــت.

نقش میانجیگران، مکانیسم های نظارتی و اجرایی
ــربازان  ــروج س ــق خ ــیار دقی ــورت بس ــه ص ــا ب ــه طرف ه ــت؛ هم ــود داش ــض وج ــک نق ــوا ی ــه جین ــرای توافق نام در اج
شــوروی را زیــر نظــر داشــتند بــا ایــن حــال، آن هــا از نظــارت و ارزیابــی دقیــق حمایت هــای پاکســتان بــه مجاهدیــن نــاکام 
ــه  ــم توافق نام ــزای مه ــی از اج ــتان یک ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ــات ح ــی از مقام ــای یک ــاس گفته ه ــد. براس ماندن
پایــان مداخــالت پاکســتان در امــور افغانســتان بــود. امــا پاکســتان بــه حمایــت خــود از مجاهدیــن پــس از خــروج نیروهــای 
شــوروی ادامــه دادنــد. مشــکل در ایــن بــود کــه ایــاالت متحــده آمریــکا هیــچ کاری در ارتبــاط بــا مداخلــه پاکســتان در 
ــه  ــک آن را در حادث ــه مهل ــا نتیج ــت، آن ه ــد و در نهای ــام ندادن ــوروی انج ــای ش ــروج نیروه ــس از خ ــتان پ ــور افغانس ام

یازدهــم ســپتامبر دیدنــد. 
ــا  ــمی و ی ــکل رس ــه ش ــح ب ــرات صل ــتان در مذاک ــح در افغانس ــه صل ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــی و بین الملل ــران منطقه ای بازیگ
غیررســمی مداخلــه کردنــد تــا منافــع خــود را حفــظ نماینــد و مطمئــن شــوند کــه حکومــت بعــدی دشــمن آن هــا نخواهــد 
ــب داری برخــی از میانجیگــران  ــه فکــری و جان ــق. کوت ــت موف ــود و در نهای ــده ب ــل متحــد برازن ــود. نقــش ســازمان مل ب

ســازمان ملــل متحــد از ســوی برخــی دلیــل اصلــی شکســت دانســته شــده اســت.
ــد  ــر نجیــب اهلل بودن ــووز، بینــون ســیوان دو میانجیگــر اصلــی ســازمان ملــل متحــد در دوران حکومــت داکت دیاگــو کورت
کــه بــرای صلــح ســازی تــالش می کردنــد. رویکــرد کورتــووز در قبــال منازعــه افغانســتان ایــن نقــض را داشــت کــه او بــه 
قضایــای افغانســتان از منظــر جنــگ ســرد و رقابــت ابرقدرت هــا می دیــد و نیازهــا و واقعیت هــای مــردم افغانســتان را دســت 
کــم می گرفــت. او تالش هــای خــود را مبتنــی بــر ایــن فــرض ضعیــف اســتوار کــرده بــود کــه خــروج نیروهــای شــوروی 
نقطــه پایــان مشــکالت افغان هــا خواهنــد بــود. او محرک هــای سیاســی و اجتماعــی دیگــر را کــه نقــش برجســته در منازعــه 
افغانســتان داشــت را نادیــده و یــا کــم اهمیــت گرفتــه بــود. او مانع مشــارکت مجاهدیــن در مذاکرات صلح شــد و حساســیت 
دینــی نســبت بــه حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان را دســت کــم گرفــت. حساســیتی کــه احتمــال بقــا یــک رژیــم ملحــد 
ــه  ــی کــه ب ــه خواســت های خــود رســیدند در حال ــزرگ ب ــدرت هــای ب ــوا، ق ــه جین ــق توافق نام را برجســته می کــرد. مطاب

دیــدگاه مــردم افغانســتان و سرنوشــت ایــن کشــور توجــه صــورت نگرفــت33. 

12 33 Amin Saikal, “The UN and Afghanistan: A Case of Failed Peacemaking Intervention?,” International Peacekeeping, Novem-

ber 8, 2007, 25, https://doi.org/10.1080/13533319608413592.
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اجمــاع قدرت هــای بــزرگ از منظــر چشــم انداز موفقیــت پروســه صلــح مهــم و دارای اهمیــت بــود. کورتــووز حمایــت 
ــال  ــه دنب ــه ب ــک طــرف، گورپاچــف نومیدان ــن نیروهــای شــوروی را داشــتند. در ی ــرای خــروج ام ــدرت ب ــر دو ابرق ه
ــا  ــر کنتــرل کمونیســت ها باشــند. ب ــود و در طــرف دیگــر، آمریــکا نمی خواســت افغانســتان زی حفــظ برخــی چهره هــا ب
وجــود اینکــه توافق نامــه موفقانــه منجــر بــه خــروج نیروهــای شــوروی از افغانســتان شــد امــا مانــع مداخــالت پاکســتان در 

امــور افغانســتان و قطــع کمک هــای تســلیحاتی آمریــکا بــه مجاهدیــن نشــدند. 
ــل  ــت. احــکام ســازمان مل ــون ســیوان اســتراتژی های مشــابه ســلف خــود را روی دســت گرف ــووز و بین جانشــین کورت
ــا پایــگاه وســیع  ــرای تشــکیل حکومــت ب ــات عمومــی ب ــر شــکل گیری حکومــت بی طــرف و برگــزاری انتخاب ــد ب تاکی
مردمــی را می کــرد. در مبنــای آن چارچــوب، بینــون ســیوان بــا داکتــر نجیــب اهلل، شــوروی، پاکســتان، افغان هــای خــارج 
از کشــور و بــه صــورت مشــخص ظاهــر شــاه و رهبــران مجاهدیــن مســتقر در پاکســتان مشــوره نمودنــد. از ایــن میــان، 
مجاهدیــن حاضــر بــه پذیــرش طــرح ســازمان ملــل نبودنــد. در واقــع، آن هــا تحــت فشــار پاکســتان قــرار داشــتند تــا هــر 
ــا هــم مشــکل داشــتند.  ــه عــالوه، مجاهدیــن از شــروع در تقســیم قــدرت ب کاندیــدای از تیــم ظاهرشــاه را رد نماینــد. ب
بینــون ســیوان مرتکــب یــک خطــای دیگــری نیــز شــد و آن مشــوره نکــردن بــا فرماندهــان در خــط اول جنــگ بــود. بــه 

اســتثنای تالشــی کــه بــا مســعود در لحظــات اخیــر بــرای گفتگــو صــورت گرفــت کــه آن هــم بســیار ناوقــت بــود34.
بینــون ســیوان بــه صــورت مشــکوکی طرفــدار داکتــر نجیــب اهلل بــه عنــوان یــک رهبــر ســکوالر بــود و احتمــاال بیــش از 
انــدازه متکــی بــه ظرفیت هــای دیپلماتیــک خــود و حامــی طــرح مصالحــه خــود بــود. او احتمــاال متاثــر از تاریــخ فامیــل 
خــود شــده بــود کــه پــس از ســقوط امپراتــوری عثمانــی توســط نیروهــای اســالمی قربانــی شــده بودنــد. بینــون ســیوان 
یــک ارمنــی بــود. اجــداد او قربانــی قســاوت علیــه نــژاد ارمنــی بعــد از جنــگ جهانــی اول در منطقــه کنونــی ترکیــه شــده 
ــکار او را در مــورد مســلمان ها از آغــاز  ــود کــه ممکــن اســت اف ــن داســتان ها را از والدیــن خــود شــنیده ب ــد. او ای بودن
جوانــی شــکل داده باشــد. ایــن دیــدگاه شــخصی ممکــن اســت بــر موقعیــت او بــه عنــوان میانجیگــر میــان یــک ســکوالر 
بــا حمایــت داکتــر نجیــب اهلل و شورشــیان مجاهدیــن مســلمان تاثیــر گذاشــته باشــد و او را از بازیگــر بی طــرف بــاز داشــته 
باشــند35. بینــون ســیوان بــر اهمیــت شــکل گیری حاکمیــت بی طــرف در کابــل تاکیــد می کــرد. ایــن حکومــت متشــکل 
ــن رد  ــد. طــرح او از ســوی مجاهدی ــن ندارن ــا مجاهدی ــد و روابطــی ب ــرادی باشــند کــه در خــارج زندگــی کرده ان از اف
ــه  ــر ب ــل منج ــووز حداق ــای کورت ــد. تالش ه ــق بودن ــووز ناموف ــای کورت ــه تالش ه ــبت ب ــه نس ــای او ب ــدند. تالش ه ش
ــامل  ــن ش ــت. ای ــوه اس ــک درس بالق ــح ی ــران صل ــای میانجیگ ــی پس زمینه ه ــدند. بررس ــوروی ش ــای ش ــروج نیروه خ
ــری  ــی در میانجی گ ــول بی طرف ــت اص ــن اس ــا ممک ــخصی آن ه ــکار ش ــرا، اف ــوند. زی ــز می ش ــی نی ــای خارج دیپلمات ه

را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد. 
ــار  ــه کن ــا وادار ب ــود. او ت ــب اهلل ش ــر نجی ــوط داکت ــد مرب ــح بای ــرات صل ــت مذاک ــای شکس ــادی از تقصیره ــش زی بخ
ــر پروگــرام مصالحــه ملــی خــود بــرای جلــب حمایــت مجاهدیــن  رفتــن از قــدرت نشــد، قــدرت را واگــذار نکــرد و ب
ــه  ــی در ده ــود شکســت خــورده اســت. یکــی از سیاســتمداران کــه در مذاکــرات بین االفغان ــه کــرد کــه واضــح ب تکی
ــا از  ــود. ام ــتفاده نم ــن از Track 2 اس ــا مجاهدی ــرات ب ــب اهلل در مذاک ــد »نجی ــود می گوی ــرده ب ــرکت ک 1990 ش
ــرای مصالحــه را نداشــت و تــالش می کــرد مقاومــت  ــرا آمادگــی ب ــا آن هــا دوری می کــرد زی گفت وگــوی مســتقیم ب

ــف ســازد.« ــا را تضعی آن ه
 تنهــا اســثتنا دریــن مــورد، معاملــه کــردن بــا قومندان هــای محلــی اســت. خــاد بــرای آن هــا پــول مــی داد، در مقابــل آن هــا 

وفــاداری نشــان می دادنــد و در مناطــق تحــت تســلط شــان از منافــع دولــت حمایــت می کردنــد.
ــه  ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــا ای ــه  را ب ــوروی توافقنام ــه ش ــی ک ــت. زمان ــه داش ــپتامبر 1991 ادام ــا 13 س ــا ت ــن کمک ه ای
ــر  ــت داکت ــه حکوم ــی ب ــای مال ــان کمک ه ــه افغانســتان و پای ــه دو طــرف منازع ــای تســلیحاتی ب منظــور قطــع کمک ه

ــد.  نجیــب اهلل امضــا نمودن
زمانــی کــه کمک هــای نقــدی شــوروی بــه حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان قطــع شــد حکومــت داکتــر نجیــب اهلل 

13 34 Saikal, 28.
35 Sharq, T’alol dar Mosaleh-e Mille (1367 -1371) wa A’waqebe Khonbare an dar Afghanistan (Delay in the National Reconcil-

iaiton 1988-1992 and its Bloody Consequences in Afghanistan), 28.
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ــا مجاهدیــن ناامیــد شــده بــود. او راه حلــی را جســتجو کــرده بــود  در وضعیــت وخیــم قــرار داشــت. او از گفت وگــو ب
ــل از ســقوط  ــاه قب ــروی 1992، دو م ــر نجیــب اهلل در فب ــود. داکت ــق افغانســتان نب ــه حــزب دموکراتیــک خل کــه متکــی ب
حکومتــش رفیــق چندیــن ســاله خــود ســلیمان الیــق را بــه واشــنگتن فرســتاد تــا معاملــه ای بــا آمریــکا انجــام دهــد. بعــد 
از اقامــت یــک هفتــه ای، تبــادل کامــل معلومــات بــا آمریکایی هــا او بــا پیامــی بــه داکتــر نجیــب اهلل بــه کابــل برگشــت: 

»آمریکایی هــا انتظــار صلــح را تــا زمانــی کــه شــما وجــود داریــد، ندارنــد«36.
ــزب  ــت ح ــال 1991، حکوم ــر س ــوروی در اواخ ــماهیر ش ــاد ش ــی اتح ــح و فروپاش ــرات صل ــت مذاک ــس از شکس پ
دموکراتیــک خلــق افغانســتان بــا رهبــری داکتــر نجیــب اهلل بیشــتر از چهــار مــاه دوام نیــاورد. در فقــدان چارچــوب توافــق 
ــر  ــتان درگی ــود افغانس ــده ب ــت ش ــی ضمان ــه ای و بین الملل ــای منطق ــط قدرت ه ــه توس ــی ک ــال سیاس ــرای انتق ــده ب ش
ــر نجیــب اهلل روی  ــان گروه هــای مختلــف مجاهدیــن شــد کــه بعــد از ســقوط حکومــت داکت بی نظمــی و کشــمکش می

ــد.  کار آمدن

درس هایی که می توان از مذاکرات صلح میان جناح های مختلف مجاهدین آموخت
جناح هــای جهــادی برخــالف حــزب دموکراتیــک مــردم افغانســتان، عمیقــاً بــر مبنــای قومیــت، زبــان، ســمت و مذهــب 
شــکل گرفتــه بودنــد. رهبــران جهــادی بــا نزدیــک شــدن بــه پیــروزی در برابــر یــک دشــمن مشــترک، تــالش کردنــد 
ــا ایــن حــال وقتــی دولــت دکتــر نجیــب اهلل فروپاشــید، بــه نظــر  کــه جهــادی هــای پیــرو خودشــان را شناســایی کنــد. ب
ــان  ــود. جنگ جوی ــل می ش ــه وارد کاب ــد ک ــری باش ــن نف ــه اولی ــد ک ــالش می کن ــدام ت ــن هرک ــه مجاهدی ــید ک می رس
ــت  ــزی تح ــک مرک ــی و بان ــدان هوای ــه می ــد، در حالیک ــرف کردن ــاع را تص ــادی ارگ و وزارت دف ــاح جه ــک جن ی
ــل شــدند و  ــه دشــمنان قســم خــورده ی هــم تبدی ــی زود ب ــن خیل ــد. مجاهدی ــاح دیگــر بودن ــان جن ــرول جنگ جوی کنت
کابــل را ملکیــت هــای شــخصی خودشــان تبدیــل کردنــد. تــالش آنهــا بــرای نهادینــه کــردن حکومــت باثبــات اســالمی 
بــه جــای رژیــم کمونیســتی شکســت فاحــش خــورد. در میــان تمــام جناح هــای جهــادی، دو جنــاح در مناســبات سیاســی 
ــاً بنــام جنــگ هــای داخلــی شــناخته می شــدند نقش هــای مشــخصی  پــس از دوران حکومــت داکتــر نجیــب کــه عمدت
ــان  ــا اطمین ــل حمایــت پاکســتان ب ــار بدلی ــی. حکمتی ــار، جمعیــت مســعود و ربان ــد؛ حــزب اســالمی حکمتی ــازی کردن ب
بیشــتری عمــل کردنــد در حالیکــه مســعود کارکــرد جمعیــت حداقــل از لحــاظ نظامــی، اســتراتیژیک و حرفــه ای بــود. 
نــزاع بــر ســر قــدرت میــان ایــن دو جنــاح جهــادی منتــج بــه چرخــش جنــگ و مذاکــره ای شــد کــه در آن دوران بــرای 

ــد. ــپری ش ــی س ــرات بین االفغان مذاک

منازعات سیاسی و شکست توافق نامه و آتش بس
احــزاب جهــادی قبــل از اینکــه حکومــت شــان بدســت طالبــان ســقوط کنــد، در هــر قــدم از آســتانه ی خــروج شــوروی 
ــل، توافقــات سیاســی بســیاری انجــام  ــزاع شــان در کاب ــر از مشــاجره و ن ــن ســال های حکومــت پ ــا آخری ازافغانســتان ت
دادنــد. ایــن توافقــات سیاســی عمدتــاً ناقــص، مغرضانــه، بــدون اعتمــاد الزم و تحــت فشــار بدســت می آمــد کــه منحصــر 
ــل  ــه حاص ــد ک ــت آم ــدی بدس ــروری 1989 در راولپن ــخ 10 فب ــه تاری ــق ب ــن تواف ــود. اولی ــر ب ــران دیگ ــل بازیگ ــه عم ب
ــت  ــده ی حمای ــس کنن ــذ منعک ــروی کاغ ــل ب ــق حداق ــن تواف ــود. ای ــن ب ــت مجاهدی ــت موق ــن حکوم ــکل گرفت آن ش
عربســتان و پاکســتان از ســیاف و حکمتیــار بــود کــه بــه هــر کــدام قــدرت نامتناســب داده بودنــد، در حالیکــه مســعود و 
ربانــی از ایــن حمایــت محــروم بودنــد. هرچنــد کــه قــدرت مردمــی و نظامــی واقعــی را ایــن دو نفــر داشــتند. حکومــت 
موقــت قدرتــش را علیــه داکتــر نجیــب اهلل در جــالل آبــاد و خوســت آزمایــش کــرد کــه در در هــر دو جبهــه، شکســت 
ــه  ــدی را ب ــق سیاســی راولپن ــل شــدند37. شکســتی کــه زنــگ شکســت تواف ــی متقب ســنگینی را از ســوی نیروهــای دولت
صــدا درآورد. مســئله محرومیــت و کنــار گذاشته شــدن از مذاکــرات، همچنــان در مذاکــرات فعلــی دوحــه نیــز محســوس 
اســت، چنانچــه یکــی از سیاســتمداران افغــان ایــن مســئله را اینگونــه برجســته کــرده اســت »مشــکل مذاکــرات جــاری 

14 36 Chris Sands and Fazelminallah Qazizai, Night Letters: Gulbuddin Hekmatyar and the Afghan Islamists Who Changed the 

World, Illustrated edition (London: Hurst, 2019), 293.

 37 Kazemi, “Peace and Power-Sharing Accords on Afghanistan: An Analysis and Implications for Ongoing Peace Efforts,” 26.
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در دوحــه ایــن اســت کــه تشــکیل تیــم جمهــوری بــرای نمایندگــی از مــردم و احــزاب سیاســی، نامتناســب اســت. حــزب 
ــن در  ــا کنفرانــس ب ــا ســایر احــزاب، نماینــدگان بیشــتر دارد؛ در مذاکــرات دوحــه، در مقایســه ب جمعیــت در مقایســه ب
ســال 2001، اگــر بحــث احــزاب کنــار گذاشــته شــود، شــیعه هــا 4 نماینــده دارنــد امــا حضــور پشــتون هــا کمرنــگ اســت. 

ــن گفتگوهــای دوحــه همه شــمول نیســت.« بنابرای
دومیــن توافــق میــان رهبــران جهــادی در 24 اپریــل 1992 در پیشــاور بــه امضــا رســید کــه بــه توافق نامــه پیشــاور مشــهور 
اســت. توافق نامــه ای کــه در فضــای بــی اعتمــادی و بــه عجلــه بدســت آمــده بــود. مقــام نخســت وزیــری در حالــی بــه 
حکمتیــار اعطــا شــد کــه او در نشســت پیشــاور غایــب بــود و بــا نیروهایــش بــه طــرف کابــل نزدیــک می شــد تــا قــدرت 
را بدســت بیــاورد و برنــده بــازی حاصــل جمــع جبــری صفــر در برابــر رقیبــان جهــادی اش باشــد. از ســوی دیگــر، مســعود 
هــم تــازه ائتــالف شــمال را میــان جمعیــت، حــزب جنبــش بــه رهبــری دوســتم و حــزب وحــدت بــه رهبــری مــزاری در 
والیــت پــروان شــکل داده بــود. دوســتم فرمانــده ای بــود کــه از حکومــت داکتــر نجیــب اهلل جــدا شــده بــود و نیــروی 
ــک  ــدت ی ــزب وح ــرد. ح ــری می ک ــتان رهب ــمال افغانس ــن را در ش ــک و ترکم ــان اوزبی ــکل از جنگوجوی ــی متش مهیب
جریــان سیاســی  متشــکل از قــوم هــزاره بــود کــه بخش هــای مرکــزی افغانســتان را تحــت پوشــش داشــت. هرســه حــزب 
در شــکل دادن ســنگر علیــه حکمتیــار قاطــع بودنــد و جلــو تصــرف کابــل بدســت حکمتیــار را گرفتنــد. مســعود بیشــتر 
ــه در  ــر اســاس گزارش هــا، او قبــاًل در یــک صحبــت محرمان ــود. ب نگــران نقــش خــود در دولــت آینــده ی مجاهدیــن ب
پیشــاور گفتــه بــود کــه »اگــر مجاهدیــن بــه زودی روی تشــکیل اداره جدیــد بــه توافــق نرســند و ســمت وزارت دفــاع 
را بــرای او ضمانــت نکننــد، او حکومــت خــودش را اعــالن خواهــد کــرد.38«  بــا وصــف ایــن، ائتــالف پیشــاور موفقانــه 
صبغــت اهلل مجــددی را بــرای دو مــاه بــه عنــوان رییــس جمهــور افغانســتان اعــالم کــرد امــا نتوانســت مانــع شــلیک راکــت  
از ســوی حکمتیــار بــر کابــل شــود، حکمتیــاری کــه خواهــان بیــرون شــدن ملیشــه ها و جنگ جویــان تحــت امــر دوســتم 
ــالمی  ــزب اس ــان ح ــت جنگ جوی ــل از دس ــرف کاب ــرای تص ــعود ب ــی مس ــه از لشکرکش ــه هاییک ــود. ملیش ــل ب از کاب
حمایــت کــرده بودنــد. یکــی از مقامــات عالــی رتبــه حکومــت مجــددی بــه یــاد مــی آورد کــه »حکمتیــار بســیار حریــص 
بــود و بــرای بدســت آوردن قــدرت هــرکاری می کــرد و اهدافــش را توجیــه می کــرد. بیشــتر نزاع هــا در کابــل بــر ســر 
بدســت آوردن قلمــرو بــود.« بــه گفتــه ایــن منبــع، پروفیســور مجــددی خطــاب بــه مجاهدیــن گفتــه بــود کــه »دوســتان! 
ــل را در  ــمت های از کاب ــما قس ــرادر ش ــر ب ــاال اگ ــم، ح ــات داده ای ــت ها نج ــیه و کمونیس ــت روس ــور را از دس ــا کش م
ــان  ــرای کســب قــدرت می ــزاع فقــط خودخواهــی و حمایــت و تــالش ب ــل ن ــد داشــته باشــد. دلی ــرول دارد، بگذاری کنت

ــود.« ــادی ب ــای جه جناح ه
تخریــب و ســنگ انــدازی یکــی از بازیگــران مــی توانــد کل پروســه را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و تعضیــف کنــد. بنــاًء 
ــان ســرکش شناســایی شــوند و از طــرف همــه جریان هــای  ــد بیاموزیــم ایــن اســت کــه بازیکن درســی کــه از اینجــا بای
منطقــه ای و بیــن  المللــی درگیــر در ایــن رونــد تحریــم و از دور خــارج شــوند. ایــن در حالیســت کــه اجمــاع منطقــه ای 
ــای  ــتان و قدرت ه ــایه ای افغانس ــه همس ــده ک ــث ش ــاع، باع ــود اجم ــدارد و نب ــود ن ــوص وج ــن خص ــی در ای و بین الملل
منطقــوی هرکــدام دنبــال منافــع شــخصی خــود باشــند، نیروهــای نیابتــی خــود شــان را شــکل بدهنــد و تجهیــز کننــد و 
ــرای حــل معضــل  ــت مــی شــود کــه تالش هــای فعلــی راه حلــی مفیــدی ب ــن ثاب ــد. بنابرآی ــه حاشــیه برانن ــه را هــم ب بقی

ــت. ــا نیس افغان ه
قابــل یادآوریســت کــه راهــکار سیاســت عــدم مداخلــه منطقــه ای نیــز موثــر نیســت. در دو توافــق گذشــته ی مجاهدیــن 

ــد.  ــر فشــار قدرت هــای منطقــوی مذاکــره کردن )توافقــات راولپنــدی و پیشــاور(، مجاهدیــن تنهــا زی
ــه رهبــری مســعود جنگ جویــان حــزب اســالمی را از کابــل بیــرون کردنــد، خشــم و نفــرت  زمانیکــه ائتــالف شــمال ب
ــد  ــاران کردن ــل را موشــک ب ــه کاب ــار کورکوران ــر حکمتی ــان تحــت ام ــود. جنگ جوی ــه ب ــار شــدت گرفت ــه حکمتی علی
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ــام  ــا مق ــود، ام ــرده ب ــان نک ــق بی ــته هایش را دقی ــار خواس ــه حکمتی ــد. اگرچ ــی کن ــه امتیازده ــور ب ــعود را مجب ــا مس ت
نخســت وزیری بــر اســاس ایتــالف پیشــاور بــه او اعطــا شــده بــود. بــا ایــن حــال، او تــا آخــر دشــمن مســعود باقــی مانــد.

پاکســتان و عربســتان ســعودی هــر دو طــرف را بــرای مذاکــره دعــوت کردنــد کــه باعــث شــد مســعود و حکمتیــار بــه 
تاریــخ 25 مــی 1992 رو در رو همدیگــر را مالقــات کننــد و روی آتش بــس موافقــت کننــد. توافق نامــه مقــام نخســت 
وزیــری را بــرای حکمتیــار حفــظ کــرده بــود و تعهــد ســپرده بــود کــه انتخابــات را تــا شــش مــاه آینــده برگــزار خواهــد 
ــد و  ــت انجامی ــه شکس ــس ب ــی، آتش ب ــه ای و بین الملل ــه ای منطق ــل مالحظ ــر و قاب ــای معتب ــت ه ــود ضمان ــرد. در نب ک

حمــالت دو طــرف بــر هــم ادامــه پیــدا کــرد. 

چه توافقاتی میان طرف های منازعه صورت گرفته است؟
ــل  ــدرت در کاب ــر ســر تقســیم ق ــن ب ــا مجاهدی ــود کــه ممکــن ب ــب اهلل ب ــر نجی ــد داکت ســختی و ســماجت مســعود مانن
ــاع،  ــه خــودش اجــازه نمــی داد کــه پســت های چــون ریاســت جمهــوری، وزارت دف توافــق کــرده باشــد، امــا هرگــز ب
و ریاســت امنیــت ملــی را بــه دیگــران واگــذار کنــد. مســعود و ربانــی هــردو از حــزب جمعیــت بودنــد کــه اولــی وزیــر 
دفــاع و مســئول قــوای مســلح و دومــی رییــس جمهــور مملکــت بــود. مســعود حاضــر نبــود کــه بخــش امنیتــی مملکــت 
را بــه حــزب جهــادی دیگــری واگــذار کنــد. مجاهدیــن ازایــن منظــر کــه هیــچ کــدام بــرای مصالحــه و همدیگــر پذیــری 
تمایــل نشــان ندانــد، بســیار شــبیه بــه حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان بودنــد. بطــور مثــال، عبدالعلــی مــزاری رهبــر 
گــروه قومــی هــزاره هــا از مســعود خواســت کــه بخــش امنیــت ملــی را بــه نشــانه تقســیم قــدرت بــا احــزاب و اقــوام دیگــر 
بــه هزاره هــا بدهــد، امــا مســعود آن را رد کــرد و ایــن مســئله باعــث شــد جنگهــای خونینــی میــان دو طــرف اتفــاق بیافتــد 

کــه منجــر بــه قتــل عــام شــهروندان شــدند39. 
درس دیگــری کــه می توانیــم بیاموزیــم عواقــب عــدم تقســیم قــدرت میــان مخالفــان پــس از توافــق روی میــز مذاکــره 
اســت. چنانچــه مــزاری پــس از رد درخواســتش از ســوی مســعود، بــا دوســتم و حکمتیــار کــه هــردو در جنــاح مخالــف 
حکومــت مســعود و ربانــی بودنــد، وارد ائتــالف شــد. بــه تعقیــب، جنــگ وحشــتناکی کــه در جنــوری ســال 1993 میــان 
چهــار جنــاح اتفــاق افتــاد، کابــل را بــه حمــام خــون تبدیــل کــرد. قدرت هــای منطقــوی از بــروز ایــن حجــم از خشــونت 
ــه منظــور وســاطت بــرای زمینــه ســازی صلــح میــان ایــن جناح هــای مخالــف،  ــراز نگرانــی کردنــد. ایــران ب در کابــل اب
بــه عربســتان ســعودی و پاکســتان پیوســت کــه در نتیجــه توافقنامــه ای موســوم بــه توافق نامــه اســالم آبــاد در مــارچ 1993 
ــه تنهــا هیــچ تغییــر قابــل توجهــی بدســت نیامــد کــه درگیــری دیگــری میــان جنــاح ربانــی و  بدســت آمــد. متاســفانه ن
ــوع پیوســت. دو ائتــالف کوچــک دیگــری یکــی  ــه وق ــار رد شــد، ب ــه پیشــنهادی حکمتی ــی کابین ــار وقت ــاح حکمتی جن
ــد کــه در توقــف و مهــار  ــر در ســال 1995 شــکل گرفــت. همــه آنهــا ثابــت کردن ــاد و دیگــری درماهی پ در جــالل آب
وضعیــت جنگــی میــان گروه هــا نــاکام و بیهــوده انــد، تــا اینکــه بــا نزدیــک شــدن طالبــان بــه کابــل، همــه دنبــال یــک 

آدرس جدیــد بــرای گرفتــن مســئولیت بودنــد.
 

نقش میانجیگران و گفتگوهای پشت صحنه
در وســاطت و تســهیل گفتگوهــای صلــح میــان جریان هــای درگیــر، دو دســته از بازیگــران نقــش داشــتند؛ اول 
ــی در  ــن االفغان ــن بازیگــران در وســاطت و تســهیل گفتگوهــای بی ــل. هــردوی ای ــه و دوم ســازمان مل کشــورهای منطق
دوران مجاهدیــن شــرکت داشــتند کــه در نهایــت تــالش شــان بیهــوده و محکــوم بــه شکســت از آب در می آمدنــد. بــا 
ــی کــرده و  ــه کشــورهای منطقــه، بســیاری ها مداخــالت ایــن کشــورها در امــور ایــن گروه هــا را منفــی ارزیاب ــرام ب احت
ــدند،  ــی ش ــی تلق ــای داخل ــوان جنگ ه ــه عن ــن دوران ب ــد. ای ــا می دانن ــان جناح ه ــتار می ــات و کش ــل منازع ــا را عام آنه
ــه  ــرار نگرفت ــد، ق ــی کار کــرده ان عبارتــی کــه مــورد پذیــرش بعضــی از سیاســتمداران کــه در حکومــت مســعود و ربان
اســت. یکــی از ایــن سیاســت مداران خاطرنشــان کــرده اســت: »مــن بــا عبــارت جنــگ داخلــی مخالفــم، چــرا کــه جنــگ 
جــاری و جنگ هــای ســابقه توســط کشــورهای خارجــی و بخاطــر منافــع ایــن کشــورها دنبــال می شــود، بــه ایــن خاطــر 

16 39 Sands and Qazizai, 331.
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ایــن جنــگ، جنــگ دیگــران در خــاک مــا بــود.« در واقــع خــط تمیــز میــان جنــگ داخلــی و جنــگ تحمیلــی تــار اســت، 
چــون هــم نیروهــای داخلــی، هــم نیروهــای خارجــی در ایــن جنــگ دســت دارنــد. 

بســیاری از کشــورها بــه افغانســتان پــس از شــوروی، بــه عنــوان یــک فرصــت بــرای تقویــت منافــع اســتراتیژیک شــان و 
بهره گیــری از آن در رقابت هــای منطقــوی بــه عنــوان یــک مشــتری نــگاه می کردنــد. بــه همیــن خاطــر کشــورهای کــه 
در جریــان جنــگ مجاهدیــن بــا شــوروی بــا رهبــران جهــادی ارتبــاط نظامــی و عقیدتــی داشــتند، تــالش می کردنــد کــه 
ایــن رهبــران جهــادی بــرای برنامه هــای آن هــا در افغانســتان اولویــت قایــل شــوند. در مذاکــرات میــان افغانهــا کــه عمدتــاً 
بــه میزبانــی پاکســتان و حمایــت عربســتان ســعودی شــکل گرفتــه اســت، هــردو کشــور عربســتان و پاکســتان از جناح هــای 
مشــخص جهــادی حمایــت کــرده انــد، هرچنــد کــه گروه هــای تحــت حمایــت شــان در امــر تصاحــب قــدرت در کابــل 
نــاکام بــوده و کشــور را خــراب کــرده انــد. گفتگوهــای صلحــی کــه بــا وســاطت پاکســتان و کشــورهای دیگــری چــون 
ــن  ــود کــه خــود ای ــن ب ــود، هرگــز ســرانجام مثبتــی نداشــته اســت، دلیلــش ای ــران و عربســتان ســعودی آغــاز شــده ب ای
ــح افغانســتان  ــه عــالوه، توافقــات صل ــد. ب ــال می کردن ــد و اهــداف متناقضــی را در افغانســتان دنب ــر بودن کشــورها درگی
همــواره از کمتریــن ضمانــت و اجمــاع منطقــوی برخــوردار بــوده انــد. بازیگــران بین المللــی بــه شــمول ســازمان ملــل هــم 

عملکــرد بهتــری از کشــورهای منطقــه بــرای ترســیم چارچــوب توافــق صلــح نداشــته انــد. 
ــه  ــی و مســعود ب ــود کــه حکومــت ربان ــال، محمــود مســتری نماینــده ســازمان ملــل در افغانســتان معتقــد ب ــوان مث ــه عن ب
لحــاظ قومــی متعلــق بــه تاجیک هــا اســت. ایــن مســئله را می تــوان از صحبت هــای او در اســتکهلم در جــون ســال 1995 
اســتنباط کــرد، جاییکــه او گفتــه بــود رژیــم کابــل توســط تاجیک هــا اداره می شــود. محمــود مســتری تحــت تاثیــر ســه 
جریــان قــرار داشــت؛ 1( ســفارت ایــاالت متحــده امریــکا در اســالم آبــاد، 2( تیــم ظاهرشــاه در رم، 3( و پاکســتان، کــه هر 
ســه ایــن منابــع طرفــدار رژیــم پشــتونی در کابــل بودنــد. ایــن گفته هــا دیپلماتیــک نبــود و در مغایــرت بــا واقعیت هــای 
افغانســتان در آن مقطــع حســاس نبــود. دولــت ربانــی و مســعود گفته هــای او را مغرضانــه تلقــی کــرده و اظهــار تاســف 
ــای مســتری  ــق واقعیت هــای افغانســتان نیســت و صحبت هــای آق ــای مســتری مطاب ــه کــه ســخنان آق کــرده اســت وگفت
باعــث شــد کــه مقامــات کابــل بــه ســازمان ملــل بــه عنــوان یــک واســطه ی بی طــرف کمتــر اعتمــاد کننــد. ایــن مســئله 
ــه بن بســت رســیدن ماموریــت ســازمان ملــل در  ــا ب چشــم انداز صلــح را تعضیــف کــرده و اوضــاع را پیچیــده کــرد40.  ب
افغانســتان، جنگ هــا میــان جناح هــای جهــادی افغانســتان ادامــه یافــت کــه بــه زودی از کنتــرل و مهــار کشــورهای ماننــد 
پاکســتان و کشــورهای دیگــری منطقــه خــارج شــده اســت. بــه همیــن دلیــل، پاکســتان انگیــزه یافــت کــه دنبــال گــروه 

جدیــد بــا »حســن نیــت« بیشــتری ماننــد طالبــان باشــد41. 
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اولیــن دور مذاکــرات بیــن االفغانــی میــان مجاهدیــن و گــروه طالبــان بــر می گــردد بــه ســپتامبر 1996، زمانیکــه مســعود 
مجبــور بــه تــرک شــهر شــد و کابــل هنــوز بــه دســت طالبــان ســقوط نکــرده بــود42. جانشــین وی مــال عبدالســالم ضعیــف 
کــه ســمت معاونیــت وزارت دفــاع افغانســتان را در امــارت طالبــان بــه عهــده داشــت، بــه مســعود و یارانــش در ولســوالی 
بگــرام والیــت پــروان نزدیــک شــد. هــر دو طــرف در نیمــه ی شــب چهارقــد )ســبک نشســتن افغانــی( نشســته بودنــد و 
آنچــه قابــل مالحظــه بــود، طوالنــی شــدن گفتگــو بــود کــه چهــار ســاعت بــه درازا کشــید، چــرا کــه هــر دو طــرف ادعــا 
داشــتند کــه نماینــدگان رســمی دولــت افغانســتان انــد )ادعایــی کــه تــا ســقوط حکومــت طالبــان در ســال 2001 پابرجــا 
ــان را پیشــنهاد کــرد، امــا طبــق گزارش هــا، مــال عمــر ایــن پیشــنهاد را نپذیرفــت  ــا طالب ــود(. مســعود ائتــالف نظامــی ب ب
و صرفــاً بــرای دادن پســت سیاســی و ملکــی بــه مســعود رضایــت نشــان داد و فرماندهــی نظامــی را همچنــان در کنتــرل 
ــه نتیجــه ی مثبتــی دســت نیافــت. دومیــن گفتگــو  ــه همیــن دلیــل، مســعود و طالبــان از گفتگوهــا ب خــود نگــه داشــت. ب
میــان مســعود و طالبــان، دو مــاه بعــد از آنکــه گفتگــوی اول نتیجــه ای در پــی نداشــت، در مــرز میــان جغرافیــای تحــت 

17 40 Saikal, “The UN and Afghanistan,” 30–31.
41 Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 

10, 2001, Reprint edition (New York, NY: Penguin Books, 2004), 155.
42 Some earlier talks occurred between the Rabanni government and approaching Taliban in Maiwand Wardak.
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کنتــرل طالبــان و نیــروی مســعود در شــهر چاریــکار والیــت پــروان برگــزار شــد. نماینــدگان مســعود در ایــن مذاکــره از 
طالبــان خواســتند کــه حــق معرفــی نصــف از اعضــای شــورای علمــا را بــه مســعود بدهنــد، خواســتی کــه از طــرف طالبــان 
رد شــد. طالبــان می ترســید کــه مســعود بــا بدســت آوردن ایــن حــق، مشــروعیت مذهبــی کســب کــرده و بــرای دوبــاره 

بدســت آوردن قــدرت توطئــه بچینــد43.
طالبــان بــه شــدت در پــی کســب پیــروزی نظامــی بــر جبهــه متحــد بودنــد )جبهه ایکــه بــه ابتــکار مســعود تنهــا چنــد هفتــه 
پــس از ســقوط کابــل از ائتــالف نظامــی تاجیک هــا، اوزبیک هــا و هزاره هــا شــکل گرفــت( و کمتریــن تمایــل را بــرای 
گفتگــو و مذاکــره از خــود نشــان دادنــد. طالبــان ایــن رویکــرد را بــا اقدامــات وحشــیانه تری شــدت بخشــید. آنهــا رییــس 
ــر ســاحات دیپلماتیــک تعــرض کــرده و مصئونیــت دیپلماتیــک را نادیــده گرفتنــد.  ــد، ب جمهــور ســابق را اعــدام کردن
ــورهای  ــن، کش ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــراه ش ــی هم ــات بین الملل ــا و اعتراض ــا محکومیت ه ــان ب ــل طالب ــن عم ــه ای ــد ک هرچن
ــم  ــک رژی ــی از ی ــدات ناش ــان را از تهدی ــی ش ــز نگران ــزی نی ــیای مرک ــورهای آس ــران و کش ــیه، ای ــر روس ــه نظی منطق
ــد،  ــس را رد کنن ــو و آتش ب ــان گفتگ ــر طالب ــه اگ ــد ک ــدار دادن ــورها هش ــن کش ــد. ای ــراز کردن ــالمی اب ــرای اس بنیادگ
ممکــن از جبهــه متحــد ضــد طالبــان حمایــت کننــد. مــال عمــر رهبــر طالبــان بــدون توجــه بــه ایــن تهدیدهــا، بــه گفتگــو 

ــی داد44. ــخ منف ــس، پاس و آتش ب
بــا آنکــه طالبــان اعتمــادی بــاالی ســازمان ملــل بخاطــر برســمیت شــناختن رژیــم طالبــان بــه عنــوان حکومــت جانشــین 
حکومــت ربانــی نداشــت )صندلــی نمایندگــی افغانســتان در ســازمان ملــل همچنــان در اختیــار حکومــت ربانــی بــود(، 
ــرای  ــد ب ــه متح ــان و جبه ــان طالب ــتی را می ــان نشس ــر طالب ــکا ب ــار امری ــت فش ــل 1998 تح ــم در اپری ــل بازه ــازمان مل س
ــان علمــای هــردو طــرف در اســالم  ــان پیشــنهاد کــرد کــه نشســتی می بحــث روی موضــوع یادشــده ترتیــب کــرد. طالب
آبــاد برگــزار شــود و بعــد از چهــار روز بحــث در ایــن خصــوص، هــردو جنــاح توافــق کردنــد کــه بیســت تــن از علمــا 
را بــرای گفتگوهــای صلــح و آزادی اســیران هــردو طــرف، نامــزد کننــد. طالبــان اندکــی پــس از ایــن توافــق از نامــزد 
کــردن علمــای جنــاح خــود خــودداری کردنــد45. تنش هــا شــدت گرفــت و لشکرکشــی های طالبــان علیــه جبهــه متحــد 
در شــمال و افغانســتان مرکــزی افزایــش یافــت. طالبــان دســت بــه قتــل عــام شــهروندان افغانســتان، کشــتار دیپلمات هــای 
ایرانــی، پنــاه دادن بــه بــن الدن و بــه صــورت بی ســابقه بــه ســرکوب زنــان و محــروم کــردن شــان از حقــوق اساســی شــان 

پرداختنــد. ایــن رفتارهــا باعــث شــد کــه منطقــه و جهــان علیــه اســالم گرایی طالبــان قــرار بگیرنــد. 
ســازمان ملــل، ایــاالت متحــده امریــکا و کشــورهای منطقــه گزینه هــای محــدودی بــرای فراخوانــدن طالبــان بــه منظــور 
گفتگوهــای دوجانبــه بــا جبهــه متحــد در دســت داشــتند. نشســت عشــق آباد کــه به تاریــخ 11 مــارچ 1999 در ترکمنســتان 
برگــزار شــد، تنهــا رویــداد دیپلماتیــک دوره طالبــان بــود کــه در آن نماینــدگان سیاســی جناح هــای درگیــر دور یــک 

میــز نشســته بودنــد. در ایــن نشســت چنــد موضــوع شــامل در آجنــدای مذاکــرات، قابــل بررســی انــد.

مخالفت های سیاسی
ــر دو  ــا، ه ــاس گزارش ه ــتند و براس ــاد نشس ــق آب ــل در عش ــازمان مل ــاطت س ــا وس ــد ب ــه متح ــان و جبه ــدگان طالب نماین
طــرف بــه توافقــات مشــخصی مبنــی بــر تقســیم قــدرت دســت یافتنــد. یکــی از اعضــای ارشــد جبهــه متحــد می گویــد 
کــه »در همیــن نشســت طالبــان توافــق کردنــد دولــت مشــارکت ملــی را بســازند، پارلمــان وحــدت ملــی را ایجــاد کننــد 
و قــوه ی قضاییــه وحــدت ملــی کــه در آن نماینــدگان تمــام اقــوام واقلیت هــای افغانســتان حضــور داشــته باشــنند را ایجــاد 
ــد  ــم هرچن ــه کردی ــان موافق ــا طالب ــی ب ــونت های فعل ــش خش ــور کاه ــه منظ ــی ب ــس دایم ــان روی آتش ب ــد. همچن نماین
ــره  ــی کــه چه ــا روی اســتاد ربان ــم مملکــت نشــدیم. م ــن زعی ــرای تعیی ــت همدیگــر ب ــه کســب رضای ــق نشــدیم ب موف
ــات ارشــد  ــتند.« یکــی از مقام ــد داش ــر تاکی ــا روی مالعم ــتیم و آنه ــد داش ــود تاکی ــل ب شناخته شــده در ســطح بین المل
ــان از راه زور  ــته های ش ــل خواس ــدد تحمی ــره در ص ــای مذاک ــی از جناح ه ــه »یک ــد ک ــان می گوی ــبق طالب ــی اس سیاس

18 43 Abdul Salam Zaeef, My Life with the Taliban, 1st edition (London: Hurst, 2011), 87–90.
44 Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, Second Edition, Second edition (New 

Haven, CT: Yale University Press, 2010), 85–86.
45 Rashid, 107–8.
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بــاالی طــرف دیگــر بــود. امــارت اســالمی مقــام نخســت وزیــری را کــه تــا آن زمــان در اختیــار مالمحمــد ربانــی از جنــاح 
طالبــان بــود، بــه اســتاد ربانــی از جنــاح مجاهدیــن پیشــنهاد کــرد، پیشــنهادی کــه از ســوی مجاهدیــن قبــول نشــد. آنهــا 

میخواســتند اســتاد ربانــی خــود رییــس جمهــور مملکــت شــود.«
ــا ایــن  ــد، ب ــد همدیگــر را کوبیدن ــه هــم ســازماندهی کردن هــردو طــرف در بهــار ســال 1999 حمــالت ســنگینی را علی
ــار نداشــت، امــا  ــل را در اختی ــا آنکــه کنتــرول کاب ــود. مســعود ب ــز ب ــداوم گفتگوهــا بســیار ناچی ــرای ت ــزه ب نتیجــه، انگی
ــه طــور چشــمگیر توســعه داد.  ــرون ب ــای بی ــا دنی ــه یــک سلســله اقدامــات دیپلماتیــک روی آورد کــه روابــط وی را ب ب
روســیه و ایــران اســلحه و مهمــات بــرای جنــاح مســعود فراهــم کردنــد، هنــد نیــز علیــه نیــروی نیابتــی پاکســتان )طالبــان( 
اعــالم پشــتیبانی کــرد؛ دروازه هــای انگلســتان و امریــکا بــروی دیپلمات هــای مســعود کــه میــان پنجشــیر و واشــنگتن و 
لنــدن در رفــت و آمــد بودنــد، بــاز بــود؛ و در نهایــت روابــط خــوب مســعود بــا اتحادیــه اروپــا و فرانســه ایــن فرصــت را 
در اختیــار مســعود قــرار داد کــه پایتخت هــای کشــورهای اروپایــی را بــه محلــی بــرای دادرســی و رســاندن درخواســت 
مســعود بــه ســمع مخاطبینــش درسراســر جهــان بــه شــمول جامعــه پراکنــده ی افغــان تبدیــل کــر  تــا بــه او در مبــارزه علیــه 
طالبــان بپیوندنــد. تالش هــای دیپلماتیــک مســعود بــرای طالبــان پرهزینــه تمــام شــد. طالبــان هــر روز بیشــتر شــاهد منــزوی 
شــدن امــارت اســالمی بودنــد. انــزوای طالبــان بــه خاطــر حمایــت از تروریســت های منطقــه ای و بین المللــی ونیــز بخاطــر 

رویکــرد افراطــی و نقــض حقــوق بشــر در داخــل افغانســتان بــود46.
ــان  ــرای گفتگــوی غیرمســتقیم می ــس اســالمی ب ــالش دیگــری از ســوی ســازمان کنفران ــاد، ت ســوای نشســت عشــق آب
ــا  ــان ب ــت. طالب ــه یاف ــدون نتیجــه خاتم ــت کــه ب ــارچ ســال 2000 در جــدده صــورت گرف ــه متحــد در م ــان و جبه طالب
پیشــرفت هــای نظامــی در ســال 2000 هیــچ انگیــزه ای بــرای توافقــات سیاســی نداشــتند. طالبــان تــا ســپتامبر ســال 2000 
م اغلــب مواضــع نظامــی را در اختیــار گرفتــه بودنــد و نیروهــای مســلح جبهــه متحــد را در اکثــر ســنگرها شکســت داده 
ــه  ــد ک ــر بودن ــی درگی ــی و جهان ــایل داخل ــیاری از مس ــا بس ــان ب ــی، طالب ــت آوردهای نظام ــن دس ــم ای ــد. علی الرغ بودن
مبنــای مخالفــت جهــان بــا طالبــان بودنــد. بــا آنکــه همــه جهــان در مخالفــت بــا طالبــان قــرار داشــت، پاکســتان تنهــا متحــد 

طالبــان باقــی مانــد.

شکست مذاکرات
ــل  ــد دلی ــد چن ــه متح ــان و جبه ــان طالب ــرات می ــت مذاک ــه »شکس ــد ک ــد می گوی ــه متح ــبق جبه ــای اس ــی از اعض یک
ــه پیــروزی نظامــی بــر همدیگــر؛ مســایل عمیــق و ریشــه ای قومــی، زبانــی  ــه نبــود اعتمــاد؛ تمایــل ب دارد کــه می تــوان ب
ــان دو طــرف توســط یــک  ــد )1( وقتــی گفتگوهــای می و تقســیمات سیاســی؛ مــوارد تخنیکــی دیگــر اشــاره کــرد مانن
جریــان ســومی تضمیــن نشــود، احتمــال ســرباز زدن و تغییــر مســیردادن توســط یکــی از طرفیــن  مذاکــره همیشــه باالســت؛ 
)2( هــر دو طــرف مذاکــرات بایــد صالحیــت عــام و تــام در مــورد گفتگوهــا و تصمیماتــی کــه اخــذ می شــوند داشــته 
باشــند در غیــر آن، مذاکــرات در پایــان روز هیــچ نتیجــه و ســودی در پــی نخواهــد داشــت. بــرای همیــن هیــچ تضمینــی 
وجــود نــدارد کــه طالبــان امــروز روی مســئله ای توافــق کنــد و فــردا آن را کتمــان نکنــد. بــه طــور مثــال، بحــث امــارت 
در روز اول گفتگوهــا هیــچ مطــرح نبــود، امــا طالبــان آن را بعــداً در آجنــدای گفتگوهــا شــامل کردنــد. تمــام اینهــا بــه 

ــر طالبــان و حلقــه ی مفقــوده ای اســت کــه آجنــدای طالبــان را فراهــم می کننــد. خاطــر فشــار خارجــی ب
ایــن منبــع همچنــان عــالوه می کنــد کــه »نبــود تضمیــن بــرای تصمیم گیری هــای الــزام آور و همینطــور فقــدان صالحیــت 
ــان  ــا طالب ــی ب ــای بین االفغان ــدنی در گفتگوه ــکاف های پرنش ــره، ش ــای مذاک ــی از طرف ه ــل در یک ــتقالل حداق و اس
بودنــد.« او خاطرنشــان می کنــد کــه »مذاکــرات مــا بــا طالبــان قطعــاً اگــر طالبــان صالحیــت کافــی بــرای تصمیم گیــری 
ــه می شــد، نتایــج  ــان از آن چــه روی آن توافــق صــورت گرفت ــع کتمــان طالب ــد ســومی مان ــا نهــاد قدرت من می داشــتند ی

بهتــری داشــت.«

19 46 Romain Malejacq, “From Rebel to Quasi-State: Governance, Diplomacy and Legitimacy in the Midst of Afghanistan’s Wars 

(1979–2001),” Small Wars & Insurgencies 28, no. 4–5 (September 3, 2017): 878– 80, https://doi.org/10.1080/09592318.2017.13

22332.
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نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی
شــمار جریان هاییکــه در منازعــات افغانســتان در دوره طالبــان دســت داشــتند، روز بــه روز افزایــش می یافتنــد. در یــک 
طــرف کســانی بودنــد کــه از طالبــان حمایــت می کردنــد و در طــرف دیگــر کســانی قــرار دارنــد کــه مخالــف ظهــور و 
تقویــت طالبــان بــه عنــوان یــک جریــان افراطــی اســالمی می باشــد کــه هــر آن می توانــد علیــه آنهــا تهدیــد خلــق کنــد. 
ــور  ــن دو کش ــد. ای ــت کردن ــل حمای ــان در کاب ــم طالب ــیس رژی ــه از تاس ــد ک ــوری بودن ــتان دو کش ــتان و عربس پاکس
ــه عنــوان یــک متحــد، منافــع اســتراتیژیک شــان را در ســطح منطقــه تامیــن کننــد. آنهــا  میخواســتند از طریــق طالبــان ب
طالبــان را در امــر مبــارزه بــا جبهــه متحــد حمایــت مالــی و انســانی کردنــد و عربســتان تــا زمانــی کــه طالبــان بــه اســامه 
ــد. امــا خیلــی زود روابــط  ــاه دادنــد حامــی طالبــان باقــی مان بــن الدن -یکــی از مخالفیــن داخلــی پادشــاه عربســتان- پن
ــه مســدود شــدن ســفارت عربســتان  دیپلماتیــک عربســتان و طالبــان بهــم خــورد و طالبــان را تحریــم کــرد کــه منجــر ب
در کابــل شــد. هرچنــد کــه پاکســتان حمایــت اش از طالبــان را تــا زمــان ســقوط طالبــان در ســال 2001 متوقــف نکــرد. 
در خصــوص گفتگوهــا بــرای صلــح، بــا آنکــه چانــس گفتگوهــا بــرای صلــح بســیار انــدک بــود، امــا پاکســتان بــه عنــوان 
تنظیم کننــده ی برنامــه ی نماینــدگان طالبــان در گفتگوهــای تســهیل شــده باقــی مانــد. برخــالف، جبهــه متحــد بــه طــور 
فزاینــده بــا مشــکل برخــورد و ایــن جبهــه معتقــد بــود کــه طالبــان گــروه مســتقل افغانــی نیســت کــه بــا آن هــا مذاکــره 

شــود.
ــورهای  ــد کش ــایه ها مانن ــن همس ــامل نزدیک تری ــد ش ــت می کردن ــد حمای ــه متح ــه از جبه ــورهایی ک ــته ی دوم کش دس
آســیای مرکــزی، روســیه، هنــد، ایــران و کشــورهای دورتــر ماننــد ســازمان ملــل، ایــاالت متحــده و کشــورهای اروپایــی 
می شــدند. روســیه و کشــورهای آســیای میانــه حمایــت هــای نظامــی و هوایــی شــان از جبهــه متحــد تحــت فرماندهــی 
ــب  ــر رادیکالیســم اســالم گرایان طال ــا آنکــه همــواره تــالش می کــرد در براب ــد. ترکمنســتان ب مســعود را گســترش دادن
ــران پــس از کشــته شــدن  ــی اعــالم کــرد. ای ــرای گفتگوهــای بین االفغان ــدار باشــد، حمایت هــای دیپلماتیــک اش را ب بی
دیپلمات هایــش بدســت طالبــان در مــزار شــریف، حمایــت هــای نظامــی اش را بــه جبهــه متحــد رســاند امــا هیــچ تــالش 

ــداد.  ــر انجــام ن ــای درگی ــان جناح ه ــح می ــرای صل قابل مالحظــه ای ب
ســازمان ملــل از همــان ابتــدا در امــر میانجی گــری بــرای برقــراری صلــح میــان جناح هــای درگیــر نــاکام شــد. نوربــرت 
هــول، نماینــده ســازمان ملــل بــرای افغانســتان نتوانســت طالبــان را متقاعــد کنــد کــه ســازمان ملــل در میانجی گــری بــرای 
ــرای  ــرار بدهــد کــه عرضــه ی تســلیحات ب ــز نتوانســت کشــورهای منطقــه را تحــت فشــار ق صلــح بی طــرف اســت و نی
طالبــان را متوقــف کنــد. او دو مــاه بعــد از تســلط طالبــان اســتعفا کــرد. از طــرف دیگــر طالبــان نیــز بــه بی طرفــی ســازمان 
ملــل بــاور نداشــتند چــرا کــه ســازمان ملــل بــرای نماینــده ی طالبــان صندلــی ای در مقــر ایــن ســازمان اختصــاص نــداده 
بــود. لخضــر ابراهیمــی، جانشــین هــول و ســایر دیپلمات هــای ســازمان ملــل نیــز توفیــق چندانــی در ایــن امــر نداشــتند. 

افغانســتان پــس از خــروج نیروهــای شــوروی از ایــن کشــور زیــاد در محــراق توجــه سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده 
امریــکا قــرار نداشــت، بــه همیــن دلیــل، ســهم ایــاالت متحــده امریــکا در برقــراری صلــح در افغانســتان بســیار ناچیــز بــود. 
ــود کــه بیشــتر باعــث شــد  ــان و حضــور اســامه بــن الدن در افغانســتان دو مســئله بحــث برانگیــز ب امــا مســئله حقــوق زن

طالبــان مــورد توجــه ایــاالت متحــده امریــکا قــرار بگیــرد. 
ــان را  ــکا طالب ــت و امری ــش یاف ــن گــروه افزای ــال سیاســت های زن ســتیزانه ی ای ــه دنب ــان ب ــاالت متحــده از طالب ــاد ای انتق
ــر ســفارت خانه های ایــاالت متحــده در افریقــا، اســامه بــن الدن عامــل ایــن  ــد. بدنبــال حمــالت ب »نفــرت انگیــز« خوان
ــن الدن در  ــامه ب ــا اس ــه ب ــم اینک ــد. علی الرغ ــداد ش ــکا قلم ــی امری ــت مل ــرای امنی ــدی ب ــد و تهدی ــناخته ش ــالت ش حم
ــد در منازعــات افغانســتان  ــری قدرت من ــرای موضع گی ــکا ب ــه می شــد، امری ــار محترمان ــوان مهمــان رفت ــه عن افغانســتان ب

انگیــزه نگرفــت.
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جمع بندی
مذاکــرات بیــن االفغانــی در افغانســتان را بــا توجــه بــه منازعــات مســلحانه در چهــل ســال اخیــر را می تــوان در ســه دوره 
تاریخــی دســته بنــدی کــرد. دوره اول، مذاکــرات میــان حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان و جناح هــای جهــادی در 
دهــه 1980 و اوایــل دهــه نــود؛ دوره دوم، مذاکــرت میــان جناح هــای مختلــف جهــادی در اواســط دهــه 1990 و ســوم، 
مذاکــرات میــان طالبــان و جبهــه متحــد در اواخــر دهــه 1990. مذاکــرات در ایــن ســه دوره عمدتــاً بــا شکســت مواجــه 
ــه اســت؛ میانجیگــران، بازیگــران منطقــه ای و بین المللــی و جریان هــای درگیــر در  شــده کــه از ســه عامــل تاثیــر پذیرفت
ــوان  ــاد شــده را می ت ــرم، شکســت مذاکــرات در دوره هــای ی ــن ســه عامــل را در نظــر بگی منازعــات افغانســتان. اگــر ای

طــور ذیــل شــرح داد:
ــه آنهــا نســبت داده می شــد تــالش کــرد گفتگوهــای  ــه بدنامــی کــه ب ــا توجــه ب حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان ب
مســتقیم را بــا جناح هــای برجســته ی جهــادی برقــرار کنــد امــا بجــای گفتگــو بــا جناح هــای برجســته، بــا گروه هــای کمتــر 
شناخته شــده ی کــه عمدتــاً در بــدل بســته های مالــی همــکار رژیــم بودنــد، وارد مذاکــره شــد. حکومــت ایدیولوژیــک 
ــام  ــی انج ــای نمایش ــف، تالش ه ــای مخال ــروه ه ــس گ ــه نف ــاد ب ــردن اعتم ــن ب ــرای از بی ــرد و ب ــا ک ــاره احی اش را دوب
ــق افغانســتان حفــظ شــد.  ــرای حــزب دموکراتیــک خل ــل مالحظــه ای ب ــی و سیاســی قاب ــدرت نظام ــد کــه ق داد. هرچن
ســازمان ملــل بــرای خــروج نیروهــای شــوروی از افغانســتان خــوب وســاطت کــرد امــا در تشــکیل یــک جریــان انتقالــی 
ــروز  ــع ب ــد. پاکســتان از تشــکیل یــک حکومــت بی طــرف کــه می توانســت مان ــاکام مان ــل از خــروج در افغانســتان ن قب
ــه خــروج شــوروی  ــازی کــرد. امریــکا ب ــه ب جنگ هــای داخلــی در افغانســتان شــود، حمایــت نکــرد و نقــش خرابکاران
از افغانســتان اولویــت قایــل شــد و بــا توجــه بــه توافقــات انتقالــی، بــه پاکســتان اعتمــاد کــرد. شــوروی موقــف ضعیفــی 
داشــت و مصــروف خــارج کــردن نیروهایــش و بحــران داخلــی بــود. امریــکا و پاکســتان از ضعــف شــوروی بهــره بــرده 

و هیــچ انتخابــی بــرای شــوروی جــز خــروج غیرمســئوالنه باقــی نگذاشــتند.
ــای  ــت قدرت ه ــه ی دس ــت بازیچ ــد و مملک ــتان نمی دیدن ــری در افغانس ــزرگ خط ــای ب ــن، قدرت ه در دوره مجاهدی
ــن دوره چرخــه ی نامعلومــی از جنــگ و گفتگــو میــان  ــن االفغانــی در ای ــخصه ی مذاکــرات بی منطقــه ای شــد. مش

ــود.  ــر ب ــای درگی جناح ه
در ایــن دوره قــدرت نظامــی حــرف اول و آخــر را مــی زد و آن هاییکــه قــدرت نظامــی بیشــتری داشــتند و از مهارت هــای 
ــان جناح هــای  ــار داشــتند. مذاکــرات می ــدرت را در اختی ــری از ق ــای بزرگت ــد، تکه ه ــری برخــوردار بودن ســازمانی بهت
ــد.  ــا می ش ــری زیرپ ــس از دیگ ــی پ ــا یک ــد و آتش بس ه ــاز می ش ــک آغ ــرکات کوچ ــا ح ــاله ب ــه س ــاً هم ــر تقریب درگی
ــاکام شــد و انتقادهــای ســازمان ملــل از جناح هــا افزایــش  ــرای یافتــن یــک راه حــل مناســب ن وســاطت ســازمان ملــل ب
ــی تحــت حمایــت شــان توســط خــود  ــق نیروهــای نیابت یافــت. کشــورهای فرصــت طلــب همســایه جنگ هــا را از طری

ــد. ــش بردن ــه پی ــا ب افغان ه
طالبــان کــه تــا ایــن دم فقــط از راه زور پیشــرفته بودنــد، رویکــرد همــه جانبــه ی نظامــی بیشــتر بــرای رهبــری شــان قابــل 
ــد در  ــه متح ــای جبه ــر نیروه ــان در براب ــت جنگــی دایمــی طالب ــدرت. وضعی ــرای تقســیم ق ــا مذاکــرات ب ــود ت ــول ب قب
شــمال، فرصــت ناچیــزی بــرای توافقــات سیاســی باقــی گذاشــته بــود. از ســوی دیگــر، انــزوای امــارت اســالمی طالبــان و 
بی اعتمــادی طالبــان نســبت بــه ســازمان های بین المللــی ماننــد ســازمان ملــل، فضــای کمــی بــرای تالش هــای دیپلماتیــک 
باقــی گذاشــته بــود. تنهــا فرصــت اســتثنایی، نشســت ترکمنســتان بــود کــه آن هــم بــه دلیــل عــدم توافــق طالبــان و جبهــه 

متحــد بــر ســر مســئله رهبــری افغانســتان، بــدون نتیجــه پایــان یافــت.
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ــو  ــق و گفتگ ــترش تحقی ــدف گس ــه ه ــه ب ــت ک ــان اس ــتقل افغ ــر مس ــاق فک ــک ات ــیا )HAS( ی ــب آس ــه قل جامع
ــه  ــیا ب ــب آس ــه قل ــت. جامع ــده اس ــیس ش ــل تاس ــال 2019 در کاب ــیا در س ــب آس ــورهای قل ــان کش ــتان و می در افغانس
ــل شــده و تمرکــز خــاص روی تحقیقــات و تســهیل گفتگــو و بدســت آوردن  ــت قای ــح اولوی گفتگوهــای جــاری صل
اجمــاع منطقــه ای در حمایــت از پروســه صلــح افغانســتان فعالیــت مــی کنــد. بــرای معلومــات بیشــتر در مــورد فعالیت هــای 

ــد: ــه کنی ــا مراجع ــه ویب ســایت م ــاً ب ــا لطف م
www.heartofasiasociety.org
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درس هایی که می توان از مذاکرات صلح افغانستان طی سال های 1980-1990 آموخت




