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طالبان و آیندۀ کریدور ترانزیتی کابل- چابهار- بمبئی
فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مرکز آینده پژوهی جهان اسالم

مقدمه
مهم ترین تغییر و تحول ژئوپلیتیکی اخیر در سیاست جهانی، بازگشت دوبارۀ گروه طالبان به اریکۀ قدرت در افغانستان است. 

بعد از ناکامی و شکست این گروه در سال 2001 و با تهاجم گسترده امریکا به افغانستان در طول دو دهۀ گذشته، طالبان با وجود 

چالش های گسترده، بقا و موجودیت خود را حفظ کرد. سرانجام، طالبان با خروج امریکا از افغانستان از خأل قدرت شکل گرفته 

نهایت بهره را برد و بدون کمترین مقاومت، ارتش 300هزارنفری افغانستان بر کل این کشور سیطره پیدا کرد. این رخداد به قدری 

سریع بود که بازیگران جهانی و منطقه ای را غافلگیر کرد. 

 در جغرافیای افغانستان محصور نخواهد ماند. بازیگران 
ً
اما تحوالت و پیامدهای ناشی از این رخداد مهم ژئوپلیتیکی صرفا

جهانی و به طور خاص، کشورهای منطقه و حتی خاص تر، کشورهای همسایۀ افغانستان، در معرض پیامدهای مهم ناشی از 

این رخداد قرار دارند. از یک سو، غافلگیری کشورها و بازیگران جهانی، آنها را در مقابل عمل انجام  شده قرار داده است و از 

سوی دیگر، در شرایط حاضر، طالبان یکه تاز عرصۀ سیاست در افغانستان محسوب می شود و هماوردی ندارد. این شرایط سبب 

شده است کشورهای منطقه، تا حد زیادی، شرایط موجود در افغانستان را پذیرفته و خود را برای مواجهه با شرایط نوین در این 

کشور آماده کنند. 

طالبان نیز برخالف قبل، در حال حاضر، با تغییر روش عملکرد و الگوی رفتاری خود به دنبال تثبیت موقعیت مسلط خود در 

افغانستان است. به تعبیر روشن تر، طالبان پذیرفته است که اگر می خواهد در آیندۀ افغانستان نقشی داشته باشد، باید مقبولیت و 

پذیرش بین المللی کسب کند. طالبان از نبود چنین شرایطی و درپیش گرفتن خشونت و رادیکالیسم در دورۀ قبل، ضربۀ سهمناکی 
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متحمل شد. خشونت بی حدوحصر طالبان و واکنش جامعۀ بین المللی، سرانجام، شکست این گروه را در 2001 سبب شد؛ 

اما این بار برخالف نحوۀ عملکرد قبلی، طالبان آمده است که حکومت کند. آنها به خوبی می دانند که این مهم نیازمند پذیرش 

گاهانه در یک ماه اخیر در حال تالش برای مخابره کردن این پیام به بازیگران سیاست جهانی هستند  بین المللی است؛ پس، آنها آ

که مشروعیت الزم برای پذیرش را دارند. 

باید گفت شرایط به گونه ای است که مانایی طالبان در رأس قدرت در آیندۀ افغانستان محتمل است. حداقل در ظاهر، این 

گروه در ابتدا تالش خواهد کرد مقبولیت بین المللی کسب کند. همچنین در عرصۀ داخلی، همان طور که گفته شد، هماوردی 

ندارند. در سطح منطقه ای نیز بازیگران منطقه ای، آمادۀ پذیرش این گروه، مشروط به تغییر الگوی رفتاری آن هستند. در سطح 

نوین  واقعیت  پذیرش  برای  آماده شدن  حال  در  خاورمیانه،  در  منطقه ای  بازیگران  همانند  امریکا،  و  روسیه  چین،  نیز  جهانی 

افغانستان هستند. 

 دارای پیامدهای مهمی است. 
ً
اما شکل گیری این واقعیت نوین ژئوپلیتیکی در افغانستان و در سطح بزرگ تر، خاورمیانه قطعا

این ابهام پرسش های مختلفی را سبب شده است. اما این نوشتار بر جمهوری اسالمی ایران و به طور خاص بر ارائۀ پاسخی برای 

آیندۀ ژئواکونومیک مابین ایران، افغانستان و هند متمرکز است. 

در سال 1395، طی توافقی مابین سه کشور هند، افغانستان و ایران، ژئواکونومیکی نوین تحت عنوان کریدور اقتصادی کابل- 

چابهار- بمبئی عینیت یافت. این کریدور برای جمهوری اسالمی در راستای غلبه بر فشارهای ناشی از تحریم های بین المللی، 

اهمیتی راهبردی دارد. هند نیز که به دنبال ایجاد گذرگاه های اقتصادی جدید برای خود است، قصد دارد از این طریق با غلبه بر 

حصار ژئوپلیتیکی ناشی از پاکستان به آسیای میانه راه پیدا کند. افغانستان نیز که محصور و محاط در خشکی است، از این 

طریق از گشایشی دریایی برخوردار  شد. 

آنچه از تقاطع روی کارآمدن طالبان و آیندۀ کریدور بمبئی- چابهار- کابل شکل می گیرد، این پرسش است که چه آینده ای 

برای این کریدور می توان متصور بود؟

یافته ها و نتایج تحلیلی
شکست کریدور چابهار-بمبئی-کابل

تصویر نخستی که از آیندۀ کریدور چابهار-بمبئی- کابل می توان متصور بود، شکست این پروژه است. باید گفت طالبان در 

گاهانه با تغییر روش عملکرد در برخی الگوهای رفتاری خود که حساسیت برانگیزند و خطر عدم شناسایی   آ
ً
حال حاضر کامال

بین المللی را در پی دارند، به دنبال کسب مقبولیت الزم برای گذار از این مرحلۀ مهم و اساسی برای ادامۀ حیات خود در صحنۀ 

سیاسی افغانستان است. طالبان به خوبی دریافته است که دو دهه پیش، به دلیل خطایی راهبردی، حکومت بر افغانستان را از 

دست داد. خشونت بی حدوحصر آنها در آن برهۀ زمانی، نه تنها آنها را از شناسایی بین المللی محروم کرد، بلکه سرانجام واکنش 

جامعۀ بین المللی به رهبری امریکا را برانگیخت و به تهاجم گستردۀ این کشور به افغانستان و در نهایت، نابودی و شکست امارت 
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گاهی از عواقب محتمِل درپیش گرفتن رفتارهای پیشین خود، به دنبال اخذ  اسالمی منجر شد. پس، در شرایط حاضر، آنها با آ

مقبولیت بین المللی برای حکومت خود هستند. 

به دنبال   
ً
آنها صرفا از سوی طالبان موقتی است.  راهبردی  نظر می رسد چنین  به  که  این موضوع است  آنچه مهم است  اما 

تلطیف کردن شرایط موجود برای شناسایی بین المللی دولت خود هستند. با گذار از این شرایط، رادیکالیسم آنها دوباره ظهور 

خواهد یافت. باید گفت طالبان بنا به ماهیت و آموزه های فکری خود، گروهی است که نمی تواند سازشی با مظاهر نوین غربی 

حادث شده بر افغانستان در طی دو دهۀ گذشته داشته باشد. این مهم بیش از هرچیزی به ماهیت فکری این گروه برمی گردد. 

گروه های تندروی مذهبی اهل سنت، همه، از آبشخور اندیشۀ سلفی گری تغذیه می شوند. طالبانیسم زادۀ بنیادهای سلفی گری 

را  آن  مردم  عموم  که  غیرقابل کتمان  است  حقیقتی  بلکه  نیست؛  ادعا  این  است.  پاکستان  دیوبندیسم  مدرسه های  در  موجود 

پذیرفته اند. این اندیشه، در ماهیتش، از همان ابتدا راه را بر هرگونه خردورزی در اسالم بسته است. آنها عقل را از دایرۀ معرفت 

تندروی  گروه های  سایر  و  طالبان  ماهیت  در  نهفته  سلفی گری  هستند.  سنت  و  کتاب  به  متکی   
ً
صرفا و  کرده اند  خارج  دینی 

سّنی مذهب دو رکن اساسی دارد: 

بازگشت به شیوۀ زندگی و مرام سلف صالح و در نهایت، سّنت حجاز و به خصوص سّنت اهل مدینه در 1۴00 سال   

پیش؛

مبارزه با بدعت، یعنی هر چیزی که سلفی ها جدید و خالف سّنت می دانند.  

باید گفت که با گذار از مرحلۀ شناسایی بین المللی، طالبان دوباره به ماهیت راستین خود بر خواهد گشت؛ شرایطی همانند 

آنچه در فاصلۀ سال های 1996 تا 2001 طالبان در جامعۀ افغانستان فعلیت بخشید. حتی اگر به طریق اغراق نیز نرفته باشیم، 

عمل  جامۀ  افغانستان،  جامعۀ  در  سلفی گری،  اندیشۀ  از  منشعب  آرمان های  از  مظاهری  به  کوشید  خواهد  دست کم  طالبان 

بپوشاند؛ مظاهری که در شرایط حاضر نیز کم وبیش نشانه هایی از آن را می توان مشاهده کرد: مخالفت با ورود سایر اقلیت های 

قومی مذهبی برای ورود به ساخت سیاسی آیندۀ افغانستان، مخالفت با مظاهر نوین جامعۀ افغانستان و سرکوب مخالفان. برای 

مثال، فهرست اعالم شده از سوی طالبان برای تشکیل دولت موقت نشان می دهد که تمام اعضای دولت، همگی عضو گروه 

طالبان و از شخصیت های برجستۀ این گروه اند و هیچ یک ازجناح ها و شخصیت های سیاسی دیگر افغانستان در این فهرست 

حضور ندارند. این عملکرد واکنش بازیگران منطقه ای و جهانی، از جمله جمهوری اسالمی ایران را در پی داشت. 

 این شرایط سبب خواهد شد حتی با فرض موفقیت راهبرِد حال حاضر، آنها برای کسب مقبولیت بین المللی، در ادامۀ راه با 

چالش های جدی در محیط راهبردی جهانی و منطقه ای روبه رو شوند. درپیش گرفتن چنین روشی، دیر یا زود، واکنش جامعۀ 

به تعبیر روشن تر، چنین شرایطی سبب خواهد شد مسائل  انگیخت.  بر خواهد  را  آن، کشورهای غربی  و در رأس  بین المللی 

حقوق بشری مبنایی برای فشار کشورهای غربی بر طالبان و نیز حصر و انزوای جهانی آن از سوی این کشورها باشد. 

 طالبان برای گریز از پیامدها و تبعات ناشی از این شرایط به  تجدیدنظر در الگوی روابط جهانی و منطقه ای خود 
ً
احتماال
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روی آورد. منطقی است زمانی که بسیاری از کشورهای غربی و نهادهای جهانی به مسائل حقوق بشری، تروریسم و... حساس 

هستند، طالبان الگوی رفتاری خود را به نحوی سامان دهد که اصطکاک کمتری با آنها داشته باشد. اولویت و اهمیت دادن به 

تعامل و همکاری با روسیه و چین می تواند تا حد زیادی از فشار ناشی از کشورهای غربی بر طالبان بکاهد. پس می توان چنین 

پیش بینی کرد که در صورت چالش احتمالی دولت های غربی با افغانستان، این گروه در آینده به سمت تعامل بیشتر با کشورهایی 

مانند چین سوق پیدا کند.

در کنار این موضوع، نفوذ گستردۀ پاکستان در ساخت قدرت سیاسی آیندۀ افغانستان نیز بدیهی است. بر همگان مسلم و 

روشن است که پاکستان نفوذ گسترده ای بر طالبان دارد. بنابراین، در رأس قدرت قرار گرفتن طالبان به معنای حضور بیشتر و 

تأثیرگذارتر این کشور در افغانستان خواهد بود. پاکستان از این مزیت در آینده در راستای حداکثرسازی منافع منطقه ای خود 

نهایت استفاده را خواهد کرد؛ به طور خاص نمی توان مزایای اقتصادی افغانستان برای پاکستان را نادیده گرفت. محصور بودن 

افغانستان، همواره، دغدغه ای مهم و حیاتی برای این کشور بوده است. از سوی دیگر، پاکستان نیز در یک دهۀ گذشته، به دنبال 

پکن-  کریدور  حاضر،  شرایط  در  است.  منطقه ای  لجستیک  هاب  به  آنها  تبدیل  و  کراچی  و  گوادر  بندر  پیش  از  بیش  رونق 

اسالم آباد-گوادر راه اندازی شده است؛ اما پاکستان به دنبال توسعۀ هرچه بیشتر این کریدور و بسط آن تا آسیای میانه و در نهایت 

اروپاست. افغانستان دروازۀ ورود پاکستان و اقتصاد این کشور به آسیای مرکزی است. پاکستان در چند دهۀ گذشته، در تخاصم 

مزیت های  از  بیشتر  طالبان حتی  روی کارآمدن  که  است  طبیعی  بنابراین  است؛  بوده  افغانستان  مختلف  دولت های  و  هند  با 

اقتصادی، گشایش ژئوپلیتیکی مهمی برای پاکستان محسوب  شود. روی کارآمدن طالبان شرایط ژئوپلیتیکی را به نحوی سازمان 

خواهد داد که تنگنای استراتژیکی چند دهۀ گذشته پاکستان فرو بریزد. پاکستان از شرایط ژئوپلیتیکی نوین حادث شده نهایت 

استفاده را خواهد برد. پاکستان با مهندسی ژئوپلیتیکی سعی خواهد کرد ابتدا افغانستان را وارد کریدور پکن- اسالم آباد- گوادر 

کند و سپس از طریق افغانستان، این کریدور را با کمک چین، تا آسیای میانه گسترش دهد. رؤیای پیوند و سرازیر کردن تمامی 

خطوط ارتباطی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه از طریق افغانستان به بنادر گوادر و کراچی رؤیایی است که پاکستان 

خواهد کوشید به آن جامۀ واقعیت بپوشاند. چنین شرایطی، کراچی و گوادر را به هاب های لجستیک منطقه ای تبدیل خواهد کرد. 

این نقش را امروزه بندر دوبی امارات متحده عربی در غرب آسیا ایفا می کند. 

با این اوصاف می توان پیش بینی کرد که در آینده، پاکستان از نفوذ گستردۀ خود بر طالبان در راستای دستیابی به این هدف، 

نهایت استفاده را ببرد و کریدور پکن-اسالم آباد-کابل تا کشورهای آسیای میانه را جایگزین کریدور چابهار-بمبئی-کابل کند. 

 آسیای میانه را بر نخواهد تافت؛ پس منطقی است که از شرایط نوین 
ً
پاکستان تحت هیچ شرایطی نفوذ هند در افغانستان و نهایتا

افغانستان نهایت استفاده را ببرد: از یک سو، برای مقابله با طرح کریدور هندی و از سوی دیگر، برای رونق اقتصادی بخشیدن 

به بنادر گوادر و کراچی. 

چین نیز به تحقق چنین شرایطی از سوی پاکستان بی میل نیست؛ چراکه در صورت ادامۀ تحریم های بین المللی برای ایران، 
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این کشور سعی خواهد کرد تا حد ممکن، خود را از خطر اصطکاک با امریکا و پیامدهای ناشی از آن دور کند. هم زمان با 

افزایش فشارهای تحریم های امریکا، چین در جهشی معنادار، از میان چابهار و گوادر، اولویت بیشتری را برای گوادر در بحث 

سرمایه گذاری قائل شد. این کشور در سال 139۴ نزدیک به ۴6 میلیارد دالر منابع مالی برای توسعۀ بندر گوادر اختصاص داد. 

این در حالی است که روند توسعۀ بندر چابهار در چند سال گذشته، به دلیل محدودیت های مالی، با چالش روبه رو شده است. 

جمع بندی
دارای   

ً
قطعا مهم  این  است.  خاورمیانه  در  منطقه ای  نوین  ژئوپلیتیکی  واقعیت  افغانستان  در  طالبان  مجدد  به قدرت رسیدن 

از همه، در معرض  بیش  افغانستان،  پیرامونی  بین، کشورهای  این  برای محیط راهبردی منطقه ای است. در  پیامدهای مهمی 

چنین پیامدهایی قرار دارند. در رأس همه، جمهوری اسالمی ایران قرار دارد. جمهوری اسالمی، عالوه بر قرابت ژئوپلیتیکی 

به طول 9۴5 کیلومتر با افغانستان، قرابت های ژئواکونومیکی و ژئوکالچری گسترده و عمیقی نیز با این کشور دارد. با این اوصاف، 

منطقی است که دغدغۀ پاسخ به این پرسش مهم را داشته باشیم که آیندۀ افغانستان چه تأثیری بر ژئواکونومیک جمهوری اسالمی 

ایران دارد. باید گفت محتمل ترین پاسخ به این پرسش تهدید حذف و شکست کریدور چابهار-کابل-بمبئی است. واقعیت هایی 

مانند نفوذ گستردۀ اسالم آباد بر طالبان و تالش پاکستان برای تبدیل کردن بنادر گوادر و کراچی به هاب های لجستیک منطقه ای 

برای آسیای میانه، بیش از پیش، چنین تصویری را به واقعیت نزدیک می کند. باید گفت طالبان از نظر ایدئولوژیک و فرهنگی، 

بیشترین قرابت را با پاکستان دارد، نه با جمهوری اسالمی ایران. بنابراین اگر قرار بر اولویت باشد، پاکستان با توجه به پیوندهای 
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ایران نزد طالبان برخوردار است. ذکر این نکته مهم است که در دو دهۀ  عمیق، از وزن بیشتری نسبت به جمهوری اسالمی 

گذشته، تنش مابین افغانستان و پاکستان، همواره، سبب اولویت و اهمیت ایران و بندر چابهار برای افغانستان بوده است. حال 

به نظر می رسد با روی کارآمدن طالبان و پیوند آن با پاکستان، این واقعیت ژئواکونومیکی، یعنی وابستگی ترانزیتی افغانستان به 

ایران، دستخوش تغییر و تحول شود.

به طور کلی، این واقعیتی است مسلم که خاستگاه اصلی گروه طالبان، پاکستان است و حتی مقاومت درۀ پنجشیر به رهبری 

احمد مسعود، نیز شاهدی است بر حمایت دستگاه اطالعاتی و نیروی هوایی پاکستان از نیروهای طالبان. باید گفت طالبان 

پیوند عمیق و محکمی با پاکستان دارد و بر همکاری با چین، به  عنوان رقیب اقتصادی آمریکا، در صورت چالش احتمالی با 

امریکا، اصرار دارد. چین نیز بی میل نیست در صورت شکست برجام و ادامۀ تحریم های امریکا، برای دور شدن از تهدیدات 

ناشی از تحریم های امریکا، اولویت بیشتری به همکاری با افغانستان و پاکستان، نسبت به ایران، بدهد. پس می توان آینده ای را 

مجسم کرد که واقعیت ژئوپلیتیکی نوین شرق ایران به نحوی سازمان یابد که سبب حذف ژئواکونومیکی ایران از این منطقه شود. 

تهدید حذف و شکست کریدور چابهار-کابل-بمبئی و منزوی شدن بندر چابهار در آینده محتمل است.  


