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 چكيده
و »  راهـبرد افپـاك   «اين مقاله به بررسي راهبرد جديد دولت باراك اوباما در افغانستان موسـوم بـه                

دولت اوباما و سياسـتمداران   .  پردازد شناسايي پيامدهاي اين راهبرد براي منافع و امنيت ملي ايران مي
بر اين اساس، بـر     .  دانند  ترين مكان در جهان مي  آمريكا منطقه مرزي افغانستان و پاكستان را خطرناك

اين باورند كه راهبرد جديد اين كشور بـرخالف راهـبرد دولـت بـوش در افغانـستان، متمركـز بـر                     
وفـصل بحـران افغانـستان را         ـ امنيتي و اقتصادي بوده و از اين لحاظ توانايي حل  رويكردهاي سياسي

اما به اعتقاد نويسندگان، راهبرد جديد آمريكا به نوعي تداوم همان راهبرد دولت بوش با شـكلي    . دارد
از اين لحاظ، انتقادهايي بر محورهاي اصلي اين راهبرد؛ از جملـه افـزايش نـيرو، تقويـت          .  ديگر است

رغـم    به.  ظرفيت دولت براي مقابله با ناكارامدي، و مذاكره با طالبان از سوي منتقدان مطرح شده است        
، بعد از گذشت نزديك بـه      2009 مارس  27 هاي اميدواركننده اوباما در راهبرد خود در  اظهارات و برنامه

سه سال از اعالم و اجراي اين راهبرد، همچنان موفقيت چنداني در خصوص دستيابي به اهداف مـورد       
 . نظر حاصل نشده است

 سياست خارجي آمريكا، امنيت ملي ايران، افغانستان، طالبان، راهبرد افپاك: واژگان كليدي
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 مقدمه
هـاي    ـ امنيتي افغانستان را از اولويـت     دولت باراك اوباما، بهبود وضعيت سياسي 2009 از سال 

، راهبرد جرج دبليو بـوش در هدايـت         2001 پيش از اين و از سال       . جدي دولت آمريكا اعالم كرد
هـاي    عمليات نظامي آمريكا و استفاده از ابزار نظامي و زور عليه طالبان منجـر بـه شكـست طـرح        

ــ امنيتـي      نتيجه آن راهبرد ظهـور مجـدد طالبـان در صـحنه سياسـي           .  آمريكا در افغانستان شد
هاي نظامي، معتقد است كه ماهيت قـدرت و سياسـت        حل دولت اوباما فراتر از راه.  افغانستان است
هميـن    بـه .  اي است كه تنها با ابزارهاي نظامي چنين بحراني قابل حل نيست        گونه در افغانستان به

هـاي سياسـي و اقتـصادي هـم           حـل   منظور راهبرد جديد آمريكـا در كنـار اهـرم نظـامي بـر راه            
 . شود مي متمركز

محورهاي راهبرد جديد اوباما بر محورهاي افزايش نيرو، افزايش ظرفيت دولت براي مقابلـه بـا     
به باور نويسندگان، راهبرد جديـد اوبامـا در افغانـستان،        1 .ناكارامدي و مذاكره با طالبان تأكيد دارد

نوعي تداوم راهبرد دولت بوش در افغانستان به شكل ديگري است و از لحاظ نتيجه چنـدان بـا             به
حتي اين راهبرد بر پيچيدگي بحران و تداوم حـضور   .  كند هاي آمريكا در گذشته فرق نمي سياست

اي براي ايـران      با توجه به اينكه افغانستان يك همسايه مهم منطقه      .  افزايد طالبان در افغانستان مي
شود و وضعيت داخلي اين كشور آثار جدي براي امنيت ايران دارد، حـضور و تـداوم                 محسوب مي

نيروهاي خارجي در منطقه و اطراف مرزهاي فوري امنيتي ايران از اهميـت زيـادي در امنيـت و                  
توانـد    راهبرد آمريكا در افغانستان هرچند طبق اهداف اعالمي مي       .  منافع ملي ايران برخوردار است

باعث برقراري امنيت و انجام بازسازي و برقراري صلح و ثبات در افغانستان شـود، امـا در صـورت                
: اين سياسـت پيامـدهاي منفـي همچـون        .  افزايد  عدم موفقيت بر ناامني موجود در اين كشور مي     

افزايش حضور نظاميان خارجي در منطقه، افزايش توليد، تجارت و قاچاق مواد مخدر و پيامـدهاي    
يقين   به.  ويژه همسايگان افغانستان ازجمله ايران در پي خواهد داشت       ناشي از آن، براي منطقه و به

ويژه ايران و     همه اين مسايل، وضعيت امنيتي، سياسي و اقتصادي كشورهاي همسايه افغانستان به    
 .پاكستان را تحت تأثير قرار خواهد داد

اين مقاله، در راسـتاي  .  شناخت و بررسي راهبرد آمريكا در افغانستان حايز اهميت زيادي است
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المللـي و تأثيـر       عنـوان يـك قـدرت بيـن         شناخت اهداف و چگونگي عملكرد آمريكا در منطقه به       
هاي اين كشور بر منافع و امنيت ملي جمهوري اسـالمي ايـران اسـت و از سـه قـسمت                     سياست

ابتدا به تبيين نظري راهبرد آمريكا در افغانستان و در دوران جرج دبليو بـوش          :  تشكيل شده است
بحـث  »  راهـبرد افپـاك   «سپس، ابعاد عملي راهبرد اوبامـا در افغانـستان      . پردازد و باراك اوباما مي

 . گيرد شود؛ و در نهايت آثار راهبرد اوباما بر امنيت و منافع ملي ايران مورد بررسي قرار مي مي

 تبيين نظري راهبرد جرج دبليو بوش و باراك اوباما در افغانستان

وقوع حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر، منجر به اهميت يافتن مقوله راديكاليسم مذهبي در         
هـاي    سياست خارجي آمريكا نيز مبارزه با تروريسم و گروه 2 .الملل شد عرصه سياست و امنيت بين

اين حادثه فرصـت مناسـبي را بـراي رهـبران             3 .عنوان اولويت اهداف خود قرار داد  تروريستي را به
گرايـي و     جانبه  آمريكا فراهم كرد تا از طريق آن بتوانند در راستاي دفاع از منافع خود، سياست يك

از اين رو، ايـاالت     .  دهي هژموني آمريكا بر جهان و راهبرد جنگ پيشگيرانه را در پيش گيرند  شكل
متحده با هدف مبارزه با تروريسم اقدام به يك جنگ پيشگيرانه عليـه افغانـستان كـرد و در ايـن              

 . المللي داشت راستا سعي در ايجاد ائتالف بين
. اهداف آمريكا در حمله به افغانستان در سه بعد سياسي، اقتصادي و امنيتي قابل تبيين اسـت  

هاي رقيب را پيگيري      در بعد سياسي، آمريكا دو هدف عمده كنترل راهبردي منطقه و مهار قدرت 
اين كشور در نظر دارد كنترل آسياي مركزي را در اختيار گرفتـه و چهـار قـدرت اتمـي              .  كند مي

اساسـاً تـسلط بـر      .  روسيه، چين، هند و پاكستان و از سويي ديگر ايـران را زيـر نظـر قـرار دهـد                 
عبـارتي مهـار ايـن        اي است كه نظارت بر چين، روسيه و ايران و يا بـه         افغانستان، تسلط بر منطقه

در بعد اقتصادي، واشنگتن دو هـدف انـزواي اقتـصادي ايـران و                4 .كشورها را تسهيل خواهد كرد    
حضور آمريكا در افغانـستان، شـرايط را بـراي ايـن كـشور           .  كند كنترل منابع انرژي را پيگيري مي

جهت تسلط هرچه بيشتر بر منـابع نفـت و گـاز جهـان از طريـق انتقـال منـابع نفـت و گـاز از                          
اساساً، كنترل و تـسلط بـر منطقـه           5 .كند  نشانده مهيا مي    هاي كشورهاي دوست و دست  سرزمين

. آورد  ارمغـان مـي     راهبردي آسياي مركزي و خزر، منافع اقتصادي قابل توجهي را براي آمريكـا بـه    
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افغانستان تحت تسلط دولتي كه طرفدار غرب و متكي به آمريكاست، نقـش مهمـي در دسـتيابي       
در بعد امنيتي نيز، آمريكا با حضور در منطقه در پي دستيابي     .  آمريكا به اين هدفش خواهد داشت

كـه در حـال       طـوري   بـه .  به حضور مستقيم نظامي و برقراري صلح و امنيت پايدار در منطقه است     
حاضر، آمريكا در منطقه چندين پايگاه نظامي در اختيار دارد كه نمونه آن پايگاه هوايي منـاس در       

اين موضوع شرايط را براي حضور دايمي نظاميان آمريكـا در آسـياي مركـزي و          . قرقيزستان است
تنها براي دستيابي به اهداف سياسي خـود نيازمنـد            در حقيقت، آمريكا نه .  قفقاز فراهم كرده است

باشد، بلكه استقرار صلح و امنيت پايدار در منطقه خاورميانه بدون      برقراري امنيت در افغانستان مي
بـر ايـن اسـاس، دولـت آمريكـا سـعي در             .  پذير نيست   برقراري امنيت و ثبات در افغانستان امكان

بدين ترتيب، دولت بوش براي دسـتيابي بـه اهـداف          .  برقراري صلح و امنيت پايدار در منطقه دارد
 . مطرح شده فوق به بهانه مبارزه با تروريسم در افغانستان حضور نظامي يافت

بر اساس مباحث مطرح شده فوق، هدف اصلي آمريكا از حمله به افغانـستان در دوران جـرج               
از اين رو، به باور پژوهشگران، راهبرد آمريكـا در          .  بوش، افزايش قدرت و نفوذ در منطقه بوده است  
بـر اسـاس    .  گرايي تهاجمي تطابق بيـشتري دارد       افغانستان در دوره جرج دبليو بوش با نظريه واقع

گرايي تهاجمي، هدف اصلي هر دولت بـه حـداكثر رسـاندن سـهم         هاي اصلي واقع يكي از شاخص
تريـن    يكي از مهـم   .  باشد  معناي كسب قدرت به زيان ديگران است، مي خود از قدرت جهاني كه به

هـا در جهـاني زندگـي         معتقد است كه دولـت    )  1 (گرايي تهاجمي، جان مرشايمر     پردازان واقع نظريه
اند كه تمايل دارند قـدرت خـود را بـه حداكثـر            كنند كه سرشار از تهديدات است و واحدهايي مي

هاي تجديدنظر طلب، دسترسـي بـه         هدف تمام دولت  .  برسانند تا بتوانند به بقاي خود ادامه دهند  
دنبال كسب    شدت به   ها به   بنابراين، اين دسته از دولت  .  الملل است جايگاهي هژمونيك در نظام بين

نفع خود تغيير دهنـد؛ حتـي       قدرت هستند و در شرايط مناسب خواستار آنند تا توزيع قدرت را به
ها را    طلبي دولت   به نظر مرشايمر، دليل اصلي قدرت 6 .خطر اندازد اگر چنين عملي امنيت آنان را به

هـاي    الملـل؛ دوم، توانمنـدي      نخست، ساختار آنارشيك نظـام بيـن      :  بايد در سه چيز جستجو كرد  

1. John J. Mearsheimer 
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ها از آن برخوردارند؛ و سوم، عدم اطمينان در مورد نيات و مقاصد دشـمن         تهاجمي كه همه دولت
گـرا در پـي       گرايانه، سياسـت خـارجي تهـاجمي واقـع         هاي واقع طور كلي بر مبناي نظريه به.  است

گونه   ومرج  بر اين اساس ماهيت هرج    7 .الملل است ها در صحنه نظام بين افزايش قدرت نسبي دولت
ها همواره در پي افزايش قدرت نـسبي خودنـد و در ايـن                الملل به شكلي است كه دولت نظام بين

هـا    در سياسـت خـارجي تهـاجمي، دولـت        .  كنند قدرت رقبايشان را كاهش دهنـد  روند سعي مي
سياسـت خارجـي    .  ها هستند   خواهان افزايش امنيت خود از راه كاهش عامدانه امنيت ساير دولت      

الملل بر اسـاس وجـود درگـيري          تنها ماهيت سياست بين   گرا بر اين نظر است كه نه تهاجمي واقع
طور اساسي وجـود درگـيري عنـصري ضـروري بـراي هـدايت سياسـت                  شود، بلكه به    تعريف مي

نظر نويسندگان، سياسـت خارجـي     بنابراين بر اساس مباحث مطرح شده فوق و به.  الملل است بين
گرايـي تهـاجمي تطـابق و         آمريكا در دوره بوش، با توجه به راهبرد اتخاذ شده توسط وي، با واقـع       

 . سازگاري بيشتري دارد
» شكـست القاعـده   «دولت اوباما نيز در راهبرد جديد آمريكا در افغانستان، هدف اين كشور را    

در پاكستان و افغانستان و جلوگيري از بازگشت آنها به ايـن دو كـشور در آينـده مطـرح كـرد و                      
محورهاي افزايش نيروها، افزايش ظرفيت دولت براي مبارزه با ناكارامدي، و مـذاكره بـا طالبـان را         

الملل،   هاي مطرح در حوزه روابط بين      به باور نويسندگان، از ميان نظريه.  مبناي اين راهبرد قرار داد
گرايي   اي كه تطبيق و سازگاري بيشتري با راهبرد دولت اوباما در افغانستان دارد، نظريه واقع    نظريه

هـا در     گرا، فقط خواهان افزايش امنيـت نـسبي دولـت       سياست خارجي تدافعي واقع.  تدافعي است
خواهنـد و تنهـا       ها فقط افـزايش امنيـت را مـي        بر اين اساس، دولت 8 .الملل است صحنه نظام بين

از اين لحاظ   .  كنند كه احساس ناامني كنند     زماني در جهت گسترش نفوذ و قدرت خود تالش مي
در   9 .گـيرد   ها در خارج از مرزهاي ملي فقـط در شـرايط تـصور نـاامني صـورت مـي             حضور دولت

ها خواهان دستيابي به امنيت بـه بهـاي كـاهش امنيـت ديگـران                 سياست خارجي تدافعي، دولت
گرايـي تـدافعي،      پـردازان اصـلي واقـع       يكـي از نظريـه    )  1 (بر اساس نظريه رابرت جرويس،    .  نيستند

1. Rpbert Jervis 
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توانند بدون كاهش امنيت ديگـران خـود را حفـظ كننـد و حـتي در پيـش گرفتـن                  مي ها دولت
هـا    حتي افزايش زياد در امنيت دولت     .  سياست تدافعي، بر اتخاذ سياست تهاجمي آنها ترجيح يابد 

هـاي خواهـان      كاهد و در اين شرايط همه قـدرت         ها مي   فقط به مقدار اندكي از امنيت ساير دولت
ها بـا رضـايت از        بنابراين دولت .  توانند از درجه باالي امنيت برخوردار شوند حفظ وضع موجود، مي

فرصت فراهم شـده، از توسـعه نفـوذ خـود در خـارج از مرزهـاي ملـي در قبـال دسـتيابي بـه                            
هـا در سياسـت خـارجي تدافعـي           دولـت   10 .كننـد   پوشي مي  هايي براي امنيت خود چشم تضمين

 .كنند هاي ديگر خودداري مي گرا، داوطلبانه از تهديد دولت واقع
هـا اسـتوار      گرايي تدافعي بر عملكرد معماي امنيتي دولـت  طور كلي، تمركز اصلي بحث واقع به
گرايي تدافعي مبتني بر چهار مفروضـه         واقع)  1 (پردازاني چون تاليا فرو   بر اساس ديدگاه نظريه.  است
عرصـه  .  4 هـاي ذهـني رهـبران، و          برداشت.  3 ساختار ظريف قدرت،    .  2 معماي امنيت،   .  1 :  شامل

طور كه اشاره شد، يكي از عناصر اصلي نظريه مزبـور، معمـاي امنيـت        همان.  سياست داخلي است
منظور از معماي امنيت، شرايطي است كه در آن تالش يك دولت براي افزايش امنيت خود     .  است

طلـبي هميـشه بـه امنيـت         گرايان تدافعي، توسعه نظر واقع به.  شود باعث كاهش امنيت ديگران مي
در واقع، مساله اين است كه امنيت مطلق ممكن نيست جز با تبديل شدن         . شود بيشتر منجر نمي

به يك هژمون جهاني و چون احتمال نيل به چنين جايگاهي اندك است و تأسيس دولت جهانـي  
جو بوده و با معمـاي امنيتـي          ها هميشه امنيت الملل خواهد بود، دولت معناي پايان سياست بين به

 .شوند رو مي روبه
هاي عمده دولت اوباما در افغانستان نـيز تـأمين امنيـت در ايـن          در اين ارتباط، يكي از چالش

سو، طالبـان     از يك .  اساساً دولت اوباما در افغانستان با يك معماي امنيتي مواجه است      .  كشور است
شـود    منشأ ناامني در اين كشور محسوب شده و راه حل اين ناامني نيز مبارزه با طالبان مطرح مي    

اند كه براي حل بحـران     و از سوي ديگر، آمريكا و نيروهاي ائتالف و افغانستان به اين نتيجه رسيده
رسـميت شـناختن طالبـان        امنيت در افغانستان، بايستي با طالبان مصالحه كنند كه مفهوم آن به      

1. Talia Ferro 
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نخست اينكه، آمريكا و نيروهاي ائتالف طـي      .  اين تصميم به دو دليل اصلي اتخاذ شده است.  است
تنها به موفقيت چنداني در حذف و تضعيف طالبان دست نيافتند، بلكه با           مبارزه يك دهه اخير، نه

ترين گـروه     تبار بخشي از بزرگ     دوم اينكه، طالبان پشتون   .  اند تجديد حيات طالبان نيز مواجه شده
رو، آمريكـا و      از ايـن  .  درصد از مردم افغانستان پشتون هـستند        40 بيش از   .  قومي افغانستان است 

تبار نيستند، بلكه بـراي       تنها قادر به حذف طالبان پشتون    اند كه نه متحدينش به اين نتيجه رسيده
بنابراين، بـر   .  موفقيت در افغانستان بايستي طالبان را نيز در ساختار سياسي افغانستان سهيم كنند

اساس مباحث مطرح شده فوق و به نظر نويسندگان، سياست خـارجي آمريكـا در دوره اوبامـا بـا             
 . گرايي تدافعي تطابق و سازگاري بيشتري دارد توجه به راهبرد مطرح شده توسط وي، با واقع

 ابعاد عملي راهبرد اوباما در افغانستان 

روي كـار آمـد، وضـعيت امنيتـي           2009 دولت اوباما كه با شعار تغيـير در آمريكـا در سـال               
رو، وي راهبرد خـود در افغانـستان را        از اين.  هاي جدي دولت خود اعالم كرد افغاستان را از اولويت

بر اساس اين راهبرد، آمريكا يك هدف را براي سياسـت خارجـي    . ، اعالم نمود2009 مارس 27 در 
خود مشخص نمود و آن از هم گسيختن، برچيدن و شكست القاعده در پاكـستان و افغانـستان و          

راهبرد جديد آمريكا در افغانستان بـه         11 .جلوگيري از بازگشت آنها به اين دو كشور در آينده است  
معناي وسعت دادن به جغرافيـاي    اين راهبرد از يك سو به.  معروف شده است»  راهبرد افپاك«نام 

هاي القاعـده و طالبـان        از سوي ديگر به اين معناست كه پيروزي گروه .  مبارزه عليه تروريسم است
طور اتوماتيك به بحران موجوديـتي دولـت پاكـستان منجـر خواهـد شـد و ايـن                 در افغانستان به

با توجـه بـه       12 .اي به معادله راهبرد جهاني مبارزه با ترويسم آمريكاست        معناي ورود بمب هسته به
ها در افغانستان و پاكستان، اساس اين تعريف نيز مبـني بـر           هاي تروريست مشخص شدن پناهگاه

اوبامـا بـراي تحقـق ايـن         13 ».ترين مكان درجهان است اين منطقه مرزي خطرناك«اين است كه 
راهبرد، محورهاي افزايش نيروها، افزايش ظرفيت دولت براي مبـارزه بـا ناكارامـدي و مـذاكره بـا             

البته وي در كنـار ايـن محورهـا، اسـتفاده از همكـاري همـسايگان             . طالبان را مورد توجه قرار داد
 .افغانستان را نيز مطرح نمود
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 افزايش نيرو. 1 

قـصد دارد بـراي     «باراك اوباما در چارچوب راهبرد جديد خود در افغانستان، اعالم نمـود كـه      
تقويت مبارزه بـا نيروهـاي شورشـي، در كنـار افـزايش نيروهـاي نظـامي، نيروهـاي غيرنظامـي                      

آمريكا بر اسـاس      14 ».را نيز به افغانستان اعزام كند...)  متخصصان كشاورزي، مربيان و مهندسان و(
اوبامـا در   .  اين راهبرد خود قرار بود كه نيروهاي غيرنظامي بيشتري را بـه افغانـستان اعـزام كنـد                  

رو در    دليل فساد ضـعيف اسـت، از ايـن       سخنراني خود اظهار داشت كه افغانستان دولت دارد اما به
اي بهتـر     در صورتي كه مردم افغانـستان در پـي آينـده       . ارايه خدمات اساسي به مردم مشكل دارد

دليل تجارت پر رونق مواد مخدر منجر به افزايش شورش و تبهكـاري         هستند، اقتصاد افغانستان به
گـذاري    بنا بر اظهارات مقامات آمريكا، اگر اين كشور در افغانستان و پاكـستان سـرمايه     .  شده است

بر اين اساس براي اينكه بتوانند به دولت افغانـستان         .  نكند، در اين دو كشور شكست خواهد خورد
براي توسعه اقتصاد و مبارزه با مواد مخدر كمك كند، نيـاز بـه متخصـصان كـشاورزي، مربيـان و           

به همين دليل اوباما عالوه بر دسـتور افـزايش قابـل توجهـي از نيروهـاي            . مهندسان و وكال دارند
 . غيرنظامي آمريكا، از متحدين خود براي اين منظور كمك خواسته است

رسد كه اوباما با سياست افزايش نيرو، سه هدف جلوگـيري از پـشتيباني و حمايـت         نظر مي به
محلي براي طالبان، مهيا كردن شرايط براي دولت افغانستان جهت آمادگي بيشتر براي مبارزه بـا             

ها به اطراف شهرها و ابراز تمايل       طالبان و در نهايت فراهم شدن شرايط جهت توسعه ارسال كمك
هـزار    17 بر اين اساس، اعـزام    15 .برخي از طالبان به مذاكره با دولت مركزي را در نظر داشته است

در مرحله بعد و متعاقـب فـشار       . هزار نيروي مستشار را به افغانستان اعالم نمود 4 نيروي نظامي و 
هزار نيروي نظامي ديگر را مطـرح و از سـاير اعـضاي ناتـو              30 فرماندهان نظامي، موضوع افزايش 

هزار نيروي نظامي براي پيوستن به جمع نيروهـاي نظـامي حاضـر در افغانـستان را                    10 تقاضاي 
هزار نفر بود كـه      100 ، بيش از 2010 تعداد نيروهاي خارجي حاضر در افغانستان تا اگوست .  نمود

، بـه   2010 بعد از اجراي راهبرد افزايش نيرو، تعداد نيروهاي خارجي حاضر در افغانستان تا نوامبر         
 16 .هزار نفر رسيد 140 بيش از 
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 افزايش ظرفيت دولت براي مبارزه با ناكارامدي. 2 
هـاي دولـت بومـي        يكي از عناصر راهبرد جديد آمريكا در افغانستان، كمك به افزايش توانايي      
بر اين اساس براي    .  افغانستان و پاكستان براي مبارزه با ناكارامدي و فساد حاكم بر اين كشور است 

هزار نفر و نيروهـاي       134 دستيابي به اين هدف، قرار بود تعداد نيروهاي ملي امنيتي افغانستان به  
همچنين براي دستيابي به ايـن هـدف بايـستي      . ، افزايش يابد2011 هزار نفر تا سال  82 پليس تا 

عالوه بر ايجاد يك دولت توانا از طريق، حذف پناهگاه القاعده و كنترل موثر دولت دموكراتيـك در     
هـاي اقتـصادي،      پاكستان و افغانستان، راهكارهايي چون، توجه اساسي به توسعه مـسايل و طـرح        

گسترش نيروهاي امنيتي ملي افغانستان و شكست ارتباط ميان مواد مخـدر و معارضـين، مـورد                 
 . توجه قرار گيرد

تـاكنون، ايـن كـشور        2001 از زمان حضور آمريكا و نيروهاي ائتـالف در افغانـستان از سـال         
يكـي  .  همچنان با مساله ناامني و عدم ثبات مواجه بوده و مردم اين كشور نيز با فقر مواجه هستند   

بر اساس اظهارات يكـي از      .  از داليل اين تداوم ناامني، فقر و عدم توسعه اقتصادي اين كشور است      
تعداد قابـل توجهـي از نيروهـاي طالبـان از معتقـدان اصـلي بـه                 «هاي دولت اوباما،   استراتژيست

هاي طالبان نيستند، بلكه بيشتر جهادگران طالبان براي تـأمين مـالي خـود و            ايدئولوژي و ديدگاه
همچنين بر اسـاس اظهـارات مقامـات نيروهـاي خارجـي              17 ».كسب پول عضو اين گروه هستند    

المللي   هاي مالي صورت گرفته، جامعه بين      رغم كمك ها، به طي اين سال«حاضر در اين دو كشور، 
دليل اين فقر اقتصادي، از     .  شاهد تداوم ناامني و فقر اقتصادي دو كشور افغانستان و پاكستان است  

سازماني و عدم هماهنگي در چگونگي تخصيص اين منابع و از سوي ديگـر، تخـصيص             سو بي يك
همين دليل اوباما     به  18 ».اي است   اي صرف شده در منابع حاشيه   هاي توسعه بخش بزرگي از كمك

آمريكا بايد بر كـسري     «در زمان معرفي راهبرد خود در افغانستان، بر اين موضوع تأكيد داشت كه 
عالوه بر اين، بايد به مـردم   .  بودجه در صورت مواجه شدن با آن در افغانستان و پاكستان غلبه كند

پاكستان تعهد بدهيم كه اساس تعهد ما براي كمـك بـه آن بـراي ايجـاد يـك اقتـصاد باثبـات،                       
هاي مـا در      همچنين بايد مطمئن شويم كه كمك    . دموكراسي قوي و جامعه مدني پرطراوت است

از آنجـايي كـه بـه بـاور بـسياري از              19 ».افغانستان و پاكستان با اهداف اصـلي مـا مطابقـت دارد         
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ثباتي افغانستان و تداوم بحـران در         هاي احتماعي از داليل بي  تحليلگران، فقر اقتصادي و نابساماني
اين كشور است، به همين دليل دولت اوباما تالش براي افـزايش ظرفيـت دولـت افغانـستان را از                  

 . محورهاي راهبرد خود در اين كشور قرار داد

 مذاكره با طالبان 3 

اوباما در راهبرد خود در افغانستان، يكي از محورهاي راهبرد خود را گفتگو و مذاكره با طالبـان  
سـال از آغـاز       7 بنا بر اظهارات مقامات آمريكايي و نيروهاي ائتالف، بعد از گذشت      .  قرار داده است

عليه نيروهاي شورشي در افغانستان، هيـچ پيـشرفتي در رونـد وضـعيت              )  2001 ـ   2009 (جنگ 
شده در افغانـستان و       بر اين اساس، براي دستيابي به اهداف تعيين       . افغانستان صورت نگرفته است

هاي موفقيت را مذاكره بـا      هاي مقامات خارجي حاضر در اين دو كشور، يكي از راه بر اساس توصيه
در اين ارتباط، حامد كرزي، رييس جمهور افغانستان، عالوه بـر           .  اند نيروهاي شورشي توصيه كرده

اشاره به جريان داشتن مذاكرت با طالبان براي اين منظـور، شـرايطي را بـراي طالبـان؛ ازجملـه،                  
 20 .هاي خود و قطع رابطه با القاعده را مطرح كرده اسـت   پذيرش قانون اساسي، كنارگذاشتن سالح

رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا، نيز مذاكرات مقدماتي اياالت متحده آمريكـا بـا طالبـان را تأييـد             
تا پيش از زمستان امـسال    »  جويانه واقعي گفتگوهاي آشتي«بيني وي،  بر اساس پيش.  كرده است

رسد كه دولت آمريكا با اتخاذ اين رويكرد عالوه بر تالش در ايجاد      به نظر مي 21 .محقق نخواهد شد
شكاف ميان طالبان و جداسازي بدنه و فرماندهان مياني از رهبري اين جريان، سعي در جداسازي     

افغانستان به يك توافق سياسي نياز      «:  عالوه بر اين، بر اساس اظهارات اوباما.  القاعده از طالبان دارد
. گـيرد   هايي خواهد پيوست كه آشتي مردم افغان از جمله طالبان را دربر مي      دارد و آمريكا به طرح

خواهند بخشي از     عالوه براين، مذاكرات بايد با رهبري دولت افغانستان انجام شود و كساني كه مي    
يك افغانستان آرام باشند، بايد از القاعده جدا شـوند، خـشونت را رهـا كننـد و از قـانون اساسـي                   

بر ايـن اسـاس، دولـت آمريكـا بعـد از حـدود يـك دهـه مبـارزه بـا                       22 ».افغانستان تبعيت كنند
هاي برقراري ثبات و امنيت در افغانستان را توافـق   گرايان در افغانستان و نتايج آن، يكي از راه افراط

 . داند سياسي و مذاكره با طالبان مي
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 استفاده از همكاري همسايگان افغانستان. 4 
هاي آمريكا در دولت اوباما، تعامل بيشتر آمريكا و متحدانش با همـسايگان      به نظر استراتژيست

اوبامـا در سـخنراني     .  افغانستان، از عناصر مهم ديگر براي برقراري صلح و ثبات در افغانستان است        
مـسئوليت مـا در افغانـستان بـا سـاير كـشورها و              «:  صراحت اعالم كـرد   به 2009 خود در مارس 

چرا كه قدرت ما به صلح و امنيت در اين منطقه وابسته است و همه     .  متحدين خود مشترك است
از جملـه، نـاتو و شـركاي ديگـر و همچنيـن             .  اي در امنيت منطقه داشته باشـند       بايد سهم عمده

اي   كشورهاي آسياي مركزي، كشورهاي خليج فارس، ايران، روسيه، هند و چين نيز سـهم عمـده       
بدون ترديد، ايران و پاكستان دو همسايه مهـم           23 ».در ايجاد ثبات و امنيت پايدار در منطقه دارند

پذيرنـد، بلكـه      تنها از وقايع صورت گرفته در افغانستان تأثير مي شوند كه نه افغانستان محسوب مي
 . گذار نيز هستند بر تحوالت اين كشور تأثير

عنوان همسايه جنوبي افغانستان، نقش مهمي در تحـوالت موجـود در افغانـستان             پاكستان به
اوباما در زمان مطـرح كـردن راهـبرد خـود در          .  و چه بعد از آن دارد 2001 چه قبل از آغاز جنگ 

بر خالف راهبرد آمريكـا در      .  افغانستان، بر نقش محوري پاكستان در مبارزه با تروريسم تأكيد كرد    
دوران بوش در افغانستان، كه بيشتر متمركز بر مبارزه با معارضـين در افغانـستان بـود، اوبامـا در                   
زمان مطرح كردن راهبرد خود براي مبارزه با طالبان و تروريسم، دو كشور افغانستان و پاكستان را      

: ، اظهـار داشـت    2009 مـارس     27 اوباما در معرفـي راهـبرد خـود در          . محور راهبرد خود قرار داد
سـپتامبر را در      11 انـد كـه القاعـده حمـالت           برآوردهاي اطالعـاتي مـا هـشدار و اطـالع داده          «

اگر دولت پاكستان به طالبان اجازه بدهد تـا         .  اند  ريزي كرده هاي خود يعني پاكستان برنامه پناهگاه
بدون هيج چالش در اين كشور باشند، مجدداً تالش براي كـشتن مـردم افغانـستان و آمريكـا را                    

طور ناگسستني بـه آينـده همـسايه خـود            آينده افغانستان به  «همچنين    24 ».كنند ريزي مي طرح
تـرين محـل در       يعني پاكستان مرتبط است و براي مردم آمريكا اين منطقه مـرزي بـه خطرنـاك       

بر اين اساس ما بايد ارتباط اساسي ميان آينده افغانـستان و پاكـستان را           .  جهان تبديل شده است
  25 ».شود تشخيص دهيم و اين هدف ما با پرداختن به مسايل پاكستان شروع مي
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 راهبرد اوباما و ايران 
ايران و آمريكا دو بازيگر اصلي در افغانـستان هـستند كـه منـافع مـشترك زيـادي در ثبـات               

كند كه افغانـستان از ثبـات و امنيـت الزم برخـوردار               منافع ملي ايران ايجاب مي .  افغانستان دارند
باشد و شرايطي در اين كشور حاكم شود كه مشكل پناهندگان و توليد مواد مخدر بـر اسـاس آن        

در شرايطي كه دولت اوباما نقـش سـازنده ايـران را مبـني بـر توانـايي در بازسـازي                .  مرتفع گردد
هـاي    تواند به گسترش همكاري آينده با ايـران در زمينـه       رسميت بشناسد، آمريكا مي افغانستان به

بر اساس ديدگاه برخي از پژوهشگران غربي، از آنجـايي كـه برقـراري ثبـات        .  مختلف اميدوار باشد
اي بدون مشاركت ايـران   افغانستان يك اولويت راهبردي براي آمريكاست، شروع هر رويكرد منطقه

هاي دو كشور در مورد افغانستان عـالوه بـر        كنند كه همكاري آنها استدالل مي.  معنا خواهد بود بي
اي در ايـن      هاي اصلي منطقـه     وسيله آوردن همه قدرت     اينكه بهترين راه تضعيف روحيه طالبان به

اي   تواند نقش مهمي در اعتمادسازي ميان دو كشور از جملـه در مـذاكرات هـسته            روند است، مي
البته در مقابل، يك ديدگاه در غرب و آمريكا وجود دارد كه معتقد است، تمركز بـر         26 .داشته باشد

بنابرايـن  .  كند  رنگ مي   اي ايران را كم   راهبرد افغانستان و تعامل با ايران توجه اصلي به برنامه هسته
به هر حال، بديهي است كه از عناصـر مهـم          .  باشند در تالش براي ممانعت از هرگونه همكاري مي

براي برقراري صلح و ثبات در افغانستان، تعامل بيشتر آمريكا و متحدانش با همسايگان افغانـستان     
 .و پاكستان است

عدم موفقيت آمريكا يا دولت اوباما در افغانستان براي تضعيف فعاليـت نيروهـاي شورشـي در           
تنها منجـر بـه     اين موضوع نه.  افغانستان و برقراري ثبات و امنيت در اين كشور، تبعاتي در پي دارد

تداوم و گسترش ناامني به منطقه خواهد شد، بلكه اين نـاامني پيامـدهاي منفـي چـون افزايـش            
حضور نظاميان خارجي در منطقه، افزايش توليد و قاچاق مواد مخدر و تشديد فقر را براي منطقـه    

رغم مطرح شدن توجـه       به.  دنبال خواهد داشت    خصوص ايران به  و كشورهاي همسايه افغانستان به
به نقش همسايگان افغانستان در راهبرد اوباما، وي عمالً در اولين بازنگري سـاالنه ايـن راهـبرد از           

البته پاكستان بخشي از اين راهبرد بـوده و   .  موضوع جلب همكاري همسايگان افغانستان عبور كرد
طـرح و اجـراي هـر راهـبردي،         .  افزايش يافته اسـت     2009 توجه نسبت به آن در مقايسه با سال 
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طور عـام و    راهبرد آمريكا بعد از حمله به افغانستان به.  طبيعتاً پيامدهاي مثبت و منفي در پي دارد
دنبال داشـته اسـت كـه در          طور خاص نيز پيامدهايي را براي ايران به     راهبرد اوباما در افغانستان به

 . شود زير به چند مورد آن اشاره مي

 توسعه امنيت و تأثير آن بر منافع و امنيت ملي ايران . 1 

توان گفت كه امنيت و برقراري آن در منطقـه و دو كـشور افغانـستان و پاكـستان،                   اساساً مي
ترين فرصت يا عنصر براي آمريكا و حـتي كـشورهاي منطقـه جهـت دسـتيابي بـه اهـداف                      مهم
مدت و بلندمدت خودشان در منطقه است؛ چراكه امنيت، يكي از عناصر اساسي براي توسعه       كوتاه

و نوسازي و به تبع آن برقراري ثبات و پايداري خواهد بود كه نفع همـه كـشورها را بـراي تحقـق         
بـراي فراهـم    «:  در اين راستا، اوباما در راهبرد افپاك اظهار داشت   .  اهداف كالن خود خواهد داشت

هاي نوسازي، بـراي جلوگـيري از حمـالت آينـده            كردن فضا و زمان براي برقراري ثبات و فعاليت
بر ايـن اسـاس     »  .عليه آمريكا، متحدانش و از جمله مردم محلي بايد شرايط امنيتي را ايجاد كنيم   
برنامـه ارتباطـي    .  بايد راهبرد ارتباطات راهبردي را براي مقابله با ترور اطالعات جنگي توسـعه داد      

هايي در مـورد بهتريـن        هاي الكترونيكي، مخابرات و راديو بايد شامل گزينه        رسانه: راهبردي شامل
اين روشي است كه منجـر بـه موفقيـت در عـراق             .  روش مبارزه با تبليغات انتخاباتي دشمن باشد 

به اعتقاد دولتمردان آمريكا، اين روش بايد در افغانستان و بـراي بهبـود تـصوير آمريكـا و                    .  گرديد
 . عنوان يك اولويت اصلي توسعه داده شود متحدينش در آنجا به

طبيعتاً بهترين گزينه در افغانستان از منظر امنيت ملي ايران، اسـتقرار ثبـات و امنيـت بـراي            
ايجاد ثبات و امنيت در افغانستان و پاكستان عالوه بـر اينكـه از اهـداف               .  گرايي است كنترل افراط

عبارتـي    بـه .  شود، ارتباط مستقيمي با منافع ملـي ايـران دارد        مشترك ايران و آمريكا محسوب مي
ديگر، به ميزاني كه در افغانستان ثبات و توسعه پديدار شود، به همان نسبت منافع ملي ايـران در             

اما تحوالت جديد سياسي بعد از بحران افغانـستان و در پـي آن            .  آن منطقه نيز تأمين خواهد شد
وجـود    بـه »  معماي جديد امنيـتي   «تغييرات جديد ژئوپليتيك در منطقه، از دو جهت براي ايران         

نخست، حضور مستقيم نيروهاي آمريكايي در مرزهاي ايران، همراه با احتمـال ايجـاد       :  آورده است
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هاي جديد نظامي؛ دوم، تهديدهاي ناشـي از تغيـيرات جديـد ژئوپليتيـك در منطقـه كـه                      پايگاه
در درجـه اول، حـضور      27 .اند ـ امنيتي، پديد آمده دنبال روند انتقال منطقه به نظم جديد سياسي به

تـرين عامـل      نيروهاي آمريكايي در اطراف مرزهاي ملي ايران با اهداف و راهبردهاي خـاص، مهـم      
از ديـدگاه امنيـت و منـافع ملـي          .  گيري معماي جديد امنيتي اين كشور است        گذار بر شكل  تأثير

تر، جانشين آنها شده كه همانـا حـضور پررنـگ و        ايران، حس جديد ناامني و شايد تهديدي بزرگ
عبـارت    بـه .  گسترده نيروهاي آمريكايي براي زير فشار قراردادن ايران در محيط امنيتي خود است       

هـاي حـضور درازمـدت در منطقـه خـود بـه               ديگر، در شرايط جديد، آمريكا با پيگيري سياسـت     
كننده راهبردي قدرت و نقش ايران در منطقه و نيز جانـشين تهديـدهاي امنيـتي قبلـي                  متعادل

اي دولـت آمريكـا       هـاي منطقـه     سپتامبر، سياسـت  11 از زمان رخداد حوادث   28 .تبديل شده است
اي غيردوسـت     هاي منطقه   بيشتر بر انزواي ايران در حوزه ژئوپليتيك خود و ايجاد و تقويت ائتالف     

در ايـن راسـتا، دولـت اوبامـا نيـز             29 .ضد ايران، و پيگيري سياست تغيير رژيم متمركز بوده است       
دليل اين مدعا نيز مذاكرات صورت گرفتـه  . درصدد تداوم و در نهايت محقق شدن اين هدف است

. اسـت   2011 ميان آمريكا و افغانستان براي امضاي پيمـان راهـبردي بـا افغانـستان در جـوالي                   
هايي سبب شده است تا جمهوري اسالمي ايران در واكنشي تـدافعي، بـه             پيگيري چنين سياست

احمد وحيدي، وزير دفـاع ايـران، در سـفرش بـه          .  مقابله با اهداف تقابلي آمريكا در منطقه بپردازد
صراحت با ايجاد پايگاه نظامي دايمي آمريكا در افغانستان و امضاي پيمان راهبردي بـا     افغانستان به

اي كـه از ملـت بـزرگ          بـا روحيـه   «:  آن كشور از سوي افغانستان مخالفت نمود و اظهـار داشـت          
سازي آمريكا مخالف هستند و طبيعـي اسـت كـه       شدت با پايگاه افغانستان سراغ داريم، آنان نيز به

 30 ».ها نباشند مسئوالن اين كشور نيز به پيروي از ملتشان موافق اينگونه طرح
هاي ناشي از     در درجه دوم، معماي جديد امنيتي ايران به روند انتقال سياسي منطقه و چالش    

هـاي    هـا و تـالش      از اين لحاظ نـيز سياسـت      .  گردد گيري نظم جديد سياسي امنيتي باز مي شكل
كـارآوردن    دولت آمريكا در ايجاد نظم مذكور بر اساس منافع ملـي آمريكـا در منطقـه، از راه روي              

فكر براي مهار ايران، با منافع ملي ايران در تضاد است؛ زيـرا در عمـل سـبب         نخبگان وابسته يا هم
تنهـا امنيـت ملـي ايـران را           هايي نه  چنين سياست.  شود حضور و نفوذ بيشتر آمريكا در منطقه مي
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خـصوص در     اندازد، بلكه منجر به كاهش نقش و نفوذ ايران در محيط امنيتي خـود بـه       خطر مي به
هـايي كـه از نظـر         سياست:  بنابراين، معماي جديد امنيتي اين است     .  شود  منطقه خليج فارس مي  

اي تلقـي     زمان براي ايران كاهش امنيت منطقه  شود هم اي، تعبير مي آمريكا، افزايش امنيت منطقه
سـپتامبر    11 به عبارت ديگر، هرچند تحوالت شكل گرفته در افغانستان بعـد از حادثـه         .  گردد مي
طور طبيعـي خواهـان افغانـستاني امـن،           سود منافع و امنيت ملي ايران است و اين كشور نيز به   به

يافته است، اما حضور نيروهاي آمريكايي و اهداف درازمدت اين كـشور در              باثبات، دوست و توسعه
هاي نظامي در افغانستان و آثار آن بر منطقه، جمهوري اسالمي ايـران را نـاگزير از        اندازي پايگاه راه

 31 .كند همكاري نكردن با آمريكا در منطقه مي

 تجديد حيات طالبان و تأثير آن بر منافع و امنيت ملي ايران. 2 

، تصور اين بود كه نيروهاي طالبان و القاعـده        2001 پس از حمله آمريكا به افغانستان در سال 
كار آمدن دولت اوباما در آمريكا، مشخص گرديد        اما پس از روي.  اند از صحنه افغانستان حذف شده

از آغاز جنگ، معارضين در ايـن كـشور همچنـان           )  2009 تا  2001 از (  سال  7 كه بعد از گذشت 
اوباما در زمان اعالم راهبرد خود صراحتاً بـه وضـعيت خطرنـاك در               .  حضور و فعاليت جدي دارند  
اي در حال بدتر شدن است و يكي از داليل اين وضعيت را      طور فزاينده افغانستان اشاره نمود كه به

بر اساس اظهـارات    .  كند دليل توجه و تمركز بيشتر به عراق مطرح مي كاهش توجه به افغانستان به
سال از زمـان بركنـاري طالبـان از قـدرت،             7 رغم گذشت بيش از  به«، 2009 مارس  27 اوباما در 

هايي از افغانستان     تنها نزاع و جنگ در افغانستان ادامه دارد، بلكه شورشيان طالبان كنترل بخش   نه
عالوه براين، حمالت شورشيان عليه نيروهاي آمريكا، متحدان نـاتو و     .  و پاكستان را در دست دارند

در اين راستا و با گذشت يك سال از اعـالم   32 ».طور پيوسته افزايش يافته است دولت افغانستان به
بـه  )    2001 (مرگبارترين ماه براي نظاميان خارجي از آغـاز تهـاجم          2010 راهبرد اوباما، ماه ژوئن 
 33 .افغانستان بوده است

به هر حال طالبان كه از حمايت خارجي و همچنين حمايت بخش مهمي از مردم افغانـستان        
برخوردار است، بار ديگر به صحنه سياسي افغانستان بازگشته و تهديدي جدي براي افغانـستان و             
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دولت اوباما بر اين گمان بوده است كه بـا افـزايش نـيرو بـه افغانـستان                 .  شود منطقه محسوب مي
. انـد   هاي شگرفي نيز دسـت يافتـه       تواند طالبان را شكست دهد و حتي با اين اقدام به پيشرفت مي

مصداق اين ادعا را نيز وجود يكصد هزار نيروي آموزش ديده افغان و احساس امنيت مردم مناطق       
اما ميزان حمالت تروريستي القاعده در افغانستان و پاكـستان بعـد از            34 دانند، قندهار و هلمند مي

نمونـه آن كـشته و      .  ، گـسترش يافتـه اسـت      2011 كشته شدن بن الدن در پاكستان در آوريـل     
زخمي شدن چندين فرمانده ارشد نظامي افغانستان و مردم بومي و نيروهاي خـارجي حاضـر در               

 . افغانستان است
طبيعتاً تجديد حيات طالبان و افزايش عمليات تروريستي، تهديد جدي براي منافع و امنيـت           

سـو شـامل      ايـن تهديـد از يـك      .  شود  خصوص در مرزهاي شرقي ايران محسوب مي     ملي ايران، به
اي در مرزهاي     دليل پيوندهاي قومي و قبيله    اقدامات و عمليات تروريستي است و از سوي ديگر، به

دو كشور، احتمال ايجاد و تقويت منازعات قومي و افزايش مهاجرت به مرزهاي ايران و همچنيـن             
، بيـشتر   )كه طالبان از حاميان اصلي توليد و قاچاق مواد مخـدر اسـت             (تشديد قاچاق مواد مخدر  

عنوان يك رقيـب ايـدئولوژيك، يـك         سپتامبر، حذف طالبان از قدرت به 11 بعد از حادثه .  شود مي
توانـد    بر اين اساس و بدون ترديد، تجديد حيات طالبـان مـي          .  شد فرصت براي ايران محسوب مي

 .منافع و امنيت ملي ايران را مورد تهديد قرار دهد

 فقدان دولت كارآمد و تأثير آن بر منافع و امنيت ملي ايران. 3 

ناتوانـي  .  هاي اخير بوده اسـت  هاي افغانستان طي دهه ترين چالش فقدان دولت كارآمد، از مهم
دولـت  .  ماندگي اقتصادي در اين كشور به هم وابـسته اسـت         ها در افغانستان و عقب سياسي دولت

ناتوانـي  .  شود  وجود آورده و فقر هم باعث ايجاد دولت ضعيف و شكست خورده مي       ناتوان، فقر را به
. ماندگي اقتصادي هم بر اثر عدم بنيه سياسي اسـت           هاي اقتصادي است و عقب دولت داراي ريشه

ارتباط اين دو ويژگي در افغانستان باعث شده است تا اين كشور در خارج از مركز عمالً در كنترل         
هـاي    ـ اقتصادي و ويژگي     در حقيقت، شرايط اجتماعي     35 .ساالران و رؤساي قبايل بوده باشد جنگ

 . هايي چون طالبان شده است سياسي در افغانستان سبب مهيا شدن شرايط براي حضور گروه
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تـر و دولـت آن نـاتوان و           افغانستان از نظر اقتصادي و اجتماعي از همسايگان خود بسيار عقب 
هاي صورت گرفته، ميانگين رشد واقعي مـواد مخـدر از          بر اساس بررسي.  ناكارامد باقي مانده است

هـاي    مواد مخدر تنها بخشي از محمولـه      .  درصد داشته است    15 ، رشدي بيش از   2007 تا  2002 
هاي   هاي زندگي گروه    گير از هزينه  هاست بخشي چشم شبكه گسترده قاچاق مرزي است كه مدت

القاعـده، طالبـان، رهـبران نظـامي و         .  كند  ها را تأمين مي ها و بلوچ قومي عمده در مرزهاي پشتون
در حقيقـت، قاچـاق     .  برنـد   هاي قومي، از پشتيباني اين شبكه سود مـي    مقامات فاسد از همه گروه

هاي نوسـازي ايـن كـشور، تهديـدي           مواد مخدر در افغانستان عالوه بر تهديد عليه امنيت و برنامه
شود و شرايط را نيز براي اقـدامات تروريـستي در داخـل و                المللي نيز محسوب مي براي ثبات بين

اساساً يكي از داليل مهم توليد و تداوم توليد مواد مخـدر         .  كند بيرون مرزهاي افغانستان فراهم مي
ترتيـب،    بدين.  دليل عدم حمايت از كشاورزان است    در افغانستان، ضعف نهاد دولت در افغانستان به

ها و مـشكالت      وجود دولت ناكارامد در افغانستان يكي از عوامل اصلي تشديد بسياري از ناهنجاري 
 .خصوص ايران در پي دارد كشور افغانستان است كه نتايج منفي براي همسايگان افغانستان به

عنوان يكي از همسايگان افغانستان، از تبعات ناامني ناشي از دولت ناكارامد          طبيعتاً ايران نيز به
هاي امنيـتي، اقتـصادي و اجتمـاعي در مرزهـاي           اين موضوع چالش.  پذيرد در افغانستان تأثير مي

ورود مهاجران بـه ايـران، افـزايش توليـد و           :  مسايلي چون . شرقي براي ايران به همراه داشته است
هاي منفي آن به      هاي اجتماعي و پيامد     گرايي، ناامني و ناهنجاري ترانزيت قاچاق مواد مخدر، افراط
مساله قاچاق و   .  ثباتي افغانستان بر ايران برشمرد    توان از اثرات بي عرصه اقتصادي و اجتماعي را مي

هـاي    بر اساس آمـار   .  هايي است كه ايران با آن مواجه است  ترين چالش ترانزيت مواد مخدر، از مهم
كننـده مـواد مخـدر در جهـان           ترين كشورهاي مـصرف    منتشر شده، عالوه بر اينكه ايران از بزرگ

درصد ترياك افغانستان از طريق مرزهاي ايران به مقصد اروپا قاچـاق     60 شود، حدود  محسوب مي
طبيعي است اين موضوع تأمين امنيت مرزهاي شرقي ايران را براي كشور بـا مخـاطره         36 .شود مي

تواند ايران را با مشكالت بزرگ اجتماعي، جمعيـتي و سـالمتي      مواجه ساخته و ادامه اين روند مي
مـواد مخـدر    .  عالوه براين، مواد مخدر ارتباط مـستقيمي بـا موضـوع تروريـسم دارد            .  مواجه سازد

هـاي    بـر اسـاس بررسـي     .  شود  هاي افراطي در افغانستان محسوب مي       ترين منبع درآمد گروه  مهم
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صورت گرفته و به باور بسياري از پژوهشگران، دخالت مستقيم طالبان در تجارت ترياك بـه آنهـا              
هـاي بـسيار      آوري  هاي جنگي پيشرفته با فن اي در زمينه سامانه طور فزاينده اجازه داده است كه به

بدين ترتيب، درآمدهاي هنگفت حاصل از تجارت مـواد مخـدر           .  گذاري كنند تري، سرمايه پيچيده
بنـابراين بـر      37 .گـردد   عمالً در جهت تقويت عمليات تروريستي و شورشي در افغانستان هزينه مي 

اساس مباحث مطرح شده فوق، اگر دولت افغانستان نتواند بر شرايط بحراني داخل كشور مـسلط            
 .شود، ناكارامدي دولت و تسري مشكالت از اين كشور به ايران افزايش بيشتري خواهد يافت

 خروج تدريجي نيروها و تأثير آن بر منافع و امنيت ملي ايران. 4 

رويكرد خروج تدريجي نيروها از افغانستان با هدف سـپردن امنيـت افغانـستان بـه نيروهـاي               
دولـت اوبامـا راهـبرد كـاهش نيروهـا و خـروج از              .  امنيتي و بومي اين كشور تبيين شـده اسـت        

. مشخص نمـود    2011 بندي خروج نيروها را نيز در ژوئن        افغانستان را در آگوست، و برنامه و زمان
هزار سـرباز ديگـر را      23 هزار سرباز و متعاقب آن  10 ، 2011 بر اين اساس قرار است تا پايان سال 

هدف اين اقدام را نيز انتقـال قـدرت بـه نيروهـاي        .  ، از افغانستان خارج نمايند2012 تا پايان سال 
رغم اينكه دولت آمريكا خروج نيروها را نشانه         به 38 .اند مطرح كرده 2014 امنيتي افغانستان تا سال 

هـايي از سـوي مقامـات ارشـد           داند، اين رويكرد با مخالفـت     مي 2009 موفقيت افزايش نيروها در 
» هـاي افغـان     سرعت انتقال مسئوليت امور امنيتي به مقـام       «نظامي حاضر در افغانستان در مورد  

طوري كه وزير دفاع آمريكا هرگونه تغيير در ماموريـت نـاتو در افغانـستان را                   به.  مواجه شده است
زودهنگام دانسته و از دولت افغانستان خواسته است تا مسئوليت بيشتري در برقـراري امنيـت در         

هاي نيروهاي امنيتي افغـان       عالوه بر اين، برخي از كارشناسان توانايي     39 .اين كشور به عهده بگيرد
داننـد و بـر ايـن باورنـد كـه تـا زمـاني كـه                   در افغانستان مي  »  داري  حكومت«را منوط به بهبود  

هـاي    اصالحاتي در نظام سياسي افغانستان صورت نگيرد، نيروهاي افغان قادر به گرفتن مسئوليت       
 .امنيتي نخواهند بود

در حقيقت، هر نـوع     .  از نگاه ايران، خروج آمريكا از محيط نزديك ايران به نفع اين كشور است   
هـاي    اي و جلب همكاري بندي خروج، راه را براي احياي اعتماد منطقه اشاره براي تعيين يك زمان
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اي سـرآغاز     چنيـن زمينـه   .  بيشتر كشورهاي همسايه افغانستان براي تحكيم ثبات باز خواهد كرد        
عالوه بـر ايـن، تنهـا عـاملي كـه           .  پذير معارضين افغاني نيز خواهد شد       هاي آشتي  مذاكره با جناح

تواند مانع از تشديد مشكالت آمريكا در افغانستان شـود، تـسريع خـروج نيروهـا از افغانـستان             مي
اما اين نكته را نيز بايد مورد توجه قراد داد كه خروج نيروهـاي آمريكـا از افغانـستان بـدون            .  است

رغـم حـضور ده سـاله آمريكـا و            تواند منافع ملي ايران را تهديد كند؛ چرا كه به       برنامه خاصي، مي
نيروهاي ائتالف در افغانـستان بـا اهـداف برشـمرده، همچنـان شـاهد نـاامني و تـداوم عمليـات                     

همين دليل، اين احتمال بسيار قوي اسـت      به.  تروريستي افراطيون درافغانستان و پاكستان هستيم
هـاي داخلـي قومـي و         بندي صورت گرفتـه، درگـيري       كه در صورت خروج نيروها بر اساس زمان     

داليل نهادينه نشدن ساختار حكومت و قدرت، عدم توافق سياسـي ميـان     اي در افغانستان به قبيله
تـامين امنيـت    .  اي افغانستان و همچنين عمليات تروريستي، افزايش يابـد       هاي قومي و قبيله گروه

خـصوص آمريكـا     افغانستان و برقراري و تثبيت ثبات در اين كشور بدون همكاري و كمك غرب به
بعد «البته در اين خصوص باراك اوباما به اين موضوع اشاره كرده بود كه        .  خيلي دشوار خواهد بود

البتـه  .  ، ما پيوند و رابطه قوي خودمان را با ملت و دولت افغانستان ادامه خواهيم داد  2014 از سال 
هـاي اقتـصادي و       حضور نظامي ما مثل امروز نخواهد بود، اما اميدواريم كـه روابـط مـا در زمينـه           

اما با وجود ايـن، كمرنـگ شـدن حـضور نيروهـاي               40 ».عمراني، با همكاري ملت افغان ادامه يابد  
 .آمريكايي در اطراف مرزهاي ايران به سود منافع و امنيت ملي ايران است

 گيري نتيجه

اي در افغانـستان و پاكـستان مواجـه           هاي عمده   دولت اوباما در طي دو سال گذشته با چالش     
در خصوص وضعيت دولت افغانـستان، مـساله ناكارامـدي و فـساد دولـت افغانـستان،               .  بوده است

رغـم برگـزاري      همچنين بهبودي در وضعيت دولت افغانستان به .  همچنان از دوره بوش تداوم دارد
رغـم    در مورد مذاكره بـا طالبـان، بـه      .  دو انتخابات پارلمان و رياست جمهوري صورت نگرفته است

هايي كه در اين خصوص صورت گرفته؛ مانند تشكيل جرگه مشورتي صلح، طالبان هرگونـه      تالش
عالوه براين، با توجه به نقـش       .  مذاكره را منوط به خروج نيروهاي خارجي از افغانستان كرده است   
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رسـد آمريكـا      و اهميت اشاره شده به همسايگان افغانستان و با توجه به شواهد موجود، به نظر مي      
جز تالشي    داند؛ البته به    همچنان مبارزه با طالبان و جنگ در افغانستان را يك جنگ آمريكايي مي   

هاي مالي و نيروهـاي نظامـي         ها براي تامين هزينه   كه اين كشور براي كمك گرفتن از ساير دولت
در اين ارتباط، با توجه به نقش بسزايي كه پاكستان در تامين ثبات و        .  كند حاضر در افغانستان مي

هاي دوگانه دولت پاكستان در ارتبـاط بـا نيروهـاي             دليل اعمال سياست    امنيت افغانستان دارد، به
 . شورشي، اتخاذ هرگونه سياستي جهت مبارزه با نيروهاي طالبان با شكست مواجه خواهد شد

در حال حاضر وضعيت افغانستان متشنج است و اعضاي تروريستي القاعده، جنبش طالبـان و      
هر حـال، طالبـان كـه از حمايـت            به.  دهند  هاي تندرو به فعاليت خود در افغانستان ادامه مي    گروه

خارجي و همچنين حمايت بخش مهمي از مردم افغانستان برخوردار است، بار ديگـر بـه صـحنه               
ويـژه    شـود؛ بـه     سياسي افغانستان بازگشته و تهديدي جدي براي افغانستان و منطقه محسوب مي 

بعد از كشته شدن بن الدن كه به تبع هشدار رهبران القاعده شاهد افزايش حمالت تروريستي در       
در حقيقت، راهبرد جديد اوباما در افغانستان، به نوعي بر پيچيدگـي     .  پاكستان و افغانستان هستيم

اي   افغانستان يـك همـسايه مهـم منطقـه        .  بحران و تداوم حضور طالبان در افغانستان افزوده است
حـضور  .  شود و وضعيت داخلي اين كشور تأثير جدي بر امنيت ايـران دارد   براي ايران محسوب مي

و تداوم نيروهاي خارجي در منطقه و اطراف مرزهاي فوري امنيـتي ايـران، از اهميـت زيـادي در            
راهبرد آمريكا در افغانستان هرچند طبق اهداف اعالمـي        .  امنيت و منافع ملي ايران برخوردار است

تواند باعث برقراري امنيت و انجام بازسازي و برقـراري صـلح و ثبـات در افغانـستان شـود، در                مي
ايـن راهـبرد پيامـدهاي منفـي        .  افزايـد   صورت عدم موفقيت بر ناامني موجود در اين كـشور مـي        

افزايش حضور نظاميان خارجي در منطقه، افزايش توليد، تجارت و قاچاق مـواد مخـدر و     :  همچون
ويژه همسايگان افغانستان از جمله ايران را در پـي خواهـد      پيامدهاي ناشي از آن، براي منطقه و به

يقين همه ايـن مـسايل، وضـعيت امنيـتي، سياسـي و اقتـصادي كـشورهاي همـسايه                      به. داشت
رسـد كـه      در مجموع، به نظر مـي     .  ويژه ايران و پاكستان را تحت تأثير قرار خواهد داد   افغانستان به

 : برقراري ثبات و امنيت در دو كشور افغانستان و پاكستان نيازمند اقدامات زير باشد
اكثـر  .  جدايي طالبان از القاعده؛ طالبان مردم محلي هستند و متعلق به گروه قومي پـشتون       ـ 
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طالبان يا مردم افغان هيـچ   .  كنند ها در منطقه مرزي ميان پاكستان و افغانستان زندگي مي پشتون
القاعـده مركـز اصـلي      .  دخالتي در امور و اقدامات ضد آمريكايي و يـا اقـدامات تروريـستي ندارنـد       

بنابراين، اياالت متحده براي موفقيت در راهـبرد خـود         .  ها عليه آمريكا شناسايي شده است فعاليت
ها از بسياري از افراد القاعده كه در افغانـستان     در واقع پشتون.  نياز به جدايي القاعده از طالبان دارد

موفقيت در منطقه افپاك به سياست گفتگو و آشتي با طالبان     .  كنند كنند، حمايت نمي زندگي مي
 . ها بستگي دارد عنوان نماينده ملي پشتون به

هاي مختلف افغانستان اعم از لويه جرگـه، طالبـان، رهـبران قبيلـه و            دعوت از جناح و گروهـ 
گيري در مـورد آينـده كـشور خـود            ها را براي انجام مذاكره براي تصميم همچنين اين گروه.  غيره

 .تشويق كنند
هاي پايـدار و بـا        حل مساله بحراني مواد مخدر در افغانستان؛ كه بايستي با تمركز بر راه حل ـ

شـود،    هدف جلوگيري از قاچاق مواد مخدر كه توسط دولـت و نهادهـايي فـراهم و حمايـت مـي             
 . صورت گيرد

ويژه از متحـدان   تمركز بر جستجوي رهبران القاعده و تالش براي قطع منابع مالي طالبان بهـ 
خود در افغانستان و پاكستان و جلوگيري از حمايت محلي از طالبان كه در ايـن صـورت تهديـد                 

 41 .ازسوي القاعده بسيار كاهش خواهد يافت
اي؛ امكان موفقيت آمريكا در افغانستان و همچنين برقـراري صـلح و      توجه به رويكرد منطقهـ 

اي و استفاده از همكاري همـسايگان افغانـستان،       ثبات در اين كشور، بدون توجه به رويكرد منطقه
 .ويژه ايران ممكن نيست به
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