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 ای طالبانجایگاه ایران در دیپلماسی منطقه
 

روابط ایران و طالبان همواره پیچیده و پرفراز و فرود 
است. طالبان در اوج قدرت خود، زمانی که مزار بوده

ملیشه  قوت هایستراتژیک های  شریف؛ یکی از پایگاه
 ۸مجاهدین مورد حمایت ایران را اشغال کردند،  های

دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی را کشتند. ایران در 
یداد، طالبان را تهدید به حمله به آن رو عکس العمل

هزار نیروی نظامی در  ۲۰۰نظامی کرد و با استقرار 
دو کشور، این تهدید را تشدید نمود؛ اما در  سرحد

ای رخ نداد و مأموریت نیروهای ایرانی نهایت، حمله
  نیز از حمله به افغانستان و سقوط رژیم طالبان به مبارزه با مواد مخدر تغییر پیدا کرد.

ز سقوط طالبان و استقرار نیروهای نظامی غربی در افغانستان، ایران تالش کرد تا روابط خود را با دولت جدید پس ا
افغانستان، بهبود و توسعه بخشد و اگرچه عضو ائتالف نظامی به رهبری امریکا علیه طالبان نبود؛ اما در بازسازی 

 .اجتماعی و فرهنگی با کابل را گسترش داد های سیاسی، افغانستان مشارکت کرد و روابط خود در حوزه
 های غربی افغانستان، اتهام ها در والیت پس از گسترش دامنه ناامنی خصوصهای اخیر به  با این حال، در سال
هایی که به است؛ اتهامهای داخلی و خارجی مبنی بر حمایت ایران از طالبان هم مطرح شده هایی از سوی مقام

توسط دولت مرکزی افغانستان در چارچوب  بیآبند های های بزرگ ساخت  پروژه عملیاتی با آغاز کار خصوص
ً  های سرزمینی کشور، موضوعیت بیش مدیریت آب ستراتیژیک رد کرده و دولت  تری پیدا کرد؛ اما تهران آن را قویا

 .اندهای خارجی نیز شواهد محکمی برای اثبات و احراز آن ارائه نکرده افغانستان و قدرت
که زیر فشار حد اکثری دولت امریکا که روند صلح افغانستان کلید خورد، ایران به رغم آنصف، پس از آنبا این و

بود، ارتباطات خود با طالبان را به  های مربوط به صلح و جنگ افغانستان بیرون مانده یقرار داشت و از دایره باز
 .استالبان، چندین بار به تهران سفر کردهطور رسمی گسترش داد و در همین چارچوب تاکنون هیأت سیاسی ط

در ادامه همین مراودات و ارتباطات، هیات طالبان به رهبری مال برادر؛ معاون سیاسی و رئیس دفتر این گروه در 
 .استقطر به دعوت رسمی دولت ایران، بار دیگر به تهران سفر کرده

 .ت طالبان، افغانستان را مطلع کرده بودوزارت خارجه افغانستان هم گفته که ایران درباره سفر هیأ
های  به گفته وزارت خارجه، هدف از سفر هیأت طالبان به ایران این است که جانب ایران، افزون بر شرح دیدگاه

بس فوری، دستیابی به یک توافق جامع ای در خصوص تأمین آتشخود، طالبان را در مورد موجودیت اجماع منطقه
 .های قانون اساسی افغانستان، آگاه سازدمهوری و حفظ ارزشصلح در چارچوب نظام ج

 
اه پایگخواهد اطمینان حاصل کند که افغانستان پسامنازعه بار دیگر بهوزارت خارجه افزوده که ایران همچنین می

 خواهدالمللی باقی ای و بینهای منطقهمبدل نخواهد شد و همچون مرکز اتفاق و همکاری« های تروریستیگروه»امن 
 .ماند

، وضعیت مهاجران افغان و شرایط «روابط دو کشور»محمد نعیم؛ سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که 
 .فعلی سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه موضوعات مورد بحث در این سفر خواهد بود

 
و آنچه از سوی سخنگوی دفتر  شود میان آنچه وزارت امور خارجه افغانستان مطرح کردهگونه که دیده میهمان

 های شدیدا متفاوتی وجود دارد سیاسی طالبان، عنوان شده، درباره اهداف سفر جاری هیأت طالبان به تهران، روایت
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