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 شود؟ تهران متحد طالبان می
 

شود. در آخرین مورد ها نشر می ایران با طالبان در رسانه طۀزیادی این روزها در مورد راب هایشگزار 
اند. پیش از این دولت افزارهای ایرانی طالبان را کشف کرده اند که جنگهای دولتی در غزنی خبر داده مقام

 دهند. وزارت خزانهافزار می ان جنگامریکا اعالم کرده بود که نیروهای نظامی و استخباراتی ایران به طالب
داری امریکا، یک ماه پیش دو مقام استخباراتی ایران را به عنوان حامیان گروه طالبان تحریم کرد. روشن است 

های اخیر  های ایرانی با طالبان به سیاست ینظامیان و استخبارات ۀهای ایاالت متحده در مورد رابط که افشاگری
های اوباما در مورد تهران فاصله گرفته  کنونی امریکا از سیاست ۀد تهران رابطه دارد. اداردر مور  سفید قصر

های جدیدی بر ایران وضع کرد.  ای زمان اوباما با تهران خارج شد و تحریماست. این اداره از توافق هسته
و  پیش گرفته است که اسراییل جمهور ترمپ سیاستی را در قبال ایران در یسئر ۀتحلیل مسلط این است که ادار

وانی یل و عربستان اهمیت فرائاسی و اقتصادی، به روابط با اسراترمپ به دالیل سی ۀخواستند. ادار عربستان می
ای هستند که امریکا روی آنان اعتماد دارد. امریکا دیگر به  میانهشرققایل است. عربستان و اسراییل دو کشور 

 اعتماد ندارد. ای متحد واشنگتن بودند،درت منطقهترکیه و پاکستان که دو ق

 که زمانی متحد نزدیک ،برخی از اعضای تیم امنیتی ترمپ، از جمله جان بولتن مشاور امنیت ملی او به ترکیه
کند که حزب بر سر اقتدار  حسن نظر ندارند. جان بولتن فکر می میانه و نزدیکی اروپا بودند،شرقامریکا در 

سفید  رقصیار ایدیولوژیک است و اهمیتی به روابط با واشنگتن قایل نیست. مشاور امنیت ملی در ترکیه بس
 شرقکند و آرزو دارد که امریکا کلید اعتقاد دارد که اردوغان، خودش را در نقش امپراتورهای عثمانی حس می

تا سفید، باری گفته بود که ح قصرمیانه را به او بسپارد. جان بولتون قبل از احراز سمت مشاوریت امنیت ملی 
 حکومت اردوغان در انقره برای واشنگتن مثل القاعده و دیگر نیروهای تروریستی یک تهدید است.

نند. توانند دورویی سیاسی پاکستان را کتمان ک ها دیگر نمیروابط امریکا با پاکستان هم تعریفی ندارد. امریکایی
گتن دروغ گفته و علیه منافع امریکا در افغانستان عمل کرده است. کنند که پاکستان به واشن آنان اعتراف می

اما  آباد اطالع داشت، پاکستان از حضور بن الدن در نزدیکی اسالم مؤسساتترمپ چندی پیش افشا کرد که 
کا میانه برای امری شرققصداً این موضوع را به اطالع امریکا نرسانده بود. در این میان تنها متحدی که در 

عربستان است. به همین دلیل شاید، حکومت ترمپ زیاد هوای عربستان را در سیاست  باقی مانده است،
 اش دارد.خارجی

های نظامی امریکا است. امریکا در زمان ترمپ قرار  مشتری کمپنی ،واقعیت دیگر این است که عربستان
ان امضا کرده است. ترمپ که وعده کرده افزارهای هوایی و زمینی را با عربست دادهای کالن فروش جنگ

ر ثابت کرد که زی ،ها با عربستان دهد، با امضای این قرارداد منافع اقتصادی امریکا را در اولویت قرار میبود 
های تمدن غربی/معاصر در سیاست زند. اوبامای دموکرات که به سوسیال دموکراسی و ارزش قولش نمی

های ریاض از کنوانسیون ژنیو در بمباران یمن،  به دلیل جنگ یمن و تخطی خارجی، تا جایی اهمیت قایل بود،
اما ترمپ گفت برای او منافع های فروش افزار نظامی به عربستان را معطل قرار داده بود.  امضای قرارداد

ه همین ها و تقویت صنایع این کشور اهمیت دارد، نه چیز دیگر. ب ایجاد شغل برای امریکایی اقتصادی امریکا،
افزار با عربستان امضا شد. حال عربستان هم متحد استراتژیک امریکا در منطقه  دلیل قراردادهای فروش جنگ

باشد. روشن است که ترمپ در سیاست خارجی به نظرات این است و هم شریک بزرگ تجارتی این کشور می
 شود.متحد اهمیت قایل می

 جمهوریخواهگان حزب  کننده اهمیت دارد. برخی از تمویل  راتژیکاسراییل هم برای ترمپ بیش از یک متحد است
د که به دالیل اعتقادی دارمذهبی در ایاالت متحده وجود  یک نحله دار اسراییل هستند. عالوه بر این،امریکا طرف

یاست اند. دونالد ترمپ برای پیروزی در انتخابات راسراییل است و به آقای ترمپ رأی داده طرفدارسخت 
نیاز دارد. به همین   مذهبی ۀخواه و این نحل گان حزب جمهوری به حمایت تمویل کننده 2020جمهوری سال 

گیرد. در این هم هیچ هایش در قبال حکومت ایران، مواضع این نیروها را در نظر می دلیل است که در تصمیم
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ها  شود که امریکاییداند و این امر سبب میمیتردیدی نیست که ایران خودش را دشمن ایدیولوژیک ایاالت متحده 
شود و  بیشترشارهای ایاالت متحده بر ایران ها سخت بگیرند. مجموع این عوامل سبب شده است که ف بر ایرانی

 طالبان را با ایران افشا کند. ۀواشنگتن حتا رابط
هان طالبان و رهبران این داز فرمان برخی گویی به فشارهای ایاالت متحده، که ایران برای پاسخ  روشن است

تواند به کمک آن ایاالت متحده  کند که طالبان ابزاری است که می کند. شاید تهران فکر میگروه را حمایت می
بدون هیچ نوع تشریفاتی  های امریکاییرا ضربه بزند و به این ترتیب به فشار امریکا پاسخ دهد. برخی از مقام

شان است و از نیروهایی که برای رسیدن  ییر حکومت مذهبی و ایدیولوژیک ایران آرماناند که تغاعالم کرده
فروپاشی  های جدید امریکا بر ایران، تحریم گترحمایت خواهند کرد. هدف بزر ند،نکبه این هدف تالش می

آورده صاد ایران و برکنند که با فروپاشی اقت های ایاالت متحده فکر می اقتصاد ایران است. شاید برخی از مقام
های او  ای رهبر ایران و سیاست مشروعیت آقای علی خامنه نشدن نیازهای اولی معیشتی مردم عام آن کشور،

شوند. اگر چنین می ریزند و خواستار تغییر رژیم ها می به خیابان 13۵۷بیند و مردم عام مثل سال  صدمه می
زیر فشار  های جدیدی که دولت امریکا وضع کرده است، با تحریمباز هم حکومت ایران  ق نیابد،سناریویی تحق

اند که این فشار را با  امنیتی ایران تصمیم گرفته مؤسساتگیرد. شاید بخشی از شدید مالی و اقتصادی قرار می
به  شتقویت طالبان در افغانستان پاسخ دهند. ولی سیاست حمایت از طالبان با تعریفی که حکومت ایران از خود

 دهد در تضاد است.دست می
کند. تهران مدعی نفوذ در افغانستان های شیعه در تمام کشورهای دنیا معرفی می خودش را حامی اقلیت ایران،

های  های دانشمندان ایرانی که در پایگاهو کشورهای دیگر هم است. اما طالبان نیرویی ضد شیعی است. پژوهش
ها و  اعتقادی و ایدیولوژیک دیوبندی ۀرابط نشر شده است، به بسیار وضوح انترنتی نهادهای مذهبی ایران،

اند. هیچ سنخیت ها را قتل عام کرده شان شیعه اند و در زمان حاکمیت دهد. طالبان دیوبندیها را نشان می سلفی
ین نش مناطق شیعه طالبان به ۀایدیولوژیک بین ایران شیعی و طالبان وجود ندارد. همین چندی پیش شاهد حمل

خواهد نشین باز نداشت. با چنین نیرویی می بودیم. حتا حمایت تهران از طالبان آنان را از حمله به مناطق شیعه
ا افکار عمومی دنیا ر همدردیَرو نیست که  ایران در افغانستان صاحب نفوذ شود؟ طالب نیرویی محبوب و پیش

تبلیغاتی برای کشورهای مخالف ایران فراهم خواهد کرد. دوام حمایت  ۀایران و طالبان سوژ ۀداشته باشد. رابط
مذهب افغانستان را هم صدمه خواهد زد. کشورهایی که از  شیعه ۀنفوذ مذهبی ایران بر جامع ایران از طالبان،

 شان نشده است. هیچ ضرری متوجه اند،نهاد دولت در افغانستان حمایت کرده
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