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مقدمه

بــه لحــاظ تاریخــی، ایــران همــواره موضعــی عملگــرا نســبت بــه افغانســتان 
اتخــاذ کــرده اســت. طــی دوران جنــگ ســرد، روابــط بین این دو کشــور فقط 
بــه لحــاظ اســمی وجــود داشــت، هرچنــد کــه ایــن دو کشــور نقطــه ترانزیــت 
توریســت هــای غربــی بــه شــمار مــی رفتنــد کــه از آســیای جنوبی و آنســوی 
آن بازدیــد مــی کردنــد. بــا ایــن وجــود، تغییــرات پارادایمــی رخ داد:  در ســال 
ــری  ــه رهب ــه دســت کمونیســت هــای افغــان ب ۱۹۷۸ ســردار محمــد داود ب
نــور محمــد تــره کــی تــرور شــد، و در ســال ۱۹۷۹ شــاه ایــران رضــا پهلــوی 
مجبــور بــه تــرک کشــور شــد چــرا کــه روحانیــون ایــران بــه رهبــری امــام 
خمینــی علیــه پادشــاهی او قیــام کردنــد. تحــوالت بعــدی در افغانســتان از 
قبیــل اشــغال ایــن کشــور از ســوی شــوروی، جنــگ داخلــی، ظهــور جنبــش 
طالبــان، و ســرانجام حــوادث ۱۱ ســپتامبر نقــش مهمــی در شــکل دادن بــه 
سیاســت هــای ایــران در قبــال افغانســتان و منطقــه خاورمیانــه داشــته انــد. 
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یک – سناریوی پسا-طالبان

پــس از ســقوط طالبــان، ایــران در عیــن همــکاری با ایاالت متحــده در ایجاد 
یــک دولــت موقــت، نقشــی موثرتــر و منافــع بیشــتری در افغانســتان پیــدا 
کــرد. ایــران بــه طــور ســنتی اســتراتژی دو ســویه ای در قبــال افغانســتان 
داشــته اســت: نخســت، از کارت شــیعه ســود بــرده اســت تــا نفــوذ خــود را 
در درون جامعــه شــیعه )اغلــب هــزاره هــا( تثبیــت کنــد؛  و دوم اینکــه ایــران 
از کارت فارســی بــودن بــرای جــذب ســایر گــروه هــای قومــی غیــر پشــتون 

از قبیــل تاجیــک هــا، ازبــک هــا، و ترکمــن هــا اســتفاده کــرده اســت. 
از ابتــدا، ایــران شــیعی بــه جنبــش طالبــان ســنی بــه دلیــل نزدیکــی آن بــه 
عربســتان ســعودی بــی اعتمــاد بــود. تهــران بــر ایــن بــاور بــود کــه ریــاض 
از طالبــان علیــه ایــران اســتفاده خواهــد کــرد. عــالوه بــر ایــن، ایــران معتقــد 
بــود کــه عربســتان ســعودی از طریــق مرزهــای افغانســتان بــه ایــن کشــور 

فشــار وارد خواهــد کــرد. 
ــت خــود را در افغانســتان  ــران موقعی ــرزی، ای ــد ک ــت حام طــی دوره دول
ــاد،  ــان، نه ــود؛ طالب ــی خ ــمن اصل ــت دش ــت در دس ــرد، و دس ــت ک تقوی
ــوان پناهــگاه  ــه عن ــران ب ــه اســتفاده از ای ــان شــروع ب ــه طالب ــی ک ــا جای ت
جایگزیــن بــرای خــود کــرد. در ســال ۲۰۱۵، هنگامــی کــه مــال منصــور، 
رهبــر طالبــان از ایــران بــه پاکســتان مــی رفــت، توســط یک پهبــاد آمریکایی 
کشــته شــد. ایــران بــرای تثبیــت نفــوذ خــود در افغانســتان ۵۰۰ میلیــون 

دالر بــه بازســازی ایــن کشــور جنــگ زده کمــک کــرده اســت. 
ــی  ــد م ــک و تردی ــده ش ــا دی ــتان ب ــران در افغانس ــش ای ــه نق واشــنگتن ب
نگــرد و تهــران را بــه دادن تســلیحات بــه طالبــان متهــم مــی کنــد. اگرچــه 
تهــران ایــن اتهامــات را رد مــی کنــد، امــا مقامــات ایرانــی اذعــان کــرده انــد 
کــه بــا طالبــان تمــاس دارنــد. نارضایتــي مقامــات افغانســتان زمانــی بــروز 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/can-iran-help-reach-a-lasting-peace-in-afghanistan/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/can-iran-help-reach-a-lasting-peace-in-afghanistan/
https://www.theguardian.com/world/2016/may/21/us-airstrike-taliban-leader-mullah-akhtar-mansoor
https://www.theguardian.com/world/2016/may/21/us-airstrike-taliban-leader-mullah-akhtar-mansoor
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/can-iran-help-reach-a-lasting-peace-in-afghanistan/
https://foreignpolicy.com/2020/02/18/suleimani-war-quds-iran-shifting-afghan-alliances-dont-fit-easy-narratives/
https://foreignpolicy.com/2020/02/18/suleimani-war-quds-iran-shifting-afghan-alliances-dont-fit-easy-narratives/
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ــا پشــتیبانی  یافــت کــه وزیــر امــور خارجــه ایــران محمــد جــواد ظریــف ب
از گفتگوهــای بیــن االفغانــی، از نقــش سیاســی طالبــان در کشــور حمایــت 
کــرد، هرچنــد کــه او خواهــان حاکــم شــدن مجــدد ایــن جنبش بر افغانســتان 

نیســت. 

دو – نزدیک شدن به طالبان

بــه نظــر مــی رســد کــه ایــران و طالبــان بــه تفاهــم رســیدند تــا بــه منافــع 
یکدیگــر صدمــه نزننــد و اینکــه طالبــان در مــرز ایــران بــا افغانســتان 
ــان  ــد. بــه ایــن ترتیــب، بــه رغــم عملیــات گســترده طالب مشــکل ایجــاد نکن
ــوده  ــبتًا آرام ب ــتان نس ــا افغانس ــران ب ــرز ای ــور، م ــن کش ــر ای در سرتاس
اســت. از ســال ۲۰۰۲، اتهاماتــی مطــرح شــده اســت دال بــر اینکــه ایــران از 
گــروه هــای شورشــی در افغانســتان از جملــه دشــمن اصلــی ســابق خــود، 
طالبــان، حمایــت مــی کنــد. برخــی از مقامــات افغانســتان بــه طــور علنــی 
ایــران را متهــم کــرده انــد کــه در خــاک خــود بــه طالبــان ســالح و آمــوزش 

مــی دهــد. 
در عیــن حــال، ایــران از رویارویــی مســتقیم با ایاالت متحده در افغانســتان 
خــودداری کــرده اســت. در ســناریوی سیاســی کــه در افغانســتان در حــال 
ظهــور اســت، سیاســت گــذاران ایــران بیشــتر ترجیــح مــی دهنــد بــا طالبــان 
ســروکار داشــته باشــند تــا اینکــه فشــار آمریــکا در مرزهــای خــود احســاس 
ــده  ــاالت متح ــد ای ــران مانن ــرز، »ای ــن اف ــه فوری ــزارش مجل ــق گ ــد. طب کنن
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه پذیرفتــن طالبــان تنهــا راه ممکــن بــرای 

ســاختن آینــده ای صلــح آمیزتــر بــرای ایــن کشــور همســایه اســت«.

سه –عربستان سعودی و مناسبات ایران – افغانستان
ــران عرصــه افغانســتان را بخشــی از مناقشــات  ــه ای ــرد ک ــد اشــاره ک بای

https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-talks-iran/iran-says-taliban-must-have-afghan-role-but-cant-dominate-idUSKCN1P311Z
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-talks-iran/iran-says-taliban-must-have-afghan-role-but-cant-dominate-idUSKCN1P311Z
http://www.understandingwar.org/iran-and-afghanistan
http://www.understandingwar.org/iran-and-afghanistan
http://www.understandingwar.org/iran-and-afghanistan
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2019-10-24/how-iran-found-its-feet-afghanistan
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2019-10-24/how-iran-found-its-feet-afghanistan
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خــود در خاورمیانــه مــی دانــد. بــه بــاور تهــران، عربســتان ســعودی ممکــن 
اســت از گــروه هــای نیابتــی خــود در افغانســتان علیــه ایــران اســتفاده کنــد. 
آنچــه بیــش از هــر چیــز دیگــر موجــب نگرانــی تهــران مــی شــود ایــن اســت 
ــران از  ــن ای ــرون رفت ــاض در امــور افغانســتان موجــب بی ــت ری ــه دخال ک
ایــن کشــور خواهــد شــد، بویــژه اگــر طالبــان مجــددا قــدرت را در دســت 
بگیــرد. عــالوه بــر ایــن، تهــران معتقــد اســت کــه آمریکایــی هــا، ســعودی 
هــا، و اماراتــی هــا ممکــن اســت بــا اســتفاده از افغانســتان و تحریــک 
عملیــات تروریســتی در مرزهــای ایــران، در خــاک ایــن کشــور بــی ثباتــی 
بــه وجــود آورنــد، و از ایــن طریــق باعــث تغییــر رژیــم جمهــوری اســالمی 
شــوند. تهــران مــی ترســد کــه هــدف ایــاالت متحــده در افغانســتان ایجــاد 
موقعیتــی ماننــد ســوریه در منطقــه باشــد تــا ایــران را بــه خشــونت و 

آشــوب بکشــاند. 

چهار – منافع ژئواکونومیک ایران در افغانستان

ــوان کشــوری  ــه عن ــت افغانســتان ب ــم موقعی ــه رغ ــه ب ــران آگاه اســت ک ای
کــه بــه دریــا دسترســی نــدارد، ایــن کشــور از اهمیــت جغرافیایــی زیــادی 
برخــوردار اســت و مــی توانــد پلــی بــرای تجــارت و ترانزیــت بیــن آســیای 
مرکــزی و جنوبــی باشــد. ایــران تجــارت ترانزیــت افغانســتان را تســهیل 
ــدر آب  ــرب بن ــری غ ــه در ۷۰ کیلومت ــار را - ک ــدر چابه ــت و بن ــرده اس ک
عمیــق گــوادار پاکســتان واقــع شــده - توســعه داده اســت. هندوســتان قــرار 
اســت ۵۰۰ میلیــون دالر در فــاز یــک توســعه ایــن بنــدر ســرمایه گــذاری 

کنــد. 
ــون تجــار  ــه در حــال توســعه اســت، هــم اکن ــه رغــم اینک ــار ب ــدر چابه بن
افغــان از آن بــرای تجــارت بــا هنــد اســتفاده مــی کننــد. ســال گذشــته 
ــدر فرســتاده  ــن بن ــد از ای ــه ســوی هن ــه از افغانســتان ب نخســتین محمول

http://www.german-times.com/are-the-us-israel-and-saudi-arabia-preparing-for-regime-change-in-iran/
http://www.german-times.com/are-the-us-israel-and-saudi-arabia-preparing-for-regime-change-in-iran/
https://theiranproject.com/blog/2019/03/05/official-afghan-business-with-chabahar-flourishing/
https://theiranproject.com/blog/2019/03/05/official-afghan-business-with-chabahar-flourishing/
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ــارت  ــش تج ــن دو کشــور موجــب افزای ــن ای ــت بی شــد. تســهیالت ترانزی
ایــران بــا افغانســتان شــده اســت. کاالهــای مصرفــی و خوراکــی بیشــترین 
حجــم صــادرات ایــران بــه افغانســتان را تشــکیل مــی دهــد. ارزش ســاالنه 

ــارد دالر اســت.  ــن دو کشــور حــدود ۳ میلی ــن ای تجــارت بی
تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران باعــث شــده اســت ایــن کشــور بــا کمبــود 
شــدید ارز روبــرو شــود. ایــن کمبــود تــا حــدودی از طریــق ایجــاد بــازار 
ســیاه ارزهــای خارجــی کــه در امتــداد مــرز ایــران و افغانســتان فعالیــت می 
کنــد جبــران شــده اســت. بنابــر تخمیــن رییــس کانــون صرافــان در هــرات، 
بهاءالدیــن رحیمــی، روزانــه ۲ تــا ۳ میلیــون دالر از طریــق غیرقانونــی از 

افغانســتان وارد ایــران مــی شــود.   

پنج – مسائل مورد اختالف بین ایران و افغانستان

ــن اســت  ــن دو کشــور شــده، ای ــالف بی ــه موجــب اخت ــی ک موضــوع اصل
کــه ایــران جوانــان شــیعی افغــان را بــه خدمــت گرفتــه اســت تــا بــه لشــکر 
فاطمیــون بپیوندنــد. بنابــر تخمیــن هــای موجــود، ایــن لشــکر از ۸ تــا ۱۴ 

هــزار جنگجــو تشــکیل شــده اســت. 
ــی  ــز یک ــد نی ــرود و هیرمن ــای هری ــیم آب روده ــه تقس ــوط ب ــث مرب مباح
دیگــر از مــوارد اختــالف بیــن ایــران و افغانســتان اســت. هزینــه ۲۹۰ 
میلیــون دالری »ســد دوســتی افغانســتان و هنــد« را – کــه پیشــتر بــا نــام 
ســد ســلمی شــناخته مــی شــد – هنــد پرداختــه اســت؛ ایــن ســد در ایالــت 
هــرات قــرار دارد و وابســتگی کابــل را بــه همســایگان بــرای دسترســی بــه 
بــرق کاهــش داده اســت و ۷۵ هــزار هکتــار زمیــن را آبیــاری مــی کنــد. بــا 
ایــن همــه ایــران شــکایت دارد کــه ایــن ســد موجــب کاهــش جریــان آب بــه 
خــاک ایــن کشــور شــده اســت؛ پیــش از ایــن ۳۰ درصــد آب رود هریــرود 
بــه ایــران ســرریز مــی شــد، امــا اکنــون پــس از ســاخت ســد دوســتی ایــن 
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میــزان بــه ۱۳ درصــد رســیده اســت. ایــن امــر مــی توانــد موجــب شــود 
ــت  ــی و معیش ــود و زندگ ــل ش ــاک تبدی ــی از خ ــه تل ــون ب ــاالب هام ــه ت ک
دههــا هــزار نفــر را از کســانی کــه آنجــا زندگــی مــی کننــد تحــت تاثیــر قــرار 
دهــد. توســعه ســد کمــال خــان بــر رود هیرمنــد از ســوی افغانســتان تاثیــر 

مشــابهی بــر ایــران خواهــد داشــت.
ــالف  ــه موجــب اخت ــده اســت ک ــر از مشــکالت عم ــی دیگ ــدر یک ــواد مخ م
ــاک  ــد از تری ــش از ۹۰ درص ــتان بی ــت. افغانس ــده اس ــور ش ــن دو کش بی
غیرقانونــی دنیــا را تولیــد مــی کنــد و بیــش از نیمــی از ایــن مقــدار از طریــق 
مــرز ایــران و افغانســتان قاچــاق مــی شــود. تقریبــًا ۳۰ درصــد از هروئیــن 
دنیــا از طریــق ایــران بــه خاورمیانــه، اروپــا و آنســوی ایــن قــاره قاچــاق 
مــی شــود. عــالوه بــر ایــن، حــدود ۲.۸ میلیــون ایرانــی - کــه اغلــب از میــان 

جــوان هســتند - بــه مــواد مخــدر اعتیــاد دارنــد. 
ــًا ۳ میلیــون  ــه شــوروی بــه افغانســتان، ایــران میزبــان تقریب پــس از حمل
ــان هــزاره هــا و  ــدگان از می ــن پناهن ــر ای ــوده اســت. اکث ــان ب ــده افغ پناهن
تاجیــک هــا هســتند. مقامــات ایــران مــی گوینــد کــه یــک میلیــون پناهنــده 
ثبــت شــده وجــود دارد و بقیــه آنهــا بــه طــور غیرقانونــی یــا بــا ویزاهــای 
کوتــاه و میــان مــدت در ایــران زندگــی مــی کننــد. طــی دو دهــه اخیــر ایــران 
هــزاران پناهنــده را وادار بــه بازگشــت بــه افغانســتان کــرده اســت. مقامــات 
افغــان اینگونــه اخــراج هــا را تاکتیــک ایــران بــرای فشــار بــر دولــت کابــل و 

حامیــان اروپایــی و آمریکایــی آنهــا مــی داننــد.     

شش – موضع ایران در قبال توافق صلح آمریکا با طالبان

مذاکــرات طوالنــی صلــح بیــن ایــاالت متحــده و طالبــان ســرانجام در ۲۰ 
فوریــه ۲۰۲۰منجــر بــه یــک توافــق صلــح تاریخــی شــد. بــه دلیــل ماهیــت 
دوجانبــه ایــن توافــق، ایــران بالفاصلــه بــا آن مخالفــت کرده چنین اســتدالل 
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کــرد کــه ایــن توافــق دولــت افغانســتان و ســایر طــرف هــای ذینفــع را در 
نظــر نمــی گیــرد. عــالوه بــر ایــن، تهــران نســبت بــه ایــن توافــق صلــح بــا 
دیــده شــک نــگاه کــرد و معتقــد اســت کــه بــه حضــور نیروهــای آمریکایــی 
در افغانســتان مشــروعیت مــی دهــد. ایــران تاکیــد کــرده اســت کــه گفتگــوی 
بیــن االفغانــی تحــت نظــارت ســازمان ملــل تنهــا راه ایجــاد صلــح در ایــن 
کشــور اســت. موضــع ایــران در تضــاد بــا توافــق ایــاالت متحــده و طالبــان 
ــن  ــال آن در ای ــه دنب ــران ب ــه ای ــت صلحــی ک ــده ماهی اســت و نشــان دهن
کشــور اســت؛ صلحــی کــه تنهــا منافــع تهــران را در افغانســتان تضمیــن 

مــی کنــد. 

نتیجه گیری

صلــح در افغانســتان نگرانــی اصلــی همســایگان ایــن کشــور اســت، زیــرا 
ــن کشــورها  ــازده ســپتامبر، ای ــس از ی ــژه پ ــار دهــه گذشــته بوی طــی چه
بــه نوعــی بــه خاطــر بــى ثباتــی در ایــن کشــور صدمــه دیــده انــد. ایــران 
خواهــان یــک افغانســتان بــی ثبــات نیســت. مــرز ۹۳۸ کیلومتــری و رخنــه 
پذیــر ایــن کشــور بــا افغانســتان نــه تنهــا موجــب صدمــه پذیــری ایــران مــی 
شــود، بلکــه امنیــت ایــن کشــور را در چندیــن جبهــه متفــاوت بــه خطــر مــی 
ــکا  ــم هــای شــدید آمری ــی کــه تهــران تحــت تحری ــدازد، آن هــم در زمان ان
اســت و منابــع بــا ارزش آن در راه ترویــج منافــع توســعه طلبانــه حاكمیــت 

ایــران در عــراق، ســوریه، لبنــان و یمــن خــرج مــی شــود. 
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