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 همقدم

تأمل و  ازمندین کیرخ نمود که هر یاو منطقه یول بزرگ داخل، دو تح1400نخست سال مهیدر ن

 کیهه خرداد بود کههه در 28است. تحول اول، حماسه بزرگ انتخابات  حیصح لیتدبر و داشتن تحل

 میرهبههر ح هه  یهاتیمههردت تحههت هههدا یو هوشمند یاله تیبا لطف و عنا  ییکامالً استثنا  طیشرا

 .کشور افغانستان است یوط به مسائل داخلحول دوت مربآمد. اما ت دیپد یانقالب اسالم

 20پهها از   ههایدارد. آمر لیهه و تحل نیههیتب ،یبه بررس ازیگوناگون ن  یهاافغانستان از جنبه  تحوالت

 یهاو خسههارت  هانهههیل هزدر حق ملت مظلوت افغانستان، بهها تحمهه   تیظلم و جنا  ،یگرسال اشغال

 .کشور شد نیبار از امجبور به فرار خفت ،یو مال یجان نیسنگ

 یاکشههور شههتاب قابههل مالحظههه  نیهه از افغانستان، به رونههد افههول قههدرت ا   ایطور قطع فرار آمر  به

 نیهه برتههر قههرار گههرفتن ا تیهه مجدد طالبههان در افغانسههتان و در موقع  زشیخ  ی. از بُعد داخلبخشدیم

 انیهه را در داخههل کشههور م یآن، سؤاالت فراوانهه  یو اعتقاد یمذهب  یبا توجه به سابقه، مبان  ان،یجر

انقههالب بههه وجههود آورد    یروهههایو اصحاب رسههانه و ن  یاسیس  یهاانیمردت و خصوصاً جر  آحاد

 .است

 یو مههذهب یزبههان ،یخیتههار ،ییایهه مشترکات جغراف نیو افغانستان، و همچن رانیا یبه مرز طوالن  نظر

 یاسههالم یجمهور تیامنو   یمنافع مل  یدو کشور، تحوالت افغانستان از جهات مختلف بر رو  نیب

 .است رگذاریتآث

ضرورت است. متن حاضههر  کیپاسخ درست به سؤاالت مربوط به تحوالت افغانستان   یرونیا  از

هم ههاران در معاونههت   یهدف از سههو  نیتحوالت افغانستان، با هم  ژ  یو  «یاسیبا عنوان »پرسمان س

 .باشد دیمف یسایس انیکارشناسان و هاد یاست برا دیشد ، ام هیسپا  ته  یاسیس

 ی جوان داهللی 

 در سپاه  هیفق یول یندگی نما یاسیس معاون
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 افغانستانفصل اول: آشنایی با 

 

 
 وضعیت افغانستان از نظر جمعیتی، زبانی، قومی و مذهبی چگونه است؟ -1

هفتمین کشههور ومیلیههون نفههر جمعیههت دارد و سههی 39. از نظههر جمعیتههی، افغانسههتان حههدود 1

 ست.پرجمعیت جهان ا

 30درصههد ، تاجیههک) 40چون پشتون) ،هایی. از نظر قومی، افغانستان متش ل است از قومیت2

 درصد .  10درصد  و ازبک) 20 ، هزار )شیعه )درصد

شههد    معرفههی  مههردت  درصد  ۷۷  استفاد   مورد  مادری  زبان  عنوان  به  فارسی  . از نظر زبانی، زبان4

 زبههان  درصههد،  3  ترکمنههی  زبههان  درصههد،  11  ازب ههی  زبان  درصد،  30  پشتو  زبان  همچنین.  است

 است  طبیعی.  استشد   اعالت  ددرص  1  بلوچی  زبان  و  درصد  1  نورستانی  زبان  درصد،  1  ایپشه

 زبانههه  دو  افغانسههتان  در  زیادی  مناطق  زیرا  ؛است  بیشتر  100  از  شد   ذکر  درصدهای  مجموع  که

 .هستند



 تحوالت افغانستان ژهیو 

 

 صفحه5

 ۷0 تهها 65 هسههتند)بین حنفههی  مههذهب  نپیروا  از  افغانستان  مسلمان  مردت  . از نظر مذهبی، غالب5

 بههه کسههی و خفهها هسههتند در این ههه یهها ندارنههد وجود یا سنت اهل دیگر مذاهب پیروان  درصد .

دومههین مههذهب مههردت افغانسههتان، مههذهب شههیعه  .است نیافته شهرت مذاهب گونه  این  از  پیروی

 افغانسههتان نشیعیا جمعیت شود. عمد درصد جمعیت افغانستان را شامل می  20است که حدود  

 .دهندمی تش یل  سادات  و هاهزار   را

 و اهمیتی دارد؟افغانستان از نظر ژئوپلیتیکی چه موقعیت  -2

 مهمههی  محههل  در  کشور  ای برخوردار است. اینبه لحاظ ژئوپلیتی ی، افغانستان از موقعیت ویژ 

 وصههل  مههه   بههه  را  میانههه  آسههیای  و  غربههی  آسههیای  جنههوبی،  آسههیای  شرقی،  آسیای  که  قرارگرفته

 و تاجی سههتان شههر ، و جنههوب در پاکسههتان غههرب، در ایههران افغانسههتان، کنههد. همسههایگانمی

رغم آن ههه درواقههع، علههی  .هسههتند  شههرقی  شههمال  در  چههین  و  شههمال  در  ترکمنسههتان  و  تانازب س

 از جملهههشود، چههون بهها کشههورهای مهمههی افغانستان کشوری محصور در خش ی محسوب می

به غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقههاز  ورود . همسایه است، درواز چین، ایران، تاجی ستان و..

توانههد بههه ایههن منههاطق افغانستان حضور داشههته باشههد، هههم می  است. براین اساس، قدرتی که در

چههون چههین و روسههیه را   ،ای کشههورهاییتواند تحرکههات منطقهههدسترسی داشته باشد و هم می

 کنترل کند. 

 عیتی دارد؟ابع طبیعی و معادن، چه وضافغانستان به لحاظ من  -3

 طلههق کرومیههت، مهها، سههن ،زغال ت،خا نفت طبیعی، گاز به توانمی افغانستان طبیعی  منابع  از

 سههرب،  گههوگرد،  باریوت،  سولفات  ، خاکستری  و  سبز  و  سفید  هایرن   به  شفاف  کانی  نوعی)

 مجمههوع ارزش. درکهه  اشههار  هههاکانی دیگههر و اورانیههوت قیمتی، هایسن  و نمک  آهن،  روی،

 بسههیاری غنههی  معههادن  همچنین افغانسههتان  .است  دالر  میلیارد  هزار  سه  افغانستان  زیرزمینی  معادن

 و اسههت نظیربی جهان در  خود  نوع  در  که  دارد  سن زغال  و  فیروز   زمرد،  الجورد،  طال،  چون
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تان بههه اسههت. بههه همههین دلیههل، افغانسهه شد می  استخراج  معادن  این  از  سن زغال  نوع  13  حدود

 ت.  »بهشت معادن« معروف شد  اس

 د؟های سیاسی فعال در افغانستان کدامنها و جریانگروه -4

 کشههور این احزاب بیشترین اما  ؛دارد  طوالنی  سابقه  افغانستان  در  سیاسی  احزاب  پیدایش  اگرچه

 برای  و  ی دیگر  کنار  در  که  احزاب  این.  است  شد   ایجاد  شوروی  نیروهای  علیه  جهاد  زمان  در

 دچههار  آنههها  اکثههر  شههوروی،  بههر  پیههروزی  از  پهها  جنگیدنههد،  مههی  شههوروی  ارتههش  راندن  بیرون

هههای مهههم به هر حال، احههزاب و گرو  .گرفتند قرار ی دیگر برابر  در  و  شدند  داخلی  اختالفات

 سیاسی افغانستان عبارتند از:

سههیا أتآن را  «الههدین ربههانیبرهان»پایگا  اصلی این حزب که    اسالمی:  جمعیت  . حزب1

 دولههت یائهه ر عنههوان به  کمونیستی،  دولت  ش ست  از  . ربانی پاهاستکرد، در میان تاجیک

ریاسههت   «الدین ربههانیصالح»، پسرش  1390پا از ترور ربانی در سال    .شد  انتخاب  مجاهدین

 سیاسههت سههطح در حزب این سیاسی شخصیت تریناین حزب را بر عهد  گرفته است. برجسته

 .است  «ورحمد نعطا م»افغانستان،   ملی

 بحههز ایههن حامیههان بیشتر و کرد تأسیا «ح متیار گلبدین» را حزب ایناسالمی:  . حزب2

 قههدرت که هاییح ومت تمامی  با  تاکنون  سیاأت  زمان  از  اسالمی  حزب  .هستند  پشتون  قوت  از

 .است جنگید   داشتند،  دست در  را

شههد  تأسههیا «مزاری لیعبدالع» رهبری به و بامیان در این حزب اسالمی: وحدت . حزب3

 و دیجههها قدرتمنههد احههزاب از ی ههی بههه هههزار  قههوت از احههزاب برخههی اتحههاد بهها و توانسههت

طالبههان   به دسههتبعد از شهادت مزاری    .شود  تبدیل  افغانستان  در  هاهزار   حزب  تأثیرگذارترین

ای تش یل دادند کههه همگههی آنههها های این حزب، احزاب جداگانه، سایر شخصیت۷3در سال  
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علی وان »وحدت اسالمی« داشتند. محمدکریم خلیلی، محمد محقق، محمد اکبههری و قربههانعن

 ها بودند.  ن شخصیتیعرفانی از ا

 شههناخته  نیههز  افغانسههتان  دمههوکرات  سوسههیال  حههزب  نههات  بهها  حههزب  این  ملت:  افغان  . حزب4

کههه در دولههت  بههود  «احههدی  انورالحههق»  طالبههان، رهبههری آن بههر عهههد   سقوط  از  پا.  شودمی

 بود.  افغانستان  مرکزی  بانک رئیا و  مالیه وزیر  کرزای،

. شد  ایجاد  «دوستم  عبدالرشید»  رهبری  به  13۷1  سال  در  افغانستان:  اسالمی  ملی  . جنبش5

ههها در افغانسههتان خیلههی کههم ترکمن)جمعیههت ترکمن  و  ازبک  قوت  از  بیشتر  حزب،  این  ترکیب

  .دکننمی زندگی  افغانستان  شمال  هایوالیت در  که  است  است 

 «محسههنی آصههف  محمههد  اهللآیت»  رهبری  با  و  1358  سال  در  حزب  این  اسالمی:  . حرکت6

 آقههای پا از سههقوط دولههت طالبههان، .است تشیع اهل احزاب جمله از حزب  این.  گرفت  ش ل

 گرفت؛  صورت  و در حزب انشعاب  کرد  گیریکنار   حزب  این  سیاسی  هایفعالیت  از  محسنی

اکنههون، . هم«انههوری  سیدحسههین»  رهبههری  به  دیگری  و  «جاوید  محمدعلی  سید»  رهبری  به  ی ی

 رعهد  دارد.  رهبری حزب را ب  «کاظمی عبدالغنی  حاجی»

 اهللصبغت» پاکستان، به رهبری در 135۷  سال  این حزب در  افغانستان:  نجات  ملی  . جبهه7

 حامد کرزای نیز از فعاالن این حزب بود.  .  گرفت  ش ل  «مجددی

 بیشههتر  شههد و  تشهه یل  «سههیاف  رسههول  عبههدالرب»  رهبههری  بههه  حههزب  این  اسالمی:  . دعوت8

 مبارز   در  مجاهدین  اصلی  هایجریان  از  ی ی  میاسال  دعوت  .هستند  پشتون  قوت  از  آن  اعضای

 .بود  افغانستان  در  شوروی  نیروهای  با

انسههجات و اکنههون دچههار عدتها آن است کههه همگههی آنههها همن ته مهم در ارتباط با این تش ل

 هستند. ضعف جدی 
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 موقعیت شیعیان افغانستان چگونه است؟  -5

جههات« مسههتقر هسههتند کههه نستان موسوت به »هزار . به لحاظ جغرافیایی، در مناطق مرکزی افغا1

 میههدان، والیههات مسههاحت بیشتر همچنین و است منطقه این از بخشی دای ُندی و  بامیان  والیات

 .  گیردبرمی در  را پَروان  و غور پُل،  سَر غَزنی،

 درصد .  20. به لحاظ قومی هم هزار  هستند و از نظر جمعیتی در اقلیت هستند)2

های تههرین تشهه لیاسی حههزب وحههدت اسههالمی و حههزب حرکههت اسههالمی مهم. از لحاظ س3

سیاسی شیعیان افغانستان هستند که هر دو بعد از پیروزی انقههالب اسههالمی تأسههیا شههدند و در 

 افغانستان تأثیر خوبی داشتند.  تقویت موقعیت سیاسی شیعیان در  

تش یل دولت طالبههان و سههرنگونی   ویژ  بعد ازه  ادوار تاریخی، ب  . با این حال، شیعیان در همه4

 اند. آن، هموار  مورد ستم و تجاوز واقع شد 
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 فصل دوم: وضعیت طالبان در افغانستان

 

 
 طالبان چگونه شکل گرفت؟ -1

 دیههدگا  دو رابطه این در اما ؛ندارد وجود اطمینانی قابل  و  موثق  منابع  طالبان  لتش ی  با  رابطه  در

 :دارد  وجود عمد   روایت یا

 در واکنشههی را آنههها  ظهههور  و  کرد   تلقی  خودجوش  را  طالبان  ظهور  ایعد   اول،  روایت  . در1

 جلوگیری  برای  که  انددانسته  مقتدر  مرکزی  دولت  یک  فقدان  و  امنیت  نبود  مرج،  و  هرج   برابر

 .اندکرد  قیات  عمومی  اموال غارت  و چپاول  از

 چههون ؛کشههورهایی ایمنطقههه هایسیاسههت از ناشههی را طالبههان گیریشهه ل دیگههر . برخههی2

 یههک  را  گههرو   ایههن  تشهه یل  داننههد. بنههابراین،می  آمری هها  و  امارات  سعودی،  عربستان  پاکستان،

 سههازمان از سههوی مسههتقیماً طالبههان معتقدنههد و  کههرد   تلقههی  اطالعههاتی  و  جاسوسی  کامالً  پدید 

 و آمری هها جاسوسههی مانسههاز از سههوی غیرمسههتقیم صورت به و   ISI)پاکستان  نظامی  اطالعات

 .است  آمد   وجود به  انگلیا
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 عوامههل از تر باشد. بنابراین، تش یل طالبههان را بایههد متههأثررسد تلفیق این دو نظر دقیقبه نظر می

 ایههن  از  کشههورها  سههایر  حمایت)خارجی  عوامل  کنار  در..   .و  داخلی  جن   امنیتی،  خأل)داخلی

 .دانست  گرو 

 چگونه بوده است؟سیر تحول تاریخی طالبان  -2

 تحول تاریخی طالبان را باید به سه دور  تقسیم کرد:

: طالبههان در ایههن دور  بههه 13۷5تا تش یل دولت در سههال  13۷3گیری در سال  . از زمان ش ل1

 د در افغانستان مشغول بود تا سرانجات توانست دولت تش یل دهد.های متعدجن  و خونریزی

 مرانی طالبان است: در این دور ، طالبان در افغانستان دولههت ح ور که د  1380تا    13۷5از    -2

 با حمله آمری ا، سقوط کرد. 1380داد تا این ه سرانجات در سال  تش یل 

تههالش   با وجههودیری مجدد: در این دور ،  گتاکنون؛ یعنی از زمان سقوط تا قدرت  1380. از  3

اما بعد از حمله آمری ا بههه عههرا  و   ها برای حذف طالبان از صحنه سیاسی افغانستان،آمری ایی

کاهش تمرکههز آمری هها بههر افغانسههتان و همچنههین، وجههود فسههادهای متعههدد در دولههت انتقههالی 

درون افغانسههتان کههرد تهها  تدریج شروع بههه پیشههروی و تصههرف منههاطقی دره  افغانستان، طالبان ب

 کرد  است.   درصد خاک افغانستان را تصرف 90، در روزهای اخیر حدود  این ه در نهایت

 ساختار تشکیالتی طالبان چگونه است؟ -3

گههرو  در  نیکه رهبر ا یاشد  است. به گونه  یطراح  یساختار سلسه مراتب  کیطالبان براساس  

نائههب اول و دوت و نائههب  نیرأس همه امور قرار دارد. رهبر طالبان سههه نائههب دارد کههه بهها عنههاو

وجود دارد که امور مربوط به مههوارد   زیالقضات ن  یقاض  کی  نی. همچنشوندیخطاب م  یاسیس

آنههها  نیاسههت کههه مهمتههر  یمختلف  یشوراها  یطالبان دارا  نیبرعهد  دارد. همچن  راو...    ییقضا

طالبههان  انیهه م نیهه نفههر اسههت. البتههه در ا 23آن حههدود   یآن است و تعداد اعضهها  یرهبر  یشورا

 .باشدیم زین  یو اقتصاد یاسیس  ،یاطالعات  ،ینظام  یهاتهیکم  یبرخ  یدارا



 تحوالت افغانستان ژهیو 

 

 صفحه11

های مختلف تشکککیل دهنککده درونی طالبان چگونه است؟)گروهبندی  گروه  -4

 طالبان کدامند؟(

آن  یبههه اتفهها  اعضهها بیهه قر تیهه بههه وجههود آمههد و اکثر یخاسههتگا  درونهه  کیهه طالبههان بنههابر 

 یهههاتیهمانگونههه کههه در بههاال اشههار  شههد، حما  ان،یهه م  نیهه هسههتند. در ا  یافغانسههتان  یهاپشتون

آن اسههت کههه طالبههان  نجایمؤثر بود. ن ته مهم در ا زین  یاو فرامنطقه  یامنطقه  گرانیباز  یخارج

گههرو   کیهه نداشته و ندارد. تنههها  یخاص یوستگیها پگرو  ریتاکنون با سا  لی بدو تش  از همان

گههرو  بههه  نیهه مجموعههه ا  ریهه نائب رهبههر طالبههان اسههت، در ز  زیکه رهبر آن ن  یبه نات شب ه حقان

 ایهه اسههت و هههم معههاون  یهم فرماند  شب ه حقان  یوجود دارد. رهبر شب ه حقان  یصورت رسم

 نائب رهبر طالبان است.

 ای طالبان چیست؟خاستگاه دینی و اندیشه -5

 بههه نههات  روسههتایی  در.  اسههت  هند  اوتارپرادش  استان  در  دیوبند  مدارس  از  طالبان  ف ری  آبشخور

 نههانوتوی  قاسم  مال»  به نات  مذهبی  سنی  مولوی  از سوی  دارالعلم  عنوان  تحت  ایمدرسه  د«»دیوبن

 گرفههت کههه شهه ل ضدشههیعی سههلفی متعصههب دهلههوی اهلل ولههی  شهها   مولوی  پیروان  از  «دهلوی

در مقابههل  مسههلمان جوانههان اف ههار از صههیانت و  انگلسههتان  به دست  هندوستان  اشغال  به  واکنشی

 در  و  بههه کههار کههرد  شههروع  طلبه  15  با  دیوبند  روستای  در  مدرسه  نای.  بود  شدن  هندو  مسیحی و

   .کرد پیدا  اریاقم  مدرسه 1000  سال، 100 از  کمتر

 جههدا قار شههبه از مسلمانان از توجهیقابل بخش پاکستان،  استقالل  و  هند  قار   شبه  تجزیه  از  بعد

 پاکستان،  دیوبند  رسدر این میان، مدا.  شدند  مستقر  بنگالدش  در  تعدادی  و  پاکستان  در  و  شد 

 بهها جهههاد وانعنهه  بههه افغانسههتان اشههغال از بعد و گرفت رونق ضدشیعی سنی  هایمولوی  با تالش

 آنجهها  بههه  شد   تجهیز  و  سازماندهی  پاکستان  ارتش  اطالعات  از طریق  این مدارس،  طالب  کفر،

ا شههوروی، بهه   بههه دسههتقطب، پا از اشغال افغانسههتان    سید  پیروان  دیگر  سوی  از  .شدند  گسیل
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 تشهه یل  را  های افغان« به منظور جهههاد بهها شههوروی، القاعههد افغانستان و تش یل »عرب  ورود به

 وابسههته کههه  شوروی، پیوندی میان طالبان  به دستدر این زمان، پیرامون اشغال افغانستان  .  ندداد

 از دو هههر البتههه. برقههرار شههد کنههد،می  تغذیههه  وهابیههت  از  کههه  القاعههد   و  اسههت  دیوبند  اندیشه  به

 تصههوف بههه دیوبنههد مدرسههه کههه اسههت ایههن  در  عمههد   تفاوت.  اندگرفته  الهات  سلفی  هایاندیشه

ندارند. به هر حههال، بههه طههور کلههی، سههه   خوبی  میانه  چندان  تصوف  با  هاوهابی  و  نددار  گرایش

 طالبان عبارتند از: و اندیشهی اصلی تف ر  پایه

 آنههان.  است  سلفیه  و  هند  دیوبندی  تبم   از  ناشی  طالب،  مالیان  اندیشه  مبانی  گری:. سلفی1

 نظههر به. دانندمی نقد و خطا هرگونه از دور و طالیی، دوران را اسالت  میانی  و  آغازین  هایدور 

 سههنت و سههیر  بههه را اسههالمی زنههدگی مشخصههات ترینشههبیه و تریننزدیههک دور  ایههن ،آنههان

برگههردد. البتههه  دور   آن  بههه  نیز  مسلمانان  اکنون  زندگی  نظات  باید  و  داشته،   ص)محمد  حضرت

ه بههه لحههاظ گری بهها ت فیرگههری متفههاوت اسههت. ن تههه دیگههر این هه باید توجه داشت که سههلفی

 مذهبی، طالبان حنفی مذهب هستند. 

 کردن زند   طالبان،  و  دیوبندی  سیاسی  اندیشه  در  اصل  ترینمهم  خالفت:  . اعتقاد به نظام 2

 ح ومت  بودن  اسالمی  در  را  جامعه  ماندن  یاسالم  طالبان،.  است  اسالت  سیاسی  نظات  در  خالفت

 ح ههومتی نظات کردنزند  مستلزت طالبان، موردنظر  آرمانی  جامعه  به  بازگشت  بنابراین،.  داندمی

 و نصههب شورا، عقد، و حل اهل بیعت سیاسی، نظات این ارکان از است.  خالفت  یعنی  ،زمان  آن

 .ندارند  یگاهجای  احزاب  و  مردت  امارت، و  خالفت  تئوری در.  است غلبه

 ان،افغانسههت اسههالمی دولههت ریاسههت و خالفههت برای  که  دارد  اعتقاد  طالبانقومی:    . برتری3

 گههذارپایه او  زیههرا  دارنههد؛  اصههالت  و  شایسههتگی  پشههتون،  قههوت  از   ابدالی)  درانی  احمدخان  قبیله

 شد.  افغانستان کشور تش یل  به منجر  که  است قندهار  در مستقل  ح ومت  اولین
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 صفحه13

هایی با هکک  قبال داعش چگونه است؟ این دو چه تفاوتطالبان در  رویکرد    -6

 دارند؟

های اخیههر، ر و فعالیت داعش در افغانستان است و اتفاقاً در سههالشدت مخالف حضوه  طالبان ب

هههای کنند  با داعش در افغانستان، طالبان بههود  اسههت. تفاوتکنند  و مقابلهنیروی اصلی کنترل

 ت:این دو در چند محور اس

مههذهب  تروریستی دارد، اما طالبههان حنفههی  –. ف ری: داعش وهابی است و روی رد ت فیری  1

 روی رد ت فیری ندارد.است و  

خههود، اولویههت را بههه دشههمن قریههب؛ یعنههی مسههلمانان   . روی رد مبارزاتی: داعههش در مبههارز 2

)دشههمنان خههارجی  خههود را دشههمنان بعید  لبان اولویههت مبههارز دهد، اما طاغیرهمرا  با خود می

 اند.  دمی

روی ههرد فراملههی و   تأکید هر دو به احیای خالفت، داعش  با وجود. نگرش نسبت به خالفت:  3

جهانشمول بههه خالفههت دارد، امهها طالبههان روی ههرد ملههی دارد و صههرفاً درصههدد ایجههاد خالفههت 

 اسالمی)امارت اسالمی  در افغانستان است.

د، امهها طالبههان چ اعتقادی به دیپلماسی و مذاکر  ندار. روی رد سیاسی: در حالی که داعش هی4

 دیپلماسی هم روی آورد  است.  اخیراً با تش یل هیئت سیاسی، به مذاکر  و

های افغانستانی هستند، اما داعش متش ل . عناصر تش یل دهند : اکثریت گرو  طالبان پشتون5

 های مختلف بود.از افرادی با ملیت

 هایی با ه  دارند؟ چه تفاوت اعده چگونه است؟ این دورابطه طالبان با الق -7

بههه افغانسههتان هسههتند، امهها تنههها در  یشههورو یطالبان و القاعد  اگرچههه هههر دو محصههول حملههه

داعههش  انیکه م  ییهابا هم اشتراک داشتند. تمات تفاوت  یشورو  یگرضرورت مقابله با اشغال

وجود دارد.   زیطالبان و القاعد  ن  انیبه آنها پرداخته شد، م  یو طالبان وجود دارد و در سؤال قبل
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القاعههد  را نههه بههه  یاکنون طالبان با القاعد  ارتباط دارد و اعالت کرد  که اعضههاحال، هم  نیابا  

   شود.    لیالقاعد  تبد  یبرا  یکه افغانستان به مأمن  دهدیو نه اجاز  م  دهدیم لیتحو   ایآمر

رت، های این تغییر چیسککت؟ در هککر صککوانهآیا طالبان تغییر کرده است؟ نش  -8

گرفته است؛ راهبرد   مواجهه طالبان با مردم برچه اساسی صورت  تغییر در شیوه

 است یا تاکتیک؟

ای تغییر ن رد ، اما وهابی و ت فیری هم نیسههت. تغییههر در نههوع طالبان به لحاظ کالمی و اندیشه

 ا گذشته، به این دلیل است کههه طالبههان پهها ازطالبان با مردت و غیرنظامیان در مقایسه ب  همواجه

ن قدرت در افغانستان بدون همراهی مردت ها تجربه، به این نتیجه رسید  که در دست گرفتسال

 گذشههته نیم و دهه  دو  حداقل  در  پذیر نیست. در عین حال باید توجه داشت که تحوالتیام ان

 ایههن تههرینمهم. اسههت کههرد   90  دهههه  بانطال  از  متمایز  را  کنونی  طالبان  عمالً  که  گرفته  صورت

 :از عبارتند  عوامل

 مالعمههر مانند  کاریزماتیک  رهبر  یک  نقش  به  باید  ینهزم  این  در:  کاریزماتیک  رهبری  فقدان  .1

 را مالعمههر مأموریههت اندنتوانسههته کههداتهیچ بعههدی، رهبههر دو  وی،  مرگ  از  بعد  که  کرد  اشار 

 و ف ههری مرجعیههت اعتبههار، توانمنههدی، لحههاظ بههه  مههرمالع  از  بعههد  رهبههران  درواقع،.  دهند  ادامه

 .کنند  پر را  مالعمر  خالی  جای  اندنتوانسته  هنوز قدرت،

 جههوان  طالبههان  کنههونی  اعضههای  از  زیههادی  بخههش:  افغانسههتان  جامعه  در  نسلی  تحوالت  تداوت  .2

 خههود از  پههیش  نسههل  بهها  و  اسههت  اجتمههاعی  و  فرهنگی  تغییرات  حامل  جوان  نسل  مسلماً  و  هستند

 از متههأثر زمههان،  مههرور  بههه  دیگههری  گههرو   هههر  هماننههد  طالبههان  وضههعیت،  ایههن  در.  است  تمتفاو

 دهههه در طالبههان نگهها   مثالً.  اندشد   گراترعمل  افغانستان،  سیاسی  و  جتماعیا  فرهنگی،  تحوالت

 در  شههاننگا   آرات  آرات  گذشههته  دهههه  در  امهها  بود،  منفی  هااقلیت  و  هاهزار   شیعیان،  ایران،  به  ۷0

 را  خودشههان  قدرت  حداقل  بتوانند  که  منظور  این  به  است؛  شد   متفاوت  و  کرد   تغییر  هزمین  این
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 صفحه15

 آشههنا جدید هایرسانه و توئیتر با طالبان جدید نسل که است جالب زمینه همین در.  کنند  حفظ

معتصههب   افههرادی  طالبان  ، ایران)کشور ما    ۷0  دهه  نسل  تصور  در  که  حالی  در  بنابراین،.  هستند

 فههر   طالبههان  وضههعیت  اکنههون  امهها  جنگند،می  فقط  که  هستند  فتارهای غیرعقالییو متحجر با ر

 و روزتر  به  گذشته  دهه  دو  در  طالبان  هایسبک  و  ف ری  الگوهای  ت؛اس  کرد  و هوشمند شد 

 .  است شد   طالبان درون  در  هم  هاییش اف  ایجاد سبب  امر، همین البته.  است  شد  تردقیق

 پشههتونی  و  قههومی  طالبههان،  درونههی  هایسههنت  از  بخشی  چون  که  دکر  اشار   باید  زمینه  همین  در

 ملههی و عمههومی بعههد  انههدک  انههدک  تا  است  کرد   شتال  گذشته  دهه  چند  این  در  طالبان  است،

 جایگهها  بههر صرفاً اگر که رسید  نتیجه این به طالبان یعنی برساند؛ ظهور عرصه  به  نیز  را  خودش

 سههایر  بهها  توانههدنمی  و  نیسههتند  افغانسههتان  همههه  هاپشههتون  که  داندمی  کند،  تأکید  خودش  پشتونی

 هههزار   یهها  شههیعه  از  را  استاندار  یک  حتی  که  ندارسید   درک  این  به  لذا  ،باشد  جن   در  هاافغان

. بپذیرنههد عضههویت به هم  هاتاجیک و  هاترکمن  از  اعضایی  که  اندکرد   تالش  یا  کنند  انتخاب

 و  چههارچوب  در  را  خههود  و  گرفتههه  فاصههله  خههود  قههومی  صههرفاً  ماهیههت  از  اکنون  طالبان  بنابراین،

 کامههل  طههور  بههه  زمینههه  این  در  رچنده.  است  کرد   تعریف  افغانستان  جمعیتی  و  سرزمینی  گستر 

 .است  کرد  آغاز  را روی رد تغییر  برای تالش  اما  نبود ،  موفق

 رابطه طالبان افغانستان با طالبان پاکستان چگونه است؟ -9

ان پاکستان با طالبان افغانسههتان فههر  دارد؛ طالبان اگرچه ابتدا در پاکستان ش ل گرفت، اما طالب

طالبههان پاکسههتان  ن،یاست. همچنهه  کیدارد و به القاعد  نزد  یوهاب  یهاشیطالبان پاکستان گرا

 لیاست که توسط دولت پاکستان محدود شد  اسههت و درصههدد تشهه   یگرو  کامالً محل  کی

ان و افغانسههتان و مشههترک طالبههان پاکسههت یشهههیحههال، بهها وجههود ر نیهه . بهها اسههتیدولههت هههم ن

 یوهههاب شیدو، امهها طالبههان در افغانسههتان نههه تنههها گههرا  نیهه ا  انیم  کیدئولوژیاشتراکات متعدد ا
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آن محدود بههه   یهاتیفعال  یدامنه  گا چیه  ن،یدولت است و بنابرا  لیندارد، بل ه درصدد تش 

 نبود  است.  ناز افغانستا  یخاص  یمنطقه

 چگونه است؟ ا عربستان و اماراترابطه طالبان ب -10

 فقههه بهها بههود  جنبشههی طالبههان .نیسههتند نزدیههک طالبان به خیلی مذهبی نظر از  امارات  و  عربستان

 زنههدگی حتههی. صههوفی روی ردهههای و حیههاتی دیوبندیههه عقید  از متأثر توحیدی،  کالت  حنفی،

 روزهههای کارهههای از ی ههی و داشته صوفیانه روحیه شدت به کنیممی بررسی که هم را  مالعمر

 اساسههاً انشهه ح ومت دوران  در  طالبههان  اسههت.  بههود   قندهار  مزارهای  به  سرزدن  ایشان،  شنبهپنج

 و  وهّابیههت  بین  جدی  تفاوت.  ندا ن رد  تخریب  اسماعیله  و  سنّی  شیعه،  مناطق  در  را  مزاری  هیچ

 ی سههان  هههاباور  و  ایههدئولوژیک  لحههاظ  از  کههه  کنههیم  ف ههر  طوراین  ما  نباید  و  دارد  وجود  طالبان

 خصههوص  در  کههه  هاییبنههدیپای  و  ظههواهر  یک  پی  در  طالبان،  ح ومت  دور   در  شاید.  هستند

 و نشههوند خههارج منههزل از محههرت بههدون و باشههند روبنههد  دارای و محجبههه بایههد و داشههتند نزنهها

 آنها  بین  هاییهمدلی  داشت،  وجود  هاپشتون  و  عربستان  معروف  به  امر  سیستم  بین  که  تشابهاتی

 رقههم را آن اطالعههاتی هایدسههتگا  کههه  امنیتههی -سیاسههی  مسههائل آن کنههار  در  و  شههدیم  ایجاد

 شههیعه  بههه  هههاحنفی  جهههات  خیلههی  از  و  دارنههد  جههدی  تفاوت  ایدئولوژیک  لحاظ  از  اما  زدند.می

 اذان دارای و خواننههدمی نمههاز بسههته دسههته بهها دو هههر کههه است درست ها؛وهابی تا  ترندنزدیک

 ترشههیعه نزدیههک بههه هههاحنفی معادشناسههی  و  خداشناسههی  و  محتههوا  نظههر  از  ولی  ؛هستند  ی سانی

 روابههط فعههالً امههارات و عربسههتان بهها  و  دارنههد  خوبی  رابطه  قطر  اب  عربی  دول  بین  در  اینها.  هستند

 .ندارند  ایحسنه

 شود؟های خارجی چگونه بازنمایی میطالبان در رسانه -11

سههال   20همههان طالبههان    ایهه کههه گو  شههودیبههازنمود م  یاطالبان بههه گونههه  ،یخارج  یهادر رسانه

 کیهه صههورت گرفتههه کههه طالبههان را  یمختلف یاسانهر یهااتیراستا، عمل  نیگذشته است. در ا
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ها رسانه  نیمتصلب نشان دهند. درواقع، ا  ی ردهایبا رو  یافراط  یگراو اسالت  یستیگرو  ترور

در   ییهههاپیبا طالبان گذشههته، بهها انتشههار کل  یطالبان کنون  یرفتار  یهابه بدون توجه به تفاوت

خههود را دنبههال   یاسهه یاز آنها هم مربههوط بههه گذشههته اسههت، اغههرا  س  یاریمورد طالبان که بس

افغانسههتان، بهها  نههد ینقش فعال در آ یفایاز ا رانیاهداف، دور نگه داشتن ا نیاز ا  ی ی.  کنندیم

  و نشههان یهراسهه اسالت)اسالت  بیهه راسههتا، تخر  نیطالبان است. البته در ا  داتیتهد  یینمابزرگ

 .باشدیها مرسانه  نیمدنظر ا  زیبا مسائل زمانه نو مخالف   یبیچهر  تخر  کیدادن  

 طالبان چه نگاه و رویکردی به همسایگان افغانستان دارد؟ -12

افغانسههتان  گانیکههدات از همسهها  چیطالبان بعد از تصرف کابل بارها اعالت کرد که نسههبت بههه ههه 

بههه دنبههال   یطالبان در مقطههع کنههون  گر،ید  ینخواهد اشت. از سو  یطلبانه و تقابلجن    ردیرو

 کیهه  یریگگرو  و ش ل نیا فیعوامل منجر به تضع نیا راینخواهد بود؛ ز  گانیتقابل با همسا

آنههها بهها   نههد ی. طالبان بارههها اعههالت کههرد  کههه روابههط آشودیآن م  هیعل  یاسیس  -یمائتالف نظا

و   یو تعامل و گسترش روابط تجههار  یبراساس دوست  گان،یبه خصوص همسا  گرید  یکشورها

متوجههه  یخطههر چینب طالبان ههه کشورها خواهد بود و از جا  ریمداخله در امور ساو عدت  یساس

به داخل و خههارج   بخشنانیاطم  یهاطالبان با پالا  ،ینخواهد بود. به عبارت  هیهمسا  یکشورها

متفههاوت از خههود اسههت و  یریخههود را نشههان داد  و درصههدد نشههان دادن تصههو یریپههذانعطاف

 یکههرد  و در خصههوص روابههط بهها کشههورها  رییهه نسبت بههه گذشههته تغ  دهدینشان م  شیشعارها

 ریکههه در روابههط خههود بهها سهها دارد دیهه اتخههاذ کنههد. طالبههان تأک  یمتفههاوت  یاستراتژ  دیبا  هیهمسا

دخالههت  گههرانیو همههانطور کههه در امههور د کنههدیاقههدات م یو منههافع ملهه  نیهه کشورها براساس د

مقطههع   نیهه اقههع، در انخواهههد داد. درو  گههرانیاجاز  دخالت در امور خود را هههم بههه د  کند،ینم

آن  رشیپههذ  دارد،  تیگرو  اهم  نیا  یاست و آنچه برا  گانیبا همسا  ییزداطالبان به دنبال تنش

 هرچند به صورت موقت، به عنوان دولت افغانستان است.  گان،یتوسط همسا
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 کشورهای همسایه چه رویکردی در قبال طالبان دارند؟ -13

طالبان هم بههه سههمت  رایاند؛ زنگرفته  شیبا طالبان در پ  یتاکنون موضع تقابل  هیهمسا  یکشورها

 نیافغانستان همچون چهه  گانیهمسا یبعض گر،ید ینرفته است. از سو  شیتقابل با آنها پ  یو سو

با گرو  طالبههان را مطههرح   یاقتصاد  یهایهم ار  یبرا  یاعالت آمادگ  ییابتدا  یاز همان روزها

با طالبههان قههرار دارنههد و منتظههر  یتعادل تیوضع کیدر  زین  رانیکشورها همچون ا  ریکردند. سا

 کشور هستند.  نیدر ا ند یآ  یاسیاتفاقات س

 گونه است؟های سیاسی افغانستان چرابطه طالبان با سایر گروه -14

  ههردیرو افغانسههتان نههدارد و یاسهه یس یهههابهها گرو  یخاصهه  یطالبههان رابطههه یبههه طههور کلهه 

فرارشههان بههه  ایهه مقاومت آنها با توجه به عدت  ،یبا رهبران جهاد  زیاکنون نخودمحورانه دارد. هم

شناخته شد  افغانسههتان، فقههط  یاسیس یهاچهر  انیندارد. از م یارابطه چیخارج از افغانستان، ه

 انیهه م نیهه ه مهم در ابا طالبان دارند. ن ت یهستند که ارتباط حداقل یعبداهلل و حامد کرزا  عبداهلل

در افغانستان هستند، امهها در   یدولت ائتالف  لیهر دو درصدد تش   یآن است که عبداهلل و کرزا

هستند، اما طالبههان اعههالت کههرد  ریمس  نیدو در حال تالش در ا  نیا  ر،یاخ  یروزها  یکه ط  یحال

 دار امر دولت شوند.داد  تا عهد  لیرا تش   یانفر  12  یکه به طور موقت، شورا

 چرا رهبران مجاهدین در برابر طالبان مقاومت نکردند؟ -15

 ند از:تترین دالیل این امر عبارمهم

بههان ارتش در برابههر طال  ن ردن  دولت و ارتش در برابر طالبان. دلیل مقاومت  ن ردن  مقاومت.  1

 اعضای ارتش طالبان، از قههوت پشههتون هسههتند و از ایههن نظههر، بهها  گردد که عمد یبه این امر برم

 کردند.طالبان اشتراک قومی دارند و بنابراین، تعار  منافعی با طالبان احساس نمی

کههرد طالبههان بهها ایههن ای که کمتههر کسههی تصههور میکنند  طالبان، به گونههای خیر . پیشروی2

 انستان را تصرف کند.سرعت افغ
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زاب و . فقههدان انسههجات سههازمانی و تشهه یالتی؛ رهبههران جهههادی کههه هههر کههدات رهبههری احهه 3

های های بعد از پایان اشغال شههوروی را در دسههت داشههتند، در سههالهای مختلف در سالگرو 

 انسجات شدند.شدت دچار تشتت، ضعف، پراکندگی و عدته  اخیر ب

دنیههاگرایی و زنههدگی اشههرافی   . مفاسد و تغییر سبک زندگی رهبران جهادی )عافیت طلبههی،4

ای برای جمع شههدن دور آنههها علیههه طالبههان نداشههته که باعث شد مردت شهرهای مختلف انگیز 

 باشند.  

 احمد مسعود کیست و اهدافش از مقاومت در برابر طالبان چیست؟ -16

الههدین عود است. پدر وی از فرماندهان نظههامی در دولههت برهاناحمد مسعود پسر احمد شا  مس

در برابههر طالبههان نیههز وی از مقاومههت  طالبههان تههرور شههد. هههدف عمههد   بههه دسههتربانی بود که  

از خواهی در دولت آیند  افغانستان است. البته در این میههان نبایههد از تحریههک کههردن وی سهم

 ،وی بهها ایههران هههم بایههد گفههت  در مورد رابطهههچون فرانسه هم غفلت کرد.    ،کشورهایی  طریق

گونه نیست که به طور کامل در مسیری کههه مههدنظر مسعود از دیرباز با ایران رابطه دارد، اما این

 جمهوری اسالمی است، قدت بردارد.  

 طالبان و شیعیان افغانستان چه نگاهی به ه  دارند؟ -17

 زیهه مدت ن  نیا  یاقوات در افغانستان هستند و ط  ریهمچون سا  انیعیطالبان بارها اعالت کرد  که ش 

طالبههان  یهههایاز مولو یدر محرت امسال بعضهه  یانجات نداد  است. حت انیعیش  هیعل  یاقدات خاص

شههد.   نیها توسط طالبان تأممراسم  نیا  تیپرداختند و امن  یسخنران  رادیبه ا  انیعیدر مراسمات ش 

خواهههد  نینافههذ  افغانسههتان تضههم نیبراساس قههوان  انیعیکرد  که حقو  ش   دیطالبان هموار  تأک

 انیعیبا ش   یمختلف همچنان بر عدت هرگونه تضاد و دشمن  یهاهیو اطالع  هاهیانیشد و با انتشار ب

 وعهههر نهه  یر سراسر افغانستان در برگههزارد عیاند که برادران اهل تشنمود  و عنوان داشته  دیتأک

نخواهههد   جههادیآنههها ا  یطالبان بههرا  یاز سو  یمزاحمت و ممانعت  چیآزاد بود  و ه  یمراسم مذهب
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 یفقههه رسههم  کیهه را به عنوان    یاحتمال وجود دارد که طالبان فقه جعفر  نیحال، ا  نیشد. در ع

 تیه اتفاقههات انجههات شههد  وضههعبا توجه ب  رسدی. به نظر مردینپذ  یقانون اساس  رییدر صورت تغ

 کند. دایپ یبهبود نسب  یتیو امن  یاسیس  ،یبه قبل از نظر اقتصاد نسبت انیعیش 

 ورهای اروپایی چه نگاه و رویکردی در قبال طالبان دارند؟کش -18

اند و منتظههر اتفاقههات آینههد  وان یک گرو  به رسمیت نشناختهاین کشورها هنوز طالبان را به عن

هستند. برای کشورهای اروپایی تحوالت افغانستان از دو منظر مهم است: الف  بحث گسترش 

ای که آلمههان ت از افغانستان به این کشورها. به گونهتروریسم و تسری آن به اروپا؛ ب  مهاجر

البته اروپایی ها همچنان در یک حالت بینابینی قرار دارند   در این میان بیشترین نگرانی را دارد.

 و منتظر اقدامات بعدی طالبان هستند تا براساس آن روی رد خود را اتخاذ کنند.

 ا از کجا آورده است؟طالبان سالح و مهمات الزم برای مبارزه ر -19

 تر دربههار ور دقیههقشود، سالح و مهمههات اسههت، امهها بههه طهه آنچه در افغانستان به وفور یافت می

 تأمین تسلیحات طالبان باید به چند ن ته اشار  کرد:  

شههد کههه هههر کههدات در تسلیحات موردنیاز طالبان از سوی کشورهایی تأمین می  . بخش عمد 1

دانسههتند. در گیری طالبههان میقههدرت  ا را در گههروداشههتند و تههأمین آنههه داخل افغانستان منافعی  

 ای تش یل طالبان تاکنون، پاکستان قرار دارد.  صدر این کشورها، از ابتد

ههها در تسلیحات دولت و آمری ایی و مصادر  . بخش دیگر تسلیحات طالبان از طریق تصرف2

ای رسههید کههه برخههی ان بههه مرحلهههطالبهه   ،اسههت  گفتنههیشههد.  داخل خههاک افغانسههتان تههأمین می

 روخت.  فها را به سایر کشورها میتجهیزات غنیمت گرفته از آمری ایی

نیههاز رو نبود که به تسلیحات فراوانههی  های روبکنونی نیز طالبان با مقاومت گسترد   . در مرحله3

 داشته باشد. 
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 واهد کرد؟ در افغانستان ایجاد خ ایطالبان چه نوع رژی  و ساختار سیاسی -20

 در این خصوص باید به سه ن ته اشار  کرد:

آنههها از اعضههای  ه عنوان دولت تش یل داد  که همهههرا ب  اینفر   12اکنون شورای  . طالبان هم1

سههپتامبر ت لیههف دولههت در افغانسههتان   11خود طالبان هستند. با این حههال، بههه احتمههال زیههاد تهها  

این شورا به کار خههود ادامههه خواهههد داد و دولتههی بهها مشخص نخواهد شد. از آن برهه به بعد یا 

های مختلههف افغههانی دولههت حضور ائتالفی از گرو دهد، یا این ه با  محوریت طالبان ش ل می

 ش ل خواهد گرفت.

. ن ته مهم در این زمینه آن است که طالبان طبق آنچه پیش از این اعههالت کههرد ، اعتقههادی بههه 2

تش یل ح ومت نههدارد. آنههها در مههذاکراتی کههه پههیش از ایههن انتخابات و مشارکت مردمی در  

 طالههب  هههم  ما  و  نیست  پذیرام ان  انتخابات  اجرای  افغانستان  جامعه  اند دراند، اعالت کرد داشته

. بدهنههد فریههب  را  مههردت  بیایند  توانندمی  ایعد   که  بود  این  هم  آنها  دالیل  نیستیم.  آن  برگزاری

 و روسههتا هههر و دنهه برخیز نماینههدگانی افغانستان سنتی جامعه از که بود  این  خواستار  طالبان  لذا،

 و از  شود  تش یل  هاییهیئت  آنها  بین  از  و  کنند  انتخاب  را  خود  انرهبر  و  سفیدان  ریش  ایقبیله

 .کنند  انتخاب  را  جامعه رهبر آنها  و  بگیرد  ش ل  کالنی  هایجریان  این طریق

رسد طالبان ریت شریعت اسالمی است. به نظر می. خواسته اصلی طالبان، ایجاد دولتی با محو3

  هر ش لی کههه داشههته باشههد، در آن بههر اجههرای قطعاً این کار را خواهد کرد؛ یعنی دولت آیند

 دستورات شریعت برمبنای مذهب حنفی تأکید جدی خواهد شد.  

چه تضمینی وجود دارد که طالبان پس از به قککدرت رسککیدن، رفتارهککای   -21

 کرار نکند؟گذشته خود را ت

درت ها در ایههن خصههوص وابسههته بههه قهه در این زمینه هیچ تضمینی وجود ندارد. تمامی تضمین

های افغانی و بازیگران خارجی دخیل در تحوالت افغانسههتان اسههت. بههر ایههن طالبان، سایر گرو 
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ای خود احساس ضعف ببینههد، ایههن خطههر اساس، به میزانی که طالبان در رقبای داخلی و منطقه

 د دارد که این گرو ، رفتارهای گذشته خود را ت رار کند. وجو

 ت تشکیل حکومت چیست؟های عمده طالبان در صورچالش -22

 در صورت تش یل ح ومت، طالبان حداقل با سه چالش اساسی مواجه خواهد شد:

طالبههان و تعههار  منههافع   توجههه بههه سههابقه  سایر کشورها کههه بهها  از جانبالمللی  . شناسایی بین1

پذیر نیسههت. کمهها این ههه در دور قبههل کشورهای مختلف در افغانستان، این امر به راحتی ام ان

 دولت طالبان را به رسمیت شناختند.  «مصر»و    «امارات»، «عربستان»فقط سه کشور    هم

. در ارتباط با تداوت ح ومت؛ زیرا با توجه به بافت قههومی افغانسههتان، چنانچههه طالبههان دولههت 2

 ها مواجه خواهد شد.ها و گرو زودی با مقاومت سایر قومیته ل ندهد، بائتالفی تش ی

اکنههون از سههوی آمری هها، در را  دسترسههی مالی افغانستان در خارج که هم. دسترسی به منابع  3

 میلیارد دالری، ممانعت ایجاد شد  است.   10طالبان به این منابع 

 مین شده است؟منابع مالی طالبان تاکنون از کجا و چگونه تأ -23

 هههاچینی زا را آن از ایعمههد  بخههش  کههه  دارد  درآمههد  سههال  در  دالر  میلیههارد  دو  حههدود  طالبان

 معههادن  بهشت  افغانستان  این ه  به  توجه  با  و  هستند  معدن  دنبال  به  هاچینی  چون  کند،می  دریافت

 این ههه بههه توجه با و کنندمی کار و گیرندمی مجوز افغانستان دولت از  چینی  هایشرکت  است،

طالبان، از   ش دیگر درآمدبخ  .دهندمی  مالیات  طالبان  به  باشد،می  طالبان  دست  در  منطقه  امنیت

آمد. اکنون طالبههان بههرای ها به دست میآمری ایی ها و تجهیزات نظامی دولت وسالح  مصادر 

گوی این گههرو ، در سال نیاز دارد که باتوجه به اعالت سخن  دالر  اردیلیشش مادار  افغانستان به  

البههان منههابع طالبان دیگر به سمت منابع درآمدی گذشته نخواهد رفت. به احتمال خیلی زیههاد ط

گذاری سایر کشورها قرار دهد. به همههین دلیههل ایههن گههرو  درآمدی خود را متمرکز بر سرمایه
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رها نیز در پیمان اصلی ما در بازسازی افغانستان خواهد بود. البته سایر کشوچین هم  ،اعالت کرد

 این عرصه فعال خواهند شد.

 ؟دنضعی دارامو یکدیگر چهطالبان نسبت به  وترکیه  -24

یک بازیگر منفعت محور است. قبل از خروج آمری ا از افغانستان، این   است،ترکیه نشان داد   

کشور در قالب ناتو به صورت ضعیف در افغانستان حضور داشههت و حتههی در مقههاطعی امنیههت 

طالبههان، ترکیههه بههه سههمت طالبههان   به دسههتابل را در اختیار گرفت. با تصرف کابل  فرودگا  ک

و اکنون بیشترین فعالیت خود را در حوز  اقتصادی قرار داد  است. از سههوی   گرایش پیدا کرد

بازیگری ایدئولوژیک نیست که روابط خود را با سایر کشههورها   است،دیگر، ترکیه نشان داد   

انی تنظههیم کنههد. ترکیههه بههه دنبههال نفههوذ حههداکثری در منطقههه از طریههق برپایه ایههدئولوژی اخههو

ای ثیرپذیری بیشتر در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز حسههاب ویههژ برای تأ  سازی است وائتالف

بر روی افغانستان باز کرد  است. براین اساس، ترکیههه خههود را نیازمنههد بههه توسههعه تعههامالت بهها 

نون موضع تقابلی با ترکیه اتخاذ ن رد ، اما با حضور نظامی ترکیه بیند. طالبان نیز تاکطالبان می

 د دارد.در افغانستان مخالفت شدی
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 فصل سوم:  ایران و تحوالت افغانستان

 

 
مالحظات و منافع راهبردی جمهوری اسککالمی ایککران در قبککال افغانسککتان   -1

 چیست؟

 افغانستان عبارتند از:ترین منافع و مالحظات جمهوری اسالمی در قبال مهم

 ؛. تأمین امنیت مرزهای شرقی1

 ؛های اشغالگر خارجی. مقابله با قدرت2

 ؛مانند داعش  ،ت فیری و های تروریستی. مقابله با گرو 3

ورزی و ویژ  شههیعیان و پرهیههز از هرگونههه خشههونته . حفظ امنیت و آرامش مردت افغانستان ب4

 ؛ناامنی

 ؛های افغانیاقوات و گرو  شارکت همه. تش یل دولتی برآمد  از م5

 .دی با افغانستانویژ  مناسبات اقتصاه جانبه بهمهمناسبات    . توسعه6
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 نگاه و راهبرد طالبان به جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟ -2

امههر  نیهه و ا  شههودیدر افغانسههتان شههناخته م  یداخلهه   یهاانیجر  نیاز مهمتر  ی یطالبان به عنوان  

کنههد،  ینهه یآفرکه بخواهد در تحههوالت افغانسههتان نقش  یاست. پا هر کشور  یریناپذاجتناب

 یتوجه به منههافع ملهه   هیبرپا  زین  رانیا  یاسالم  یداشته باشد. جمهور  ژ یگزار  توجه و  نیبه ا  دیبا

مههوارد در  نیهه ا یبا طالبان برقرار کرد کههه همههه یارتباطات یاسیافغانستان، در بُعد س  تیمو حاک

بههود.  یکشههور از جنهه  داخلهه  نیدر افغانستان و دور شدن ا  ریدولت فراگ  کی  لیتش   یراستا

ام ههان   ران،یهه کههه بههدون درنظرگههرفتن ا  د یرسهه   ریناپذگزار  اجتناب  نیطالبان به ا  زیدر مقابل ن

 ریپههذکمههک بههه افغانسههتان ام ان  یبههرا  یاسازوکار مشخص منطقههه  کیبه    دنیسو ر  یبرقرار

 .ستین

هککای ون چه نقشی در تحوالت افغانستان دارد و با کدام گروهاکنایران ه   -3

 افغانی ارتباط دارد؟

داخلههی دارد، ایههران فعههالً نقههش  باتوجه به این ه تحوالت کنونی افغانستان به طور عمههد  ریشههه

کند. حداکثر تالش ایران در این خصوص، ارتبههاط در تحوالت افغانستان ایفا نمیتوجهی  قابل

ختلف افغانی اعم از شیعه و سنی و طالبههان اسههت تهها آنههها را متقاعههد کنههد هرچههه های مبا گرو 

تر یک دولت وفا  ملی در افغانستان ش ل بگیرد. البتههه در ایههن میههان ایههران بهها توجههه بههه سریع

رئیا اجرایی افغانستان دارد   «عبداهلل عبداهلل»افغانستان همچنان ارتباطاتی با  احترات به حاکمیت  

استا تمات تالش خود را با هم اری سایر کشورها بر تش یل دولت فراگیههر قههرارداد  و در این ر

 است.

 هایی برای ایران در پی دارد؟ظهور مجدد طالبان، چه تهدیدها و فرصت -4

از تحرکههات طالبههان در افغانسههتان بههرای ناشههی ا فرصههت جدیههدی تا زمان حاضر، هیچ تهدید ی

گیری تهدیههدها  به کیفیت سابق است. با این حال، ش لایران ایجاد نشد  است و وضعیت فعالً
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هایی بههرای ایههران، باتوجههه بههه وضههعیت آینههد  افغانسههتان و کیفیههت روی ردههها و و فرصههت

با وجههود ایههن، بایههد بههه چنههد محههور  شود.های دولت آیند  این کشور مشخص میگیریجهت

 اشار  کرد:

 تهدیداتک  الف

گرایههی در افغانسههتان باتوجههه بههه این ههه هنههوز جدیههد افراطهههای  گیری کانون. احتمال شهه ل1

 های افراطی دارند.  هایی از طالبان، گرایشالیه

 .ست . احتمال مداخله مجدد نظامی آمری ا در افغانستان)هرچند احتمال آن بسیار کم ا2

هههای های داخلی در افغانستان و بنههابراین، شهه ل گیههری کانونگیری درگیری. احتمال ش ل3

 .جدید ناامنی در شر  کشور

هههای های ارزی، باتوجه به احتمال تشدید تحریم. احتمال ایجاد مش ل در برخی نقل و انتقال4

تقههاالت ارزی بههرای ایههران های هرات در زمینه نقههل و انآمری ا علیه طالبان و نقشی که صرافی

 کنند. ایفا می

 تیهه تثب  یگرو  بههرا  نیمم ن است ا  رایز  ؛است  گرید  دیتهد  ییقدرت طالبان به تنها  شیافزا.  5

 انجات دهد.  یکنون  یهاتیفعال  یخالف برخ  یخود اقدامات  تیموقع

  ردیکه رواحتمال وجود دارد    نیا  یو اقتصاد  یرساختیافغانستان به مسائل ز  ازیبا توجه به ن.  6

 نیهه ا  یبحههث در سههخنان سههخنگو  نیهه ا  ن هیچرخش کند. کما ا  گرانیباز  ریطالبان به سمت سا

از  رانیهه ا یو پرکردن جهها یدر تحوالت کنون رانیا  یامر منجر به انزوا  نیگرو  وجود داشت. ا

در   یاقتصههاد  یپلماسهه ید  تقویههتاقههدات    نیبهتر  ،حالت  نیشد. در ا  اهدخو  سایر بازیگران  سوی

 غانستان است.  افقبال 
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افغانسههتان تعامههل   انیعیاست. طالبههان تههاکنون بهها شهه   انیعینوع تعامل طالبان با ش . تهدید دیگر،  8

را نخواهههد   یفقههه جعفههر  تیعنوان اجاز  گسترش فعال  چین گرو  به هیاما ا  ،داشته است  یخوب

 کسب نخواهند کرد.  یدیح ومت سهم جد لیدر تش  انیعیش  نیداد. همچن

 احتمالیهای فرصت ک ب

 ؛روابط اقتصادی افغانستان با ایران  . بهبود و توسعه1

ولت آیند  افغانستان با ایران، تسههریع خههارج کههردن آمری هها از . در صورت همگرایی نسبی د2

 ؛منطقه

اسههت بهها  یکشور مساو  نیگزار  که اعتماد به ا  نیو اثبات ا   ایمفتضحانه آمر  . اخراج یا فرار3

از همههه در سههطح  شیو ب یداخل رانیگمیهم اکنون هم در سطح تصمگزار     نی. ایماندگعقب

 شود.یم د یافغانستان د  یاف ار عموم

در افغانسههتان  یمراکههز و منههاطق متعههدد نظههام  ههای. آمررانیهه ا یبرا  یتیامن  یهاکاهش چالش.  4

ون چالش اکنهه  نیکرد. ایاستفاد  م رانیدر داخل ا یناامن جادیمراکز در جهت ا نیداشت و از ا

 رفته است. نیکشور از ب  یبرا

 گریبههاز  کیهه بههه عنههوان    بههه وجههود آورد  کههه  رانیهه ا  یفرصههت را بههرا  نیهه ا  یتحوالت کنون.  5

بهها  یگریتاکنون در صحنه تحوالت افغانستان باز  رانیدر افغانستان ابراز وجود کند. ا  رگذاریثأت

فعههال  گریبههاز کیهه بههه  هفرصت به وجههود آمههد  کهه  نیبود  و اکنون ا  نییپا  یرگذاریثأتقدرت  

 شود. لیتبد

ههها ائتالف  نیهه ورها بههرود. اکشهه   ریبا سهها  یسازبه سمت ائتالف  دیبا  یاز تحوالت کنون  رانیا.  6

در   ههایدر برابههر اقههدامات مخههرب آمر یو محههور ائتالفهه  رانیهه قدرت ا شیو افزا  تیمنجر به تثب

 منطقه خواهد شد.
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ه طور مسککتقی  وارد چرا جمهوری اسالمی و تیپ فاطمیون در این مقطع، ب  -5

 تقابل با طالبان نشدند؟

 در این خصوص توجه به چند ن ته ضروری است:

های ون در آن وارد شههدند، قههدرتیمسوریه که ایران و تیپ فاطرف درگیری در عرا  و  . ط1

هههای درگیههری از خههارج آمههد  بودنههد، امهها اکنههون در افغانسههتان طرف یخههارجی و نیروهههای

 .کدات خارجی نیستندهیچ

نههون های عرا  و سوریه وارد مقابله با داعش شدند، اما اک. ایران و فاطمیون به تقاضای دولت2

 هیچ تقاضایی برای ورود ایران به تحوالت افغانستان وجود ندارد.  

تنها . طرف مقابل در عرا  و سوریه، یعنی داعههش ماهیههت تروریسههتی داشههت، امهها طالبههان نههه3

 ه بیست سال این جریان با آمری ای اشغالگر جنگید  است.  ماهیت تروریستی ندارد؛ بل 

هههای مردمههی هههم علیههه گفتههه، مقاومت  بههر مههوارد پیش. در کشورهای عرا  و سوریه، عالو4

شههود کههه ها ش ل گرفته بود. جمهوری اسالمی در جاهایی به طور مسههتقیم وارد میتروریست

کشورها وجود داشته باشههد. اکنههون در   سنگرهایی با ماهیت مردمی برای مقاومت در درون آن

 افغانستان سنگری برای مقاومت ش ل نگرفته است.  

 شود؟ های داخلی چگونه بازنمایی میبان در رسانهطال -6

ها از طالبان نزد اف ار عمومی ایران وجود دارد، برخههی رسههانه  ۷0  متأثر از تصویری که در دهه

کنند تا در ارتباط با طالبههان بههر محورهههای تالش میگرا و شب ه نفوذ،  با مدیریت جریان غرب

 زیر تأکید کنند:

ی و تروریستی جلو  دهند و تغییر سیاست جمهوری اسالمی در قبال . طالبان را گروهی وحش1

اسالمی از مواضههع اصههولی خههود   یتحرکات این گرو  در افغانستان را محصول عدول جمهور
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مههتهم کنند ایران را بههه سههاخت و تبههانی بهها طالبههان  ش میها تالقلمداد کنند. درواقع، این رسانه

 .  کنیمبررسی میگری است که در ادامه  کنند. حال آن ه دلیل این امر چیز دی

. با بزرگنمایی خطر طالبان، آن را دشمن شیعیان افغانستان جلو  دهند تهها ایههران را وادار کننههد 2

سازی میههان شههرایط عههرا  و سههوریه و ا تشابهوارد جن  با این گرو  شود. در این راستا، آنها ب

با شرایط افغانسههتان، اصههرار دارنههد تهها ایههران  دو کشوراقدامات ایران در مقابله با داعش در این  

 وارد مقابله با طالبان شود.  

دلیل تفاوت رویکرد و رفتار ایران نسبت بککه طالبککان در مقایسککه بککا گذشککته   -7

 چیست؟

های ی رد جمهوری اسالمی در قبال طالبههان، در مقایسههه بهها سههالدلیل اصلی تغییر سیاست و رو

اقههوات و  همههه، ۷0گههردد؛ زیههرا در دهههه در افغانسههتان برمی  درگیههری  ، بههه تغییههر صههحنه۷0دهه  

بار متعههدد جنگیدند و طالبههان هههم مرت ههب اقههدامات خشههونتهای افغانی علیه طالبان میگرو 

ههها و رهبههران جهههادی ای که تمات گرو ت، به گونهشد، اما اکنون وضعیت متفاوت شد  اسمی

ومتی نداشتند و در مقابههل، طالبههان هههم مثههل سههابق افغانستان در مقابل طالبان هیچ تحرک و مقا

تههرین ن تههه آن اسههت کههه طالبههان جریههان اصههلی ورزی نیسههت. امّهها مهمدرصههدد خشههونت

تحت فشار طالبان مجبههور بههه گری در بیست سال گذشته در افغانستان بود  و آمری ا ضداشغال

 فرار از این کشور شد.  

 ؟موضع رسمی ایران در قبال طالبان چیست -8

گری دانههد کههه روی ههرد ضداشههغالجمهوری اسالمی طالبان را بخشی از واقعیات افغانستان می

دارد. امّا به طالبان گفته شد  که جمهوری اسالمی، حاکمیت مطلق طالبههان بههر افغانسههتان را بههه 

هههای افغههانی اقههوات و گرو  یجاد نظامی سیاسی با مشارکت همهههشناسد و خواهان ایت نمیرسم

ر عین حال، ایران درصدد درگیری با طالبههان هههم نیسههت. در همههین راسههتا بایههد توجههه است. د
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داشت که طالبان نه شریک راهبردی ما و نه عضههو محههور مقاومههت اسههت، امهها در عههین حههال، 

 یهها لوحانههای ساد شود. بنابراین، برخالف دیدگا هم محسوب نمیدشمن و تهدید نزدیک ما 

ابل ایران و طالبان هستند، این امر به هیچ وجه به صالح نیسههت. ضههمن که خواهان تق  ش وکیم

این ه هرگونه رویارویی جمهوری اسالمی با طالبان، در راستای راهبرد آمری ا در منطقههه بههود  

های راهبههردی فغانستان را در پی خواهد داشت که مغایر با سیاسههتهای داخلی در او درگیری

سنی در افغانستان بههود  و   -اندازی جن  شیعه. آمری ا به دنبال را استنظات در قبال افغانستان  

خواهد ایران را درگیر مسائل افغانستان کند. جمهوری اسالمی باید هوشمندانه از این طریق می

 . کندثی این توطئه آمری ا را خن

توانککد عضککو موضع طالبان درباره محور مقاومت چیسککت؟ آیککا طالبککان می  -9

 ر مقاومت باشد؟جدیدی از محو

 در بههرای نمونههه،. است  کرد   ارسال  ما  برای  خوبی  و  مثبت  هایپالا  طالبان  اخیر،  سال  چند  در

 در تههیح و  کههرد  خطههاب  «شهههید»  را  ایشان  طالبان  سخنگوی  سلیمانی،  قاسم  حاج  شهادت  زمان

 جعهههمرا دوحههه در ایران سفارت به  طالبان  سیاسی  دفتر  از  تیمی  زاد ،فخری  شهید  شهادت  زمان

 مههال»در همههین راسههتا، . رسههاندند امضا به  هم  یادبود  دفتر  و  کردند  بیان  را  خود  تسلیت  و  کردند

 دلیل  به  را  آنها  و  نوشت  امارات  و  عربستان  پادشاهان  به  اینامه  طالبان  رهبر  «آخوندزاد   اهللهبت

 به»  روند،  این  ادامه  صورت  در  کرد  اعالت  و  مح وت  شدیداً  هستند،  اس تبار  دست  عیادی  این ه

 را خههوبی موضههع یمههن، مسههائل خصههوص در حتههی وی.  «شد  خواهد  ذلیل  سعودآل  الهی  ح م

 دهیههد. طالبههان خاتمههه یمههن در کشههیمسلمان بههه  بههود  گفتههه  خههود  مواضع  در  و  بود  کرد   اتخاذ

 با این حال بایههد توجههه داشههت .دارند را ضدآمری ایی و ضدسازش مواضع همین  مه  اکنونهم

های فرامرزی ندارد. درگیری آنههها بهها محور مقاومت نیست و اساساً انگیز   جزءکه طالبان قطعاً  

 اسههت،اشغال افغانستان بود  است. ن ته دیگر این ه طالبان بارها اعالت کرد     دلیلآمری ا نیز به  
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یستی یک رژیم غاصب است و نسبت به این رژیم موضع روشنی دارد. به عبههارت رژیم صهیون

طالبان نه یک جریان عضو محور مقاومت اسههت و نههه یههک جریههان ضههد توان گفت،  دیگر می

 دارد.تمرکز مقاومت. طالبان بر مسائل داخلی افغانستان  
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 فصل چهارم: آمریکا و تحوالت افغانستان

 

 
 رکشی به افغانستان چه بود؟ریکا از لشکآم اهداف -1

  :بودند از ص عبارتخصو  نیدر ا   ایاهداف آمر  نیمهمتر

و  سههمیبزرگ و بهها شههعار مبههارز  بهها ترور انهیراهبرد به نات طرح خاورم کیبراساس   ایآمر .1

 یامنطقههه لیبههه دنبههال تشهه   ههایطههرح، آمر نیمحور شرارت به افغانستان حمله کرد. براساس ا

با اشغال افغانسههتان و    ایو وابسته به خود بود. آمر  یابتین  یهاو با گرو   دیجد  یبا مرزها  دیجد

در  یی ههایآمر انهههیخاورم  کیهه و سههاختن    ایغرب آس  یعرا ، به دنبال تسلط بر کشورها  اسپ

 .مورد نظر خود بود  نینظم نو  یراستا

کشورها به منطقه غرب  نیا یدسترسو عدت هیو روس نیمهار چ یبرا  ایآمر گر،ید یاز سو .2

در منههاطق   سههمیآزاد و گسههترش خطههر ترور  یهههاآنههها بههه آب  یدسترسهه عدت  نیو همچنهه   ایآس

 .همجوار با آنها، اقدات به حمله به افغانستان کرد
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قرار   ایمورد توجه آمر یمنابع معدن ژ یگسترد  به و یعیمنابع طب لیافغانستان به دل نیهمچن .3

   .با القاعد  بودحمله به افغانستان، مبارز    یبرا   ایآمر  یگرفت. اگرچه بهانه

در   یملههت سههاز  -پروژ  دولههت  یسازاد یبه افغانستان، پ   ایاز اهداف حمله آمر  گرید  ی ی.  4

 یگسههترد  فرهنگهه   رییهه در افغانستان جهت تغ  یی ایآمر  یهاکردن ارزش  اد یپ  یکشور برا  نیا

 ینترنتهه یا  تیو صدها سا  ییویشب ه راد  180  ،یونیزیشب ه تلو  298راستا،    نیدر افغانستان. در ا

حجههم   نیهه ا  تیهه فعال  نههدیکههه برآ  کردنههدیم  تیفعال  هایی ایآمر  یهدف اساس  نیا  شبردیپ  یبرا

افغانسههتان بههود  اسههت. ن تههه قابههل توجههه   دیدر فرهن  نسل جد  یجد  رییگسترد  از رسانه، تغ

از جوانههان   یبههوک  ایفهه   یدر مدت زمان حضور خود در افغانستان، لشهه ر   ایآمر  ن هیا  گرید

 یو همرا  کردن اف ار عموم  یسازو آماد    ایآمر  ریتطه  فهیوظ  نهایداد که ا  لیتش   یافغانستان

  را بر عهد  داشتند و دارند.    یی ایآمر یهاانجات پروژ   تیدر افغانستان با مأمور

 یکا با چه اهدافی صورت گرفت؟مذاکرات طالبان و آمر -2

گسههترد  در کنههار   یهانهههیدر افغانسههتان و صههرف هزسههال حضههور    20بعد از گذشههت     ایآمر

کسههب  یمبنهها و بههرا نیبه دنبال خروج با دستاورد از افغانستان بود. بر همهه   ،یانسان  یرویتلفات ن

گههرو  بههه مراکههز و   نیهه را بهها طالبههان در جهههت عههدت هرگونههه حملههه توسههط ا  یمذاکرات  از،یامت

از افغانسههتان قههرار    ههایخود را بر خروج آمرهدف    زیخود انجات داد. طالبان ن  ینظام  یهاگا یپا

 یبههرا  ههایآمر نیهدف دو طرف را بههرآورد  کنههد. بنههابرا  توانستیمذاکرات م  نیداد  بود و ا

سههاله بههه مههذاکرات وارد شههد،   20و کسب دستاورد از جن     یو انسان  یماد  یهانهیفرار از هز

 دیهه مههذاکرات ادامههه داد. البتههه با  نیهه و حضور در دولههت بههه ا  درتدر جهت کسب ق  زیطالبان ن

از   ههایخههارج کههردن آمر یتههالش بههرا  ا،یطالبان از مذاکر  با آمر یمتذکر شد که هدف اصل

از قههدرت کنههار  یو نههه داخلهه  یخههارج یهابا فشههار کرد،یطالبان احساس م  رایافغانستان بود؛ ز

داشههتند.  دیهه از افغانستان تأک   ایوسته بر خروج آمریدر مذاکرات پ  ن،یگذاشته شد  است. بنابرا
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بههر خههروج از  یمبنهه   ایاشار  کرد که با توجه به توافق طالبان با آمر زیموضوع ن نیبه ا  دیالبته با

در قدرت بود، امهها بهها توجههه بههه ضههعف   یکثرسهم حدا  کیگرو  ابتدا به دنبال    نیافغانستان، ا

طالبههان توانسههت بههه قههدرت برتههر در داخههل   تلههف،مخ  یارتش افغانستان و وجود مسههائل داخلهه 

 شود. لیافغانستان تبد

 آمریکا از افغانستان خارج شد یا او را اخراج کردند؟ -3

 یههک در آمری هها گویهها کههه کنندمی تحلیل ایگونه به ایعد  افغانستان،  تحوالت  خصوص  در

 از  ناصحیح  برداشت  با  افراد  این.  است  افغانستان  تحوالت  بردن  پیش  حال  در  شد   حساب  بازی

 واشههنگتن کامههل هماهنگی  طالبان با  اقدامات  و  امور  تمامی  که  کنندمی  گمان  اخیر  رویدادهای

 بههه آمری هها. اسههت دیگههر ایگونه به واقعیت  که  درحالی.  خوردمی  رقم  سفید  کاخ  کنترل  در  و

 :است افغانستان  دندا  دست از  حال  در  جانبههمه  ش ست با  و تمات  خفت با  دلیل چند

 بههه روز آمری هها بههه نسههبت  هاافغان  نفرت  و  انزجار  افغانستان،  در  آمری ا  حضور  سال  20  . طی1

 واهههانخ  نههه  شههرایطی  هههیچ  تحههت  کشههور  ایههن  عمههومی  اف ار  درواقع،.  است  داشته  فزونی  روز

 . هستند  آنها  نشاند دست  دولت  خواهان نه  و  بیگانگان

  بههاطن در و طالبههان مهههار ظههاهر در افغانسههتان در سههپتامبر  د یههاز  از  بعد  آمری ا  حضور  . هدف2

   از این اهداف تأمین نشد  است. یک  که هیچ  بود  ایران  کنترل

 نظههامی  6000  از  بههیش  و  دالر  تریلیههون  2/ 2  حههدود  افغانسههتان،  در  آمری هها  حضههور  مدت  . در3

آمری هها براسههاس های مسههتقیم و غیرمسههتقیم البتههه هزینههه .شههد تلههف آمری ههایی در افغانسههتان

 .استآمارهای غیررسمی، چندین برابر ارقات اعالمی  

 ایههاالت رقبههای گههرفتن قههدرت و آمری هها در اقتصههادی بحههران باتوجه به این موارد و همچنین،

 شههد   منطقههه  در  حضورش  نوع  در  گسترد   تغییرات  ایجاد  به  ناگزیر  واشنگتن  جهان،  در  متحد 

د که در مقابل طالبان، توان مقابله ندارد و بههه همههین دلیههل اساساً آمری ا به این نتیجه رسی.  است
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 یههک تنههها افغانسههتان، از نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد. براین اساس، خروج آمری هها

 است. کشور  آن  برای  بارخفت  و  راهبردی  ش ست  یک بل ه ؛نیست تاکتی ی تغییر

ی میان آمریکا و طالبان در آمریکا و طالبان چگونه است؟ احتمال تبان  رابطه  -4

 افغانستان به چه میزان است؟

آمری ا، دشمن درجههه اول خههود را آمری هها دانسههته و  به دستطالبان از فردای اشغال افغانستان  

بیرون کردن آمری ا از افغانستان بود  است. بنههابراین، ترین هدفش، سال گذشته هم مهم  20در  

خوبی ندارند، ش ی نیست. در مورد احتمال تبانی هههم بایههد   در این ه آمری ا و افغانستان رابطه

گفت، آنچه اتفا  افتاد ، محصههول تبههانی طالبههان بهها آمری هها نیسههت، بل ههه محصههول ضههعف و 

گونههه اسههت، پهها چههرا فته شود اگههر این. حال در این میان مم ن است گش ست آمری است

ی توانست این کشور را تسههخیر کنههد. در راحته بالفاصله با خروج آمری ا از افغانستان، طالبان ب

 این خصوص توجه به سه ن ته ضروری است:

خاک افغانستان را به شهه ل غیههر  . حتی در زمان حضور آمری ا در افغانستان هم طالبان عمد 1

 ی در تصرف خود داشت.رسمی و غیر اعالم

احسههاس تعههار  دتگونه که اشار  شد، دلیل دیگر سرعت باالی پیشروی طالبان بههه ع. همان2

 گردد؛ زیرا عمد  ارتش افغانستان هم از قوت پشتون هستند.منافع میان ارتش و طالبان برمی

دولت و ارتههش گردد.  سازی غلط و ناکارآمد آمری ا در افغانستان برمی. دلیل دیگر به دولت3

افغانسههتان، ایههن ههها از افغانستان به حدی به آمری ا وابسته بود که بالفاصله بهها خههروج آمری ایی

 برداشت غلبه یافت که دولت فاقد پشتوانه و در حال فروپاشی است.  

 راهبرد آمریکا در قبال وضعیت کنونی افغانستان چیست؟ -5

ثبههاتی سههازند « قبههال افغانسههتان، مبتنههی بههر »بیراهبرد آمری ا به طور مشخص در این مقطع در  

ای شهه ل بگیههرد و پههیش رود کههه منجههر بههه نهههاست؛ بدین معنا که وضعیت در افغانستان به گو
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آمری ا به افغانستان شود. بههرای تحقههق ایههن هههدف، آمری هها دو   هزینهسر و کمدردبازگشت بی

 اقدات مهم را در دستور کار دارد:

های مذهبی بهها تأکیههد بههر اندازی جن را   به ویژ داخلی در افغانستان و  های  . ایجاد درگیری1

 شیعی. ـجن  سنی 

هههای ویههژ  ایههران، روسههیه و چههین در درگیریه  ب  ،درگیرسازی کشورهای همسایه افغانستان.  2

 داخلی افغانستان.

المللککی ظهور طالبان و خروج آمریکا از افغانستان بر وضککعیت هومککونی بین  -6

 ه تأثیراتی خواهد داشت؟ آمریکا چ

 در این خصوص، توجه به چند ن ته ضروری است:

ترین دالیل ایههن المللی آمری ا دارد؛ زیرا ی ی از مهمافول هژمونی بین. اصل خروج نشان از  1

های خود در افغانستان بود کههه سههبب شههد  بههود آمری هها خروج، ناتوانی آمری ا از تأمین هزینه

 چون چین در حوز  اقتصادی رقابت کند و عقب بماند.  ،نتواند با رقبای مهمی

ای کههه بهها ورود بههه بخشی آن است، به گونهههیی فیصلههای قدرت هژمون، توانا. ی ی از نشانه2

 20تواند نظر خود را به دیگران تحمیل کند و بحههران را خاتمههه دهههد. پهها از ، میایلهئهر مس

تنها ناتوانی جههدی ص شد آمری ا در این زمینه نهسال حضور آمری ا در افغانستان، اکنون مشخ

 نشینی کند.های سنگین عقبها و هزینهارتدارد؛ بل ه به ناچار مجبور است با تحمل خس

ایفای نقههش ابرقههدرتی هههم برخههوردار  و اراد   وجهه. قدرت هژمون عالو  بر توانایی، باید از  3

شههدت لطمههه دیههد. ه  آمری ا از افغانسههتان، بهه   انهخروج مفتضح  عوامل باتوجه به شیو   باشد. این

کردن به عوامل افغههانی خود)قضههیه فرودگهها    خود و پشت  درواقع، آمری ا با خروج مفتضحانه

پیمانان خود است و نههه از تمایههل الزت بههرای ایفههای ات ا برای همکابل  نشان داد نه قدرتی قابل

 چنین نقشی برخوردار است.  


