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  اتانتخاب آستانه در عراق سیاسی آرایش بررسی
  
  

  رویداد
جمانـه . «برگـزار شـود )١٤٠٠(مهـر اکتبر آتی ١٠انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق قرار است در 

هـا و  ای آمار نهایی شمار نامزدها، ائتالف در بیانیه ،، سخنگوی کمیساریای عالی انتخابات»غالیال
 :است اعالم کرده به شرح ذیل را احزاب حاضر در انتخابات آتی

 ٢١های انتخاباتی:  ائتالف -١
 ١٠٩کننده:  احزاب شرکت -٢
 حزب ٥٨ها:  احزاب حاضر در قالب ائتالف-٣
 ٧٨٩کنند:  شمار نامزدهایی که به صورت مستقل در انتخابات شرکت می -٤
 ٩٥٩ها:  شمار نامزدهای حاضر در انتخابات در قالب ائتالف-٥
 ١٥٠١شمار نامزدها در چارچوب احزاب: -٦
 ٩٥١ی زن: شمار نامزدها -٧
 ٣٢٤٩١مجموع نامزدهای انتخاباتی: -٨
تحریم و عدم مشارکت  ه است که گفت ، سخنگوی کمیساریای عالی انتخابات»جمانه الغالی«

الغـالی  .های سیاسی در انتخابات پارلمانی آتی هیچ تاثیری بر روند انتخابات ندارد احزاب و گروه
راف از انتخابات را بـه ایـن کمیسـاریا ارائـه نکـرده با بیان اینکه هیچ نامزدی تاکنون درخواست انص

همه آنچه درباره انصراف و تحریم انتخابـات اعـالم شـده، تنهـا اظهـارنظر اسـت و «است، گفت: 
 گیری از گردونه انتخابات ارائـه نکـرده نامزد انتخابات تا به امروز هیچ درخواستی برای کناره ٣٢٤٩

از نامزدی انتخابات به شکل صحیح و با درخواست رسـمی اگر انصراف «وی در پایان گفت:  .»اند
  ٢».هم انجام شود، تاثیری بر فرایند انتخاباتی ندارد

 ٤تـاکنون ه است که ای گفت در بیانیهنیز ی حقوق بشر عراق د، مدیر مرکز راهبر»حازم الردینی« 
سـاریای عـالی هـای هوشـمند انتخابـاتی خـود بـه کمی دهنده عراقی برای تحویل کارت میلیون رای

                                                                                                                                        
1. https://mdeast.news/2021/07/31/ 
2. https://mdeast.news/2021/07/29/ 

https://mdeast.news/2021/07/31/
https://mdeast.news/2021/07/29/
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روز  دهنـدگانی کـه اطالعـات خـود را بـه الردینی در ادامه از تمـام رای .انتخابات مراجعه نکرده اند
روز به زمـان انتخابـات  ٦٥نام مراجعه کنند زیرا علیرغم اینکه تنها  اند خواست تا به مراکز ثبت کرده

نـام  داده نشـده در مراکـز ثبتمیلیون کارت هوشمند انتخاباتی تحویل  ٤باقی مانده است، بیش از 
 ١.باقی مانده است

  تحلیل رویداد 
 –از سـه طیـف هـویتی ها و احـزاب سیاسـی  عرصه سیاسی عراق شاهد حرکت مستمر برخی گروه

اکتبـر آتـی اسـت.  ۱۰هایی برای ورود به انتخابات پارلمـانی در مسیر تشکیل ائتالف قومیتی عمده
اکتبـر سـال جـاری مـیالدی برگـزار  ۱۰براساس اعالم قبلـی انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که 

ها از مخالفت تعدادی از احزاب با برگزاری ایـن  شود، اهمیت فراوانی دارد. اگرچه برخی زمزمه می
حکایت دارد، بررسی آرایش سیاسی و چینش بـازیگران  ۲۰۲۲انتخابات و تعویق آن تا اواسط سال 
رسد. از سوی دیگر و با توجـه بـه عـدم امکـان  میت به نظر میدر فضای پیشاانتخاباتی اما حائز اه

رسـد  تغییر ائتالف ازسوی اعضای واردشده به پارلمان براساس قانون جدید انتخاباتی، بـه نظـر می
های دوره پـیش از برگـزاری انتخابـات و ورود نماینـدگان بـه پارلمـان، اهمیـت  ها و چینش ائتالف

ب شناسایی آرایش سیاسی در فضای انتخاباتی عراق، ضـرورتی بیشتری یافته است. در این چارچو
  .خواهد داشت وسیعینیز ارتباط  و مصالح محور مقاومتانکارناپذیر است که با منافع 

حوزه انتخابیه تقسیم شده که شـامل اقلـیم کردسـتان  ۸۳برای انتخابات پارلمانی آتی، عراق به 
پارلمان در نظر گرفته شده است. هر حوزه انتخابیـه  هزار نفر یک کرسی ۱۰۰شود و برای هر  نیز می

های سیاسی بـه  یک نماینده زن در پارلمان خواهد داشت و به همین دلیل بسیاری از احزاب و گروه
دنبال استفاده حداکثری از فرصت حضور نمایندگان زن در پارلمان هستند و در فهرسـت خـود، بـه 

 .اند دهمعرفی کاندیدای زن توجه بیشتری نشان دا

 وضعیت چینش نیروهاي سیاسی شیعیان
دهنده نوعی گذار از تمرکـز  رسد، نشان آنچه تاکنون در فضای سیاسی عراق قابل مشاهده به نظر می

های مدنی اسـت. بـه عبـارت دیگـر نارضـایتی  های مذهبی و قومی به توجه به شاخصه بر شاخصه
هـا، دیگـر دیـن،  یان بخش قابل توجهی از آنشیعیان از فساد و ناکارآمدی ، باعث شده تا حداقل م

رسـد  مذهب و قومیت مالک اصلی برای گرایش سیاسی مردم نباشد. بـه همـین دلیـل بـه نظـر می
تـاکنون و  ۲۰۱۹دهنـدگان بـا توجـه بـه اعتراضـات اکتبـر سـال  حداقل بخش قابل تـوجهی از رأی

معیارهـای جدیـدی در صـندوق احزاب ، رأی خود را بـا برخی همچنین فساد و ناکارآمدی متراکم 
                                                                                                                                        
1. https://mdeast.news/2021/08/06/2 
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 سمت و سوی ملی
ً
 .خواهد داشت و غیر مذهبی  گرایانه رأی بیاندازند. این معیارها طبیعتا

دهد اگرچـه شـیعیان، وزن سیاسـی  بندی وضعیت فعلی فضای پیشاانتخاباتی نشان می صورت
ن در پارلمـان سو قدرت نیروهای مدنی و مستقلی بیشتری در پارلمان آتی خواهند داشت، اما از یک

 هـای قبـل نسبت به دوره وزیر های شیعیان برای تعیین نخست یابد و ازسوی دیگر چالش افزایش می
خواهد بود. بخشی از دالیل این روندها به تغییر نظـام انتخابـاتی و تقویـت آرای تر احتماال فزاینده 

و تقویـت  اگر اسالم های ضعف جریانگردد و بخشی نیز دالیل گفتمانی دارد و ناشی از  فردی بازمی
گرایی در عراق است. عالوه بر این با توجه به حضـور پرشـمار کاندیـداهای مسـتقل، احتمـال  ملی

 .در پارلمان آتی وجود دارد اسالم گراکاهش قابل توجه تعداد نمایندگان 
گیری مقتدی صدر از شرکت در انتخابات زودهنگام پارلمانی، اگرچـه بـا مخالفـت  اعالم کناره

ها بـا برخـی  کمیساریای عالی انتخابات مواجه شد، امـا ائـتالف احتمـالی پسـاانتخاباتی صـدری
ای از ابهام قـرار داده اسـت. هرچنـد کـه برخـی  هاله احزاب ازجمله حزب دموکرات کردستان را در

دهـد گفتمـان  معتقدند صدر به دنبال تعویق انتخابات است، امـا فضـای سیاسـی عـراق نشـان می
هـا  های اخیـر برخـی ائتالف نان برگزاری انتخابات در اکتبر آینده است. اگرچه در هفتهغالب، همچ

روی اخبـار  ازجمله ائتالف وابسته به ایاد عالوی نیز از شرکت در انتخابات انصراف دادند. بـه هـر
  .ها به دنبال تعویق انتخابات هستند صدریکه  دهند  ضد و نقیض نشان می

ائـتالف  ۵حـدود راستا با تغییرات جدید در قانون انتخابات، با مشـارکت  ائتالف فتح تاکنون و هم
در انتخابات آتی حاضر خواهد شد. این ائـتالف احتمـاال پـس از تشـکیل پارلمـان و در فرآینـد  دیگر

با توجـه بـه وضـعیت سیاسـی عـراق و  وزیر با اتحادیه میهنی در کردستان همراه شود. انتخاب نخست
رسد که سایر جریانات شـیعی  بعید به نظر می سید عمار حکیم و حیدر العبادی، ها و مواضع  سیاست

 .ازجمله نصر به رهبری حیدرالعبادی و حکمت ملی به رهبری عمار الحکیم به ائتالف فتح بپیوندند
هـادی العـامری و قـیس  ائتالف فتح به رهبریعبارتند از: های شیعه  های برگرفته از گروه ائتالف
نخست وزیر پیشین عراق که جنـبش اراده  ،ئتالف دولت قانون به رهبری نوری المالکیالخزعلی، ا

و حزب الله عراق و جنبش جوانان و برخی گروههای وابسته به حزب الدعوه از جمله ایـن ائـتالف 
وزیـر سـابق  نخست العبادی حیدر که  ائتالف نیروهای دولت ملی به رهبری عمار الحکیم .هستند
 بـدون کـه صـدر مقتـدا رهبـری بـه صـدر جریان. دارد عهده بر را آن ریاستی شورای رهبری  عراق
 کـه حمـودی همـام رهبری به  تصحیح ائتالف و شد خواهد انتخاباتی رقابت وارد) سیاسی(شریک
 ١.شود می اسالمی عمل سازمان و اسالمی اعالی مجلس شامل

                                                                                                                                        
1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/12/2514452/ 
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جریان اصلی در اهـل سـنت  در این میان، به چنداهل سنت. وضعیت چینش نیروهای سیاسی 
توان اشاره کرد: جریان متمرکز در استان االنبار به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس فعلی پارلمان  می

هستند، جریان متمرکز بر موصل به رهبری اسامه النجیفی که متحده  عربی که مورد حمایت امارات
دین کـه مـورد حمایـت عربسـتان ال های فعال در استان صالح شوند، سنی ازسوی ترکیه حمایت می

بـه رهبـری » العزم«قرار دارند و تشکل سیاسی  ها ذیل رهبری احمد الجبوری هستند و بخشی از آن
  .مورد حمایت قطر استبیشتر  خمیس الخنجر که 

نقشه سیاسی اهل تسنن این کشور از سـه ائـتالف اصـلی تشـکیل توان ادعا کرد که  بنابراین می
خمیس الخنجر، چهره سیاسی و تـاجر عراقـی، دومـی بـه ریاسـت اسـامه  شده که اولی به ریاست

النجیفی، معاون رئیس جمهور سابق عراق و سومی به ریاست محمـد الحلبوسـی، رئـیس پارلمـان 
رسـد در میـان جریانـات اثرگـذار اهـل سـنت،  به نظر می .هستند فعالیتفعلی این کشور در حال 

احتماال بتوانـد آرای  تری که دارد، توجه به فعالیت گسترده با محمد الحلبوسی، رئیس فعلی پارلمان
 ۴۰بیشتری برای خود و حزب متبوعش کسب کند. هرچند که خمیس الخنجر نیـز سـودای کسـب 

  .کرسی پارلمانی را دارد
کردها در انتخابات پارلمانی پـیش رو همچنـان در قالـب دو اکراد:  وضعیت چینش نیروهای سیاسی

آفرینـی خواهنـد کـرد. فضـای  عنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیـه میهنـی نقشجریان سنتی خود، ی
و کنشگری بازیگران خارجی در این منطقه، شرایط را برای ایفای نقش سـایر  کردستان عراق سیاسی اقلیم

بـا بغـداد  تعامـل آینده در ها محدود کرده است. در این شرایط، مسائل اساسی کردها، همچنان در جریان
های شـکاف در ایـن  های اخیر در دو جناح حزب اتحادیه میهنی، زمزمه ف خواهد شد. البته درگیریتعری

رسد امکان تضعیف اتحادیه در آسـتانه انتخابـات پارلمـانی آتـی وجـود  حزب را مطرح کرده و به نظر می
ترک اتحادیـه اینکه در روزهای اخیر، رویارویی بافل طالبانی و الهور شیخ جنگی دو رئـیس مشـ دارد. چه

جریـان  رسـد  شـد و بـه نظـر می کردستان عراق (سـلیمانیه) ها در اقلیم میهنی، سبب بروز برخی ناآرامی
 .را از قدرت دور خواهد کرد ، شیخ الهور جنگیطالبانی

هـای پیشـین بـرای کردهـا، اثرگـذاری  شاید تفاوت مهم انتخابات زودهنگام آینده بـا انتخابات
وزیر باشـد. تشـتت  ی در روند تعیین فراکسیون اکثریـت و انتخـاب نخسـتهای کرد فزاینده جریان

آفرینی کردها بیش از گذشته فراهم کرده اسـت و احـزاب کـرد  میان شیعیان عراق، فضا را برای نقش
بـرداری از ایـن فرصـت هسـتند. برخـی اظهـارات  ویژه حزب دموکرات کردسـتان بـه دنبـال بهره به

تواند از آن اهـل  حلبوسی مبنی بر اینکه ریاست جمهوری عراق، میهای اهل سنت ازجمله ال چهره
همچنـان  ،شیعیان و کردهـا  که دهد سنت باشد و واکنش برخی احزاب شیعه به این ادعا، نشان می

 .قائل به تقسیم سه منصب اصلی کشور بر روال فعلی هستند
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ـرق مختلـف خـود را با این اوصاف، 
ُ
بـرای انتخابـات احـزاب سیاسـی کردسـتان عـراق بـه ط

کنند. حزب دموکرات کردستان عراق به صـورت مسـتقل پـا  زودهنگام پارلمانی این کشور آماده می
به عرصه انتخابات خواهد گذاشت اما اتحادیه میهنی کردستان ضمن اعـالم ائـتالف کردسـتانی بـا 

  است.جنبش تغییر، با دو حزب اسالمی این منطقه نیز توافقنامه انتخاباتی امضاء کرده 
مسئول دفتر انتخاباتی حزب دموکرات کردستان عراق اعالم کرده است که حزب  ،خسرو گوران

خواهـد بـود. بیشـترین تمرکـز  اکاندیـد ٥٥حوزه انتخابیه در سراسر عـراق دارای  ٣٠متبوع وی در 
های اربیـل و دهـوک در اقلـیم  های گذشـته در اسـتان انتخاباتی حزب مسعود بارزانی همچون دوره

حزب دموکرات کردستان عراق در  ٢٠١٧اکتبر سال  ١٦دستان خواهد بود. اگرچه پس از حوادث کر
  ١کرکوک حضور نداشته است اما در انتخابات این استان نیز مشارکت خواهد داشت.

زن در آن رقابـت  ٣٦نـامزد ازجملـه  ١٣٦دایره انتخاباتی تقسـیم شـده کـه  ٣استان کرکوک به 
بـا آغـاز تـدارکات در  .این استان و یک کرسی مسیحیان دسـت یابنـد های یکرستمام کنند تا به  می

ترین موضـوع در ایـن اسـتان  برای اجرای انتخابات پیش از موعد عراق، جالب توجه کرکوک استان
به کارزار انتخاباتی در این استان پس » مسعود بارزانی«بازگشت حزب دموکرات کردستان به رهبری 

 ٢.از تحریم آن در دوره قبل است
همچنین حزب اتحادیه میهنی کردستان که در دوره قبل تنها تشـکل کـرد بـود کـه در انتخابـات 
کرکوک شرکت کرد، این بار هم نام تشکل انتخاباتی خود و هم به جز یکی، همه نمایندگانش از این 

 .را تغییر داده است استان
کننـد. ضـمن اینکـه دو  این دو حزب بزرگ کرد، در کرکوک با دو حـزب کـرد دیگـر رقابـت می

کنند. یکی از این دو تشکل ترکمان کـه  تشکل ترکمان نیز در این استان خود را برای رقابت آماده می
دگان سابق خـود را نـامزد برنده آرای ترکمانان استان شده بود، در این دوره همه نماین ٢٠١٨در سال 

یک کرسی از این استان داشته باشند با چهار » کوتا«مسیحیان نیز که باید به حکم قانون .کرده است
  ٣.کنند لیست انتخاباتی رقابت می

عراقی از نفوذ شماری از نامزدهای مرتبط بـا حـزب کـارگران کردی و مسئوالن همچنین  برخی 

                                                                                                                                        
اردیبهشـت  ١٣. خبر گزاری تسنیم،آرایش احزاب سیاسی کردستان عـراق پـیش از انتخابـات زودهنگـام پارلمـانی، ١

  /https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/13/2496450 - ،قابل دستیابی در سایت:١٤٠٠
نـامزد را  ۲تخابات کرکوک نشده بود، این بـار حاضر به مشارکت در ان ۲۰۱۸حزب دموکرات کردستان که در سال .  ٢

تر از نماینده مجلـس  ، یکی از این دو نامزد که پیش»شاخوان عبدالله«در همین دایره انتخاباتی معرفی کرده است. 
شود و افزود کـه  گوید شمار اندک نامزدهای حزب دموکرات در کرکوک به نظام انتخاباتی مربوط می عراق بوده، می

  حزب دموکرات معرفی نامزدهای اندک برای تضمین پیروزی است.استراتژی 
3. https://mdeast.news/2021/08/01/ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/13/2496450/
https://mdeast.news/2021/08/01/
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هـای ایـزدی و از  ات پارلمانی آتـی در قالـب احـزاب و جریانکردستان ترکیه (پ ک ک) در انتخاب
نـاظران  .طریق حوزه انتخابیه سوم در استان نینوا و مشخصا در شهر سنجار و اطراف آن خبـر دادنـد

تحوالت سیاسی عراق معتقدند که این اقدام در راستای ایجـاد پوشـش سیاسـی بـرای پ ک ک در 
رد و مشخصا حزب دموکرات اقلیم کردستان به رهبری درون شهر سنجار و رقابت با احزاب سنت

ُ
ی ک

نی است در کنار دیگر گروه» مسعود بارزانی«
ُ
 ١.های سیاسی عرب س

  گیري و ارزیابی نتیجه
انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق در اکتبر آینده، اهمیت فراوانی در معـادالت داخلـی و حتـی 

 کاهش ای خواهد داشت. آرایش سیاسی فعلی  منطقه
ً
نشان از افزایش تکثر در پارلمان آتی و احتماال

وزیر  رو فرآیند تعیین فراکسیون بزرگتر و معرفـی نخسـت های شیعیان در آن دارد. از این تعداد کرسی
 .شود های بیشتری مواجه می نیز احتماال با چالش

 تگاه هـا خاسـ با توجه بـه احتمـال افـزایش نیروهـای سیاسـی مسـتقل کـه بخـش مهمـی از آن
هـایی نظیـر جریـان صـدر نسـبت بـه  تشرینی دارند و همچنین رویکرد گروهاعتراضاتی، جوکری و 

های بیشتری نسبت به گذشـته  مواجـه شـود   و  دولت آتی با دشواری رسد تشکیل ایران، به نظر می
  ند.سر بر آور  پارلمان از» بیگانه با اهداف محور مقاومت«نمایندگانی با صبغه ضد ایرانی یا 

                                                                                                                                        
1. https://mdeast.news/2021/08/08/ 

https://mdeast.news/2021/08/08/


  
  

  منطقه در چین حضور به اسرائیلی نگاه

  
  

  رویداد
 ارشد مقامات با و کرد دیدن الجزایر و مصر، سوریه از یی وانگ چین خارجه وزیر، ٢٠٢١ ژوئیه در

 مـاه در وی سفر از پس ،جاری سال در خاورمیانه به وانگ سفر دومین این. کرد دیدار عرب اتحادیه
 بـر عـالوه. بـود ترکیـه و ایران، بحرین، عمان، عربی متحده راتاما، عربستان کشور شش به مارس
 یها واکسـن توزیـع تـرویج: اختصـاص یافـت  اصـلی موضوع سه به بازدیدها این، تجاری مسائل
 اسرائیل درگیری و؛ جاده و کمربند ابتکار چارچوب در چینی یها گذاری سرمایه؛ چین ١٩- کووید

ع نگاه رژیم صهیونیستی به روابط چین با کشـورهای منطقـه و فلسطین. در این مقاله به بررسی نو و
 پردازیم. تأثیر آن بر اسرائیل می

  تحلیل رویداد
 خواهـد مـی چـین، منطقه کشورهای به چینی پزشکی تجهیزات وها  واکسن اهدای و فروش از پس

کید قرار دهد تولید تاسیسات  ای ارخانـهک چـین ، امـارات بـه سـفر در. بومی این واکسن را مورد تأ
 وزیـر، مصـر در. کـرد انـدازی راه سینوفارم برای تولید واکسن سال در دوز میلیون ٢٠٠ تولید برای

 بـه شـروع زودتر ماه یک که، کرد افتتاح را سینوفارم یها واکسن تولید کارخانه رسمی طور چینی به
، سـوم تأسیسـات زیراه انـدا. کنـد تولیـد سـال در دوز میلیـون ٤٠ حدود رود می انتظار و کرد کار

 دنبـال بـه زیـرا، اسـت مهـم چـین بـرایها  واکسـن توزیـع. شـد اعالم الجزایر به سفر در سینوفارم
 بـه حرکـت این از استفاده و، اقتصادی سود ویروس، گیری همه در پی، خود بازگرداندن آسیب دیده

 .است سیاسی نفوذ برای ای وسیله عنوان
  کـه است جاده و کمربند ابتکار از بخشی انعنو به چینی یها گذاری سرمایه موضوع

ً
 توسـط شخصـا

هـا  پروژه از وسیعی طیف که ابتکار این. است چین اصلی منافع تجسم و شده ترویج چین جمهور رئیس
 نـام به، خود رهبری تحت جهانی باشگاه نوعی ایجاد برای چین توسط، شود می شامل جهان سراسر در را

 »بشـریت بـرای مشـترک سرنوشـت ی جامعـه« -  جهـانی وحـدت و همکـاری، هماهنگی انداز چشم
 توسـعه حـال در کشـورهای اردوگاه عضو همیشه چین« که کرد اعالم وانگ، الجزایر در. شود می استفاده
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 ایـن». دارد توسـعه حـال در کشـورهای بـا مشـترکی سرنوشت و کند می تنفس هوا همان از و بود خواهد
 داخلـی امـور در دخالـت عـدم و »حاکمیتی برابری«واست برای درخ شامل که، آرمانشهری انداز چشم

 بـرای، دهـد مـی وعـده را دالر میلیارد ٧٥٠ مبلغ به آینده یها گذاری سرمایه همچنین و شود می کشورها
 شـدت بـه یـا برند بحران اقتصادی به سر می در که، توسعه حال در کشورهای ویژه به، کشورها از بسیاری
 جـاده و کمربنـد ابتکـار به کشور ١٣٩ از کمتر. است جذاب، به سرمایه گذاری دارند هستند و نیاز ناامید
 .آفریقا شمال و خاورمیانه از کشور ١٧ جمله از، اند پیوسته

  کرد دیدن آنها از وانگ که کشورهایی همه
ً
 آنهـا در چـین منـافع امـا، انـد پیوسـته طرح این به قبال

 همه که بود ترکیه و ایران و فارس خلیج حاشیه کشورهای لشام سفر این، مارس ماه در. است متفاوت
 سـرمایه آن در چـین و -  بودنـد قـوی اقتصادهای دارای آنها اکثر -  بودند با ثباتی یها رژیم دارای آنها

 شـامل ژوئیـه مـاه سـفر، دیگـر سـوی از. اسـت حضـور بیشـتر مشـتاق و داشته متعددی یها گذاری
در حـال ، الجزایـر و سوریه، آنها از مورد دو .گرفته اند قرار »عربی ربها« تأثیر تحت که بود کشورهایی

 در سـنگین گـذاری سرمایه به تمایلی چینی یها شرکت و هستند عمیقی و طوالنی یها بحران عبور از
 در قـوی گـذاری سـرمایه بـه نیـاز همچنـان امـا، است مهمتر و پایدارتر چین برای مصر. ندارند آنجا

. اسـت فـارس خلـیج در همسـایگانش از کمتـر بسـیار آن اقتصـادی یها توانایی و داردها  زیرساخت
ترکیـه  در. است چین منافع همچنین و مقصد کشورهای نیازهای با متناسب چینی یها گذاری سرمایه
، قزاقسـتان ابتکـار - » میانـه کریـدور پـروژه« تقویـت ضـرورت بر چین خارجه امور وزیر، برای مثال
 طریـق از را شـرقی اروپـای کـه خزری بین نقل و حمل مسیر یک توسعه برای  نآذربایجا و گرجستان

کید کـرد - کند  میانه به چین متصل می آسیای و خزر دریای و قفقاز، ترکیه  خواسـتار همچنـین وی. تأ
 گسـترش مـورد در وی، امـارات در. شـد دیجیتـال اقتصاد و  ٥G، پیشرفته فناوری زمینه در همکاری
 در او، بحـرین در. کـرد صـحبت جدیـد یها فناوری و پیشرفته فناوری، انرژی یها زمینه در همکاری

 تجـارتها،  زیرسـاخت ، ٥G، انرژی زمینه در جاده و کمربند طرح از بخشی عنوان به همکاری مورد
 بـه ژوئیه ماه در که توسعه حال در کشورهای در، مقابل در  .کرد صحبت بزرگ یها داده و الکترونیکی

 و کمربنـد طـرح زیر سایه  همکاری گسترش لزوم مورد در کلی اظهارات به عمدتا وی، کرد سفر آنجا
 و زیرسـاخت یها زمینـه در یافتـه توسـعه کشورهای در گذاری سرمایه ترویج با چین. کرد اکتفا جاده

 حـال در کشـورهای در را امیـد کـه ییها اعالمیـه با و، هستند مهم چین برای که، پیشرفته یها فناوری
 منطقـه کشـورهای از و کنـد تقویـت خاورمیانه در را خود نفوذ که است مایل، است برانگیخته توسعه
 رسـد مـی نظر به که حالی در، بخشد می بهبود را خود تصویر کلی طور به و  کند استفاده حمایت برای

 .است منطقه از نشینی عقب حال در متحده ایاالت
 را موضـوع این دارد تمایل چین. بود فلسطین و اسرائیل همناقش، سفر این در اصلی موضوع سومین
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 کـه دهد می نشان چین اظهارات. کند مطرح عرب رهبران با دیدار در و المللی بین مختلف مجامع در
 منطقـه در پایـدار امنیت و صلح که بیند می خاورمیانه مشکالت قلب در را فلسطین مسئله این کشور،

 و شـد اشـاره موضـوع این به وزیر خارجه چین جلسات همه در، اساس این بر. دارد بستگی آن حل به
 یـک سـعودی عربسـتان در وانـگ، مارس ماه در. گردید ارائه نیز عملی یها برنامه آنها، از مورد دو در

 از پـس خارجه امور وزیر. کرد ارائه خاورمیانه در امنیت و صلح به دستیابی برای مرحله ای پنج برنامه
 شـورای در جـاری اختالفات طرح برای چین قصد از، »متقابل احترام از حمایت« به ومیعم نیاز بیان

 بـرای طـرف، دو صـلح جویـان از دعـوت و دولتـی دو حل راه از حمایت، متحد ملل سازمان امنیت
 دو حـل راه بـه دسـتیابی برای را ایده سه او در جریان سفر به مصر، ،ژوئیه ماه در. کرد صحبت مذاکره
 یهـا جناح وحـدت از حمایـت، فلسـطین خـودگردان تشکیالت وضعیت ارتقای: کرد  طرحم دولتی

 .کشوری دو حل راه اساس بر صلح مذاکرات سرگیری به از تشویق و فلسطینی
 یـا، کنـد مـی دعـوت مـذاکراتی چنـین بـه را طـرف دو هـر نماینـدگان چـین که نیست بار اولین این
 »دیوارهـا نگهبـان« عملیات در، حال این با. کند می مطرح اقشهمن حل برای مراحل مختلف با ییها برنامه

 در طرفـداری از کلـی طـور بـه در حالی کـه، شد خارج خود »مداخله عدم« سیاست از چین، مه ماه در
، شـد زمینـه ایـن در متحد ملل سازمان امنیت شورای جلسات چین خواستار. کند می اجتناب اختالفات

 وانـگ خارجـه امـور وزیـر. کرد حمایت اسرائیل محکومیت در ییها قطعنامه از و کرد تدوین ییها بیانیه
 پایـان بـرای »حـل راه آخـرین« کشـور دو حل راه که کرد اعالم و کرد سخنرانی امنیت شورای در شخصا

 .کرد تکرار طرف دو هر از »صلح جویان« از را خود دعوت و است درگیری به دادن
 کـه شـد انجـام اسـرائیلی نماینـدگان مشـارکت با مذاکراتی چنین، بعد ماه یک حدود، واقع در
  آنهـا از نفـر دو. بـود بالتیانسـکی گـادی و اورون اسـرائال، روزیـن میشال، بیلین یوسی شامل

ً
 قـبال

 دائمـی فصـل و حـل تـرویج بـرای ژنـو ابتکـار سـران از آنهـا از نفـر سه و بودند کنست نمایندگان
 وزیـر، مجـدالنی احمـد را فلسـطینی هیئـت رهبـری. ستندهها  فلسطینی و اسرائیل اختالفات بین

، اسـت مرتبط فتح با که، مردمی مبارزه جبهه کل دبیر و ساف اجرایی کمیته عضو، اجتماعی توسعه
 عـادت مـذاکره بـه کـه کرد دعوت را افرادی چین، طرف دو هر از، دیگر عبارت به. داشت عهده بر

 آغـاز چـین توسط که قبلی مذاکرات در کنندگان شرکت. دهستن سیاسی اقتدار هرگونه فاقد اما دارند
  چـین یهـا تالش کـه اسـت واضـح بنابراین، بودند مشابهی یها زمینه پیش دارای بود شده

ً
 عمـدتا

 شـورای در خـود سـخنرانی در وانـگ خـود. عملی اهداف تا دارد ذهنی جنبه بیشتر و است نمادین
 بـه کـه طـرف دو هـر از »کننـدگان مذاکره« و »گفتگو« به شده دعوت »صلح جویان« بین امنیت،

 .شد قائل تفاوت، بودند شده دعوت چین در »مستقیم مذاکرات«
 مسـلمان و عرب مخاطبان برای مثبت یک لفاظی عنوان به فلسطین و اسرائیل مناقشه چین از بنابراین
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 یها سـرزمین در فلسـطین مـردم مشـروع حقـوق« و مناقشـه بـه مکـرر ارجـاع با چین. کند می استفاده
 خـود بـرای کـه اسـت ایـن دنبـال بـه، »صلح جویان« جلسات و پکن در مذاکرات به دعوت، »اشغالی

 کمـک بـرای  کـه کنـد مـی پیشنهاد و کند ایجاد مظلوم اقلیت یک کنار در مسئول قدرت یک از تصویری
 فهرسـت بـه سـطینفل و اسـرائیل مناقشـه، بنـابراین. خواهـد بـود طرف دو هر نفع به حل، راه به دستیابی

 حـال عین در و کند استفاده متحده ایاالت به زدن طعنه برای آن از تواند می چین که پیوندد می موضوعاتی
 نگهبـان عملیـات جریان در وانگ خارجه امور وزیر. کند می کم نیز را اویغور اقلیت با خود رفتار از انتقاد

 و چـین توسط که اسرائیل علیه ملل سازمان امنیت رایشو بیانیه متن به متحده ایاالت که هنگامی، دیوارها
 مقابـل طـرف در« متحده ایاالت که داشت اظهار، کرد اعتراض بود شده تهیه امنیت شورای اعضای دیگر

 نبرد). نامی بود مخالف که نیز بریتانیا از اما(». است ایستاده المللی عدالت بین
 نشـان گذشـته تجربیـات. کنـد قـه کمـی دنبـال میعال بـا را خاورمیانه از وانگ بازدید اسرائیل

  چین که دهد می
ً
 کند می بسنده نمادین اقدامات به تنها کلی طور به اما کند می حمایت اعالم سریعا

 سـرعت عمـل بـه خـرج بدهنـد سوریه یها ویرانه بازسازی برای چینی یها شرکت اینکه احتمال و
نـوار  در الوقـوع قریب توجه قابل گذاری سرمایه برای چندانی انتظار که همان طور؛ است کم بسیار
 بـین یها سـازمان در چـین فزاینـده قاطعیـت کـه رود نمـی انتظار، دیگر سوی از. ندارد وجود غزه

  و یابد کاهش المللی
ً
 .داد خواهد ادامه فلسطینیان در مقابل اسرائیل حمایت به احتماال

  گیري نتیجه
 سیاسـی اختالفات از را متقابل منافع و اقتصادی روابط هک سیاستی حفظ در چین و اسرائیل تاکنون

 ، کند می جدا
ً
 ادامـه فلسـطینیان و ایـران از حمایـت بـه همچنان چین، بنابراین. اند بوده موفق نسبتا

 کـه از حـال عین در و، شود وارد اسرائیل با کشور این اقتصادی روابط به آسیبی آنکه بدون، دهد می
گاه متحده یاالتا با اسرائیل ویژه روابط . دهـد مـی ادامـه اسرائیل با خود اقتصادی به روابط، است آ

 نشـان دادن بـرای را خـود یها تالش پکن که رود می انتظار، آمریکا و چین بین رقابت افزایش با اما
 در انتقـاد هرگونـه حال عین در و دهد افزایش غیرمسئوالنه و چهره دو قدرت یک عنوان به واشنگتن

 مفیـد بـرای چـین بسـیار فلسطین و اسرائیل مناقشه، نظر این از. بگذارد کنار را بشر قوقح با رابطه
. اسـت برخـوردار آمریکـا متحـدان برخی بین در حتی المللی بین گسترده حمایت از چین و است

 و اسرائیل اختالف از استفاده و المللی بین یها سازمان در آن بیشتر قاطعیت، ایران از چین حمایت
 پکـن و اورشـلیم بـین روابـط بـرای را مشکالتی تواند می متحده ایاالت به زدن طعنه برای ینفلسط
 .کند چین با خود روابط مجدد بررسی به وادار را اسرائیل حتی و کند ایجاد



  
  

  صهیونیستی رژیم بر افغانستان از امریکا اخراج تاثیر

  

 رویداد
 ای توافقنامـه و شـد برگزار قطر دوحه در طالبان و امریکا بین صلح مذاکرات ترامپ دولت زمان در

 خـارج افغانسـتان از کامـل طـور بـه م٢٠٢١ فوریـه تا آمریکایی نیروهای اینکه بر مبنی شد امضاء
 ماهه شش حدودا تأخیر یک با ،)١٤٠٠تیر١٧( ٢٠٢١ جوالی ٨ در بایدن جو جمهور رئیس. شوند

 مـاه اواخـر در ، سـال٢٠ گذشـت از بعـد که کرد یدتاک و داد خبر فوق نامه توافق به خود تعهد از ،
 از نفـر ٦٥٠ فقـط و شـد خواهـد کامـل افغانسـتان از آمریکایی نیروهای خروج ، م٢٠٢١اگوست
 نیز حاضر حال در. ماند خواهند باقی کابل در امریکا سفارتخانه از حفاظت جهت نظامی نیروهای
 و. اسـت شده تخلیه کامل طور به افغانستان رد آمریکایی نیروهای وها  پایگاه از درصد ٩٥  حدودا
 کارکنـان خـروج امنیـت حفـظ جهـت صـرفا آمریکـایی نظامی نیروی ٥٠٠٠ تا ٣٠٠٠ بین صرفا

 .هستند ماموریت حال در شهر این در کابل از آمریکایی
 خاک علیه حمالت برای پایگاهی عنوان به افغانستان مجددا آیا :که است این اصلی سوال حال
 بـه و منطقه بر تاثیراتی چه افغانستان از امریکا خروج شد؟ خواهد تبدیل اش حیاتی منافع و امریکا
 داشت؟ خواهد اسرائیل ویژه

 تحلیل
 واکـنش خـودش خاک به مجدد حمله صورت در که است شده متعهد ظاهرا آمریکا متحده ایاالت
 کشـورهای. کاسـت هـدنخوا منطقه در متحدینش نگرانی شدت از مساله این اما دهد نشان سخت
 تحـوالت نگـران افغانسـتان از آمریکـا خروج از ناشی خأل به توجه با غرب متحدین ویژه به منطقه
 بـر طالبـان منتظـره غیـر و سـریع بسـیار تسـلط افغانسـتان، در القاعـده مجدد احیاء. هستند آینده

 نـوعی تقویت احتمال افزایش افغانستان، غربگرای دولت و ارتش فروپاشی و کابل فتح و افغانستان
 همگـی... و افغانسـتان از آمریکـا خـروج پـی در صهیونیسـتی رژیم و غرب علیه مقاومت گفتمان
 .است ساخته نگران شدت به را اسرائیل جمله از غرب ای منطقه متحدین

 مجاهـدین از شـوروی  شکست افغانستان، از سال بیست از بعد امریکا به عبارت دیگر خروج
 و افغانسـتان بر طالبان اسالمگرای گروه حاکمیت بسط و احیاء و آن خروج و نستانافغا اسالمگرای
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 غـرب علیـه اسالمی مقاومت گفتمان نوعی ایجاد به تواند می ، اسالمی حکومت یک تاسیس نهایتا
 و  منطقـه سطح در جدی و عمیق پیامدهای و تاثیرات که بیانجامد مستکبر یها ابرقدرت و سکوالر
 راهبـرد و گفتمـان توانـد می مقاومت از جدید قرائت و روایت این  .داشت خواهد للالم بین عرصه

 بـا »مقاومـت محـور« موجـود گفتمـان با احتماال و کند تقویت را صهیونیستی رژیم علیه مقاومت
 .باشد داشته افزایی هم منطقه در انقالبی و اسالمی ایران محوریت
 مقــاومتی و اســالمگرا حکــومتی همســویی و افزایــی هــم درصــورت کــه اســت ذکــر بــه الزم

 ، منطقـه در اسـرائیلی ضـد مقاومـت اصـلی هسـته عنوان به انقالبی و اسالمی ایران با درافغانستان
 رژیـم علیـه منطقـه در مقاومـت محـور ژئوپلتیـک و اسـتراتژیک عمـق مـوثر بسیار افزایش شاهد

 منطقـه سطح در معادالت و داشته راهبردی موثر و عمیق بسیار تاثیرات که بود خواهیم صهیونیستی
 و اسـالمگرا افغانستان و ایران همسویی و افزایی هم این .داد خواهند تغییر شدت به اسرائیل علیه را

 و بسـط موجب و بود خواهد بخش الهام منطقه در اسالمگرا یها گروه سایر برای شدت به مقاومتی
 تـاریخی حضـور بـه توجه با .شد خواهد همنطق در استکباری ضد مقاومت راهبرد و گفتمان تعمیق
 شوروی با افغان مجاهدین مبارزه دوران به که القاعده و طالبان قدیمی روابط و افغانستان در القاعده

 علیـه آن جهـانی آفرینـی نقـش و افغانسـتان در القاعـده مجدد احیاء حضورو احتمال گردد می باز
 .است آنها  نگرانی سبب که دارد وجود  اسرائیل و امریکا

 از امریکـا نیروهـای همـه رفـتن بیـرون که معتقدند افغانستان از امریکا خروج تصمیم منتقدان
 بـه منجـر افغانسـتان در آمریکـایی نیروهـای خـروج از ناشـی نظامی و اطالعاتی خأل و افغانستان

 در اسـالمگرا و افراطـی دولـت یـک مجـدد اسـتقرار و   طالبـان توسـط افغانسـتان سـریع تصرف
 شـده تبدیل تروریستی سازمانهای پایگاه به  مجددا افغانستان که این احتمال شده است و فغانستانا
 است. یافته افزایش بگیرد، صورت م٢٠٠١ سپتامبر١١ واقعه همانند امریکا خاک به مجدد حمله و

 خـروج نحـو ایـن مخالفین جدی انتقاد زیر شدت به جوبایدن شخص و آمریکا دولت بنابراین
 امریکـا تصـمیم است. البتـه شده وی استعفای خواهان ترامپ حتی و دارد قرار افغانستان از کاآمری
 یها استراتژیسـت کـه جدی یها نگرانی رغم علی افغانستان از اش نظامی نیروهای خروج بر مبنی
 یایآسـ و آرام اقیـانوس حـوزه بـر تمرکـز بر مبنی آمریکا راهبردی رویکرد بیانگر کنند، می ابراز آنان

 الـی م٢٠٠٩ یها سـال طـی اوبامـا جمهـوری ریاسـت زمـان از که است »چین« ویژه به و شرقی
 دشـمن بر کشور این که کند می ایجاب آمریکا المللی بین دارد.  منافع ادامه و گرفت شکل م٢٠١٢
 ، نظـامی سیاسـی، ساز هزینه تمرکز و حضور و شود متمرکز چین یعنی خود المللی بین و اول طراز

 .سازد هدفمند را آن و داده کاهش خاورمیانه ویژه به دیگر مناطق در را خود انسانی و تصادیاق
 یـک حـدود متحـده ایـاالت ، افغانسـتان در آمریکـا حضور سال٢٠ طی که است ذکر به الزم
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 از .اسـت کرده نظامی غیر و نظامی گذاری سرمایه و هزینه آنجا در) دالر میلیارد هزار(دالر تریلیون
 در لـذا آموختـه درس گذشـته از و کـرده تغییراتـی م١٩٩٦ سـال بـه نسـبت نیز طالبان دیگر بجان
 حـال در لـذا. اسـت کـرده باز را گفتگو باب چین و ترکیه ، ایران ، روسیه نمایندگان با اخیر یها ماه

 از ای درجه دارای و شده شناخته رسمیت به سیاسی نیروی یک عنوان به الملل بین سطح در حاضر
 .است مشروعیت

 گیري نتیجه
 لـذا. شـد کابـل فـتح و افغانسـتان  سـریع بسـیار تسخیر به موفق افغانستان از امریکا خروج با طالبان

 اخـراج و شـوروی اخـراج واقعـه سـه آنگاه) اسالمی امارت(اسالمی حکومت یک تشکیل درصورت
 احتمـال افغانسـتان در یاسالم حکومت یک تشکیل و جهان گرای مادی ابرقدرت دو عنوان به امریکا
 را منطقـه در جدیـد صهیونیستی ضد و استکباری ضد مقاومتی گفتمان نوع یک تقویت و گیری شکل

 اسـرائیل ویژه به اش ای منطقه متحدین و آمریکا جدی و شدید نگرانی موجب تواند می که داده افزایش
 اقتصـادی و نظـامی ، سیاسی چالش یک افغانستان از آمریکایی نیروهای خروج از حاصل خأل .گردد
 اگـر دیگـر جـانبی از کـرد. خواهـد ایجـاد آمریکـا ای منطقـه متحـدین ویژه به منطقه کشورهای برای

 داخلـی جنـگ سمت به کشور و بگیرد اوج نظامی و سیاسی دیگر نیروهای و طالبان میان یها درگیری
 بـه تروریسـتی یهـا فعالیت ژهویـ بـه گوناگون اقدامات قالب در آن شدن کشیده احتمال ، کند حرکت

 افغانسـتان در نیـز القاعـده دارد. اکنـون وجود نیز المللی بین سطح حتی و منطقه ، همسایه کشورهای
 لـذا باشـند داشـته افغانسـتان از آنـان اخـراج بـرای جـدی عزم طالبان رسد نمی نظر به و دارد حضور
 و آمریکـا منـافع علیـه و المللـی بین سـطح در ویژه به نیز مبارز اسالمگرای گروه این فعالیت و حضور
 .افزود خواهد متحدینش و امریکا یها نگرانی به صهیونیستی رژیم
 مهـار در طالبان توانایی و) خراسان داعش(  افغانستان داعش با طالبان مواجهه دیگر جانبی از 

 در ثبـاتی بـی درصـورت .بیافزایـد افغانسـتان صـحنه یها پیچیـدگی بـه تواند می نیز آن با مبارزه و
 خـروج بـر مبنـی تصـمیمش علـت به جوبایدن دولت زنان حقوق و بشر حقوق نقض و افغانستان
 ویـژه بـه و امریکـایی مقامـات سـوی از افغانسـتان از امریکایی نیروهای نشده محاسبه و نامناسب
 و وی یسیاسـ سرنوشـت در تواند می که گرفت خواهد قرار جدی انتقادات مورد خواهان جمهوری

 .بود خواهد گذار تاثیر نیز صهیونیستی رژیم بر قطعا و باشد موثر دولتش
 امریکـا ای منطقـه متحـدین بـه اشکاری و روشن پیام افغانستان از امریکا خروج اینکه همه از مهمتر

 یها گذاری سـرمایه کـاهش رونـد آمریکـا اینکـه بر مبنی کرد خواهد ارسال فارس خلیج حوزه در ویژه به
 بایـد امریکـا ای منطقـه متحـدین و اسـت کرده آغاز منطقه در را خود سیاسی و اقتصادی ، امنیتی می،نظا
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 .گیرند عهده بر باید شد می متحمل امریکا که امنیتی و اقتصادی و نظامی بار خود
  آمریکـا نظامی نیروهای کاهش احتمال افزایش نشانگر که افغانستان از امریکا خروج با لذا

 متحـدین نـزد سازی عادی فرایند استمرار ضرورت  ، شود می قلمداد منطقه دیگر یکشورها از
 و عربـی کشورهای احتماال بنابراین. شد خواهد احساس پیش از بیش متحده ایاالت ای منطقه

 بـه تمایـل ایـن.  کرد خواهند اقدام صهیونیستی رژیم با روابط سازی عادی به جدیدی اسالمی
 و عربـی کشـورهای سـوی از هـم و  اسـرائیل سوی از هم طرفه دو یساز عادی فرایند گسترش
 از امریکـا نیروهـای کـاهش یـا خـروج چـون دیگر جانبی از .بود خواهد غرب متحد اسالمی
 خواهد ایجاد اقتصادی و اطالعاتی فرهنگی، امنیتی، نظامی، سیاسی، متعدد یها چالش منطقه
 متنوع بلکه داشت نخواهند امنیتی و سیاسی نبهج صرفا نیز آینده سازی عادی معاهدات لذا کرد
 اطالعاتی، ، امنیتی نظامی، یها بخش در فیمابین  متقابل روابط و مشارکت به و شد خواهند تر

 .یافت خواهند گسترش فرهنگی و سیاسی،اقتصادی



  
  

  افغانستان در تصوف چیستی

  
  

 رویداد
لـف افغانسـتان دارد و بـدون شـناخت آن های سترگی میان اقـوام مخت فرهنگ عرفان و تصوف ریشه

های مذهبی در این کشور رسید. این مسئله هـم اکنـون بـیش از  توان به درکی درست از پویش نمی
های فکری و اخالقی خود متـأثر از تصـوف  مایه پیش جالب توجه شده است، زیرا طالبان نیز در بن

تر شـناخت. جالـب اسـت کـه در اولـین  یقرو باید تصوف در افغانستان را بهتر و عم این هستند؛ از
ها مـردم را بـه  جمعه حضور طالبان در هرات، قاضی بلندپایه این گروه در سخنرانی پـیش از خطبـه

  اخالق تصوف فراخواند و گفت خود در طریقتم.

  تحلیل رویداد
های عرفـان و تصـوف در تمـدن اسـالمی بـوده اسـت و صـوفیان  ترین گهواره خراسان بزرگ از مهم

هـای مـردم بـذر توحیـد و محبـت و تقـوا و خداترسـی  هـا و قلب تعددی در این سرزمین بر جانم
هـای بعـدی شـکل  ن های بزرگی که در قر اند از ابوسعید ابوالخیر و حکیم ترمذی تا طریقت پاشیده

اند و کمتر چهره فرهنگی  گرفتند. در چند سده اخیر چهار طریقت بزرگ در افغانستان فعالیت داشته
هـای بـزرگ آن نبـوده  نحوی متـأثر از تصـوف و طریقت توان یافت که بـه دینی در این کشور را می و

  اند از: قادریه، نقشبندیه، چشتیه و سهروردیه. باشد. این چهار طریقت عبارت

  قادریه
طریقت قادریه ابتدا در بغداد قرن شش هجـری توسـط شـیخ عبـدالقادر گیالنـی ملقـب بـه غـوث 

ها از غرب آفریقا  اشته شد؛ سپس توسط شاگردان و مریدان اقطاب قادری طی سدهاالعظم بنیان گذ
  النهر و بالکان منتشر شد.  تا هندوستان تا آسیای جنوب شرقی و از سودان تا قفقاز و ماوراء

اهل این طریقت خدمات زیادی به شعر عرفانی نیز کرده و بـا اسـتفاده از شـعر و هنـر بـه نشـر 
اند. پیروان قادریه در سرودن شعر برای اهل بیت عصمت و طهارت نیـز بسـیار  هتعالیم خود پرداخت

اند؛ برای مثال شاعره پشتوزبان قادری، عایشه دّرانی، اشعار نغزی به زبان فارسـی دربـاره  فعال بوده
ای نـه چنـدان دور از افغانسـتان در  حضرت علی(ع) و امام حسین(ع) سروده اسـت یـا در فاصـله
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کرد که اشـعار او در رثـای امـام حسـین(ع)  ونی شاعری از طریقت قادریه زندگی میتاجیکستان کن
 شاه بن قلندرشاه( جنونی مولوی بخش مجالس و محافل حسینی در آن کشور است. هنوز هم زینت

که پدرش اهل پوشنج در نزدیکی هرات بود و خود در دهنو (ازبکسـتان کنـونی) بـه دنیـا  )صاحب
دهم میالدی به منطقه حصـار تاجیکسـتان و در نهایـت حـدود شـهر وحـدت نوز قرن در آمده بود،

ویژه در  او با اشعارکربالیی و حسینی خود نقش مهمی در تعمیق حـب اهـل بیـت بـه ١امروزی آمد.
 هجرت او به این سرزمین آثار زنده و پویای مهمی تا همـین امـروز از 

ً
منطقه وحدت داشته و اساسا

  خود برجای گذاشته است.
زیارتگاه مردم منطقه است. روستای مجاور آن به نام نیکـان » راحتی«روز مزار او در روستای ام

 از سادات هسـتند، مسـجد روسـتای خـود را بـه نـام مسـجد امـام خمینـی(ره) 
ً
که سکنه آن عمدتا

  اند، هرچند متأسفانه دولت اجازه نصب تابلویی با این نام را به سکنه نداده است. نامیده
های عرفانی و اشعار کربالیی خـود سـنت موسـوم بـه کربالخـوانی را در  نی با آموزهمولوی جنو
  ٢گذاری کرد یا به آن رونق بیشتری داد. تاجیکستان پایه

  از اشعار او است:
  هیچ دانی که به فرزنـد پیـامبر چـه گذشـت؟
  یکی در زهر شده سـبز یکـی سـرخ بـه خـون

  ســر شــهزاده بــه ظلــم از تــن او گشــت جــدا
ــهالش ــم ش ــونریز  چش ــه خ ــوگب ــیده ل   پوش

ـــــاره ـــــون روی رخس ـــــون گلگ   اش از خ
  

  ور دو دیده فاطمه و حیدر چه گذشت؟به ن  
  که ز آشوب جهان با دو بـرادر چـه گذشـت؟

  غرقه خون شده آلوده به اخگر چـه گذشـت؟
  از غم چرخ به آن پاکیزه گوهر چـه گذشـت؟

  دنیای سـتمگر چـه گذشـت؟ زبه رسول زاده 
  

ها رواج یافته و با ابعاد گوناگونی از زندگی ایشـان  شدت میان پشتون ه بهدر چند قرن اخیر قادری
  ممزوج شده است. 

  نقشبندیه
این طریقت در بخارای قرن هشتم توسط خواجه بهاءالدین محمـد بـن محمـد بخـاری ملقـب بـه 

گذاری شد. این طریقـت کـه اهتمـام زیـادی بـه حضـور  هـ.ق) پایه ۷۱۸ـ۷۹۱بهاءالدین نقشبند  (
هـای آنهـا ضـمن توجـه درونـی بـه خداونـد دارد (خلـوت در  وانش در سطح جامعـه و فعالیتپیر

                                                                                                                                        
پدر او از پوشنگ به دهنو که امروز در والیت سرخان دریای ازبکستان واقع شده است مهاجرت کرد و در نهایت او  . ١

تر، یعنـی محـدوده امـروزی  برادرش برای او ایجاد شد، به مناطق روسـتایی شـرق علت مشکالتی که از سوی به
  تاجیکستان مهاجرت کرد.

  سیف فرغانی نیز در محیط دره فرغانه حدود هشتصد سال پیش سروده بود: . ٢
  ... بر کشته کربال بگریید                 ای قوم در این عزا بگریید
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انجمن)، به مرور فراگیرترین طریقه در ماوراءالنهر شد و سپس هرات به مرکزی بـرای ایـن طریقـت 
 ویژه با حضور نورالدین عبدالرحمن جامی و امیرعلیشیر نوایی در این شهر).  تبدیل شد (به

های تصوف، رنگ و بوی اهل سنت بودن بیشـتری  یه در مقایسه با سایر طریقتطریقت نقشبند
 در برخی اصول شباهت دارد (برخالف بسیاری از طریقت

ً
های بسیاری به تشـیع پیـدا  ها که معموال

 در مساجد و خانه می
ً
ها درباره اصول نقشبندی و دستورهای  کنند). به هر حال در تعالیمی که بعضا

شـود، و نیـز  در انجمن و سفر در وطن و دست به کار و دل بـه یـار و ... داده می آن همچون خلوت
مطالعه کتب عبدالرحمن جامی (کتبـی همچـون بهارسـتان و نفحـات االنـس) ایـن طریقـت نیـز 

تواند باعث تعمیق معرفت اسالمی و توجه بیشتر به دسـتورهای اخالقـی اسـالم شـود و از ایـن  می
فکار سطحی وهابیت تبدیل گردد. افکاری که در خأل وجود معارف بلنـد رهگذر به سدی در برابر ا

دینی جذاب جلوه کرده و صاحبان آنها با سوءاستفاده از فضای پرابهـام فکـری، بـه جـذب جوانـان 
  پردازند. مذهبی به سوی خود می

  چشتیه
قـه حنفـی چشتیه طریقتی با رنگ و بوی شیعی فراوان است (با وجـود اینکـه بیشـتر پیـروانش در ف

هستند). این طریقت در چشت شریف هرات در اواخر قرن سه و اوایل قرن چهار توسط ابواسـحاق 
نامه طریقتـی تـا حضـرت  گذاری شد و البته مانند سایر فـرق تصـوف نسـب الدین شامی پایه شرف

و الدین سجزی در هند گسترش داد  علی(ع) و تا پیامبر اکرم(ص) دارد. این طریقت را خواجه معین
قاره پیرو این طریقت هستند. این طریقت در کابـل (خانقـاه خواجـه  ها نفر در شبه امروز هم میلیون

  غریب نواز) و هرات (در پل رنگینه) و ... دارای خانقاه است. 

  سهروردیه
شـود، امـا  های مختلف آمـوزش داده می گفتنی است آثار و کتب مهم طریقت سهروردیه در خانقاه

  شود. ل یک طریقت منسجم در افغانستان مشاهده نمیاین طریقت به شک

  گیري نتیجه
هـای  عرفان و تصوف میان همه اقـوام افغانسـتان دارای جایگـاهی رفیـع اسـت و از آنجـا کـه آموزه

ن و مبلغ اخالق اسالمی و توحیـد و اخـالص در راه خـدا و  طریقت
ّ
های چهارگانه در افغانستان مبی

ظرفیت بالقوه برای ترویج معارف صحیح در این کشور و اصالح تقریب میان مسلمانان است، یک 
رفتارهای تندروانه یا کندروانه است. در انتها گفتنی است طالبان در دوران حکومت پیشین ممانعتی 

  نحوی متـأثر از تصـوف بوده در راه تصوف ایجاد نکرده بود و بسیاری بزرگان آن خود بـه
ً
انـد. بعضـا
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های کوچک دیده شده که طبیعی است جلوی کارهـایی از  رعی در خانقاهرفتارهای نادرست و غیرش
این دست گرفته خواهد شد؛ اما مسئله موسیقی عرفانی مسئله اختالفـی اسـت و مشـخص نیسـت 

 چگونه باشد.
ً
  رویکرد طالبان نسبت به آن دقیقا



  
  

   اروپا اتحادیه و المللی،آمریکا بین هاي سازمان واکنش بررسی
  افغانستان یراخ تحوالت به

  

 رویداد
طـی روزهـای گذشـته طالبـان  .ترین حالت ممکن خود رسیده است مروز وضعیت افغانستان به پیچیدها

در تحـوالت ایـن در پـی گرفـت.  و حکومت را در اختیـار خود درآورد سیطره را به فغانستانمناطق ا همه
ــا، مقامــات آمریکــایی  ــه اروپ ــل افغانســتان، برخــی کشــورهای عضــو اتحادی و مســئوالن ســازمان مل

 های داخلی افغانستان را محکوم کردند. هـدف های متفاوتی اتخاذ و در بسیاری موارد آشوب گیری موضع
  .است افغانستان اخیر تحلیل مواضع نهادهای یادشده در برابر تحوالت و نوشتار بررسی این

  تحلیل رویداد
جـوزپ  ،کـل ایـن کشـورنستان و تسلط بـر های سریع نیروهای طالبان در افغا زمان با پیشروی هم

توقـف  بـه طالبـان راای،  ، بـا صـدور بیانیـهبورل، رئیس دستگاه سیاسـت خـارجی اتحادیـه اروپـا
بورل به طالبان هشدار داد در صورت به قـدرت رسـیدن بـا زور، در عرصـه دعوت کرد. ها  خشونت

 جنـگ یـک انداز چشـم بـا و کـرد نخواهنـد دریافت المللی بین د، کمکد شنجهانی منزوی خواه
بورل حمالت طالبان را نقض آشـکار بود.   خواهند رو روبه افغانستان در عمیق ناپایداری و طوالنی

وگوهای روند صلح دوحه توصـیف و افـزایش نقـض حقـوق  مشارکت در گفت ایتعهد این گروه بر
در  د.  ویا محکـوم کـرویژه در مناطق تحت کنترل طالبـان ر الملل بشردوستانه و حقوق بشر، به بین

همین بیانیه هشدار داد که گرچه اتحادیه اروپا مایل به ادامه همکاری و حمایت از مـردم افغانسـتان 
حـل  راه . ایـنآمیز و فراگیر مخاصمه مشـروط اسـت ها به حل و فصل صلح اما اعطای کمک ،است

  ١د.کن ها را تضمین شهروندان، از جمله زنان، جوانان و اقلیت همهباید حقوق 
هشـدار داد در  ،وزیـر امـور خارجـه آلمـان ،یکو مـاسها نیز اعالم کرد کـه خبرگزاری رویترز 

ســتان و بـه اجـرا درآمـدن قـوانین و شـریعت اســالم، نصـورت بـه قـدرت رسـیدن طالبـان در افغا
میلیـون یـورو  ۴۳۰اس گفت کشورش سـاالنه د. مهای مالی برلین از کابل قطع خواهد ش حمایت

                                                                                                                                        
تحادیه اروپا به طالبان: اگـر بـا زور بـه قـدرت برسـید، در جهـان منـزوی خواهیـد هشدار ا«. خبرگزاری یورونیوز، ١

  https://per.euronews.com/2021/08/12 :۱۲/۰۸/۲۰۲۱ ،»شد.

https://per.euronews.com/2021/08/12
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ن در این طالبا رسیدن قدرت به در صورت اما کند، می مالی کمک افغانستان به) دالر نمیلیو ٥٠٥(
کرد و کمک مـالی را متوقـف  کشور و اجرای قوانین اسالمی، حتی یک سنت هم پرداخت نخواهد

   ١خواهد کرد.
گفـت کـه کشـورش قصـد دارد  ،وزیر دفـاع انگلـیس ،بن واالسروزنامه گاردین هم به نقل از  

تـری نزدیـک مرکـز پایتخـت  اش را در کابل از حومه منطقه سبز به محل بالقوه امن فارتخانهمکان س
چهار هزار  همچنین تعداد ها، نظامیان، شهروندان و برای تضمین خروج امن دیپلماتد و انتقال ده

م نظامی دیگر به ایـن کشـور اعـزا  ۶۰۰انگلیس از افغانستان،  االصل سفارت یاز کارکنان افغان نفر
ما ممکن است بـه  ،اگر طالبان از القاعده میزبانی و به انگلیس و متحدانش حمله کندو  خواهد کرد

   ٢.افغانستان بازگردیم
وزیر انگلیس که خواسـتار یـک جلسـه اضـطراری دربـاره  نخست ،وریس جانسونبا این حال ب

وزیر ف با بن واالس، متناقض و مخال ، در اظهار نظریوضعیت وخیم امنیتی در افغانستان شده بود
د. کنـ کید کـرد کـه انگلـیس گزینـه مداخلـه نظـامی در افغانسـتان را بررسـی نمیأت، دفاع انگلیس

کنم که ما در شرایط کنونی نباید به دنبـال گزینـه  وزیر انگلیس به اسکای نیوز گفت: فکر می نخست
 می. نظامی یا جنگی باشیم

ً
کـه بـا همـه شـرکای خـود در توانیم انجام دهیم این است  آنچه ما قطعا

ما در جلوگیری از تبدیل مجدد افغانستان بـه مکـانی ه منطقه و در سراسر جهان همکاری کنیم که ب
  ٣.ندیاری ده برای پرورش تروریسم

پس از آمریکا و انگلیس، نیروهای ویژه کانادایی نیز برای تخلیه کارکنان دیپلماتیک و اتباع ایـن 
 کارکنـان تخلیه و خروج روند به کمک برای که است کرده اعالم کانادا د.کشور عازم افغانستان شدن

 کـرده اعـزام را کشـور ایـن ویـژه نیروهـای از تعـدادی افغانسـتان، از کشـور این اتباع و دیپلماتیک
 ویژه نظامیان که کرد تأیید خبرنگاران با وگو گفت در کانادا، دفاع وزیر ساجان، سینگ هارگیت .است
 گـزارش بـه .اند شـده اعزام افغانستان به کشور این اتباع و دیپلماتیک کارکنان تخلیه برای کشور این

 بیشـتر جزئیـات ارائـه از امنیتـی مسائل علت به موضوع، این تأیید با کانادا، دفاع وزیر نیوز، گلوبال
                                                               ٤.کرد خودداری

 کـار دانمـارک دولـت بـرای کـه را افغـان شـهروند ۴۵ کرد اعالم نیز کابل در مارکدان سفارت

                                                                                                                                        
مـرداد  ۲١، »کنیم. آلمان: در صورت پیروزی طالبـان، کمـک مـالی خـود را متوقـف مـی«. خبرگزاری صداوسیما، ١

۱۴۰۰: https://www.iribnews.ir/fa/news/3191486/ 
  www.irna.ir/news/84435422، ۱۴۰۰مرداد  ۲۲، »هشدار اتحادیه اروپا به طالبان«. خبرگزاری ایرنا، ٢
  :۱۴۰۰مرداد  ٢٣، »کنیم. انگلیس: مداخله نظامی در افغانستان را بررسی نمی« . خبرگزاری تسنیم، ٣

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/05/23/2554367 
  :۱۴۰۰مرداد  ٢٣، »نیروهای ویژه کانادایی عازم افغانستان شدند.«گزاری تسنیم، . خبر٤

  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/05/23/2554421/ 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3191486
http://www.irna.ir/news/84435422
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/05/23/2554367
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/05/23/2554421
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 باشد نحوی به و تدریجی افراد این خروج است قرار حال این با. کند می خارج افغانستان از کنند می
  .شود تضمین سفارت دیپلماتیک کارکرد که

گاه به رسانه  ب ها گفته منابع آ
ً
خشـی از کارکنـان سـفارت خـود در انـد کـه آمریکـا نیـز احتمـاال

نشریه آمریکایی پولیتیکو بـه نقـل از سـه مقـام ارشـد د. افغانستان را از این کشور خارج خواهد کر
ها از این کشور تـا  دولت آمریکا گزارش داده بود که انتقال سفارت آمریکا در کابل و تخلیه دیپلمات

اسـت گفتـه  ،نگوی وزارت دفـاع آمریکـاجان کربی، سخد. گیر پایان ماه جاری میالدی صورت می
کید کرد استقرار این نیروهـا موقـت . وی نظامی ارتش آمریکا در کابل مستقر خواهند شد ۳۰۰۰ تأ

خواهد بود و مأموریت آنها تنها بر کمک به کاهش نیروهای سفارت و تسریع رونـد صـدور روادیـد 
د. رد بار دیگر در جنـگ مداخلـه کنـبرای مترجمان افغانستانی و دیگران است و واشنگتن قصد ندا

ان با انتشار گزارشی اعـالم کـرد سـفارت ایـاالت  ان شبکه سی نکته بسیار درخور تأمل این است که
 تا وسایل و اطالعات محرمانه را نابود کنند. است متحده در کابل به کارکنان خود دستور داده 

اند وسـایلی کـه ممکـن  موظف شدهگوید کارکنان سفارت ایاالت متحده همچنین  ان می ان سی
هـای ایـاالت متحـده و  است برای اهداف تبلیغاتی مورد سوءاسـتفاده قـرار گیرنـد، از جملـه پرچم

                             ١ند.های دولتی و نظامی این کشور را نابودکن نشان
 تصـمیم از کـرداعـالم  ،های طالبان در افغانستان به رغم پیشرویجمهور آمریکا،  رئیس ،بایدن

ن اینکه واشـنگتن در بیا با نیست. وی  پشیمان افغانستان از آمریکایی نظامیان بردن بیرون برای خود
هـزار نیـروی  ۳۰۰و بـیش از کـرده هزینـه افغانسـتان سال گذشته بیش از یک تریلیون دالر در  ۲۰

کیـد کـرد سـران أ، تتاسـ نظامی و امنیتی افغان را آموزش داده و به تجهیزات امروزی مجهز کـرده
  د. شان بجنگن و برای خود و ملت جمع شوندافغانستان باید متحد و گرد هم 

گفت طالبان به وعده خـود مبنـی بـر اروپا  اتحادیه ارشد مقام رویترز، یک خبرگزاری گزارش به
منظور دستیابی به یک توافق سیاسی که نوعی حکومت انتقالی در این کشـور را  تالش برای صلح به

  ت.کند، عمل نکرده اس میسر می
 گزارش خبرگزاری ها تحرکات اخیرآمریکا در افغانستان را کودتا بیان کردند. به برخی خبرگزاری

 آمریکـا امنیـت سـازمان نماینـدگی بـا مرتبط افغانستان خبری منابع  نیوز، آریا از نقل به اسپوتنیک
 جمهوری ریاسـت ارگ در خـاموش دتـایکو یک اجرای برای متحده ایاالت برنامه از ،)ای آی سی(

   ٢.دهند می خبر کشور این
                                                                                                                                        

، »سـفارت آمریکــا بـه کارمنــدانش در کابـل: وســایل و اسـناد حســاس را نـابود کنیــد.«. خبرگـزاری یـورو نیــوز، ١
۱۴/۰۸/۲۰۲۱:  https://per.euronews.com/2021/08/13/  

، »رسـانه افغانسـتانی ادعـا کـرد کـه آمریکـا در پـی انجـام کودتـا در ایـن کشـور اسـت.«. خبرگزاری اسپوتنیک، ٢
١٣/٨/٢٠٢١:  https://sptnkne.ws/Hagu    

https://per.euronews.com/2021/08/13/
https://sptnkne.ws/Hagu
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اسـتفان در خصوص واکنش سازمان ملـل بـه حـوادث اخیـر افغانسـتان نیـز بایـد اشـاره کـرد 
در نشست خبری در نیویورک درباره تحوالت افغانستان  ،سخنگوی دبیرکل سازمان ملل ،دوجاریک
 عمیق، آنتونیو گوترش ،کل سازمان مللرگفت: دبی

ً
از تحوالت جاری افغانسـتان نگـران اسـت و بـر  ا

کید دار ضرورت دستیابی طرف کید کرد:های درگیر در این کشور به توافق سیاسی تأ واضح  د. وی تأ
بـاری بـرای غیرنظامیـان خواهـد  است که کشیده شدن نبرد به شهری در اندازه کابل تأثیرات فاجعـه

تد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین گفت ما بسیار امیدواریم که این اتفاق نیف. داشت
          ١.طرفانـه و مسـتقل از طـرفین درگیـر باشـد که هرگونه تحقیـق دربـاره مـرگ غیرنظامیـان بایـد بـی

 تلفـات همچنـان اینکـه بـه توجـه ملـل، بـا سـازمان بشـر حقـوق عـالی کمیسـیاری باشله، میشل
 ممکـن کـه هـایی تخطی دربـاره هـایی گزارش انتشار و است افزایش به رو افغانستان در غیرنظامیان

 مـردم علیـه فاجعـه بـروز خصـوص در شـود، منجر بشریت علیه جنایت و جنگی جنایت به است
 از زیـادی تعـداد شـدن کشته به منجر شهری جنگ که دانیم می ما: گفت وی .داد هشدار افغانستان

  ما. شود می غیرنظامیان
ً
 ملـل سـازمان بشر حقوق عالی کمیساریای.ایم دیده بسیار را موارد این قبال

 ۱۸۳ کم دسـت قنـدوز و هـرات قنـدهار، لشـکرگاه، شـهر چهـار در ژوئیه ۹ از افغانستان در: افزود
 کـه اسـت غیرنظامیان تلفات فقط این. اند شده زخمی کودکان جمله از نفر ١١٨١ و کشته غیرنظامی

      ٢.است یشترب بسیار واقعی ارقام ایم. شده آن ثبت به موفق ما
تومـاس نیکالسـون، فرسـتاده ویـژه اتحادیـه اروپـا در  هم مطرح کرد که روسیا الیومخبرگزاری 

 به نظامی زور گزینه با را قدرت بخواهند طالبان اگر«: گفت نیوز در اظهاراتی به کانال آریانا ،منطقه
ایـن  براساس وشناسند  نمیبه رسمیت آنها را  منطقه کشورهای بیشتر و اروپا اتحادیه بگیرند، دست

نیکالسون همچنین با ابـراز » د.سناریو، اتحادیه اروپا از ارائه کمک به افغانستان دست خواهد کشی
نگرانی بروکسل از تحوالت اخیر در افغانستان، از هر دو طرف درگیری خواست تا برای پایـان دادن 

  د.بان انعطاف نشان دهننظامیان طال های جاری بین نیروهای دولتی و شبه به درگیری

  گیري نتیجه
توان گفت تحرکات سیاسی و نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا در افغانستان افـزایش  طور خالصه می به

پیدا کرده است. با آغاز خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و پس از شروع تحرکات طالبـان 
المللـی را بـرای  های بین روپا جلسات و نشستبرای تصرف حکومت افغانستان، آمریکا و اتحادیه ا

                                                                                                                                        
  :۱۴۰۰مرداد  ۲۳، »سازمان ملل درباره تحوالت افغانستان ابراز نگرانی کرد«. خبرگزاری ایرنا، ١

https://www.irna.ir/news/84435995 
مـرداد  ١٩،  »های درگیر در افغانستان به جنگ پایان دهنـد کمیساریای عالی حقوق بشر: طرف«. خبرگزاری ایسنا، ٢

۱۴۰۰ :  ttps://www.isna.ir/news/1400051914080/  

https://www.irna.ir/news/84435995
http://www.isna.ir/news/1400051914080
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  اند. های درگیر در این کشور برگزار کرده بررسی اوضاع افغانستان با حضور همه طرف
 و نـروژ نـاتو، ایتالیـا، آلمـان، فرانسـه، اروپـا، اتحادیـه آمریکـا، متحده ایاالت ویژه نمایندگان

 و افغانسـتان اوضـاع تـا کردنـد برگـزار تینشس ایتالیا، پایتخت رم، در ٢٠٢١ ژوئیه ۲۲ در انگلیس
خروجی بیشـتر ایـن جلسـات و  .دهند قرار نظر تبادل و بحث مورد را کشور این در صلح تحوالت

دیدگاه فعلی اروپا و آمریکا در خصوص اوضاع افغانستان (که در واقع فقط در حد بیانیه باقی مانده 
متعـددی هـم مشـکالت زیـادی بـرای مـردم گاه عملیاتی و اجرایـی نشـد و در مـوارد  است و هیچ

آمریکایی و اروپایی در ظاهر اعـالم  های سازمان و کشورهاافغانستان ایجاد کرد) این بوده است که 
 پـس از جدیـد مرحلهر د جاری تحوالت و هستند افغانستان متعهد به مشارکت قوی درکنند که  می

 کنند.  می رصد نزدیک از را المللی بین نیروهای خروج
  





  
  

  کرد؟ پیشروي سرعت با طالبان چرا
  
  

  رویداد
تواند بین شش ماه تا یک سال آینده بر افغانستان تسلط پیـدا  ها گفته بودند گروه طالبان می آمریکایی

های اطالعاتی و نظامی آمریکا، جنبش طالبان ظرف چنـد روز بـه  کند، اما برخالف تحلیل دستگاه
 فرمانـدهان آمریکـا، اطالعـاتی های سـرویس: نوشـته بـود زارشیگ در ان ان کابل رسید. پیشتر سی

 بـه قـادر آمریکـا ارتـش پشـتیبانی بدون افغانستان دولت که اند داده هشدار کنگره اعضای و نظامی
 افغانسـتان شـمالی منـاطق تصرف حال در سرعت به طالبان. بود نخواهد طالبان برابر در ایستادگی

 محتمـل را آمریکـایی نیروهـای خـروج از پس داخلی جنگ قوعو آمریکا ارتش فرماندهان و است
 کند غلبه غنی دولت بر طالبان دارد احتمال ای فزاینده طور به اطالعاتی، های ارزیابی دانند. طبق می
 زمـانی جـدول هـا، ارزیابی ایـن در مطلـع افـراد گفتـه بـه. بگیـرد به دست دوباره را کشور کنترل و

  .است شده تعیین ماه ۱۲ تا ۶ از طالبان وسطت افغانستان تسخیر احتمالی

  تحلیل رویداد
 متکی به پشتیبانی هوایی، قادر به مقابله بـا  در طول سال

ً
های گذشته دیدیم که ارتش افغانستان عمال

علت نحوه فعالیـت چریکـی طالبـان و نیـز روحیـه جنگنـدگی بیشـتر  طالبان است و روی زمین به
کردنـد. در روزهـای اخیـر نیـز  چندانی در برابر آنان کسـب نمی ها موفقیت نیروهای طالب، ارتشی

ارتش افغانستان در بسیاری از مواقع از پشتیبانی هوایی برخوردار بود؛ برای مثال در هرات و قندهار 
های آمریکایی نیز بـه کمـک نیـروی زمینـی ارتـش آمدنـد؛ امـا در نهایـت  افکن ها و بمب جنگنده

عامل توانستند وارد شهرها شوند و مقرهای اصـلی حکـومتی را بـه  نیروهای طالب به لطف چندین
علت فساد زیاد مسئوالن آن و  ها (به تصرف خود درآورند. انگیزه جنگیدن نداشتن شماری از ارتشی

 از دستور تسلیم شدن 
ً
احساس حرکت در مسیر نادرست) از عوامل تسلیم آنان بوده است. اما بعضا

شود که البته سندی برای آن موجود نیسـت؛ بنـابراین بایـد  گفته می و وجود یک توطئه مطرح سخن
 با دیده تردید به آن نگریست تا اسناد و مدارک بیشتری به دسـت آینـد و بررسـی شـوند. امـا از 

ً
فعال

لحاظ اجتماعی عواملی وجود دارند که آشکارا از تحولی خاص در جامعه افغانستان حکایت دارند 
  امل اجتماعی پیروزی طالبان نامید:توان آنها را عو و می
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های اخیر بـر جغرافیـای وسـیعی از افغانسـتان تسـلط یافتنـد؛  طالبان در سال.کارنامه پنج سال اخیر طالبان:  ۱
 نیمی از کشور و کمتر از یک به

ً
سوم جمعیت کشور در قلمرو طالبـان  نحوی که در یکی دو سال آخر تقریبا

ران و افغانستان در اختیار طالبان بود. کارنامه طالبـان در ایـن چنـد سـال زیستند و حتی نیمی از مرز ای می
 موفق بود. نه در مرز با همسایگان مشکلی داشـت و نـه قلمـروش ماننـد قلمـرو دولـت، سرشـار از 

ً
نسبتا

گیری و ناامنی بود. بنابراین بخشـی از مـردم بـه امـوری مثـل موفقیـت طالبـان در  ربایی، رشوه دزدی، آدم
  یافت. شدند و پایگاه اجتماعی طالبان افزایش می با فساد و ایجاد امنیت متمایل می مبارزه
اشرف غنی و تیمش از یک سـو، دکتـر عبداللـه و تـیمش از : نشینی رهبران، فرماندهان و مدیران سیاسی دولتی . کاخ ۲

تبـدیل شـده  تـرین متمـولین جامعـه های اخیر به بزرگ سوی دیگر و صدها بزرگ حکومتی دیگر در سال
بودند. بخشی از رهبران موسوم به جهادی نظیر مارشـال دوسـتم و محمـدنور عطـا نیـز چنـین وضـعیتی 

ای بـود کـه شـاید کمتـر نظیـری بـرای آن بتـوان در  گونـه داشتند. منزل مارشال دوستم و در واقع کاخ او به
آوردنـد بیـانگر حجـم   دسـت و بهکه طالبـان از منـزل ا افغانستان پیدا کرد. تنها نگاهی به فهرست غنایمی

  به بعد برای خود گرد آورده بود: ۲۰۰۱عظیم ثروتی است که دوستم از 
  قیمت؛ گران اسب ۲۸ ـ 
  موتورسیکلت؛ ۵۶ ـ

  ؛۴ ام و کالش هزار ـ سه
  ضدگلوله؛ ماشین ۱۲ـ 
  راکت؛ ۸۸ ـ 

  وانت. و خودرو نوع ۱۵۰ ـ نزدیک
کردنـد، طبیعـی  ا به خیزش عمومی دعوت میوقتی چنین رهبرانی با چنین سبک زندگی مردم ر

ای بـرای ایـن کـار نداشـته و معتقـد باشـند اگـر دوسـتم و عطـا و ...  بود که بسیاری از مردم انگیزه
  جنگند نه برای هدفی واال و مقدس. جنگند، برای حفظ کاخ خود می می

خوبی توانسته است با  های اخیر به الطالبان در س . استفاده درست طالبان از ابزار رسانه و فعالیت سخنگویان: ۳
های  هایی از مردم منتقل کند. رادیو صدای شریعت بـا برنامـه رسانه حرف و مواضع خود را به بخش

ویژه  ای فراقـومی بـه طالبـان بخشـد و بـه متعدد به زبان فارسی دری، پشتو و ازبکی توانست چهـره
زبان میان نیروهای جوان تاجیک، پشـتون و  های تولیدشده توسط طالبان به این سه سرودها و کلیپ

زبانه ایـن گـروه  ازبِک خسته از حکومت غنی رواج یابد و بر طرفداری از طالبان بیفزاید. سایت پنج
نیز (فارسی، پشتو، اردو، عربی و انگلیسی) در کنار مجالت و فعالیت سـخنگوها و طرفـداران ایـن 

.. بسیار مشهود بود و مدام مواضع طالبـان را در جامعـه گروه در فیس بوک و توییتر و اینستاگرام و .
ای داخلی و خارجی بسیار حائز اهمیت  داد. نقش سخنگویان طالب نیز در فضای رسانه بازنشر می
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شود، همواره با صدای خود در  الله مجاهد که اکنون پس از بیست سال چهره او دیده می است. ذبیح
ای درخور توجه (با استدالل  شد و به شیوه صوتی حاضر می وگوی صورت گفت های متعدد به رسانه

 چنـین  و آرامی و بدون عصبانیت) از مواضع طالبان دفاع می
ً
کرد. قاری یوسف احمدی نیـز تقریبـا

نقشی داشت. دو سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، آقایان سهیل شاهین و دکتر نعیم وردک، بـا تسـلط 
تصویر مثبت از طالبان بسیار موفـق بودنـد. شـیرمحمد عبـاس بر انگلیسی و عربی در زمینه ایجاد 

های متعدد به چهار زبان فارسی، پشتو،  استانکزی، معاون دفتر سیاسی، هم در مذاکرات و مصاحبه
 مستمعین را قانع می انگلیسی و عربی سخن می

ً
کرد. نقش مولوی عبدالسالم حنفی  گفت و معموال

نژاد طالبـان بـود و اتخـاذ  ویژه کـه او از فرمانـدهان ازبـک هعلیمردان قل هم درخور توجه است؛ بـ
تر باشد  تر و صادق توانست جالب مواضعش درباره مسائل شمال (زادگاه او) برای مردم شمال نیز می

  و اقناع بیشتری ایجاد کند.
ایران علیه ویژه  ای عجیبی که در افغانستان به برخالف عملیات رسانه . حسن رفتار طالبان حین پیشروی: ۴

طالبان راه افتاده بود و سخن از مباح اعالم شدن خون مردم هرات یا دزدیدن دختران دوازده سـاله از 
ای رفتار کرد که باعث تقویت پایگاه  گونه آورد، طالبان هنگام فتح هر منطقه به منازل و ... به میان می

ها، بـا  ران رژیم سابق یا آمریکاییاش شد؛ یعنی ضمن حفظ اقتدار و ایجاد دلهره در همکا اجتماعی
نشـین  عموم مردم و حتی فرماندهان جهادی پیشین با حرمت رفتار کرد. دیدیم کـه در منـاطق شیعه

هر شهر هیچ مشکلی برای عزاداری امام حسین(ع) ایجاد نشد، بلکـه طالبـان امنیـت مراسـم را بـه 
شدند و سخنرانی کردنـد. (جمـع  های طالبان در مراسم عزاداری حاضر عهده گرفت و حتی مولوی

معنی مخالفت طالبان با مراسم نبـود، بلکـه  های امام حسین(ع) در میدان شهر غزنی به شدن پرچم
های شهرها بـود کـه همـان نیـز بـا درک طالبـان از  های این گروه در میدان تنها نصب معمول پرچم

های ایشـان در میـدان نصـب  رچمهای عزاداران شیعه در کنار پ سرعت جبران شد و پرچم موضوع به
  ها مزاحمتی و ممانعتی برای شیعیان ایجاد نکردند.)  شد و هیچ کجا نیز در مساجد و حسینیه

طالبان هنگام دستگیری فردی مانند اسماعیل خان که به هر حال از رهبران جهادی مردم غـرب 
آمـد، بـدون هـیچ  شـمار می افغانستان علیـه شـوروی بـود و بـرخالف دوسـتم انسـان محترمـی به

احترامی رفتار کردند و او را در رفتن به کابل یا ماندن در هـرات مخیـر سـاختند کـه او در هـرات  بی
  ماند و چند شب بعد نیز به مشهد مقدس آمد.
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براثر فساد موجود در ارتش و سیستم دولتی افغانستان، عموم سربازان ارتـش انگیـزه چنـدانی بـرای 
سـفیدان هـر منطقـه در اقنـاع نیروهـای نظـامی بـه  تند و این امر در کنار نقـش ریشجنگیدن نداش

آمیز آنان به بسیاری از نقـاط بـود. (سـخن از  نجنگیدن در برابر طالبان، علت اصلی ورود مسالمت
 استنادی برای آن وجود نـدارد.) از لحـاظ  وجود توطئه در پس تسلیم ارتش گفته می

ً
شود، ولی فعال

یز عواملی وجود دارند که به گسترش پایگاه اجتماعی طالبان و در نتیجه تسهیل پیـروزی اجتماعی ن
 موفـق در پـنج سـال اخیـر در قلمـرو تحـت تصـرف 

ً
این گروه انجامیده بود؛ از جمله کارنامه نسبتا

نشینی فرماندهان جهادی سـابق و مـدیران دولتـی، اسـتفاده  (حدود نیمی از خاک افغانستان)، کاخ
ای سخنگویان این گروه و در نهایت حسـن رفتـار بـا  ن گروه از ابزار رسانه و فعالیت حرفهصحیح ای

  مردم در مسیر پیشروی.
  


