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 1۶/1۰/۲۰1۹ مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی
 

 موقف ایران در قبال صلح افغانستان
 

 
 

آن کشور اظهار داشته است  پارلماناخیراً محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سخنرانی خود خطاب به 
ن در حالیست که به رفت. ایگسهمی در آن نخواهد  ایراننه بوده و  آنها که صلح خارجی ها در افغانستان مورد قبول
ر ی ها، جواد ظریف در حساب تویتئطالبان و امریکاهیئت و ها بین گفتگتاریخ هشتم سپتامبر سال جاری، بعد از ختم 

خورده باید ]افغانستان را[ ترک کنند و های شکستدرباره افغانستان نگران هستم: خارجی اً شدید»: خود نوشته بود
ای توانند از این وضعیت سوء استفاده کرده و خونریزی تازهها می آنکه خارجی برادرکشی باید متوقف شود؛ خصوصا

افزوده بود که برای آوردن صلح پایدار در افغانستان کشورش ایران حاضر است مساعی به خرچ  یو« .راه اندازند
الم حنفی، معاون دفتر عبدالس رهبریسپتامبر سال روان هئیت چهار نفری طالبان به  1۷دهد. به تعقیب آن به تاریخ 

رین د اه دیپلماسی ایران داشت.گدست هٔ با مقامات بلند پای یئسیاسی طالبان در قطر، به تهران سفر کرد و مالقات ها
تحلیل، روی ارزیابی موقف ایران از صلح افغانستان؛ در روشنی روابط پرتنش آن با طالبان و امریکا صحبت شده 

 است.
 

 :ریکا و طالبانروابط متشنج ایران با ام
روهی از جوانان به سفارت گ، زمانی که 1۹۸1 – 1۹۷۹ردد به سال های گامریکا بر می باتاریخ روابط متشنج ایران 

رفتند. این عمل باعث قطع مطلق روابط دیپلماتیک ایران با گان گروگامریکا هجوم بردند و تعدادی از امریکایان را 
سپتامبر، برنامه اتومی ایران نکته بحث و اختالف با امریکا و متحدین آن بود،  11بعد از  یردید. در سال هاگامریکا 

به وجود آمده اند، هر چند نادر و کم،  ییکه تا امروز دوام دارد. با وجود تشنج در روابط بین ایران و امریکا فرصت ها
 ر افغانستان بود. که باعث همکاری بین امریکا و ایران شود. یکی ازین فرصت ها حمله ای امریکا ب

نه بود. ایران به طالبان آیند از همان آغاز تأسیس امارت اسالمی در افغانستان چندان خوش  هم روابط ایران با طالبان
ه زمانی ب سردی روابطاری نخواهد داشت. ولی گریست که با ایران شیعه سر سازگروه تندرو سنی می نگبه عنوان 

در والیت بلخ به قتل رسیدند. بعد ازین حادثه، ایران در کمک  توسط طالبان ایرانیتن دیپلمات  ۹رسید که  تشنجاوج 
 های خود به مقاومت شمال علیه طالبان شک و تردیدی به خود راه نداد. 
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سپتامبر امریکا به افغانستان و سقوط رژیم طالبان مورد تأیید دولت ایران  11به علت روابط خراب با طالبان، حمالت 
، تیرااستخبا همکاریت. ایران در پهلوی اینکه از برچیده شدن بساط رژیم طالبان خوش بود خواست از طریق رفگقرار 

 . نمایدباز را دو کشور  میانجدید همکاری  یمیدان ها وایجاد  با امریکا را در مورد طالبان، فضای اعتماد
 

 :یا جبر روزگاراه گتغیر دید
نداد. خصوصاً زمانی که بحث برنامه اتومی  نیچندا نتیجهٔ ای همکاری با امریکا سعی و تالش ایران برای ایجاد چینل ه

 وشرردید تا ایران هم، با توصل به گاین امر باعث  حریم های سخت اقتصادی روبرو شد.تایران جنجالی شد و ایران با 
روه داعش گجدید پیدا نماید. ایجاد ردد و متفقین گهای نظامی و استخباراتی، به فکر نفوذ بیشتر در کشور های منطقه 

ام های سریعتری بردارد. داعش، شاخه خراسان، گردید تا ایران در جستجوی متفقین جدید گدر عراق و سوریه باعث 
ان جریروه عموماً متشکل از جوانان که خود را منسوب به گکه در افغانستان فعالیت دارد را به زودی ایجاد کرد. این 

ست و این طیف از جوانان می توانند برای ایران شیعه خطر ستراتیژیک در سرحدات شرقی این کشور می دانند ا سلفی
 روه قویتری درگونه ادامه داشته باشد به زودی داعش به گبه همین  گر جنگایجاد نمایند. تشویش ایران اینست که ا

تأسیس داعش، با فعالیت آن ها در افغانستان  خاک افغانستان تبدیل خواهد شد. به این شکل، طالبان، که از همان آغاز
 ردیدند. گ نیهامخالف بودند نامزد خوبی برای دوستی ایرا

با طالبان همکاری نظامی و استخباراتی داشته است.  ۲۰1۴در طول سال های بعد از طبق راپور های منتشره، ایران 
ه می داشت. ولی بعد از آغاز مذاکرات طالبان گپنهان ن ایران روابط خود با طالبان را تا قبل از آغاز مذاکرات صلحاما 

ا امریکایی ب می خواستند در میز مذاکرهر پرده برداشتند. طالبان که گو ایران هر دو از داشتن روابط دیپلماتیک با یکدی
.  می دانستند تریبهموقعیت  را به معنای قرار گرفتن در ها امتیازات بیشتری به دست بیاورند علنی کردن روابط با ایران

روه گعلنی کردن روابط با طالبان و پذیرفتن هیئت های این از راه به همین شکل، ایران که روابط متشنج با امریکا دارد 
روه نفوذ دارد و می تواند از آن علیه منافع امریکا گبه داخل قلمرو این کشور، خواست به امریکا بفهماند که باالی این 

ا و هذشته ای متشنج بیرون آمده و بر اساس واقعیت گ این ترتیب، روابط ایران با طالبان از زیر سایهٔ استفاده نماید. به 
 . اجبار های جدید، استوار گردید

 

 :رانی از آیندهگن
 اه ایران در باره طالبانگانه دلیل تغیر دیدگی مثل داعش یگانتخاب طالبان به عنوان خطر کوچک در مقابل خطر بزر

ی ها از افغانستان بیرون شوند و حکومتی جدیدی در کابل روی ئایران و طالبان، در مورد اینکه امریکا ؛ونیست. هر د
ران است. تشویش گاست که ایران در مورد آن ن عیونه یک حکومت؟ این موضوگچ کار آید، توافق نظر دارند. ولی

مراسالت سری که با امریکا داشته است واضح ایران از طرز تفکر مذهبی طالبان هنوز هم پا بر جا است. ایران در 
ی به مبا طالبان به این نتیجه رسیده است که طالبان به جز روی کار آمدن کامل امارت اسال گفتگوساخته که بعد از 

فته است که آینده مسالمت آمیز گانی خود در هند سخنرهمچنان، محمد جواد ظریف در  چیزی کمتری راضی نمی شوند.
تان بدون مشارکت طالبان در نظام ممکن نیست ولی نباید طالبان حاکم مطلق باشند و همه چیز را در اختیار در افغانس

خواهد این کار، به ولی به هیچ صورت نمی  می باشد،یرند. خالصه اینکه ایران خواهان سهم طالبان در دولت آینده گب
میان  لحص وهایگفتگایران بر  بیشتر مین منظور تأکید. به هتمام شوددست طالبان  درتمامی اختیارات  قیمت تمرکز

 است.  ، به محوریت حکومت افغانستانهمه جوانب افغان
 

 :روابط با طالبان و تأثیر آن روی پروسه صلح
شت کامل امارت اسالمی صادق باشد ولی گهر چند معلوم نیست ایران در باره اظهاراتش مبنی بر تأکید طالبان به باز

و با امریکا و هشدار به داعش و حامیان آنها به کار گفتگر گروابط خود با طالبان را، برای ایجاد چینل دیاینکه ایران 
وشزد نماید که در برابر داعش در گبا نمایش روابط خود با طالبان می خواهد از یک طرف ایران یرد، واضح است. گ

ر می خواهد به امریکا گحمایت نماید و از طرف دی افغانستان می تواند از طالبان که مخالفین سرسخت داعش هستند
روه دارد و می تواند آنها را به میز مذاکره کشانده و از تأکید بر خواست های غیر قابل گبفهماند که روابط خوبی با این 

 امریکا )حاکمیت دوباره امارت اسالمی( بر حذر دارد.  برای پذیرش
ی است چندان واضح نیست. امریکا نمی پذیرد که در به مذاکره کشاندن طالبان اینکه نفوذ ایران بر طالبان در چه حدود

به میز مذاکره ایران بتواند رولی اداء نماید و یا اهدافی مشترکی درین باره با امریکا داشته باشد. به همین خاطر تا هنوز 
 اشاره ای نه کرده است. وی صلح اصالً گفتگزلمی خلیلزاد، در میان کشور های منطقه، به سهم ایران در 

ونه بیرون بماند عاقبت این پروسه چه خواهد شد؟ پاسخ درست این گر قرار باشد که ایران از پروسه صلح به همین گا
آنچه روه معلوم باشد. گپرسش زمانی ممکن است که حدود روابط ایران و طالبان و نحوه نفوذ ایران بر رهبری این 

 اهد در صلح افغانستان سهیم باشد، چنانچه از جنگ آن بی بهره نبوده است.مبرهن است اینکه ایران می خو
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :نتیجه
ایران از یک افغانستان که میدان رشد تحرکات داعش باشد در هراس است. پس مجبور است در بین دو خطر یکی از 

ی داشت دشمنی با امریکا، دشمن آنها را که قابل کنترول باشد به عنوان دوست و نزدیک انتخاب نماید. طالبان با در نظر
روه با عربستان سعودی می تواند این رول را بازی نماید. ولی ایران به هیچ صورت گبا داعش و روابط ناخوشایند این 

لماسی اه دیپگطالبان هم معلوم است. به همین خاطر دست ، موقفی که بدون شک برایمیدان باشند هٔ نمی خواهد طالبان برند
 طالبان با امریکا برای ایران ییوهای تنهاگفتگجوانب در پروسه صلح تأکید می ورزند.  همهبر مشارکت  ایران همواره

 که قابل هضم برای ایران نباشد.  بیرون شودچیزی  آن هٔ ممکن است نتیجبه خاطر قابل پذیرش و تحمل نیست که 
ً  ایران نرود،ش با طالبان در همسویی با اهداف ایران به پی امریکا ر مذاکرات صلحگا  ندرووتاژ این بدر سدد س علنا

وذ نف هٔ نحو ، به عوامل متعدد از جمله؛صلح تا چه حدی مؤثر خواهد بودروند وتاژ بخواهد شد. ولی اینکه تالش برای س
سترده ای ایران از طالبان وجود گحمایت  های . هر چند ادعاو میزان همکاری با آنها بستگی دارد ایران بر طالبان

 دشمنانه میان دو طرف، مشکل است بر این ادعاها اعتماد زیاد نمود.  هٔ با توجه به ترکیب داخلی طالبان و سابقد، ولی دار
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