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پیشگفتار

قطعا یکی از ویژگی های بارز کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، تحوالت سریع 
کارآمدی و حتی صحِت تحلیل های  و درهم تنیده آنان است. چنین امری، امکان 
نقطه ای و محدود را بسیار بعید می سازد، لذا تالش برای اتخاذ زاویه ی دیدی گسترده 
کشورها از یک سو و شبکه ای دیدن تحوالت آن ها در چارچوب معادالت  از تحوالت 
و  عینی تر  را  تحلیل  که  است  ضروری  امری  دیگر،  سوی  از  بین المللی  و  منطقه ای 

پیش بینی های نزدیک به واقع را دقیق تر خواهد ساخت.

اندیشکده راهبردی تبیین با فهم چنین ضرورتی، هم چون گزارش های ساالنه از برخی 
گزارش های تحلیلی  از رویدادها و روندهای  کشورها در سال 94، این بار هم تدوین 
کشورهای مهم پیرامونی ایران در سال 1395 را در دستور کار قرار داد تا بتواند خدمتی به 
جامعه تحلیل گران منطقه ای و سیاست خارجی و به ویژه تحلیل گران نسل سوم انقالب 

اسالمی عرضه دارد. امید که مقبول افتد.

اندیشکده راهبردی تبیین
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مقدمه

افغانستان، همسایه ای است که تحوالت آن، عمدتًا تأثیراتی مهم و بعضًا فوری بر منافع 
و امنیت ملی جمهوری اسالمی بر جای می گذارد. لذا فهم و تحلیل تحوالتی که بر این 
کشور می گذرد، اهمیتی راهبردی برای ما پیدا می کند. مهم ترین مسائل افغانستان در دو 
حوزه ی داخلی و خارجی را در سال 1395 می توان روند صلح، اختالفات در درون دولت 
وحدت ملی )میان محمد اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل(، اجالس مسکو، ارتباط روسیه 
کشور برای نفوذ بیشتر در افغانستان، فعال تر شدن دیپلماسی  با طالبان و تالش این 

طالبان در میان برخی از کشورها و اختالفات و درگیری ها با پاکستان دانست. 

در ادامه به بررسی و تحلیل مختصر هریک از این مسائل می پردازیم:
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1. تحوالت عرصه ی داخلی

1-1. روند صلح افغانستان
در  از سرنگونی حکومت طالبان  کم وبیش مدتی پس  افغانستان  روند صلح 
کشور آغاز شد و از آن زمان با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. پس از برگزاری  این 
که در نتیجه ی آن محمد اشرف  کشور در دوره ی پساطالبان -  اولین انتخابات این 
غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور و عبداهلل عبداهلل به عنوان رئیس هیئت اجرایی 
گروه های  گردید  کرات صلح مجددًا مطرح شد و تالش  افغانستان معرفی شدند - مذا
کره آورده شوند. اصلی تریِن این گروه ها  مسلحی که مخالف دولت هستند، به پای میز مذا

را طالبان و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار تشکیل می دهند. 

1-1-1حزب اسالمی حکمتیار

حزب اسالمی افغانستان در سال 1977 به رهبری گلبدین حکمتیار ایجاد شد و 
از آن زمان تاکنون با تمام حکومت هایی که در افغانستان وجود داشته اند در حال جنگ 
که بین دولت افغانستان و حزب اسالمی انجام شد، در  کراتی  بوده است. در پی مذا
مهرماه سال 1395 یک توافق 25 ماده ای بین آنان منعقد شد و دولت افغانستان رسمًا از 
سازمان ملل درخواست کرد نام حکمتیار از فهرست تحریم های آن سازمان حذف شود؛ 

که درنهایت در تاریخ 15 بهمن ماه سال 95 حکمتیار از آن لیست خارج شد.



اندیشکده راهربدی تبیین|افغانستان در سال 95/ 4

1-1-2. طالبان

روند صلح با طالبان به خوبی صلح با حزب حکمتیار پیش نرفته است. طالبان 
پس ازآنکه با حمله ی سال 2001 به افغانستان از قدرت به زیر کشیده شدند، به مبارزه ی 
مسلحانه علیه نیروهای خارجی و دولت مستقر در این کشور پرداختند. ارتباط طالبان با 
سرویس های امنیتی پاکستان و حضور نیروهای خارجی، دو مورد از دالیلی هستند که 
فرآیند صلح را با پیچیدگی مواجه ساخته اند. عالوه بر این، مرگ مال عمر و سپس مال اختر 
منصور و بعدها انشعابی که در این گروه به وجود آمد نیز خود عواملی پیچیده کننده در 
مسیر دستیابی به صلح با این گروه تلقی می شوند و دولت و شورای عالی صلح را با این 
کره نشست. این گروه روزبه روز در حال  پرسش مواجه کرده که با کدام طالبان باید به مذا
قدرت یابی است و مناطق بیشتری را به حوزه ی تحت تسلط خود می افزاید، به گونه ای 
کنترل دولت، طی یک سال، از 71 درصد به حدود 57 درصد رسیده  که مناطق تحت 
است. نکته ی مهمی که در رابطه با نقش آفرینی کشورهای خارجی در فرآیند صلح باید 
مدنظر قرار گیرد، این است که روسیه سعی دارد به فعال ترین بازیگر در این فرآیند تبدیل 
شود؛ اجالس سه جانبه ی روسیه-چین-پاکستان در مسکو را در همین چارچوب می توان 

تحلیل کرد. 

که طالبان درنهایت باید با انتخاب راه حل سیاسی، به  چنین به نظر می رسد 
کره بنشینند؛ از سوی دیگر، این تصور که بتوان آنان را  فرآیند صلح واردشده و پای میز مذا
به یک مصالحه ی بی قیدوشرط با دولت راضی کرد، تصوری دور از واقعیت های سیاسی 

و میدانی است.
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1-2. اختالفات درونی دولت وحدت ملی و چالش دولت سازی
متعاقب انتخاباتی که در خردادماه سال 1393 در افغانستان برگزار شد، محمد 
اشرف غنی احمدزی به عنوان برنده ی انتخابات معرفی شد. عبداهلل عبداهلل - رقیب 
اصلی اشرف غنی- نتیجه ی انتخابات را نپذیرفت و پس از درگیری های سیاسی که در 
آن کشور به وجود آمد، طرح شکننده ی دولت وحدت ملی به میانجیگری جان کری به 
دست آمد. طبق توافقی که بین عبداهلل و اشرف غنی امضا شده بود، قرار بود طی دو سال، 
لویه جرگه ی قانون اساسی از سوی رئیس جمهور تشکیل شود و با تغییر قانون، ریاست 
اجرایی شکل قانونی به خود گرفته و نظام حکومتی از ریاست جمهوری به نخست وزیری 
تغییر یابد. این اتفاقات نیفتاد و اشرف غنی تاکنون به تغییر نظام سیاسی تن نداده 
است.1 همچنین بین این دو شخصیت سیاسی، راجع به تعیین افراد بر سر پست های 

مهم و همچنین صدور فرمان های حکومتی از سوی اشرف غنی، اختالف وجود دارد.

اصلی ترین دلیل چالش دولت سازی در افغانستان را می توان سهم طلبی های 
گر خود افغان ها به راه حلی برای این مسئله  که ا قومی دانست. چنین به نظر می رسد 
دست نیابند، مجددًا زمینه ی دخالت آمریکا در فضای سیاسی این کشور فراهم  شده و 
افغانستان باز هم با دخالت خارجی، باید شاهد توافقی شکننده بین مسئولین آن باشد. 
این نکته نیز گفتنی است که یکی از دالیل قدرت گرفتن طالبان در دو سال اخیر را همین 
ضعف دولت و اختالفات مسئولین تشکیل می دهد. این اختالف نظر را می توان در به 
تعویق افتادن توافقنامه ای که قرار بود بین دولت و حزب اسالمی حکمتیار امضا شود نیز 
مشاهده کرد. توافقنامه ای که قرار بود در روز عید قربان امضا شود، طبق آنچه گلبدین 
حکمتیار اعالم کرد، به دلیل اختالفات داخلی دولت به تعویق افتاد.2 قدرت یابی طالبان 
و اختالفات داخلی و ضعف دولت، همچنین برگزاری انتخابات آینده ی ریاست جمهوری 

را نیز با چالش مواجه می سازد.
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2. تحوالت عرصه ی سیاست خارجی

کستان 2-1. اختالفات و درگیری ها با پا
اختالفات بین دو کشور افغانستان و پاکستان، دامنه ای از مسائل مختلف را در 
برمی گیرد که اختالفات مرزی اولین و بلکه مهم ترین مورد آن را تشکیل می دهد. دیگر 
موارد این اختالفات را به لحاظ تاریخی، جنگ افغانستان و روابط پاکستان با گروه های 
مخالف دولت افغانستان )ازجمله طالبان( و روابط رو به رشد افغانستان و هند تشکیل 

می دهند. 

2-1-1. خط دیورند

این خط مرزی در سال 1896 متعاقب معاهده ای که بین سر مورتیمر دیوراند، 
دیپلمات بریتانیایی و عبدالرحمان خان، حاکم وقت افغانستان منعقد شد، به وجود آمد. 
کشور وارث آن معاهده شد و آن را به عنوان  در سال 1947 و با تشکیل پاکستان، این 
خط مرزی خود با کشور افغانستان به رسمیت شناخت. بااین وجود، از آن زمان دولت 
افغانستان هیچ گاه آن خط را به رسمیت نشناخته و سرزمین های آن سوی این خط مرزی 

را جزئی از خاک افغانستان می داند. 

نکته ی مهمی که در رابطه با نقش آفرینی کشورهای خارجی در 
فرآیند صلح باید مدنظر قرار گیرد، این است که روسیه سعی دارد 
به فعال ترین بازیگر در این فرآیند تبدیل شود؛ اجالس سه جانبه ی 
روسیه-چین-پاکستان در مسکو را در همین چارچوب می توان 

تحلیل کرد. 
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در سالی که گذشت، این اختالف مرزی، همچنان یکی از عمده ترین اختالفات 
کشور بود. مسئولین دولت فعلی افغانستان، در مقایسه با دولت قبل،  رسمی بین دو 
مواضع کمتری راجع به این خط مرزی اتخاذ کرده اند و عمدتًا سعی نموده اند مسئله ی 
این خط مرزی را از بازخورد رسانه ها و افکار عمومی دور نگه دارند؛ تا جایی که حتی برخی 
کشور، دولت را به معامله ی پنهانی با پاکستان بر سر این خط  از فعاالن اجتماعی این 

مرزی متهم کرده اند.3

با توجه به اعالم تصمیم دولت پاکستان برای ساخت چهار گذرگاه در خط مرزی 
دیورند، احتمال افزایش تنش های سیاسی دو کشور وجود دارد.

پس از انفجاری که در اواخر بهمن ماه سال جاری در ایالت سند پاکستان به وقوع 
پیوست، این کشور تصمیم گرفت عبور و مرور از مرز تورخم و چمن را متوقف کند. عالوه 
بر آن، پاکستان به مدت چند روز حمالت راکتی گسترده ای را ازخاک خود به شهرستان 
»لعل پور« والیت ننگرهار و برخی دیگر از مناطق شرقی افغانستان انجام داد که احضار 
سفیر این کشور در کابل را در پی داشت. افغانستان همچنین اعالم کرد به دلیل اینکه 
پاکستان با بستن مرز چمن و تورخم تجارت بین دو کشور را با محدودیت مواجه ساخته، 

از این کشور نزد سازمان جهانی تجارت شکایت می کند.4

2-1-2. روابط پاکستان با طالبان

گروه های جهادی افغان، عمدتًا به دهه ی 1980 - زمان  ارتباط پاکستان با 
اصلی  تشکیل دهندگان  عمده ی  بازمی گردد.   - شوروی  سوی  از  افغانستان  اشغال 
طالبان، تحصیل کردگان مدارس دینی جمعیت اسالمی پاکستان بودند. پس از خروج 
نیروهای شوروی از افغانستان و استقرار حکومت طالبان در این کشور نیز، پاکستان - و 



اندیشکده راهربدی تبیین|افغانستان در سال 95/ 8

علی الخصوص دستگاه اطالعاتی این کشور - حامی اصلی این گروه محسوب می شد. 
با سرنگونی حکومت طالبان در پی حمله ی ائتالف آمریکایی به افغانستان، گفته شد 
رهبران این گروه به پاکستان گریخته اند. این مطلب در سخنرانی سرتاج عزیز - مشاور 
گرفت.5  امنیتی و بین المللی نخست وزیر پاکستان - نیز برای اولین بار مورد تأیید قرار 
کردن طالبان به آمدن بر سر میز  که در حال راضی  باوجوداینکه پاکستان مدعی است 
کره است، در آبان ماه امسال بود که عبداهلل عبداهلل از روابط پاکستان با طالبان انتقاد  مذا

کرد و آن را مانع بزرگی برای به نتیجه رسیدن فرآیند صلح دانست.6 

کرده بود پاکستان تمایلی ندارد  پیش از آن، شورای صلح افغانستان نیز اعالم 
کره بکشاند.7 به نظر می رسد با توجه به عمق روابط پاکستان با  طالبان را بر سر میز مذا
طالبان، دولت افغانستان در قانع کردن طالبان به راه حل سیاسی، به کمک پاکستان 

نیازمند است.

2-2. تالش مسکو برای نفوذ گسترده تر در افغانستان
بازیگر چندان فعالی در عرصه ی  افغانستان، روسیه  از  از خروج شوروی  پس 
سیاست داخلی این کشور نبوده است. این کشور در دهه ی 1990، در هماهنگی با تهران 
و دهلی نو به حمایت و پشتیبانی از ائتالف شمال در برابر طالبان پرداخت. پس از یازده 
سپتامبر و در پی حمله ی ائتالف آمریکایی به افغانستان، روسیه یکی از حامیان آن ائتالف 

به شمار می رفت. 

روسیه دو مالحظه و نگرانی اصلی در قبال افغانستان 
که ضرورتًا آن را از حالت بی تفاوتی در قبال این  دارد 

کشور خارج می کند: داعش و قاچاق مواد مخدر
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روسیه دو مالحظه و نگرانی اصلی در قبال افغانستان دارد که ضرورتًا آن را از حالت 
بی تفاوتی در قبال این کشور خارج می کند: داعش و قاچاق مواد مخدر

2-2-1. داعش8

اولین و بلکه مهم ترین مالحظه، نگرانی از رشد داعش در افغانستان و استفاده از 
این کشور به عنوان جای پایی برای افزایش حضور در آسیای مرکزی است؛ دلیل عمده ی 
که  کشور  کرد. این  تحرکات سیاسی روسیه در سال 1395 را همین عامل می توان ذکر 
در سوریه در حال نبرد با داعش است، از باز شدن یک جبهه ی جدید در آسیای مرکزی 

واهمه دارد.

 این خطر، به حدی برای روسیه نگران کننده بود که پوتین را واداشت اعالم کند 
در صورت نیاز، برای مقابله با تهدیدهای امنیتی در مرز افغانستان، از پایگاه نظامی این 
کشور در تاجیکستان استفاده خواهد کرد.9 ضمیر کابولوف، نماینده ی ویژه ی روسیه در 
امور افغانستان نیز چندی پیش، از افزایش حضور داعش در افغانستان اظهار نگرانی کرد 

و مقصر اصلی این پدیده در افغانستان را ایاالت متحده دانست.10

هرچند که طبق اعالم برخی منابع طالبان، ارتباطات این گروه با روسیه به 
سال 2007 بازمی گردد، اما علنی و رسانه ای کردن این ارتباطات موضوع 
جدیدی است و موقعیت این گروه را در فضای سیاسی افغانستان متأثر 
گمان بر این است حمایت مسکو از طالبان، حمایتی  می سازد. بااینکه 
گروه و  گفته می شود بین سران این  که  سیاسی باشد، اما مالقات هایی 
برخی مقامات روسی در مسکو و تاجیکستان روی داده، نگرانی هایی را 

برای مقامات دفاعی و امنیتی افغان به وجود آورده است.
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2-2-2. مواد مخدر

دومین نگرانی روسیه را در قبال افغانستان، قاچاق مواد مخدر شکل می دهد. 
روسیه یک پنجم بازار مواد مخدر جهان را به خود اختصاص داده است؛11 به گونه ای که 
این مسئله، آن را دچار یک بحران سالمت اجتماعی نموده است. این کشور، طی چند 
سال گذشته، از یک معبر برای مواد مخدر صادره از افغانستان، به یک بازار مصرف برای 
آن تبدیل شده است. روسیه در موضوع مبارزه با مواد مخدر نیز ایاالت متحده را سرزنش 
کشته متحمل شد،  گر ایاالت متحده در طول جنگ افغانستان حدود 2350  می کند. ا
ساالنه بیش از 7000 شهروند روس به خاطر مصرف بیش ازحد مواد مخدر جان خود را از 

دست می دهند.

کلی روسیه در برخورد با این دو مسئله، افزایش نفوذ در افغانستان  سیاست 
و تقویت ارتباط با طالبان است. در رابطه با برخورد با تهدید داعش، سفیر روسیه در 
افغانستان اعالم داشت که منافع روسیه و طالبان در راستای مبارزه با داعش یکسان است 
و پس ازاین موضع گیری بود که نمایندگان افغانستان وی را جهت ارائه ی توضیحات، به 
مجلس سنای این کشور دعوت کردند.12 وی همچنین پیش از آن گفته بود: »طالبان 
گر صلح و آشتی می خواهد،  یک جنبش سیاسی در افغانستان است و دولت افغانستان ا

باید به صورت مستقیم وارد گفت وگوهای صلح با طالبان شود.

کنسولگری روسیه و نیز برای   ما برای تأمین امنیت نمایندگی های سیاسی و 
تأمین امنیت آسیای میانه و روسیه، با طالبان ارتباط داریم.«13

هرچند که طبق اعالم برخی منابع طالبان، ارتباطات این گروه با روسیه به سال 
کردن این ارتباطات موضوع جدیدی است و  2007 بازمی گردد، اما علنی و رسانه ای 

موقعیت این گروه را در فضای سیاسی افغانستان متأثر می سازد.
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 بااینکه گمان بر این است حمایت مسکو از طالبان، حمایتی سیاسی باشد، اما 
گروه و برخی مقامات روسی در مسکو و  گفته می شود بین سران این  که  مالقات هایی 
تاجیکستان روی داده، نگرانی هایی را برای مقامات دفاعی و امنیتی افغان به وجود آورده 

است.

کتفا نکرده و به منظور افزایش نفوذ خود در  البته روسیه تنها به ارتباط با طالبان ا
افغانستان، به فعالیت های بین المللی چندجانبه نیز روی آورده است. در دسامبر سال 
گذشته ی میالدی، رسانه ها از برگزاری نشستی سه جانبه )روسیه، چین و پاکستان( 
به منظور بررسی روند صلح افغانستان در مسکو خبر دادند. به باور بسیاری از کارشناسان، 
اهداف اصلی روسیه از برگزاری این نشست را تقویت نفوذ خود در افغانستان و رسمیت 
دهی و مشروعیت بخشی به طالبان شکل می دهد. بااینکه نشستی که برگزار شد صرفًا 
با حضور این سه کشور بود، از ایران، هند و افغانستان برای نشست دوم مسکو دعوت 

به عمل آمده است.14

با توجه به عدم اطمینان راجع به سیاست خارجی ترامپ در قبال افغانستان، به 
نظر می رسد بازیگرانی مانند روسیه و چین سعی در استفاده از فضای به وجود آمده دارند و 
به دالیل امنیتی و یا گسترش حوزه ی نفوذ، تالش می کنند جای پای خود را در افغانستان 

باز و یا محکم نمایند.

گذشته  گذشت، طالبان دیپلماسی قوی تری را نسبت به  که  در سالی 
از طریق دفتر سیاسی خود در قطر به نمایش گذاشت. این کشور روابط 
کشورهای آسیای مرکزی و  دیپلماتیک خود را با روسیه، چین و برخی 
همچنین سازمان های بین المللی گسترده تر ساخته است تا با پیشنهاد 

مبارزه با تروریسم اشرف غنی مقابله نماید. 
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2-3. فعال تر شدن دیپلماسی طالبان
در سالی که گذشت، طالبان دیپلماسی قوی تری را نسبت به گذشته از طریق دفتر 
سیاسی خود در قطر به نمایش گذاشت. این کشور روابط دیپلماتیک خود را با روسیه، 
چین و برخی کشورهای آسیای مرکزی و همچنین سازمان های بین المللی گسترده تر 

ساخته است تا با پیشنهاد مبارزه با تروریسم اشرف غنی مقابله نماید. 

یکی از سفرهای سیاسی این گروه که در رسانه ها بازتاب قابل توجهی پیدا کرد، 
کره با مقامات چینی درباره ی گفتگوهای  سفر هیئتی از دفتر سیاسی آن به پکن برای مذا
صلح افغانستان بود. عالوه بر روسیه و چین، طالبان برای ایجاد و یا ارتقای روابط با 
کشورهای دیگری مانند آلمان، نروژ، فرانسه و ایاالت متحده نیز تالش هایی نموده است 
که از میزان موفقیت آن ها اطالع دقیقی در دست نیست. این گروه همچنین اعالم کرد 
در صورتی که ایاالت متحده دفتر سیاسی آن را در قطر به رسمیت بشناسد و اسم رهبران 
ارشد این گروه را از لیست سیاه سازمان ملل حذف کند، حاضر است با این کشور نیز بر سر 
گر  کره بنشیند.15 تحرکات سیاسی طالبان را می توان تا حدی مثبت ارزیابی کرد؛ ا میز مذا
این تحرکات به معنای فاصله گرفتن تدریجی این گروه از تروریسم و افراط گرایی و ورود 

آن به فرآیند گفتگو با دولت باشد.16
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دورنمای افغانستان در سال 96
با توجه به روندهایی که افغانستان در سال 1395 پشت سر گذاشت، در حوزه ی 
که در دولت وحدت ملی وجود دارد و  داخلی، به نظر می رسد با توجه به اختالفاتی 
همچنین با توجه به رویکردهای خودمحورانه ی حکمتیار، روند صلح با حزب اسالمی 
دچار چالش هایی شود و به نتیجه رساندن این فرآیند برای دولت افغانستان کار آسانی 
نخواهد بود. در رابطه با طالبان نیز، با در نظر گرفتن پیشرفت های میدانی که این گروه 
کرده، درنهایت نیازمند تبدیل این پیروزی ها به دستاوردهایی  کسب  در افغانستان 
سیاسی است. با توجه به رویکردی که مسکو در قبال طالبان اتخاذ نموده و همچنین 
با توجه به فعال تر شدن دیپلماسی دفتر این گروه در قطر، احتمال نسبتًا باالیی وجود 
دارد که درنهایت به تعاملی سیاسی با دولت افغانستان وارد شود. هرچند ورود به فرآیند 
سیاسی از سوی طالبان امکان باالیی دارد، اما هنوز نمی توان راجع به نتیجه ی این فرایند 

اظهارنظری قطعی نمود. 

در رابطه با ارتباط افغانستان با پاکستان، به احتمال زیاد درگیری های مرزی بین 
گذرگاه مرزی تورخم و چمن –  کشور در سال 1396 نیز - علی الخصوص در دو  این دو 
ادامه خواهد یافت و ارتباط برخی دستگاه های پاکستانی با طالبان افغانستان، روابط دو 

کشور را تا حدی پیچیده می سازد.
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