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برنامـه ی خـروج نظامـی امریـکا باعـث ایجـاد عـدم اطمینـان قابـل توجهـی در مـورد ثبـات و امنیـت افغانسـتان و همچنان حضـور و تعامـل جامعه 

جهانـی در منطقـه شـده اسـت. در وضعیـت پـس از خروج نظامـی امریکا، کـدام رشایط بـرای انکشـاف و همکاری های امنیتـی میان کابـل، تهران و 

کشـورهای اروپایـی پیش بینـی شـده بـود؟ انتظـار، موقف و اهرم فشـار ایران در افغانسـتان چیسـت؟ درکدام سـاحه ها همکاری های سـه جانبه ممکن 

اسـت و در کـدام سـاحه ها احتامل بدسـت آوردن اهداف مشـرک وجـود دارد.

پنهانـی و آشـکار، بـه نظـر می رسـد موقف تهـران بـا توجه به آنچـه ممکن اسـت تالش 

بـرای ناامیـد کـردن ایـاالت متحـده را بـه حداکـر برسـاند، تغییـر می کند4. در پاسـخ به 

خـروج برنامـه ریـزی شـده نظامـی ایـاالت متحـده آمریـكا، ایـران ممكن اسـت راهربد 

بلنـد پروازانه تـر افغانسـتان را دنبـال كنـد. بـا ادامـه دلبسـتگی بـه کابـل، ایـران می تواند 

همزمـان از قـدرت نـرم خـود از چندیـن بازیگـر مختلـف افغانـی اسـتفاده کنـد و حتی 

بـا افزایـش حامیـت از گروه هـای مسـلح محلـی بطـور بالقـوه تعادل سیاسـی شـکننده 

کشـور را از بیـن بربد.

قدرت نفوذ متنوع ایران در افغانستان

از سـال 2001 م ، ایـران نفـوذ خـود را در میـان ذی نفعـان مختلـف افغانسـتان حفـظ 

کـرده و گسـرش داده اسـت کـه اکر ایـن ذی نفعان کنـرول بخش های راهـربدی دولت 

و نهاد هـای امنیتـی را در دسـت دارنـد. در جریـان حمله شـوروی سـابق به افغانسـتان، 

ایـران از جناح هـای شـیعه مبـارزان مقاومـت مجاهدان پشـتیبانی كرد، یكـی از بخش ها 

تـالش بـرای بیـرون رانـدن شـوروی ها بـود. ایـران بـا ارایـه کمک هـای خـود همچنـان 

تـالش می کـرد تا تسـلط یـک "دولـت تبعید شـده" منحرصاً سـنی نشـین در پاکسـتان را 

کـه مورد حامیت دشـمنانش قـرار دارد، متعادل کند: کشـور میزبان، عربسـتان سـعودی 

و ایـاالت متحـده ی امریـکا. در جریـان جنـگ داخلـی دهـه 1990 م، ایـران از دولـت 

ربانـی حامیـت کـرد کـه ایـن دولـت در قدم نخسـت تحت سـلطه ی قـوم تاجیـک بود.

پـس از فروپاشـی دولـت در سـال 1996 و رویـا رویـی با یـک رژیم خصامنـه طالبان، 

ایـران ایجـاد ائتـالف ضـد طالبـان )کـه اغلـب بـه آن اتحـاد شـامل گفتـه می شـود(5  را 

ایران و افغانستان: وضعیت 

افغانسـتان یکـی از مهمریـن همسـایه های کشـور ایران بشـامر مـی رود، نه تنهـا بخاطر 

داشـن مـرز طوالنـی مشـرک و روابـط فرهنگـی، مشـرکات تاریخـی و زبانـی؛ بلکـه 

بدلیـل داشـن موقعیـت جیوپولیتیـک و داد و سـتد هـای اقتصـادی1. از زمـان انقـالب 

اسـالمی 1979 م در ایـران، رویکرد ایران نسـبت به افغانسـتان بسـیار محافظـه کارانه تر 

از روابـط خارجـی آن بـه سـمت غـرب بـوده اسـت. حتی اکـرآ ایـن رابطه بدلیـل رابطه 

خصامنـه بـا امریـکا و تاحـدی حتی در زمان حمله شـوروی سـابق به افغانسـتان، تحت 

تآثیـر قرارگرفتـه اسـت. پـس از قتـل ده دیپلـامت در سـال 1998 م در شـامل، والیـت 

مـزار رشیـف، تهـران بحرانـی را کـه تقریبـاً بـه جنگ بـا طالبان منجر شـود و سـپس در 

کابـل حکومـت مـی کـرد، کاهـش داد. اندکـی پـس از آن، ایـران در ابتدا بـرای مداخله 

نظامـی ناتـو در سـال 2001 پشـتیبانی خـود را اعـالم کـرد. بـا ایـن حـال، در سـالهای 

بعـد، برخوردهـای لفظـی و پنهانی واشـنگن بـا ایران گام هـای اولیه آنچه ممکن اسـت 

"تنظیـم مجـدد2" راهـربدی باشـد را به وخامت کشـاند.

طـی دو دهـه گذشـته، ایـران از یـک راهـربد عمـل گرایانـه رسد نسـبت بـه افغانسـتان 

پیـروی کـرده اسـت، ایـن راهربد چنـد وجهـی و اغلب بـه ظاهـر متناقض بوده اسـت3. 

بـه گفتـه ی یکـی از مفـران، این سیاسـت )خطرنـاک( "راهـربد محافظه کارانه" شـامل 

پشـتیبانی از ثبات سیاسـی در کابل اسـت، در حالیکه روابط خود را با طالبان گسـرش 

می دهـد، حتـی جنگ جویـان طالـب را مسـلح می کند، تـا اقدامات ضد شـورش آمریكا 

را بطـور ماهرانـه نـاکام جلوه دهـد. اخیراً، ایـران در پیام رسـانی خود دربـاره روند صلح 

افغانسـتان دفـاع از حاکمیـت کابـل را آغـاز کـرده اسـت: از طریـق سـازش و رویارویی 

1 پروژۀ "از عدم قطعیت تا اسراتیژی: احتامالت سناریوهای برد-برد آینده در منطقۀ و افغانستان چیست؟" این یک تالش مستقل بنیاد فریدریش ایربت است، تا پیرامون سناریوهای احتاملی برای همسایه گان افغانستان، تعدیل پالیسی ها و نیازمندی به یک

اسراتیژی جامع در بین پالیسی سازان خارجی اروپا، بحث صورت گیرد. این خالصۀ پالیسی بخشی از یک پالیسی است که توسط اندریو واتکینز و داکر تیمور شاران تألیف شده است، تا درباره پیامدهای خروج امریکا و مذاکرات صلح افغانستان با ابزارهای

https://afghanistan.fes.de/publications . پالیسی موجود، منافع اسر اتیژیک و چالش های رشیکان اصلی در داخل و خارج افغانستان، بحث صورت گیرد. لیست کاملی از این خالصۀ پالیسی ها را می توانید، در آدرس ذیل به دسرس داشته باشید.

2 پس از حادثه 11 سپتمرب، روابط  تهران و واشنگن گرم تر شد، ایران در کنفرانس بن سال 2001 م نقش سازنده ای ایفا کرد و از حمالت نظامی ایاالت متحده علیه طالبان پشتیبانی کرد.

3 برای معلومات بیشر به کتاب بروس کوپکه نویسندۀ "راهکار ایران در قبال افغانستان " ، )2013(: تکامل عمل گرایی راهربدی"، موسسه تحقیقات صلح بین املللی استکهلم  مراجعه کنید، سپتمرب 2013.

4 میثم بهراوش، )2019(، " ایران در افغانستان چه می خواهد؟"، الجزیره ، 4 فربوری 2019.

5 در ماه اگست سال 1998 م، طالبان بعد از ترصف مزار رشیف، 8 تن دیپلومات و 1 خربنگار ایرانی را در  قونسلگری این کشور بقتل رساندند.
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تسـهیل و کمـک کـرد. بـر خالف پیـش از سـال 2001، تهران روابـط خود بـا طالبان را 

بـه عنـوان عنـرصی دیگـر از قدرت نفـوذ راهـربدی خود بـرای تضعیـف منافـع آمریکا، 

حفـظ نفـوذ در سیاسـت افغانسـتان و بـه حداقـل رسـاندن خطـرات موقعیـت منطقه ای 

خـود تلقـی می کنـد. ایـران بـه طـور مخفیانه بـه عنـارص درون طالبـان، به ویـژه عنارص 

مسـتقر در غـرب افغانسـتان کمـک می کـرد. مـال اخـر منصـور6،  جانشـین مـال عمر، 

در مـاه مـه 2016 از سـفر بـه ایـران بازگشـت، زمانیکـه در یـک حمله هواپیـامی بدون 

رسنشـین در بلوچسـتان، نزدیـک بـه مـرز پاکسـتان با ایران کشـته شـد.

در سـه سـال گذشـته، ایران بـه طور عمومـی چنین متاس هایـی را پذیرفتـه و حتی اخیرآ 

طالبـان را بـرای گفت گـو در تهـران در جنـوری 2021 م 7، میزبانـی کرده اسـت. با این 

حـال، مقامـات ایرانـی اسـتدالل می کننـد کـه این سیاسـت ناشـی از تهدیدهـای دولت 

اسـالمی و کمـک به روند صلح افغانسـتان اسـت8.

ایـران قـدرت نرم قابـل توجهی در افغانسـتان اعامل می کند. این کشـور از سـال 2001 

م بیـش از نیـم میلیـارد دالر در قبال بازسـازی افغانسـتان تعهد کـرده و در کنفرانس جنیو 

در نوامـرب 2020 م رشکـت کـرده بـود. مقامـات ایرانـی معتقدنـد کـه می توانـد کمـک 

بیشـری کننـد، امـا تحریم هـای ایاالت متحـده امریکا مانـع کمک های سـخاومتندانه تر 

آن شـده اسـت. با پیشـی گرفـن از پاکسـتان، در سـال 2017-2018 ، ایـران بزرگرین 

رشیـک تجـاری افغانسـتان شـد و بـا وجـود تحریم هـا 9، حـدود دو میلیـارد دالـر )22 

درصـد از سـهم بـازار مـرصف افغانسـتان( را صـادر کـرد. ایـران بـرای تحکیـم نفـوذ 

راهـربدی اقتصـادی خـود، در برخـی از پروژه های اساسـی زیربنایی تجـاری و ترانزیتی 

در غـرب افغانسـتان رسمایـه گـذاری کـرده اسـت. خـط آهـن خوف-هـرات کـه اخیـراً 

تکمیل شـده اسـت و بنـدر چابهار، مسـیرهای تجاری رسیعـر تجاری و امـکان اتصال 

منطقـه ای و دسرسـی بـه بازارهـای آسـیای میانـه10  را به ایـران فراهم می سـازد.

تهـران بـه طـور مـداوم از پناهنـدگان رسـمی ثبـت شـده افغـان بـه عنـوان ابـزار فشـار 

سیاسـی، سیاسـت خارجـی اضافـی بـرای حفظ منافـع خـود در افغانسـتان - یـا حتا به 

سـادگی در درگیـری بـا ایاالت متحده اسـتفاده کـرده اسـت 11. طبق برآوردهای رسـمی 

از سـال 2014 م تـا اوایـل سـال 2020 م، حـدود 3.5 میلیـون افغـان در ایـران زندگی 

می کردنـد - از ایـن تعـداد، فقـط بیـش از 950 هـزار پناهنـده افغـان ثبـت شـده و 2.5 

میلیـون تـن نیـز کارگـر مهاجر فاقـد اسـناد بودنـد 12. بسـیاری از پناهندگان ثبت شـده، 

شـهروندان درجه دوم و سـوم اسـتند که دسرسـی محدودی به بهداشـت، تحصیالت و 

شـغل دارنـد. در مـاه مـه 2019 م، معـاون وزیر امـور خارجه ایـران هشـدار داد که اگر 

ایـاالت متحـده بـه اعـامل تحریم هـای بیشـر علیـه ایـران ادامـه دهـد 13، ایـران اخراج 

پناهنـدگان افغـان را بررسـی خواهـد کرد.

رسانجـام، عامـل دیگـری بـر نفـوذ ایـران در ایـن کشـور سـنگینی می کنـد، کـه عمیقـا 

بسـیاری از افغانهـا را نگـران می کنـد. از سـال 2015 م، ایـران پناهنـدگان شـیعه افغان 

را بـرای پیوسـن بـه نـربد بـا داعـش در سـوریه در تشـکل های شـبه نظامـی جـذب کرد 

و بـه جوانـان افغـان نویـد راهـی برای شـناخت قانونـی و اجتامعـی در ایـران را داد 14. 

ایـن تشـکیالت که اکنـون به گـروه فاطمیون معروف اسـت، اخیراً توسـط وزیـر خارجه 

ایـران بـرای حامیـت از نیروهـای امنیتی افغانسـتان پیشـنهاد شـده اسـت. این پیشـنهاد 

بسـیاری از افغان هـای را کـه نگـران تأثیـر چنیـن ترتیبـی بـر حاکمیـت و محیـط امنیتی 

بودنـد، نگـران و آزرده خاطـر سـاخت. در صـورت وخیم تر شـدن وضعیت افغانسـتان 

مشـخص نیسـت کـه آیـا ایـران می خواهـد ایـن جنگ جویـان را مسـتقر کنـد، یـا آنها را 

توامننـد سـازند، یـا خیـر و اگـر چنیـن اسـت، چگونـه و بـا چـه هدفـی. سـابقه ایـران 

بـا همسـایه رشقـی خـود اغلـب بـه سـمت محافظـه کاری گرایـش دارد. بـا ایـن حـال، 

سیاسـت خارجـی آن بـه طـور کلـی قاطعانه تر رشـد کرده اسـت و یـک افغانسـتان پس 

از آمریـکا ممکـن اسـت خـال قـدرت را بیـش از حـد وسوسـه انگیز ایجـاد کند.

انتظار و موضع ایران در مورد روند صلح افغانستان

ایـران از نزدیـک مذاکـرات صلـح افغانسـتان را متاشـا می کنـد و تـالش می کنـد تـا 

تأثیـرات و نتایـج بالقـوه ایـن پروسـه را بـر وضعیـت منطقه ای خـود کاهش دهـد. ایران 

بـرای تعامـل با روند صلح افغانسـتان هـر آنچه در تـوان دارد را انجام داده اسـت. تهران 

علـی رغـم اینکـه توسـط ایـاالت متحده تـا حـد زیـادی از روند صلـح افغانسـتان کنار 

زده شـده اسـت، بـا رهـربان دوحـه و کویتـه طالبـان متـاس برقرار کـرده اسـت و میزبان 

هیات هـای طالبـان بـوده اسـت. امـا برخالف برخـی دیگر از کشـورهای منطقـه، به نظر 

منی رسـد کـه رویکـرد ایـران در قبـال افغانسـتان در نتیجـه مذاکـرات )و قـدرت مسـلط 

آینـده در کابـل( باشـد. تهـران بـه طـور مـداوم عمل گرایی عمیق و سـهولت در نوسـان 

6 یوچی دریزن، " تیم های ویژه ایران با طالبان جهت مبارزه با گروه داعش موسوم به "دولت اسالمی" ، راهکار خارجی، 26 می 2016 م.

7 ایاز گل، )2016(، " ایران جهت تبادل نظر در مورد پروسه صلح افغانستان به پشتیبانی ایاالت متحده امریکا، از طالبان میزبانی می کند"، صدای امریکا، 26 جنوری 2021 م.
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سابقه ایران با همسایه رشقی اش به سوی تدبیر. با این 

حال، سیاست این کشور در مجموع قاطعانه تر شده 

و یک افغانستان پس از امریکا ممکن است، خالی 

قدرت بیش از حد فریبنده ای را به وجود آورد. 

3 . همه در موقف رشقی خود، خونرد هستند؟ رابطه متحول ایران با افغانستان در حال گذار



روابـط خـود بـا همسـایه رشقـی خـود را نشـان داده اسـت. فراتـر از واکنـش، موضـوع 

ثابـت دیگـری برای هدایت سیاسـت ایران به نظر می رسـد: آیـا ایاالت متحـده ی امریکا به 

خـروج خـود ادامـه داده و ارتـش خـود را به طـور کامـل از منطقه خـارج می کند.

ایـران منتقـد برجسـته توافـق آمریكا و طالبـان بوده و در غیـاب دولت افغانسـتان و دیگر 

ذی نفعـان اصلـی منطقـه در مذاكـرات صلـح، ایـن پروسـه را "ناقـص" خوانـده اسـت. 

اگرچـه تهـران از مذاکـرات بین االفغانـی افغانسـتان در دوحـه اسـتقبال کرده اسـت، اما 

همچنـان رویکـرد آمریـکا و تعهـد طالبـان را به رونـد صلح زیر سـوال برده اسـت که از 

عـدم موفقیـت این گروه در کاهش خشـونت آشـکار اسـت. ایـران همچنـان تأکید کرده 

اسـت کـه چگونه ایـاالت متحده با تعهداتـی از جانب دولـت افغانسـتان، حاکمیت این 

کشـور را نادیـده گرفتـه اسـت و از آن چشم پوشـی می کنـد. عالوه بـر این، ایـران متایل 

خـود را بـرای رشکـت در گفت گوهـای آینـده صلح افغانسـتان ابـراز کرده اسـت. تهران 

بـار دیگـر تأكیـد كـرده اسـت كـه یـك رونـد صلـح موفقیـت آمیـز مسـتلزم گفت گـوی 

همه جانبـه بـا متـام اقشـار سیاسـی جامعـه افغانسـتان و یـك رونـد تحـت مالكیـت و 

متلـك افغان هـا کـه كابـل در مركزیت آن پروسـه قرار داشـته باشـد، می باشـد.

ایـران ادعـا می کنـد کـه توافـق ایـاالت متحـده و طالبـان تـوازن سیاسـی قـدرت را در 

داخـل و خـارج از کشـور بـر هم زده اسـت، و باعث می شـود کـه طالبـان از یک موقف 

قوی تـری کار کننـد، کـه به گفته تهـران، ایـن می تواند فرصت صلـح در افغانسـتان را به 

خطـر مواجـه سـازد. گذشـته از ابراز نـا امیدی و در حاشـیه قرار داشـن در یک پروسـه 

و امـور مهـم منطقـه ای، تهران تاکنون تأثیرات منفی محسوسـی را متحمل شـده اسـت.

بـا توجـه بـه سـابقه تهـران در افزایـش تعامـل خـود بـا ایـن گـروه، قبـل از دسـتیابی بـه 

صلـح توسـط ایـاالت متحـده، هشـدارهای آن در مـورد صعـود طالبـان تـا حـدودی 

پـوچ اسـت. در حقیقـت، بـه نظـر می رسـد کـه ایـران در صـورت پیرشفت ایـن روند و 

دسـتیابی ایـاالت متحـده به رشایطـی که بـرای نهایی کردن خـروج خود کافـی می داند، 

دسـتاوردهای زیـادی کسـب خواهـد کـرد. بنابرایـن، بـه نظـر می رسـد موضع ایـران در 

قبـال صلـح افغانسـتان تأییـد می کنـد کـه موقـف آن کشـور بـه هـامن انـدازه مخالفـت 

فرصـت طلبانـه بـا سیاسـت های ایـاالت متحـده تحـت تأثیـر قـرار می گیـرد.

از سـال 2019 م، متایـل بـه دوسـتی رئیـس جمهـور غنـی در قبـال ایـران بـا اسـتقبال 

خوبـی روبـرو شـده اسـت - شـاید بازتابـی از اختالفـات زیـاد میـان کابـل و واشـنگن 

باشـد و در نتیجـه، تهـران پیام هـای اصلـی خـود را مطابـق با دسـتور کار کابـل پیرامون 

رونـد صلـح تنظیـم کـرده اسـت. در متاس هـای غیـر مسـتقیم و در پـس پـرده، هـر دو 

کشـور بـا امضـای توافق نامـه امنیتی دوجانبه بـا کابل در انتصـاب حامیان اصلـی ایرانی 

در موقف هـای راهـربدی دولـت به ایران امتیاز داده اند. مشـخص نیسـت کـه این روابط 

دوسـتانه فقـط بـرای ارسـال پیـام بـه ایـاالت متحده امریـکا اسـت، یا یک تـالش جدی 

بـرای گسـرش روابـط دوجانبـه بسـیار فراتـر از هرگونه سـابقه در تاریخ پسـین.

تهـران از سـال 2003 م بـه ایـن  سـو خواسـتار یـک جـدول زمانی بـرای خـروج ناتو از 

افغانسـتان شـده اسـت. بـا این حـال، آنها اکنـون همچنـان از "خـروج مسـئوالنه" برای 

جلوگیـری از فروپاشـی سـاختار سیاسـی موجـود افغانسـتان و اطمینـان از بـه دسـت 

گرفـن کامـل قدرت توسـط طالبـان دفـاع می کنند. ایـران همچنـان بر این عقیده اسـت 

کـه آتـش بـس باید پیـش رشط حرکت بـه جلـو در روند صلح باشـد، موضعی کـه کابل 

نیـز بـر آن تآکیـد دارد. مقامـات در مـورد تالش هـا مبنـی بـر جاگزینـی دولـت فعلـی با 

دولـت موقـت هشـدار می دهنـد و تآکیـد می کننـد كـه ایـن امـر می توانـد منجـر به خال 

قانونی و سیاسـی شـود و از این رو به بی نظمی و خشـونت منجر شـود، اگر چه شـاید 

باعـث از هم پاشـیدگی كامل نگـردد. تهران همچنان بـرای حفظ دسـتاوردهای دهه های 

گذشـته ماننـد حقـوق زنـان، حقـوق اقلیت هـای قومـی و مذهبـی و نقش اساسـی تر و 

فعال تـر بـرای سـازمان ملـل متحد، به عنـوان مثال با حامیـت از مناینده ی ویژه سـازمان 

ملـل متحـد در رونـد صلح، تـالش زیادی کرده اسـت.

علـی رغـم همـه این مـوارد، تهـران آشـکارا توانایـی خـود را بـرای تأثیرگذاری بـر روند 

صلـح افغانسـتان و پویایـی درگیری هـا از راه هـای غیر مفید )بـه عنوان مثـال نظرات ماه 

جنـوری در مـورد فاطمیـون و میزبانـی از یـک هیـات برجسـته طالبـان از سـوی تهران( 

اعـالم کـرده اسـت. ایـن تصادف هـا دقیقـآ بـا دولـت جدید ایـاالت متحـده امریـکا در 

مـورد تصامیـم پیوسـن و نـه پیوسـن بـه توافق نامه دوحـه همزمان اسـت.

همـه مـوارد فـوق بـا طـرح تهـران در زمینـه اسـتفاده از سیاسـت های ایـاالت متحـده 

مطابقـت دارد. سـایر منافـع اصلی نیـز تعامل عملی ایـران را در افغانسـتان هدایت کرده 

انـد. افزایـش ارتباط آن با طالبان مسـلامً تا حدی ناشـی از تهدیدهای ارائه شـده توسـط 

دولـت اسـالمی از سـال 15/2014 بـوده اسـت. اگرچـه بـه شـکل پنهانی، ولـی ایران 

قبـل از آن هـم روابـط خویـش را با گروه های شورشـی گسـرش مـی داد. نگرانـی ایران 

مبنـی بـر اینکه خـروج رسیع  نظامـی امریکا ممکن اسـت موج جدیـدی از فعالیت های 

تروریسـتی را بـه وجـود آورد کـه مهـار آن دشـوار اسـت، احتـامالً واقعـی اسـت. امـا 

وضعیـت تقابـل ایـران در برابر ایاالت متحده تنها رشـته مشـرک در بسـیاری از مواضع 

پیچیـده و متناقـض ایـن کشـور در مـورد صلح و آینده افغانسـتان اسـت.

ایران و اتحادیه ی اروپا: دستیابی به اهداف مشرتک؟

افغانسـتان ممکن اسـت یک بسـر سیاسـی اضافـی را به ایـران جهت تعامـل و برقراری 

ارتبـاط بـا جامعه بیـن املللـی از جمله اتحادیـه ی اروپا در مـورد چندین منافع گسـرده 

وهم گـرا فراهـم منایـد. در حـال حـارض یـک رابطـه کاری سـازنده بیـن ایـران و قدرت 

هـای اروپایـی - انگلیس، فرانسـه، آملـان و به طور کلـی اتحادیه ی اروپا وجـود دارد که 
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ایـن رابطـه برمی گـردد بـه زمـان و برنامـه جامـع مشـرک JCPoA( 2015(، معـروف به 

توافـق هسـته ای ایـران،  کـه می توانـد در اداره جدید رییـس جمهور امریکا بایـدن دوباره 

احیـا شـود. اتحادیـه اروپـا قبـالً گفتـه اسـت كـه در صـورت لغـو تحریم هـای ایـاالت 

متحـده، كنوانسـیون JCPoA و بـه دنبال آن كنوانسـیون همکاری تجـاری در زمینه انرژی 

را پشـتیبانی خواهـد كرد.

بـا خـروج نظامـی امریـكا و پیش بینی این كـه  در دوره بایـدن، احتامل  دارد تـا تحریم ها  

کاهـش یـا حتـی لغـو گـردد، اتحادیـه ی اروپـا، ایـران و افغانسـتان فرصتـی عالـی برای 

تعریـف مجـدد روابـط خود در مـورد اهـداف و منافع اصلی دارنـد. این مـوارد می تواند 

شـامل مبـارزه بـا تروریـزم، ادغـام اقتصـادی و تجـاری، مهاجـرت از مرزهـا و مدیریت 

قاچاق مـواد مخدر باشـد.

اتحادیـه ی اروپـا بـا توجـه بـه مشـرکات فرهنگـی - زبانـی، اقتصـادی و سیاسـی در 

افغانسـتان بـرای کمـک بـه آشـتی، ادغـام مجـدد و تالش هـای بازسـازی پـس از توافق 

صلـح می توانسـت از ایـن ظرفیـت هـا بطـور کامـل و مفیـد آن اسـتفاده منایـد. ایـران 

می تواند نقش سـازنده ای داشـته باشـد در مهار و متعادل سـازی برخـی از اخاللگرهای 

بـا لقـوه سیاسـی و کسـانی کـه در داخـل طالبـان اختیـار ابزارهـای خشـونت آمیـز و 

تسـلیحات را دارنـد.

بـا توجـه بـه تحریم های ایـاالت متحـده و عدم توانایـی ایران در دسرسـی بـه بازارهای 

جهانـی، افغانسـتان بـه عنوان رشیک تجـاری اصلی ایران ظاهر شـده اسـت. اتحادیه ی 

اروپـا و ایـران می تواننـد در تسـهیل همکاری هـای اقتصـادی منطقه ای و ادغـام تجارت 

از نزدیـک همـکاری کننـد. پروژه هـای اساسـی زیربنایـی ایـران بـه بهریـن وجهـه برای 

ایـن هدف مناسـب هسـتند، اما رویكـرد جامع تر و کلی تری در مورد كشـورهای آسـیای 

میانـه نیاز اسـت كـه اتحادیه ی اروپا می تواند در تسـهیل این امر پیشـگام باشـد. کشـور 

ایتالیـا در حـال تکمیـل کـردن مرحلـه 4 راه آهـن اسـت کـه بـا خـط آهـن خوف-هرات 

اتصـال ایـران را بـا آسـیای میانـه از طریـق افغانسـتان فراهم خواهد کـرد. ایـران امیدوار 

اسـت کـه افغانسـتان را در برنامه هـای خـود بـرای صـادرات سـاالنه 80 میلیـارد مـر 

مکعـب گاز طبیعـی خـود بـه کشـورهای آسـیایی و اروپایی تا سـال 2025 قـرار دهد و 

در عیـن حـال برنامـه دارد تـا صـادرات غیرنفتـی خویـش را به افغانسـتان افزایـش دهد. 

در یـک وضعیـت پـس از جنـگ، تهـران می تواند بـه عنوان یک کشـور رسمایـه گذار در 

بخـش آمـوزش، توسـعه تخنیکـی و مسـلکی، که ایـن رسمایه گـذاری نیز شـامل بخش 

صحـت، مراقبت هـای بهداشـتی و سـایر بخـش هـا میگردد، حضور داشـته باشـد.

فراتـر از اجنـدای موضوعـات امنیتـی، ایـران در چندیـن جلسـه منطقه ای و بیـن املللی 

منطقـه ای،  چالش هـای  حـل  بـرای  کـه  اسـت  داده  نشـان  و  اسـت  کـرده  همـکاری 

جلسـه های سـه جانبـه و چنـد جانبـه را ترجیح می دهـد. به عنـوان مثال، ایـران با هدف 

تقویـت همـکاری و گفت گـوی سیاسـی بیـن کشـورهای منطقـه، از سـال 2011 عضو 

حیاتی در کنفرانس قلب آسـیا / و پروسـه اسـتانبول بوده اسـت. این کشـور با پاکسـتان 

از نزدیـک همـکاری کـرده اسـت در راسـتای تطبیـق راهـربد راه حل هـای افغانسـتان که 

توسـط کمیسـاری عالـی پناهنـدگان سـازمان ملـل متحـد بـرای کمـک بـه بازگشـت و 

اسـتقرار مجـدد پناهنـده گان افغـان تسـهیل شـده اسـت. از آن زمـان، ایران عضـو گروه 

متـاس بیـن املللـی در مورد افغانسـتان و پاکسـتان اسـت.

اتحادیـه ی اروپـا و ایـران هـر دو بـه عنـوان مـرصف کننـده گان بـزرگ، از قاچـاق مـواد 

مخـدر رنـج می برنـد. اتحادیـه ی اروپـا می توانـد امکان تسـهیل یـک شـیوه ی منطقه ای 

بـرای بررسـی مرزها و رشیک سـاخن اطالعـات را برای مدیریـت و جلوگیری فرامرزی 

تجـارت و قاچـاق غیرقانونـی مـواد مخـدر را در مرزهـای افغانسـتان بررسـی کنـد. هر 

دو کشـور می تواننـد در جوامـع اطـراف مـرز رسمایـه گـذاری کننـد و مردم را به کشـت 

محصـوالت جاگزیـن تریـاک تشـویق کنند.

مهاجران افغان در حال بازگشت از ایران در مرز اسالم قلعه، هرات 2020. بنیاد فریدریش ایربت / محمد عارف کریم(
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بـرای موفقیـت در رونـد صلـح کـه در حـال جریـان اسـت، نیاز بـه رسمایه گـذاری قابل توجه تری به اسـاس کارشـیوه رسـمی تر منطقـه ای اتحادیـه ی اروپا بـه عنوان یک کمـک کننده 	�

اصلـی وجـود دارد. چنیـن چارچوبـی منطقـه ای فرصتـی عالـی بـرای تعامـل مسـتقیم با ایـران خواهد بـود. از آنجایی کـه ایران احسـاس می کرد کـه در روند صلح افغانسـتان توسـط 

دولـت پیشـین ایـاالت متحـده امریـکا در حاشـیه قـرار گرفته اسـت، ایـن روند مدتـی طول می کشـد تا دولـت جدید بایـدن روابط دوجانبـه را گرم کنـد، اتحادیـه ی اروپـا می تواند در 

ایـن فاصلـه زمانی ایـن خال را پـر کند.

در صـورت عـدم موفقیـت در رونـد صلـح و خـروج نظامـی امریـكا از افغانسـتان، احتامالً رقابـت و تنش در میـان بازیگـران منطقه ای شـدت می یابد. ائتـالف ضد ایرانـی که ایاالت 	�

متحـده بـا عربسـتان سـعودی، کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس و ارسائیـل کـه توسـط ترامپ دنبال شـد، حتی اگر توسـط بایـدن تسـهیل شـود، می تواند پویایـی منطقـه را متوقف و 

پیچیـده تـر کنـد. اتحادیـه ی اروپـا بایـد از قـدرت دعـوت و روابـط مثبـت خـود، بـه ویژه بـا ایـاالت متحـده، پاکسـتان و هند اسـتفاده کند تـا اطمینـان حاصل کنـد که منافـع مرشوع 

ایـران رعایت می شـود.

اتحادیـه ی اروپـا بـرای حـل اختالف هـای طوالنـی مـدت میان ایـران و افغانسـتان، از جمله اختالف هـای تاریخی در مـورد دریای هریـرود را بایـد از طریق میانجی گـری حل و فصل 	�

کنـد. نقـش اتحادیـه ی اروپـا می تواند حتی به شـکل غیرمسـتقیم باشـد، شـاید سـازمان ملل متحـد را بـه میانجی گـری در اختالف های آبی میـان افغانسـتان و ایران در مـورد دریا های 

هیرمنـد و هریرود تشـویق کند.

بروکسـل بایـد بـه تقویـت ارتبـاط درون منطقـه ای بیـن آسـیای جنوبـی و آسـیای مرکـزی از طریق افغانسـتان کمـک کند، به طـور بالقـوه می تواند ایـران را دعـوت کند، تـا در تالش ها 	�

بـرای تشـویق کشـورهای همسـایه بـرای آزاد سـازی تعرفه هـا و موافقت نامه هـای ترانزیتـی رشکت کند.

ایـران بایـد از اسـتفاده پناهنـده گان افغـان بـه عنوان نقطه فشـار خـودداری کند. چنین سیاسـتی احتـامالً منجر به افزایش احساسـات منفـی عمومی در افغانسـتان می شـود. اتحادیه ی 	�

اروپـا می توانـد بـا ایـران و سـایر نهادهای سـازمان ملـل از جمله کمیسـاری عالی پناهنده گان سـازمان ملـل متحد بـرای ایجاد راه حل های جامع برای بازگشـت به کشـور و پشـتیبانی 

از پناهنـده گان افغـان همکاری کند.

ایـران همچنـان بایـد از هرگونـه تشـویق یـا اعـزام و یـا فعال سـازی جنگ جویـان فاطمیـون در افغانسـتان خـودداری کنـد. تاریخچـه شـبه نظامیان و جناح هـای مسـلح مـورد حامیت 	�

خارجـی هم اکنـون بسـیار پـر از تأثیـرات منفـی اسـت. هامنطـور کـه عمل گرایـان در تهـران بایـد بـه خاطر بسـپارند، اینهـا غالباً بـا اثـرات مبنی بر لربیز شـدن به کشـورهای همسـایه 

همـراه بوده اسـت.

پیشنهادات

دربارٔه نویسندگان

ــری  ــدت در جلوگی ــه ش ــتان  و ب ــح افغانس ــای صل ــم اندازه ــات و چش ــر منازع ــق و تحلیلگ ــز، محق ــو واتکین اندری

ــرای ســازمان ملــل، نهــاد هــای برشدوســتانه، دولــت  ــن در افغانســتان ب ــل اســت. وی پیــش از ای از منازعــات  دخی

ــوان یــک محقــق مســتقل کار کــرده اســت. ــه عن ــاالت متحــده و ب ای

داکــر تیمــور شــاران اســتاد الحاقــی پالیســی عامــه در دانشــگاه امریکایــی افغانســتان اســت و پیــش از ایــن تحلیلگــر 

ارشــد گــروه بحــران بیــن املللــی در افغانســتان بــوده اســت. 

دربارٔه عکس روی جلد: 

رصافان افغان برای معامله با ارز خارجی در مارکیت رصاف هرات جمع شده اند. 4 اکترب 2012. 
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