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 زگردیم

 «آن بر افغانستان یامدهایو پ کایو آمر رانیا یهاتنش یابیارز »

 افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست

 1398دلو/بهمن  10

 

 هایتنش ارزیابی» عنوان با را میزگردی ،1398 بهمن/دلو 10 مورخ شنبه،پنچ افغانستان، به روز استراتژیک مطالعات انستیتوت

 و رانای میان اخیر منازعات بررسی میزگرد، برگزاری این از هدف. کرد برگزار «افغانستان برای آن تبعات و آمریکا و ایران

 بارنت سورپروف ؛متحد ملل سازمان در افغانستان پیشین نماینده سفیر و صیقل، محمود. بود افغانستان بر آن پیامدهای و آمریکا

 کاستراتژی مطالعات انستیتوت مشاورین هیات نیویورك و عضو دانشگاه المللیبین هایهمکاری مرکز ارشد عضور روبین،

. بودند میزگرد ینا سخنرانان از افغانستان ملی امنیت شورای دفتر تهدیدات ارزیابی پیشین رئیس شریفی، آرین دکتر و افغانستان

 .ندگر همکار انستیتوت به عهده داشتپژوهش صدیقی، ناصر را آقای برنامه این گردانندگی

 
 

در آغاز برنامه آقای صدیقی، در مورد پیشینه روابط ایاالت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران و تحوالت اخیر بین دو کشور 

به گفته آقای صدیقی، موضوع تروریزم یکی از عوامل عمده منازعه بین دو کشور کنندگان برنامه معلومات دادند. برای شرکت

انب آمریکا و غرب متهم به پشتبانی از تروریزم و اقدامات هراس افگنی، حمایت از حماس، از ج 1984است که ایران از سال 

 کند.باشد. آقای صدیقی افزود، آمریکا بنابر دالیل ذیل ایران را متهم میحزب اهلل و جهاد اسالمی می

  1983های نظامی آمریکا در سال گذاری پایگاهبمب -1

 های خوبار در عربستان سعودیبُرج 1983در سال  های نظامی آمریکاگذاری پایگاهبمب -2
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 نظامیان در لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان و یمنحمایت از شبه -3

 ترور مخالفان در اروپا -4

 تهدید صدور جهاد در خارج از مرزهای کشور -5

اهدین ناصر دیگری مانند، مجبرد، عها این است، که خودشان از پدیده تروریزم رنج میبنابر گفته آقای صدیقی، دیدگاه ایرانی

حکومت ایران، همواره خارجی و ضد نظام آسیب بزرگی به جامعه ایران وارد کرده است.  هایدیگر گروهخلق، گروه جُنداهلل و 

وگانه ایران آمریکا را به بازی د ییر نظام در ایران مهتم کرده است،آمریکا را به پشتبانی از عناصر ضد نظام و یا استراتژی تغ

ا ای ایران رکند که آمریکا حق استفاده صلح آمیز هستهدر قسمت موضوعات حقوق بشری در ایران و شرق میانه متهم می

 شناسد.به رسمیت نمی

 اند از:های مشترك دو کشور نیز اشاره کرد که عبارتآقای صدیقی پیرامون همکاری

 افغانستان سرنگونی حکومت طالبان در -1

 حسین در عراق سرنگونی صدام -2

 های آمریکایی و غربیتبادله گروگان -3

 جنگ بر ضد القاعده و دولت اسالمی در عراق -4

 روند صلح شرق میانه -5

 مبارزه در مقابل قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان -6

 بندر چابهار -7

 
 

 سفیر محمود صیقل

ری اضمن قدردانی از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برای برگز ایشانسخنران نخست برنامه، آقای محمود صیقل بود، 

؛ تنش دو ندتنش بین جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا آغاز کرده و ادامه داد هاییریشه میزگرد، سخنان خود را از

وده است ب بقهساآمریکا در عراق بی های پایگاه کشور، بعد از قتل آقای سلیمانی،  فرمانده قدس سپاه پاسداران و حمله ایران بر



 

3 

 

های پراگنده اما معقول داشته است. گیریو افغانستان را در یک موقعیت حساس قرار داده است، افغانستان در این راستا موضع

ان همه را نگران غانستکشور هنوز ادامه دارد و پیامدهای منفی آن برای اف بین دو ها های تنشلرزهاز دید آقای صیقل، پس

جانب باالی افغانستان اطالعاتی وجود دارد که در این شب و روز فشار هایی از هر دو : ساخته است. آقای صیقل افزود

گیری نماید. ادعا هایی هم وجود دارد که الاقل یک طرف این تنش ها از افغانستان تقاضا دارد وجود دارد تا به نفع شان موضع

 ک سلسله اقداماتی در ساحات تعامالت دیپلوماتیک و امنیتی و تبادالت بانکی و تجارتی بزند.تا به نفعش دست به ی

به گفته آقای صیقل، جمهوری اسالمی ایران برای افغانستان یک همسایه بزرگ و با مشترکات زیاد و روابط تاریخی عمیق 

 فارس( بسیار زیاد بوده راق، سوریه، یمن، لبنان، خلیجهای ایران در پانزده سال اخیر در شرق میانه )ع صروفیتباشد ولی ممی

گذاری الزم نتواند. از جانب نیک خود )افغانستان( سرمایه گیاین باعث شده تا ایران روی همسای است و درحال افزایش است.

ال گذشته نقش ت سدیگر ایاالت متحده آمریکا برای افغانستان یک شریک استراتژیک است که در توسعه فزیکی و بشری در بیس

های بزرگ حقوق بشری، دموکراسی و تعامالت با کشورهای منطقه، آمریکا اما در تامین امنیت و دفاع از ارزش ،مهم داشته است

ایران و آمریکا منافع مشترك نیز دارند که  است. آقای صیقل اضافه کرد: های خاص خود را داشته که قابل تاملگیریموضع

ك صورت مشتر مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و برای مدت طویل در برابر خشونت طالبان به های بارز آننمونه

 سو دارند. اند، هنوز هم در قسمت پروسه صلح افغانستان مواضع هممبارزه کرده

 

 سیاست خارجی سه کشور

سیاست خارجی افغانستان در قبال ایران اقتصاد محور است اما از سوی دیگر، افغانستان تالش دارد تا مواد  ند:آقای صیقل گفت

البته با درك واضع از عدم استفاده از خاك افغانستان علیه کشور سومی. به نظر  ،نامه استراتژیک با آمریکا تطبیق شودموافقت

انبه دوج یهاان در چند سال اخیر دارای موقف امنیتی با محور آب بوده و همکاریآقای صیقل، سیاست ایران در تعامل با افغانست

ش ایران در تال باشد،متمرکز میبا این مسئله گِره خورده است. تعامل ایران با آمریکا زیادتر در ایجاد توازن قوا در شرق میانه 
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اره آمریکا تالش دارد تا افغانستان دوب آقای صیقل گفت:ردد. خروج نیروهای آمریکا  از منطقه است تا توازن به نفع ایران منتج گ

ریان تر متمرکز باالی امنیت اسرائیل و مسئله جدید کند، مبدل نشود و در تعامل با ایران، بیشهکه منافع آمریکا را ت یبه سرزمین

ست و قبال ایران، تنها اقتصادی ا باشد. به گفته آقای صیقل، در شرایط فعلی سیاست کنونی افغانستان درنفت در منطقه می

یتی، ترکیبی از سیاست امنافغانستان بهتر است با تحلیل اوضاع منطقه و جهان با ایران  .آفرین شودممکن این مسئله مشکل

 . سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در پیش گیرد، البته با یک تمرکز نسبتاً بیشتر در بعد اقتصادی

 های سه کشورنگرانی

غانستان در حال حاضر اف .که به میدان رقابت بین آمریکا و ایران تبدیل گرددنگران است  ه آقای صیقل، افغانستان از اینبه گفت

ها وجود دارد چون افغانستان با پاکستان مشکالت از افزایش و تشدید رقابت یمیدان رقابت بین بعضی کشورها است اما نگران

ن کشور شاید پروسه صلح با طالبا تنش بین دو آقای صیقل افزود: تر کند.تواند، اوضاع را وخیممیزیاد دارد و اضافه شدن ایران 

باشد. آقای دیدی برای افغانستان میهشود، تنظامی که توسط ایران حمایت می چنین نیروی شبههم نیز به تاخیر بیندازد. را

فغانستان توسط آمریکا علیه ایران، حضور داعش در افغانستان، تولید های ایران عبارت از استفاده از خاك اصیقل گفت، نگرانی

باشد. وی افزود، نگرانی اصلی آمریکا، استفاده ویژه عربستان در غرب افغانستان میو قاچاق مواد مخدر و نفوذ کشورهای عربی به

 های افراطی بر ضد منافع و سربازان آمریکا در افغانستان است.ایران از گروه

 

توسط این گروه، ادامه حضور نیروهای  خشونت طالبان آمریکا را به افغانستان کشانید و ادامه خشونت آقای صیقل ادامه داد:

آمریکا در افغانستان حضور نداشت اما  نیروهای 1998آمریکا را در افغانستان حفظ خواهد کرد، به گفته آقای صیقل، در سال 

در مزار شریف توسط طالبان به قتل رسید و نزدیک بود تا یک جنگ تمام عیار بین دوکشور منجر گردد.  یازده دیپلومات ایرانی

قای آجای استفاده ابزاری از طالبان علیه همدیگر، بکوشند تا خشونت طالبان در افغانستان ختم گردد.  به پس مهم است که

مورد صلح افغانستان با ایران دارد بهتر است آنرا تقویه کند، اگر ندارد صیقل از امریکا تقاضا نمود که اگر چینلی برای تفاهم در 
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و جانب را د تواند با یک دیپلوماسی فعال در تهران و واشنگتن، هرآقای صیقل، افغانستان می به نظربهتر است آنرا ایجاد کند. 

 اطمینان دهد که از خاك ما علیه شان استفاده نخواهد شد.

 روبینپروفیسور بارنت 

ها و پشتبانی خود از نظام و پروسه صلح افغانستان ادامه ایاالت متحده آمریکا کمک بیان داشتند: ،ضمن قدردانی از انستیتوت 

آقای روبین، در مورد تنش بین  .اندخواهد داد اما از سوی دیگر طالبان همیشه در تالش تخریب نظام موجود در افغانستان بوده 

سال اخیر  باشد اما در چندتنها برای افغانستان بلکه برای تمام منطقه زیان بار میرقابت بین دو کشور نه گفت: عربستان و ایران

خصوص در کشورهای چون سوریه، لبنان و یمن بوده است و افغانستان میانه بهتر متمرکز در حوزه شرقبین دوکشور بیش رقابت

 .کمتر متاثر شده است

 

نظامی آمریکا در افغانستان برای نیروهای نظامی و حکومت افغانستان یک عنصر حیاتی است اما از سوی  حضور وی ادامه داد:

 شود. دیگر این حضور برای بعضی کشورها از جمله ایران، روسیه، چین و حتی پاکستان تهدید تلقی می

اهد ما ش ،اینامه هستهمتحده آمریکا از توافقپیش از روی کار آمدن رییس جمهور ترمپ و خروج ایاالت  پروفیسور روبین افزود:

دانستند اما به مجرد را بهترین روش و گزینه برای روابط بهتر میآن های طرفبهبود روابط بین آمریکا و ایران بودیم و همه

ضع وحریم باالی ایران رتنش شد، ایاالت متحده فشار حد اکثری را از طریق تای پُخروج آمریکا از برجام روابط به شکل فزاینده

های خارجی را که سهم در کرد آمریکا در افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اگر چه آمریکا شرکترفتار و عمل کرد که

ای گرفتن ها براز تحریم معافیت داد اما با آنهم بعضی شرکت داشت، گزاری در افغانستانتوسعه افغانستان یا تصمیم به سرمایه

از ترور جنرال سلیمانی توسط آمریکا دو کشور تا آستانه تقابل بعد از دید آقای روبین، گردید.  ین امتیاز به مشکالت مواجهچن

گفت اگر آمریکا باالی ایران حمله کند در مقابل سو همیشه میبدین 2007دیگر ایران نیز از سال از سوی  و نظامی نزدیک شد
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نیروهای امریکایی در منطقه خواهد بود که افغانستان نیز یکی از کشورهای است که نیروهای  های ایران حمله بریکی از پاسخ

ثبات کردن افغانستان را دارد. پروفیسور روبین گفت، ایران دست امریکایی در آن حضور دارد. باید یادآوری شوم ایران توانایی بی

رك تر از منافع مشتجاست که مشکالت آمریکا با ایران فراتر و مهمزند که منافع ملی آن ایجاب کند اما مشکل اینبه کاری می

باشد. به گفته آقای روبین،  ایران باید درك کند و این یک حقیقت انکار ناپذیر است که جنگ و دو کشور در افغانستان می

 گذارد.ثباتی در افغانستان تاثیر بسیار منفی باالی ایران میبی

 آقای آرین شریفی

ر مورد د موضوع تشکری کرده و افزودند: این ونابتدا از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برای برگزاری میزگرد پیرامدر 

ی جدی نگران باالی افغانستان بنابر چهار دلیل ذیل آن تنش اخیر بین ایاالت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران و پیامدهای

 ندارم:

 

شته یعنی بعد از انقالب اسالمی، روابط بین ایران و آمریکا به سردی گراییده و ساحه تقابل بین دو در چهل سال گذ نخست:

ها در امان بوده است، حتا طی نوزده سال گذشته آمریکا در افغانستان کشور شرق میانه بوده است و افغانستان از این رقابت

طور مثال، افغانستان با وجود تحریم ایران ین دو کشور نبوده است، بهحضور نظامی دارد اما هیچ وقت افغانستان میدان رقابت ب

 دهد.روابط اقتصادی و تجارتی خود با ایران ادامه می

ها مسئله ترین آنمنافع عمده ایاالت متحده و جمهوری اسالمی در افغانستان در موازات هم قرار دارند، نه در تقابل. عمده دوم:

های افراطی که منافع هردو کشور را هدف قرار خواهد داد. یعنی تقابل گاه امن برای گروهنستان به پناهتروریزم و مبدل شدن افغا

 دو کشور در افغانستان منافع هر دو کشور را تهدید خواهد نمود. 



 

7 

 

چون  با تروریزم استشود، منافع ایران در افغانستان عبارت از مبارزه منافع ایران در یک افغانستان امن و باثبات محقق می سوم:

باشد، موضوع سوم، مسئله مواد مخدر های افراطی سنی در افغانستان نگرانی دارد. منافع دوم ایران، موضوع آب میایران از گروه

برده را به دقت تحلیل و بررسی کنیم، باشد. اگر موضوعات نامباشد و موضوع چهارم، حضور مهاجرین افغان در ایران میمی

خواهد بخاطر مسایل کوچک منافع اندازد و ایران نمیی موارد را به خطر میثباتی در افغانستان همهم که تشدید بییابیدرمی

 برزگ خود را به خطر بیندازد. 

باشد با ذکر این نکته که ایران ممکن صلح ایران مخالف جدی تشکیل و یا احیای دوباره امارت اسالمی در افغانستان می چهارم:

های موجود باور آقای شریفی،  با تحلیل تنشبه سرد با بخشی از گروه طالبان که قبال تحت نفوذ مال منصور بود، داشته باشد. 

 بینی کرد.توان پیشتلف )قوی، متوسط و ضعیف( را میبین ایران و آمریکا سه سناریوی مخ

 

کند و روابط بین آمریکا و ایران به حالت قبل از اتفاقات های اخیر بین دو کشور به مرور زمان فروکش میتنش یوی الف:سنار

پلوماتیک ندارد. در ترین احتمال است بخاطریکه چهل سال است، دو کشور روابط دیگردد و از دیدگاه من این قویاخیر بر می

 این حالت تداوم جنگ نیابتی محدود در افغانستان ادامه خواهد یافت.

گردد. در این حالت جنگ نیابتی دو کشور شود اما به حالت عادی بر نمیتر میهای موجود بین دوکشور کمتنش ب:سناریوی 

 در افغانستان تشدید خواهد شد.

شود و احتمال آن ضعیف است شود و منجر به جنگ بین دو کشور میتشدید می های موجود بین دوکشورتنش ج:سناریوی 

اما ناممکن نیست. هرگاه  بین دوکشور جنگ شود، افغانستان مستقیم میدان جنگ بین دو کشور خواهد شد چون آمریکا از 

 های آمریکا را هدف قرار خواهد داد.یگاههای خود از افغانستان علیه ایران استفاده خواهد کرد ودر مقابل ایران مستقیم پاپایگاه
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تر از حضور آمریکا در افغانستان سعودی در افغانستان خیلی حساسشریفی در آخر افزود، ایران نسبت به حضور عربستان آقای  

قه منطاست و این مسئله را باید دولت و مردم ما جدی بگیرد بخاطریکه عربستان رقیب عمده و بزرگ ایدیولوژیک ایران در 

 باشد. حکومت افغانستان تالش کند تا افغانستان فرصت همکاری بین کشورها باشد.می

 

 .های خود را مطرح کردندکنندگان نیز دیدگاهدر آخر برنامه، دیگر اشتراك


