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چکیده
خــروج امریــکا از افغانســتان کــه در تاریــخ 31 اوت 2021 میــادی صــورت 
گرفــت، نقطــه عطفــی در تاریــخ تحــوالت افغانســتان، و پایــان یــک دوران 
حســاس و طوالنــی بــه حســاب مــی آیــد کــه امریــکا ســکان هدایــت رونــد 
سیاســی افغانســتان را در اختیــار داشــت. بعــد از ایــن تاریــخ، افغانســتان 
بــا کشــورهای همســایه خــود و در رأس آنهــا ایــران، وارد میــدان بــازی 
راهبــردی تــازه ای در منطقــه آســیای میانــه شــد کــه دورنمــای آن شــاید 

تــا هنــوز هــم روشــن نباشــد. 
پیداســت کــه ایــران بــا ایجــاد روابــط بــا طالبــان و تقویــت نفــوذ اقتصــادی 
و فرهنگــی خــود در افغانســتان و همچنیــن ایجــاد ائتافهایــی بــا چیــن 
و پاکســتان، بــرای تعامــل بــا مرحلــه خــروج امریــکا از افغانســتان خــود را 
آمــاده كــرده بــود. بــا ایــن همــه، ایــران بــه دقــت چالــش هــا و فرصــت های 
احتمالــی بــا دیگــر قــدرت هــای منطقــه ماننــد ترکیــه، هنــد و احتمــاال 

برخــی کشــورهای خلیــج عربــی را رصــد مــی کنــد. 
ــن  ــکا از ای ــردی در افغانســتان پــس از خــروج امری تصــور وجــود خــأ راهب
کشــور، مانــع از آن مــی شــود کــه مــا درک درســتی از وضعیــت حــال 
و آینــده افغانســتان داشــته باشــیم. زیــرا واشــنگتن خــود را بــه طــور 
کامــل از صحنــه افغانســتان و تحــوالت ایــن کشــور كنــار نکشــیده اســت 
و همچنــان تأثیرگــذاری خــود را در رویکــرد تحــوالت ایــن کشــور حفــظ 
خواهــد کــرد امــا ابزارهــای تأثیرگــذاری ایــاالت متحــده ایــن بــار متفــاوت از 
گذشــته اســت یعنــی ایــن بــار امریــکا از طریــق جهــت دادن بــه تعامــات 
کشــورهای همســایه افغانســتان نقــش آفرینــی مــی کنــد زیــرا تعامــات 
کشــورهای همســایه از جملــه پاکســتان و ایــران و شــاید هــم ترکیــه یــا 
در راســتای منافــع ایــاالت متحــده و ســایر کشــورهای ذینفــع در پرونــده 
افغانســتان اســت و ایــن کشــورها در افغانســتان اشــتراک منافــع دارنــد. 
و بدیــن ســان، وضعیــت افغانســتان همچنــان بســان یــک کاف ســر 

درگمــی مــی مانــد کــه آبســتن حوادثــی غیــر قابــل پیــش بینــی اســت. 
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مقدمه
ایران یکی از قدرتهای تأثیرگذار منطقه، در آســیا به شــمار می رود. این 
کشــور بــا بســیاری از کشــورهای منطقــه اشــتراک منافــع دارد و منافــع 
آن در چندیــن عرصــه از جملــه در افغانســتان بــا منافــع دیگــر کشــورها 
گــره خــورده اســت؛ زیــرا افغانســتان بــه حکــم موقعیــت راهبــردی کــه 
دارد، در قلــب تحــوالت منطقــه آســیای میانــه قــرار دارد و همانطــور کــه 
ثبــات تمــام منطقــه بــه ثبــات افغانســتان وابســته اســت، بــی ثباتــی ایــن 

کشــور مــی توانــد بــه بــی ثباتــی منطقــه منجــر شــود. 
لــذا، حملــه نظامــی امریــکا بــه افغانســتان در ســال 2001 میــادی، و 
افغانســتان، همــواره  امریکایــی در  نیروهــای  تقریبــا 20 ســاله  حضــور 
بــرای ایــران موجــب نگرانــی و درد ســر بــود. بــی تردیــد، حضــور امریــکا 
در افغانســتان و شــرایط منطقــه ای و بیــن المللــی پیچیــده ای کــه 
ــا چالشــهای  ــران را ب ــا در طــی دو دهــه شــکل گرفــت، سیاســت ای تقریب
ــا  ــر دیــد کــه خــود را ب ــران ناگزی ــرو ســاخت بــه گونــه ای کــه ای زیــادی روب
واقعیــت جدیــد افغانســتان ســازگار كنــد. افغانســتان بــه مــرور زمــان بــه 
میدانــی بــرای آزمــون توازنــات راهبــردی در منطقــه آســیا بــدل شــده 
ــران،  ــه ای اســت و قــدرت هــای منطقــه ای همجــوار افغانســتان از جمل
رویکردهــای خــود را نســبت بــه یکدیگــر کــه یــک رویکــرد همــکاری باشــد 
یــا درگیــری، بــا در نظــر داشــت شــرایط افغانســتان تعییــن مــی کننــد. 
همچنیــن افغانســتان عرصــه ای اســت کــه همــکاری بیــن المللــی برخــی 
قــدرت هــای بزرگــی چــون روســیه، چیــن، اتحادیــه اروپــا، ائتــاف ناتــو، 
ــه آزمایــش گذاشــته مــی شــود. ــه بوت ــن و دیگــر کشــورها در آنجــا ب ژاپ

 بــی تردیــد، خــروج امریــکا از افغانســتان در آخریــن روز از مــاه اوت ســال 
2021 میــادی، نــه تنهــا ســرآغاز مرحلــه تــازه ای در تاریخ افغانســتان بلکه 
آغــازی در روندهــای امنیــت منطقــه ای و بــازی موازنــات منطقــه آســیا 
بــه طــور کل، و در منطقــه آســیای میانــه بــه طــور خــاص اســت. لــذا، بــرای 
درک و تحلیــل و فهــم دورنمــای نقــش ایــران در جریــان تعامــات منطقــه 
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ــل از هــر  ــی، قب ــه افغانســتان در برهــه کنون ــوط ب ای و بیــن المللــی مرب
چیــزی بایــد بــه صــف آرایــی هــای منطقــه ای و بیــن المللــی در مــورد 
افغانســتان قبــل از خــروج امریــکا، نگاهــی داشــته باشــیم. ســپس بــه 
دیــدگاه کشــورهای درگیــر در مســأله افغانســتان دربــاره اوضــاع کنونــی 
و فرصــت هــا و چالــش هــای آن مــی پردازیــم. آنــگاه بــه طــور تفصیلــی 
موضــع ایــران در قبــال تحــوالت آینــده افغانســتان را مــورد بررســی قــرار 
خواهیــم داد. و در پایــان، ایــن پژوهــش ســعی دارد بــه مــوارد احتمالــی 
اتفــاق نظــر قــدرت هــای منطقــه ای و بیــن المللــی دربــاره آینــده اوضــاع 
افغانســتان و همچنیــن بــه مــوارد احتمالــی اختــاف نظــر در ایــن بــاره 
بپــردازد. و نتیجــه ایــن اتفــاق و اختــاف کــه تغییــرات احتمالــی در ماهیت 
توازنــات منطقــه ای و بیــن المللــی در پرونــده افغانســتان بــه شــکل 
خــاص، و در منطقــه آســیای میانــه بــه شــکل عــام، خواهــد بــود را بــه 

خوانــش خواهــد گرفــت. 
ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش عبــارت اســت از اینکــه: چگونــه خــروج امریــکا 
از افغانســتان دیــدگاه راهبــردی ایــران نســبت بــه افغانســتان را تحت تأثیر 
قــرار خواهــد داد. و چگونــه ایــن امــر فرصــت هــای احتمالــی همــکاری و 
تقابــل بــا قــدرت هــای منطقــه ای و بیــن المللــی همچــون روســیه، چیــن، 
پاکســتان، هنــد، بریتانیــا و فرانســه کــه در صــدد پــر کــردن خــأ راهبردی در 
افغانســتان هســتند را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد و چگونــه بــر کیفیــت 
تعامــل ایــران بــا قــدرت هــای دخیــل در پرونده افغانســتان همچون ترکیه 
و قطــر کــه آمــاده نقــش آفرینــی تــازه ای هســتند، اثــر خواهــد گذاشــت؟

نخست: تصویر کلی از موضع منطقه در قبال 
افغانستان قبل از خروج امریکا 

بــدون در نظــر گرفتــن تحوالتــی کــه در ســالهای اخیــر منطقــه و جهــان 
شــاهد آن بوده اســت، نمی توان به درک درســتی از اوضاع افغانســتان 
دســت یافــت. بــه عنــوان مثــال، تاشــهای امریــکا در راســتای زمینــه 
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ســازی بــرای خــروج نیروهــای نظامــی اش از افغانســتان از جملــه ایــن 
تحــوالت بیــن المللــی اســت کــه دولــت هــای امریــکا در دوره اوبامــا و 
دونالــد ترامــپ رؤســای جمهــور پیشــین، و نیــز در ماههــای نخســت اداره 
بایــدن بــه صراحــت از آن ســخن گفتــه بودنــد. تاشــهای کشــورهایی چون 
ــه صــورت مســتقل  ــره -چــه ب ــران، هنــد و غی روســیه، چیــن، پاکســتان، ای
و چــه در چارچــوب ابتکارهــای منطقــه ای -کــه بــا هــدف نقــش آفرینــی 
از نمونــه تحــوالت منطقــه ای در  نیــز  در افغانســتان صــورت گرفــت 
ســالهای اخیــر اســت )1( لــذا، بــرای درک نحــوه تعامــل ایــران بــا اوضــاع 
کنونــی افغانســتان، بایــد بــه تحــوالت منطقــه ای و بیــن المللــی پیــش 
از خــروج امریــکا نگاهــی بیندازیــم کــه اینــک بطــور خاصــه وار بــه آنهــا 

اشــاره مــی کنیــم:
1- پذیرش منافع قدرت های منطقه ای از سوی امریکا

در گذشــته هــای دور، رقابــت بــر ســر افغانســتان میــان قــدرت هــای 
جهانــی بــوده اســت؛ نــه قــدرت هــای منطقــه ای. پیــش از اینکــه ایــاالت 
متحــده وارد بــازی شــود، دو رقیــب دیرینــه یعنــی بریتانیا و روســیه بر ســر 
افغانســتان بــا یکدیگــر رقابــت داشــتند. و بعدهــا در دهــه هــای هفتــاد 
و هشــتاد قــرن ميــادی گذشــته رقابــت بــر ســر افغانســتان میــان دو 
ابــر قــدرت شــرق و غــرب یعنــی ایــاالت متحــده امریــکا و اتحــاد جماهیــر 
شــوروی رقــم خــورد. و اینگونــه بــود کــه ســابقه حضــور اســتعمار در 
ــن کشــور در راهبردهــای  ــر ای افغانســتان نشــان مــی دهــد کــه تســلط ب
قــدرت هــای بیــن المللــی بــوده و قدرتهــای منطقــه نقــش چندانــی در 
آن نداشــتند. بــا ایــن همــه، خــروج امریــکا از افغانســتان بــه نحــوی بــه 
معنــای ایــن اســت کــه امریــکا پذیرفتــه اســت کــه بازیگــران دیگــری از 
جملــه ایــران نیــز در افغانســتان نقــش آفرینــی کننــد. حتــی امریــکا در برخی 

)1( ايلــي يوســف، »طالبــان« و کشــورهای همجــوار در مقابــل دو انتخــاب: جنــگ یــا صلــح مــورد قبــول 
https://bit. ،همــه اطــراف، الشــرق األوســط، )09 جــوالی 2021م(، تاريــخ بازدیــد: 04 اكتبــر 2021م

.ly/3BxNRbO

https://bit.ly/3BxNRbO
https://bit.ly/3BxNRbO
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مــوارد بعضــی از ایــن قــدرت هــا از جملــه پاکســتان و ترکیــه را بــه ایفــای 
نقــش در راســتای سیاســت امریــکا ترغیــب نمــوده اســت کــه میزبانــی از 
گفتگوهــای صلــح و تشــویق طالبــان بــه  صلــح و پایــان دادن بــه جنــگ از 

آن جملــه مــی باشــد)2(. 
بــا ایــن حســاب، ایــاالت متحــده در راهبــرد اولیــه خــود تجدیــد نظــر کــرده 
اســت؛ همــان راهبــردی کــه بــر اســاس آن وارد افغانســتان شــد و بــا 
اســتفاده از اختافــات کشــورهای همســایه افغانســتان و نیــز اشــتراک 
منافــع آنــان در ســرنگونی طالبــان، حکومــت طالبــان را ســرنگون کــرد 
امــا در مرحلــه اشــغال افغانســتان بــرای هیــچ یــک از ایــن کشــورها در 
اداره کشــور ســهمی قائــل نشــد. در ســطح منطقــه، ایــاالت متحــده از 
اختافــات میــان هنــد و پاکســتان، از یــک طــرف بــه عنــوان اهــرم فشــار 
ــر پاکســتان و از دیگــر ســو، بــرای میــدان دادن بــه هنــد در افغانســتان  ب
اســتفاده کــرد. همچنیــن ایــاالت متحــده کشــورهای منطقــه همجــوار 
افغانســتان را بــه نقــش گرفتــن در تحــوالت ایــن کشــور تشــویق کــرد 
بــه عنــوان نمونــه کشــورهای تاجیکســتان، ازبکســتان و ترکمنســتان را 
ترغیــب كــرد از طریــق اقلیــت هــای تاجیــک، ازبــک و ترکمــن در تحــوالت 
داخلــی ایــن کشــور تأثیرگــذار باشــند. امــا در مــورد ایــران، ایــاالت متحده از 
دشــمنی میــان ایــران و طالبــان اســتفاده کــرد و از طریــق ایــران بــر موضــع 
احــزاب هــزاره شــیعه تأثیــر گذاشــت و اینگونــه بــود کــه در حملــه بــه 
افغانســتان، حمایــت ایــران را در برانــدازی دشــمن راهبــردی اش کســب 
کــرد. واشــنگتن اعتــراف کــرد همانطــور کــه در عــراق اتفــاق افتــاد، در 
افغانستان نیز از نفوذ و تأثیرگذاری ایران در داخل افغانستان استفاده 

کــرده اســت)3(.  

)2( ثبــات در افغانســتان بــه بــی طرفــی کشــورهای همجــوار وابســته اســت، ســایت البیــان،  )28 فوریــه 
.https://bit.ly/3l4IDiq ،2010م(، تاريــخ بازدیــد: 04 اکتبــر 2021م

)3( علــی رضــا نــادر و دیگــران، نفــوذ ایــران در افغانســتان، پیامدهــای خــروج امریــکا از افغانســتان، مرکــز 
سیاســت هــای دفــاع و امنیــت بیــن الملــل، ) کالیفرنیــا، مؤسســه رانــد، 2014 م(، تاريــخ بازدیــد: 04 اکتبــر 

.https://bit.ly/3a1Ew06 ،2021م

https://bit.ly/3l4IDiq
https://bit.ly/3a1Ew06
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2. حضور گسترده رقبای بین المللی در صحنه افغانستان
پیش از اینکه امریکا از افغانستان خارج شود، چندین قدرت بین المللی 
درگیــر تحــوالت ایــن کشــور بــود. یعنــی مثــل گذشــته رقابــت قــدرت های 
ــه دو قــدرت خاصــه نمــی شــد  ــر ســر افغانســتان تنهــا ب ــن المللــی ب بی
بلکــه قدرتهایــی چــون ایــاالت متحــده، روســیه، کشــورهای عضــو پیمــان 
آتانتیــک، چیــن، ژاپــن، آلمــان، کشــورهای اروپایــی دیگری همچــون هلند، 
نــروژ و غیــره خــود را در تحــوالت ایــن کشــور دخیل می دانســتند. برخاف 
ســالهای اول جنــگ افغانســتان، ایــن بــار قبــل از خــروج امریــکا از ایــن 
کشــور، ایــاالت متحــده شــاهد همــکاری قدرتهــای بیــن المللــی رقیــب 
خــود در افغانســتان بــود. ایــاالت متحــده بــه بریتانیــا و فرانســه میــدان 
داد تــا چــه بــه صــورت مســتقل )در فرآینــد سیاســی و برگــزاری انتخابــات( 
و چــه در قالــب نیروهــای پیمــان آتانتیــک نقــش فعالــی در افغانســتان 
بــر عهــده گیرنــد. همچنیــن کشــورهایی چــون ژاپــن و آلمــان را ترغیــب كــرد 
کــه نیروهــای نظامــی خــود را بــه صــف نیروهــای ائتــاف گســیل دارد. 
روســیه نیز همکاری قابل ماحظه ای از خود نشــان داد و در شــرایطی 
کــه کاروانهــای امــدادی در خــاک پاکســتان و افغانســتان هــدف حمــات 
شــدیدی قــرار داشــت، موســکو بــه هواپیماهــای امــدادی امریــکا اجــازه 
داد تــا بــه دور از هرگونــه تهدیــدی، از فضــای ایــن کشــور عبــور کننــد. 
در مقابــل، روســیه امتیــاز فــروش تســلیحات نظامــی بــه ارتــش و پلیــس 

افغانســتان را از بــه دســت آورد)4(.
3. افزایش اهمیت افغانستان برای ایران و کشورهای منطقه

در طــول دو دهــه گذشــته، افغانســتان جایــگاه مهمــی در پــروژه هــای 
منطقــه ای آســیای میانــه کســب کــرده اســت؛ مخصوصــا در خصــوص 
مســیرهای انتقــال انــرژی و طرحهــای همــکاری راهبــردی کــه در ســالهای 
اخیــر میــان پاکســتان و چیــن و یــا میــان هنــد و ایــران، روی دســت گرفتــه 

)4( Ezzedine  C  .Fishere  ,What  the  Taliban  victory  spells  out  for  the  Middle  East, 
Washington  post(  ,August2021م  ,24  (, accessed 29 Sep. 2021م, https://wapo.
st/3m1rO7e.

https://wapo.st/3m1rO7e
https://wapo.st/3m1rO7e
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شــده اســت. افغانســتان به خاطر موقعیت راهبردی که دارد در کانون 
توجــه راهبــردی ایــن کشــورها قــرار گرفتــه اســت. افغانســتان موقعیــت 
ژئواســتراتژیک دارد. ایــن کشــور در وســط مناطــق کلیــدی آســیا واقــع 
شــده اســت. یعنــی مناطــق آســیای میانــه، مناطــق جنــوب قــاره آســیا، 
غــرب آســیا و شــرق دور از هــر ســو افغانســتان را در بــر گرفتــه انــد. از 
ایــن رو، افغانســتان و منطقــه آســیای میانــه دو منطقــه مهــم و شــاه 
کلیــد ســیطره بــر دیگــر مناطــق بــه شــمار مــی رونــد. زبیگنیــو برژینســکی 
)Brzezinski Zbigniew( در کتــاب خــود بــه نــام صفحــه بــزرگ شــطرنج 
Chessboard Grand The( کــه در ســال 1997 میــادی منتشــر کــرد، 
از افغانســتان و آســیای میانــه بــه عنــوان »محــور ژئــو پلیتیــک« یــاد کــرده 
اســت. »محورهــای ژئوپلیتیــک کشــورهایی هســتند کــه اهمیــت آنهــا نــه 
بــه خاطــر قــدرت آنهــا؛ بلکــه ناشــی از موقعیــت حســاس و پیامدهــای 
ضعــف آنهــا اســت کــه بازیگــران ژئوپلیتیــک را بــه طمــع مــی انــدازد«. 
بــر اســاس مطالعــات انــرژی، اهمیــت افغانســتان ناشــی از موقعیــت 
جغرافیایــی آن اســت کــه مــی توانــد بــه عنــوان راه احتمالــی بــرای انتقــال 
نفــت و گاز طبیعــی آســیای میانــه بــه دریــای عــرب مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد و مــی تــوان خطــوط انتقــال نفــت و گاز را از ایــن کشــور عبــور داد. 
همچنیــن افغانســتان منابــع و ثروتهــای خــدادادی فراوانــی چــون نفــت 
و گاز، معادنــی چــون طــا، مــس، آهــن، کوبالــت، لیتیــوم، اورانیــوم و 

دیگــر منابــع زیــر زمینــی نــادر را در اختیــار دارد)5(.

دوم: آمادگیهای راهبردی و تاکتیکی ایران 
ــان اوت  ــرای شــرایطی کــه در پای ــران خــود را ب ــه نظــر مــی رســد کــه ای ب
2021 میــادی رخ داد و در یــک هــرج و مــرج و بــی نظمــی و آشــفته 

بــازاری، امریــکا از افغانســتان خــارج شــد، آمــاده کــرده بــود. 

)5( تومــاس بارکــر، پیامدهــای منطقــه ای خــروج امریــکا از افغانســتان، انســتیتو واشــنگتن، )15 ژوئــن 
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikrafo- ،2020م(، تاريــخ بازدیــد: 04 اکتبــر 2021م

 .rum/view/USA-Troops-Military-Pullout-Afghanistan-Taliban

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/USA-Troops-Military-Pullout-Afghanistan-Taliban
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/USA-Troops-Military-Pullout-Afghanistan-Taliban
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 و دیدیــم کــه ایــران از ایــن رویــداد اســتقبال کــرد. و تــاش کــرد کــه از ایــن 
رویــداد بهــره بــرداری سیاســی و نظامــی کــرده و آن را گــواه »اقتــدار 
راه مقاومــت« دانســته و ایــاالت متحــده را مســئول اوضــاع افغانســتان 
معرفــی کنــد؛ مخصوصــا در شــرایطی کــه عملیــات آشــفته خــروج بــه 
طــور گســترده توســط خبرگزاریهــا پوشــش داده مــی شــد و  برخــی 
رســانه هــای جهانــی و حتــی برخــی از سیاســتمداران اروپایی ضمن انتقاد 
مســتقیم و غیــر مســتقیم از ایــاالت متحــده، از آن بــه عنــوان »صحنــه 
هــای خجالــت آور« یــاد کردنــد. مســأله بــه همینجــا خاصــه نشــد بلکــه 
ــا ســخن گفتــن از ســرانجام  ــداد افغانســتان و ب ــا اســتفاده از روی ــران ب ای
کشــورها و حکومتهــا و رهبرانــی کــه بــا اشــغالگران امریکایــی همــکاری 
مــی کننــد، تــاش کــرد حضــور امریــکا در کشــورهایی دیگــری مثــل عــراق 

و ســوریه را تحــت فشــار قــرار دهــد. 
شــادمانی ایــران بابــت خــروج امریــکا از افغانســتان چنــدان دوام نیــاورد 
و چنــد هفتــه و چنــد روزی نگذشــته بــود کــه ایــران دریافــت فرصــت 
اســتفاده آنــی از ایــن رویــداد بــه ســر آمــده و بایــد واقعیــت جدیــد و 
رابطــه بــا طالبــان کــه حاکمــان فعلــی افغانســتان هســتند، را بــا راهبــرد 
متفاوتــی مدیریــت کنــد. البتــه کــه مســأله بــه همینجــا خاصــه نمــی 
شــود و ایــران بایــد بــرای مدیریــت روابــط خــود بــا قدرتهــای منطقــه ای 
ــر کــردن خــأ راهبــردی« در افغانســتان  ــال »پ ــه دنب و بیــن المللــی کــه ب
هســتند نیــز برنامــه ای داشــته باشــد. رهبــران ایــران خــوب مــی داننــد بــا 
خــروج امریــکا کــه در گذشــته بــه عنــوان ابــر قــدرت روی زمیــن، موازنــه 
قــوا را در ســطح جهــان کنتــرل مــی کــرد، اکنــون افغانســتان بــه صحنــه 
ــدل شــده اســت.  ــن المللــی ب ــان قدرتهــای منطقــه ای و بی رقابــت می
در ایــن زمینــه، الزم اســت کــه بــه چگونگــی آمادگــی ایــران بــرای لحظــه 
خــروج امریــکا نگاهــی داشــته باشــیم؛ کــه بــرای درک نحــوه تعامــل ایــران 
بــا آینــده افغانســتان پســا امریــکا، و نحــوه مدیریــت توازنــات منافــع 
قــدرت هــای منطقــه ای و بیــن المللــی در افغانســتان بســیار ضــروری و 
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مهــم اســت. 
1. مالحظات راهبردی اقدامات ایران در افغانستان

ایــران در قبــال افغانســتان راهبــرد نســبتا ثابتــی دارد کــه اهــداف ذیــل را 
دنبــال مــی کنــد:

الــف. تــاش بــرای تقویــت ثبــات شــکننده داخلــی افغانســتان )مخصوصا 
در بخــش اقتصادی( )6(.

ــرای جلوگیــری از ســرازیر شــدن ناآرامیهــای  ــران تــاش مــی کنــد ب ب. ای
افغانســتان بــه ایــن کشــور، روابــط خــود را بــا برخــی جوامــع افغانــی 

همچــون هــزاره هــا و تاجیــک هــا بیــش از پیــش تقویــت کنــد. 
ج. افزایــش ســطح ارتبــاط میــان ایــران و برخــی اســتانهای غربــی هــم مــرز 
بــا ایــران؛ بــه گونــه ای کــه همچــون عــراق، ایــن اســتانها در زمینــه تأمیــن 

بــرق، ســوخت و تجــارت مــرزی بــه ایــران وابســته شــود )7(. 
د. بــا توجــه بــه تجــارب تاریخــی اختافــات میــان ایــران و افغانســتان یعنــی 
از قــرن هفدهــم و هجدهــم بــه بعــد و مخصوصــا اختافــات بــا قندهــار، 
مــی تــوان گفــت کــه ایــران طرفــدار وجــود یــک حکومــت مرکــزی در کابــل 
ــا  ــر مناطــق مــرزی ب ــه ب ــر مناطــق ایــن کشــور از جمل ــد ب اســت کــه بتوان
ــک  ــرل داشــته باشــد. امــا تهــران هیچــگاه نمــی خواهــد کــه ی ــران کنت ای

ــن  ــوده اســت و در ای ــن شــریک تجــاری افغانســتان ب ــران بزرگتری ــه بعــد، ای )6( از ســال 2001 میــادی ب
ــه  ــا فوری ــازه زمانــی از مــارس 2017 ت ــران ســنگینی مــی کنــد. در ب ــه نفــع ای ــراز تجــاری ب شــراکت کفــه ت
2018 میــادی حجــم مبــادالت تجــاری میــان دو کشــور بــه حــدود دو میلیــارد دالر رســیده اســت کــه از 
ســال 2020 تــا 2021 میــادی 25 درصــد رشــد داشــته اســت. صــادرات ایــران بــه افغانســتان 90 درصــد از 
کل صــادرات میــان دو کشــور را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. ایــن ســوای از تجــارت غیــر قانونــی میــان 

دو کشــور اســت کــه تنهــا از ســال 2016 تــا 2017 میــادی حــدود یــک میلیــارد دالر بــوده اســت. 
)7( افغانســتان همســایه شــرقی ایــران اســت و 978 کیلومتــر بــا ایــن کشــور مــرز مشــترک دارد. ایــران 
مهمتریــن راهــی اســت کــه افغانســتان را بــه دریــا وصــل مــی کنــد و در مقابل، افغانســتان نیز دسترســی 
ایــران را بــه آســیای میانــه و چیــن مهیــا مــی کنــد. جمعیــت افغانســتان بــه 23 میلیــون نفــر مــی رســد کــه 
شــامل بیــش از 300 قبلیــه مــی شــود. اقــوام اصلــی افغانســتان عبارتنــد از: پشــتون 40 درصــد، تاجیــک 
30 درصــد، اوزبــک 10 درصــد و هــزاره کمتــر از 8 درصــد مــردم ایــن کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
اغلــب اهــل ســنت در ایــن کشــور حنفــی مذهــب هســتند و شــیعیان اثنــی عشــری حــدود 5 درصــد را بــه 
خــود اختصــاص داده انــد کــه شــیعیان اســماعیلی کمتــر از ایــن میــزان اســت. زبــان فارســی در میــان 60 
درصــد مــردم ایــن کشــور متــداول اســت  و تاجیــک از جملــه اقــوام فــارس زبــان ایــن کشــور بــه حســاب 

مــی آیــد. ر.ک: منبــع پیشــین.  
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حکومــت مقتــدری در افغانســتان روی کار آیــد کــه ممکــن اســت بــرای 
آینــده ایــران تهدیــدی بــه حســاب آیــد. 

هـــ. مقابلــه بــا هــر قــدرت منطقــه ای و بیــن المللــی کــه از افغانســتان 
بــه عنــوان پایگاهــی بــرای تهدیــد ایــران اســتفاده کنــد)8(. 

و. مخالفــت بــا هرگونــه تاشــی بــرای تجزبــه افغانســتان بــه کشــورهای 
کوچــک و یــا مخالفــت بــا تغییــر نقشــه جغرافیایــی منطقــه کــه منجــر بــه 
ظهــور کشــورهای جدیــدی چــون پشتونســتان و یــا بلوچســتان شــود؛ 
چــرا کــه ایــن امــر بافــت پیچیــده کشــور ایــران را نیــز تهدیــد خواهــد کــرد. 

2. ایران و تاکتیک های نفوذ در داخل و پیرامون افغانستان
ایــران در راســتای راهبــردی کــه قبــا از آن ســخن گفتیــم، بعــد از ســال 
ــا  ــادی در روابــط خــود ب ــا گشــایش هــای زی 2001 میــادی تــاش کــرد ت
افغانســتان ایجــاد کنــد و در ایــن راســتا از تنشــهای بــه وجــود آمــده میــان 
افغانســتان و پاکســتان ) بــه ســبب حمایــت پاکســتان از طالبــان( نیــز 
بهــره جســت. گشایشــهای ایــران بــا افغانســتان در چنــد گام تاکتیکــی و 
راهبــردی مهــم صــورت گرفــت کــه بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره مــی کنیــم:
الــف. بــه افغانســتان اجــازه داد کــه بــرای ترانزیــت کاال از بنــدر چابهــار 

واقــع در ســاحل خلیــج عمــان اســتفاده کنــد. 
ب. تأمیــن مالــی و احــداث پــروژه هــای زیــر ســاختی بــا هزینــه هــای بــاال، 

همچــون احــداث پــل و شــاهراه از بنــدر چابهــار تــا مرزهــای افغانســتان.
ج. شــریک ســاختن هنــد در پــروژه ارتبــاط افغانســتان بــه بنــدر چابهــار، 
ایــن امــر بــه هنــد امــکان داد تــا بــا دور زدن پاکســتان از طریــق راهــی کــه 
شــهرهای زرنــج و دالرام بــه هــم پیونــد داده و تــا چابهــار امتــداد دارد، بــه 
افغانســتان و آســیای میانــه دسترســی داشــته باشــد. گفتنــی اســت کــه 
ایــن یــک راه تجــاری اســت کــه بــا کریــدور اقتصــادی چینــی – پاکســتانی و 

بنــدر گــوادر در بلوچســتان رقابــت مــی کنــد.

)8( احمــد فهمــی، راهبــرد ایــران در افغانســتان، وبســایت نشــریه البیــان، شــمارگان269، )ژانویــه 2010م(، 
.3AV2i9O/ly.bit//:https ،تايخ بازدید: 29 ســپتامبر 2021م
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د. احــداث اولیــن راه آهنــی کــه شــهر خــاف در شــمال شــرق ایــران را بــا 
شــهر غوریــان در غــرب افغانســتان بهــم پیونــد مــی دهــد. ایــن خــط آهــن 
کــه 140 کیلومتــر طــول دارد بــا هزینــه مالــی ایــران احــداث شــده اســت 

کــه در دســامبر ســال 2020 میــادی افتتــاح شــد. 
و  دیگــر  آموزشــی   – و فرهنگــی  زیربنایــی  پــروژه  احــداث چندیــن  هـــ. 
همچنیــن رســانه هــای جمعــی ماننــد کانالهــای تلویزیونــی کــه ایــران بــا 
هــدف تأثیــر گــذاری بــر قشــر نخبــه افغانســتان و نیــز جهــت دهــی بــه آرای 
عمومــی مــردم افغانســتان تمــام یــا بخشــی از هزینــه هــای آن را تأمیــن 

مــی کنــد. 
ــار گذاشــتن اختافــات گذشــته؛ کــه  ــان و کن ــه گــروه طالب و. نزدیکــی ب
بــرای ایــن منظــور ایــران بــرای مــداوای مجروحیــن جنگجویــان »طالبــان« 
بیمارســتانهایی برای آنان احداث کرد و برخی دیگر از اعضای »طالبان« 
را جهــت مــداوا بــه بیمارســتانهای داخــل ایــران انتقــال داد. همچنین ایران 
بــرای جنگجویــان »طالبــان« در تهــران دوره هــای آموزشــی جنگــی و بــه 
کارگیــری میــن هــای کنــار جــاده ای برگــزار کــرده و بــه آنــان کمــک هــای 
تســلیحاتی کــرد و ایــن نزدیکــی بــه حــدی رســید کــه بنــا بــه مصاحبــه یــک 
مســئول پیشــین طالبــان بــا رادیــوی محلــی افغانســتان)9(، ایــران در برخــی 
مناطــق ماننــد »فــراه« بــه جنگجویــان طالبــان حقــوق ماهیانــه پرداخــت 

مــی کــرد.  
ایــران در افغانســتان بســیار  بــه آنچــه بیــان شــد، محاســبات  بــا توجــه 
پیچیــده تــر از آن اســت کــه برخــی گمــان مــی کننــد. و از اینجــا فهمیــده 
ــران – مخصوصــا در ســالهای اخیر-تــاش داشــت  مــی شــود کــه چــرا ای
روابــط خوبــی بــا طالبــان برقــرار کنــد. ایــران در ســال 2016 میــادی در 
گفتگوهایــی کــه - بــه گــزارش برخــی منابــع - دو مــاه بــه طــول انجامیــد، 

)9( Zaid M. Belbagi, Warming Iran-Taliban Ties To Have Consequences For Region 
– OpEd, Eurasia Review, )September 16, 2021م(, accessed 29 Sep. 2021م, https://
bit.ly/3AMuY4V.

https://bit.ly/3AMuY4V
https://bit.ly/3AMuY4V


14 ايران و كشمكش قدرت هاى منطقه ای و بین المللی در افغانستان بعد از خروج آمریکا

میزبــان مــا اختــر منصــور رهبــر گــروه طالبــان بــود. او بعــد از تــرک خــاک 
ایــران هــدف حملــه امریــکا قــرار گرفــت و بــه قتــل رســید. آنــگاه در ســال 
2021 میــادی ایــن ماقاتهــا شــکل علنــی بــه خــود گرفــت و در ژانویــه 
2021 میــادی وزارت خارجــه ایــران میزبــان یــک دور مذاکــرات بــا رهبــران 
سیاســی طالبــان بــود کــه محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه پیشــین 
در ایــن دور مذاکــرات شــرکت داشــت. در آن زمــان ایــن اقــدام ایــران بــه 
گــذر از مرحلــه هماهنگــی بــا طالبــان بــه مرحلــه دیپلماســی مهــار طالبــان 
تعبیــر شــد. همزمــان، برخــی نهادهــای تصمیــم ســاز در ایــران نیــز موضــع 
متمایــل بــه طالبــان اتخــاذ کردنــد. بــه عنــوان مثــال، احمــد نــادری عضــو 
کمیســیون شــورای امنیــت ملــی مجلــس در اکتبــر 2020 میــادی گفــت 
کــه تهــران بایــد در مواضــع خــود بــا طالبــان تجدیــد نظــر کنــد چــرا کــه 
طالبــان یــک جنبــش اصیــل مردمــی اســت و از حمایــت مردمــی گســترده 
ای برخوردار اســت. در همین حال، یک فرمانده نظامی ســپاه پاســداران 
بــه منافــع مشــترک طالبــان و ایــران در مبــارزه علیــه حضــور امریــکا در 
منطقــه اشــاره کــرد. روزنامــه کیهــان کــه زیــر نظــر دفتــر رهبــر نظــام اســت 
و نقــش ســخنگوی مراکــز تصمیــم ســاز ایــران را ایفــا مــی کنــد، بــه تغییــر 
ماهیــت حرکــت طالبــان اشــاره کــرده و تأکیــد کــرد کــه طالبــان دیگــر آن 
گــروه تنــدروی نیســت کــه قبــا بــر افغانســتان تســلط یافتــه بــود. ایــن 
روزنامــه همچنیــن بــه نمونــه هایــی کــه نشــان از تغییــر طالبــان اســت، 
ــه ای  ــز در مصاحب ــان نی ــه مجاهــد ســخنگوی طالب ــح الل اشــاره کــرد. ذبی
بــا خبرگــزاری »تســنیم« کــه بــه ســپاه پاســداران نزدیــک اســت، گفــت 
کــه »طالبــان بــه بــرداران شــیعه تضمیــن مــی دهــد کــه در مــورد آنــان 
هیــچ نــوع تبعیضــی صــورت نخواهــد گرفــت«. او همچنیــن گفــت کــه 
طالبــان رویکردهــای خــود را تغییــر داده و نســبت بــه ســال 2000 میادی 

تغییــرات عمــده و اساســی کــرده اســت)10(.

)10( يوتيــوب، نفــوذ ایــران در افغانســتان و اختافــات ایــن کشــور بــا طالبــان، کانــال مــدار الغــد، )21 
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3. موضع ایران بعد از خروج امریکا
افغانســتان  از  امریکایــی  نیروهــای  خــروج  از  تهــران  سیاســی  نظــام 
اســتقبال کــرد و آن را پیــروزی جبهــه مقاومــت خوانــد کــه در راســتای 
سیاســت ایــران در زدودن حضــور امریــکا از مناطــق نزدیــک بــه مرزهــای 
ایــران اســت. علــی رغــم اینکــه ایــران ظاهــرا از خــروج امریــکا اســتقبال کــرد 
امــا نهادهــای تصمیــم ســاز ایــران خــود را در وضعیــت نگــران کننــده ای 
یافتنــد کــه در اینجــا بــه دالیــل ایــن امــر اشــاره مــی کنیم: احتمال ســیطره 
طالبان بر افغانســتان؛ تجربه قبلی ســیطره طالبان بر افغانســتان نشــان 
ــران را در ایــن کشــور  ــد منافــع ای مــی دهــد کــه تکــرار ایــن امــر مــی توان
ــد  ــن امــر مــی توان ــر آن، ای ــد. عــاوه ب ــا چالشــها و خطراتــی مواجــه کن ب
بــه شــکل گیــری کانونهــای درگیــری در مناطــق مــرزی ایران-افغانســتان 
منجــر شــده و پیامدهــای اقتصــادی و امنیتــی متعــددی را بــه دنبــال 
داشــته باشــد. و علــی رغــم اینکــه طالبــان بــه همــه همســایگان و از 
جملــه ایــران اطمینــان خاطــر داده بــود، امــا تســلط ایــن گــروه بــر گــذرگاه 
مــرزی مشــترک، نگرانیهــای سیاســی و امنیتــی تهــران را برانگیخــت. ایــران 
هنــوز هــم از حرکــت طالبــان کــه ایدئولــوژی اســامگرای »تندروانــه« 
ای دارد در هــراس اســت؛ چــرا کــه ایدئولــوژی طالبــان رقیــب ایدئولــوژی 
ــان ناشــی از  ــران از طالب ــه شــمار مــی رود. نگرانیهــای ای ــه ب والیــت فقی
ــان و ماهیــت ایــن گــروه و پیچیدگیهــای  ــران نســبت بــه طالب دیــدگاه ای

تعامــل بــا ایــن گــروه اســت)11(. 
در تهــران در مــورد تعامــل بــا تحــوالت تــازه افغانســتان دو رویکــرد اصلــی 
وجــود دارد. یــک رویکــرد بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد همچنــان بــه طالبــان 
نزدیــک شــد و بــه دنبــال راههــای تعامــل بــا واقعیــت موجــود بــود. امــا 
رویکــرد دیگــر بــه کلــی بــا ایــن ایــده مخالفــت کــرده و خواهــان اتخــاذ 
موضــع مخالــف بــا ســیطره »بــا منــازع« طالبــان بــر افغانســتان هســتند. 

.3ivbEC8/ly.bit//:https ،جوالی 2021م(، مدت: 53:32، تاريخ بازدید: 03 اکتبر 2021م
)11( عبــد الرحمــن الراشــد، طالبــان و ایــران همپیمــان یکدیگــر هســتند یــا دشــمن یکدیگــر؟ نشــریه 
.3oi8RzO/ly.bit//:https بازدیــد: 29 ســپتامبر 2021م،  تاريــخ  الشــرق االوســط،(13 اوت 2021م(، 

https://bit.ly/3ivbEC8
https://bit.ly/3ivbEC8
https://bit.ly/3oi8RzO
https://bit.ly/3oi8RzO
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بــه نظــر مــی رســد رویکــردی کــه خواهــان اتخــاذ موضــع نــرم در برابــر 
طالبــان و همــکاری بــا ایــن گــروه اســت، بــه واقعیــت نزدیکتــر اســت؛ 
زیــرا ایــن امــر مانــع از قــدرت گیــری شــاخه خراســان داعــش در مجــاورت 
مرزهــای ایــران مــی شــود. بــه عــاوه، موضــع طالبــان در مخالفــت بــا 
هرگونــه حضــور امریــکا در افغانســتان بــه نفــع ایــران اســت و مانــع از آن 
مــی شــود کــه امریــکا بــار دیگــر از درهــای پشــتی، وارد افغانســتان شــده 
و نیروهــای خــود را در ایــن کشــور حفــظ کنــد؛ شــبیه ترکیــه کــه بــه بهانــه 

راه انــدازی فــرودگاه کابــل، حضــور خــود را حفــظ کــرده اســت)12(. 
ایــران در مــاه ســپتامبر 2021 میــادی، بــرای آمادگــی در برابــر هرگونــه 
تغییــرات احتمالــی در موضــع آینــده طالبــان، دســت بــه اقداماتــی زد از 
جملــه اینکــه: علــی رغــم اینکــه طالبان در مورد امنیــت اماکن دیپلماتیک 
اطمینــان خاطــر داده بــود، ایــران کنســولگری خــود را در مــزار شــریف 
تعطیــل کــرد و بعــد از اینکــه طالبــان گــذرگاه مــرزی هــرات را تحــت کنتــرل 
خــود در آورد، نیروهــای ارتــش و ســپاه در مرزهــای شــرقی بــه حالــت 
ــه آن  ــد و تهــران جنــگ افزارهــای بیشــتری ب ــاش کامــل در آمدن آمــاده ب
مناطــق مــرزی ارســال کــرد. مــی تــوان گفــت کــه تجهیــز پایــگاه پنجــم 
پدافنــد هوایــی و پایــگاه چهاردهــم نیــروی هوایــی ارتــش در مشــهد 
بــه جنــگ افزارهایــی چــون بالگــرد تهاجمــی و هواپیماهــای شناســایی و 
ــوع »F-5« و»BQ/1EQ.MirageF« در  ــده از ن همچنیــن دو گــروه جگن
راســتای صــف آرایــی نیروهــای دفاعــی ایــران اســت کــه بــرای مقابلــه بــا 
هرگونــه تغییــر در موضــع طالبــان نســبت بــه منافــع ایــران اتخــاذ شــده 
ــا عربســتان  ــه پاکســتان و ی ــان ب اســت؛ گفتنــی اســت کــه نزدیکــی طالب
مــی توانــد موضــع ایــن گــروه در قبــال ایــران را دســتخوش تغییــر کنــد. 

بــی تردیــد، ایــران در آینــده نزدیــک و متوســط تــاش خواهــد کــرد تــا بــه 
منظــور تأمیــن ثبــات در افغانســتان و جلوگیــری از شــعله ور شــدن جنــگ 
داخلــی، طالبــان را بــه تعامــل بــا دیگــر طرفهــای سیاســی افغانســتان 

)12( علي رضا نادر و دیگران، منبع پیشین. 



17 ايران و كشمكش قدرت هاى منطقه ای و بین المللی در افغانستان بعد از خروج آمریکا

ــران  دعــوت کنــد. جنــگ داخلــی افغانســتان تهدیــد مســتقیمی علیــه ای
اســت؛ زیــرا عــاوه بــر ســرازیر شــدن مــوج مهاجران به ایــران، دغدغه های 
امنیتــی و اجتماعــی فراوانــی را بــرای ایــن کشــور رقــم می زنــد. همچنین، 
ــا افغانســتان ســبب  ــر هــم خــوردن ثبــات و امنیــت در مناطــق مــرزی ب ب
رونــق گرفتــن قاچــاق اســلحه و مــواد مخــدر بــه ایــران شــده و احتمــاال 
اوضــاع امنیتــی در منطقــه بلوچســتان را وخیــم تــر کنــد. لــذا ایــن امــر مایه 
نگرانــی بــرای مســئولین امنیتــی ایــران بــه شــمار مــی رود. همچنیــن، بــی 
ثباتــی ناشــی از جنــگ داخلــی افغانســتان مــی توانــد پیامدهــای منفــی 
بــرای اقتصــاد ایــران بــه دنبــال داشــته باشــد؛ زیــرا صــادرات ایــران بــه 
افغانســتان کــه در ســال گذشــته بــه 2.3 میلیــارد دالر - و بنــا بــه برخــی 
منابــع بــه 4 میلیــارد دالر – رســیده اســت و کابــل را در رتبــه پنجــم وارد 
کننــده کاالهــای ایرانــی قــرار داده اســت، در صــورت بــروز جنــگ داخلــی 

افغانســتان ایــن صــادرات کاهــش یافتــه و یــا متوقــف خواهــد شــد. 

ســوم: منافــع قــدرت هــای منطقــه ای و چشــم انــداز 
مرحلــه پســا امریکایــی 

مســلما، بخــش بزرگــی از ایــن همگرایــی منافــع قــدرت هــای منطقــه ای 
در افغانســتان، پیــش از خــروج امریــکا از ایــن کشــور صــورت گرفتــه بــود 
کــه برخــی کشــورها چــون پاکســتان، چیــن، هنــد و غیــره یــا بــرای پاســداری 
از منافــع خــود و یــا بــرای جلوگیــری از تبدیــل شــدن افغانســتان بــه منبــع 
تهدیــد و یــا در جســتجوی فرصتــی بــرای تحــرک و نفــوذ و توســعه طلبــی 
و نفــوذ منطقــه ای، بــه طــور مســتقل در تحــوالت ایــن کشــور نقــش 
گرفتنــد. اکنــون راهبــرد مهمتریــن قــدرت هــای منطقــه ای درگیــر در 

پرونــده افغانســتان را مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم:
1. پاکستان:

بــا توجــه بــه اینکــه افغانســتان همســایه پاکســتان اســت و بــا ایــن کشــور 
حــدود 2400 کیلومتــر مــرز مشــترک دارد و  تقریبــا 1.4 میلیــون پناهنــده 
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ــن  ــد، افغانســتان یکــی از مهمتری ــه ســر مــی برن ــن کشــور ب افغــان در ای
مناطــق نفــوذ پاکســتان در منطقــه بــه شــمار مــی رود. گــروه طالبــان، 
در دهــه نــود قــرن گذشــته در شــمال پاکســتان ظهــور کــرد. ایــن کشــور 
ــه جــز در  ــان روابــط تنگاتنگــی دارد کــه ب ــا طالب بیــش از ســایر کشــورها ب
ســالهای اول اشــغال افغانســتان کــه بــرای ســرنگونی طالبــان بــا ایــاالت 
متحــده همــکاری کــرد، روابــط خــود را بــا طالبــان همچنــان حفــظ کــرد)13(. 
الــف. مســأله بــه رســمیت شــناختن طالبــان: در مــورد بــه رســمیت 
ــر اطــاع  ــان در افغانســتان، فــؤاد شــودری وزی شــناختن حکومــت طالب
رســانی پاکســتان گفــت کــه هرگونــه تصمیمــی مبنــی بــر بــه رســمیت 
شــناختن حکومــت طالبــان »یــک تصمیــم منطقــه ای« خواهــد بــود 
ــا قــدرت هــای منطقــه ای و بیــن المللــی اتخــاذ  کــه بعــد از مشــورت ب
خواهــد شــد)14(. عمــران خــان نخســت وزیــر پاکســتان در مقالــه مبســوطی 
در روزنامــه »واشــنگتن پســت« دیــدگاه کشــورش در مــورد مرحلــه بعــد 
از خــروج امریــکا از افغانســتان، را بــه طــور مفصــل شــرح داد. او در ایــن 
مقاله به »اشــتباه« تاریخی کشــورش در مورد تبعیض میان گروههای 
افغانــی اعتــراف کــرده و گفتــه بــود کــه دیگــر چنیــن اشــتباهی تکــرار 
ــه  ــه عمــران خــوان را ب ــن مقال نخواهــد شــد. برخــی از صاحــب نظــران، ای
منزلــه آمادگــی کشــورش بــرای برقــراری مجــدد رابطــه بــا طالبــان تفســیر 

کــرده بودنــد)15(. 
ب. نگرانــی پاکســتان از اقدامــات ایــران: پاکســتان تــاش مــی کنــد تــا بــا 
برقــراری روابــط تنگاتنــگ بــا طالبــان، آن را از زیــر ســیطره ایــران خــارج کنــد؛ 
زیــرا نفــوذ ایــران در مرزهــای شــمالی ایــن کشــور کــه ترکیبــی از قبایــل 
پاکســتانی و افغانــی در آنجــا ســکونت دارنــد و از دیربــاز مــورد مناقشــه 

)13( Imran  Khan  ,Pakistan  is  ready  to  be  a  partner  for  peace  in  Afghanistan  ,but 
we will not host U.S .bases,Washington post( ,June21, 2021م (, accessed Sep 29, 
.https://wapo.st/3ooYM42 ,م2021

)14( ســليمان الوادعــي، ترکیــه و ایــران در آســیای میانــه، آتــش زیــر خاکســتر ، ایندپندنــت عربــی، )20 
 .3m5IquB/ly.bit//:https بازدیــد: 29 ســپتامبر 2021م،  تاريــخ  ســپتامبر 2021م(، 

)15( Imran Khan ,Pakistan is ready to be a partner for peace in Afghanistan ,Ibid.

https://wapo.st/3ooYM42
https://bit.ly/3m5IquB
https://bit.ly/3m5IquB
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بــوده اســت، ممکــن اســت امنیــت پاکســتان را بــه مخاطــره انــدازد. 
ج. گزینــه ایــده آل پاکســتان: ایــن اســت کــه در کابــل حکومــت مقتــدری 
شــکل نگیرد و  به گرایشــات قومی قبائل پشــتون نیز دامن زده نشــود 
ــا پاکســتان از بازتــاب آن در میــان قبائــل پشــتون در امــان بمانــد. عــدم  ت
اقتــدار دولــت مرکــزی در راســتای ایــن خواســت پاکســتان اســت؛ زیــرا 
قومیــت هــای دیگــری چــون تاجیــک نیــز خــط دیورنــد را قبــول ندارنــد. 
گفتنــی اســت کــه ایــن خــط مــرزی میــان افغانســتان و پاکســتان اســت 

کــه در دو ســوی آن قبائــل پشــتون ســکونت دارنــد. 
د. گزینــه ای کــه در آینــده نزدیــک امــکان پذیــر اســت: گزینــه ای کــه در 
وقــت کنونــی امــکان دارد و احتمــال دارد کــه پاکســتان ایــن ســناریو را در 
افغانســتان اجــرا کنــد ایــن اســت کــه از »بــه قــدرت رســیدن طالبــان« در 
افغانســتان حمایــت کنــد امــا بــه شــرطی کــه طالبــان موفــق بــه تشــکیل 
یــک حکومــت فراگیــر بــا مشــارکت تمامــی اقــوام از جملــه تاجیــک، ازبــک، 
هــزاره و غیــره شــوند و نمایندگانــی از حکومــت قبلــی را نیــز دربرگیــرد. 
ایــن حکومــت ائتافــی در نهایــت موفــق بــه کســب مشــروعیت بیــن 
المللــی خواهــد شــد. در نتیجــه، کابــل مــی توانــد از حمایــت جامعــه 
جهانــی برخــوردار شــده و ثبــات را در کشــور حاکــم کنــد و پاکســتان نیــز 
بــه اهــداف اقتصــادی و راهبــردی خــود در افغانســتان دســت یابــد و 
بتوانــد جلــوی نفــوذ هنــد و ایــران را در همســایه خــود یعنــی افغانســتان 

بگیــرد و یــا حداقــل تــوازن ایجــاد کنــد. 
هـــ. بازســازی نفــوذ در افغانســتان: پاکســتان بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر 
طالبــان در افغانســتان قــدرت را در اختیــار بگیــرد، ایــن کشــور مــی توانــد 
بــار دیگــر نفــوذ خــود را در افغانســتان گســترش دهــد؛ زیــرا بخــش اعظــم 
واردات افغانســتان از پاکســتان صــورت مــی گیــرد کــه کاالهــای اساســی 
همچــون آرد، برنــج، ســبزیجات، ســیمان و مــواد و مصالــح ســاختمانی از 
ــق  ــا از طری ــر آن، پاکســتان در صــدد اســت ت ــه هســتند. عــاوه ب آن جمل
افغانســتان، یــک »پــل اقتصــادی« بــا جمهــوری هــای آســیای میانــه 
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ایجــاد کنــد کــه در ایــن صــورت مــی توانــد اقتصــاد خــود را بــا منطقــه ای 
وســیع تر پیوند دهد. این وابســتگی اقتصادی افغانســتان به پاکســتان 
طالبــان را بــر آن مــی دارد تــا در برخــی مســائل از جملــه مســأله امنیــت بــا 

پاکســتان همــکاری کنــد.  
و. جلوگیــری از نفــوذ هنــد در افغانســتان: در ســایه تمایــل پاکســتان بــه 
نزدیکــی بــا طالبــان، ایــن کشــور مــی توانــد نفــوذ خــود را در افغانســتان 
گســترش داده در مقابلــه بــا هنــد عمــق راهبــردی خــود را تقویــت كنــد. 
اســام آبــاد تــاش خواهــد کــرد تــا تنــش داخلــی کــه ناشــی از اقدامــات 
اقلیــت بلــوچ و لشــکر »جنگــوی« و طالبــان پاکســتان اســت، را مهــار 
كنــد. پــس مــی تــوان گفــت کــه بــا تســلط طالبــان بــر افغانســتان، از نفــوذ 
هنــد در ایــن کشــور کاســته مــی شــود. پاکســتان از وجــود کنســولگری 
هــای هنــد در شــهرهایی چــون جــال آبــاد و قندهــار کــه بــا پاکســتان 
مــرز مشــترک دارنــد، نگــران بــود و همــواره ایــن حضــور هنــد را بــه منزلــه 
کانالهــای ارتباطــی و حمایتــی هنــدی از عناصــر مخالــف پاکســتان ماننــد 
گــروه »تحریــک طالبــان پاکســتان« در شــمال و گــروه های ســرکش بلوچ 

در جنــوب مــی دانســت. 
علیــه  تروریســتی  تهدیــدات  کاهــش  در  طالبــان  احتمالــی  نقــش  ز. 
پاکســتان: هــدف اصلــی پاکســتان از روابــط آینــده بــا رهبــران جدیــد کابــل 
ایــن اســت کــه از حمــات تروریســتی »طالبــان پاکســتان« کــه از پناهــگاه 
ــد، در امــان  هــای خــود در مناطــق مــرزی افغانســتان صــورت مــی دهن
ــل برقــرار  ــا کاب ــان رابطــه تنگاتنگــی ب ــد. پاکســتان »مــی خواهــد چن بمان
ــز بــه  کنــد کــه بــه نگرانــی هــای ایــن کشــور از مرزهــای شــرقی اش و نی
نگرانــی هــا از هرگونــه حمــات تروریســتی کــه از پناهــگاه هــای امــن در 

افغانســتان صــورت مــی گیــرد، پایــان دهــد«.
ح. شــریک ســاختن افغانســتان در محــور پاکســتانی – چینــی: اســام 
آبــاد در صــدد اســت تــا کابــل را در پــروژه بــزرگ کریــدور اقتصــادی چینــی 
– پاکســتانی کــه ارزش پــروژه هــای زیــر بنایــی آن بــه 62 میلیــارد دالر مــی 
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رســد، شــریک کنــد. 
2. هند:

ــی را  ــکا، نگرانیهای ــان بعــد از خــروج امری ــن طالب ــد، قــدرت گرفت ــی تردی ب
بــرای رهبــران هنــد رقــم زد؛ زیــرا هند نگران آن اســت کــه نزدیکی احتمالی 
میــان طالبــان و پاکســتان، بــه حضــور ایــن کشــور در افغانســتان پایــان 
ــات  ــه وضــوح خــود را در هنــگام عملی ــی ب ــن نگران دهــد. نشــانه هــای ای
تخلیــه نشــان داد و هنــد همــه پرســنل دیپلماتیــک خــود را کــه شــامل 

190 نفــر مــی شــد، از پایتخــت کابــل خــارج کــرد. 
امــور  بــر  اخیــر در افغانســتان و تســلط طالبــان  بــا تحــوالت  همزمــان 
افغانســتان، دولــت هنــد بــه ریاســت ناریندامــودی نخســت وزیــر نســبت 
بــه ایــن امــر نگــران اســت زیــرا بــرای چندیــن دهــه سیاســت مخالفــت بــا 
طالبــان را در پیــش گرفتــه اســت. بــا ایــن همــه، همــه نشــانه هــا حکایــت از 
آن دارنــد کــه دولــت هنــد در صــدد اســت بــا طالبــان تعامــل داشــته باشــد 
و رفتــار طالبــان در مرحلــه انتقالــی و مراحــل بعــدی مخصوصــا میــزان 
نزدیکــی احتمالــی طالبــان بــه پاکســتان و چیــن را بــه دقــت زیــر نظــر دارد.
ــا تســلط  ــادا ب ــن مســأله هســتند کــه مب ــد نگــران ای برخــی ارگانهــای هن
طالبــان بــر افغانســتان ســرمایه گــذاری هــای هنــد در ایــن کشــور در 
معــرض خطــر قــرار گیــرد. در طــول دو دهــه گذشــته، هنــد بیــش از 3 
میلیــارد دالر معــادل 2.6 میلیــارد یــورو در بخشــهای زیربنایــی ســرمایه 
گــذاری کــرده اســت کــه شــامل 400 پــروژه در سرتاســر افغانســتان مــی 

شــود)16(. 
از تحــوالت اخیــر و قــدرت گرفتــن طالبــان در  زیــان  احتمــاال بیشــترین 
ــه  ــر ب ــد متحمــل شــود. از نظــر نیودهلــی تحــوالت اخی افغانســتان را هن
منزلــه پیــروزی جریــان تنــدرو رادیکالــی اســت کــه مشــکات و یــا بــه 
عبارتــی دشــمنی آن بــا هنــد در حــدی اســت کــه احتماال از انجــام عملیات 

)16( براکریتــی گوبتــا، هنــد.. و تــرس از گیــر افتــادن در باتــاق افغانســتان، وبــگاه الشــرق األوســط، )25 
.https://bit.ly/30PzdvV ،مــارچ 2020م(، تاريــخ بازدیــد، 29 ســپتامبر 2021م

https://bit.ly/30PzdvV
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تروریســتی در هنــد کوتاهــی نخواهــد کــرد. ناظــران بــر ایــن باورنــد کــه 
افغانســتان تحــت حکومــت طالبــان چالشــهای امنیتــی بــرای هنــد خلــق 
خواهــد کــرد؛ زیــرا در طــی ســالیانی، گروههــای مســلح مخالــف هنــد 
نظامــی  اردوگاههــای  در  و »ســپاه محمــد«  »لشــکر طیبــه«  ماننــد 
مناطــق مــرزی افغانســتان – پاکســتان آمــوزش دیــده و فعــال بــوده 
ــد و حمــات خــود را از همیــن مناطــق علیــه هنــد انجــام مــی دهنــد.  ان
احتمــال مــی رود کــه بعــد از تســلط طالبــان بــر افغانســتان، جنگجویــان 
ــی بیشــتری در  ــرای انجــام حمــات خــود مناطــق عملیات ــن گروههــا ب ای
اختیــار داشــته باشــند و بــا انگیــزه مضاعفــی بــه ایــن امــر اقــدام کننــد)17(. 

3. ترکیه:
با اینکه کشــور ترکیه از لحاظ جغرافیایی با افغانســتان فاصله دارد، اما 
ایــن کشــور توانســته اســت در کنــار بازیگــران منطقــه ای در افغانســتان 
بــه نقــش آفرینــی بپــردازد. قبــل از خــروج امریــکا از افغانســتان، ترکیــه 
در قالــب نیروهــای ناتــو در افغانســتان حضــور داشــت و بعــد از خــروج 
امریــکا، توانســت در راه انــدازی فــرودگاه کابــل بــا همکاری قطر و تأمین 
امنیــت فــرودگاه حضــور نیروهــای خــود را در افغانســتان حفــظ کنــد)18(. 
پیداســت کــه ترکیــه در صــدد اســت حضــور نظامــی خود را در افغانســتان 
حفــظ کنــد و در ایــن راســتا بــرای کســب رضایــت طالبــان نیــز تاش خواهد 
کــرد. و احتمــاال قطــر نیــز از حضــور نظامــی ترکیــه در افغانســتان حمایــت 
کنــد. از یــک توافــق و قــراردادی ســخن مــی رود کــه ابعــاد سیاســی، 
راهبــردی، نظامــی وغیــره دارد. زمزمــه هایــی در مــورد کمکهــای مــادی، 
سیاســی و لجســتیکی ترکیــه بــه افغانســتان بــه گــوش مــی رســد کــه در 
ایــن صــورت آنــکارا در مرحلــه بعــد از خــروج نیروهــای ناتــو و در رأس آنهــا 

)17( ناجــي صــادق شــراب، خــأ قــدرت در منطقــه.. پیامدهــا و ســناریوها، وبســایت ایــاف، )01 جــوالی 
 .https://bit.ly/3kLHEmZ ،2021م(، تاريخ دسترســی، 29 ســپتامبر 2021م

)18( احمــد كامــل البحيــری، یــک ادلــب جدیــد: نقــش ترکیــه در افغانســتان بعــد از خــروج امریــکا، مرکــز 
https:// ،مطالعــات سیاســی و راهبــردی االهــرام، )11 جــوالی 2021م(، تاريــخ بازدیــد: 04 اکتبر 2021م

 .bit.ly/3hIbpUk
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نیروهــای امریکایــی از افغانســتان، نقــش پــر رنــگ تــری در ایــن کشــور ایفــا 
خواهــد کــرد)19(. ترکیــه از حضــور خــود در فــرودگاه کابــل بــرای گســترش 
نفــوذ در آســیای میانــه و قفقــاز اســتفاده مــی کنــد؛ زیــرا فــرودگاه کابــل 
ــن امنیــت اماکــن دیپلماتیــک  ــرای تأمی ــدی ب ــی و کلی یــک منطقــه حیات
و  امنیــت کمکهــای جهانــی  تأمیــن  رســمی و همچنیــن  نهادهــای  و 
عملیــات کمــک رســانی اســت. بــه عــاوه، اینکــه ترکیــه امنیــت فــرودگاه 
را در اختیــار داشــته باشــد و بعــد از اینکــه جــای پــای خــود را محکــم کــرد، 
مــی توانــد در آینــده از ایــن بــرگ بــرای چانــه زنــی هــا بــا قــدرت هــای بیــن 
المللــی و یــا بــا طرفهــای داخلــی بــه نفــع خــود اســتفاده کنــد. در اختیــار 
داشــتن فــرودگاه کابــل بــه ترکیــه ایــن فرصــت را مــی دهــد تــا حضــور خــود 
را در آســیای میانــه تقویــت کنــد. چــرا کــه بــا داشــتن چنیــن امتیــازی مــی 
ــا  ــط ب ــژه در خصــوص رواب ــه وی ــات منطقــه ب ــر موازن ــازی تغیی ــد در ب توان
روســیه کــه اخیــرا تنــش آلــود شــده اســت، ســهم بگیــرد. گفتنــی اســت 
کــه روســیه بــه خاطــر نقشــی کــه ترکیــه در جنــگ اخیــر میــان ارمنســتان 
و آذربایجــان بــازی کــرد و نیــز بــه خاطــر ابــراز تمایــل ترکیــه مبنــی بــر ایجــاد 
پایــگاه نظامــی در آذربایجــان کــه بــه گونــه ای تهدیــدی بــرای روســیه 

اســت، از ترکیــه ناراضــی اســت)20(.
4. کشورهای خلیج:

پیداســت کــه در بــازی منطقــه ای آینــده افغانســتان برخــی از کشــورهای 
خلیــج بــه ویــژه قطــر نیــز مشــارکت خواهنــد داشــت. قطــر از همــان ســال 
2013 میــادی کــه از دفتــر طالبــان در دوحــه میزبانــی کــرد و بــا میزبانــی 
از مذاکــرات طالبــان و امریــکا کــه در ســال 2020 میــادی بــه امضــای 
تفاهمنامــه صلــح افغانســتان انجامیــد، روابــط تناتنگــی بــا رهبــران طالبان 
برقــرار کــرد. البتــه قطــر در مرحلــه خــروج امریــکا از افغانســتان نیــز نقــش 
)19( لوفيــگارو: احتمــال دارد کــه ترکیــه مــزدوران ســوری را بــه افغانســتان اعــزام کنــد، شــبکه بیــن 
 .https://bit.ly/3xicJBJ ،المللــی مونــت کارلــو، )30 جــوالی 2021م(، تاريــخ بازدیــد: 04 اکتبــر 2021م
بــا  ایــران اجــازه نخواهــد داد کــه داعــش در مناطــق مــرزی کشــورش  )20( مونــت كارلــو، رئيســی: 
https://bit. ،افغانســتان مســتقر شــود، )18 ســپتامبر 2021م(، تاريــخ بازدیــد: 29 ســپتامبر 2021م

 .ly/2ZAJX49
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بســیار پــر رنگــی را ایفــا کــرد و از زمــان تســلط طالبــان بــر افغانســتان، 
ایــن نقــش خــود را پــر رنــگ تــر نشــان داد. همــکاری قطــر و ترکیــه در 
راه انــدازی فــرودگاه کابــل نشــان داد کــه ایــن دو کشــور در ســطوح 
سیاســی، امنیتــی و نظامــی هماهنگــی هــای خوبــی بــا هــم دارنــد. و 
نشــان داد کــه میــان طالبــان از یــک ســو، و قطــر و ترکیــه از ســویی دیگــر 
همــکاری در حــد باالیــی جریــان دارد؛ بــه گونــه ای کــه دوحــه و آنــکارا 
بــه عنــوان حلقــه وصــل و میانجــی و هماهنــگ کننــده میــان طالبــان و 
ســایر کشــورهای جهــان عمــل مــی کننــد. از ایــن رو، مــی بینیــم کــه قطــر 
در ســطح سیاســی خــود، کشــورهای جهــان را بــه گشــایش و گفتگــو 
بــا طالبــان دعــوت مــی کنــد تــا از انــزوای طالبــان جلوگیــری شــود. قطــر 
ــی  ــان و برخــی کشــورهای غرب ــان طالب ــن دور گفتگــو می ــون چندی ــا کن ت
همچــون آلمــان و فرانســه را نیــز میزبانــی کــرده اســت. البتــه ایــن نکتــه نیز 
قابــل تأمــل اســت کــه اکثــر کشــورهای اروپایــی بــه عاوه ایــاالت متحده 
فعالیــت هــای دیپلماتیــک، کنســولی و امنیتــی خــود در افغانســتان را از 
دفاتــر خــود در دوحــه دنبــال مــی کننــد. و از اینجــا نقــش قطــر در دوره 

پیــش رو در افغانســتان برایمــان بیشــتر روشــن مــی شــود.  
ــود قــرن گذشــته  همچنیــن عربســتان ســعودی و امــارات کــه از دهــه ن
تجربــه تعامــل بــا طالبــان را دارنــد نیــز ایــن پتانســیل را دارنــد کــه نقــش 
مهمــی در آینــده افغانســتان مخصوصــا در بخــش اقتصــادی و حمایــت 
از رونــد انتقــال سیاســی بــر عهــده گیرنــد؛ البتــه اگــر طالبــان بــه تعهــدات 
بــا گروههــای  عــدم همــکاری  رعایــت حقــوق بشــر و  مــورد  خــود در 
افراطــی و همچنیــن مشــارکت دادن تمامــی گروههــای سیاســی افغان 
در حکومــت، پایبنــد بمانــد. عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی 
بــه ایــن دلیــل در اواســط اوت 2021 میــادی نمایندگی هــای دیپلماتیک 
خــود را در کابــل بســتند کــه اوضــاع در آن زمــان چنــدان قابــل پیــش بینــی 
نبــود و چــون همــه احتمــاالت مطــرح بــود، نگرانیهایــی نیــز وجــود داشــت 
و در چنیــن شــرایطی حفــظ جــان نماینــدگان دیپلماتیــک در اولویــت قــرار 
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دارد. 
برخــی از تحلیلگــران بــر ایــن بارونــد کــه علــی رغــم اینکــه امــارات تأکیــد 
کــرده اســت صرفــا بــه دلیــل مســائل بشــر دوســتانه بــه اشــرف غنــی 
رئیــس جمهــور فــراری افغانســتان پنــاه داده اســت، امــا ایــن امــر مــی 
توانــد از شــانس امــارات در نقــش آفرینــی در افغانســتان بکاهــد. ایــن 
تحلیلگــران معتقدنــد عربســتان ســعودی بــا توجــه بــه جایــگاه دینــی کــه 
دارد و بــه عنــوان مرکــز جهــان اســام در میــان تمامی گروههای افغانی 
از جایــگاه و نفــوذ باالیــی برخــوردار اســت، مــی توانــد در نهایــت نقــش پــر 
رنــگ تــری در یــک کشــور مســلمان و بــرادر بــر عهــده گیــرد. ایــن تحلیلهــا بــر 
ایــن واقعیــت تأکیــد دارنــد کــه از آنجــا کــه طالبــان مخصوصــا در مناطــق 
روســتایی افغانســتان بخــش اعظــم مشــروعیت خــود را مدیون خصیصه 
دینــی خــود هســتند، بنابرایــن ریــاض مــی توانــد تأثیــر گــذاری بیشــتری بــر 
طالبــان داشــته باشــد و شــاید هــم بتوانــد ایــن گــروه را بــه ســمت اعتدال 
بیشــتر ســوق دهــد. و در ســایه برقــراری روابــط دیپلماتیــک مســتقیم 
یــا غیــر مســتقیم بــا عربســتان ســعودی، اتبــاع افغانســتان بــرای ادای 
مراســم حــج و عمــره مــی تواننــد بــه عربســتان ســعودی ســفر کننــد، و 

ایــن امــر مــی توانــد بــه افزایــش ســرمایه دینــی طالبــان منجــر شــود.
بحران افغانســتان و مخصوصا لحظه خروج، فرصتی را برای کشــورهای 
خلیــج فراهــم کــرد کــه نشــان دهنــد تــا چه میــزان در کمک به هــم پیمانان 
ایــاالت متحــده ظرفیــت دارنــد. هرچنــد کــه همــکاری  از جملــه  خــود 
کشــورهای خلیــج در عملیــات تخلیــه و پذیرایــی از اتبــاع افغانســتان و 
دیگــر کشــورها در کشــورهایی چــون بحریــن، کویــت، قطــر، عربســتان و 
امــارات چشــمگیر بــود امــا بایــد گفــت کــه ظرفیــت کشــورهای عربــی 
ــور  ــه عنــوان مراکــز عب ــر از آن اســت کــه ب در عرصــه سیاســی بســی فرات
پناهنــدگان افغــان خاصــه شــود. امــارات متحــده عربــی عمــا کمکهــای 
پزشــکی و غذایــی بــه عنــوان بخشــی از تعهــدات خــود در مــورد کمــک 
ــه افغانســتان ارســال کــرده اســت. از آنجــا کــه  هــای بشــر دوســتانه را ب
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کمکهــای خارجــی عامــل کلیــدی در بودجــه توســعه ای افغانســتان بــه 
ــی  ــوان مال ــد از ت ــج مــی توانن ــران کشــورهای خلی ــد، رهب حســاب مــی آی
خــود در حمایــت از طرحهــای توســعه در افغانســتان اســتفاده کــرده بــه 
بهبــود زیرســاختهای بهداشــتی در افغانســتان نیــز کمــک کننــد. ایــن امــر 
بــی تردیــد نفــوذ سیاســی آنــان در افغانســتان را نیــز افزایــش خواهــد داد.

چهــارم: منافــع قــدرت هــای بیــن المللــی و نــگاه آنهــا 
بــرای آینــده افغانســتان پســا امریــکا

جــا دارد کــه در اینجــا بــه مــوارد اشــتراک و تضــاد منافــع قــدرت هــای بیــن 
المللــی در افغانســتان در مرحلــه کنونــی نگاهی داشــته باشــیم:

1. منافع امریکا:
واشــنگتن تــا یــک تفاهمنامــه صلــح بــا طالبــان امضــا نکــرده بــود، یعنــی 
بــه امضــا  همــان تفاهمنامــه ای کــه ســال گذشــته میــان دو طــرف 
رســیده بــود، از افغانســتان خــارج نشــد. در ایــن تفاهمنامــه تصریــح شــده 
ایــاالت متحــده  از خــاک افغانســتان هیــچ فعالیتــی علیــه  کــه  اســت 
صــورت نگیــرد. علــی رغــم اینکــه امریــکا نیروهــای خــود را از افغانســتان 
خــارج کــرده اســت، امــا ایــن کشــور بــه عنــوان بازیگــر اصلــی در تحــوالت 
افغانســتان باقــی خواهــد مانــد؛ هرچنــد بعیــد بــه نظــر مــی رســد روابــط 

ــا حکومتــی کــه طالبــان تشــکیل مــی دهــد برقــرار شــود.  عــادی ب
شــاید بیشــترین نگرانــی امریــکا ایــن باشــد کــه مبــادا افغانســتان کــه 
منافــع کشــورهای همســایه و نیــز قدرتهــای جهانــی در آن گــره خــورده 
ــان قدرتهــای منطقــه ای و بیــن  ــازه ای می ــون درگیــری ت ــه کان اســت، ب
المللــی بــدل شــود. روس ویلســون ســفیر امریــکا در کابــل نیــز نســبت بــه 
ــل در افغانســتان خواســت  ــن مســأله هشــدار داد و از طرفهــای دخی ای
ــه »جنــگ  ــه ورود ب ــد و از هرگون ــن کشــور کمــک کنن ــات در ای ــه ثب کــه ب

نیابتــی« و آغــاز جنــگ ســرد دیگــری در افغانســتان پرهیــز کننــد. 
نظــر بــه اینکــه بســیاری از شــرکتهایی کــه در احــداث خطــوط انتقــال گاز 



27 ايران و كشمكش قدرت هاى منطقه ای و بین المللی در افغانستان بعد از خروج آمریکا

در کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر فعالیــت دارنــد، شــرکتهای امریکایــی 
هســتند، بــه احتمــال زیــاد امریــکا نــه تنهــا از هیچگونــه درگیــری و تنــش 
کــه  کــرد  خواهــد  تــاش  بلکــه  کــرد  نخواهــد  حمایــت  افغانســتان  در 
درگیریهــای احتمالــی را هرچــه زودتــر مهــار کــرده و مانــع از ســرایت آن بــه 

ســایر کشــورهای آســیای میانــه شــود)21(. 
2. منافع اروپایی:

برخــی از کشــورهای اروپایــی نارضایتــی خــود را از نحــوه خــروج امریــکا 
از افغانســتان کــه بــدون هماهنگــی الزم بــا شــرکای اروپایــی صــورت 
گرفــت، صراحتــا اعــام کردنــد و برخــی از رهبــران اروپایــی از جملــه انــگا 
مــرکل صــدر اعظــم پیشــین آلمــان، آن را نوعــی توهیــن بــه اروپــا خواندنــد 
کــه بــا روح پیمــان ائتــاف آتانتیــک ســازگاری نــدارد. و برخــی از قدرتهــای 
دیگــری چــون فرانســه، آن را تــداوم رویکــرد یکجانبــه گرایانــه در سیاســت 
امریــکا خواندنــد کــه از دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور پیشــین ایــن کشــور 

بــه جــا مانــده اســت)22(. 
الــف. موضــع سیاســی اروپــا: کشــورهای اروپایــی بنــا دارنــد در شــرایط 
کنونــی بــا طالبــان بــه عنــوان حاکمــان دفاکتــو افغانســتان گفتگــو و 
تعامــل داشــته باشــند. امــا بــرای بــه رســمیت شــناختن حکومــت طالبــان 
شــروطی دارنــد کــه اولیــن شــرط عبــارت اســت از پایبنــدی طالبــان بــه 
تعهــدات خــود مبنــی بــر اینکــه بــه حمایــت خــود از گروههــای تروریســتی 
پایــان داده و از صــدور فعالیــت هــای تروریســتی و نیروهــای افراطــی بــه 
کشــورهای همســایه پرهیــز کننــد. شــرط دوم هــم عبــارت از احتــرام بــه 
حقــوق بشــر و مخصوصــا حقــوق زنــان و قانونمــداری، آزادی رســانه هــا 
و مطبوعــات اســت. امــا شــرط ســوم، تشــکیل یــک حکومــت انتقالــی 
از جملــه سیاســتگران نظــام  بــا مشــارکت تمامــی گروههــا  گســترده 

)21( وبــگاه اخبــار الیــوم، بعــد از ســقوط کابــل بــه دســت طالبــان، افغانســتان قربانــی رقابــت قدرتهــای 
 .https://bit.ly/3F03MCc ،بــزرگ مــی شــود، )29 اوت 2021م(، تاريــخ بازدیــد: 29 ســپتامبر 2021م

)22( وبســایت مطالعــات راهبــردی مســار آنایــن، چــرا قدرتهــای بــزرگ در گرداگــرد باتــاق افغانســتان 
 .https://bit.ly/39urEOW ،انبــوه مــی شــوند؟ )11 ســپتامبر 2019م(، تاريــخ بازدیــد: 04 اکتبــر 2021م

https://bit.ly/3F03MCc
https://bit.ly/39urEOW
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پیشــین اســت. شــرط چهــارم هــم ایــن اســت کــه طالبــان بــه اتحادیــه اروپــا 
اجــازه دهنــد کــه کمــک هــای بشــر دوســتانه را آنگونــه کــه اتحادیــه مــی 
خواهــد بــه مــردم افغانســتان برســاند. شــرط پایانــی هــم ایــن اســت کــه 
طالبــان همانطــور کــه وعــده داده اند بگذارند شــهروندان افغانســتان و 
یــا اتبــاع کشــورهای دیگــری کــه قصــد تــرک افغانســتان را داشــته باشــند، 

بــدون هیــچ مانعــی کشــور را تــرک کننــد. 
ــر  ب. مســأله بــه رســمیت شــناختن طالبــان: در ایــن مــورد نخســت وزی
پرونــده  در  درگیــر  کشــورهای  همــه  بــه  مســتقیم  پیــام  یــک  بریتانیــا 
بــر اینکــه بــه رســمیت  افغانســتان از جملــه پاکســتان فرســتاد مبنــی 
شــناختن طالبــان بایــد بــر اســاس یــک تصمیــم بیــن المللــی صــورت گیــرد 

و نبایــد در ایــن مــورد یــک جانبــه عمــل کــرد)23(. 
ج. مســأله تهدیدهــای تروریســتی: اروپــا نگــران آن اســت کــه مبــادا 
گروههــای تروریســتی از جملــه القاعــده و غیــره بعــد از خــروج »آشــفته« 
امریــکا از افغانســتان و قــدرت گرفتــن دوبــاره طالبــان در ایــن کشــور، بــا 
اســتفاده از خــأ موجــود بــار دیگــر افغانســتان را بــه عنــوان پناهــگاه امــن 

خــود قــرار داده و امنیــت اروپــا را تهدیــد کننــد. 
د. پرونــده مهاجــرت: اروپــا نگــران اســت کــه مبــادا همانطــور کــه در 
اقتصــادی  اوضــاع سیاســی و  افتــاد، وخامــت  اتفــاق  بحــران ســوریه 
افغانســتان مــوج تــازه ای از مهاجــرت افغانهــا بــه اروپــا را رقــم بزنــد. چــرا 
کــه ایــن امــر پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی فراوانــی بــرای اروپــا بــه 
دنبــال دارد. و اینکــه ایلــوا یوهانســون مســئول امــور مهاجــرت و امــور 
داخلــی اتحادیــه اروپــا بــر ضــرورت جلوگیــری از مهاجرتهــای غیــر قانونــی 

ــا تأکیــد مــی کنــد، از همیــن بــاب اســت.  بــه مرزهــای اتحادیــه اروپ
و در نتیجــه همیــن نگرانــی اســت کــه آنــگا مــرکل صــدر اعظــم پیشــین 
آلمــان بــا اشــاره بــه بحــران پناهنــدگان در ســال 2015 میــادی تصریــح 
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کــرد کــه »نبایــد اشــتباهات گذشــته تکــرار شــود«. گفتنــی اســت کــه در 
آن زمــان، و طــی یــک ســال، حــدود یــک میلیــون مهاجــر بــه کشــورهای 
ــروز جریانهــای پوپولیســتی در  ــه ب اروپایــی ســرازیر شــدند. ایــن مســأله ب
داخــل کشــورهای اروپایــی دامــن زد. و در میــان اتحادیــه اروپا که تا کنون 
طــرح عادالنــه ای بــرای مدیریــت مهاجــرت ندارنــد، اختــاف ایجــاد کــرد. 
از ایــن رو، اتحادیــه اروپــا تصمیــم گرفتــه اســت بــا کشــورهای همســایه 
افغانســتان کــه میزبــان پناهنــدگان افغــان هســتند، همــکاری کنــد تــا 
ــران باقــی  ــه ای ــدگان افغــان در همــان کشــورهای منطقــه از جمل پناهن

بماننــد.
نگرانــه  آینــده  رویکــرد  بــا  احتمــال  ایــن  احتمــال دخالــت نظامــی:  هـــ. 
اتحادیــه اروپــا مبنــی بــر ایجــاد نیــروی نظامــی اروپایــی بــرای واکنــش 
ــن گام،  ــا تحقــق ای ــا ب ــه اروپ ســریع مطــرح اســت کــه قــرار اســت اتحادی
از وابســتگی بــه واشــنگتن و تغییــرات ســریع سیاســتهای واشــنگتن 
بکاهــد. وزرای دفــاع اتحادیــه اروپــا در نشســت اخیــری کــه در 3 ســپتامبر 
ــر شــد، پیشــنهاد طــرح تشــکیل نیــروی  2021 میــادی در اســلوونی دای
واکنــش ســریع اروپایــی را بــا هــدف تغییــر راهبــرد دفاعــی اروپــا و تعامــل 
ــا  ــه اروپ ــه عضــو اتحادی ــه کشــورهای 27 گان ــن المللــی ب ــا بحرانهــای بی ب
ارائــه کردنــد. ایــن اقــدام پــس از آن صــورت گرفــت کــه برخــی موضــع 
اخیــر کشــورهای اروپایــی را در قبــال تصمیــم یــک جانبــه امریــکا مبنــی 
بــر رهــا کــردن تأمیــن امنیــت فــرودگاه کابــل در اواخــر مــاه اوت گذشــته 
مــورد انتقــاد قــرار دادنــد؛ مســأله ای کــه ســبب شــد کشــورهای اروپایــی 
نتواننــد عملیــات تخلیــه را بــه طــور کامــل انجــام دهنــد. گفتنــی اســت کــه 
ایــن نیــروی دفاعــی، جایگزیــن نیــروی نظامــی پیمــان آتانتیــک نیســت و 
آلمــان وبرخــی دیگــر از کشــورهای اروپایــی از ایــن طــرح حمایــت کــرده اند. 

3. منافع و نگرانیهای چین:
هرچنــد کــه چیــن از اســاس، بــا خــروج امریــکا از افغانســتان موافــق بــود، 
امــا هــوا چــون اینــگ ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن از آنچــه کــه او»خــروج 
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غیــر منتظــره« امریــکا از افغانســتان یــاد کــرد، انتقــاد کــرد. گفتنــی اســت 
کــه چیــن از نزدیکتریــن همپیمانــان پاکســتان اســت کــه روابــط تنگاتنگــی 

بــا طالبــان دارد. 
الــف. خطــرات احتمالــی کــه منافــع چیــن را در افغانســتان تهدیــد مــی 
کنــد: بــا خــروج امریــکا از افغانســتان، شــرایط شــرکتهای چینــی بــرای بهره 
بــرداری از معــادن افغانســتان از جملــه معــادن نایابــی کــه در ســاخت 
چیپســت هــا و دیگــر فناوریهــای پیشــرفته کاربــرد دارنــد، مســاعدتر شــد. 
روزنامــه »گلوبــال تایمــز« چیــن در 24 اوت 2021 میــادی نوشــت کــه 
شــرکت های چینی همچنان نگران خطرات سیاســی و امنیتی هســتند. 
ایــن روزنامــه همچنیــن نوشــت کــه تحریمهــای احتمالی کشــورهای غربی 
علیــه طالبــان فعالیــت شــرکت هــای چینــی را نیــز تحــت تأثیــر قــرار خواهــد 
داد. پکــن نگــران اســت کــه مبــادا خــروج امریــکا از افغانســتان بــه بــی 
ثباتــی آســیای میانــه منجــر شــود و ایــن بــی ثباتــی طــرح راهبــردی چیــن 
ــرو کنــد. گفتنــی اســت  ــا چالشــهایی روب »یــک جــاده، یــک کمربنــد« را ب
ــگ رئیــس  ــن پین ــن طــرح کــه در ســال 2013 میــادی توســط شــی جی ای
جمهــور چیــن آغــاز شــد، از چندیــن کشــور از جملــه کشــورهای آســیای 

میانــه مــی گــذرد کــه افغانســتان در قلــب آنهــا قــرار دارد.
ب. تمایــل بــه ایفــای نقــش پــر رنــگ تــر: از لحــاظ راهبــردی، دولــت چیــن 
بــرای ایفــای نقــش پــر رنــگ تــر در افغانســتان انگیــزه قــوی دارد؛ زیــرا 
افغانســتان در محــل تقاطــع راههــای اصلــی ابتــکار کمــر بنــد اقتصــادی 
راه ابریشــم چیــن قــرار دارد کــه طرحهــای زیربنایــی در ایــران و پاکســتان را 
شــامل مــی شــود. همچنیــن پکــن از اینکــه ممکــن اســت افغانســتان بــه 
پناهــگاه امنــی بــرای حرکتهــای تنــدرو منطقــه و ناراضیــان منطقــه شــین 

جیانــگ غــرب چیــن تبدیــل شــود. 
ج. شــرط بنــدی چیــن بــر نقــش ســازمان شــانگهای: بنــا بــر اظهــارات 
وانــگ یــی وزیــر خارجــه چیــن، ایــن کشــور بــرای حفاظــت از منافــع خــود در 
منطقه، روی شرکای خود در سازمان شانگهای و تقویت گفتگوهای 
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راهبــردی چین-پاکســتان در مــورد حمایــت از صلــح در افغانســتان حســاب 
بــاز کــرده اســت.

د. فرصت ها و چالشها: چین در صدد است تا از فرصت ناشی از خروج 
امریــکا از افغانســتان بــرای تقویــت حضــور خــود در ایــن کشــور اســتفاده 
کنــد و از نفــوذ اقتصــادی، بــرای گســترش نفــوذ سیاســی و شــاید هــم 
بــرای شــراکت راهبــردی دراز مــدت بــا حکومــت طالبــان اســتفاده کنــد. 
امــا ایــن هــدف چیــن شــرایط و چالشــهایی را فــراروی خــود مــی بینــد از 
جملــه آنهــا موضــع طالبــان در قبــال اقلیــت مســلمان ایغــور چیــن اســت. 
پکــن خواســتار بــی طرفــی کامــل طالبــان در ایــن خصــوص اســت. از ایــن 
رو، دو هفتــه قبــل از تســلط طالبــان بــر افغانســتان، پکــن در یــک اقــدام 
»پیــش دســتانه« میزبــان هیأتــی از طالبــان بــود و تنهــا یــک روز از تســلط 
طالبــان بــر کشــور نگذشــته بــود کــه پکــن بــرای تعمیــق و گســترش روابط 
دوســتانه و همــکاری بــا طالبــان اعــام آمادگــی کــرد. و علــی رغــم اینکــه 
ایــاالت متحــده و اکثــر کشــورهای اروپایــی نمایندگیهــای دیپلماتیــک 
خــود را بــه خــارج از افغانســتان یعنــی قطــر انتقــال دادنــد، امــا ســفارت 
چیــن همچنــان بــه فعالیــت هــای خــود در کابــل ادامــه مــی دهــد. رســانه 
هــای چینــی نیــز از فرصــت هــای احتمالــی همــکاری میــان چیــن و طالبــان 
بــا ادبیــات خوشــبینانه ای ســخن مــی گوینــد. ایــن رســانه هــا دربــاره پــروژه 
هایــی چــون معــادن، نفــت، رســوبات لیتیــوم افغانســتان و نیــز دربــاره 
امــکان پیوســتن ایــن کشــور بــه پــروژه »یــک کمــر بنــد، یــک جــاده« ســخن 
ابتــکار  را در چارچــوب  تــاش اســت افغانســتان  مــی گوینــد. چیــن در 
»یــک کمربنــد و یــک جــاده« در »کریــدور اقتصــادی چینــی – پاکســتانی« 
شــریک کنــد و از آنجــا کــه افغانســتان بزرگتریــن معــادن بکــر مــس، زغــال 
ســنگ، آهــن، گاز طبیعــی، کوبالــت، جیــوه، طــا، لیتیــوم، توریــوم جهــان 
را دارا اســت کــه ارزش آنهــا بیــش از یــک تریلیــون دالر تخمیــن زده مــی 
شــود، چیــن همــواره بــه ســرمایه گذاریهــای کان در افغانســتان رغبــت 
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نشــان داده اســت)24(.
4. منافع روسیه: 

بــا توجــه بــه روابــط تاریخــی روســیه بــا افغانســتان و حضــور دیرینــه در ایــن 
کشــور و همچنیــن اهمیتــی کــه افغانســتان از لحــاظ ژئوپلیتیــک بــرای 
روســیه دارد، اکنــون روســیه از مهمتریــن قدرتهــای بیــن المللــی دخیــل 
در مســاله کنونــی افغانســتان بــه شــمار مــی رود. از ایــن رو، اقــدام 
امریــکا مبنــی بــر خــروج از افغانســتان موجبــات نگرانــی روســها را فراهــم 
ســاخته اســت؛ زیــرا بــه بــاور روســها، بخشــی از ابعــاد راهبــردی ایــن اقــدام 
امریــکا بــا صــدور مشــکل افغانســتان بــه روســیه و کشــورهای همجــوار 

افغانســتان مرتبــط اســت)25(. 
الــف. گســترش چارچــوب شــراکت بــا چیــن، پاکســتان و ایــاالت متحــده: 
ــن  ــرد روســیه در خصــوص افغانســتان شــامل تاشــهای جامعــه بی راهب
الملــل از جملــه »تروئیــکای توســعه یافتــه« یعنــی چیــن، پاکســتان و 

ایــاالت متحــده، نیــز مــی شــود)26(.  
ب. همــکاری ســه جانبــه بــا چیــن و ایــران: روســیه بــه خوبــی مــی دانــد 
کــه مســأله افغانســتان بازیگــران تــازه ای را بــه خــود جلــب کــرده اســت 
کــه هماهنگــی بــا آنهــا مــی توانــد بــه ثبــات در ایــن کشــور کمــک کنــد. از 
مجموعــه اقدامــات اخیــر روســیه چنیــن بــر مــی آیــد کــه ایــن کشــور قصــد 

دارد بــا چیــن و ایــران همــکاری کنــد.
ج. حفــظ حالــت آمــاده بــاش: هنــوز طالبــان بــه طــور کامــل بر افغانســتان 
مســلط نشــده بــود کــه موســکو فعالیــت پایــگاه نظامــی خــود را در 
تاجیکســتان گســترش داد و نیروهای خود در قیرقیزســتان را نیز تقویت 
کــرد. اصلــی تریــن منافــع روســیه در افغانســتان ایــن اســت کــه از بــروز بــی 

)24( تومــاس باركــر، پیامدهــای منطقــه ای خــروج امریــکا از افغانســتان، انســتیتو واشــنگتن، )15 ژوئــن 
.https://bit.ly/3osxSIM ،2020م(، تاريــخ بازدیــد: 04 اکتبــر 2021م

)25( احمــد طاهــر، روســیه و بحــران افغانســتان، مجلــه المجلــة، )31 اوت 2018م(، تاريــخ بازدیــد: 04 
.https://bit.ly/2X1Sp8r 2001م،  اکتبــر 

)26( وبســایت نشــریه الشــرق، مذاکــرات ســه جانبــه روســی، چینــی و ایرانــی بعــد از پیشــرفت طالبــان در 
https://bit.ly/3AQQbuz. ،افغانســتان، )10 جوالی 2021م(، تاريخ بازدید: 04 اکتبر 2021م

https://bit.ly/3osxSIM
https://bit.ly/2X1Sp8r
https://bit.ly/3AQQbuz
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ثباتــی در منطقــه ممانعــت شــود. امــا از نظــر موســکو تعامــل در آینــده 
بــا دولتــی کــه طالبــان تشــکیل مــی دهــد، امــکان پذیــر اســت. 

د. سیاســت مهــار دوگانــه: موســکو بــه »سیاســت دوگانــه« اش در 
مــورد افغانســتان ادامــه مــی دهــد؛ یعنــی از یــک ســو، تــاش مــی کنــد 
برای تأمین امنیت سیاســی اش با طالبان رابطه برقرار کند و از ســویی 
دیگــر، نیروهــای نظامــی خــود را در تاجیکســتان افزایــش دهــد. پیــش از 
ایــن نیــز، موســکو بــرای ممانعــت از ورود عناصــر افراطــی از افغانســتان 
بــه کشــورهای شــوروی ســابق، بــا تاجیکســتان و افغانســتان همــکاری 
نظامی گســترده ای داشــت. و در ســطح کان تر، خروج ایاالت متحده 
از آســیای میانــه جلــوی نفــوذ واشــنگتن را در منطقــه ای کــه روســیه آن 

را حیــاط خلــوت خــود مــی دانــد، مــی گیــرد)27(. 

پنجم: فرصت ها و قدرت مانور ایران در افغانستان
1. فرصت های پیش روی ایران

همانطــور کــه در بخشــهای قبلــی ایــن پژوهــش بیــان شــد، ایــران نیــز بــا 
مواضــع منطقــه ای و بیــن المللــی پیچیــده ای در مــورد افغانســتان 
روبــرو اســت کــه ممکــن اســت منافــع ایــن کشــور در افغانســتان را بــه 
مخاطــره انــدازد. امــا بــا ایــن همــه، ایــران فرصــت هایــی نیــز فــراروی خــود 
مــی بینــد. از ایــن رو، اکنــون بــه ترســیم نقشــه منافــع احتمالــی مشــترک 

ایــران در افغانســتان مــی پردازیــم:
الــف. همــکاری بــا پاکســتان: از نظــر ایــران، بــرای تحقــق امنیــت منطقــه 
ــت  ــا پاکســتان در مســأله افغانســتان و منطقــه از اهمی ای همــکاری ب
خاصــی برخــوردار اســت. بــه همیــن ســبب تهــران مــی کوشــد تــا تحــوالت 
کنونــی افغانســتان و تغییــر سیاســت قدرتهــای دخیــل در ایــن مســأله، 
بــه ویــژه تغییــر سیاســت ایــاالت متحــده در قبــال منطقــه کــه معمــوال 
بــا تغییــر دولــت ایــن کشــور تغییــر مــی کنــد، تأثیــری بــر روابــط تهــران بــا 

)27( توماس پاركر، پیامدهای خروج ایاالت متحده از افغانستان، منبع پیشین. 
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اســام آبــاد نگــذارد. بــه نظــر مــی رســد کــه نقــش تروئیــکای پاکســتانی، 
ــا  ــط تاریخــی و قومــی کــه ب ــا و رواب ــه حکــم جغرافی ــی ب ــی و افغان ایران
یکدیگــر دارنــد، در تعییــن سیاســت هــای افغانســتان پســا امریکایــی 

بســیار تأثیــر گــذار اســت. 
ب. نگرانــی ایــران از نقــش روز افــزون ترکیــه: تهــران دریافتــه اســت کــه 
نقــش تــازه ای کــه ترکیــه در افغانســتان بــه عهــده گرفتــه، میــدان را 
بــرای نفــوذ بیشــتر ایــن کشــور مهیــا مــی کنــد. امــا در عیــن حــال، ترکیــه 
چالشــهایی چــون طالبــان، ایــران و تــا انــدازه ای هــم پاکســتان را فــراروی 
خــود مــی بینــد. از رویکــرد برخــی رســانه هــای ایرانی، پاکســتانی و روســی 
چنیــن برداشــت مــی شــود کــه ایــن کشــورها از افزایــش نفــوذ ترکیــه 
نگــران هســتند. ایــن رســانه هــا ترکیــه را در مــورد انتقــال جنگجویان مزدور 
ســوری از لیبــی و شــمال ســوریه بــه افغانســتان مــورد انتقــاد قــرار داده 
ــه ترکیــه گوشــزد  ــات منطقــه ای در آن جــا را ب و ضــرورت مراعــات توازن
کردنــد. علــی رغــم اینکــه ایــران تــا کنــون در مــورد اقدامــات ترکیــه در 
افغانســتان اظهــار نظــری نکــرده اســت، امــا ایــن بــه معنــای رضایــت 
تهــران از ایــن مســأله نیســت؛ چــرا کــه تهــران در مــورد حضــور ترکیــه در 

مرزهــای شــرقی اش نگــران اســت)28(. 
ج. مســأله پناهنــدگان و افزایــش افــراط گرایــی، نقطــه اشــتراک ایــران 
بــا منافــع قدرتهــای منطقــه ای و بیــن المللــی: اکثــر قدرتهــای منطقه 
ای و بیــن المللــی درگیــر در مســأله افغانســتان، نگرانیهــای مشــترکی 
بــا ایــران دارنــد. ادامــه درگیــری و افزایــش خشــونت مــوج تــازه ای از 
پناهنــدگان را بــه ســوی ایــران و دیگــر کشــورهای همســایه افغانســتان 
ترکیــه و کشــورهای  راه  ایــن مــوج  از  کــرد و بخشــی  ســرازیر خواهــد 
اروپایــی را در پیــش خواهنــد گرفــت. همچنیــن، ظهــور و قــدرت گرفتــن 
گروههــای افراطــی در افغانســتان منافــع همــه ایــن کشــورها را بــه 

)28( ســكای نيــوز عربــی، ترکیــه و ایــران.. چــرا افغانســتان بــه کانــون تــازه درگیــری بــدل مــی شــود؟، )28 
.https://bit.ly/3kOhDmV ،ژوئــن 2021م(، تاريــخ بازدیــد: 29 ســپتامبر 2021م

https://bit.ly/3kOhDmV
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مخاطــره خواهــد انداخــت. 
د. مشــکل بــه رســمیت شــناختن حکومــت جدیــد افغانســتان: در مــورد 
به رســمیت شــناختن حکومت طالبان، ایران با ســایر کشــورهای دخیل در 
ایــن پرونــده، اتفــاق نظــر نــدارد. بــه عنــوان مثــال، روســیه این مســأله را به 
ایــن امــر موکــول کــرده اســت کــه طالبــان از ســوی کشــورهای همســایه 
افغانســتان ماننــد تاجیکســتان و ازبکســتان بــه رســمیت شــناخته شــود. 
ایــن در حالیســت کــه ازبکســتان بــا احتیــاط طالبــان را پذیرفتــه اســت. 
امــا تاجیکســتان اعــام کــرده اســت کــه حکومــت تــک قومــی پشــتون 
را بــه رســمیت نخواهــد شــناخت مگــر اینکــه ســایر گروههــای افغانــی از 
جملــه تاجیــک کــه یــک چهــارم جمعیــت افغانســتان را تشــکیل مــی دهــد، 
ــه رســمیت شــناخته  ــز اعــام کــرده اســت کــه ب ــا نی ــرد. اروپ ــر گی ــز در ب نی
ــرای  ــا اجمــاع جامعــه بیــن الملــل صــورت گیــرد و ب ــد ب ــان بای شــدن طالب
ایــن منظــور طالبــان بایــد بــه تعهــدات خــود در قبــال جامعــه جهانــی 
جامــه عمــل بپوشــاند و هیــچ کشــوری نبایــد در ایــن خصــوص بــه صــورت 

یــک جانبــه اقــدام کنــد.
هـــ. نقــش ایــران در ســنگینی کفــه محورهــای منطقــه ای کــه خواهــان 
پیوســتن افغانســتان بــه آنهــا هســتند: انتظــار مــی رود کــه ایــران نقــش 
مهمــی در ســنگینی کفــه ائتافهایــی کــه احتمــال دارد افغانســتان در 
آینــده نزدیــک بــه آنهــا بپیوندد، بازی کند. بی تردید، پیوســتن افغانســتان 
ــرای افزایــش  ــک ســو، فرصــت بزرگــی ب ــه محــور »چین-پاکســتان« از ی ب
نفــوذ چیــن در افغانســتان و در منطقــه جنــوب آســیا بــه شــمار مــی رود 
و از ســویی دیگــر، ایــن امــر ســبب مــی شــود کــه بــه دور از نفــوذ هنــد، 
ــر  ــد را ب ــن نگرانیهــا هن ــا پاکســتان تقویــت شــود. ای رابطــه افغانســتان ب
آن داشــت تــا در صــدد بــر آیــد ارتبــاط بــا افغانســتان را بــه عنــوان یکــی از 
اولویــت هــای سیاســت خارجــی خــود قــرار دهــد. در ایــن زمینــه، هنــد از 

چندیــن اهــرم سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی مــدد خواهــد گرفــت)29(.

)29( اميــن صيقــل، ایــران و افغانســتان.. روابطــی از ســر منافــع مشــترک و پیچیدگیهــا، مرکــز پژوهشــها 
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و. ائتــاف روســی، چینــی، پاکســتانی و ایرانــی: ایــن چهــار کشــور در 
مــورد چارچــوب کلــی تعامــل بــا وضعیــت کنونــی در افغانســتان اتفــاق 
نظــر دارنــد. و همگــی بــر ایــن باورنــد کــه بــرای جلوگیــری از وقــوع بحــران 
انســانی و فروپاشــی اقتصــاد افغانســتان، ائتــاف آتانتیــک شــمالی 
بایــد بخــش اعظــم کمــک هــای بازســازی بعــد از جنــگ افغانســتان را 
بــر عهــده گیــرد. عــاوه بــر آن، همــه ایــن کشــورها در مــورد تشــکیل 
»نظــام سیاســی گســترده« کــه تمامــی گروههــای قومــی را در خــود 
داشــته باشــد و نیــز در مــورد جلوگیــری از فعالیــت گروههــای »تنــدرو« 

در افغانســتان اتفــاق نظــر دارنــد)30(. 
2. قدرت مانور ایران در افغانستان:

در ســایه رقابــت شــدید منطقــه ای بــر ســر نفــوذ، و بــا در نظــر داشــت 
اشــتراک منافــع قــدرت هــای منطقــه ای و بیــن المللــی کــه قبــا از آن 
ســخن گفتیــم، تهــران در صــدد اســت بــا انگیــزه هــای امنیتــی و اقتصادی 
بــا طالبــان تعامــل کــرده در آینــده افغانســتان نقــش آفرینــی کنــد. از 
ایــن رو، رونــد تشــکیل نظــام سیاســی جدیــد را بــه دقــت زیــر نظــر دارد. 

دورنمــای نقــش ایــران را مــی تــوان در مــوارد زیــر خاصــه کــرد:
الــف. هماهنگــی محــدود: در کوتــاه مــدت، بهتریــن گزینــه ممکــن بــرای 
ایــران ایــن اســت کــه بــا طالبــان هماهنگــی داشــته باشــد تــا هــم امنیــت 
مرزهــا تأمیــن گــردد و هــم اینکــه فعالیتهــای تجــاری میــان دو کشــور کــه 
روزانــه 5 میلیــارد دالر بــرای ایــران درآمــد دارد و در تحقــق ثبــات امنیتــی 
و اقتصــادی ایــران نقــش دارد، بــه حالــت عــادی بازگــردد و روســیه هــم 
از آزاد ســازی ذخیــره هــای ارزی افغانســتان در بانکهــای امریــکا حمایــت 
کنــد. آنچــه ایــن ســناریو را تقویــت مــی کنــد ایــن واقعیــت اســت کــه 
بــا درخواســت طالبــان در 23 اوت گذشــته صــادرات ســوخت ایــران بــه 
https:// ،ــد: 29 ســپتامبر 2021م ــخ بازدی ــی، )08 اوت 2021م(، تاري و مطالعــات سیاســت هــای العرب

.bit.ly/3EVwnIZ
)30( محمــد الســعيد ادريــس، افغانســتان و چالشــهای پســا خــروج امریــکا، مرکــز داده هــا و حمایــت از 
https://bit. ،تصمیــم گیــری هیــات دولــت مصــر، )31 اوت 2021 م(، تاريــخ بازدیــد: 29 ســپتامبر 2021م

.ly/3mbJ2yC

https://bit.ly/3EVwnIZ
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افغانســتان از ســر گرفتــه شــد. مقامــات ایرانــی در مــورد پذیــرش طالبــان 
اظهاراتــی داشــته انــد؛ بــه عنــوان نمونــه ســخنگوی وزارت خارجــه در 28 
ژوئــن گذشــته گفــت طالبــان از همــه افغانســتان نمایندگــی نمــی کننــد 
بلکــه بخشــی از راه حــل آینــده افغانســتان هســتند. اخیــرا رئیــس جمهــور 
ایــران نیــز مخالفــت خــود را بــا هرگونــه دخالــت خارجــی در افغانســتان 
اعــام کــرده و خواهــان تشــکیل حکومــت فراگیــر بــا مشــارکت همــه 

گروههــای قومــی شــده اســت. 
ب. نقــش آفرینــی محتاطانــه: یعنــی اینکــه از طریــق کانالهــای ارتباطــی 
کــه بــا جریانهــای گوناگــون سیاســی و اقلیــت هــای قومــی دارد آنهــا را 
بــه مشــارکت در نظــام سیاســی کنونــی ترغیــب کنــد تــا در مقابــل نفــوذ 
طالبــان یــک موازنــه برقــرار نمایــد و از طرفــی هــم در ســطح امنیتــی و 
لجســتیک بــا طالبــان همــکاری داشــته باشــد. و بــرای حمایــت از جامعــه 
هــزاره در مقابــل تهدیــدات احتمالــی، همــواره تمــاس خــود را بــا رهبــران 
ایــن قــوم حفــظ كنــد. البتــه تهــران از هرگونــه تنــش بــا طالبــان پرهیــز مــی 
کنــد چــرا کــه طالبــان بــه جامعــه بیــن المللــی در مــورد حقــوق اقلیــت هــا 
اطمینــان خاطــر داده اســت و اقــدام اخیــر ایــن گــروه در مــورد صــدور 
اجــازه برگــزاری مراســم محــرم و عاشــوراء و تأمیــن امنیــت حســینیه هــای 

شــیعیان افغانســتان مصــداق همیــن تعهــد بــود. 
ج. مشــارکت در بازســازی افغانســتان: بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای کان 
افغانســتان و موقعیــت راهبــردی ایــن کشــور کــه از یــک ســو بــر ســر 
جــاده ابریشــم قــرار دارد و از ســویی دیگــر محــور شــمال و جنــوب را بــه 
هــم وصــل مــی کنــد، و الزمــه هــر دو طــرح ایــن اســت کــه افغانســتان 
زیــر ســاخت پیشــرفته ای داشــته باشــد کــه افغانســتان را بــه اقتصــاد 
جهانــی وصــل کنــد، لــذا مشــارکت فعــال در همــکاری اقتصــادی منطقــه 

ای یکــی از مهمتریــن تاشــهای تهــران در دراز مــدت اســت. 

برآیند
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