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تاریخ دریافت1391/9/3 :
تاریخ پذیرش1391/12/11 :
چکیده
تحوالت افغانستان براي جمهوري اسالمي ايران كه داراي مرزهاي طوالني با آن كشور است ،داراي اهميت زيادي است.
حوادث  11سپتامبر و حمله اياالت متحده به افغانستان و سرنگوني طالبان ،بر اهميت و حساسيت اين كشور افزود .ايران و
اياالت متحده در سرنگوني طالبان منافع مشتركي داشتند؛ اما اين تفاهم مقطعي پس از اعالم ايران بهعنوان «محور شرارت»
در ژانويه  2002از سوي رئيسجمهور آمريكا ،جورج بوش پسر برهم خورد و دشمني بين دو كشور افزايش يافت و همين
امر ،دورنماي همكاري بين ايران و اياالت متحده در افغانستان را كاهش داد.
با روي كار آمدن اوباما در سال  2002و امضاي توافقنامه برجام ،احتمال رويارويي نظامي ايران و آمريكا كاهش
يافت .هدف مقاله حاضر كه به روش توصيفي تحليلي انجام شده ،پاسخ به اين پرسش است كه پس از سقوط طالبان ،چه
زمينههاي همكاري و رقابت بين ايران و اياالت متحده آمريكا در افغانستان وجود داشته است؟ بهنظر ميرسد ايران و اياالت
متحده منافع مشتركي در ثبات و امنيت افغانستان داشته باشند .اين منافع شامل كمك به دولت كابل ،جلوگيري از قاچاق
مواد مخدر ،رسيدگي به بحران پناهندگان افغان ،افزايش توانمندي نيروهاي امنيتي افغانستان و ايجاد انگيزه براي آشتي ملي
است؛ اما تحوالتي مانند امضاي پيمان استراتژيك بين اياالت متحده و افغانستان ،بر نگرانيهاي امنيتي ايران افزوده است.
خروج نسبي نيروهاي آمريكايي از افغانستان ،فرصتي ديگر براي تعامل دوباره با ايران پديد آورد .اياالت متحده آمريكا
پس از يك دهه مداخله نافرجام ،بايد تهران را شريكي مناسب براي بهبود چشم انداز صلح و ثبات در افغانستان بهشمار
آورد؛ اما تنش در روابط ايران و اياالت متحده و تضاد ساختاري دو كشور ،تاكنون مانع اين مهم شده است.
واژههای کلیدی :افغانستان ،ايران ،اياالت متحده آمريكا ،رقابت ،همكاري
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مقدمه

افغانستان از كشورهایی است كه داراي قرابت فرهنگی و تمدنی بسیار زیادي با ایران است
و در حوزه تمدنی ایرانی قرار دارد .از گذشتههاي دور ،روابط نزدیكی بین ایران و
افغانستان وجود داشته است كه البته ،قدرتهاي بزرگ بر این روابط تأثیرگذار بودهاند .در
قرن نوزدهم ،انگلستان بهلحاظ منافع خود در هندوستان ،افغانستان را بهعنوان منطقه حائل
بین ر وسیه و ایران قرار داد .این سیاست تا ابتداي قرن بیستم كه افغانستان به استقالل دست
یافت ،ادامه پیدا كرد .پس از وقوع انقالب اسالمی و حمله اتحاد جماهیر شوروي به
افغانستان در سال 1919م ،ایاالت متحده به همراه قدرتهاي دیگر غربی و كشورهاي
محافظه كار عرب ،مجاهدین را علیه اتحاد شوروي سازماندهی كردند و سرانجام اتحاد
شوروي پس از تحمل تلفات جانی و مالی بسیار زیاد افغانستان را ترك كرد .حكومت
طرفدار شوروي در افغانستان دوام چندانی نداشت و با ورود مجاهدین سرنگون شد .در
این سالها ایاالت متحده توجه سرسري به افغانستان داشت؛ اما وقوع حوادث  11سپتامبر
 2111مجددا توجه آمریكا را به افغانستان معطوف ساخت .حوادث  11سپتامبر از یك
طرف ،جهان را با شوك عظیمی روبهرو كرد و از سویی دیگر ،فرصتی در اختیار
نظریه پردازان سیاست خارجی ایاالت متحده قرار داد تا حضور خود را در راستاي كسب
منافع بیش تر در مناطق حساس و استراتژیك جهان گسترش دهد .حوادث  11سپتامبر
ادبیات جدیدي را وارد عرصه نظام بینالملل نمود و آن مبارزه با تروریسم توسط ایاالت
متحده آمریكا و همپیمانانش بود .پس از سال  2111آمریكا حضور گستردۀ نظامی ،سیاسی
و اقتصادي در افغانستان ،كشور همسایۀ ایران داشته است .حضور نظامی و سیاسی آمریكا
در كشور ،نگرانیهایی را براي ایران آفریده است .مهمترین نگرانی ،استفاده از خاك
افغانستان در برابر ایران بوده است .تحوالت اخیر افغانستان و قدرت گرفتن نسبی طالبان از
دیگر مسائلی است كه دولت افغانستان را متزلزل كرده است و این بیثباتی تأثیر خود را بر
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امنیت مرزهاي شرقی ایران خواهد داشت و همین امر همكاري كشورهاي منطقهاي و
فرامنطقهاي را میطلبد و مقاله حاضر به این موضوع میپردازد.
چارچوب تئوریک :نوواقعگرایی

ما در این پژوهش براي بررسی رقابت و همكاري ایران و ایاالت متحده آمریكا در
افغانستان ،از رویكرد نوواقعگرایی استفاده خواهیم نمود.
نوواقعگرایی :فرضیههاي اصلی نوواقعگرایی همانند محوریت نقش دولت در نظام
بینالملل ،تمایز میان سیاست داخلی و بینالمللی ،مبارزه براي كسب قدرت ،عدم اقتدار
مركزي و اهمیت منافع ملی از سوي نوواقعگراهاست .نظریۀ نوواقعگرایی ،سیستم را
بهعنوان سطح تحلیل خود قرار میدهد و درباره رابطۀ سیستم یا ساختار با واحدها معتقد
است كه واحدها و اجزاي نظام بینالمللی ،تابع قیدوبندها و سازوكارهاي تعیینكنندۀ
ساختاري نظام بینالملل است .اصل نظمدهنده ساختار نظام بینالمللی ،آنارشی است .توازن
قوا نیز بهعنوان عامل ثباتبخش نظام بینالمللی محسوب میشود و بازیگران اصلی سیستم،
قدرتهاي بزرگاند .از نظر پیروان این مكتب فكري ،قدرت بهمعناي توانمنديهاي
تركیبشده یك دولت است؛ نه تنها ابزار نظامی .نوواقعگراها بر این اعتقادند كه موازنۀ قوا
به سبب ساختار هرج و مرجگونه نظام بینالملل ،سازوكار اصلی براي دستیابی به امنیت در
عرصه سیاست بینالملل است .این گروه ،همكاري را در ارتباط با دولتهاي دوست و در
راستاي سود بیشتر و منافع متقابل تحسین میكنند و بر كسب قدرت تركیبی براي غلبه بر
نبود اعتماد و ترس در مسیر تنگناي امنیتی تأكید دارند .در تأمین امنیت در عرصۀ نظام
بینالملل از دید نوواقعگرایی ،قدرت همچنان متغیري كلیدي است(دوئرتی.)191 :1333 ،
دو كشور ایران و ایاالت متحده آمریكا یكدیگر را رقیب و خصم تلقی میكنند و در پی
كسب امنیت براي خود هستند  .حضور ایاالت متحده آمریكا در افغانستان براي حمایت از
دولت افغانستان در مبارزه با تروریسم قلمداد میشود .از سویی دیگر ،جمهوري اسالمی
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ایران حضور آمریكا در افغانستان را كه مرزهاي طوالنی با آن دارد ،تهدیدي براي خود
میداند؛ بهویژه اینكه امضاي پیمان استراتژیك بین ایاالت متحده و افغانستان ،آن كشور را
در موقعیت ممتازي قرار میدهد .بهرغم همپوشی منافع مشتركی كه بین ایران و آمریكا در
افغانستان در موضوعهاي مختلف وجود دارد ،پیشینه روابط ایران و آمریكا و ساختار
متفاوت ایدئولوژیك ،مانع همكاري جدي بین این دو می شود .در نتیجه این دو دیدگاه
متفاوت ،رقابت مستمر بین دو كشور وجود دارد و هر كشور ،كسب منافع خود را در تضاد
با منافع كشور مقابل میبیند.
افغانستان

كشور جمهوري اسالمی افغانستان از طرف شمال با تاجیكستان ،ازبكستان و تركمنستان
هممرز است و از طریق همین كشورها با جمهوري فدراتیو روسیه همجوار است .این
كشور از طرف غرب با كشور ایران و از طرف شرق و جنوب با پاكستان و از طرف شمال
شرق به والیت سین كیانگ چین محدود میگردد.
از اواخر دهه  1311شورش مجاهدین افغان علیه حكومت متحد شوروي ،این كشور را
درگیر جنگی طوالنی كرد كه در طول یك دهه جان بیش از یك میلیون افغانی را گرفت.
این جنگ پس از پیروزي مجاهدین بر دولت دكتر نجیب نیز میان گروههاي مختلف
مجاهدین ادامه یافت .طالبان در میانههاي دهه  1311كنترل بیشتر مناطق افغانستان را به
دست گرفتند؛ اما با حمله ائتالف بینالمللی به رهبري آمریكا در سال  1331حكومت را از
دست دادند .در دسامبر  ،2111شوراي امنیت سازمان ملل یك نیروي بینالمللی به نام
آیساف را مأمور كمك به حفظ امنیت و ثبات دولت جدید افغانستان به ریاست حامد
كرزي كرد .در افغانستان دولت نه تنها از تجربه حكومتداري بلندمدت برخوردار نیست؛
بلكه به دولتی ورشكسته تبدیل شده است .خصیصه دیگر حكومتداري افغانستان ،ضعف
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دولت در برابر جامعه است(امیرشاه كرمی.)93 :1333 ،
پس از «11سپتامبر»  ،نگرش امنیتی مبارزه با تروریسم ،بر افكار عمومی غلبه یافت و
رهبران آمریكا عالوه بر حمله به افغانستان ،درصدد گسترش نهادهاي دموكراتیك در
افغانستان برآمدند تا زمینه زدودن تروریسم را فراهم آورند .با اعمال نفوذ آمریكا در
تصویب قطعنامه  1313شوراي امنیت ،عملیات تروریستی مساوي عملیات جنگی تلقی و
تهدیدي علیه صلح و امنیت بینالمللی قلمداد شد .هر دولتی حق داشت به تروریستها
اعالم جنگ كرده و بهعنوان دفاع مشروع وارد عملیات نظامی شود .آمریكا ،مشروعیت
بین المللی براي مداخله در امور كشورهاي جهان كسب نمود و بیاعتنا به حاكمیت
دولتها ،حمله به افغانستان و عراق را تدارك دید .نومحافظهكاران ،كنترل مناطق
استراتژیك جهان را مدنظر قرار دادند(قاسمزاده.)33 :1331 ،
بازي قدرتهاي جهانی در افغانستان سبب شده تا این كشور صادركننده دو پدیده
مخرب جهانی؛ یعنی تروریس م و مواد مخدر باشد .ناامنی در افغانستان همواره مانند
ویروسی به سایر مناطق جهان نیز سرایت كرده است .این كشور بحرانزده منشاء بحرانهاي
جهانی زیادي است .تروریسمی كه در سوریه و عراق امروزي رسوخ كرده ،میراث بحران
افغانستان است .شیوع تروریسم تكفیري بهصورت امپراتوري پس از مرگ بن الدن صورت
گرفت و اكنون از شاخ آفریقا تا قلب خاورمیانه و كشورهاي دیگر این پدیده رشد كرده
است .بدون شك ،نمیتوان نقش بحران افغانستان ،القاعده و طالبان را در جهانیشدن پدیده
تروریسم نادیده گرفت.
ایران و افغانستان

ایران و افغانستان بهعنوان دو كشور مهم از نظر ژئوپولتیك و ژئواكونومیك در غرب آسیا
علیرغم داشتن پیشینههاي مشترك فرهنگی و اعتقادي مشاركت محدودي در زمینه
همكاريهاي اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی داشتهاند.
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ناگفته پیداست كه به سبب وجود پیوندها و پیوستگیهاي كتمانناپذیر فرهنگی،
سیاسی ،جغرافیایی و اقتصادي ،میان سرزمین جدا شده افغانستان با سرزمین اصلی ایران،
در تمامی سالهاي جدایی این اقلیم نیز روابط و مناسبات پیوستهاي میان دو كشور وجود
داشته است .البته ،در هر دوره زمانی قدرتهاي بزرگ بر روابط دو كشور تأثیرگذار
بوده اند .حمله شوروي به افغانستان و اشغال آن كشور موجب نگرانی ایران بود .در طول
این دوره ،جمهوري اسالمی ایران بهرغم درگیري در جنگ با عراق ،از مجاهدین افغان
علیه شوروي كمونیست حمایت میكرد .با خروج شوروي از افغانستان و روي كار آمدن
مجاهدین ،ایران از این تحوالت استقبال كرد؛ اما اختالفات بین مجاهدین به جنگ داخلی
منجر و پس از آن روي كار آمدن طالبان به كمك رقباي ایران شد.
در سال  ،1993نیروهاي طالبان در حمله به كنسولگري ایران در مزار شریف 9
دیپلمات ایرانی را به قتل رساندند .ایران نیز در پاسخ به این حركت 211 ،هزار نیروي
نظامی خود را در مرز افغانستان به حالت آمادهباش درآورد و چیزي نمانده بود به خاطر
این موضوع وارد جنگ با نیروهاي طالبان شود .بنابراین ،جاي تعجب ندارد ایران كه
هیچگاه دولت طالبان را به رسمیت نشناخت ،با روي كار آمدن این گروه ،آشكارا و بیپرده
به مخالفت بپردازد .این دیدگاه و رویكرد ضد طالبانی تا به امروز هیچ تغییري نكرده
است(نیكالیوف .)1 :1393 ،پس از سقوط حكومت طالبان ،ایران تالشهاي دیپلماتیك
گسترده و مؤثري انجام داد تا جامعه جهانی حكومت طالبان را به رسمیت نشناسد .با
سرنگونی حكومت طالبان ،زمینه همكاري ایران و افغانستان در حوزههاي سیاسی ،اقتصادي
و فرهنگی فراهم شد؛ براي مثال ،در استان هرات افغانستان و مناطق اطراف آن ،برق توسط
ایران تأمین میگردد و در كنار چراگاه شترها ،جاده آسفالته صاف و همواري به طول 121
كیلومتر كشیده شده كه از بهترین جادههاي افغانستان است و تا مرز ایران ادامه دارد .این
جاده شبیه هیچ یك از جادههاي جدید افغانستان نیست؛ ولی حقیقت دارد .ایران از اولین
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كشورهایی بود كه دولت موقت انتقالی افغانستان به ریاست حامد كرزاي را به رسمیّت
شناخت .شایستگی دیپلماتیك ایران ،موجب موفقیت كنفرانس  2111در كشور آلمان با
موضوع آینده افغانستان شد .در توكیو و در كنفرانسی با هدف كمكهاي مالی به افغانستان،
ایران در زمره اصلیترین حامیان احیاي اقتصاد این كشور بود .تهران برنامهاي را براي
همكاري با كابل پیشنهاد كرد كه شامل كمكهاي مالی دولت به ارزش  111میلیون دالر،
پرداخت حقوق معلمان در كابل به مدت  1ماه و ساخت بزرگراه مشهد -هرات بود.
كمكهاي ایران همچنان اصلیترین درآمد سرانه در افغانستان است و وجوه ارسالی از
سوي ایران در سالهاي  2111و  1 ،2112درصد تولید ناخالص داخلی این كشور را شامل
میشد .سرمایهگذاري ایران به ویژه در والیت هرات كمك كرد تا میزان تجارت دوجانبه در
سال  2111به  1.1میلیارد دالر افزایش یابد(نیكالیوف.)3 :1393 ،
دولت افغانستان نیز منافع مشترك زیادي هم با ایران و هم با امریكا دارد و این ،به
دولت كابل اجازه نمیدهد كه بهصورت یكجانبه ،یكی از دو جانب رقیب را برگزیند و
دیگري را به حال خود واگذارد .ایران میلیونها مهاجر افغانستانی را براي دهها سال در
خود جاي داده است و روند مهاجرت به ایران ،كماكان یكی از معضالت اجتماعی براي دو
كشور است( .)Montero,7002از جانب دیگر ،بیش از یك میلیارد دالر كاالي ایرانی به
افغانستان صادر میشود و برعكس داد و ستدهاي كابل با تهران نیز درحال توسعه بوده
است .ایران یكی از تأمینكنندگان نفت ،از مسیرهاي امن براي ترانزیت و انتقال كاالهاي
صادراتی به افغانستان و داراي مرزهاي مشترك طوالنی با این كشور است ،كه هر كدام از
مزیتها بر روابط دو كشور تأثیر عمیق و مهمی میگذارد .در ابعاد فرهنگی ،روابط
آكادمیك و تبادل دانشجو و محصوالت فرهنگی هم ،دو كشور داد و ستدهاي گستردهاي
دارند .با این همه ،هیچ كدام از این موارد ،چیزي از تأثیر و نقش واشنگتن در سیاست 11
سال اخیر افغانستان نكاسته است .واشنگتن هنوز هم عنوان سنگین «بزرگترین متحد
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استراتژیك» كابل را دارد(حسینی.)1 :1393 ،
اهداف ایران در افغانستان را میتوان چنین دانست:
 -1تأمین منافع اقتصادی-سیاسی-امنیتی ایران در افغانستان :افغانستان بهدلیل
همجواري با آسیاي مركزي ،پایگاه مناسبی براي كسب نفوذ در آن مناطق است .شایان ذكر
است كه افغانستان حكم تكیهگاه ایران را دارد .ایران خواهان ایفاي نقش و بازیگري
منطقهاي در منطقه است؛ بهویژه كه كشورهاي عربی بهشدت در مقابل نفوذ ایران در یك
صف قرارگرفته اند و در صورت چرخش ایران به شرق ،افغانستان حكم تكیهگاه یا سنگ
زاویه یا گوشه را براي ایران دارد .ایران همچنین میكوشد افغانستان را مجاب كند كه از
آمریكا فاصله بگیرد).( Milani, 7002: 732
در مورد منافع اقتصادي نیز باید گفت به دالیل ذیل افغانستان خریدار خوبی براي
كاالها و تولیدات ایرانی است :شباهتها و نزدیكی فرهنگی ،تجارت و بازرگانی ایران با
افغانستان از 11میلیون دالر در سال  2111به  111میلیون دالر در سال  2111و یك میلیارد
دالر در سال  2113افزایش پیدا كرده است و مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،اولویت منافع
ملی ایران را در رابطه با افغانستان تشكیل میدهد ،كه یك سوم تولید مواد مخدر؛ یعنی
 2111تن از خاك ایران قاچاق میگردد(.)Borden, 7002/7002

 -2مراقبت و جلوگیری از تجزیه افغانستان و تشكیل دولت بلوچستان و پشتو و
غیره :با توجه به طرحی كه در مجله میلیتاریست آمریكا در سال  2111بهعنوان طرحی
براي خاورمیانه و نقشه جدید خاورمیانه ارائه شد ،تقسیم چند كشور و تشكیل بلوچستان،
كردستان و ...را پیشبینی مینمود.
 -3ایجاد توازن بین تمام طرفهای ذینفع یا درگیر در مسائل داخلی افغانستان
(هدایتی امامچای.)1 :5331 ،
سرانجام« ،سقوط طالبان» موجب ایجاد فرصتهاي جدیدي براي ایران در افغانستان

رویارویی و رقابت ایران و آمریکا در افغانستان بعد از حوادث  11سپتامبر 111 /1331

شد و یكی از مهمترین تهدیدات امنیتی ایران در همسایگی آن حذف شد .پس از سقوط
طالبان ،ایران با شركت در نشستهاي سازمان ملل در ژنو ،بن و لویی جرگه اضطراري ،به
نقش فعالتر خود ادامه داد .ایران با تشویق گروههاي افغان براي همكاري با یكدیگر و
همكاري با سازمان ملل و نماینده ویژه دبیركل و همچنین ،تشویق فرماندهان محلی براي
ایفاي نقش در سطح ملی و تقویت روابط آنان با دولت مركزي ،از روند نوین تحوالت
دولتسازي افغانستان پشتیبانی كرد.
در مجموع ،میتوان اهداف و سیاستهاي ایران در افغانستان را به دو بخش سیاست
اعالمی و سیاست اعمالی تقسیم كرد:
الف) سیاست اعالمی

 تصمیمگیري در مورد آینده افغانستان باید بهوسیله خود مردم افغانستان صورت گیرد.این همان اصلی است كه در حقوق بینالملل به «اصل حق تعیین سرنوشت» معروف است.
 كشورهاي خارجی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله كنند .در حقوق بینالمللاین اصل همان «اصل عدم مداخله در امور دیگران» است.
 هر حكومتی در افغانستان باید فراگیر بوده ،كلیه گروههاي قومی و مذهبی این كشوررا شامل شود .این اصل اصطالحاً «مداخله سازنده» نامیده میشود.
ب) سیاست اعمالی
 -اصل ژئوپولتیک:

طبق این اصل ،افغانستان كشوري است كه در همسایگی ایران

قرار دارد و صرف نظر از ماهیت سیاست و حكومت در این كشور ،ایران ناچار است با
دولت حاكم كنار بیاید.
 -اصل ژئوکالچر:

طبق این اصل ،ایران كوشش نموده گروههایی را كه نوعی تعلق

خاطر فرهنگی ،تمدنی و مذهبی با ایران دارند ،تشویق نماید تا در آینده سیاست و
حكومت در افغانستان جایگاه شایستهاي داشته باشند.
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 -اصل ژئواستراتژیک:

طبق این اصل ،ایران تالش داشت مانع از رخنه و نفوذ

قدرتهاي متخاصم در افغانستان شود؛ ضمن اینكه با گسترش دامنه نفوذ ایران در
افغانستان ،محور حوزه تمدنی فارس زبان(ایران ،افغانستان ،تاجیكستان) بهعنوان محوري
استراتژیك تحقق مییافت.
 اصل ژئواکونومیک :افغانستان از قابلیتهاي اقتصادي مهمی برخوردار است و دامنههحضور و نفوذ ایران در ایهن كشهور مهیتوانسهت زمینهه را بهراي بههرهبهرداري مطلهوب از

تواناییها و ظرفیتهاي اقتصادي آن فراهم سازد .ایران خواهان تبهدیل خهود بهه مركهز
فعالیت ترانزیت كاال و خهدمات بهین خلهیا فهارس و افغانسهتان ،آسهیاي مركهزي،
هندوستان و چین است) .( Milani, 7002: 732این امر نیز به رشد و توسعه اقتصهادي
افغانستان كمك مینماید و مشكالت آن كشور ،كمتر به سوي ایران گسترش مییابد.
برقراري موازنه قدرت و جلهوگیري از حهذف گهروهههاي فارسهی زبهان از صهحنه
سیاسی افغانستان و نیز حضور مؤثر گهروهههاي فهارس زبهان و شهیعه مهذهب در سهاختار
سیاسی افغانستان ،كه نتیجه دو عامل فوق ،توسعه نفوذ ایهران در افغانسهتان اسهت(آقاجري،
كریمی.)11 :1393 ،
با روي كار آمدن طالبان در افغانستان ،سیاست خارجی ایران با چالش روبهرو شد.
در این مقطع ،از بحران افغانستان ،هرچند ایران نقش فعالی را ایفا كرد؛ اما در مقابل نقشِ
پاكستان چندان كارساز نب ود .پاكستان نگران این بود كه ایران و تركیه روابط تجاري خود را
با آسیاي مركزي توسعه دهند و در آینده ،ایران به مسیري مهم براي تجارت آسیاي مركزي
به اقیانوس هند از طریق بندر عباس تبدیل شود و بدین ترتیب ،رقیب بندر كراچی پاكستان
گردد .مسأله دیگر ،نیاز پاكستان به نفت و گاز آسیاي مركزي و ترانزیت آن در این كشور
است .پاكستان براي این كه به اهداف مورد نظر خود برسد ،باید بر افغانستان مسلط میشد؛
زیرا این كشور بخشی از مسیر ترانزیت بهشمار میرود .به این ترتیب ،پاكستان حمایت از
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طالبان را درپیش گرفت و سرانجام با حمایتهاي مالی و نظامی آن ،طالبان بر تمام
افغانستان مسلط شد(آقاجري ،كریمی .)13 :1393 ،در این مقطع ،ایران حامی اصلی
نیروهاي مخالف طالبان و ائتالف شمال محسوب میشد(جعفريولدانی.)13 :1332 ،
اگر بخواهیم عملكرد سیاست خارجی ایران در افغانستان را بررسی كنیم ،پیروزي
نهضت مقاومت افغانستان در سال  1311یك موفقیت براي كلیه بازیگران ضد كمونیست؛
از جمله ایران بود .حكومت چهارماهه برهان الدین ربانی كه البته تا سال  1331ادامه یافت
و براي دومین بار در طول تاریخ سیاست و حكومت در افغانستان ،به قدرت رسیدن فارس
زبانان محسوب میشد ،موفقیت دیگري بود؛ اما ناتوانی در حفظ این موفقیت ،یك ناكامی
به حساب میآید .قدرتگیري طالبان هم از آن رو كه ایران در شناسایی و پیشبینی ظهور
آنها ناتوان بود و هم به این دلیل كه این گروه موفق شد بر 91درصد از خاك افغانستان
حاكم گردد و در نهایت ،از آنجا كه در قتل خبرنگار و دیپلماتهاي ایران نقش داشت،
ناكامی تلخی براي دستگاه تصمیمگیري ایران به شمار میرود(شفیعی.)3 :1333 ،
حمایت از برنامه هاي دولت جدید افغانستان ،از اهداف بنیادین جمهوري اسالمی
ایران براي كمك به بازسازي افغانستان است .فرصت پیشآمده براي ملت افغانستان بسیار
مهم و براي جامعه جهانی درخور توجه است؛ زیرا حق مردم افغانستان براي توسعه و
پیشرفت ،باید به رسمیت شناخته شود .ایران نیز درصدد است ،در این كار بزرگ بهخوبی
ایفاي نقش كند .توسعه تنها یك نیاز براي افغانیها نیست؛ بلكه صلح و ثبات منطقه به
توسعه افغانستان وابسته است و ایران نه تنها به خاطر مردم افغانستان؛ بلكه براي امنیت ملی
و توسعه خود ،خواهان صلح و توسعه افغانستان است(شاملو ،یزدانپناه.)123 :1332 ،
آمریکا و افغانستان

حمله شوروي به افغانستان در سال  1919موفقیتی براي آن كشور و به معناي امكان یافتن
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حضور م ستقیم در منطقه خاورمیانه و كنترل كشورهاي همسایه افغانستان و دستیابی به
خلیافارس بود .اگر شوروي به این مهم توفیق مییافت ،به معناي دگرگونی در توزیع
قدرت در سطح جهان و ارتقاي شوروي به برترین و تأثیرگذارترین قدرت جهانی بود .از
چنین سكویی ،این فرصت براي شوروي ایجاد میشد كه كمونیسم را در آسیاي جنوبی و
منطقه استراتژیك خاورمیانه بگستراند و درنهایت ،از این قدرت باال براي بیرون راندن
آمریكا از نگین جغرافیاي دوران جنگ سرد؛ یعنی اروپاي غربی استفاده برد .آمریكا براي
مقابله با چنین پیشامدي مصمم شد كه نگذارد روسها در افغانستان موفق شوند .مجاهدین
در افغانستان علیه سلطه شوروي به جنگ پرداخته بودند .آمریكا براي توقف شوروي
حمایت از این گروه هاي ضد كمونیسم را براي جلوگیري از پیروزي شوروي و در نهایت،
حفظ قدرت جهانی آمریكا آغاز كرد(دهشیار.)191 :1333 ،
آمریكا براي نابودي كمونیسم میبایست به بنیادگرایان كمك میكرد؛ بنابراین ،این
كار را انجام داد و توانست به هدف خود برسد؛ اما اكنون براي تداوم تفوق خود،
بنیادگرایان را دشمن مییابد و از بین بردن آنها را ضروري مییابد .اول حریف بزرگتر و
قدرتمندتر؛ یعنی شوروي باید از بین برود و بعد بازیگر ضعیفتر و متحد؛ یعنی
بنیادگرایان نابود شوند .این حقیقت تلخ جهان سیاست است؛ دوستی وجود ندارد و همه
گروهها تنها وسیله هستند .پس وقتی استفادهاي از آنها نیست ،باید از بین بروند(دهشیار،
.)191 :1333
ایاالت متحده به افغانستان بهعنوان دروازه آسیاي مركزي مینگرد .ایاالت متحده
منافع خود را در افغانستان صرفاً در درازمدت میبیند .بهعبارت دیگر ،دستیابی ایاالت
متحده به اهداف مورد نظر ،نیازمند حضور پایدار و مداوم در افغانستان و دیگر كشورهاي
آسیاي مركزي است و افغانستان بهمثابه دروازه آسیاي مركزي توجه سیاستگذاران آمریكایی
را بهخود جلب كرده است و هماكنون انعقاد پیمان استراتژیك میان ایاالت متحده و
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افغانستان ،بار دیگر این فرصت را در اختیار دولتمردان آمریكایی قرار میدهد تا با
بهرهگیري از وضعیت نه چندان مناسب افغانستان در جهت پیشبرد اهداف و سیاستهاي
كالن خود حركت كنند(بایبوردي ،خبیزي و شاهرضایی.)131 :1393 ،
 11سپتامبر 1001

در روز  11سپتامبر  2111حادثهاي در آمریكا اتفاق افتاد كه از یك طرف ،جهان را با
شوكی عظیم مواجه ساخت و از طرفیدیگر ،دستان تئوريپردازان سیاست خارجی ایاالت
متحده را گرفت و به یاري آنان شتافت .این حمله كه پس از جنگ جهانی دوم ،بزرگترین
حمله علیه آمریكا و آن هم در خاك این كشور به شمار میآید ،ادبیات جدیدي را وارد
عرصه نظام بینالملل نمود و آن هم مبارزه با تروریسم از سوي ایاالت متحده آمریكا و
همپیمانانش بود .اهدافی كه در سال  2111توسط آمریكا در افغانستان تدوین شد و در
سپتامبر  2112به صورت طرح خاورمیانه بزرگ از سوي كالین پاول مطرح شد ،مواردي در
خود داشت كه در آن تغییر دولت ،ترویا دموكراسی ،بازسازي اقتصادي ،آزاديهاي مدنی
و  ...آمده بود .اینها اهداف بلندپروازانهاي بود كه شاید واقعیت افغانستان در آن نادیده
گرفته شده بود .چیزي كه در استراتژي جدید اوباما اصالح شده ،همین است :اول اینكه
اهداف در افغانستان عملیاتیتر و ساختاريتر شده است .ریچارد هالبروك نماینده ویژه
اوباما در افغانستان و پاكستان نیز اعالم كرده كه ما باید اهداف كوتاهمدت و دست
یافتنیتري را در افغانستان دنبال كنیم كه مجموع این اهداف ،ما را به چشمانداز بلندمدت
میرساند .دومین موضوع در استراتژي اوباما ،توجه به كشورهاي منطقه است؛ یعنی آمریكا
به این درك رسیده است كه مشكل افغانستان اگرچه ریشههاي داخلی و تبعات بینالمللی
دارد؛ اما راهحل آن ،منطقهاي است و باید از ظرفیت كشورهاي همسایه براي ثبات و امنیت
در افغانستان استفاده كرد .در این استراتژي جدید بر خروج نیروهاي خارجی بهنحوي
اشاره شده است(تمنا)2 :1333 ،؛ اما این خروج نباید منافع بلندمدت آمریكا در منطقه را
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به خطر اندازد .حضور آمریكا در افغانستان ،در كنار حضوري كه در سایر كشورهاي منطقه
و بهویژه عراق دارد ،فرصت هاي بیشتري را در اختیار این كشور براي موضوعاتی نظیر
منابع انرژي در آسیاي میانه ،موضوع هستهاي ایران ،امكان تشدید تعامل و یا رقابت با
روسیه در آسیاي میانه ،تنظیم مناسبتر نحوه تعامل با روسیه و هند و همچنین ،كنترل
پاكستان را با توجه به جاهطلبیهاي منطقهاي و سالح هستهاي كه داراست ،قرار خواهد داد
(بهرامی.)9 :1339 ،
پس از سال  2111آمریكا حضور گستردۀ نظامی ،سیاسی و اقتصادي در افغانستان،
كشور همسایۀ ایران داشته است .حضور نظامی و سیاسی آمریكا در این كشور ،نگرانیهایی
را براي ایران آفریده است .مهمترین نگرانی ،استفاده از خاك افغانستان در برابر ایران بوده
است .با اینكه دولت افغانستان تالش كرد ،رابطۀ سیاسیاش با ایران متأثر از حضور و
همپیمانی با آمریكا نشود و مرتب در مورد نگرانیهاي تهران اطمینانخاطر میداد؛ اما با این
همه ،رابطۀ خصمانۀ تهران و واشنگتن ،رابطۀ تهران و كابل را متأثر كرده و همكاري و نبود
همكاري این كشور را جهت میداد.
ایران در كنار روسیه و چین ،آمریكا را متهم میكند كه با سوءاستفاده از قطعنامه
سازمان ملل ،در نظر دارد افغانستان را اشغال كند و با امضاي قرارداد دفاعی و امنیتی با آن
كشور و ایجاد پایگاههاي دائمی در آن ،با بهرهگیري از افغانستان بهعنوان سكویی براي
بیثبات كردن حكومتهایی كه همسو با ایاالت متحده نیستند ،استفاده كند .ایران همچنین
آمریكا را متهم میكند كه پس از حضور نیروهاي آن كشور در افغانستان ،میزان تولید مواد
مخدر در این كشور افزایش یافته و به ارقام نجومی رسیده است و این امر امنیت ملی ایران
را با تهدید بزرگی روبهرو میكند .بر پایه برخی از دادهها ،شمار معتادان در ایران به دو
میلیون و نیم نفر رسیده است .در مقابل ،آمریكا ایران را به مداخله در امور داخلی افغانستان
و تداوم بیثباتی در آن متهم میسازد.
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جدا از همه این مسائل ،روشن است ،آمریكا در افغانستان با بحران سردرگم ،پیچیده
و در یك سخن ،بنبست خونبار جنگ فرسایشی روبهرو شده است كه باید به هر بهایی كه
شده ،خود را از دردسر آن برهاند .جنگ افغانستان براي آمریكا تاكنون به بهایی گزاف
انجامیده است :نزدیك به نیم تریلیون دالر هزینه و هزاران كشته و زخمی .دستاورد آن هم
چیزي جز كشیدن بار سنگین رژیم دست نشانده و وابسته چیز دیگري نیست(آریانفر،
.)3 :1391
اكنون آمریكا براي حل مسأله افغانستان بر سر یك سه راهی بسیار خطرناك قرار
گرفته است:
 -1كنار آمدن با پاكستان و سپردن مدیریت افغانستان به دست طالبان ،كه روشن
است این كار به هیچ رو براي آمریكا پذیرفتنی نیست و سرانجام به معناي شكست سنگین
آن كشور و از دست رفتن افغانستان ،پاكستان و شكست كل راهبرد آن كشور در قبال
روسیه و چین ،آسیاي میانه و قفقاز است .در این حال ،خطر روگرداندن پاكستان از آمریكا
و گرایش آن به سوي چین ،در فرجام به بر باد رفتن همه هزینههاي آمریكا منجر خواهد
شد.
 -2كنار آمدن با روسیه ،ترك كامل افغانستان و بیطرف ساختن افغانستان ،كه این كار
هم براي آ مریكا خوشایند نیست و به معناي چشم پوشیدن از راهبرد آن كشور در قبال
آسیاي میانه و خود روسیه است .روي هم رفته ،اختالفات روسیه و امریكا به پیمانهاي
بزرگ مانند است كه كمتر زمینهاي را براي دستیابی به یك تفاهم برجا میگذارد.
 -3كنارآمدن با ای ران و حل مشكل افغانستان با بازگشت به سیاست سالهاي دهههاي
 11و  11سده بیستم؛ یعنی آرایش یك اردوگاه پان آریایستی متشكل از ایران ،افغانستان و
پاكستان .تنها در این صورت است كه آمریكا در كنار حل مسأله افغانستان ،از افتادن
پاكستان به دامان چین هم میتواند جلوگیري كند ،از دردسر بهار عربی رهایی یابد و
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فرصت پیاده ساختن راهبرد خود در آسیاي میانه و قفقاز را در كنار محاصره چین از باختر
پیدا نماید(آریانفر.)3 :1391 ،
پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان؛ ابعاد ،پیامدها و آثار

انعقاد پیمان استراتژیك بین آمریكا و افغانستان ،از سال  2111در دستور كار دولت آمریكا
قرار داشته است و با خروج تدریجی نیروهاي خارجی از افغانستان ،مذاكرات زیادي در
اینباره صورت گرفت و سرانجام در نوامبر  2113به امضا رسید .محتواي پیشنویس پیمان
استراتژیك آمریكا و افغانستان ،در برگیرنده مفاد قابل توجهی است؛ از جمله اینكه در ماده
اول به صراحت بیان میشود هدف ،حضور طوالنی مدت آمریكا در افغانستان است و
آمریكا حق استفاده از سراسر قلمرو این كشور را داراست .در ماده  2تعریف گستردهاي از
نیروهاي آمریكایی صورت گرفته است؛ از وضعیت نیروها ،اعم از نظامی و غیرنظامی،
تمامی اموال و دارایی ها و تجهیزات ،تمامی پیمانكاران طرف قرارداد آمریكا و اعضاي كادر
آنها كه در دایره نیروهاي آمریكا قرار میگیرند و تحت مصونیت قوانین آمریكایی هستند.
آمریكا مسؤولیت ساختن ،بهینهسازي و توسعه مؤسسات را داراست .در ماده  1كلیه
مؤسسات و امالك موجود در افغانستان براساس فهرست تنظیم شده ،در اختیار آمریكا قرار
میگیرد .براساس این پیمان ،مدیریت و فرماندهی عملیات نظامی در كمیته مشترك ،بررسی
و هماهنگ میشود .پایگاههاي نظامی مهم شیندند ،شورآبك ،قندهار ،بگرام و خوست به
آمریكا واگذار میشوند و آمریكا بر خطوط هوایی افغانستان مسلط میشود .معافیت مالیاتی
و معاف بودن از بازرسی دولت افغانستان ،حق انعقاد قرارداد با هر شركت یا دولت ثالث،
مسؤولیت استفاده از شبكه مخابراتی افغانستان ،از حقوق دیگر آمریكاییهاست؛ حتی
افغانستان از انجام هر طرح عمرانی و زیرساختی كه موجب مشكالت امنیتی براي منافع
آمریكا شود محروم است؛ یعنی محدودیت دولت افغانستان براي اقدامات عمرانی ،از دیگر
امتیازات آمریكا در این كشور است(معاونت پژوهشهاي سیاست خارجی.)3 :1391 ،
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این پیمان داراي زمینههاي سیاسی ،نظامی ،امنیتی و حقوقی است .ضعف دولت
افغانستان و موجود نبودن حاكمیت یكپارچه در این كشور ،زمینه سیاسی پیمان استراتژیك
آمریكا و افغانستان را تشكیل داده كه در حقیقت ،بهمعناي نفی استقالل دولت افغانستان در
برخی بخشها خواهد بود .ترس و واهمه از بازگشت شرایط  11سال پیش به افغانستان؛
یعنی قدرتیابی طالبان و القاعده ،این زمینه را فراهم كرده كه آمریكا مدعی شود میتواند
حداقل شرایط كنونی افغانستان را تضمین كند و از این طریق افغانستان بیشتر سود میبرد؛
زیرا براي تأمین منافع آمریكا در منطقه راههاي دیگري نیز وجود دارد كه منحصر به
افغانستان نیست.
موضو ع امضاي پیمان استراتژیك آمریكا با افغانستان از موضوعات مهم در منطقه
آسیاي جنوبی؛ بهویژه موضوعی مؤثر بر روابط ایران و افغانستان بهعنوان دو همسایه
دوست و برادر قلمداد میشود .این پیمان ،اتفاق مهمی است كه میتواند چهره توازن در
منطقه را تغییر دهد و نقش جدیدي براي بازیگران و همسایگان افغانستان بیافریند؛ زیرا
ماهیت این پیمان موافقان و مخالفانی داشته كه اكنون در فكر شكلدهی به مرزبنديهاي
جدید هستند .براي نمونه ،میتوان از ایران و پاكستان نام برد كه تا قبل از امضاي این پیمان
هر یك با «رویكردي متفاوت» همپیمان و متحد افغانستان در این منطقه محسوب میشدند.
در این میان ،ایران كه تا پیش از این روابط تنگاتنگی با كشور افغانستان داشت ،امروز با
امضاي این پیمان ،با نشان دادن اعتراض خود به افغانستان ،مراتب نگرانی خویش را نسبت
به دائمی شدن جایگاه آمریكا در افغانستان ابراز داشته و نگاهی بدبینانه نسبت به این پیمان
دارد(سخاوتی.)3 :1391 ،
بههرحال ،پس از سقوط نظام طالبان  ،رابطۀ همراه با خصومت ایران و آمریكا بر
روند همكاري ایران با افغانستان نیز تأثیر گذاشته است؛ براي مثال ،با اینكه دولت افغانستان
به تمامی همسایهها؛ ایران ،چین ،روسیه و هند ،اعالم كرده كه حضور نظامی آمریكا و
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سازمان پیمان آتالنتیك شمالی ناتو و در نهایت ،عقد پیمان استراتژیك و موافقتنامه
دوجانبه امنیتی با آمریكا تهدید متوجه امنیت ملی هیچ یكی از كشورهاي همسایه نیست؛
اما همۀ كشورها بهگونهاي و ایران بهگونهاي شدیدتر ابراز نگرانی كرده اند.
به اصطالح اشرف غنی(رئیسجمهور افغانستان) ،ایرانیها نباید از موافقتنامه
دوجانبه امنیتی ترسی داشته باشند؛ بلكه از آن استقبال كنند؛ چون بهتر شدن اوضاع امنیتی
افغانستان براي امنیت ایران مهم است .اشرف غنی براي اطمینان دادن به همسایه ایرانیاش،
تعهد كرد كه افغانستان هرگز به سكوي مداخله علیه ایران تبدیل نخواهد شد .گذشته از
اطمینان دادن غنی ،كه در جاي خود مهم است ،پیام ضمنی غنی واضح بود :ایران باید آگاه
باشد كه از كابل انتظار فاصلهگرفتن از همكارياش با واشنگتن را نداشته باشد.
پیامدها و آثار پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان

 .1اگرچه مقامات افغانستان با توجه به ابراز نگرانیهاي كشورهاي منطقه؛ بهویژه ایران بر
این موضوع تأكید دارند كه هیچ كشوري از خاك افغانستان علیه كشور دیگري استفاده
نخواهد كرد؛ ولی انعقاد پیمان استراتژیك میان آمریكا و افغانستان به تثبیت حضور
نیروهاي آمریكایی در افغانستان منجر خواهد شد و این مسأله از آن جهت باعت نگرانی
ایران میشود كه در صورت حمله نظامی آمریكا به ایران ،ایاالت متحده میتواند از این
پایگاهها علیه ایران استفاده كند .ایاالت متحده تاكنون  11سازمان اطالعاتی – امنیتی در
افغانستان تأسیس كرده است كه كارویژه و مأموریت اصلی آنها عملیات جاسوسی و جمع
آوري اطالعات از كشورها و مناطق پیرامون افغانستان بوده است؛ براي مثال ،پرواز پهباد
 RQ111بر فراز خاك ایران از سوي یكی از همین سازمانهاي امنیتی صورت گرفت
(غالمی .)1391 ،همچنین ،اجازه استفاده از پایگاه هوایی شیندند كه در نزدیكی مرزهاي
ایران است ،تهدیدي براي ایران است(.) Pletka & Kagan, 7022
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 .2انعقاد پیمان استراتژیك میان آمریكا و افغانستان ،سبب كاهش روابط ایران با افغانستان
در سطح روابط ملی دولتها خواهد شد .بهعبارتی ،روابط ایران با افغانستان در جنبههاي
مختلف اقتصادي ،فرهنگی و سیاسی در سایه روابط ایران و آمریكا قرار خواهد گرفت .از
ابتداي بحران دولت آمریكا هرگونه توسعه فعالیتهاي ایران در افغانستان را در چارچوب
مسائل سیاسی -امنیتی فیمابین تعریف كرده است .این مسأله از یك سو ،تداوم كمكها و
حمایتهاي ایران از افغانستان؛ بهویژه در حوزه توسعهاي را تحت تأثیر قرار داده و از
سوي دیگر ،آمریكا مانع جدي در جهت توسعه این روابط میگردد.
 .3حضور دائمی آمریكا در افغانستان حتی به شكل غیرمستقیم سبب تقویت تنشهاي
داخلی و قومی افغانستان ،افزایش اقدامات خشونتگرا و به تبع كُندشدن روند دولتسازي
و درنهایت ،تداوم بیثباتی و ناامنی در این كشور خواهد شد .به باور ایران ،حضور نظامی
آمریكا در افغانستان ،به تأمین امنیت این كشور و منطقه كمك نخواهد كرد؛ زیرا نیروهاي
خارجی دلیل حضور خود در افغانستان را جنگ با «نیروهاي افراطگرا و تروریستی» اعالم
میكنند؛ درحالیكه طرف مقابل نیز با استناد به لزوم مقابله با اشغالگران ،به فعالیت خود
ادامه میدهد و به این ترتیب ،افغانستان هیچگاه نخواهد توانست روي خوش صلح و
آرامش را ببیند .البته ،با موافقت اعضاي لویه جرگه ،افغانستان با انعقاد این پیمان سیاسی-
امنیتی گامی جدي در جهت تثبیت حضور نظامی آمریكا در افغانستان برداشته
است(سخاوتی.)1 :1391 ،
رقابت و همکاری ایران و ایاالت متحده آمریکا در افغانستان

الف) همکاری ایران و ایاالت متحده آمریکا در افغانستان :ایران در مرزهاي شرقی خود ،طی
چند دهه گذشته ،با مشكالت عدیدهاي مواجه بوده است و بیثباتی و هرج و مرج داخلی
در افغانستان ،از عوامل اصلی این مشكالت بوده است .روند دولتسازي نوین در
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افغانستان ،مسائ لی متفاوت را در مرزهاي شرقی ایران حاكم كرده و براي ایران داراي
تهدیدات و فرصتهاي متعددي بوده است.
ایران و آمریكا در سال  2111براي سرنگونی طالبان در افغانستان با یكدیگر
همكاري كردند و نتیجه این همكاري ،به تأسیس موفق دولتهاي جدید در كابل و بغداد
منجر شد .قطع همكاري آمریكا با ایران در مدیریت بحران در این دو كشور ،به صرف یك
تریلیون دالر هزینه و كشته شدن چندین هزار نفر در دو كشور عراق و افغانستان منجر شد؛
آن هم درحالی كه وضعیت آنها هنوز بحرانی است(موسویان.)3 :1393 ،
حضور ایران در كنفرانس بن در سال  2111و سپس در كنفرانسهاي لندن و توكیو
و  ...نشان داد كه این كشور میتواند در كنار جامعه بینالمللی و حتی رقیبانش  -مثل
آمریكا -در افغانستان كنار یك میز بنشیند .موضوع افغانستان و تأمین ثبات آن ،میتوانست
راهی باشد تا پیوندهاي میان ایران و غرب احیا شود .ایران میتوانست از افغانستان براي
احیاي روابط با غرب بهره بیشتري ببرد؛ روابطی كه هم منافع آن را در سطح بینالمللی
تأمین كند ،هم منافع افغانستان و غرب را؛ یعنی یك انتفاع سه جانبه كه موجب تأمین ثبات
در افغانستان میشد و رقیبان منطقهاي ایران و افغانستان هم منزوي میشدند(تمنا:1333 ،
 .)1بر اساس تحقیقی كه بهتازگی از سوي دانشگاه هاروارد صورت گرفته ،بحران عراق و
افغانستان ،براي ایاالت متحده آمریكا نزدیك به  3تا 1هزار میلیارد دالر هزینه داشته است و
از دههها قبل ،دولتها را مجبور به اختصاص بودجه براي آن كرده است.
منافع تهران و واشنگتن در افغانستان همگرایی بیشتري دارد .این همگرایی كه
تاریخچه آن به سال  2111برمیگردد ،زمانی صورت گرفت كه ایران به نیروهاي آمریكایی
در افغانستان براي مبارزه با طالبان كمك شایانی كرد و همچنین ،نقش مهمی در شكلگیري
دولت جدید مورد حمایت آمریكا در افغانستان داشت .مطابق نظر جیم دابینس(رئیس گروه
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دیپلماتهاي آمریكایی در كابل ،سال  ،)2111این ایرانیها بودند كه پیشنهاد گنجاندن
انتخابات در قانون اساسی جدید افغانستان را ارائه كردند.
نقش ایران در افغانستان عمالً نقشی سازنده است .ایران و آمریكا بر سر
موضوعهایی نظیر ایجاد ثبات در افغانستان بیشترین اتفاقنظر را دارند .ایران میتواند نقش
مهمی در پیشبرد اهداف و منافع مشترك این دو كشور در افغانستان؛ بهویژه پس از خروج
كامل نیروهاي آمریكایی از این كشور ایفا كند؛ بهویژه اگر روند بهبود روابط پرتنش میان
ایران و آمریكا همچنان ادامه یابد.
تهران و واشنگتن در مبارزه با نیروهاي طالبان و القاعده نیز با یكدیگر همكاريهایی
داشتهاند .طبق گزارش باربارا اسالوین(روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه) در
نخستین سالهاي ورود نیروهاي بینالمللی به افغانستان در سال  ،2111ایران برخی از
شخصیتها و سران القاعده را كه از افغانستان متواري و به خاك ایران وارد شده بودند
دستگیر كرد و نقشه هایی را در اختیار آمریكا قرار داد كه مواضع نیروهاي طالبان در
افغانستان را مشخصاً نشان میداد .طبق اظهارات دابینز ،ایران مسؤولیت آموزش  21هزار
نیروي نظامی افغان را نیز برعهده گرفت .این اقدام از سوي ایران بهعنوان كمك به بخشی
از برنامههاي آمریكا به منظور بازسازي ارتش افغانستان صورت پذیرفت؛ اما همكاري میان
ایران و آمریكا تنها به این موارد محدود نمیشود .در سال  ،2113ایران در قالب یك
پیشنهاد رسمی به واشنگتن ،طرح برگزاري مجموعهاي از مذاكرات جامع را ارائه كرد كه
موضوع افغانستان نیز یكی از موارد اصلی و جزو دستوركار این مذاكرات بود؛ اما این
پیشنهاد با مخالفت جورج بوش ،رئیسجمهوري وقت آمریكا روبهرو شد(كاگلمن:1393 ،
. )3
چنین همكاري هایی میان این دو كشور نباید موجب تعجب و حیرت شوند .زمانی
كه موضوع افغانستان در میان است ،تهران و واشنگتن این آمادگی را دارند درباره مسائل و
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موضوعهاي مهمی؛ از جمله طالبان به گفتگو و انجام مذاكرات مستقیم بپردازند .ایران
هیچ گاه دولت طالبان را به رسمیت نشناخت و آشكارا به مخالفت با آنان پرداخت .ایران در
 11سال اخیر از روند دولتسازي در افغانستان و همچنین ،حذف طالبان از حكومت
حمایت كرده؛ اما همواره یكی از مهمترین نگرانیهاي امنیتی ایران ،حضور نیروهاي
آمریكایی در همسایگی ایران در دو كشور عراق و افغانستان بوده است .به همین دلیل است
كه ایران بر خروج نیروهاي نظامی آمریكا و ناتو از این دو كشور تأكید دارد.
آمریكا باید همسایگان افغانستان را به همكاري فراخواند .در این میان ،همكاري
ایران و آمریكا از اهمیت زیادي برخوردار است .ایران و آمریكا در جریان برگزاري
كنفرانس «بن» با حضور شخصیتهاي سیاسی افغان ،فصل تازهاي را در روابط منطقهاي
گشودند تا مرحله گذار و انتقال قدرت به دولت جدید آن كشور بهخوبی صورت پذیرد.
همچنین ،حضور حداقل دو میلیون مهاجر افغان در ایران و مبارزه جمهوري اسالمی ایران
با قاچاق مواد مخدر از طریق مرزهاي ایران -افغانستان ،عامل مهمی است كه نشان میدهد
ایران می تواند نقش مهمی در برقراري ثبات در افغانستان ایفا كند و بدون حضور ایران
نمیتوان به برقراري ثبات مطمئن بود(نصر)1 :1393 ،؛ بهویژه اینكه وضعیت شكننده و
بیثبات پاكستان و تكیه بیش از حد به این كشور بهعنوان یك متحد ،اسباب نگرانی دولت
آمریكا را فراهم كرده است .برخی از ناظران معتقدند كه ایاالت متحده باید سیاست خود را
در افغانستان در قبال ایران بازنگري كند و بهجاي گرایش به پاكستان ،به ایران متمایل
شود).(Rubin & Batmanglich, 588002

اكنون باید بررسی كرد كه چه زمینههایی براي همسویی میان ایران و ایاالت متحده
وجود دارد:
آنچه مربوط به بُعد باوري میگردد ،روشن است در بُعد ایدئولوژیك این دو كشور
نظامهاي آشتیناپذیري دارند .با این همه ،تجزیه شوروي پیشین نشان داد كه در چهارچوب
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تز همزیستی مسالمتآمیز ،نظامهایی با ساختارهاي ارزشی گوناگون میتوانند در كنار هم
در صلح و صفا به سر برند و هر یك با نظامهاي ارزشی خودشان زندگی كنند .احترام
متقابل میتواند بار تقابل و تخاصمهاي باوري را سبكتر سازد .یكی از دیگر موانع
همكاري ایران با كشورهاي غربی ،مسأله هسته اي بوده است كه پس از گفتگو و مذاكرات
طوالنی موسوم به «برجام» ،راه حل مشتركی بهدست آمده است و جمهوري اسالمی ایران
با نشان دادن انعطافپذیري ،زمینه تفاهم در موضوعهاي منطقهاي؛ بهویژه افغانستان را
فراهم كرده است .قدرت گرفتن نسبی طالبان كه با حمایت ضمنی گروههایی در پاكستان
صورت گرفته است ،تأ كیدي مجدد بر همكاري ایران و ایاالت متحده آمریكا براي مهار
طالبان در افغانستان است .حمایت ایرا ن از دولت قانونی افغانستان و كمك براي بازسازي
آن كشور ،گامی مهم در مبارزه با طالبان و تروریسم است.
ب) رقابت ایران و ایاالت متحده آمریکا در افغانستان :پس از سقوط طالبان ،براي تأمین صلح
و امنیت در افغانستان ،نیروهاي آمریكایی و همپیمانانش وارد افغانستان شدند كه حضور
آنها همواره در حال افزایش بوده است .حضور نظامی آمریكا و ایجاد پایگاههاي نظامی
براي حضور درازمدت در افغانستان ،مسلماً درجهت مخالف منافع ایران است؛ زیرا دولت
آمریكا از اصلیترین دشمنان ایران قلمداد میشود؛ بنابراین ،جمهوري اسالمی همواره
كوشیده است چالشهایی را براي حضور نظامی غرب؛ بهویژه آمریكا در افغانستان ایجاد
كند و در این زمینه از هیچ كوششی دریغ نورزیده است .جمهوري اسالمی ایران همواره از
طرف غرب متهم شده است كه به مخالفان دولت افغانستان كمك میكند(هدایتی امام چاي،
.)1331
عمدهترین تهدید در این خصوص« ،حضور نظامی آمریكا در جوار مرزهاي ایران»
است .اگر مناسبات ستیزه جویانه بین ایران و آمریكا را در آینده قابل پیشبینی مداوم
ارزیابی كنیم ،اشغال افغانستان و ایجاد پایگاههاي نظامی در والیات مجاور ایران ،امنیت
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ملی ایران را تهدید میكند .هرگاه این موضوع؛ بهویژه حضور نظامی عراق در غرب ایران
را در نظر بگیریم ،بیتردید احساس محاصره شدن ایران بهوسیله آمریكا به دست خواهد
داد .از همین زاویه است كه میتوان تصور كرد ،تحوالت افغانستان ممكن است ،براي
امنیت ملی ،آن طور كه در مرحله اول به نظر رسیده و حذف طالبان از قدرت با استقبال
روبهرو شده است ،در تمامی جنبههاي آن مفید نباشد(مالزهی.)11 :1333 ،
پس از وقوع رویداد تروریستی  11سپتامبر  2111نیز دولت و مردم ایران با دولت و
مردم آمریكا ابراز همدردي كردند و در ادامه ،با اقدامات یكجانبه آمریكا در افغانستان و
عراق ،همكاري ضمنی و در برخی مواقع ،همكاري صریح به عمل آوردند؛ اما از جانب
آمریكا كه خیزش خود را براي هژمونی و اتخاذ سیاستهاي یكجانبهگرایانه آغاز كرده بود،
نرمشی مالحظه نشد .آن كشور با اتخاذ دستورالعمل مبارزه با تروریسم و دولتهاي
سركش و جلوگیري از گسترش سالحهاي كشتار جمعی ،نام ایران را در فهرست
دولت هاي سركش قرار داد و از سیاست جنگ بازدارنده با ایران سخن گفت(منصوري
مقدم و اسماعیلی.)32 :1391 ،
آمریكا نه تنها همه كوشش خود را براي به حاشیه راندن ایران در این دو كشور
صورت داد؛ بلكه ایران همواره تحت تهدید دائمی آمریكا براي حمله نظامی بوده است.
آنهایی كه تحوالت بازار نفت بین سالهاي  2113و  2111را دنبال میكردند ،به یاد دارند
كه هر شایعۀ حمله احتمالی آمریكا به ایران و وقوع جنگی بزرگتر در خاورمیانه ،تا چه
اندازه قیمت نفت را به اوج میرساند(موسویان.)2 :1393 ،
پیمان همكاري استراتژیك آمریكا با افغانستان ،براي اولین بار بهطور رسمی در ماه
می  2111از سوي مقامات افغانستان مطرح شد .از دالیل اصرار مقامات افغانستان بر انعقاد
این پیمان استراتژیك ،نگرانی از وضعیت ثبات سیاسی و امنیتی افغانستان پس از خروج
نیروهاي خارجی از این كشور در سال  2113است .دلیل مخالفت ایران با این پیمان ،آن
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است كه ،ج.ا.ایران معتقد است ادامه حضور نظامی كشورهاي خارجی در افغانستان ،همان
گونه كه در  11سال گذشته داراي دستاورد امنیتی منفی بوده ،در سالهاي آینده نیز آثار
سوء خود را در آینده امنیتی و اقتصادي افغانستان برجا خواهد گذاشت .در واقع ،ایران این
پیمان را سرآغاز تثبیت جایگاه آمریكا در این منطقه میداند .با توجه به اینكه نیروهاي
خارجی حاضر در افغانستان باید در سال  2113از این كشور خارج میشدند ،انعقاد پیمان
استراتژیك میان آمریكا و افغانستان به تثبیت حضور نیروهاي آمریكایی بعد از سال  2113و
بهتبع آن تهدید منافع و امنیت ملی ایران منجر شده است .اساساً حفظ بیطرفی افغانستان
بخش مهمی از سیاستهاي منطقهاي ایران است .انعقاد پیمان استراتژیك ،سبب خروج
افغانستان از وضعیت بیطرفی سنتی میشود و به حضور دائمی نیروهاي آمریكایی در
حریم امنیتی ایران منجر میشود .این موضوع ،با توجه به سابقه تهدید میان ایران و آمریكا؛
بهویژه با توجه به چالشهاي اخیر ایجاد شده میان دو كشور ،تهدیدي براي امنیت ملی
ایران نیز محسوب میشود و در نهایت افغانستان را در مقابل ایران قرار میدهد.
اختالفات ایران و آمریكا ریشه در مسائل گوناگونی دارد كه در ظاهر آشتیناپذیر به نظر
میآیند؛ از جمله:
 مسائل ایدئولوژیك و ارزشی و اختالف در ساختارهاي نظامها و هنجارها؛ دشمنی ایران و اسرائیل و مسأله فلسطین؛ مسأله پرونده هستهاي؛ دشمنی ایران و عربستان و دشمنی تاریخی تشیع و وهابیسم؛ اختالف ژئواستراتژیك در مسأله سوریه و لبنان؛ رقابت ژئواكونومیك بر سر ذخایر گازي میدان پارس جنوبی میان ایران و قطر و دركل در خلیافارس؛
 -و سر انجام ،مسأله افغانستان.
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علیرغم اینكه آمریكا رسماً تأیید نكرده است كه خواستار ایجاد پایگاههاي دائمی در
افغانستان است؛ اما مقامات افغانستان بارها بر این پیمان استراتژیك تأكید كرده و آن را به
نفع منافع و امنیت ملی این كشور دانستهاند؛ بهطوري كه حامد كرزي ،رئیس جمهور پیشین
بهصراحت مطرح كرد كه در صورت تأمین منافع ملی افغانستان ،آمریكا اجازه خواهد
داشت تا در افغانستان تأسیسات نظامی داشته باشد و آن را به نفع منافع و امنیت ملی این
كشور دانستهاند(سخاوتی .)9 :1391 ،ایران مخالف هرگونه حضور خارجی و نقض
حاكمیت افغانستان است؛ بهویژه اینكه آنطور كه مطرح شده ،حداقل دو پایگاه آمریكا در
نزدیكی مرزهاي ایران احداث خواهد شد .احداث این دو پایگاه میتواند اسباب نگرانی
ایران را فراهم كند؛ خصوصاً با توجه به اینكه ایران و آمریكا مسائل و مشكالت زیادي
در روابط و مناسبات خود دارند.
استراتژیست هاي ایرانی معتقدند كه حضور بلندمدت غرب در همسایگی ایران،
منافع جمهوري اسالمی را با خطر مواجه میكند و تهدیدي جدي براي امنیت ملی آن
كشور است .طی سالهاي گذشته ،ایرانیها موفق شدهاند برخی هواپیماهاي تجسسی
آمریكایی را كه از خاك افغانستان براي جاسوسی وارد حریم هوایی آن كشور شده بودند،
شناسایی و دست كم یكی از آنها را در اختیار بگیرند .آمریكاییها اما دلیل حضور خود در
افغانستان را نگرانیهاي جاري در مورد آینده ثبات و امنیت در ابعاد جهانی از رهگذر نفوذ
تروریسم و فعالیت گروههاي تروریستی در افغانستان و پاكستان میدانند .با این همه ،هیچ
تضمینی درخصوص استفاده نكردن از خاك افغانستان براي مقاصد توسعهطلبانه در منطقه؛
بهویژه علیه منافع و حاكمیت جمهوري اسالمی ارائه نكردهاند .در این میان ،مدیریت رابطه
همزمان با این دو قطب قدرت رقیب از سوي دولت كابل ،یكی از دشواريهاي تاریخی
سیاست خارجی افغانستان طی  13سال اخیر بوده است(حسینی .)1 :1393 ،این سیاست با
سیاست كلی ایران كه خروج بیگانگان از افغانستان است در تضاد است؛ زیرا افغانستان بنا
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به شرایط خویش همكاري استراتژیك با ایاالت متحده آمریكا را انتخاب نموده است .از
طرفی دیگر ،نقش ایران در حمایت از دولت عراق در مبارزه با تروریسم و تفاهماتی كه در
مسأله سوریه میتواند بین ایران و ایاالت متحده صورت گیرد ،زمینه را براي حل مشكالت
افغانستان فراهم میكند.
موضوع دیگري كه بر زمینه هاي همكاري ایران و ایاالت متحده آمریكا در افغانستان
تأثیر میگذارد ،رقابتها و تنش بین ایران و ایاالت متحده آمریكا در حوزههاي دیگر مانند
برجام ،خلیافارس و غرب آسیا؛ بهویژه مسأله سوریه ،فلسطین ،لبنان و یمن است كه
بهرغم تمایل ایران به حل مشكالت افغانستان ،این مسأله تحت الشعاع موضوعات در دیگر
حوزهها قرار می گیرد و الگوي همكاري ایران و ایاالت متحده در افغانستان به الگوي
رقابت تبدیل میشود(تخشید و دیگران )112 ،1391 ،و مواضع ایران را علیه ایاالت متحده
آمریكا در حوزه افغانستان سختتر خواهد كرد).( Shelala II, 2113:11
نتیجهگیری

پس از حمالت  11سپتامبر ،ایران بهطور كامل از جنگ آمریكا علیه ترور حمایت كرد.
تهران همچنین در كنفرانس بن كه در سال  2111برگزار شد ،نقشی اساسی ایفا كرد تا به
آمریكا و سازمان ملل در مدیریت بحران افغانستان كمك كند .این امر جنبهاي پراگماتیك از
سیاست خارجی ایران و تمایل به مداخله در ثبات افغانستان را نشان میدهد .خروج
نیروهاي آمریكایی از افغانستان ،فرصتی دیگر براي تعامل دوباره با ایران پدید میآورد .پس
از یك دهه مداخله در منطقه ،واشنگتن باید تهران را یك شریك استراتژیك براي بهبود
چشمانداز صلح و ثبات در افغانستان بهشمار آورد.
ایران و ایاالت متحده همچنان منافع مشتركی در افغانستان خواهند داشت .این منافع
شامل كمك به دولت كابل  ،جلوگیري از قاچاق ،رسیدگی به بحران پناهندگان افغان ،تبدیل
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افغانستان به شریك تجاري و منطقهاي قابل قبول ،افزایش توانمنديهاي نیروهاي امنیتی
افغانستان و ایجاد انگیزه براي آشتی ملی است .چنین همكاريهایی میان این دو كشور
نباید موجب تعجب و حیرت شوند .زمانی كه موضوع افغانستان در میان است ،تهران و
واشنگتن این آمادگی را دارند درباره مسائل و موضوعهاي مهمی؛ از جمله طالبان به گفتگو
و انجام مذاكرات مستقیم بپردازند .ایران هیچ تمایلی ندارد كه اداره افغانستان ،بار دیگر به
دست طالبان بیفتد.
نقش ایران در افغانستان عمالً نقشی سازنده است .ایران و آمریكا بر سر موضوعاتی
نظیر ایجاد ثبات در افغانستان بیشترین اتفاقنظر را دارند .ایران میتواند نقش مهمی در
پیشبرد اهداف و منافع مشترك این دو كشور در افغانستان؛ بهویژه پس از خروج كامل
نیروهاي آمریكایی از این كشور ایفا كند؛ بهخصوص اگر روند بهبود روابط پرتنش میان
ایران و آمریكا همچنان ادامه پیدا كند .از سوي دیگر نیز مقامات ناتو ایران را به تأمین
اسلحه و ارسال كمك هاي تسلیحاتی به گروه طالبان در افغانستان متهم كردهاند .نیروهاي
بینالمللی حاضر در افغانستان ادعا میكنند در سالهاي  2111و  2111میالدي محمولههاي
تسلیحاتی ایران را كه قرار بود به دست طالبان برسد ،رهگیري و از ارسال آنها جلوگیري
كردهاند؛ اما دالیل مستندي براي این امر وجود ندارد .منافع ایران بیشتر در حفظ ثبات در
افغانستان است .ایران توانسته است تأثیرگذاري فوقالعادهاي را در منطقه شمال غربی
افغانستان و با اقلیت مذهبی شیعه هزاره در دیگر نقاط این كشور داشته باشد .ایران هنوز به
صورت آشكار و علنی آمریكا را به چالش نكشیده است .دغدغه اصلی ایران ،گروه
تروریستی «طالبان» و «داعش» در افغانستان است؛ البته آمریكا نیز بیشتر توجه خود را
معطوف این دشمنان و تهدیدات كرده است.
شاید در این میان ،مهم ترین موضوع چگونگی روابط میان ایران و آمریكا باشد.
بهبود روابط میان ایران و آمریكا ،زمینه همكاري در افغانستان را فراهم میكند .امضاي
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توافق برجام زمینه این امر را فراهم كرده است و ایاالت متحده نیز میتواند در روابطش با
پاكستان به تعادل دست یابد و كمتر نیازمند امكانات و پشتیبانی یك طرفه پاكستان باشد.
اگر آمریكا به جاي رقابت با ایران ،با این كشور همكاري كرده بود ،با قاطعیت میتوان
گفت كه سوریه و عراق امروز در وضعیت بهتري بودند .بنابراین ،میتوان گفت همكاري
ایران و آمریكا در سه زمینه ضروري به نظر میرسد:
اول ،دو كشور باید سیستم اطالعاتی مؤثري را براي شناسایی و دنبال كردن
گروههاي جهادي و ریشههاي آن پیدا كنند .دوم ،ایران و آمریكا میتوانند براي ساختن
ارتشی متعهد و مؤثر در عراق با هم همكاري كنند؛ نه ارتشی با  211هزار گروهان كه در
مقابل شمار محدودي از تروریستها سالحشان را زمین بگذارند و فرار كنند .در نهایت
اینكه با توان باالي ایران و منابع انسانی ماهر این كشور و با حمایتهاي مالی آمریكا ،دو
كشور به ساختن زیرساخت هاي افغانستان ،سوریه و عراق بپردازند و این مشكالت
منطقهاي را بهطور نسبی كاهش دهند.
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