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88498444سرویس بين الملل

سیدنعمتاهللعبدالرحیمزاده
حم��ات 11س��پتامبر در ع��رف رس��انه ای غرب با 
ش��مارگان 11/9 ذکر می ش��ود و اش��اره به حمات 
انتحاری دارد که روز سه  شنبه 11 سپتامبر 2001 رخ 
دادند. 19نفر از اعضای القاعده با ربودن چهار هواپیمای 
مسافربری دست به این حمات زدند. آنها دو هواپیما 
را به برج ه��ای دوقلوی تجارت جهان��ی در نیویورک 
کوبیدند، یک هواپیما را به س��اختمان پنتاگون واقع 
در ارلینگتون ویرجینیا زدند و هواپیمای چهارم  هم با 
مداخله سرنشین  ها در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد. 
دولت امریکا، آن موقع به سرعت دست به کار شد؛ قانون 
مشهور میهن پرستی امریکا تصویب شد تا دست جورج 
دبلیو بوش رئیس جمهور وقت برای ب��ه راه انداختن 
جنگ با تروریسم باز باشد. او این جنگ را با حمله به 
افغانستان در هفتم اکتبر 2001 شروع کرد بدون اینکه 
مجوزی از سوی سازمان ملل برای انجام این حمله و 
اشغال خاک افغانستان داشته باشد. حمله دولت بوش 
به افغانستان با نام رسمی عملیات بلندمدت آزادی، 
Operation Enduring Freedom انجام شد و حاال 
بعد از گذشت قریب به 20سال، این جنگ با تصمیم جو 

بایدن رئیس جمهور امریکا پایان یافته است. 
جنگصلیبی

تصمیم بایدن واکنشی تند را در واشنگتن به دنبال 
داش��ت و جدا از رقب��ای سرس��خت جمهوریخواه، 
هم حزبی های دموک��رات او نیز چندان تمایلی برای 
حمایت جدی از او نداش��تند. این واکنش تند باعث 
شد بایدن مجبور شود تصمیم خود را توجیه کند و به 
این منظور گفت که هدف امریکا از ابتدا »ملت سازی 
در افغانس��تان « نبود بلکه هدف دو چی��ز بود: یکی 
»فرس��تادن اس��امه بن الدن رهبر القاعده به دروازه 
جهنم« و دوم اینکه قابلیت های این شبکه تروریستی 
برای حمله به امریکا از خاک افغانستان از بین برده 
ش��ود و تأکید کرد:» ما به این دو هدف رس��یدیم. « 
بایدن با برش��مردن این دو هدف، آش��کارا سخنان 
مقامات وقت امریکا در زمان حمله به افغانس��تان به 
خصوص جورج بوش را نادی��ده گرفت. بوش کمی 
بعد از حمات 11س��پتامبر، برای توجیه حمله به 
افغانس��تان در برابر کنگره حاضر و مدعی ش��د که 
»تروریست  ها را تا دور افتاده و تاریک  ترین نقاط کره 

زمین ردگیری« خواهد کرد و به اعضای کنگره هشدار 
داد که این جنگ طوالنی خواهد بود و در تمام نقاط 
کره خاکی دنبال می شود »اما به زودی خیر پیروز و 
شر نابود خواهد شد و آزادی روشنایی را به چشمان 
مردمان تحت ستم باز می گرداند و آنها را خوشحال 
خواهد کرد.« عاوه بر این، نباید جمله مشهور بوش 
را بعد یازدهم سپتامبر فراموش کرد که گفته بود:»ما 
در آغاز یک جنگ صلیبی هستیم.« هرچند که او و 
دستیارانش سعی کردند به نوعی این جمله را توجیه 
کنند اما همان موقع معلوم بود که هدف امریکا از به راه 
انداختن جنگ علیه تروریسم بسیار فراتر از دو هدفی 
بود که بایدن مدعی آن شده اس��ت. در واقع، جنگ 
علیه تروریسم برای امریکای بوش یک جنگ مذهبی 
به شمار می رفت و با چنین تصوری از جنگ صلیبی 
بود که نویسنده مشهور فرانسوی، فیلیپ سولرز، در 
29 سپتامبر 2002 و با شور و ش��وق تمام خواهان 

پیوستن فرانسه به این جنگ شد و نوشت: »امیدوار 
باشیم فرانسوی  ها که همیشه از آگاهی واقعی تاریخی 
عقب هستند، سرانجام خود را درباره این امر قانع کنند 

و با این مذهب جدید همسو شوند.«
شکستتمامعیار

بنابراین هدف امریکا از شروع جنگ در 2001 یک 
جنگ فراگیر تمام عیاری بود که آرمان های صلیبی را 
دنبال می کرد و افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان 
از نظر واشنگتن نماد و سمبل این جنگ مذهبی بود. 
اکنون با پایان یافتن جنگ در افغانستان باید از خود 
بپرسید که نتیجه جنگ فراگیر امریکا علیه تروریسم 
چه شد. آلن گرش، نویسنده لوموند دیپلماتیک در 
مقاله ای با عنوان »جنگ علیه تروریس��م، تاریخچه 
یک توهم« توصیف جالبی از نتیجه این جنگ دارد. او 
می نویسد: »در دو دهه گذشته ، غرب نبرد مشروعیت 
و حقوق بین الملل را نیز باخته است. از زندان گوانتانامو 

تا زندان ابوغریب، از مداخل��ه غیرقانونی در عراق تا 
تقلب در انتخابات افغانس��تان، از حمایت دیکتاتور 
مصر ت��ا بی اعتنایی به حقوق فلس��طینیان ، پاکی و 
خلوص اصول ادعایی غرب یعنی حقوق بین الملل ، 
حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خود ، 
دفاع از حقوق بشر با واقعیت عملکردش روی زمین 
بی حرمت شده است. ناکامی امریکا در افغانستان...  
نشان دهنده شکست مجدد غرب برای احیای سلطه 
خود بر جهان، با نادیده گرفت��ن و انکار تحوالت رخ 
داده از نیم��ه دوم قرن بیس��تم و به ویژه فروپاش��ی 
سیستم استعماری اس��ت. آن دوران گذشته است 
که مانند پس از جنگ جهان��ی اول ، لندن و پاریس 
می توانس��تند خاورمیانه را پاره پاره کنند و بی هیچ 
ماحظه و مقاومت غیرقابل غلبه ای ، تسلط خود را بر 
مردمان نافرمان تحمیل کنند. « شاید کمتر عبارتی 
پیدا شود که نتیجه 20سال جنگ امریکا و متحدانش 

در ناتو علیه تروریسم به این نحو توصیف شده باشد. 
به این ترتیب، پایان جنگ افغانستان تنها به معنی 
شکست امریکا در طوالنی  ترین جنگش نیست بلکه 
به معنای شکس��ت غرب در این جنگ است و عاوه 
بر این، به معنای شکس��ت اخاقی، حقوقی و امیال 

استعمارگرایانه غرب است. 
خطراتبیشتر

هرچند بایدن با برش��مردن دو هدف سعی می کند 
از یک س��و تصمیمش را برای پایان دادن به جنگ 
20ساله افغانستان توجیه کند و از سوی دیگر مدعی 
دستاوردی برای این جنگ بشود اما روشن است که 
بیان این دستاورد ها نمی تواند به معنای رسیدن امریکا 
به اهدافش از جنگ افغانستان باشد. دولت بوش قبل 
از حمله به افغانستان، از دولت وقت طالبان خواسته 
بود دسترس��ی به تمام پایگاه های القاعده در خاک 
افغانستان و نابودی آنها را فراهم کند. شکی نیست که 
امریکا بعد از 20سال جنگ نه تنها به این هدف خود 
نرسیده بلکه القاعده همچنان پایگاه های خود را در 
افغانستان خواهد داشت. تارنمای اماراتی نشنال نیوز 
30 آگوست مدعی شده است که امین الحق، دستیار 
ارشد اسامه بن الدن، سوار بر یک خودرو در افغانستان 
دیده شده است که با اس��تقبال پرشور طرفدارانش 
مواجه شده است. الحق یکی از عوامل اصلی القاعده 
در دهه 90 بود و بعد از حمله امریکا به افغانس��تان 
در 2001، به کوه های توره  بوره افغانس��تان نزدیک 
به مرز پاکس��تان پناه برد و در آنجا به عنوان رئیس 
امنیتی ب��ن الدن خدمت می ک��رد. ای��ن تارنمای 
اماراتی به نقل از مایکل اسمیت، تحلیلگر تروریسم 
و کارش��ناس گروه های افراطی، الح��ق را به عنوان 
یک شخصیت نمادین در میان کسانی دانسته که در 
القاعده به تندرویی مشهور بودند. اسمیت به نشنال 
می گوید:»بازگشت عامدانه الحق به افغانستان توسط 
القاعده برای نشان دادن استحکام و دوام این گروه و 
بدین مفهوم است که می توان از یک جنگ جهانی با 
دشمنان مجهز به منابع بیشتر و فناوری برتر نیز جان 
سالم به در برد.« به نظر می رسد شاید امریکا توانست 
اسامه بن الدن را در دوم می 2011 بکشد اما هیچ گاه 
نتوانسته شبکه رهبری القاعده را طوری از بین ببرد 

که در افغانستان جایی نداشته باشد. 

 سیدمحسنامامیفر
در سیاس��ت باید ب��ه اخاقی��ات پایبند ب��ود و از 
ایدئولوژی بهره برد اما سیاس��تگذاری سیاسی_

امنیتی در سیاست خارجی صرفاً بر مبنای مناسبات 
اخاقی و ارزش های ایدئولوژیک و بدون دوراندیشی 
راهبردی در راستای ترسیم اهداف استراتژیک برای 
حفظ منافع و امنیت ملی، اقدامی به دور از عقانیت 
و نوعی انتحار سیاسی اس��ت که تمامیت ارضی را 
با خطرات جدی مواجه می کند. اس��تراتژی های 
سیاست خارجی باید عملگرایانه باشد؛ خواه مبنای 
ایدئولوژیک داشته باشد، خواه ژئوپلتیک یا بر اساس 

منافع ژئواستراتژیک باشد. 
جمهوری اسامی ایران به عنوان یک دولت مستقل 
و ملی وظیف��ه دارد ب��ا واقع بین��ی و عملگرایی از 
مرزهای س��رزمینی، امنیت ملی و منافع عمومی 
حفاظت کند. همانطور که در س��ال 2001 ایران 
در یک اق��دام نظامی_امنیت��ی عملگرایانه برای 
حذف طالبان از حکومت افغانس��تان در راستای 
حفظ امنیت ملی، با دشمن ایدئولوژیک خود یعنی 
ایاالت متح��ده امریکا وارد گفت وگ��و و همکاری 
نزدیک ش��د.  بنابراین دولت ایران ضمن توجه به 
افکارعمومی و جریحه دار ش��دن آن��ان از بحران 
افغانس��تان در نوع مواجهه با حکومت طالبان باید 
به متغیرهای مه��م ژئواس��تراتژیک در معادالت 
موجود سیاسی_امنیتی نسبت به دیگر مناسبات و 
ماحظات، ارزش باالتری بدهد تا بتواند از مرزهای 

ملی و امنیت کشور حراست کند. 
طالبان هر اندازه ادعای تغییر داشته باشد، ماهیتی 
خطرناک دارد. مواجهه با چنین گروهی که در حال 

حاضر بر افغانستان سیطره داشته و دولت تشکیل 
داده است و در مرزهای فوری امنیتی ایران حضور 
دارد، باید بسیار محتاطانه و با محاسبات پیچیده 
سیاسی_امنیتی مبتنی بر تعامات منطقی همراه 
باشد. جوبایدن رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا 
در توجیه خروج این کشور از افغانستان گفت:»چند 
نسل دیگر از دختران و پسران امریکا را باید اعزام 
کنیم ت��ا در جنگ داخلی افغانس��تان بجنگند در 
حالی که نیروهای افغان این کار را نمی کنند؟!« این 
اظهار نظر بیانگر آن است که رئیس جمهور امریکا 
حاضر است پیامدهای خروج خفت بار از افغانستان 
را که مورد انتقاد شدید جهانیان و افکارعمومی آن 
کشور بود، بپذیرد اما فارغ از تمام انتقادات اخاقی 
و عقانی، از منابع انس��انی، مالی و نظامی خود در 
جهت منافع عمومی ایاالت متحده محافظت کند. 
بنابراین فراتر از مصائب و فجایع بسیار تلخی که این 
روز ها در افغانستان جریان دارد و مسئولیت اخاقی 
و انسانی بر دوش ملت  ها و دولت  ها می گذارد، آنچه 
برای ایران به عنوان همس��ایه افغانستان اهمیت 
راهبردی دارد، این  اس��ت که از گسترش ناامنی و 
بی ثباتی به درون مرزهای خ��ود جلوگیری کند. 
تدوین اس��تراتژی های سیاس��ت  خارج��ی ایران 
باید بر مبنای مدیریت و کنترل طالبان باش��د نه 
دشمنی عیان و آش��کار؛ آنچه دولت های دیگر در 
سطح جهانی نیز در این رابطه انجام دادند. درست 
است که طالبان در س��ال 2001 با حمله امریکا، 
حکوم��ت را از دس��ت داد اما حداقل از 10س��ال 
گذشته مش��خص ش��د که طالبان را نمی توان از 
معادالت سیاس��ی_امنیتی افغانستان حذف کرد 

و بدون پذیرش نق��ش این گ��روه، تحقق صلح و 
ثبات در افغانس��تان امری محال به نظر می آمد . از 
همان زمان، نشس��ت های بین المللی متعددی با 
حضور قدرت های منطقه ای ، جهانی و با دعوت از 
طالبان برای بررسی آینده نظام سیاسی_امنیتی و 
چگونگی برقراری صلح و ثبات در افغانستان برگزار 
شد. ایران نیز با وجود آنکه طالبان را دشمن امنیتی 
و ایدئولوژیک می پنداش��ت که حامل اندیشه های 
ضدش��یعی و افراط گرایانه بود، اما ب��ا واقع بینی و 
دوراندیشی راهبردی مبنی بر نقش بی بدیل طالبان 
در آینده افغانس��تان، جهت تأمین منافع و امنیت 
ملی کشور، س��عی در برقراری رابطه محتاطانه با 
این گروه داشت تا بتواند با مدیریت هوشمندانه و 
عبور از تقابل سخت، از دشمنی این گروه افراطی 

با ایران بکاهد که در این راستا کامًا موفقیت آمیز 
عمل ک��رد. در حالی که قدرت ه��ای منطقه ای و 
فرامنطقه ای در حال تعامل با طالبان بودند، ایران 
نمی توانست نقش و نفوذ باالی این گروه را نادیده 
بگیرد. استراتژی  سیاست خارجی ایران در مواجهه 
با طالبان و تحوالت افغانستان در یک دهه گذشته 
به نحوی بود که شرایط فعلی این کشور برای ایران 

برد_برد به حساب می آید. 
امتیاز ویژه و راهبردی اول برای ایران، خروج کامل 
نیروهای خارجی به ویژه امریکایی از افغانس��تان 
است که تهدید جدی و مستقیم منافع ژئوپلتیک 
و ژئواس��تراتژیک ایران در مرزهای فوری امنیتی 
کشورمان بود. امتیاز دوم نیز گذار طالبان از دوران 
تقابل ایدئولوژیک و امنیتی با ایران به دوره تعامل 

است. تعامل ایران با طالبان اما نه استراتژیک، بلکه 
تاکتیکی با هدف مدیریت هوشمندانه روابط با این 
گروه اس��ت که در حال حاضر حکوم��ت را نیز در 
اختیار دارد تا در راس��تای تأمین منافع عمومی و 
امنیت ملی و به حداقل رساندن مخاطرات ناشی از 
تحرکات گروه های افراط گرای حاضر در افغانستان 

قرار گیرد. 
بنابراین برخاف دیدگاه غالب، ایران الزاماً بازنده 
تحوالت افغانستان نیس��ت، بلکه می تواند با یک 
سیاست هوش��مندانه وضعیت فعلی افغانستان را 
به نفع مناف��ع خود مدیریت کن��د. ایران برخاف 
پاکس��تان به دنب��ال حاکمیت مطل��ق طالبان بر 
افغانس��تان نیس��ت؛چراکه مناف��ع ژئوپلتی��ک و 
ژئواس��تراتژیک ایران اقتضا می نماید از تش��کیل 
دولتی فراگیر ب��ا حضور تمام اق��وام و اقلیت  ها در 
افغانستان دفاع کند. مخالفت ایران با حمله نظامی 
به پنجشیر و تأکید بر مذاکره برای حل منازعات و 
ایجاد صلح و ثبات را می توان در این راستا تفسیر 
کرد. افغانستان باثبات بدون حضور نیروهای نظامی 
خارجی و با وجود ی��ک دولت فراگیر و دوس��ت، 
بهترین اتف��اق ممکن برای ای��ران خواهد بود. در 
شرایط فعلی، دولت ایران فارغ از هیاهوی موجود 
بر سر بحران افغانستان که کمتر بر پایه تخصصی 
و کارشناسی اس��ت و بیش��تر بر مبنای منازعات 
جناحی استوار اس��ت، باید از تمام منابع قدرت و 
نقش و نفوذ منطقه ای خود در راس��تای تش��کیل 
دولت فراگیر در افغانستان حتی با حضور حداکثری 
نیروهای طالب به شرط ایجاد ثبات و امنیت در آن 

کشور استفاده کند. 

 احمدصدیقی
گرد و غبار ناشی از خروج آش��وب آفرین امریکا از 
افغانستان فرو نشسته است. ماجرا با پیش بینی های 
نادرست در مورد طول عمر دولت افغانستان آغاز 
ش��د. با وجود انبوه اطاعات در مورد افغانس��تان 
و ایجاد مش��اغل س��ودآور برای خیل عظیمی از 
تحلیلگران ، پیمان��کاران و کارشناس��ان مختلف 
بین المللی ، آنها نتوانستند دشمن خود یا ماهیت آن 
را درک کنند.   در مقاله حاضر تاش شده است تا 
به چند مورد از مهم  ترین تصورات نادرست گذشته 

و حال پرداخته شود. 
تصور بازگش��ت القاعده نادرس��ت اس��ت . دو روز 
قبل از سقوط کابل ، وزیر دفاع انگلیس اعام کرد 
افغانس��تان به س��وی جنگ داخلی پیش می رود. 
رایان کروکر ، سفیر سابق امریکا ، سناتور لیندسی 
گراهام و بسیاری از مفسران و سیاستمداران دیگر ، 
نظ��رات او را تک��رار کردند. این اظه��ارات مبتنی 

بر درک منس��وخ ش��ده از وضعیت افغانس��تان و 
خاورمیانه بزرگ است. پس از سال 2001 القاعده 
بستر های مس��اعدتری را در خارج از افغانستان و 
عمدتاً در مناطقی سراسر از کینه های محلی ناشی 
از حمات و بمباران امریکا )عراق ، یمن ، لیبی( به 

دست آورد. 
 این خش��ونت های امریکا بود که باعث حمایت از 
القاعده ش��د. طالبان باوج��ود فرصت های فراوان 
تمایلی به جنگیدن در خارج از مرزهای افغانستان 
نشان نداده و با نیروهای امریکایی علیه داعش در 

افغانستان همکاری کرده اند. 
 علل زی��ادی وجود دارد که عاقه آش��کار طالبان 
برای برقراری نظم و آرامش در افغانستان را جدی 
بگیریم. حمله داعش به فرودگاه کابل فوریت این 

کار را نشان می دهد. 
ادعای متکثر شدن طالبان نیز یک تصور نادرست 
رایج است. مقایسه نادرست میان مجاهدین متفرق 

مبارز علیه اش��غالگری ش��وروی در دهه 19۸0 و 
طالبان به ویژه در زمان اوباما ، بهانه ای برای اجتناب 

از مذاکرات جدی بود. 
 در واقع ، طالبان سال هاس��ت که ب��ه عنوان یک 
جنبش شورش��ی منس��جم با رهبری مشورتی و 
چندین مرکز قدرت عمل می کند و سال گذشته 
این اتح��اد و انضب��اط داخل��ی را در پایبندی به 
توافقنامه صلح خود با امریکا به وضوح نش��ان داد. 
نیروهای طالبان همچنین یک حلقه امنیتی برای 
محافظت از پایگاه ه��ای ISAF  در برابر حمات 

داعش فراهم کردند. 
برداشت نادرس��ت دیگر این اس��ت که طالبان به 
علت حمای��ت خارجی پیروز ش��دند. ناکامی های 
ایساف و دولت افغانستان در این سال ها به اشتباه به 
حمایت پاکستان از طالبان نسبت داده شده است. 
دولت ها به طور معمول تاش می کنند هویت بومی 
شورشیان را انکار کنند و شکست های خود را ناشی 

از دسیسه های مخفیانه حامیان خارجی می دانند. 
اگر حمایت خارج��ی تعیین کننده اصلی پیروزی 
بود ، چرا دولت افغانستان موقعیت خود را در برابر 

طالبان از دست داده است؟
در س��ال های اخیر ، جوامع ش��یعه هزاره به دنبال 
کسب حمایت طالبان در برابر داعش بوده و از آن 
برخوردار شده اند. آنها پس از تصرف افغانستان به 
دست طالبان  ، توانستند مراسم محرم را در آرامش 
برگزار کنند.   وضعیت زنان در رژیم تحت س��لطه 
طالبان به درستی نگرانی هایی را برانگیخته است. 
س��رخوردگی از عدم تمایل مقامات طالبان برای 
دادن پاس��خ روش��ن منجر به راهپیمایی زنان در 

خیابان های کابل و هرات شده است. 
هرگونه تجزیه و تحلیل درس��ت از آینده زنان در 
افغانستان باید مبتنی بر این درک باشد که نخست 
آنچه اغلب دستاوردهای 20 سال گذشته توصیف 
می شود به اقلیت زنان و دختران اقلیت شهرنشین 

مربوط می شود . دوم آنکه  قدرت های غربی از حقوق 
زنان به عنوان توجیهی برای ادامه جنگ استفاده 
کرده اند. س��وم آنکه نگرش ه��ای واپس گرایانه به 
زنان در افغانس��تان نه از طالبان نش��ئت گرفته و 
نه محدود به آنهاست و در بس��یاری از نقاط فقط 
منعکس کننده هنجارهای فرهنگی اس��ت . تغییر 
این هنجار یک فرایند بسیار چالش برانگیز و سخت 
اس��ت که فقط در طول زمان در جامعه افغانستان 

رخ می دهد. 
بهترین اقدام جامع��ه بین المللی در این مرحله به 
رسمیت شناختن قدرت غالب در افغانستان ، کمک 
به رهب��ری آن در تثبیت اقتصاد و دسترس��ی به 
دارایی های مسدود شده دولت افغانستان و ترغیب 
آن به انجام تعهدات عمومی برای ایجاد یک دولت 

فراگیر و تضمین حقوق زنان و اقلیت هاست. 
منبع:الجزیرهانگلیسی
ترجمه:معاونتمطبوعاتی
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   پرونده

علیسلطانیفرد
نیروهای طالبان پس از خروج ناگهانی امریکا از افغانستان موفق شدند در مدت 
زمان کوتاهی بر تمامی والیت  ها تسلط پیدا کنند. اما در والیت پنجشیر نیروهای 
محلی به رهبری احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود فرمانده نظامی و وزیر دفاع 
اسبق افغانستان در مقابل طالبان تشکیل شد. خواسته احمد مسعود، تشکیل 
یک دولت فراگیر با طالبان اس��ت اما تاکنون موفق به جلب نظر رهبران این 
گروه نشده است. وی به صراحت اعام کرده است که هدفش جنگیدن نیست 
و تنها در صورت موافقت رهبران طالبان با تشکیل دولت فراگیر حاضر به زمین 
گذاشتن ساح خود خواهد بود. احمدمسعود تشکیل یک دولت افغان افراط گرا 
را تهدیدی خطرناک برای افغانستان، منطقه و جهان به حساب می آورد. با این 
حال پس از آغاز درگیری ها بین نیروهای طالبان و نیروهای محلی در والیت 
پنجشیر، سفر غیرمنتظره چند روز گذشته ژنرال »فیض حمید« رئیس کل 
سازمان اطاعات ارتش پاکستان موجب تغییر توازن قوا به نفع نیروهای طالبان 
شد. در نتیجه این سفر، پنجش��یر با پهپادهای نیروهای هوایی پاکستان و با 
استفاده از بمب های هوشمند بمباران شد و دو تن از مقامات بلندپایه وابسته 
به احمد مسعود نیز کشته شدند. بدین ترتیب پیشروی های طالبان در والیت 
پنجشیر تسهیل شد و آنها موفق شدند دفتر استانداری والیت پنجشیر را فتح 
کنند. در پی این پیشروی ها احمد مسعود در یک پیام صوتی از مردم خواست 
برای قیام عمومی علیه طالبان به خیابان ها بیایند و پس از آن در چندین شهر 

تظاهراتی علیه نیروهای طالبان شکل گرفت. 
با این حال در ساعات پایانی دو شنبه شب 15 ش��هریور 1400، برخی منابع 
از مش��اهده هواپیماهای ناشناس بر فراز پنجش��یر و هدف قرار دادن مواضع 
طالبان خبر دادند. وقوع این اتفاق پس از مداخله نظامی پاکستان نقطه عطف 
جدیدی در تحوالت افغانستان به شمار می رود. در واقع این تحوالت نشان از 
آغاز مداخات خارجی جهت تأثیرگذاری بر روندهای داخلی افغانستان است. 
هم اکنون عاوه بر پاکستان، کشورهای ایران، روسیه، چین، ترکیه، قطر و هند 

تحوالت افغانستان را از نزدیک دنبال می کنند. 
مقامات چین از ماه ها قبل درباره خروج شتاب زده امریکا از افغانستان انتقاد کرده 
و هشدار داده بودند این روند به پیشرفت مذاکرات صلح لطمه خواهد زد. پکن 
به صراحت از افزایش خشونت گروه های افراطی در افغانستان نگران است، زیرا 
افزایش ناامنی و تصویر آینده نامعلوم در افغانستان، امنیت کشورهای همسایه 
از جمله چین را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین برقراری ثبات و امنیت 
هدف اول پکن در افغانستان است و توسعه سرمایه گذاری و تجارت در راستای 
طرح یک کمربند و جاده ابریشم اهداف بعدی خواهند بود. افغانستان دارای 
منابع عظیم طبیعی است که ارزش این منابع در حدود یک تریلیون دالر برآورد 
شده است. در نتیجه خروج امریکا، از یک طرف فرصتی برای چین است تا از 
این منابع عظیم بهره برداری کند و از طرف دیگر خطر گسترش تنش و افزایش 
ناامنی را برای پکن به دنبال داشته است. چین از افزایش تنش ها در مرزهای 
غربی خود نگران است زیرا مقامات این کشور معتقدند که ایغورهای مسلمان در 
مناطق غربی چین ممکن است تحت تأثیر گروه های خارجی دست به اقدامات 
خشونت  آمیز بزنند. بنابراین با توجه به نقش چین به عنوان یک قدرت بزرگ 
اقتصادی و دارای نفوذ در پاکس��تان و از طرف دیگر نفوذ پاکستان بر رهبران 
طالبان، نقش تعاملی این دو کشور در برقراری صلح و تشکیل دولت ائتافی در 

افغانستان افزایش می یابد. 
روس��یه نیز تاکنون از به رس��میت ش��ناختن طالبان خودداری کرده است. 
سخنگوی وزارت خارجه این کشور به صراحت اعام کرده است که تا تشکیل 
دولت ائتافی فراگیر از به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان امتناع خواهد 
کرد.  در ای��ن بین مقامات ترکیه که سال هاس��ت به دنب��ال افزایش نفوذ در 
افغانستان و تأثیرگذاری بر معادالت منطقه ای هستند، پس از خروج امریکا 
تصمیم به ادامه حضور نظامی دارند. رجب طیب اردوغان پیشنهاد کرده این 
کشور امنیت فرودگاه کابل را در دست داشته باشد. آنکارا به دنبال جلب نظر 
پاکستان است تا از این طریق بتواند در مذاکره با طالبان تداوم حضور خود در 

این کشور را تضمین کند. 
در میان تمامی کشورهای دخیل در موضوع افغانستان، هند تنها کشوری است 
که به طور کامل از تسلط طالبان بر این کشور متضرر می گردد. دهلی نو از زمان 
استقال تا به امروز در رقابت تنش  آمیز با همسایه غربی خود پاکستان به سر 
می برد. هند از زمان شکست طالبان در سال 2001 تاکنون سرمایه گذاری های 
عظیمی در این کشور کرده است. مقامات هندی توسعه بندر چابهار را در دستور 
کار قرار دادند تا از طریق ترانزیت کاال بتوانند منافع تجاری خود در افغانستان 
و آسیای میانه را توسعه دهند. اما حاال، تسلط طالبان بر افغانستان تمام منافع 
تجاری و امنیتی آنها را به خطر انداخته است. نزدیکی طالبان به پاکستان نیز 
عامل دیگری برای کاهش بازیگری هند به شما می رود. بنابراین این کشور تاش 

می کند تا از طریق ایران و چین بتواند صحنه افغانستان را مدیریت کند. 
در مجموع می توان گفت که در میان کشورهای دخیل در افغانستان، پاکستان 
از سیطره کامل طالبان بر این کشور حمایت می کند و با مداخله نظامی نیز به 
دنبال تحقق این موضوع است. در طرف مقابل اما دیگر کشورهای منطقه به 
خصوص ایران، روسیه و چین از تش��کیل یک دولت ائتافی فراگیر حمایت 
می کنند زیرا تداوم ثبات و امنیت پایدار را در گرو مشارکت همه اقوام و گروه های 
ذی نفع می دانند.  اما در عین حال حمایت امریکا از تشکیل دولت موقت طالبان 
که تمامی اعضای آن از نیروهای این گروه هستند، سناریوهای متعددی را برای 

آینده افغانستان رقم خواهد زد : 
الف : طالبان دولتی فراگیر با مشارکت همه جریانات ، قومیت ها و مذاهب تشکیل 
خواهد داد و این دولت مورد شناسایی جمهوری اسامی ایران ، روسیه و چین 

قرار خواهد گرفت. 
ب : پاکستان با حمایت عربستان سعودی و امارات تاش خواهد کرد که دولت 
طالبان و انتخابات آینده را تحت کنترل و مدیریت خود داشته باشد و گوشه 

چشمی به سیاست های امریکا نیز کند. 
ج : قطر و ترکیه تش��کیل دولت طالبان را تحت الش��عاع قرار خواهند داد و با 
استفاده از نفوذ خود برای کنترل انتخابات و انتخاب کابینه با مدیریت امریکا 

استفاده خواهند کرد. 
در هر صورت مسلم اس��ت که صحنه سیاس��ی و تحوالت میدانی افغانستان 
دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و نقش این کشور در ژئوپلتیک منطقه 
بیش از گذشته خواهد بود. مواضع اخیر طالبان در جهت تقویت روابط با امریکا، 
رعایت حسن همجواری و دوری از رژیم صهیونیستی به نظر نمی رسد مواضعی 

پایدار و دراز مدت باشند.  
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