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ملخص البحث :
ورات السیاسـیة فـي تعنى هذه الدراسة في اعطاء صـورة واضـحة عـن موقـف ایـران مـن التطـ

بحیث یمكن القول انها استطاعت ان تحلل كثیر من المعلومـات  ١٩٩٨-١٩٧٩افغانستان للفترة 

ذات العالقـــة بمجریـــات االحـــداث السیاســـیة . فـــالواقع االقلیمـــي والـــروابط التـــي تجمـــع البلـــدین كـــان 

والتطـــورات تأثیرهـــا واضـــحًا فـــي تحدیـــد طبیعـــة ومواقـــف كـــل طـــرف اتجـــاه االخـــر ازاء المتغیـــرات

السیاســیة التــي تعــرض لهــا كــال البلــدین ، ومــع ذلــك اتســمت عالقاتهمــا بعــدم االنســجام الكامــل فــي 

كثبر من االحیان ، فیران وتطبیقًا لشعارها الذي سارت علیه والمسـمى بــ"تصدیرالثورة" لغـرض بـث 

ق نزعتها التوسـعیة افكار الثورة االسالمیة التي جاء بها الخمیني والتي سعت من خاللها الى تحقی

فــي االطــار االقلیمــي ، خلــق جــوًا مــن التــوتر فــي عالقاتهــا مــع النظــام السیاســي فــي افغانســتان ، 

والذي اخذ یتصاعد شیئًا فشیئًا بعد التدخالت االیرانیة المتواصلة فـي شـؤون افغانسـتان الداخلیـة ، 

قــع الغالقــات بــین البلــدین ، بحیــث اصــبح واال المــذهبي والسیاســي والدبلوماســيوتحدیــدًا فــي المجــ

یتسم بالطابع العدائي ال بل كاد ان یتحـول مـع مـرور االیـام الـى حـد نشـوب حـرب بینهمـا فـي آب 

١٩٩٨       .  
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Abstract:
This study gives a clear view concerning the attitude of Iran’s

politics from political developments in Afghanistan during the period
1979-1998. We can say that this study analyzed so may information
regarding political event. Regional reality and connections between both
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states have great impact in determining their own attitudes. Therefore,
their relation were in compatible most of the time. Iran is following its
motto which says:

Exporting Revolution” in order to send the opinions of Islamic
Revolution by humane trying to hide its expanding aim within the
regional frame and create an atmosphere full of tension with the political
regime in Afghanistan. Thus, Their relation were stamped with Severe
hostility and became more than that reaching the state of breaking out a
war between both states in August 1998.

المقدمة:
اتسمت السیاسة االیرانیة في اطارها االقلیمي منذ قرون خلت ، بمحاولة التوسع والهیمنة 

، فمواقفها السیاسیة تجاه ما حدث ویحدث في منطقة الشرق االوسط نابعة باالساس من 

مصالحها االقتصادیة والسیاسیة وفقًا للضرورات التي تحتم على ایران التعامل مع التطورالسیاسي

االقلیمي سلبیًا كان ام ایجابیًا ، ونظرًا لما مرت به افغانستان من متغیرات واحداث سیاسیة كان 

مؤشرًا واضحًا للنوقف السیاسي االیراتي .

كان دلیًال على مدى القلق  ١٩٧٩فالغزو السوفییتي الفغانستان في كانون االول/دیسمبر 

اذ بدأت ایران تندد بذلك الفعل السوفییتي على االیراني من التطلعات السوفییتیة نحو المنطقة،

االفغان على اعتبار ان الثورة االسالمیة ي والشعبي ، مویدة تعاطفها مع الثوارمالمستویین الرس

ي الجدید لقیا ترحیبًا واسعًا وتأییدًا في افغانستان ناالیرا مفي ایران في شباط من العام نفسه والنظا

ثوار االفغان في العاصمة كابول ، امًال في تحقیق تنسیق مع نظام نفسها وباالخص من نخبة ال

ایران الجدید للوقوف ضد القوات السوفییتیة والنظام السیاسي االفغاني الحاكم ذات التوجه 

لماركسي المتشدد .

استغلت الحكومة االیرانیة االحداث السیاسیة داخل افغانستان فاخذت تبالغ الى حد كبیر 

رسمي حینما بدأ النظام االیراني التدخل بشؤون االفغان الداخلیة فاحدث ذلك توتر في موقفها ال

، وخاصة بعد استقطاب  ١٩٧٩عكس واقع االستقرار في عالقاتهما على ما كانت علیه قبل عام 

ایران اعدادًا من الثوار االفغان وتأییدهم للوقوف ضد النظام االفغاني . وعلى الرغم من اعتراض 

لسیاسة االیرانیة ، استمرت االخیرة في مواصلة دعمها لفصائل المقاومة االفغانیة االخیر ل

وخاصة دعمها لتحالف الشمال للوقوف ضد نظام طالبان ، بحیث اصبح االمر مع مرور الوقت 

  . ١٩٩٨یواجه صراع ونزاع مع ایران كاد ان یتحول الى حرب بین البلدین في آب/ اغسطس 

رتأینا تقسیم هذه الدراسة الى محورین ، تضمن المحور االول مدخًال طبقًا لما تم تقدیمه ا

، في حین استعرض المحور الثاني  ١٩٧٩االفغانیة قبل عام –لطبیعة تاریخ العالقات االیرانیة 

موقف السیاسة االیرانیة اتجاه تنامي التطورات السیاسیة في قغانستان وهي على النحو االتي:
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  . ١٩٨٩-١٩٧٩قف االیراني من الغزو السوفییتي الفغانستان المرحلة االولى: المو 

  .١٩٩٤- ١٩٨٩المرحلة الثانیة: موقف السیاسة االیرانیة من الحكومة االنفصالیة االفغانیة 

  . ١٩٩٨-١٩٩٤المرحلة الثالثة: موقف ایران من نظام حكم طالبان 

١٩٧٩االفغانیة قبل عام –نظرة في طبیعة العالقات االیرانیة 
موقفـًا تجـاه مـا واجهتـه افغانسـتان مـن احـداث سیاسـیة داخلیـة ما من شك ان ایران لم تبـد

كانــــت ام خارجیــــة فــــي الماضــــي والحاضــــر اال العتبــــارات مهمــــة اثــــرت فــــي اتجاهــــات وتطــــورات 

ومــا یمثلــه مــن العالقــات بــین البلــدین ، وفــي مقدمــة هــذه االعتبــارات الموقــع الجغرافــي الفغانســتان

ة للمصــالح الدولیــة المتنافســة فــي اســیا ، فهنــاك حقیقــة ال بــد مــن معرفتهــا فــي تحدیــد بالنســباهمیــة

وهـي ان كلتــا الــدولتین جـزء مــن تكامــل اقلیمـي واحــد یضــمها ،طبیعـة عالقــة ایـران مــع افغانســتان

منطقـة الشـرق االوسـط والخلـیج العربـي بكـل مـا ل في منطقة جنوب غرب اسـیا وهـو امتـداد طبیعـي

نطقة من اهمیة استراتیجیة ، فعند النظر الى الخریطة نجد ان افغانستان تحد ایـران تحمله تلك الم

كـم ، ویرتبطـان بـروابط كثیـرة فـي مقـدمتها الـروابط  ٩٠٠ - ٨٠٠من الشـرق وعلـى امتـداد حـوالي 

الدینیة والعالقات االقتصادیة التي حددت طبیعة مواقف ایران تجاه افغانستان ، وهذا یعني ان مـا 

ًا ایران وبالعكس .نسبیي افغانستان تتأثر به یحدث ف

،ان تــاریخ العالقــات بــین البلــدین لــه امتــداد طویــل علــى المســتوى السیاســي واالقتصــادي 

ففي الواقع ان افغانستان عانت كثیرًا من الهیمنة االیرانیة علیها والتوسع على حسـابها وعلـى وجـه 

طمعــًا فــي ضــم منــاطق  ١٨٣٤دًا منــذ عــام الخصــوص فــي ثالثینیــات القــرن التاســع عشــر وتحدیــ

) بمحـاوالت التغلغـل ١٨٤٨-١٨٣٤الفارسـیة عنـدما قـام محمـد شـاه قاجـار (افغانیة الـى االراضـي 

للتان انضمتا الى روسـیا في افغانستان لضم المقاطعات الشمالیة واهمها مدینتي بخارى وسمرقند ا

تهدیدًا مباشرًا لسـالمة بمثابةاالجراء ذلك الى قلق بریطانیا التي عدت ى ذلكادمما )١(القیصریة

التــي ١٨٥٧حــدود الهنــد الشــمالیة الغربیــة ، فقامــت بأرغــام ایــران بــالتوقیع علــى معاهــدة فــي عــام 

.)٢(ابها من منطقة هراة االفغانیةتقضي بعدم التدخل في افغانستان وانسح

رن التاسع عشر التي بدأت اثیرت بعد ذلك مسألة ترسیم الحدود بین البلدین منذ اواخر الق

فقـد حاولـت الحكومـة )٣(في حینها تتحول الى خالفات حادة بسبب مشكلة توزیع میاه نهـر الهمانـد

الفارســیة التوســع داخــل االراضــي االفغانیــة مؤكــدة رفضــها ترســیم الحــدود مــع افغانســتان فــي مطقــة 

وبأشـراف لجنـة بریطانیـة صحراء السیستان بموجب معاهدة(سیستان) التي تم عقـدها بـین الطـرفین

.اذ ادعت الحكومة الفارسیة ان الحدود مع افغانسـتان ١٨٧٢ترأسها (فردریك كولد سمید) في عام 

غیر واضحة المعالم مضیفة انه حتى افغانستان نفسها لم توافق اساسًا علـى الحـدود التـي رسـمتها 

)٤(اللجنة 
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ق البریطـانیون علـى طلـب تقـدمت وافـ ١٩٠٢وفي مطلع القرن العشرین وتحدیدًا منذ عـام 

به ایران ، وبموافقة االفغان على اعادة رسم الحدود بین البلدین بشكل اكثر وضوحًا ودقة ، الزالة 

الغمــوض الــذي كــان یشــوب الحــدود التــي رســمها (كولــد ســمید) التــي شــاركت بعضــویتها كــًال مــن 

قة الحكومتین الفارسیة واالفغانیـة ، اذ المانیا وروسیا القیصریة ، وقد حظي قرارها في البدایة بمواف

وافق ملك االفغان (حبیب اهللا خان) على الفور بقرار اللجنة ، اال ان االخیرة اخفقت فیما بعـد فـي 

حـل الجــزء الثــاني مــن المشــكلة وهــي مســألة توزیــع میـاه نهــر الهمانــد حینمــا رفــض الفــرس فــي عــام 

الــى الحكومــة البریطانیــة یفیــد بعــدم قبــولهم بشــكل قــرار توزیــع المیــاه ، وقــدموا طلبــًا رســمیاً  ١٩٠٥

.)٥(١٩٠٦نهائي وذلك في عام 

ومجـــــيء العهـــــد البهلـــــوي ،) فـــــي ایـــــران١٩٢٥-١٧٩٦ومـــــع ســـــقوط الدولـــــة القاجاریـــــة (

 ١٩٢٨) لجأت االخیرة الى محاوالت جدیة تمثلت بأحتاللها اراضي افغانیـة عـام ١٩٧٩-١٩٢٦(

بلغــت درجــة كبیــرة مــن التــوتر فــي مراحــل حتــى علــى افغانســتان تتابعــت االعتــداءات االیرانیــة و  ،

فــي  االعالقــات السیاســیة والتجاریــة بــین الطــرفین نوعــًا مــتحســنتولكــن بمــرور الوقــت )٦(متعــددة 

ایــران وافغانســتان والعــراق وباكســتان ، تلــك بــین ١٩٣٧اعقــاب توقیــع اتفاقیــة ســعد ابــاد فــي عــام 

اف المتعاقـدة علـى عـدم التـدخل فـي الشـؤون الداخلیـة لكـل مـنهم المعاهدة التي الزمت ایران واالطـر 

وهو ما كانت تسعى الیه افغانستان لوضع حد الطمـاع ایـران التوسـعیة ،في شؤون الطرف االخر

بذلك یكون میثاق سعد اباد قد حدد العالقة بین البلدین حتى قیـام الحـرب العالمیـة )٧(على حسابها

ـــت منط ـــة حتـــى بعـــد ان دخل ـــین المعســـكرین الغربـــي الثانی ـــي ب قـــة الشـــرق االوســـط فـــي تنـــافس دول

.)٨(واالشتراكي

غیر ان عدم اتفاق وجهات النظر بین البلدین حول مشكلة توزیع میـاه نهـر الهمانـد بقیـت 

موضوع جدال ، اذ لم تفلح المساعي والجهـود الدبلوماسـیة فـي احـراز أي تقـدم فـي سـبیل التوصـل 

فبعــد نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة جــرى لقــاء بــین ممثلــي البلــدین الــى تفــاهم یرضــي الجــانبین ،

عنـدما اجتمعـوا فـي الوالیـات المتحـدة واتفقـوا علـى االجتمـاع  ١٩٤٧لبحث المشكلة وذلك فـي عـام 

في العام الذي یلیه ، لكن تباعد وجهات النظر كانت واسعة المدى ، بحیث تقرر االستعانة ببعثة 

ـــــــــوم بـــــــــدور حســـــــــم الموضـــــــــوع ـــــــــدة اهمها(الوالیـــــــــات تق ـــــــــي تألفـــــــــت مـــــــــن ممثلـــــــــي دول محای ،الت

المتحدة،كندا،تشــــیلي) والتــــي اســــتمرت اعمالهــــا وتضــــمنت زیــــارات قامــــت بهــــا الــــى منطقــــة النهــــر 

، وفــي النهایــة لــم تلــق جمیــع قــرارات تلــك الــدول القبــول المرضــي ١٩٥٠المتنــازع علیــه حتــى عــام 

.)٩(والكافي من كال الطرفین االیراني واالفغاني 

حالـة اســتقرار العالقـات بـین البلـدین فتـرة مــن مـن جانـب اخـر اســتمرت فیمـا عـدا ذلـك فقـد 

تبـادل اذ الزمن لتشهد تطورًا ایجابیًا فـي بدایـة سـتینیات القـرن العشـرین تمثـل بالتعـاون االقتصـادي 

حتى كل مشاایة ثابتة لم تتطور الى بینهمات العالقات یزیارات دبلوماسیة وتجاریة . وبقفان الطر 
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نحــو االفضــل ،  ا، لتســتمر العالقــات الودیــة بینهمــ ١٩٧٣بعــد اعــالن الجمهوریــة االفغانیــة عــام 

.)١٠(١٩٧٤تجاریة ابتداءًا من عام وتعزز ذلك بعقد االتفاقیات ال

الـى توقیـع اتفاقیـة فـي العـام الـذي  ١٩٧٥وقد عزز التقارب االفغاني الباكستاني منذ عـام 

ن ایــران وافغانســتان حــول اقتســام الجــزء الجنــوبي مــن حــوض الهمانــد، بــی ١٩٧٦تــاله اي فــي عــام 

التي تم ابرامها اثر زیارة الحاكم االفغاني (محمـد داؤد) الـى طهـران فـي العـام نفسـه لحسـم القضـیة 

فالتوجه الجدید في سیاسة البلدین مع الدول االسالمیة دفع الـى )١١(وانهائها بشكل مرضي ونهائي

ن الطرفین ، بحیث بلغت الدیون او القروض االیرانیة الفغانسـتان بعـد االتفاقیـة تعزیز العالقات بی

) ملیون دوالر بینمـا لـو تتجـاوز قـروض االتحـاد السـوفییتي الفغانسـتان نصـف هـذا ١١٤١بحدود (

بحیث انعكس ذلك على )١٢(المبلغ ، وهذا موشر واضح على مدى تحسن العالقات بین الجانبین 

عنـــدما هـــاجر عـــدد كبیـــر مـــن االفغـــان للعمـــل فـــي ایـــران فـــي مختلـــف  ١٩٧٧تطویرهـــا فـــي عـــام 

القطاعــات ، فــي حــین ان اعــدادًا قلیلــة مــنهم بــدأوا بالتوجــه نحــو دول الخلــیج العربــي للبحــث عــن 

.)١٣(فرص عمل اخرى 

ϥΎΗѧγϧΎϐϓ�ϲѧϓ�ΔϳѧγΎϳγϟ�ΕέϭѧρΗϟ�ϥѧϣ�Δѧϳϧέϳϻ�ΔѧγΎϳγϟ�ϑ ϗϭϣ)١٩٧٩-
١٩٩٨:(

الـدولتین مـن متغیـرات سیاسـیة یكـون لـه داخـل احـدىان مـا یجـري فیما سـبق،كما اسلفنا 

تــأثیرات داخلیــة وخارجیــة علــى احــداهما . فــالتطور السیاســي الــذي حــدث فــي ایــران بســقوط نظــام 

، كـان لـه اثـر علـى الوضـع  ١٩٧٩عـام شـباط مـن واعـالن الجمهوریـة بقیـادة الخمینـي فـي ،الشاه

المیة االیرانیــة بأعتبارهــا ثــورة ضــد نظــام رجعــي اســتبدادي فــي افغانســتان ، فــالثورة االســالــداخلي 

مــرتبط بالوالیــات المتحــدة بــدت وكأنهــا تــدعیم للنظــام الیســاري الــذي كــان یحكــم العاصــمة االفغانیــة

كــانوالثــوار االفغــان الــذینفقــد اثــرت فــي الوقــت نفســه فــي دعــم اكــابول . ولكونهــا ثــورة اســالمیة 

المؤیــــدة للســــوفیت) بأســــم  ١٩٧٨-١٩٧٣(حكومــــة نــــور تراقــــي یقــــاتلون حكومــــة كــــابول الیســــاریة 

االســـالم ، ویرفعـــون رایـــة الثـــورة االســـالمیة . وعلـــى الصـــعید الـــواقعي انـــذاك فـــأن حكومـــة كـــابول 

الیساریة من ناحیة والثوار االفغان من ناحیة اخرى رحبا بالثورة االیرانیة ورأى كـل منهمـا فـي تلـك 

ـــه  الثـــورة االیرانیـــة كـــان لهـــا الدعایـــة االســـالمیة وایـــدیولوجیات  يءمجـــأي ان  )١٤(الثـــورة تـــدعیمًا ل

والـدلیل علـى )١٥(أي تأثیر معنوي على الثوار االفغـانالتشجیع داخل النخبة الثوریة في افغانستان

بزیارات الى ایران بهدف الحصول على التأیید من النظـام االیرانـي قادتهمذلك هو قیام العدید من 

، فقــد عبــر كثیــر مــن المســؤولین االیــرانیین عــن تعــاطفهم مــع الثــوار االفغــان ، الجدیــد ، وبالفعــل

) قضیة افغانستان علـى انهـا ١٩٨٩-١٩٧٩خاصة بعد ان تبنى الخمیني ()١٦(ودعمهم المعنوي 
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الماركسـي المتشـدد بـدوره بـأنقالب ضـد ذو التوجـهقضیته، وهذا ما ادى الى قیـام(حفیظ اهللا امـین)

.)١٧(١٩٧٩ /دیسمبره الحكم حتى كانون االولـ، وتولی١٩٧٨یسان عام حكومة تراقي في ن

بــذلك تكــون الثــورة االســالمیة فــي ایــران قــد اســهمت بشــكل عــام فــي دعــم كــل مــن جــانبي 

ومـن جانـب اخـر فـأن الحكومـة .)١٨(رالصراع في افغانستان ، سواء بشـكل مباشـر او غیـر مباشـ

ة االیرانیة ابدت في ما بعد تخوفًا من النظـام الجدیـد فـي ایـران االفغانیة التي ایدت في البدایة الثور 

أساسـیة فـي سیاسـته الخارجیـة فـي مجـال التوسـع ونشـر او مرتكزاتكونه قد اظهر ثالث عناصر

:)١٩(يوه في افغانستان والدول المجاورة الیرانالهیمنة االیرانیة

الطریق العـدائي والتوسـعي الـذي كـان المحافظة الكاملة على المكاسب االقلیمیة والسیر بنفس .١

یسیر علیه شاه ایران المخلوع .

الثــورة االیرانیــة التــي جــاء بهــا الخمینــيشــعار مــا یســمى بـــ"تصدیر الثــورة " لغــرض بــث افكــار .٢

في عموم االرض العربیة والـدول االسـالمیة المجـاورة ومنهـا افغانسـتان ، ة التوسعیةتنزعوفق 

اســیًا التجاهــات السیاســة االیرانیــة نحــو اســتخدام القــوة العســكریة اسمحركــاً وقــد كــان الخمینــي 

في كتابه "والیة حددهاالتوسعیة ، خاصة بعد ان عمل على نشر نظریته التي اهدافهلتحقیق 

فقــــام بتشــــكیل مؤسســــات ومواقــــع ، الهــــدف ذلــــك الفقیــــه" وبــــدأ تحركــــه الفعلــــي للوصــــول الــــى

ل المجاورة.الدو  لنشر فكرته فيمتخصصة في قم وطهران 

احزاب المعارضة االسالمیة االفغانیة التـي من قبلالتوسعیة االیرانیةالتوجهات استغالل هذه.٣

اخذت تستخدم المدن االیرانیة القریبة من الحدود االفغانیة كمراكز لنشـاطاتها السیاسـیة بهـدف 

اثارة الفتن واالضطرابات داخل افغانستان.

بــدأ علــى المسـتوى الرســمي العالقــات االیرانیـة االفغانیــة وانطالقـًا مــن هــذه المعطیـات فــأن

حــدوث ازمــة حــادة ، وبالفعــل فالنظــام االیرانــي بــدأ بالتــدخل فــي الشــؤون بیشــوبها نــوع مــن التــوتر 

فـي افغانسـتان ویــأتي فـي مقدمـة هــذه )طائفیــة(ذات توجهـاتالداخلیـة الفغانسـتان بتشــكیل احـزاب

عي و"حــــزب الوحــــدة الشــــیعي" األفغــــاني ، تمهیــــدًا لجــــر االحــــزاب "حــــزب حركــــت "االفغــــاني الشــــی

افغانستان للخضوع للنظام االیراني .وقد ازدادت فعـًال االهـداف التوسـعیة االیرانیـة بتشـجیع الهجـرة 

حتــى یتســنى لهــا الــدیمغرافياالیرانیــة الــى المنــاطق االفغانیــة القریبــة مــن حــدودها لتغییــر طابعهــا 

لنظــام ســیطرتها علیهــا ، فضــًال عــن ان ایــران قــد وظفــت عــدائها بالتــالي تحقیــق هیمنتهــا واحكــام

ثارة المشاعر الدینیة او تحریك النعرات الطائفیة لتصـدیر الفغانستان بأستخدام شبكة رجال الدین ا

أي عـدم  منهـا الغـاء الشـرعیة علـى النظـام االفغـانيعدیدةالثورة الیها ، كما انها مارست تجاوزات

اثــر ســلبیًا علــى العالقــات الرســمیة بــین ونعتــه بشــتى االســالیب . ممــا  اكماالعتــراف بــه كنظــام حــ

، االمـــر الـــذي اثـــار ســـخط البلـــدین ، وزاد مـــن التـــدخل االیرانـــي فـــي الشـــؤون الداخلیـــة الفغانســـتان

) ١٩٨٦ /فبرایرشــباط -١٩٧٩ /دیســمبرالحكومــة االفغانیــة بزعامــة (بــابراك كارمــال كــانون االول
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نمـــوذج "وانهـــا "لیســـت اســـالمیة او حتـــى شـــعبیة"میة فـــي ایـــران بأنهـــا الـــذي وصـــف الثـــورة االســـال

وانتهــــاك حرمــــة ،محــــذرًا مــــن مغبــــة التــــدخل االیرانــــي فــــي الشــــؤون الداخلیــــة"للتعصــــب الشــــوفیني

.)٢٠(األراضي االفغانیة

ابــدت السیاســة االیرانیــة مواقــف تجــاه مــا واجهتــه افغانســتان مــن تطــورات واحــداث سیاســیة 

:اهمها ما یلي

:١٩٨٩-١٩٧٩الموقف االیراني من الغزو السوفییتي الفغانستان-
 ١٩٧٩  /دیســـمبركـــانون االول ٢٧یتي العســـكري الفغانســـتان فـــي یكـــان لالجتیـــاح الســـوف

الماركسـي المشـكلة لضـرب الثـوار االفغـان ، لـه صـداه فـي ذات التوجـه بطلب من حكومـة كارمـال 

كــــانون  ٢٩ن اصــــدرته الحكومــــة االیرانیــــة فــــي وصــــف بیــــااذ ایــــران التــــي اعربــــت عــــن ســــخطها ،

یتي فـــي افغانســــتان بأنـــه "عمـــل عــــدائي" ضـــد كافــــة یبشـــأن التــــدخل الســـوف ١٩٧٩ /دیســـمبراالول

والشــرطة والمــوظفین ،مســلمي العــالم ، ودعــا الخمینــي فــي الوقــت نفســه القــوات المســلحة االفغانیــة

ـــد "الملحـــدین والفاســـدین " اضـــد مـــا وصـــفه بــــالمـــدنیین للوقـــوف لـــذین یحـــاولون تخریـــب ثقافـــة البل

الحكومــة االفغانیــة الشــیوعیین ، كمــا اتهــم احــد رمــوز النظـــام عناصــر یت و یاالســالمي مــن الســوف

االیراني بأن حكومة موسكو كانت تهدف من تدخلها في افغانستان بالسعي لالستیالء على اجـزاء 

.)٢١(في المحیط الهندي من االراضي االیرانیة في محاولة للوصول الى المیاه الدافئة 

الســفارة مبنــىمــن االیــرانیینیــدوهمامــا داخــل ایــران فقــد اقــتحم االف االفغــانیین ومعهــم مؤ 

ــــوات الســــوفیالســــوفی ــــي طهــــران مطــــالبین بأنســــحاب الق یتیة مــــن افغانســــتان ، اذ ان التــــدخل یتیة ف

من وجود تحركـات رانيفي النظام االیتي في افغانستان كان قد اثار قلق اغلب السیاسیینیالسوفی

سوفیتیة محتملة ضد ایران . وقد تمثل القلق االیراني بما یلي :

اعتقاد ایران بأن من المحتمل ان تكون الهدف الثاني بعد افغانستان في ظل متطلبات امنیة .١

) من معاهدة ٦تي السابق ، وانه من الممكن ان یطبق المادة (یلضمان حدود االتحاد السوفی

صــت بــأن للســوفیت الحــق بتــدخل قواتهــا فــي االراضــي االیرانیــة اذا مــا تطلبــت التــي ن ١٩٢١

الحســـــن بنـــــي ابو وهـــــذا مـــــا اكـــــده الـــــرئیس االیرانـــــي الســـــابق ()٢٢(الضـــــرورات الدفاعیـــــة ذلـــــك

یتي فـي ی) عندما قال :"لیس هناك ما یضمن عدم تـدخل االتحـاد السـوف١٩٨١-١٩٨٠صدر

ایران" .

ازدیــاد نشــاط حركــة البلــوش فــي افغانســتان الــذین تــدعمهم قلــق الحكومــة االیرانیــة حینهــا مــن .٢

تیة والتي تؤیدها ایضًا الحكومة االفغانیة الماركسیة كوسیلة لكسب ممر الى یالحكومة السوفی

المحیط الهندي.
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٢٢٢

، حیـــث تشـــیر فـــي ایـــرانیت علـــى امكانیـــة اثـــارة ودعـــم النزعـــة القومیـــة والعرقیـــةیقـــدرة الســـوف.٣

ذات ت یســاریة ایرانیــة تتلقــى تــدریبات علــى حــرب العصــابات المعلومــات بــأن هنــاك جماعــا

یت فـي مدینـة (مـزار شـریف ) یماركسیة في معسكرات افغانیة بأشراف السوفو  فكریةتوجهات 

تیة . وهذا مـا اشـار الیـه (ایـة اهللا حسـین) ممثـل الخمینـي یاالفغانیة القریبة من الحدود السوفی

ة فـي الحـزم اذا حـاول رجـال العصـابات فـي بلوجسـتان بقوله:" رد الثورة االیرانیـة سـیكون غایـ

.)٢٣(ت للتسلل الى ایران" یالذین یدربهم السوفی

ـــرئیس المباشـــرتيیالســـوفیللتـــدخلاســـتمرت ایـــران فـــي شـــجبها  فـــي افغانســـتان ، وكـــان ال

االیرانـــي الســـابق بنـــي صـــدر قـــد اعلـــن فـــي تصـــریح صـــحفي لـــه بـــأن بـــالده عازمـــة علـــى مقاطعـــة 

دورة االلعاب االولمبیـة فـي موسـكو بقولـه :" لـن نسـتطیع الـذهاب الـى موسـكو ، فـي یت في یالسوف

وفــي حــدیث لــه مــع صــحیفة .یتیة تقتــل اشــقائنا المســلمین فــي افغانســتان" یحــین ان القــوات الســوف

تي یاعــرب فیهــا عــن القلــق االیرانــي مــن التوســع الســوفی ١٩٨٠شــباط  ١٥(لومونــد) الفرنســیة فــي 

سحب قواته سریعًا )بریجینیف(لیونیدیتي السابقیطلب من الرئیس السوفاذ ، واحتالل افغانستان 

وقــــال بــــالحرف الواحــــد "انســــحبوا واال تخســــروا كــــل رصــــید لــــدى االیــــرانیین" .امــــا ،مــــن افغانســــتان

الخمینــي فأنــه ابلــغ الــرئیس بریجینیــف فــي الوقـــت نفســه بضــرورة عــدم اســتخدام القــوة ضــد الـــبالد 

الــى الــرئیس ارســلها طیبــة مــع ایــران وقــال فــي برقیــة  اتعالقــلــبالده ن تكــوناالســالمیة اذا رغــب ا

تكم برقیتكم فـي مناسـبة الـذكرى االولـى للثـورة االسـالمیة فـي ایـران ، متي" حینما اشكر لفخایالسوفی

یتي الصــدیق ، اعــرب عــن االمــل فــي اقامــة ســالم دولــي عــن یوانقــل لكــم اعجابنــا بالشــعب الســوف

طني وعـدم التـدخل واحتـرام السـیادة ووحـدة االراضـي لبلـدان المنطقـة...ان أي طریق االسـتقالل الـو 

عــــدوان علــــى بلــــدان العــــالم الثالــــث عمومــــًا والــــبالد االســــالمیة فــــي المنطقــــة خصوصــــًا ، مخــــالف 

.)٢٤(لمبادىء الصداقة بین االمم "

ار االفغــان عمومــًا ازدادت التصــریحات والبیانــات العدیــدة التــي تعلــن عــن تأییــد ایــران للثــو 

الــذین یقــاتلون حكومــة كــابول ، فقــد بثــت اذاعــة طهــران فــي وقــت مبكــر انبــاء تندیــد الطــالب الــذین 

یحتلـون السـفارة االمریكیـة فـي طهـران بـأنقالب افغانســتان الـذي قـام بـه كارمـال الیسـاري الماركســي 

" . وجــاء فــي یتي بأنــه "امبریالیــة شــرقیةیووصــفوا التــدخل الســوف ١٩٧٩ /دیســمبرفــي كــانون االول

یتیة المتعطشـة للـدماء ان تعـرف ان یبیان اصدره الطالب في هذا الصدد ان "على الحكومة السـوف

قمع االمة االفغانیة المحرومة هو مثل قمع الشعب الفییتنامي الذي جلـب الهزیمـة والعـار للوالیـات 

كومـة كارمـال بأنهـا كما وصـف فـي الوقـت نفسـه العدیـد مـن المسـؤولین االیـرانیین ح)٢٥(المتحدة " 

المرجـع وذلك على اثر اكتشاف مؤامرة حكومة امـین السـابقة فـي اغتیـال"،عدائیة وفاسدة"حكومة 

"ایــة اهللا شــریعتمداري" بســبب حمــالت االخیــر المؤیــدة للمقاومــة االفغانیــة المعارضــة داخــل الــدیني

.)٢٦(نفسه وان حكومة كارمال تسیر على نفس نهج حكومة امین، افغانستان 
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٢٢٣

زیـارة الشـیخ نهـاایـران ، مالـى  یـةمقابل ذلك توالت العدید من زیارات قادة المقاومة االفغان

(محمـد قنـدهار) الیـران . وفـي تصـریح لــ(حسین نـوري) احـد المسـؤولین فـي الحكومـة االیرانیـة انـه 

ویـــًا الشـــعب یتي فـــي افغانســـتان . واننـــا نؤیـــد معنیاعلـــن بقولـــه: " ان ایـــران ال تقبـــل بالنشـــاط الســـوف

ــًا بمجــرد ان یكــون فــي مقــدورنا ذلــك ".واضــاف مؤكــدًا "ان ایــران  االفغــاني ، وســوف نســاعده مادی

ستســاعد دائمــًا اخوانهــا المســلمین االفغــان" . وفــي تصــریح اخــر للحــاكم الســابق لمقاطعــة خراســان 

طات قــــال فیــــه :" ان الســــل ١٩٨٠ /ینــــایراالیرانیــــة والمــــدعو (حســــن غاســــوري) فــــي كــــانون الثاني

االیرانیــة تســهر بعنایــة علــى مــرور المجاهــدین االفغــان عبــر الحــدود فــي اتجــاه افغانســتان وایــران " 
)٢٧(.

وجـود القـوات  علـى ان ،هكذا بـات الموقـف االیرانـي الرسـمي والشـعبي قلقـًا ویشـوبه الحـذر

، امـرًا فـي م من حكومة نظام كارمال الیسـاریةاالراضي االفغانیة التي جاءت بدعداخلتیة یالسوفی

غایــة الخطــورة نظــرًا لخشــیة ایــران مــن ان تصــبح هــدفًا للســوفیت فــي مــا بعــد . وقــد عبــر الــرئیس 

االیرانـــي الســـابق بنـــي صـــدر عـــن ذلـــك الحـــذر بقولـــه:" اننـــا ال نســـتطیع ان نتحمـــل وجـــود القـــوات 

.)٢٨(تیة في جوارنا " یالسوفی

ي الشــــؤون الداخلیــــة ولكــــن علــــى الــــرغم مــــن ســــخط حكومــــة كارمــــال مــــن تــــدخل ایــــران فــــ

اكثــر مــن رســالة الــى  تلــى التقــرب مــن الحكومــة االیرانیــة بــان ارســلالفغانســتان ، فقــد حرصــت ع

 ١٥بأقامــــة عالقــــات ودیــــة بــــین البلــــدین ، مثــــل التــــي ارســــلت فــــي  االخمینــــي عبــــرت عــــن رغبتهــــ

خمینـي... مـن :" الى االخ الجلیل الجزیل االحترام ایـة اهللا الكارمالقال فیها ١٩٨٠ /فبرایرشباط

اعماق قلوبنا ومن االخوة االسالمیة من خاللكم ، الى كل االیرانیین .. ان حكومة كابول الجدیـدة 

ترغـب فــي اقامـة عالقــات ودیــة مخلصـة علــى اسـاس االخــوة االســالمیة وتبـدي اســتعدادها وعزمهــا 

االرض  الرســــال بعثــــات حســــن نیــــة الــــى ایــــران لتعزیــــز العالقــــات بــــین الشــــعبین الشــــقیقین... ان

االفغانیــة لــن تســتخدم ابــدًا  قاعــدة ضــد الثــورة االســالمیة فــي ایــران ولــیس هنــاك فــرق بــین القضــیة 

االفغانیة والقضیة االیرانیة في االحداث السیاسیة" . واضاف ایضـًا " ان مـؤامرة االمبریـالیین دعـاة 

زل الشــعوب الحــرة الهیمنــة الــرجعیین یتطلعــون الــى خنــق الثــورة فــي افغانســتان وایــران محــاولین عــ

المسلمة عن سائر العالم االسالمي والبلـدان النامیـة ، ال بـل یسـعون جاهـدین دون جـدوى الظهـور 

بمظهــــر االســــالم ، بیــــد انهــــم فــــي الواقــــع یحیكــــون المخططــــات الخائنــــة ضــــد االســــالم والمصــــالح 

" ان خطـــط االساســـیة المشـــتركة للمســـلمین ، وانهـــا ســـتبؤ حتمـــًا بالفشـــل " ، واختـــتم حدیثـــه مكـــرراً 

االمبریـالیین االمـریكیین ودعـاة الهیمنـة قـد فشـلت فـي ایـران ، وستفشـل حتمـًا فـي افغانسـتان كـذلك" 
)٢٩(.

وقــد اكــد الحــزب الشــیوعي االیرانــي (تــوده) صــحة مــاذكره كارمــال، ففــي حــدیث للصــحیفة 

تیة یالســوفیالناطقــة بأســم الحــزب قــال(نور الــدین كیــا نــوري) االمــین االول للحــزب " ان المســاعدة
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٢٢٤

الفغانســـتان تعتبـــر قبـــل كـــل شـــيء مســـألة داخلیـــة بـــین الـــدولتین" واضـــاف " ان االمبریـــالیین كـــانوا 

ها فـي و یتأهبون للهجوم على افغانستان بعد انتصار الثورة االیرانیة كي یستعیدوا مواقعهم التي فقد

.)٣٠(ایران"

یرانــي الجدیــد أي رد علــى علــى ایــة حــال لــم تلــق محــاوالت كارمــال للتقــرب مــن النظــام اال

هـــذه الرســـالة وغیرهـــا مـــن الرســـالئل المماثلـــة ، وهـــذا مـــا اعلنـــه حینهـــا (شـــاه محمـــد دوســـت) وزیـــر 

الخارجیــة االفغــاني الســابق بقولــه:" محــاوالت كــابول القامــة اســس افضــل مــع طهــران قــد فشــلت ، 

ان هـذا التغییـر الـذي حیث ان الخمیني لم یرد علـى الرسـالة التـي بعثهـا لـه كارمـال" . وفـي الواقـع

ـــة بـــالدهانتهجـــه نظـــام كارمـــال مـــن محـــاوالت  مـــع ایـــران كـــان بتـــأثیر الحكومـــة للتقـــرب فـــي عالق

تیة التــي ادركــت ان عالقاتهــا االقتصــادیة مــع ایــران بعــد تــدخلها العســكري فــي افغانســتان یالســوفی

ا تبــین مســبقًا . ســیثیر مخــاوف الحكومــة االیرانیــة الجدیــدة التــي ادانــت بتصــریحاتها ضــد ذلــك كمــ

ت عـــدم امتعـــاض ایـــران مــنهم بـــأن اكـــد فـــي حینهــا الســـفیر الروســـي فـــي یوعلیــه فقـــد حـــاول الســوفی

ان بـالده ترغـب دائمـًا ان تكـون عالقاتهـا طبیعیـة وودیـة مـع ایـران بحكومتهـا ،طهران (بولدیروف)

افغانسـتان كمـا جـاء في وقتها من التندید االیراني لتدخلـه فـي سوفییتالجدیدة . رغم عدم مباالة ال

السـابق فــي ذلــك الوقــت بقولـه:" ان مســألة اســتنكار ایــران یجــب ان ســوفییتيفـي تصــریح الــرئیس ال

یؤخـــذ مـــن زاویتهـــا الدینیـــة  لكـــن واقـــع الحـــال ان النظـــام الجدیـــد فـــي ایـــران یتصـــرف بالشـــكل الـــذي 

تي علـى مـدى تلـك یفییضایقنا في افغانستان " . وانطالقًا مـن هـذه االعتبـارات حـاول االتحـاد السـو 

الســتراتیجیة فــي  هوتوظیفهــا قــدر االمكــان لمصــالح،الفتــرة اســتغالل التطــورات السیاســیة فــي ایــران

بأتجاه عدم تصعید مشاكله مع ایران بـالرغم مـن معهالمنطقة ، فقام بدفع النظام االفغاني الموالي 

.)٣١(تدخل االخیرة في شؤون افغانستان الداخلیة 

اثــر ذلــك اعربــت افغانســتان فــي عــدة مــرات ولفتــرات عــن رغبتهــا فــي فــتح صــفحة وعلــى   

عبر كارمال في خطاب له  ١٩٨٢ ي/نوفمبرتشرین الثان ٢١جدیدة في العالقات مع ایران ، ففي 

یــران ، اشــار فیــه الــى وجــود مصــالح اقتصــادیة وتجاریــة مشــتركة بــین الفــي مدینــة هــراة المحاذیــة 

یعــي لعالقــات الجیــرة ، كمــا اضــاف ان بــالده تســعى الــى اقامــة روابــط بــالده وایــران كانعكــاس طب

 اودیـة مــع ایـران معلنــًا عـن اســتعداده لتسـویة الخالفــات بـالطرق الســلمیة  بـین البلــدین . أي ان هــذ

التصریح وما تاله من تصریحات مماثلة بعد مجيء الحكومة االفغانیة الجدیدة بزعامة (نجیب اهللا 

فیه العالقات االیرانیة االفغانیة حالة من التراجع في جمیع  تقت شهد) جاء في و ١٩٩٢-١٩٨٦

المیــادین ، منهــا ثبــوت ایــران بالتــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة الفغانســتان وســعیها لتحــریض الشــعب 

.)٣٢(االفغاني وباسم الدین للتمرد على النظام 

بأزمـة حـادة بسـبب تـدخل وبذلك یمكننـا ان نسـتنتج بـأن العالقـات االیرانیـة االفغانیـة مـرت

ت الـى یالنظام ، وقد سـعى السـوفیغییرالنظام االیراني بالشؤون الداخلیة الفغانستان وسعیها الى ت
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تجــاهبــین الجــانبین االیرانــي واالفغــاني لالســتفادة فــي توســیع نفــوذه والخالفــاتابقــاء جســور العــداء

معــارضرین امـا انهـا تواصـل نهجهـا الایـران . بمعنـى ان االخیـرة فـي هـذه الحالـة  كانــت امـام خیـا

نظــام افغانســتان بمســاندة فصــائل المقاومــة االفغانیــة او انهــا وبســبب انشــغالها بحــرب مــع العــراق ل

ســتلجأ الــى سیاســة اكثــر مرونــة تجــاه موقفهــا مــن القضــیة االفغانیــة التــي طرحــت فــي حینهــا تحــت 

اً ثمانینیــات القــرن المنصــرم تطــور اشــراف االمــم المتحــدة وهــذا مــا حصــل بالفعــل ، فقــد شــهدت فتــرة

ت فــي المجــال االقتصــادي مــن یملموســًا فــي عالقــات ایــران وافغانســتان مــن جانــب وایــران والســوفی

جانب اخر.

-�ΔѧϳϧΎϐϓϻ�ΔϳϟΎѧλ ϔϧϻ�ΔѧϣϭϛΣϟ�ϡΎѧϳϗ�ϥѧϣ�Δѧϳϧέϳϻ�ΔγΎϳγϟ�ϑ ϗϭϣ˺ ̂ ́ ̂-
١٩٩٤:

جهـــاد االفغــاني ضـــد القـــوات رغــم ظـــروف تلـــك الحــرب مســـتمرة فــي دعـــم ال، ظلــت ایـــران 

-١٩٨٣تیة والنظــــــام الحــــــاكم فــــــي افغانســــــتان ، بحیــــــث اســــــتقبلت ایــــــران خــــــالل الفتــــــرة یالســــــوفی

ویسرت لهم سبل ،وكفلت لهم االقامة،) ملیون مهاجر افغاني وفتحت لهم الحدود٢حوالي(١٩٨٨

رین بشـأن العیش في ایران ولم یقلل ذلك من قیمة بعض الضغوط التي تحدث عنها بعض المهاج

ـــة المذهبیـــة ودواعـــي االمـــن للثـــورة  ـــة التنقـــل والتحركـــات بســـبب حـــرب الخلـــیج االولـــى والخلفی حری

فــــي  "الورقــــة الشــــیعیةـ "مة فــــي جــــوهر سیاســــتها بــــأن تلعــــب بــــماالیرانیــــة ، وان كانــــت ایــــران مصــــ

نسـتان وذلك بدعمها ایضًا للمجاهدین االفغان ضد النظام السیاسي الحـاكم فـي افغا)٣٣(افغانستان 

. فبعد  ١٩٨٩كونها حكومة موالیة للسوفیت حتى بعد انسحابهم من االراضي االفغانیة في شباط 

مـــن العـــام نفســـه برئاســـة /فبرایرشـــباط ٢٤شـــكلت حكومـــة المجاهـــدین االفغـــان االنتقالیـــة فـــي تان 

(صبغة اهللا مجددي) لترتیب الحكم في افغانسـتان ، اسـتاءت حكومـة طهـران وعبـرت عـن غضـبها 

عارضتها لتلك الحكومة االنتقالیة . اال ان ذلك التوتر انتهى مع قیـام حكومـة نجیـب اهللا بزیارتـه بم

تعبیــرًا عــن عالقــات بــالده الودیــة مــع  ١٩٩٠ /اكتــوبرالــى مدینــة مشــهد االیرانیــة فــي تشــرین االول

.)٣٤(ایران . ومع سقوط حكومة االخیر امام هجمات المجاهدین االفغان 

بأن تلعب دورًا فاعًال في توزیع مقاعد الحكم الجدیدةمة االیرانیة مؤشراً للحكو اعطى ذلك 

للمسـاهمة فـي ادارة المرحلـة االنتقالیـة للسـلطة االسـالمیة فـي افغانسـتان تبعـتا، اذ في افغانستان

التي تحظى بنفوذ كبیر فـي افغانسـتان وتسـتطیع سیاسة التفاهم مع باكستان ، وهي القوة االقلیمیة

محاولــــة احیــــاء الهیمنــــة السیاســــیة امــــام، لقطــــع الطریــــق ل فــــي النظــــام السیاســــي االفغــــانيالتــــدخ

وعــززت ایــران هــذه السیاســة بالعمـــل .(**)وضــمان مشــاركة حلفائهــا مــن الطاجیـــك،(*)للباشــتون

على ایجاد حلیفة جیوسیاسـیة للتحـالف الجدیـد فـي السـلطة ، عبـر االعـالن رسـمیًا فـي طهـران فـي 

علــى هــامش القمــة االولــى لمنظمــة التعــاون االقتصــادي" االیكــو " عــن قیــام  ١٩٩٢ /فبرایرشــباط
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االتحـــاد الثقـــافي للـــدول الناطقـــة بالفارســـیة (ایـــران وطاجیكســـتان وافغانســـتان) ، اال ان الحســـابات 

االیرانیـة التـي ارتبطـت باسـتمرار الوفـاق مـع باكسـتان فـي شـأن افغانسـتان واجهـت قیـودًا ابرزهـا مـا 

ؤیة اسالم اباد لمستقبل دورها في اسیا الوسطى ، ومدى االسـتجابة الباكسـتانیة للضـغوط یتعلق بر 

ثم ان نشوب الحرب االهلیة والصـراع )٣٥(االمریكیة الرامیة الى ارباك ایران داخل محیطها االمني

الدموي في افغانستان نتیجة الخالفـات بـین الفصـائل االفغانیـة التـي انتهـت بوصـول (برهـان الـدین

حیــث ،) الــى الحكــم ، وجــدت ایــران نفســها منخرطــة فــي تلــك الصــراعات١٩٩٦-١٩٩٢ربــاني 

وتأییـدهم فـي مواجهـة ، (***)االفغانیـة مـن الطاجیـك والهـازاراعملت علـى دعـم المعارضـة الشـیعیة

الفصـــائل االخــــرى فــــي افغانســـتان المتمثلــــة بقــــوات "الحـــزب االســــالمي" الــــذي یقـــوده( قلــــب الــــدین 

.)٣٦(یقیم تعاونًا وثیقًا مع اجهزة االستخبارات الباكستانیة  يلذحكمتیار) وا

ولحصــر القضــیة االفغانیــة فــي االطــار االقلیمــي اقترحــت ایــران عقــد مــؤتمر اقلیمــي عــام 

للنظـــر فـــي القضـــیة یضـــم ایـــران وباكســـتان وروســـیا االتحادیـــة وجمیـــع فصـــائل المجاهـــدین  ١٩٩٣

انیة االخـرى البعـاد التـدخل االمریكـي والسـعودي وحلفائهمـا االفغان(السنة والشیعة) واالحزاب العلم

یتیة لــن تملــؤه یمــن ان الفــراغ الــذي نــتج عــن انســحاب القــوات الســوفللتأكــدفــي هــذا الصــراع وذلــك 

الوالیات المتحدة والمملكة العربیة السـعودیة كداللـة مـن ان ایـران تتخـذ شـكل سیاسـة المحـاور بـدًال 

.ولكن ما ابدته ایران یشیر الى )٣٧(عیدًا حتى ولو نظریًا عن الطائفیةمن سیاسة المذاهب الدینیة ب

عـــدم تـــدخل الســـعودیة علـــى انهـــا هـــي مـــن كانـــت تؤكـــد علـــى زرع الطائفیـــة واثارتهـــا عنـــدما اكـــدت 

تحدیدًا بأعتبارها دولة سنیة ستزید من حدة الصراع بین المجاهدین االفغـان بأثـار النزعـة الطائفیـة 

نة والشــــیعة االفغــــان كــــون ان االغلبیــــة مــــنهم علــــى المــــذهب الســــني وبالتــــالي والمذهبیـــة بــــین الســــ

سینســجم موقفهــا مــع الموقــف االمریكــي الــذي كــان ینتظــر فرصــة التــدخل لیثبــت وجــوده لــیس فــي 

الخلیج العربي حصرًا بل في المنطقة الممتدة من جنوب تركیا حتى آسیا الوسطى .
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:١٩٩٨-١٩٩٤موقف ایران من نظام حكم طالبان -
على الرغم من ذلك فأن الصراع الداخلي بین المجاهدین االفغان استمر وأدى في النهایة 

التــي اســتطاعت ان تفــرض نفســها علــى  ١٩٩٤الــى بــروز حركــة (المــال محمــد عمــر طالبان)عــام 

فبعد االنتصارات المتوالیة التي حققتها حركـة طالبـان وسـیطرتها علـى)٣٨(المعادلة السیاسیة آنذاك

اصبح نظام طالبان بتولیه حكم البالد بعد سـقوط برهـان  ١٩٩٦معظم اراضي افغانستان في عام 

الــدین ربــاني فــي العــام نفســه ، یواجــه مــع مــرور الوقــت صــراعات مــع ایــران والتــي تمثلــت بعوامــل

منهـــا مذهبیـــة واســـتراتیجیة وسیاســـیة وامنیـــة واقتصـــادیة ودبلوماســـیة ، وهـــذه االخیـــرة كانـــت عدیـــدة

ابــة الشــرارة التــي اشــعلت فتیــل التــوتر بــین الجــانبین وكــادت ان تــؤدي الــى نشــوب حــرب بینهمــا بمث

  .  ١٩٩٨عام 

فمــن المعــروف ان افغانســتان تمثــل اهمیــة كبــرى الیــران التــي تــرتبط معهــا بعالقــة خاصــة 

ومصــالح سیاســیة واقتصــادیة واســتراتیجیة ومــا تفرضــه عالقــة الجــوار والموقــع الحیــوي الفغانســتان 

بالنسبة الیران ، وانطالقًا من هذا فـأن االخیـرة تهـتم باالحـداث والتحـوالت الداخلیـة االفغانیـة والتـي 

تؤثر بدورها على المسائل االمنیة الن افغانستان تعد منفذًا الیران في التواصل مـع الخـارج وكسـر 

للتواصـل مـع ، كمـا تعـد ایضـًا معبـراً  ١٩٧٩الحصار االمریكي الـذي دام سـنوات طویلـة منـذ عـام 

الــدول فــي آســیا الوســـطى مثــل طاجیكســتان والـــدول المجــاورة لهــا مثـــل روســیا االتحادیــة والصـــین 

والهنـــد ، فضـــًال عـــن ان افغانســـتان تشـــكل ســـوقًا مهمـــًا للبضـــائع والمنتجـــات االیرانیـــة التـــي تغـــرق 

منطقــةیعیــة الكافیــة و االســواق االفغانیــة ، هــذا اذا علمنــا ان افغانســتان تعــد بلــدًا غنیــًا بمــوارده الطب

مهمة لالستثمارات االیرانیة ، واخیـرًا ثمثـل رصـیدًا ثقافیـًا الیـران حیـث تسـعى طهـران الـى اسـتغالل 

المهیمن على االغلبیة العظمى من االفغان وتنمیة الروابط الثقافیـة )الفارسي(هذا الرصید الثقافي 

.)٣٩(مع افغانستان من اجل دعم نفوذهاواللغویة الوثیقة 

شـهدتلكن على الرغم من ذلك كله فأن العالقات بین البلدین عقـب بـروز حركـة طالبـان 

توترًا ملحوظًا بصورة عامة . فبعد سیطرة حركة طالبـان علـى افغانسـتان أدى الـى اثـارة قلـق القـادة 

ح علـى المصـالًا خطـر یمثـل ازمة وتوتر بین البلـدین ، بأعتبـار ان هـذا التطـور  تاالیرانیین واحدث

االمنیة االیرانیة حیث عدت حكومة طهران ان حركة طالبان ما هي اال مـؤامرة امریكیـة باكسـتانیة 

للضغط على ایران من حدودها الشـرقیة ، وربمـا ان هـذه المخـاوف تحققـت بعـین الیقـین بعـد مقتـل 

بیــد قــوات  ١٩٩٥ /مــارس(عبــد العلــي مــزاري) زعــیم " حــزب الوحــدة الشــیعي " االفغــاني فــي اذار

البـــان بعـــد مواجهـــات بـــین الطـــرفین ، اشـــارة واضـــحة لترســـم انتكاســـة كبیـــرة لالمـــال االیرانیـــة فـــي ط

افغانستان ولتزید من العداء بین البلدین ، فضًال عن انهـا اشـارة واضـحة الـى طهـران حـول موقـف 

حركـــة طالبـــان مـــن االقلیـــة الشـــیعیة التـــي تـــدعمها ایـــران فـــي افغانســـتان . وهـــذا الموقـــف االیرانـــي 

لمعادي لحركة طالبان دفع طهران لتقدیم الدعم البارز لمعارضي الحركة ، والسـعي الیجـاد جبهـة ا
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تحـــالف الشـــمال فـــي افغانســـتان (الـــذي یضـــم الفصـــائل االفغانیـــة  لـــدىقویـــة عبـــر ازالـــة الخالفـــات 

المعارضــة لطالبــان ، وایــران هــي احــدى الــدول الداعمــة لهــذا التحــالف) احــداث تقــارب بــین فرقــاء 

س وهــم (احمــد شــاه مســعود ) القائــد البــارز فــي تحــالف الشــمال و(عبــد الرشــید دوســتم ) نائــب االمــ

وزیر الدفاع االفغـاني االسـبق و(حـزب الوحـدة الشـیعي ) االفغـاني ، هـذا علـى المسـتوى المحلـي . 

اما على المستوى االقلیمي والـدولي ، فقـد تحركـت طهـران الیجـاد تحـالف اقلیمـي ضـد طالبـان مـع 

حركـة وصـفعلى امنها ، فركزت ایران جهودها علىاً ول المنطقة التي تعد طالبان خطر جمیع د

.)٤٠(طالبان بأنها مصدر لالرهاب وتجارة المخدرات 

ویــرى المراقبــون للوضــع فــي عالقــات البلــدین الجــارین بــأن هنــاك عوامــل ادت الــى حالــة 

العداء االیراني تجاه طالبان ولعل اهم هذه االسباب هي :

العامل المذھبي الطائفي :.١
فـي الصـراع بـین بـروزاً االكثر هو العاملان العدید من المحللین یرى ان العامل الطائفي 

اقــام نظامــًا جامــدًا اســاء لالســالم اً ایــدیولوجیاً نظــام طالبــان وایــران . فــاالخیرة عــدت طالبــان خصــم
االولــى فــي افغانســتان مثــل الدرجــة اذ ان الیــران موالــون كثــر وهــو والء عقائــدي مــذهبي مــن)٤١(

في شمال شرق الـبالد وكـذلك الطاجیـك والهـازارا فـي وسـط وغـرب الـبالد فضـًال عـن (****)االوزبك

قبیلة "تورى" الشیعیة الوحیدة من الباشتون ذوي االغلبیة السنة ، وتبلغ نسبة الشیعة في افغانستان 

. ومـن ثـم فـأن معارضـة ایـران لوصــول مـن السـكان أي بحـدود اربعـة مالیـین نسـمة)%١٠(حـوالي

یناهضون بشدة كانت تستند الى دوافع مذهبیة بالدرجة االساس والن الباشتونطالبان الى السلطة 

حــول امكانیــة اقامــة طالبــان لدولــة القبیلــة والحــزب تــدور مخــاوف ایــران كانــت الثقافــة الفارســیة . و 

ول االقلیمیة المحیطة لحمایة االقلیات التابعـة الواحد والعرق الواحد ، وهذا سوف یثیر تدخالت الد

لهــا ، أي بصــفة عامــة تخشــى الحكومــة االیرانیــة مــن ان تتبنــى حركــة طالبــان سیاســة متحیــزة ضــد 

ــــبالد ، وضــــد االقلیــــة الشــــیعیة خصوصــــًا ، ال ســــیما وان بعــــض  االقلیــــات االثنیــــة عمومــــًا فــــي ال

مــذابح واســعة ضــد الشــیعة فــي المنــاطق التـــي التقاریراالیرانیــة اشــارت الــى ان نظــام طالبــان قــام ب

خاصـــة وان الیـــران امتـــداد تبشـــیري بالمـــذهب االثنـــي عشـــر فـــي الجمهوریـــات )٤٢(اســـتولت علیهـــا 

االسالمیة في اسیا الوسطى ، ووجود نظام طالبان في حكم افغانستان یمثـل عائقـًا كبیـرًا امـام هـذا 

.)٤٣(التمدد المذهبي
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ي واالستراتیجي:العامل السیاسي واألمن.٢
طالبــان هــو اداة فــي ایــدي حركــةاعتبــر العدیــد مــن المســؤولین فــي الحكومــة االیرانیــة بــأن

باكســـتان التـــي تســـعى الـــى تحجـــیم النفـــوذ االقلیمـــي الیـــران نظـــرًا لتـــدخل باكســـتان فـــي الصـــراعات 

ـــنفط االمریكیـــة بهـــدف الســـیطرة ـــى  االفغانیـــة الداخلیـــة فضـــًال عـــن انهـــا تتعـــاون مـــع شـــركات ال عل

افغانســـتان وعلـــى مواردهـــا والـــذي یتـــیح فـــي نفـــس الوقـــت تحقیـــق اطمـــاع تلـــك الشـــركات فـــي اســـیا 

الوســطى . وفــي ظــل تلــك الظــروف فــأن ذلــك ســیمثل تهدیــدًا المــن ایــران فــي حــال تســلل جماعــات 

فوجـــود نظـــام غیـــر ودي فـــي افغانســـتان علـــى حـــدود )٤٤(ارهابیـــة او جماعـــات تهریـــب المخـــدرات 

مــا زاد مــن مخــاوف ایــران وقلقهــا .وفــي هــذا الســیاق اكــد المحلــل ملیهــا تمامــًا یصــعب الســیطرة ع

االستراتیجي االیراني (حسین هاشمي) ان الحدود الطویلة بین ایران وافغانستان ایام طالبان كانـت 

مصــدر قلــق دائــم بالنســبة الیــران لعــدم ضــبطها او الســیطرة علیهــا تمامــًا بســبب تهریــب المخــدرات 

ن الفارین مـن حكـم طالبـان ، واسـتمرار االخیـر فـي مواصـلة العـداء تجـاه ایـران الـذي وقدوم الالجئی

فــي اســیا الوســطى كــان قــد  شــكل مصــدر تهدیــد الیــران فــي هــذه ســالمیةامتــد الــى الجمهوریــات اال

.)٤٥(بین الطرفینالجمهوریات مما ادى الى وجود واجهة ثقافیة علنیة مستمرة 

العامل االقتصادي:.٣
ایران ان دعم الوالیات المتحدة لطالبان یمس مصالحها بشكل مباشر فـي المنطقـة  ادركت  

فقـد اشـارت اسیا الوسطى . عبرلسیطرة على طرق تصدیر النفط في المستقبل لكمحاولة امریكیة 

اولویـة  ولـى، اعطـى لاللحكومـة طالبـاندعـم الوالیـات المتحـدة بعض التقـاریر الـى انـه فـي مقابـل

ملیـار متـر  ٢٠ مـن اجـل نقـلكـم داخـل افغانسـتان  ٧٤٣كم ومنها ١٥٠٠یب بطول لبناء خط اناب

ممــا اثــار ذلــك القلــق االیرانــي اذ ان )٤٦(ي ســنویًا لالســواق العالمیــةســتانمكعــب مــن الغــاز التركمان

طالبان من الوالیات المتحدة في البدایة فسـرته ایـران أنـه ال ینفصـل حكومةبه تالذي حظی دعمال

بـأن واشـنطن اسـتقبلت وفـد قیـلحتـى )٤٧(یة "االحتواء" التـي تمارسـها واشـنطن ضـدهاعن استراتیج

.)٤٨(١٩٩٦على معظم االراضي االفغانیة عام ه من نظام طالبان بعد سیطرت

طالبــان كــان یهــدف فــي البدایــة الــى تحقیــق هــدفین لنظــام وفــي الواقــع ان الــدعم االمریكــي

رئیسیین هما :

حقیقــة واقعیــة وبالتــالي یجــب التصــرف معهــا بمــا یحقــق المصــالح ان حركــة طالبــان اصــبحت .١

االمریكیــة فــي المنطقــة وخصوصــًا المصــالح االقتصــادیة الرامیــة للوصــول الــى اســیا الوســطى 

للســیطرة علــى الثــروة واهمهــا الــنفط والغــاز فــي تركمانســتان ومــن بحــر قــزوین عبــر االراضــي 

االیرانیة الى بحر عمان والى المحیط الهندي .
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محاولة تحقیق استئصال ظاهرة (االفغان العرب) الذین یشكلون خطر علـى الوجـود االمریكـي .٢

واشــنطنفــي الخلــیج العربــي وكــذلك الحتــواء ایــران فــي حــدودها الشــرقیة ، فضــًال عــن مــزاعم 

.)٤٩(الرامیة الى محاولة تقلیص مصادر المخدرات والحد من تهریبها من افغانستان 

ین:قضیة الدبلوماسی.٣
كانت هذه القضیة من اهم القضـایا التـي اثـارت العـداء بـین البلـدین والـذي وصـل الـى حـد 

قـــام نظـــام طالبـــان بـــأغالق الســـفارة  ١٩٩٧ /یونیـــوحزیران ٢االقتتـــال بینهمـــا .ولخصـــت انـــه منـــذ 

االیرانیــة وطــرد العــاملین فیهــا متهمــًا ایــران بالتــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة االفغانیــة وارســال الــدعم

ـــوتر بـــین  ـــة االنســـانیة ، واســـتمر الت العســـكري لشـــمال افغانســـتان تحـــت شـــعار المســـاعدات الغذائی

علــى خلفیــة ازمــة الدبلوماســیین االیــرانیین التســعة فــي القنصــلیة االیرانیــة فــي ه الــدولتین وبلــغ ذروتــ

)٥٠(١٩٩٨ /اغسـطسآب ٨عناصـر مـن نظـام طالبـان فـيمدینة مـزار شـریف الـذین قتلـوا علـى یـد

)٥١(في افغانستان) منهم على ایدي افراد من حزب الوحدة الشیعي٩٠٠على مقتل (كرد 

بــأنهم كــانوا یــزودون فصــائل المعارضــة فــي الشــمال باالســلحة نظــام طالبــاناتهمهــم  فقــد

والمعدات وتم تصفیتهم بعد اكتشاف دورهم في تعكیر العالقات بین نظام طالبان وحكومة طهـران 

) الــف مــن قــوات الحــرس الثــوري ٧٠تقتنــع بتلــك التبریــرات فحشــدت حــوالي (، غیــر ان االخیــرة لــم 

) ٢٠٠علــى الحــدود مــع افغانســتان ، فــي حــین اشــارت مصــادر اخــرى ان ایــران حشــدت حــوالي (

، علــى حــدودها مــع افغانســتانكــم  ٧٣٠الــف عســكري مــن القــوات النظامیــة واســتقرت علــى طــول 

تصاعد التوتر بین الجانبین بعد المناورات العسكریة ) الف مسلح. و ٢٥بینما بلغت قوات طالبان (

في منطقة الحدود بینهما خاصة بعد اقتراب قوات طالبان من منطقة بامیـان  انالتي قام بها الطرف

مقربـة مـن علـى تقـعالحدودیة ، حیث اتهمت طهران نظام طالبان بأعتداءاته على مراكز حدودیـة

االیرانیة المعارضـة . بینمـا )منظمة مجاهدي خلق(ناصر ، واستضافته لبعض عاالیرانیةالحدود 

ومع ذلك لم في مواجهة عسكریة .معهااتهم طالبان ایران بنوایاها الجتیاح افغانستان او الدخول 

فمــن وجهــة نظرهــا تهدئــة وتعقــلحصــل ایــة مواجهــات بینهــا اذ تراجعــت ایــران واعتمــدت سیاســة ت

الل الــدول المجــاورة غبــان مــن شــأنه یــؤدي الــى اســتادركــت بــأن أي تحــرك عســكري ضــد نظــام طال

بتحقیــق اهــدافها ومصــالحها مثــل تركیــا وروســیا االتحادیــة والهنــد وكــذلك ســیحقق بالدرجــة االولــى 

هدف الوالیات المتحدة التي ستدعم عناصر من نظام طالبان عسكریًا النهاك واضعاف قـوة ایـران 

المســـتنقع االفغـــاني مثـــل مـــا حـــدث فـــي الماضـــي . كمـــا ان االخیـــرة رأت ایضـــًا انهـــا ســـتتورط فـــي 

تي وبالتالي فـأن لجوئهـا الـى الحـرب سـیكون بمثابـة مغـامرة غیـر مضـمونة العواقـب یللجیش السوفی

لــیس مــن  ه.اي ان الحــرب ســتكون لصــالح اطــراف اخــرى . امــا طالبــان فأنــه رأى هــو االخــر بأنــ
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فــي بــالدهوالسیاســیة واالجتماعیــةمصــلحته فــتح جبهــة مــع ایــران نتیجــة ســوء االحــوال االقتصــادیة
)٥٢(.

للتــوتر مــا تهدئــةالــى المصــالحة لیشــهد الوضــع نوعــًا لجانبــانومــن هــذه المنطلقــات لجــأ ا

قـد وضــعت ایــران فــي المنطلقــات نفســهامــن جانــب اخـر كانــته .لكنــ)٥٣(البلـدینالقـائم انــذاك بــین 

قفهــا مــن الحملــة االمریكیــة فــي مــأزق صــعب بتحدیــد مو  ٢٠٠١ /ســبتمبرایلول ١١اعقــاب احــداث 

.)٥٤(من العام نفسه/نوفمبرتشرین االول ٧ربها ضد افغانستان التي شنتها فيعلى االرهاب وح

:الخاتمة
بـأن العالقـات االیرانیـة االفغانیـة كانـت تتسـم بالتـأرجح فـي معظـم تقـدم یبدو من خالل مـا 

قًا لنزعتها التوسعیة تسـعى الـى اسـتغالل ، فأیران وفمعلنوالتصعید الخفياالحیان ما بین التوتر ال

الوضع السیاسي المضطرب في افغانستان كمحاولة لزعزعته تمهیـدًا فـي الوصـول الـى تـولي زمـام 

علـــى دلیالً اال  )الوحــدة الشـــیعي(حكــم الـــبالد ومــا تأسیســـها الحــزاب شـــیعیة فـــي افغانســتان كحـــزب 

یــــرة بالنســــبة الیــــران بأعتبارهــــا منفــــذًا اطماعهــــا فــــي المنطقــــة . اذا ان افغانســــتان تمثــــل اهمیــــة كب

اقتصـــادیًا مـــع دول اســـیا الوســـطى والـــدول االســـیویة المجـــاورة ، فضـــًال عـــن اهمیتهـــا االســـتراتیجیة 

ایضًا . ولهذا نجد ان ایـران ومنـذ اعـوام طویلـة تحـاول التـدخل فـي الشـؤون الداخلیـة االفغانیـة ممـا 

ــدیســلبیتــرك اثــرًا  ن بــدلیل ان ایــران لــم تتوقــف عــن دعمهــا لفصــائل ًا فــي تعكــر العالقــات بــین البل

المقاومة االفغانیة تحت ذریعة ان الحكومات االفغانیـة المتعاقبـة هـي حكومـات دكتاتوریـة متسـلطة 

امــــًال فــــي احكــــام قبضــــتها علــــى  علــــى ذلــــك ، فكــــان دعمهــــا العلنــــي لتحــــالف الشــــمال ابــــرز دلیــــل

العالقــات المتخبطــة بــین ایــران وافغانســتان ذلــك الــدعم الــذي بــدأ علــى خلفیــة اســتمرار، افغانســتان 

بحیـث وصـل االمـر بـین ، طالبـان الـى حكـم افغانسـتان نظـام مذهبیًا وسیاسیًا خاصـة بعـد وصـول 

  .   ١٩٩٨ /اغسطسالجانبین الى حد نشوب حرب بینهما في آب
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الھوامش
عربیـــة فـــي عهـــد رضـــا شـــاه صـــالح محمـــد صـــالح العلـــي، التـــاریخ السیاســـي لعالقـــات ایـــران بشـــرقي الجزیـــرة ال) ١(

  . ٢١)، ص ١٩٨٤-، منشورات مركز دراسات الخلیج العربي (البصرة١٩٤١-١٩٢٥بهلوي

–. راجـع : خلیـل ابـراهیم صـالح المشـهداني ، العالقـات البریطانیـة ١٨٥٧ للمزید من التفاصیل حول معاهـدة) ٢(

. ٩٠-٧٧،ص ص ١٩٩٧،اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة بغداد ،١٩٠٧-١٨٥٧االیرانیة 

نهر الهماند: ینبع هذا النهر من جبال الهدكوش في افغانستان ویتجه الى الجنوب الغربي من الحدود ) ٣(

االفغانیة، وتتفرع منه قرب الحدود البحیـرات اكبرهـا بحیـرة الهـامون التـي یقـع جزئهـا الـرئیس فـي ایـران ، الجـزء 

% ٤٠ة الشـرقیة مـن ایـران ، فـي حـین ان النهـر یـروي حـوالي الجنوبي من النهر یقوم بـارواء المنـاطق الجنزبیـ

مــن مســاحة افغانســتان ، وقــد وضــعت الحكومــات االفغانیــة امــاًال كبیــرة علــى تطــویر میاهــه الرواء االراضــي 

الزراعیة المحیطة في جنوب البالد ، ولكن مسألة تنظیم اسـتخدام میاعـه النهـر والمشـاریع المقامـة علیـه كانـت 

زاع بین البلدین . انظر : هجیر عدنان امین زكـي، العالقـات االقتصـادیة االفغانیـة االیرانیـة ، محطة نقاش ون

.١٠) ، ص ١٩٨٥-) ، (بغداد٧معهد الدراسات االسیویة واالفریقیة ، سلسلة الدراسات االفغانیة رقم (

(4)Louis Dupree, Afghanistan,(Newjersy-1973),p432.
(5)Ibid,p,432.

. ٩٢، المصدر السابق ،ص  العلي )٦(

،مراجعـة :كمـال ١٩٤١-١٩٢١محمد كامـل محمـد عبـد الـرحمن ،سیاسـة ایـران الخارجیـة فـي عهـد رضـا شـاه  )٧(

وص  ١٠٠)،ص ١٩٨٨-مظهــر احمــد ، تقــدیم ،جهــاد صــالح العمــر ، مطبعــة العمــال المركزیــة ، (البصــرة 

٢٠٨ .  

"العالقـات   ،مجموعة بحوث تحـت عنـوان١٩٨٦-١٩٧٩رانیة االی–أكرم عبداهللا الجمیلي، العالقات االفغانیة ) ٨(

  . ٢٨٢)،ص ص ١٩٨٨-الدولیة الیران" ،الجزء االول ،(بغداد 

  .١١-١٠زكي ، المصدر السابق،ص ص  )٩(

  .٢٨٥-٢٨٣) للمزید من التفاصیل . راجع : الجمیلي ، المصدر السابق ، ص ص ١٠(

(11)Ritchard Neweel,The straggle for afghanistan,(London-1981),p.49-50.

  .٥٩-٥٨) زكي ، المصدر السابق، ص ص ١٢(

٦١المصدر نفسه ، ص  )١٣(

ـــة السیاســـة الدولیـــة (مصـــر) ، العـــدد  )١٤(  ـــران ، مجل ، نیســـان  ٦٠اســـامه الغزالـــي حـــرب، االزمـــة االفغانیـــة وای

. ٦٣-٦٢،ص ص  ١٩٨٠

یم: ســـامي الجنـــدي ،دار الحداثـــة للطباعـــة والنشـــر فریـــد هولیـــداي، افغانســـتان حـــرب ام ثـــورة ، ترجمـــة وتقـــد )١٥(

. ٨٨د.ت) ، ص -والتوزیع،(بیروت

. ٦٣حرب ، المصدر السابق ،  )١٦(

. ٨٨هولیداي ، المصدر السابق ، ص  )١٧(

  . ٦٣حرب ،المصدر السابق ،ص  )١٨(

  .٣٠٣وص  ٢٩١-٢٩٠الجمیلي ،المصدر السابق ، ص ص  )١٩(

  .٢٩٣-٢٩٠) المصدرنفسه ،ص ص ٢٠(

  . ٢٩٤المصدر نفسه ، ص  )٢١(
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، دار ١٩٤١-١٩١٧الســوفیتیة –راجــع : عــوده ســلطان عــوده وجهــاد صــالح العمــر ، العالقــات االیرانیــة  )٢٢(

  . ١١)، ص ١٩٩٠-الحكمة للطباعة والنشر ، (بغداد

  . ٣٠٥وص  ٢٩٥-٢٩٤الجمیلي ، المصدر السابق ، ص ص  )٢٣(

  . ٦٥حرب ، المصدر السابق ، ص  )٢٤(

  . ٦٥راجع :المصدر نفسه ، ص  )٢٥(

  . ٦٣المصدر نفسه ، ص  )٢٦(

  . ٦٦-٦٥) المصدر نفسه ، ص ص ٢٧(

  . ٢٨٧الجمیلي ، المصدر السابق ، ص  )٢٨(

  . ٦٦حرب ، المصدر السابق ، ص  )٢٩(

  . ٦٦المصدر نفسه ، ص  )٣٠(

  . ٢٩٦-٢٩٥الجمیلي ، ص ص  )٣١(

  . ٢٩٧-٢٩٦المصدر نفسه ، ص ص  )٣٢(

، ١٩٩٣ثالثــة ،، الســنة ال ١لهلبــاوي ، افغانســتان : محاولــة للفهــم ، مجلــة قــراءات سیاســیة ، العــدد كمــال ا )٣٣(

  . ١٣٩ص 

  . ٢٠٠٢نیسان  ٣البیان (صحیفة) االمارات العربیة المتحدة في  )٣٤(

ــــة ویشــــكلونـ(*) الباشــــ ــــة واالیرانی مــــن مجمــــوع ســــكان افغانســــتان)%٨٠(تون : وهــــم خلــــیط مــــن العناصــــر التركی

التـي هـي لغـة الـبالد ویتكلمون اللغة الختونیـة (الباشـتو)واجدون في المناطق الواقعة جنوب جبال هندكوش ویت

الفكر للطباعة والنشـر ، الطبعـة االولـى ، ( لمیزان ، داري ا. راجع :محمد عبد الرحیـم ، افغانستان فـالرسمیة

  . ١٩) ، ص ٢٠٠٢ -بیروت

ــا فــي وســط الطاجیــك : عناصــر ایرانیــة یســكنون(**) فــي الودیــان العلیــا مــن اقلــیم باداخشــتان فــي الســهول العلی

ص نفسـه ، ص % من السكان ویعملون فـي الزراعـة والصـناعة . انظـر : المصـدر ١٥افغانستان ویشكلون 

٢٠-١٩ .  

،١٣٥جیهــان خلیفــه ، ازمــة العالقــات بــین ایــران وحركــة طالبــان ، مجلــة السیاســة الدولیــة (مصــر)، العــدد  )٣٥(

  . ٢٠٨، ص  ١٩٩٩كانون الثاني

الهـازارا: مـن اصـل مغـولي وعـددهم قلیـل نسـبیًا ومـوطنهم المرتفعـات الوسـطى مـن افغانسـتان ویعملـون فــي (***)

  . ٢٠الزراعة . راجع : المصدر نفسه ، ص 

  . ١٤٠) الهلباوي ، المصدر السابق ،ص ٣٦(

  . ٢٠٠٢ نیسان ٣) البیان (صحیفة) االمارات العربیة المتحدة في ٣٧(

  . ٢٠٠١ایلول  ١الجزیرة (صحیفة) المملكة العربیة السعودیة في المصدر نفسه؛ ) ٣٨(

  . ٢٠٠١تشرین االول  ٦؛ الحیاة ( صحیفة )بیروت في  ٢٠٩) خلیفه ، المصدر السابق ، ص ٣٩(

  . ٢٠٠٢نیسان  ٣) البیان (صحیفة) االمارات العربیة المتحدة في ٤٠(

  . ٢٠٠١تشرین االول  ٦ت في الحیاة ( صحیفة )بیرو  )٤١(

مغـولي قبائل افغانیة یكثر وجودهم في سهول جیحـون شـمال افغانسـتان ومالمحهـم مـن اصـل(****) االوزبك :

بتربیـة الماشـیة والخیـول االصـیلة خالصة من الوجـه المسـتدیر والبشـرة الصـفراء ، وهـم مزارعـون ویعنـون ایضـاً 
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انظـر : حسـن جـوهر وعبـد الحمیـد بیـومي، افغانسـتان ، دار % من مجموع سـكان الـبالد.٥ویشكلون حوالي 

   .١٤) ، ص ١٩٦١ -المعارف للطبع والنشر والتوزیع ، (مصر

  . ٢٠٠٢نیسان  ٣) البیان (صحیفة) االمارات العربیة المتحدة في ٤٢(

) المصدر نفسه .٤٣(

المصدر نفسه . )٤٤(

  .٢٠٩) خلیفه ، المصدر السابق ، ص ٤٥(

  . ٢٠٠٢نیسان  ٣صحیفة) االمارات العربیة المتحدة في ) البیان (٤٦(

  . ٢، ص  ٢٠٠٢كانون الثاني  ١٨مختارات ایرانیة (دوریة شهریة مصریة) العدد  )٤٧(

) مـــع الجنـــرال محســـن رضـــائي االمـــین العـــام لمجمـــع تشـــخیص مصـــلحة یـــةقطر القنـــاة الجزیـــرة (تـــهلقـــاء اجرا )٤٨(

  .٢١١؛ خلیفه ، المصدر السابق، ص  ٢٠٠١ل تشرین االو  ٢٤ بتاریخالنظام في ایران

  . ٢٠٠٢نیسان  ٣) البیان (صحیفة) االمارات العربیة المتحدة في ٤٩(

  . ٢٠٠١ایلول  ١٧صحیفة ایران امروز(ایران الیوم) طهران في  )٥٠(

  .٢١٠-٢٠٩) خلیفه ، المصدر السابق ، ص ص ٥١(

  . ٢٠٠٢یسان ن ٣البیان (صحیفة) االمارات العربیة المتحدة في  )٥٢(

) المصدر نفسه .٥٣(

فـي  ) للمزید من االطالع عن التفاصیل حول موقف ایران من الحملة االمریكیـة علـى افغانسـتان التـي شـنتها ٥٤(

. انظــــر : محمــــد ســــالم احمــــد الكــــواز ، موقــــف ایــــران مــــن الحــــرب االمریكیــــة علــــى  ٢٠٠١تشــــرین االول  ٧

جامعــة الموصــل ، والبحــث –التربیــة والعلــم بكلیــة التربیــة للنشــر فــي مجلــة، بحــث مقبــول٢٠٠١افغانســتان 

مركز الدراسات االقلیمیة في جامعة الموصل .محفوظ ایضًا في ارشیف 


