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مقدمه

 افغانستان، همسایه ی بالفصل ایران، یکی از پرتحول ترین کشورهای جهان به شمار می رود 

که طی بیش از یک و نیم دهه ی اخیر، تهاجم و حضور نیروهای خارجی، ثبات و آرامش را از 

آن گرفته و بسیاری از زیرساخت های آن را از بین برده است. 

تحوالت این کشور –که هیچ گاه به دلیل موقعیت و داشته های خود مورد توجه نبوده و 

از سوی قدرت ها، به عنوان یک گذرگاه و یا منطقه ی حائل نگریسته شده است- دارای تأثیراتی 

مستقیم بر امنیت و منافع جمهوری اسالمی ایران است. طی سال گذشته، افغانستان تحوالتی مهم 

و راهبردی را در عرصه های داخلی و خارجی پشت سر گذاشت که در ادامه، به طور مختصر به 

مهم ترین آن ها پرداخته خواهد شد.
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1. عرصه ی سیاست داخلی
1-1. تداوم ناامنی و حمالت تروریستی

معضل ناامنی، قریب به سه دهه گریبان گیر افغانستان بوده و حمله ی ایاالت متحده به 

افغانستان، نه تنها آن را حل نکرد، بلکه عماًل در طول بیش از شانزده سال گذشته بر شدت آن 

افزود و منجر به از دست رفتن بسیاری از ظرفیت ها و زیرساخت های افغانستان شد. در سال 1396، 

ناامنی های داخلی افغانستان با وقوع حمالت تروریستی همچنان ادامه داشت و حوادثی نظیر حمله 

به هتل اینترکانتیننتال و بمب گذاری های متعدد در مساجد و مراسم مذهبی، منجر به کشته و زخمی 

شدن تعداد بسیاری از مردم این کشور شد. همچنین طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم 

سازمان ملل متحد، تولید مواد مخدر در افغانستان طی سال گذشته، نسبت به سال های پیش افزایش 
داشته و به باالترین میزان نسبت به آن سال ها رسیده است.1

1-2. پروسه ی صلح کابل

به  گروه  این  طالبان،  حکومت  فروپاشی  و  افغانستان  به  ایاالت متحده  حمله ی  از  پس 

اصلی ترین گروه مسلح معارض حکومت مرکزی افغانستان تبدیل شده و طی شانزده سال گذشته، 

با نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغان در حال نبرد بوده است. طالبان طی دو سال گذشته، 

بخش زیادی از سرزمین افغانستان را تحت کنترل درآورده و در حال حاضر یک بازیگر غیردولتی 

بسیار مهم در آن کشور به شمار می آید. این گروه نه آن قدر ضعیف است که از سوی دولت 

افغانستان نادیده گرفته شود و نه آن قدر توانمند که امکان تشکیل یک حکومت مستقل را دارا 

باشد. لذا، در بلندمدت نه برای دولت افغانستان ممکن است که همچنان با آن مبارزه نماید و نه 
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خود آن گروه می تواند به مبارزه ی خود با دولت مرکزی ادامه دهد. در این راستا، در خرداد ماه 

سال گذشته، اولین و در اسفندماه، دومین کنفرانس صلح کابل موسوم به »همکاری برای صلح و 

امنیت« با حضور 25 کشور، از جمله جمهوری اسالمی ایران در این کشور برگزار شد. طی این 

کنفرانس، دولت افغانستان اعالم کرد حاضر است: 

- با طالبان در هر جای جهان و بدون هیچ پیش شرطی مذاکره کند، 

- اعضای این گروه را مورد عفو عمومی قرار دهد، 

- به طالبان در کابل دفتر اختصاص دهد، 

- طالبان را به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد.2

مهم ترین وجه اهمیت روند صلح کابل، آن است که به ابتکار دولت افغانستان بوده و 

گفتگوی افغان-افغان را پیگیری می کند. دقیقًا به همین دلیل، طالبان آن را به رسمیت نمی شناسد و 

معتقد است طرف اصلی ای که این گروه در حال نبرد و رویارویی با آن است، نه دولت افغانستان، 

که ایاالت متحده است؛ لذا، خواستار مذاکره ی مستقیم با آمریکا شد3 که این خواسته از سوی 
دولت ایاالت متحده مورد پذیرش قرار نگرفت.4

1-3. درگیری های سیاسی داخلی

سیاست ورزی در افغانستان، ماهیتی قومی و قبیله ای دارد. این قومیت گرایی به حدی بود 

که در اجالس بن که به منظور تصمیم گیری برای آینده ی افغانستان تشکیل شد، قدرت و تعداد 

کرسی های دولت موقت، با توجه به ترکیب جمعیتی، میان قومیت های مختلف تقسیم شد.5 لذا، 
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قومیت همواره یکی از منابع مهم درگیری های سیاسی و حتی نظامی در داخل افغانستان بوده است. 

این موضوع همچنین یکی از چالش های جدی ای بود که از آغاز به کار دولت وحدت ملی-که با 

وساطت جان کری، وزیر خارجه ی آمریکا شکل گرفت- پیش روی آن قرار داشت و همچنان 

در حال دست وپنجه نرم کردن با آن است. تنش های سیاسی ناشی از قومیت، طی سال گذشته 

در نتیجه ی برخی گرایش ها و سیاست های اشرف غنی، تشدید نیز شد. تأیید درج کلمه ی افغان 

)به عنوان ملیت مردم افغانستان(6 و درگیری های طوالنی مدت با عطا محمد نور )رئیس اجرایی 

حزب جمعیت اسالمی افغانستان و والی سابق بلخ(، نمونه هایی از این تنش های سیاسی هستند که 

آینده ی افغانستان را با چالش هایی جدی مواجه ساخته اند.

1-4. روند افزایشی حضور داعش

با اعالم موجودیت گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، از اوایل سال 2۰15 شاخه ای 

تحت عنوان دولت اسالمی والیت خراسان، با هدف گسترش فعالیت این گروه در افغانستان، 

آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، در افغانستان اعالم موجودیت کرد. از سال 2۰15 به بعد، این 

گروه توانست با عضوگیری از میان اعضای سابق تحریک طالبان پاکستان، برخی جداشدگان از 

طالبان افغانستان، عناصری از نهضت اسالمی ازبکستان و برخی دیگر از تروریست های خارجی، 

پاکستان در  به کنسولگری  انجام دهد که حمله  افغانستان  نقاط گوناگون  را در  عملیات هایی 

افغانستان در شهر جالل آباد در والیت شرقی ننگرهار، یکی از مهم ترین آن ها به شمار می رود. 

این گروه تاکنون تقریبًا در 7۰ درصد از استان های افغانستان عملیات تروریستی انجام داده است. 

طی سال گذشته، گزارش های متعددی، از انتقال داعش به افغانستان از سوی ایاالت متحده حکایت 

داشت.7 با توجه به احتمال ورود طالبان به روند صلح با دولت مرکزی در آینده ای نه چندان دور، 
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آمریکا به منبعی جدید برای ناامنی در افغانستان نیاز دارد تا تداوم )یا حتی تشدید( حضور خود 
را در آن کشور توجیه نماید.8
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2. مهم ترین تحوالت عرصه ی سیاست خارجی
2-1. تداوم اختالفات با پاکستان

پاکستان از بدو تشکیل، با افغانستان دارای اختالفات و مشکالتی بوده است. عمده ترین 

مسئله ی اختالفی میان دو کشور تا پیش از جنگ های داخلی در افغانستان، اختالفات مرزی )خط 

افغانستان و  دیورند( بود که طی حدود چهار دهه ی اخیر، تروریسم، دخالت های پاکستان در 

مهاجران افغانستانی در پاکستان نیز به آن افزوده شده است. در سال گذشته اختالفات دو کشور 

همچنان ادامه داشته و راهبرد جدید ایاالت متحده، آن را تشدید نیز کرده است. 

2-1-1. اختالفات مرزی

عبدالرحمن  و  بریتانیایی(  )دیپلمات  دیورند  مورتیمر  میان  توافقی  طی  سال 1893،  در 

خان )امیر وقت افغانستان(، خطی به عنوان مرز حوزه ی نفوذ حکومت بریتانیا و افغانستان در نظر 

گرفته شد9 که اکنون به خط دیورند )با طول بیش از 24۰۰ کیلومتر( معروف است. با تشکیل 

پاکستان در سال 1947، تعهدات توافقنامه ی مذکور به پاکستان منتقل شد. این خط که عماًل 

قومیت های پشتون و بلوچ را در دو کشور افغانستان و پاکستان جدا می کند، همواره مورد اعتراض 

افغانستان بوده و آن را به رسمیت نمی شناسد. یکی از مهم ترین تحوالت مربوط به این مسئله، آغاز 

حصارکشی در خط دیورند از سوی پاکستان در سال گذشته بود که از سوی افغانستان نیز مورد 
اعتراض قرار گرفت.1۰

2-1-2. تروریسم و دخالت در امور داخلی افغانستان

با سرنگونی حکومت کمونیستی و ایجاد حکومت طالبان در افغانستان، پاکستان از تأثیر و 

نفوذی بی سابقه در این کشور برخوردار شد. گرچه حمله ی ایاالت متحده به افغانستان و سرنگونی 
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طالبان چندان مورد رضایت پاکستان نبود، بااین حال در قبال آن سکوت و حتی تا حدی با آن 

همراهی نمود. بااین حال، اتهام دخالت در امور داخلی افغانستان از طریق حمایت از گروه های 

اتخاذ موضع  باعث  تا جایی که  نرفت،  بین  از  پاکستان  علیه  این کشور، هیچ گاه  افراط گرای 

سخت گیرانه از سوی کاخ سفید علیه این کشور شد. در سال 1396 نیز مانند دو دهه ی گذشته، 

مقامات افغانستانی انگشت اتهام بسیاری از ناامنی های این کشور را به سوی پاکستان نشانه گرفتند. 

تقریبًا در تمامی دیدارهایی که طی سفر نمایندگان شورای امنیت به افغانستان به صورت دوجانبه 

برگزار شد، نمایندگان افغانستان فشار بر پاکستان را )به عنوان پناهگاه امن گروه های تروریستی( 

در شورای امنیت خواستار شدند.11 در سال گذشته، این اتهام نه تنها از سوی افغانستان، که از سوی 

مقامات آمریکایی نیز علیه این کشور تشدید شد.12 این مسئله چنان جدی بود که در اوایل اسفندماه 

سال گذشته، برخی منابع از قرار گرفتن نام این کشور در فهرست کشورهای حامی تروریسم از 

سوی گروه ویژه ی اقدام مالی )FATF( خبر دادند13 که البته این مسئله محقق نشد.

2-1-3. مهاجران

یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مسائل میان پاکستان و افغانستان، مسئله ی مهاجران 

افغانستانی مقیم پاکستان است. اولین موج از مهاجران افغان، با حمله ی شوروی به افغانستان به 

پاکستان مهاجرت کردند. بخش زیادی از این مهاجران -که در سال 2۰۰1 تعدادشان به 4 میلیون 

نفر نیز می رسید14- پس از سرنگونی حکومت طالبان به کشورشان بازگشتند. بااین حال، طبق آمار 

کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در فوریه ی سال 2۰17، حضور حدود یک میلیون 

و سیصد هزار افغان در پاکستان به ثبت رسیده است. بااین حال انتظار می رود تعداد قابل توجهی 

از این مهاجرین، هنوز به ثبت نرسیده باشند. با شدت گرفتن اختالفات دو کشور در اواخر سال 

گذشته، بار دیگر مسئله ی پناهندگان افغان پررنگ شد. دولت پاکستان اعالم کرد ضرب االجلی 
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3۰ روزه را برای خروج تمام پناهندگان افغان از خاک پاکستان در نظر گرفته است. این موضع 

حتی نگرانی کمیساریای عالی ملل متحد را نیز برانگیخت.15 در پاسخ، رئیس جمهور افغانستان در 
مواضعی تند، خواستار بازگشت همه ی پناه جویان افغان طی 24 ماه آینده شد.16

2-2. مسئله ی آب و اختالف با ایران

مهم ترین رودخانه های فرامرزی میان ایران و افغانستان، هریرود و هیرمند هستند. رود 

هیرمند پس از رسیدن به منطقه ی سیستان، 18 کیلومتر از مرز ایران و افغانستان را تشکیل داده و 

سرانجام به دریاچه ی هامون می ریزد و رود هریرود نیز پس از رسیدن به مرز ایران، 125 کیلومتر 

از مرز مشترک میان دو کشور را تشکیل داده و پس ازآن در امتداد مرز ایران و ترکمنستان در 

بیابان قره قوروم فرو می رود.17 رودهای هیرمند و هریرود، تأثیری حیاتی بر مسائل زیست محیطی 

استان سیستان و بلوچستان و زندگی مردم آن منطقه دارند. افغانستان سعی دارد از رودخانه های 

مرز به عنوان اهرم فشاری در مقابل ایران، علی الخصوص در حوزه ی مهاجران افغان در این کشور 

استفاده کند.18 این مسئله در سال 1396 نیز، عماًل به مهم ترین موضوع مورد اختالف دو کشور 

انتقاد قرار داد: »ما  افغانستان را مورد  ایران، در مواضعی کم سابقه،  تبدیل شد و رئیس جمهور 

نمی توانیم در برابر احداث بندهای متعدد در افغانستان همانند بندهای  کجکی، کمال خان و سلما 

و دیگر بندها که بر والیت های خراسان و سیستان و بلوچستان ما تأثیرگذار است بی تفاوت 

باشیم.«19 این موضع، عکس العمل برخی مقامات افغان2۰ و تظاهراتی را در والیت هلمند در پی 
داشت.21
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2-3. راهبرد جدید ایاالت متحده

در تاریخ 3۰ مرداد 1396، دونالد ترامپ، جدیدترین راهبرد ایاالت متحده در قبال افغانستان 

و جنوب آسیا را اعالم کرد. گرچه دونالد ترامپ، پیش از ریاست جمهوری یکی از منتقدان 

حضور و هزینه ی دالرهای آمریکایی در افغانستان بود، بااین حال، در سخنرانی اعالم راهبرد خود 

اظهار داشت علی رغم آنکه عالقه مند پیروی از غرایض خود در این زمینه بوده، اما پس از مشاوره 

با کابینه ی جنگ خود، به این نتیجه رسیده که خروج عجوالنه از افغانستان، می تواند فضای فعالیت 

را در اختیار تروریست ها )از جمله القاعده و داعش( قرار دهد. وی با تاختن به پاکستان به اتهام 

پناه دادن به تروریست ها، آن کشور را تهدید کرد که چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد. 

ترامپ با انتقاد از ارائه ی جدول زمان بندی جهت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان )سیاستی 

که در دوره ی اوباما پیگیری می شد(، اعالم کرد آمریکا تا هر زمان که الزم باشد، در افغانستان 
خواهد ماند.22

مسئله ی بسیار مهمی که از مدتی پیش از اعالم راهبرد آمریکا، از سوی جریانی خاص در 

آن کشور پیگیری می شد، تالش جهت خصوصی سازی جنگ در افغانستان بود. خصوصی سازی 

جنگ در افغانستان، به معنای افزایش حضور نیروهای مزدور )مانند بلک واتر، دین کورپ و 

G4S( به جای نیروهای نظامی ارتش آمریکا بود. خصوصی سازی جنگ در افغانستان، از خرداد ماه 

سال گذشته از سوی اریک پرنس )بنیان گذار شرکت بلک واتر( مطرح شد که با مخالفت جیمز 
متیس و مک مستر روبرو شده و تا امروز محقق نشده است.23

با آنکه راهبرد جدید ایاالت متحده )علی الخصوص اتخاذ مواضع خصمانه علیه پاکستان( 

از سوی برخی کشورها مورد انتقاد قرار گرفت، بااین حال، دولت افغانستان از آن استقبال کرد.
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2-4. افزایش تعداد نیروهای خارجی

پس وقوع حمالت 11 سپتامبر و تهاجم همه جانبه ی آمریکا به افغانستان، حضور نیروهای 

خارجی در این کشور تا امروز ادامه داشته است. به لحاظ کمی، نیروهای ایاالت متحده همواره بیش 

از 6۰ درصد کل نیروهای حاضر در افغانستان را تشکیل می داده اند. این نسبت برای سال 2۰11، 68 

درصد و در سال 2۰17، 62درصد بوده است. به لحاظ کیفی نیز نیروهای غیرآمریکایی، بیشتر در 

حوزه های غیرزرمی مانند آموزش، بازسازی، تأمین امنیت و امور اداری فعالیت داشته اند.24 افزایش 

تعداد نیروهای خارجی در افغانستان، از مدتی پیش از اعالم راهبرد ترامپ در قبال آن کشور، از 

سوی ناتو پیگیری می شد. بااین حال، تصمیم آمریکا جهت افزایش تعداد نیروهای خارجی، نقطه ی 

عطفی در آن روند به شمار می آمد. کمی بعد از اعالم راهبرد آمریکا، روند افزایش تعداد نیروهای 

خارجی شتابی فزاینده به خود گرفت و در نیمه ی دوم سال گذشته، برخی کشورها اقدام به افزایش 

تعداد نیروهای خود در افغانستان نموده و برخی دیگر نیز، اعالم کردند در آینده ی نزدیک، اقدام 
به افزایش نیرو خواهند نمود.25

2-5. آغاز به کار پروژه ی تاپی

خط لوله ی تاپی که گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و از آن کشور به هند 

منتقل می کند، پس از کش وقوس های فراوان، باالخره در دی ماه سال گذشته با سفر مقامات سه 

کشور دیگر پروژه به ترکمنستان، افتتاح شد.26 این پروژه، در واقع بدیلی برای خط لوله ی صلح 

)ایران-پاکستان-هند( بود که با کارشکنی ایاالت متحده و اختالفات دیگری که بر سر مسئله ی 

قیمت گذاری گاز بین طرفین وجود داشت، عماًل مسکوت ماند و با حمایت های پیدا و پنهان 

آمریکا و عربستان، پروژه ی تاپی جهت رفع نیازهای افغانستان، پاکستان و هند، مورد پیشنهاد 
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و پیگیری قرار گرفت. مطابق برخی برآوردها، این پروژه می تواند ساالنه حداقل 2 میلیارد متر 

مکعب گاز نصیب افغانستان نموده و برای این کشور حداقل 3 میلیارد دالر عایدی به دنبال داشته 
باشد.27
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3. دورنمای سال 1397

روندهایی که افغانستان طی سال گذشته پشت سر گذاشت، نشان دهنده ی تداوم روند ناامنی 

و چالش در حوزه ی دولت سازی در این کشور بوده است. به نظر می رسد این روندها که طی چند 

دهه در این کشور ایجاد شده اند، نه تنها در سال 1397، بلکه در سال های بعد نیز ادامه داشته باشد. 

احتمال می رود حضور داعش در سال بعد نه تنها ادامه یابد، بلکه تقویت شود. باید توجه داشت که 

منافع ایاالت متحده ایجاب می کند جهت تداوم حضور در افغانستان و امکان بهره برداری از منابع 

این کشور و حفظ پایگاه ها و نیروهای نظامی خود در آن، توجیه الزم را در اختیار داشته باشد و 

هیچ گروهی در حال حاضر، بهتر از داعش این کارکرد را ندارد. لذا، انتظار می رود روند افزایش 

تعداد نیروهای خارجی در افغانستان همچنان ادامه داشته باشد.

همچنین ممکن است در سال 1397، طالبان نهایتًا ورود به مذاکره با دولت مرکزی را 

تحت شرایطی بپذیرد. این گروه در حاضر خواستار مذاکره با آمریکاست که با دست رد آن 

کشور مواجه شده است. 

یکی از مهم ترین مسائل سیاست داخلی افغانستان در سال 1397، انتخابات افغانستان است 

که دولت وحدت ملی سعی در تعویق آن دارد. البته این مسئله تاکنون با مخالفت عموم گروه ها 

و جریان های سیاسی این کشور مواجه شده و در صورت عدم دخالت ایاالت متحده، بعید به نظر 

می رسد دولت در نهایت بتواند برگزاری انتخابات را به تعویق بیندازد.

در رابطه با پاکستان، با توجه به عمق اختالفات و درگیری های مرزی، انتظار نمی رود در 

سال 1397 روابط بهبود خاصی یابد. البته در این زمینه، نباید فشارهای آمریکا به آن کشور را از 

نظر دور داشت. احتمال می رود در نتیجه ی فشارهای واردشده، پاکستان همکاری خود را با دولت 

افغانستان در راضی کردن طالبان جهت ورود به مذاکرات صلح، افزایش دهد.
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