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 امریکا طالبان را تغییر داده نمی تواند
 

Marvin G. Weinbaum:نویسنده 
 

ز ربع قرن ایک و تقریباً  شدندتصرف ماز زمانیکه طالبان کابل را یعنی یک سال خالل مدت در 

. است ندادهنشان جز سرسختی در برابر تحول چیزی دیگری از خود به این تحریک ، آن یتوجودم

تا  1996های خود با رژیم طالبان که از سال  کنونی در افغانستان در اهداف و ستراتژی نظام 

 موفقیتبا دولت کابل و متحدانش تا  بعد اینکهبه عنوان امارت اسالمی حکومت میکرد و  2001

 مان عمالً ه و یا بدون قدرت، قدرتدر ، تفاوت چندانی ندارد. جنگید 2021 آگستدر ماه نهائی 

مالی منابع اند. وفاداری طالبان و تأمین  را رهبری کرده تحریکاین  ،های ارشد گروه از شخصیت

آن تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است. عالوه بر این، سیستم اعتقادی که محافظه کاری و 

های اسالمی دیوبندی که رهبران  آموزشرا هدایت می کند، هرگز از مکتب انعطاف ناپذیری طالبان 

 .آن پرورش یافته اند، دور نشده است مبنای بر این تحریک 

برای  ئیبه دنبال ابزارها ئی های جهانی و منطقه تحده و قدرتدر طول سال گذشته، ایاالت م

و ت گیرند در دسقدرت را این تحریک خواستند میقلیلی بودند که تعداد نظامی تأثیرگذاری بر رفتار 

ی ی سیاسئداری از شناسا به عنوان اهرم فشار، آنها عمدتاً با خودنمیکرد. بر آنها اعتماد  هیچ کس هم

، تحریم ها را علیه رژیم جدید اعمال کرده اند. با اتفاق نظر انکشافیو انکار کمک های مالی و 

 ع تفاوتتنو ۀنمایند که دارد که رژیم طالبان یک دولت فراگیرترالمللی اصرار غیرمعمول، جامعه بین

اکثر کشورها از دولت همچنان، تشکیل دهد. باشد، جامعه افغانستان  ئی های سیاسی، قومی و فرقه

ان زن مقابلدر  بخصوصخود را ای کابل خواسته اند تا سیاست های اجتماعی بسیار محدود کننده 

طالبان را نیز به قطع روابط با سازمان های تروریستی نظام غیرمستقیم، تحریم ها  طورکاهش دهد. 

 داده است.هشدار  ئیو منطقه  سرحدی -فرا
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ینیکه حطالبان  است. نظامشکست خورده  فشارگفت که تحریم ها به عنوان ابزار میتوان با اطمینان 

های  تسلیم شدن در برابر خواستاز  های خارجی است، المللی و کمکمشتاق دریافت مشروعیت بین

بر  و نمودهانحصار قدرت خود را تسلیم  به عقیده آنها از تحریک طالبان میخواهند که که  بیرونی

پیروزی  ۀرهبری طالبان پیوسته تقسیم ثمر .است امتناع ورزیده لجوجانهعقاید اسالمی سازش کنند، 

که تعهد مشابهی برای ایجاد یک دولت ناب اسالمی  ئیخود را با افغان ها ۀبدست آمدبه مشکل 

کمتر از گذشته، ایاالت متحده و جامعه جهانی تأثیر ایدئولوژی را نه وز امر .ندارند، رد کرده است

نها آبه نظر میرسد که  .ناچیز پنداشته اند این جنبشبه پیروان  تحرکدر تصمیم گیری طالبان و 

پرداخت آن هستند و خطراتی که برای پایبندی به اعتقادات خود و  طالبان مایل بهکه اغلب از قیمتی 

 .متعجب شده انداین تحریک سهیم میشوند، ارزش های در وفادار ماندن به کسانی که 

 دیپلمات .از طالبان داشت ناچیزیدرک  ، اکثراً همراه با دیگر قدرت ها ،، ایاالت متحدههمرفته روی

ً ها اغلب  یتواقع درحالیکه ، در پنداشته اندزنی  جنبش را صرفاً یک ستراتژی چانهناپذیری  انعطاف ا

ه به ن. شرایط طالبان مبنایبر  صرفتوافقات ممکن است، اما معامله گر نیستند. طالبان آشکارا 

مشروعیت به منظور دستیابی به مصالحه، بلکه به منظور ایجاد یک تریبون که در آن امیدوار 

ان کنندگان با طالبمذاکره . دنوارد مذاکره می شوطالبان  باشند،خواسته های خود برآوردن و بخشیدن 

 انیطول سال. در وجود دارد وصلیاین موضوع ندارند که مسائل غیرقابل  پذیرشتمایلی به  ا  اغلب

شده است که اگرچه  صرف رو در میان رهبری طالبان یافتن افراد میانهبرای زیادی  وقت، متمادی

 تغییر اند.ها در عقاید اصلی غیرقابل  تندرو مانند د، اما ان آزاد ترگفتگو معموالً برای 

 صلح، طالبانجریان در طول . است ساختهرا برجسته آنها تعامل با طالبان نیز دشواری اعتماد به 

مورد نیات واقعی خود گمراه مذاکره کنندگان دولت و سایر طرف های ذینفع را در طور عمدی  اکثرا  

پس از دستیابی به توافق با ایاالت متحده در دوحه، طالبان بالفاصله به تعهد خود بنابران،  .میکردند

از  طالبانقدرت،  غصب پس از پشت پا زدند. های جدی با رژیم اشرف غنی  مبنی بر آغاز گفتگو

 مکاتبی تمام ئگذاشتن رسانه ها و بازگشاآزاد وعده های خود مبنی بر عفو مقامات سابق دولتی، 

القاعده و  ارائه میداد که ازرا برداشت نادرست طالبان نیز مرتباً این  عدول نمودند. نظام دختران

 .سایر سازمان های تروریستی و جهادی فاصله گرفته است

لق خطالبان  نظام بین ایاالت متحده و  یک طرزالعمل، بدینسو سال گذشته ازعلیرغم این تجارب، 

مستقیم کمک های از باقی مانده و مذاکره دور گرچه شناخت کامل سیاسی از روی میز  .است شده

که منافع هر دو طرف تالقی  ساحاتی در ممکن ، داری شده است خودهمچنان  ئی مالی و توسعه
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رسیدگی به به همکاری در این گفتگوها عمدتاً نیاز فوری  شده باشد.، بحث های جدی انجام نموده

د ، این یافته که مقامات ارشهر چند کهشده است.  ی و نقدینگی مالی افغانستان مربوط ئغذا ناتبحرا

اعتماد اندکی را که با میتواند رهبر القاعده در مرکز کابل پناه داده اند،  طالبان به ایمن الظواهری

برداشته در جهت عادی سازی  که ی را و گام های کوچکبرده رهبری طالبان ایجاد شده بود از بین 

 شده، معکوس سازد. 

 طالبانارشد اقدامات تنبیهی جدید علیه رهبران  که ایاالت متحده در جستجویاکنون ممکن است 

سازمان ملل که به پانزده مقامات طالبان توسط  از ممنوعیت سفر 2019باشد. حذف معافیت سال 

 این، مهم ترین تحریم قابل بحث است. ده استسفر به خارج از کشور را دا ۀمقام عالیرتبه اجاز

 در کنفرانسمیشدند قادر  که دادمیمعافیت تمدید شده در ابتدا به آنها اجازه شرکت در مذاکرات را 

ن رسمیت شناختبسوی به تا عمالً  دادمیبه آنها اجازه همچنان بین المللی شرکت کنند و  مجالسها و 

ظواهری ممکن است گسترده تر باشد. برنامه های الهای ماجرای  اما پیامد نزدیک گردند.سیاسی 

ی به بانک ئمریکاادالر وجوه مسدود شده از بانک های ملیارد  3.5بایدن برای آزاد کردن  ادارۀ

معامالت مالی و تجارت آزادی نسبی د. گردمرکزی افغانستان ممکن است از نظر سیاسی دشوارتر 

میتواند معکوس شود. اگرچه بعید است حتا است که گسترش یابد و غیر محتمل جاری در اوایل سال 

ممکن است مریکا برای تالش های امدادی بین المللی تحت تأثیر قرار گیرد، اما اکه حمایت مالی 

البان ط نظامبه تقویت  داشته باشد که ممکن برنامه هائیواشنگتن  تمایل کمتری به کمک مالی به 

های امدادی سازمان های  بیشتر بر تالش فشاربرای اعمال  دنمیتوانکمک کند. به نوبه خود، طالبان 

تر پاسخ دهد. این به نوبه خود  سختشان های  های غیردولتی، به خواسته المللی و سازمانبین

 .یر بگذاردبر تمایل بسیاری از کمک کنندگان برای انجام تعهدات مالی خود تأثمیتواند 

ی را که بیش از بیست و پنج سال ئها درسچه اندازه تحوالت اخیر ممکن است نشان دهد که ما 

تجربیات نشان داده است که قوانین  .مای ، آموختهآمدهفرصت برای مشاهده و تعامل با طالبان به دست 

از باورهای  ه ایوعاهداف و اخالق آن توسط مجمدر مورد جنبشی که  یالمللعادی دیپلماسی بین

بر طالبی که های دیگر  تحریم ها و فشار جنبۀ تطبیقی ندارد.شود، چندان  هدایت میدینی  سخت

ل آینده قابگردد. به نظر میرسد که در موفق  نمیتواندایمانش در حال آزمایش است  نمایداحساس می 

با در خطر . که هست بپذیرد ندارد جز اینکه طالبان را همانطور ئی بینی، ایاالت متحده چاره پیش

، ممکن است جز ایجاد یک رابطه مریکا و رفاه مردم افغانستاناامنیت و منافع ستراتژیک  افتادن

 ، راه دیگری نداشته باشیم.و حتی ناخوشایندا تنگ تنگ


