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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 سيامک بھاری

 ٢٠١۵ جون ٢٠
  

  رابطۀ طالبان و جمھوری اسالمی، اھداف و ستراتيژی
  

ارشريف در جريان تصرف   تن از پاسدارـ ديپلماتھای کنسولگری جمھوری اسالمی در مز٧ سال پس ازکشته شدن ١٧

 جمھوری اسالمی ايران و طالبان افغانستان در کشاکش رقابتھای منطقه، سپس ھمراھی و ئیاين شھر و رو در رو

با نيروھای نظامی و مھمترين حامی ائتالف مخالفان طالبان، عنوان ه ھمکاری بی چون و چرای جمھوری اسالمی ب

 طوالنی پر تشنج ميان اين دو نيروی فوق ۀ طالبان، پس از يک دور و متحدينش برای ساقط کردنامريکاامنيتی 

 حوادث سياسی، جمھوری اسالمی ايران و طالبان افغانستان را از ۀ و سير شتابندءر تناسب قواييارتجاعی در منطقه، تغ

لنی دفتر  عئی که سخن از بازگشائیتا جا. مصاف با يکديگر به ھمکاری و ھمفکری و روابط حسنه وا داشته است

ظرفيتھای مشترک خطرناک تروريستی، تشابه ارتجاعی طرفين ضرب در منافع و نيازھای . شود طالبان در تھران می

 ۀ، تھديد حضور داعش و نيرو گرفتن آن در افغانستان و جلب بدنوپولتيکئک حاصل از تحوالت ژيژيسترات مشترک 

  . تالطم جدی کرده استناراضی طالبان به خود، موقعيت طالبان را نيز دستخوش

عنوان يکی از بازيگران سياسی در افغانستان بر متن شرايط مشابھی به نزديکی و ھمکاری با ه جمھوری اسالمی ب

  . طالبان افغانستان نيازمند است

 

  مروری فشرده به روابط جمھوری اسالمی و طالبان افغانستان

 که دفتر غير علنی طالبان در زابل زير نظر حفاظت سپاه قدس  دو سال پيش ديلی تلگراف در گزارشی اعالم کردًحدودا

ّ طالبان نيز در پايگاھھای سری ھمين نيرو ۀآموزش و مسلح کردن بخشی از نيروھای ويژ. کار کرده استه شروع ب

  .ندجمھوری اسالمی اين خبر را تکذيب، اما طالبان در قبال انتشار آن سکوت کرد. آغاز شده است

دست ديلی تلگراف نيز رسيده و يا در اختيارش گذاشته بودند تا منتشر ه شی از شنودھای جاسوسی که بپس از مدتی بخ

  . نيروھای طالبان و سپاه قدس برداشتۀکند پرده از روابط گسترد

 از پيش تدارک ديده شده مصاحبه ایدر ، "قاری محمد يوسف احمدی"، سخنگوی طالبان ١٣٩٢ ]جوزا[در خرداد ماه

 نمايندگان دفتر سياسی طالبان در قطر به اعالم کرد کهاست، مستقر در پاکستان   که"افغان"رگزاری اسالمی  خبای با

پس از علنی کردن اين روابط توسط طالبان، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه . سفر کرده اند ايرانجمھوری اسالمی 

دهللا نعمانی وزير تحصيالت عالی طالبان و شمس الدين تھران، محم  بيداری اسالمی درجلسۀدر : "پاسدارن چنين نوشت

 جمھوری اسالمی ۀ اما وزرات امور خارج."قبلی ميدان وردک در زمان حکومت طالبان حضور داشته اند پھلوان والی

 .اظھار بی اطالعی و ھمچنان رابطه با طالبان را تکذيب کرد
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بلند پايه ت سياسی أھييک  سفر انستان و مالقاتھای پی در پی، سپاه قدس با طالبان افغۀپس از علنی شدن روابط گسترد

 اھداف پيشبرد آن ۀکه وظيف  سياسی طالباندفتر يسئر "طيب آغا"به رھبری به تھران،  قطر ازطالبان افغانستان از 

 سفر  به تھران]ثور[ ارديبھشت ماه٢٨ت در أ، اين ھيست ا با دولتھا ديپلماتيک گسترش ارتباطاتبا ھدفسياسی طالبان 

 و نزديکترين شخصيت سياسی به مال عمر رھبر معاون مطبوعاتی مخصوص، مترجمدفتر،  يسئر" طيب آغا. "کردند

  . طالبان افغانستان است

  ديگر نيزدو بار "یالمللی بيداری اسالم کنفرانس بين" شرکت در به بھانه و تحت لوای ،ت سياسی طالبان افغانستانأھي

  .ند سفر کرده بودتھران به ،امنيتی جمھوری اسالمی ايران  با مقاماتانجام مالقاتھای رسمی جھت

فاش   جداگانه ایدر گزارش ١٣٩٤ ]جوزا[ خرداد٢١ل، روز پنجشنبه ورناژاستريت   والۀروزنامدنبال اين سفر، ه ب

مشغول است و به نقل  طالبان افغانستان ظامی و آموزش نيروھایبه پشتيبانی مالی و ن ايران کرد که جمھوری اسالمی

: نوشتدھد  ر حقوق میال د۵٨٠ به او ماھيانه  جمھوری اسالمی ايرانکهاز فرماندھان طالبان " عبدهللا"از فردی به نام 

  ".مين کندأھر زمان به تفنگ و مھمات نياز داشته از ايران خواسته آن را ت: گويد او می" . . . 

  

  جمھوری اسالمی و طالبان از ھم چه می خواھند؟

نسبت به فعاليت و حضور دھھا جريان . جمھوری اسالمی ايران در مرزھای شرقی خود پيوسته دچار نا امنی بوده است

 نظير قطر ئیھا پاکستان و يا سازمان امنيت کشوراسالمی تروريستی رقيب که سرنخ فعاليتشان در دست سازمان امنيت

 گسترش نفوذ سياسی در افغانستان ھمواره مورد توجه دستگاه ئیاز سو. شدت نگران استه  ب،ن سعودی استو عربستا

ضعف و بی ثباتی دولت مرکزی در افغانستان امکانات حضور امنيتی و سياسی . امنيتی جمھوری اسالمی بوده است

عنوان يکی از بازيگران سياسی در افغانستان ايفای ه کند، تا بدانجا که بتواند ب جمھوری اسالمی را تا حدودی تسھيل می

 عملياتی داعش و نيرو گرفتن در جوار ۀاز سوی ديگر گسترش حوز. نقش کند و بر نفوذ امنيتی و سياسی خود بيفزايد

  .ل خود در اين منطقه، تشديد کرده استومرزھای شرقی، نگرانی جمھوری اسالمی را نسبت به از دست دادن کنتر

 ءر تناسب قواييدولت مرکزی افغانستان در به عقب راندن و شکست قطعی و کوتاه کردن دست طالبان، سبب تغناتوانی 

 و دولت افغانستان اين بار جھت رسيدن به توافق با طالبان و تقسيم بخشی از امريکاتالش . به نفع طالبان گرديده است

ی از تأھيايت به ايجاد دفتر دولت امارت اسالمی و استقرار شرايط آنان، رضاز قدرت با آنان، مذاکره و پذيرفتن برخی 

عنوان رسميت دادن به قدرت دوفاکتوی ه دفتر سياسی طالبان در قطر، بازگذاشتن دست آنان در اجرای احکام شريعت ب

  .ر داده استيي قدرت فعلی به درجه ای تغۀآنان در بسياری از مناطق، موقعيت طالبان را در موازن

ژيک به اين گروه يمين تسليحاتی و تدارکاتی مورد نياز طالبان، بخشی از نزديکی ستراتأری اسالمی تبرای جمھو

خدمت گرفتن و استفاده از ظرفيتھای تروريستی و ه ی، ايجاد حسن رابطه و بئتروريستی، در رقابتھای شديد منطقه 

ر عربستان و قطر، نزديک کردن آن با منافع ی نظيئارتجاعی آن، دور کردن اين گروه از القاعده و قدرتھای منطقه 

  .سياسی خود در منطقه، بيشتر از ھر وقت ديگر، مورد  توجه است

 در افغانستان يک امريکا ايجاد ناامنی داخلی و بی ثبات کردن موقعيت نظامی و امنيتی برای نيروھای نظامی ئیاز سو

  .برگ برنده برای جمھوری اسالمی محسوب می شود

 گلبدين  حتاتالف به رھبری عربستان و اعالم ھم جھتی علنی اشرف غنی ـ عبدهللا وئعيت بايد تشکيل نيروی ابه اين وض

  .شود، را نيز افزود  يکطرف آن محسوب میًدنبال منازعات يمن که جمھوری اسالمی رسماه حکمتيار ب

خشی از رسميت بخشيدن خود در منطقه در عين حال طالبان افغانستان ھر درجه از گسترش روابط ديپلماتيک خود را ب

عنوان يک نيروی آلترناتيو ارتجاعی ه که داعش در منطقه اعمال نفوذ بيشتری بيابد، طالبان بای به ھر درجه . دندان می
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، دولت مرکزی افغانستان و جمھوری اسالمی مورد امريکاعنوان وسيله ای برای کمک به اھداف سياسی ه د بنتوان می

  .يردتوجه قرار بگ

 راه را برای اين نزديکی و تعامل ًولوژيک و فوق ارتجاعی طالبان و جمھوری اسالمی طبعائديخصوصيات مشترک ا

عنوان يک جريان تروريستی ه که طالبان بای نبايد فراموش کرد که به ھر درجه . ژيک ھموارتر خواھد کرديسترات

والر را به عقب برانند و قدرت اعتراض اجتماعی آنان را د نيروھای سياسی مترقی و سکناسالمی در افغانستان بتوان

 نفوذ سياسی ۀتضعيف کنند، جمھوری اسالمی خود را با آنان ھم جھت تر می يابد و با خيال آسوده تری به گسترش دامن

  .ارتجاعی خود در افغانستان ادامه خواھد داد

د به تضعيف طالبان و از دست دادن منابع و امکاناتی که توان  سازمان امنيت پاکستان و افغانستان میۀامضای تفاھم نام

بنابراين دست و پا کردن پشت جبھه و منبعی جھت .  بينجامد،گرفت در اختيار آنان قرار می) I.S.I(پيوسته از طريق 

  .مين بقای سياسی ـ نظامی برای طالبان حياتی تر از ھر وقت ديگر خواھد بودأت

رک جدی تر طالبان افغانستان و جمھوری اسالمی از نگرانی و ھراس ھر دو از به اين وضعيت بايد منفعت مشت

  .اين وحشت ھر دو را بيش از پيش به ھم نزديک کرده است.  نفوذ داعش در منطقه را ھم افزودۀگسترش دامن

  

  .جمھوری اسالمی روی انبار باروت نشسته است

ه توسط جمھوری اسالمی و طالبان و ھر نيروی تروريستی  محاسبات ارتجاعی و تروريستی و ديپلماسی خونينی کۀھم

ديگر صورت می گيرد در برآمد اعتراضات رو به گسترش مردم در ايران، يک شبه دود خواھد شد و به کوتاه کردن 

  .  جريانات ارتجاعی ـ تروريستی از زندگی مردم خواھد انجاميدۀدست ھم

 تالشھای فوق ارتجاعی و پتانسيل خطرناک ۀرغم ھم نطقه، علیعنوان يکی از آتش بياران مه جمھوری اسالمی ب

شکستھای . رو استه تروريستی خود، در داخل کشور با موجی از نارضايتی و نفرت از خود و قوانين اسالمی اش روب

 آشيل ۀپياپی سياستھای ضد مردمی جمھوری اسالمی و موقعيت شکننده اش در مقابله با موج اعتراضات مردمی پاشن

  . جمھوری اسالمی است

ميليونھا مردمی که زير بار اعمال فقر تحميلی و فشار و سرکوب سياسی قرار گرفته اند، با سرنگون کردن جمھوری 

بخش وسيعی از نيروھای تروريستی . را برای ھميشه خنثی خواھند کرد  طرفندھای سياسی کثيف آنۀاسالمی ھم

  *.اھند شدکلی از ميان برچيده خوه اسالمی درمنطقه ب

 


