
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي مركز مطالعات راهبردي روابط فرهنگي،

 27-1، 1398سال پنجم، شماره دوزادهم، پاییز  

 واکاوی سیاست خارجی ایران در برابر افغانستان

 1سیدعلي مرتضوي امامي زواره

 چکیده:

های جمهوری اسالمی ایران نسبت به افغانستان، همواره تأثیر بسزایی بر های کلی سیاستنگرش

المللی داشته است. براساس این نگرش، ثبات ای و بینهای خارجی این کشور در ابعاد منطقهسیاست

سیاست خارجی در افغانستان از جمیع جهات برای ایران مهم است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی 

باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است اسنادی می -ایایران در برابر افغانستان با روش کتابخانه

که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در برابر جمهوری اسالمی افغانستان دارای چه ماهیتی 

 باشد؟می

ها در افغانستان نقشی با بررسی متون مشخص گردید که سیاست خارجی ایران در تمام دوران 

سازنده داشته است و ایران توانسته نقش مهمی در پیشبرد اهداف و منافع مشترک دو کشور ایفا کند. 

گری و سلطه پذیری بوده سلطههمواره یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نفی

زمینه بازگشت آوارگان  است لذا ایران با داشتن سیاست خارجی توسعه محور با نگرش ژئوپلیتیک

های مرزی و ثبات و افغان به سرزمین خویش، کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر و کاهش شرارت

امنیت مرزی، مخالفت حضور نظامیان آمریکایی در منطقه و مرزهای ایران و افغانستان، تعامل مفید 

توانند ران و افغانستان میهمچنین دو کشور ای و سودمندی با حکومت کشور افغانستان داشته باشد.

جویانه در موضوعات اجتماعی، فرهنگی، تجاری، با تقویت امنیت انسانی، ساز و کارهای همکاری

سیاسی، علمی، بشردوستانه، تکنیکی، مذهبی، ورزشی، توریستی، حقوقی، اداری، معنوی، شغلی، 

 .را تحقق بخشند یابی به منافع دو کشوراقتصادی، دست
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 یاست خارجی، ایران، افغانستان، امنیت ملی، ثبات مرزی.سكلیدواژه: 

 مقدمه:

 گیریتصمیم معرف که جمعی و کالن هایگیریتصمیم بارز و اساسی نمادهای از یکی

 ترینضعیف. است المللبین روابط و خارجی سیاست عرصه باشد،می ملی واحد یک

 سنتی جوامع در یا و فدرالی هایدولت همچون قانونی هایشکل در ملتی-دولت هایهویت

 اتخاذ منظور به است، حاکم ایقبیله گرایشات چون غیرملی هاییهویت که ایگسیخته هم از

. نمایندمی اتخاذ ملی رویکرد و بوده خرد هویتی الیه از عبور به مجبور خارجی سیاست

 ملی رویکرد و جمعی منفعت است که هاییعرصه ترینمهم از یکی خارجی سیاست بنابراین

 «شده جهانی» و «جهانی دهکده» اصطالح به شرایط در حتی. کندمی تعیین و تعریف را آن

 در فراملی و رقیب هویتی هایالیه و هستیم شاهد را المللیبین روابط از پیچیده شبکه که

 باشد،می المللیبین عرصه در دیگران از خود تعریف مبنای چه آن است، گیریشکل حال

 از آنها میان روابط و کشورها خارجی سیاست .(8: 1374 نخعی،) است. ملی هویت کماکان

 پذیرد. به عبارتی دیگرمی اثر عینی و ذهنی صورت و به خارج و داخل در گوناگونی عوامل

 فراهم آنها برای را هاییوضعیت و هاکه محدودیت است المللیبین نظام عوامل، این از یکی

 در گرفتن قرار یا و محیطی هایفرصت از هادولت گیریبهره که میزان نحوی به. آوردمی

 آنها قدرت موقعیت و هادولت بازیگری تدبیر بر عالوه آن، هایو محدودیت تهدیدها آماج

 وابسته المللبین نظام در غالب هایارزش و هانگرش با هاارزش و هاهمگرایی نگرش میزان به

 و اصلی بازیگران تعداد لحاظ به المللبین نظام خاص هایویژگی بر این، عالوه .است

 .گذاردمی مختلف کشورهای روابط بر زیادی تاثیر نیز آن چارچوب قدرت در اعمال وضعیت

)اطهری  نمود توجه المللبین نظام الزامات به باید ناچار هادولت بررسی روابط برای رو، این از

 گیریتصمیم دستگاه هایدغدغه از یکی همواره افغانستان، مسأله (.30:1392و فیاضی،

 ارزیابی برای معیاری همیشه حال عین در مسأله این.است بوده اسالمی ایران جمهوری
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 سیاست که کسانی نیستند کم .است شده قلمداد ایران خارجی ناکامی سیاست یا موفقیت

این  که دارند وجود کسانی هم اندازه همین به و خوانندمی ناکام را افغانستان ایران در خارجی

های اخیر به عبارتی دیگر در سال(. 828: 1382اند)شفیعی، کرده تفسیر آمیزموفقیت را سیاست

در  افغانستان و است بوده روبرو نوین تحوالتیسیاست خارجی متقابل ایران و افغانستان با 

 بازیگرانی کنشگری نوع و خود اهداف با متناسب را تغییراتی و تعدیالت ایران با خود روابط

 و ایران بین مشترک مرز کیلومتر 965  حدود وجود .است آورده به عمل امریکا همچون

 و کشت شرقی، مرزهای در اسالمی جمهوری خارجی معارض نیروهای حضور افغانستان،

 و سیاسی و قومی متعدد هایناآرامی وجود و افغانستان در مخدر مواد عمده بخش تجارت

 اسالمی جمهوری برای – امنیتی سیاسی منفی پیامدهای تبعاً کشور، این در دیگر پارامتر چندین

 اهمیت ژئوکالچر بر فرهنگی، و تاریخی کهن روابط وجود دیگر سوی ز. ااست داشته ایران

برای  شایان اهمیتی از ایمنطقه قدرت یک عنوان به نیز ایران و دارد اشاره ایران برای افغانستان

 حکومتها و ملتها سطح دو به را کشور دو روابط اگر .است برخوردار افغانستان کشور و دولت

 فرهنگی و تاریخی سوابق دلیل به افغانستان و ایران ملت دو بین روابط شک کنیم، بدون تقسیم

 طی افغانستان و ایران روابط ها،حکومت سطح در اما .است بسیار مطلوبی سطح در دینی و

 سیاست در اشغالگران مداخالت از جدای .است داشته فرودهایی و فراز اخیر هایسال

 و است وابسته های خارجیکمک به شدت به افغانستان کشور که آنجا از افغانستان، خارجی

 کمک به در فعالی نقش … و متحده امارات و سعودی عربستان همچون عربی کشورهای

-نمی افغانستان حکومت متاسفانه دارند، کشور این در هاپروژه برخی مالی تامین و بازسازی

(. قاچاق اسلحه، 8: 1393کند)اسالمی، عمل خنثی هاییدولت چنین به فشارهای نسبت تواند

های باندهای مافیایی رمجاز، ناامنی مرزها، آزادی فعالیتیتولید و انتقال مواد مخدر، ترددهای غ

هایی است که امنیت ملی ایران را تحت الشعاع جمله دغدغه مرز بین دو کشوراز و اشرار در

  .دهدخود قرار می
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 چارچوب نظري تحقیق

 حائز ایران دولت و انقالب برای مختلف جهاتی از 1357 سال از پس افغانستان کشور

و  مرکزی آسیای فارسی فرهنگ در کشور این بودن سهیم .1 ازجمله؛ بوده است، اهمیت

 آسیای و جنوبی آسیای خاورمیانه، میان مرز در واقع شدن دلیل به آن استراتژیکی اهمیت

-آرمان بازتاب و پخش در مرکزی در آسیای افغانستان کشور بودن پیشاهنگ نتیجتا، و مرکزی،

 افغانستان؛ از ایران داخلی امنیت شدید تأثیرپذیری .2 ایران اسالمی انقالب دستاوردهای و ها

 در پاکستان و عربستان کنترل تحت ایرانی ضد و شیعی ضد رادیکالهای گروه حضور .3

 این شدن ثباتو بی شوروی و کمونیسم سمت به افغانستان آشکار چرخش .4افغانستان 

 تحوالت مسائل این حساس و جدی تهدیدات و تأثیرات و شوروی تجاوز دنبال به کشور

 و شیعی هایگروه .حمایت5ایران،  سالمی ا جمهوری نوپای نظام سیاسی و ایمنطقه

 جماهیر اتحاد با افغانستان .رویارویی6؛  عراق جنگ تحمیلی در ایران از افغانستان رزمندگان

 با ایران سنت اهل میان زیاد تشابهات  .7و    م 1989 سال در آن دادن شکست و شوروی

 اکثریت مذهب عنوانبه  حنفی فقه توجه درخور هایو قرابت شرقی مرزهای در افغانستان

لذا در ادامه با توجه  (.112و321:1378در ایران)پهلوان، شیعه فقه با افغانستان تسنن اهل مردم

الملل، ابتدا به تعریف به هدف تحقیق در بیان اهمیت روابط ایران و افغانستان در عرصه بین

جی گیری سیاست خارجی، سیاست خارمفاهیم سیاست خارجی، عوامل مؤثر بر شکل

جمهوری اسالمی ایران، ماهیت سیاسی افغانستان، روابط ایران و افغانستان، سیاست خارجی 

بندی از آنچه بحث و بررسی شد، پرداخته ایران نسبت به افغانستان و در نهایت به جمع

 شود.می
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 سیاست خارجي

 شمار به کشورها اجتماعی -سیاسی زندگی وجوه ترینیکی از مهم خارجی سیاست

عملکرد  ای از شرایط داخلی ایشان در جهان به هم تنیده امروز بهبخش عمده که چرا رودمی

 در که هاییواژه پرکاربردترین از یکی در نتیجه و دارد بستگی خارجی در عرصه سیاست

« سیاست خارجی»گیرد، واژه می قرار استفاده مورد غیردانشگاهی و دانشگاهی سیاسی محافل

 هایدغدغه از یکی کشورها خارجی سیاست رفتار و ماهیت فهم و درک برای تالش. است

 سیاست تحلیل مطالعاتی حوزه که ایگونه به است، دانشگاهی و علمی محافل ذهنی و فکری

 تحول. است یافته توسعه و تاسیس نگرانیدل و کنجکاوی این به گوییپاسخ جهت خارجی

 بطن و متن در را متعددی و متنوع نظری رویکردهای و گسترده مطالعات رشته، این تکامل و

 ماهیت واکاوی معرفتی، هایکنش و فکری هایتالش همه مقصد و هدف. است پرورده خود

در »است. البته توجه به این نکته الزم است که:  المللی بین عرصه در کشورها رفتار واگویی

ها و افراد ممالک مختلف گروهها، المللی شامل روابط بین حکومتحالی که روابط بین

ها گیرد که ابتکار آن با حکومتگردد، سیاست خارجی فقط آن دست از روابط را دربرمیمی

 (.102: 1370مقتدر، «)بوده و از طرف آن تصدی شده باشد

ی از این رو سیاست خارجی هر کشور عبارت است از راهبرد یا رشته طراحی شده   

المللی ها و واحدهای بینیرندگان یک دولت در مقابل دیگر دولتعمل که به وسیله تصمیم گ

 ایمجموعه را خارجی سیاست (.6:  1988 2شود)پالنوبه منظور اهداف مشخص اعمال می

 سایر مقابل در حکومت یک که اندکرده تعریف ابزارها و هاروش ها،گیریجهت اهداف، از

 دنبال خارجی عرصه در خود ملّیمنافع به دستیابی منظور به المللیبین سیاسی واحدهای

 امروز از ترآسان خارجی و داخلی سیاست بین تمایز درک گذشته هایدهه در البته. کندمی

 چند هر اما. است کرده محو را است خارجی و داخلی آنچه بین خط معاصر تحوالت. بود

                                                           
2 Plano 
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 طریق از دو این تمییز به حوزه این اندیشمندان باشد، شده محو است ممکن تمایز خط این

 حتی دارد، قرار کشور مرزهای از بیرون در اصلی هدف اگر که ترتیب بدین. پردازندمی هدف

 خارجی سیاست این دهد، قرار تاثیر تحت را داخلی هایسیاست آن ثانویه پیامدهای اگر

 دیگران اگر حتی است داخلی سیاست این است، کشور داخل اصلی هدف اگر همچنین. است

 اهداف تعیین در را داخلی نیازهای نقش تواننمی جهت هر به. کند متاثر مرزها از خارج در را

 این در. دانست جدا داخلی سیاست از را خارجی سیاست و گرفت نادیده خارجی سیاست

 اثر تحلیل و تجزیه دادن پیوند برای عاملّی عنوان به خارجی سیاست مطالعه ارتباط

 (.184: 1387یابد)رضایی، می اهمیت هم، با کشورها روابط بر خارجی و داخلی هایسیاست

 آن طریق از دولتی گرانکنش که دانندمی فعالیتی را خارجی سیاست 4نیونهام و 3ایوانز   

 خارجی سیاست هاآن دیدگاه طبق. دارند تعامل و دهندمی نشان العملعکس کنند،می عمل

 را خود پای یک سیاستگذاران که معناست این به مرز اصطالح. شودمی تلقی «مرزی» فعالیتی

 سیاستگذاران. گذارندمی جهانی یا بیرونی محیط در را دیگر پای و داخل یا درونی محیط در

 نقش متفاوت محیط دو میان کوشندمی و دارند قرار پیوند نقاط این در سیاستگذاری نظام و

 ساخته آن اساس بر سیاست که دهدمی شکل ایزمینه پس به داخلی محیط. کنند ایفا را واسط

 با ارتباط در آن جغرافیایی موقعیت منابع پایه دولت، چون عواملّی ترتیب، این به. شودمی

 هایارزش و ایدئولوژی آن، جمعیتی ساختار آن، اقتصاد توسعه سطح و سرشت دیگران،

 است جایی بیرونی یا المللیبین محیط. دهندمی شکل درونی یا داخلی محیط به آن بنیادی

 است گرانکنش سایر وجود مستلزم مستقیما سیاست اجرای. شودمی اجرا عمال سیاست که

 ترتیب، این به شود ومی سیاستگذاری نظام وارد مجددا بازخورد شکل به هاآن هایواکنش و

شود)ایوانز، می وضع آن اساس بر آینده در سیاست که دهدمی تشکیل را تصویری از بخشی

1381 :278). 

                                                           
3 Evans 
4 Newnham 

http://www.goodreads.com/author/show/494603.Richard_Newnham
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 قالب در که هستند هاکنش از دسته آن» خارجی هایسیاست نیز کارلزینس نظر از    

 دولت از نمایندگی به حکومتی نمایندگان توسط و شده بیان صریح هایدستورالعمل

 و شرایط اهداف، با رابطه در مستقیم طور به هادستورالعمل این. شوندمی اجرا شان،متبوع

 در. «هستند دولت حاکمیت تحت سرزمینی حوزه از خارج -دولتی غیر و دولتی -گرانکنش

 تعریف کرداری و نوشتاری گفتاری، هایکنش کلیه عنوان به خارجی سیاست دیگر تعریفی

 از خارجی، گرانکنش و هاپدیده به مربوط مختلف موضوعات خصوص در که است شده

 جامعه نظر در آنان هایکنش یا هستند دولت از نمایندگی حق دارای که افرادی و نهادها سوی

 صادر آید،می شمار به شانمتبوع دولت راهبردهای و هابرداشت ها،سیاست شاخص المللیبین

 قوانین یا و مقامات گیریموضع ها،بخشنامه ها،تصمیم در است ممکن هاکنش این. شوندمی

 عبارت کشور هر خارجی سیاست که گفت باید بنابراین،. (22: 1393شوند)خسروی،  متبلور

 نمایدمی اعمال دولت یک که مواضعی انتخاب و هاروش تدابیر، ها،مشیخط مجموعه از است

 روابط صحنه در دولت یک هایسیاست و اهداف بازتاب خارجی سیاست دیگر عبارت به و

 حوادث بیگانه افراد ها،نهضت المللی،بین هایسازمان ها،دولت سایر با ارتباط در و المللبین

 باشد.می جهانی اتفاقات و

 که گیردمی شکل اساسی چند مؤلفه از خارجی سیاست گفت توانمی ترتیب بدین   

 و وسایل و هستند آن به رسیدن صدد در کشورها که ملّی اهداف: از برخی از آنان عبارتند

 در که باهوش سیاسی نخبگان بر عالوه خارجی سیاست پیشبرد یعنی آنها؛ به دستیابی ابزار

 قدرت. باشدمی مهم قدرت ابزار به نیاز هستند، دخیل خارجی سیاست گیریتصمیم تولید

 به نیل برای مهمی یپشتوانه تواندمی کدام هر غیره و ژئوپلیتیک ممتاز موقعیت باال، نظامی

 ابزار همراه سیاسینخبگان روحی باالی قدرت و شجاعت. باشد خارجی سیاست اهداف

 اهداف یعنی خارجی، سیاست دیگر یمولفه یکننده تعیین عامل تواندمی معنوی و مادی

 خود تاثیر تحت را کشور یک خارجی سیاست گیریسمت و رود شمار به خارجی سیاست
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ستیابی به سیاست خارجی راهبرد و یا رهیافتی است که توسط دولت ملّی برای د .دهد قرار

شود. این امر شامل تصمیم به های خارجی انتخاب میاهداف خود در روابط با موجودیت

 (. 23: 1391شود)اسمیت، عدم کنش نیز می

 

 خارجي سیاست گیريشکل بر مؤثر عوامل

 که است واقعیت این به توجه دارد اهمیت خارجی سیاست گیریتصمیم بررسی در آنچه

 سیاست سیستم دیگر عبارت به. گیردنمی شکل خالء در خارجی سیاست گیریتصمیم

 ابزارها، ها،استراتژی ها،توانایی اهداف، و است محیط دارای هاسیستم تمام مانند خارجی

 سیاست پیامدهای و اقدامات تصمیمات، همچنین خارجی، سیاست دستگاه ها،تاکتیک فنون،

 سیاست سیستم محیط. (41: 1386دارند)رمضانی،   نقش تعامل این در همگی خارجی

 کننده تسهیل عوامل عنوان به گیریتصمیم امر در که باشدمی جدی تاثیراتی دارای خارجی

 دادن قرار مدنظر با بنابراین،. کنندمی نقش ایفای( محدودیت زا) زامشکل یا و( امکانات)

 شکل متعددی متغیرهای تاثیر تحت هادولت خارجی سیاست که گفت باید محیط مفهوم

 هایاستراتژی و هاگیریجهت شده، تعیین منافع و اهداف سیاسی واحدهای و گیردمی

 و مستقل متغیرهای صورت به گوناگون هایحالت در متغیرها این. گزینندمی بر گوناگونی

 و داخلی مقتضیات و شرایط شدن دگرگون به توجه با و گیرندمی قرار توجه مورد وابسته

شود)قوام،  ارائه هااستراتژی و ملّیمنافع و اهداف از جدیدی بندیطبقه است ممکن المللیبین

1387 :131.) 

در تدوین و تنظیم و هدایت سیاست خارجی، عوامل و متغیرهای گوناگونی دارند که    

اشین و ها برای درک آن چه که در بطن مبدون شک آگاهی از کم و کیف و آثار متقابل آن

های ها و خصلتها ویژگیگذرد، مفید است. از میان آنگذاری یک کشور میسیستم سیاست

ملّی، ساختار و بافت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژی و موقعیت جغرافیایی، تهدیدات 
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گیرندگان در مورد کم و کیف عوامل و گذاران و تصمیمو باالخره ادراک و برداشت سیاست

 (.44: 1372تر است)کاظمی، تر و اساسیی مذکور از همه مهممتغیرها

 :تقسیم نمود پنج دسته اصلیتوان متغیرهای موثر بر سیاست خارجی را به میدر مجموع   

گیران های تصمیمها، تصورات و ویژگیاین متغیرها به برداشتمتغیرهاي فردي: الف. 

گرایی عصبانیت در مقابل دوراندیشی، عملگی، همالحظشود. احتیاط در مقابل بیمربوط می

این گونه متغیرها بر  …گرایی، احساس برتری در مقابل احساس حقارت و در مقابل آرمان

گیری در آن تاثیر بسیاری دارد. زیرا این یک انسان است که می سیاست خارجی و تصمیم

 .باید در یک لحظه بحرانی تصمیم بگیرد

این متغیرها معموال به عنوان شرح مشاغل یا قواعد رفتاری گرایانه: متغیرهاي نقشب. 

افرادی مانند رئیس جمهور، وزراء،  ،شود. منظور از مقاماتمورد انتظار از مقامات تعریف می

مقامات اداری عالی رتبه، نمایندگان مجلس و نخبگان دیگری است که در سیاست خارجی 

، وقتی وی نقش خاصی را به عهده دخالت دارند. صرفنظر از شخصیت روانی یک فرد

طور قابل توجهی تغییر هگیرد، رفتار وی بر اساس انتظاراتی که مردم از آن نقش دارند، بمی

 یابد.می

این متغیرها به ساختار و فرآیندهای یک حکومت و تاثیر ساالرانه: متغیرهاي دیوانج. 

شوری دارای یک روند پیچیده ک شوند. بوروکراسی در هرها بر سیاست خارجی مربوط میآن

خارجی به نوعی منعکس کننده منافع متعارض ادارات ها در سیاستگیریباشد. اکثر تصمیممی

 (.266: 1364)آلیسن، هاستهای نظامی و دوایر وابسته بدانمختلف دولتی، دستگاه

منظور از متغیرهای ملی، متغیرهای زیست محیطی نظیر وسعت، متغیرهاي ملي: د. 

قعیت جغرافیایی، عوارض زمینی، آب و هوا و منابع طبیعی کشورهاست. برای مثال، یک مو

یک  پذیر و موقعیتی استراتژیک برخوردار است، احتماالای که از مرزهای آسیبکشور قاره

خود ه تری را باستراتژی تهاجمی در پیش گرفته و یا حمایت کشور قدرتمندتر و متحرک
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اقتصاد در این میانه از اهمیت بیشتری برخوردار است. مراحل مختلف جلب خواهد کرد. عامل 

تواند تبیین کننده درجات متفاوت و مختلف توسعه اقتصادی اعم از داخلی و خارجی می

 (.106: 1378)ذوقی، استقالل سیاست خارجی باشد

ورد دسته از متغیرهایی است که نسبت به کشور ممنظور آنمتغیرهاي نظام گرایانه: ه. 

الملل ار و فرآیندهای کل نظام بینــــگردند. برای نمونه، ساختمطالعه، خارجی محسوب می

المللی، توازن قدرت، نظام تک قطبی یا چند توان در این مقوله قرار داد. نظام نوین بینرا می

. (95: 1971، 5)روزناقطبی هرکدام به صورتی بر سیاست خارجی کشورها تاثیر خواهند داشت

سیاست خارجی ایران در سیستم دو قطبی بدون تردید با سیاست خارجی این  ه عنوان مثالب

بوده است و یا سیاست خارجی ایران در کشور در دوره پس از فروپاشی شوروی متفاوت 

 ای داشته است.قبال عراق بعد از تغییر رژیم سیاسی این کشور چرخشی صد و هشتاد درجه

-تردید نظام معنایی و نظام هنجاری بازیگران و تصمیمبیشي: و. متغیرهاي هنجاري و ارز

ها و عملکرد ایشان در گیریگیرندگان عرصه سیاست خارجی نقش تعیین کننده در موضع

گرا از نقش نظام ارزشی و گرایانه و اثباتتوان در رویکرد تقلیلالملل دارد. نمیصحنه بین

غفلت نمود. امروزه حتی کشورهایی که تالش گیری سیاست خارجی هنجاری در فرآیند شکل

دارند در رویکردی غیرارزشی و هنجار سیاست خارجی خود را ترسیم نمایند و در مواردی 

گرایانه و ایدئولوژیک منافع مادی خویش را فدای ترویج گفتمان و باورهای بسیار آرمان

 کنند.  ارزشی و هنجاری می

گیری سیاست عوامل موضعی در پویش شکل به صورت خالصه متغیرهای بنیادی و  

خارجی عبارتند از: مبانی اعتقادی، شرایط ژئوپولیتیک، فرهنگ عمومی و سیاسی، ساختار و 

ها و احتیاجات جامعه در تمامی ابعاد، سنخ و ماهیت نظام سنخ نظام سیاسی حاکم، نیازمندی

ها به مسائل سیاسی و نظام گیران و نحوه نگرش آنگیری تصمیمالمللی، وضعیت تصمیمبین

                                                           
5 Rosenau 



 
 
 
 
 
 
 
11 
 

 سیدعلی مرتضوی امامی زواره

 

ها و ترکیب سنی و جنسی مردم در راستای قابلیت بسیج آنالمللی، وضعیت و میزان و بین

باالخره وضعیت و میزان دوستی و دشمنی با همسایگان. در پویش اجرایی سیاست خارجی 

ور خارجه، های آن به ویژه وزارت امها و سازمانعواملّی چون قوه مقننه، قوه مجریه و نهاد

 1387کنند )ازغندی، ها نقش مؤثری ایفا میهای اطالعاتی و شخصیتوزارت جنگ و سازمان

 :23.) 

 

 سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران

گیری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همچون ماهیت، ساختار و فرآیند تصمیم

صات مشترکی دارد را داشته و ها و مختتمامی دیگر بازیگران عرصه سیاست خارجی ویژگی

کند. اما الملل پیروی میی سیاست بیندر بسیاری از ابعاد از چارچوب رایج و مقبول عرصه

دهنده جمهوری اسالمی، روشن است که گفتمان انقالب اسالمی و مبانی اسالمی شکل

 اند که در برخیهایی را به سیاست خارجی جمهوری اسالمی دادهاختصاصات و ویژگی

رویکردها با الگوهای رایج سیاست خارجی دیگر کشورها متفاوت است و نیازمند الگو و 

 مدل تحلیلی خاص خود است.

، نظام جمهوری اسالمی در ایران استقرار یافت. 1357با پیروزی انقالب اسالمی در سال    

تمایزات ها و ها، تفاوتملت-رغم تشبهات زیاد با سایر دولتجمهوری اسالمی ایران علی

ترین وجه تمایز جمهوری اسالمی، ایدئولوژی مشروعیت بخش بسیاری نیز با آنان دارد. مهم

ای که جمهوری اسالمی نخستین دولت ملّی پس از وستفالیا باشد. به گونهآن یعنی اسالم می

است که بر اساس دین و مذهب پایه گذاری شده است. از این رو، بر خالف سایر کشورها، 

 دهد.وژی اسالمی به کلیه ارکان و ماهیت جمهوری اسالمی ایران شکل میایدئول

ماهیت و هویت اسالمی جمهوری اسالمی ایران، همانند سیاست داخلی به سیاست    

دهد. بنابراین، اگرچه، جمهوری الملل آن در عرصه جهانی نیز شکل میخارجی و به روابط بین
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کند ولی در بسیاری از دیگر کشورها رفتار می اسالمی ایران در سیاست خارجی خود چون

نماید، چون بر عقالنیت و منطق رفتاری متفاوتی ها متمایز از آن عمل میرفتارها و سیاست

ابتناء یافته است. البته این امر بدان معنا نیست که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 

اسالمی ایران در رفتار سیاست منحصر به فرد باشد بلکه حاکی از آن است که جمهوری 

کند. از این رو، در تحصیل سیاست خارجی خارجی خود لزوماً همانند دیگر کشورها عمل نمی

جمهوری اسالمی ایران هر دو وجه ملّی و اسالمی آن را باید مد نظر قرار داد)دهقانی 

 (. 484و  483: 1390فیروزآبادی، 

 

 ماهیت سیاسي افغانستان:

دارای یک موقعیت حیاتی و ژئواستراتژیک است. نزدیکی به مناطق بحرانی و افغانستان 

ناآرام همچون خاورمیانه، مرزهای هند و پاکستان و آسیای مرکزی به این کشور جایگاه 

خاصی بخشیده است. در واقع، این نقش در گذر زمان در حال افزایش نیز است. اهمیت 

رآوردها در حد و اندازه نفت و گاز دریای شمال یافتن نفت و گاز آسیای مرکزی که طبق ب

برآورد شده است، اهمیت دو چندانی را به افغانستان به عنوان حد وسط این کشورها برای 

المللی موجب شده است. این کشور همچنین حلقه اتصال آسیای دسترسی به بازارهای بین

به عنوان یک مانع توسعه باشد. در عین حال افغانستان مرکزی و حوزه آسیای جنوبی می

منطقه و ایران و همسایگان آن تبدیل شده است. افغانستان منبع و سرچشمه تولید ناامنی، مواد 

مخدر و تروریسم در منطقه شده است. رقابت بر سر نفوذ در افغانستان همواره وجود داشته 

به تداوم جنگ  ای منجرالمللی و منطقههای بیناست و مجموعه این عوامل و رقابت قدرت

(. افغانستان بیش از چهار دهه است 2: 1390راد و همکاران، در افغانستان گردیده است)فرجی

که به یک منبع امنیتی برای ایران تبدیل شده است. جریان عبور فاقد نظارت نامحدود افراد، 

ت برای ترین تهدیدااسلحه، و پول در طول مرزهای افغانستان به یکی از مهممواد مخدر، 
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، ثبات کننده کل منطقه تبدیل شده است. کشت تریاک در افغانستانامنیت افغانستان و عامل بی

توسعه پایدار های مهم برای امنیت بلندمدت، اقتصاد غیرقانونی به عنوان یکی از چالش

های افغانستان و همسایگان تبدیل شده است. افغانستان یک اقتصادی و کارآمدی دولت

تواند آن را نادیده بگیرد. آنچه امروز ژئوپلیتیکی برای ایران است و ایران هرگز نمیواقعیت 

شود که در گذارد، بیشتر از زاویه جنگ ایدئولوژیک تحلیل میدر صحنه جنگ افغانستان می

یک سوی آن جهان غرب قرار دارد که مدعی است برای مبارزه با تروریسم، تولید و قاچاق 

های گرایی و دفاع از ارزشن، ترویج دموکراسی و مبارزه با خشونت و افراطمواد مخدر و انسا

ها شده است و در سوی دیگر آن انسانی جدید وارد مبارزه با دشمنان این مفاهیم و ارزش

باشد که قربانی ناامنی و تروریسم و مواد مخدری است که توسط جمهوری اسالمی ایران می

ب و مافیای مواد مخدر در افغانستان است که در افغانستان ساالران طرفدرا غرغرب و جنگ

سپتامبر  11(. پس از 329: 1394نیا و کامران، التیامیشود)تولید و روانه بازارهای هدف می

نگرش امنیتی مبارزه با تروریسم ، افکار عمومی غلبه یافت و رهبران آمریکا عالوه بر حمله 

ی دموکراتیک در افغانستان برآمدند تا زمینه زدودن به افغاتستان، درصدد گسترش نهادها

شورای امنیت،  1368تروریسم را فراهم آورند. با اعمال نفوذ آمریکا در تصویب قطعنامه 

المللی عملیات تروریستی مساوی عملیات جنگی تلقی و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین

ه و به عنوان دفاع مشروع قلمداد شد. هر دولتی حق داشت به تروریست اعالم جنگ کرد

المللی برای مداخله در امور کشورهای جهان وارد عملیات نظامی شود. آمریکا مشروعیت بین

ها، حمله به افغانستان و عراق را تدارک دید. اعتنا به حاکمیت دولتکسب نمود و بی

های جهانی تکاران کنترل مناطق استراتژیک جهان را مد نظر قرار دادند. بازی قدرنومحافظه

در افغانستان سبب شده تا این کشور صادر کننده دو پدیده مخرب جهانی یعنی تروریسم و 

مواد مخدر باشد. ناامنی در افغانستان همواره مانند ویروسی به سایر مناطق جهان سرایت کرده 

های جهانی زیادی است. تروریسمی که در سوریه و ده منشأ بحراناست. این کشور بحران
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راق امروزی رسوخ کرده است میراث بحران افغانستان است. شیوع تروریسم تکفیری به ع

الدن صورت گرفت. از شاخ آفریقا تا قلب خاورمیانه و صورت امپراتوری بعد از مرگ بن

توان از نقش بحران افغانستان، کشورهای دیگر این پدیده رشد کرده است. بدون شک نمی

: 1396نژاد، انی شدن پدیده تروریسم نادیده گرفت)مصدقی و فضلیالقاعده و طالبان را در جه

139) 

های زیر ممکن است تحت در فرایند تهدیدخارجی، کشور یا کشورهای همسایه، به شکل

 تأثیر قرار گیرند:

المللی به دلیل تغییر تراکم اختالف، تغییر مرز بین ،صدور بحران، تراکم تهدبد مستقیم

برداری، ربودن آب علیای رود، گسترش الف در تعیین مرز و چگونگی بهرهمسیر رودخانه، اخت

المللی، حمایت از گروه اقلیت وابسته به سرزمین یک گروه واحد قومی در دو سوی مرز بین

گروه اکثریت در آن سوی مرز، جنبش جدایی طلبانه داخلی مورد حمایت همسایه یا 

یافته در دوسوی مرز، تعقیب مخالفان مسلح تا آن همسایگان، منابع نفتی و معدنی امتداد 

های المللی، گسترش دامنه نبرد به حاشیه و درون فضای سرزمین دولتسوی مرزهای بین

همسایه، تالش همه جانبه برای گسترش نظام ارزشی در کشورهای همجوار، مداخله نظامی 

های د آوارگان ناشی از جنگهای نظامی، وروبه بهانه حفظ منابع برون مرزی، تأسیس پایگاه

های همسایه و ایجاد نوار امنیتی در حاشیه مرز از جمله عوامل داخلی به خاک دولت یا دولت

تنش بین ایران و همسایگان ایران است و روابط ایران و همسایگان را تحت تأثیر قرار داده 

گان تأثیرگذار بوده و است. گوناگونی منابع تنش و پایداری نسبی آنها روابط ایران و همسای

ای و ملی ایران مانع تحقق صلح و امنیت پایدار در افغانستان شده است و بر امنیت منطقه

 (.16-30: 1379پور، تأثیر گذارده است)کریمی

 

 روابط ایران و افغانستان
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های مختلف سیاست تاریخ روابط ایران و افغانستان نشان از اهمیت افغانستان برای جنبه

بوده است، یعنی موقعی  1740ایران دارد. ایران قدرت مهم در افغانستان قبل و بعد از خارجی 

که یک کشور مستقلی به نام افغانستان به وجود آمد. زبان فارسی زبان نهاد قضا و نخبگان 

تا  20بود. تقریبا 1978تحصیل کرده افغان تا زمان اشغال افغانستان به دست شوروی در سال 

معیت افغانستان شیعه هستند. همه این عوامل و نیز داشتن مرز طوالنی ایران درصد از ج 25

بر  1962و افغانستان شاهد قوی برای این امر است.اولین تنش در روابط دو کشور به سال 

ها بر سر موضوع رودخانه هیرمند بین دو کشور باال گرفت و گردد، یعنی زمانی که تنشمی

و  1987طوح محلی و ملی ادامه داشته است. دومین دوره به سال در س تا به امروز این تنش

های کمونیستی در افغانستان و نیز متعاقبا پیروزی انقالب اسالمی در ایران بر سلطه گروه

های ایدئولوژیکی جدی بین دو کشور شد و روابط اقتصادی و گردد که سبب ایجاد تنشمی

های ظهور و سوم تنش بین دو کشور به سالسیاسی دو کشور عمال به صفر رسید . دوره 

های گردد که طی آن دیپلماتبرمی 1996استقرار طالبان و تسلط آن بر افغانستان از سال 

ای در روابط دو کشور ایجاد کرد.حضور سابقهایرانی در مزار شریف کشته شدند و بحران بی

ست که روابط دو کشور را تحت های خارجی در افغانستان نیز از جمله عواملی اناتو و قدرت

(. ناگفته پیداست 336: 1394نیا و کامران، ،التیامی3: 2011یوسفی، تأثیر قرار داده است.)حقی

ناپذیر فرهنگی،  سیاسی، جغرافیایی و های کتمانکه به سبب وجود پیوندها و پیوستگی

های جدایی تمامی سالاقتصادی میان سرزمین جدا شده افغانستان با سرزمین اصلی ایران، در 

ای میان دو کشور وجود داشته است. البته در هر دوره این اقلیم نیز روابط و مناسبات پیوسته

اند. در مورد افغانستان بعد از های بزرگ بر روابط دو کشور تأثیر گذار بودهزمانی قدرت

در افغانستان حذف طالبان از قدرت و اشغال این کشور توسط قوای ناتو، کار برای ایران 

تر شده است.از طرفی دولت مستقر در افغانستان چندان نیرومند نیست که بتواند در سخت

مقابل اعمال نفوذ و فشارهای خارجی ایستادگی نماید. از سوی دیگر وجود مراکز متعدد 
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های کارکشته و گیری در مورد افغانستان در دستگاه حکومتی ایران و کمبود دیپلماتتصمیم

گیر و اجرایی، کار را پیچیده نموده است. به شرایط ویژه در افغانستان در مراکز تصمیم آشنا

در کنار عوامل متعدد مسبب همگرایی در مناسبات بین دو کشور ایران و افغانستان طبیعی 

های در سال(. 9: 1393است که یکسری عوامل واگرایانه هم وجود داشته باشد) اسالمی، 

های گوناگون از رشد قابل توجهی برخوردار ایران با افغانستان در زمینهاخیر روابط کشور 

بوده است در این بین روابط جمهوری اسالمی ایران و کشور افغانستان در اغلب موارد تحت 

عواملی چون  های بزرگ این نظام قرار داشته است.الملل و به ویژه قدرتتأثیر نظام بین

ایدئولوژی، آوارگان افغان، مواد مخدر و هیدروپولیتیک  های بزرگ، قومیت، مذهب،قدرت

مربوط به هیرمند از جمله عوامل تأثیرگذار در میان دو کشورند که مبتنی بر تجربه و تاریخ 

اند. هرچندبرخی از ای در روابط ایران و افغانستان بازی کردهمعاصر اساسا نقش واگرایانه

همگرایی و همکاری گسترده میان دو کشور نقش مثبتی توانند در راستای الذکر میعوامل فوق

بازی کنند. در کنار این عوامل، زبان و فرهنگ فارسی، دین اسالم و عامل پایدار جغرافیا و 

ها میان ای در راستای گسترش همکاریتوانند نقش همگرایانههای ژئوپلیتیک میضرورت

که نقش خود را (. ایران برای آن1394:   126ایران و افغانستان بازی کنند.)فالح نژادوامیری،

تر کند، در کنفرانس توکیو قول بیش از پانصد میلیون دالر در افغانستان بعد از طالبان پررنگ

های تعهد شده بود. کمک و کمک برای بازسازی افغانستان داد که یکی از بیشترین کمک

فت که از جمله موارد عمده همکاری ایران با افغانستان بعد از کنفرانس ین گسترش یا

همکاری ایران با سازمان ملل متحد برای بازگرداندن حدود نیم میلیون پناهنده افغان از ایران 

به کشورشان، ادامه میزبانی از مهاجران افغان در ایران و پذیرش دانشجویان بورسیه از 

بازسازی از جمله های افغانستان بوده است. گسترش تجارت با افغانستان، شرکت در پروژه

ساخت جاده دوغارون به هرات، نقش ایران در افغانستان را بیش به رخ کشید. اما روابط ایران 

شود از جمله و افغانستان فرودهایی هم داشته که اغلب از روابط سرد ایران و آمریکا ناشی می
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رسد. نستان میهای سوختی که ایران معتقد بود به مصرف نیروهای ناتو در افغاتوقف کامیون

هایی را در افغانستان در پی داشت. آمریکا هم عناصری در داخل این مسئله خشم گروه

کند و ایران اصوالً حضور های مخالف دولت میحکومت ایران را متهم به حمایت از گروه

برد. بعد از سقوط طالبان و روی کارآمدن نیروهای امریکایی در افغانستان را زیر سؤال می

حکومت متمایل به غرب در افغانستان و حضور نیروهای آمریکایی در این کشور هرچند یک 

اند که روابط خود را با افغانستان بر مبنای دوستی و تفاهم بنا کنند، اما ها تالش کردهایرانی

ها از حضور یک دولت دوست با آمریکا و ناتو و برخی شواهد حاکی از آن است که آن

مد نظامیان آمریکایی در مجاورت مرزهایشان زیاد خشنود نیستند. دولت طور رفت و آهمین

ایران و افغانستان تالش کرده اند که خود را متعهد به روابط نیک با یکدیگر نشان بدهند. اما 

با وجود خصومت دیرینه امریکا با ایران افت و خیزهایی فراوانی در روابط دو کشور پدیدار 

چه بعد از اشغال افغانستان مانع از تحقق یک رابطه محکم دوستی شده است. و در حقیقت آن

(. در واقع دولت 6: 1393تواند همین باشد)اسالمی، میان ایران و افغانستان گردیده است می

افغانستان منافع مشترک زیادی هم با ایران و هم آمریکا دارد و این، به دولت کابل اجازه 

ز دو جانب رقیب را برگزیند و دیگری را به حال خود دهد به صورت یکجانبه، یکی انمی

توان چنین (. اهداف ایران در افغانستان را می141: 1396نژاد، واگذارد )مصدقی و فضلی

 دانست:

تأمین منافع اقتصادی سیاسی امنیتی ایران در افغانستان. افغانستان به دلیل همجواری با -1

 فوذ در آن مناطق است. آسیای مرکزی پایگاه مناسبی برای کسب ن

مراقبت و جلوگبری از تجربه افغانستان و تشکیل دولت بلوچستان و پشتو و غیره با -2

به عنوان طرحی برای خاورمیانه  2006توجه به طرحی که در مجله میلیتاریست آمریکا در سال 

بلوچستان، و نقشه جدید خاورمیانه ارائه گردید و طبق این طرح تقسیم چند کشور و تشکیل 

 نمود.بینی میکردستان و ..... را پیش
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-های ذینفع یا درگیر در مسائل داخلی افغانستان)هدایتیایجاد توازن بین تمام طرف -3

 (.5: 1385چای، ماما

است. « حضور نظامی آمریکا در جوار مرزهای ایران » ترین تهدید در این خصوص عمده

بینی مداوم ارزیابی کنیم، ن و امریکا در آینده قابل پیشجویانه بین ایرااگر مناسبات ستیزه

اشغال افغانستان و ایجاد پایگاه نظامی در والیت مجاور ایران، امنیت ملی ایران را تهدید 

کند. هرگاه این موضوع به خصوص را حضور نظامی عراق در غرب ایران در نظر بگیریم، می

آمریکا به دست خواهد داد. از همین زاویه  ترید احساس محاصره شدن ایران به وسیلهبی

طور که در توان تصور کرد، تحوالت افغانستان ممکن است، برای امنیت ملی، آناست که می

مرحله اول به نظر رسیده است و حذف طالبان از قدرت با استقبال روبرو شده است، در 

ینکه آمریکا تأیید نکرده است رغم ا(. علی56: 1383مالزهی، های آن مفید نباشد)تمامی جنبه

های دائمی در افغانستان است، اما مقامات افغانستان بارها بر این که خواستار ایجاد پایگاه

پیمان استراتژیک تأکید کرده و آن را به نفع منافع و امنیت ملی این کشور دانسته اند. ایران 

طور خصوص این که آنمخالف هرگونه حضور خارجی و نقض حاکمیت افغانستان است. به 

که مطرح شده حداقل دو پایگاه آمریکا در نزدیکی مرزهای ایران برقرار خواهد شد احداث 

تواند اسباب نگرانی ایران را فراهم کند خصوصا این که مسائل و مشکالت این دو پایگاه می

حضور  های ایرانی معتقدندایران و آمریکا همچنان پابرجاست و همانگونه که استراتژیست

کند و یک بلند مدت غرب در همسایگی ایران، منافع جمهوری اسالمی را با خطر مواجه می

 تهدید جدی برای امنیت ملی آن کشور است.

 

 

 سیاست خارجي ایران نسبت به افغانستان:



 
 
 
 
 
 
 
19 
 

 سیدعلی مرتضوی امامی زواره

 

انجام  بر متکی نهایی هدف و تاکتیکی لحاظ از افغانستان با رابطه در ایران کنونی سیاست

مناطق،  اقوام، منافع توازن مبنای بر افغانستان اسالمی جمهوری در سیاسی وفاق به نیل وظیفهء

 دراین موضع دارنده دول منافع هماهنگی و همچنین نظامی سیاسی هایبندی گروه مذاهب،

 مسایل سیاسی حل برای جهانی جامعهء و متحد ملل سازمان از مساعی ایران.است کشور،

 در «بن» توافقات به دستیابی امر در ایرانیها .کرد حمایت منازعات از پس در دورهء افغانستان

 حامد.کردند حمایت کرزی حامد رهبری به حکومت ایجاد واز مساعدت 2001 دسامبر سال

 فعالیتهای سازیهماهنگ منظور نیز به ایران در .کرد بازدید تهران از 2002 در سال نیز کرزی

 نمایندگان آن ترکیب در که گردید ایجاد افغانستان امور قرارگاه یا مختلف، ستاد هایاداره

 سپاه اطالعات، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت وزارت خارجه، انقالب، رهبر دفتر

 خراسان هایاستان در قرارگاه این هایحضور داشتند و نمایندگی اسالمی انقالب پاسداران

(. همچنین ایران 32 : 1393 مقدم، بهرامیو  نیاکوئی) گردیدند ایجاد بلوچستان و سِیستان و

سدسازی، کشاورزی،  پل،آهن، سازی، راههای مختلفی از قبیل جادهدر سالهای اخیر در زمینه

گذاری کرده است. ایران رسانی، دامداری، پرورش انواع طیور و..... در افغانستان سرمایهبرق

ازار بسیار مناسب برای صادرات تولیدات داند که در حال حاضر افغانستان به عنوان یک بمی

گردد چرا که در حال حاضر تقریبا هیچ کاالیی در کشور افغانستان تولید ایرانی محسوب می

شود و این موضوع فرصت مناسبی را برای صادرات کاالهای ایرانی به افغانستان فراهم نمی

ند مسیری مناسب برای انتقال توانموده است همچنین در زمینه حمل و نقل نیز افغانستان می

 تاجیکستان بخصوص میانه آسیای نخورده دست و بکر بازارهای بهکاالهای ایرانی 

اقتصادی » ،«تمدنی –فرهنگی » لذا افغانستان از سه بعد (. 214: 1390)عباسی و رنجبردار،باشد

ملی ایران دارد. برای ای در تأمین منافع و امنیت جایگاه ویژه« امنیتی -سیاسی»و « ایتوسعه –

است. بر « نگاه به شرق » ایران کشور افغانستان نقطه تمرکز استراتژی بزرگ در سیاسیت 

 دولت روند تقویت بهسال اخیر تمامی تحوالت مربوط  13همین مبنا بوده که ایران طی 
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 است کرده حمایت افغانستان در عمومی انتخابات برگزاری به خصوص ثبات ایجاد و سازی

 افغانستان در آمریکایی نیروهای خصوص به خارجی حضور نیروهای با ایران همچنین.

 داند.می منطقه و افغانستان در گراییافراط جریان گسترش توجیهی برای را آن و کرده مخالفت

 با مقابله ضرورت با مرتبط "افغانستان با رابطه در" تهران سیاست عمدهء طرفی بخش از

 20 طی است. در اروپایی بازارهای به متعاقبا و ایران به افغانستان از مخدر قاچاق مواد جریان

 از نفر 3300 از بیش مخدر مواد قاچاقچیان با مبارزه در افغانستان و مرز ایران در اخیر سال

 جدی هایگام ایران اند لذا رسیده شهادت به امنیتی نهادهای سایر انتظامی و نیروی کارکنان

 ایران نمونه عنوان به که داشته بر افغانستان خاک از ورود موادمخدر از جلوگیری در زمینه را

 و البته .است کرده ایجاد تردد موانع افغانستان خود با نواحی مرزی کیلومتر از 600 از بیش در

 افغانستان به نسبت خود سیاست در ایران کشور که باشدمی بر هزینه بسیار ایران برای اینها همه

، به نقل از دهقان 24 : 1393 باشد)بیات، می ای ریشه به صورت مسائل اینگونه حل درصدد

 (.152: 1397و همکاران: 

ها و ناتو است. به عقیده ایران، نگاه ایران به مسئله افغانستان بسیار متفاوت از نگاه غربی

وضعیت، که این  دو گزینه برای امنیت افغانستان وجود دارد: یکی وضع موجود و تداوم این

به معنی ادامه حضور نظامی ایساف به رهبری آمریکا است. دوم؛ ایجاد یک سیستم امنیت 

نفع های ذیبومی و خودکفای داخلی است که به لحاظ لجستیکی و سیاسی توسط قدرت

المللی در افغانستان مورد حمایت قرار گیرد. این گروه شامل ایران، نظیر گروه تماس بین

رتبه ایران قویاً مخالف باشد. مقامات عالیین، عربستان سعودی، پاکستان و هند میروسیه، چ

ای برای منطقه –حل داخلی حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان بوده و معتقد به  راه

مسئله افغانستان هستند. ایران معتقد است مردم افغانستان از حضور سربازان خارجی در 

برند. حضور آنها رنج و سختی را برای مردم افغانستان و منطقه نج میکشورشان به شدت ر

گوید امریکا به دنبال ایجاد پایگاه دائمی در افغانستان است و به همراه داشته است. ایران می
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گیرد. ایران مادامی که نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور دارند امنیت واقعی شکل نمی

داند و اگر دولت ها میاد یک سیستم بومی امنیتی خودکفا توسط افغانترین گزینه را ایجمهم

تواند نقش المللی تحت حمایت سازمان ملل متحد میافغانستان در خواست کند نیروهای بین

هند و روسیه  امنیتی برای افغانستان ایفا کنند. همه کشورهای منطقه به خصوص پاکستان،

دارند و از نظر ایران طالبان و طالبانیسم به عنوان یک ایدئولوژی وظایف امنیتی در افغانستان 

شود و از آنجا که تاریخی از منازعه بین هند و پاکستان، ایران و و یک تهدید محسوب می

المللی نتایج آمریکا، روسیه و افغانستان وجود دارد، اداره امنیت افغانستان از طریق گروه بین

 (.335: 1394کامران،  نیا وبهتری دارد)التیامی

گران مسائل افغانستان کامال واضح است این است که در سیاست خارجی آنچه برای تحلیل

 حادث هاییدگرگونی و تحوالت 1376 خرداد دوم انتخابات از پس ایران، اسالمی جمهوری

 :کرد بندی دسته توانرا می دیدگاه سه تحوالت، این علل درباره .است شده

 با اهداف، جدید، گیرندگانتصمیم تا شد باعث 1376 انتخابات که است این اول دیدگاه

 سیاستگذاری خارجی عرصه به پا نوین هایشخصیت و هابرداشت طرفداران، انتظارات،

 شکل خارجی ایران سیاست در نوینی فرآیند که است بدیهی شرایطی، چنین در .بگذارند

 ارتباط سیاستگذاری خارجی و قدرت کسب میزان بین شرایطی چنین در عالوه، به .بگیرد

-سیاست در تریتعیین کننده نقش باشد، بیشتری قدرت دارای فرد چه هر .دارد وجود متقابل

 خارجی سیاست یا رفتارهای و ابتکارات در جدید فرد چه هر و داشت خواهد گذاری

 بیشتر امتیاز و قدرت کسب سیستم جهت بر آن تأثیرگذاری باشد؛ داشته بیشتری درخشش

 .بود خواهد

 از انتخابات پس ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست در تحول که است آن دوم دیدگاه

 ها،ناکامی ها،شرایط، موفقیت از جدید گیرندگانتصمیم ارزیابی از ناشی 1376 خرداد دوم

 سیاست و استراتژی قوت نقاط و ها،ضعف ها،فایده ها،هزینه
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که  است آن بر فرض دیدگاه، این در .است بوده افغانستان عرصه در آن اجرای و ایرانی

 در را که هاییهزینه و تصمیمات اجرای گیری، تصمیم هایمکانیسم جدید، گیرندگان تصمیم

 و یافته مجموع ناکام در را آن اکنون و اندکرده پیگیری و مطالعه دقیقاً شده صرف مسیر این

 .هستند آن تغییر حتی یا و تعدیل اصالح، درصدد جدید شرایط با مطابق

 جدید، از گیرندگان تصمیم که است این رسد می نظر به افراطی اندکی که سوم دیدگاه

 دقیق نتایج ارزیابی از نظر صرف و نگریسته افغانستان قضیه به جناحی و فردی منافع نگاه

 استراتژی تغییراتی در به دست خود جناحی و فکری خطوط راستای در فقط و قبل هایدوره

 .(846: 1382اند)شفیعی، زده هاتاکتیک و هاسیاست ها،

های ایران در افغانستان را به دو بخش سیاست توان اهداف و سیاستدر مجموع می

 اعالمی و سیاست اعمالی تقسیم کرد:

 سیاست اعالمي: -الف

مردم افغانستان صورت گیرد. گیری در امور آینده افغانستان باید به وسیله خود تصمیم-

 معروف است؛« اصل حق تعیین سرنوشت» الملل به این همان اصلی است که در حقوق بین

الملل این کشورهای خارجی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. در حقوق بین-

 است؛« اصل عدم مداخله در امور دیگران» اصل همان 

های قومی و مذهبی این یستی فراگیر بوده و کلیه گروههر حکومتی در افغانستان با -

 شود.نامیده می« مداخله سازنده» کشور را شامل شود. این اصل اصطالحاً 

 سیاست اعمالي -ب

اصل ژئوپولیتیک: طبق این اصل، افغانستان؛ کشوری است که در همسایگی ایران قرار -

ور، ایران ناچار است با دولت دارد و صرف نظر از ماهیت سیاست و حکومت در این کش

 حاکم کنار بیاید؛



 
 
 
 
 
 
 
23 
 

 سیدعلی مرتضوی امامی زواره

 

اصل ژئوکالچر: طبق این اصل ایران تالش نموده تا گروهی را که نوعی تعلق خاطر  -

فرهنگی، تمدنی و مذهبی با ایران دارند را تشویق نماید تا در آینده سیاست و حکومت 

 ای داشته باشند؛افغانستان جایگاه شایسته

های ژئواستراتژیک: طبق این اصل، ایران تالش داشت مانع از رخنه و نفوذ قدرتاصل  -

متخاصم در افغانستان شود. ضمن اینکه با گسترش دامنه تفوذ ایران در افغانستان، محور حوزه 

افغانستان، تاجیکستان( به عنوان یک محور استراتژیک تحقق پیدا ایران،تمدنی فارس زبان)

 کرد؛می

های اقتصادی مهمی برخوردار است و دامنه واکونومیک: افغانستان از قابلیتاصل ژئ -

ها برداری مطلوب از تواناییتوانست زمینه را برای بهرهحضور و نفوذ ایران در افغانستان می

های اقتصادی این کشور فراهم سازد. ایران خواهان تبدیل خود به مرکز فعالیت و ظرفیت

فارس و افغانستان، آسیای مرکزی، هندوستان و چین است. بین خلیجترانزیت کاال و خدمات 

نماید و مشکالت آن کشور کمتر به این امر نیز به رشد و توسعه اقتصادی افغانستان کمک می

 (144: 1396نژاد، یابد )مصدقی و فضلیسوی ایران گسترش می

 بندي:جمع

 هاآن داخلی ساختار به که عواملی: است متأثر عوامل دسته دو از هادولت خارجی سیاست

 تجربه مذهبی، و قومی ترکیب جغرافیایی، موقعیت بر شودمی شامل عوامل این است، مرتبط

 توان اقتصادی، شرایط طبیعی، منابع آنان، نخبگان و سیاسی هایسیستم ویژگی تاریخی،

 به که عواملی دوم تهدس. ایدئولوژیکی تمایالت و تکنولوژیکی نیازهای و هاتوانمندی نظامی،

 هایسیستم زیر و المللیبین سیاست سیستم شامل که هستند مرتبط خارجی تحوالت

شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسالمی می ایشمنطقه

خارجی جمهوری  سیاست اهداف کلی طور ایران در برابر جمهوری اسالمی افغانستان بود. به

 ملّی، رفاه ارضی، تمامیت حفظ در برابر سایر کشورهای همسایه و منطقه ایران دراسالمی 
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 المللی و حفظ قدرت داخلی، ترویجقدرت بین کسب ملّی، پرستیژ حفظ ملّی، امنیت

 جنگ، باالی هایهزینه دلیل به امروزه عالوه، به. شودمی خالصه مذهبی عقاید و ایدئولوژی

یابند ایران و افغانستان به عنوان دو  دست خود اهداف به غیرنظامی راه از کوشندمی کشورها

های مشترک کشور مهم از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در غرب آسیا علیرغم داشتن پیشینه

های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فرهنگی و اعتقادی مشارکت محدودی در زمینه همکاری

دهد منافع و ش همکاری بین ایران و افغانستان اهمیت میاند. آنچه بر لزوم بیش از پیداشته

های تروریستی و تهدیدات مشترکی است که از جانب قاچاقچیان مواد مخدر، و وجود گروه

روابط دو کشور ایران و افغانستان نیازمند الگویی  ای بوجود آمده است.های فرامنطقهقدرت

-دو کشور ایران و افغانستان می ا داشته باشد.های سیاسی راست که توانایی مقابله با بحران

جویانه در موضوعات اجتماعی، با تقویت امنیت انسانی، سازوکارهای همکاریتوانند 

دوستانه، تکنیکی، مذهبی، ورزشی، توریستی، حقوقی،  فرهنگی، تجاری، سیاسی، علمی، بشر

. همچنین برای حقق بخشندرا ت یابی به منافع دو کشوراقتصادی، دستاداری، معنوی، شغلی، 

های دو یا چندجانبه در توانند با ایجاد تفاهمحل و فصل مسائل استراتژیک دو کشور می

درازمدت به بخشی از راهبردهای سیاست خارجی خود در مورد اختالفات مرزی، قاچاق 

 ای دست یابند.کاال و مواد مخدر، مقابله با تروریسم و ... به امنیت ملی و منطقه
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 منابع

 ،تفسیری: خارجی سیاست در گیری تصمیم های شیوه (،1364گراهام ) آلیسن 
 فرهنگی. و علمی انتشارات شرکت: تهران شجاعی، منوچهر ترجمه کوبا، موشکی بحران بر

 ( 1391اسمیت، استیو، امیلیا هدفیلد، تیم دان ،) ،سیاست خارجی: نظریه ها

محمد حاجی یوسفی، محسن محمودی، ایوب ، ترجمه امیر بازیگران و موارد مطالعاتی

 کریمی، تهران: سمت.

 ،بر آمریکا متحده ایاالت تأثیر»(.1392)فیاضی،عبدالناصر سیداسداهلل، اطهری 

 مرکزی آسیای فصلنامه ،«روسیه فدراسیون و ایران اسالمی جمهوری واگرایی و همگرایی
 .82شماره ،قفقاز و

 ،حمیرا: مترجمین ،المللبین روابط فرهنگ ،(1381) نونام جفری و گراهام ایوانز 

 .تابستان اول، چاپ میزان، نشر تهران، طرازکوهی، شریفی حسین و مشیرزاده

 ،نشر: تهران ،1357-1320 ایران خارجی روابط ،(1387) علیرضا سید ازغندی 

 .قومس

 امنیت ملی و فضاهای پیرامونی ایران، (. »1394نیا، رضا، کامران، حسن)التیامی

-فصلنامه علمی، «جغرافیا رو مطالعه موردی: شرق ایران و افغانستان،های پیشچالش

 .13دوره جدید، سال المللی انجمن جغرافیای ایران،پژوهشی و بین

 (1393اسالمی، حامد .) موانع توسعه روابط ایران و افغانستان در دوران ریاست
حقوق وعلوم سیاسی گروه ، پایان نامه دانشگاه تهران، دانشکده جمهوری حامدکرزی

 ای، گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا.مطالعات منطقه

 (1393بیات،  فرنگیس « .)سیاست خارجی ایران و معضل موادمخدر افغانستان» ،

 سایت دیپلماسی ایرانی.

 (1378پهوان، چنگیز .)تهران، افغانستان، عصر مجاهدین و برآمدن طالبان ،

 انتشارت مهد.
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 ،سیاست تحلیل بر ایمقدمه ،(1393) میرمحمدی مهدی و رضاعلی خسروی 

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده تهران، ،خارجی

 بررسی نقش و جایگاه (. » 1397اهلل، کاظمی، مهدی) دهقان، یداهلل، یزدانی، عنایت

ان دو فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیست، «افغانستان در روابط استراتژیک ایران و هند

 .34سال دهم، شماره  ،و بلوچستان

 خارجی سیاست و نوکالسیک گراییواقع» (،1390جالل ) فیروزآبادی، دهقانی 

 تابستان. ،2 شماره پنجم، و بیست سال ،خارجی سیاست فصلنامه ،«ایران اسالمی جمهوری

 ،تاریخ فصلنامه ،«ایران خارجی سیاست بر موثر عوامل» (،1378ایرج ) ذوقی 

 شماره اول، سال خارجه، امور وزارت دیپلماسی تاریخ و اسناد مرکز: تهران  ،خارجی روابط

1. 

 ،خارجی سیاست بررسی برای تحلیلی چارچوبی ،(1386) اهللروح رمضانی 
 .نی نشر: تهران طیب، علیرضا یترجمه ،ایران اسالمی جمهوری

 ،بستر در خارجی سیاست از کارآمد و مطلوب تبیین» ،(1387) علیرضا رضایی 

 .183-208 صص تابستان، ،14 شماره ،یاس راهبرد فصلنامه ،«المللیبین نظام

 (1382شفیعی، نوذر ،)« ارزیابی راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

، 22، شماره مسلسل4، سال ششم، شماره فصلنامه مطالعات راهبردی، «در افغانستان

 .827-851صص

 ،های مالی ایران به افغانستان ، کمک(. »1390مجید)ابراهیم، رنجبردار، عباسی

 .3، سال سوم، شماره فصلنامه روابط خارجی، »اهداف و آثار اقتصادی آن

 استراتژی جدید ایاالت »(، 1390راد، عبدالرضا، شهبازی، بهنام و همکارن)فرجی

جغرافیای های نو در فصلنامه علمی پژوهشی نگرش، «متحده آمریکا و امنیت ملی افغانستان

 .13، شماره انسانی

 روابط ایران و افغانستان؛ همگرایی یا (. »1394نژاد، علی، امیری، علی)فالح

 .29، سال هشتم، شماره فصلنامه مطالعات سیاسی،«واگرایی
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 ،تهران ،المللبین سیاست و خارجی سیاست اصول ،(1387) عبدالعلی سید قوام :

 .سمت انتشارات

 ،نشر: تهران ،عمل در و تئوری در المللبین روابط ،(1372) اصغر علی کاظمی 

 .قومس

 (تهدید و تنش منابع) همسایگان و ایران بر ایمقدمه(. 1379)یداله پور،کریمی، 

 .دانشگاهی جهاد تهران،

 رویارویی و رقابت ایران و آمریکا (. »1396اله)نژاد، سیفمصدقی، مرتضی، فضلی

المللی، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین، »2001سپتامبر 11در افغانستان بعد از حوادث 
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