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چکیده

، تحـت عنـوان   در مورد افغانسـتان آمریکا یک گزارش اطالعاتی امنیتی 
در پی خروج نیروهـاي کرده است که بینی پیش،»برآورد اطالعات ملی«

نفوذ طالبان در خاك این گسترش مجدد ، احتمالاز افغانستانالمللی بین
و متحدانش درآمریکا دستاوردهاي وجود دارد، که در آن صورت، کشور 

این کشور بـه سـرعت بـه    روند و میاز دست 2017تا سال افغانستان
ـ مـی بدل گون آشوب زده و هرج و مرجسرزمینی  فرمانـده ارتـش   .دوش

در گیري مناطقی طالبان براي باز پسنیز با بیان این موضوع که بریتانیا 
.هشدار داده است،جنگ خواهند کردافغانستان 

در حالیکه غرب به مدت بیش از یک دهه نتوانست مشکل به وجود آمده 
توسط شورشیان طالبان علیه افغانستان را حل کند، اکنون امید خـود را  

از ، پس از خروج نیروهاي ناتو از افغانستاناست، که به دولت هند بسته
و نیز مـانع گسـترش هرگونـه    دناین کشور حمایت نظامی و اقتصادي ک

ي از سوي پاکستان علیه کابـل شـود. ایـن در حـالی اسـت کـه       تهدید
پاکســتان وجــود خــالء قــدرت در افغانســتان پــس از خــروج نــاتو را 

ناپذیر دانسته و براي پرکردن آن عـزم راسـخ دارد. افـزون بـر     اجتناب
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پاکستان، چین نیز براي گسترش نفوذ درافغانستان بعد از نـاتو خـود را   
ـ انستان با پاکستان عالکند. چین در افغآماده می ق و منـافع مشـترکی   ی

دارد، ضمن اینکه حضور آن کشور مورد حمایت غرب نیـز هسـت، زیـرا    
غرب حضور چین را در افغانستان در جهت حفظ وضع موجود و ممانعت 

داند، در حالیکه حضور پاکستان از تهاجم مجدد طالبان به افغانستان می
شت مجدد طالبان به ایـن کشـور   در بازگدر افغانستان را سبب تسهیل

کند. این در حالی است که در فرداي بازگشت طالبان به قدرت تلقی می
گیرد، کمـا  در افغانستان، مسلما ًدولت پاکستان نیز مورد تهدید قرار می

اینکه در حال حاضر نیز مورد تهدید طالبان پاکستان قـرار دارد. اعـم از   
ه افغانستان بعد از ناتو رخ بدهد یا اینکه سناریو بازگشت مجدد طالبان ب

نه، یک موضوع به طور مسلم وجود دارد و آن اینکه بعداز خروج نـاتو از  
ثباتی شدید خواهد شد.اي از بیافغانستان این کشور وارد دوره

، بـه  2014در سـال  ثباتی ناشی از خروج نیروهاي ناتو از افغانستانبی
تی نواحی داخلی نزدیک مرزهـاي  احتمال زیاد مرزهاي شرقی ایران و ح

در صورت قدرت گرفتن ثیر منفی خود قرار خواهد داد. أشرقی را تحت ت
احتماالً سیل جدید پناهنـدگان افغـانی بـه    مجدد طالبان در افغانستان، 

هـاي نظـامی میـان    و احتمال درگیـري سوي ایران سرازیر خواهند شد
دور از ذهن نیست. این ایران و نیروهایی در خاك افغانستان و پاکستان 

تحوالت مناسبات تهران و کابل و اسالم آباد را دسـتخوش تغییـرات و   
کند.تحوالتی جدي می
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خالصه کاربردي

ثر و روشنی براي افغانستان ؤدر حالیکه غرب تاکنون استراتژي م-الف 
در دوره پس از خروج ناتو از آن کشور را تدوین نکرده است، نهادهـاي  

هـاي  فرماندهان ارشد نظامی در مورد افـزایش فعالیـت گـروه   امنیتی و 
.دهندشورشی در افغانستان هشدار می

هند در قبال افغانستان پس از خروج ناتو اهـدافی دوگانـه دارد. از   -ب 
گیـري  اي نگران احیاي مجدد قدرتبه عنوان یک قدرت منطقهیک سو، 

اي بـراي تحریـک   طالبان در افغانستان است و از سوي دیگـر، عالقـه  
آباد علیه خود را ندارد.اسالم

کنار بیاید و این کشور را ه استبا پاکستان هم نتوانستحتی غرب -پ 
نیروهـاي نـاتو از   آباد خروج اسالمبا افغانستان همراه و هماهنگ سازد. 

ـ   افغانستان را باعث ایجاد خالء قدرت در این کشور می ن دانـد و بـر ای
ـ   د، امـا در ایـن بلنـدپروازي خـود در     تصور است که این خالء را پـر کن

اي به ایـن چنـین   باشد، که عالقهافغانستان به شدت متکی به چین می
بلندپروازي ندارد.
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باشد، ر مرزهاي غربی خود میپکن، که بیشتر نگران حضور آمریکا د-ت
هاي بزرگ نیز با اهداف و به دنبال افغانستانی باثبات است و سایر قدرت

عالئق کنونی چین در قبال افغانستان مخالفتی ندارند.

جنبش اسالمی ازبکستان و حزب التحریر متحدین گروه طالبـان در  -ث
ـ     ان در آسیاي مرکزي می باشند. در صورت قـدرت گـرفتن مجـدد طالب

افغانستان، ستاره اقبال آنها از پاکستان تـا آسـیاي مرکـزي گسـترش     
یابد.می



محتواي گزارش
خـود بـا توجـه بـه یـک گـزارش       2013دسـامبر  20روزنامه واشنگتن پست در شـماره  

در مـورد افغانسـتان، پـیش    » برآورد اطالعات ملـی «اطالعاتی امنیتی، تحت عنوان سند 
المللی از افغانسـتان، ممکـن اسـت بـه گسـترش نفـوذ       بینی کرد که خروج نیروهاي بین

2017ت وقوع چنین رویدادي، تا سـال  طالبان در خاك این کشور منجر شود و در صور
(سال روي کارآمدن رئیس جمهور جدید در آمریکا) دستاوردهاي آمریکا و متحدانش در 

روند. به گزارش این روزنامه آمریکایی، در سند مزبور آمده اسـت  این کشور به باد فنا می
ـ   المللـی  ینکه اگر واشنگتن و کابل پیمان امنیتی براي حضور مشروط نیروهاي نظـامی ب

در افغانستان را امضا نکنند، افغانستان به سرعت به کشوري آشـوب زده و  2014پس از 
گرفتار هرج و مرج تبدیل خواهد شد و از یک مقام آمریکایی آشـنا بـا جزئیـات گـزارش     

هاي اطالعاتی و امنیتی، بدون تداوم حضور و حمایـت  فوق نوشته است که برپایه ارزیابی
. کشـورهاي  "شرایط (افغانستان) به سرعت رو به وخامت خواهد گذاشت"نظامی و مالی، 

غربی نگران هستند که پس از خروج نیروهاي ائتالف نظامی به رهبري ناتو از افغانستان، 
رو شـود و از سـوي دیگـر، محافـل نظـامی و      افزون طالبـان روبـه  این کشور با قدرت روز

.بات سازي افغانستان ایفا کنندثامنیتی پاکستان بتوانند نقش بیشتري در بی

هاي اقلیتـی در افغانسـتان سـالح برداشـته بـراي      ضمناً بیم آن وجود دارد که گروه
جلوگیري از بازگشت طالبـان بـه مبـارزه بپردازنـد و نیـز فرمانـدهان نیروهـاي امنیتـی         

افغانستان براي پشتیبانی از رهبران قومی خویش، نیروهاي دولتی را ترك گویند.
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است که خطر این وجود نیز با انتشار گزارشی اعالم کرده "المللی بحرانگروه بین"
نظام کنونی افغانسـتان  2014المللی از افغانستان در سال دارد که با خروج نیروهاي بین

.با شکست مواجه گردیده و این کشور به کام بحران فرو رود

ین سند نقشه روشنی از منـاطقی  کنندگان ابه نوشته واشنگتن پست، هر چند تهیه
قـرار خواهـد   'سـاالران جنگ'کنند تحت کنترل گروه مشخصی یا در دست را که فکر می

گرفت، ارائه نکرده اند، ولی آنان این نگرانـی را دارنـد کـه دولـت مرکـزي افغانسـتان بـا        
در ها و یا افراد پرنفـوذ مشخصـی واگـذارد و    هایی از کشور را به گروهگذشت زمان بخش

.نتیجه، دولت مرکزي خود به خود ضعیف شود

البته بسیاري از مقامات آمریکایی معتقدند که این گزارش با بدبینی بسـیار نوشـته   
بـه عقیـده یکـی از    .هاي نیروهاي امنیتی افغانستان توجه نکرده استشده و به پیشرفت

جدیـد قـدرت و   این مقامات، آنچه احتمـاالً در افغانسـتان اتفـاق خواهـد افتـاد آرایـش      
) خواهد بود. این مقـام  "یک کالیبراسیون مجدد قدرت سیاسی، سرزمین"گرایی (منطقه

.'ناپذیر طالبان نخواهد بوداین به معنی قدرت گرفتن اجتناب'همچنین گفته است که 

کابل و واشنگتن هنـوز بـر سـر توافقنامـه امنیتـی و حضـور نیروهـاي خـارجی در         
اند و بنابراین، ممکن است تـا یـک سـال    ، به توافق نرسیده2014افغانستان، پس از سال 

دیگر همه نیروهاي ناتو افغانستان را ترك کنند.
آمریکا از کابل خواسته تا حضور نیروهاي خارجی براي مبـارزه بـا تروریسـم و نیـز     

در این کشور کماکان ادامـه پیـدا کنـد،    2014براي آموزش نیروهاي افغانی پس از سال 
نامه را امضـا  کرزاي، رئیس جمهوري افغانستان گفته است فقط زمانی این توافقاما حامد

به منازل مردم غیرنظامی متوقف شود و آمریکا به طـور علنـی از رونـد    کند که حملهمی
آشــتی دولــت افغانســتان بــا طالبــان حمایــت کنــد. ایــن در حــالی اســت کــه اکثریــت 

در اواخر ماه نـوامبر گذشـته بـا مفـاد     » هلویی جرگ«سفیدان افغانستان، در نشست ریش
نامـه پـیش شـرطی    امضاي این توافـق نامه امنیتی کابل و واشنگتن موافقت کردند.توافق

هاي غربی براي افغانستان در طی چند سـال  هايبراي ارسال میلیاردها دالر کمک دولت



11پس از خروج نیروهاي ناتو از افغانستانايهاي منطقهها و بازیگري قدرتنگرانی غربی

مانـدن هشـت هـزار    آینده خواهد بود. مقامات آمریکا گفته اند تا زمانی که در مورد باقی 
نیروي نظامی ایاالت متحده در افغانستان توافقی حاصل نشـود، احتمـال دارد شورشـیان    
طالبان بار دیگر با قدرت بیشتري به این کشور بازگردند و القاعده نیز بار دیگر افغانستان 

گویند کـه را به عنوان بهشت امنی براي خود تلقی کند. اما نهادهاي اطالعاتی آمریکا می
حتی اگر چند هزار سرباز خارجی در افغانستان باقی بماننـد، بـاز هـم وضـع امنیتـی در      

نامـه امنیتـی دوجانبـه میـان آمریکـا و      هاي آینده بدتر خواهد شد، ولی اگر موافقتسال
هـاي  المللی و میلیاردها دالر کمکافغانستان امضا نشود، افغانستان در نبود نیروهاي بین

هـایی  واشنگتن پست از قول یکی از مقام.مرج خواهد رفتووي هرجاقتصادي زودتر به س
که این ارزیابی را خوانده، گزارش داده است که در فقدان حمایت مـداوم مـالی و حضـور    

.نیروها، اوضاع افغانستان به سرعت وخیم خواهد شد

زي سـخنگوي  ها را کم اهمیت خوانده و جانـان موسـی  دولت افغانستان این گزارش
هـا  در بیشـتر از یـک مـورد، ایـن گونـه ارزیـابی      "ارت خارجه افغانستان گفتـه اسـت:   وز
"اند.صورت کامل و یا تا میزان زیادي نادرست درآمدهبه

، طـی  2013دسـامبر  27از سوي دیگر، ژنرال پیتر وال فرمانده ارتـش بریتانیـا در   
س از خـروج نیروهـاي   اي با روزنامه دیلی تلگراف هشدار داد که احتمال دارد پـ مصاحبه

هـاي اخیـر از دسـت دادنـد، دوبـاره      خارجی از افغانستان، طالبان مناطقی را که در سال
ژنرال وال اظهار داشته که بـا خـروج نیروهـاي بریتانیـایی در پایـان سـال       .تصرف کنند
دست شدن بعضی منـاطق در افغانسـتان   مبنی بر دست به"خبرهاي بدي"آینده، شاید 

گیري مناطقی مانند موسـی قلعـه، بـه    ظهار داشته که طالبان براي بازپسشنیده شود و ا
.طور جدي اقدام خواهند کرد

بازیگري هند
، دولـت  2014با خروج نیروهاي ائتالف نظامی غرب به رهبري ناتو در افغانستان در سال 

سـلمان  .هند اعالم کرده است از ایـن کشـور حمایـت نظـامی و اقتصـادي خواهـد کـرد       
نـوامبر گذشـته در حضـور حامـد کـرزاي، رئـیس       12، وزیر امورخارجه هند در خورشید
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ي آمـوزش نیروهـاي پلـیس و    جمهور افغانستان در دهلی نو گفت که دولتش بـر دامنـه  
وزیر هند نیـز اظهـار داشـت کـه     مانموهان سینگ، نخست.ارتش افغانستان خواهد افزود

اقتصـاد کشـاورزي، معـادن و نیـز     هـاي هـاي دو دولـت در عرصـه   عالوه بر آن، همکاري
.هاي کشور تحکیم خواهد یافتزیرساخت

ها و دولت هند، همچنین، حدود دو میلیارد دالر کمک براي افغانستان و ساخت راه
تواند به انتقال منابع هاي حمل و نقل میمسیر ریل در نظر گرفته است. بهبود زیرساخت

هـاي  ال گذشـته مـیالدي گروهـی از شـرکت    زیرزمینی افغانستان به هند کمک کند. سـ 
بـر اسـاس یـک    .ي مناقصـه اسـتخراج معـادن فلـزات در افغانسـتان شـدند      هندي برنده

ي رتبـه نامه میان هند و افغانستان که سال گذشته به امضـا رسـید، افسـران عـالی    توافق
ه ببینند. تاکنون چند صد افسـر پلـیس و ارتـش از ایـن برنامـ     افغانی در هند آموزش می

اند. وزیر خارجه هند اظهار داشته است که دهلی نو خـودرو و وسـائل   آموزشی بهره برده
بـا توجـه بـه اینکـه چنـین      .نقلیه نظامی نیز در اختیار دولت افغانستان قـرار داده اسـت  

هاي دهلی نو از نفوذ پاکستان در افغانستان خواهد کاسـت، حامـد کـرزاي خـود     حمایت
از دولتش شده است. وزیر امورخارجه هند هـر چنـد تأکیـد    خواستار حمایت بیشتر هند 

ي آموزش نیروهاي انتظامی و نظامی را به صورت گام به گام بـر  داشته که دولتش برنامه
هاي دولت افغانستان تقویت خواهد کرد، اما این موضـوع را نیـز مطـرح    اساس درخواست

کننده به نظر نرسد.گراناي در کار باشد تا براي مردم نکرده است که نباید عجله
از سوي دیگر، آمریکا از حمایت هند از افغانستان در راستاي تـوازن قـوا در منطقـه    

تا، وزیر دفـاع سـابق آمریکـا سـال گذشـته از دولـت هنـد        استقبال کرده است. لئون پانه
.ي هندوکش داشته باشدتري در منطقهخواسته بود حضور فعال

ارزیابی و تفسیر
شـدید در افغانسـتان پـس از خـروج     1دي سـبب سـردرگمی و نااطمینـانی   عوامل متعـد 

1. uncertainty
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اند:نیروهاي ناتو شده

فقدان یک برنامه جامع و مؤثر براي کنترل امور کشور بعد از خارج شدن -الف
نیروهاي ناتو
اي که باعث نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینـده افغانسـتان شـده، ایـن     مسئله عمده

تژي مشـخص و روشـنی را بـراي دوره پـس از خـروج از افغانسـتان       است که غرب استرا
اندیشد، بیـرون بـردن نیروهـاي    ندارد. غرب به تنها چیزي که در ارتباط با افغانستان می

هاي دیگـر تقریبـاً   خود از آن کشور است و براي تحکیم امنیت و ثبات افغانستان در سال
تو از افغانستان، از نظر دامنـه و مقیـاس   اي نیاندیشیده است. خروج نیروهاي ناهیچ چاره

قابـل مقایسـه اسـت. البتـه،     1973تنها به خروج نیروهاي آمریکایی از ویتنـام در سـال   
هاي زیادي میان این دو الگوي خروج نیروها وجود دارد:تفاوت
) آمریکا قبل از خارج سازي نیروهاي خود از ویتنام قراردادي را با ویتنام شـمالی  1(

د که به موجب آن جنگ در هند و چین به پایان رسید، نیروهاي ویتنام شـمالی  بسته بو
هم حداقل براي مدتی نزدیک به یک سال حمله به نیروهـاي ویتنـام جنـوبی را خاتمـه     

کردند.دادند و سپس نیروهاي آمریکایی هند و چین را ترك 
ار کرده و نیـز  رابطه سیاسی برقر"1نزدیکی مجدد") آمریکا با چین تحت راهبرد 2(

زدایـی بـا دو   و تنش"نزدیکی مجدد"شده بود و این 2زداییبا شوروي سرگرم بازي تنش
غول کمونیست، آنها را از کمک به ویتنام شمالی بازداشت. با ایـن همـه، ترتیبـات فـوق     
نتوانستند، یکسال پس از آتش بس، از شروع حملـه مجـدد ویتنـام شـمالی بـه جنـوب       

جلوگیري کنند.
هـاي ویتنـام جنـوبی بـه مسـایل      دولت کمونیستی ویتنام شمالی و کمونیسـت ) 3(

کردنـد. متحـدین   بندي نیروها در جهان با عقالنیت بیشتري نگاه میجنگ و صلح و صف
الملل بودند.آنها، شوروي سابق و چین، نیز دو دولت داراي نگرش عقالنی به روابط بین

1. rapprochement

2. detent
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هـاي فـوق وجـود    نستان، هیچکدام از ویژگیاما، در مورد خروج نیروهاي ناتو از افغا
ندارند:

سازي نیروهاي ناتو از افغانستان، قراردادي با طالبان امضاء نکـرده  غرب قبل از خارج
هـا بـراي   است که به موجب آن جنگ در این کشور به پایان رسد؛ درواقـع، همـه تـالش   

نظـامی و  هـاي شـبه  اسـت. اینکـه، گـروه   رو شـده انعقاد چنین قراردادي با شکست روبـه 
هـاي ویتنـام   غیردولتی طالبان، برخالف دولت کمونیسـتی ویتنـام شـمالی و کمونیسـت    

المللی، برخورد عقالنی چندانی ندارند.جنوبی در قبال مسایل بین

هدف دوگانه هند در افغانستان-ب 
، از تقویت نیروهاي طالبان پس از خـروج نیروهـاي   ايي یک قدرت منطقههند به منزله
دانـد و بـا   نگران است و این امـر را خطـري بـراي امنیـت خـود مـی      2014ناتو در سال 

استراتژي حمایت گام به گـام خـود از افغانسـتان، قصـد دارد مـانع از تقویـت نیروهـاي        
و متقابــل گــراي طالبــان در افغانســتان و همچنــین اقــدامات تخریبــیافراطــی و اســالم

خواهد با حضور فعال و عجوالنـه  ولی هند در عین حال نمیپاکستان در این کشور شود.
هر چند پشـتیبانی  .اش پاکستان را به مخاطره بیافکندبا همسایهخود مناسبات شکننده

هند از کشور همجوار افغانستان مورد اسـتقبال آمریکـا نیـز اسـت، زیـرا آمریکـا هنـد را        
داند، اما دهلی نو بـراي ژانـدارم غـرب    اي تحکیم ثبات در جنوب آسیا میقدرتی در راست

هایی دارد.شدن در افغانستان مشکالت و محدودیت

سیاست پاکستان در افغانستان-پ 
در سال خروج ناتو از افغانسـتان، غـرب هنـوز نتوانسـته اسـت نظامیـان پاکسـتان را بـا         

ان همـراه و هماهنـگ سـازد. نهادهـاي     هاي خـود در قبـال افغانسـت   استراتژي و سیاست
هـاي نیروهـاي طالبـان در    سـابق مـتهم هسـتند کـه از فعالیـت     امنیتی پاکستان کمافی

.کنندافغانستان حمایت می

شک خوشایند پاکستان نخواهد بـود، زیـرا از   تر هند در افغانستان بیحضور پرقدرت
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د اسـت کـه پـس از خـروج     آبـاد معتقـ  نفوذ اسالم آباد افغانستان خواهد کاسـت. اسـالم  
آیـد و ایـن کشـور مترصـد     نیروهاي ناتو از افغانستان در این کشور خالء قدرت پدید می

جمهـور جدیـد در افغانسـتان بـه     آنست که این خالء را پرکنـد. روي کـار آمـدن رئـیس    
دهد که براي اعمال نفوذ روي افغانستان اقدام کنـد. هـدف   پاکستان این امیدواري را می

تبار افغانستان است. از نظر پاکستان، افغانسـتان  -اعمال نفوذ در منطقه پشتونپاکستان 
عمق استراتژیک پاکستان علیه هند است.

باشـد.  با این همه، پاکستان در سیاست افغانستانی خود، به شدت متکی به چین می
، دولت پاکستان از دولت چین خواسته بود تا جـایگزین نقـش آمریکـا در    2011در سال 

هایی را در اختیار پاکستان قرار دهد تا این دولت بتواند وابسـتگی  افغانستان شود و کمک
تمـام  "چین را دوست 2011هاي آمریکا را کاهش دهد. پاکستان در سال خود به کمک

خود و همزمان آمریکا را غیرقابل اعتماد و رهاکننده دوستان خود توصـیف کـرده   "فصل
وسف رضا گیالنی، نخست وزیر پاکستان در جریان دیداري از ، ی2011بود. در ماه آوریل 

کابل به حامد کرزاي گفته بود که آمریکا هردو کشور افغانستان و پاکستان را رها کرده و 
ها باید به چین روي بیاورند.بنابراین آن

نقش مهم چین-ت 
خوشـحال  الملل نقش متحد پاکسـتان را بـازي کنـد   هرچند چین از اینکه در عرصه بین

اهداف اسالم آباد در افغانستان، از جمله عمق استراتژیک بودن افغانستان است و حتی به
نگرد، اما پکن در افغانستان بیشتر به دنبال یـک کشـور   مندي میبراي پاکستان، با عالقه

باثبات است تا از این طریق میزان حضور آمریکا در مرزهاي غربی خود را کاهش دهد.
پـذیري در محـور منـافع و عالیـق     طور اجتنـاب ی است که افغانستان بهاین در حال

سیاسی چین قرار دارد. از سوي دیگر، چین به عنوان رهبر سـازمان همکـاري شـانگهاي    
اي در افغانستان بعد از خروج نیروهاي ناتو را بازي خواهـد کـرد. بنـابراین،    نقش فزاینده

ن پس از خروج نـاتو از افغانسـتان در ایـن    چین از این فرصت برخوردار است که در دورا
کننده شود. غرب نیز عالقمند است که چین در افغانستان نقـش  کشور داراي نفوذ تعیین
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اي را بر عهده بگیرد تا از به قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان جلوگیري شود. سازنده

هاي هوادار طالبان در آسیاي مرکزيوجود گروه-ث
اي را در د از خروج ناتو از افغانستان سردرگمی و نااطمینانی گسـترده عامل دیگري که بع

آورد، متحـدین گـروه طالبـان در آسـیاي مرکـزي، از جملـه       قبال این کشور به بـار مـی  
باشـد. قـدرت گـرفتن طالبـان در     مـی "حـزب التحریـر  "و "جنبش اسالمی ازبکستان"

هـا را در  نقـش و نفـوذ ایـن گـروه    افغانستان پس از خروج ناتو از این کشور بدون تردید 
دهـد. ایـن در حـالی    هاي آسیاي مرکزي افزایش مـی هاي دولتها و سیاستگیريموضع

است که بدون در نظر گرفتن عامل طالبان و متحدین آسیاي مرکزي آنان، این کشـورها  
عالیق و منافع مشترك زیادي با یکدیگر دارند، که از جملـه، پایـان دادن بـه کشـمکش     

ی در افغانستان و توقف مداخلـه نیروهـاي خـارجی در آن، ایجـاد امنیـت و ثبـات،       داخل
باشد.مبارزه علیه مواد مخدر و حفظ تمامیت ارضی افغانستان می

تداوم حمالت طالبان به خطوط مواصالتی افغانستان-ج
ترین عاملی که پس از خروج نیروهاي ناتو از افغانسـتان سـردرگمی و نـا اطمینـانی     مهم

آورد، حمالت مداوم طالبـان بـه خطـوط مواصـالتی ایـن کشـور       میاي را به بار گسترده
هاي مواصالتی عمده در افغانستان، که به عنوان ترانزیـت بـه کابـل و بـراي     باشد. راهمی

گیرند، از جمله منـاطق اصـلی هسـتند    هاي افغانستان مورد استفاده قرار میدیگر والیت
هـا و  کـردن در راه ها را دارنـد. طالبـان بـا کمـین    کردن آنامنکه طالبان همواره قصد نا

هـا و اذیـت و آزار و قتـل و    ها و متوقـف کـردن ماشـین   گذاري کنار جادهها، مینشاهراه
هاي مواصالتی به کابل و شـهرهاي بـزرگ   آوري را در راهاسارت مسافران، فضاي وحشت

واصالتی افغانستان که مورد حمله طالبـان  مهايعمده ترین راه.اندافغانستان ایجاد کرده
گیرند و احتماالً در آینده و در پی خروج نیروهاي ناتو از افغانسـتان محـل وقـوع    قرار می

دردسرهاي زیادي خواهند بود، به صورت زیر هستند:
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هاي داخلی در افغانستانراه
افغانستان را بـه متر و عرض هفت متر، شمال 2676تونل سالنگ: این تونل، با طول )1(

کند.جنوب کشور وصل می
هـاي  کیلـومتر نیـز از شـاهراه   300خمري و شبرخان: این راه با بیش از راه پل)2(

خُمري، ایبک، خلم، مزارشریف، بلـخ، آقچـه  بزرگ کشور بوده و شهرهاي عمده مانند، پل
.کندو شبرغان را با هم وصل می

هـاي درجـه اول ترانزیتـی افغانسـتان     ایـن راه یکـی از راه  راه کابل به قنـدهار: )3(
دهـد. ایـن راه، ارتبـاط میـان    هاي مهم این کشور را با هـم ارتبـاط مـی   باشد و استانمی

افغانستان چون غزنی، مقـر و قـالت   ٔقندهار و سپین بولدك را از یک طرف و نقاط عمده
متر بـوده و در طـول سـال قابـل     کیلـو 483طول این راه .کندرا از طرف دیگر برقرار می

است، زیرا در مسیر آن، نقاط پرنشیب و فراز وجود ندارد.استفاده
هـاي  راهٔکیلومتر طول دارد و از جمله101راه قندهار و سپین بولدك: این راه )4(

باشد.ترین راه ترانزیتی بین قندهار و کویته پاکستان میمهم در افغانستان و عمده
تـرین  کیلومتر، یکی از مـدرن 674هرات و تورغندي: این شاهراه با ،رراه قندها)5(
می رود.هاي افغانستان به شمارشاهراه

المللیهاي بینراه
باشـد،  ترانزیتی بین هرات و مشهد میٔقلعه به هرات: این راه، شاهراه عمدهراه اسالم)1(

بعد از آنکه راه کابل، قندهار و هرات تکمیل گردیـد، اتصـال   .که در تمام سال فعال است
قلعه ( نقطه مرزي با ایران) یک امر ضروري شد.راه هرات و اسالم

جنوب افغانستان:این جاده کراچی را به جنوب افغانسـتان وصـل   -جاده کراچی)2(
از خطرنـاك  باشد. این جـاده ها براي تدارك رسانی میکند و مورد استفاده آمریکاییمی

باشد، زیرا از مناطقی عبـور مـی کنـد کـه در     ترین مسیرهاي تدارکاتی در افغانستان می
کنترل طالبان پاکستان و طالبان افغانستان قرار دارد. با این حـال، آمریکـا بـراي تـأمین     

تدارکات نیروهاي مستقر، به آن نیاز شدید و استراتژیک دارد.  
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ست: این جاده کوتاه تـرین راه بـین افغانسـتان و    جاده وزیرستان شمالی به خو)3(
پاکستان است که شهر بندري کراچی پاکستان را به افغانستان وصـل مـی کنـد و جـاده     

هاي خوست، پکتیا و لوگار اصلی براي ارسال کاال به افغانستان می باشد. این جاده استان
این جـاده  2002ز سال را به یکدیگر متصل می کند و در نهایت به کابل ختم می شود. ا

به شدت ناامن شده است، اما پاکستان مشغول مرمـت ایـن جـاده مـی باشـد و مقامـات       
اسالم آباد امیدوارند که امنیت آن را تأمین نمایند. همزمان، مقامات پاکسـتان جـاده اي   

کیلومتر در وزیرستان جنوبی در دست احـداث دارنـد کـه قـرار اسـت بـه       110به طول 
.ل شودافغانستان متص

218زرنج معـروف اسـت،   -: این جاده نیز به شاهراه دل آرام 606جاده شماره )4(
کیلومتر طول دارد و استان نیمروز افغانستان را به ایران وصل می کند. این جاده یکی از 

تجـاري مهمـی میـان ایـران و     -هاي افغانستان و راه مواصالتیپررفت و آمد ترین جاده
سایر مناطق آسیا به شمار میرود. این جـاده مرزهـاي ایـران و افغانسـتان را بـه شـاهراه       

زرنـج از زابـل شـهر مـرزي     -کند. شاهراه دل آرام هرات در دل آرام متصل می-قندهار 
زرنج، -گذرد و به بندر چاه بهار ختم می شود. به عبارت دیگر، شاهراه دل آرامایران می

کند و جـاده جـایگزینی بـراي مسـیرهاي پرخطـر      افغانستان را به دریاي آزاد متصل می
پاکستان است.-افغانستان 
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گیرينتیجه
الملـل اسـت.   اي کـامالً جدیـد در سیاسـت بـین    خروج نیروهاي ناتو از افغانستان پدیـده 

اشـد. همـین   ببنابراین پـیش بینـی حـوادث بعـد از آن چنـدان مشـخص و دقیـق نمـی        
ها پیرامون حوادث بعد از خروج نیروها، نامشخص بودن و دقیق نبودن اطالعات و آگاهی

هـاي  گـزارش رو کرده اسـت. آینده افغانستان را بیشتر با عدم اطمینان و سردرگمی روبه
امنیتـی و نیـز اظهـارات فرمانـده ارتـش بریتانیـا در افغانسـتان از        -نهادهاي اطالعـاتی  

دهنـد.  هاي داخلی در این کشور خبـر مـی  ثبات و همراه با افزایش کشمکشاي بیآینده
ها در افغانسـتان  اینکه ظرف چند سال پس از خروج ناتو از افغانستان، هر آن چه را غربی

اي روشـن بـراي دوره   دهند. با توجه به نبـودن برنامـه  به دست آورده بودند، از دست می
رسد که غرب براي فرداي افغانستان، تنها از نوعی یپس از خروج نیروهاي ناتو، به نظر م

کند.  روي میدنباله1استراتژي آزمون و خطا
غرب امید به هند بسته است که بتواند ثبات سیاسی را در افغانسـتان برقـرار کنـد،    

هاي اروپایی و آمریکایی در قالب ناتو نتوانستد در مدت بیش از یک دهـه  کاري که دولت
ا این وجود، دهه دوم هزاره سوم با قرن نوزدهم تفـاوت بسـیار دارد کـه در    انجام دهند. ب

آن، پس از جنگ هرات، شرکت هند شرقی توانست در افغانستان نظـم و ترتیبـی برقـرار    
هاي متناقض خود در افغانستان بعد از خروج نـاتو، احتمـاالً بـا رقابـت     کند. هند با هدف

قبال افغانستان سیاست مشخص و قـاطع دارد.  شودکه دررو میشدید و موفق چین روبه

1. trial and error
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پس از خروج ناتو از افغانستان به احتمال زیاد بـر نفـوذ و موقعیـت چـین در افغانسـتان      
اي هاي جهانی و منطقـه افزوده خواهد شد و این دستاورد چین با خط مشی سایر قدرت

بـراي  کنـد کـه از ایـن موقعیـت و نفـوذ خـود       در تعارض نیست. پکن سپس تالش مـی 
برداري کند.  میانجیگري بین پاکستان و افغانستان بهره

از سوي دیگر، نگاه پاکستان به افغانستان پس از خـروج نـاتو، نگـاهی ژئوپولیتیـک،     
هـا،  توسعه طلبانه و براي برهم زدن وضع موجوداست، در حالیکه نگاه چین و سایر قدرت

پاکستان برخالف جریـان عـادي   امنیتی و براي حفظ وضع موجود است. به عبارت دیگر،
کند و به احتمال زیاد، خط مشی این کشور در افغانستان موفقیـت  المللی حرکت میبین

چندانی در پی نخواهد داشت. 
از سوي دیگر، با توجه به رابطه نزدیک جنبش اسالمی ازبکسـتان و حـزب التحریـر    

در صـورت قـدرت گـرفتن    توان انتظار داشـت کـه   در آسیاي مرکزي با گروه طالبان، می
اي در شـماري از  مجدد طالبان در افغانستان پس از خروج ناتو، تغییرات و تحوالت عمده

کشورهاي آسیاي مرکزي رخ دهد.
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مالحظات راهبردي براي ایران
، که عملیات 2002ایران تاکنون نقش عمده اي را در افغانستان بازي کرده است. از سال 

وع شد، ایران حدود یک میلیارد دالر کمک اقتصادي بـه افغانسـتان   ناتو در افغانستان شر
هـاي غربـی افغانسـتان و نیـز مـردم      ها بیشتر به مـردم اسـتان  داده است، که این کمک

جات در مرکز این کشور اعطا شده است. خروج نیروهـاي نـاتو از افغانسـتان آینـده     هزاره
بـا عـدم اطمینـان و سـردرگمی بیشـتري      آباد را مناسبات تهران با کابل و حتی با اسالم

کند.رو میروبه
پس از خروج ناتو از افغانستان، احتماالً نه تنها بر شدت حمـالت طالبـان بـه    ـالف  

هـاي احتمـالی میـان    بسیاري از مناطق این کشور افـزوده خواهـد شـد، بلکـه درگیـري     
کشور خواهد داد. ثباتی در اینساالران افغانستان بعد جدیدي را به کشمکش و بیجنگ

ثباتی ناشی از خروج نیروهاي ناتو از افغانستان، به احتمال زیاد مرزهاي شرقی ایران و بی
حتی نواحی داخلی نزدیک مرزهاي شرقی را تحت تأثیر منفی خود قرار خواهد داد.

احتماالً سیل جدید پناهندگان افغانی به سوي ایران سرازیر خواهند شد.-ب 
هاي نظـامی میـان ایـران و نیروهـایی در خـاك افغانسـتان و       گیرياحتمال در-پ 

پاکستان دور از ذهن نیست. 
این تحوالت به احتمال زیاد بر روند دوستی و نزدیکـی در مناسـبات تهـران و    ـت  

کابل، از یک سوي، و تهران و اسالم آباد، از سوي دیگر، اثر خواهـد گذاشـت. بـه عبـارت     
ارج شدن ناتو از افغانسـتان، مناسـبات ایـران بـا همسـایگان      هاي پس از خدیگر، در سال
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شــرقی خــود، بــه طــور غیرمســتقیم، آســیب خواهــد دیــد. بــا ایــن همــه، چشــم انــداز 
اي در مناسبات ایران، افغانستان و هند بـه چشـم مـی خـورد: افغانسـتان و      امیدوارکننده

صادي به نفـع هـر دو   هند براي رشد اقتصادي به یکدیگر نیاز دارند و گسترش روابط اقت
کشور است. از سوي دیگر، تنها راه افغانستان براي تجارت با هند، خاك ایران و اسـتفاده  

هـاي خـود بـا هنـد، همـواره مـانع       پاکستان به دلیل مخالفـت بهار است، زیرااز بندر چاه
گسترش تجارت میان افغانستان و هند از راه بندر کراچی این کشـور شـده اسـت. پـس     

بهار نـدارد.  ان براي گسترش روابط اقتصادي با هند راهی جز استفاده از بندر چاهافغانست
تواند پیشرفت اقتصادي و بنابراین، ایران، هند و افغانستان سه راس مثلثی هستند که می

ثبات را در جنوب آسیا به همراه بیاورد. با در نظر گرفتن اهمیت گسترش روابط با ایـران  
جانبـه بـین افغانسـتان، ایـران و هنـد      ن به هند، انعقاد پیمان سـه براي رسیدن افغانستا

تحولی شگرف در مناسبات سه کشور ایجاد میکند.  
کننـده یکـدیگر هسـتند و    افغانستان، ایران و هند داراي امکانـات بـالقوه و تکمیـل   

توانند همچون کشورهاي معروف به بنلوکس (بلژیک، هلند و لوکزامبـورگ) در اوایـل   می
ها ، که جامعه فوالد و ذغال سنگ اروپا را بنا نهادند، عمل کنند. به دلیل سال1950دهه 

جنگ، معادن افغانستان دست نخورده باقی مانده و امکانـات الزم بـراي اسـتخراج آن در    
افغانستان وجود ندارد، پس افغانستان نیز براي استخراج این معادن نیاز مبرمی به نیروي 

دیگر، هند به دلیل داشتن امکانات پیشرفته در اسـتخراج معـادن،   خارجی دارد. از سوي 
تواند در بخش استخراج معادن به افغانستان کمک کندمی

گــذاري زیــادي در افغانســتان دارد کــه در صــورت افــزایش هنــد امکانــات ســرمایه
ها در افغانستان، اقتصاد هر دو کشور رشد خواهـد کـرد. بـه عنـوان مثـال،      گذاريسرمایه

در افغانسـتان کـه از چنـدي    » گـک حـاجی «ها در استخراج معدن گذاري هنديرمایهس
پیش آغاز شده، براي بهبود وضعیت اقتصادي افغانستان مفید است. هند در دوازده سـال  

گـذاري کــرده کـه ایـن مقــدار    گذشـته بـیش از دو میلیـارد دالر در افغانســتان سـرمایه    
سابقه بوده است. از سوي دیگـر،  در بین کشورهاي منطقه در افغانستان بیگذاريسرمایه
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گسترش مناسبات افغانستان با ایران راه ارتباطی بسیار پراهمیتی را در جلو افغانسـتان و  
هـاي خـارجی و   گذاريهند می گشاید، ضمن اینکه موجب می شود کابل از تمام سرمایه

هینه کند. با وجـود ایـران، کشـورهایی ماننـد هنـد      هاي هندي استفاده ببه ویژه سرمایه
بینند و بـیش از پـیش بـه طـرف     گذاري بیشتر در افغانستان میخود را در سرمایهمنافع

این کشور جلب می شوند. اگر افغانستان روابط اقتصادي خود را با هند و ایران گسـترش  
ی از افغانسـتان کاسـته   دهد، از احتمال وقوع حوادث ناگوار در پی خروج نیروهاي خارج

خواهد شد. برعکس، اگر افغانستان نتواند مناسبات خود را با هند و ایران گسترش دهـد،  
هـاي جـدي روبـرو    ، با بحـران 2014کوتاه زمانی پس از خروج ناتو از این کشور در سال 

خواهد شد.
اسـت.  از نظر راهبردي، داشتن روابط نزدیک با تهران، براي هند بسیار حائز اهمیت 

توانند مواضع سیاسی خود را براي هند و ایران مخالف طالبان در افغانستان هستند و می
جلوگیري از روي کار آمدن طالبان در این کشور با یکدیگر هماهنگ کنند. ایران (غیر از 
پاکستان) تنهـا راه دسترسـی بـه افغانسـتان بـراي هنـد اسـت و از ایـن طریـق بیشـتر           

.تواند به افغانستان انتقال پیدا کندهاي هندوستان میکمک

بهار در خلیج عمان به در گذشته، هند، ایران و افغانستان به منظور توسعه بندر چاه
بودند که به موجب آن نه تنها هند به افغانستان بلکـه بـه بیشـتر    توافقی دست پیدا کرده

ایـن  کـرد. کشورهاي محصور در خشکی واقـع در آسـیاي مرکـزي دسترسـی پیـدا مـی      
2003تواند به زودي امضا شود. هنـد و ایـران در سـال    توافقنامه اکنون آماده است و می

میالدي نیز در جریان سفر محمد خاتمی، رئیس جمهور وقـت ایـران بـه هندوسـتان در     
مورد این بندر به توافقی دست پیدا کرده بودند. اما بعد از آن بود که این توافق پیشرفت 

.چندانی حاصل نکرد.

بهـار اختصـاص   میلیون دالر براي توسعه بندر چـاه 100با این حال، دهلی نو اخیراً 
با ایران و افغانستان جهت رسـیدن بـه   ايداده است و اکنون به دنبال ترتیبات سه جانبه

یک توافق گمرکی و حمل و نقل است. در عین حال، شهر بمبئی و دیگر نقاط هنـد کـه   



المللیهاي بین، معاونت پژوهش365گزارش راهبردي شماره 24

هـاي تنـدرو تکفیـري قـرار     دومین جمعیت بزرگ شیعه در جهـان را دارد، هـدف گـروه   
اند. هند علیرغم مشکالت بسیاري که دارد، سابقه درخشانی در ایجاد همـاهنگی و  گرفته

تواند با ایران جهـت جلـوگیري از گسـترش تکفیرگرایـی بـه      قومی دارد و میتوازن بینِ
.سمت شرق همکاري کند


