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تحلیل ژئوپلیتیکی روابط افغانستان و ایران؛ چالشها و فرصتها
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شماره صفحات57 -76 :

چکیده
کشور افغانستان به لحاظ تاریخی ،فرهنگی و سرزمینی دارای اشتراکات بسیاری با کشور ایران است .اما به رغم
این اشتراکات زیاد ،چالشهای گوناگونی در مسیر همگرایی این دو کشور وجود دارد .درک چالشهای موجود در
روابط دوجانبه این دو کشور همجوار و حرکت در مسیر توسعه روابط براساس ظرفیتها و نیازهای متقابل
ژئوپلیتیکی از لوازم بهبود وضعیت کشور افغانستان و خروج آن از بی ثباتی و حرکت به سمت توسعه و در نتیجه
تأمین امنیت مرزهای شرقی ایران و نیز توسعه مناطق شرق و جنوبشرقی ایران است .از این رو در مقاله حاضر
به چالشها و فرصتهای موجود در روابط دوجانبه ایران و افغانستان پرداخته شده است و سعی نگارنده بر این
است تا به مزیتها و فرصتهای موجود برای همگرایی بیشتر بین دو کشور پرداخته شود .سوال اصلی در این
پژوهش عبارت است از :فرصتها و چالشهای ژئوپلیتیکی موجود در روابط دو جانبه ایران و افغانستان کدامند؟
چگونه میتوان در مسیر همگرایی بین دو کشور حرکت کرد؟ این مقاله به شیوهای تحلیلی -توصیفی نگاشته
شده است.
کلیدواژه ها :ژئوپلیتیک ،افغانستان ،ایران ،چالشها ،فرصتها.

 .9عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار ،ایران heidare.lotfi@gmai.com
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مقدمه
سرزمینی که امروزه تحت عنوان کشور افغانستان به عنوان یک کشور
م ستقل در سازمان ملل شناخته شده ا ست ،تا سال  9717میالدی،
 9916هجری خورشیییدی بخشییی از کشییور ایران بود و در این تاریخ
تو سط یکی از سرداران پ شتون نادر شاه اف شار و پس از مرگ وی از
ایران جدا شد و اعالم ا ستقالل نمود .واژه افغان که نام یکی از قبایل
پ شتون ا ست بر روی این ک شور جدید گذا شته شد که البته به اعتقاد
بعضیها افغان وجه تسمیه قوم پشتون است .در هر دو صورت نام یک
قوم یا قبیله از یک قوم بر سرا سر این سرزمین گذا شته شده ا ست و
این ریشه در قدرت چیرگی سیاسی و نظامی پشتونها در این سرزمین
دارد .پشیییتون ها به مانند اقوام لُر ،کُرد و آذری از مرزداران و حکام و
معتمدان شاهان گذشته ایران بودهاند و معموالً قدرت نظامی و سیاسی
محلی از طریق شاهان به این اقوام تفویض میشد .پشتونها مرزداران
شرقی کشور بودهاند که با مرگ نادرشاه افشار یکی از سرداران وی به
نام احمد شاه ابدالی که بعداً به احمد شاه درانی مشهور شد سعی داشت
تا قدرت را در ایران در دسیییت گیرد .ا ما به دل یل عدم توا نایی در
یکپارچگی تمام ایران به بخشییی از خراسییان و بلوچسییتان و تمامی
پ شتون ستان قناعت کرد و خود را شاه این منطقه از ایران نامید و رفته
رفته نام قبیله و قوم خود را بر آن نهاد .همانطور که مشیییخد شییید،
افغانستان کنونی بخشی از تمدن ایرانی ا ست و مردم پشتون و فارس
(تاجیک و هزاره و غیره) و نیز بلوچهای افغانسیتان از اقوام ایرانی بوده
و زبان آنهای نیز از شاخههای زبان ایرانی ا ست .به رغم اینکه ایران
و افغانستان بیشتردین نزدیکی را نسبت به هر کشور و قوم دیگری به
یکدیگر دارند ،روابط تاریخی خوبی از سیییال  9717میالدی تاکنون با
یکدیگر نداشتهاند .در دوره جدید نیز از سال  9971هجری شمسی و با
ظهور طالبان رابطۀ این دو کشور دچار تنشهای بسیار جدیتری شد.
با روی کار آمدن دولت جمهوری اسییالمی در افغانسییتان و ریاسییت
جمهوری حامد کرزی روابط ایران و افغانسیییتان رو به بهبود نهاد ،اما
بخشییی از مشییکالت اسییاسییی همینان باقی ماند .با روی کار آمدن
اشییرغ غنی احمدزی تمرکز بر روابط سییرزمینی و مزیتهای نسییبی
پررنگ تر شده ا ست و م سائل مذهبی رنگکمتری در روابط ایران و
افغانسییتان به خود گرفته اسییت .از اینرو نگارنده در صییدد اسییت تا با
تحلیل چالشها و فرصییتهای موجود در روابط این دو کشییور ،عوامل
موثر در همگرایی بین دو کشور را مورد تحلیل قرار دهد.

مبانی نظری
جایگاه افغانستان در نظریات ژئوپلیتیکی
افغانستان یک سرزمین کوهستانی و بن بست در غرب آسیا بدون نفت
و مواد خام اسییتراتژیک اسییت ،که فقط به دلیل ویژگی ژئوپلیتیکیاش
به عنوان دروازه هندوسیییتان و حایل بین روسییییه و اقیانوس هند و
همینین به عنوان پل ارتباطی غرب به شییرق جهان برای قدرتهای
جهانی حائز اهمیت ا ست .همینین ک شورهای مثل ایران و افغان ستان
جزء ریملند جهانی ه ستند و کالً ک شورهای ریملند پل ارتباطی شرق
به غرب جهان نیز محسوب می شوند .نیکوالس اسپایکمن ( )9111در
مقام رد پاسیییخ به تیوری مکیندر (سیییرزمین قلو و محور جغرافیایی
تاریخ) ،مدعی شیید که ناحیه اصییلی در طر هارتلند ،منطقه (هاللی)
پیرامونی داخلی اسیت .وی این ناحیه را «منطقه پیرامونی» یا «منطقه
حاشییییه ای» نام داد که کنترل بر آن می توانسیییت نیروی هارتلند را
خنثی سازد (مجتهدزاده .)955 :9959 ،دلیل اهمیت دادن اسپایکمن به
ریملند ،در مقایسیییه با هارتلند ،از این جهت بود که به اعتقاد وی ،این
منطقه امکان ترکیو قدرت بری و بحری را بهتر فراهم می سییازدا از
طرغ دیگر بی شترین منابع نیروی ان سانی و سهولت ارتباطات در این
بخش از جهان وجود دارد .به هر حال از جنگ جهانی دوم تا کنون
امریکا با اصرار تمام و با استفاده از همین نظریه تالش می کند در این
منط قه ،یک گره دفاعی ایجاد کند .در واقع امری کا قلمرو جغرافیایی
ریملند را یک موضییع پدافندی رد نظر می گیرد و با توجه به جنگهای
منظم گذشییته ،حاضییر نیسییت تحت هیط شییرایطی در این موضییو
پداف ندی ،نفوذی صیییورت گیرد و ت حت هیط شیییرایطی ضیییع
ژئواسییتراتژیکی ریلمند را قبول نمی کند .نگاهی به اسییتراتژی نظامی
ایاالت متحده امریکا در پایان قرن بی ستم ،مؤید این نظریه ا ست که
این کشیییور قلمرو جغراف یایی ریلم ند را هنوز برای خود یک منط قه
حیاتی میداند (عزتی.)96 :9951 ،
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نقشه  .1نقشه ریملند و جایگاه کشور افغانستان
(منبع)http://ystc.ir :

ا شغال ک شور افغان ستان از سوی ایا الت متحده امریکا و متحدان بین
المللی اش واکن شی بود به حادثه تروری ستی  99سپتامبر  1119در کنار
پیاه شییدن مبانی طر خاورمیانه بزرگ در افغانسییتان ،الگوی رفتاری
امریکا و متحدان اروپایی اش در این کشور این واقعیت را گویاست که
موقع یت اف غانسییی تان در منط قه هالل داخلی «مکی ندر» و ریمل ند
«اسییپایکمن» کامالً مالحظه شییده اسییت .اولین دیدگاه در اشییغال
افغانسییتان از سییوی ایاالت متحده ،ایجاد یک گره دفاعی در رابطه با
م سائل امنیتی منطقه ا ست .امری که با از د ست رفتن رژیم پهلوی در
ایران به عنوان ژاندارم منطقه برای امریکا مشیییکالتی زیادی را خلق
نمود خالئی هم در منطقه بوجود آورد .بخ صوص آنکه بدیلهای دیگر
نظیر پایگاه پاکستان نیز بعد از فروپاشی شوروی تدریجاً تا سقوط رژیم
طالبان به پایان کار خود رسیدهاند .افغانستان به عنوان یک کشور واقع
در منطقه ریلمند از قابلیتهای ارتباطی حساسی برخوردار است و توان
ات صال بازارهای غرب به شرق را دارد .راه ابری شم پروژه ای ا ست که
بیش از سه دهه گذ شته تاکنون در رابطه با احیاء مجدد آن .مطالبی بر
سر زبانهاست .گذشته از آن ثبات در افغانستان در برداشت کشورهای
آسییییای مرکزی یعنی رسییییدن به ر یای «راهیابی به آب های گرم
جنوب» و در آمدن از وابستگی شدید به روسیه میباشد .به طور کلی
می توان از موقعیت جدید بوجود آمده در ا فغان ستان -نقش جغرافیایی
اتصال شبکههای حمل و نقل از غرب به شرق جهان -این برداشت را
دا شته با شیم که ژئوپلیتیک جدید افغان ستان در م سیر قوت گرفتن و
نقش پذیری در سطح منطقه و فرا منطقه ای گام بردا شته ا ست .البته
این توان بالقوه فعالً در اثر تهدیدات تروریسیییتی طالبان و نیز ظهور

گروههای وابسته به داعش در افغانستان ،با تهدید جدی رو به رو است
و نیاز به ایجاد یک ثبات نسبی در افغانستان دارد.
یکی از اهداغ مهم امریکا و ناتو با ورود به افغانسیییتان ،ایجاد یک
پایگاه برای مقابله با « سه محور اتمی و مو شکی رو سیه ،چین و هند»
بود که هر سه کشور ،اتمی و مو شکی هستند و موضع تقریباً نزدیکی
در برابر غرب دارند .البته مهار ایران به عنوان یک قدرت منطقهای با
اثرگذاری نرم و هویتی و نیز توان دفاعی-امنیتی ن سبی نیز بخ شی از
تالش آمریکا ست .افغان ستان ( ضمن آنکه از موقعیت ح ساس ریملند
نزد امریکا و ناتو برخوردار اسییت) در مرکز این مثلث اسییتراتژیک نیز
قرار دارد و آمریکا با حضور در آن میتواند با مهار این محور در آسیای
مرکزی ،امنیت الزم برای احداث خطوط لوله ن فت وگاز از آسییییای
مرکزی به اقیانوس هند را فراهم سیییازد (رحمانی .)919 :9959 ،گفته
می شود ،اگر خود افغان ستان میزان چ شمگیری از منابع ا ستراتژیک را
دارا نباشیید .امکان ارائه انوا متعددی از منابع اسییتراتژیک نظیر نفت و
گاز را فراهم می ن ما ید .ب نابراین هرکس بخوا هد بخش های از این
سیییسییتم حمل و نقل و ارتباطات در حال ظهور دوباره را کنترل نماید،
باید افغان ستان را نیز تحت کنترل دا شته با شد (گلر و ا ستاهل:9959 ،
.)56
ه مه این قابل یت ها از جم له موارد گف ته شیییده باال زا ئده موقع یت
ژئوپلیتیکی ح ساس افغان ستان در منطقه خاورمیانه بزرگ میبا شد و
نمایانگر آن ست که این ک شور میتواند به عنوان یکی از عنا صر ا صلی
نظام منطقهای خاورمیانه در این منطقه ایفای نقش کند .یقیناً هییگاه
توانمندیهای ژئوپلیتیکی کشور افغانستان از دید قدرتهای جهانی به
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دور نبوده اسیییت .با بروز حادثه  99سیییپتامبر ،جاذبه های الزم برای
حضیور نظامی امریکا و ناتو در افغانسیتان پررنگ تر شید .این حضیور
(اشیییغال) ،تحوالت و پیامدهای اخیر در افغانسیییتان در چارچوب طر
خاورمیانه بزرگ تعری شییده اسییت .صییاحونظران ژئوپلیتیک اشییغال
کشورهای افغانستان در سال  1119به عنوان کمربند شرق و عراق در
سال  1119به عنوان کمربند غرب منطقه را مرحله اول طر خاورمیانه
بزرگ و شییی کلگیری پا یه های سییی خت افزاری آن و نفوذ ن ظامی
گستردهای را که پس از اشغال این دو کشور در قالو ایجاد پایگاههای
نظامی و حضییور مسییتقیم نظامیان در کشییورهای منطقه انجام شییده،
مرحله دوم این طر و شکلگیری بعد نرم افزاری آن دانستهاند (کمپ
و ساندرز .)97 :1119 ،در این نگرش ت صور می شود مرحله سوم طر
خاورمیانه بزرگ که مرحله یکپارچه کردن مرزهای سییییاسیییی منطقه
اسیییت از طریق ترکیبی از ابعاد نرم افراز و سیییخت افزار طر عملی
خواهد شییید ( افضیییلی .)965 :9955 ،الب ته با خروج اکثر نیروهای
آمریکایی از افغانستان و عراق و بروز تهدیدات تروریستی نوسلفی ،این
برنامه غربیها با موانع و تغییراتی مواجه شده است.
بهطور کلی میتوان از این منظر نیز نقش ژئوپلیتیکی افغانسییتان را به
عنوان یکی از عنا صر ا صلی نظام منطقه ای خاورمیانه بزرگ برر سی
نمود .نقش ژئوپلیتیکی افغان ستان در مرحله اول طر ( سخت افزار) با
تغییر رژیم طالبان به رژیم جدید در سطح جهانی بیشتر مطر شد و
متعاقو آن با اجرائی شیییدن مرحله دوم (نرم افزار) ،این نقش تقویت
گ شت و اما نقش ژئوپلیتیکی افغان ستان در مرحله سوم نیز که تلفیقی
از دو مرحله قبلی بوده و قرار بود تا سال  1195اجرا شود برج سته تر
شییود .بنابراین می توان نتیجه گرفت که افغانسییتان به عنوان یکی از
عناصر اصلی نظام منطقه ای خاورمیانه بزرگ بطور مستقیم دو مرحله
از طر خاورمیانه بزرگ را تجربه کرده ا ست و به سمت مرحله سوم
بیش میرود که الب ته به لحاظ زمانی این مرحله با مشیییکالتی مواجه
گشته است .در حال حاضر افغانستان نه تنها یکی از اولویتهای اصلی

پیمان ناتو اسیییت بلکه یکی از اولویتهای سییییاسیییت خارجی ایران،
پاکستان ،روسیه ،آلمان و امریکا نیز است (رحمانی.)919 :9959 ،
موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان
جمهوری اسالمی افغانستان کشوری است با مساحت  651111کیلومتر
مربع که براساس نظر بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان ،در جنوب
آسیا قرار گرفته است .افغانستان از یک سو به شبه قاره هند و از سوی
دیگر به آسیای مرکزی و چین و از سمت دیگر به آسیای غربی مرتبط
است .موقع ریاضی این کشور عبارتست از 11 :درجه و  11دقیقه و 95
درجه و  91دقیقه عرض البلد شمالی و  61درجه و  91دقیقه و  61درجه
و  59دقیقه و  15ثانیه طول البلد شرقی که در نیمکره شمالی واقع است
(جغرافیا صن دوازدهم .)1 :9959 ،افغانستان به لحاظ طبیعی بخشی
از فالت ایران است که رشته کوههای هندوکش دیواره پایانی فالت
ایران و شرو منطقه چین و مغولستان است .کشور افغانستان به لحاظ
ناهمواری مشابه ایران است با این تفاوت که ناهمواریها و ارتفاعات
بزرگ از گوشه شمال شرق این کشور به مرکز آن کشیده شده است.
افغانستان نیز مانند ایران و ترکیه در منطقه کمربند شمالی قرار دارد.
کمربند شمالی در واقع سلسله جبال مرتفع و گسترده ای است که از
مناطق افغانستان ،ایران و ترکیه عبور میکند .این کوهها در افغانستان
هندوکش ،نامیده میشود که ادامه سلسه جبال هیمالیا است و ادامه آن
در ایران سلسله جبال البرز نامیده می شود که از خراسان آغاز گردیده
تا غرب ایران پیشرفته است .در آنجا دو شاخه میشود و یک شاخه به
ترکیه میرود شاخه دیگر به سمت غرب و جنوب ایران سرازیر می گردد
و زاگرس نامیده می شود .کمربند شمالی اصطالحی است که غربی ها
آن را در نظر گرفته بودند و روسها این ناحیه را نیز جنوبی یا کمربند
جنوبی مینامیدند (علی آبادی.)195-196 :9971 ،
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نقشه  .2وضعیت و موقعیت طبیعی افغانستان نسبت به کشورهای همجوار
(منبع :متقی و رشیدی)59 :9919 ،

افغانستان در دو قرن گذشته حایلی میان امپراتوری های شرق و غرب
بوده است .جدایی این منطقه از ایران و پیدایش کشوری به نام
افغانستان به همین منظور بود .مقصود آن بود دیوار مستحکمی بین
مرزهای استعماری شرق و غرب وجود داشته باشد:
در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم ،حایلی میان متصرفات انگلیس
و روسیه بود .در این مدت ،افغانستان بین مستملکات آن دو قدرت
فاصله می انداخت و مانع از برخورد و یا رویارویی آنها می شد .حتی در
منطقه شمال غربی افغانستان نیز تنگه واخان را ضمیمه خاک افغانستان
نگاه داشتند تا بین هندوستان که تحت استعمار انگلیس بود با آسیای
مرکزی که در تصرغ روسیه قرار می گرفت ،فاصله و جدایی بیندازد.
در نیمه دوم قرن بیستم نیز حایلی میان آمریکا و شوروری بود .حکومت-
های افغانستان برای مدتها نسبت به شرق و غرب حالت بی طرفی
داشتند .این بی طرفی را شرق و غرب نیز پذیرفته بودند و دولتهای
افغانستان نیز آن را اجرا می کردند .زمانی هم که این بیطرفی از سوی
اتحاد جماهیر شوروی نقض شد مشاجرات و درگیریهای سختی آغاز
گردید .درگیریها هم دالیل داخلی داشت و هم دالیل خارجی .با
فروپاشی شوروی سابق و ایجاد کشورهای مستقل در آسیای مرکزی،
منازعات در رقابتهایی که سابقاً بین غرب و شرق (روسیه شوروی)

وجود داشت ،از بین رفته است و افغانستان نیز اهمیت استراتژیکی را
که در گذشته برای شرق و غرب داشت از دست داد .ولی با بروز حادثه
99سپتامبر  ،1119افغانستان را به مرحله جدیدی از کسو موقعیت
استراتژیکی وارد کرده است .چنانیه کشورهای آسیای مرکزی بخواهند
برای ارتباط با کشورهای جهان از طریق آبهای گرم جنوب اقدام کنند
یکی از این راههای عبور افغانستان است .همینین افغانستان یکی از
راههای انتقال انرژی از شمال به جنوب است که بر اهمیت موقعیت
ژئوپلیتیک آن میافزاید (قمری.)56 :9955 ،
روابط افغانستان و افغانستان
افغانستان و ایران تاریخی مشترک دارند ،در اعصار کهن ،اغلو قلمروی
واحد را تشکیل میدادند .مفاخر دو کشور مشترک است و افغانها به
ابوعلی سینا ،مولوی ،سنایی ،فردوسی ،بیرونی ،رازی و غیره ،همانند
ایرانیان افتخار میکنند و آنها را فرزندان سرزمین خود میدانند .دو
کشور در حوزه مشترک تمدنی قرار میگیرند ،در غنای فرهنگ مشترک
هر دو ملت سهم متناسو خود را دارند .اکنون نیز اشتراکات بنیادی
ایرانیان با مردم افغانستان بیش از هر کجای دیگر در این عالم است
(رسولی .)951 :9959 ،ایران و افغانستان وجوه اشتراک زیادی دارند .نه
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تنها اکثریت بزرگ مردم دو کشور به فارسی سخن میگویند و مذهو
شیعه در هر دو کشور پیروان بسیار دارد ،بلکه در مرزهای شرقی ایران
مشابهت های زیادی میان سنّیان ایران با افغانستان به چشم میخورد.
از این گذشته باید به یاد آورد که فقه حنفی که مذهو اکثریت مردم
اهل سنت این کشورند با فقه شیعه قرابتهایی در خور توجه دارند این
دو کشور با یکدیگر پیمانهای متعدد داشته اند که از آن میان می توان
اشاره داشت به پیمان دوستی و بی طرفی  9119پیمان دوستی و امنیت
 9117و پیمان سعدآباد برای همکاری و عدم تجاوز در ( 9197پهلوان،
.)919 :9975
جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی در قبال افغانستان آزادی
عمل چندانی نداشته است .از سوی دیگر ،افغانستان در سیاست خارجی
ج.ا.ا جایگاه مهمی نداشت .نکته جالو تر اینکه تاکنون به جز موارد
خاص،ج.ا.ا در قبال افغانستان همواره از روش واقعگرایانه توام با حزم و
دور اندیشی پیروی میکرد .بعنوان مثال ،با وجود تضاد سیاسی-
ایدئولوژیکی ایران ،با حکومت دست نشانده شوروی در افغانستان و
حمایت همه جانبه ایران از مقاومت ضد شوروی و حکومت کمونیستی
افغانستان ،روابط سیاسی ایران -افغانستان هییگاه قطع نگردید .در
دوره طالبان ،با وجود تعارض شدید طالبان و ایران ،دولت ایران راه
مذاکره و مراوده را با طالبان منتفی ندانست .همینین ،در اوج ضدیت
ایران بخصوص با امریکا ،ایران با احزاب غربگرای افغانی مستقر در
پاکستان رابطه برقرار میکرد .سیاست خارجی در قبال افغانستان طی
چهار دهه ،تعارضات از خود به نمایش میگذارد که منبع و ریشه آن هم
در اصول متعارض قانون اساسی و هم صعود و سقوط جریانهای همگرا
و واگرای تمدن ایرانی به قدرت و از قدرت است (رسولی.)959 :9959 ،
افغانستان و قضیه این کشور طی بیست و چند سال گذشته ،در سیاست
خارجی ایران در صدر اولویتها جای نداشت .مبارزه با آمریکا ،محو
اسرائیل و حمایت از فلسطین ،حزب اهلل در لبنان ،جنگ با عراق روابط
با اروپا و جامعه عرب ،ذهن سیاستگذاران ایرانی را از همسایه شرقی
دور نگه می داشت .هنگامی که طالبان به کمک نیروهای پاکستانی
برای دومین بار مزار شری را تصرغ کرد و شماری از دیپلماتهای
ایران را به قتل رسانید ،رسانههای ایرانی به گونه گسترده به رویدادهای
کشور همسایه پرداختند .نگرش و حتی آگاهی سیاستمداران ایران با
دیدگاه رایج در میان مردم چندان تفاوت نداشت .سقوط مزار شری نه
فقط کارایی ساختارهای سیاست خارجی را در ایران پرسش برانگیز
ساخت ،بلکه برای نخستین بار ،توجه همگان را به اهمیت کشور
افغانستان برای ایران برانگیخت و لزوم بازسنجی معیارها و راهبردهای
سیاست خارجی را به گونه ای بی سابقه مطر ساخت (پهلوان،
.)91 :9975
اطالعات رهبران و سیاستگذاران ایران از افغانستان و واقعیت های این
کشور ناقد بود .شاید سیاست «شیعه محوری» بطور اعم و «روحانی

محوری» بطور اخد ناشی از این باشد .در  7ژوئن  9111حزب وحدت
با اتحاد اسالمی سیاغ درگیر شده در این درگیری صد نفر کشته شدند.
ایران و حزب وحدت بر این عقیده بود که اتحاد اسالمی سیاغ از
حمایتهای عربستان سعودی بهرهمند است .در این برهه سیاست ایران
در اساس سیاستی است شیعی (پهلوان .)911 :9975 ،طبق اصل 951
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،حمایت از نهضتهای آزادی
بخش یک سیاست اصولی آرمانگرایانه بود .شاید بتوان گفت که
مشارکت شیعیان در دوران جهاد علیه نیروهای خارجی نخستین جنبش
گسترده و فراگیر شیعی محسوب می شود .از این گذشته ،این جنبش،
شیعیان را که در انزوا در جامعه به سر می بردند در بدنه کل جامعه
ادغام کرد و به شیعیان شخصیتی غیر قابل برگشت اعطا کرد (پهلوان،
 .)911 :9975در دسامبر  9171پس از تجاوز شوروی به افغانستان،
ببرک کارمل طی نامه ای به ایران اعالم داشت که حاضر است از
مبارزات ضد (امپریالیستی) انقالب ایران حمایت کند .رهبران ایران به
این نامه اعتنایی نکردند و به حمایت از شیعیان ادامه دادند .اگرچه
سیاست ایران در قبال افغانستان میان آرمانگرایی و واقعگرایی نوسان
می کرد لیکن بیشتر به واقعگرایی نزدیک بود .درست در زمانی که
ایران به طور رسمی به جهاد افغانستان با عالقه نگاه می کرد ،نمایندگی
رژیم کمونیستی افغانستان در تهران و مشهد دایر بود (پهلوان:9975 ،
 .)915با تمام تعارضات که بین رژیم طالبان و ایران وجود داشت ،ایران
واقعیتی بنام طالبان را پذیرفته بود .جمهوری اسالمی ایران تقریباً با
کلیه گروههای افغانی روابط برقرار کرده بود .چالشهای بر سر راه اعمال
سیاست خارجی ایران در افغانستان ،هم ریشه در ایدئولوژی حاکم دارد
و هم انعکاس مالحظات الزم در نظام بینالمللی حاکم بر جهان است.
ایران بر مبنای سیاست اصولی خود ،خواهان بهبود موقعیت شیعیان و
تداوم حکومت آقای ربانی بود .سعی میکرد با رژیم کمونیستی طرفدار
شوروی و لیبرالهای طرفدار غرب ،بخصوص ظاهر شاه مقابله کندا اما
بسیار زود متوجه شد که قادر نیست این سیاست را ادامه دهد .بنابراین،
سیاست خود را تعدیل کرد و هم کمونیستها را هم لیبرالها را هم در
همسایگی خود پذیرفت .به نظر می رسید که ایران در افغانستان،
استراتژی تعری شده و مشخد ندارد و سیاست خارجی ج.ا.ا در این
سالها در افغانستان کورمال و بر اساس آزمون و خطا دنبال شد (پهلوان،
 .)91 :9975سمت گیری سیاست خارجی ایران در افغانستان با سمت
گیری کالن سیاست خارجی ایران انطباق ندارد .انقالب اسالمی از
سپیده دم پیروزی تاکنون در مقابل امریکا و علیه منافع این کشور عمل
کرده است لیکن در افغانستان از همان ابتدا جمهوری اسالمی در
راستای سیاست غرب بود .هم ایران و هم امریکا از مقاومت ضد شوروی
و ضدکمونیستی حمایت کردند .هر دو در نهایت بر ضد طالبان عمل
کردند و سپس ایران دوشادوش غرب و بخصوص امریکا از دولت کرزای
پشتیبانی کرد .البته با پیروزی اشرغ غنی در انتخابات ریاست جمهوری
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و ناکام ماندن عبداهلل عبداهلل که از نیروهای احمدشاه مسعود بود و
انتساب وی به رئیس اجرایی دولت ،دولت ایران روابط رسمی را با دو
طرغ برقرار نموده است.
بر خالغ ایدئولوژی حاکم بر ایران که نظریات ضد لیبرالیسم طر و
عرضه می کند ،به نظر می رسد سیاست ایران در راستای سیاست غرب،
مخالفت با استقرار نظام ایدئولوژیک افراطی در افغانستان است .زیرا،
قاعدتاً اسالم جهادی افراطی که بتواند بر افغانستان سلطه خود را
بگستراند ،با نظام اسالمی ایران تعارضات بسیار خواهد داشت .لذا،
استقرار یک سامان اسالمگرای اعتدالی یا حتی دموکراتیک و لیبرال که
ادعای نمایندگی از «شریعت اسالم» ندارد ،بهتر به است .برعکس
خاورمیانه که امریکا و ایران شدیداً در مقابل هم قرار دارند ،امریکا و
غرب منافع و حضور ایران در افغانستان را میپذیرد (ورجاوند:9951 ،
 .)91لویی میشل وزیر خارجه گذشته بلژیک و رئیس دوره ای اتحادیه
اروپا در گفت وگو با خبرنگاران در عشق آباد گفت :موضع ایران در
قبال وقایع اخیر مهم بوده است و اتحادیه اروپا در این زمینه مذاکرات
سازندهای با این کشور داشته است که ادامه خواهد یافت (رسولی،
 .)969 :9959با توجه به این دیدگاه ایران را به عنوان یک کشور مهم
منطقه در زمینه مسائل موجود و آینده افغانستان ضروری میخواند.
رامسفلد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت« :ایران منافع مشرو در آنیه
در افغانستان می گذرد دارد و در بوجود آمدن هر دولتی در آینده نقش
خواهد داشت.
در موفقیت و ناکامی سیاست خارجی ایران در افغانستان ،نظریات
متفاوت ابراز گردیده است .چه بسا شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است.
شدیدترین انتقادات پس از تصرغ مزار شری برای بار دوم توسط
طالبان و به قتل رسانیدن دیپلماتهای ایران در این شهر بعمل آمد .نکته
قابل توجه آن که نه تنها نیروهای متحد شمال نتوانسته بودند از این
سازماندهی و برنامه حمله آگاهی یابند که نیروهای اطالعاتی ایران هم
کارایی الزم را نشان ندادند .نمونه بارز چنین وضعی را در گذشته در
جریان تسلط سهل و آسان طالبان بر هرات که ضربه ای خرد کننده بر
ایران وارد ساخت شاهد بودیم (ورجاوند .)91 :9977 ،متأسفانه از تراژدی
ای که در حوزه تمدنی ایران و شرق کشورمان به وقو می پیوست ،با
وجود چند مرکز تصمیم گیری و شناسایی ،اطال چندان نیافتیم و نتیجه
همان گشت که هست (نصیری مشگینی .)91 :9977 ،اما اکنون
جمهوری اسالمی ایران روابط به مراتو گرمتر نسبت به رقیو اصلی
خود یعنی پاکستان در افغانستان ،با دولت کابل دارد .بسیاری از دوستان
و طرفداران ایران در دولت حامد کرزی پستهای کلیدی را عهده گرفتند.
آیا نمی توان گفت سیاست بلند مدت ایران در افغانستان دست آورد
مطلوب ببار آورده است؟ (رسولی .)969 :9959 ،در دوره ریاست
جمهوری اشرغ غنی نیز بسیاری از شیعیان که در ایران تحصیل کرده

بودند در مناصو وزارت و وکالت مجلس و نیز سایر جایگاههای دولتی
قرار گرفتند و عبداهلل عبداهلل چهره نزدیک به ایران نیز رئیس اجرایی
دولت شد و محقق نیز بعنوان رهبر شیعیان معاون دوم عبداهلل شد .با
گذر زمان و به رغم انتقاداتی که وجود داشت ،هم اکنون ایران در موضع
بهتری نسبت به گذشته در قبال افغانستان قرار دارد.
چالشها در روابط دوجانبه ایران و افغانستان
تهدید پدیدۀ قاچاق برای جمهوری اسالمی ایران
همسایگی ایران با بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان (افغانستان)
و قرار گرفتن در مسیییر بازار مصییرغ این مواد (اروپا و آمریکای
شییمالی) عامل مهمی در امنیت مرزهای این کشییور به طور عام و
امنیت مرزهای شرقی به طور خاص ا ست .ایران در م سیر دو منبع
اصلی تولید (افغانستان) و مصرغ (اروپا) مواد مخدر قرار دارد .انتقال
مواد مخدر تولیدی در افغانسییتان به بازارهای اروپا از راه فضییای
سرزمینی ایران دربرگیرنده چند امتیاز کمتر قابل جایگزین استا این
معبر نسبت به معبرهای کشورهای شمالی و جنوبی تک جداره است.
در واقع انتقال مواد از طریق آسیییای مرکزی به اروپا ،نیازمند عبور
این مواد از ف ضاهای سرزمین چند ک شور ا ست در حالی که معبر
ایران بدون وا سطه دیگری به ترکیه و اروپا منتهی می شود .کوتاهی
م سیر و ف ضاهای تقریباً خالی شرق فالت (کویر پهناور لوت و کویر
نمک) بخشی از این امتیازات ا ست (کریمیپور .)979 :9971 ،صدور
مواد مخدر از افغانسییتان به ایران برای مصییرغ داخلی و انتقال به
اروپا ،در شمار منابع ا صلی و فعال تنش بین دو ک شور بوده ا ست .از
منظر دولتمردان ایرانی ،مکانیزم ورود ،توزیع و حمل و نقل مواد
مخدر ،بخشییی از اقدامات قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بر علیه
ایران و هدغ نهایی آن ،ایجاد اختالل در امنیت داخلی این کشییور
میباشد (کریمیپور .)959 :9971 ،با این اوصاغ ،ترانزیت مواد مخدر
از افغانستان به سمت ایران ،چالشهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی را در پی داشته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
رهبران طالبان در زمان حکومت خود بر افغان ستان ،تولید مواد مخدر
و ار سال آن به ک شورهایی مانند ایران را مبا اعالم کرده بودند .به
گفتۀ یکی از تحلیلگران ،طالبان از تولید و قاچاق مواد مخدر اهداغ
سیا سی را دنبال کرده بودند و در صدد ب سط ،نفوذ و تحمیل ارادة
خویش به ک شورهای منطقه بهویژه ایران بوده ا ست ،بهگونهای که
حتی رهبر گروه طالبان ،توقی تولید قاچاق مواد مخدر را منوط به
پذیرش و به ر سمیت شناختن این گروه بهو سیله سایر ک شورها از
جمله ایران میدانست و عمالً از سال  9116و بسط قدرت این گروه
در افغان ستان ،مرزهای این ک شور با ایران مرکز فعالیت کاروانهای
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بزرگ مواد مخدر بوده که با حمایت کامل نظامی این گروه به سمت
مرزهای ایران و کشورهای آسیای مرکزی حرکت میکردند.
براساس اطالعات بهدست آمده از زندانیان افغانی و تجهیزات بدست
آمده از آن ها ،مقامات طالبان از طریق کنترل مناطق کشیییت،
اسیکورت قاچاقچیان تا دهات مرزی و تجهیز آنها به سیال های
گرم و تجهیزات و وسایل ارتباطی مدرن در امر قاچاق مواد مخدر از
م سیر ایران دخالت دا شته و دارند .انطباق ف ضای سرزمینی ایران با
معبرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر به اروپا و همجواری این فضا با
قطو ا صلی تولید تریاک جهانی واقع در جنوب و مرکز افغان ستان و
شمال غرب پاک ستان ،در ناامن سازی بارز حا شیههای شرقی و
جنوب شرقی ک شور ،نقش بیبدیل ایفا میکند .از سوی دیگر درهم
آمیختگی مسیییأله ترانزیت مواد مخدر با شیییرارت و رقابت های
ایدئولوژیک و سیییاسییی طالبان با جمهوری اسییالمی ایران ،باعث
افزایش گسییتردة عمق و عملکردهای ناامنیهای ناشییی از صییدور
ترانزیت مواد مخدر در شرق و جنوب شرق ک شور شده ا ست .این
درحالی اسییت که نشییانههای بارزی مبنی بر پایان این تهدید دیده
نمی شود (کریمیپور .)199 :9971 ،طالبان تنها دولت جهان بود که
به صورت رسمی از کشت تریاک و تولید مواد مخدر حمایت میکرد
و بخش مهمی از هزینههای عمومی را بر مبنای کسیییو مالیات
شرعی از تولیدکنندگان این مواد قرار داده است.
عدم حاکمیت کامل دولت کرزی در کلیه مناطق افغانسییتان جهت
جلوگیری از کشت و تولید ،علیرغم اعالم منع کشت از سوی دولت
در دو مرحله به سبو فقدان نیروی پلیس منسجم ملی برای کنترل
و مقابله و همچنین فقر شیدید اقتصیادی مردم ،کشیت مواد مخدر
همچنان ادامه دارد .در حالیکه سیییاسییت دولتهای افغانسییتان در
گذشییته مبتنی بر عدم تکثیر و گسییترش و تولید مواد مخدر نبوده
ا ست و با این شیوه سعی در تقویت قدرت چانهزنی خود در منطقه
بهویژه ک شورهای منظقه و همجوار از جمله ایران دا شتند ،اما به نظر
میرسد که سیاست دولت جدید افغانستان سمت و سوی دیگری به
خود گرفته است .از سوی دیگر آمریکاییها که به عنوان نیروی برتر
در عر صۀ سیا سی ،انتظامی و نظامی افغان ستان عمل میکنند ،هنوز
آنچنان که وعده داده بودند ،نتوان ستهاند که مزار ک شت خ شخاش
را از بین ببرند .سیا ست دولت کرزای در مورد ترغیو ک شاورزان و
مالکان اراضییی به نابودی مزار در قبال دریافت پاداشهای نقدی
نیز ناموفق بوده و فقط حدود  91در صد مزار نابود شدهاند .حتی با
وجود از بین رفتن حکومت طالبان نیز ایران در کو تاه مدت از قاچاق
مواد مخدر متضرر شده است و به نظر میرسد در آینده نیز در صورت
عدم شییکلگیری حکومت مرکزی قوی در افغانسییتان از این مسییاله
آسیو بپذیرد .قاچاق موادمخدر به صورت مستقیم بر سالمت جامعه و
بویژه قشر جوان در کشور تأثیر منفی میگذارد و عالوه بر این مرزهای

کشییور ایران را نفوذپذیر نموده اسییت که این دو مسیییله بر امنیت ملی
ایران تأثیری منفی گذاشته است .بنابراین ایران بایستی در حال حاضر
از حکومت موجود در افغان ستان حمایت سیا سی ،اقت صادی و فرهنگی
جدی به عمل آورد.
حضور رقبای ایران در افغانستان
عالئق و خواستههای ایران در حوزة شرقی مبتنی بر مالحظات امنیتی
و برقراری ثبات و در مرحله بعد بسط و توسعه همکاریهای اقتصادی
ا ست .با توجه به آنچه که در مورد افغان ستان و عملکردهای آمریکا و
متحدین منطقهای آن گفته شد ،م شخد می شود که راهبرد «مهار و
محاصییره» ایران از سییوی آمریکا پیگیری میشییود و این مهمترین
تهدید موجود در حوزه شرقی است .بنابراین آمریکاییها تالش خواهند
کرد تا در افغانسیییتان دولتی مخال ایران بر سیییرکار آید ،دولتی که
مالحظات ژئوپلیتیکی ایران را مدنظر قرار ندهد ،ضمن اینکه در آینده
آمریکا به عنوان بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی ایران در افغان ستان
ح ضور خواهد دا شت و از این نظر نیز تهدیداتی را متوجه ایران خواهد
سییاخت .از طرفی پاکسییتان به عنوان یک رقیو منطقهای برای ایران
مطر ا ست که دارای سال ه ستهای نیز میبا شد و با تغییرات مکرر
«دولتها» در ا سالمآباد ،سیا ست این ک شور ن سبت به طالبان تغییری
نیافته اسییتا زیرا منشییا این اقدام خارج از اسییالمآباد اسییت و ارتش
پاکسییتان مجری این طر اسییت .همچنین بهنظر میرسیید اختالفات
مرزی ،امنیتی و سیییاسییی افغانسییتان و پاکسییتان ادامه خواهد یافت و
همین امر آسیبی امنیتی برای کشورهای همسایه از جمله ایران خواهد
بود .با افزایش مشکالت امنیتی دو کشور در سالهای آینده ،جمهوری
اسیییالمی ایران باید برای کاهش تاثیرات امنیتی این بحران بر خود،
توجهی ویژه به شیییرق کند .مرزهای ایران در اسیییتان سییییسیییتان و
بلوچ ستان باید بهگونهای با شد که امکان انتقال بحران به داخل ک شور
وجود ندا شته با شد .بنابراین ،تقویت بنیههای امنیتی در شرق ک شور
ضیییروری بهنظر میرسیییدا بهویژه ز مانی که آمری کا در راس مث لث
افغانسیییتان و پاکسیییتان و آمریکا قرار دارد و بهنوعی مدیریت جنگ
افغانستان و مبارزه با تروریسم را عهدهدار است و پس از سالها اعالم
مبارزه با تروریسم ،به دنبال مذاکره با طالبان و تقویت جریان افراط در
منطقه اسییت .منطقه ژئوپلیتیک شییرق کشییور ،مشییکلترین اولویت
ژئوپلیتیک ایاالت متحده آمریکاست ،جایی که ایران و افغانستان محور
منطقه هسییتند .این منطقه از دیرباز مورد توجه روسها بوده اسییت و
همین موقعیت ژئوپلیتیکی آن باعث فشارهای سیاسی و نظامی قدرت
های بزرگ برای تسلط بر این منطقه شده است .قرار گرفتن آن در دو
حوزه ژئوپلیتیک هارتلند و ریملند و تقابل قدرتها بر سر ت صاحو آن،
جهت قطع ارتباط و یا برقراری و ت سلط آنان بر غرب و شرق اورا سیا،
دسییترسییی مسییکو به نفت خلیجفارس و دسییترسییی به آبهای آزاد

تحلیل ژئوپلیتیکی روابط افغانستان و ایرانا چالشها و فرصتها 65

بینالمللی نشان از آن دارد که روسیه برای ارتباط دریایی با جهان نیاز
به یک راه مستقیم دارد .از اینرو منطقه شرق یک منطقه ژئوراهبردک
ا ست که موقعیت بینالمللی و منطقهای ایران را مورد توجه جدی قرار
میدهد (علیزاده.)151 :9955 ،
عربستان نیز از طریق طالبان به دنبال کاهش نفوذ ایران در افغانستان
بوده و پس از  1119و تشکیل دولت جدید افغانستان ،نقش این کشور
در تقویت طالبان ب سیار آ شکار ا ست .این ک شور بهدنبال ایجاد دولتی
همگرا و برخوردار از ویژگی سییلفی -وهابی در افغانسییتان اسییت که
مخال جمهوری اسالمی ایران و عقاید تشیع باشد و با ایران همراهی
نک ند .از د ید سیییعودی ها ،طال بان گزی نهای موثر در برآورده کردن
خواسیییتههای عربسیییتان اسیییت .بنابراین ،عالقهمندی عربسیییتان به
افغان ستان چندجانبه ا ست .عرب ستان خوا ستار آن ا ست که افغان ستان،
مرکزی برای نفوذ سیاسی کشورهای همسایه نشود .این کشور بهویژه
مخال شدید نفوذ ایران در افغان ستان ا ست و بهعنوان رقیو ایران در
منطقه سییعی دارد از نفوذ خود بر طالبان افغانسییتان اسییتفاده کند تا
همچنان به عنوان قدرتی مهم در منطقه قدرتنمایی کند (بزرگمهری،
 .)9951سیاستهای پاکستان و عربستان در قبال افغانستان ،صرغنظر
از سایر اهداغ و عوامل تأثیرگذار بر آن ،ف صل م شترکی از هم سویی
منطقهای آنان با غرب و بهویژه آمریکاسییت .سیییاسییت مهار ایران و
بهوجود آوردن وضیییع یت بحرانزایی مداوم در م جاورت مرز های
جمهوری ا سالمی ایران به عنوان سیا ست راهبردی آمریکا در منطقه
از سوی همپیمانان منطقهای آن نیز دنبال می شود .با ت ضعی طالبان
و ناکارآمدی آن و عدم جوابگویی این نحله سیییلفیگری برای اجرای
تمامی برنامههای عرب ستان سعودی ،امروزه عرب ستان برای دور کردن
جریانهای تندرو تر از طالبان مانند داعش از سیرزمین خود ،دسیت به
حمایت از این گروه تروریستی برای حضور در افغانستان و ایجاد ناامنی
بیشییتر در این کشییور زده اسییت .ظهور داعش در افغانسییتان تهدیدات
امنیت ملی ایران در مرزهای شیییرقی خود و نیز تهدید منافع ایران در
افغانستان را دو چندان نموده است.
کشییورهای پاکسییتان و عربسییتان با همکاری آمریکا با تمام توان در
مسیر راهاندازی این پرونده سدسازی نموده و با روی کار آوردن دولتی
سیینتی متعصییو و ناسییازگار با ایران در افغانسییتان تالش کردند که
همواره با ایجاد کانونی بحرانزا در مرزهای شیییرقی ایران امنیت ملی
این کشیییور را مورد تحدید دائم قرار دهند (سیییجادی.)159 :9977 ،
بخ شی از سیا ستهای آمریکا که تو سط پاک ستان ،عرب ستان و امارات
متحده عربی تأمین میگردد بدین شر است.
ال  -اگر پاک ستان با ایجاد ثبات در افغان ستان ،لولههای ترانزیت نفت
و گاز آسییییای مرکزی به اقیانوس هند را احداث کند و بدین وسییییله
ایران را منزوی سازد به تحقق نیات آمریکا کمک کرده است.

ب -اگر عربستان با تبلیغ وهابیت در افغانستان مانع بسط ایدئولوژیک
ایران گردد همان کاری صورت گرفته است که آمریکا طالو و مشتاق
آن است.
ج -اگر امارات متحدهعربی خواهان حاکمیت طالبان در افغانسیییتان و
احداث خط لوله انتقال نفت و گاز آسیییایمرکزی به دریای عمان و در
نتیجه مانع تبدیل شدن بنادر ایران به رقیو دوبی می شود و نهایتاً به
ت ضعی صنعتی ایران یاری میر ساند در را ستای راهبرد آمریکا اقدام
میکند (نصییییری مشیییکینی .)999 :9977 ،یکی از سییییاسیییتهای
عرب ستان ،پاک ستان و آمریکا که در افغان ستان با هم تالقی پیدا کرده
است .استفاده از مسیر افغانستان جهت انتقال انرژی کشورهای آسیای
مرکزی به بازارهای جهانی می باشد.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،مقادیر زیادی نفت و گاز در دریای خزر
کش شده بودا مقداری از این مواد نفتی و گازی از طریق خط لولهای
که اتحاد شوروی در اختیار دارد صادر خواهند شد .ایران نیز عالقه مند
است با احداث خط لولهای مقدار زیادی از نفت و گاز آسیای مرکزی از
طریق این کشور به بازارهای جهانی عرضه شود .یونیکال شرکت نفت
و گاز مسیییتقر در کالیفرنیا قراردادهایی با ترکمنسیییتان ،پاکسیییتان ،و
اف غانسییی تان برای ا حداث دو خط لو له به منظور انت قال ن فت و گاز
ترکمنسییتان به پاکسییتان و بازارهای جهانی به امضییاء رسییانده اسییت
(احدی .)971 :9971 ،شرکت نفت و گاز دلتای عرب ستان سعودی نیز
شییرکت یونیکال در تکمیل پروژه این دو خط لوله اسییت .ایران بر این
باور است که آمریکا میخواهد نقش مهمی برای بهرهبرداری از نفت و
گاز آسیییایمرکزی از طریق خط لولهای که از پاکسییتان و افغانسییتان
میگذرد صادر شود .این اقدام از سوی آمریکا در واقع اعتراض به خط
لولهای که از م سیر ایران میگذرد .لذا اهداغ اقت صادی ایاالت متحده
و پاک ستان در آ سیای مرکزی با هم تالقی کرده ا ست .با وجود اینکه
عربسیییتان سیییعودی هیط منافعی در آسییییای مرکزی ندارد ،آمریکا و
پاک ستان را متحدین راهبرد ،و ایران را رقیو منطقهای خود میپندارد.
ب نابراین به زعم ایران یک ات حاد غیر رسیییمی بین ا یاالتمت حده،
عرب ستان سعودی و پاک ستان بهوجود آمده ا ست .تا به منظور مخالفت
با این کشور از طالبان حمایت کنند.
براساس آنچه گفته شد کشورهای منطقه مانند عربستان و پاکستان و
حتی امارات متحدة عربی در ارتباط با کشیییورهای غربی به رهبری
ایاالتمتحده دارای ح ضور گ ستردة اقت صادی ،سیا سی ،فرهنگی و نیز
نظامی و امنیتی در افغان ستان ه ستند .این ک شورها دارای سطحی از
دشمنی تا رقابت با جمهوری اسالمی ایران هستند .به رغم این مسیله،
کشییور ایران دارای راهبرد اقتصییادی ،سیییاسییی ،فرهنگی و امنیتی و
نظامی مشییخصییی در قبال افغانسییتان به عنوان کشییور همجوار خود
نی ست .افغان ستان ک شوری به شدت تو سعهنیافته به لحاظ اقت صادی،
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فرهنگی و اجتماعی اسیییت که در جمع با بحث همسیییایگی و هممرز
بودن با ایران دارای تهدیدات باالی امنیتی برای منافع و امنیت ملی
ایران ا ست .مطابق با این تهدیدات و نیاز به ح ضور فعال و همهجانبه
ایران در کشور افغانستان که دارای اشتراکات زیادی نیز با ایران است،
ن گاه راهبردی از سیییوی ایران وجود ندارد و ایران بیشتر مشیییغول
حوزه های ژئوپلیتیکی خلیج فارس ،خزر و جهان غرب اسیییت .این در
حالی اسییت که بسیییاری از تهدیدات و فرصییتهای کشییور ایران در
مرزهای شرقی آن و بهویژه در مرز ایران با افغانستان است.
هیدروپلیتیک
در فضای سرزمینی مابین ایران و افغانستان که رودخانه هیرمند جریان
دارد ،در دهههای گذشییته ،باعث چالشهایی در روابط این دو کشییور
شده ا ست .رودخانه هیرمند با حوضه آبریز  951111کیلومتر مربع از
کوه بابا در افغانستان سرچشمه میگیرد و پس از طی  9151کیلومتر
به دریاچه هامون در منطقه سی ستان ایران میریزد .بخش سفالی
هیرمند که تشکیل دهنده دلتای رودخانه در ناحیه سیستان میباشد
گ سترهای به و سعت 95111کیلومتر مربع دارد که  11در صد آن در
خاک ایران است .اختالغ بر سر استفاده از آب رودخانه هیرمند بین
ایران و افغانستان از زمان شکلگیری مرزهای شرقی ایران با دخالت
انگلی سیها آغاز گردید .در صد سال گذ شته افغان ستان با ا ستفاده
بی شتر از آب هیرمند در سرزمین خود ،آب جاری به سمت سی ستان
ایران را کاهش دادهاند که این مسیییأله موجو کاهش وسیییعت
زمینهای کشییاورزی این اسییتان و کوچکتر شییدن دریاچه هامون
گردیده است .و استفاده بیشتر افغانستان از منابع آب رود هیرمند و
وابسیییتگی ز یاد وال یت های (اسییی تان های) جنوبی و جنوبغربی
افغانستان به آب هیرمند ،به همراه نقش رود هیرمند در بهبود شرایط
اقتصییادی افغانسییتان و کاهش فقر از طریق توسییعه کشییاورزی و
افزایش اسییتفاده از آب رودخانه ،سییبو گردیده رودخانه هیرمند و
م سائل مرتبط با آن در افغان ستان جنبه ملی پیدا کرده و مورد توجه
عموم مردم افغانستان از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار است .در
حالیکه سی ستان ق سمت کوچکی از سرزمین پهناور ایران را شامل
می شود و مو ضو آب هیرمند و جریان آن به سوی سی ستان جنبه
محلی یافته که موجو انعطاغ دولت ایران در برابر افغانستان در این
مورد در صد سال گذشته شده است (امیرینیا.)11 :9951 ،
عوامل مختلفی ازجمله ،حضیییور قدرت های تأثیرگذار منطقهای،
همچون انگلسیییتان با داوریهای انجام شیییده ،اختالغ نظرهای
ایدئولوژیک ،تأسییییسیییات احداث شیییده بر روی رودخانه و بروز
خ شک سالیهای دورهای ،در بروز این م سیله نقش دا شتهاند .هیرمند
تنها منبع تأمینکنندة آب سیییسییتان اسییت .حجم کمِ آوردِ رودخانه
موجو شده که مردم به دلیل واب ستگی م ستقیم و غیرم ستقیم به

هیرمند شییغل و درآمد خود را از دسییت بدهند .مهاجرت گسییترده از
منطقۀ سی ستان ،از بین رفتن اقت صاد محلّی و تغییر شیوهی زندگی
مردم ساکن د شت سی ستان از پیامدهای این م سیله ا ست .رودخانۀ
هیرم ند بهعنوان یک رود خا نه بینالمللی در منط قۀ خاورم یا نه
موردتوجه قرار گرفته ا ست .این رود که در جنوبغرب افغان ستان و
شییرق ایران جریان دارد ،اقتصییاد محلّی دو سییوی مرز ایران و
افغانستان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و کاهش سهم هر کدام،
پیامدهای امنیتی بسیاری را در پی داشته است .برای نمونه ،منطقهی
سی ستان ایران ق سمت انتهایی یک حو ضهی مح صور در خ شکی
اسییت که در یکی از خشییکترین مناطق جهان قرار گرفته اسییت.
ساکنان این منطقه وابستگی زیادی به محصوالت هامونها داشته و
دارند .از اینرو هنگامیکه حجم آورد رودخانه به سیییسییتان دچار
کمبود یا به طور کامل قطع شییود ،این وابسییتگی به هامونها به
فروپاشی اقتصاد محلّی منجر می شود .هماکنون ،خشکسالیهای رخ
داده و قطع سهم حقابۀ ایران از سوی افغانستان ،فراوردههای غذایی
محلّی را کاهش ،فقر گروههای حاشیییهنشییین جامعه را بیشییتر ،و
مهاجرتهای گسییترده را دامن زده اسییت .همچنین کاهش و قطع
جریان رودخانه ،موجو تغییر شیوهی زندگی برخی از ساکنان منطقه
از کشییاورزی و ماهیگیری به فعالیتهایی چون قاچاق موادمخدر،
کاال و سوخت شده است (اطاعت و ورزش.)919 :9911،
این در حالی است که هیرمند تنها منبع تأمین آب سیستان محسوب
می شودا چرا که آب زیرزمینی یا به بیان دیگر آبهای نیمه سطحی
شییور ،نهتنها قابل اسییتفاده نیسییتند ،بلکه زیانآور نیز هسییتند .آب
دریاچهی هامون اگرچه شیرین است ،به ندرت برای کشاورزی مورد
اسییتفاده قرار میگیرد .با این وص ی این دریاچه بیشییتر جنبههای
زی ستمحیطی دا شته و منبع مطمین و منا سبی در امر ک شاورزی به
شمار نمیآید .به هرحال منبع اصلی آب آن رودخانهی هیرمند است.
رودخانهی سی ستان ،رودخانهی پریان م شترک و رودخانهی پریان
داخلی که شاخهای از پریان م شترک ا ست ،اگرچه در خاک ایران
جریان دارند ،ولی هر سه مورد باید از رودخانهی هیرمند تغذیه شوند.
بنابراین جریان آب رودخانهی هیرمند در دشیت سییسیتان که تنها
منبع عمدهی تأمین آب اسییت به منزلهی جریان حیات اجتماعی
اقتصادی آن بوده و هرگونه کاهش در میزان آب ورودی آن به ایران،
حیات منطقه را تحتتأثیر قرار میدهد .قرار دا شتن سرچ شمههای
رودخانهی هیرمند در فضای سرزمینی افغانستان ،سبو شده است تا
دولت افغانسییتان در دهههای گذشییته از هیرمند به عنوان ابزاری
سیاسی ،سیاستخارجی و مواضع ایران را تحت نفوذ قرار داده و در
مواقعی خاص امتیاز بگیرد .این در شرایطی ا ست که ایران به طور
عمده از راه هیرمند به منابع آبی خارج از مرزهای خود و به طور
مشییخّد به افغانسییتان وابسییته اسییت و این امر نوعی چالش
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ژئوپلیتیکی برای ایران به شییمار میرود (حافظنیا و دیگران:9955 ،
 .)51بیشیییتر جمع یت منطقه مورد مطالعه ،به طور مسیییتقیم یا
غیرمسییتقیم به جریان آب رودخانهی هیرمند وابسییتهاند .تعدادی از
سکونتگاهها که وابستگی مستقیم به جریان آب هیرمند دارند ،شامل
آن دسته از سکونتگاههایی می شود که از آب رودخانهی هیرمند به
وسیییلهی نهرها و آبراههها برای فعالیتهای کشییاورزی اسییتفاده
میکنند .سییکونتگاههایی نیز به طور غیرمسییتقیم به جریان آب
رودخانهی هیرمند وابستهاند .این دسته شامل سکونتگاههایی میشود
که در اطراغ هامونها ساکن بوده و وابستگی زیادی به محصوالت
هامونها داشییته و دارند .نیزارها ،عالوه بر تأمین علوفهی دامها و
ا ستفاده در تولید صنایع د ستی به عنوان سوخت نیز مورد ا ستفاده
قرار میگیرند .همچنین ماهیگیری و شیییکار نیز نقش مهمی در
درآمد خانوادهها ایفا میکند .براسییاس آمار موجود ،به هنگام پرآبی
هامون ،حدود  9111خانوار روسییتایی در بخش ماهیگیری و حدود
 1111خانوار روسییتایی نیز در کنار فعالیتهای اقتصییادی دیگر ،به
شکار پرندگان آبزی م شغول بودند ( سازمان حفاظت محیط زی ست
استان سیستان و بلوچستان.)1 :9951 ،
از نظر معی شتی نیز بهنظر میر سد در نتیجه خ شک شدن هامون و
قطع جریان آب هیرمند ،نه تنها شکارچیان ،بلکه صیادان سی ستانی
نیز با خ شک شدن تاالبها شغل خود را از د ست داده و برخی از
آنها به نقاط دیگر کشور مهاجرت کردند .کم شدن یا از دست دادن
درآمدهایی که از راه کشیییاورزی ،باغداری ،دامداری ،ماهیگیری،
شکار و صنایع د ستی به د ست میآمده ا ست ،به معنای رویآوردن
بخ شی از ساکنان منطقه به فعالیتهای دیگری چون قاچاق کاال،
سییوخت و مواد مخدر اسییت .با توجه به آمارهای مرتبط با کش ی
موادمخدر تا سال  9955که از سوی فرماندهی انتظامی سی ستان و
بلوچسیتان اعالم شیده ،میتوان صیحت این گفته را تأیید کرد .در
سال  9951نیز نسبت به سال  ،9955کش موادمخدر با  996درصد
و در روزهای سپری شده از سال  9911نیز در قیاس با مدت مشابه
سال پیش ،با رشد  51درصدی همراه بوده است (مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی.)9911 ،
یکی دیگر از رودخانههای مسیییلهسییاز بین ایران و افغانسییتان رودخانه
هریرود بوده ،که از کوه های با با و سیییف یدکوه (غور) از ارت فا عات
هندوکش سرچ شمه میگیرد و در نزدیکی آبادیهای کو شان و کاریز
در نزدیکی شییهرسییتان تایباد به مرزهای ایران و افغانسییتان میرسید.
هریرود خط مرزی ایران و افغان ستان به طول  917کیلومتر را ت شکیل
میدهد .این محل از نظر سوقالجیشی اهمیت زیادی دارد و در تعیین
حدود مرزهای ایران و افغانستان از موارد اختالغ بوده است .افغانستان
در حوضه هریرود باالدست است اما دستکم در این حوضه سابقهای

از عقد معاهدات ،اقدامات عمرانی مشییترک و نیز تمایل آشییکاری به
شیییرکت در مذاکرات برای کسیییو توافقهای سیییازنده ندارد .به نظر
میرسد این کشور به جبران فرصتهای از دست رفته دوران اشغال و
جنگهای جهادی و داخلی ،اکنون به سیییاسییتهای یکجانبهگرایانه
تمایل بی شتری ن شان میدهد .در نقطه مقابل ،ایران و ترکمن ستان به
عنوان کشییورهای میاندسییت و پاییندسییت هریرود که قراردادهای
همکاری و اقدامات عمرانی مشترک در این حوضه داشتهاند ،عالقهمند
به مشییارکت افغانسییتان در این همکاریها هسییتند .آنها میدانند که
تنها در سیییایه همکاری های منطقهای امکان اسیییتمرار بهرهبرداری
مطلوب از آبهای م شترک و کمکهای متقابل به باز سازی و تو سعه
افغان ستان فراهم می شود ( سنایی .)11 :9911 ،این درحالی ا ست که
افغانستان در این بخش نیز با استفادههای بیرویه نارضایتیهایی را در
میان مردمان دو ک شور ایران و ترکمن ستان به عنوان دو ک شور میان و
پاییند ستی بهوجود آورده ا ست .که البته به نظر میر سد در آینده این
وضعیت تشدید و باعث تیرگیهایی در روابط فیمابین شود.
آوارگان افغان
پس از ا شغال نظامی افغان ستان تو سط اتحاد شوروی سابق ،سیل
پناهندگان افغانی ،ایران و پاکسیییتان را در برگرفت .در سیییالهای
گذ شته 11 ،در صد مهاجران افغان ،ایران را برای مهاجرت برگزیدند و
این ن شان از اثرگذاری فراوان قرابت فرهنگی در م سیر مهاجرت دارد.
افغانها ابتدا در شرق و جنوب شرق و سپس در تمام کشور انتشار و
اسیییتقرار یافتند .طبق نظر کمیسیییاریای عالی پناهندگان ،تعداد
مهاجرین افغان در ایران تا سال  9965به دو میلیون نفر ر سید .در
حالیکه در همین سال  91در صد جمعیت خرا سان و بیش از 15
درصد استان سیستان و بلوچستان را تشکیل میدادند .این آوارگان
به دلیل قرابتهای قومی با ایرانیان و نیز یگانگی مذهبی که با
شیعیان ایران داشتند به ایران آمدند .هرچند هجوم کارگران فصلی
افغانسییتان تا قبل از کودتای افغانسییتان از جمله حرکتهای عادی
مح سوب می شد و چهرة مهاجر افغانی الاقل در ا ستانهای شرقی
ایران ،شناخته شده بود ،اما گ ستردگی جمعیت آواره ،این موج را به
سییراسییر ایران کشییانید .بخشهای عمدهای از آوارگان در اوایل
مهاجرت به ایران ،در مراکز شهری ا ستانهای شرق ک شور ح ضور
یافتند و در جمعیت محل مسییتحیل شییدهاند و تنها سییه درصیید از
جمعیت آواره در اردوگاههای ویژه ا سکان آوارگان زندگی میکردند،
در طی این مدت آوارگان افغانی به خدمات رفاهی ،اجتماعی ،اشتغال،
مدارس ،ت سهیالت بهدا شتی تامین شده از سوی جمهوری ا سالمی
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ایران د ستر سی دارند و اغلو آنها از نظر اقت صادی به خودکفایی
رسیدهاند.
بنابر آنچه در باال گفته شییید موج مهاجرتهای برون مرزی افاغنه
بیشترین تاثیرات را بر ایران داشته و بخشی از توان ملی این کشور
صییرغ آوارگان افغانی گردیده اسییت ،به گونهای که این آوارگی نیز
منجر به بروز م سائل اقت صادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیا سی در
داخل ایران شده ا ست .انگیزه مهاجرت افغانها به جمهوری ا سالمی
ایران (فقر و بیکاری یا وجود مضیییقههای مذهبی و زبانی) ،ابعاد
پدیدة مهاجران افغانی را برای ایران بسییییار پیییدهتر ،بغرنجتر و
طوالنیتر مین ما ید .حضیییور آوار گان اف غانی در ایران از ج هات
اجتماعی -اقتصادی مسائل و مشکالتی را برای کشور فراهم آورده
اسییت ،که در اینجا به بررسییی این ابعاد و اثرات آن می پردازیم.
اختالغ شدید سطح فرهنگی بین مهاجران افغانی و میزبانان ایرانی
یکی از مسائل و مشکالت اساسی در زمینۀ حضور مهاجران افغان در
ایران میبا شد .این م شکلی ا ست که به ندرت سایر ک شورها با آن
روبهرو هستند .افغانها در سایر کشورها یا خود را با سطح فرهنگی
ک شور محل اقامت خود هماهنگ کردهاند و یا بع ضاً حتی امتیازاتی
برای خود نسبت به میزبانان قائل شدهاند .برای مثال در پاکستان با
توجه به سابقه ادعاهای ارضی افغانها نسبت به مناطق پشتوننشین
پاک ستان و اینکه خود را دارای پی شینۀ تاریخی و فرهنگی و قومی
چند سییاله نسییبت به ملت پاکسییتان میدانند ،نه تنها شییهروندان
پاک ستانی بلکه پلیس یا مأموران امنیتی نیز به خود اجازه نمیدهند
رفتاری غیرمحترمانه با اتبا افغانی داشییته باشییند .مواردی از قبیل
عدم وجود تمایز بین وضع ظاهری و لهجه افغانها با اتبا پاکستانی
و تمایل شدید بسیاری از اتبا پاکستانی در استانهای بلوچستان و
سر حد پاک ستان به ا صطال افغان یا پ شتون (دو ا صطالحی که
معموالً در این مناطق به جای یکدیگر بکار می روند) و شناخته شدن
بهوسیله این اصطال نیز مزید بر علت شده است.
متقابالً ت صور غالو و حاکم بر افکار ایرانیان در مورد افغانها کامالً
متفاوت اسیییت .ایرانیان ،تاریخ ،فرهنگ و هویت مسیییتقلی برای
افغانها قائل نی ستند و افغان ستان را بخ شی از ایران میدانند که بر
اثر توطیه استعمارگران تحت شرایط خاصی از ایران جدا شده است
.ایرانیها افغانها را همواره سییمبل جنگ ،خشییونت و فقر میدانند
.حوادث تاریخی از جمله حملۀ افغانها به ا صفهان ،چند دوره جنگ
که سرانجام با همکاری انگلیس باعث از دست رفتن حاکمیت ایران
بر هرات گردید و شییهادت نه دیپلمات ایرانی به این ذهنیت دامن
بی شتری میزند .چنین ذهنیاتی که عمدتاً ری شه تاریخی دارد باعث
رفتاری کامالً تحقیرآمیز با افغانها از سوی ایرانیها شده ا ست .با
این حال ،این نگرش فرهنگی خاص ،بیش از هر چیز بهانه خوبی به
د ست م سیوالن داده تا هر نو ق صور یا ضع را در زمینۀ امنیت،

نظم عمومی ،مسائل اقتصادی ،معیشتی و اشتغال به راحتی به گردن
مهاجران افغانی بیندازند.
در عینحال ح ضور افغانها در ایجاد و گ سترش تنگناهای اجتماعی
بهویژه در شرق و جنوب شرق در موارد ذیل بوده است:
- 9برهم زدن نسبت جمعیتیا
- 1تشییکیل گروههای قومی و مذهبی در مراکز شییهری از جمله
مشهد و زاهدانا
- 9تغییر ترکیو مذهبی بهویژه در مناطق مرزی و برخی از مراکز
شهری جنوب شرقا
- 1خرید زمینهای زراعی و پدیدار شییدن مسییالۀ پیییدة مالکیت
آنها در جدار مرزا
- 5پیامدهای متعدد بهدا شتی ،از جمله گسترش بیماریهای مسری
و کاهش سطح بهداشت.
عالوه بر ت هد یدات اجت ماعی نو دیگری از ت هد ید نیز در راب طه با
مو ضو آوارگان افغان برای ایران وجود دارد و آن تهدید امنیتی ا ست.
ایران دارای مرزهای طوالنی با افغان ستان ا ست .از ابتدای ح ضور
شوروی در افغانستان ،ایران پناهگاه میلیونها آواره افغانی بوده است
و تحوالت در افغان ستان بر ایران بهخ صوص ا ستانهای هم مرز با
افغانسییتان اثرات بسیییاری گذاشییته اسییت .با عقونشییینی نیروهای
شوروی از افغان ستان انتظار میرفت که پناهندگان افغانی به ک شور
خود بازگردند ولی نهتنها پناهندگان به افغانسیتان باز نگشیتند بلکه
جنگ داخلی در افغانستان ،ایران را نسبت به تحوالت در این منطقه
نگرانتر سییاخت .جنگ در افغانسییتان نه تنها آوارگی و پناهندگی
افغانها را به دنبال داشییت بلکه مرزهای ایران از شیییو امراض
مختل  ،قاچاق مواد مخدر و اسلحه نیز در امان نبود .حضور آوارگان
در مناطق مرزی باعث گ سترش نامنی و قاچاق کاال و مواد مخدر و
همچنین تشدید آمد و شدهای غیر قانونی شده است که این مسأله
امنیت این مناطق را با خطر جدی روبهرو ساخته است.
بعد از ا شغال افغان ستان ،روابط گ سترده فرهنگی ،اقت صادی (بهویژه
زبان و مذهو مشییترک برای بخش عمدهای از مردم دو کشییور و
وجود زمینههای اشییتغال) باعث شیید که عده زیادی از افغانها به
ایران پناهنده شوند ،بهعالوه سیاستخارجی دولت جمهوریاسالمی
ایران در این مورد فراهم آوردن تسهیالت الزم برای مهاجرین افغانی
بوده اسییت .آمار مربوط به تعداد افاغنه در ایران مثل بسیییاری از
آمارهای دیگر محرمانه اسیییت .محرمانه بودن این آمارها مطالعه
درباره آنها را مشییکل میکند .ازطرفی ارگانهای مختل هم در
این مورد آمارهای متفاوتی ارائه میدهند ،ارتباط افاغنهای که در
اردوگاهها زندگی میکنند با ایرانیها خیلی کم اسییت ،اما وقتی که
برای کار به خارج از اردوگاهها و شییهرهای دیگر میروند یک نو
ارتباط کاری بین آنها و ایرانیها پیدا میشییود .بنابراین زندگی در
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میهمان شهرها (اردوگاهها) برای افاغنه به مثابه زندگی در افغان ستان
و در داخل گروههای اجتماعی ،قومی و مذهبی خودشییان اسییت.
افرادی هم که در داخل شییهرها اما در محالت ویژه افغانینشییین
زندگی میکنند باز عمالً جذب جمعیت ایرانی نشدهاند .از  51مدرسه
متعلق به جمیعیت اسالمی  96مدرسه برای پسران 5 ،مدرسه برای
دختران و  16مدر سه ابتدایی مختلط بوده ا ست .تعداد دانش آموزان
افغانی که در سییال تحصیییلی  9967 -65در مدارس دولتی شییهر
م شهد ثبت نام کردهاند  95165نفر بوده ا ست .از این تعداد 91111
نفر یعنی  % 17شییییعه و  9165نفر یعنی  % 9سییینی بودهاند.
و ضعیت دانشآموزی یکی از بهترین فاکتورهای ن شاندهنده درجه
جذب افاغنه در جمعیت ایران اسییت .این وضییعیت بیانکننده این
مسأله است که افاغنه شیعه مذهو موافق هستند فرزندان خود را به
مدارس دولتی ایران بفرسییتند ،در صییورتیکه اهل تسیینن ترجیح
میدهند که فرزندان شان بی سواد با شند ولی به مدر سه شیعهها
نروند %95 .افغانیهایی که مورد سییؤال واقع شییدهاند علناً به این
مسأله اذعان داشتهاند .هر چند باید توجه داشت که معموالً آنها در
مقابل سواالتی از این قبیل ب سیار محتاط ه ستند .البته این اختالغ
فاحش میتواند علل دیگری هم دا شته با شد .مثالً این که در صد
فارس زبانها در بین شیعیان افغانی مشهد بیشتر از اهل تسنن است
و بهعالوه شیعیان افغانی مقیم م شهد بیشتر از جمعیت اهل ت سنن
ری شه شهری دارند و در صد با سوادی در بین بزرگ ساالن آنها نیز
بیشتر ا ست .بنابراین خانوادههای شیعه نیز آمادگی بیشتری برای
فرستادن فرزندانشان به مدارس ایرانی دارند (نصیری.)991 :9919 ،
همانطور که تو ضیح داده شد ،ک شور پاک ستان و ک شورهای غربی به
رهبری ایاالت متحده آمریکا نقش مهمی در ظهور ،توسییعه و حمایت
همهجانبه از گروههای افراطی سلفی در افغان ستان دارند .پاک ستان از
طریق جذب مهاجرین و آوارگان در مرزهای غربی و شمال غربی خود
در ایاالت پشتوننشین مانند وزیرستان شمالی ،خیبرپختونخواه و غیره
به تربیت مذهبی و اعتقادی مبتنی بر سلفیت و آموزش نظامی آنها با
همکاری ایدئولوژیک و مالی عربسیییتان سیییعودی و حمایت نظامی-
امنیتی و مالی کشییورهای غربی به رهبری ایاالت متحده میپرداخت.
کشیییور پاکسیییتان سیییعی میکرد از ورود این آوارگان به مناطق غیر
پ شتونن شین و مناطق سند و پنجاب ن شین جلوگیری کند تا بحران
سلفیت وارد این مناطق اصلی آن نشود .سلفیگرایی بیشتر به مناطق
پشتوننشین و تا حدودی بلوچنشین (یعنی ایرانیتبارها) محدود میشد
و هندیتبارهای سیییند و پنجابی منطقۀ پاکسیییتان امن را تشیییکیل
میدهند .تمامی مدارس مذکور در مرز پشیییتوننشیییین پاکسیییتان با
افغان ستان م ستقر شده ا ست .این امر سبو سرایت سلفیگرایی به
مناطق پشتوننشین افغانستان شده است .در مقابل جمهوری اسالمی

ایران یک برنامه مشیییخد و نظامیافته برای تربیت اعتقادی آوارگان
افغانی و حتی شیعیان افغانستان نداشته است .آوارگان افغانی بیشتر به
صورت غیرقانونی وارد ک شور می شدند و بدون هیط نو آموز شی که
در آینده در خدمت راهبردهای ایران در افغانسییتان قرار گیرد به عنوان
افراد بیسییواد به افغانسییتان بازگشییتند .جمعیت بدون آموزش و تربیت
اعتقادی آوارگان افغانی در ایران پس از بازگشیییت به افغانسیییتان گاه
جذب طالبان و گروههای افراطی نیز می شدند .این امر سبو ت ضعی
جای گاه و نفوذ فرهنگی -اعت قادی ایران در اف غانسییی تان و تقو یت
حداکثری ک شورهای رقیو مانند پاک ستان و ک شورهای د شمن مانند
عربستان سعودی و ایاالتمتحده آمریکا شده است .از اینرو جمهوری
اسییالمی ایران یک راهبرد آموزشییی در قبال آوراگان افغانی نداشییته
است .این رویکرد را هم در شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد و هم
در مناطق هممرز با افغانسیییتان میتوان دید .آوارگان افغانی در طول
حضورشان در ایران به سراسر پهنۀ کشور بهجز آذربایجان و کردستان
گسترده شدند و این امر تهدیدات امنیتی نیز به دنبال داشته است و به
دلیل ناآ شنایی و عدم خوانایی فرهنگ مناطق مختل ایران که دور از
ک شور افغان ستان بودهاند نوعی ناامنی و عدم اح ساس امنیت در برخی
مناطق کشور شکل گرفت .این هزینۀ امنیتی ایران با یک برنامهریزی
برای هدایت مهاجرین و آوارگان برای تقویت پایگاه ایران در کشیییور
افغانسییتان جبران نشیید .این امر منجر به وضییعیت و جایگاه ضییعی
کنونی ایران در کشور مذکور شده است.
افراطگرایی دینی در افغانستان
در شیییرایط حسیییاس کنونی ،دو عامل قومیتگرایی و فرقهگرایی از
مهمترین تهدیدهای امنیت ملی در عرصه محیط داخلی کشور هستند
که باعث تضعی حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی ایران می شوند ،و
در کوتاه مدت سیییایر حوزههای امنیت ملی را با چالش مواجه میکند.
قدرت های منطقهای و فرامنطقهای برای تضیییعی دولت و حاکمیت
ایران ،تنشسیییازی فر قهای و بهرهبرداری ابزاری از سیییاز مان های
تروریسیییتی منطقهای را به عنوان راهکارهای موثر دنبال میکند .به
ویژه این م ساله وقتی جدی می شود که پیوندهایی در دو سوی مرز از
جمله پیوندهای قومی وجود داشته باشد .برای مثال پیوندهای قومی و
قبیلهای پ شتونها و بلوچها ،و پیروی برخی از گروههای افراطی آنها،
از سیییلفیگری مورد حمایت طالبان و القاعده در این منطقه ،میتواند
ت هد ید هایی جدی عل یه امنی ّت ملی ایران پد ید آورد .جنبش های
جداییطلبانه و مسییلحانهی قومی ،حمالت چریکی و سییبک و روش
جنگهای جهادی ،از جمله تهدیدهای جدی علیه امنیّت اسیییتانهای
مجاور مرزهای شیییرقی ایران به شیییمار میرود .به گونهای که نفوذ
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عوامل القاعده و تفکر طالبانیسییم در برخی از جنبشهای قومی بلوچ،
میتواند به شیییکل گیری گروههای تروریسیییتی ،شیییبکههای جنایی
سییازمانیافته ،احزاب ناسیییونالیسییتی افراطی ،بنیادگرایی دینی و غیره
منجر شیییود ،و به تدریج جبههای سییییاسیییی– نظامی برای جمهوری
اسالمی ایران در این مناطق به وجود آورد (پیشگاههادیان.)1 :9956،
این تهدیدات هنگامی شکل جدی به خود میگیرد که همراه با حمایت
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای با شد و هریک از قدرتهای رقیو
با ایران تالش کنند از این و ضعیت برای ت ضعی و مقابله با ایران در
این کشیییور اسیییتفاده کنند .برای مثال رقابت ایران و پاکسیییتان در
افغانسییتان با اسییتقرار دولت طالبان در این کشییور ،شییکل تهدید برای
ایران به خود گرفت و با حمایت دولت و نیروهای اجتماعی پاکستان از
طالبان این کشییور در حال حاضییر نیز ،یکی از تهدیدهای موجود برای
ایران ا ستا چرا که از یک سو ،اکثر اع ضای ت شکیل دهندهی طالبان
از محیط فکری پاکسیییتان تأثیر پذیرفتهاند (احمدی و بیداهلل خانی،
 .)11 :9919و از دیگر سیییو ،بسییییاری از تحلیلگران حمایت آی اس
آی(ارتش پاکستان) پاکستان از طالبان را بسیار شدید توصی میکنند.
به طوری که جان جک رونی مدّعی اسییت که  951گزارش مسییتند
متفاوت موجود است که نشانگر دیدارهای افراد رده باالی آی اس آی
با فرماندهان ارشییید طالبان ،آموزش بمو گذاری به طالبان و حتی
سیییازماندهی عملیات پیییده برای آن هاسیییت .به عالوه مدارکی در
د ست برر سی ه ستند که ن شان میدهند چگونه نیروهای آی اس آی،
برخی از مقامات طالبان را تشیییکیل میدهند (.)Quinlan, 2012: 6
این تهدیدات با به دسییتگیری قدرت در افغانسییتان توسییط طالبان
جدیتر شد ،بهگونهای که با آ شکار شدن حمایت پاک ستان از طالبان
افغانستان ،روابط تهران و اسالمآباد ،بیش از گذشته تیره شد .پاکستان
به همراه عربسییتان سییعودی و امارات متحده عربی ،تنها کشییورهایی
بودند که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بودند .ایران این شرایط
را تهدیدی علیه منافع و امنیّت ملی خود و در راسییتای سیییاسییتهای
کالن ایاالت متحده برای مهار انقالب اسیییالمی در منطقه تفسییییر
میکرد .به منظور مقابله با این وضیییعیت ،ایران از گروه های مخال
طالبان از جمله برهانالدین ربانی و نیروهای ائتالغ شیییمال ،تحت
فرماندهی احمد شاه م سعود ،علیه طالبان در جنگ داخلی افغان ستان
پشتیبانی کرد .در این م سیر ،ایران همگام با سیاستهای روسیه ،هند
و کشیییورهای آسییییای مرکزی حرکت نمود تا بتواند با نفوذ روزافزون
پاکسییتان در افغانسییتان ،از طریق جریان طالبان ،مقابله کندا امری که
به طور مسیییتقیم بر روابط ایران و پاکسیییتان اثر منفی خود را برجای
گذاشیییت .شییی هادت هشیییت دیپل مات و یک خبرن گار ایرانی در
سییرکنسییولگری جمهوری اسییالمی ایران در شییهر مزارشییری در 97
مرداد  5( 9977اوت  )9115و نیز هزاران شیعه افغانی به د ست گروه
طالبان و دیگر جریانهای افراطی در این مقطع صییورت گرفت که در

همه ی موارد ،ایران دولت پاکسییتان را مسیییول مسییتقیم این حوادث
میدانسیییت ( .)Kouzehgar Kaleji, 2012: 156-157طالبان با
حمایت پاکستان درصدد است تا با ناآرام ساختن مرزهای شرقی ایران،
امنیّت ملی جمهوری ا سالمی ایران را در مخاطره قرار دهد .آمریکا که
ن سبت به این گروه ،علیرغم نقض صریح قوانین بینالمللی با سکوت
همراه با رضییایت ،موضییع حمایتی اتخاذ نموده اسییت ،تالش دارد تا با
ایجاد آشییوب در مرزهای شییرقی ایران ،جمهوری اسییالمی را در تنگنا
قرار دهد و از این طریق مانع از نفوذ منطقهای ایران از جمله در آسیای
مرکزی از طریق افغانستان شود (سجادی .)166-165 :9977 ،این در
حالی اسیییت که ایران ،گروه طالبان را یک جریان رادیکال قلمداد
میکند که با حمایت دستگاههای اطالعاتی برخی از کشورهای منطقه
و قدرت های بزرگ ،با تفسییییر افراطی از آموزه های دینی و اقدامات
خشونت آمیز ،تخریو چهرهی واقعی اسالم و مهار سیاستهای ایران
را در سطح منطقه دنبال میکند .این امر به موازات همراهی پاک ستان
با نیروهای اتیالغ مسییتقر در افغانسییتان ،بهویژه در چارچوب راهبرد
جدید دولت اوباما در قبال افغانستان و پاکستان ،موجو ادامهی فعالیت
گروههای بنیادگرا و اعمال اقدامات تروریسیییتی علیه شییییعیان و اتبا
ایرانی ،کشییت و ترانزیت مواد مخدر و رقابت دو کشییور میشییود
( .)Kouzehgar, 2012: 158-159همه آنچه گفته شیید نشییان می
دهد که نقش عامل مذهو در سییاختار قدرت در افغانسییتان همواره به
عنوان یک عامل جدی عمل کرده است.
ال )تضییعی قدرت ایران در افغانسییتان از طریق سییرکوب گروههای
طرفدار ایران
عامل مذهو ،همواره در منا سبات ایران و افغان ستان ایفای نقش کرده
است .شیعیان افغانستان همواره یک اقلیت پویا و فعال بودهاند .آنان در
اب عاد مختل مدیر یت جام عه نقش خود را به عنوان یک هموطن
مسیییول ایفا نمودهاند .و دولتهای گذشییته به دلیل حاکمیت خاندانی،
آنان را در مراکز مهم و کلیدی بهخصوص در ارتش ،نیروهای انتظامی
و وزارت امورخارجه راه ندادهاند .در حالی که اهل تسییینن به خود حق
میدادند که از هرکشییور و سییازمانی کمک دریافت کنند شیییعیان را
همواره مورد سیییرزنش قرار داده که با ایران رابطه برقرار کردهاند
(حاجی یوسیفی .)155 :9951 ،هزارههای شییعه مذهو ،همواره تحت
فشار حکومتهای پشتون سنی مذهو ،بودهاند .دستکم در دو مقطع
عامل مذهو پررنگ تر از سییایر عوامل بوده اسییتا یکی سیییاسییت
مذهبی دوران امیر عبدالرحمنخان ،که شیییعیان افغانسییتان به شییدت
تحت ف شار قرار گرفته و دیگری دوره طالبان که باز هم عامل مذهو،
برای مردم افغان ستان م شکل ساز شد .در این دو دوره ایران به نوعی
درگیر مشکل افغانستان شد .هزارهها و خاوریهای سیستان و خراسان
را میتوان بقایای مهاجرین هزارهای دانسییت که هر وقت تحت فشییار
قرار داشیییتند راه ایران را در پیش میگرفتهاند .ایران به اقلیت شییییعه
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هزاره و در حد گسییتردهتر به جبهه متحد شییمال و جمعیت اسییالمی
برهانالدین ربانی و اسماعیلخان در هرات نظر مثبت داشت .بنابراین،
ایران خوا سته یا ناخوا سته درگیر بحران افغان ستان شده بود (مالزهی،
 .)95 : 9959از منظری دیگر نیز تفوق طالبان در افغانسیییتان باعث
چالشهایی برای ایران شد .به قدرت ر سیدن طالبان در افغان ستان نه
تن ها آوار گان جد یدی را خلق کرد ،بل که با افزایش بیث باتی در این
کشییور موجو خنثی شییدن سیییاسییت ایران در بازگشییت مهاجران به
کشیییورشیییان گردید .در کنار این امر و البته با اولویتی بیشیییتر ،یکی
ازمهمترین نگرانی های ایران از تسیییلط طال بان بر اف غانسییی تان و
سیاستهای این گروه در کشتار شیعیان بود .قتل عام شیعیان در مزار
شری (حدود  1111شیعه در سقوط مزار شری ) و همچنین شهادت
نه ایرانی( هشیییت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی) توسیییط نیروهای
طالبان ،روابط ایران و طالبان را وارد مرحله بحرانی نمود .این مسیییله
تهدیداتی را برای امنیت ملی ایران از سوی افغان ستان با قدرتگیری
طالبان به وجود آرود ،به گونهای که موجو آزردگی خاطر مقامات و
مردم ک شور ایران را فراهم ساخت زیرا از یک سو ،طالبان یک گروه
جنگجوی افغانی بود نه یک دولت قدرتمند از لحاظ نظامی که چنین
رف تاری با ایران به عنوان یک قدرت منط قهای ان جام داده بود ،و از
سوی دیگر ،ایران همزمان از حدود دومیلیون آواره و پناهنده افغانی در
کشییور خود پذیرایی میکرد (حاجی یوسییفی .)155 : 9951 ،بنابراین
تضییادهای مذهبی در افغانسییتان قبل از  99سییپتامبر یکی از عوامل
بسیار مهم و تأثیر گذار در امنیت ملی ایران بوده است.
پس از حوادث  99سییپتامبر در آمریکا و اشییغال افغانسییتان به وسیییله
آمریکا و نهایتاً سییقوط طالبان ،شیییعیان افغانسییتان خود را در موقعیت
جدیدی یافتند .به این معنا که روند تضیییادها بین ایران و آمریکا با
کسو موقعیت جدید در ساختار قدرت در کابل ،شیعیان را دچار مشکل
کرد و آن ها ترجیح دادند که خود را با شیییرایط جدید تطبیق دهند.
وضیییعیتی که مورد تأی ید ایران بوده و حتی ایران ترجیح میداد که
شیعیان سهم مناسبی از قدرت در کابل داشته باشند ،اما از این نظر که
به قدرت رسیییدن شیییعیان با حمایت آمریکا ،پیوند گروههای شیییعی با
ایران را ت ضعی میکرد علیالقاعده در تهران مطلوب ت صور نمی شد.
ولی از این زاویه که حذغ طالبان از قدرت ،امکان نوعی آشیییتی بین
مذاهو و قومیتها را در افغان ستان در عمل ت سهیل میکرد ،تردیدی
وجود ندارد که حذغ طالبان از قدرت ،در بلند مدت به سیییود ایران
خواهد بود .در واقع فرصتهایی که سقوط طالبان برای ایران به وجود
آورده تا حدودی تأمین کننده امنیت ملی ایران می بود .از جمله این
فرصیییت ها میتوان به حذغ رقیو ایدئولوژیک طالبان ،کاهش نفوذ
عربستان و پاکستان در حمایت از سنیها و طالبان ،توازن نسبی قدرت

به سود جبهه شمال و توسعه ژئوپلتیک زبان فارسی و اندیشه سیاسی
شیعه اشاره کرد (کریمی پور.) 17 : 9959 ،
این تأثیرات مثبت را بعد از حوادث  99سییپتامبر و سییقوط طالبان در
اف غانسییی تان میتوان درک کرد .به گو نهای پس از 99سیییپ تامبر در
خ صوص مذهو ر سمی ،دین ا سالم در نهایت با قید این مطلو مورد
توافق قرار گرفت که پیروان مذاهو اسیییالمی مجازند که در حوزه
تسیلط قومی -مذهبی خود ،فقه حنفی برای اهل سینت و فقه جعفری
برای اهل تشییییع را اعمال کنند و تدریس آن در مدارس نیز به همین
شیییکل باشییید .تحول قدرت از طالبان به دولت جایگزین ،برای ثبات
افغانستان مثبت بود و با افزایش ثبات در افغانستان ،تضادهای مذهبی
نیز کاهش یافت و همگرایی بین هزاره ها و سیییایر قومیت ها تقویت
شد(مالزهی .)115 : 9951 ،به دنبال افزایش ثبات در افغان ستان و به
تبع آن کاهش تنش های مذهبی ،ایران نیز از ناحیه گروه های مذهبی
افغان ستان ،شرایط م ساعد و امنتری ن سبت به گذ شته را پیشروی
خواهد دا شت .زیرا تنشهای مذهبی در افغان ستان پس از  99سپتامبر
کاهش پیدا کرده و شیعیان نیز بر اساس قانون اساسی جدید وضعیت
مطلوب تری نسییبت به گذشییته پیدا کردهاندا گذشییته تلخی که در آن
حقوق سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آنان به رسمیت شناخته نمی شد و
تاریخ افغانسیییتان ماالمال از جنگها ،ویرانگریها و حقکشییییهای
دیگر مذاهو با شیعیان به صورت ها و سیرت های مختل بوده است.
پیش از  99سپتامبر تحت تأثیر حمایت دیگر ک شورها نظیر پاک ستان،
عرب ستان و امارات و در دوره طالبان شیعیان بی شتر تحت ف شار قرار
گرفتند .به طوری که سیییاسییت های طالبان به طور کلی نظام والیت
فقیه و اسییالم شیییعی را در ایران زیر سییوال برده بود .اما پس از 99
سپتامبر و تحوالت صورت گرفته تضادهای مذهبی تقلیل یافت و پیرو
آن نیز ایران از ناحیه افغانستان احساس امنیت بیشتری خواهد کرد.
در مسیییی لۀ افراطگرایی در اف غانسییی تان کشیییور های پاکسییی تان و
عربسییتانسییعودی و نیز کشییورهای غربی مانند ایاالتمتحده نقش به
سزایی را بازی کردهاند .مثلث ت شکیل گروههای افراطی مانند طالبان
پاکسییتان ،عربسییتانسییعودی و ایاالتمتحده آمریکا اسییت .البته نباید
نقش انگلستان را نیز در گسترش اندیشه سلفیگرایی در جهان اسالم
و از جمله افغان ستان نادیده گرفت .جریان افراطگرایی ا سالمی خود به
عنوان یکی از مولفههای بازدارندگی و و پیرو سیییاسییت سیید نفوذ و
تیوری ریملند در قرن بیسیییتم و قرن کنونی اسیییت .اعمال فشیییار و
محاصییرة دشییمنان ایاالت متحده و قبل از آن بریتانیا با هر اهرمی از
جمله از طریق افراطیون مسلمان در کشورهای نزدیک به دشمنان این
کشییورها جزء سیییاسییتهای راهبردی این کشییورها اسییت .سیییاسییت
جغرافیایی سد نفوذ و راهبرد ژئوپلیتیکی ریملند نیز بر این اساس شکل
گرفته است.
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بریتانیا و ایاالتمتحده با هدغ محاصیییره و شیییکسیییت شیییوروی از
گروههای افراطی حمایت نمودند و با همکاری پاک ستان و عرب ستان و
برخی دیگر از کشییورهای مسییلمان ،طر جهاد اسییالمی علیه کفر را
کلید زدند و با بسیج مسلمین بر شوروی فائق آمدند .جمهوری اسالمی
ایران نیز با هدغ حمایت از مردم م سلمان افغان ستان وارد این صحنه
شد و با پیروزی مردم افغان ستان عر صه را ترک نمود .اما ک شورهای
مذکور برای حضور در افغانستان و محاصرة بازماندة شوروی (روسیه)،
قدرت در حال ظهور چین و حتی هندوسییتان و نیز قدرت ایدئولوژیک،
سیا سی و انرژیک جمهوری ا سالمی ایران ،از نیروی طلبههای دوران
جهاد برای ت شکیل گروههای افراطی ا ستفاده نمودند و طالبان و سایر
گروه ها مانند حقانی و حکتیار و غیره را تشیییکیل دادند و امروزه این
گروهها را به بلوچسیییتان و داخل خاک ایران نیز نفوذ دادهاند .کشیییور
ایران یکی از قدرتهای مورد توجه امروزی در سیییاسییت سیید نفوذ و
رویکرد ریملند ا ست .اما آنچه سبو آ سیو سیا ستهای جمهوری
اسییالمی ایران در قبال افراطیگرایی در افغانسییتان شییده اسییت ،عدم
درک راهبردها و سیا ستهای ژئوپلیتیکی غرب ،عرب ستان و پاک ستان
در این برهۀ زمانی و در نتیجه عدم اتخاذ یک راهبرد تهاجمی و تأمین
کنندة منافع این ک شور در افغان ستان شد .از اینرو آ سیو ژئوپلیتیکی
سیییاسییت ایران در این رابطه ناشییی از عدم نگاه راهبردی و امنیت و
منفعتمحورانه در رابطه با کشور افغانستان بود.
فرصتها
اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان
جمهوری ا سالمی ایران و افغان ستان ا شتراکات فرهنگی ب سیاری در
زمینه های مختلفی اعم از قومیت ،زبان ،مذهو ،تهدیدات مشیییترک
تاریخی ،پی شینه م شترک سیا سی ،اعیاد و ر سم و ر سوم و غیره با هم
دارند چرا که افغانسیییتان تا سیییالهای نهچندان دور جزیی از ایران و
بخشییی از خراسییان بزرگ بوده اسییت .از نظر قومی پشییتونها که
بزرگترین گروه قومی در افغانسییتان هسییتند که تقریبا نیمی از جمعیت
کشور را تشکیل میدهند از نژاد آریایی هستند ،همچنین تاجیکها که
دومین گروه قومی اف غانسییی تان هسیییت ند گروهی اسییی کان یاف ته و
ایرانیاال صل ه ستند ،از اینرو از نظر قومی میتوان گفت که ایران و
افغانسییتان با هم پیوند نژادی دارند ،از سییوی دیگر عنصییر زبان ،بین
ایران ،افغانسییتان و تاجیکسییتان مشییترک اسییت که تعری هویت
فرهنگی واحد را تسیییهیل میکند .زبان دیگری که عامل پیوند دو
ملت است ،زبان پشتویی است .پشتو ،زبان ایرانی است که از جمله
در نوار مرزی شییرق ایران به آن تکلم میکنند .بر اسییاس آخرین
تخمینها  5میلیون نفر در افغان ستان و حدود  51هزار نفر در ایران
به این زبان تکلم میکنند .بدین ترتیو پشییتو در میان زبانهای
ایرانی از لحاظ اهمیت در مرتبه دوم قرار دارد و در افغانسییتان به

اتفاق زبان دری ،زبان رسمی کشور است .از سوی دیگر ،پشتونی و
تاجیکی از نظر زبانشییناختی در شییمار زبانهای ایرانی بهشییمار
میروند .با این تفاوت که گویشوران پ شتونی و فار سی به راحتی
قادر به درک زبان یکدیگر نی ستند ،از سوی دیگر مناطق شمالی و
غربی افغان ستان یکی از محورهای فرهنگ ایرانی و زبان و ادبیات
فار سی بوده ا ست .زبان فار سی با وجود دگرگونیهای ب سیاری که از
دیگر زبانها پذیرفته ،همواره هویت خود را حفظ کرده ا ست .همچنین
اسیطورههای مشیترک ایرانیان و افغانیها در شیعر ،ادبیات ،موسییقی،
رسوم و آداب و بیان تمثیلی و رمزی و تاریخ نمود یافته است .از سوی
دیگر ،افغانسییتان و ایران تاریخ مشییترک دارند ،در اعصییار کهن ،اغلو
قلمروی واحد را تشییکیل میدادند .مفاخر مشییترک دارند ،افغانها به
ابوعلی سییینا ،مولوی ،سیینایی ،فردوسییی ،بیرونی ،رازی و غیره همانند
ایرانیان افتخار میکنند و آنها را فرزندان سیییرزمین خود میدانند .دو
کشیییور در حوزه مشیییترک تمدنی قرار میگیر ند ،در غنای فرهنگ
مشییترک هر دو ملت سییهم متناسییو خود را دارند .در بحث دین نیز،
ا سالم سرچ شمه م شترکی ا ست که میتواند سرچ شمهی وحدتزای
تمدن ایرانی و هویت فرهنگی ایرانی قلمداد شود .در افغان ستان عامل
قومیت پررنگتر از مذهو اسیییت و ملیت در جایگاه سیییوم قرار دارد
(یحیایی و مرضیهکیا .)991 :9955 ،در افغانستان بیش از  95درصد
شیعه ه ستند .اکثریت شیعهها را قوم هزاره ت شکیل میدهند که در
مناطق مرکزی افغانسییتان سییکونت دارند .تشیییع همچنین در بین
قزلباشییها  ،ازبکها ،ترکمنها ،تاجیکها ،پشییتونها و سییایر اقوام
پیروانی دارد .اقلیت کوچکی نیز بر مذهو ا سماعیلی ه ستند .تعداد
آنها تا  1در صد جمعیت ذکر شده ا ست دین شیعه نهتنها در هر دو
ک شور پیروان ب سیار دارد ،بلکه در مرزهای شرقی ایران م شابهتهای
زیادی میان سنیان ایران با افغانستان به چشم میخورد .از این گذشته
باید به یاد آورد که فقه حنفی که مذهو اکثریت مردم اهل سییینت از
این کشییورند با فقه شیییعه قرابتهایی در خور توجه دارند .با توجه به
مطالو فوق میتوان ادعا کرد که از نظر اشیییتراکات فرهنگی ،ایران و
افغانستان بسیار بههم نزدیک هستند بهگونهای که فرهنگ افغانستان
جزیی از فرهنگ و تمدن ایرانی است.
با توجه به وضعیت دو کشور ایران و افغانستان نظر به به پتان سیلهای
ژئوپلیتیکی ،ا شتراکات فرهنگی و همچنین هم سایگی دو ک شور با مرز
مشییترک  115کیلومتر که دارند ،برای برقراری روابط دوجانبه پرجاذبه
و توسیییعهمحور ،اهمیت سییییاسیییتگذاریهای قوی و پویاتر را طلو
میکند ،لذا ایران بهعنوان یک ک شور قدرتمند در منطقه میبای ست با
سیا ستهایی که اتخاذ میکند نفوذ خود در این ک شور ن سبت به سایر
رقبای منطقهای و فرامنطقهای با توجه به فرصیییت های مشیییترک
فرهنگی که با این کشییور دارد بهبود ببخشیید .از اینرو سیییاسییتهای
فعلی جمهوری ا سالمی ایران که تمایل دارد از گروههای تاجیک در
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افغان ستان حمایت کند و این م سأله خود میتواند یکی از منابع تنش
میان دو کشور باشد .دو کشور ایران و پاکستان همواره به عنوان دو
رقیو سعی دا شتهاند در ت صمیمگیریهای کابل تأثیر گذار با شند و
هر کدام سعی کردهاند که از پتان سیلهای موجود حداکثر ا ستفاده را
جهت پیشییبرد منافع خود برند .همجواری پشییتونها و ارتباطات
مذهبی با پاک ستان زمینه را جهت نفوذ هر چه بی شتر پاک ستان در
افغانستان فراهم آورده است .ایران نیز به خاطر اینکه از رقیو عقو
نماند ،با توجه به پیوستگیهای مذهبی که با هزارهها و فرهنگی که
با تاجیک ها دارد ،همواره ارتباط و تعامل خود را با این گروه ها
تقویت کرده اسیییت و این دو گروه بیشترین مخاطبان ایران در
افغانستان به شمار میروند .پراکنش شمالی ،غربی گروههای تاجیک
در افغان ستان و تعامالت م ستمر و دیرینۀ آنان با خرا سان ،او ضا
پایدارتری را برای تحکیم روابط ایران و گروههای قومی و مذهبی
فراهم آورده است.
افغانستان و نیاز ژئوپلیتیکی به ایران
افغانستان همسایه شرقی ایران یکی از کشورهای محصور در خشکی
اسییت که دسییترسییی به دریای آزاد برای انتقال کاال و انرژی ندارد در
صییورتیکه ایران بهواسییطه دسییترسییی به آبهای آزاد و داشییتن
پتانسییییل های فنی و موقعیت های ممتاز ژئوپلیتیکی میتواند این نیاز
افغان ستان را با دا شتن زیر ساختها و راههای منا سبی که دارد جبران
نماید بهگونهای که این دو کشییور مکمل ژئوپلیتیکی یکدیگر باشییند.
کشییورهای محصییور در خشییکی قارههای افریقا و آسیییا ،به وسیییله
سرزمینهای وسیع و ناهموار ،از دسترسی به دریا دور افتادهاند و همین
عوارض طبیعی در ایجاد تا سی سات زیربنایی م شکالتی بهوجود آورده
است (میرحیدر .)999 :9951 ،افغانستان نیز کشوری است که محصور
در خشکی است و تا نوامبر  1111میالدی ،بین دویست دولت -ملت
جهان ،فقیرترین و کم توسعهیافتهترین کشور جهان شناخته شده بود.
این در حالی است که قابلیتها و استعدادهای آبی ،کشاورزی ،معدنی،
معبری و حتی هیدروکربنی این کشور برای توسعه اقتصادی آن بسیار
مناسیییو اسیییت .در واقع بخش عمدهای از تنگناهای توسیییعهای این
ک شور ،نا شی از مح صور بودن آن در خ شکی و د ستر سی ندا شتن به
دریا بوده اسیییت .اما تالش دولتهای افغان برای دسیییتیابی به منابع
دریایی از جمله حقوق کشییتیرانی و در اختیار داشییتن بندر در سییاحل
عمان ،از پایان قرن نوزده میالدی تاکنون به جایی نرسییییده اسیییت.
صیییدرو بدون واسیییطه مواد خام به بازارهای بینالمللی برای خروج از
بازارهای منحصر بهفرد کشورهای پیرامونی و تامین ورود بدون واسطه
یا رایگان اقالم راهبردک از خاک دو کشور پاکستان و ایران ،در شمار

اولویتهای سیییاسییتخارجی دولتهای افغانسییتان در قرن بیسییتم
میالدی بوده ا ست .افغان ستان برای خروج بنب ست و خفگی نا شی از
محصییور بودن در خشییکی ،راههای مناسییو دیگری بهجز اسییتفاده از
بندرهای پاکسییتان و ایران ندارد .این کشییور به دلیل پارهای مسییایل
راهبردک ،از جمله اختالفات عمیق دیرینه بر سر م ساله پ شتون ستان،
ترجیح میدهد از مسیییرهای هر دو کشییور بهرهبرداری کنند .هر چند
این تنگنای ژئوپلیتیک میتوانسیییته مبنای مناسیییبی برای همکاری و
تفاهم راهبردک افغان ستان با دو ک شور همجوار ساحلیاش با شد ،اما
توسییی عه ن یافتگی راه ها بهویژه راه آهن در شیییرق ایران و غرب و
جنوبغرب افغان ستان و در نتیجه جدایی راهآهنهای دو ک شور ،باعث
شییده تا از این قابلیت تفاهمسییاز ،تاکنون اسییتفاده نشییود (کریمیپور،
.)919 :9971
اما در حال حاضیییر در ایران با توجه به کارهای انجام شیییده طی چند
سیییال گذشیییته ،با احداث جاده و تالش جهت ایجاد زیرسیییاختهای
ارتباطی مناسییو در شییرق کشییور ،راهآهن درحال احداث که از بندر
چابهار در جنوب ایران شییرو میشییود و از ایرانشییهر و زاهدان عبور
کرده و به طرغ تر بت حیدر یه در اسیییتان خراسیییان و از آن جا به
اف غانسییی تان ارت باط پ یدا خوا هد کرد .ب ندر چاب هار به دل یل موقع یت
راهبردی ،که نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خ شکی
منطقۀ آسیای مرکزی (اترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان
و قزاقسییتان) و نیز کشییور افغانسییتان به آبهای آزاد اسییت از اهمیت
فراوانی برخوردار اسییت و سییازندگی و سییرمایهگذاری فراوانی در آن
صورت میگیردا از جمله ساخت ا سکله و افزایش گنجایش بارگیری
ک شتیهای اقیانوسپیما و ساخت راهآهن به سوی آ سیای مرکزی و
ا حداث فرود گاه بینالمللی .این ب ندر یکی از مهمترین چ هارراه های
کریدور شمال -جنوب بازرگانی جهانی ا ست .همجواری این منطقه از
کشیییور با آب های آزاد بینالمللی ،در تمام مرزهای جنوبی آن بارور
سیییازی قابل یت های ترانزیتی و توسییی عه این قابل یت ها تا سیییطح
اسییتانداردهای بینالمللی را ،بهعنوان یک راهبرد اسییاسییی در جهت
دسیییتیابی به تعادلهای ملی و منطقهای ،مطر مینماید زیربناهای
نسیییبتا آمادهی منطقۀ آزاد چابهار و محور اصیییلی ارتباطات جادهای
شمالی -جنوبی ،با مبداء این شهر که بعد از عبور از شهرهای ایرانشهر،
خاش و زاهدان ،دسیییترسیییی به مرز میلک را برای ارتباط با کشیییور
افغان ستان و همینین ،ادامه این محور ا صلی تا ا ستانهای خرا سان و
ارتباط با مناطق شییمالی کشییور افغانسییتان ،از طریق نقاط مرزی نظیر
دوغارون و کشورهای آسیای مرکزی را ،از طریق نقاط مرزی سرخس،
باجگیران و لط آباد (و نیز از طریق افغانسییتان) امکانپذیر میسییازد.
بنابراین ،توسییی عه فعالیت های ترانزیتی از مبداء چابهار و مقاصییید
ک شورهای افغان ستان و پنج ک شور آ سیای مرکزی بهعنوان یک الزام
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تو سعه ملی ،منطقهای ،باید مورد توجه قرار گیرد (دفتر آمایش:9959 ،
 911 -7و .)916
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران و دولت ا شرغ غنی در
افغانستان ،توجه بیشتری به مسیله دستیابی افغانستان به دریاهای آزاد
و خروج از تنگ نای ژئوپلیتیکی از طریق منط قه جنوب شیییرق ایران
صورت گرفته ا ست .عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی دولت افغان ستان در
سفری که اوا سط دیماه  9911به ایران دا شت به منطقه چابهار رفت
که این نشان از توجه افغانستان به این منطقه به عنوان فضای تنفس
ژئوپلیتیک افغانستان دارد (خبرگزاری آناتولی .)1196/15/19 ،همینین
در سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به ایران در تاریخ  91اردیبهشت
و  9خرداد  ،9915وی در ن ش ستی سه جانبه با ح سن روحانی رئیس
جمهور ایران و نخست وزیر هند ،سند همکاری توسعه چابهار را امضاء
کرد .در این سفر «خانجان الکوزی» نایو رئیس اتاق تجارت و صنایع
افغانسیییتان در این باره گفت که چابهار نزدیکترین بندر دریایی به
افغانسییتان اسییت و عالوه بر نزدیک بودن نسییبت به بندر کراچی و
بندرعباس ،دولت افغانسییتان را از وابسییتگی به کراچی پاکسییتان رها
میکند (جامجم آنالین 11 ،اردیبه شت  .)9915اهمیت این پیمان سه
جانبه در سیییرمایه گذاری هند در بحث توسیییعه چابهار ،اعطای زمین
استیجاری به افغانستان برای کشتیرانی و ترانزیت و بهرمندی ایران از
کشیییورهای همسیییایه و منطقه برای توسیییعه منطقۀ توسیییعه نیافته
جنوبشییرق اسییت .ورود افغانسییتان به چابهار سییبو جایگزینی ایران
باثبات با مزیت نسبی باال با پاکستان پرمخاطره و با مزیت نسبی پایین
است.
نتیجهگیری
از مجمو آنیه گفته شد ،میتوان چنین ارزیابی کرد که کشور ایران و
افغان ستان دارای مزیتهای ن سبی سرزمینی و ان سانی برای یکدیگر
هسییتند .اما عدم مدیریت درسییت این امتیازات و حضییور قدرتهای
منطقهای و فرامنطقهای در افغانسییتان به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی این
کشیییور و در نتیجه بروز تهدیداتی مانند تروریزم و افراطگرایی دینی و
نیز بروز مسییییله قاچاق و تهدید امنیت ملی ایران از داخل کشیییور
افغانستان ،همینین مسائل آب و تشدید اختالفات هیدروپلیتیکی و نیز

م شکل آوارگان افغانی و عدم مدیریت در ست آن از سوی دو ک شور،
مانع از ایجاد یک رابطه پایدار و مبتنی بر حسییین همجواری بر محور
واقعیتهای ژئوپلیتیکی شده است .این امر از یکسو سبو تشدید فقر و
عدم توسعهیافتگی در افغانستان و در نتیجه تشدید افراطگرایی ،دخالت
قدرت های بیگانه ،افزایش قاچاق و تعداد مهاجران و در نتیجه ایجاد
یک روند ت ساعدی در م شکالت بین دو ک شور شده ا ست .این امر بر
تداوم توسعهنیافتگی و بیثباتی و ناامنی در افغانستان و توسعهنیافتگی
در محور شرق و جنوب شرقی ایران و تهدیدات امنیت ملی برای ایران
شده است.
بنابراین به رغم بهرهمندی ایران از موقعیت مناسو برای افغانستان ،به
دلیل حضییور قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای رقیو یا دشییمن و با
سطح نفوذ باالی اقت صادی ،سیا سی ،فرهنگی و امنیتی و نظامی در
افغانسیییتان ،ظرفیت ها و قوت های سیییرزمینی ایران در این رابطه با
ناکارآمدی جدی مواجه شییده اسییت .دولت ایران بایسییتی این واقعیت
ژئوپلیتیکی را درک کند که تنها عناصیییر مادی ژئوپلیتیکی و عوامل
موجود در رابطه با اشتراکات فرهنگی و بدون در نظر گرفتن کنشگری
فعال بازیگران عرصییۀ سیییاسییتخارجی ،توان فرصییتزایی و تقویت
جایگاه ایران در کشییور افغانسییتان و هر کشییور دیگر را ندارد و یک
دیپلما سی فعال ،یک رابطه و رایزینی فرهنگی پویا ،یک روابط اقت صاد
راهبردی و هدفمند و نیز یک نگاه امنیتی هوشمندانه به محیط خارجی
و ک شورهای جهان بهویژه هم سایگان ا ست که میتواند سبو توفیق
ایران در محیط خارجی و به عنوان مثال ک شور افغان ستان شود .ک شور
افغان ستان نیز به یک دیپلما سی پویا در حوزههای فرهنگی ،سیا سی و
امنیتی با ایران نیاز دارد و هر دو کشییور باید این واقعیت را درک کنند
که امنیت و توسییعه کشییورهای همسییایه یکی از تضییمینهای اصییلی
توسیییعه و امنیت در فضیییای ملی خودشیییان اسیییت .تأکید بر مناطق
راهبردی ایران برای برون رفت افغانسیتان از قفلشیدگی سیرزمینی و
نیز استفاده از فضای افغانستان برای تجارت ایران با چین و شرق آسیا
و آسییییای مرکزی و نیز توجه به بازار مصیییرغ و سیییرمایهگذاری در
افغانستان از طریق در پیش گرفتن یک دیپلماسی واقعگرایانه و پویا و
هوشیییمند شیییرط بهرهمندی دو کشیییور از تمامی مزیتهای نسیییبی
ژئوپلیتیکی یکدیگر است.
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