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بعــد أن اســتولت حركــة طالبــان علــى مســاحات كبيــرة مــن األراضــي األفغانيــة، 
وفرضــت ســيطرتها علــى العاصمــة كابــل، فرضــت »طالبــان« ســيطرتها أيًضــا 
ــة علــى خــّط الحــدود مــع إيــران، وســيطرت علــى عــدد  علــى نقــاط حدوديــة مهمَّ
مــن عواصــم المقاطعــات، بمــا فيهــا هــرات ونمــروز وفــراه؛ وألنَّ »طالبــان« 
ــة، ال ســيما  ــي الُســلطة، فــإنَّ العالقــة التــي ســتربطها بإيــران مهمَّ تســتِعّد لتولِّ
ــي فــي أفغانســتان، وفــي المنطقــة بشــكل  ــى الوضــع األمن ــر عل هــا قــد تؤثِّ أنَّ
عــام، إذ أنَّ إيــران -منــذ ســنوات- وجهــٌة يقصدهــا الالجئــون األفغــان، وفــي 
ــر اقتصادهــا، والعقوبــات  لــة فــي تعثُّ ِظــّل األوضــاع التــي تشــهدها إيــران )المتمثِّ
يات  ــي فيــروس كوفيــد-19(، فإنَّ أمام إيــران اآلن تحدِّ األمريكيــة الخانقــة وتفشِّ
دة األوجــه، بعــد اســتيالء »طالبــان« علــى الُســلطة فــي كابــل. ومخــاوف متعــدِّ

وقــد كان أولــى اهتمامــات إيــران فــي المنطقــة تقليــُص الوجــود األمريكــي، 
ت إيــران »طالبــان« بالســالح، كمــا أنَّ إيــران تلقــي  ومــن أجــل هــذا الهــدف مــدَّ
بالالئمــة علــى سياســات الواليــات المتحــدة، إزاء انعــدام االســتقرار وتدهــور 
األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي أفغانســتان. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
ففــي ضــوء انســحاب القــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان واســتيالء »طالبــان« 
ــد  ــق مزي ــل تدفُّ ــع عواقــب لهــذه األوضــاع مث ــران تتوقَّ ــى الُســلطة، فــإنَّ إي عل
ة  مــن الالجئيــن األفغــان إلــى أراضيهــا، وعــالوًة علــى ذلــك، فقــد أفــادت عــدَّ
وكاالت أنبــاء أنَّ »طالبــان« أطلقــت ســراح آالف األســرى، مــن بينهــم عناصــر 

كانــوا ينتمــون لتنظيــم داعــش. 
وُتَعــّد إيــران إحــدى أكبــر ُشــركاء أفغانســتان التجارييــن، لكــن التجــارة الُثنائيــة بيــن 
ــا لمعلومــات  ــرة، فوفًق رات األخي ــر التطــوُّ ــى إث ــات عل ي ــن قــد تواجــه تحدِّ البلدي
نشــرتها غرفــة التجــارة والصناعــة والمناجــم والزراعــة فــي طهــران، فقــد بلغــت 
لت معظمها  واردات أفغانستان غير النفطية من إيران ما يقُرب من 11%، شكَّ
منتجــات الفواكــه واألغذيــة، لكــن ُطــُرق النقــل واللوجســتيات الُمســتخَدمة 
ضــت فــي األشــهر األخيــرة للضغــوط، بعــد  فــي دعــم التجــارة بيــن الدولتيــن تعرَّ
ريــن اإليرانييــن  أنَّ نشــرت »طالبــان« مقاتليهــا علــى الحــدود؛ مــا جعــل المصدِّ
دون فــي تصديــر منتجاتهــم إلــى أفغانســتان. كمــا أفــادت تقاريــر عديــدة  يتــردَّ
أنَّ الصــادرات تراجعــت تراُجًعــا كبيــًرا، إثــر الصــراع المتصاعــد فــي أفغانســتان، إذ 

https://apnews.com/article/afghanistan-taliban-kabul-bagram-e1ed33fe0c665ee67ba132c51b8e32a5
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/14/iran-impose-six-day-lockdown-combat-coronavirus-fifth-wave
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/14/iran-impose-six-day-lockdown-combat-coronavirus-fifth-wave
https://www.dw.com/en/tehran-buddies-up-to-the-taliban/a-56434495
https://www.dw.com/en/tehran-buddies-up-to-the-taliban/a-56434495
https://www.youtube.com/watch?v=4oDV7_xjIFQ
https://www.tehrantimes.com/news/463867/Trade-with-Afghanistan-in-limbo-as-exporters-look-for-alternative
https://www.aninews.in/news/world/asia/iranian-exports-to-afghanistan-dip-85-pc-amid-large-scale-violence20210806225834/
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يعيــش أكثــر مــن نصــف شــعب أفغانســتان تحــت خــّط الفقــر، بحســب بعــض 
ــر علــى أكثــر مــن  التقاريــر، كمــا أفــادت أيًضــا أنَّ حالــة انعــدام األمــن الغذائــي تؤثِّ
11 مليــون أفغانــي، إذ يواجــه عديــٌد مــن اأُلســر فــي مقاطعــات أفغانســتان 
ــط،  ل القــوة الشــرائية عندهــم دون المتوسِّ الغربيــة نقًصــا فــي الغــذاء، ومعــدَّ
ــب أزمــًة  ولــذا ســيكون مــن مصلحــة إيــران دعــم أفغانســتان اقتصادًيــا؛ حتــى تتجنَّ
ــق الالجئيــن. وتعتــزم إيــران توســيع آفــاق التجــارة مــع أفغانســتان،  جديــدة لتدفُّ
إذ ُيشــير افتتــاح خــّط ســكة حديــد »خــواف – هــرات«، الــذي يربــط بيــن المــدن 
اإليرانيــة واألفغانيــة، إلــى عــزم طهــران زيــادَة صادراتهــا إلــى أفغانســتان، فإيــران 
ال تريــد المخاطــرة بتعاُمالتهــا التجاريــة؛ مــا جعلهــا تتعامــل مــع »طالبــان« فــي 
ي دوًرا دبلوماســًيا، مــن خالل  الســنوات األخيــرة، كمــا حاولــت إيــران أيًضــا أن تــؤدِّ

اســتضافتها لمحادثــاٍت بيــن »طالبــان« والحكومــة األفغانيــة.
ــل  ــة جانــٌب مهــٌم آخــر فــي ديناميكيــات العالقــة بيــن إيــران و»طالبــان« يتمثَّ وثمَّ
ل إيــران مكاًنــا  فــي تجــارة المخــّدرات عبــر الحــدود، فبالنســبة لـــ »طالبــان« تشــكِّ
ــا إليــرادات  ــا لتوســيع صادراتهــا مــن األفيــون، الــذي ال يــزال مصــدًرا حيوًي مهمًّ
الت إدمــان األفيــون،  حركــة طالبــان. وُتَعــَد إيــران مــن أعلــى الــدول فــي معــدَّ
وال تــزال بقعــًة نشــطًة لتهريــب المخــدّرات، ونظــًرا ألنَّ »طالبــان« تســيطر علــى 
عديــد مــن المناطــق الحدوديــة الرئيســية، فمــن الُمحتَمــل أن تتنامــى التجارة غير 
المشــروعة عبــر الحــدود، وقــد يكــون ذلــك نقطــَة خــالف بيــن إيــران و»طالبــان« 
فــت طهــران جهودهــا فــي الســنوات األخيــرة لتضييــق  فــي المســتقبل، إذ كثَّ

الخنــاق علــى شــبكات المخــّدرات.     
وعلــى الرغــم مــن أنَّ طهــران بــدأت التعاُمــل مــع »طالبان« في األشــهر األخيرة، 
ــًرا  فــًة مــن نواياهــا، إذ أعربــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة مؤخَّ هــا ال تــزال متخوِّ فإنَّ
بعــد ســيطرة »طالبــان«  عــن قلقهــا بشــأن ســالمة قنصليتهــا فــي هــرات، 
ًتــا فــي مــزار شــريف،  علــى المحافظــة، كمــا أعلنــت إيــران إغــالق قنصليتهــا مؤقَّ
ــة مــع أفغانســتان، مثــل معبــر  وأغلقــت إيــران بعــض المعابــر الحدوديــة المهمَّ

ميــالك.
وزاد  ــرات،  التوتُّ مــن  قلعــة  إســالم  معبــر  علــى  اســتيالء »طالبــان«  زاد  كمــا 
مــن المخــاوف والشــكوك بيــن الجانبيــن، فـــ »طالبــان« قلقــٌة مــن االنتشــار 

https://www.usaid.gov/afghanistan/food-assistance
https://www.tehrantimes.com/news/455581/Over-666m-invested-for-completion-of-Khaf-Herat-railway
https://www.tehrantimes.com/news/455581/Over-666m-invested-for-completion-of-Khaf-Herat-railway
https://theconversation.com/afghanistan-what-the-conflict-means-for-the-global-heroin-trade-165995
https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/iran-commemorates-efforts-made-by-police-and-law-enforcement-against-drug-trafficking.html
https://www.aninews.in/news/world/asia/iran-temporarily-shuts-consulate-general-in-afghanistans-mazar-i-sharif-as-violence-escalates20210812193344/
https://en.irna.ir/news/84434117/Milak-border-crossing-between-Iran-Afghanistan-reopened
https://www.bbc.com/news/world-asia-57773120
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ــا إيــران -فخالًفــا  العســكري اإليرانــي علــى طــول الحــدود الشــرقية إليــران، أمَّ
حة اإليرانيــة والحــرس الثــوري اإليرانــي فــي  لمــا تقولــه- فــإنَّ القــّوات المســلَّ
فــت تلــك القــّوات تواُجدهــا  ــب قصــوى علــى الصعيــد األمنــي  ، وكثَّ حالــة تأهُّ
علــى طــول الحــدود، بنشــر قــوات إضافيــة فــي محافظتــي خراســان الجنوبيــة 
ن الحــرس الثــوري اإليرانــي قــد نشــر قــوات مــن  وفــراه. كمــا تشــير التقاريــر إلــى أَّ
ل  طهــران ونیســابور وزاهــدان إلــى بيرجنــد؛ لمســاعدة حــرس الحــدود لمنــع تســلُّ
»طالبــان« إلــى خراســان الجنوبيــة. ونشــر الجيــش اإليرانــي أيًضــا دّبابــات »تــي – 
ــة مــن طــراز »بيــل«  ــرات مروحيــة هجومي ــخ وطائ 72 إس 1« وقاذفــات صواري
عــات فــي بيرجنــد؛ مــا يشــير إلــى أنَّ إيــران تســتِعّد ألّي تصعيــد ُمحتَمــل  ومدرَّ

ــان«. ــر مــع »طالب للتوتُّ
ــة نحــو  ــل بعــض جماعاتهــا الوكيل ــى تحوي ــران عل ــز إي ــا أن تركِّ ــح أيًض ومــن الُمرجَّ
أفغانســتان، وتعزيــز نفوذهــا فــي المناطــق الحدوديــة  ، وســيعتمد مســتقبُل 
يــة  تعــاون إيــران مــع »طالبــان« أيًضــا علــى كيفيــة تعاُمــل الحركــة مــع األقلِّ
الشــيعية فــي أفغانســتان، ويأتــي ذلــك فــي ســياق االنتقــادات المتزايــدة ضــّد 
مــن شــخصيات  تجــاه »طالبــان«  اإليرانيــة  للحكومــة  فــة«  الُمخفَّ »السياســة 
ة تقاريــر  إيرانيــة، مثــل المرجــع لطــف اللــه الصافــي الكلبايكانــي. كمــا أنَّ عــدَّ
أشــارت إلــى أنَّ إيــران تســتِعّد لتوفيــر األســلحة للــواء »فاطميــون« وإعــادة 
تنظيمــه؛ لتأميــن المناطــق الحدوديــة. وقــد اضطهــدت طالبــان فــي الماضــي 
ين عــن حركــة »طالبــان«،  يــة الهــزارة الشــيعية، إذ قــال أحــد القــادة المنشــقِّ أقلِّ
ــًرا؛ المــال عبــد المنــان نيــازي، فــي مقابلــة داخــل أفغانســتان:  والــذي ُقِتــل مؤخَّ
»جميــع الهــزارة فاطميــون، ســأقتل الفاطمييــن وجميــع مــن يلعبــون دوًرا رئيًســا 

فــي الحــرب األهليــة فــي أفغانســتان، ســأقتل اآلالف مــن الهــزارة«.
ل  ح أن تراقب طهران عالقة »طالبان« بالشيعة األفغان، وأن تتدخَّ ومن الُمرجَّ
ــت  لهــا يخــدم مصالحهــا اإلســتراتيجية، ففــي الماضــي تخلَّ فــي حــال كان تدخُّ
ــل  ــون؛ ألنَّ التدخُّ ــد مــن الشــيعة فــي مناطــق مختلفــة، وُتِركــوا يعان عــن العدي
ــى إيــران نهًجــا  ــح أن تتبنَّ ، فمــن الُمرجَّ لــم يُكــن يخــدُم مصالــح إيــران. ومــن ثــمَّ
ــز علــى تأميــن مصالحهــا االقتصاديــة؛ لمســاعدة  براغماتًيــا تجــاه »طالبــان«، يركِّ
ــق الالجئيــن األفغــان  ــر وتأميــن المناطــق الحدوديــة لمنــع تدفُّ اقتصادهــا المتعثِّ

https://www.independentpersian.com/node/157081/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1409850229105569798
https://www.thestatesman.com/world/rare-criticism-grand-ayatollah-warns-iran-not-trust-taliban-1502983576.html
https://www.skynewsarabia.com/world/1454965-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.voanews.com/extremism-watch/irans-suggestion-using-shiite-fighters-afghanistan-seen-risky
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/leaving-afghanistan/transcript/


5 يات والمخاوف مستقبل العالقات بين إيران و»طالبان«.. التحدِّ

إليهــا. ومــن الُمحتَمــل أن يكــون مــا ســبق فــي ُصلــب مواضيــع النقــاش بيــن 
ر األوضــاع بيــن  ــٌل بكشــف كيفيــة تطــوُّ ــذا فالوقــت كفي ــان«، ل طهــران و»طالب
ــرة بســبب  يــة، أو متوتِّ ن مــا إذا كانــت العالقــة بينهمــا ودِّ الجانبيــن، إذ ســيتبيَّ

االختالفــات األيديولوجيــة أو االختالفــات فــي المصالــح.




