
 

 

2021

 

 

 

 ر مورد وضعیت افغانستانگزارش تحلیلی ماهانه د

 

 مرکز مطالعات اسرتاتیژیک قاصد

 



 م(2021 کتوبرا) مــاه تحلیــــل

 
www.qased.org info@qased.org 077 281 58 58 

1 

 

 

 

 مقدمه

در را مورد بررسی قرار داده است.  م۲۰۲۱سال  اکتوبروضعیت افغانستان در ماه تحلیلی این گزارش 

از سوی هیچ کشوری به  ماه اکتوبر نیز جریان در حکومت رسپرست طالبانهرچند عرصه سیاسی 

رسمیت شناخته نشد، ولی شاهد برخی سفرهای دیپلوماتیک بودیم که نشانگر افزایش تعامل کشورهای 

منطقه و جهان با طالبان است. در عرصه اقتصادی، فقر و گرسنگی و افزایش نرخ های اجناس در بازار 

ر ارزش خود را از دست می داد. افزایش بوده و پول افغانی همچنان در مقابل دالهای کشور رو به 

م هرچند تعهد به کمک های برشی با افغان ها کرده است، ولی هنوز هم به دلیل تحری جهانیجامعه 

للی بر حکومت رسپرست طالبان در کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی افغان ها مورریتی های بین امل

ن تر از ماه گذشته بوده و در این ماه شاهد چندین حمله نداشته است. در عرصه امنیتی، ماه اکتوبر خونی

تفصیل و تحلیل موضوعات مذکور و سایر مواضع اهل تشیع بودیم.  برخونین گروه داعش به خصوص 

  .خوانیدمی در این گزارشرا قضایای مهم این ماه 
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 سیاسی وضعیت

 تعامل جهانیان با طالبان

با گذشت بیش از سه ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تا هنوز هیچ یکی از کشورهای منطقه و 

جهان حکومت رسپرست امارت اسالمی را به رسمیت نشناخته است، ولی تعامل برخی کشورها و خواست های 

 بیشرت شده است.  به منظور جلوگیری از بحران برشی در افغانستان، جهانیان مبنی بر تعامل با طالبان

 ۳۰را برای به رسمیت شناخته شدن حکومت آنان شدت بخشیده اند. به تاریخ  خودطالبان نیز تالش های 

از امریکا و کشورهای دیگر  بارمطبوعاتی  کنفرانسذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسالمی طی یک اکتوبر 

 که اگر حکومت شان به رسمیت شناخته دادتا حکومت آنان را به رسمیت بشناسد و هشدار  جهان خواست

به رسمیت "به گفته او،  .نشود، این کار نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان نیز عواقب ناگوار خواهد داشت

شناخنت افغانستان یک نیاز دوجانبه است. کشورهای جهان نیاز دارند که مارا به رسمیت بشناسند، زیرا اگر 

باید مارا به حیث یک کشور مسوول به رسمیت خواهند که امنیت باشد و کدام تهدیدی متوجه شان نباشد، می

 ".های خود را در قبال آنان ادا کنیمبشناسند که ماهم مسوولیت

رتبه امریکایی برای نخستین بار پس از خروج کامل نیروهای امریکایی از یک هیات عالیاکتوبر  ۹به تاریخ 

کرد. هدف این دیدار هرچند خروج  دیداردوحه در  طالبانافغانستان و ترصف قدرت توسط طالبان، با منایندگان 

که در اسارت طالبان به رس می  مصوون شهروندان امریکایی از افغانستان و آزادسازی یک شهروند امریکایی

 ای بهبر د، عنوان شده است ولی بحث هایی نیز وجود دارد که در این دیدار هر دو جانب خواست های خود را بر 

 ان مطرح کرده اند.رسمیت شناخته شدن طالب

 برگزارنیز ( پیرامون بحران افغانستان ۲۰-اقتصاد بزرگ جهان )جی ۲۰نشست ویژۀ  (اکتوبر ۱۲در این ماه )

که رهربان جهان باید در نشست  پیش از برگزاری این نشست گفتامانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه . شد

 . به گفته او،بفرستنداقتصاد بزرگ جهان در مورد رشایط برای دادن رسمیت بین املللی به طالبان پیام واضح  ۲۰

های برشی خارجی و عدم همکاری با اید شامل مساوات برای زنان، دسرتسی به ماموریتاین رشایط ب

این نشست پیام روشنی به طالبان  جهانیان در . از این رو، انتظار می رفت کهباشدافگن های دهشت گروه

https://www.khaama.com/persian/archives/93792
https://www.dw.com/fa-af/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/a-59455937
https://www.darivoa.com/a/italiam-prime-minister-hosts-g-20-virtual-meeting-/6267009.html
https://www.darivoa.com/a/macron-says-world-leaders-should-set-condition-for-taliban/6258326.html
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خواهد داشت، ولی در کل این نشست نیز نتیجه مهمی در پی نداشت و روی گام های عملی حل قضیه 

 انستان بحث صورت نگرفت.افغ

  امریکا در امور مصالحهاش از سمت منایندۀ خاص وزارت خارجهیک روز پس از کناره گیری نیز زملی خلیلزاد

اکتوبر در یک رشته از  ۱۹. وی به تاریخ های بزرگ" مواجه استبا "آزمونافغانستان افغانستان گفت که 

گفته است: "نیروهای امریکایی بیرون شده اند و جنگ برای ایاالت متحده پایان یافته است، اما این  هاتویت

 ".های بزرگی در پیش رو دارندها، بشمول اقتصاد و امنیت، آزمونفصل آخر نیست. افغان

 

 نشست روسیه

ن ده کشور از جمله روسیه، مسکو با حضور منایندگان طالبان و منایندگااکتوبر نشست مهمی در  ۲۰به تاریخ 

قرار بود مناینده گان امریکا نیز در این نشست رشکت کنند، ولی امریکا . شد برگزارچین، ایران، هند و پاکستان 

از عدم حضور مقامات امریکایی در این  که وزیر خارجه روسیه در آغاز این نشست گفت در آن رشکت نکرد.

 ."نشست بین املللی متاسف" است

از "تالش" طالبان برای ربات اوضاع در افغانستان الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در این نشست رسگئی 

های استقبال کرد اما گفت که راه حل دراز مدت "در تشکیل یک دولت واقعاً فراگیر است که از منافع همه گروه

ف غنی برای به دست آوردن نتای  انتظارات زیادی که از دولت ارش به گفته او،  ."قومی و سیاسی منایندگی کند

 ملموس در مذاکرات صلح وجود داشت که برآورده نشد.

در همین حال ضمیر کابلوف منایندٔه ویژٔه رییس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت که اگر طالبان 

حقوق برش را های جهان به رسمیت شناخته شوند باید "انتظارات" بین املللی در زمینه خواهند توسط دولتمی

کشورهای اشرتاک کننده در نشست روسیه از درخواست طالبان مبنی بر برگزاری یک کنفرانس  .برآورده کنند

جهانی به رهربی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و فاجعه انسانی در افغانستان حامیت 

 .کردند

https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1450588125059760130
https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1450588125059760130
https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1450588125059760130
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58976648
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دراین نشست اشرتاک کرده بود در  طالبان طالبان که در راس هیات الوزرایعبدالسالم حنفی، معاون رییس

ولی که "صلح و ربات به افغانستان برگشته است و حاکمیت ملی دوباره اعاده شده است".  ګفتسخرنانی خود 

آقای حنفی قبل از آغاز نشست در مسکو " .آقای حنفی افزود: "منزوی کردن افغانستان به نفع هیچکس نیست

 .کنندهزار کارمند اداره سابق با ما کار می ۵۰۰دید افغانستان "از قبل فراگیر" بوده و حدود گفت که رهربی ج

های که طالبان را از فهرست گروه گفتوالدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه یک روز پس از این نشست، 

های تروریستی" ساخت، سازمانشامل فهرست " راطالبان  ۲۰۰۳روسیه در سال  .کنددهشت افگن خارج می

 .میزبانی کرده استمنایندگان طالبان مسکو چندین بار از  در دو سال اخیراما 

 

 نشست تهران

در تهران  براکتو ۲۷ نیز به تاریخدومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان بعالوه روسیه 

توافق کردند که یک ساختار سیاسی فراگیر و گسرتده با مشارکت همه اقوام تنها  و اشرتاک کنندگان برگزار شد

 .راه حل مسایل افغانستان است

-سیاسی، اجتامعی -ای نگرانی خود را از وضعیت پیچیده نظامیبا صدور بیانیه هکشورهای اشرتاک کنند

وضعیت در افغانستان به طور اساسی تغییر اقتصادی و برشدوستانه در افغانستان ابراز کرده و با توجه به اینکه 

کرده است بر حامیت از حاکمیت ملی، استقالل سیاسی، وحدت و متامیت ارضی افغانستان و عدم مداخله در 

 .امور داخلی آن تاکید کردند

در این نشست وزرای خارجٔه پاکستان تاجیکستان اوزبیکستان و ترکمنستان به گونٔه حضوری و وزرای خارجٔه 

کشورهای اشرتاک کننده در بیانیٔه مشرتک توافق و  سیه و چین به گونٔه غیر حضوری اشرتاک کرده بودندرو 

ستند باید به تعهدات خود با جدیت عمل کرده همسوول اصلی مشکالت در افغانستان کردند که کشورهایی که 

 .م منایندها فراهو مساعدت های رضوری اقتصادی، معیشتی و برشدوستانه را برای افغان

 

https://www.independentpersian.com/node/186611
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-59062162
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 دیپلوماتیک فرهایس

بخشی  به افغانستان کشورهای منطقه مقام های وبه کشورهای منطقه مقام های طالبان دیپلوماتیک  سفرهای

از تعامل جهانیان با طالبان محسوب می شود و دلیل آن نیز تالش های طالبان برای به رسمیت شناخته شدن 

تعامل مثبت  تاپیهم تالش می کنند امارت اسالمی به گونه حکومت جدید در افغانستان است. وزارت خارجه 

 جدید را جلب مناید.  رسپرست جهانیان با حکومت

امارت اسالمی به طالبان به رهربی امیر خان متقی، رسپرست وزارت خارجٔه مقام های یک هیات در این ماه، 

در  .شد وارد ترکیهر، قط ها با منایندگان ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا در دوحهپس از گفتگواکتوبر  ۱۴ تاریخ

ها، مهاجرت، ترانسپورت هوایی و در مورد مسایل مربوط به کمکدیدارهای هیأت طالبان و مقام های ترکی 

بحث و تبادل نظر شد. ترکیه یکی از کشورهای عضو ناتو است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان تجارت 

خواسته است که به روابط خود با طالبان ادامه ز کشورها نی سفارتخانه خود در کابل را باز نگهداشته و از سایر

پس از گفتگو با هیات طالبان از موقف طالبان مبنی بر لغو تعزیرات علیه  وزیر خارجه ترکیه چاووش اوغلو .دهند

کنونی طالبان گفتیم. در  املللی در مورد اهمیت تعامل با ادارۀگفت: "ما به جامعۀ بینو  افغانستان حامیت کرد

در عین حال، ترکیه گفته است که تنها زمانی با ." واقع، به رسمیت شناخنت و تعامل دو موضوع متفاوت است

آقای اوغلو گفت که  .شمول را ایجاد کندیک دولت همهطالبان ٔه کامل همکاری خواهد کرد که طالبان به گون

شمول را ایجاد به طالبان پیشنهاد کرده است که باید برای اتحاد و همبستگی افغانستان، یک حکومت همه

رشطی از سوی کشورهای کنند و به زنان و دخرتان زمینٔه تحصیل و کار را فراهم کنند و این را به مثابٔه پیش

 یکی از قضایاییایجاد حکومت همه شمول  .ن تلقی کنندغربی نه بلکه منحیث توقع از سوی کشورهای مسلام

 حکومت رسپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است.است که ترکیه و سایر کشورها به دلیل آن 

برخی کشورها نیز به کابل سفر کردند و با مقام های طالبان دیدار و  هدر جانب دیگر شامری از مقام های بلند رتب

شد و با  وارد کابل دولتی هفتم اکتوبر در راس یک هیات به تاریخوزیر خارجۀ اوزبیکستان گفتگو کردند. 

طالبان پس از دیدار با عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجۀ  هایمقام .های طالبان دیدار و گفتگو کردمقام

به گفته مقام  .که با این کشور روابط خوب دارند و این رابطه در آینده نیز ادامه خواهد داشت گفتنداوزبیکستان 

https://avapress.com/fa/240967/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.darivoa.com/a/Uzbekistan-mofa-meet-with-Taliban-leaders/6262477.html
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های بزرگ اقتصادی میان کابل و تاشکند به ویژه انتقال در این دیدار دو طرف در مورد پروژههای طالبان، 

 .، خط آهن، و بازسازی میدان هوایی مزار رشیف صحبت کردندبرق

اکتوبر در راس یک هیات بلند رتبه برای نخستین بار پس  ۲۱ به تاریخنیز  شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان

و به شمول مال محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت  کردسفر از ترصف کابل توسط طالبان به افغانستان 

گفت که در رابطه به این دیدارها ای وزارت خارجه پاکستان در بیانیهت با مقام های طالبان دیدار کرد. رسپرس

 .مذاکرات بین دو طرف بر روابط دوجانبه و راه های افزایش همکاری در زمینه های مختلف متمرکز بود

های این کشور در سایر آباد و در قنسولگریدر سفارت افغانستان در اسالمطالبان های دپلوماتاز سوی دیگر، 

مقامات پاکستانی گفته اند باوجود آنکه این کشور حکومت طالبان را به آغاز به کار کرده اند. های پاکستان شهر

ه به هدف های قنسولی و ویزه برای شهروندان پاکستانی کبه منظور تسهیل بخشیدن کارشناسد، رسمیت منی

 .های افغانستان را داده انداجازه کار در منایندگی طالبانهای به دپلوماتروند برشی به افغانستان می هایکمک

های در راس یک هیات دولتی برای دیدار و گفتگو با مقاماکتوبر  ۳۰به تاریخ نیز وزیر خارجۀ ترکمنستان 

های دربارۀ مسایل اقتصادی، امنیتی تجارتی و کمکطالبان  دیدار با مقام هایو در  طالبان وارد کابل شد

پروژۀ گفتگو کرد. یکی از بحث های اصلی این سفر و دیدارها آغاز دوباره کارهای برشدوستانه به افغانستان 

از طریق والیات هرات گاز طبیعی را از منطقۀ گالکینیش، بزرگرتین منبع گاز ترکمنستان بود که قرار است  تاپی

که پن  میلیارد پس از این سفر هیأت ترکمنستانی گفته است  .و قندهار افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد

 .کند تا پروژٔه تاپی تکمیل شوددالر دیگر را هزینه می

 فرها نشانگر متایلچند این گونه سهر . در کل، در این ماه وزرای خارجه سه کشور منطقه به افغانستان سفر کرد

در برطرف کردن  تاکنون برای تعامل و همکاری با طالبان است، ولی در کل نتای  این سفرها ی منطقهکشورها

نداشته است. گامن بر  چندانیتاریری چالش های بزرگ سیاسی و اقتصادی که افغانستان با آن مواجه است، 

ی جهانیان انعطاف نشان ندهند و از سوی جامعه بین این است که تا زمانی که طالبان در برابر خواست ها

 املللی به رسمیت شناخته نشوند، حکومت امارت اسالمی با مشکالت گوناگونی مواجه خواهد بود.

 

https://da.azadiradio.com/a/31522758.html
https://bakhtarnews.af/dr/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7/
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 و خدمات عامه حکومتداریروند 

و ارائه خدمات از سوی حکومت رسپرست طالبان برداشته  در این ماه هر چند گام هایی در مورد حکومتداری

شد، ولی در کل این روند هنوز هم به دلیل مشکالت سیاسی و اقتصادی با مشکالت فراوانی رو به رو است. 

مقام های طالبان به شمول رئیس الوزرای حکومت رسپرست هیچ گونه اظهاراتی در مورد برنامه های آینده 

 ر باعث رسدرگمی افغان ها شده است.نداشته است و این کا خویشحکومتداری 

که پس از روند توزیع پاسپورت  در این ماه از رس گرفته شد. به گونه مثال، با این هم، برخی خدمات عامه

عامل گل حقانی، رسپرست . آغاز گردیددوباره  اکتوبر ۱۳گردیده بود، به تاریخ حکومت سابق متوقف  فروپاشی

اسپورت از سوی آنان گرفته شده ها برای توزیع پریاست پاسپورت در یک کنفرانس خربی گفت که متام آمادگی

 .پاسپورت در روز به مراجعین توزیع شود ۶۰۰۰تا و ممکن 

مکاتب دخرتانه را به روی  در جانب دیگر، حکومت جدید در این ماه نیز نتوانست روند تحصیالت عالی و

های دروازهمحصلین و متعلمین دخرت بازگشایی مناید. هرچند در جریان این ماه، در برخی والیات از جمله کندز 

، اما در سایر والیات افغانستان دروازه های مکاتب متوسطه و شدمکاتب متوسطه و لیسه به روی دخرتان باز 

 .لیسٔه دخرتان هنوز هم مسدود اند

که با مسلط شدن طالبان بر  گفته استاکتوبر  ۳۱به تاریخ سازمان گزارشگران بدون مرز از سوی دیگر 

رو شده بههای جدی رورسانی به کلی از بین رفته و یا هم با دشواریافغانستان دستاوردهای آزادی بیان و اطالع

 ،های اسالمی نرشات کننددر نظرداشت ارزشتوانند آزادانه و با ها میگوید که رسانهطالبان می هرچند .است

امنیت در صحبت با رسانه ها گفته است که ش افغانستان و ایران این سازمان رضا معینی، مسوول بخاما 

و به  رسانی استخربنگاران تنها مصوونیت جانی نیست، بلکه امنیت شغلی، امنیت مسلکی و انجام وظیفۀ اطالع

 .نگاران و خربنگاران بیکار شده اند بسیاری از روزنامه گفتۀ او،

 

https://da.azadiradio.com/a/31493751.html
https://www.darivoa.com/a/afghan-journalists-facing-lack-of-resources-and-security-/6292871.html


 م(2021 کتوبرا) مــاه تحلیــــل

 
www.qased.org info@qased.org 077 281 58 58 

8 

 تحرکات مخالفین سیاسی طالبان

پس از فروپاشی حکومت پیشین اکرثیت سیاسیون مطرح و مقام های حکومت پیشین از افغانستان خارج شدند 

موقف و ایای کشور ابراز نظر نکرده بودند، ولی در ماه اکتوبر برخی فعالیت ها و در دو ماه گذشته در مورد قض

 گیری هایی داشته اند. 

که  نوشتتویرتاش در صفحٔه  اکتوبر ۲۲حکومت پیشین به تاریخ امرالله صالح، معاون رییس جمهور حکومت 

پاکستان توان "بلعیدن" افغانستان را ندارد و این کشور گفته او، و به  پاکستان افغانستان را اشغال کرده است

 .یک بار دیگر آزاد خواهد شد

 ۲۳نیز به تاریخ بلخ و عبدرب الرسول سیاف، از قوماندان جهادی پیشین عطا محمد نور، والی پیشین والیت 

و در صفحات فیسبوک شان  خرب دادهاز ایجاد "شورای عالی مقاومت جمهوری اسالمی افغانستان"  اکتوبر

طریق  هشدار داده اند که اگر ازآنان  .نوشته اند که برنامٔه کاری این شورا دو بخش، سیاسی و نظامی، دارد

های "مطرح آنان گفته اند که شامری از شخصیت .مذاکره به نتیجٔه نرسند از گزینه نظامی استفاده خواهند کرد

طالبان  .ا را ایجاد کرده اند، اما در مورد سایر اعضای آن معلومات بیشرت ارایه نکرده اندو دلسوز" کشور این شور 

ها مردم افغانستان را هکه هیچ کسی حق ندارد با ایجاد چنین گرو ند ز اعالم ایجاد شورای مقاومت گفتپس ا

 .تهدید کنند

طالبان تا هنوز هیچ گونه موقفی در مورد مذاکره و یا مصالحه با چهره های سیاسی پیشین نداشته است و به 

د. نظر می رسد که حکومت طالبان در حال حارض هیچ برنامه ای برای مصالحه با مخالفین سیاسی خویش ندار 

از این رو، تحلیل هایی وجود دارد که در صورت نبود برنامه برای مذاکره با مخالفین سیاسی، حکومت طالبان در 

 آینده نزدیک با چالش هایی از سوی مخالفین سیاسی آنان مواجه خواهد شد.

https://twitter.com/AmrullahSaleh2/status/1451451325288493069
https://da.azadiradio.com/a/31525561.html
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 وضعیت اقتصادی

 ادامه وضعیت ناگوار اقتصادی

وجود داشته و نرخ های  نگرانی ها از وضعیت ناگوار اقتصادی کشور در ماه اکتوبر نیز به سطح ملی و بین املللی

منشی سازمان ملل متحد در رس منایندۀ ویژه اجناس در بازارهای کشور در این ماه نیز رو به افزایش بود. 

هیات معاونت . های طالبان بر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور تاکید کردافغانستان در دیدار با مقام

را الینز، رییس و گفت که در این دیدار، دیبدر بیانیه ای اکتوبر  ۲۴ به تاریخ سازمان ملل متحد در افغانستان

رییس سیاست خارجی  .کرده است ابراز نگرانیبحران اقتصادی و برشی در این کشور تر شدن یوناما از عمیق

اقتصادی و اجتامعی  هایکه افغانستان با سقوط سیستم ه بودنیز به تاریخ سوم اکتوبر گفتاتحادیٔه اروپایی 

  .مواجه است؛ معضلی که خطر مبدل شدن به فاجعٔه برشی را در پی دارد

عامل اصلی این وضعیت تحریم های بین املللی بر حکومت طالبان است و طالبان تالش دارند جامعه بین املللی 

که حکومت  امارت اسالمی گفت وزارت مالیهاکتوبر،  ۲۹را قانع بسازد تا این تحریم ها برداشته شود. به تاریخ 

های منجمد شده گذارد و از جامعه جهانی خواست تا پولبه حقوق برش، به شمول آموزش زنان احرتام می آنان

: "پول متعلق به گفته استاین وزارت به خربگزاری رویرتز احمد ولی حقمل، سخنگوی  .افغانستان را آزاد کنند

را به ما بدهید. راکد کردن این پول غیراخالقی و برخالف متام قوانین و ملت افغانستان است. فقط پول خودما 

 ".ارزش های بین املللی است

در جریان ماه اکتوبر نیز ارزش پول افغانی در حال کاهش بود، در رابطه به آزاد کردن ذخایر منجمد شده 

جریان داشت و در عین حال کمک افغانستان در امریکا هیچ گونه پیرشفتی دیده نشد، فرار افغان ها همچنان 

 های خارجی نیز به گونه مورر به مردم این کشور نرسیده است. 

 

https://www.darivoa.com/a/unama-emphasis-on-preventing-economic-collapse-in-Afghanistan/6283261.html
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 کمک های برشی

و  ه افغانستان متمرکز بود و کشورهادر این ماه متام تالش های بین املللی روی جلب کمک های برشی ب

ماه سازمان ملل متحد ار داده اند. سازمان مختلف بین املللی از بروز یک فاجعه برشی در زمستان پیرشو هشد

میلیون نفر که بیش از  ۱۸که افغانستان با بحران انسانی مواجه است و در حال حارض،  گذشته هشدار داده بود

 .های برشی نیاز دارندبه خاطر ادامٔه بقای شان به کمک شود،کشور می ایننیم جمعیت 

سازمان ملل متحد از احتامل سقوط اقتصادی افغانستان هشدار داده و گفته است که بیش  یبرنامۀ جهانی غذا

نرش اکتوبر با  ۲۵ به تاریخبرنامۀ جهانی غذا  .از نصف از جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید مواجه است

رو به رو خواهند میلیون نفر در این کشور با گرسنگی شدید  ۲۲.۸میالدی  ۲۰۲۱گفت که از ماه نومرب  گزارشی

برشی  دیوید بیسلی، مدیر اجراییۀ برنامۀ جهانی غذا، گفت: "افغانستان در حال حارض در بدترین بحران .شد

ها افغان مجبور خواهند ، میلیونجهان قرار دارد و امنیت غذایی آن در حال فروپاشی است. در زمستان امسال

 ۱۱نیز به تاریخ افغانستان  دراملللی صلیب رسخ کمیته بین ".شد بین مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند

نیاز دارد و از جامعه جهانی خواستار  یهای برشی بیشرت که این کشور در حال حارض به کمک گفتاکتوبر 

 .بودها به افغانستان شده ادامۀ کمک

( کمک میلیون دالر ۸۰۹.۲میلیون یورو ) ۷۰۰ضمن اعالن  رییس کمیسیون اتحادیٔه اروپا اکتوبر ۱۲به تاریخ 

اضطراری به افغانستان و کشورهای همسایٔه آن گفت: "ما باید متام تالش خود را برای جلوگیری از فروپاشی 

میلیون  ۳۰۰پیش از این نیز اتحادیه اروپا  ".اجتامعی در افغانستان به خرچ دهیم-بزرگ برشی و اقتصادی

رای جلوگیری از فروپاشی خدمات اساسی و امتام مواد غذایی در افغانستان تعهد کرده بود که با یورو کمک را ب

 .رسدیورو می میلیارد یکبه های این اتحادیه این کمک جدید مجموعه کمک

های برشی به مردم در مورد نیازمندی به کمک ۲۰-نشست مجازی رهربان جیملیون دالری در  ۸۰۰این کمک 

ر، اعالن کشو  اینهای غربی از ر افغان کشورهای امنیتی و خروج مصوون هزاران همکانگرانیافغانستان، 

اروپا را تضمین  طالبان پن  رشط اتحادیهٔ  مقام های اتحادیه اروپا ضمن اعالن این کمک ها گفت که باید شد.

برش به ویژه حقوق زنان، کنند؛ جلوگیری از تبدیل شدن مجدد افغانستان به النٔه تروریستان، رعایت حقوق 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-59036103
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-59036103
https://tolonews.com/fa/afghanistan-175000
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های که های برشدوستانه و اجازٔه خروج به افغانها، اجازه دسرتسی به کمکحاکمیت قانون و آزادی رسانه

 .خواهند این کشور را ترک کنندمی

، هرچند کمک های برشی با مردم افغانستان از سوی جهانیان اعالن شده، ولی به دلیل مشکالت بنابراین

از آن به گونه مورر های بین املللی این کمک ها تا کنون مورریتی نداشته و مردم افغانستان  سیاسی و تحریم

 مستفید نشده اند. 

تواند که ملل متحد منی است ګفتهرویرتز نامش ذکر شود به خربگزاری  هیک مقام ارشد سازمان ملل که نخواست

های حل سیاسی برشدوستانه پول نقد کافی را وارد افغانستان کند و در نهایت به راه هایبرای رساندن کمک

های حل سیاسی را برای رساندن پول نقد کافی به افغانستان برای سازمان ملل متحد راهاز این رو،  .نیاز است

 .ز فوری خواندها انسان در آستانه قحطی در آن کشور نیاهای برشدوستانه به میلیونفراهم کردن کمک

به افغانستان متوقف شده و اگر  پیشینبه گفتٔه این مقام، انتقال دالر امریکایی پس از سقوط حکومت 

این مقام سازمان ملل  .های مالی بین املللی اقدام نکنند، سازمان ملل متحد مجبور است این خال را پر کندنهاد

ک بین املللی افغانستان است که می تواند پول را آورده و گفت که یکی از گزینه های پیشنهادی استفاده از بان

اکتوبر اعالم کرد که  ۲۱به تاریخ سازمان ملل متحد به همین دلیل،  .ذخیره کند، اما مشکالت بیمه وجود دارد

ای را ایجاد کرده است تا کشورهای اقتصادی در افغانستان، صندوق امانتی ویژه به هدف جلوگیری از سقوط

های خاص را در افغانستان متویل کمک کننده بتوانند بدون ارسال کمک به طالبان از طریق ملل متحد برنامه

 .کنند

با این همه، انتظار می رود که خواست های مکرر جهانیان مبنی بر کمک های برشی با مردم افغانستان در 

معه بین املللی برای کاهش تحریم ها بر حکومت طالبان و بهبود وضعیت اقتصادی کمک خواهد کرد و جا

 رسانیدن کمک ها به افغانستان روی یک سلسله توافقاتی دست خواهد یافت.

به  (WFP) برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحدمسوولین است.  توزیع شدهبرخی کمک ها عمال با این هم، 

و قرار است این روند  آغاز کردهدر کابل  خانوادۀ نادار ۱۶۶۰هایش را برای که کمک گفته بوداکتوبر  ۶تاریخ 

https://ufuqnews.com/archives/189865
https://www.darivoa.com/a/un-food-aid-to-afghans-begins-in-Kabul/6259222.html
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ها شامل آرد، نخود، ماری ایلن ملگرورتی، مسوول این برنامه در افغانستان گفت که این کمک .ادامه یابد

 .شودروغن و دیگر مواد غذایی است که برای این افراد توزیع می

آباد به مردم افغانستان خرب برشی اسالم هایدوم اکتوبر از ادامۀ کمکنیز به تاریخ  سفارت پاکستان در کابل

این به گفته این سفارت،  .ها به افغانستان رسیده استهای جدیدی از این کمکداده و گفته است که محموله

 .تسلیم داده شده است های طالبان در بندر تورخممقام ها که شامل آرد، برن ، شکر و حبوبات است بهکمک

 

 رخ هامشکالت بانکی و افزایش ن

 منجمد .در صد افزایش یافته است ۵۰ حدوداز زمان سقوط حکومت پیشین نرخ مواد غذایی در افغانستان 

در بازارهای افغانستان میلیارد دالری افغانستان و برداشت عواید خارجی سبب تورم مالی  ۹ بیش از شدن رسمایه

 شده است.ناگوار اقتصادی باعث این وضعیت  نهایتو در 

پول های مردم دست  الت سیالیت و عدم توانایی پرداختهای افغانستان در جریان ماه اکتوبر نیز با مشکبانک 

و پنجه نرم می کرد. در کنار این، تحریم های بین املللی باعث مشکالت انتقال پول تاجران و در نتیجه کاهش 

 است. شدهتجارت 

تحوالت اخیر سیاسی در این کشور تجارت را با متامی ، نگذاری افغانستاتجارت و رسمایه اتاقبه گفته مقامات 

ای در اعالمیهچهارم اکتوبر  به تاریخاین اتاق  .گان افغانستان مختل کرده استکشورها، به شمول همسایه

و  متارر ساختهکه نبود روابط تجارتی با کشورهای همسایه، روند عرضه و تقاضا در بازارهای افغانستان را  گفت

 اتاق تجارتاست.  بازارهای افغانستان افزایش یافتههای متامی اجناس، به ویژه مواد اولیه و مواد نفتی در نرخ

 موادواردات  اما ،بنادر افغانستان به روی داد و ستد تجارتی باز اند گوید که در حال حارضمیگذاری و رسمایه

کشور را "عدم دلیل کاهش واردات به  این نهاد .سابقه کاهش یافته استبه گونۀ بی افغانستانتجارتی به 

عنوان  ،های جدید و مشکالت بانکی افغانستان" به ویژه عدم انتقال پول به کشورها از سوی تجارخریداری

 ه است.کرد

https://www.darivoa.com/a/acci-called-for-easier-trade-relation-with-neighboring-countries/6256089.html
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است که روی وضعیت دان دولتی نیز قضیه ای کارمن چندین ماهه معاشاتعدم پرداخت از سوی دیگر، 

و یکی از عوامل نیز هامن مشکالت بانکی و نبود پول نقد در بانک  اقتصادی افغان ها تاریر منفی داشته است

که کمیسیون به رهربی گفت . حکومت رسپرست امارت اسالمی به تاریخ پنجم اکتوبر های افغانستان است

مامورین دولتی را  معاشات ماه اسدعبدالسالم حنیفی، معاون ریاست الوزرا طالبان تصمیم گرفته است تا 

حکومتی را یکی از مشکالت باقی مانده ادارۀ امور طالبان عدم پرداخت معاشات ماه اسد کارمندان  .بپردازند

 .حکومت قبلی عنوان کرده و گفته است که این موضوع در حال حارض، حل شده است

https://ufuqnews.com/archives/188000
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 وضعیت امنیتی

 گروه داعش خونین حمالت

نسبت به ماه گذشته بیشرت شد، چون در این ماه در این ماه کشور  نگرانی ها در مورد وضعیت امنیتی

 که در کل غیرنظامیان شیعه را مورد هدف قرار دادند.دین حمله خونین گروه داعش بودیم شاهد چن

در نزدیکی دروازۀ مسجد این انفجار سوم اکتوبر در کابل رخ داد. اولین رویداد خونین این ماه به تاریخ 

ده ها سبب کشته و زخمی شدن  به وقوع پیوست و عیدگاه در ساحۀ پل محمود خان شهر کابل

پایۀ طالبان برای اشرتاک در محفل رخ داد که شامری از مقامات بلند زمانیغیرنظامی شد. این حادره 

ذبیح  .در مسجد عیدگاه حضور داشتند سخنگوی امارت اسالمی فاتحه خوانی مادر ذبیح الله مجاهد،

که این انفجار "بر یک تجمع  گفتلحظاتی پس از وقوع این انفجار در یک پیام تویرت  الله مجاهد،

 کشتهاز  هابرخی رسانه .ر دقیق قربانیان را مشخص نکرده بود، اما شاماستافراد ملکی" صورت گرفته 

خربگزاری اعامق که  دند.نفر دیگر در این رویداد خرب دا ۲۰شدن هشت نفر و زخمی شدن کم از کم 

به نقل از داعش گزارش داده است که  چهارم اکتوبرکند، روز نرش می خربهای مرتبط با فعالیت داعش را

 .ها "ملیشۀ طالبان" در این "حمله انتحاری" کشته و زخمی شده اندده

در در والیت قندهار  اکتوبر ۱۵و به تاریخ  کندزاکتوبر در والیت  ۸به تاریخ  دو حمله خونین دیګر،

غیرنظامی کشته شدند و بیش  ۱۰۰در هر دو حمله حدود جمعه رخ داد که  منازمساجد اهل تشیع هنگام 

 دیگر زخم برداشتند. ۲۰۰از 

اش را در میان منازگزاران یدر هنگام مناز جمعه مواد انفجار کنندۀ انتحاری حمله، یک رویداد کندزدر 

 ۱۴۳غیرنظامی کشته و  ۴۶منفجر کرد که در آن، بر اساس آمار طالبان  تشیعدر داخل یک مسجد اهل 

وزارت این حمله واکنش های گسرتده را در داخل و خارج از کشور در پی داشت.  .نفر دیگر زخمی شدند

https://www.darivoa.com/a/explosion-in-kabul-/6255243.html
https://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2/a-59456717
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انتونی  .رشیکی کرد قربانیان آن ابراز غمهای را محکوم کرده و با خانوادهاین خارجۀ ایاالت متحده 

"حمله بر غیرنظامیان  :ضمن محکومیت این انفجار گفت نیز گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد

برش و قوانین کنند، نقض حقوق اساسیکه از حق خود برای انجام آزادانۀ مراسم دینی استفاده می

 ".املللی برشدوستانه استبین

را  آنمسوولیت مهاجامن انتحاری مسجد "امام بارگاه" را مورد هدف قرار دادند که نیز،  رویداد قندهاردر 

نفر  ۷۰کشته و بیش از در آن  نفر ۴۷بر اساس آمار رسمی طالبان  وداعش برعهده گرفت -گروه خراسان

و بسیاری کشورها، به شمول ایاالت متحده و  های جهانی مواجه شدبا واکنشاین رویداد نیز  .زخمی شد

از افزایش حمالت داعش بر جامعۀ اهل نیز دیدبان حقوق برش  .دندسازمان ملل متحد آن را محکوم کر 

ها در این کشور در معرض تهدید تشیع در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که شیعیان و هزاره

به افزایش تدابیر امنیتی در  رویدادیک روز پس از این حکومت طالبان  مقامات .این گروه قرار دارند

 .که قطعاتی برای حفاظت از مساجد شیعیان گامشته خواهد شدوگفتند  عیان تعهد کردندمساجد شی

 

 رویدادهای امنیتی با تلفات کمرت

در نقاط مختلف کشور رخ داد که  با تلفات کمرتنیز  ، حمالت دیگریخونینحمالت ر کنار این د

  ت.گروه داعش به عهده گرف برخی از این حمالت را نیزیت مسوول

والیت ننگرهار، به شمول سید معروف  آباددر شهر جالل ناشناس مسلح افرادبه تاریخ دوم اکتوبر، 

 .کشتندطالبان را  نیرویسادات، خربنگار محلی، دو غیر نظامی و دو 

جاسازی  بمبکه در ارر ، در پی انفجار اکتوبر ۱۴به تاریخ  والیت کندر اسعدآبادحادره دیگر در  یک در

 ود در والیت کرن کشته ش محلی طالبانان ، یکی از قوماندانوقوع پیوستبه  شده در یک موتر پولیس

ذکر شود، این انفجار نامش  ه استای یک مقام طالبان که نخواستبه گفته .نفر دیگر زخمی شدند ۱۱

 .پولیس ولسوالی شیگل آن والیت را هدف قرار دادقوماندان 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58935228
https://www.darivoa.com/a/gunmen-kill-2-taliban-2-civilians-in-eastern-afghan-city-/6254716.html
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF/2392081
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که  رخ داد انفجارینیز  در نزدیکی چوک دهمزنگ از مربوطات حوزۀ سوم شهر کابلاکتوبر  ۲۰به تاریخ 

به گفته مقام های طالبان در این رویداد دو  .طالبان در این ساحه بوده است نظامیموترهای  آنهدف 

 نیروی طالبان زخمی شدند.

موتر طالبان را جاده  کنار یک مببکه  گفتنددر رشق افغانستان مقامات صحی اکتوبر نیز  ۲۳به تاریخ 

دو  کشته شدنهدف قرار داد، اما به شمول یک کودک، سبب والیت ننگرهار در ولسوالی بهسود 

 .غیرنظامی شد

 

 عملیات نظامی علیه ګروه داعشتشدید 

ظامی علیه این گروه را طالبان نیز عملیات ن بر،نین گروه داعش در جریان ماه اکتوپس از حمالت خو 

بدون نهادها و سیستم  شدت بخشید، ولی گامن بر این است که جلوگیری فعالیت های گروه داعش 

 خواهد بود.  کار دشوارهای پراگنده امنیتی  گروپبا امنیتی  منظم های

که در حمله بر یک مخفیگاه گروه داعش در شهر چاریکار والیت  گفتندبه تاریخ اول ماه اکتوبر طالبان 

 طالبان .پروان، شامری از اعضای این گروه را کشته و برخی دیگری از آنان را بازداشت کرده اند

یکی از  گفتند که از وقوع انفجار در مسجد عیدگاههمچنان به تاریخ چهارم اکتوبر چند ساعت پس 

د داعش در این همۀ افراو  ز بین بردندامنیتی در شامل کابال  ۱۷ر حوزٔه درا  داعشهای مربوط مخفیگاه

چهار تن از "تندروان نیز از بازداشت به تاریخ ششم اکتوبر مقام های طالبان  .مخفیگاه کشته شدند

 خرب دادند.داعش" در شامل شهر کابل 

در کنار این، گفته می شود در رشق کشور متام افرادی که مظنون به همکاری و یا عضویت گروه داعش 

هستند به گونه مخفی از بین برده می شوند و این کار به طالبان نسبت داده می شوند. از این رو، چنان 

داعش را بگیرند ولی  می مناید که طالبان با قوت متام خود تالش می کنند جلو فعالیت های گروه

 پایان           جلوگیری از تحرکات گوریالیی دشوارتر به نظر می رسد.

https://www.darivoa.com/a/blast-in-Kabul/6277970.html
https://www.dw.com/fa-af/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-59610262
https://www.darivoa.com/a/taliban-say-they-have-raided-is-hideout-north-of-kabul-/6253629.html

