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  تالش آمریکا براي تداوم اشغالگري در افغانستان

  رویداد
های  ده آمریکا در حال خروج نیروهای نظامی خود از افغانسـتان اسـت؛ امـا بـه شـیوهایاالت متح

مختلف درصدد حفظ نفوذ خود و حتی تداوم اشغالگری در افغانستان است. نفوذ سیاسی، امنیتـی 
ـ  گرا در ارگ، دستگاه امنیتی و ارتش، نفوذ امنیتی های غرب و نظامی با حفظ قدرت در دست چهره

ـ  نیـروی شـرکت دیـن کـروپ در خـاک افغانسـتان، نفـوذ امنیتی ۱۸۰۰۰ظ حـدود نظامی با حفـ
اطالعاتی از طریق سفارت بزرگ خود در کابل و منابع آن و باالخره نفوذ نظـامی گسـترده از طریـق 
ایجاد پایگاه در بلوچستان پاکستان از راهکارهایی است که آمریکـا بـرای تـداوم نفـوذ پـیش گرفتـه 

 روشن بود و مشخص است که تـالش است. موضع طالبان 
ً
در برابر چهار راهکار اول از پیش کامال

طالبان برای مقابله با این نوع افراد و نیروهاست؛ اما موضع طالبـان در خصـوص احتمـال تأسـیس 
پایگاهی آمریکایی در پاکستان نامشخص بود. اینک با اعـالم موضـع طالبـان دربـاره ایـن موضـوع 

تر فهـم و  ای آن کـرد و بـر ایـن اسـاس فضـای سیاسـی افغانسـتان را دقیـقتوان درنگی بر محتو می
  بینی کرد. پیش

  تحلیل رویداد
افغانستان در موقعیت جغرافیـایی بسـیار حساسـی در قلـب آسـیا واقـع شـده اسـت و آمریکـا 

تواند از چنین موقعیتی چشم بپوشد. همسایگی با چـین، ایـران و آسـیای مرکـزی (و بـه نـوعی  نمی
نظیر به افغانسـتان بخشـیده اسـت. وجـود معـادن غنـی و نیـز بحـث حسـاس  اهمیتی کمروسیه) 

های  گرای منطقه، بر اهمیت ایـن کشـور در سیاسـت های اسالم اثرگذاری اوضاع افغانستان بر گروه
های بـزرگ  جهانی افزوده است؛ چنان که اوباما افغانسـتان را محـل تقابـل و نـزاع حقیقـی قـدرت

بر این اساس امروز که آمریکا پس از بیست سال و دادن تلفات انسانی فـراوان و  جهانی دانسته بود.
هزینه دو تریلیون دالری، مجبور به خروج از افغانستان شده است، تالش دارد به شکلی نفوذ خـود 

گرایانی نظیر غنی در رأس قدرت، امرالله صالح بـه عنـوان معـاون  را در این کشور حفظ کند. غرب
اول امنیتی، حنیف اتمر، وزیر امور خارجـه و عضـو دسـتگاه امنیتـی افغانسـتان در دوره اول و مرد 

های شـیعه سـکوالر یـا همـراه بـا  کمونیستی، حمدالله محب، فرد امنیتی نزدیک به انگلیس، چهره
نیروی شرکت دیـن کـروپ (چیـزی  ۱۸۰۰۰کنند و  حکومت و ... نفوذ سیاسی آمریکا را حفظ می
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ه اتباع کشورهای مختلف از آمریکا تا کشورهای آفریقایی و آمریکـای التـین و ... در آن شبیه بلک واتر) ک
هستند و به نسبت نیروی رسمی ارتش آمریکا دست بازتری بـرای انجـام تخلفـات و جنایـات دارنـد، در 

 کم صدها عضو دارد کـه برخـی از آنهـا آفرینی خواهند کرد. سفارت نیز دست ـ نظامی نقش عرصه امنیتی
های اطالعاتی آمریکـا ادامـه خواهنـد داد. امـا یکـی از اقـدامات مهـم  نظامی و امنیتی هستند و به تالش

 آن را 
ً
آمریکا تالش برای ایجاد یک پایگاه نظامی بزرگ در بلوچسـتان پاکسـتان اسـت کـه پاکسـتان فعـال

ه بـرای کشـورهای تکذیب کرده است (اما مذاکره بر سر آن را تکذیب نکرده اسـت). احـداث ایـن پایگـا
  اطراف افغانستان از جمله جمهوری اسالمی ایران بسیار خطرناک خواهد بود.

گیری مهمـی کـرده  طالبان در قبال تالش آمریکا برای تأسیس پایگاه نظامی در پاکستان، موضع
  که اهم مفاد آن چنین است:

 و کشـور سـی از بـیش رسـمی نماینـدگان حضـور در آمریکـا، ۲۰۲۰ فوریـه ۲۹ تـاریخ . به ۱
  که، را دوحه پیمان، افغانستان های همسایه خصوص به  سازمان،

ِ
  رسمیت به پیمان

ِ
 استقالل شناختن

  کرد. امضا، شود می دانسته کشور  ساله بیست اشغال پایان و افغانستان
 آمدن و اشغال کامل پایان برای هم هنوز ها افغان اما، است گذشته پیمان از آن ماه ۱۵ . امروز ۲
 و هـا آمریکایی پـی در پـی های تخلف سبب به نامه توافق، کنند؛ با این حال می شماری لحظه حصل

    هنوز شان داخلی مزدوران
ً
  ریزد. می ها  افغان خون هنوز و است اجرا نشده کامال

 و زمـین بردن کار به با را افغانستان اشغال گویا که اند داشته ابراز تازگی به آمریکایی . مقامات ۳
 دهد می نشان آمریکایی مقامات اظهارات گونه دهند. این می دوام، پاکستان ما همسایه کشور ایفض
 اسـتعمار، ظلم به اند تالش در هنوز و ندارند را شان به تعهدات کردن وفا  اراده گاه هیچ اشغالگران که
  ادامه دهند. افغانستان خصوص   به اسالم جهان در خود شوم های بازی و

 و دارنـد نگه  داغ منطقه در گرفتن انتقام هدف با را جنگ آتش خواهند می ها اکنون ایی. آمریک ۴
  سازند. مبتال افغانستان با ناپذیر  پایان جنگی به را ها همسایه
 ایـن اسـت پاکستان مقامات به خصوص و ها همسایه، بشری جهانی جامعه از ها افغان . امید ۵
 ایـن حـل برای ها افغان ها با همسایه است الزم نشوند. مریکاییا اشغالگران شوم های اراده شکار که

  باشند. اشغال دوام حامی قلیل، متاع بدل در اینکه نه، کنند همکاری طوالنی  فاجعه
 ریـزد می را ها افغان خون هم باز آمریکا که این معناست . حضور آمریکا در چنین پایگاهی به ۶

  خواهند کرد. جهاد گذشته مثل ها افغان شود، چنین اگر. دهد می ادامه اشغال به و
 بـه« کـه خواهـد می همسـایه کشـورهای از افغانسـتان ملت از نمایندگی به اسالمی . امارت ۷
 بـدنامی و اشتباه یک، شود  چنین خدانخواسته اگر ندهند. اقدامی را چنین فرصت و اجازه کس هیچ
 تعهد دوحه پیمان در اسالمی شود. امارت یم تاریخ ثبت آن لکه ننگی که بود خواهد تاریخی بزرگ
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 سـایر همچنـین شـود. نمی اسـتعمال کسـی امنیـت ضد ما خاک که است نموده تکرار بارها و کرده
 که اند کرده تعهد، پیمان امضای اثنای در شان رسمی حضور با همسایه کشورهای شمول به کشورها
  .شود ینم استعمال افغانستان خالف بر شان هوایی حریم و زمین

  گیری نتیجه
تالش آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی در پاکستان از مخاطرات جدی بـرای کشـورهای منطقـه 

های میـدانی واقعـی  به خصوص برای جمهوری اسالمی ایران است. طالبان به عنوان یکی از قدرت
زمـه تأسـیس در افغانستان (و به عنوان یک جایگزین احتمالی برای حکومت غنی) در رابطـه بـا زم

  چنین پایگاهی واکنش نشان داده و گفته است:
 گویـا کـه اند داشـته ابـراز تـازگی بـه آمریکایی . توطئه آمریکایی و عدم وفای به عهد: مقامات ۱
 گونه دهند. این می ادامه، پاکستان ما همسایه کشور فضای و زمین بردن کار به با را افغانستان اشغال

 را شـان بـه تعهدات کـردن وفا  اراده گاه هیچ اشغالگران که دهد می نشان آمریکایی مقامات اظهارات
 خصـوص   بـه اسـالم جهـان در خـود شوم های بازی و استعمار، ظلم به اند تالش در هنوز و ندارند

  ادامه دهند. افغانستان
 در گـرفتن انتقـام هـدف بـا را جنـگ آتش خواهند می ها اکنون ها: آمریکایی . انتقام آمریکایی ۲
  سازند. مبتال افغانستان با ناپذیر پایان جنگ یک به را ها همسایه و دارند  نگه داغ منطقه
 مقامـات بـه خصـوص و ها همسـایه، بشـری جهـانی جامعـه از هـا افغان . تقاضا از پاکستان: امید ۳
 هـا ا افغانبـ ها همسـایه است الزم نشوند. آمریکایی اشغالگران شوم های اراده شکار که این است پاکستان
  باشند. اشغال تداوم حامی قلیل، متاع بدل در اینکه نه، کنند همکاری طوالنی  فاجعه این حل برای
 را هـا افغان خـون هـم باز آمریکا که این معناست . ادامه جهاد: حضور آمریکا در چنین پایگاهی به ۴
  خواهند کرد. جهاد ه،گذشت مثل ها افغان شود، چنین اگر. دهد می ادامه اشغال به و ریزد می

 حضـور بـا همسـایه کشـورهای از جملـه کشـورها سایر . یادآوری تعهد کشورهای همسایه:  ۵
 علیـه افغانسـتان شـان هوایی حـریم و از زمـین اند کرده تعهد، پیمان دوحه امضای حین شان رسمی

  .استفاده نخواهند کرد
ستان امری مهم اسـت کـه عـالوه بـر رسد جلوگیری از ایجاد پایگاه آمریکایی در پاک به نظر می

تهدیدهای طالبان علیه ایجاد پایگاه، نیاز بـه اقـدام هماهنـگ چـین، ایـران و روسـیه در مـذاکره بـا 
پاکستان دارد تا بتوان پیش از تصویب چنین طرحی در دولت یا ارتش پاکستان، جلوی آن را گرفت. 

در منع اسالم آباد از اجازه تأسـیس چنـین کننده  تواند عنصری تعیین عمق روابط چین و پاکستان می
 پایگاهی در خاک پاکستان باشد.





  
  

  افزایش نقش چین و روسیه در افغانستان پساآمریکایی

  رویداد
ائـتالف آیسـاف بـه رهبـری  عمده نیروهای غربی به سرعت در حال ترک افغانستان هستند. کشورهای

 مهلـت از قبـل هـا ماه کرده بودنـد، اعزام افغانستان هب را نظامیان خود جنگ، اولیه های سال در که ناتو
کرد چون این کشـورها  خواهند ترک را افغانستان است، کرده تعیین بایدن دولت که سپتامبر ۱۱ در مقرر

 آمریکـایی غیـر کشور ۴۰ از سرباز ۱۱۰۰ از بیش از این توان دادن تلفات در افغانستان را ندارند. بیش
کوشـند از طریـق  اند. ایـن کشـورها می شـده کشـته جنگ طول در متحده تسرباز ایاال ۲۳۰۰ و ناتو

نفوذ خود را حفظ کنند. با این حـال از  افغانستان، نیروهای نظامی و امنیتی به کمک و مشاوره آموزش،
نفوذ اصلی و واقعی غرب با این خروج به شدت کاسـته خواهـد شـد. چـین و روسـیه کـه در رقابـت 

کننـد و حتـی  مریکا هستند، به شدت از یک افغانستان غیرآمریکایی استقبال میژئوپلیتیکی سختی با آ
سـازی بـرای  به آن نیاز مبرم دارند و به همین دلیل با ابزارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی در حال زمینه

افزایش نقش خود در فردای افغانستان هستند (به ویژه از طریـق ارتبـاط بـا طالبـان). خبـری در منـابع 
ای بـر  های بـزرگ جهـانی و منطقـه افغان بدون ذکر منبع موثق منتشر شده که حاکی از موافقت قدرت

درصدی بـرای سـایرین در حکومـت بعـدی افغانسـتان  ۴۰درصدی برای طالبان و  ۶۰تقسیم قدرت 
تواننـد در  هـای مختلـف افغـان می شان با طرف است و این یعنی روسیه و چین بر اساس ارتباط خوب

  ت بعدی به عنوان یک دوست سیاسی و شریک اقتصادی تعریف شوند.حکوم

 تحلیل رویداد
های خود را برای مهـار رقبـا و  تواند سیاست افغانستان سرزمینی است که آمریکا با استفاده از آن می

گیری ارتقا بخشد. همسایگی افغانستان با چین، آسیای مرکزی (منطقه نفوذ  دشمنانش به نحو چشم
گرای ضد آمریکایی در منطقه، این کشور را بـه مرکـزی  های اسالم ایران و نیز حضور گروه روسیه) و

 کنـد می اذعان مهم برای آمریکا تبدیل کرده است. اما آمریکا توان ادامه وضع پیشین را ندارد. بایدن
 بـرای انتظـار کـه کنـد می ادعـا اما نیست، خطر و ریسک بدون آمریکایی نیروهای کامل خروج که

اسـت.  افغانسـتان در مانـدن ابـد تا به معنی جنگ، در آمریکا درگیری به دادن پایان برای بهتر زمان
هرچند چین و روسیه از خأل قدرت و جنگ داخلی در افغانستان بیم دارند، اما در افقی کالن از این 

  مسئله خرسندند و درصدد یافتن نقشی مؤثر در فردای افغانستان هستند.
مـدت چـین  کوتاه دارد. در پیچیده افغانستان مواضعی از آمریکایی نیروهای خروج درباره چین
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منطقـه مسـلمان  و شـود و مـرج هـرج  دچار متحده ایاالت ارتش نبود در افغانستان است که نگران
از تضـعیف  چینـی گذاران سیاسـت بلندمدت، در شین جیانگ جین هم از آن متأثر گردد؛ اما نشین

 نفـوذ دهنـد آمریکـا احتمال می و بدگمانند این کشور اهداف ، هرچند در مورداند آمریکا خوشحال
مایـل  چین. خواهد کرد استفاده منطقه در خود منافع پیشبرد برای آن از و حفظ افغانستان در را خود
 تشـکیل بـرای سراسـری انتخابات یک آن دنبال به و ایجاد افغانستان در انتقالی حکومت یک است
 . شود برگزار طالبان، گروه و شامل دولت فعلی ائتالفی دولت

 در آوردن دوام بـرای زیـادی بخـت غنـی اشـرف حکومـت ها، چینی نظر مشخص است که از
ممکـن  قـدرت سـر بـر رقابت این اما ندارد؛ آینده های ماه حتی یا ها سال در طالبان با قدرت جنگ
 پذیر آسـیب آن پیامـدهای برابـر در ار چین و کند دیگری داخلی جنگ وارد راحتی به را کشور است
به همین دلیل چین، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، به شدت متوجه پاکستان است تـا ایـن  .سازد

 پاکستان به تنهایی قادر به ایـن کـار نیسـت بلکـه 
ً
کشور مانع از ایجاد چنین وضعی شود. البته یقینا

پایان در افغانستان را بگیرند. آمریکا نیز  نبرد بی پاکستان و ایران هر دو باید بخواهند جلوی آشوب و
که قادر به حفظ نیروی خود در افغانستان نیست، درصدد ایجـاد پایگـاهی بـزرگ در پاکسـتان (در 

کم اسـتفاه از  ایالت بلوچستان) است. شایعاتی هم مبنی بر قطعی شدن ایجاد این پایگـاه یـا دسـت
پاکسـتان  خارجـه هـا پخـش شـد. امـا وزارت ی آمریکاییخاک و هوای پاکستان به عنوان مسیر برا

کید  پیشـنهادی چنین و ندارد وجود پاکستان در متحده ایاالت هوایی و نظامی پایگاه هیچ که کرد تأ
 وزیـر دسـتیار هـالووی، دیوید آن مطرح شد که از این مطلب پس نیست. در واقع بررسی دست در
 نیروهـای بـه هـوا و زمـین از استفاده اجازه پاکستان گفت: آرام اقیانوس و هند امور در آمریکا دفاع

 خارجـه امـور وزیـر قریشـی، محمـود شـاه داد. خواهـد افغانسـتان بـه دسترسی را برای آمریکایی
 پاکسـتان خارجه امور وزارت سخنگوی رسمی، ای در بیانیه کرد. تکذیب را ها گزارش این پاکستان،

 و پاکسـتان: افزود وی» است. غیرمسئوالنه و اساس بی هزمین این در گمان و حدس گونه هر« گفت:
 ارتبـاطی خطـوط و هـوایی خطـوط در همکـاری قوانین از چارچوبی ۲۰۰۱ سال از متحده ایاالت
 امـور وزیـر قریشـی، محمود است. شاه نشده حاصل زمینه این در جدیدی توافق و اند داشته زمینی
 اختیـار در نظـامی هـای پایگاه نـدارد قصـد کستانپا که بود کرده روشن پیش روز چند نیز خارجه،
  دهد. قرار متحده ایاالت

 پاکستان، هند
ِ
 از پـس حتـی گویـد می و کنـد می حمایت کابل دولت از آشکارا در سوی مقابل

 متخصـص پـالیوال، داد. آوینـاش خواهـد ادامه خود پشتیبانی به نیز خارجی نیروهای نشینی عقب
 قـدرت کننـد، تـرک را افغانستان ها خارجی اگر که کند می فکر هند :گفت افغانستان امور در هندی
 نفـوذ بـرای را زمینه و شود می افغانستان در هند های فعالیت مانع امر این که یابد می افزایش طالبان
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 اعضـای از یکـی کـرتیس، کند. (هند نگران نفوذ پاکستان و چـین اسـت.) لیـزا می فراهم پاکستان
 کـه اسـت نگران هند گفت ترامپ، دونالد آمریکا، پیشین جمهور رئیس زمان در ملی امنیت شورای

 بیشـتر کشـور ایـن را بـر خود تسلط طالبان افغانستان، از خارجی نیروهای نشینی عقب صورت در
 افغانسـتان از آمریکـایی نیروهـای اگـر کـه اسـت گفتـه هند، ستاد رئیس راوات، بیپین کنند. ژنرال

  کنند، نشینی عقب
ً
 تروریسـتی های گروه از بسیاری و بود خواهیم ۱۹۹۰ دهه وضعیت شاهد مجددا

 در طالبان که حالی شد. در خواهد ور شعله دیگری داخلی جنگ و آورند خواهند روی افغانستان به
 آزادی بـرای فقـط آنهـا مبـارزه که اند داده اطمینان جهان و منطقه کشورهای به خود مکرر های بیانیه

بـود.  نخواهنـد کشورشان از خارج در کسی برای تهدیدی و است اسالمی نظام برپایی و کشورشان
 افغانسـتان از خـاک اند داده وعده کردند، امضا متحده ایاالت با که ای نامه توافق در همچنین طالبان
 دربـاره را خـود موضـع هنـد گوینـد می شد. کارشناسـان نخواهد استفاده خارجی کشور هیچ علیه

کنـد.  مستقیم مذاکره طالبان با خواهد نمی هنوز اما است، داده تغییر حدودی تا افغانستان وضعیت
ایـن  دهـد می نشـان بـود کـه کرده اعزام مسکو سران اجالس آخرین به را غیردولتی هیئت یک هند
هند تا حدی امیدوار به همکـاری بـا  .است داده تغییر دیگری زمان هر از بیش را خود موضع کشور

 صـراحت به کشور سه میشرا، نوشته است هر ستان است. تحلیلگر هندی، سارانشچین و حتی پاک
. انـد کرده اسـتقبال است، قدرت تقسیم و سیاسی مذاکرات زیربنای که افغانستان صلح مذاکرات از

 پاکسـتان ـ چین جانبه سه همکاری امکان تواند می ثبات با افغانستان یک برای مشترک اشتیاق همین
 بـرای راهبردی خود هماهنگی به پاکستان و چین کند. او معتقد است که حفظ کم، ندهرچ را هند ـ 

  خروج این پیامدهای دهند، اما می ادامه افغانستان در ثبات حفظ
ً
 ویـژه به نیز، هند سوی از احتماال

. شـود افغانسـتان، احسـاس می در عظـیم های گذاری سرمایه و شمالی مرزهای در امنیتی لحاظ به
 چین هند، میان همکاری مکان به تواند می پساآمریکا افغانستان موجود، اختالفات رغم به ن،بنابرای
 روابط زیرا است، مطرح هایی سؤال هنوز هند همکاری مورد در حال، این شود. با تبدیل پاکستان و

 طروابـ ایـن، بـر عالوه. شد کشیده بحران به هیمالیا مرز در ۲۰۲۰ سال درگیری از پس چین و هند
 وارد کشـمیر وضـعیت دربـاره ۳۷۰ ماده لغو متعدد از جمله موضوعات علت به نیز پاکستان و هند

 متخاصـم ای منطقـه همسـایگان پاکسـتان و چـین هنـد، است. بـا اینکـه شده جدیدی های بحران
 از پـس افغانسـتان اقتصـادی هـای چالش و امنیت جدی خطرهای تأثیر تحت شدت به اما هستند،
 بـه کـه آنهاسـت نفـع به همکاری، روی فرا مختلف موانع رغم به. دارند قرار متحده ایاالت خروج
  کنند. کمک افغانستان در صلح و نظم ترویج

ای از اقـدامات امنیتـی و نظـامی در حمایـت از طالبـان، ضـرباتی بـه  روسیه نیز که با مجموعه
شـود.  پسـاآمریکایی آمـاده می کند) بـرای افغانسـتان آمریکا وارد کرده است (البته روسیه انکار می
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 روزنامـه با مصاحبه است. او در آماده افغانستان در وقایع هرگونه برای روسیه الوروف گفته است که
 خـروج از پـس روسـیه داشـت اظهـار شـد، منتشـر) می ۲۴( دوشنبه روز که فاکتی ای آرگومینتی
 بـه گفت است. الوروف کشور این در اوضاع پیشرفت هرگونه آماده افغانستان از آمریکایی نیروهای
 در ایـن ملـی آشـتی و صـلح رونـد تـرویج در فعاالنه طور به کشورها سایر با روسیه منظور، همین
  کند. می کار کشور
  الوروف، گفته به

ِ
 ابـراز غربـی ناظران اول درجه را در طالبان توسط قدرت گرفتن دست به ترس

، حال، این با«: کرد تأکید وی. کنند می
ً
 ندارنـد. مقاصـدی چنـین کننـد می اعـالم خود طالبان اوال

،
ً
 حمایـت زور بـا طالبـان رسـیدن قـدرت بـه از نیـز افغانسـتان سیاسـی بدیهی است نیروهای ثانیا

 همان » کرد. نخواهند
ً
درصـد  ۶۰(یعنی روسیه از ایجاد حکومت ترکیبی با حضور طالبان، احتماال

  شده، حمایت خواهد کرد.) گفته
 آمریکـایی نیروهـای استقرار احتمال افغانستان برای روسیه جمهور رئیس ویژه همچنین نماینده

 ضـمیر اسپوتنیک، از نقل کرده است. به رد افغانستان از خروج از پس را ازبکستان و تاجیکستان در
 گفـت: ایزوسـتیا روزنامه با مصاحبه در افغانستان، برای روسیه جمهور رئیس ویژه فرستاده کابلوف،
 نخواهنـد اجـازه افغانستان، از آمریکایی نیروهای خروج از پس ازبکستان، و تاجیکستان کشورهای

 سازمان عضو گفت که تاجیکستان کابلوف .شوند مستقر شان خاک در آمریکا نظامی های پایگاه داد
 هم بـا ازبکستان. شود تأیید سازمان این توسط باید هایی تصمیم چنین و است جمعی امنیت پیمان
 های پایگاه ایجاد که است کرده تصویب را قانونی کشور این به عالوه دارد. راهبردی مشارکت روسیه
 »نیست نگران باشیم. نیاز بنابراین«: افزود کابلوف کند. می ممنوع را شان خاک در خارجی نظامی

  گیري نتیجه
یم و امید اسـت. بـیم برای چین و روسیه، خروج آمریکا و سایر نیروهای ناتو از افغانستان همراه با ب

تر شدن این دو کشور در  ای آمریکا و فعال اندکی از آشوب و امید فراوانی به تضعیف موقعیت منطقه
آسیای مرکزی، جنوبی و حتی غربی. چین از طریق روابط گسترده امنیتـی و اقتصـادی بـا پاکسـتان 

وف نیـز آشـکارا از درصدد بهبود شرایط بـرای خـود اسـت. مقامـات روسـیه نظیـر الوروف و کـابل
رسـد نـوعی اجمـاع بـرای حضـور طالبـان در  اند. به نظـر می افغانستان پساآمریکایی استقبال کرده
وجـود دارد و جمهـوری  ۴۰-۶۰های بزرگ قدرت به میزان  قدرت آینده افغانستان همراه سایر گروه

چـین و روسـیه، نقشـی های عمیق با پاکستان،  مسئله و طی رایزنی اسالمی ایران باید با رصد دقیق
  سازنده در این میان ایفا کند.



  
  

 رویکرد ساختارشکنانه مصطفی الکاظمی در تعامل با اربیل

  رویداد
 حقـوق بودجه تأمین برای ماه در دینار میلیارد ٢٠٠ پرداخت به تصمیم یک نشست در عراق دولت هیئت

 همـین بـه و بـوده مخـالف اقـدام این با قعرا دارایی گرفت. وزیر کردستان اقلیم بگیران حقوق و کارمندان
 رسـید. ایـن تصـویب بـه آرا اکثریـت بـا و شـده گذاشته رأی به دولت هیئت نشست در تصمیم این دلیل

  .گذارد نمی باقی بگیران حقوق به پرداختی حقوق کاهش تداوم در اقلیم دولت برای ای بهانه تصمیم

  تحلیل رویداد
 کردستان اقلیم به مبلغی پرداخت برای ای بهانه دنبال هب عراق، وزیر نخست الکاظمی، مصطفی

 را بودجه مبلغی از کرده بود که درخواست دارایی این کشور، وزیر عالوی، علی از بار چندین و بوده
 عراق اقتصادی نظارت دیوان هیئت بازگشت از پس کرد. می مخالفت وی اما کند، پرداخت اقلیم به
 دینـار میلیـارد ٢٠٠ پرداخـت موضـوع و دانسـته مغتـنم را فرصت ینا الکاظمی کردستان، اقلیم از

 این که کرد ناچار را دارایی وزارت و گذاشت رأی به دولت هیئت نشست در را اقلیم به ماه در بودجه
 شـده داده اختصاص بودجه مجموع مبلغ، این پرداخت احتساب با .کند پرداخت اقلیم به را بودجه

 بـرای الزم بودجه از بیشتر دینار میلیارد ١٠٠ که رسد می دینار تریلیون ١ از بیش به کردستان اقلیم به
  .است بگیران حقوق به کامل حقوق پرداخت

 اتمـام از پـس کـه کـرد اعـالم کردسـتان اقلـیم دارایی وزارت به ای نامه در عراق دارایی وزارت
  غیر درآمدهای به مربوط اطالعات بررسی و بازبینی

ِ
 اقلـیم، و فدرال نظارت دیوان توسط اقلیم نفتی

 پرداخت اقلیم به بگیران حقوق و کارمندان حقوق تأمین برای را بودجه دینار میلیارد ٢٠٠ ماه هر در
 و محاسـبه مـیالدی جـاری سـال از ماه اولین از روز اولین از مبلغ این که آمده نامه این در .کند می

 را دینـار میلیارد ٢٠٠ و تریلیون ١ مبلغ گذشته هما شش برای بغداد ترتیب، این به شود. می پرداخت
  .کند می پرداخت اقلیم بگیران حقوق و کارمندان حقوق بودجه عنوان به

 رئـیس ،»جنگی شیخ الهور«این اقدام مصطفی الکاظمی با استقبال جریانات کرد همراه شد. 
 مـژده زودی بـه اقلـیم یرانبگ که حقوق  کرد اعالم اظهاراتی در نیز کردستان، میهنی اتحادیه مشترک
 در هـایی پیام انتشـار بـا نیـز کردسـتان، اقلیم وزیر نخست بارزانی، مسرور .شنید خواهند را خوشی
 و اربیـل میـان روابـط بهبـود درباره الکاظمی مصطفی با که کرد اعالم  خود کاربری توئیتر حساب
 بودجـه و شـده پرداخـت کردستان ماقلی بودجه سهم که رسیده توافقی به وی با و کرده گفتگو بغداد
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 بـه »شـود می شـامل هـم را گذشته« مکانیسم با میالدی جاری سال ماه اولین از گذشته نیز های ماه
 خواهد شد. پرداخت اقلیم

 و رهبـری بـرای عـراق وزیر نخسـت از توافـق و قـدردانی این از خوشحالی ابراز ضمن بارزانی
 بـا و اسـت مهمـی عطـف نقطـه ایـن«: کرد تأکید ربیل،ا با توافق از حمایت نیز و درست عملکرد
 ».آمدیم فائق سختی مانع بر یکدیگر
 ماهانـه درآمـدهای مجمـوع کردستان، اقلیم دولت به عراق دولت سوی از مبلغ این پرداخت با
  :بود خواهد ذیل شرح به اقلیم دولت
 بغداد؛  سوی از پرداختی بودجه دینار میلیارد ٢٠٠ .١
 حقوق؛ برای نفت میلیارد دینار) درآمد ٤٥٠( دالر میلیون ٣٠٠ .٢
 داخلی؛ درآمدهای دینار میلیارد ٣٥٠ .٣
 ضد داعش. ائتالف مالی کمک دینار میلیارد ٢٥ .٤

 بـرای نیاز مورد بودجه دیگر، سوی از و دینار میلیارد ١٠٢٥ با است برابر موارد این همه مجموع
 ایـن بـه دینـار. میلیـارد ٨٩٤ بـا اسـت برابـر کردستان اقلیم بگیران حقوق به کامل حقوق پرداخت
 .بود خواهد مازاد نیز بودجه از دینار میلیارد ١٣٠ از بیش ترتیب،

 اقلیم دولت باشد. می دینار میلیارد ٨٩٤ اقلیم در ماهانه حقوق کامل پرداخت برای الزم بودجه
 پرداخـت بـا است.دینار مواجه  میلیارد١٨٨ کند؛ یعنی با کسری می تأمین را آن میلیارد ٧٠٦ اکنون
 حقـوق پرداخت برای اقلیم دولت مالی عراق، توان مرکزی دولت سوی از دینار میلیارد ٢٠٠ ماهانه

  .داشت خواهد بیشتر نیز دینار میلیارد١٢ یابد؛ یعنی ماهانه می افزایش دینار میلیارد ٩٠٦به 
و برخالف قـانون  گفتنی است که این اقدام مصطفی الکاظمی اقدامی فراقانونی، ساختارشکنانه

اقلـیم کردسـتان بایـد در ازای دریافـت  ،عـراق ٢٠٢١اساس قانون بودجـه  براست.  ٢٠٢١بودجه 
نیمی از درآمدهای داخلی خود را به همراه درآمد حاصل از فروش ، ٢٠٢١رصد از بودجه د ٦٧/١٢
نه، کمیسـیون در این زمی .هزار بشکه نفت در روز به نرخ جهانی را به دولت عراق تحویل دهد ٢٥٠

ای اظهـار  گیری به مخالفت با این اقـدام پرداخـت و در بیانیـه اقتصادی مجلس عراق ضمن موضع
 ٢٠٢١طور کامل به مفاد متن قـانون بودجـه عمـومی سـال  خواهد به ت وزیران میئاز هی داشت که

 
ِ
گونـه  نه از هـرکارهای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان پایبند باشد و در این زمیعراق درباره ساز

  بر اجتهادی درباره متن خودداری کند.
ِ
کارهای مشـخص و اسـاس ایـن بیانیـه، قـانون بودجـه سـاز

هـای اربیـل و بغـداد را  بـاره ارائـه و تعهـدات دولـت غیرقابل تأویل یا تعارفی را برای تعامل در این
  مشخص کرده است.

ا که به بنـدهای مـذکور در قـانون افراد و نهادهایی ر ،کمیسیون اقتصادی مجلس عراق در پایان
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از نظر قانونی مسئول اقداماتشان در این زمینه دانسته و درباره پیگرد قانونی به را  بودجه پایبند نباشند
  آنها هشدار داده است.

های شیعه در برابـر ایـن اقـدام مصـطفی  های کرد، جریان گیری ایجابی جریان در مقابل موضع 
گیری در  مطرح ساختند. شدیدترین موضع ٢٠٢١را نقض قانون بودجه الکاظمی موضع گرفته و آن 

توافق دولت مرکزی با دولت اقلیم کردستان برای ، ائتالفاین زمینه به ائتالف فتح تعلق داشت. این 
 بـرای بعـد، به ٢٠٢١ ژانویه از ماسبق به عطف اصل ، بر اساسمیلیارد دینار ٢٠٠ماهیانه  پرداخت
 بنـدهای »آشـکار نقـض« را مرکـزی دولـت بودجـه از آن سهم چارچوب در کردستان اقلیم دولت
افق که باعـث تشـکیک دربـاره تو این لغو برای قانونی های راه همه از کرد که تهدید و دانست بودجه

  .بهره خواهد گرفت ،دولت از سوی مردم خواهد شد
ای  جنـبش در بیانیـه گیری کرد. ایـن جنبش بایلیون نیز علیه این اقدام مصطفی الکاظمی موضع

میلیارد دینار بـه اقلـیم  ٢٠٠ت وزیران درباره پرداخت ماهیانه ئباید با مصوبه اخیر هیاعالم کرد که 
اساس اصل عطف به ماسبق از ابتـدای سـال جـاری مـیالدی، بـدون واگـذاری هـیچ  بر، کردستان

ه اینکه قیمـت جهـانی ویژ به ؛بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به دولت بغداد مقابله کرد
های اخیر افزایش یافته و به دولت اقلیم کردستان بـه بودجـه مـازاد دسـت یافتـه اسـت.  نفت در ماه

هـای مـرزی واقـع در  همچنین اربیل به پرداخت مطالبات دولت مرکزی در زمینه درآمدهای پایانـه
این اقدام غیرقانونی و  رابرب اقلیم کردستان پایبند نبوده است. به همین دلیل باید به صورت جدی در

  متناقض با قانون اساسی کشور ایستاد.

 گیري نتیجه
اقـدام  گذاری از سوی دولـت اسـت. ت وزیران، نادیده گرفتن واضح و آشکار نهاد قانونئمصوبه هی

شکنانه و بدون در نظر گرفتن بسـترهای قـانونی و همچنـین  اخیر مصطفی الکاظمی اقدامی ساختار
ست که اربیـل در مقابـل ایـن اقـدام تـاکنون  در روند سیاسی است؛ این در حالی آرای شرکای خود

اقدام نکرده است. در ایـن زمینـه، بایـد  ٢٠٢١نسبت به انجام تعهدات خود بر اساس قانون بودجه 
وزیـر و وزیـر  به همـین دلیـل بایـد نخسـت های قانونی خود استفاده کند و پارلمان عراق از ظرفیت

بررسی توافق بین اربیل و بغداد و دور زدن قانون بودجـه عمـومی کشـور بـه صـحن  اقتصاد را برای
  علنی فرابخواند.

 





  
  

 افغانستان در طالبان سریع پیشروي بر تحلیلی

  رویداد
 تصـرف کرده ۲۴کم  طالبان در دو هفته اخیـر دسـت

ً
انـد و   ولسـوالی (شهرسـتان) جدیـد را کـامال

 چهـار ۱۴۰۰خـرداد  ۲۳صـرف خـود هسـتند. فقـط در سرعت در حال گسترش مناطق تحت ت به
 شـمال (در »قنـدوز« و غـرب) (در »فـراه«، (در جنـوب کشـور) »زابـل« های والیت در  شهرستان

این مسئله نیاز به تحلیـل و بررسـی چندبعـدی  .اند تحت تسلط نیروهای طالبان درآمده افغانستان)
  پردازیم. ین مهم میالمللی) دارد که در این یادداشت به ا (داخلی و بین

  تحلیل رویداد
اتفاقات جهانی و داخلی باعث اعتماد به نفس بیشتر طالبان و پیشروی سـریع ایـن گـروه شـده اسـت. در 

شـوند. بـر ایـن اسـاس  داخل افغانستان طالبان به عنوان پیروز جنگ بیست ساله علیه آمریکا شـناخته می
دگان آمریکا نیز چنـدان سـخت نخواهـد بـود؛ هرچنـد نشان اندیشد که پیروزی بر دست طالبان امروز می

ـده جبهـه دولـت  کند از راه مذاکره و پیغام تالش می
ُ
های متعدد برای رهبران احزاب جهـادی، از ِعـده و ع

های سیاسی را با خود همراه سازد. برگ برنده دیگر طالبان نـاامنی در منـاطق  بکاهد و بتواند برخی جریان
های دولتـی اسـت؛ در حـالی کـه  عرضگی آشکار در بسیاری از دسـتگاه بی تحت تسلط دولت و فساد و

، نماینـده »اللـه گـل مجاهـد«شـود. بـه همـین علـت  خالف آن در مناطق تحت کنترل طالبان دیده می
مجلس، عضو حزب جمعیت اسالمی و از بزرگان مجاهد تاجیک، یکی از علل کامیـابی طالبـان را نیـاز 

شان دانسـته اسـت. بـرخالف دولـت کـه در برقـراری  تا و شهر محل زندگیمردم به حفظ امنیت در روس
امنیت عاجز مانده، طالبان در این زمینه چهره خوبی از خود تصـویر کـرده اسـت. امـا در سـوی مقابـل، 

شـود. هـدف ایـن تحـرک  گیری در میان رهبران سیاسی و نظامی شمال علیه طالبان دیده می تحرک چشم
هـای ایـن گـروه در منـاطق شـمالی کشـور  های طالبان و سپس نابود کردن پایگاه ابتدا سد کردن پیشروی

است. مارشال دوستم امروز طالبـان را نـه در قنـدهار و هلمنـد، بلکـه در همسـایگی خـود در فاریـاب، 
ای برای بقا با تمام توان وارد شده است. عطا محمد نـور،  بیند و به همین علت در معرکه بادغیس و فراه می

عنوان یکی از چند چهره قدیمی جمعیت اسالمی، بر همین مبنا تالش دارد ائتالفی از دوستم، محقـق و  به
شاخه جمعیت اسالمی تحت نفوذ خود ترتیب دهد تا بتوانند مقابل طالبان ایستادگی کنند. بـا ایـن حـال 

ل دارد کـه ایـن ائـتالف رو جـای تأمـ هایشان بسیار زیاد است؛ ازایـن میزان تفرقه میان ایشان و نیز قومیت
  بتواند نیروی فراوانی را جمع کند و نگه دارد.
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  رنگ در تصرف کامل دولت است و کابل نیز در وضعیتی شکننده قرار دارد. تنها قسمت خاکستری
گری بزرگان محلی و نیز نبود انگیزه برای ادامه جنگ بین برخی نیروهای دولتـی باعـث  میانجی

پاسگاه و پایگاه نیروهـای امنیتـی  ٢٦کم  یم تعدادی از مراکز نظامی به طالبان شده است. دستتسل
تسلیم  ١٤٠٠های اردیبهشت و خرداد  طی ماه وردک و غزنیمیدان در چهار والیت لغمان، بغالن، 

 نبـدو شـبرغان ـ سرپل شـاهراه مسیر در امنیتی پاسگاه ۱۸ به نزدیک . در سرپل نیزاند شده طالبان
 است. کرده سقوط طالبان دست به  درگیری

محاصـره در  سـتانافغان نظامی یها ها و پایگاه این پاسگاه کرده است که گزارشنیویورک تایمز 
داشـتند.  یمواد خـوراکی بسـیار کمـ بود و حتی نیروها تمام شدهاین مهمات  .ندا هطالبان قرار داشت

 تا دادند می محل بزرگان به را »بمیرید یا شوید سلیمت« پیام نظامی مراکز این محاصره از پس طالبان
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    .کنند منتقل امنیتی نیروهای به
 و سـالح دادن تحویـل و طالبـان بـه شـدن تسـلیم ازای به افغان پلیس نیروهای گزارش، این براساس
 بـه بازگشـت و ایمـن عبور اجازه پیوندند نمی امنیتی نیروهای صفوف به دیگر اینکه تعهد و خود تجهیزات

 کار کردند.  پیدا را خود های خانه
ً
  .طالبان است »کمیته دعوت و ارشاد«تسلیم نیروها معموال

 .ندا ماه گذشته حقوق دریافت نکرده ٥برخی از نیروهای پلیس در  طبق همین گزارش،
ها بـه تسـلیم  ها و پاسگاه با توجه به نقشی که بزرگان محلی در ترغیب نیروهای مستقر در پایگاه

هـایی کـه سـبب   بـا واسـطه اند که ههشدار داددر برابر طالبان دارند، مقامات دولتی افغانستان شدن 
 د.رفتار خواهد ش» دشمن«شوند به عنوان  نظامی می یها تسلیم شدن پایگاه
علت  هـای طالبـان بـه پیروزیکـه دوسـتم گفتـه اسـت  های طالبان، عبدالرشـید در پی پیروزی

. برخـی است پاکستانی و القاعده برای رهبری جنگ شمال یاه رالنهای نظامی و حضور ژ طراحی
اند که اسرای طالبان خبر از حضور مستشاران نظـامی  های مجازی افغانستان نیز مدعی شده صفحه

دهنـد و توجـه  انـد. دوسـتم و امثـال او مسـئله جنـگ را تقلیـل می پاکستانی و ایرانی بین خود داده
از قدرت ایدئولوژی برخوردارند و با جدیت و انگیـزه در صـحنه نبـرد کنند که نیروهای طالبان  نمی

 چنـین انگیزه حاضر می
ً
هـایی ندارنـد. مسـئله پایگـاه  شوند؛ در حالی که نیروهای مقابـل معمـوال
شـود و بـا پاکسـتانی و  ها نادیـده گرفتـه می اجتماعی نیز مسئله مهم دیگری است که در این تحلیل

مسئله دارنـد. گفتنـی اسـت بسـیاری از  البان سعی در پاک کردن صورتپنجابی نامیدن نیروهای ط
 افغانستانی مهاجر به پاکستان در دوره جنـگ  نیروهای پشتون پاکستانی طالبان از پشتون

ً
های اصالتا

های دو سوی خط دیورند کار راحتی نیست. نادیده گرفتن قدرت بومی  هستند و تفکیک میان پشتون
هـا  اه راهبردی برخی از سیاسیون افغان و کشـورهای منطقـه و حتـی آمریکاییو واقعی طالبان، اشتب

ای  های آنها در افغانستان شده است. اگر طالبان ریشـه بوده و همین مسئله باعث عملی نشدن برنامه
 ها نداشتند، زمـانی کـه  خصوص میان پشتون های وسیعی از مردم افغانستان، به مستحکم بین بخش

 و سیاسـی صـحنه از جنگیدنـد، خارجی علیـه ایـن گـروه می و داخلی نیروی زاره ۵۰۰ به نزدیک
   شدند. نظامی افغانستان حذف می

های مختلف شـمال و جنـوب  اند و در والیت تری مجهز شده طالبان امروز به تجهیزات پیشرفته
لیـل شـود کـه از یـک سـو د انـد. جمـع ایـن مسـائل باعـث می افغانستان به نبرد پهپـادی رو آورده

گیری بیشـتر طالبـان طـی  تر فهم شود و از سوی دیگـر، قـدرت های طالبان تا حدی راحت پیشروی
بر این اساس باید در روابط میـان شـیعیان و طالبـان هـم دقـت  ١بینی باشد. های آینده قابل پیش ماه

                                                                                                                                        
بینی بود. بـه ایـن مسـئله در همـین  قابل پیش ۱۴۰۰ز کم از پایی . وضعیت سیاسی و نظامی کنونی افغانستان دست ١

  نشریه و در همان زمان پرداخته شد.
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  است:  هگفت الله مجاهد) در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم (ذبیح سخنگوی گروه طالبانبیشتری کرد. 
امارت « و زندگی برادرانه ما در کنار اهل تشیع موضوع جدیدی نیست«

ساله علیه اشغال  ٢٠به نمایندگی از مردم افغانستان، مبارزه » اسالمی
نظر از  صـرف ،مردم مسلمان این کشـور .آمریکایی را پیش برده است

گر جهـاد دیکنـار یکـ نتسـب باشـند،اینکه به کدام قوم یـا مـذهب م
همه مردم افغانسـتان در جهـاد علیـه «وی در ادامه افزود:  .»دان کرده

مردم را  هایاکنون نیز امارت اسالمی همه قشر .اشغال با ما همراه بودند
وطنان ما هستند،  اهل تشیع جزئی از هم. داند جزئی از وجود خود می

. ما سالیان سال با اهل تشیع ..برادر ما هستند، مشکلی نخواهند داشت
هایی که در مردم هست، برادرانـه زنـدگی  وجود تفاوت اقوام باو سایر 

های مرکزی افغانستان  در والیتست. ما کردیم و این چیز جدیدی نی
با هم داریم و همواره ارتباطات نیکی با شیعیان ها و شوراهایی  نشست
 »ت.و از این به بعد نیز خواهیم داش داشته

    ه است:افغانستان حضور دارند نیز گفتوی درباره کسانی که در نیروهای نظامی 
اگرچه برخی از افراد از اقوام  .از طرف طالبان هیچ خطری وجود ندارد«

اما از این پس همه  ،های گذشته در اشغال سهیم بودند مختلف در سال
دهیم. کسانی  نمیرا هم هیچ نوع شورشی اجازه البته  کنیم. میرا عفو 

ح بر زمین بگذارند و بدون هراس به که اسلحه به دوش دارند باید سال
 .»زندگی عادی بازگردند. حقوق همه حفظ خواهد شد

در بیانیـه مهمـی » کمیسیون دعـوت و ارشـاد امـارت اسـالمی افغانسـتان«مسئوالن در همین رابطه 
این نامه بار دیگر پیام حسـن نیـت و همـدردی خـود را برسـانند. امیـد با خواهند  می« اند که طالبان گفته

در این بیانیه آمده اسـت کـه ». دبگردان الصدر شرح وسیله را نامه این ـ اللهـ جل ج ها است که مالک قلب
نارشیسم کـه فتنـه بزرگـی اسـت آ و شدندرگیر ا هم دبمجاهدین « ها، ها جهاد علیه کمونیست پس از سال
از دسـت رفـت و  ،اللـه بـود ههدف اصلی جهـاد کامیـاب مـا کـه اعـالی کلمـ؛ [در نتیجه] به میان آمد
در سـال .. نتیجـه شـد. بـی سـتانافغان مـردمشـمار  های بی ها و قربانی ها، مهاجرت ها، جراحت شهادت
مریکا هجوم آوردند، خاک مـا را اشـغال کردنـد، مـا را در آبه رهبری  ـ ناتوـ  ن، نیروی قدرتمند جها۲۰۰۱

هـا هـزار  دسـت خـود گرفتنـد، ده هب خانه خود محکوم و مغلوب ساختند، زمام زمین و فضای کشور ما را
دیگـر های مخفـی  بیچاره را شهید و زخمی ساختند و هزاران تن دیگر را در گوانتانامو، بگرام و زندان  افغان

هـدف  اعـالوه، بـ هبـشـد. ک ن خجالت میآ که بشریت از داشتندغیرانسانی  فتارانداختند و با آنها چنان ر
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هـای بـزرگ نظـامی در کشـور مـا ایجـاد  ها و پایگاه شان، میدان نیجها های] [طرح های پیاده کردن پالن
شده را برای تذلیل مردم سـربلند، عزتمنـد و مجاهـد مـا بـا خـود  کردند و بعضی اشخاص فراری و رانده

اما اکنون که لله الحمد، متجاوزین خارجی نیز پس از دو دهه حقـایق .. ینجا حاکم ساختند.ا آوردند و در
نیروهـای خـود را خـارج  همـهبه این گردن نهادند که از راه تفاهم کشور ما را ترک کنند و  را درک کردند و

  »ت.هاس افغان همهکنند، این بشارت بزرگی برای 
هـا، بـه ضـرورت خـروج همـه  که دیده شد، این پیام عالوه بر مسئله وحـدت همـه افغان چنان

آمریکا با درک احساسات  خارجه امور رتنیروهای آمریکایی از افغانستان هم اشاره کرده است. وزا
 ایـن سـفارت پرسـنل همه به شدت ضدآمریکایی در افغانستان و با توجه به احتمال سقوط کابل، به

 نظـر از کنـد ایجاب آنها شغل اینکه مگر کنند ترک را افغانستان که است داده دستور کابل در کشور
تـرین و  در ایـن شـرایط سـخت، یکـی از مهم رسـد به نظـر می .باشند مستقر افغانستان در فیزیکی

  در افغانستان باشد. ١های آمریکا استفاده از نیروهای شرکت دین کورپ آخرین حربه

  گیري نتیجه
طالبان به دلیل اعتماد به نفس ناشی از احساس غلبه بر آمریکا، انگیزه دینی نیروهای رزمنده خـود، 

 زیـادی فساد گسترده در دستگاه حاکمیت و ناامنی در م
ً
ناطق تحت امر حاکمیت بـا سـرعت نسـبتا

بزرگی است که باعـث  راهبردی اشتباه، طالبان واقعی و بومی قدرت گرفتن کنند. نادیده پیشروی می
 بـین مسـتحکم ای ریشه طالبان اگر. شود های نادرست یا متناقض در مورد طالبان می اتخاذ تصمیم

 هزار ۵۰۰ به نزدیک که زمانی نداشتند، ها پشتونخصوص  افغانستان، به مردم از وسیعی های بخش
 حـذف افغانسـتان نظـامی و سیاسی صحنه از جنگیدند، می گروه این علیه خارجی و داخلی نیروی
های نظامی را حتی بدون جنگ  بودند؛ اما چنین نشد و برعکس طالبان امروز بسیاری از پایگاه شده

  نند.ک ای تصرف می گری بزرگان منطقه و با میانجی

                                                                                                                                        
  که (DynCorp) کورپ دین . شرکت ١

ً
 شـده نامیـده (DynCorp International) المللـی بین کـورپ دیـن اخیـرا

 بـه را خـود نـام امـروز واتـر بلـک(است.  واتر بلک شرکت شبیه، آمریکایی خصوصی نظامی پیمانکار یک، است
کادمی«   .)است داده تغییر »آ





  
  

 اروپا به بایدن سفر ابعاد بررسی

  رویداد
 ٩( ١٤٠٠خرداد  ١٩از  هفته یک حدود مدت به خود خارجی سفر نخستین در است قرار جو بایدن

طـی ایـن سـفر در سـه  گلیس، بلژیـک و سـوئیس دیـدار وان همچون کشورهایی )، از٢٠٢١ژوئن 
 ،با والدیمیر پـوتین ایدن همچنین قرار استب .دنناتو و اتحادیه اروپا شرکت ک ۷،١گروه  نشست مهم

 ١٤٠٠خـرداد  ١٩چهارشنبه روز  ،جمهور آمریکا یسئر ،جو بایدن. دکندیدار جمهور روسیه،  رئیس
خواهم بـا  می«در سخنانی اعالم کرد: ای خود،  )، پیش از عزیمت به سفر یک هفته٢٠٢١ژوئن  ٩(

  »م.روپا مطلع کنارسال پیامی، روسیه و چین را از وحدت آمریکا و ا
با عزیمت وی به انگلـیس  ١٤٠٠خرداد  ٢٣در  ،جمهور آمریکا رئیس ،نخستین سفر جو بایدن

هفتمـین  کـه انگلـیس، ملکـه دوم، الیزابت با جمهوری آمریکا بود که سیزدهمین رئیس. او آغاز شد
 انگلـیس لکـهمای. تودی،  اس. به گزارش یو. .کرد است، مالقات کرده آغاز را خود سلطنت دهه از
، جـان اف. )۱۹۵۷(، آیزنهـاور )۱۹۵۲(همچون هـری تـرومن  آمریکا جمهوری رؤسای با تاکنون
رونالـد  )،۱۹۷۷(جـیم کـارتر  )،۱۹۷۶(جرالـد فـورد  )،۱۹۷۰(ریچارد نیکسون  )،۱۹۶۱(کندی 
ش بـوواکـر جرج  )،۲۰۰۰(بیل کلینتون  )،۱۹۹۱(جرج اچ. دبلیو بوش  )،۱۹۸۸و  ۱۹۸۳(ریگان 

بود. گفتنـی دیدار کرده  )۲۰۱۹و  ۲۰۱۸(و دونالد ترامپ  )۲۰۱۶و ۲۰۱۱(باراک اوباما  )،٢٠٠٧(
برای نخستین بار به تنهایی بـا  ،را از دست داده ،شاهزاده فلیپس، همسر خودکه ملکه انگلیس  است
 هم باشد.آخرین مالقات وی  مکن استو مجمهور آمریکا مالقات کرده  رئیس

یر و در سـا شـد ،پایتخـت بلژیـک ،زم بروکسـلعـا انگلـیس، از پس ادامه سفر خود، بایدن در
ترین بخـش  مهمجو بایدن د. رالمللی همچون نشست ناتو و اتحادیه اروپا شرکت ک نهای بی نشست

 ١٤٠٠خـرداد  ۲۶ در روسـیه، جمهـوری رئیس پوتین، والدیمیر با دیدار سفر خود را در سوئیس در
 و جمهـوری رئیس بـا روز همـان در ه وی پس از این مالقـات والبت .به پایان برد )٢٠٢١ژوئن  ١٦(

  کرد.  دیدار ژنو در سوئیس امور خارجه وزیر

  تحلیل رویداد
جمهوری روسـیه در سـوئیس بـه  با رئیس دیدار دارد در قصد بایدن  ،ان .ان .به گزارش شبکه خبری سی

                                                                                                                                        
در  در کـورن والاعضای گروه هفـت هسـتند کـه  کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن.  ١

  د.کنن می با هم دیدار جنوب غربی انگلیس
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بپـردازد. از دیـد بایـدن، ایـن یبری ویژه در زمینه حمالت سـا هدفاع از منافع آمریکا، ب» حیاتی«له ئمس
آمریکـا را بـه استیصـال کشـانده  و هـا دارد امکان فلج کردن آمریکا را در زمینه زیرساختحمالت که 

کارشناسـان،  بـرآورد بنـابر، ٢٠٢٠در سـال ها حاکی است  ت، متوجه روسیه است. برخی گزارشاس
کـاخ سـفید از  ت.ای آمریکا رخ داده اسه علیه زیرساخت ١افزاری هزار حمله سایبری باج ۱۵ کم دست
های آمریکایی خواسته است پیش از آنکه قربانی چنین حمالت سایبری شـوند، مـوارد امنیتـی  شرکت
 ت.نیس کار این انجام به قادر تنهایی به فدرال دولت چون کنند، اعمال خود را ای شبکه

جمهـوری روسـیه را  رئـیس ،ینو والدیمیر پوت ،جمهوری آمریکا رئیس ،اهمیت دیدار جو بایدن
تـا پایـان «گونه بیان کرد:  کنفرانس خبری اینیک  طی ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید ،جک سولیوان

د تـا کننـدو کشور پیامی آشکار در زمینـه راهبـرد امنیتـی اعـالم  سای هرؤرود ر این سفر انتظار می
 ها تنش از کاستن منظور به  ای هسته تسلیحات سایر و تسلیحات کنترل درباره هایی به پیشرفت بتوان
  دست یافت. دوجانبه روابط در احترام و ثبات ایجاد و

با وجود اینکه منابع نزدیک به دولت بایدن و حزب حاکم دموکرات ایـن سـفر را در چـارچوب 
زیـرا  ؛رسـد ایـن اصـطالح دقیـق باشـد اما به نظـر نمـی ،کنند تبلیغ می »گرایی تقویت چندجانبه«

ماننـد  دهنـد، می تشـکیل الملـل بین نظـام در را قدرت دیگر جوانب و زرگی که اضالعکشورهای ب
 درتـوان گفـت  بر این اساس می .چارچوب این سفر و دیدارهای آن قرار ندارند هند و غیره در ،چین

و شـخص بایـدن  ایـاالت متحـده دولـت ایـن اسـت کـه شـود عمل آنچه به این سـفر مربـوط مـی
شده میان دو سوی آتالنتیک در زمـان ترامـپ و حاکمیـت  های تخریب پل ،د در این سفرنخواه می

از پشتوانه حمایتی اتحادیه اروپـا در سـایر معـادالت جهـانی  شایدد تا نرا ترمیم کن ٢ها اوانجلیست
این هدف در واقـع هـدفی دوسـویه اسـت؛ زیـرا اروپـا هـم از رویکـرد و اقـدامات  .مند شوند بهره
پ ناراضی و امیدوار بود با پیروزی بایدن بتواند به بازتولید روابط دیرینه خود با گرایانه ترام جانبه یک

   ایاالت متحده مبادرت ورزد.
بخش آخر این سفر نیز با این هدف انجام شده است که  دردیدار با پوتین  رسد تنظیم به نظر می

لمان آروپا با کشورهایی مثل ، سران ناتو و سران اتحادیه ا٧های گروه  بایدن بتواند در جریان نشست
به توافقات جدید دسـت  ،کنند و فرانسه که همچنان برای حفظ مراودات خود با روسیه پافشاری می

دیفـنس نیـوز گـزارش داد  در حالی کـه ظاهر شود. تری یابد تا بلکه در دیدار با پوتین از موضع قوی
جمهـوری  رئـیس ،دیدار با جـو بایـدن درمتحدان سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) قرار است 

                                                                                                                                        
  ای است که به تأسیسات مختلف آمریکا شده است. خواهانه منظور حمالت سایبری باج. ١
جمهور سـابق ایـاالت متحـده آمریکـا، یـک  ها، مسیحیان صهیونیست هستند و دونالد ترامپ، رئیس . اوانجلیست٢

  شود.  مسیحی صهیونیست شناخته می
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این  ای زمینی در اروپا ابراز کنند. های هسته در بروکسل، مخالفت خود را با استقرار موشک ،آمریکا
موضع سران ناتو، بازتاب اظهارات و مواضع قبلی ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو بوده و قرار است در 

حـل  راه ،این اقدام ناتو شود، مطرح شود. تو منتشر میای که بعد از اجالس سران نا نویس بیانیه پیش
ها با مسکو و آمادگی برای مذاکره بر سر کنترل سالح در آسـتانه اجـالس  احتمالی برای کاهش تنش

  شود.  آمریکا و روسیه در ژنو قلمداد می
و  اهکوتـ های موشـک استقرار تعلیق برای مسکو پیشنهاد در پاسخ بهمذاکرات ناتو در این زمینه 

الی در ایـن زمینـه ؤگـویی فـوری بـه سـ و و کاخ سفید از پاسخنات. است شده مطرح زمینی برد میان
تصمیمی در ایـن  ،روسیه ۸ـ  سی .اس .های زمینی اس از زمان استقرار موشک اند و خودداری کرده

نـع اسـتقرار توافـق پیمـان م ،روسیه با این اقدام گوید میآمریکا در حالی که گرفته نشده است.  باره
 ،آمریکاسابق جمهوری  رئیس ،باعث شد دونالد ترامپ و برد را نقض کرد ای میان های هسته موشک

پیمـان را  خود، ایـن روسیه مدعی است آمریکا با خروجاز طرف دیگر نیز از این توافق خارج شود. 
  .  نقض کرده است

 کـه در دیـدار بـا داعـالم کـرتین منظور در موضع انفعالی قرار دادن پـو دستی و به با پیشبایدن 
در روس هـم  اتمقامـ .کند وگو می  گفت این کشوردرباره وضع حقوق بشر در  جمهور روسیه رئیس

 در آمریکـاهای پاییز سال گذشته  دستگیری، که درباره وضع حقوق بشر نداعالم کرداقدامی تقابلی 
ها  دهد که روس این اقدام نشان می د.کرد نوگو خواه وضع زندانیان در گوانتانامو گفتخصوص  بهو 

برای مذاکره با بایدن در صورتی که بخواهد ژست طلبکارانه بگیرد، از آمادگی الزم برخوردارند و او 
را به چالش خواهند کشید. برخی کارشناسان نیز بر این باورند که روابط آمریکا و روسیه نسـبت بـه 

نگ سرد گرچه روابط دو قـدرت تیـره بـود، امـا بـا تر شده است. در دوران ج دوران جنگ سرد، تیره
شدت موجب نـاراحتی او شـده  خطاب کردن پوتین، به» قاتل«احترام همراه بود؛ اما اکنون بایدن با 

سابقه اسـت. بـر ایـن اسـاس اعـزام نیروهـای  زعم پوتین، غیرمحترمانه و بی است. این نوع رفتار به
  ها بردارد.  شود تا دست از این قبیل لفاظی ن تلقی مینظامی به مرزهای اوکراین هشداری به باید

 وی دولـت اولویـت نخسـت کـه کردنـد می تصور گرفت، برخی دست را در قدرت بایدن که زمانی
زده  جملـه بازگردانـدن سـریع و شـتاب از ها شـاخص از برخـی و بـود خواهـد روسیه با برخورد و مقابله
مریکـا و اتحادیـه اروپـا از وی و آروسـیه و حمایـت مشـترک  لمان بهآاز  ،منتقد سرسخت پوتین ،ناوالنی
بایدن بـا تشـخیص اما  .کرد های اعتراضی ناشی از آن نیز تا حدود زیادی این احتمال را تقویت می جنبش

کاهش تنش با روسیه، ایجاد فاصله بین روسیه با چین و هنـد و تمرکـز را  درست، اولویت نخست دولتش
طلبانه این کشور که تهدید اصلی منافع ایـاالت  های اقتصادی و نظامی جاه یاستمنظور مهار س بر چین به

 آن نیـز نشست در چهار حضور و اروپا به بایدن متحده خواهد بود، قرار داد. از اهداف مهم نخستین سفر
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ین اما مراودات گسترده تجاری که کشورهای اروپـایی بـا چـ شود. ارزیابی مییارگیری برای مقابله با چین 
 ،انـد های جامع راهبردی که چین و روسـیه در برابـر نـاتو و غـرب شـروع کـرده دارند یا روابط و همکاری

  .کرده استهای بایدن در این زمینه ایجاد  اساسی سر راه تالش یمانع
 ۷جو بایدن در دومین روز از نشست سـران صـنعتی جهـان موسـوم بـه گـروه در همین ارتباط 

)G7( منظور مقابله با توسعه جهشی، نفوذ خزنـده و  به ی و ژاپن درخواست کرداز کشورهای اروپای
کشـورهای در  یها گذاری در زیرسـاخت از طریـق سـرمایه قدرت فزاینده اقتصادی و امنیتی چین،

آهن، بنادر  های جدید، راه د تا دیگر برای جادهنحال توسعه، صدها میلیارد دالر بودجه تخصیص ده
بـار ثروتمنـدترین کشـورهای جهـان در  نخسـتینای بر ه چین وابسته نباشند.های ارتباطی ب و شبکه

چـین بحـث و » ١جادهیک کمربند و یک ابتکار «خصوص سازماندهی یک جایگزین مستقیم برای 
بایدن در حالی این طرح را پیشنهاد داده است که کاخ سفید به هیچ تعهد مـالی  ٢کنند. میوگو  گفت

پیمانـان  بین ایاالت متحده و همجدی گفتی اشاره نکرده و اختالف نظر برای تأمین چنین بودجه هن
  مقابله با قدرت رو به رشد چین در جهان وجود دارد. چگونگی بارهاین کشور دراروپایی 

  گیري نتیجه
بایدن برخالف ترامپ که در نخستین سفر خارجی خود به عربستان رفت، روانه اروپا شد تـا نشـان 

پیمانـان اروپـایی ایـن کشـور  متحده در روابط خارجی، شـرکای قـدیمی و هم دهد اولویت ایاالت
ای را کـه در روابـط آمریکـا بـا شـرکای  هستند. بایدن با این سفر قصد داشت از یک طـرف سـردی

گرایانه او به وجود آمده بود، بازتعریف  جانبه علت رویکردهای یک هم به اروپایی در دوره ترامپ، آن
ز طرف دیگر شرکای اروپایی را برای مقابلـه بـا چـین و تـا حـدودی روسـیه، کـه و نوسازی کند و ا

  ایاالت متحده به تنهایی قادر به مهار آنها نیست، به همکاری بطلبد. 
جمهور آمریکا با اطالع از این واقعیت که درگیـر شـدن آمریکـا در غـرب آسـیا در دوران  رئیس

بـرد، در گـام  تـوان و قـوای ایـن کشـور را تحلیـل می ها با روسیه، بیش از پیش گذشته و ادامه تنش

                                                                                                                                        
کشـور جهـان و توسـعه دو مسـیر تجـاری  ۶۰گذاری در زیربناهای اقتصادی بـیش از  طرح سرمایه ،ابتکار کمربند و جاده. ١

جمهـور  رئیس ،است که در مرکز سیاست خارجی شی جـین پینـگ» راه ابریشم دریایی«و » شمکمربند اقتصادی راه ابری«
  در سراسر آفریقا، آمریکای التین و خود اروپا گسترش یافته است.افزون بر آسیا، اکنون  قرار دارد و هم ،چین

سـاخت یـک «ها موسـوم بـه طرح آن اند مدعی بدون تأمین هرگونه منبع مالی، رویترز، سران گروه هفت. به گزارش ٢
» کمربنـد و جـاده«هتری برای طـرح بجایگزین  ،تریلیون دالر دارد ۴۰ای بالغ بر  هزینهکه ، )B3W( »جهان بهتر

 این در آلمان، صدراعظم ،سی، آنگال مرکل بی شبکه بی. به گزارش شود محقق  ۲۰۳۵تا سال تواند  میچین است و 
کید  چین قدرت با مقابله منظور به ای بودجه چنین آزادسازی برای موقعیتی در هنوز هفت گروه که است کرده باره تأ

تغییـرات اقلیمـی، بهبـود  ،ت حضور دارندنشس این که در هم اروپا اتحادیه دهد رهبران ها نشان می ش گزار نیست.
اصلی فعلی گـروه ی  ها اولویت را تر در جهان هداشتی قویبگیری کرونا و ایجاد یک نظام  اوضاع پس از دوران همه

  دانند. می هفت
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ترین متهم حمـالت  ها با روسیه را مدیریت کند (زیرا روسیه اصلی نخست سعی داشت سطح تنش
های ایاالت متحده شده و خسارات سنگینی بر جای گذاشته اسـت)  سایبری است که به زیرساخت

  اساسی را به مهار چین معطوف کند. تا در گام بعدی بتواند با جلب حمایت اروپا، تمرکز 
تواند هم در داخل درگیـر مسـائلی همچـون حمـالت شـکننده  واقعیت این است که بایدن نمی

تریلیـون دالری بــرای اصــالح  ٥/٢خواهـان بــا درخواسـت بودجــه  سـایبری و مخالفــت جمهوری
غـرب آسـیا و  ها باشد و هم در خارج از کشور درگیر تنش با روسیه، حضـور نظـامی در زیرساخت

انگیز چین را مهار کند. بر این اساس هدف سفر او به اروپا،  های آن باشد و هم خیزش حیرت هزینه
  شود.  های یادشده و تمرکز بر چین و مهار آن قلمداد می مدیریت چالش

  





  
  

 تونس در مردمی اعتراضات و سیاسی بحران بررسی

  رویداد
شم مردمی بود که در پی کشته شدن احمد بـن عمـاره، خرداد صحنه خ ٢١تا  ١٧تونس در روزهای 

دست نیروهای امنیتی، دست به اعتراضاتی گسترده زدند. آنها ضمن محکـوم  شهروند این کشور، به
آمیز پلیس، مجازات عامالن این حادثه را خواستار شدند. اما این، همـه مـاجرا  کردن رفتار خشونت

اقتصادی است که آینده این کشـور را بـا امـا و اگرهـایی هایی سیاسی و  نیست و تونس درگیر بحران
هاست که ابعـاد  مواجه کرده است. با توجه به مباحث فوق، این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش

ای را  هـای سیاسـی و اقتصـادی، چـه آینـده بحران در تونس از چه جنسی است؟ و با وجـود بحران
 توان برای تونس ترسیم کرد؟ می

 دادتحلیل روی
سـوزد و ایـن امـر  های سیاسـی و اقتصـادی می دیرزمانی است که تونس در آتش بحران: . بحران سیاسی ١

مانع از توسعه و پیشرفت کشوری شده است که اولین بذرهای بیداری اسالمی و خیزش مردمـی در آنجـا 
وزیر و  ر، نخسـتجمهـو جوانه زد. نقطه ثقل بحران سیاسی در تونس، بحث درباره میزان اختیارات رئیس

وزیران پیشـین  جمهوری تونس، پس از دیدار بـا نخسـت پارلمان است؛ به همین علت قیس سعید، رئیس
و ایجـاد سـاختار  ١٣٩٢خرداد، خواستار انجام برخی اصالحات اساسی در قانون اساسـی سـال  ٢٥در 

گوی  توانـد پاسـخ سیاسی و قانون انتخاباتی جدیـد شـد. بـه عقیـده  سـعید، قـانون اساسـی فعلـی نمـی
وگوی ملـی و البتـه افـزایش  های سیاسی و تنوع سالیق مـردم باشـد و تـونس بـه گفـت های طیف خواسته

جمهور نیاز دارد. اما راشد الغنوشی، رئیس پارلمان، پیشتر در مخالفت با نگـرش سـعید،  اختیارات رئیس
جمهـور نقـش  ت کنـیم و رئیسدر یـک نظـام پارلمـانی فعالیـ  قرار ما این اسـت کـه «تصریح کرده بود: 

  »  تشریفاتی و نمادین دارد نه یک نقش محوری و سازنده.
وگوی  اگر هدف از گفت«در همین راستا، فتحی العیادی، سخنگوی حزب النهضه، اعالم کرد: 
وگوهـا و پیشـنهاد برگـزاری  ملی، پایان بحران سیاسی تـونس باشـد، حـزب متبـوعش از ایـن گفت

العیادی افزود که کشـور از نظـر » کند. جمهوری و مجلس حمایت می ستانتخابات زودهنگام ریا
وگو و  اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و سیاسی در وضعیت دشواری قرار دارد و هیچ راهی جز گفت

ها وجـود نـدارد. سیسـتم فعلـی تـونس  توافق درباره همکاری نهادهای دولتی برای مقابله با چالش
طور مسـتقیم  جمهـور بـه جمهوری است و بـا وجـود آنکـه رئیس ریاستترکیبی از نظام پارلمانی و 
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وزیری اسـت کـه  شود، اما قدرت اصلی در اختیـار نخسـت توسط مردم و با اکثریت آرا انتخاب می
کرسـی اسـت، وظیفـه تـدوین  ٢١٧گیرد. این مجلس که دارای  اش از مجلس رأی اعتماد می کابینه

  جمهوری را بر عهده دارد. لمانی و ریاستقانون اساسی و برگزاری انتخابات پار
هـای دیپلماتیـک رسـمی و غیررسـمی هاشـم  شـدت از فعالیت از سوی دیگر، قـیس سـعید به

وزیر، و راشد الغنوشی، رئیس پارلمان، ناراضی است و خواهان قبضه اختیـاراِت  المشیشی، نخست
را بـا  به قطر سیاسی النهضه همین زمینه، سعید سفر اخیر هیئت این حوزه در دستان خود است. در

کند. در طرف مقابل، حزب النهضـه در  جمهور ارزیابی می هدف به چالش کشیدن اختیارات رئیس
را خطـاب بـه سـران سـکوالر » دیکتـاتوری و فاشیسـم«های  های رهبران خود، بارها واژه سخنرانی

  ١معرفی کرده است.» محافظ دموکراسی«دولت به کار برده و خود را 
دیگر آنکه هاشم المشیشی که از حمایت حزب النهضه برخوردار است، در جبهـه مقابـل  نکته

وزیـر کابینـه از جملـه وزیـران کشـور،  ١١، ١٣٩٩قیس سـعید قـرار دارد و بعـد از آنکـه در بهمـن 
جمهور قرار گرفت. قیس سـعید از عـدم  دادگستری و بهداشت را تغییر داد، مورد انتقاد شدید رئیس

شی در انتخاب وزیران ناراضی و معتقد بود که برخی از آنها پرونده فساد مالی دارند. مشورت المشی
به همین علت وی از دیدار با وزرایی که از پارلمان رأی اعتماد گرفته بودنـد، سـر بـاز زد. وانگهـی، 

بـر کند و معتقد است که قـانون اساسـی  شدت انتقاد می وزیر به سعید از نبود زنان در کابینه نخست
کیـد دارد. هـای سیاسـی در  در ادامـه اختالفـات میـان گروه لزوم حضور نمایندگان زن در کابینه تأ

وگوهای ملی اشـاره کـرد. در ایـن  توان به موضع مخالف اتحادیه کار تونس با ادامه گفت تونس، می
فتـه چارچوب، سامی الطاهری، معاون دبیرکل این اتحادیه، اعالم کرد که حزب متبوعش تصمیم گر

  قیس سعید خارج شود. وگوی ملی پیشنهادی است از طرح گفت
شـدت  ثباتی و ناکارآمدی اقتصادی است که البتـه به روی دیگر بحران تونس، بی . بحران اقتصادی: ٢

رو، ناتوانی حکومت در تأمین  های قدرت است. ازاین برخاسته از بحران سیاسی و منازعه بین بلوک
باعث شده است میـزان  ١٩گیری کووید  های اقتصادی و همه ارایی طرحگذاری خارجی، ناک سرمایه

هـزار  ١٦٠، بیش از ١٣٩٩فروردین  ١١تا  ١٣٩٨دی  ١١درصد برسد. از ١٩بیکاری در این کشور به 
درصـد و در  ۱۵اند. همچنین میزان فقر در سطح ملی به  شهروند تونسی شغل خود را از دست داده

درصد رسـیده اسـت. طبـق آمـار انسـتیتوی عربـی مـدیران نهادهـای  ۴۰مناطق داخلی به بیش از 
مؤسسه اقتصادی یا ناگزیر بـه تـرک تـونس شـده یـا بـرای همیشـه تعطیـل  ۳۰۰اقتصادی، بیش از 

درصد کاهش یافته که طبـق بـرآورد  ٢٫٨حدود  ١٣٩٩تولید ناخالص ملی تونس در سال  اند. شده
                                                                                                                                        

  ، موجود در:۱۴۰۰ /٢٤/٣، »ها و ابعاد دور جدید بحران سیاسی در تونس؛ زمینه«سایت الوقت،   . وب ١
http://alwaght.net/fa/News/199723/ 

http://alwaght.net/fa/News/199723/
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عالوه  بوده است. به ١٣٣٤مان استقالل تونس در سال المللی پول، شدیدترین رکود از ز صندوق بین
 ١٤٠٠میلیارد دالر رسیده است و دولـت بایـد تـا دی  ٣٠های خارجی تونس به حدود  میزان بدهی

میلیـارد دالر  ٦ها را پرداخت کنـد؛ حـال آنکـه ایـن کشـور  میلیارد دالر از این بدهی ٤٫٥بیش از 
   ١کسری بودجه دارد.

المللـی  میلیارد دالر وام از صندوق بین ٤لت تونس را وادار به درخواست این وضع بحرانی، دو 
 راه تواند اقتصاد بی پول کرده است؛ هرچند این وام هم نمی

ً
حلـی  ثبات تونس را سامان دهد و عمدتا

موقت برای گذر از انبـوه مشـکالت در حـوزه اقتصـادی اسـت. وانگهـی دولـت بـرای اصـالحات 
های دسـتمزد بخـش دولتـی و فـروش  انه کاالهای اساسی، کاهش هزینـهاقتصادی مانند کاهش یار

رو است و اختالفات اساسی میان هیئـت حاکمـه و مخالفـت  سهام دولت با وضعیت دشواری روبه
      ٢های کارگری، انجام این اصالحات را با چالشی بس جدی مواجه خواهد کرد. اتحادیه

  گیري   نتیجه
سـتوه آمـده  العابدین بـن علـی به آن مردمی که از دیکتاتوری زینده سال از خیزشی گذشت که طی 

بودند، با تظاهرات گسترده، زمینه سقوط او را رقم زدند و فصلی نو را در حیات سیاسی تونس آغـاز 
های سیاسی و منازعات در سطح کالن اجازه  کردند. اما گذر زمان نشان داد که اختالفات میان گروه

انـد تـا  ای مـبهم چشـم دوخته دهد و مردم همچنان به آینده در تونس را نمی برقراری ثبات و آرامش
بست سیاسی خارج شـود. در واقـع، بخشـی از بحـران سیاسـی تـونس زاییـده  کشورشان از این بن

جمهوری است که در تضاد کامل با مفاد قانون اساسی و اختیارات پارلمـان قـرار  های رئیس خواسته
ان اقتصادی در تونس شدت گرفتـه و بـا رشـد بیکـاری و کسـری بودجـه، دارد. از سوی دیگر، بحر

های سیاسی نتوانند بـر  تر شده است و چنانچه بلوک نارضایتی مردم از دولت و هیئت حاکمیت فربه
سر میزان توزیع قدرت و دایره اختیارات نهادها بـه اجمـاع الزم برسـند، تـونس همچنـان در مـدار 

  ها و منازعات داخلی گام بر خواهد داشت.  ی، شکافثباتی، ناکارآمد بحران، بی
 

                                                                                                                                        
ثباتی سیاسی منجر به تشدید بحـران اقتصـادی  بی تونس در باتالق بحران سیاسی و اقتصادی؛«حمادی معمری، .  ١
   https://www.independentpersian.com/node/117356/, 6/11/1399، موجود در: »ر تونس شده استد
  ، ٣٠/٥/٢٠٢١، »علی خطی نظیره اللبناني؟ تحلیل: هل یسیر االقتصاد التونسي«دویتسه فیله،  .٢
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 طالبان سیاسی فقه در دولت وظایف

  رویداد
های  ها و دسـتورالعمل امروز با افزایش قدرت طالبان و نیز با توجه به ادبیات سیاسی اخیر این گروه در نامه

های  شود و مبتنی بر ارائه شـیوه سیم به همه نیروهای حاضر در میدان ابالغ می ـ که گاهی از طریق بی خود
ـ پرداختن بـه ابعـاد مختلـف فقـه سیاسـی  های مبارزه با نظام حاکم) است داری (و نه فقط شیوه حکومت

طالبان اهمیتی مضـاعف یافتـه اسـت. همچنـین بـا پیشـروی سـریع نیروهـای طالبـان در اقصـی نقـاط 
و قواعد فقهی و حقوقی مد نظـر آنـان مـورد افغانستان، بار دیگر بحث از چیستی نظام حکومتی این گروه 

توجه مردم و کارشناسان حوزه آسیای مرکزی و جنوبی از شرق و غرب عالم قرار گرفته است و آنـان سـعی 
شـک یکـی از  زیادی در کنار زدن پرده ابهام از اندیشه سیاسی و فقه سیاسی طالبان دارند. در این میـان بی

ت که در نظام اعتقادی طالبان برای دولت در نظر گرفته شـده اسـت؛ ترین ابعاد، شناخت وظایفی اس مهم
اند،  خود بر عهده دولـت گذاشـته  زیرا شناخت چیستی دولِت مد نظر طالبان و تکالیفی که در فقه سیاسی

های این گروه در ارتباط با قانون اساسی، دولت موقت و در نهایت نظـام اسـالمی  رسان فهم خواسته یاری
شان است. پیشتر برخی مشترکات میان اندیشه اسالمی شـیعی و سـنی در ارتبـاط بـا وظـایف مورد تأکید

های شیعی شـده بـود. در ایـن  دولت باعث مطرح شدن پیشنهاد اصالح قانون اساسی افغانستان در رسانه
  یادداشت به این مهم خواهیم پرداخت.

  تحلیل رویداد
ویژه فقه سیاسـی، در قـرون  کردن آرای فقهی خود، بهبه دالیل سیاسی و اجتماعی، اهل سنت در مکتوب 

اند. (برخالف ثبت احادیث که شـیعه  ای در این زمینه تولید کرده تر عمل و آثار برجسته اولیه اسالمی فعال
شـک  در این زمینه هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ دقت در ثبت سلسله راویان، پیشتاز بوده اسـت.) بی

ئل فقهی و فقه سیاسی خود وامدار همین دست از آثار و نویسـندگان آن هسـتند و در طالبان در زمینه مسا
پردازان بزرگ سیاسی در تمدن اسـالمی  عنوان نظریه ادبیات خود نیز به اشخاصی چون ماوردی و غزالی به

  داند: چیز می ۱۰اند. ماوردی وظایف حکومت را  اشاره کرده
 . پاسداری از دین؛ ۱
 های اختالف و پایان بخشیدن به نزاع؛ طرف . دادرسی میان ۲
 منظور حفظ امنیت مردم؛ . حراست از کیان و دفاع از قلمرو به ۳
  . اجرای حدود الهی؛ ۴
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 . استوار ساختن مرزها؛ ۵
 ورزند. . جهاد با کسانی که با اسالم عناد می ۶
 . گردآوری فیء و زکات؛ ۷
 ل؛الما . تعیین مقدار عطایا و حقوق متوجه بیت ۸
 ها؛ کار گماردن افراد امین و خیرخواه در مسئولیت . به ۹
 ١. نظارت مستقیم بر کارهای متعلق به همه رعایا. ۱۰

صالح آوردن ظواهر و بواطن مردم دانسته و این شأن را در اصل  معنای به غزالی نیز سیاست را به
عهده حکام، فقها، علمای آخـرت و  از آن انبیا معرفی و اضافه کرده است در نبود انبیا، این وظیفه بر

وعاظ است؛ بدین شرح که حکام و فقها اصالح ظواهر خـواص و عـوام را برعهـده دارنـد؛ علمـای 
اند؛ وعاظ نیز اصالح بواطن عوام را بر عهده دارنـد و دولـت  آخرت اصالح بواطن خواص را متکفل

بهان خنجی که بحـث مفصـلی روز ٢موظف است بستری را برای این روند اصالح مردم ایجاد کند.
گویـد کـه  درباره امارات اسالمی ارائه داده، خواهان حضور مجتهد در رأس حکومت است؛ اما می

چنین چیزی در عصر کنونی (قرن دهم هجری) کمتر ممکن است و باید امرا و سالطین بـا شـنیدن 
. طالبـان در چنـین ویژه پاسداری از دین بپردازنـد داری خود به حرف مجتهدان به وظایف حکومت

های مسـلح، و بـاز  بستر اندیشگی، وظیفه حکومت را اجرای شریعت، مقابله با فساد و ناامنی گروه
های ابتدایی، طرح روشنی از یـک نظـام  دانند. هرچند آنها در سال ها و تأمین امنیت آن می کردن راه

ر، به شـالوده نظـام سیاسـی سرعت بر اساس سه اصل شورا، شریعت و امی اما به ٣اسالمی نداشتند،
» الیحـه«ای از قواعـد حقـوقی در کتـابی بـه نـام  انـد. طالبـان بـا تنظـیم مجموعـه خود شکل داده

شک امروز هم از منابع اصلی فقـه و فقـه  دستورالعملی برای نیروهای خود صادر کرده بودند که بی
ها و ابـالغ  ر بیانیـهسیاسی جنبش طالبان است. این گـروه در موقعیـت کنـونی خـود نیـز بـا صـدو

کنـد.  هایی خطاب به نیروهای خود، وظایف حکومت را بـا جزییـات بیشـتری مطـرح می بخشنامه
 
ً
  حقـانی  الدین سـراج جدیدترین موضع طالبان در رابطه بـا وظـایف حکومـت در پیـامی کـه اخیـرا

است. در این شده صادر کرده، قابل مشاهده  تصرف مناطق فرماندهان به خطاب (از رهبران طالبان)
خواهد که عالوه بر فاز نظامی و مبارزاتی با نظام مسـتقر، بـه فـاز  پیام، حقانی از نیروهای طالب می

ها زمینه بسـط حکومـت و  داری نیز توجه کنند و با اتخاذ این دستورالعمل تشکیل دولت و حکومت
  دوام آن را برای طالبان فراهم سازند.

                                                                                                                                        
  .۴۳ـ ۴۲، ص۱۳۸۳. ابوالحسن ماوردی، آیین حکمرانی، ترجمه حسین صابری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ١
  .۹۸ـ۹۰، ص۱۳۹۲های سیاسی در اسالم و ایران، تهران: سمت،  . حاتم قادری، اندیشه٢
  .۵۰، ص۱۳۸۲. وحید مژده، افغانستان و پنج سال سلطه طالبان، تهران: نشر نی، ٣
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 بـه پیـام این مهم است. نکات شده منتقل فرماندهان به سیم بی با ها در روزهای اخیر فرمان این
  قطر، چنین است: در طالبان سخنگوی وردک، از دکتر نعیم نقل
 سـطح در، کشـورند مختلـف منـاطق و قبایـل، اقوام از اسالمی امارت مجاهدین که از آنجا  .۱ 
 دهنـد می اطمینـان وطنان هم همه به و کنند می را نمایندگی مختلف قشرهای و قبیله و قوم هر کشور

   گرفت. نخواهد  صورت خصمانه و طلبانه برتری، جویانه انتقام،  آمیز رفتار تبعیض کس هیچ با
 دشـمن صـف در ایسـتاده کارمندان سایر و نظامیان] ها [شبه اربکی، پلیس، ها] . به عساکر [نظامی۲
 کمـال بـا اسـالمی امـارت آغـوش بـه مه ها آن، دیگر عساکر صدها همچون که کنیم اعالم می دیگر بار

  گشت. بر خواهند هایشان خانه به اطمینان با و نماییم می استقبال آنها از ما آوردند. پناه اطمینان
 آنهـا بـه مجاهـدین و اند کشـیده دسـت مخالفـت از که [نظامیان] پیشین عساکر و مقامات .۳
 بـه نـه آنهـا. دهند شده] ادامه مفتوحه [فتح مناطق در خود آرام زندگی به، اند داده مال و جان امنیت
  کنند. اختیار را مخالفت راه دوباره نه و بکوچند دشمن کنترل زیر مناطق

 را امنیت، ها [شهرستان] ولسوالی گرفتن با که است شده توصیه اسالمی امارت مجاهدین به .۴ 
 مراکـز سـایر و ها صـرافی، زارهـابا، ها دکان امنیت دولتی، تأسیسات بر عالوه  و، کنند تأمین آنجا در

  نرسد. زیان کسی شخصی اموال به تا کنند تأمین را تجارتی
 اثر شده] بر [فتح مفتوحه مناطق در المنفعه عام اماکن سایر و ها کلینک، مکاتب، مدارس اگر .۵ 
  ادامه دهند. خود کارهای به و شوند فعال دوباره فوری باید، باشند [بسته] شده مسدود ها جنگ

توانـد  نمی شـان اموال بـه کس هیچ که دهیم می اطمینان داران مغازه و دکانداران، تجار  همه به .۶ 
 تـا، اسـت امنیت تأمین دهند می انجام یکجا به رسیدن با مجاهدین که کاری نخستین رساند. زیان
  گردد. مصون مردم آبروی و مال، جان
 داشـته  نگـه فعال، است افتاده اسالمی تامار مجاهدین دست به که تجارتی مرزی شهرهای .۷ 
 بدون تجارتی دفتری کارهای و یابد می ادامه مثل گذشته تجارتی واردات و صادرات همه و شوند می
  رود. می پیش مانعی هیچ
 منـاطق به مجاهدین رسیدن با که شود می داده اطمینان افغانستان همسایه کشورهای همه به .۸ 
 در و شـد خواهـد حفظ گذشته همچون حسنه روابط و آید نمی پیش اآنه برای مشکلی هیچ، مرزی
 همسـایه کشـورهای خاک همچنین. آید نمی پیش مانعی وآمد رفت [شهرهای مرزی] و بنادر بخش
  است. امان شاءالله در ان ما طرف از نیز

، زنـان بـه، شـود نمی ضـایع کسـی حق، کشور بر مناطق اسالمی امارت مجاهدین با سلطه .۹ 
اسـالمی  امارت که شود می داده اطمینان دیگر بار جامعه و همه قشرهای ها رسانه، ها اقلیت، انمرد

 مشـروع خـدمت و کـار زمینـه و شـود می داده شان شرعی حقوق همه، کند می احترام نگاه با به آنها
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  شد. خواهد فراهم برایشان
 و تعـدی ظلـم کس هـیچ بـه شـود می دسـتور داده اسالمی امارت مجاهدین و مسئولین به .۱۰
 ، کنند می ظلم مردم بر که شدند دیده در معرکه جنگ کسانی اگر نکنند.

ً
 بـه و سـالح خلـع باید فورا

  شوند. سپرده محاکم
 منـاطق امور در تمام مسئولیت، امارتی مسئوالن سایر [فرمانداران] و ولسواالن، والیان همه .۱۱

ملکـی  مـردم بـه یـا، شوند ناراضی مردم کنند یا فلتغ کارهایشان در اگر کاریشان را برعهده دارند.
  شد. خواهد بازپرسی مسئولین از، آید پیش دیگر مشکلی یا شود وارد تلفات [غیرنظامی]

 هـای خیزش نـام و بـه، زننـد می دامـن جـدل و جنـگ آتش به کشور در هم هنوز که آنانی .۱۲ 
 نامشـروع قـدرت دوام بـرای یا کنند می حمسل را غیرمسئول افراد و نظامیان] ها [شبه اربکی، مردمی
 برخـورد کـه بداننـد بایـد، کنند می سوء استفاده »خیزش «عنوان به ملکی [غیرنظامی] مردم از خود
 هـر از بایـد شد؛ بنـابراین خواهند محروم عفو از بود و خواهد جدی بسیاری آنها با اسالمی امارت
 حلقـات چنـین در اختیـار را خـود اوالد نبایـد نیـز مـردم کننـد. خـودداری خصـمانه حرکت گونه
  .کنند جلوگیری ها این گروه آنها به پیوستن باید از و بگذارند طلب جنگ

  گیري نتیجه
ورزی افرادی نظیر ماوردی، غزالی و خنجی شکل گرفته اسـت و  فقه سیاسی طالبان در بستر اندیشه

نیت، داوری بر اساس دیـن و صورت سنتی اهدافی نظیر جاری بودن شریعت در جامعه، حفظ ام به
کند. در متون اختصاصـی  ها، حراست از مرزها، گردآوری زکات و ... را دنبال می پایان دادن به نزاع

های جدید این گروه، به نکات زیر اشاره شده است: تعلق دولـت بـه  ویژه در دستورالعمل طالبان، به
ن مسلحی که قصد زمین گذاشتن سـالح را همه اقوام و پرهیز از تعصب قومی، امان دادن به مخالفا

ویژه  هایی که چنین قصدی دارند)، تأمین امنیت جامعه بـه ها و پلیس دارند (در شرایط کنونی ارتشی
ها، تـأمین امنیـت  ها و بیمارسـتان امنیت بازارها و کسب و کار مردم، فعال کـردن مکاتـب، مدرسـه

ها مطابق احکـام اسـالمی،  حفظ حقوق اقلیتمناطق مرزی و اطمینان دادن به کشورهای همسایه، 
جلوگیری از تعدی نیروهای مسـلح بـه مـردم عـادی، پاسـخگو بـودن مسـئوالن نسـبت بـه حیطـه 

  پردازند. های مسلح جدید ضد طالبان می شان و برخورد شدید با کسانی که به تشکیل گروه وظایف
  


