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مقدمه

ه الوتکې په بريد کې ووژل شو. د افغان طالبانو مرش مال اخرت محمد منصور تېره اوون د امريکايي بې پيلو

د يوې اعالميې په خپرولو رسه خپل نوی مرش او د هغه ،طالبانو د نوموړي له وژل کېدو سماليس وروسته

ه  ل. د امريکا حکومت د مال منصور وژنه د افغان سولې د به پر وړاندې د سرت خن له من مرستياالن اعالن ک

تيا هم د نوموړي له وژل کېدو رسه افغان سولې ته الره پرانېستل شوه؟  تنه دا ده، چې ايا ر وړل وبلل؛ خو پو

ه ويد طا او  وليز ډول به د طالبانو د ؟لبانو د نوې رهربۍ دري به له افغان حکومت رسه د سولې په ت او په 

ه اغېزې  يرهربۍ بدلون د هېواد پر روان وضعيت  ؟ وک

ه برخه کې،  ه-ايران- چابهار بندر په اړه د افغانستاند د تحليل په دو ليک او پر افغانستان او هند د  هوک

هاړه لولئ. په يې د اغېزوسيمه  ي بندر د پراختيا هوک ليک په تهران کې د درې تېره دوشنبه د چابهار ترانزي

ه ليک له السليک واړو هېوادونو د مرشانو په حضور کې د ترانسپورت وزيرانو له خوا السليک شو. د دغه هوک

ون وک او هوروسته درې واړو مرشانو په يوه مطبوعا کنفرانس کې  ليک يې د سيمې د اقتصادي دا هوک

ندي؟ ه اغېزې و ام وباله. د چابهار بندر پروژه به په دغو درې اړخيزو اړيکو  او دغه راز پرمخت لپاره يو مهم 

ي؟ ه اغېز وک به د دغې پروژې پيل کېدل د سيمې او افغانستان پر اقتصادي وضعيت 

ه کې د اوون تحليل  نو مرکزد سرتاتېژيکو او سيمهموضوعاتوپر همدغو په دې  ې د د اوونيز تحليل ييزو 

ې نې لولئ.،ان ې شننې او 
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د طالبانو د رهربۍ بدلون او پر روان وضعيت يې اغېزې

) ه  ۍ نې وزا په لوم ) د افغانستان او پاکستان په رسحدي ۱۳۹۵د طالبانو مرش مال اخرت محمد منصور د ج

ه الوتکې په بريد کې ووژل شو.پيسيمه کې د امريکايي بې لو

ل د امريکا دفاع  ي  د بريدپر نوموړيچې خپور ک او ويې ويل،وزارت د نوموړي د وژل کېدو خرب په لوم

که دی د سولې په الره کې سرت خن و. د امریکا شویتررسه په اجازه بارک اوباماامریکا د ولسمرش له دغې ؛ 

، اجراادعا وروسته، د افغانستان منصور هم د مال کورنيو چارو وزارتیه ریاست، ميل امنیت او ئولسمرشۍ ما

ه. وژنه تایید ک

ې وروسته دبيا طالبانو  ې دوژل کېدلخپل مرش لور ور ، ومنلپه خپرولو رسه نه یوازې دا چې يوې خربپا

ه اعالن کبلکې د ده  اکل شوی کس يې هم د خپل نوي مرش په تو ای  . د طالبانو په اعالميه کې راغيل پر 

اکل شوی او رساج بت هللا اخوندزاده د نو اخرت محمد منصور مرستيال مولوي هچې د مال  ه  ي ام په تو

اکل شوي ،الدين حقا او د طالبانو د پخوا مرش مال محمد عمر زوی مولوي محمد يعقوب يې مرستياالن 

دي.

ي؟ اوس  ه اغېزې وک تنه دا ده، چې د نوموړي وژل کېدل به خپله د طالبانو پر ډله  رهربۍ دغې ډلې د د پو

ه بدلونونه راوړي ابدلو  ه وي؟ دا او دې ته دري به له افغان حکو و د نوي مرش ن به  او  مت رسه د سولې په ت

تنې  وابوو.ورته پو دلته 
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تر مرشۍ د مال منصور سفرمرستيالله 

بندي نیول کېدو، درهربي دغې ډلېد له بيا راپورته کېدو راهيسې فغان طالبانو کال وروسته د ا۲۰۰۱له 

اوو له وژل کېدو اوکېدو د طالبانو د تحریک دویم کس او د مال محمد عمر کال کې ۲۰۰۷. په تېره شوهنوپ

ه هم په زندان کې کال کې۲۰۱۰خوا ونیول شو او په همرستیال مال عبیدهللا اخوند د پاکستان ل م شو. که 

؟ووژل شوخواهدی په خپل مرګ م شو او که د پاکستان لال تراوسه دا معلومه نه ده، چې 

اکل شو او دد م مال ال عبیدهللا اخوند له نیول کېدو وروسته، مال عبدالغني برادر د مال محمد عمر مرستیال و

کال کې د مال عبدالغني برادر له نیول کېدو وروسته، مال ۲۰۰۹مرستیال بیا مال اخرت محمد منصور و. په برادر

د طالبانو د تحریک تنظیمي و اوش)رب کسد طالبانو دويم (د عمر مرستیال اخرت محمد منصور د مال محم

ینې وروسته، د طالبانو د تحریک بشپ واک ده کال کې د م۲۰۱۳په . وړلېپرمخ يېچارې ال محمد عمر له م

دې رسچینې له قوله ه هم افغان طالبانو ته د یوې ن کال راهیسې مال محمد ۲۰۰۹له ،ته انتقال شو (که 

کال تر جوالی ۲۰۱۵و ډېری واک ده ته سپارلی و). خو د مال محمد عمر مرګ د عمر د تنظیمي او نظامي چار 

شو. افشامخامخ خربو اترو وروسته له»مري«د مال محمد عمر د مرګ خرب د میاشتې پورې پ وساتل شو. 

ې وروستهافغان طالبانو هم  و ور اید خرب له افشا کېدو  ن یې  اخرت ناستی مالدغه خرب تایید ک او تر

. د مال منصور له  خو ؛اختالفات پيل شولرسه، د افغان طالبانو په لیکو کې اکل کېدومحمد منصور غوره ک

ل او کمتر ډېره دغه اختالفات وړاندې،و مياشتېمال اخرت محمد منصور له وژل کېدو  نک د مال یېتر

.هم ترالسه کمالت او مال حسن رح )عبداملنانمال محمد عمر کورن (مال یعقوب اومال ذاکر، د

الره د طالبانو د پخوا مرش د سولې ت

وله دوره کې افغان طالبان له لوړو او ژورو رسه د مال اخرت محمد منص خه تر مرشۍ پورې، په  ور له مرستیال 

ونه وشول، چې تر شا یې د مال اخرت ممخ شول. د سولې په اړه هم  رول حمد منصور په دغه دوره کې پرمخت

جوت و.
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له دفرت له الرې افغان طالبانو هد دغاو په قطر کې خپل سیايس دفرت پرانیستپه دغه دوره کې، افغان طالبانو 

یوالو  او تبادله کولو کې رول په خوشې کولودیانو بنينو د . دغه دفرت ېخربې اترې پيل ک هېوادونو رسهن

یواپه نورو هېوادونو کې یې د ، ولوباوه الره یې ن لو ته سولې په اړه په کنفرانسونو کې برخه واخیسته او خپله ت

. له دې وراخوا د مال منصور په دوره کې د پاکستان په مري کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمن ورسوله

ن رسمي مخامخ خربې اترې هم وشوې، چې له بده مرغه بیا د مال محمد عمر د مرګ له  رسه افشا کېدولوم

سبوتاژ شوې.

ولو مهمهد مال منصور په  ل کې یو شمېر ولسوال سقوط شوې او تر  ه يېدوره کې د افغانستان په ش د پې

ار د افغانستان  م لوی  د طالبانو د دوو اوونيو لپارهمه۶کال د میزان په ۱۳۹۴) سقوط و، چې د کندز(شپ

ولکې ته ورغی.

ه هم ده په خپله واب ونه۱۰دغه که  الرې ته مثبت  وایه؛ میاشتن دوره کې د افغان حکومت د سولې ت

دې رسچینو له قولهخو افغان طالبانو ته د  تدی سولې ته مایل و؛ خ،ن ه، چې و سوله یې پر هغو رشایطو نه غو

ي وو.  افغان حکومت وضع ک

ي، چې دی د سولې په الره کې سرت خن و؛ خو د نوموړي له وژل کېدو وروسته په رسمي بيانونو کې ويل کې

دې کېدونکداسې تحليلونه هم شته چې نوموړی، د افغان قطر تهاړیکو او وله روسیې رسه د طالبانو د ن

يل مخامخ خربو اترو له وروستي سفر وروسته، له دغه دفرت رسهولسمرش  ه له د پيلېدو د احت وړل وېرې، له من

.شوی وي

ې، چې نوموړی همطالبانوافغان  ته د »تحمييل او تزويري پروسو«په خپله اعالميه کې دې خربې ته اشاره ک

ه شوغاړې ودو له کبله په ن ته ده.لور اړخيزو ناستودغه اشاره بیا، چې نه اې

د طالبانو نوې رهربي

ه هم  که ده له ووزارسرت افغان طالبانو د مال منصور وژنه پرکه  اهیسې د افغان طالبانو کال ر ۲۰۰۹؛ 

ېاو د افغان طالبانو د سرتاتيژۍ (سمبالولېې تنظیمي او نظامي چار  خوا پرمخ لویه برخه د ده ل)سولې او ج

نورې داسېتراوسه کال وروسته ۲۰۰۱او په تېره بیا له کلن تاریخخو بیا هم د افغان طالبانو شل ؛ول کېدهېب
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ې ه تللې او یا ترې لوړ پوړي چارواکي بېل شوير د افغان طالبانو ، چې ېشو همپې خو بیا ؛هربي یا له من

ر کې یې هم په نظامي  .نه دي لرلېپام وړ اغېزې پر دغې ډلې ډ

و او د طالبانو د رژيم له مرشهللا د طالبانو د رژيم پر مهال د نظامي محکمې مولوي هبةد طالبانو نوی مرش

ېدو وروسته و. نوموړی له تېر کال راهيسې د مال اخرت محمد منصور د همضاتد دغې ډلې قايض الق،ړن

ه دنده تررسه کوله.مرستيا ل په تو

وليز ډول  که نویترکې ډېر انقال بدلون نه ۍنوې رهرب پهد طالبانوپه  ي؛  و کې مرش او رساج الدین سرت

وروستیو کې د مال اخرت محمد منصور پههم،ته حقا د مال اخرت محمد منصور مرستیاالن وو او مال یعقوب 

ل شو خوا د طالبانو په رهربۍ شورا کې هل .ی وای ورک

د سولې برخليک

دې پاتې شوي. د دغو درې هغه کسان دي، چې مرهربۍ کېد طالبانو په نوې واړو د ال منصور ته ډېر ن

دي: شته الندې عوامل ،مرشۍ تر شا

و کې رول لري؛مال هبة هللا د افغان طالبانو په ع· ل

ر کې پراخ رول لري؛· ې په ډ رساج الدین حقا د ج

ه وشوه، لهاو د مال یعقوب · واکلو رسه ه ي.اعالن شوې رهربۍنوې طالبان پر تر ول ک را

ه ې، چې له مخې يې کومهم تر اوسه د طالبانو نوي مرش که  یز پيغام او یا کومه اعالمیه نه ده خپره ک غ

نده يش ې په اړهر ه دي؟ خو بیا هم دا چېد دوی راتلونکې، چې د سولې او ج مال هبة هللاسرتاتيژۍ 

ې او سولې)د افغان طالبانو وو، نوند مال منصور مرستیاال او رساج الدین حقا (ج الره به هم ډېر د  ت

ر به هم د دوی اغېز ډېر جوت نه يش. د دې تبدلون ونه مومي او  ې په ډ خه د ج ن د طالبانو له ډلې  ر

ي.دل هم د کومې لویې ډلې بېلې شو نه برې
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ی، چې کېلو لورو درک ک ې  ه د افغان قضيې د حل الره نه ده او همدغه روانه دا حقيقت اوس د ج ج

ي، ه به هم باالخره د خربو اترو له الرې حلې واکونو ډېره برخه له هېواده و خو ج تلې؛ دا چې اوس د بهرنيو 

ای د طالبانو له ډلې رسه د مخامخ خربو  ل د نورو هېوادونو له الرې د فشار پر  اترو که افغان حکومت دا 

ي افغان لوري  ايي طالبان له افغان حکومت رسه خربو اترو ته کارډ وکارويلپاره د يوه من ي.،  ه ک زړه 
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نودهلی- تهران- و روابط کابلبندر چابهار

نامۀ توسعۀ بندر چابهار در حضور ارشف غنی رئیس جمهور افغانستان، نارندرا مودی نخست وزیر هند و حسن موافقت

) در تهران به امضا رسید.۲۰۱۶می ۲۳روز دوشنبه (،روحانی رئیس جمهور ایران، توسط وزیران ترانسپورت سه کشور

ودندنامه را یک گام مهم در راستای توسعۀ اقتصادی منطقه رسان سه کشور امضای این موافقت .عنوان 

امریکا نیز به گونۀ از این توافق استقبال حکومت.قرار گرفتاستقبال موردجانبه در هر سه کشورنامۀ سهاین موافقت

بندر چابهار نامۀامضای موافقتشود، تاکنون رس در مورد کرد، ولی دو کشور منطقه که از رقبای این پروژه پنداشته می

واکنشی نشان نداده است.

؟ و استملللی متأثر گردیده اهای منطقوی و بینبا در نظرداشت مراحل ساخت این بندر، این پروژه تا چه حد از سیاست

و منطقه چیست؟ افغانستانروی اقتصاد ،همچنان تاثیرات این پروژه

هند-افغانستان-روابط سه جانبۀ ایران

هرچند افغانستان با ایران و هند روابط دیرینه و تاریخی دارد، اما در تاریخ معارص افغانستان همکاری ایران و هند در 

، منافع ایران و هند در از افغانستاناز خروج نیروهای شورویقبل.گردیدیروهای شوروی آغاز افغانستان پس از خروج ن
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پاکستان نسبت به منافع -میالدی منافع ایران۱۹۹۱الی سال ۱۹۴۷افغانستان در تضاد همدیگر قرار داشت. از سال 

تر بود.هند در افغانستان، به همدیگر نزدیک- ایران

ساخت بندر چابهار و عرصههند در افغانستان تا حدی به هم نزدیک بود که در این -، روابط ایران۲۰۰۱پس از سال 

نقطۀ ،گردید و بندر تجارتی و ترانزیتی چابهارتجارت دوجانبه از این طریق، به سمبول همکاری میان دو کشور مبدل 

بزرگ در روابط یساز تحولنهیتواند زمیابهار عمًال مجانبه چتوافقنامه سهنو پنداشته شد.دهلی- تهران- پیوند منافع کابل

.دیفزایجانبه بسهیاسیستعامالتمشرتکات و ۀر یران و افغانستان شود و بر دایهند ایاجانبه و منطقهسه

پیشینۀ ساخت بندر چابهار

بندر چابهار در ایالت سیستان بلوچستان در جنوب رشق ایران موقعیت دارد. از نظر موقعیت اسرتاتیژیک، این بندر در 

ن و ساحل اه این بندر قابلیت پهلوگیری لنگرگو سرتاتیژیک هرمز قرار داردهند و نزدیک به تنگۀ ادریایدریای ع

های فراوان طبیعی است. آب و هوای ، دارای جاذبهاسرتاتیژیکچابهار عالوه بر موقعیت های بزرگ را دارد. کشتی

د.شو و معتدل است و به همین دلیل چابهار (چهاربهار) نامیده میبهاریههمیشمنطقهاین 

نه، پاکستان ، چون در راه تجارت این کشور با افغانستان و آسیای میاداردبندر چابهار اهمیت اسرتاتیژیک برای هند 

زمانی که در هند حزب "بی جی پی" بر رس اقتدار بود، اتل بهاری واجپایی نخست وزیر هند ۲۰۰۳در سال دارد. قرار 

. نامه بودد و حکومت افغانستان نیز بخشی از این موافقتحکومت ایران به امضا رساننامۀ ساخت این بندر را باموافقت

هند تاکنون در راستای با آن هم، .افتادتاخیربهتوافق توسعۀ این بندر ایرانعلیهاملللیبینهایتحریمخاطربهولی 

مرکز والیت "زرنج"که دالرام در افغانستان هزینه کرده است-زرنجرسکبرای ساخت دالرمیلیون ۱۳۵همین طرح،

پس از امضای اکنون تکمیل گردید.هند توسط۲۰۰۹کند و کار ساختش در سال نیمروز را با بندر چابهار وصل می

ملیون دالر هزینه خواهد کرد.۵۰۰نامۀ سه جانبه، هند برای توسعۀ این بندر ترانزیتی موافقت

ظرفیت تخلیه گذاری کرده است. ملیون دالر رسمایه۳۴۰به این سو، در زون تجارتی چابهار حدود ۲۰۰۳ایران از سال 

و حکومت ایران تالش دارد تا ظرفیت این بندر را به باشدمیملیون تُن ۲.۵ساالنه حدوداین بندر اکنون و بارگیری 

ها و ملیون تُن باال بربد. در کنار این، ایران از همین شهر الی رسحد با افغانستان نیز در قسمت ساخت رسک۱۲.۵

کند.اری در این بندر تشویق میگذگذاری کرده و همچنان سایر کشورهای منطقه را به رسمایهآهن رسمایهراه

و ی، متخصصان حقوقیاقتصادیفنیهامیتوسط ت۲۰۱۶و ۲۰۱۵یهاچابهار در سالیتیجانبه ترانزسهنهایی توافق 

.ه شدیران و افغانستان تهیکارشناسان هند، ا
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املللیهای منطقوی و بینچابهار؛ در سایۀ تاثیرات سیاست

املللی قرار داشته است که مخترصاً های منطقوی و بینسو تحت تاثیرات عمیق سیاستبدین۲۰۰۳بندر چابهار از سال 

:گرددچند نکات بیان میدر 

پاکستان با هند مشکالت سیاسییکی از عوامل عمدۀ ساخت این بندر رقابت و مشکل ترانزیت افغانستان؛ ·

. تاجران افغان عالوه بر هند، اید" مخالفت می"اپتادر قرارداد ترانزیتی هند با شمولیت باشد. پاکستان می

رقیب بندر به نحوی این بندر بناء، شدند.در تجارت با سایر کشورها نیز با مشکالت از سوی پاکستان روبرو می

کراچی پاکستان، برای افغانستان است.

میان امریکا و هند به امضا رسید اتومیقرارداد همکاری ۲۰۰۵در سال ملکی امریکا و هند؛ -اتومیقرارداد ·

و کار ساخت بندر چابهار نیز به کندی ساختمحدود راروابط خویش با ایران،همین قراردادبه خاطرکه هند 

گرایید.

امریکا و سویببعد از ۲۰۰۶از سال های امریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران؛ تحریم·

ها داد و ستد بر ایران وضع گردید و این تحریماقتصادیهای شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم

ود. اقتصادی کشورهای منطقه با ایران را تا حدی زیادی محدود 

و ها تحریم، ۲۰۱۵در سال و ایران ۱+۵گروهپس توافق اتومی املللی از ایران؛ های بینرفع تحریم·

با ایران کشورهای دیگر را تشویق به گسرتش روابط ،از ایران برداشته شد و این وضعاملللی ی بینفشارها

کار ساخت بندر چابهار گردید.ها از ایران بار دیگر موجب ترسیع ودند. رفع تحریم

-پاکستان و رقابت هند- حوزۀ اقتصادی چین؛چین در منطقه- پاکستان و رقابت هند-حوزۀ اقتصادی چین·

را آغاز و کار این پروژه را رسعت بخشد.ۀ بندر چابهارتا هند پروژ ههند نیز باعث گردیددریایچین در 
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نامۀ چابهار بر منطقه و افغانستانموافقتتاثیر

واالییاز اهمیت آسیای میانه کشورهای هند وو تجارت باافغانستان تطبیق پروژه بندر چابهار در رشد اقتصادی

پیدادسرتسیمیانهآسیایدرجدیدیبازارهایبهتاکندمیکمکافغانستانوهندبهارتباطیاین راهبرخوردار است.

.کنند

تا برای کندفرصتی را فراهم می،چابهار به کشورهای آسیای میانه مانند افغانستان که محاط به خشکه استبندر 

بنابراین، . داشته باشدرا نیزدریایی دیگرو مسیری به یک بندرترانزیت خویش تنها روی یک کشور متکی نباشد

پاکستانراه ترانزیتی افغانستان از وابستگی به کشورهای آسیای میانه به خصوص تالش برای رهایی ساخت این بندر

و استتربه مرکز افغانستان نزدیکپاکستان بندر چابهار در مقایسه به بندر کراچی . از سوی دیگر،شودمیپنداشته 

ایند.تاجران افغان می توانند در وقت کمرت و هزینۀ کمرت اموال خویش را با کشورهای دیگر مبادله 

یک «(چین) از راه اش، در حالی که رقیب منطقویهندبرخوردار است. یاهمیت فراواناز بندر چابهار برای هند نیز 

یای میانه مستقی خواهد با افغانستان و آسمیکند،خویش را در آسیای میانه تقویت میهایفعالیت» یک حلقه-رسک

آباد در روابط اسالمبندر چابهار حیثیت دروازه به بازارهای آسیای میانه برای هند دارد، چوناز جانب دیگر،وصل شود.

تیک محدودیتبه دلیل تنشنوو دهلی هندی به آسانی و اموالبا اجرای این توافق، لیو هایی وجود داردهای دیپل

شود.بدون گذش از پاکستان به بازارهای افغانستان وارد می

در حالی که خوانده بود. کشورشنخست وزیر اسبق هند منموهن سنگ امنیت انرژی را پس از امنیت غذا اولویت دوم

تالش دارد تا از این راه تجارت گاز و تیل را با ایران افزایش دهد. در عرصۀ تیل و گاز است، این کشورهند نیازمند 

هایی نصیب هند خواهد شد، چون از طریق این بندر تجارت این کشور با افغانستان و آسیای میانه صادرات نیز پیرشفت

.افزایش خواهد یافت

و از سوی ایدعرضه املللیبینخواهد تیل و گاز خود را به بازاهای از دارد و میسو ذخایر فراوان تیل و گاز یکایران 

املللی را به خود حیثیت دهلیز ترانزیتی حمل و نقل بینگردیده وخواهد به دروازۀ ترانزیت به آسیای میانه مبدل میدیگر

-پاکستان و روابط هند-روابط افغانستانر باشد. اگبه همین دلیل این بندر برای ایران نیز حایز اهمیت میگیرد.
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یمیخوبپاکستان  -پاکستان و روابط هند-یافت، اما حاال که روابط افغانستانبود، شاید ایران به این وضعیت دست 

باشد، اهمیت تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی بندر چابهار چند برابر افزایش یافته است.پاکستان متشنج می

باشد، اما در کنار منافع اقتصادی برای سه کشور، منافع یک قرارداد تجارتی و ترانزیتی مینامۀ چابهار گرچند موافقت

هنگی بیشرت میان کابل، نامه از لحاظ سیاسباشد. این موافقتسیاسی و امنیتی را نیز دارا می و تهرانی، باعث ه

گردد.نو میدهلی

پایان

ارتباط با ما:

info@csrskabul.comcsrskabul@gmail.com: ایمیل

www.csrskabul.com-www.csrskabul.netوب سایت:

اس رۀ  +)93(784089590: دفرتش

:ا رتباط با مسؤول

، رئيس مرکز مطالعات اسرتاتژيک ومنطقوی: abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278دکتور عبدالباقي ام

الند، مسؤول تحقيقات و نرشات: hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حکمت هللا 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه به ما ارسال دارید.یادآوری: 
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