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چکیده

آغاز روابط ایران و افغانستان را می توان از زمان اعالم استقالل افغانستان دانست. نزدیکی جغرافیایی 

جامعۀ  در  ایران  از  مهم تر  نقشی  نتواند  دیگری  کشور  هیچ  تا  است  شده  موجب  تاریخی  روابط  و 

افغانستان بازی کند. در این زمینه این دو کشور در طول این سال ها روابط گوناگونی را در حوزه های 

سیاسی، اقتصادی و امنیتی داشته اند. مسئلۀ رودخانۀ هیرمند، مسئلۀ مواد مخدر و تروریسم طالبان 

و مسئلۀ مهاجران افغانی در کنار همکاری های اقتصادی از مهم ترین مسائل میان دو کشور در این 

و  ایران  پاسخ می دهیم که روابط  این پرسش  به  با روش توصیفی تحلیلی  مقاله  این  در  دوره است. 

افغانستان در سال های 2000 تا 2019 چگونه در فرایند غیرامنیتی شدن قرار می گیرد؟ با این هدف 

با بهره گیری از کاربـست مفـاهیم و مؤلفـه هـای نظـری امنیتی سازی و غیرامنیتی سازی در چارچوب 

مکتب امنیتی کپنهاگ تالش می کنیم شناخت و درک بهتری از مسائل غیرامنیتی سازی روابط ایران و 

افغانستان به دست آوریم. از این منظر در پاسخ به این پرسش مطرح می کنیم با خارج کردن تدریجی 

مسائل امنیتی از دایرۀ تنگ نظامی و سیاسی و انتقال سیاست خارجی از الیه های سیاسی امنیتی به 

الیه های اقتصادی و تجاری، روابط ایران و افغانستان در سطح های مورد نظر کارگزاران این دو کشور 

به سمت غیرامنیتی پیش خواهد رفت.

کلیدواژه ها: امنیتی سازی، دیپلماسی اقتصادی و تروریسم، غیرامنیتی سازی، مکتب کپنهاگ.

1. sb.iau2015@gmail.com
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مقدمه
دو کشور ایران و افغانستان که اشتراک های فرهنگی، زبانی، نژادی و مذهبی دارند می کوشند روابط 

با استفاده از این اشتراک ها مدیریت کنند. زیرا کشورهای واقع در یک حوزۀ جغرافیایی به  خود را 

حکم مؤلفه هایی همچون جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و فرهنگ بر یکدیگر تأثیر می گذارند و از یکدیگر 

نیز تأثیر می پذیرند. نگاهی به روابط جمهوری اسالمی ایران و افغانستان نشان می دهد که این دو 

کشور به دلیل همسایگی از یکدیگر متأثر می شوند. برای نمونه جنگ داخلی در افغانستان به بی ثباتی 

در مرزهای ایران و ورود مهاجران افغان به ایران انجامید.

عوامل متعددی در تدوین سیاست های امنیتی وجود دارد که مانع توسعۀ دیگر مناسبات و بروز 

چالش هایی در روابط ایران و افغانستان شده است. از دیدگاه ایران تحرکات نظامی ایاالت متحده و 

ناتو در افغانستان، تزلزل سیاسی و اجماعی و بی ثباتی اقتصادی که نتیجۀ حضور طالبان و القاعده 

به ویژه در دورۀ زمانی پس از سقوط طالبان یعنی  به همراه قاچاق مواد مخدر  افغانستان است،  در 

این  است.  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  تهدید  منابع  مجموعه   2000 تا   2019 سال های 

مناسبات  توسعۀ  مانع  و  یافته  ظهور  افغانستان  با  ایران  امنیتی  و  سیاسی  روابط  تدوین  در  رویکرد 

اقتصادی و تجاری به مثابۀ گام نخست همکاری و هماهنگی شده است. زیرا راهبرد سیاسی و امنیتی 

دارای تصویر تهدید و به مثابۀ سدی در مقابل تهدید تعریف می شود که مانع توسعۀ دیگر مناسبات 

خواهد بود. 

نگاه سیاسی و امنیتی صرف به مناسبات ایران و افغانستان، در ایجاد گفتمان خود و دیگری در 

میان برخی اقشار و تحقیر اتباع افغانستان در ایران تأثیر داشته است که نتیجۀ واکنشی آن نیز ارائۀ 

تصویری منفی از ایران و افزایش روند ایران هراسی در افغانستان بوده است. این مسئله مانع توسعۀ 

و جلوگیری  تنش ها  در خنثی کردن  بتواند  که  راهبردی  بنابراین  است.  تجاری  و  اقتصادی  مناسبات 

غیرامنیتی سازی  چگونگی  مهم،  مسئلۀ  واقع  در  دارد.  ویژه ای  اهمیت  باشد  مؤثر  آن  اوج گیری  از 

به منظور برطرف کردن تهدیدها و توسعۀ مناسبات است. پاسخ به پرسش خود را می توانیم در فرایند 

عملیاتی کردن رهیافت مکتب کپنهاک بیابیم. 

در  و  تک بعدی  را  امنیت  که  کسانی  نظرات  به  نظامی  تنگ  دایرۀ  از  خارج شدن  دیدگاه،  این  از 

ابعاد نظامی می دانستند، نقد وارد شده و امنیت فراگیر مطرح می شود. با این هدف در این پژوهش 

در  آن  تأثیر  و  تجاری  و  اقتصادی  مناسبات  تبیین  و  کپنهاگ  مکتب  نظریۀ  بررسی  با  می خواهیم 

این پرسش پاسخ دهیم که روابط  به  به منظور غیرامنیتی کردن روابط،  جهت گیری سیاست خارجی 

ایران و افغانستان در سال های 2019 تا 2000 چگونه در فرایند غیرامنیتی شدن قرار می گیرد؟
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چهارچوب نظری
امنیت از نظر بوزان عبارت است از احساس ایمنی )امنیت ذهنی(، حفاظت در مقابل خطر )امنیت 

عینی( و رهایی از تردید )اعتماد به دریافت های شخصی دیگران( )Buzan, 2011: 52(. فرایند 

امنیتی کردن موضوعات، چهار مرحلۀ اصلی را سپری می کند: 1. گفتمان امنیتی کننده که به تشخیص 

 .3 عمومی؛  پذیرش  و  مشروعیت بخشی   .2 دارد؛  اشاره  دولت  علیه  وجودی  تهدیدات  فوریت  و 

بر  اعمال  این  که  پیامدهایی  و  تأثیرات   .4 تهدیدات؛  با  برخورد  برای  اضطراری  امنیتی  عملیات 

مناسبات داخلی و خارجی دولت ها می گذارد )Buzan et al: 53(. بنابر راه کارهای عملی مکتب 

کپنهاک برای غیرامنیتی ساختن بسیاری از پدیده ها و تهدیدها، یک نظام سیاسی کارآمد قبل از توجه 

به ظاهر تهدید الزم است تا فرایند مولد تهدید امنیتی را به بحث بگذارد )Buzan, 2001: 14(. در 

واقع از نظر متفکران مکتب کپنهاک سیاست موفق آن است که بتواند موضوعات را از فضای امنیتی 

 .)Ebrahimi, 2001: 123( خارج و به فضای گفت وگو و دیپلماسی وارد سازد

به  تبدیل  پدیده  یک  زمانی  است.  کپنهاگ  مکتب  مهم  بسیار  مباحث  از  امنیتی ساختن1  مفهوم 

پدیده های امنیتی می شود که طی فرایندی، بازیگر پدیده را امنیتی کند و مخاطب وی نیز آن را بپذیرد. 

اعتقاد به »تجلی تهدید« و »پذیرش عمومی« دو رکن اصلی »منطق امنیتی کردن« را شکل می دهند 

)Ghoreyshi, 2014:33(. از نظر مکتب کپنهاگ، موفقیـت در امنیتـی سـازی یـک پدیده به دو 
عامل بستگی دارد:

1. شرایط درونی و زبانی و دستوری: یعنی باید قواعد پذیرفته شده ای وجود داشـته باشد که کنش 

منطبق با آن ها اجرایی شود. این عامل به بازیگر امنیتی سـاز و میـزان توانـایی وی در استفاده از 

مفاهیم و کلمات، براساس دستورهای زبان شناختی امنیت مربوط می شـود که بتواند کنشی مبتنی 

بر آن را ایجاد کند و پدیـده ای را وارد دسـته بنـدی مقـوالت امنیتـی کند.

2. شرایط بیرونی و زمینه ای و اجتماعی: یعنی بهره مندبودن از شرایط زمـانی و مکـانی مناسب 

شرایط  کـرد.   اجرایی  را  یادشده  کنش  آن  به واسطۀ  بتوان  تا  ایجادشده  کنش  با  آن  همسانی  و 

در  که  معنـی  این  به  امنیتی ساز  بازیگر  اجتماعی  الف( سرمایۀ  دارد:  دو شرط عمده  نیز  بیرونی 

برای  که  معنا  این  به  تهدیدها  ب(  کند؛  تقویت  را  پذیرش  میزان  بتواند  تا  باشد  اقتدار  موقعیت 

بمـب و موشک  تانـک،  ماننـد  تلقـی می شـوند،  تهدیدکننده  اموری که  به  بتوان  بیشتر،  پذیرش 

استناد کرد )Dehghani Firoozabadi and Alavi, 2016: 43(. بر این اسـاس، کـنش 

الف(  این چند عنصر می شود:  که شامل  و جامعه  زبان  از  است  تلفیقی  موفقیت آمیز،  گفتـاری 

بقا  برای  و  می شـود  براورد  تهدید  معرض  در  موجودیتشان  که  چیزهایی  امنیت:  موضوعات 

در معرض  اعالم  با  که  بازیگرانی  امنیتی ساز:  )کنشگران(  بازیگران  دارند؛ ب(  ادعای مشروعی 

1. Securitization
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 بازیگرانی که این نقش را 
ً
تهدیدبـودن یک پدیده  آن را به موضوعی امنیتی تبدیل می کنند. معموال

اجـرا می کنند، رهبران سیاسی، دیوان ساالری ها، حکومت ها، دالالن سیاسی و گـروه هـای فـشار 

هستند )Buzan et al., 2009: 74(؛ ج( بازیگران )کنشگران( کارآمد، بازیگرانی که بر فرایند 

بازیگران  نه از موضوعات امنیت هستند و نه جزو  بازیگران  ایـن  تأثیر می گذارنـد.  امنیتی سازی 

امنیتـی سـاز کـه بخواهنـد موضـوعی را امنیتی کنند، بلکه دارای تأثیر چشمگیری بر تصمیمات 

گرفته شده در حوزۀ امنیت هستند؛ د( مخاطب: بازیگرانی که حلقۀ تکمیلی امنیتی سازی محسوب 

آن ها  امنیتی توسط عموم  به عنوان موضوعی  پدیده ای  امنیتی سازی  فراینـد  می شوند و زمانی کـه 

پذیرفته شد، فرایند امنیتی سازی آن پدیده نهایی شده و می تـوان این پدیـده را امنیتـی شـده تلقـی 

 .)Dehghani Firoozabadi and Alavi, 2016: 43( کرد

از نظر مکتب کپنهاگ، هرکسی می تواند پدیده ای را امنیتـی کنـد و پدیـده هـا فقط نظـامی نبوده 

و دیگر پدیده های سیاسی، اقتصادی، اجتمـاعی و زیـست محیطـی هـم می تواننـد قابلیـت امنیتی 
داشته باشند .

اگر امنیتی سازی، حرکـت یـک موضـوع بـه خـارج از قلمرو سیاست های معمول است، حالت 

به  را  روند  امنیتی سازی هستند، می توانند  کـه مـسئول  امکان پـذیر است. کـسانی  نیز  آن  معکوس 

.)Rose,2004: 282( عقب بازگردانـده و بـه قلمـرو سیاسـت هـای معمـول بکشانند

مفهوم  دو  معنای  با  رابطه  در  کپنهـاگ  امنیتـی  مکتـب  شـاخص  چهـرۀ  به عنوان  بوزان  باری 

امنیتی سازی و غیرامنیتی سازی می گوید: »ما قائل به وجود ابعاد متعددی برای امنیت هستیم. این 

حقیقـت نکتۀ درسـتی است؛ اما تهدیدی بالقوه را در بطن خود می پروراند و آن اینکه ما همـه چیـز را 

امنیتـی می بینیم. امنیتی سازی داللت بر این دارد که چه بسا ما از هر تهدید ساده ای، تحلیـلی امنیتـی 

بیرون آورده و بدین ترتیب، تهدیدهای هرچند ساده و پیش پا افتاده را تا سطح ملی و تهدیـد امنیتـی 

باال ببریم. برای پرهیز از این آفت که خود به تضعیف امنیـت ملـی منجـر شـده است و یـک تهدیـد 

آن داشـته  از غیـر  ملـی  امنیـت  تهدیـد  تمیز  برای  بـه حساب می آید، الزم است معیار مشخصی 

باشـیم. پس از وضع چنین معیارهایی است که می توان تهدیدهای امنیتی را از غیر آن جـدا سـاخت 

و به غیرامنیتی کردن مسائل و موضوعات غیراساسی اقدام کرد )بوزان، 1379 :12(.

تاریخچۀ روابط ایران و افغانستان
و  تاریخی  اشتراک های  وجود  به دلیل  اما  است،  همسایه  کشور  پانزده  با  ایران  اسالمی  جمهوری 

فرهنگی میان ایران و افغانستان روابط این دو کشور متفاوت است. دو کشور تاریخ، فرهنگ، دین و 

زبان مشترک دارند و در بسیاری موارد دیگر هم اشتراک های زیادی وجود دارد و حتی دشمن مشترک 

دارند. جمهوری اسالمی ایران هم همواره تالش کرده است حسن همجواری را به شایستگی دنبال 
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افغان  مهاجران  با  از همکاری  بود  زیادی  ایران دچار مشکالت  که  دفاع مقدس  در سال های  کند. 

دریغ نورزید که این نشان دهندۀ عمق روابط دو کشور است. پس از پیروزی جهاد هم ایران با دولت 

مجاهدان هم سو بود و در زمان حاکمیت طالبان نیز مردم افغانستان را تنها نگذاشت. پس از سقوط 

طالبان هم به دولت سازی و نهادینه شدن دولت کمک کرد.

دو کشور ایران و افغانستان با وجود داشتن مرز مشترک سیاسی و برخورداری از عالیق مشترک 

امنیتی،  سیاسی،  همکاری های  گسترش  برای  را  امکان  بیشترین  می رود  گمان  دینی  و  فرهنگی 

از  بعد  سیاسی  جدید  تحوالت   .)Ten Dead, 2015: 227( باشند  داشته  فرهنگی  و  اقتصادی 

بحران افغانستان و در پی آن تغییرات جدید ژئوپلیتیک در منطقه از دو جهت  بـرای  ایران  »معمای 

جدید امنیتی« به وجود آورده است:

1. حضور مستقیم  نیروهای آمریکایی در مرزهای ایران، هـمراه بـا احـتمال ایجاد پایگاه های جدید 

نظامی: از زمان رویداد 11 سپتامبر، سیاست های منطقه ای دولت آمریکا بیشتر  بـر  انـزوای  ایران 

در حوزۀ ژئوپلیتیک خود و ایجاد و تقویت ائتالف های منطقه ای غیردوست ضد ایران و پیگیری 

سیاست تـغییر  رژیم  متمرکز بوده است. دلیل این مدعا نیز مـذاکرات میان آمریکا و افغانستان  برای  

امضای  پیمان راهبردی با افغانستان در جوالی 1102 است. پیگـیری چـنین سیاست هایی سبب  

شده  است تـا ایران در واکنـشی تـدافعی با اهداف تقابلی آمریکا در مـنطقه  مقابله کند.

به  مـنطقه  انـتقال  روند  به دنبال  که  منطقه  در   ژئوپلیتیک   جدید   تغییرات  از  ناشی  تهدیدهای   .2

انتقال سیاسی  بـه  رونـد  ایران   امنیتی  آمده اند. مـعمای جدید  امنیتی  پدید  و  نظم جدید سیاسی 

منطقه و چالش های ناشی  از شکل گیری نظم جدید  سیاسی  امنیتی باز می گردد. از این  نظر نـیز 

سیاست ها و تالش های دولت آمریکا در ایجاد این نظم بـراساس منافع مـلی آمـریکا  در  مـنطقه از 

راه روی کار آوردن  نخبگان  وابسته یا هـم فکر  برای  مهار ایران، با منافع  ملی  ایران در تضاد است، زیرا 

در عمل سبب حضور و نفوذ بیشتر آمریکا در منطقه  مـی شود . چـنین سیاست هایی نه تنها امنیت 

ملی  ایران  را بـه  خـطر  مـی اندازد ، بـلکه منجر به کاهـش  نـقش و نفوذ ایران در محیط امنیتی خود 

به ویژه در منطقۀ خلیج فارس می شود. بنابراین  معمای  جدید امنیتی این است تا سـیاست هایی 

امـنیت  کاهـش  ایران  بـرای  هـم زمان  می شود   تعبیر   منطقه ای  امنیت  افزایش   آمریکا   نـظر   از   که  

مـنطقه ای تـلقی می شود.

و  منافع   به سود  از رویداد 11 سپتامبر  بعد   افغانستان   در   دیگر، هرچند تحوالت شکل گرفته  بیان  به 

امنیت  ملی  ایران  است  و این  کشور نیز به طور طبیعی خواهان افغانستانی امـن، با ثبات، دوست و 

توسعه یافته است، حضور نیروهای آمریکایی و اهداف درازمدت این کشور در راه اندازی پایگاه های 

نظامی در افغانستان و آثار  آن بر منطقه، جمهوری اسالمی ایران را ناگزیر می کند با آمریکا در منطقه 

.)Barzegar, 2009: 123( همکاری   نکند
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ملی  امنیت  و  منافع  برای  تهدیدی جدی  تروریستی،  عملیات  افزایش  و  طـالبان  تجدید حیات 

ایران به ویژه در مرزهای شـرقی  این کشور محسوب می شود. این تـهدید از یک سـو شامل اقدامات 

و عملیات تروریستی است و از سوی دیگر به دلیل پیوندهای قومی و قبیله ای در مرزهای دو کشور 

احتمال ایجاد و تقویت منازعات قومی و افزایش  مهاجرت  به مرزهای ایران و همچنین تشدید قاچاق 

مواد مخدر )که طالبان از حامیان اصلی تـولید و قاچاق مواد مخدر است( بیشتر می شود. بعد از 

رویداد 11 سپتامبر حذف طالبان از قدرت  به عنوان رقیبی ایدئولوژیک فرصتی برای ایران محسوب 

می شد. بر این اساس و بی تردید تجدید حیات طالبان می تواند منافع و امنیت ملی ایران را تـهدید 

.)Pahlevani, 2012: 22( کند

افغانستان  و  ایران  تجارت  مسیر  در  بزرگ  تهدیدی  به عنوان  انگلستان  استعمار  قاجار  دورۀ  در 

هندوستان  از  حفاظت  به  معطوف  نوزدهم  قرن  سراسر  در  انگلستان  خارجی  سیاست  بود. 

افغانستان  و  ایران  روسیه،  احتمالی  تجاوزهای  از  بلوچستان  و  سند  پنجاب،  مانند  مناطقی  و 

شد )Sheikh Nouri, 2010: 66(. تهدیدات روسیه و ناامنی های ناشی از دخالت های نظامی 

کارگزاران بریتانیا در افغانستان سبب شد تا بازرگانان کابل که از قطع تجارت با همسایگان، به ویژه 

پررنگی  حضور   )1842-1839  ( انگلستان  و  افغانستان  اول  جنگ  در  بودند،  کرده  ضرر  ایران 

در  قاجار  پادشاهان  همانند  افغان  والیان  ترتیب،  این  به   .)Khalfyn, 1959: 76( باشند  داشته 

دو  هر  به  شمال،  در  روسیه  و  جنوب  در  بریتانیا  نظامی  بی وقفۀ  فشارهای  و  امنیتی  تهدیدات  برابر 

قدرت استعمارگر امتیازهای متعدد بازرگانی دادند تا ضمن حفظ قدرت و جلوگیری از جنگ های 

حکمرانیشان  تحت  قلمروی  پیش  از  بیش  تجزیۀ  آن  پی  در  و  امنیتی شدن  مانع  آینده،  خونین 

با 27  بریتانیا و هند  و  با 55 درصد  )Asadi Kia, 2010: 343(. در سال  1914 روسیه  شوند 

پایین ترین  1 درصد  از  با کمتر  افغانستان  بودند.  ایران  به  کاال  دو کشور نخست صادرکنندۀ  درصد 

و  افغانستان  قاجار،  دورۀ  از  قبل  ایران  تجاری  طرف های  مهم ترین  که  حالی  در  داشت.  را  جایگاه 

آسیای مرکزی )33 درصد(، عثمانی )26 درصد(، هندوستان )19 درصد( و روسیه )15 درصد( 

.) Fouran, 2010: 179( بودند

در دورۀ پهلوی با خروج انگلستان از شبه قارۀ هند و جانشینی پاکستان در جنوب افغانستان در 

نیمۀ قرن بیستم بر شدت منازعات مرزهای مشترک کابل و اسالم آباد افزوده شد. از این زمان به بعد 

ایران   مانند  همسایه  کشورهای  برخی  با  افغانستان  اقتصادی  توسعۀ  مهم  موانع  از  مرزی  منازعات 

ایران روند رو به رشدی را طی  امنیتی  اقتصاد و سیاست های دفاعی  بود. در همۀ دورۀ پهلوی دوم 

می کرد. افغان ها هم با پی بردن به این مسئله و همچنین به صرفه بودن تبادالت بازرگانی با ایران در کنار 

.)Advai, 2015: 74( مسیرهای تجاری امن آن، تالش کردند تا بیش از پیش به ایران نزدیک شوند

با وقوع انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و اشغال افغانستان، اقتصاد داخلی و روابط اقتصادی دو 
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به زیرساخت  فراوانی  امنیتی کردن روابط دو همسایه می تواند آسیب های  کشور آسیب زیادی دید. 

روابط متقابل ایجاد کند. در دهۀ 1980 اولین عامل بازدارندۀ جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران، 

نبود امنیت اقتصادی تلقی شد )Zare Shahi, 2000: 234(. اشغال افغانستان که یکی از دالیل 

آن، امنیتی کردن انقالب اسالمی ایران و نگرانی روس ها از گسترش آموزه های ضد مارکسیستی آن در 

افغانستان و آسیای مرکزی بود، بزرگ ترین آسیب را بر اقتصاد این کشور در قرن بیستم وارد ساخت. 

تالش آمریکا برای ویتنامی کردن افغانستان برای انتقام گرفتن از اتحاد شوروی در دهۀ 1980 سبب 

شد تا این جنگ ده سال به طول بینجامد. بدین صورت رقابت های سطح جهانی به شیوۀ نظامی گری 

.)Buzan, 2002: 667( توانست منبع قدرتمند تهدید برای کشورهای منطقه تلقی شود

خروج نیروهای اتحاد شوروی، سقوط اتحاد شوروی و جنگ عراق و کویت نشان از رفع موقتی 

تهدیدات امنیتی فرامنطقه ای در شرق ایران بود. از این زمان به بعد دولت مردان ایران نیز تالش کردند 

روابط  امنیتی  وجه  کم رنگ ترکردن  در  را  موفقیت هایی  اعتدال،  و  نرمش  سیاست  به کارگرفتن  با  تا 

دورۀ  آغاز  و  طالبان  با سقوط   .)Same: 659( آورند  به دست  با کشورهای همسایه  خارجی خود 

جدید سیاست های راهبردی ایران در قبال افغانستان مبتنی بر اصول تأمین صلح و ثبات داخلی، حفظ 

تمامیت ارضی، موازنۀ قدرت میان گروه های قومی مختلف و همکاری های اقتصادی استوار شد. از 

این منظر در راستای غیرامنیتی کردن روابط خارجی این دو کشور گسترش همکاری های اقتصادی 

ایران و افغانستان در سال های اخیر ضمن تأمین منافع اقتصادی دو کشور موجب افزایش همگرایی 

آنان در حوزه های امنیت مشترک نیز می شود. 

غیرامنیتی سازی روابط ایران و افغانستان
سیاست ایران در قبال پناهندگان افغانی

در میان کشورهای همسایۀ افغانستان، ایران تنها کشوری است که در آن افغان ها خواه به دلیل غفلت 

سیاست گذاران یا سهل گیری های ناشی از دورۀ سیاست »درهای باز« توانستند از تحصیالت کمابیش 

رایگان برخوردار شوند و به واسطۀ نهضت سوادآموزی و مدرسه های عمومی دولت، آموزش رایگان 

افغانستان وضعیت  در  باسوادی  نرخ  مورد  در  یونسکو  آمارهای   .)Hoodfar, 2007: 15( ببینند 

و روند باسوادی را در این کشور نشان می دهد. نرخ باسوادی در افراد زیر 15 سال در دهۀ 1980، 

باسوادی  نرخ  تا 24 ساله  افراد 15  میان  به حدود 45 درصد رسید. در  و در سال 2017  5درصد 

در دهۀ 1980، 30 درصد و در سال 2017 حدود 65 درصد بوده است و نرخ باسوادی در میان 

به حدود 15 درصد رسیده است  و در سال 2017  باالی 65 سال در دهۀ 1980، 5 درصد  افراد 

.)uis.unesco.org/country/AF(
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بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سرشماری سال 1395 جمعیت مهاجران 

افغانستانی مقیم ایران یک میلیون و 583 هزار نفر اعالم شد. از این تعداد در تهران بیش از 500 

تا 500 هزار نفر، در استان های اصفهان، کرمان و  هزار نفر، در خراسان رضوی حدود300 هزار 

فارس بین 200 هزار تا 400 هزار نفر و در استان های یزد، قم و البرز بین 100 هزار تا 200 هزار 

و در استان های مرکزی، قزوین، گلستان، سمنان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان بین 50 

دارند  افغانستانی حضور  اتباع  نفر  از 50 هزار  استان های کشور کمتر  بقیۀ  و در  تا 100 هزار  هزار 

.)hamshahrionline.ir/news(
دولت ایران در ژوئن 2012، ثبت نام در طرحی به نام »طرح ساماندهی اتباع خارجی« را اجرا 

کرد. این طرح به برخی از افغان های    بدون مجوز اقامت اجازه می   داد وضعیت خود را به طور موقت، 

قانونی و ویزایی با مدت زمانی محدود دریافت کنند. در نوامبر 2012، هیئت وزیران ایران با صدور 

مصوبه ای به دولت اجازه داد تا پایان سال 2015، 1/6 میلیون خارجی را »که به طور غیرقانونی در 

ایران سکونت دارند« از کشور اخراج کند. طبق یافته های    سازمان دیدبان  حقوق بشر، خط مشی های 

   ایران امکان اعتراض قانونی نسبت به اخراج از کشور را برای صدها هزار افغان ساکن ایران که ممکن 

است با بازگشت به افغانستان در معرض آزار و اذیت یا آسیب جدی قرار داشته باشند، از آن ها گرفت 

.)Niknahad, 2014(

اقامت  که  کسانی  و  است  ایران  در  افغان  مهاجران  مشکالت  از  یکی  فرزندان،  تحصیل  مسئلۀ 

در  می دیدند.  آموزش  خودگردان  مدارس  در  یا  بازمانده  تحصیل  از  آنان  فرزندان  نداشتند،  قانونی 

شد.  حل  رهبری  معظم  دستور مقام  با  افغان  مهاجران  دانش آموزان  مسئلۀ تحصیل  اخیر  سال های 

معظم له در سخنرانی اردیبهشت  1394 فرمودند: هیچ کودک افغانی، حتی مهاجرانی که به صورت 

غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همۀ آن ها باید در مدارس 

ایرانی ثبت نام شوند. این دستور زمینه ساز ثبت نام و تحصیل بسیاری از دانش آموزان افغان در مدارس 

ایران شد )Tahmoursi, 2019(. در ادامه فرصت ها و تهدیدهای حضور مهاجران افغانستانی در 

ایران را این گونه بیان می کنیم:

فرصت های حضور مهاجران افغانستانی در ایران
حضور مهاجران افغانستانی در ایران فرصت هایی اینجا کرده است که آن ها را بر می شماریم:

پایین  سطح  مانند  دالیلی  به  کشور  داخل  کار  جویای  افراد  از  بسیاری  که  هستند  شغل هایی   .1

اجتماعی و درامد اندک، حاضر به انجام آن ها نیستند که مهاجران افغانستانی به این کارها مشغول 

می شوند. 
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2. با توجه به حجم باالی مهاجران افغانستانی در ایران می توان از این فرصت در جهت تقویت 

روابط دیپلماتیک میان دو کشور و هم سویی در سیاست های بین المللی استفاده کرد.

3. تقویت روابط فرهنگی و سیاسی دو کشور: با توجه به اینکه بسیاری از اختالفات موجود میان 

دو کشور ناشی از سوء تفاهم ها و برداشت های غلط است، می توان با استفاده از ظرفیت حضور 

مهاجران افغانستانی در کشور، نسبت به حل این مشکل در دو حوزۀ تبلیغ و حوزۀ توجه ویژه به 

ارتباط مناسب با نخبگان مهاجر افغانستانی اقدام کرد. 

4. با توجه به حجم باالی مهاجران افغانستانی در ایران، می توان از این ظرفیت برای ایجاد چهرۀ 

مثبت و بشردوستانه از جمهوری اسالمی ایران نزد افکار عمومی جهان و سازمان های بین المللی 

بهره برد.

5. آینده پژوهی در فضای اقتصادی، کاهش نرخ جمعیت و مهاجران افغانستانی: با توجه به روند 

با  آینده  سال های  طول  در  و صنعتی  اقتصادی  رشد  ایجاد  صورت  در  کشور،  در  جمعیت  پیری 

کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد که می توان با برنامه ریزی صحیح از کارگران افغانستانی برای 

پرکردن خأل نیروی کار ایرانی استفاده کرد.

تهدیدهای حضور مهاجران افغانستانی در ایران

1. اشباع بازار کار

2. تغییر فرهنگ کار: با توجه به اشتغال کارگران افغانستانی در برخی از مشاغل، این تصور غلط 

به وجود آمده است که برخی از شغل های سطح پایین مختص کارگران افغانستانی است و کارگران 

ایرانی از اشتغال در این شغل ها پرهیز می کنند. 

که  منجر می شود  از شهرهای کشور  برخی  در  افغانستانی  اتباع  و  مهاجران  زیاد  بسیار  میزان   .3

احتمال بروز آشوب ها و بحران های اجتماعی وجود داشته باشد. 

4. ازدواج پناهندگان و مهاجران با اتباع ایرانی: با توجه به قوانین کشور در این راه، فرایندی قانونی 

وجود دارد تا حمایت هایی از خانواده های ایرانی صورت گیرد و به این خانواده ها اطمینان داده شود 

که آن فرد صالحیت اخالقی و توانایی ادارۀ خانواده را دارد. بدین منظور برخی از دستگاه ها مانند 

در  نیاز  مورد  اطالعات  خانواده ها  برای  استان ها  اتباع  ادارۀ  و  اطالعات  وزارت  انتظامی،  نیروی 

راستای ازدواج را تهیه می کنند تا آن ها از وضعیت فرد اطمینان پیدا کنند، اما به هر ترتیب، ازدواج 

اتباع افغانستانی با دختران ایرانی، کشور را با چالش هایی مواجه می کند.

5. استفادۀ کشور مبدأ از مهاجران به عنوان ابزار فشار علیه کشور مقصد: در صورت بروز اختالف 

و چالش جدی، مهاجران می توانند به عنوان عوامل کشور مبدأ اقداماتی علیه کشور مقصد انجام 

دهند. این مسئله زمانی به شکل جدی تر مطرح می شود که به اختالفات دو کشور در مسائل مربوط 
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به آب توجه شود که ممکن است در آیندۀ نه چندان دور به اختالفات میان دو کشور دامن زند.

6. هزینه های نظامی و انتظامی: حفاظت از مرز میان دو کشور، با وجود گستردگی و پیچیدگی 

محیطی مناطق مرزی، امری بسیار دشوار و هزینه بر است.

7. استفاده از امکانات عمومی و یارانه ها؛

8. نگاهی منفی نسبت به مهاجران افغانستانی نزد افکار عمومی به وجود آمده است که حضور 

مهاجران افغانستانی در کشور منجر به افزایش مشکالت اقتصادی می شود که این مسئله می تواند 

نارضایتی عمومی را از حکومت افزایش دهد و حتی زمینه های درگیری میان مردم و اتباع افغان را 

ایجاد کند.

دیگر  و  انسان  قاچاق  باندهای  قالب  در  غیرقانونی  و  زیرزمینی  فعالیت های  زمینۀ  ایجاد   .9

.)Public Policy Studies( فعالیت های غیرقانونی

نقش رودخانۀ هیرمند در روابط ایران و افغانستان
رودخانۀ هیرمند با حوزۀ آبریزی به وسعت 350 هزار کیلومتر مربع، بزرگ ترین رود فالت ایران و 

افغانستان است. در زمان جدایی افغانستان از ایران در سال 1857 و تعیین رودخانۀ هیرمند به عنوان 

مرز میان دو کشور، تالش های زیادی برای توافق بر سر چگونگی تقسیم آب میان دو کشور انجام شده 

است. با گذشت ده ها سال از آن زمان، همچنان کشاورزان سیستان با مشکل بی آبی در منطقه رو به 

. )Abedini,2016: 65( رو هستند و هنوز توافق درستی دربارۀ تقسیم آب منطقه امضا نشده است

در سال 1315 ایران و افغانستان قراردادی به نام »کوهک« امضا کردند که در آن موافقت شده 

بود آب هیرمند از یک مبدأ مشخص به صورت مساوی میان دو طرف تقسیم شود. با این حال، این 

قرارداد نیز اجرا نشد و دوباره دو سال بعد، یعنی در سال 1317، همین مسئله در قرارداد کابل میان 

دو طرف مطرح شد و دوطرف متعهد شدند که از هرگونه اقدامی که موجب دست نیافتن به آب در 

کشور دیگری شود جلوگیری کنند، اما کابل به بهانۀ تصویب نشدن این قرارداد در مجلس افغانستان 

.)Zind, 1956: 47( از اجرای آن نیز امتناع کرد

به  افغانستان  حکومت  آنکه  از  قبل  باید  که  است  موضوعاتی  مهم ترین  از  هیرمند  آب  موضوع 

از سوی  افغانستان،  بیشتر دولت  از قدرت یابی  قبل  بیفتد و حتی  چنگ مخالفان دوستی دو کشور 

ایران نسبت به حل کامل آن اقدام شود. چرا که به موازات افزایش قدرت، انتظارها و قدرت چانه زنی 

نیز افزایش می یابد. ایران باید به صورت جدی و در عالی ترین سطوح تصمیم گیری، با این موضوع 

ایران  اندیشمندان،  از  برخی  به نظر  کند.  پرهیز  موضوع  تعویق انداختن  به  یا  فرار  از  و  شود  روبه رو 

تمسک  المللی(  بین  آب های  از  استفاده  شیوۀ  خصوص  )در  بین الملل  حقوق  و  عرف  به  می تواند 

بر اساس موافقت نامه ای میان دولت های پروس و ساکسونی در وین 1815 در  برای نمونه  جوید. 
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حقوق ناوبری بر رودخانۀ آلپ و همچنین چندین موافقت نامۀ دیگر میان کشورهای اروپایی در قرن 

نوزدهم، رودخانۀ بین المللی این گونه توصیف شده است:

الف( رودی که از سرزمین دو یا چند کشور می گذرد.

ب( رودی که سرزمین دو یا چند کشور را جدا می سازد.

ج( رودی که برای دو یا چند ملت اثر اقتصادی دارد. بدیهی است که عالوه بر هیرمند، رودهای 

باشند.  تعریف  این  شامل  می توانند  نیز  می داند(  داخلی  رودخانۀ  را  آن  ترکیه  )که  فرات  و  دجله 

کید کند. در این  بنابراین پیش از هر چیز الزم است ایران بر بین المللی بودن هیرمند و هریرود تأ

کید بر بین المللی بودن هیرمند و هریرود، نسبت به شکایت و تشکیل  مورد ایران می تواند، ضمن تأ

.)Hojabri, 2016: 1( پرونده در مجامع حقوقی بین الملل اقدام و به آن ها استناد کند

افغانستان به رودهای هیرمند و هریرود به عنوان ابزاری سیاسی نگاه می کند و دکترین سیاست خارجی 

خود در قبال ایران و پاکستان را بر این مبنا شکل داده است. ادامۀ این سیاست سبب تعطیلی حیات 

در نیمۀ شرقی ایران شده است و بحران هایی چون بیکاری، مهاجرت، ریزگردها، حاشیه نشینی و از 

همه مهم تر جنگ داخلی بر سر آب را پدید خواهد آورد. تبلیغات گسترده مبتنی بر محیط زیست از 

مهم ترین محورهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری 1396 بود که نشانگر حساسیت مسئله در 

استان های بزرگ کشور است. 

در پی آن دشواری های زیادی را نیز برای ساکنان این منطقه فراهم کرده و این موضوع منجر به بروز 

پدیدۀ گستردۀ مهاجرت، تغییر در اشتغال از کشاورزی و دامداری به فعالیت های کاذب شده است که 

از پیامدهای آن می توان به نداشتن امنیت مرزی برای ساکنان را در همۀ ابعاد نام برد. در شرایط کنونی 

مرزهای بین المللی میان ایران و افغانستان در میان شاخۀ اصلی هیرمند مورد پذیرش دو کشور است، 

ولی اختالف اساسی بر سر شیوۀ تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانۀ بین المللی 

هنوز حل وفصل نشده است. 

و  داد  رخ  منطقه  کل  و  افغانستان  در  طالبان  دوران حکومت  در  که  به دلیل خشکسالی شدیدی 

تضاد دیدگاه های طالبان با ایران، این گروه کل آب ورودی هیرمند به ایران از سمت سدهای کجکی 

به  نامه ای  ارسال  با   2001 سال  در  نیز  متحد  ملل  سازمان  در  ایران  نمایندۀ  بست.  را  ارغنداب  و 

به سمت  و قطع جریان آب هیرمند  به بستن دریچه های سد کجکی  این سازمان، نسبت  دبیر کل 

ایران واکنش نشان داد )Hafeznia, Mojtahedzadeh and Alizadeh, 2006: 11(. با پایان 

حکومت طالبان، حامد کرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، در سال 2002 به ایران سفر کرد و 

به امضای رؤسای جمهور  این سند که  بند 13  مقامات دو کشور، سند همکاری امضا کردند. در 

قرارداد 1973 دربارۀ تقسیم آب هیرمند را خواستار شدند؛ بدین  دو کشور رسید، دوطرف اجرای 

ترتیب، باید ساالنه 820 میلیون متر مکعب آب از هیرمند وارد سیستان ایران شود که البته در مواقع 
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است  شده  وارد  ایران  به  میزان  این  از  کمتر  اندکی  خشکسالی،  مواقع  در  و  بیشتر  اندکی  سیالبی، 

.)Papli Yazdi and Vosoughi, 2011(
موضوع آب هیرمند به اهرمی سیاسی و اقتصادی در دست دولت افغانستان تبدیل شده است تا از 

آن در روابط سیاسی و موازنۀ قدرت با ایران استفاده کند. قرارگرفتن ایران در غرب و پایان حوزۀ آبریز 

هیرمند، کشور را در وضعیت فرودست قرار داده است. از سوی دیگر حضور نیروهای آمریکایی در 

افغانستان موجب پدیدآمدن موقعیتی مناسب تر برای این کشور شده است.

راهکارها و پیشنهادهایی در خصوص رودخانۀ هیرمند

1. شناسایی هیرمند و هریرود به عنوان رودخانۀ بین المللی؛

2. مهم ترین نکته در خصوص مسئلۀ آب های شرق کشور و حوزه های آبی کشور افغانستان با توجه 

به ریشۀ مسئله )مرز( این است که ایران باید به صورت جدی و در عالی ترین سطوح تصمیم گیری 

با این موضوع روبه رو شود و از فرار یا به تعویق انداختن سیاست پردازی در این زمینه پرهیز کند. 

رویارویی قاطع با مسئله در عالی ترین سطوح یکی از راه کارهای مهم است؛

3. الزم است ایران نسبت به شکایت و تشکیل پرونده در مجامع حقوقی بین الملل اقدام کند و در 

صورت لزوم به آن ها استناد کند؛

4. متراکم شدن مسئلۀ آب در داخل با شکاف های قومی و مذهبی یا طایفه ای، چشم انداز نامطلوبی 

را ترسیم می کند؛

5. دیپلماسی برد-برد به ویژه با محوریت امتیاز ترانزیت در چابهار و اقیانوس هند از گزینه های 

با افغانستان یاد  عملی مهم در خصوص منابع مشترک آبی است که از آن به عنوان معاملۀ بزرگ 

می شود؛

6. استفاده از اهرم مهاجران، یکی دیگر از ابزارهای موجود برای متقاعدکردن افغانستان در زمینۀ 

آب است؛

7. فشار سیاسی به افغانستان و استفاده از مکانیسم های سیاست داخلی؛

.)Ezzati, 2018: 2-3( 8. استفاده از قدرت نرم و سخت ایران برای تأمین امنیت ملی و بقای کشور

روابط اقتصادی ایران و افغانستان
ايـران و افغانستان به عنوان دو كشور همسايه زمینه های بسیار مؤثری برای همكـاری در حـوزه هـای 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تجاری دارند. با گسترش روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان، عالوه 

بر ایجاد فضای کار مناسب برای ملت، زمینه ساز ارتباط بازارهای خاورمیانه می شود. 
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افغانستان کشوری است که ساختار اقتصادی آن در دو دهۀ گذشته نابود شده است؛ در مقابل ایران 

کشوری است که در برخی از حوزه های اقتصادی مانند سرمایه گذاری و صدور فناوری مهندسی، 

پتروشیمی، نفت وگاز تجربیات ارزشمندی دارد. در حال حاضر، تجربیات مرزی در 5 بازارچۀ مرزی 

با سرعت در حال انجام است. همکاری در چارچوب اکو از دیگر حوزه هایی است که منافع مشترک 

دو کشور را می تواند در پی داشته باشد. افغانستان از نظر همسایگی با آسیای مرکزی یا مجاورت با 

آسیای غربی موقعیت ممتازی دارد. افغانستان توانایی آن را دارد که تبدیل به کانالی برای حمل ونقل 

فعال شود، شیعیان،  ایران  اقتصادی  اگر مسیر  دریای عمان شود.  و  ایران  به  مرکزی  آسیای  از  کاال 

فارسی زبان ها و مردم هرات بیشترین منافع را به دست خواهند آورد و این کمک راهبردی غیرمستقیم 

.)Harold Key, 2008, 381( ایران به متحدانش در افغانستان است

از ظرفیت های اقتصادی دو کشور می توان به بازارچه های مرزی، توانمندسازی تجاری، افزایش 

معادن،  و  بهبود بخش صنایع  تعاونی، محصوالت کشاورزی،  افزایش شرکت های  سرمایه گذاری، 

مشارکت اقتصادی و افزایش صادرات به افغانستان اشاره کرد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعالم 

کرد که در سال 2018 ، بیش از 1 میلیارد و 264 میلیون دالر از ایران به افغانستان کاال صادر شده است. 

از این نظر ایران رتبۀ نخست منبع تأمین واردات همسایۀ شرقی اش را به خود اختصاص داده است. بعد 

از ایران، چین با یک میلیارد و 165 میلیون دالر و پاکستان با یک میلیارد و 86 میلیون دالر در رده های 

بعدی قرار گرفته اند. به همین ترتیب، قزاقستان بیش از 790 میلیون دالر، ازبکستان با 553 میلیون 

دالر، ژاپن با 414 میلیون دالر، ترکمنستان با 385 میلیون دالر، هند با 354 میلیون دالر، مالزی با 

282 میلیون دالر و روسیه با 157 میلیون دالر به ترتیب در مکان چهارم تا دهم فهرست صادرکنندگان 

.)Report of the Ministry of Industry and Trade, 2019( به افغانستان قرار دارند

بیش  و  جمعیت  نفر  میلیون   28  
ً
تقریبا و  وسعت  مربع  کیلومتر   650000 حدود  با  افغانستان 

در  ژئواستراتژیکی  و  ژئواکونومی  به لحاظ  ویژه ای  اهمیت  و  مرز مشترک، جایگاه  کیلومتر  از 930 

بین همسایگان ایران دارد. بنابر آمار مرکز تجارت جهانی، ایران نخستین مبدأ واردات افغانستان در 

چند سال گذشته بوده است. حجم صادرات کاال از ایران به این کشور در سال 1397 برابر 2927 

به  بنا  است.  یافته  افزایش   1396 سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   5 که  است  بوده  دالر  میلیون 

گمرک  آمار  از  کمتر  مواقع  از  بسیاری  در  غیرنفتی  کاالهای  در  جهانی  تجارت  مرکز  آمار  دالیلی، 

ایران است، اما با وجود این، داده های این مرکز نشان می دهد که ایران مبدأ اصلی واردات افغانستان 

با کشور چین  از سمت شرق  افغانستان  این مسئله زمانی روشن تر می شود که  بوده است. اهمیت 

هم مرز است. افغانستان بیش از 90 درصد نیازهایش را از خارج و به ویژه از همسایگانش تأمین 

می کند. ایران یکی از شرکای تجاری افغانستان با تجارت ساالنه حدود دو و نیم میلیارد دالر و یکی از 

صادرکنندگان مهم برق به افغانستان به میزان ساالنه حدود 237 مگاوات در سال 1394 است. ایران 
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در طرح های جدید بازارچه های مرزی و در افزایش سرمایه گذاری در خطوط تولیدی صنایع متوسط 

و کوچک افغانستان نیز نقش مؤثری ایفا می کند. »توافق نامۀ چابهار« میان ایران، هند و افغانستان نیز 

از مهم ترین طرح های مشترک اقتصادی است. در یک دورۀ پنج ساله، صادرات ایران به افغانستان با 

وجود تحریم های بین المللی علیه ایران، بیش از دو برابر رشد داشته است، اما صادرات افغانستان به 

.)Arabpour, 2019: 5( ایران تغییر چندانی نکرده است

ایران از کشورهایی است که نقش مهمی در نوسازی سیاسی و اقتصادی افغانستان داشته است. 

این نقش که در دهه های 1340 و 1350 به صورت کمک های خارجی بود، در دهۀ 1380 با اعطای 

کمک بالعوض و حضور مستقیم در صدور خدمات فنی و مهندسی همراه شد. کنفرانس توکیو در 

سال 2002 برنامة توسعۀ افغانستان را ارائه کرد و کشورهای مختلف متعهد به پرداخت بیش از پانزده 

میلیارد دالر وام و کمک های بالعوض برای توسعۀ افغانستان شدند. ایران نیز 250 میلیون دالر کمک 

بالعوض به آن کشور در چارچوب تعریف طرح های مختلف اختصاص داد. مبنای کنفرانس توکیو، 

بازسازی افغانستان از مسیرهای خارجی بود. تأثیر مثبت کمک های ایران در شکل دهی به بازسازی 

است.  کشور  آن  در  ایران  سرمایه گذاری  و  مبادالت  حجم  افزایش  و  افغانستان  زیرساخت های 

کمک های ایران نیز ضمن کمک به بازسازی افغانستان، سبب شکل دهی به زیرساخت های روابط دو 

کشور، افزایش حجم مبادالت و سرمایه گذاری های میان دوکشور، فراملی شدن شرکت های ایرانی و 

)Abbasi, .2011:34( کسب تجربۀ ناشی از حضور در بازسازی یک کشور خارجی شده است

ایران با وجود موانع امنیتی منطقه ای و فرامنطقه ای کنونی، توانسته در بازار این کشور نفوذ بسیاری 

تأثیر  امنیتی شده   
ً
غالبا از چالش های  به شدت  دو کشور،  کنونی  اقتصادی  روابط  این حال،  با  یابد. 

پذیرفته است. تداوم نگاه امنیتی ایران به افغانستان، منازعات منطقه ای پیرامون دو کشور و امنیتی شدن 

ژئوپلیتیک و هویت ایران و افغانستان در سطح جهانی توسط آمریکا، مهم ترین چالش های روابط 

ایران و افغانستان هستند )Farzanehpour and Yousef Zehi, 2017: 167(. یکی از علل 

اصلی بیشترنشدن مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان در سال های گذشته، رویکرد امنیتی حاکم 

تعامالت  ارتقای  این اساس،  بر  بوده است.  فراملی  امنیتی  پویش های  و  و کابل  تهران  مناسبات  بر 

اقتصادی دو کشور می طلبد بسیاری از موضوعات و تهدیدات را بیش از آنکه در حوزۀ امنیت جای 

گیرند، دولت مردان در حوزۀ سیاست حل وفصل کنند. افغانستان این ظرفیت عظیم را برای دیپلماسی 

اقتصادی ایران دارد: 

1. با روی کارآمدن دولت جدید در پاکستان، احتمال بهبود روابط تجاری دو کشور و اجازۀ پاکستان 

برای دسترسی هند به بازار افغانستان از راه خاک این کشور قوت گرفته است، ایران باید بیش از 

پیش به فکر تثبیت و گسترش بازار خود در افغانستان باشد و از ظرفیت زیاد این کشور برای تولید 

و صادرات محصوالت ایرانی استفاده کند.
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2. برپایی نمایشگاه های بین المللی به عنوان یکی از روش های مهم و تأثیرگذار معرفی کاالهای با 

کیفیت صادراتی به همراه انتقال فناوری و دانش فنی محسوب می شود و می تواند نقش مؤثری در 

فرایند توسعۀ صادرات غیرنفتی داشته باشد.

در  افغانستان  بزرگ  بازرگانان  حضور  و  صادراتی  و  تولیدی  تجاری،  توانمندی های  به  توجه   .3

شمال این کشور و حضور توانمند ایران در این منطقه می تواند به عنوان پلی برای توسعه و تجارت 

بسیار  همسایه  کشورهای  با  افغانستان  تجاری  مبادالت  توسعۀ  چراکه  باشد؛  مرکزی  آسیای  در 

چشمگیر بوده است.

4. در زمینۀ تأمین انواع کاالهای مصرفی و واسطه ای و حضور کاالهای ایرانی در بازار افغانستان 

الزم است ضمن حفظ بازار کنونی، تعمیق و تثبیت حضور کاالهای باکیفیت مد نظر قرار گیرد.

متوسط،  و  کوچک  صنایع  توسعۀ  حوزه های  در  بالقوه  ظرفیت های  از  بهره گیری  دیگر  منظر   .5

طرح های خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز افغانستان و حوزۀ معادن این کشور است که دولت 

افغانستان در نظر دارد در جهت توانمندسازی زیرساخت ها و تأمین منابع مالی آینده در راستای 

تحقق شعار توسعه آن ها را فعال تر کند. یکی دیگر از مزایای تجارت با افغانستان نیروی کار فراوان 

و ارزان و قانع است که می توان از این فرصت بهره مند شد.

6. مبارزه واقعی با هرگونه افراط گرایی و خشونت طلبی در گروی شکل گیری »بازار مشترک منطقه ای« 

است. این همکاری اگر فراگیر و همه جانبه نباشد، حتی اگر شکل هم بگیرد، مؤثر نخواهد بود. 

زیرا در سایۀ این همکاری و هماهنگی میان همۀ کشورهای منطقۀ راه ابریشم، مانند ایران، روسیه، 

چین، هند، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز می توان انتظار داشت اقتصاد کشورهای 

.)Arabpour, 2019: 12( منطقۀ آسیای مرکزی و جنوبی به همراه افغانستان متحول شود

نقش بندر چابهار در همبستگی اقتصادی ایران و افغانستان

محصوربودن افغانستان در خشکی باعث شده است این کشور با محدودیت های زیادی در روابط 

خارجی خود به ویژه در زمینۀ تأمین مواد غذایی و تجارت مواجه باشد. نزدیک ترین راه های دسترسی 

این کشور به دریا از راه کشورهای ایران و پاکستان است. بسته شدن متعدد مرزهای مشترک افغانستان 

است  پاکستان سبب شده  از سوی  ترانزیتی  ایجاد محدودیت های  و  اخیر  در سال های  پاکستان  و 

افغانستان توجه ویژه ای به بندر چابهار داشته باشد. از سوی دیگر، ایجاد دسترسی سریع تر کشورهای 

آسیای مرکزی به وسیلۀ خاک افغانستان به اقیانوس هند و شرق آسیا می تواند انگیزه های مضاعفی را 

برای شرکت های چینی و هندی در راستای سرمایه گذاری بیشتر در زمینۀ حمل ونقل ریلی و جاده ای 

در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و حتی در ایران و پاکستان فراهم سازد. 
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است.  شده  هند  و  افغانستان  ایران،  کشورهای  میان  همبستگی  تقویت  موجب  بندر  این  افتتاح 

این بندر که با سرمایه گذاری هند و ایران در حال  توسعه است بهترین شرایط را نیز برای بازرگانان 

افغانستان فراهم کرده است. آن ها در این بندر هم اکنون با حجم مبادالت اقتصادی حدود سه میلیارد 

دالر در سال بخش زیادی از نیازهای تجاری افغانستان را تأمین می کنند. توسعۀ این بندر می تواند 

میزان تجارت افغانستان را از این مسیر افزایش دهد و این کشور را بیش از گذشته درگیر فعالیت های 

را  الزاماتی  باید  طرح  این  بر  تحریم  اثرات  کاهش  برای  ایران  حال،  این   با  کند.  ایران  با  اقتصادی 

بندر  این  الزامات راهبردی جمهوری اسالمی در شرایط تحریم در خصوص  از  رعایت کند. یکی 

پیش  ایران  اگرچه  است.  افغانستان  برای  ترانزیت  خصوص  در  ویژه  تخفیف های  اعطای  تجاری، 

مدت  به  را  چابهار  بندر  در  زمین  هکتار   50 است،  داشته  افغانستان  با  که  توافق نامه ای  در  این   از 

با  بتوانند  آن ها  تا  داده است  قرار  افغانستان  بازرگانان  اختیار  اموال تجاری در  برای ذخیرۀ  50 سال 

ایجاد تأسیسات زیربنایی اموال تجاری خویش را به بند چابهار انتقال دهند تا در موعد مقرر بتوانند 

فراورده های تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند. همچنین براساس توافق نامه ای که میان 

می تواند  پولی  مبادالت  امر  در  بانکی  تسهیالت  ایجاد  به منظور  افغانستان  دارد،  وجود  دولت  دو 

نمایندگی بانک ملی افغانستان را در بندر تجارتی آزاد چابهار ایجاد کند. جمهوری اسالمی ایران با 

استفادۀ مؤثر از فرصت های به دست آمده از این تجارت، می تواند با همکاری بازرگانان افغان، ضمن 

تأمین بخشی از نیاز کاالهای اساسی خود، بخش زیادی از کسری ارز را از راه این بندر تأمین کند 

  .)Shokri, 2018: 28(
بندر چابهار در مناسبات تجاری افغانستان نسبت به کراچی مؤثرتر، مصون تر و وابستگی بازرگانان 

افغان را از مسیر پاکستان کم می سازد و بدیل خوبی است برای رسیدن به آب های جهانی . چابهار، 

به  افغانستان  ترانزیتی  و  وابستگی تجارتی  افغانستان،  به  ترانزیت  میلیون دالر حق  بر صدها  عالوه 

میزان  با  را  خارجی اش  تجارت  سیاست  تا  می کند  توانمند  را  افغانستان  و  داده  کاهش  را  پاکستان 

.)Mir Rahmani, 2016: 11-12( وابستگی کمتری به پاکستان طراحی کند

به کارگیری رویکرد مقابله با مواد مخدر و تروریسم
افغانستان، همسایۀ شرقی ایران، بزرگ ترین تولیدکنندة تریاک غیرمجاز در جهان است و در سال 2007 

به تنهایی 8870 تن تریاک یعنی 92 درصد تریاک دنیا را تولید کرده است. همچنین این کشور پس از 

مراکش، بزرگ ترین تولیدکنندة حشیش )رزین کانابیس( جهان است. پاکستان نیز در رتبۀ چهارم جهان 

از این نظر قرار دارد )Report of the Anti-Narcotics Headquarters, 2011: 27(. افغانستان 

به مرور زمان به مهم ترین تولیدکنندة مواد مخدر )تریاک و مشتقات آن( تبدیل شد و اگرچه روند تولید در 

.)Zarghani et al., 2013: 8( برخی سال ها نوسان داشته است، در مجموع، روند آن صعودی بوده است
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و  هم مرز  کشورهای  به ویژه  جهان،  کشورهای  همة  مهم  چالش های  از  تروریسم  و  مخدر  مواد 

هم منطقه ای، افغانستان را نگران کرده است و به تکاپو و تالش واداشته است. تروریسم تهدید جدی 

علیه افغانستان بود و پس از درگیری های نظامی گروه های مختلف جهادی برای تقسیم قدرت، از این 

فرصت و چندپارگی استفاده کرده و قدرت را در کشور کسب کردند. تروریسم از یک سو از طرف 

برخی کشورهای منطقه ای حمایت وسیع مالی، تدارکاتی و اطالعاتی می شد و از سوی دیگر، مواد 

مخدر منبع درآمد مناسبی برایشان بود. هرچند پس از سال 2001 بدین سو تروریسم قدرت را در 

افغانستان در اختیار ندارد، حمایت کشورهای همسایه و استفادۀ این حلقه از »مواد مخدر« به عنوان 

منبع درآمدهای مالی سبب شده است که همچنان تهدید جدی علیه امنیت ملی افغانستان به ویژه و 

امنیت ملی همة کشورهای منطقه ای از جمله ایران به صورت عموم باشد.

پروسۀ تولید، تبدیل و ترانزیت مواد مخدر بعد از خروج از افغانستان، متوجه مرزهای ایران شده 

می شود  منتهی  ایران  جامعۀ  امکانات  و  جوان  نیروهای  چالش  به  سوز  خانمان  بالی  این  و  است 

یعنی  آن  منشأ  متوجه  نگاه ها  آن  ریشه های  جست وجوی  در  که  می آید  پدید  متعددی  مشکالت  و 

افغانستان می شود. در واقع ایران اولین قربانی این پدیدۀ شوم است. ایران فقط مسیری برای ترانزیت 

 .)Malazehi, 2004: 370( کاال نیست، بلکه بازار مصرف خوبی برای تریاک افغانستان نیز هست

با  مبارزه  البته  است.  مهم  بسیار  ایران  دولت  برای  افغانستان  در  مخدر  مواد  تولید  ریشه کن شدن 

قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر که از خاک ایران برای ترانزیت مواد مخدر تولیدشده در افغانستان 

به بازارهای کشورهای غربی استفاده می کنند، هزینه های سنگین جانی و مالی داشته است. انتظار 

.)Mousavi, 2005: 25( می رود دولت افغانستان با کشت مواد مخدر مقابله کند

غیرقانونی  مبادالت  که  است  مشترک  نکتۀ  این  رسانه ها،  و  پژوهشگران  قانون گذاران،  میان  در 

مواد مخدر، موضوع مهمی است و نیروی محرک های در حال رشد برای فعالیت تروریستی است. 

کارشناسان می پندارند که گروه های تروریستی به آرامی حضور خود را در مبادالت پرسود مواد مخدر 

افزایش داده اند و از درآمد حاصل از آن برای گسترش فعالیت هایشان استفاده می کنند. پول به دست 

آمده از مواد مخدر به این گروه ها، امکان خرید سالح و تجهیزات، استخدام نیروهای جدید کاری، 

دادن رشوه به مأموران و برپاکردن شبکۀ ارتباطات وسیع و خانه های امن را می دهد. با این امکانات، 

تروریست ها، حمالت بیشتری را برنامه ریزی و اجرا می کنند. همچنین فرضیه ای که قاچاق غیرقانونی 

مواد مخدر به حرکت تروریسم کمک می کند، در سیاست مبارزه با مواد مخدر بازتاب داشته است. 

افزایش تقاضای مواد مخدر در بلندمدت، باعث افزایش قیمت مواد می شود و منافع مالی باالتری را 

به بازیگران استخدام شده در مبادالت قاچاق مواد مخدر هدیه می کند که شامل حرکات تروریستی 

هم می شود. این موضوع باعث مهیاشدن شرایط برای فعالیت تروریست ها با منابع مالی کافی برای 

ادامۀ حرکات خرابکارانه و افزایش حمالت می شود، در حالی که افزایش هزینه ها کمتر از افزایش 
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غیرقانونی  تولید  و  مخدر  مواد  بین المللی  .قاچاق  است  مخدر  مواد  کشت  از  حاصل  مالی  منافع 

افیون ها و کوکایین، نیروی تقویت کنندة تروریسم است و اقدامات در جهت توقف کشت و توزیع 

.)Bakhashi and Bakhshi, 2019: 83( افیون و کوکایین، سبب کاهش تروریسم می شود

مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیازمند ارادۀ بین المللی و جهانی است و ایران به تنهایی نمی تواند چه 

در داخل و چه در مرزها با قاچاق مواد مخدر مقابله کند. با وجود این تا جایی که مربوط به وظایف 

ایران و افغانستان می شود، چهار گزینه برای همکاری وجود دارد:

الف( مقابله با تولید مواد مخدر در داخل افغانستان با امضای موافقت نامه های دو یا چندجانبه که 

در پرتو آن این موارد انجام شود:

تجربۀ نیروهای مبارزه با مواد مخدر ایران در اختیار نیروهای مبارزه با مواد مخدر افغانستان - 

قرار گیرد. برای نمونه سم از بین برندۀ مزارع خشخاش در اختیار نیروهای افغانی قرار گیرد.

مافیای مواد مخدر در ساختارهای دولتی افغانستان پاکسازی شوند.- 

سیاست کشت جایگزین به طور جدی پیگیری شود.- 

تبلیغات مؤثری در نفی مواد مخدر صورت گیرد.- 

 ب( از آنجا که مقابلۀ یک جانبه با ترانزیت مواد مخدر در افغانستان مشکل است، تالش مشترکی 
میان دو کشور برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر صورت گیرد. در این خصوص این اقدامات الزم 

است:

استقرار سیستم مرزی هوشمند در مرزها؛- 

استقرار مؤثر نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی، اطالعاتی در دو سوی مرزها؛- 

تخلیۀ روستاهای مرزی تا 20 کیلومتر در داخل دو کشور.- 

ج( قانونمندکردن ترانزیت مواد مخدر از ایران. این گزینه در شرایطی مطرح خواهد شد که مبارزه 

با مواد مخدر در داخل افغانستان و مقابله با ترانزیت مواد مخدر از راه ایران هزینه بردار باشد که 

چنین است. در این شرایط الزم است این اقدامات انجام شود:

اعالم دریافت کمک از مجامع بین المللی به عنوان اتمام حجت؛- 

هدایت مافیای مواد مخدر به پرهیز از توزیع در داخل ایران و ترانزیت قانونی از ایران؛- 

همراهی کامیون های ترانزیت توسط نیروهای انتظامی تا مرز ترکیه؛- 

دریافت سود ترانزیت و اختصاص آن به مقابله با مواد مخدر در داخل ایران.- 

مؤسسۀ  جمله  از  خارجی  نهادهای  از  بعضی  افغانستان.  در  مخدر  مواد  تولید  قانونمندکردن  د( 
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سیلنس فرانسه طرحی مطرح کرده اند که براساس آن:

این محصول -  تولید  برای  به محلی  مواد مخدر  تولید  در  نسبی  مزیت  به  توجه  با  افغانستان 

تبدیل خواهد شد.

تا از توزیع -  باید تحت کنترل دولت ها و نهادهای بین المللی قرار گیرد  محصوالت تولیدی 

غیرقانونی آن پرهیز شود.

یک نهاد بین المللی مرتبط، محصوالت تولیدی را از کشاورزان افغانی بخرد.- 

محصوالت به دست آمده در راه تولید دارو مصرف شود.- 

از کاشت و قاچاق مواد مخدر  به چالش تروریسم گره خورده است. تروریسم  چالش مواد مخدر 

به عنوان »مبنع درآمدی« برای تهیۀ جنگ افزار و اجارة نیروی انسانی استفاده می کند. با توجه به اینکه 

تروریسم از حمایت برخی از کشورهای منطقه ای سود می برد، شاید آن ها چندان مصمم به مبارزۀ 

مهار  برای  راه حل  یافتن  و  بدون جست وجو  که  نمی رسد  به نظر  پس  نباشند.  مواد مخدر  با  جدی 

تروریسم تالش های منطقه ای برای مبارزه با مواد مخدر مؤثر واقع شود.

نتیجه
در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش بودیم که روابط ایران و افغانستان در سال های 2019 تا2000 

چگونه غیرامنیتی می شود. براساس چارچوب نظری مکتب کپنهاگ و نظریۀ امنیتی سازی باری بوزان 

به این نتیجه رسیدیم که مسائل میان ایران و افغانستان با نگاه غیر امنیتی و تفکیک مسائل مرتبط با 

امنیت ملی و غیر آن، غیر امنیتی می شود. 

دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در افغانستان به عنوان عنصر مشترک منفعت محور و 

سودآور و اهرمی مؤثر و به نسبت بادوام در مدیریت اختالف های آبی بوده است، درصورتی که دو 

کشور بتوانند بسته ای از منافع دوجانبه را در قالب دیپلماسی اقتصادی تعریف کنند، این وابستگی 

از منابع آبی مشترک خواهد شد. در این  اقتصادی دوجانبه دو طرف در مورد بهره برداری منصفانه 

شرایط که برایند و ترکیب دیپلماسی اقتصادی و مسئلۀ آب نوعی دیپلماسی برد –برد را شکل داده است 

به احتمال قوی دو طرف می توانند دربارۀ مدیریت  فراهم می کند،  بزرگ  برای معامله ای  را  و زمینه 

اختالفات آبی موجود به راه حل مشترک برسند.

مهاجران  مسئلۀ  کند،  کمک  افغانستان  و  ایران  غیرامنیتی سازی  به  می تواند  که  مسائلی  دیگر  از 

افغانی است که می توان این راهبردها را به عنوان راهبردهای ایران در قبال مسئلۀ مهاجران افغانستانی 

پیشنهاد داد:

1. لزوم وجود آمار دقیق و ارائۀ آن به مراکز پژوهشی و دانشگاهی؛2. توجه ویژه به نخبگان مهاجر 
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 .4 ایران؛  به  افغانستانی ها  مهاجرت  فرایند  بیشتر  هرچه  نظام مندکردن  به  توجه   .3 افغانستانی؛ 

استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک ایجادشده به دلیل حضور مهاجران افغانستانی؛ 5. تمرکز ویژه 

بر کنترل مرزهای شرقی کشور برای مقابله با ورود غیرقانونی اتباع افغانستان؛ 6. توجه به آموزش 

ازکارافتادۀ  و  به خانواده های ضعیف  افغانستانی؛ 7. شناسایی و کمک  توانمندسازی مهاجران  و 

افغانستانی؛ 8. سعی در بهبود جایگاه اجتماعی مهاجران نزد افکار عمومی کشور.

و  قوت ها  به  باید  اقتصادی  روابط  راه  از  افغانستان  و  ایران  روابط  غیرامنیتی سازی  خصوص  در 

ضعف های ایران در بازار افغانستان اشاره کنیم. قوت های ایران در بازار افغانستان این ها هستند:

ایرانی  ایرانی و مصرف کاالهای  به شرکت های  اعتماد  برای  نزدیکی فرهنگی که بستر خوبی   .1

است؛

2. نزدیکی مسیر و توانمندی های اقتصادی ایران )تولید، خدمات و تأمین مواد اولیه برای صنایع 

کوچک و متوسط(؛

3. وجود بازار مناسب با تقاضای به نسبت قابل توجه، جمعیت جوان با تقاضای مصرف، نوپابودن 

صنایع و خدمات، وجود منابع غنی معدنی، نرخ تعرفۀ پایین؛ 

4. نیاز افغانستان به ارائۀ خدمات فنی و مهندسی به آن؛

5. موقعیت خوب کاالهای ایرانی نزد گروه گستردۀ مهاجرانی که در ایران بودند.

ضعف های ایران در بازار افغانستان این ها هستند:

1. اجرانشدن پژوهش های بازار توسط صادرکنندگان کاالها و خدمات و اکتفا به اطالعات خریدار؛

2. قیمت باالی برخی از محصوالت در مقایسه با رقبا؛

3. توزیع نشدن به موقع کاال )توجه نکردن به تغییرات فصلی – ممنوعیت های اعمالی(؛

4. توجه نکردن به بسته بندی مناسب و مورد درخواست مشتری؛

5. حضور کمرنگ شرکت های بزرگ در بازار افغانستان؛

6. کمبود فعالیت شرکت های بازاریابی ایرانی در این کشور؛

7. توجه کم به ساختار بازار کشور افغانستان.
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