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  و افغانستان يراندر روابط ا يتيامن -ياسيمنابع تنش زا س ينمهمتر
  

  3جمال يدسع ، 2محمدجواد رنجكش ،1ياعظم يهاد

  مشهد يدانشگاه فردوس ياسي،س يايجغراف ياراستاد -1
  مشهد يدانشكاه فردوس.ياسيرشته علوم س ياراستاد -2

  واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسالم ياسي،ارشد علوم س يكارشناس يدانشجو -3
 

  چكيده
و از  گذاشته اند تاثير همديگر بر فرهنگ و اقتصاد تاريخ، يا،جغراف همچون هايي مؤلفه  به حكم ايران و افغانستان كشورهاي

 سپتامبر 11 از پس افغانستان تحوالت و آمريكا تأثير تحت طالبان سقوط و ظهور فوق موارد بر عالوه. پذيرند مي تاثير هم
تژيك ايران چنان است كه محيط استرا .ت اين كشور در ارتباط با امنيت ملي ايران شده استتحوال بيشتر اهميت باعث ،2001

 وجود افغانستان، در امنيت و صلح وجود عدم امروزه .هاي اين محيط تبديل شده است ترين حلقه افغانستان به يكي از مهم
ان به منظور انتقال مواد مخدر و باندهاي قاچاق اسلحه و خارجي پنهان سياستهاي خصوصاً و گرانه آمريكا اشغال سياستهاي

مهمترين منابع . ايجاد ثبات امنيتي منطقه را به مخاطره افكنده است هرانه به ايران مواردي است كه هموارگروههاي خرابكا
 سوي فعاليت اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر در داخل و آنامنيتي در روابط ايران و افغانستان عبارتند از  -تنش زاي سياسي

و تبعات  مهاجرين افغانحضور  ي سياسي و ضد امنيتي مرتكب مي شوند،كه اقدامات منف تروريستيفعاليت گروه هاي  مرزها،
سرقت هاي (جرائم خشن حمل و خريد و فروش سالحهاي جنگي غير مجاز، ورود، قاچاق كاال، ناشي از اين حضور،

روشي در مقاله حاضر درصد آن هستيم  كه با .، جستجو كرد)مسلحانه،آدم ربايي،گروگان گيري وگروكشي،تحركات اشرار
امنيتي در روابط ايران و افغانستان را مورد تجزيه و  -تحليلي به تجزيه و تحليل عمده ترين منابع تنش زاي  سياسي -توصيفي

  .  تحليل قرار دهيم
  

  يخارج يروهاين يافته،،افغانستان، مرز، جرايم سازمان  يرانا :يديكل واژگان
  

  مقدمه
همزمان با نظريـه حاكميـت كشـوري و مفهـوم      1648اكتبر  24وستفالي به تاريخ  يده اي به نام مرز از زمان معاهدات صلحدپ

بـه عبـارت ديگـر مرزهـاي سياسـي كشـور       . جديدش اساساً با هدف تعيين حد خارجي سرزمين يك دولت ايجاد شـده اسـت  
اسـت كـه    در درون همين خطوط مرزي. مهمترين عامل تشخيص و جدايي يك واحد متشكل سياسي از واحدهاي ديگر است

مرز مؤلفه اي از هويت دولت مـدرن اسـت كـه امـروزه مـورد توجـه       . وحدت يك مجموعه سياسي به نام كشور شكل مي گيرد
دولتهاي جديد قرار گرفته است، در نظامهاي سياسي قديم مسائل مرزي منحصر به سر حدات و حل آنها سـهل و سـريع بـوده    

علـت ايـن   . ياسي احاله مي گردد و حل و فصـل آنهـا چنـدان سـاده نيسـت     ليكن امروزه چالشهاي مرزي به واحدهاي س. است
كارشناسان و متخصصان ژئوپلتيك در خصوص نقش و كاركردهاي مرز . پيچيدگي را مي توان در كاركردهاي مرز جستجو نمود

قوقي يا فيزيكي يـك  تحديد حدود منطقه اي اعمال قدرت حكومت، اثبات ح. نظرات متفاوت و تكميل كننده اي ارائه كرده اند
دولت بر يك قلمرو خاص، ايجاد حد نهايي كنترل و حاكميت هر دولت بر قلمرو و مردم خود ،از جمله كاركردهايي هستند كـه  
به مرز نسبت داده شده و مؤيد اين مطلب است كه مرز حائز نقش و كاركردهاي متفاوت در مقوله هـاي سياسـي ،اجتمـاعي و    

ان مي دهد نقش و كاركرد مرز در مناطق مختلف جهان، بسته به نوع مناسبات موجود، متفـاوت و  بررسي ها نش. نظامي است 
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از ديگـر سـو انقـالب    . به عالوه گذشت زمان نيز اثرات كاركردي آنها را دچار تغيير مي كند. گوناگون بوده و قابل تعميم نيست
در ساليان اخير بر كاركرد مرزها تـأثير زيـادي داشـته و بـر      اطالعاتي و گسترش فن آوري اطالعات از قبيل ماهواره و اينترنت

  .اهميت آن افزوده است
اين حقيقت غير قابل انكار است كه كشور ايران در طي تاريخ با تغيير در مرزهاي سياسي يا قدرتمند شده و يا دچـار ضـعف و   

ان واقع شده كه مدام در سيطره قـدرت هـاي   خصوصاً اينكه جمهوري اسالمي ايران در منطقه اي از جه. انحطاط گرديده است
ناهمگوني هـاي مرزهـاي   . بزرگ جهاني قرار داشته است و مرزهاي اين كشور به شدت متأثر از اين مناسبات جهاني بوده است

اري كشور در ابعاد مختلف به گونه اي است كه كمتر منطقه اي از مرز در برابر نوع خاصي از پديده هاي مختلف ناامني و ناهنج
قرار گرفته است و انواع گوناگون تهديدات خارجي و داخلي نيز به شكلي اين ناهنجاري ها را تحت تـأثير قـرار داده و بعضـاً در    

  . مقاطعي به آن دامن زده اند
 بيان مسئله

 مي تاثير يگرهمد بر فرهنگ و اقتصاد تاريخ، جغرافيا، همچون هايي مؤلفه  كشورهاي واقع در يك حوزه ي جغرافيايي به حكم
 بـه  كشور دو اين كه دهد مي نشان افغانستان و ايران اسالمي جمهوري تحوالت به عميق نگاه. پذيرند مي تاثير و از هم گذارند
به عنوان مثال جنگ داخلـي در افغانسـتان   . ثر مي شوندأرهنگي، زباني و ديني از يكديگر متف تاريخي، مسايل همسايگي، علت

در همين حال، وقوع انقالب اسالمي در ايران آثـار اوليـه   . اي ايران و ورود مهاجرين افغان به ايران انجاميدبه بي ثباتي در مرزه
اشغال افغانستان . خود را بر افغانستان به نمايش گذاشت و لذا ايران به يكي ازحاميان نيروهاي جهادي در افغانستان تبديل شد

شور، جنگ و جهاد داخلي، كشتار شيعيان و آواره شدن ميليـون هـا نفـر، مـواد     ي، رقابت شرق و غرب در اين كوبه وسيله شور
تـأمين امنيـت و   بـراي  بعضـي مواقـع    از جمله مسائلي هستند كه ايران از آنها تأثير پذيرفته و در. . . مخدر، مسئله هيرمند و 

 تـأثير  تحـت  طالبـان  سـقوط  و ظهـور  ،فـوق  موارد بر عالوه. است شده افغانستان مسائل و تحوالت  منافع خود به ناچار درگير
ت اين كشور در ارتباط با امنيت ملـي ايـران   تحوال بيشتر اهميت باعث ،2001 سپتامبر 11 از پس افغانستان تحوالت و آمريكا

  .شده است
 وجود عدم امروزه. هاي اين محيط تبديل شده است ترين حلقه محيط استراتژيك ايران چنان است كه افغانستان به يكي از مهم

بـه منظـور    برخـي كشـورها   پنهان هاي سياست خصوصاً و گرانه آمريكا اشغال هاي سياست وجود افغانستان، در امنيت و صلح
ايجاد ثبات امنيتي منطقه را  هانتقال مواد مخدر و باندهاي قاچاق اسلحه و گروههاي خرابكارانه به ايران مواردي است كه هموار

مـي تـوان در مؤلفـه هـاي     امنيتي در روابط ايران و افغانسـتان را   -همترين منابع تنش زاي سياسيم .به مخاطره افكنده است
سياسـي و   كه اقـدامات منفـي   تروريستيفعاليت گروه هاي  مرزها، سوي اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر در داخل و آن فعاليت

با حمله  .، جستجو كردجرائم خشنو قاچاق  ن حضور،و تبعات ناشي از اي مهاجرين افغانحضور  ضد امنيتي مرتكب مي شوند،
مناطق پيراموني ايران تغييراتي را پذيرا شد و حوزه نفوذ سنتي ايران را محـدود   ، آمريكا به افغانستان و اشغال نظامي آن كشور

موجب كـاهش  ) همكاري به طور غيرمستقيم و بر مبناي(حضور آمريكا درافغانستان و در پاكستان . و در تنگناي شديد قرار داد
اي در  اتمي شدن پاكستان و ظهور يـك قـدرت هسـته   . شد آمريكاقدرت مانور ايران در افغانستان و گسترش حوزه ژئوپليتيكي 

گيـري روابـط    همسايگي ايران و همكاري استراتژيك اين كشور با آمريكا در منطقه به ويـژه در افغانسـتان و اخـتالل در شـكل    
هـاي بسـيار    ، چين و هند و معرفي افغانستان به عنوان يك رقيب ژئوپليتيكي براي ايران از جمله مؤلفـه راهبردي ايران، روسيه

بـا   .)57: 1380يونسـيان،  (اي باال برده است پذيري ايران را در اين حوزه ژئوپليتيكي بطور فزاينده مهمي است كه ميزان آسيب
هاي تأثيرگذاردر تأمين امنيت داخلـي كشـور بـه نـوعي      مؤلفه وجهي ازبخش قابل تتوان ادعا كرد كه  توجه به اين مطالب  مي

نقصـان در   زمينـه  روابط كشور بـا همسـايگان   پذيري در متأثر از متغيرهاي خارج از مرزهاي سرزميني است لذا هر گونه آسيب
  .نمايد امنيت داخلي و امنيت ملي را فراهم مي
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  روش انجام تحقيق
روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي روشـهاي انطبـاق آگـاهي بـا شـناخت      . بي به شناخت استروش در تحقيق علمي راه دستيا

با توجه به اهميت مطالب و به روز بودن آنها و مالحظات مرتبط با متغيرها و گزاره هاي دخيل در رونـد تحقيـق و ابعـاد    . است
.  ه اسـت تحليلي اسـتفاده شـد   –روش توصيفي  سياسي ميان دو كشور ايران و افغانستان از چهارچوب -گسترده مسائل امنيتي

منابع سياسي، امنيتي تنش زا در روابط دو جانبه ايران و افغانستان كدامند؟ پرسش اصلي اين پژوهش، اين است كه مهمترين 
اقـوام و   قاچاق مواد مخدر،  پناهندگان افغـاني، مسـأله  : مؤلفه هايي چون «و فرضيه اصلي بر اين پايه استوار گرديده است كه  

عواملي هستند ... مذاهب در دو سوي مرزها، تروريسم، حضور نيروهاي فرا منطقه اي در افغانستان، اختالفات ارضي و مرزي،  و 
كه در حيطه ي روابط ايران و افغانستان، سرنوشت دو كشور را به هم پيوند مي زند و آنها را بـه همكـاري نزديـك و مشـترك     

  .وادار مي كند
  مباحث نظري

. است و تعاريف گوناگوني كه تقريباً معاني يكساني را مي رساند، از آن به دست آمـده اسـت  » امن«واژه عربي از ريشه  :منيتا
: 1360عميـد، (معنـا شـده اسـت   » در امان بودن، ايمني، بي ترسـي، آرامـش و آسـودگي   «: در فرهنگ فارسي عميد، امنيت به 

لت فراغت از هر گونه تهديد يا حمله يا آمادگي بـراي رويـارويي بـا هـر تهديـد و      در دانشنامه سياسي، امنيت در لغت، حا).25
همچنين به صورت نسبتاً جامع در فرهنگ علوم سياسـي، امنيـت چنـين تعريـف شـده       ).38: 1366آشوري،(حمله آمده است

  :است
مذاكره به جاي محاربـه و قصـد    تضمين ايمني، يعني قراردادهاي تنظيمي سياسي براي كاهش احتمال بروز جنگ، برقراري. 1

  حفاظت از صلح به عنوان شرط طبيعي بين دولت ها؛
: 1376آقابخشـي، (مصونيت از تعرض و تصرف اجباري و دور ماندن از مخاطرات و تعديات به حقـوق و آزادي هـاي مشـروع   . 2

384.(  
ليت همسايه تداخل پيدا نكنـد، ناچـار بـه    انسان ها براي مشخص ساختن پيرامون فعاليت خود، آن گونه كه با گستره فعا :مرز

تعيين خطوطي قراردادي در بخش پاياني و پيراموني محيط زيست يا قلمرو خود مي باشند كه گونه گسترش يافته اين مفهوم 
خط پيراموني است كه بخش پاياني گستره فعاليت يك ملت را مشخص مي سازد و جنبه اي سياسي پيدا مـي كنـد كـه مـرز     

ملـت هـا    -مرزها حدود ملت ها و كشورها را مشخص كرده و بنابراين معـرف كشـور   ).40: 1381مجتهدزاده، (شودخوانده مي 
: 1375ميرحيدر،(مرزها به طور هم زمان، ابزار سياست كشور، تجلي و وسيله قدرت و تعيين كننده امنيت ملي هستند. هستند

141.(  
كاري كه پنهاني و با تردستي انجام شود، خريد و فروش كاالهـايي كـه    تردستي،: قاچاق كلمه اي تركي است به معني :قاچاق

: 1355عميـد، (در انحصار دولت بوده يا معامله آنها ممنوع باشد؛ وارد يا صادر كردن كاالهايي كه ورود و صدور آنها ممنوع است
بـه طـور   . رود آن به كشور ممنوع باشـد قاچاق يعني كاري بر خالف قانون كه پنهاني انجام شود و متاعي كه معامله يا و). 156

ي عليه آن وضـع كـرده باشـد قاچـاق     كلي، هر نوع معامله يا مبادله كاال با پول يا كااليي ديگر كه دولت محدوديت يا ممنوعيت
قاچاق تحت عناوين مختلف دسته بندي مي شود، مثالً در يك دسته بندي، مي تـوان آن  ). 76: 1377بنائي،(محسوب مي شود

در اين تقسيم بندي مبدأ و مقصد قاچاق در نظـر  . قاچاق داخلي از يك سو و از سويي ديگر به قاچاق خارجي تقسيم كرد را به
گرفته مي شود و هرگاه اين دو نقطه درون كشور واحدي باشند قاچاق داخلي و در غير اين صورت قاچاق خارجي محسوب مي 

  ). 27: 1378سيف،(شود
سياسي به اعمال و اقدامات خشونت آميز جهت نيل به مقاصد سياسي بـا هـدف از ميـان برداشـتن     ترور در ادبيات  :تروريسم

رقبا اطالق مي شود و اگر چه پيشينه ديرينه دارد اما در نيمه دوم قرن بيستم به عنوان آموزه فكري توجيه كننده بهره گيـري  
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تروريسـم  اساسـاً    ).148: 1384سـيمبر، (تبـديل شـد  از فشار و خشونت براي پيشبرد اهداف سياسي به دل مشغولي مستمري 
اما از ساير پديده هايي كه سياسي هستند و در علم سياست مورد تحليل و بررسي قرار مـي گيرنـد از   . پديده اي سياسي است

ريسـم  بـا ايـن حـال، ترو   . جمله پديده هاي انقالب، شورش، كودتا، راهزني، جنگ، عمليات چريكي و امثال اينها، متفاوت است
تا به حال، هـيچ  . همراه با خشونت است و سعي دارد در جامعه ارعاب و وحشت ايجاد كند تا به اهداف سياسي خود دست يابد

تعريف جامع و مانع درباره تروريسم ارائه نشده است كه محققان و متخصصان و صاحب نظران اين حوزه، روي آن توافق داشته 
اما صاحب نظران در مورد يك ويژگي آن اتفاق نظر دارنـد و آن  . وحدت نظري وجود ندارد در نتيجه در تعريف تروريسم. باشند

  ). 148: 1387فيرحي،(هم اين است كه تروريسم هميشه با خشونت و يا تهديد به خشونت همراه است
ميراث تاريخي، از سـاير   اصطالح قوميت به گروهي اشاره دارد كه با ويژگي هاي بنيادي از قبيل زبان، آداب و رسوم و: قوميت

واژه قوميت بيشتر اسـتفاده  ). 22: 1387كريمي،(گروه هاي اجتماعي كه داراي پيوستگي و هم بستگي نژادي هستند، متمايزند
: در اين ميان تعريف آنتوني اسميت داراي كاربرد بـااليي اسـت  . هاي متفاوتي از آن صورت گرفته است كاربردي دارد و برداشت

ز يك جمعيت انساني مشخص با يك افسانه اجداد مشترك ، خاطرات مشترك ، عناصر فرهنگـي، پيونـد بـا يـك     قوم عبارت ا«
كه عناصر محوري هويت، اعتقاد، آگاهي و فرهنگ مشترك » سرزمين تاريخي يا وطن و ميزاني از حس منافع و مسئوليت است

از مسائل بسيار رايج در عرصه سياسـت و فرهنـگ و جامعـه    مساله قوميت در دنياي امروز يكي  ).54: 1377ايوبي،(را داراست 
در زبان روزمره واژه قوميت، هنوز داللت به مسائل اقليت ها و روابط نژادي دارد، اما فارغ از اين نگاه عاميانه و سـنتي بـه   . است

. مر قـومي تـدوين كـرده اسـت    تري را در بررسي ا تر و عقالني شناسي رويكردهاي دقيق علوم اجتماعي و باالخص انسان قوميت، 
اهميت يافتن مساله قوميت در انسانشناسي به حدي است كه در ساختار تحليلي انسانشناختي ، واحد اساسي تحليلي از قبيلـه  

  ). 168:  1381جنكينز( به گروه قومي تغيير كرده است 
  يافته هاي تحقيق

  در مرزهاي جنوب شرقيسياسي  ايران و افغانستان  -مهمترين منابع چالش زاي امنيتي
عدم وجود ثبات سياسي، اداري، اقتصادي در افغانستان از چندين دهه قبل به ويژه بعد از خروج شـوروي سـابق از ايـن كشـور     

سال پيش بدين سـو، افغانسـتان    130به طوري كه از . تاكنون همواره منشأ بروز مشكالتي در مرزهاي شرقي كشور بوده است
). 16: 1386زرقـاني، (انتشار امواج بحران زا به دولت هاي همجوار به ويژه ايران و پاكستان بوده اسـت دست كم شش بار كانون 

منبـع مشـاجره فعـال يـا پنهـان       10منبع تنش و مشاجره پايه اي با همسايگانش تقريباً در قبال هر همسايه،  57افغانستان با 
  :ا مهمترين چالش هاي اين كشور در مرزهاي شرقي كشور عبارتند ازافغانستان منابع تنش زاي زيادي با ايران دارد، ام. دارد

  مواد مخدر -1
صدور مواد مخدر از افغانستان به ايران براي مصرف داخلي و انتقال به اروپا، در شمار منابع اصلي و فعال بـودن تـنش بـين دو    

اين است كه ايران به رغم صـرف هزينـه هـاي     مهمترين چالش ايران با افغانستان،  ).150: 1379كريمي پور،(كشور بوده است
. سنگين انساني و مالي در طي سه دهه گذشته، همچنان با معضل مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ايران روبرو است
ق بر اساس برخي آمارهاي منتشر شده، مواد مخدر مهمترين منبع اقتصادي مردم افغانستان اسـت كـه آن كشـور از ايـن طريـ     

ايران به لحاظ همسايگي با افغانستان و به ويژه به اين علت كـه راه عبـور كـاروان    . ميليارد دالر درآمد دارد 2/1ساالنه بيش از 
يكي از نتيجه هاي ورود كـالن مـواد مخـدر از افغانسـتان بـه      . هاي قاچاق مواد مخدر است، لطمات زيادي را متحمل مي شود

 ).151: همـان (و جرم و جنايت هاي ناشي از ترانزيـت و توزيـع ايـن مـواد در كشـور بـوده اسـت        ايران، باال رفتن آمار معتادان
  :مهمترين داليل و چالش هاي توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان عبارتند از

 گره خوردگي اقتصاد افغانستان با تجارت مواد مخدر -1
 كم هزينه و سهل بودن كشت خشخاش -2
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 يمت مواد مخدرتقاضا، بستر ساز افزايش ق -3
 برخورد انفعالي دولت افغانستان با كشت خشخاش -4
 نبود ثبات امنيتي در افغانستان -5
 تأمين منابع مالي دولت از اقتصاد مواد مخدر -6
 عملي نشدن كمك هاي مالي غربي ها به كشاورزان -7
 پيش خريد ترياك توسط تجار مواد مخدر -8
 موجود رقابت اقتصاد پنهان بين قوم پشتون و ديگر اقوا -9

  دست نشانده بودن دولت افغانستان -10
  ).261-265: 1386غنجي،(افزايش گرايش به مصرف مواد مخدر -10
 

  در افغانستان 2008تا2003ميزان تحت كشت خشخاش و توليد ترياك طي سال هاي :  1نمودار شماره

 
(Report to Congress, 2009: 97) 

  
كه هر سه كشور ايران، افغانستان و پاكستان براي مهار آن نيازمنـد يـك    قاچاق مواد مخدر و قاچاق كاال از جمله مسائلي است

حـال آن كـه   . مواد مخدر همواره از دغدغه هـاي جـدي و اساسـي بـراي ايـران بـوده اسـت       . همكاري نزديك و سازنده هستند
ختـه انـد و تـا كنـون     دولتمردان پاكستان و افغانستان به دليل وجود مشكالت و چالش هاي سياست داخلي كمتـر بـه آن پردا  
 .مبارزه با معضل مواد مخدر از اولويت هاي اساسي در سياست گذاري اين كشورها برخوردار نبوده است

  
  پناهندگان افغاني  -2

يكي ديگر از مشكالتي كه كشور ايران از گذشته هاي دور تا به امروز با آن دست به گريبان بوده و هنوز نيز مـي باشـد، اوضـاع    
وجود . اين كشور در همسايگي ايران و پاكستان قرار گرفته و مرزهاي طوالني با هر دو كشور دارد. افغانستان استآشفته كشور 

كشـور ايـران   . ثبات و امنيت در افغانستان به عنوان همسايه مشترك دو كشور از دغدغه هاي اساسي ايـران و پاكسـتان اسـت   
به علت وجود ناامني در افغانستان و نبود زير ساخت هاي اقتصـادي جهـت    جمعيت كثيري از پناه جويان افغاني را پذيرفته كه

هـم چنـين   . ادامه معيشت قادر به بازگشت به كشور خود نيستند و اين امر هزينه سنگيني را به كشور تحميـل سـاخته اسـت   
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ه ساز بـه وجـود آمـدن بحـران     وجود ناامني داخلي در افغانستان تأثير به سزايي بر امور امنيتي كشورمان خواهد داشت و زمين
هجوم مهاجران افغاني جداي از آن كه ثبات داخلي را تهديد مي كند، مـوجي از  ). 502: 1390احمدي پور،(امنيتي خواهد شد

تنش هاي داخلي را به وجود مي آورد كه موجب مي شود يك هزينه اضافي بر سيستم هاي اقتصادي دولت هاي ايـن منطقـه،   
هم چنين روي آوردن گروه هايي از اين مهاجرين بـه  . داقل نيازهاي معيشتي اين مهاجران تحميل شودبراي جواب گويي به ح

كارهاي خالف مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، آدم ربايي و غيره، هراس و وحشت را در بين مردم دو كشـور ايـران و پاكسـتان    
شهرهاي بزرگ و تكدي گري از پيامدهاي حضـور مهـاجرين   زاغه نشيني در اطراف . ايجاد و امنيت داخلي را شكننده مي سازد

  . افغاني در فضاي جغرافيايي ايران است
  مذهب  -3

رقابت گروه هاي مختلف با مذاهب گوناگون در يك كشور همواره مي تواند يكي از كانون هاي چالش بر انگيز در يـك كشـور و   
تنش هاي مـذهبي بـه   . يكي از عوامل ناامني در اين كشور بوده استمذهب در افغانستان نيز . يا بين كشور با كشور ديگر باشد

عامل مـذهب، همـواره   . ويژه بين شيعه و سني يا شيعه با ديگر مذاهب در افغانستان، پيامدهايي را براي ايران در برداشته است
ار حكومت هـاي پشـتون سـني    هزاره هاي شيعه مذهب، همواره زير فش. در مناسبات ايران و افغانستان ايفاي نقش كرده است

يكي سياسـت مـذهبي    .دست كم در دو مقطع عامل مذهب پر رنگ تر از ساير عوامل بوده است. مذهب، متوجه ايران بوده اند
دوران امير عبدالرحمان خان كه شيعيان افغانستان به شدت تحت فشار قرار گرفته و ديگري دوره طالبـان كـه بـاز هـم عامـل      

هـزاره هـا و خـاوري هـاي     . در اين دو دوره، ايران درگير مشكل افغانسـتان بـود  . انستان مشكل ساز شدمذهب، براي مردم افغ
سيستان و خراسان را مي توان بقاياي مهاجران هزاره اي دانست كه هر وقت تحت فشار قرار داشتند راه ايران را در پـيش مـي   

ه جبهه متحـد شـمال و جمعيـت اسـالمي برهـان الـدين ربـاني و        ايران به اقليت شيعه هزاره و در حد گسترده تر ب. گرفته اند
ــرات نظــر مثبــت داشــت   ــر بحــران افغانســتان شــده    . اســماعيل خــان در ه ــا ناخواســته درگي ــران خواســته ي ــابراين، اي بن

. اوج تنش هاي مذهبي در افغانستان را مي توان به دوره حكومت طالبان بـر افغانسـتان نسـبت داد    ).15: 1383مالزهي،(است
چرا كه تفوق طالبان در افغانستان نه تنها آوارگان جديدي را خلق كرد، بلكه با افزايش بي ثباتي در افغانسـتان موجـب خنثـي    

يكي از مهمترين نگراني هاي ايران ). 258: 1384حاجي يوسفي،(شدن سياست ايران در بازگشت مهاجران به كشورشان گرديد
 2000حـدود  (قتل و عام شيعيان در مزار شريف. اي اين گروه  در كشتار شيعيان بوداز تسلط طالبان بر افغانستان و سياست ه

توسط نيروهاي طالبان، روابط ) هشت ديپلمات و يك خبرنگار ايراني(و همچنين شهادت نه ايراني) شيعه در سقوط مزار شريف
يت مادي و معنوي در مناسبات ايـران و افغانسـتان   انتظار شيعيان از ايران براي حما. ايران و طالبان را وارد مرحله بحراني نمود

  .از اهميت خاصي برخوردار بوده است
  تروريسم  -4 

به دنبال شكست طالبان در افغانستان، اين فرض وجود داشت كه وضعيت كشور به حالت آرامش و ثبـات سياسـي سـوق پيـدا     
در افغانستان و حتي در پاكسـتان فعـال هسـتند و زمينـه     خواهد كرد، اما حوادث بعدي نشان داد گروه طالبان و القاعده هنوز 

در سال هاي اخير، حمالت طالبان از نظر كمي و تعداد و كيفي و شدت تهـاجم افـزايش   . هاي تروريسم در حال گسترش است
گـزارش  .نيروهاي شبه نظامي طالبان، روش هاي تله انفجاري و يا بمب گذاري هاي انتحاري را شدت بخشيده اند. داشته است

، عمليات ضد نـاتو  2008بر پايه گزارش ارائه شده به كنگره آمريكا در سال . هاي ديگر از وخيم تربودن اوضاع حكايت مي كند
درصد و  30بر پايه اين گزارش، درصد اقدامات تروريستي عليه مردم افغانستان، . از سوي طالبان گسترش بيشتري داشته است

  Morelli, 2009 : 2) .(افزايش داشته است 2007مقايسه با سال  درصد در 40عليه قواي آمريكا، 
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  2010تا مارس 2009تعداد عمليات خرابكارانه و تروريستي در افغانستان بين اكتبر: 1جدول شماره 
  كل  آتش مستقيم  آتش غير مستقيم  تله انفجاري  حمله انتحاري  فرماندهي منطقه اي

  7530  3467  346  3594  123  جنوب
  2772  1268  732  708  64  شرق
  515  263  46  184  22  غرب
  413  278  19  102  14  شمال
  80  25  20  29  6  پايتخت
  11360  5301  1163  4617  229  كل

  148: 1389بزرگمهري،: منبع
  

طالبان كه عمدتاً از پشتون ها هستند، : گروه هاي شورشي در افغانستان، از قبايل و دستجات متعدد تشكيل شده اند كه شامل
القاعده، حزب اسالمي گلبدين، حزب اسالمي خالص، شبكه حقاني، شـريعت محمـدي، لشـكر اسـالم، لشـكر طيبـه و جنـبش        

  .اسالمي ازبكستان مي گردند
نمودار زير حجم تلفات قواي مختلف اعم از نيروهاي ايساف و آمريكايي، نيروهاي امنيت ملي افغانستان، شبه نظاميان شورشي، 

  .شناخته را نشان مي دهدشهروندان عادي و نا
  

 )2009-2010(حجم تلفات در اثر حمالت گروه هاي شبه نظامي تروريستي: 2نمودار شماره

  
(Report On Progress Toward, 2010 :23)      

  
متر كيلـو  936با توجه به پيوندهاي جغرافيايي افغانستان با ايران و مرزهاي گسترده جغرافيايي اين كشور با ايـران كـه حـدود    

صدور و گسترش جغرافيايي تروريسم در حاشيه شرقي ايران خطر رو به تزايدي خواهد بود كـه در وهلـه اول مخـاطرات    . است
  .منطقه اي ناشي از جغرافياي تروريسم، كشور ايران را متأثر خواهد ساخت
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  محدوده اثرگذاري منطقه اي جغرافياي تروريسم از سوي افغانستان: 1نقشه شماره 

  
  ).23: 1389رحيمي،: (منبع

همان طوري كه در نقشه مشاهده مي شود، در مرحله نخست حوزه جغرافيـاي تروريسـم افغانسـتان حاشـيه مرزهـاي جنـوب       
در حاشـيه  .شرقي كشور ايران كه داراي مالحظات قومي، مذهبي و فرهنگي نسبت به  مركز هستند را بـه وجـود خواهـد آورد   

مي شود كه مناقشات قومي و مذهبي در قالب جنگ با تروريسم در مناطق وزيرستان شـمالي و  غربي، كشور پاكستان مشاهده 
به طـوري كـه نخسـتين تـأثير امنيتـي آن،      . جنوبي وضعيت خطرناك و فاجعه باري براي پاكستان و منطقه ايجاد نموده است

ستان و نيز تعميـق خطـر افـراط گرايـي     گسترده شدن شكاف هاي قومي و مذهبي بين پشتون هاي پاكستان و ساير اقوام پاك
بنابراين با توجه به گسترش جغرافياي تروريسم، منطقه جنوب آسياي غربي و . مذهبي در اين مناطق و گسترش آن خواهد بود

در صورتي كه ايـران بـه   . آسياي مركزي مي تواند نخستين جغرافيايي باشد كه در دام تروريسم مبهم  غربي گرفتار خواهد شد
ن بزرگ ترين و مهم ترين همسايه افغانستان، در كانون توجه اياالت متحده و غرب براي درگير شدن در دامان تروريسم و عنوا

با توجه به تعارض و تضاد منافع ايران بـا ايـاالت متحـده، ايـن كشـور در      . افراط گرايي حاصل از جغرافياي افغانستان مي باشد
  :اين تأثيرات عبارتنداز. منيتي را از اين حوزه تروريستي داشته استهمسايگي افغانستان بيشترين تأثيرات ا

صدور تروريسم به ايران و شكل گيري جريانات افراطي مذهبي و قومي در جنوب شرق و شرق ايران، مانند گروه تروريستي  -1
  ؛...جنداهللا و ساير گروه هاي مشابه

 اد مخدر و قاچاق و تشديد نا امني و بي ثباتي در مرزهاي شرقي؛آسيب پذيري مرزي و شكل گيري گروه هاي مافيايي مو -2
شكل گيري مرزهايي با كاركرد امنيتي به جاي تأكيد بر امر توسعه در منـاطق مـرزي و عـدم تبـديل مرزهـاي شـرقي بـه         -3

 مرزهاي اقتصادي؛ 
 امنيت در مبدأ؛ تداوم هجوم مهاجرين و آواره شدگان اتباع افغاني به ايران به دليل عدم ثبات و -4
افزايش سطح بي اعتمادي بين كشورهاي همسايه و جلوگيري از شكل گيري بلوك هاي منطقه اي مثبت و كـارا در حـوزه    -5

 امنيتي و سياسي؛
  ).25: همان(درگيري ايران با پي آمدهاي مستقيم و غير مستقيم تروريسم و افزايش هزينه هاي نظامي و امنيتي ايران -6

ايران اجازه مي دهد تا در مورد مهار مخاطرات امنيتي حاصل از شكل گيري جغرافياي تروريسم در افغانسـتان،   اين وضعيت به
  .برنامه هاي امنيتي يك جانبه و چند جانبه را به دست گيرد كه خود بر ابعاد پيچيده اين مسئله خواهد افزود
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  نيروهاي خارجي در افغانستان -5
آسيا به دليل موقعيت جغرافيايي ويژه، منابع عظيم انرژي و ويژگي هاي ژئـوپليتيكي خـاص خـود     منطقه خاورميانه و غرب    

اين قدرت ها هميشه در پي حضور و اعمال قدرت . همواره در كانون توجهات قدرت هاي بزرگ از گذشته تا به امروز بوده است
سپتامبر شرايط را براي حضور بيش از پيش قـدرت   11حادثه . خود بر اين منطقه و در نتيجه تأمين منافع پايدار خود بوده اند

اشغال كشور افغانستان و پايگاه هـاي  . هاي خارجي به بهانه حفظ صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي در منطقه فراهم نمود
ها به امنيت افغانستان و حضور اين نيروها در افغانستان نه تن. نظامي آمريكا در منطقه، صحت اين مطلب را به اثبات مي رساند

پايگـاه شـيندند در    ).167: 1382راستي و رحيمـي، (منطقه كمك نكرده، بلكه خشونت و ناامني را در منطقه افزايش داده است
اكنـون در تصـرف نيروهـاي    . غرب افغانستان و در نزديكي مرزهاي شرقي ايران كه توسط ارتش شوروي سابق ساخته شده بود

ناتو در حالي خبر از بازسازي و توسعه پايگاه هوايي شيندند مي دهد كه در سال جاري پنتاگون از احـداث   .آمريكايي قرار دارد
بر مبناي اين خبر، پنتاگون در نظر دارد تا عـالوه بـر سـاخت ايـن     . پايگاه هوايي جديدي در مجاورت فرودگاه شيندند خبر داد

با بودجه اي بالغ بـر يـك   » هلمند«و » مزار شريف«يي ديگر در واليت هايپايگاه هوا 2پايگاه در نزديكي مرزهاي شرقي ايران، 
عالوه بر آمريكا، نيروهاي چند مليتي با عنـوان ايسـاف نيـز بـه سـركردگي نـاتو در       . ميليارد و سيصد ميليون دالر احداث كند

همراه بود، اما تداوم حضور آن در افغانستان ورود ناتو به افغانستان، اگر چه به آرامي و با استقبال نسبي . افغانستان حضور دارند
از منظر آمريكايي ها، حضور ناتو در افغانستان عمالً آزمـوني بـراي ايـن سـازمان اسـت تـا       . با چالش هاي متعددي مواجه است

 ,Morelli)توانايي هاي خود را در منطقه اي خارج از اروپا به محك گذاشـته و نقـاط ضـعف و قـوت خـود را ارزيـابي نمايـد       
2009: 1).  

مركز فرماندهي ايساف در كابل مستقر است و پنچ قرارگاه فرماندهي منطقه اي، وظيفه هـدايت نيروهـاي ايسـاف را بـر عهـده      
هر يك از اين قرارگاه ها تحت فرماندهي يكي از كشورهايي است كـه در آن منطقـه   . شمال، غرب، شرق، جنوب و مركز: دارند

  .ه استنيروهاي عمده اي را مستقر كرد
  

  فرماندهي هاي منطقه اي، پنچ گانه ايساف در افغانستان: 2نقشه شماره

  
  ).146: 1389بزرگمهري، : (منبع
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  حقابه رودخانه هيرمند -6
يكي ديگر از اختالفات ميان ايران و افغانستان كه سابقه اي طوالني نيز دارد، اختالف دو كشـور دربـاره نحـوه تقسـيم آب           

اين رودخانه كه از كوههاي در شمال غربي كابل سرچشمه مي گيرد، هزار كيلومتر در افغانستان جريان . د استرودخانه هيرمن
باز مي گردد كه حاكمان افغاني تأكيد داشـتند كـه حـق     1870اختالفات بر سر اين رودخانه به دهه . دارد تا به ايران مي رسد

رودخانه هيرمند براي كشاورزان افغـاني و ايرانـي اهميتـي حيـاتي دارد،     . دارند درباره وضعيت اين رودخانه تصميم گيري كنند
سرانجام پس از مذاكرات طوالني ميان مقام هاي دو كشور، طرفين در . زيرا مهمترين منبع آبي در اين منطقه به شمار مي رود

وافقنامه نيز اختالفات را به طـور قطعـي   براي تقسيم عادالنه رودخانه هيرمند به توافق رسيدند، اما در نهايت اين ت 1939سال 
با روي كارآمدن دولت حامد كرزاي و با استفاده از جو مسالمت آميز فراهم شده ميان دو كشـور، بـار ديگـر مسـئله     . حل نكرد

راه  اما با اين اوصاف به نظر مي رسد دو كشور هنوز نتوانسته اند به. تقسيم آب رودخانه هيرمند در مذاكرات طرفين مطرح شد
دولت هاي افغانستان همواره از هيرمنـد بـه عنـوان    ). 97: 1387ثقفي عامري،احدي،(حل مناسبي براي اين مسئله دست يابند

در واقع هيرمند اهرم دايمي افغان هـا بـراي سـودجويي از آن در مناسـبات     . ابزاري براي حل مسايل خود با ايران سود برده اند
در مجموع، هيرمند و حقابه آن، هم چنان در روابط دو كشور، يـك عامـل   . يران بوده استاقتصادي و حتي نظامي با ا -سياسي

  .مشاجره پايدار باقي مانده است و دور نماي روشني براي حل و فصل آن به چشم نمي خورد
 هـاي  سياست خصوصاً و گرانه آمريكا اشغال هاي سياست وجود افغانستان، در امنيت و صلح وجود عدمبي ثباتي سياسي،      

 هباندهاي قاچاق اسلحه و گروههاي خرابكارانه به ايران مـواردي اسـت كـه همـوار     ،ان به منظور انتقال مواد مخدرخارجي پنهان
  .در مرزهاي جنوب شرقي ايران گرديده استامنيتي  يثباتسبب بي 

غانستان كه متوجه مرزهاي جنوب شرقي مرزهاي اف عوامل و موضوعات تهديد آفرين از سوي با توجه به اين مطالب، مهمترين 
  :ايران هستند عبارتند از

  امنيتي كشورهاي فرامنطقه اي و در رأس آنها آمريكا؛ -چالش هاي امنيتي ناشي از افزايش حضور نظامي -1
 نفوذ پاكستان در افغانستان و تمايل تاريخي پاكستان براي ايجاد دولتي دست نشانده در كابل؛ -2
 انستان در نواحي مرزي با ايران؛وجود حاكميت ضعيف افغ -3
استفاده سياسي افغانستان از آب هيرمند به بهانه خشكسالي براي فشار به ايران تحت نفوذ كشـورهاي فرامنطقـه اي    -4

 علي الخصوص در چند سال اخير كه به شدت باعث آسيب رساندن به بخش اقتصادي منطقه سيستان گرديده است؛
 مان فراري به افغانستان؛عدم همكاري جدي در استرداد مجر -5
وجود جمعيت باالي بيكار در افغانستان و مهاجرت مداوم آنها به ايران براي كار و پيـدايش مسـأله قاچـاق انسـان در      -6

 مرزهاي سيستان و بلوچستان؛
 افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان و ترانزيت آن از مرزهاي جنوب شرقي كشور؛ -7
  .ركزي افغانستان بر مناطق همجوار با مرزهاي جنوب شرقي ايرانو نهايتاً عدم حاكميت دولت م -8
  

 منابع چالش زا و مهمترين داليل اهميت ايران و افغانستان براي يكديگر:  2 جدول شماره
  داليل اهميت افغانستان براي ايران  داليل اهميت ايران براي افغانستان  منابع تنش ايران و افغانستان

 قاچاق ●
 فغانيپناهندگان ا ●
 مذهب ●
 تروريسم ●

ايران بهتـرين مسـير بـراي دسـت يـابي       ●
 باشدافغانستان به آبهاي آزاد مي 

ايران بهترين مسير حمل مواد مخدر بـه   ●
 اروپا مي باشد

تأثيرپذيري شـديد امنيـت داخلـي     ●
 ايران از افغانستان

ــراي    ● ــير ب ــرين مس ــتان بهت افغانس
دسترسي ايران به كشـور تاجيكسـتان   
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 نيروهاي خارجي در افغانستان ●
 حقابه هيرمند ●
  قاچاق سالح ●
 قاچاق كاال ●
  قاچاق سوخت●
  مسأله جرايم سازمان يافته ●
 اشرار و قاچاقچيان●
مسأله مـرتبط بـا فـرق مـذهبي و      ●

  اختالفات موجود

 نياز به نفت و گاز ايران ●
ايران دروازه ورود افغانستان به اروپا مـي   ●

  .باشد

 مي باشد
الم گرايان و گروه هاي ضد وجود اس ●

ايرانــي دســت نشــانده عربســـتان و    
 پاكستان در افغانستان

حضور نظـامي نيروهـاي بيگانـه در     ●
 افغانستان

  نياز شديد ايران به آبهاي افغانستان ●

  
  نتيجه گيري

كشوري ارتبـاط  هر كشوري از سه عنصر اصلي ملت، سرزمين و حكومت تشكيل مي شود و بديهي است اقتدار و يا ضعف هر   
مستقيم با سه عامل فوق الذكر دارد و از طرفي مي توان گفت هر كشوري براي حفظ موجوديت خود بايد عناصـر يـاد شـده را    

در عنصر سرزمين يكي از مقوالت مهم، مناطق مرزي آن سرزمين است كه دولت ها اغلب به اين مهم توجه دارند و . حفظ كند
عالوه بر اين مرزها از اين بعد كه چه كساني تعرض . و تقويت حدود و ثغور خود مي نمايند سرمايه گذاري هايي را جهت حفظ

به هر حال اهداف و يا منافع آنها هر چه كـه باشـد، باعـث مخـدوش شـدن      . مي كنند و هدف آنها چيست، مورد توجه هستند
و موقعيت مرزهاي شرقي جمهوري اسالمي با نگاهي به وضعيت . امنيت و حاكميت دولت همسايه در مناطق مرزي خواهد شد

ايران، مشاهده مي كنيم كه به صورت بالقوه و بالفعل از سوي متعرضين داراي انگيزه ها و مقاصد گوناگون مورد تهديد اسـت و  
كشت خشخاش از سـاليان دور در ايـن كشـور    . در كنار آن وضعيت نابسامان خود كشور افغانستان در دهه هاي اخير مي باشد

واقع شدن كشور ايران در نزديكـي هـالل طاليـي و    . رت مي گرفته و عمده مواد مخدر توليد شده وارد ايران مي شده استصو
واقع شدن كشورهاي آسياي مركزي در شمال، درياي عمان و اقيانوس هند در جنوب آن از دير باز معبر بسيار مناسـبي بـراي   

مسأله مواد مخدر خود باعث گسـترش  . و كشورهاي حوزه بالكان صورت مي گيرد ترانزيت مواد مخدر بوده كه از آن جا به اروپا
عالوه بر اين بي ثباتي . در شهرهاي هم مرز با افغانستان شده است... انواع شرارت ها، سرقت، آدم ربايي، گروگان گيري، قتل و 

اي گـروه هـاي تروريسـتي چـون، طالبـان،      سياسي در سال هاي اخير در افغانستان باعث شده كه اين كشور به مكان امني بـر 
به طـور كلـي در خصـوص چـالش هـاي      . تبديل شود و شبكه هاي مافيايي بين المللي مواد مخدر را به وجود آورند... القاعده و

ايران و افغانستان در مرزهاي شرقي بايد گفت كه افغانستان تا آينده اي نامعلوم هـم چنـان در شـمار كشـورهاي بـي ثبـات و       
در واقع تا زمان روي كار آمدن دولتي ميانـه رو، متمركـز و مـورد پـذيرش تمـامي قبايـل       . خيز جهان باقي خواهد ماند چالش

. شمالي و جنوبي، اين كشور صادر كننده انواع چالش و معضالت امنيتي و سياسي به ايران و ديگر همسايگان خود خواهد بـود 
افغانستان، باعث بروز تنش هاي گسترده با ايران اسـت، امـا منـابع بحـران     گر چه روي كار آمدن دولت حنفي و ضد شيعي در 

فقر، توسعه نيافتگي، رقابت هاي مستمر ژئوپليتيـك همسـايگان و قـدرت هـاي     : زاي اين كشور را مي بايست در عواملي چون
در و ناهماهنگي هاي قـومي و  بزرگ، تنش هاي ايدئولوژيك برخاسته از مدرسه هاي ديني عربستان و شبه قاره، توليد مواد مخ

  .مذهبي جستجو كرد
  :در خصوص بهبود روابط ميان جمهوري اسالمي ايران و افغانستان مي توان راهكارهاي ذيل را پيشنهاد داد

انجام اقدامات يكپارچه براي خروج اتباع افغانستان از كشور با استفاده از حمايت هاي بين المللي و تشويق آنها براي عزيمت   -
  .به كشورشان
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  .اتخاذ استراتژي دو جانبه در برخورد با شرارت هاي مرزي و مسأله قاچاق -
احيا تبادالت مرزي دو جانبه از طريق فعال كردن بازارچه هاي مرزي با مشاركت دو كشور به منظور فراهم آوردن فرصت  -

  .انان به مواد مخدرهاي شغلي در دو سوي مرز و جلوگيري از اشاعه مشاغل كاذب و روي آوردن جو
  .تعيين دقيق نوار مرزي در رودخانه هاي مرزي با توجه به توافقات و معاهدات بين المللي موجود -
  .برقراري روابط با كشور افغانستان در محدوده استان هاي هم مرز در ابعاد مختلف -
  . تلف از جمله بخش اقتصاديايجاد و فراهم نمودن زمينه مشاركت طرف هاي ايراني و افغاني در ابعاد مخ -
  .قانونمند كردن ورود و خروج افراد و ترانزيت كاال در گمركات مرزي دو كشور -
  .انجام كارهاي فرهنگي در افغانستان به منظور باال بردن فرهنگ اجتماعي زيستن و رعايت حق و حقوق ديگران -
ين دو كشور به منظور استفاده از توان و شناخت آنها در تأمين برقراري ارتباط سالم و نظارت شده و هماهنگ با قبايل مرزنش -

  .امنيت خودشان
گفتگوي مرزي و حل اختالفات جزئي با انتخاب استراتژي گفتگو و در پيش گرفتن سياست تنش زدايي و صلح جويي براي  -

  .مبادله افراد شرور، فرار و سارق
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