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 1گزارش کامل

« داخلی و خارجی بازگشت طالبانهای زمینه»کارشناسی _ست علمینش

از سوی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی   1۴00مرداد  10شنبه یکدر روز 

ای )کارگروه دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه

دکتر نوذر اوراسیای مرکزی( به صورت وبینار برگزار شد. در این نشست 

تاد دانشگاه و سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست شفیعی اس

خارجی مجلس به همراه دکتر مجتبی نوروزی کارشناس مسائل افغانستان 

 و سرپرست پیشین رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در افغانستان،

خود پرداختند. مدیر این نشست دکتر الهه کوالیی های به طرح دیدگاه

 بود.

یکمین نشست علمی ـ کارشناسی مرکز این نشست که صدودر ابتدای 

مطالعات اوراسیای مرکزی بود، دکتر کوالیی با اشاره به نقش آفرینی 

پس از »های چند دهه گذشته افغانستان گفتند: ها در دگرگونیطالب

های های قدرتحمله نظامی آمریکا، افغانستان همچنان عرصه بازی

پیشینه های کنونی نیز به دلیل ه است. تحولای و جهانی باقی ماندمنطقه

تا  1996های ویژه با توجه به تجربه سالبه–ها در افغانستان طالب

سپس ایشان از دکتر شفیعی «. برای ایران اهمیت زیادی دارد -2001

 های خود بپردارند.دعوت کردند که به طرح دیدگاه

وروزی والیی و دکتر ندکتر نوذر شفیعی سخنان خود را با تشکر از دکتر ک

 ،ند که بازگشت طالبانگفت آغازکنندگان شروع کردند. ایشان در و شرکت

 از انتظار بود. با خروج آمریکا از افغانستان نیز انتظار و دورغیرمنتظره 

 کنند. رفت که طالبان به این سمت حرکت نمی

                                                           
زمینه های داخلی و خارجی بازگشت »این گزارش از نوار صوتی سخنران های محترم در نشست  1 

 استخراج شده است. « طالبان
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و عامل د بازگشت طالبان پرداختند وهای به بررسی زمینهایشان در ادامه 

و رفتار کشورهای همسایه افغانستان با طالبان را به ها خروج آمریکایی

 بازگشت طالبان معرفی کرده و گفتند:خارجی های عنوان مهمترین زمینه

استفاده  وجود آمدهبه ان از فرصتبشد طال مریکا از منطقه سببخروج ا

یر روانی منفی انستان به همان میزان که تاثخروج امریکا از افغ کند.کامل 

 روانی مثبتی بر طالبان داشت.تاثیر  ،بر دولت افغانستان گذاشت

دلیل خروج امریکا از افغانستان به چند برداشت اشاره در مورد ایشان 

جنگ ها از دید امریکاییبرداشت اول این است که  :کردند و گفتند

ها اییبه حال امریکتا  2001از سال  و ایان استافعانستان یک جنگ بی پ

 نیز اند و تعداد زیادی از نیروهای آنهاهکردانستان غزیادی در افهای هزینه

ینده روشنی برای آ اندازشمهیچ چ ،این برداشتدر از بین رفته است. 

پایان در نظر گرفته و جنگ بیآن را ها امریکایی قابل تصور نیست.

 خارج شوند.آن تصمیم گرفتند از 

ترین جنگ خارجی در  امریکا در گیر طوالنیکه این است برداشت دوم 

دارد که این  وجودها برای امریکایینگرانی  این تاریخ خود شده است.

شود. امریکا شکست ایاالت متحد  جنگ ادامه پیدا کرده و در پایان سبب

این است که در برداشت اول در  اولبرداشت و  برداشت تفاوت این

ایاالت متحد امریکا احتمال شکست وم دبرداشت در  آینده مبهم بود ولی

افول ایاالت متحد امریکا موضوع درشرایطی که بحث این  مطرح است.

 .شود چنین نگاهی به تحوالتتواند باعث شدت گرفتن می ،تاس مطرح

-برای اینکه دچار یک جنگ بیها امریکایی این است که برداشت سوم

 در این برداشت، .ش گرفتندخروج مسئوالنه را در پی راهبرد ،پایان نشوند

نیروهای  با نیروهای اردوی ملی و که افغانستاناست  بر این باورامریکا 

در شرایط  هم امریکا خواهد بود.در برابر طالبان به ایستادگی قادر  ویژه
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از نیروهای دولتی از مناطق اطراف افغانستان پشتیبانی هوایی  ،اضطراری

ادامه  موزشی نیزو تسلیحاتی و آمالی های حمایت را خواهد داشت.

که بدون آن تواندمی . بر اساس این برداشت، امریکااشتخواهد د

روی طالبان پیش ازها نخود افغا وسیلهبه ،باشد ه آنشکستی متوج

 جلوگیری کند.

بر این اساس وجود  شوب است.یت آه مدیررینظ ،رنه دیگبرداشت بدبینا

 مفید است،ها مریکاییرای آب ،ستاناندر افغو مسئول  یک دولت با ثبات

، ندخواهمی افغانستان  از دولتها مریکاییآاز کارکردهایی که اما برخی 

 ،برای نمونهشود. نمی انجام افغانستان دولتپذیری دلیل مسئولیتبه

چین ایجاد کشورهای ایران، روسیه و  تواند براینمی دولت افغانستان

 مزاحمت کند. 

های بر اهمیت چین برای امریکا گفتند: یکی از سیاستایشان با تاکید 

ثبات به ثبات کردن چین از داخل است. یک افعانستان بیاصلی امریکا بی

در ادامه  دکتر شفیعیثبات کند. تواند سین کیانگ چین را بیمی آسانی

می حمایت یک رژیماز  تاکید کردند که یک قدرت هژمون تا زمانی که

این  ،قطع کرد ه حمایت خود رازمانی ک یدار است.ارژیم پ کند، آن

 که آن رژیم دچار فروپاشی شود. احتمال وجود دارد

عنوان دومین فتار همسایگان کشور افغانستان بهدکتر شفیعی با معرفی ر

زمینه و متغیر خارجی موثر بر بازگشت طالبان اشاره کردند که طالبان 

سه سال  در . در نظر گرفتند ای منطقه را نوعی چراغ سبزرفتار کشوره

 و چین ،پاکستان ،ایرانمانند سفر به کشورهای منطقه  طالبان چند ،شتهگذ

 ،کشورهااین بود که برداشت طالبان از این سفرها این  روسیه داشتند.

پاسخ مثبت  اند.افغانستان پذیرفته ی واقعی درعنوان یک نیروطالبان را به

شد که کشورهای  ورهای منطقه سببکشهای به برخی خواسته طالبان



 
 

4 

 عالوه بر این، برخی طالبان چشم پوشی کنند.های فعالیتبرخی منطقه از 

ایشان  انستان هم ناراضی بودند.از دولت مرکزی افغاز کشورهای منطقه 

های عنوان یکی از علتبه غنی اشرف هایبا تاکید بر رفتارها و تصمیم

افزایش  دیگری هم سببهای ته، متغیرالبافزایش انگیزه طالبان گفتند: 

 که در سطح داخلی قرار دارند. شدانگیزه طالبان 

به معرفی متغیرهای موثر بر بازگشت طالبان در  دکتر نوروزی در ادامه

 کردند: اختند و آنها را به شرح زیر بررسیپردسطح داخلی 

با  در مذاکرهغنی اشرف قای آ :دولت با طالبانهای گفتگوناکامی  (1 

لبته برخی از ا برخی شرایط طالبان نشد.طالبان حاضر به پذیرش 

 ،افغانستان اصالح قانون اساسی، برای نمونه .نبود قیآنها منطهای خواسته

زیرا  .شوددیگر های مخالفت گروه موجبتوانست می نکه پذیرفتن آ

قومی های گروه گوناگون و سته از تفکرهایاانستان برخقانون اساسی افغ

وردن هر چه  دست آه، طالبان برای باست. بدین ترتیب این کشور مختلف

 . ، به جنگ روی آوردآمدنمی دستهمذاکره ب که از راه

 هاجریانبرخی دولت افغانستان با  :انستان( قراردادی بودن دولت افع2

رت را بخشی از قد ،قراردادهایی را امضا کرده است که بر اساس آن ها

های افغانستان دولتی است که از گروه دیگر، ست. از سویواگذار کرده ا

و  دطرف قرارداد هستن هنیروهایی ک .شده است یلمختلف تشک قومی

دست به همواره برای ،انداین دولت را شکل داده هکقومی های گروه

این یک نقطه ضعف  .ی از قدرت باهم درگیر هستندسهم بیشتر آوردن

 از جمله نقطه قوت برای نیروهای رقیببرای دولت افعانستان و یک 

  .طالبان است

 دولت افغانستان،راهبرد  از این: تا پیش دولترویکرد و راهبرد تغییر ( 3

از تهاجم به مقاومت راهبرد  ولی اشرف غنی پیشنهاد داد که ،تهاجم بود
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پاسخ  ،شد علیه دولت انجام در صورتی که حملهتنها فعال تغییر کند و 

چنین و  برآوردنقطه ضعف  از سوی طالبانراهبرد ین تغییر داده شود. ا

 . یافته است اهشزه کظرفیت دولت برای ادامه مبارتصور شد که 

پایگاه طالبان شد که می ودن عملیات طالبان: تصور(غیرمنتظره ب۴

به سمت مذاکره است که شده  سبب این ضعف قوی ندارد و اجتماعی

سازی کرده و پس از . طالبان ظرفیتتصور نادرست بود . اینحرکت کند

هایی توانست پیشروی گیرانهدر اقدامی ناگهانی و غافل ،تثبیت نفوذ خود

 ه باشد. تداش

بر رفتار امروز آنها ها گذشته انسان : ذهنیتذهنیت مردم افغانستان (5

ود این ذهنیت وج ،کنندمی در افعانستان، وقتی طالبان حمله .موثر است

قبل از سال این تفکر ریشه در سالهای  باید تسلیم شوند.دارد که همه 

برای  که ای بودی طالبان به گونهدر آن زمان الگوی جنگ .دارد 2001

این تصور همچنان در  .شدمی دست به هر اقدامی زده ،تصرف منطقه

  میان مردم وجود دارد.

 تدول یافت.افزایش به بعد، نگرانی مردم از حکومت  2001سال ( از 6

دولت بدین ترتیب،  ورده کند.مردم را برآ و انتظارهایها خواسته نتوانسته

 برخوردار نبود. مردمی های افغانستان از حمایت

های ایشان در ادامه تاکید کردند که همه این موارد در کنار هم زمینه

 بازگشت طالبان را فراهم کردند. 

میان دولت های درگیری دکتر شفیعی در ادامه چهار فرضیه را برای آینده

 و طالبان در افغانستان مطرح کردند که عبارتند از: 

 پیروزی طالبان و ایجاد امارت اسالمی افغانستان.  (1
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وسط دولت و هم شکستن مقاومت طالبان ت( پیروزی دولت و در2

 ادامه وضع موجود. 

یعنی یک درگیری  .صفر کدام و بازگشت به نقطهموفق نشدن هیچ( 3

 و امکان تجزیه افغانستان.  ای نامشخصمدت با آیندهوالنیداخلی ط

 ( دولت و طالبان هردو، ناچار به مذاکره شوند.۴

در پایان سخنرانی خود گفتند که احتمال بیشتری دارد که نتیجه ایشان 

ایجاد نوعی موازنه قدرت و حرکت به درگیری میان دولت و طالبان با 

از قدرت باشد به پایان ن هم عضوی طالبا ی کهنوعی دولت اشتراک ویس

 برسد.

 شفیعی از دکتر نوذر در ادامه جلسه دکتر کوالیی پس از تشکر از دکتر

 به بیان دیدگاه خود بپردازند. کردندنوروزی دعوت  مجتبی

*** 

در افغانستان  های کمنازعه گفتند:ای کوتاه با مقدمه دکتر نوروزی در ابتدا

توان می در سه سطحآن را ست و ت ایک درگیری طوالنی مدداریم 

های مقابل بررسی کرد. در سطح نخست، منازعه میان طالبان و گروه

نزاع تمدنی به دو . تمدنی دانست نزاعتوان آن را نوعی می که طالبان

ن است که نزاع ابن خلدو های، برگرفته از نظرنخستصورت است. مدل 

ای است رخهاین چ .ا استشهر و روست بدویت و مدنیت یا در واقع نزاع

یک نوع جریان  . بدین ترتیب،صورت مداوم در حال تکرار استکه به

را کند مشروعیت حاکمیت شهری می قبایلی تالشهای مده از سنتبرآ

دهد. نگاه ه خود را در مناسبات قدرت تغییر اگسوال ببرد و جای زیر

قومی های نمده از جریابرآ ،توان داشتمی ه به نزاع تمدنیدیگری ک

اسالم  نزاع میان فتمانیمدل دیگر نزاع گ .ستو دیگر اقوام امانند پشتونها 
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به  در نزاع گفتمانی با توجه. است گرایی )سکوالریسم(گرایی و عرفی

تماعی در فضای اج ،گذار استدین و اسالم یک عامل تاثیر اینکه موضوع

 نیز غانستانافهای حنفی مذهبی میاننوعی نزاع گفتمانی درونافغانستان 

-اهل سنت همواره از حنفیهای مذهبدر میان این،  بنابر .وجود دارد

با  جریانی . اما در مقابل آنشودمی عنوان مذهب اهل مدارا یادگرایی به

  .دانستآن توان نماینده می که طالبان را ،داریم مدارا و انعطاف کمتر

مطرح ند روایت چاست که در این سطح ها نزاع روایت ،سطح سوم

بر روایت  در چندسال اخیرطالبان . است، روایت فتح روایتاست. اولین 

هم با  حاکمای است. جریان رسانه کرده تمرکز و بزرگنمایی خودفتح 

طالبان تالش  .یت مردم استروادومین روایت،  است. همراهی کردهآنها 

روایت کند خود را مورد قبول مردم نشان دهد. سومین روایت، می

طالبان با  ،ه دکتر شفیعی اشاره کردندطور کهمان .بازیگران بیرونی است

 بازیگرانروایت حمایت تالش کردند  ،که داشتند ایفرهای منطقهس

همواره یکدیگر را بازتولید ها ن جریانای از خود را ارائه دهند. ایمنطقه

د که این حتی این تصور هم وجود ندارکه  کردند و به جایی رسیده است

 قابل حذف باشد. -طالبان-بازیگر

ایشان در ادامه اضافه کردند که موضوع مهم دیگری که وجود دارد 

در افغانستان  اند.که طالبان در پیش گرفتهاست هایی و راهبردها تاکتیک

استفاده ضعف طالبان از این  ایدار است وبه شدت ناپها و ائتالفها اتحاد

در افغانستان به ها گروهدکتر شفیعی بیان کردند  است. همانطور که کرده

نشدن ادایج راهبردطالبان این موضوع را به  .طرف برنده گرایش دارند

د که در تالش کردنانسجام و اتحاد در جبهه مقابل تبدیل کرده است. آنها 

هم که  1990دهه . در روی خود، اتحاد جدی شکل نگیردهمیان گروه روب

درصد یا  90نند بر داشت که طالبان بتوااین ابهام وجود  ،مدندطالبان آ

لی اصهای غانستان حاکم شوند. یکی از علتاف رافیایغج بیش از آن، بر
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های الفائت برای جلوگیری از اتحاد وآنها یابی طالبان، تالش قدرت

 مسنجم است.

داللت هارم دکتر شفیعی چکه بر فرضیه  مهم طالبان های یژگییکی از و

، ویژگی گیری دولت اشتراکی استشکل مهمترین مانع بر سر و اردد

طالبان است.  خواهیتمامیت این ویژگی همان ساختاری طالبان است،

گذر از تمامیت  ،تنددن امارت هسروی کار آور دنبالبهکه  گروهیبرای 

 پذیر استامکان  ویند:بگگروهی خواهی کار دشواری است. ممکن است 

و ها بر مصلحت بنا ،خواه باشد، حتی اگر تمامیتاسین سیکه یک جریا

مورد گذار  اشکال دراما دو  .خود گذر کندخواهی از تمامیتهایی منفعت

طالبان در حال حاضر ه وجود دارد: نخست، اینکخواهی طالبان از تمامیت

کنند که می چنین تصور ودانند می برتر و قدرت خود را در موقعیت

شکست دادن  اند. پسرا شکست داده مریکاآ داالت متحایابرقدرتی مانند 

. نخواهد بود اشرف غنی و دولت افغانستان کار دشواری فردی مانند

را در شود که خود می ومت ائتالفیحاضر به پذیرش حکطالبان زمانی 

در صورتی که امروز روایت فتح در ذهن  موقعیت و جایگاه ضعف ببیند.

با  شدت که به وم بدنه اجتماعی طالبان استآنها وجود دارد . مانع د

مواد مخدر پیوند دارد.  اقتصاد مافیای اقتصاد جنگ و ای،قبیلههای سنت

آنها از جنگ دور از  پوشیچشم ،طالبانبدنه اجتماعی  بنابراین، با توجه به

 خواستارحتی اگر طالبان هم زیرا جریانی وجود دارد که  .تذهن اس

های و گروهها توسط جریانممکن است آنها تماعی بدنه اج صلح باشند،

د مور ،تره در سطح کالنچ چه در سطح محلی و ،دیگریگرای افراط

در افغانستان تداوم داشته امنی  این چرخه نا گیرد واستفاده قرار ءسو

 .باشد

را یکی از  یا رقابت بر سر مشروعیتبحران مشروعیت  ،ایشان در ادامه

ای و بازیگران منطقه بان دانستند و گفتند:بازگشت طالهای علت
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برای گروه برهم زننده وضع مشروعیتی  اندهای تالش کردفرامنطقه

ویژه از دوران گیری بهاما این جهت .نکنندطالبان ایجاد  ود یعنیموج

برای طالبان تولید میزان گیری به هر تغییر جهت کرده است.ترامپ تغییر 

 غانستان رااف مشروعیت دولت مرکزیمیزان  همان، بهکندمی عیتمشرو

در  همعوامل دیگری ند طور که دکتر شفیعی گفتبرد. همانمی زیر سوال

 کهسوال برده است  نی را زیراشرف غ مشروعیت دولت سطح داخلی

 از آن جمله است.اد فس

 و برگرفته از نزاع تمدنی گراییقومدکتر نوروزی در ادامه سخنرانی خود، 

مختلف در قومی های در میان گروه هایتفاهمءو سوها ، باورهاذهنیت

دیگر در بازگشت طالبان معرفی کردند و  غانستان را، به عنوان عاملاف

با دو  ،قومی مختلف وجود داردهای گروه نایکه در مهایی گفتند: ذهنیت

شدت تقویت شد. ایشان این به در آنها پیروز شد،غنی قای آ هانتخاباتی ک

از  غانستانداخلی افهای نارضایتی بسیاری از جریان وع را دلیلموض

به  ،آقای غنیحلقه نزدیک های اقدامبرخی  .اشرف غنی دانستند دولت

 و آن را تقویت کرد. دامن زد  نارضایتی از دولت افغانستان

را  به مقابله با طالبان در جبهه مقابل نداشتن انسجام و باور نبودایشان 

که باعث شد طالبان امروز وارد ند بازگشت طالبان دانستهای یکی از علت

غانستان را اف رافیایجغ مهمی ازهای و بخش صحنه تهاجمی تری شود

 تا زمانی که مشکل دکتر نوروزی در ادامه گفتندورد. سلطه خود درآ زیر

 پایانی ندارد.  غانستانافدرگیری  موضوع حل نشود،طالبان بدنه اجتماعی 

جی خارهای زمینه مورددر  دکتر شفیعی سخنانزی با اشاره به کتر نورود

ها امریکایی ،بازیگر اصلی در این سطح بازگشت طالبان، اضافه کردند

پیش از خروج حتی  و تاثیر روانی مورد اشاره دکتر شفیعی گفتند هستند

 به سوییعنی زمانی که مذاکرات صلح شروع شد و دولت ترامپ امریکا، 
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ثباتی برای تداوم بی .تاثیر روانی شروع شد اینرفت، البان مذاکره با ط

 کنند این شرایط را ادامه دهند. می نها تالشآ مطلوب است  وها امریکایی

احتمالی این است که های یکی از گزینه ایشان در ادامه اشاره کردند

 دمتح التاای ن بازیگران هماهنگ باتالش شود یک نوع جنگ نیابتی میا

دیگر بازیگران تنگ  بازیبرای صحنه غانستان شکل بگیرد و در اف اامریک

کرد. به توان تصور می نام ترکیهورود بازیگری به را با سناریواین  شود.

 کنند نقشی جدیمی تالش ،بعد از اعالم خروج امریکاها ترکهرحال 

که در برابر طالبان هایی با بسیاری از جریان ندکوشکنند و می بازی

کردند که صحنه  ایشان اشاره برقرار کنند.ارتباط  کننداومت میمق

 سویز که ا نیروهایی صحنه درگیری میان به نوعیافغانستان امروز، به 

 سویکه از  و نیروهایی با امریکا ارتباط دارند وشوند می پاکستان حمایت

-نوعی بیسو از یکاین،  بنابر. تبدیل شده است شوندمی ترکیه حمایت

از  .دندهمی گسترشالت متحد را اشده توسط ایاتی و ناامنی کنترلثب

و حتی ها ایرانی ها،روس ریامکان بازیگری برای بازیگ سوی دیگر،

 . نددهمی را کاهشها هندی

 قای خلیل زاد بیان کردند که هرگاه ایشاندکتر نوروزی با تاکید بر نقش آ

 ت خارجی ایاالت متحدسازی در سیاسو تصمیم گیریدر جریان تصمیم

طالبان تغییر  ، شرایط به سوداستورود کرده  غانستانموضوع اف درامریکا 

ای منطقههای اتحادها و ائتالفایشان در ادامه گفتند: در  کرده است.

ظاهری میان ترکیه و پاکستان شاهد هماهنگی میان های برخالف درگیری

مثلت و در مقابل، شاهد ا هگری قطریو میانجیآنها با مدیریت آمریکا 

 .هستیم تهران و دهلی، مسکو

نظر گرفتن چین بیان کردند که سه کشور هند، روسیه و ایشان با جدا در

و از آنجا که د آسیب خواهند دید جمهوری اسالمی ایران از شرایط موجو
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 شرایط براینیست،  غانستان در یک سمتنافع این سه بازیگر در افم

ها چینی دکتر نوروزی در پایان گفتند ر دشوار است.ایجاد یک اتحاد موث

ناپایداری و ناامنی در سین خود را با موضوع هستند تا مشکل تالش در 

این  اگرچهمدیریت کنند.  ،دارندها با ارتباط جدی که با پاکستانی کیانگ،

توانند خود را می آنهارسد که می اما به نظر ،نیستها چینینقطه مطلوب 

 احتمالی دور نگه دارند.های یباز آس

*** 

یا نقطه نظرهای خود را طرح ها پرسشکنندگان در ادامه جلسه، شرکت

  کردند. 

 یابی طالبان با توجه بهظهور داعش در افغانستان بر قدرت تاثیرپرسش: 

گیری آنها نگرانی کشورهای پیرامونی از پیدایی داعش و تغییر جهت

 چیست؟

شدگان از طالبان، ش ترکیبی از چهار نیروی بریدهداعدکتر نوذر شفیعی: 

تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسالمی پاکستان و جنبش اسالمی 

دهنده لنظر داشت که چهار گروه تشکی ترکستان شرقی است. باید در

ان در برابر باین برداشت که طال در گذشته بخشی از طالبان بودند. ،داعش

همچنین، دور از  داشت اشتباهی است.داعش وارد عمل خواهند شد، بر

بدون آنکه پیامد  ،کند ثباته آمریکا بخواهد افغانستان را بیذهن است ک

داشته باشد. پاکستان در ظاهر با تحریک طالبان پاکستان ها آن مثبتی برای

های سیاست گروه توانست افغانستان را به سود ولی این ،مشکل دارد

 ند.ثبات کای پاکستان بیمنطقه

مهمی در های تفاوتافزودند: در پاسخ به این سوال نیز دکتر نوروزی  

ابت آنها برای کنترل رق ،ولی نکته مهم ،میان طالبان و داعش وجود دارد

 طالبان و داعش میانبزرگنمایی رقابت . بر جغرافیای این کشور است
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کرده ایجاد  ایطالبان در میان بازیگران منطقهبازیگری برای  شرایط را

ای گونهنباید به ،ایرانی از پدیده داعش درکباید توجه داشت که  .است

این یک  .پیدا کند سریدر افغانستان تآن  درکن به آ شامی درکباشد که 

عنوان تغییر تازگی بهبه ی کهوضوعم .خطای راهبردی بسیار جدی است

در آخر باید توجه . یک خطای راهبردی است شودمی طالبان مطرح

و با  های روسیط رسانهتوس ،افغانستان در داعش رگنماییاشت که بزد

 .چند سال گذشته شروع و تقویت شده استدر  نگاه روسی

 کنید؟می را چگونه ارزیابینقش چین در افغانستان پرسش: 

وجود دارد که خروج آمریکا از افغانستان  : یک برداشتدکتر شفیعی

 وج یا کاهش حضور در غرب آسیاکلی آمریکا برای خرراهبرد بخشی از 

این خروج یا کاهش حضور باید در سمت شرق آسیا جبران شود  است.

رسد وارد می نظربه ،در حال حاضر .نقش چین بسیار مهم است ،در نتیجه

ای را که آمریکا ای که هر منطقهگونهبه  ،ایمهجنگ سرد جدیدی شد

در  .ه خواهد شدچین جایگزین آمریکا در آن منطق ،کندمی تخلیه

طالبان را تقویت ها افغانستان اطالعاتی پراکنده وجود دارد که بیان چینی

 زیرا در نتیجه ،ین برنده بازی افغانستان استچکنون تا .نظامی کردند

حال  .ین بر معادن آن کنترل پیدا کردچ ،شد ایجادثباتی که در افغانستان 

که رقیب  دلیلاین  ، بهسوکی از یکا از افغانستان خارج شده استکه آمر

 . از سویرضایت بخش است ،کندتخلیه می مرزهای این کشور را چین

از آمریکا خروج  .بخش نیستثباتی افغانستان برای چین رضایتبیدیگر، 

 یک معما، که در محاصره چین نقش مهمی داردکشوری مانند افغانستان 

ش خواهد بود اگر بتوانند بخبسیار رضایتها برای چینی ،این بنابر .ستا

این شوند که  همزمان مانع ،داخلی افغانستان را مدیریت کنندوضعیت 

در حال  .درا محاصره کنها چینی، ستان و پاکستانحلقه افغان توسطمریکا ا

می تصور .همگرایی است ویایران و چین به سراهبردی فرهنگ  ،حاضر

 تحادارد که بخشی از اهای جنگ سردی تمایل دشود که ایران در رقابت

 .مریکا باشدات متحد چین در برابر ایاال
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آیا طالبان متعهد به مبارزه با قاچاق مواد مخدر خواهد شد؟ دکتر  :پرسش

بسیاری از این اقتصاد ان زیرا در افغانست ،این امکان وجود ندارد :کوالیی

 .دبر  این منابع تکیه دارها گروه

قاچاق مواد مخدر  اب و اقتصادی طالبانساختار اجتماعی : دکتر نوروزی

دهد که آنها به مبارزه با قاچاق مواد نمی این پیوند اجازه .پیوند دارد

د که با مواد نکن دعادر ظاهر ااگرچه طالبان ممکن است  .مخدر بپردازند

 .د کرد اما این ادعا واقعی نیستنمخدر مقابله خواه

پس از خروج نیروهای  تانرقابت ایران و ترکیه در افغانسپرسش: 

 چگونه خواهد بود؟خارجی 

تان این افغانسهای شود که یکی از نتایج درگیریمی ور: تصدکتر نوروزی

محدود مرزهای جمهوری اسالمی ایران  درون درارسی پباشد که تمدن 

 .خواهد شد

چرا ایران از طالبان حمایت کرده و مذاکرات پنهانی با آن دارد و  :پرسش

 شناسد؟ می فراتر از دولت افغانستان به رسمیتطالبان را 

-المللی و روابط بینبین محیط به شدهساده بسیار نگاه این :دکتر کوالیی

، بدون "من است دوستِ من، دشمنِ نِدشم" این تصور که است.الملل 

می این تصور ایجاد سبب ،المللبین محیط هایپیچیدگی گرفتن ظرندر 

 گیردقرار امریکا  ای در برابر ایاالت متحدد به گونهتوانشود که طالبان می

 دیدگاهایشان تاکید کردند که ما از  .وانیم از این ابزار استفاده کنیمبتو ما 

با  بلکه ،گوییمسخن نمیگذاران حوزه دیپلماسی و سیاستریزان برنامه

 .کنیمرا مطرح می هانگاه علمی نظر

دکتر  وحضور دکتر نوذر شفیعی  ن این نشست، دکتر کوالیی ازدر پایا

  تشکر کردند.  مجتبی نوروزی

پایان
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